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 فضای ورزش را 
ضد المپیکی کرده اند

جلوگیری از رانت و 
فسـاد با رفع تحـریم ها

راهبـرد ملـی ما ، راهبرد 
اقتصـاد مقاومتـی است
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مدیرکل نظ��ارت و ارزیاب��ی تجهی��زات و ملزومات 
پزشکی سازمان غذا و دارو، گفت: سهم بازار تجهیزات 

پزشکی در ایران ۵۰ هزار میلیارد ریال است...

رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برداشته شدن تحریم ها 
اس��تقامت ملت را نش��ان داد، گفت: راهنمایی های رهبر معظم 
انقالب به عنوان نقش اول هم در ایجاد فناوری هسته ای در کشور و 
هم در تثبیت موقف ایران در موضوع هسته ای بسیار ارزشمند بود.

علی الریجانی در نشست علنی مجلس شورای اسالمی با خوش 
آمد گویی به رییس جمهور و اعضای هیات دولت، گفت: در اینجا 
به رییس جمهور و اعضای هیات دولت خیرمقدم عرض می کنم 
که برای ارائه الیحه بودجه س��ال 9۵ و برنامه شش��م توسعه کل 
کشور به خانه ملت تش��ریف آورده اند. تجلی اراده ملت بوده که 
موضوع هسته ای بحمداهلل به نتیجه رس��ید و تحریم ها برداشته 
شد.رییس مجلس شورای اسالمی افزود: در اینجا الزم می دانم از 
آقای روحانی رییس جمهور که تالش زیادی در این رابطه داشت 
و وزیر امور خارجه و تیم مذاکره کننده که در دو س��ال اخیر وقت 
زیادی را مصروف کردند تا این معضل از جلوی پای ملت برداشته 

شود، تشکر  کنم...

 ش��هردار اصفهان گفت: اصفهان نیاز به  یک انقالب 
خالقیت دارد و این خالقیت باید در تمام حوزه ها از 

جمله رسانه ، مدیران، هنرمندان، معماری...

 دول��ت درالیح��ه بودج��ه 9۵ پیش��نهاد داده 
مشموالن دارای بیش از ۵ س��ال غیبت، با پرداخت 

جریمه می  توانند ازخدمت وظیفه...

به نقل از پایگاه اطالع رس��انی موسسه صندوق احیا 
و بهره ب��رداري از بناها و اماک��ن تاریخي و فرهنگي 

وابسته به سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی ...

سهم بازار تجهیزات پزشکی در 
ایران ۵۰ هزار میلیارد ریال است

حل پرونده هسته ای حاصل 
رهنمودهای مقام معظم رهبری 

و پایداری ملت ایران بود

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان؛ 

برجـام با تدبیـر اجرایی شـد
اصفهان نیاز به یک انقالب 

خالقیت دارد

شروط جدید دولت برای 
معافیت سربازان غایب

اتاق آیینه شهرکرد 
درانتظارصاحب خانه

مذاکره برای پیوستن به 
سازمان تجارت جهانی

وزیر صنعت و معدن با بیان این که با نرخ غیر واقعی ارز به 
اهداف نمی رسیم، گفت: دستیابی به نرخ رشد 8 درصد 

اقتصادی شدنی، اما دست یافتنی است...
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با قرائت گزارش دبیر کل سازمان انرژی اتمی و بیانیه مشترک ایران و 
1+5 برجام به نقطه اجرا رسید و همزمان طبق توافق بین گروه 1+5 و 

ایران تحریم ها علیه ایران لغو شد.
روزنامه النشره به نقل از روزنامه صهیونیستی »معاریو« نوشت: »مقامات 
اسراییل بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها از ایران دچار حالت 

سرخوردگی شده اند.«
النشره لبنان در ادامه به نقل از این رس��انه صهیونیستی نوشت: »این 

حالت سرخوردگی درون اسراییل را فرا گرفته است.«

»دیگر نیازی نیس��ت ایران برای رس��یدن به بمب اتمی فریب کاری کند 
 زیرا هم اکنون می تواند سوخت هس��ته ای در مقیاس صنعتی تولید کند. 
همچنین ده ه��ا میلیارد دالر دارایی آزاد ش��ده به دس��ت برخی ارگان ها 

می رسد.«
اد روی��س عضو کنگ��ره آمری��کا و رییس کمیت��ه امور خارج��ه مجلس 
نمایندگان، درپی اعالم لغو تحریم ها با انتشار بیانیه ای به فاز اجرایی شدن 
برجام حمله کرده و مدعی ش��د این توافق فقط قدرت نظامی و نیروهای 

امنیتی این کشور را تقویت می کند.
در بیانیه منتشر ش��ده رویس در وب گاه کمیته تحت فرمانش در مجلس 
نمایندگان ضمن انتقاد از دولت اوباما به دلیل محدودیت موقت بر تهران در 
ازای لغو دایم تحریم ها آمده است: »به همین دلیل است که جو دو حزبی 

کنگره، با آن مخالف بودند.«
 وی در ای��ن بیانیه ب��ا اعتراض به محف��وظ ماندن زیرس��اخت های اتمی 
 و تداوم توس��عه س��انتریفیوژهای پیش��رفته مدعی ش��د: »دیگر نیازی 
 نیس��ت ایران ب��رای رس��یدن به بم��ب اتم��ی فری��ب کاری کن��د زیرا 
هم اکنون می تواند س��وخت هس��ته ای در مقیاس صنعت��ی تولید کند. 
همچنین ده ه��ا میلیارد دالر دارایی آزاد ش��ده به دس��ت برخی ارگان ها 

می رسد.«
این نماینده آمریکایی با اش��اره به آزمایش موش��کی بالستیک، رزمایش 
موشکی سپاه در نزدیکی ناو هواپیمابر ترومن و دستگیری اخیر تفنگداران 
آمریکایی ادعا کرد: »ایران از این توافق استفاده خواهد کرد تا از نظر نظامی 

تهاجمی تر شده و منطقه را به تسلط خود در آورد.«
اد رویس در پایان با بیان اینکه ایران ب��ه دولت اوباما برای لغو تحریم ها به 
شدت فشار آورد؛ افزود: »این توافق فقط نیروهای امنیتی و نظامی ایران را 
تقویت کرده و اکنون زمانی اس��ت که ما به سیاست محوری نیازمندیم نه 

اینکه عقب نشینی کنیم.«

النشره نوشت؛

معاریو: سرخوردگی اسراییل به خاطر 
لغو تحریم های ایران

بیانیه اد رویس در مخالفت با اجرایی شدن برجام؛

اجرا شدن توافق هسته ای فقط قدرت 
نظامی ایران را تقویت می کند

Shafiei.zayanderoud@gmail.com

خبر

»در پی اجرایی ش��دن برج��ام ارزش بازار ب��ورس ایران در 
آستانه باالترین رقم در 5 ماه گذشته قرار گرفت در حالی که 
ارزش بازار بورس اوراق قرضه دبی و ابوظبی س��قوط کرد.« 
به گزارش جام نی�وز، ب��ا قرائت گزارش دبیر کل س��ازمان 
انرژی اتمی و بیانیه مش��ترک ای��ران و 1+5 برجام به نقطه 
 اجرا رس��ید و همزمان طبق توافق بین گ��روه1+5 و ایران 
 تحریم ه��ا علیه ای��ران لغو ش��د.اجرایی ش��دن برجام در 
رسانه های غربی بازتاب گسترده ای داشته است. همانطور 
که مقامات رژیم صهیونیستی و غربی به اجرایی شدن برجام 

واکنش نشان دادند.
نیویورک تایمز:

 روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« در گزارشی با اشاره به 
فرارس��یدن روز اجرای برجام نوشت که ظاهرا لغو تحریم ها 

یک خبر بزرگ و مهمی در ایران نبود.
این روزنامه افزود: گرچه دولت ای��ران ابراز امیدواری کرده 
اس��ت که لغو تحریم ها، تغییراتی در زندگی مردم ایران به 
وجود آورد، اما تعداد اندکی از مردم ایران انتظار بهبود اوضاع 

زندگی خود در نتیجه لغو تحریم ها را دارند.
معاریو:

 این روزنام��ه صهیونیس��تی در رابطه با اجرا ش��دن برجام 
نوشت: مقامات اس��راییل بعد از اجرایی ش��دن برجام و لغو 

تحریم ها از ایران دچار حالت سرخوردگی شده اند.
سندای تلگراف:

 این روزنامه بریتانیای��ی در این خصوص نوش��ت: ایران به 
 زودی صدها میلیارد دالر به دست خواهد آورد؛ چرا که با لغو 
تحریم ها اموال بلوکه ش��ده آزاد خواهد ش��د ولی دشمنان 
ایران سوال مهمی می پرسند »آیا ایران این پول ها را برای 
حمایت از حزب اهلل و متحدان صرف خواهد کرد«؟ آمریکا 
در پاسخ به این س��وال تاکید کرد ایران این پول ها را برای 

نیازهای مبرم و ضروری داخلی هزینه خواهد کرد.
بلومبرگ:

 بلومبرگ آمریکا هم طی گزارشی در مورد تاثیر لغو تحریم ها 
برای بازارهای بورس منطقه نوشت: ارزش بازار بورس ایران 
در آستانه باالترین رقم در 5 ماه گذشته قرار گرفت در حالی 
که ارزش بازار بورس اوراق قرضه دبی و ابوظبی سقوط کرد.

عاروتص شوع:
 این پای��گاه خبری صهیونیس��تی در ارتباط با اجرا ش��دن 
برجام گزارش داد: بنیامین نتانیاهو نخس��ت وزیر اسراییل 
ضمن هش��دار در خصوص اجرایی کردن برجام گفت ایران 
می خواهد ظرفیت های نظامی هس��ته ای به دس��ت آورد و 
اس��راییل اجرایی ش��دن کامل توافق را برای اعالم هرگونه 

نقض دنبال خواهد کرد.

محمد ج��واد ظریف، وزی��ر امور خارجه کش��ورمان و 
فدریکا موگرینی، مس��وول سیاس��ت خارجی اتحادیه 
اروپا با قرائت بیانیه ای مشترک، به صورت رسمی آغاز 
»روز اجرای« برجام و مس��اله لغو تحریم های ایران را 

اعالم کردند.
 رس��انه های عربی منطقه در پی خبر اجرایی ش��دن 

برجام به انعکاس این خبر مهم پرداختند.
رای الیوم:

 ای��ن روزنام��ه ب��ا اش��اره ب��ه اجرای��ی ش��دن برجام 
 نوش��ت: موگرینی و ظریف ط��ی بیانیه ای مش��ترک 
اعالم کردن��د ایران به تعهدات خود عم��ل کرد و امروز 
تحریم های اقتصادی و مالی از ایران برداش��ته خواهد 

شد.
 الشرق االوسط:

  ای��ن روزنام��ه س��عودی در ای��ن ارتب��اط نوش��ت: 
 مناب��ع دیپلماتی��ک غربی به الش��رق االوس��ط تاکید 
 کردن��د: ب��ا اجرای��ی ش��دن برج��ام غرب نس��بت به 
متعهد بودن ایران به ش��روط توافق هس��ته ای خاطر 

جمع است.
النشره:

 ای��ن روزنام��ه لبنان��ی در ای��ن ارتب��اط نوش��ت: لغو 

تحریم ها از ایران باعث ش��د تا مقامات اسراییل به این 
مساله واکنش نشان دهند. 

 ب��ا اجرای��ی ش��دن برج��ام و لغ��و تحریم ه��ای 
آمری��کا و اتحادیه اروپا علیه ای��ران نتانیاهو گفته همه 
باید به دقت فعالیت های تاسیس��ات هسته ای ایران و 
سایر تاسیس��ات این کش��ور را زیر نظر داشته باشند تا 
اطمینان یابند ایران به طور مخفیانه س��الح هسته ای 

تولید نمی کند.
الجزیره:

 این شبکه خبری با پوشش دادن بخشی از اخبار مربوط 
به اجرایی شدن برجام نوشت: آمریکا و اروپا تحریم های 
ایران را برداش��تند و روحانی رییس جمهور این کشور 
طی پیامی در صفح��ه توییتری خود از این مس��اله به 

پیروزی بزرگ یاد کرد.
المنار:

 ای��ن ش��بکه خب��ری در ارتب��اط ب��ا اجرایی ش��دن 
 برجام نوش��ت: در حال��ی برج��ام رس��ما وارد مرحله 
 اجرایی ش��دن قرار گرف��ت ک��ه آژانس بی��ن المللی 
 انرژی هس��ته ای اعالم کرد ای��ران به هم��ه تعهدات 
 موج��ود در خص��وص برنامه هس��ته ای ملت��زم بوده 

است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: اجرایی شدن برجام 
و رفع برخی محدودیت ه��ای غیرقانونی در مناس��بات 
خارجی ایران، زمینه س��از برداش��تن گام های جدید در 

همکاری های منطقه ای و بین المللی است.
به گزارش مهر، علی ش��مخانی دبیر شورای عالی امنیت 

 مل��ی در دیدار فال��ح فیاض مش��اور امنیت مل��ی عراق
 اظهار ک��رد: عراق متحد و یکپارچه ب��ه زودی به جایگاه 
واقعی خود در عرصه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در 

سطح منطقه ای و بین المللی باز می گردد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی موفقیت های مستمر ارتش 

و نیروهای مردمی عراق در مقابله با تروریسم تکفیری را 
حاصل افزایش انسجام سیاسی و امنیتی، نفوذ مرجعیت 
آگاه و پیش رو و درایت رهبران هوشمند و مقاومت مردم 

صبور این کشور دانست.
وی ب��ا تاکید ب��ر اولوی��ت ه��ای راهب��ردی جمهوری 
اس��المی ای��ران در زمین��ه رواب��ط هم��ه جانب��ه ب��ا 
 همس��ایگان گفت: اجرایی ش��دن برج��ام و رفع برخی 
محدودیت های غیرقانونی در مناس��بات خارجی ایران، 
زمینه س��از برداش��تن گام های جدید در همکاری های 

منطقه ای و بین المللی است.
 ش��مخانی تاکی��د ک��رد: متاس��فانه برخی کش��ورهای 
منطقه ای، همگام با دشمنان قسم خورده جهان اسالم، 
ضم��ن حرکت در خ��الف جری��ان جهانی هم��کاری با 
جمهوری اس��المی ایران تنها به دنبال برافروختن آتش 

اختالفات فرقه ای و مذهبی هستند.
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی،تروریس��م را اصلی ترین 
تهدید صلح و امنیت جهانی عنوان و تصریح کرد: امروز و 
از مس��یر ارزیابی اقدامات و اظهارات کشورهای مختلف، 
فاصله ادعا تا مقابله واقعی با تروریس��م به خوبی روش��ن 

شده است.
شمخانی در پایان ضرورت تسریع در اجرایی شدن فعالیت 
کمیته مش��ترک هماهنگی برای اج��رای معاهده مرزی 

ایران و عراق را مورد تاکید قرار داد و گفت: فعال شدن این 
کمیته و حل و فصل مسایل موجود می تواند نقش موثری 
در شکوفایی اقتصادی در مناطق مرزی دو کشور و توسعه 

مناسبات تجاری مرزی میان ایران و عراق داشته باشد.
فالح فیاض مش��اور امنیت ملی عراق نی��ز در جریان این 
دیدار با تبریک موفقیت ارزنده جمهوری اس��المی ایران 
در عرصه دیپلماسی و اجرایی شدن برجام اظهار داشت: 
امروز نقش راهبردی و بی بدیل ایران مقتدر و با ثبات در 
ایجاد صلح و امنیت در منطقه بر همگان اثبات شده است.

وی با ارایه گزارشی از موفقیت های اخیر ارتش و نیروهای 
مردمی این کشور در آزادس��ازی الرمادی و وارد آوردن 
لطمات سنگین به تروریست های تکفیری افزود: مجموعه 
ش��رایط برای اجرای مراحل نهایی ناب��ودی جریان های 
تروریس��تی در عراق و پاکس��ازی کامل خاک این کشور 

از لوث وجود تروریست های داعشی فراهم شده است.
مش��اور امنیت ملی عراق با ابراز امی��دواری در خصوص 
توسعه مناس��بات اقتصادی، امنیتی و فرهنگی میان دو 
کشور و مش��ارکت بیش از پیش جمهوری اسالمی ایران 
در بازس��ازی زیرس��اخت های صدمه دیده کشور عراق 
اظهار داشت: روابط استثنایی و سازنده میان ایران و عراق 
می تواند به عنوان الگویی موفق در مناسبات میان سایر 

کشورهای منطقه تعمیم یابد.

رییس جمهور کشورمان به مناسبت اعالم روز اجرای 
برج��ام در بیانیه ای خط��اب به ملت ای��ران با تاکید 
بر اینکه ام برجام به فرجام رس��ید، این س��ربلندی و 

پیروزی را به ملت تبریک گفت.
رییس جمهور به مناس��بت توافق هسته ای و اجرای 
برنامه جامع اقدام مش��ترک )برج��ام(، در بیانیه ای 
خطاب به ملت ایران با تاکید ب��ر اینکه »امروز برجام 
به فرجام رسید«، این س��ربلندی و پیروزی را تبریک 
گفت و اظهارداش��ت: امروز دوران گ��ذار از تحریم به 
توس��عه اس��ت که نیاز به کار، ابتکار و سرمایه گذاری 
و اس��تفاده از فرصت جدید از س��وی همگان به ویژه 

جوانان عزیز دارد.
متن بیانیه حجت االس��الم حس��ن روحان��ی به این 

شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ملت رش��ید و قهرمان ایران، امروز برج��ام به فرجام 
رسید.

خدای منان را بر این نعمت بزرگ س��پاس می گویم 
و در مقابل عظمت ش��ما ملت صبور سر تعظیم فرود 

می آورم.
این سربلندی و پیروزی بر شما مبارک باد.

در تاریخ هر ملتی، لحظاتی وج��ود دارد که به خوبی 
جایگاه و شخصیت آن ملت را نشان می دهد؛ لحظاتی 
که چش��م جهان را به تصمیم و اراده یک ملت، خیره 
می کن��د و نفس ها را در س��ینه، حب��س و ذهن ها را 
متمرکز می کن��د تا ص��دای مردمان یک کش��ور را 

بشنوند.
یک��ی از آن لحظ��ات تاریخی، اکنون اس��ت که اراده 
تاریخ س��از ملت ایران تحق��ق یافته اس��ت و صدای 

صلح و ع��زت و فرهیختگی ایران اس��المی در جهان 
طنین انداز گش��ته اس��ت. ما ایرانیان، دستان خود را 
به سوی جهانیان به نشانه دوس��تی دراز کرده ایم و با 
عبور از همه دشمنی ها و بدگمانی ها و توطئه چینی ها، 

فصل تازه ای در روابط کشورمان با جهان گشوده ایم.
ام��روز با اع��الم رس��می اج��رای برج��ام، از پرونده 
هسته ای ایران، »امنیت زدایی« ش��د؛ قطعنامه های 
ظالمانه علی��ه ملت ایران، لغو گردی��د؛ طومار تحریم 
درهم پیچیده ش��د، حقوق هس��ته ای ایران تثبیت 
 گردی��د و اقتص��اد ای��ران در م��دار اقتص��اد جهانی 

قرار گرفت. 
ما با عنایات حق و نصرت الهی و توجهات حضرت ولی 
عصر )ارواحنا له الفداء( و به استناد فتوای مقام معظم 
رهبری درباره حرمت سالح هسته ای و با اتکا به رای 
ملت ش��ریف ایران در ۲۴ خ��رداد 1۳۹۲ و با مهارت 
دیپلمات ها و توانمندی دانشمندان هسته ای توانستیم 
در مذاکراتی حرفه ای و پیچیده، با ع��زت و اقتدار، با 

جهان به توافق برسیم.
ما اکنون از گردنه خطرناک در اقتصاد، عبور کرده ایم 
و راهبرد ملی م��ا همچنان راهب��رد اقتصاد مقاومتی 
 است، البته اقتصاد مقاومتی در ستیز با اقتصاد جهان

 نخواهد بود، بلکه در پیوند با آن قرار دارد.
اجرای برجام به ضرر هیچ کش��وری نیست؛ دوستان 
ایران خوش��حال اند و رقیبان نیز نباید نگران باشند. 
ما برای هیچ دولت و ملتی، تهدید نیس��تیم؛ ما ضمن 
آمادگی کامل برای حفاظت از کی��ان ایران، پیام آور 

صلح و ثبات و امنیت در منطقه و جهان هستیم.
پی��روزی در مذاکرات هس��ته ای، پی��روزی جناحی 
نیس��ت، و اجرای برجام به ضرر هیچ جناح و گروهی 

نخواه��د بود. برج��ام، فرج��ام و س��رانجام مقاومت، 
خ��ردورزی و تدبیر و اراده ملتی اس��ت ک��ه با جنگ 
و خش��ونت مخالف اس��ت و منطق و مذاکره و جدال 

احسن را برگزیده  است.
ملت ش��ریف ایران،می دانم در طول سال های تحریم 
و فش��ار، بر ش��ما چه گذش��ته اس��ت. اما اکنون که 
زنجیرهای تحریم از پای اقتصاد ایران گسس��ته شده 
و عزت و استقالل کش��ور نمایان گشته است، اکنون 
زمان ساختن و بالیدن است. شما ملت، با صبر و متانت 
و سربلندی، تحریم را پشت سر گذاشتید. امروز دوران 
گذار از تحریم به توسعه اس��ت که نیاز به کار، ابتکار 
و سرمایه گذاری و اس��تفاده از فرصت جدید از سوی 

همگان به ویژه جوانان عزیز دارد.
من با تقدیر از ملت ایران، مقام معظم رهبری، مراجع 
بزرگ تقلید، دولت های گذشته و دستگاه دیپلماسی 
و قانون گذاری کشور و با سجده شکر به درگاه خداوند 
بزرگ، این لحظه تاریخی در حی��ات ملت ایران را به 
پیشگاه همه شهیدان به ویژه شهدای فناوری هسته ای 
ایران، تقدیم می کنم، آنان که به م��ا آموختند، ثمره 

مجاهدت و صبر، عزت و افتخار است.
الزم می دانم از یکای��ک هموطنان عزیزم��ان در هر 
جای دنیا، به خاطر دو سال و نیم همکاری و همراهی 
در تالش های شبانه روزی با دولت تدبیر و امید برای 
رسیدن به توافق هس��ته ای و پایان تحریم ها، تشکر و 

تقدیر نمایم.
س��الم و درود بر ملت غیور ایران. »س��الم علیکم بما 

صبرتم«.
حسن روحانی

رییس جمهوری اسالمی ایران

رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه برداشته شدن تحریم ها استقامت ملت 
را نش��ان داد، گفت: راهنمایی های رهبر معظم انقالب به عنوان نقش اول هم در 
ایجاد فناوری هسته ای در کشور و هم در تثبیت موقف ایران در موضوع هسته ای 

بسیار ارزشمند بود.
 به گزارش ایمنا، علی الریجانی در نشس��ت علنی مجلس ش��ورای اس��المی با 
 خوش آمد گویی ب��ه رییس جمهور و اعض��ای هیات دولت، گف��ت: در اینجا به

 رییس جمهور و اعضای هیات دولت خیرمقدم عرض می کنم که برای ارایه الیحه 
بودجه سال ۹5 و برنامه ششم توسعه کل کش��ور به خانه ملت تشریف آورده اند. 
تجلی اراده ملت بوده که موضوع هس��ته ای بحمداهلل به نتیجه رسید و تحریم ها 

برداشته شد.
 رییس مجلس ش��ورای اس��المی افزود: در اینجا الزم می دان��م از آقای روحانی 
رییس جمهور که تالش زیادی در این رابطه داش��ت و وزیر ام��ور خارجه و تیم 
مذاکره کننده که در ۲ س��ال اخیر وقت زیادی را مصروف کردند تا این معضل از 

جلوی پای ملت برداشته شود، تشکر  کنم. 
همگان شاهد بودند که آخرین گام  نیز برای تحریم ها برداشته شد، که این اهمیت 
استقامت ملت را نشان داد، زیرا این راه، مسیر پرفراز و نشیبی بود که با پایداری و 

استقامت ملت ایران اراده خود را در این موضوع اساسی محقق کردند. 
وی ادامه داد: همچنین الزم است از تالش های صورت گرفته و پایمردی ملت ایران 
سپاس گزاری صمیمانه ای کنم، به ویژه در اینجا باید از حمایت ها و هدایت های 
روشنگرانه رهبر معظم انقالب درخصوص مسایل و ماجراهای مختلفی که در طول 
این 1۲ سال در موضوع هسته ای پیش آمد، تشکر و قدردانی کنم، راهنمایی های 
ایشان به عنوان نقش اول هم در ایجاد فناوری هسته ای در کشور و هم در تثبیت 
موقف ایران در موضوع هسته ای بسیار ارزشمند بود، قطعا جایگاه ایشان در حل 

این پرونده در دوران اخیر بسیار ارزشمند و راهگشا بود. 
از هدایت های داهیانه رهبر معظم انقالب در ادوار مختلف که دولت های مختلف بر 
سر کار بودند و ارایه راهنمایی ها و رهنمودهای موثر از سوی ایشان جهت پیشبرد 

اهداف کشور سپاس گزاری می کنیم.
رییس مجلس ش��ورای اس��المی افزود: آرزومند هس��تیم که با انجام اقدام روز 
 گذشته، فضای جدیدی برای تالش و ایجاد رونق در تولید کشور و سرمایه گذاری 

فراهم شود و دوره جدیدی برای جمهوری اسالمی ایران رقم بخورد.

وزیر دفاع تاکید کرد: ایران براي تداوم کمک ه��اي همه جانبه به دولت و ملت 
عراق براي پیروزي نهایي بر تروریسم و حامیان آنان آمادگی دارد.

به گزارش مهر، »فالح فیاض« مشاور امنیت ملي عراق که براي انجام یک دیدار 
رسمي به کشورمان سفر کرده اس��ت، با حضور در محل وزارت دفاع جمهوري 
اسالمي ایران با سردار حسین دهقان وزیر دفاع جمهوري اسالمي ایران دیدار و 

پیرامون مسایل دوجانبه، منطقه اي و بین المللي گفت وگو کرد.      
س��ردار حس��ین دهقان وزیر دفاع جمهوری اس��المی ایران در این دیدار طي 
سخناني با تبریک پیروزي هاي اخیر نیروهاي مسلح عراق در آزاد سازي رمادي 
بر حمایت و پشتیباني از دولت، ملت و نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ایران 

از کشور دوست و برادر عراق در مبارزه با تروریسم تاکید کرد.
وزیر دفاع کشورمان، اتحاد گروه هاي شیعي و سني و اقوام مختلف در عراق در 
مبارزه با تروریسم را دس��تاورد بزرگي ارزیابي کرد که باید تا پیروزي کامل بر 

داعش و پس از آن نیز با انسجام بیشتر تداوم یابد.
وی افزود: نگاه جمهوري اسالمي ایران به عراق یک نگاه فراقومي و فرا مذهبي 
اس��ت و تقویت همگرایي در این کش��ور موجب مي ش��ود ع��راق در جنگ به 
پیروزي برسد و پس از آن در صلح و آرامش، روند توس��عه و تعالي را با سرعت 
بیشتري طي کند. سردار دهقان آمادگي کشورمان براي تداوم کمک هاي همه 
جانبه به دولت و ملت عراق براي پیروزي نهایي بر تروریس��م و حامیان آنان را  
 اعالم کرد.  در این دیدار فالح فیاض مش��اور امنیت ملي ع��راق با تبریک رفع 
تحریم هاي ایران گفت: فصل جدی��دي از همکاري هاي بین المللي جمهوري 

اسالمي ایران رقم خواهد خورد.
وی با اشاره به پیروزي هاي اخیر ارتش و نیروهاي مردمي در عراق تاکید کرد: 
داعش رو به اضمحالل و فروپاشي است و روند پیروزي ها، با فداکاري و پایداري 

ملت عراق ادامه خواهد یافت.
مش��اور امنیت ملي عراق با تجلیل از نقش نیروي بس��یج مردمي عراق، از این 
نیروها به عنوان پشتوانه مستحکم براي نیروهاي مسلح عراق در دفاع از تمامیت 
ارضي و آرمان هاي ملت عراق یاد کرد و افزود: کمک ایران در مقابله با دشمنان 
و غلبه بر آنان بسیار کلیدي و حائز اهمیت بوده  و موجب شده است تا ملت عراق 

پیروزي هاي خود را شتاب بخشند.
در این دیدار همچنین دو طرف  تحوالت امنیتي ع��راق به ویژه مبارزه با گروه 

تکفیري – تروریستي داعش را بررسي کردند.

رییس مجلس شورای اسالمی:
حل پرونده هسته ای حاصل 

رهنمودهای مقام معظم رهبری و 
پایداری ملت ایران بود

دهقان در دیدار مشاور امنیت ملی عراق:
کمک ایران به دولت عراق تا پیروزی 

نهایی بر تروریسم ادامه دارد

خبرخبر

شمخانی در دیدار مشاور امنیت ملی عراق:

اجرای برجام زمینه ساز همکاری های جدید منطقه ای است

در پی اجرا شدن برجام؛
بازتاب اجرا شدن برجام در رسانه های غربی

در پی اعالم برداشته شدن تحریم ها؛
بازتاب اجرا شدن برجام در رسانه های عربی

راهبـرد ملـی ما ، راهبرد اقتصـاد مقاومتـی است
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خبر ویژه

مدیر شهرهای جدید در وزارت راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف 
یک پروژه بزرگ مقیاس در مسکن مهر که به تنهایی 36 هزار و 500 
واحد مس��کونی ناتمام روی زمین های 99س��اله را شامل می شود، 
در نامه ای به عباس آخوندی خواس��تار ورود وزیر دفاع به موضوع و 

تصمیم گیری برای تکمیل سریع این ساختمان ها شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، محس��ن نریمان، 
معاون وزیر راه و شهرسازی در امور شهرهای جدید، در نامه خود با 
اشاره به اینکه یکی از شرکت های وابسته به وزارت دفاع، مسوولیت 
ساخت 50 هزار واحد مسکونی مهر در 14 ش��هر جدید را برعهده 
دارد اما از این تعداد، تاکنون فقط 13 ه��زار و 397 واحد تکمیل و 
تحویل متقاضیان شده، از آخوندی خواس��ته است با دعوت از وزیر 
دفاع و مسووالن این شرکت، برای رفع موانع تکمیل مابقی واحدها، 
به گونه ای تصمیم گیری شود که امکان بهره برداری از کل پروژه در 
سالجاری فراهم بیاید. در شهرهای جدید، 400 هزار واحد مسکونی 
مهر احداث شده که تا به حال حدود 200 هزار واحد از آنها تکمیل 
شده است. به این ترتیب، پروژه مربوط به شرکت وابسته به وزارت 
دفاع، حدود 20 درصد کل مس��کن مهر ناتمام در شهرهای جدید 
را شامل می شود. برای حل مش��کالت پروژه های بزرگ مقیاس در 
مسکن مهر، طی سال های گذش��ته چند بار جلسات مشترک بین 
پیمانکاران و مدیران شهرهای جدید برگزار ش��د و هر بار در قالب 
صورت جلسه مشخص، مقرر شد طرفین با انجام یک سری تعهدات 
دو طرفه، زمینه برون رفت از بن بست ساخت و تحویل را فراهم کنند 
اما برخی از آنها هنوز به س��رانجام نرسیده است. محسن نریمان در 

نامه خود به عباس آخوندی، این طور نوشته است:
قرارگاه س��ازندگی خاتم االوصیا )هس��ا( وابس��ته به وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مس��لح متولی س��اخت 50 هزار واحد مسکن 
مهر در 14 ش��هر جدید کشور اس��ت. از این تعداد تاکنون 13 هزار 
و 397 واحد تکمیل و به بهره برداری رس��یده، مابق��ی واحدها در 
مراحل مختلف س��اخت قرار دارند و عملیات اجرایی نیز به کندی 
پیش می رود. عملیات اجرایی سه هزار و 200 واحد کال شروع نشده 
و حدود 2هزار و 500 واحد نیز در مرحله پی متوقف مانده اس��ت و 

وضعیت سایر واحدها نیز از نظر پیشرفت فیزیکی نامناسب است.
معاون وزیر راه  وشهرس��ازی از آخوندی درخواس��ت کرده است با 
دعوت از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مس��لح، مدیرعامل بانک 
مسکن و مسووالن شرکت هسا جلسه ای در دفتر جنابعالی تشکیل 
و نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم شود. همچنین وی از وزیر دفاع 
و پش��تیبانی نیروهای مس��لح در قراردادهای مجریان ب��ا قرارگاه 
س��ازندگی خاتم االوصیا )هس��ا( ورود کند و میزان حق مدیریتی 
 که از مجریان کس��ر می  ش��ود را متعادل و در صورت امکان قطعی 
 می  ش��ود تا انگیزه مجریان افزای��ش و زمینه پیش��رفت و تکمیل 

پروژه  ها فراهم شود. 

وزیر صنعت و معدن با بی��ان اینکه با نرخ غیر واقع��ی ارز به اهداف 
نمی رسیم، گفت: دس��تیابی به نرخ رشد 8 درصد اقتصادی شدنی، 

اما دست یافتنی است.
 به گزارش ف��ارس، محمدرض��ا نعمت زاده درهش��تمین جلس��ه 
هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درنخستین روز اجرایی شدن 
برجام درجمع فعاالن بخش خصوصی حضوریافت و گفت: سیاست 
اقتصاد مقاومتی چکیده س��ی و چند س��ال حکومت اسالمی است 
 و چیزی کم ن��دارد و می توانی��م درهمه زمینه ها ازاین سیاس��ت

 استفاده کنیم.
وی ب��ه تدوین برنامه شش��م اش��اره ک��رد و گف��ت: درتدوین این 
برنامه بیشترس��عی کرده ایم به ای��ن بپردازیم که چ��ه باید کرد و 
در 12سیاس��ت اقدامات عملی را مش��خص کرده ای��م و برنامه ای 

دوساله،5ساله و 10ساله را مشخص کرده ایم.
نعمت زاده تصریح کرد: براس��اس برنامه راهبردی 10ساله صنعت، 
معدن و تج��ارت، کش��ورما ازلحاظ رش��د یافتگی باید به س��طح 
کش��ورهای نوظهور صنعتی برس��د و برای رس��یدن به این مساله 
س��طح درآمد س��رانه ملی باید به 10هزاردالرافزایش یابد و ارزش 
افزوده بخش صنعت نیز ازسه دهم درصد کنونی به نیم درصد جهان 

افزایش پیدا کند.
 وی درم��ورد پیوس��تن ای��ران ب��ه س��ازمان جهانی تج��ارت نیز

 گفت: در پیوس��تن ب��ه این س��ازمان، مش��کل فنی نداری��م بلکه 
 مش��کل سیاس��ی س��بب نپیوس��تن م��ا ب��ه ای��ن س��ازمان 

شده است.
 وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت گفت: ب��ه تازگی برای پیوس��تن 
 به این س��ازمان با کشورس��وییس مذاکرات خود را آغ��از کرده ایم 
 و در کن��ارآن مذاکرات��ی نی��ز ب��ا 20عض��و و دبی��رکل س��ازمان 
 جهانی تج��ارت داش��ته ایم ک��ه وی از پیوس��تن ای��ران حمایت 
 ک��رد ،بعی��د م��ی دان��م مخالفت��ی ب��رای پیوس��تن ای��ران 

مطرح شود.
نعمت زاده افزود: در پیوستن به سازمان جهانی تجارت، هیچ گونه 
نگرانی برای صنایع وجود ندارد. ممکن اس��ت چند واحد با مشکل 
مواجه شوند؛ روشن است که اگر واحدی نخواهد مشکالت فنی خود 
را حل کند، برایش مش��کل ایجاد می ش��ود و این مساله در شرایط 

عادی نیز امکان پذیر است.
وی همچنین در مورد انتق��اد بخش خصوصی به م��اده 20 قانون 
رفع موانع تولید نیز به این نکته اشاره کرد که اگر نرخ ارز در کشور 
غیرواقعی اس��ت، نباید بیش از این بخواهیم مطلبی محقق شود. ما 
حتی آیین نامه ای که در مجلس در مورد نرخ وام ارزی تهیه ش��ده 
بود را وتو کردیم تا وام های ارزی با نرخ ارز مرجع ظرف مدت س��ه 

ماه تسویه شود.

درنامه ای خطاب به آخوندی درخواست شد :

ورود وزیردفاع برای نجات مسکن  مهر
نعمت زاده خبرداد :

مذاکره برای پیوستن به سازمان 
تجارت جهانی

لوای��ح برنامه شش��م توس��عه و بودج��ه 95 کل 
کش��ور همزمان ب��ا روز اج��رای برجام توس��ط 

رییس جمهوربه مجلس تقدیم شد.
به گزارش فارس، اولین بودجه پسابرجامی و الیحه 
برنامه ششم توس��عه مش��تمل بر 31 ماده دولت 

یازدهم با حضور رییس جمهور به مجلس رفت.
دولت الیح��ه بودجه کل کش��ور برای س��ال 95 
را بدون الیح��ه چند دوازدهم ب��ه مجلس تقدیم 
ک��رده و معتق��د اس��ت فرص��ت کافی ت��ا پایان 
س��ال برای تصویب الیح��ه بودجه وج��ود دارد، 
اما نماین��دگان مجلس با اس��تناد ب��ه آیین نامه 
داخل��ی مجل��س معتقدن��د ب��ا توجه ب��ه تاخیر 
42 روزه دول��ت و ع��دم تعیی��ن تکلی��ف برنامه 
شش��م، دولت باید الیح��ه دوازدهم ب��رای اداره 
 کش��ور در دو ماه اول س��ال را ارایه کند و بعد در 
فرصت مناسب الیحه بودجه 95 به تصویب برسد.

 درحال��ی از دخ��ل و خ��رج کش��ور درمجل��س 
 رونمایی ش��د که ب��ه گفته رییس جمهورس��هم 
 نف��ت دربودج��ه 25درص��د ب��وده وهمچن��ان 
کاهش ش��دید قیمت نفت در بازاره��ای جهانی 
 نگران��ی  ه��ا را ازعدم تحق��ق درآمدهای کش��ور

حتی به نس��بت کاهش س��هم ای��ن درآمدها به 
همراه دارد.

 درحال حاض��ر، قیم��ت نف��ت در ب��ازار منطقه 
حدود 27 دالر ب��وده، اما بنا بر گفته س��خنگوی 

دولت رقم فروش هر بش��که نفت خ��ام در بودجه 
 س��ال آین��ده بی��ن 35 ت��ا 40 دالر پیش بین��ی 

شده است.
 ش��اید بتوان یکی از دالیل اصلی تاخیر 42 روزه 
در ارایه آن به مجل��س اجرای برج��ام و احتماال 
 تاثی��رات مثب��ت آن در بودج��ه باش��د، ام��ا به 
عقیده کارشناس��ان با ش��اخص های گفته ش��ده 
 از ارقام دخ��ل و خ��رج دولت نمی ت��وان با توجه 
 به ش��رایط رکود و بنا بر الزامات و ضرورت خروج 
 از آن انبس��اطی ص��رف نامی��د و ن��ه انقباض��ی 

محسوب می  شود.
به گزارش فارس، بخشی از ارقام و جزییات بودجه 

سال آینده به شرح زیر است:
 منابع عمومی بودج��ه از236 هزار میلیارد تومان 
 به267 هزار میلی��ارد تومان با 13 درصد رش��د/ 
واگ��ذاری دارایی س��رمایه ای )نف��ت(از 56 هزار 
میلیارد تومان ب��ه 66 هزار میلی��ارد تومان با17 
درص��د رش��د / س��ایر مناب��ع درآم��دی از180 
ه��زار میلی��ارد توم��ان ب��ه201 ه��زار میلیارد 
توم��ان با12/22درصد رش��د،نرخ دالراز 2850 
 توم��ان ب��ه2997 توم��ان ب��ا5 درص��د رش��د / 
قیمت نف��ت از54/4 دالربه 35 ت��ا 40 دالر35- 
درصد افت / تملک دارایی  و سرمایه ای )طرح های 
عمرانی ( از50 ه��زار میلیارد توم��ان به 57 هزار 
میلیارد تومان با 12/2 درصدرشد / افزایش حقوق 

کارمندان از 14 درصد ب��ه12 درصد با2- درصد  
افت و س��هم مالیات از  75 هزار میلی��ارد تومان 
به 85 هزار میلیارد تومان با13/33 درصد رش��د 

مواجه بوده است.
دول��ت س��خنگوی  گفت��ه  ب��ه   همچنی��ن 

  قرار است، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای 
 نفت��ی بن��ا ب��ر خواس��ته دول��ت در نام��ه ب��ه 
درص��د   20 ب��ه  رهب��ری  معظ��م   مق��ام 

کاهش یابد.
در الیحه برنامه شش��م توس��عه،  حذف، انحالل و 
ادغام نهادها، س��ازمان ها و وزارتخانه ها در طول 

برنامه لغو شد.
 گفتن��ی اس��ت بخش��ی از م��واد ای��ن الیح��ه 
 31م��اده ای ب��ه هزینه ه��ای عموم��ی و اصالح 
نظام درآم��دی دولت، تس��هیل مب��ادالت مالی 
واس��تفاده از مناب��ع مال��ی داخل��ی وخارج��ی، 
 بازارس��رمایه وبیم��ه ه��ا، صن��دوق توس��عه 
 مل��ی وس��ازمان ه��ای توس��عه ای ، تضمی��ن 
 امنیت س��رمایه گذاری و کارآفرینی درکش��ور، 
 ح��ذف دس��تگاه ه��ای م��وازی وغیرض��روری، 
 محی��ط زیس��ت، عدال��ت اجتماع��ی، مقابله با 
بحران کم آبی، گسترش س��هم بخش خصوصی 
وتعاون دراقتصاد، تقویت حمل ونقل ریلی، اقتصاد 
دانش بنیان و نظارت بر موسس��ات پولی وبانکی 

پرداخته است.

با حضور رییس جمهوردرمجلس رونمایی شد؛

متن کامل الیحه بودجه ۹۵ و برنامه ششم

با قرائت بیانیه برجام و رفع تحریم های بین المللی نظام اقتصادی کشور 
از تنگنای 10 ساله خارج خواهد شد.

با اجرایی ش��دن برجام، بخش ه��ای مختلف اقتصاد که بیش��ترین 
 تاثی��ر از تحریم ه��ا را گرفت��ه بودند به دنی��ای روابط بی��ن المللی 

باز خواهند گشت.
خبر اعالم لغو تحریم ها علیه ایران بازتاب گسترده ای در رسانه های 
داخلی و خارجی داشته و بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران از آن به 

عنوان آغاز یک دوره جدید در اقتصاد کشور نام می برند.
تقویت و پیش��رفت جایگاه و نقش ایران در مع��ادالت جهانی بعد از 
اعالم لغو تحریم ها علیه ایران با رشد فزاینده ای ادامه خواهد داشت.

پیش از این صندوق بین المللی پول در گزارشی برآورده کرده است که 
در پی لغو تحریم ها علیه ایران، فعالیت های اقتصادی داخلی به طور 
چشمگیری افزایش خواهد یافت. این صندوق پیش بینی کرده است 
که اقتصاد ایران در سال 2015 رشد 0/8 درصدی و در سال 2016 

رشد 4/4 درصدی را ثبت خواهد کرد.
در هر حال، جبران و بهبود شرایط کشور که در سال های گذشته براثر 
سیاست های نامناسب اقتصادی و همچنین تحریم های بین الملی، 
خسارات و آسیب های گسترده ای به کش��ورمان وارد شده است، در 
کوتاه  مدت میسر نخواهد ش��د اما با اجرای برجام فصل جدیدی در 
اقتصاد کور رقم خواهد خورد ک��ه دولتمردان، اقتصاددانان و فعاالن 

اقتصادی با بهره گیری از آن می توانند کاستی های سال های گذشته را 
در بازه زمانی مناسب جبران کنند.

با هدف دستیابي به تولید  7/2  میلیون تن فوالد خام و به منظور شارژ مستمر روزانه 
آهن اسفنجي به کوره هاي قوس الکتریکي واحد فوالدسازي، فاز نخست خطوط 

شارژ و سیلوهاي آهن اسفنجي جدید وارد مدار تولید شد.
رییس اجراي پروژه هاي فوالدس��ازي در این رابطه گفت: 10 عدد سیلوي ذخیره 
آهن اسفنجي و متعلقات هر کدام به ظرفیت 7800 مترمکعب در طرح توسعه زیر 
 سقف ناحیه فوالدسازي پیش بیني ش��ده بود که در محدوده واحد احیا مستقیم

 اجرا شده است.محمدحسین خرمي با بیان اینکه چهار عدد از سیلوها قبال در طرح 
5/2 میلیون تن فوالدسازي اجرا شده و بقیه در طرح توسعه 7/2 میلیون تن اجرا 
گردید، افزود:  وزن هر یک از این س��یلو ها بیش از 181 تن و ارتفاع آن 18 متر از 
سطح زمین مي باشد. این10سیلو به صورت دو خط موازي شمالي و جنوبي قرار 
گرفته که هر خط شامل پنج عدد سیلو و یک عدد تریپر براي توزیع مواد به داخل 
آنها مي باشد که در ارتفاع 20 متري روي سازه فوقاني نصب شده است. وي ظرفیت 
بارگیري و تخلیه هر س��یلو را  325 متر مکعب مواد در س��اعت اعالم کرد و افزود: 
همچنین در هفته دوم دي ماه، خط جنوبي مخازن به صورت کامل راه اندازي و بهره 
 برداري شد و از طریق آن آهن اسفنجي به فوالدسازي ارسال گردید.رییس اجراي 
پروژه هاي فوالدسازي خاطر نشان کرد: براي هر سیلو تجهیزات تخلیه، شارژ گاز 
ازت و سیستم هاي برق و ابزار دقیق جداگانه تهیه و سیس��تم اتوماسیون شارژ و 
دشارژ براي کلیه مخازن یک خط و همچنین به صورت یکپارچه اجرا شده است.

محمدحس��ین خرمي با تأکید بر این مطلب که کلیه تجهیزات و ساخت اسکلت 
فلزي، سوپراستراکچر و تریپرهاي این پروژه با همکاري سازندگان داخلي ساخته 

ش��ده اس��ت گفت: به طور کلي وزن کلیه تجهیزات - سوپر اس��تراکچر و مخازن 
1549/9 تن مي باش��د که اجراي عملیات ساختماني ش��بکه هاي سیاالت، برق 
و اتوماسیون ساخت و تجهیزات ذي ربط به وس��یله پیمانکاران داخلي طراحي و 
اجرا شده است.وي  از6010 مترمکعب خاکبرداري؛ 6172 مترمکعب بتن ریزي؛ 
12189 مترمربع قالب بندي و 471 تن آرماتوربندي در اجراي این پروژه خبر داد.

رییس اجراي پروژه هاي فوالدس��ازي در انتها از ت��الش مدیریت و کارکنان واحد 
اجراي پروژه ها و تولید واحدهاي فوالدس��ازي و آهن سازي و همچنین همکاري 
شرکت هاي ایریتک، مهندسي آریاپیشرو قرن، صفافوالد، توانکاران فوالد و سایر 
واحدهاي ش��رکت که مس��تقیم یا غیرمس��تقیم در ایجاد و راه اندازي این پروژه 

مشارکت داشته اند، تشکر و قدرداني کرد.

تحریم هایی که لغو می شوند

دو پروژه ایرانی کاندیدای دریافت 
جایزه جهانی انرژی

زیاده خواهی فروشندگان تخم مرغ 
به ضرر مردم تمام شد

کاهش یک میلیون تنی تولید کارخانجات 
پالستیک و بیکاری ۳۰۰ هزار نفر

برای خرید ۱۱۴ هواپیما 
با ایرباس توافق شده است

فاز نخست خطوط شارژ و سیلوهاي آهن اسفنجي جدید وارد مدار تولید شد

مدیرعامل شرکت طرح و توس��عه آریا عمران پارس از برگزاری مراسم اهدای جایزه 
جهانی انرژی در 29 دی ماه خبر داد. سیدحس��ن موسوی در جمع خبرنگاران گفت: 

از کشور ایران دو پروژه مگاپارس و فاضالب تهران کاندیدای دریافت جایزه هستند. 
 وی افزود: 10 هزار پروژه در دنیا برای این جایزه در ابتدا معرفی ش��دند که از بین آنها

  15 پروژه در 5 حوزه آب، آتش، خاک، هوا و جوانان کاندیدای دریافت جایزه هستند. 
 وی اضاف��ه ک��رد: از طرف ای��ران در بخ��ش آب، ش��رکت فاضالب انتخاب ش��ده و 

پروژه مگاپارس در هر پنج بخش مزبور کاندیدای دریافت جایزه هستند. 
موسوی در ادامه با تاکید بر اینکه پروژه مگاپارس به عنوان یک مجتمع تجاری، ورزشی 
و تفریحی یکی از مراکز اجتماع مردمی اس��ت، گفت: دریافت جایزه انرژی با موضوع 

زیست محیطی یک افتخار ملی محسوب می شود. 
 مدیرعامل طرح و توس��عه آریا عمران پ��ارس تصریح کرد: این جای��زه از معتبرترین 
 جوایز بین المللی موضوع انرژی و محیط زیس��ت اس��ت که جایگاه اعتباری آن اغلب 

در مجامع بین المللی به عنوان » نوبل طبیعت« شناخته می شود. 
وی با اشاره به اینکه این جایزه در 5 رشته تخصصی با نمادهای آب، آتش، هوا، خاک 
 و توسعه اجتماعی از 19 س��ال قبل برگزار می ش��ود، گفت: این جایزه به پروژه هایی 
تعلق می گیرد که در بهره برداری از منابع طبیعی دارای وقت و ویژگی های خاص بوده 

و در واقع دوستدار محیط زیست هستند. 
به گفته وی انتخاب پروژه ها از سوی هیات داوران معتبر بین المللی انجام می گیرد که 
اعضای آن شامل افرادی از معتبرترین نهادهای بین المللی مثل سازمان توسعه صنعتی، 
سازمان ملل، بانک جهانی و ش��ورای انرژی های تجدیدپذیر اروپا به همراه تعدادی از 

اشخاص حقیقی مثل ولفگانگ نیومن است.

 دبیر کان��ون پ��رورش دهن��دگان مرغ تخ��م گ��ذار گفت: فروش��ندگان 
زیاده خواه��ی می کنند اما با اجرای حک ش��دن قیمت ب��ر روی تخم مرغ 

مشکالت حل خواهد شد.
 سید فرزاد طالکش دبیر کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار درخصوص 
 وضعی��ت قیمت تخ��م مرغ اظه��ار داش��ت: درح��ال حاضر قیم��ت مرغ 
 درب مرغ��داری کیلویی 4 ه��زار و 500 تومان بوده اما الزم به ذکر اس��ت 
 که س��ود ام��روز مرغ��داران جب��ران ضرره��ای 93 و ن��ه ماه��ه اول 94 

را نمی کند.
وی با اش��اره به اینکه فروش��ندگان از افزایش قیمت تخم مرغ گالیه هایی 
 دارند، گفت: فروشندگان زیاده خواهی می کنند چرا که حداکثر سود منطقی 
آنها باید 15 درصد باش��د در حالی ک��ه اکنون آنها باالی 30 درصد س��ود 

می برند.
 طالکش درخصوص صادرات گف��ت: در صادرات تخم مرغ هیچ مش��کلی 
 وجود ندارد و به طور میانگی��ن روزانه 400 تن تخم مرغ صادر می ش��ود و 
از طرفی پیش بینی می شود که با ادامه این روند حداقل تا پایان سال میزان 

صادرات به 80 هزار تن برسد.
 دبیر کان��ون پرورش دهن��دگان با اش��اره ب��ه پرینت حک ش��دن قیمت 
 یادآور ش��د: با توجه به س��وء اس��تفاده ک��ه واس��طه ها و دالالن از پخش 
 محص��ول به بانک��داری و خرده فروش��ی می برن��د، باید گفت ک��ه با حک 
کردن قیم��ت بر روی تخم مرغ که در حال اجرا اس��ت این مش��کالت حل 

خواهد شد.

 ریی��س اتحادی��ه تعاونی های صنعت پالس��تیک کش��ور گفت: براس��اس 
 پی��ش بینی ها ت��ا پایان س��ال اف��ت تولی��د کارخانج��ات پالس��تیک به 
 یک میلیون تن می رس��د که این رق��م حکایت از بی��کاری 300 هزار نفر 

در صنعت پالستیک دارد.
نص��را... رضازاده، با اش��اره به اینکه عرضه مواد پتروش��یمی ب��ا ارز آزاد در 
 بازار باعث افت تولید کارخارنجات پالس��تیک ش��ده اس��ت، اظهار داشت: 
 حجم تولی��د کارخانج��ات پالس��تیک در س��ال 93 ح��دود 3 میلیون و 
200 هزار تن بود که این میزان نسبت به سال 92 کاهش 400 هزار تنی را 
نش��ان می دهد. رییس اتحادیه تعاونی های صنعت پالستیک کشور با بیان 
اینکه در حال حاضر ه��م 750 هزار تن افت تولید داریم، افزود:  براس��اس 
 پی��ش بینی ها ت��ا پایان س��ال 
افت تولید کارخانجات پالستیک 
به یک میلیون تن می رس��د که 
 این رق��م حکای��ت از بی��کاری 
300 ه��زار نف��ر در صنع��ت 

پالستیک دارد.
وی افزود:کارخانجات پالستیک 
 ه����ر روز درح���ال تعطی���ل 
ش��دن هس��تند و دولت در این 
 رابط��ه هی��چ اقدام��ی را انجام 

نمی دهد.

وزیر راه و شهرسازی از توافق با شرکت ایرباس فرانسه برای خرید 114 هواپیما برای 
هما خبر داد و گفت: در چند ماه اخیر مذاکرات بسیاری را با شرکت های دست اول 

تامین کننده هواپیما داشته ایم.
عباس آخوندی در حاش��یه مراس��م س��الگرد هفتادو هفتمین س��الگرد تاس��یس 
 بانک مس��کن در پاس��خ به این س��وال که مذاکرات ب��رای خرید هواپیم��ا با توجه 
 به اینکه تحریم ها در حال لغو ش��دن اس��ت ب��ه کجا رس��ید، اف��زود: در چند ماه 
 اخیر مذاک��رات بس��یاری را با ش��رکت های دس��ت اول تامی��ن کنن��ده هواپیما 

داشته ایم.
در دو بخش بحث کرده ایم، یکی اینکه ساختار هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
را بازسازی کنیم که در این زمینه درگام نخست برای 114 فروند هواپیما با ایرباس 

فرانس��ه تواف��ق کرده ای��م. آخوندی 
 ادام��ه داد: بحث دیگر این اس��ت که 
تمام ش��رکت های هواپیمایی داخلی 
را نیز بازس��ازی کنیم. در این زمینه 
نیز ب��ه دنب��ال اس��تفاده از لیزینگ 
 هواپیما با ش��رکت هایی که هواپیما 

عرضه می کنند هستیم.
به گفته وی، همچنین ب��ا بیمه های 
مطرح دنیا برای تامین هواپیما جهت 
بازس��ازی ش��رکت های هواپیمایی 

مرتبط، مذاکره کرده ایم.
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راه هـای 
نجات دریاهـا و اقیانـوس هـا

 سرمايه گذاري در حوزه 
انرژي هاي پاک، ي��ک ضرورت 

است؛ چرا که مي توان بدين وسيله 
فرآيند اسيدي شدن آب اقيانوس ها را 

متوقف کرد. افزايش آلودگي اتمسفر، باعث 
جذب بيشتر دي اکس��يدکربن توسط آب هاي 

آزاد مي شود که اين وضعيت، حيات ماهي ها، گياهان 
و ساير موجودات دريايي را به خطر مي اندازد.

 ما از هر س��ه تنفس خود، دو ت��اي آن را مدي��ون پالنگتون ها 
هستيم؛ چرا که آنها با تبديل دي اکسيد کربن به اکسيژن، به تداوم حيات 

ما کمک مي کنند. 
با اسيدي ش��دن آب اقيانوس ها، ما در حال رقم زدن مرگ اين موجودات 
 در گستره اي وسيع هس��تيم. به هر ترتيب بايد هر چه زودتر به سوزاندن 
سوخت هاي فس��يلي پايان دهيم و اس��تفاده گس��ترده تر از انرژي پاک 

خورشيدي، سرآغاز اين راه است.
 سازمان غذا و داروي آمريکا اعالم کرده تا سال ۲۰۴۸ ميالدي، شاهد 
پايان صنعت صيادي خواهيم بود، اما آيا تاکن��ون به ابعاد اين گزارش فکر 
کرده ايم؟ صنعت صيادي با زندگي همه انسان ها گره خورده و فکر کردن 
 به دنيايي بدون صيد ماهي، ناممکن اس��ت ولی من معتق��دم که با يافتن 

راه حل هايي همه جانبه، اين شرايط هرگز رخ نخواهد داد.
همه ما بايد به استفاده از کيس��ه هاي پالستيکي و ظرف هاي يک بار 
مصرف پالستيکي، پايان دهيم. بخش اعظم زباله هاي شناور روي آب هاي 
آزاد از پالستيک ساخته شده اند و در بسياري از موارد اين زباله ها به اشتباه 

از سوي ماهي ها بلعيده مي شوند.
صنعت کشتي راني ارتباط نزديکي با دولت ها دارد. بنابر اين استفاده 

 از س��وخت هاي فس��يلي با درص��د پايين گوگ��رد بايد م��ورد توجه 
قانون گذاران قرار گيرد. همچنين براي حل معضل آب، تعادل 

کش��تي ها بايد هر چه س��ريع تر اقدام شود. کنترل 
عملکرد موتورهاي کشتي ها هم نيازمندتوجه 

 ج��دي دول��ت هاس��ت.  در س��اخت
 کشتي ها نيز بايد تالش شود که 

توليد دي اکسيد کربن به 
حداقل برسدهمچنين 

به��ره وري باالتر 
خت  س�����و

في،  مصر
يک ام��ر مه��م و 
شايان توجه است.

 اين نکات بايد بيش از پيش در نواحي بحراني مورد توجه قرار گيرد تا بيش 
از اين شاهد خودکشي نهنگ ها و دلفين ها نباشيم.

بيش از يک ميليارد انسان، پروتئين مصرفي خود را از ماهي ها تامين 
 مي کنن��د. براي تامين اي��ن تقاضا، در قرن بيس��تم، بخ��ش اعظم ذخاير 
ماهي هاي ارزشمند تجاري)بيش از دو سوم( نابود شده است. زنجيره غذايي 
ماهي ها به سرعت در حال نابودي اس��ت و صيد ماهي هاي اعماق دريادر 

اولويت ناوگان صيادي صنعتي قرارگرفته است.
  اين کار به نابودي ش��بکه ه��اي در هم تني��ده تامين غ��ذاي ماهي ها و 

زيست گاه هاي شکننده و در حال نابودي درياها، منجر خواهد شد. 
 ما بي��ش از هميش��ه نيازمن��د تغيير در 

روش هاي صيادي و 
فتن  يا

يک 
منب��ع 

پاي��دار تامي��ن ماه��ي 
هس��تيم. در کنار لزوم بهره گي��ري از مديريت 
اثربخش و مس��ووليت پذير در صنعت ماهيگيري، م��ا راه درازي تا ايجاد 
 امنيت پاي��دار جهاني در بخش غذا، تغيير جه��ت فرآيندهاي نابود کننده 
اکوسيستم هاي دريايي و اعطاي فرصت به ذخاير ماهي ها براي بازگشت 

به شرايط گذشته شان در برابر خويش داريم.
براي حفاظت از اقيانوس ها نيازمند ش��ناخت آنه��ا و براي اين کار به 
جمع آوري اطالعات مورد نياز، محتاجيم. ما در حال راه اندازي يک شبکه 
بزرگ از روبات هاي کنترل شونده از سوي ماهواره ها هستيم که اطالعات 
 زيادي را از اعم��اق درياها دريافت و ارس��ال مي کنند. اي��ن کار مي تواند 

پيش بيني هاي ما را دقيق تر و ارزشمندترکند.
طرح اين سوال که بهترين 
ب��راي  راه 

حفاظ��ت از اقيان��وس ه��ا 
چيست، مشابه اين سوال است 
که بهتري��ن روش ب��راي حفظ 

سالمت قلب هايمان چيست؟ 
 م��ا باي��د از هم��ه تواناي��ي هايم��ان 
 به��ره ببري��م و از همي��ن ح��اال باي��د 

اقداماتمان شروع شود.
 در گام اول، صيد صنعت��ي ماهي با آث��ار ناگوار و 
مخرب بايد متوقف گردد. اقيان��وس ها مهم ترين عامل 
حفظ حيات روي کره خاکي ما هستند و به همين دليل بايد در 

حفاظت از آن بکوشيم.
 فراتر از ديدگاه هاي يک جانبه در اين حوزه نسبت به اثرات ماهيگيري، 
ما خواهان يک مديريت اکوسيستم محور هستيم که ابعاد آن به ساير عوامل 
نظير حوزه هاي گردشگري و طرح هاي توسعه صنايع نفت و گاز نيز مرتبط 

است.
 در فرآيند مديريت تاثيرات انسان ها بر اقيانوس ها، بايد همه عوامل موثر 

بهره گيرنده از آنها را در نظر گرفت. 
از گذش��ته های دور، ما بيش از حد، از ماهي ه��اي راس هرم زنجيره 
 غذاي��ي درياه��ا نظي��ر ماه��ي ه��اي ت��ن و شمش��ير ماه��ي ه��ا 
 بهره برده ايم. بدي��ن ترتيب، هم اينک بيش از هميش��ه باي��د به خوردن 
ماهي هايي نظير س��اردين عادت کنيم تا اين زنجيره دوباره متعادل شود.

ما مي توانيم بزرگ ترين تهديد فرآروي اقيانوس ها را که صيد فراتر از 
حد ماهي هاست، حل و فصل کنيم. راه حل آن اين است:

  محدود کردن يارانه هاي اعطايي به صيادان آس��يب رس��ان ب��ه درياها. 
دولت ها با حمايت از توس��عه ناوگان ماهيگيري صنعتي شرايطي را پديد 
آورده اند که ظرفيت صيد اين کشتي ها ،دو و نيم برابر ظرفيت پايدار صيد 

در آب هاي آزاد است.
من اگر تنها مي توانستم يک اقدام در اين راه انجام دهم، اين بود: 
توقف استفاده از اقيانوس ها به عنوان يک فاضالب جهاني. 
ما همه ساله، صدها ماده شيميايي جديد ابداع مي 
ب��ه م��واد  اي��ن  ک��ه   کني��م 

 اقيانوس ها راه مي يابن��د و در بدن 
ماهي هايي انباشته مي شوند و 
به سفره ما راه مي يابند. 
بدين ترتيب ما نتايج 
خ��ود را ناديده 
گرفته ايم. 
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هم اينک با وجود سرمايه گذاري هاي گسترده در حوزه 
مطالعه درياه��ا و اقيانوس ها، مي ت��وان اميدوار بود که 
 حيات درياه��ا در اولويت اقدامات دولت ه��ا قرار گيرد.

 هر چند ۹۰۰ برابر بودن بودجه اکتشافات فضايي ناسا در 
برابر بودجه موسسه اقيانوس شناسي اياالت متحده، يک 

مساله جدي براي بسياري از کارشناسان است.

چـه  بایدکـرد؟
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اخبار

دریچهخبر 

نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران خبر داد، 
سازمان تامین اجتماعی قصد دارد ۶ گروه شغلی را از لیست مشاغل 
 س��خت و زیان آور حذف کند که این موضوع خیان��ت به کارگران 

است.
 ابوالفضل فتح الهی نای��ب رییس کانون عال��ی انجمن های صنفی 
 کارگران ایران، با اش��اره به اینکه 18گروه عضو مش��اغل س��خت و 
 زیان آور هس��تند گفت: این گروه ها در فهرس��ت کارهای سخت و 
زیان آور قرار دارند. تامین اجتماعی قصد دارد به صورت یک سویه 

۶گروه را از فهرست کارهای سخت و زیان آور خارج کند.
وی بیان کرد: در شورای عالی حفاظت و فنی این ها بررسی و مقرر 
شده است، این ۶ گروه از فهرست کارها و مشاغل سخت و زیان آور 
حذف شوند. بعضی از این مش��اغل ساختار سخت و زیان آور دارند، 
این اتفاق که رخ دهد، عده زیادی از کارگران که ش��رایط س��خت 
 و زیان آور داش��تند و در این ۶ گروه ش��اغل هس��تند نم��ی توانند 
با شرایط سخت و زیان آور بازنشسته شوند، به جای اینکه با 20 سال 

بازنشسته شوند، مجبور هستند که 30 سال خدمت کنند.
نایب رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران بیان کرد: 
 این مشاغل کارشناس��ی و بررسی شده بود، ش��رایط احراز سختی 
 و زی��ان آور در آنها مش��هود بود، بعضی از این مش��اغل با مس��ائل 
 مرتب��ط ب��ا آلودگ��ی محیط��ی و ش��رایط س��خت کاری مواجه 

هستند.
 فتح الهی اف��زود: نمایندگان کارگران در ح��ال رای زنی برای عدم 
 حذف این ۶ گروه از لیس��ت مش��اغل س��خت و زیان آور هستند؛ 
 ولی اعضای ش��ورای عالی حفاظت فنی تصمیمات��ی را گرفته اند. 
 اگر قرار اس��ت این اتف��اق بیفت��د نباید به ص��ورت یکج��ا بیفتد.

 آیین نام��ه ها زمان��ی قابلیت اج��را دارد ک��ه مطابق قانون باش��د 
ولی متاسفانه سازمان قانون مند نیست.

  وی بی��ان ک��رد: ب��ا ح��ذف ای��ن ۶ گ��روه از فهرس��ت مش��اغل 
 سخت و زیان آور، بخشی از حقوق کارگران پایمال می شود. بعضی 
 از کارگ��ران مس��تقیما در مع��رض خطر هس��تند. این مش��اغل 
 در مدت های طوالنی کارگر و ش��خص را مبتال به امراضی می کند 
 که ت��ا آخر عمر ب��ا آن در ارتباط اس��ت. به همین واس��طه اس��ت 
 ک��ه تع��دادی از کارگ��ران در مش��اغلی که مس��تقیما  زی��ان آور 
هس��تند و کار آنها در آنجا اس��تمرار دارد، مبتال به انواع بیماری ها 

می شوند.
 فتح الهی معتقد اس��ت: کارگران فعال در مع��ادن، کارگران روده 
پاک کنی ه��ا و دباغی ها،کارگ��ران دامداری ها،کارگ��ران پس��ت 
ب��رق،گاز، کارگ��ران آس��فالت کار،کارگ��ران جوش��کار، کارگران 
نس��اجی ها از جمل��ه گروه هایی هس��تند ک��ه قرار اس��ت تامین 
 اجتماع��ی، آنها را از لیس��ت مش��اغل س��خت و زی��ان آور حذف 

کند.

مع��اون رییس جمه��ور در ام��ور زن��ان و خان��واده گفت: صنع��ت مد و 
 لب��اس در کش��ورمان نیازمند توج��ه ویژه متولیان امراس��ت ت��ا بتوانیم 

توسعه جدی در راستای این صنعت داشته باشیم.
ش���هیندخت م���والوردی اف���زود: ب��ا وج���ود اینک���ه م��د ولب��اس 
ب��ه عن��وان ی��ک صنع��ت مه��م و اساس��ی درکش��ور اس��ت ام��ا هنوز 
 ب��ه چش��م ی��ک صنع��ت ب��ه ای��ن مقول��ه ن��گاه نک��رده ای��م و اگ��ر 
این اتف��اق بیفتد باید مجموعه عوام��ل و ملزومات خودش��ان را به همراه 

داشته باشد.
وی تصریح ک��رد: به همین منظور س��ند راهبردی مد و لباس در کش��ور 
 درحال تدوین است و کارگروه مد و لباس در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 تالش های جدی دراین زمینه داشته است، ولی نیاز داریم که بین فعالیت 
ها و کارهایی که درحال انجام است یک هماهنگی وجود داشته باشد.

 معاون ام��ور زن��ان و خان��واده ریاس��ت جمه��وری با اش��اره ب��ه اینکه 
م��د و لب��اس درجامع��ه م��ا س��اماندهی نش��ده اس��ت، گف��ت: قانون 
 راهکاره��ای گس��ترش فرهن��گ حج��اب و عف��اف ک��ه درس��ال 84 

به تصویب رسید، پس از10سال هنوز اجرایی نشده است.
وی با بی��ان اینکه براس��اس ای��ن قانون 2۶ دس��تگاه متولی گس��ترش 
 فرهن��گ حجاب وعف��اف درکش��ور هس��تند، اظهارداش��ت: 10 س��ال 
 از س��اماندهی م��د و لباس م��ی گذرد ام��ا همچن��ان دغدغ��ه هایی در 
این زمینه وجود دارد و فاصله زیادی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب 

درکشورهست.
 وی اضاف��ه ک��رد: به همی��ن منظور بای��د به س��متی حرکت ک��رد که با 
درس گرفت��ن از گذش��ته و ب��ا اقدام��ات ج��دی، ق��دم های��ی را برای 
 بهبود رون��د موج��ود برداریم. م��والوردی ادام��ه داد: همچنی��ن مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس ش��ورای اس��المی بع��د از مطرح ش��دن موضوع 
 س��اماندهی م��د و لب��اس در س��ال 84 اقدامات��ی انج��ام داد ام��ا هنوز 
 دغدغ��ه های��ی وج��ود دارد ک��ه بای��د موان��ع تقنین��ی و اجرای��ی را از 

سر راه برداشت.
 وی اظه��ار داش��ت: یکی از ای��رادات ب��ه این قان��ون، بی توجه��ی به مد 
به عنوان یک صنعت اس��ت که باید به این مقوله بیشتر توجه کرد چرا که 
مشکالتی از جمله فقدان بودجه کافی برای پیش��برد اهداف کارگروه مد 
و لباس، موانع اجرایی و نی��از به اصالح قانون و توجه به زیرس��اخت های 

اقتصادی وجود دارد.
 معاون ام��ور زن��ان و خان��واده ریاس��ت جمهوری گف��ت: بای��د درکنار 
 توجه ب��ه ابعاد اقتص��ادی به زوای��ای فرهنگ آن نی��ز توجه ک��رد و ما از

ای��ن موضوع غفل��ت نکنیم ک��ه تغیی��ر در ذائقه پوش��ش اف��راد جامعه 
و پوش��اک نامناس��ب به م��وازات فرهنگ س��ازی نیازمند فعال س��ازی 
 فعالی��ت ه��ای اقتص��ادی و منط��ق س��ودآوری ب��رای تولیدکنندگان 

این پوشاک است.
وی انج��ام اقدامات حمایت��ی درعرصه م��د و لباس جهت س��اماندهی و 
 گس��ترش فرهنگ عف��اف و حجاب را ضروری دانس��ت و گف��ت: اگر غیر 
از این باشد و روندی داشته باش��یم که ما را راضی نکند، روز به روز شاهد 

مظاهرمغایر فرهنگ اسالمی درجامعه خواهیم بود.
 م��والوردی خاطرنش��ان ک��رد: با اقدام��ات و ت��الش هایی که از س��وی 
دولت یازدهم و متولیان امر صورت گیرد، می توان درآینده نزدیک شاهد 

ساماندهی مد و لباس درکشور باشیم.

آمارمنتشر شده حاکی از آن اس��ت که ازدواج ها در حال کاهش و 
همچنین سن ازدواج درحال افزایش اس��ت. این در حالی است که 
مسووالن، هر چند وقت یک بار، آماری مبنی بر کاهش آمار ازدواج 
اعالم می کنند و دالیل عدم تمایل جوانان به ازدواج را بر می شمارند 
اما در نهایت هیچ اق��دام موثری جهت تس��هیل در ازدواج جوانان 

صورت نمی گیرد.
بسیاری از دختران و پسران مجرد به منظور آشنایی بیشتر با یکدیگر 
 رابطه برقرار می کنند. این در حالی اس��ت که بسیاری از این روابط 
به ازدواج ختم نمی شود و دختران و پسران درگیر آسیب های روحی 
و عاطفی می شوند. عالوه بر آن فرصت های ازدواج را از دست داده 
و به مرور زمان سن ش��ان باالتر می رود و در نهایت یک فرد تنها و 

مجرد باقی می مانند.
به تازگ��ی فاطمه س��ادات محبی، پژوهش��گر ش��ورای فرهنگی-

اجتماعی زنان با اش��اره به پژوهش��ی که در زمینه آسیب شناسی 
ازدواج دانشجویی در مقاطع مختلف بین 20۶ دانشجو انجام گرفته، 
اظهار داشته: بر اساس آمار به دست آمده طی این پژوهش ۷1 درصد 
دانشجویان پسر دلیل بی تمایلی به ازدواج را سختی های اقتصادی 
عنوان کردند.وی افزوده: همچنین عدم باور پسران به برکت زندگی 
پس از ازدواج 80 درصد، مهریه های س��نگین ۵8 درصد، توجه به 
زیبایی و ظواهر ۷۵ درصد، توقعات باالی پسران در انتخاب همسر 
۷4 درصد، ضعف خانواده پسر در یافتن دختر مناسب برای ازدواج 
۵0 درصد، پوشش نامناسب دختران 8۷ درصد، از جمله آمارهای به 
دست آمده در این آسیب شناسی در بحث بی تمایلی دانشجویان به 

ازدواج محسوب می شود.
 متاس��فانه عوامل فرهنگی نی��ز درتاخیر ازدواج موثر هس��تند که 
از جمل��ه ای��ن م��وارد م��ی  ت��وان ب��ه تغیی��ر نگ��رش جامع��ه 
ناکارآم��دی ش��یوه های س��نتی  ازدواج،  ب��ه مالک ه��ای 
تع��داد خواس��تگار دخت��ران،  کاه��ش  انتخ��اب همس��ر، 
 تمای��ل پس��ران ب��ه ازدواج ب��ا دختران��ی ک��ه ۷ ت��ا 10 س��ال

 از آنها کوچکترند، تاخیر در ازدواج به ویژه در پسران اشاره کرد.
پیامدهای افزایش سن ازدواج در ایران

 هنوز از یادها نرفته اس��ت که محمداس��ماعیل مطل��ق، مدیرکل 
 دفتر سالمت جمعیت و خانواده وزارت بهداش��ت از وجود بیش از

 11 میلیون دختر و پسر جوان در آستانه ازدواج در کشور خبر داده 
و گفته:  بخش قابل توجهی از این جمعیت که بین 18 تا 3۵ س��ال 
دارند، در حال پشت سر گذاشتن سن ازدواج و باروری سالم هستند 
که این امر زمینه س��از کاهش نرخ باروری در کشور است.براساس 
آمارهای کنونی، سن ازدواج در کشور پنج سال افزایش یافته است 
که باید تالش ش��ود حداقل 2 س��ال آن را کاهش دهی��م تا به نرخ 
مطلوب باروری یعنی 2/1 درصد برس��یم. اگر کاهش س��ن ازدواج 
درکشور رخ ندهد، درسال 1430 نرخ باروری صفر و پس از آن نیز 
منفی خواهد شد که این امر مشکالت عدیده ای در حوزه فرهنگی، 

اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایجاد خواهد کرد.

حذف 6گروه از مشاغل سخت و 
زیان آور توسط تامین اجتماعی

معاون رییس جمهور:
 به مد ولباس 

به عنوان صنعت نگاه نشده است

آمار از تنهایی ها حکایت می کند !

 ش��هرهاي جد     ید      د     رایران باهد     ف حل مش��کالت 
 ش��هرهایي ک��ه ب��ي  برنام��ه  و نامت��وازن رش��د      
کرد     ه بود     ند     ، احد     اث شد      اما این روزها این شهرها 
عالوه  براینکه باري ازد     وش آن شهرها کم نکرد     ه اند      
بلکه خود      ب��ه معضل د     یگ��ري براي آنه��ا تبد     یل 
ش��د     ه اند    چراکه ش��هروند     ان تنها ب��ه  عنوان یک 
خوابگاه از این شهرها استفاد     ه مي  کنند      و تمامي 
نیازه��اي خ��ود      را از کالن ش��هرهاي نزد     یک به 

شهرجد     ید      تامین مي  کنند     .
به گ��زارش قان��ون، این مس��ئله باعث ش��د     ه که 
مس��ووالن نتوانن��د      جوابگ��وي جمعیت ش��هر و 
 متناس��ب کرد     ن س��رانه هاي عمومي و خد     ماتي 

د     ر شهر براي شهروند     ان واقعي خود      باشند     .
سابقه ایجاد      ش��هرهای جد     ید      د     ر ایران را می  توان 
د     ر چه��ار د     وره خالصه ک��رد     : د     وره اول د     ر فاصله 
د     و جنگ جهانی، ای��ن اقد     ام با اهد     اف سیاس��ی، 
 نظامی و اقتصاد     ی صورت گرفت که منجر به ایجاد      
کوی  های کارمند     ان ش��د   . د     وره د     وم بعد      از جنگ 
جهانی د     وم تا اواسط د     هه 1340 را شامل می شود     . 
د     ر این د     وره با توجه به رشد      صنایع وابسته به نفت، 
بیشتر ش��هرهای جد     ید      به صورت نفت  شهرها و 
کوی  ه��ای کارمند     ان ایجاد      ش��د     ند     . د     وره س��وم، 
نیمه د     وم د     هه 1340 تا پیروزی انقالب اس��المی 

)13۵۷( را د     ر برمی  گیرد     .
با توجه به فروش نفت و افزایش قیمت آن و انباشت 
د     الره��ای نفتی، جمعیت شهرنش��ین به ش��د     ت 
افزایش یافت و ش��هرهای جد     ید      صنعتی مستقل 

و شهرهای اقماری � صنعتی د     ر پیرامون شهرهای 
 بزرگ رون��ق گرفتن��د     . د     وره چهارم، س��ال های 
پس از پیروزی انقالب را شامل می شود      که اهد     اف 
آن د     ر این د     وره با س��ه د     وره قبل تفاوت عمد     ه ای 
د     اش��ت، به طوری که ش��هرهای جد     ی��د      امروزی 
 محل اسکان سرریزهای جمعیت شهرهای بزرگ 
تلقی می ش��وند     ، این د     رحالی اس��ت که شهرهای 
جد     ید      د     ر س��ه د     وره قبل بیش��تر با جنبه عملکرد      

اقتصاد     ی احد     اث شد     ند     .
نکته جال��ب اینجاس��ت ک��ه خ��ود      وزارت راه و 
شهرس��ازی نیز د     ر گذش��ته به صراحت سیاست 
ایجاد      شهرهای خوابگاهی را پیگیری و از آن د     فاع 
 می کرد      حال آنکه اگ��ر تنها به د     ی��د     ه خوابگاهی 
به این شهرها توجه شود      و جمعیت مجبور باشند      
هر روز برای کار و تحصیل و ... به شهرهای اطراف 
مراجعه کنن��د      نوعی نقض غ��رض رخ خواهد      د     اد      
 و ش��لوغی، ترافیک و آلود     گی د     ر شهرهای بزرگ 
 ب��ا ای��ن س��رمایه گذاری به هی��چ روی برط��رف 

نخواهد      شد      .
با همی��ن وصف نیز هنوز بس��یاری از ش��هرهای 
جد     ید      حتی د     ر اطراف تهران و س��ایر کالنشهرها 
نتوانس��ته اند      به اهد     اف خود      برای جذب س��رریز 
جمعیت کالنش��هرها د     س��ت پیدا کنند     . گواه این 
مد     عا نگاهی است به برنامه های سکونتی و میزان 
ساکنان شهر جد     ید      مانند      هشتگرد      که شهر جد     ید      
موفقی نیز قلمد     اد      می شود      . بنابر سرشماری مرکز 
آمار ایران، جمعیت شهر جد     ید      هشتگرد      د     ر سال 

 1388 برابر با 18۵۹8 نفر بود     ه  اس��ت حال آنکه 
د     ر برنامه های پیش بینی ش��د     ه و بر اس��اس طرح 
جامع ظرفی��ت جمعیت پذیری این ش��هر بالغ  بر 
۵00 هزار نفر است که توسعه شهر تا یک میلیون 

نفر را امکان پذیر می کند     .
با این حال بسیاری از مقامات و مسووالن این شهر 
عنوان می کنند      حتی تعد     اد      مد     ارس د     ر شهر جد     ید      
هشتگرد      جوابگوی رشد      جمعیت نیست و از سوی 
د     یگر این شهر نیز نتوانسته است سرریز جمعیت 
تهران را ب��ه خود      جذب کند      بلک��ه مقصد     ی برای 
برخی مهاجرانی بود     ه است که نتوانسته اند      جایی 

را برای سکونت د     ر تهران پیدا کنند      .
حال پرسش این است؛ آیا قبل از احد     اث شهرهای 
جد     ید      کاره��ای مطالعاتی و کارشناس��ی صورت 
نگرفته اس��ت؟ اگر پاس��خ ب��ه این س��وال مثبت 
اس��ت چرا بد     ون انجام کار کارشناسی میلیارد     ها 
توم��ان بود     ج��ه ص��رف تاس��یس برخ��ی از این 
 شهرها شد     ه است و اگر پاس��خ منفی است چرا با 
وجود    کار کارشناسی و صرف بود     جه های هنگفت 
 نتوانس��ته ایم د     ر ای��ن ح��وزه به مطلوب د     س��ت 
یابیم؟ گفته می ش��ود      بعد      مس��افت و عد     م تامین 
امکانات مانند      آب و برق و ... علت عد     م اس��تقبال 
مرد     م بود     ه است. متولی فراهم آمد     ن این امکانات 
 چه د     س��تگاهی بود     ه اس��ت و چرا ش��فاف اعالم 
نمی  ش��ود      که کد     ام د     س��تگاه ها د     رانجام وظایف 
 خ��ود      کوتاه��ی کرد     ه ان��د      و س��بب پوچ ش��د     ن 
سرمایه گذاری های بزرگ د     یگر بخش ها شد     ه اند     ؟

شهرهای جدید؛ دردهای جدید

 دول��ت درالیح��ه بودج��ه ۹۵ پیش��نهاد داده 
مشموالن دارای بیش از ۵ س��ال غیبت، با پرداخت 
 جریم��ه م��ی  توانن��د ازخدم��ت وظیف��ه عمومی 
مع��اف ش��وند؛ ای��ن درحالی اس��ت که س��تاد کل 
 نیروه��ای مس��لح از موافقت خود با ای��ن طرح برای 
 مش��موالن دارای بی��ش از ۹ س��ال غیب��ت خب��ر

داده بود.
به گ��زارش تس��نیم، دربن��د ب تبص��ره 11 الیحه 
بودجه ۹۵ آمده: به دولت اجازه داده می  شود تا کلیه 
مشموالن خدمت وظیفه عمومی را که بیش از۵ سال 
غیبت دارن��د، با پرداخت جریمه م��دت زمان غیبت 

معاف کند.
درادامه این بند عنوان شده: تمام درآمدهای حاصل 
از اعطای معافیت های مش��موالن مذکور به حساب 
 درآمد عمومی کش��ور در ردی��ف 1۵0128 واریز و 
تا س��قف 30 ه��زار میلیارد ری��ال درقال��ب ردیف 
۵30000-132 به صورت مس��اوی ب��ه ردیف  های 
ذی  ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مس��لح مطابق 
موافقت نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه  ریزی 

کشور هزینه می شود.
 درای��ن تبص��ره میزان جریم��ه مش��موالن غای��ب 
برای ص��دور کارت معافی��ت نظام وظیفه به ش��رح 

زیراست:
مدرک تحصیلی پایه ریالی جریمه مشموالن غایب

100 میلیون ریال زیر دیپلم 
1۵0 میلیون ریال دیپلم 
200 میلیون ریال فوق دیپلم 
2۵0 میلیون ریال لیسانس 

300 میلیون ریال فوق لیسانس 
3۵0 میلیون ریال دکترای غیرپزشکی 
400 میلیون ریال دکترای پزشکی 

پزشکان متخصص و باالتر           ۵00 میلیون ریال
همچنین در پایان این تبصره تاکید شده است:

1- به ازای هر سال غیبت مازاد بر ۵ سال، 10 درصد 
 ب��ه مبالغ جریم��ه پایه اضافه ش��ده و م��دت غیبت 

بیش از شش ماه، یک سال محسوب می شود.
2- برای مشموالن متاهل ۵ درصد و برای مشموالن 
دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند ۵ درصد از مجموع 

مبلغ جریمه کسر می شود.
 ای��ن پیش��نهاد دول��ت درحال��ی اس��ت ک��ه پیش 
 ازاین س��ردار کمالی جانش��ین منابع انس��انی ستاد 
 کل نیروه��ای مس��لح از موافق��ت س��تاد کل ب��ا 
۹ ساله بودن س��نوات غیبت س��ربازی در این طرح 

خبر داده بود.

 معاون وزیرآم��وزش وپ��رورش باتاکید براینک��ه مدارس 
هیات امنایی نباید باپول اولیا اداره ش��ود، گفت: درتهران 
 یک مدرس��ه هیات امنایی با فعالیت فوق برنامه توانس��ته 
یک میلی��ارد درآمدزایی کن��د وفضای آموزش��ی خودرا 
توس��عه دهد. مرضیه گرد در نشس��ت خبری گرامیداشت 
هفت��ه ش��وراها درب��اره م��دارس هی��ات امنای��ی گفت: 
 از اینکه فلس��فه مدارس هی��ات امنایی به انح��راف برود، 
بای��د جلوگی��ری کنی��م.وی اف��زود: کمیت��ه نظ��ارت 
و کیفی��ت بخش��ی، عملکرد م��دارس هیات امنای��ی را تا 
پایان س��ال بررس��ی می کن��د. مدارس��ی که نتوانس��ته 
اند ب��ه ازای تش��کیل هیات امن��ا کیفیت خود را نس��بت 
 به س��ال گذش��ته افزای��ش دهند ب��ه وضعیت س��ابق باز 
می گردند و به م��دارس عادی تبدیل می ش��وند. مدارس 
هیات امنایی برای کمک به مردم اس��ت. رییس س��ازمان 
م��دارس غیردولتی، توس��عه مش��ارکت ه��ای مردمی و 
 خانواده بیان کرد: متاسفانه برخی از مدارس هیات امنایی 
 با نام فعالیت های ف��وق برنامه مبالغ��ی را از اولیا دریافت 
می کنند در صورتی که این مدارس خارج از جیب اولیا باید 
اداره شوند.وی خاطرنشان کرد: بنده بازدیدهایی داشته ام و 

مدارس هیات امنایی در حاشیه تهران دیده ام که هیچ پولی 
از خانواده ها دریافت نکرده اند و خان��واده ها راضی بودند. 
 وی بیان کرد: در جاهایی با توجه به توان مردم پیش��نهاد 
به برگزاری کالس ه��ای فوق برنامه می ش��ود. اگر هیات 
امنا نتوانند هزینه ه��ا را تامین کنند و خان��واده ها راضی 
نباشند چه نیازی است مدرس��ه هیات امنایی اداره شود؟ 
 پیش��نهاد انحالل چند مدرس��ه هی��ات امنای��ی نیز داده 
شده است. گزارش��ی تا پایان س��ال تحصیلی به شوراهای 
 آموزش و پ��رورش داده می ش��ود و گزارش نی��ز دریافت 
می ش��ود.گرد بیان کرد: طبق ارزیابی ها درآمد مدرس��ه 
ای حداقلی یا صفر بوده است و مدرس��ه هیات امنایی نیز 
 وجود دارد که یک میلیارد تومان درآمد از طریق برگزاری 
کالس های فوق برنامه داش��ته اس��ت و توانسته مدرسه را 
توس��عه دهد و فضای آموزشی بیش��تر برای دانش آموزان 
تهیه کند. ممکن اس��ت برخ��ی مدارس نیز تعلل داش��ته 
باش��ند که مورد بازبینی قرار می گیرند.به گفته وی درصد 
 رضایت در شهرستان ها از مدارس هیات امنایی باال است، 
 با ای��ن وج��ود اعتقاد داری��م طب��ق آیین نام��ه، مدارس 

هیات امنایی باید حرکت کنند.

 مع��اون مرکز مل��ی پرورش اس��تعدادهای درخش��ان 
آزم��ون  ثبت ن��ام  ای��ن مطل��ب ک��ه  بی��ان   ب��ا 
 ورودی دبیرس��تان های اس��تعدادهای درخش��ان 
 نیم��ه دوم اس��فند م��اه انج��ام می ش��ود، گف��ت: 

این آزمون نیمه دوم اردیبهشت ۹۵ برگزار خواهد شد.
محمدنس��توه، معاون مرکز ملی پرورش استعدادهای 
درخش��ان  درباره ش��یوه نامه جدید برگ��زاری آزمون 

پیش����رفت تحصیل����ی 
م��دارس اس��تعدادهای 
درخش��ان گف��ت: آزمون 
پیش��رفت تحصیلی سال 
مرحل��ه  دو  در   ج��اری 
و به ص��ورت هماهنگ در 
تاریخ های 13۹4/11/۵و 
13۹۵/2/۶ در پای��ه های 
هفتم، هش��تم و نهم دوره 
متوس��طه اول و پایه دوم 
 دوره متوس������طه دوم 
)در رش���ته های عل���وم 

 انس��انی، عل��وم تجرب��ی و ریاض��ی و فیزی��ک( برگزار
 می شود.

 وی ب��ا بی��ان ای��ن مطل��ب ک��ه ثبت ن��ام آزم��ون 
 ورودی دبیرس��تان های اس��تعدادهای درخش��ان 
 نیم��ه دوم اس��فند انج��ام می ش��ود، اف��زود: ای��ن 
 آزم���ون نیم���ه دوم اردیبهش���ت ۹۵ برگ���زار 

خواهد شد.

معاون وزیرآموزش وپرورش:
دست مدارس غیرابتدایی درجیب اولیا

شروط جدید دولت برای معافیت سربازان غایب 

معاون مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان خبر داد :

برگزاری آزمون ورودی دبیرستان های استعدادهای درخشان
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نصف جهان

خبر  فراخوان

این کنسرت که توسط اعضای گروه پیدایش اجرا می شود به سرپرستی امیر 
سلیمان زاده، آهنگسازی آرش آقایی و خوانندگی  محمد شریف توکلی است.

تاریخ اجرا 2 بهمن ماه از س��اعت 19 و در یک سانس در هنرسرای خورشید 
واقع در پل چمران، جنب شهرداری منطقه هفت است. عالقه مندان می توانند 
جهت تهیه بلیط به یکی از آموزشگاه های موسیقی وزیری )خیابان سپهساالر( 
و هزاردستان )خیابان محتشم کاشانی( مراجعه کنند یا جهت تهیه رزور بلیط 

با شماره تلفن 09368793038 تماس حاصل کنند.

خانه ترانه اصفهان نسبت به برگزاری کارگاه ترانه در قالب 8 جلسه تئوری و 
کارگاهی اقدام کرده است.

این کارگاه در سطح مقدماتی برگزار می شود و به بررسی موضوعاتی همچون 
چیستی ترانه، قدمت آن در ایران، اصول و ش��یوه ترانه سرایی، نحوه اجرای 
ملودی بر روی ترانه و جایگاه وزن و قافیه در ترانه و تفاوت ها و شباهت های 
 آن با قالب شعر می پردازد. این کارگاه در قالب 8 جلسه آموزشی و بر اساس 
همه  منابع قابل توجه در مورد ترانه و ادبیات وجود، برگزار می ش��ود و هدف 
 از برپایی آن نیز این است که در پایان، افراد ش��رکت کننده بتوانند هم قادر 

به نوشتن ترانه شوند و هم درباره آن صاحب نظر و رای باشند.
 روزبه آزادی، حامد مفتخر حسینی، حسین قلی پور و مریم اهتمام از اساتید 
کارگاه ترانه هستند. این کارگاه از ابتدای بهمن ماه سال جاری برگزار می شود 
و عالقه مندان می توانند جهت ثبت نام در آن با شماره تلفن 09216887025 

تماس حاصل کنند.

 مدیر پای��گاه جهانی باغ موزه چهلس��تون گفت : کار غبار روبی وپاکس��ازی 
دیوار نگاره های تاالر مرکزی عمارت چهلستون آغاز شد.

به گزارش مرکز اطالع رسانی پایگاه های ثبت جهانی استان اصفهان» عاصفه 
بدر« افزود: کار غبار روبی و پاکسازی شش دیواره نگاره تاالر مرکزی چهلستون 

پس از پنج سال مجددا آغاز شد.
وی اظهار داش��ت : در حال حاضر با نصب داربس��ت جلوی دیوار نگاره های 
مرکزی به ترتیب اولویت دیوار نگاره ها توس��ط گروه امانی اداره کل استان 
اصفهان و همچنین استاد کاران این بخش غبار روبی و پاکسازی خواهد شد . 
به گفته وی ، عملیات غبار روبی و پاکس��ازی دیواره نگاره های تاالر مرکزی 
 عمارت چهلس��تون تا اس��فند ماه به پایان خواهد رس��ید و این ت��االر برای 

بازدید گردشگران عید نورز آماده خواهد شد .

رییس جمهور امروز الیحه بودجه را تقدیم مجلس کرد که بر اساس 
این الیحه، بودجه وزارت ارش��اد با افزایش دوبرابری مواجه اس��ت،  
همچنین دیگر بخش های فرهنگ نیز شاهد افزایش بودجه هستند.

به گزارش خبرنگار فرهنگ��ی خبرگزاری تس��نیم،  رییس جمهور 
صبح امروز الیجه پیشنهادی بودجه 95 را تقدیم مجلس کرد. سقف 
 کل بودجه 95 از سوی دولت، 952 هزار میلیارد تومان پیش بینی 
شده است، البته برای سال آینده س��قف بودجه عمومی 307 هزار 
میلیارد تومان)267 ه��زار میلیارد درآمده��ای عمومی و 39 هزار 

میلیارد درآمد اختصاصی( در نظر گرفته شده است.
در متن این الیحه پیش��نهادی بودجه مطرح ش��ده برای نهادهای 
فرهنگی افزایش داش��ته اس��ت. برای نمونه بودجه وزارت فرهنگ 
 و ارشاد اسالمی نسبت به س��ال جاری با افزایش دوبرابری روبه رو 
 بوده اس��ت. بودجه پیش��نهادی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
برابر اس��ت با هزار و 12 میلیارد تومان که نس��بت به بودجه س��ال 
 گذش��ته آن یعنی590 میلیارد تومان حدودا دوبرابر ش��ده است. 
 از کلیت بودجه وزارت ارشاد ، بودجه اختصاص یافته برای حمایت 
از نش��ر کتاب و مطبوعات 194 میلیارد تومان اس��ت. از این میان 
بودجه حمایت از امور سینمایی و تولید فیلم های فاخر 151 میلیارد 
تومان است که در هر دو بخش شاهد اندکی افزایش نسبت به بودجه 
مصوب سال جاری هس��تیم. هم چنین بودجه پیشنهادی سازمان 
فرهن��گ و ارتباطات اس��المی230 میلیارد توم��ان و بودجه بنیاد 
س��عدی 7 میلیارد و 100 میلیون تومان  اس��ت. هم چنین بودجه 
حوزه هنری از زیر مجموعه س��ازمان تبلیغات اسالمی که در سال 
94، 46 میلیارد تومان مصوب شده بود، با افزایش 4 میلیاردی به 50 
میلیارد تومان رسیده است. بنیاد دایره المعارف اسالمی نیز از دیگر 
دستگاه های فرهنگی است که در الیحه پیش��نهادی بودجه 792 
میلیارد تومان برایش در نظر گرفته شده است. پیش از این نوبخت 
 رییس س��ازمان برنامه و بودجه در س��خنانی از تاکید رهبر انقالب 
بر توجه ویژه به بخش فرهنگ در تدوین الیحه بودجه 95 در جریان 

جلسه ای با اعضای هیات دولت خبر داده بود.

 مدیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی شهرس��تان مالی��ر از انتش��ار فراخوان 
جایزه ادبی استان با عنوان جشنواره »س��الم« خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان هم��دان، غالمرضا 
جمالی زاده با اشاره به انتشار فراخوان جایزه ادبی استان با عنوان جشنواره 
»سالم« اظهار کرد: گسترش تحرک و پویایی در حوزه های شعر و داستان، 
شناسایی و شکوفایی استعدادهای جدید در این حوزه و معرفی صاحبان 

آثار برتر ادبی از اهداف این جشنواره است.
وی، شعر )کالسیک و نو(، داستان )کوتاه و بلند(، داستانک و کتاب )شعر 
و داستان( را از محورهای این جشنواره برش��مرد و افزود: جشنواره ادبی 

استان در دو بخش ویژه و آزاد برگزار می شود.
مدیر فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان مالیر تصریح کرد: شعار» دولت و 
ملت، همدلی و همزبانی«، ایثار و شهادت، حجاب و عفاف، نماز و نیایش، 
امید و نش��اط و امر به معروف و نهی از منکر موضوع��ات بخش ویژه این 

جشنواره هستند.
وی با تاکید بر اینکه شرکت عموم در این جش��نواره آزاد است، گفت: هر 
شاعر و نویسنده می تواند حداکثر با ارسال سه اثر در جشنواره شرکت کند.

جمالی زاده خاطرنشان کرد: در بخش کتاب، آثاری پذیرفته می شوند که 
در سال های 93 و 94 منتشر شده باشند و ارسال دو جلد از اثر الزامی است.

 وی با بیان اینکه آثار ارس��ال ش��ده نبای��د در جش��نواره های دیگر ارائه 
شده باشد، اظهار کرد: 30 دی ماه، آخرین مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 

این جشنواره است.
جایزه ادبی اس��تان همدان با عنوان جشنواره »س��الم«، 19 بهمن ماه، 

همزمان با دهه فجر در شهرستان مالیر برگزار می  شود.

اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی بناب با همکاری انجمن هنرهای 
تجسمی چهارمین جش��نواره هنرهای تجس��می را در رشته های 
نقاش��ی )مدادرنگ – آبرنگ – رنگ روغن ( تصویرس��ازی، نقاشی 
خط، مینیاتور ، قل��م زنی اصفهان ، حکاکی روی مس، س��رامیک، 
معرق، منبت، عکاسی، کاریکاتور، گرافیک، مجسمه سازی، نقاشی، 

نگارگری و...به مناسبت ایام ا...دهه فجر برگزار می کند.
موضوع جشنواره آزاد است.

آثار با مضامین :
انقالب اس��المی ، حجاب و عف��اف ، همدلی و همزبان��ی و نیز آثار 

خالقانه و ابتکاری از اولویت برخوردار هستند.
هر هنرمند می تواند در  در یک بخش مسابقه  شرکت کند .

 آثار ارائه ش��ده در نمایش��گاه ها و جشنواره های س��ال های قبل 
مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

آخرین مهلت تحویل آثار5 بهمن 1394اعالم شده است.

کنسرت موسیقی "پیدایش" 
در هنرسرای خورشید 

" کارگاه ترانه " در خانه ترانه 
اصفهان برگزار می  شود

آغاز غبارروبی دیوار نگاره های 
تاالر مرکزی چهلستون

سهم ارشاد از بودجه سال بعد 
دوبرابر شد

جایزه ادبی »سالم« برگزار می شود؛

فراخوان جایزه ادبی استان همدان با 
عنوان جشنواره »سالم« منتشر شد 

چهارمین جشنواره 
هنرهای تجسمی بناب

درپی اعالم برخی بناهای تاریخی درفهرست مزایده واگذاری ؛

اتاق آیینه شهرکرد درانتظارصاحب خانه 

 این روزها نمای��ش »بوقلمون« که نمایش��ی ایرانی اس��ت، 
در تاالر چهارسوی تئاترشهر در حال اجراست. این نمایش که 
 سال گذشته در چند بخش برگزیده جشنواره تئاتر فجر بود، 
در روزهای باقی مانده به فجر س��ی و چهارم ب��ه صحنه رفته 
است. س��ایت ایران تئاتربا نویس��نده و کارگردان این نمایش 
 به گفت وگو نشسته اس��ت ک��ه در ادام��ه این گف��ت و گو را 

می خوانیم :
در نمای��ش »بوقلمون« چندین ش��یوه نمای��ش ایرانی مثل 
آیین های زورخان��ه ای، نقال��ی، غربیل ب��ازی و حتی روایت 
 کردن به شیوه ش��هرزاد قصه گو و... به مخاطب ارائه می شود. 
فکر نمی کنید » بوقلمون« کلکس��یونی از گونه های نمایش 
ایرانی ش��ده که این نمایش را گرانبار تر از تعدد نمایش های 

ایرانی کرده است؟
این را باید مخاطب قضاوت کند. اما حتی اگر کلکس��یون هم 

شده باشد، اشکالش درچیست؟
اگر اس��تفاده از نمایش های ایرانی در خدمت روایت باش��د و 

درگیر نمایش شیوه های نمایشی نباشد، اشکالی ندارد.
این نمایش قصه گوست و برداشت من این نیست که آیین ها 
 مانعی در ش��کل قصه و روایت ایج��اد کرده باش��ند. اما ما به 
هر حال در این چند سال اخیر تالش می کنیم روی آیین ها و 
س��نن و قصه های ملی کار کنیم  و این بار یکی از دغدغه های 
من، آیین زورخانه بود که به زعم من یک شکل تئاتری دارد. 
انگار گود زورخانه، تماش��اخانه ای اس��ت و ضرب زورخانه و 
میل ها، اکسس��وار صحنه هس��تند و تماش��اگرهایی که دور 
می نشینند، فضای تئاتر را زنده می کنند. من همیشه دوست 
داش��تم آیین های زورخانه ای را دراماتیزه کنم و در قالب یک 

درام روی صحنه ببرم.
فکر می  کنید تا چه ح��د در دراماتیزه ک��ردن آیین زورخانه 

موفق بوده اید؟
مخاطب بای��د قضاوت کن��د اما ای��ن نمایش در جش��نواره 

سی و س��وم فجر هم روی صحنه رفت و  امتحانش را پس داد. 
 جایزه اول نویس��ندگی، جایزه کارگردان��ی و جایزه بازیگری 
زن اول و تقدیر به خاطر طراحی لباس و موسیقی. این نتیجه 
فکر می  کنم معیاری باش��د برای این که نمای��ش را قضاوت 
کنیم. ازسویی ما سال گذشته دردو اجرا بیش از 700 تماشاگر 

درهمین سالن چهارسو داشتیم.
دغدغه اصلی شما در» بوقلمون« آیین های زورخانه ای بوده؟

نه. من همیش��ه درهم��ه کارهایم س��عی می  کنم از ش��یوه 
نمایش های ایرانی اس��تفاده کنم که این نمایش هم مستثنا 
نبوده ولی عمده تالش گروه ما این است که دوست نداریم فقط 
خودمان بفهمیم چه کردیم و به مخاطب احترام می گذاریم، 
مش��کلی که  االن خیلی از تئاتری های ما ب��ا آن درگیرند. ما 
نخواستیم از آن سوی بام بیفتیم که صرفا برای تماشاگر کار 
کنیم و از لحاظ هنری کار تقلیل پیدا کند. تالش  مان این بوده 
که هم مخاطب عام راضی باشد و هم کارشناسان و متخصصان 
این حوزه. فروش کارهای مان هم خوش��بختانه درچند سال 

اخیر خوب بوده که نشان ازاستقبال مخاطب دارد.
متن نوش��ته خودتان اس��ت، اما ای��ن روایت ب��رای مخاطب 
آشناس��ت، روایت جنگ دو پهلوان، که یکی به ساختارهای 
قدرت متصل اس��ت و دیگ��ری پهلوانی اس��ت آزاده جان که  
مخاطب با آن خیلی آشنایی ذهنی دارد و روایتی حتی تکراری 

است. ش��اید نکته ای که از این روایت آشنایی زدایی می کند، 
حضور یک زن به عنوان پهلوان است.

بله. در داستان ها و افسانه های قدیم ما و در قصه های پهلوانی 
اغلب مردها پهلوان  و قهرمان بودند اما س��عی م��ا براین بود 
که در نمایش ایرانی کلیش��ه ها را بش��کنیم. در » بوقلمون« 
هم اگر مردم می  دانس��تند پهلوان غریبه زن اس��ت که  اصال 
نمی توانست تاثیری بگذارد و کسی او را جدی نمی گرفت. ما 
جریره و تهمینه و گردآفرید را درفرهنگ  مان داریم. درتمدن 
ما نگاه به زنان و الهه ها به وفور دیده شده است. زمین در تمدن 
ما زن است و به وجود آورنده و زاینده. پس از اسالم هم همین 
نگاه در فرهنگ ما بیشتر جا پیدا کرد. به هرحال قهرمانان زن 
در روزگار معاصرمان  هم کم نداش��ته ایم. اما در عصر جدید 
فراموش کرده ایم و این پیشینه را یادمان رفته است. یادآوری، 
کار هنرمند اس��ت، هنرمند باید تلنگر بزند، بعد هم حمایت 

شکل بگیرد تا بشود اتفاقی در خور بیفتد و دوام پیدا کند. 
با این که نق��ل، نقلی قدیم��ی و ایرانی اس��ت اما ب��ه وضوح 
مابه ازاهای بیرونی کاراکترهای قصه، به ویژه بوقلمون را امروز 
 می ش��ود دید. این امر نش��ان می دهد » بوقلمون« توانس��ته 
از فضای موزه ای نمایش ایرانی خارج ش��ود و تالش کرده  در 

زمان اکنون حرفی برای گفتن داشته باشد.
 دغدغه کل گروه ماس��ت که اگرچه بای��د نمایش های ایرانی 

حفظ ش��ود و نگاه موزه ای به تعزیه، روحوضی و نمایش های 
ایرانی باقی بماند اما باور داریم که این گونه های نمایش ایرانی 
باید احیا و به روز ش��ود و با مخاطب اکنون ارتباط برقرار کند 
و حرف زمانه خودش را بزند، مس��ئله ای که م��ا از آن غافلیم. 
احیای نمایش های ایران��ی نیاز به حرکت جدی مس��ووالن 
و خود هنرمن��دان دارد. این که ما بنیادهای��ی راه می اندازیم 
 مثل بنیاد استادمحمد یا بنیاد رادی خیلی خوب است اما اگر 
در طول حرکت این بنیادها، بشود نمایش ایرانی و متن ایرانی 
بیرون بیاید، عالی است وگرنه در حد بزرگداشت و پاسداشت، 
 دردی را دوا نمی  کن��د. نمایش ایرانی نیاز ب��ه حمایت دارد، 
 کار کردن و نوش��تن و پژوهش نی��از دارد. ش��ما نمی توانید 
به مخاطب ایران��ی دروغ بگویید، وقتی مث��ال از تعزیه حرف 
می زنید. مخاطب دقیق اس��ت و این کار را برای نویس��نده و 
کارگردان نمایش ایرانی کمی سخت می کند چرا که چیزی را 

به صحنه می آوری که مردم می شناسندش.
منظورت��ان از این حمایتی که ب��ه لزوم آن اش��اره می کنید، 
حمایت دولتی از تئاتر اس��ت اما مگر هر سال چه تعداد متن 
خوب نمایش ایرانی تولید می ش��ود؟ ی��ا از این تعداد نمایش 
ایرانی که اجرا می  شود، چند کار خوب می شود گلچین کرد؟ 
فکر نمی  کنید درحوزه نمایش های ایرانی نوک پیکان گاهی 

به سوی هنرمند تئاتراست؟
اگر این ترغیب از س��وی مس��ووالن ش��کل نگیرد، هنرمند 
نمی تواند به تنهایی کاری کند. تنها می تواند حرکاتی کوچک 
 در حد عالقه ش��خصی انج��ام دهد ام��ا نمای��ش ایرانی نیاز 
به یک ن��وع نگاه و جریان دارد. ما در س��ال چند نمایش��نامه 
ایرانی منتش��ر می کنیم. من نمایش » پری« را سال 86 برای 
 چاپ داده ام و امسال منتشر شده است. نگاه های حمایتی باید 

کمک کند تا جریان نمایش ایرانی شکل بگیرد. 
مثال در ویترین تئاتر ایران که تئاترش��هر اس��ت چند نمایش 
 ایرانی که ریشه در آیین و سنن ما داشته باشد اجرا می شود؟ 
یا چرا بخشی از جشنواره تئاتر فجر مختص نمایش های ایرانی 
نیس��ت؟ در بخش نس��ل نو، چرا جایگاهی برای نمایش های 
 ایران��ی نیس��ت؟ خروج��ی پایان نامه های ما چ��ه  تعدادش 
مربوط ب��ه نمای��ش ایرانی اس��ت؟ خروجی جش��نواره های 
 دانش��جویی چه طور؟ ما ه��ر از گاه در س��ال جرقه هایی در 
 حمایت از تئات��ر ملی می بینی��م ولی هرگز ب��ه جریان بدل 
نشده است.نمایش های شادی آور که شما هم از آن در اجرای 
»بوقلمون« استفاده کرده اید با آن نگاه و فلسفه خوش باشی، 

تا چه حد می تواند پاسخ گوی مشکالت امروز مردم باشد؟
اگر در تئاترهم این گونه های نمایش های ش��ادی آور نباش��د 
اجحاف درحق مردم است. همین س��نگلج مخاطب خودش 
را دارد. مردم دنبال جایی هس��تند که بتوانن��د فارغ از درد و 
رنج بیرون، خوش باش��ند و تئاتر می  تواند چنین جایی برای 
مردم باشد. هم هنرمندان و هم مسووالن کم  کاری می  کنند. 
چون خاستگاه نمایش ایرانی دربین مردم هست اما هنرمند 
درگیر ایس��م ها و فضاهای ش��خصی  اش اس��ت و با مردمش 

ارتباط نمی گیرد.

خیراهلل تقیانی  پور، نویسنده و کارگردان نمایش »بوقلمون« :

نمایش ایرانی باید جریان باشد، نه جرقه

به گزارش زاینده رود به نقل از پایگاه اطالع رس��انی موسس��ه صندوق 
احیا و بهره برداري از بناها و اماکن تاریخي و فرهنگي وابسته به سازمان 
 می��راث فرهنگی صنایع دس��تی وگردش��گری، این صن��دوق با هدف 
س��رمایه گذاری درمرمت، احیا، نگهداری و واگذاری حق بهره برداری 
 بناه��ای تاریخ��ي امتیازواگ��ذاری برخ��ی ازبناهای تاریخی اس��تان 

چهارمحال وبختیاری را به مزایده می گذارد.
درپایگاه اطالع رسانی این موسسه اماکن تاریخی زیربا شرایط اعالم شده 

برای هرکدام از بناها درج شده است:
بنای تاریخي بخ��ش اندرون��ي و بهاربند قلعه چالش��تر اس��تان 

چهارمحال و بختیاري
بنای تاریخي اتاق آیینه استان چهارمحال و بختیاري

بنای تاریخي قلعه امیرمفخم  دزک ) استان چهارمحال و بختیاري (
بنای تاریخي خانه حفیظي ها استان چهارمحال و بختیاری

گفتنی اس��ت اتاق آینه درچهارراه بازار ش��هرکرد ) خیابان ولی عصر( 
قرار دارد و بیش از 140س��ال قدمت دارد و یک��ی از خانه های قدیمی 
مرکز استان چهارمحال و بختیاری است که اتاق های آن به شکل زیبا 

ومنحصربه فردی با آیینه تزیین شده است.
طبق اعالم رس��می موسس��ه صندوق احیا و به��ره ب��رداري از بناها و 
اماکن تاریخي متقاضیان حضور درمزایده مي بایس��ت اسناد مزایده را 

به دبیرخانه کمیس��یون مزایده صندوق احیا به نش��اني: تهران، میدان 
بهارس��تان، خیابان نظامیه، کوچه ش��هید حس��ن اصالت، بن بس��ت 
 پنجم، پالک 21 تا پایان وقت اداري )س��اعت 16( روزچهارشنبه مورخ
 7 / 11 / 94 تکمیل و درمقابل اخذ رسید به دبیرخانه فوق تحویل دهند.

پروژه  » نیشتیمان« با آهنگسازی، تنظیم و گردآوری سهراب پورناظری 
در پاریس ضبط و در کشورهای اروپایی اجرا می شود.

به گزارش تس��نیم، به دلیل استقبال گس��ترده از پروژه »نیشتیمان« 
)سرزمین( در کشورهای اروپایی، ضبط پروژه» نیشتیمان 2« طی ماه 

جاری در شهر پاریس آغاز شده است.

این پروژه مجموعه ای از نغمه های مناطق کردنشین است که » سهراب 
پورناظری« بخش��ی از آن ها را گ��ردآوری و تنظیم و بخش��ی دیگر را 

آهنگسازی کرده است.
» نیشتیمان 2« پاییز س��ال 2016 در اروپا منتشر می شود و بعد از آن 
تور جهانی کنسرت هایش آغاز می ش��ود. کارگردان هنری این پروژه را 
»حسین ذهاوی« انجام داده و در آن نوازندگانی چون سهراب پورناظری 
)تنبور و کمانچه(، حسین ذهاوی )پرکاشن(، روبین واسی )پرکاشن(، 
ارتان تکین )باالبان و س��رنا(، مهیار طریحی )س��نتور و س��نتور باس( 

نواخته اند و » دنیا کمالی« خوانش قطعات را برعهده داشته است.
این پروژه به تهیه کنندگی کمپانی فرانسوی » آکورد کرایسز« پیش از 
این نیز در سراسر اروپا منتشر شده بود که با واکنش های مثبتی همراه 
بود، به شکلی که مجله فرانسوی » تلراما« درباره این اثر که موفق شده 
 امتیاز چهار را کسب کند، نوشت: » آلبوم نیشتیمان که در زبان کردی 
به معنای سرزمین مادری است کیفیت باالیی دارد، اما درخشان تر از آن، 
گرد هم آمدن و همبستگی هنرمندانی از کشورهای مختلف کرد زبان 
است که تالش می کنند میراثی مشترک را با روش هایی نوین و متفاوت 
عرضه کنند. سهراب پورناظری و گروهش با این آلبوم، سنت و موسیقی 
کرد را باظرافت و توازن کامل به گوش همگان رس��انده اند.« این مجله 
امتیاز چهار – بیش��ترین امتیاز برای یک اثر- را به پروژه »نیشتیمان« 

داده بود.

»نیشتیمان۲« با همت پورناظری در اروپا اجرا می شود
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اخبار كوتاهاخبار كوتاه

ــى  ــكى قانون ــركل پزش مدي
چهارمحال وبختيارى از كاهش 
23/2 درصدى تعداد مراجعات 
نزاع به پزشكى استان خبرداد.

منصور فيروزبخت، با اعالم اين 
خبربه رسانه هاى استان افزود: 
ازابتداى امسال تا كنون شش 
هزار و 648 نفر به دليل صدمات 
ــى از نزاع به مراكز پزشكى  ناش

قانونى استان مراجعه كردند. 
ــزار و 664 نفر زن و  وى گفت: از كل مراجعان نزاع دراين مدت يك ه
ــت: اين آمار در مدت  چهارهزار و 984 نفر مرد بوده اند. وى اظهار داش
مشابه سال قبل، هشت هزار و 651 نفر بوده كه از اين تعداد دو هزار و 

69 نفر زن و شش هزار و 582 نفر مرد بوده اند.

ــارى گفت: 13  ــت چهارمحال و بختي ــت محيط زيس مديركل حفاظ
ــط ماموران يگان حفاظت محيط زيست  متخلف شكار غيرمجاز، توس
ــان، كوهرنگ و لردگان دستگير شد. ــتان هاى فارس استان در شهرس
 شهرام احمدى، با اعالم اين خبر، اظهار كرد: شكار غير مجاز پرندگان 
ــكار، تخلف هايى بوده كه انجام شده است. وى  ــروع به ش وحشى و ش
افزود: از اين متخلفان 13 قبضه اسلحه شكارى شامل 11 قبضه اسلحه 

تك لول و دوقبضه اسلحه دولول كشف و ضبط شده است.
احمدى گفت: در جريان اين تخلف ها، پنج قطعه كبك شكار شده نيز 

كشف و ضبط شده است.
وى 9 فقره از تخلف ها را شامل شروع به شكار غيرمجاز دانست و گفت: 
ــايى و  ــكار، متخلف ها را شناس ــده اند كه پيش از ش ماموران موفق ش
دستگير كنند. مديركل حفاظت محيط زيست چهار محال و بختيارى 
ــتان فارسان دانست  عمده اين برخوردهاى قانونى را مربوط به شهرس
و تصريح كرد: از اين تعداد، دو نفر در منطقه حفاظت شده قيصرى در 
ــتان كوهرنگ و دو نفر در منطقه حفاظت شده جنگلى هلن در  شهرس

شهرستان لردگان بوده است.

ــكى  ــگاه علوم پزش ــانى دانش ــر مركز روابط عمومى و اطالع رس  مدي
ــاز و زكات  ــتين اجالس نم ــگاه در نخس ــن دانش ــهركرد گفت: اي ش

چهارمحال و بختيارى موفق به دريافت لوح تقدير شد.
ــاني  ــتان هاي آيت اهللا كاش ــي  افزود: همچنين بيمارس عباس بحرين
ــتاري بروجن و  ــكده پرس ــج) بروجن، دانش ــهركرد، ولي عصر (ع ش
بيمارستان شهداي لردگان به عنوان مراكز درماني فعال در عرصه نماز 

معرفي و لوح تقدير اين اجالس را دريافت كردند.
ــگاه علوم پزشكي شهركرد  ــيه اين اجالس دانش به گفته وي، در حاش
ــتندات  با برپايي دو غرفه كه در يكي ضمن ارايه گزارش و نمايش مس
ــج فرهنگ نماز ، اقالم  ــتاي اقامه و تروي اقدامات صورت گرفته در راس
ــعه فرهنگ اين فريضه الهي توزيع و در يك غرفه  تبليغاتي جهت توس
ديگر نيز خدمات سالمت به نمازگزاران و بازديد كنندگان از نمايشگاه 
ــدگان و حاضران در  ــتقبال انبوهي از بازديد كنن ارايه گرديد كه با اس

اجالس مواجه گرديد.
ــتين اجالس نماز، زكات، ادارات و تعالي فرهنگي روز  وي افزود: نخس
ــوم دي ماه با حضور دبير ستاد اقامه نماز وزارت  چهارشنبه بيست و س
ــووالن و مديران و رابطان اقامه نماز دستگاه ها و  كشور و جمعي از مس
ــتان برگزار و در اين برنامه از مديران كل برتر،  نهادهاي اداري اين اس
رابطان برتر، صاحبان مقاالت برتر و دستگاه ها و نهادهاي اجرايي برتر 

در حوزه اقامه نماز استان تجليل شد.

فيروزبخت از افزايش فوت ناشى از سوء مصرف مواد مخدر در استان خبرداد و 
اظهار داشت: در 9 ماهه امسال 25 جسد (يك نفر زن و 24 نفر مرد) در ارتباط 
با سوء مصرف مواد مخدر در استان معاينه شده كه نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 4/2 درصد افزايش داشته است .
وى گفت: در 9 ماهه امسال 16 مورد فوتى (همگى مرد) به دليل غرق شدگى به 
مراكز پزشكى قانونى استان ارجاع شده كه مرگ ناشى از غرق شدگى نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 14/3درصد افزايش يافته است.
ــه مرد) به دليل برق  فيروزبخت افزود: در اين مدت پنج مورد فوت (دو زن و س
گرفتگى به مراكز پزشكى قانونى استان ارجاع شده كه كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل بيش از دو برابر شده است .  وى از كاهش18/8درصدى آمار معاينات 
سرپايى پزشكى قانونى استان خبرداد و گفت: دراين مدت 21 هزار و 272 نفر 
ــتان و مراكز تابعه مورد  براى معاينات سرپايى در اداره كل پزشكى قانونى اس
معاينه قرار گرفته اند كه از اين تعداد پنج هزار و 908 نفر زن و 15 هزار و 364 
ــاد معاينه شده در پزشكى  ــت. فيروزبخت اظهار داشت: اجس نفر مرد بوده اس
قانونى استان و مراكز تابعه دراين مدت 412 مورد (84 زن و 328 مرد) بوده كه 

نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/6 درصد كاهش داشته است.
ــاد تنها  ــاى مرتبط با معاينات اجس ــوق فعاليت ه ــاس آمار ف وى گفت: بر اس
ــكى قانونى استان را  ــرپايى و تشريح) پزش دو درصد از شرح فعاليت هاى(س

تشكيل مى دهد. 

مراجعات نزاع به پزشكى قانونى 
كاهش يافت

دستگيرى 13 شكارچى متخلف 
در استان

دانشگاه علوم پزشكى شهركرد 
افزايش آمار فوت ناشى از موفق به دريافت لوح تقديرنماز و زكات  شد

سوء مصرف مواد مخدر 

ــت: ما نبايد  ــتاندار چهارمحال و بختيارى گف اس
ــردم بپردازيم،  ــا راى م ــه مقابله ب با جنگ نرم ب
ــت  ــردم رو راس ــد با م ــان باي ــران و مجري مدي

باشند.
ــوراى ادارى  ــتكى در ش ــم سليمانى دش قاس
ــار كرد: تحريم ها يك  چهارمحال و بختيارى اظه
ــتكبارى عجيب و غريب بود كه  ــتم و ظلم اس س
ــالمى ايران  ــر نظام جمهورى اس از اول انقالب ب

تحميل شده بود.
وى با اشاره به اينكه دشمنان انقالب وقتى ديدند 
ــتقيم نمى توانند با ايران  با جنگ و رويارويى مس
مقابله كنند راه تحريم ها را در پيش گرفتند بيان 
ــاله اخير تحريم ها دو برابر  داشت: در اين چند س
شدند گرچه از اول انقالب تحريم ها به شكل هاى 

گوناگون وجود داشت.
ــتكبار و دنياى  اين مسوول تاكيد كرد: دنياى اس
ــا جمهورى  ــت هم دادند ت ــت به دس مرتجع دس
اسالمى ايران را نابود كنند و به استحاله بكشانند 
به همين دليل جنگ هشت ساله را به ما تحميل 
كردند، گروهك هاى فريب خورده را وادار كردند 
ــانى بزنند و در ادامه  كه دست به جنايات غير انس
ــتوانه مقام معظم  هم تحريم ها... اما مردم ما با پش
رهبرى در برابر همه اين توطعه ها مقاوم ايستادند.

ــليمانى با بيان اينكه با اجراى برجام معجزه اى  س
رخ نخواهد داد و نبايد توقعات را باال ببريم افزود: 
اين طرح نتايج آنى، ميان مدت و بلندمدت زيادى 
ــده ما  ــه منابع بلوكه ش ــا دارد ضمن اينك براى م
ــد و فرصت هاى صادرات، واردات  آزاد خواهند ش
ــور  ــوالت دانش بنيان براى كش ــعه محص و توس
ــت براى  ــر نيازى نيس ــد و ديگ ــاد خواهد ش ايج
تامين محصوالت مورد نياز از واسطه ها و دالل ها

 استفاده كنيم.
استاندار چهارمحال و بختيارى با اشاره به موضوع 
بازداشت ملوان هاى آمريكايى توسط  دالورمردان 
نيروى دريايى سپاه پاسداران انقالب اسالمى ادامه 
داد: اينكه دو ناو آمريكايى را محاصره و ملوانان را 
ــران بياورند  ــتگير كرده و براى بازجويى به اي دس
ــان مى دهد و امروز اقتدار  قدرت نظام ايران را نش
ــپاه و نيروى ديپلماتيك كشور در  نظام، دولت، س

اين موضوع خالصه مى شود.
ــدات امام  ــه تجليل از مجاه ــه فجر را ده وى ده

راحل و مردم ايران برشمرد و خاطرنشان كرد: در 
ــن هاى مربوط به اين دهه  اين ده روز بايد در جش
ــركت كرده و خدمات نظام جمهورى اسالمى  ش
ــم و اميدوارم كه در  ــه مردم معرفى كني ايران را ب
ــن هاى  ــدت  پروژه هاى خوبى افتتاح و جش اين م
ــالمى ايران  ــأن انقالب اس ــب با ش خوبى متناس

برگزار شود.
ــليمانى اضافه كرد: در ارتباط با مسايل بودجه  س
ــاى خوبى از  ــه عمرانى حركت ه مخصوصا بودج
جانب مديران صورت گرفت كه اين حركت قوى 
باعث شد بودجه  عمرانى اين استان رشد باالى 50 
درصد در سال 95 داشته باشد. يكى از اين پروژه ها 
ــيار براى چهارمحال و بختيارى مهم است  كه بس
ــهركردـ  بروجن است و  پروژه انتقال آب بنـ  ش
ــود اين طرح زودتر از موعد مقرر  پيش بينى مى ش

سه ساله به نتيجه برسد.  
ــارى تاكيد كرد: در  ــتاندار چهارمحال و بختي اس
بحث انتخابات همه چيز بايد بر اساس قوانين باشد 
ــت. بنابراين  و گريز از قانون به هر دليلى غلط اس

قانون فصل الخطاب همه است.
ــه عنوان و  ــات را در دو مرحل ــل انتخاب وى مراح
ادامه داد: اين دو مرحله شامل بررسى هيات هاى 

اجرايى و بررسى هيات هاى نظارت مى باشند كه 
طى اين دو مرحله قطعا كسانى انتخاب و كسانى 

رد خواهند شد.
ــده اى راى مردم را  ــان اينكه ع ــوول با بي اين مس
ــد، خالف قانون معرفى  تزيينى و تجملى مى دانن
ــات  ــا راى مردم بايد مطابق فرمايش و بيان كرد: ب

امام (ره) و مقام معظم رهبرى رفتار شود.
ــاره به اينكه ما در بين كانديدا ها  ــليمانى با اش س
ــان  ــم و از نظر ما همه يكس ــژه نداري داوطلب وي
ــح و اصلح  ــخيص صال ــرد: تش ــتند تاكيد ك هس
ــده راى دهندگان بودن نامزدان انتخاباتى به عه

 است.
ــت: ما نبايد با جنگ نرم به مقابله با  وى بيان داش
راى مردم بپردازيم، مديران و مجريان بايد با مردم 
ــانى كه دستى در  رو راست باشند مخصوصا كس
برگزارى انتخابات دارند به هيچ وجه حق تالش له 

يا عليه كانديدى را ندارند.
ــارى تصريح كرد:  ــال و بختي ــتاندار چهار مح اس
ــران با توجه  ــده برخى از مدي ــفانه ديده ش متاس
ــت از  ــده اس به اينكه تذكرات الزم به آنها داده ش
كانديداى مخصوصى دعوت كرده اند و اين خالف 

قانون است.
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رييس هيات نظارت بر انتخابات استان:

اعتماد مردم به نظام با رعايت بى طرفى 
مسووالن در انتخابات حفظ شود

رييس ستاد انتخابات استان اعالم كرد:

مشاركت 11 هزار نفر در 
برگزارى انتخابات مجلس دهم 

ــكى شهركرد، با  ــگاه علوم پزش معاون تحقيقات و فناورى دانش
ــلولى و مولكولى ، از  اشاره به عملكرد مطلوب مركز تحقيقات س
ــال گذشته در اين مركز  تصويب 29 طرح تحقيقاتى از آذرماه س

خبر داد.
ــاس گزارش  ــزود: همچنين بر اس ــي اف ــيد كمال صولت دكتر س
عملكردي مركز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه علوم پزشكي 
از آذر ماه سال 93 لغايت آذر ماه سال 94 ، 32 مقاله فارسي و 60 

مقاله انگليسي در اين مدت به چاپ رسيده است.
ــاره به محوريت فعاليت هاي پژوهشي در اين معاونت بر  وي با اش
ارتقاى سطح آگاهي و دانش اساتيد، كاركنان و دانشجويان تاكيد 
ــال اخير 11 كنگره و 14  ــتا در يك س كرد و افزود: در همين راس

كارگاه و 22 سمينار آموزشي برگزار شده است.
ــي مركز تحقيقات  ــات شوراي پژوهش دكترصولتي ، تعداد جلس
سلولي و مولكولي دانشگاه را 16 مورد اعالم كرد و افزود: شوراي 

عالي اين مركز نيز در يك سال اخير سه جلسه تشكيل داده است.
وي، نصب و راه اندازي 4 دستگاه شامل : تصوير برداري از وسترن 
بالت - PCR-Real Time ، انكوباتور ، ميكروسكوپ اينورت، 
هود كالس II را از جمله اقدامات صورت گرفته در راستاي ارتقاى 
ــلولي و مولكولي  ــاي مركز تحقيقات س كمي و كيفي فعاليت ه

دانشگاه عنوان كرد.
به گفته وي، تصويب پذيرش دانشجو در مقاطع كارشناسي ارشد و 
Ph.D زيست فناوري پزشكي و Ph.D byresearch و تصويب 
ــت فناوري  ــي بافت و دكتراي زيس ــته هاي دكتراي مهندس رش
پزشكي از ديگر اقدامات مركز تحقيقات سلولي و مولكولي دانشگاه 
ــته تا آذرماه سالجاري  ــتان از آذرماه سال گذش علوم پزشكي اس

مي باشد.
ــلولي و مولكولي  ــات س ــز تحقيق ــزارش، مرك ــاس اين گ بر اس
ــت ــون به رياس ــم اكن ــهركرد، ه ــكي ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

 دكتر مرتضي هاشم زاده چالشتري از متخصصان ژنتيك انساني 
ــترش پژوهش و ارايه راه حل  با گرايش مولكولي در راستاي گس
در امور بهداشتي درماني ، توسعه و به كارگيري دانش بشري در 
زمينه علم و انجام پژوهش هاي بنيادي اپيدميولوژيك و باليني در 
جهت اصالح نظام ارايه خدمات بهداشتي درماني كشور به منظور 

جواب گويي به نيازهاي جامعه اسالمي فعاليت مي كند.
ــت، جمع آوري ، تنظيم و طبقه بندي اسناد ، مقاالت  گفتني اس
ــاني محقق ،  ــار آنها، تربيت نيروي انس و مدارك مربوطه و انتش
ــويق و به كارگيري محققان ، كوشش در جلب توجه  ترغيب، تش
ــور و  و همكاري مراكز تحقيقاتي و اجرايي مربوطه در داخل كش
ــاير كشورها و  ــي س همكاري علمي با مراكز تحقيقاتي و آموزش
ــررات دولت  ــت قوانين و مق ــا رعاي ــازمان هاي بين المللي ب س
جمهوري اسالمي ايران از ديگر اهداف تعيين شده در اساسنامه 

اين مركز مي باشد.

ــات چهارمحال و  ــارت بر انتخاب رييس هيات نظ
بختيارى گفت: اعتماد مردم بزرگ ترين سرمايه 
نظام است و بايد با رعايت بى طرفى مسووالن در 

انتخابات حفظ شود.
ــلمين اميرقلى جعفرى،در  حجت االسالم والمس
ــتان اظهار داشت: اعتماد مردم  شوراى ادارى اس
بزرگ ترين سرمايه نظام است و نبايد اجازه داد اين 
سرمايه با موضع گيرى خالف قانون صدمه ببيند.

وى با بيان اينكه كسى حق ندارد نظرات شخصى 
خود را در امر انتخابات دخالت دهد، افزود:  اعتماد 

ــووالن در تمام  ــود و اصلى ترين راه براى حفظ آن، بى طرفى مس مردم به نظام به هر بهايى بايد حفظ ش
مراحل انتخابات است.

ــارى بيان كرد: بزرگ ترين معروف در اين موقعيت،  رييس هيات نظارت بر انتخابات چهارمحال و بختي
حفظ نظام و بزرگ ترين منكر، تضعيف نظام جمهورى اسالمى است از همين رو الزم است از سايه اندازى 

مسايل قومى، حزبى و جناحى بر انتخابات جلوگيرى كنيم.
جعفرى خاطرنشان كرد: مسووالن انتخابات نبايد زمينه اى را ايجاد كنند كه مردم فكر كنند آنها از كانديد 

خاصى جانب دارى مى كنند.
ــتقل دارند و براى هر كدام تكاليفى  ــتان ماهيت كامال مس وى تصريح كرد: هيات نظارتى و اجرايى اس

مشخص شده است و موظف هستند در چارچوب همان قواعد و مقررات برابر قانون عمل كنند.
رييس هيات نظارت بر انتخابات چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه در بررسى صالحيت ها اصل براعت 

مدنظر نيست، تاكيد كرد: مالك تاييد صالحيت داوطلبان، احراز شرايط نمايندگى است.

رييس ستاد انتخابات چهارمحال و بختيارى گفت: 11 هزار نفر در گروه هاى اجرايى، نظارتى، 
نيروهاى امنيتى و نظامى در برگزارى انتخابات مجلس دهم استان سهيم هستند.

خدابخش مرادى، در شوراى ادارى استان با اشاره به برگزارى انتخابات اسفندماه اظهار داشت: 
ــايل امنيتى انتخابات دوره هاى گذشته در استان صورت  آسيب شناسى جامع و كاملى از مس
گرفته و به  دنبال آن 10 طرح امنيتى براى برگزارى انتخاباتى سالم و ايمن  تهيه و تدوين شده 
است. وى با بيان اينكه 11 هزار نفر در گروه هاى  اجرايى، نظارتى، نيروهاى امنيتى و نظامى در 
برگزارى انتخابات سهيم هستند، بيان كرد: روز 7 اسفند ماه 710 شعبه اخذ راى در قالب 503 
شعبه ثابت و 207 شعبه سيار در 390 پايگاه شهرى و 420 پايگاه روستايى براى جمع آورى 

آراى  در نظر گرفته شده است.
رييس ستاد انتخابات چهارمحال و بختيارى با اشاره به ثبت نام 16 داوطلب در انتخابات مجلس 
ــوراى  ــش 139 درصدى تعداد ثبت نام كنندگان انتخابات مجلس ش خبرگان رهبرى و افزاي
ــتان، تصريح كرد: ثبت نام از داوطلبان مجلس خبرگان رهبرى در يك مركز  ــالمى در اس اس
ــالمى در 4 مركز حوزه انتخاباتى  حوزه انتخاباتى و 16 حوزه فرعى و براى مجلس شوراى اس
و 21 حوزه فرعى انجام شد. مرادى سرعت، دقت و همكارى را نخستين موضوع دستگاه هاى 
اجرايى در برگزارى انتخابات دانست و گفت: تمامى دستگاه هاى اجرايى استان موظف هستند 
براساس تقاضاى استاندارى، فرماندارى ها، بخشدارى ها و هيات هاى نظارتى امكانات خود از 

قبيل نيروى انسانى، خودرو و رايانه در اختيار شعب انتخابات قرار دهند.
وى با بيان اينكه همه امكانات بايد براى انتخابات استفاده شود، خاطرنشان كرد: تمام امكاناتى 
كه در اختيار شعب اخذ راى قرار داده شده بايد استفاده شوند. چرا كه انتخابات يك امر ملى 
و تكليفى است، دستگاه هاى خدماتى بايد از توزيع اقالم و كاالهايى كه شائبه تبليغ له يا عليه 

كانديداها را ايجاد مى كند جدا بپرهيزند.

خبر

انتخابات

استاندار چهارمحال و بختيارى:

نبـايد با جنگ نـرم به مقابله بـا رأى مـردم برويـم
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رييس كل دادگسترى استان مطرح كرد؛

برخورد قاطع دستگاه قضايى 
با متخلفان انتخاباتى

ــتگاه قضايى استان با متخلفان انتخاباتى  رييس كل دادگسترى چهارمحال و بختيارى گفت: دس
به شدت برخورد مى كند. عبداهللا موسوى، در شوراى ادارى استان اظهار داشت: هر اقدام نابه جا و 
خالف قانون ممكن است تبعات بسيار بدى را به همراه داشته باشد، از همين رو دستگاه قضايى با 
متخلفان به شدت برخورد مى كند. وى با بيان اينكه وحدت و همدلى و تعامل در انتخابات بسيار مهم 
است، افزود: مسووالن استان بايد در راستاى ايفاى نقش سازمانى و مشترك خود با ديگر دستگاه ها 
در عرصه انتخابات وارد شوند و از برخوردها و برداشت هاى سليقه اى در اين رابطه بپرهيزند و تابع 

قانون باشند؛ در اين صورت مى توان مطمئن بود كه هيچ مشكلى پيش نمى آيد.
ــات بايد در اجراى قانون  ــترى چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه تمامى امكان رييس كل دادگس
ــا عليه كانديداهاى انتخاباتى  ــوند، بيان كرد: نبايد از امكانات دولتى له ي انتخاباتى به كار گرفته ش
استفاده كرد و اداره كل بازرسى استان در اين راستا با هر اقدام نابه جا و خالف قانون برخورد مى كند.
ــان كرد: در تمام مراحل انتخابات اجراى قانون و دستورالعمل هايى كه از سوى  موسوى خاطرنش

كشور يا استان صادر مى شود، بايد مدنظر مسووالن برگزارى انتخابات باشد.
وى با بيان اينكه نمايندگان فرمانداران، مسووالن نظارتى و اجرايى بايد هر تخلفى را مد نظر داشته 
باشند، تاكيد كرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف بايد مسووالن انتخابات در ابتدا با تذكر دنبال 
ــند و در صورت مفيد نبودن تذكر بايد گزارش واقعى و كامل و بدون بزرگ نمايى تهيه  حل آن باش
ــيدگى ارايه دهند.  رييس كل دادگسترى چهارمحال و بختيارى  و به مراجع قضايى به منظور رس
ــيك و قاضى ويژه رسيدگى به جرايم انتخاباتى در استان منصوب شده  با اشاره به اينكه قاضى كش
است، بيان كرد: اين افراد با همه دستگاه ها و مسووالن تعامل و همكارى دارند و الزم است مسووالن 
ــوى با بيان اينكه همه توان و ظرفيت را بايد براى  نيز همكارى الزم با قضات را داشته باشند. موس
پيشگيرى از تخلف به كار برد، تاكيد كرد: ستاد پيشگيرى از وقوع جرايم انتخاباتى در استان فعال 

است و در صورت وقوع هر گونه تخلف و يا جرم انتخاباتى به موضوع رسيدگى مى كند.
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نوشیدنی دلپذیر با فناوری سفینه فضایی؛

تلفن همراه را با لیوان چای شارژ کنید!
تا سال ۲۰۲۵؛

روبات ها نیمی از مشاغل را تسخیر می کنند

محق��ق ایران��ی دانش��گاه RMIT اس��ترالیا و 
همکاران��ش موفق به اب��داع لیوان هوش��مندی 
شده اند که ضمن گرم نگهداشتن نوشیدنی هایی 
مثل چای و قهوه و سرد نگه داشتن نوشیدنی های 
خنک، ب��ه عنوان ش��ارژر تلفن هم��راه هم قابل 

استفاده است.
دکت��ر امی��ر فرج��ی، پژوهش��گر پس��ادکتری 
لیا در خص��وص  RMIT اس��ترا دانش��گاه 
لی��وان )م��اگ( ابداع��ی ک��ه آن را »ماگین��و« 
)Muggino(  نامی��ده اس��ت، گف��ت: ماگینو 
می تواند به وس��یله ی��ک اپلیکش��ن مخصوص 
تلفن هم��راه، دمای مورد عالق��ه صاحبش برای 
نوش��یدنی را دریافت ک��رده و نوش��یدنی داخل 
 لیوان را تا س��اعت ها در همان دمای مش��خص

 نگ��ه دارد.وی که حدود س��ه 
س��ال با همکاران��ش روی این 
اختراع کار کرده ان��د، افزود: از 
ویژگی های جالب ای��ن لیوان 
آن اس��ت که در بیشتر زمان ها 
می تواند ان��رژی مورد نیاز خود 
را از نوش��یدنی های داغ ش��ما 
کس��ب کند. از آنجا ک��ه اغلب 
م��ردم از ریخت��ن آب جوش و 
نوش��یدنی های داغ در لی��وان 
به علت دم��ای زی��اد آن چند 
دقیقه ای صبر می کنند تا دم��ای آن پایین بیاید 
در فاصله همین چند دقیقه مقدار زیادی از انرژی 
حرارتی از دیواره لیوان به هدر می رود. اینجاست 
که ماگینو با استفاده از تکنولوژی پیشرفته، این 
انرژی را به ب��رق تبدیل و در بات��ری داخلی اش 
 ذخی��ره می کند تا ب��رای س��رد یا گ��رم کردن 

نوشیدنی ها استفاده کند.
فرجی ب��ا بیان اینک��ه تیم طراحی و مهندس��ی 
 این اخت��راع در ت��الش هس��تند تا پاییز س��ال 
 آینده )دس��امبر 2016( نمونه تجاری محصول 
را به دست مصرف کنندگان برسانند خاطرنشان 
کرد: در این اختراع از فناوری ترموالکتریک بهره 
گرفته ایم که سال هاست توسط ناسا برای تولید 

برق در فضاپیماها استفاده شده است.

 بر اس��اس مطالعات بانک آمریکا انتظ��ار می رود تا 
سال 202۵ میالدی، ۴۵ درصد از کارهای تولیدی 
توس��ط ربات ها انجام گیرد این در حالی اس��ت که 
در حال حاضر 10 درصد از ربات ه��ا عهده دار این 

کار هستند.
در حال حاضر بیش��تر ربات ها برای کارهای یدی و 
سنگین مورد استفاده قرار می گیرند اما ماشین های 
هوشند، مشاغل حرفه ای را در آینده نزدیک به خطر 

خواهند انداخت.
بر اساس مطالعات بانک آمریکا انتظار می رود تا سال 
202۵ میالدی، ۴۵ درصد از کارهای تولیدی توسط 
ربات ها انجام گیرد این در حالی اس��ت که در حال 
حاضر 10 درصد از ربات ها عهده دار این کار هستند.

همچنین بر اساس مطالعات دانشگاه آکسفورد روی 

جامعه آمریکا مش��خص ش��ده که با افزایش هوش 
مصنوعی تا س��ال 202۵ میالدی تقریب��ا نیمی از 
مشاغل در معرض تهدید جدی قرار خواهند گرفت 
و 20 درصد آنها در معرض تهدید نسبی خواهند بود.

در همین حال بانک آمری��کا در گزارش خود آورده 
اس��ت که هزینه های ربات و کامپیوتر رو به کاهش 
اس��ت و برای کارفرمایان اس��تفاده از آنها به جای 

نیروی انسانی جذاب تر خواهد بود.
در یک دهه گذش��ته هزینه آنها 2۷ درصد کاهش 
یافته اس��ت و انتظار می رود در یک دهه آینده 22 

درصد دیگر هم کاهش پیدا کند.
بر همین اساس در دو س��ال گذشته چین به عنوان 
بزرگ ترین خریدار ربات در جهان بوده و 2۵ درصد 

از تقاضای جهانی را به خود اختصاص داده است.

برخی کاربران ایرانی؛

دسترسی به سایت خارجی یوتیوب ممكن شد

 دسترسی برخی کاربران ایرانی 
به سایت خارجی یوتیوب ممکن 
شد. این س��ایت پیش از این در 

ایران فیلتر بود.
برخ��ی کارب��ران ایران��ی که از 
ش��رکت هاي مختلف اینترنتی، 
سرویس دریافت می کنند امکان 
دسترس��ی ب��ه س��ایت خارجی 

یوتیوب را پیدا کردند. 
یوتی��وب ی��ک س��ایت خارجی 
فیل��م  گ��ذاری  اش��تراک 

 اس��ت ک��ه تاکن��ون در ای��ران فیلت��ر ب��وده 
 و دسترس��ی بدون فیلتر به س��ایت یوتیوب با 
واکنش هایی از س��وی کاربران در شبکه های 
اجتماعی مجازی همراه شد  و عده ای توافقات 
نهایی هسته ای و لغو تحریم ها علیه ایران را از 
دالیل برداشتن فیلتر این سایت عنوان کرده اند.

این درحالی اس��ت که طبق نظر کارشناس��ان، 
 سیس��تم فیلترینگ روی پهن��ای باند اینترنت 
که وارد کش��ور می ش��ود از طری��ق تجهیزات 
ممک��ن  و  ش��ود  م��ی  اعم��ال   مختلف��ی 
 اس��ت در مقطعی به دالیل فنی این تجهیزات 
 ب��ا مش��کالتی هم��راه باش��ند و ای��ن موضوع 
 به ص��ورت اتفاقی دسترس��ی برخ��ی کاربران 
 را ب��ه بعض��ی از س��ایت ه��ای فیلت��ر ش��ده، 

فراهم کند.
محمدرضا فرنق��ی زاد، مدیر کل روابط عمومی 
وزارت ارتباط��ات در همین ب��اره گفت: وزارت 
 ارتباط��ات در ای��ن زمینه نقش��ی نداش��ته و 
برنامه ای مبن��ی بر رفع فیلت��ر از یوتیوب را در 

دستور کار ندارد.
در همین حال مس��وول روابط عمومی شرکت 
ارتباطات زیرساخت نیز اعالم کرد: زیرساخت 
باید برای رفع فیلتر کردن سایت ها نامه دریافت 
کند و برای رفع فیلت��ر یوتیوب تا کنون نامه ای 

دریافت نکرده است.
وی درباره دلیل باز بودن دسترسی برای برخی 
کاربران نیز گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت 

در حال بررسی علت این موضوع است.

خبراخبار کوتاه

  محققان مرکز مل��ی تحقیقات علمی فرانس��ه موفق به س��اخت باتری
 شده اند که ماده سازنده آن بسیار ارزان تر و فراوان تر از لیتیم )ماده اصلی 

تشکیل دهنده باتری ها( است.
 برای اولین بار محققان فرانس��وی موفق به اس��تفاده از یون های سدیم 
در باتری، طبق فرمت اس��تاندارد صنعت 1۸6۵0 ش��ده ان��د که از این 
 اس��تاندارد در باتری ه��ای لپ تاب، چ��راغ قوهای LED و... اس��تفاده 

می شود.
نحوه کار کرد این نوع از باتری همچون باتری های لیتیم دار اس��ت. در 
باتری های نوع جدید یون های س��دیم از یک الکت��رود به الکترود دیگر 
از میان مایعی حرکت می کند و این چرخه ب��دون تغییر مواد در باتری 

صورت می گیرد.
اگر چه باتری های لیتیمی سبک تر هستند و انرژی بیشتری هم فراهم 
 می کنند اما کمیاب و گران هستند. در حالی که باتری های سدیمی به 
 وف��ور در دس��ترس و بی��ش از 2/6 درص��د از قش��ر زمی��ن را س��دیم 

تشکیل می هد.

 برترین ه��ای دهمی��ن دوره جش��نواره »برترین ه��ای فن��اوری نانو« 
 در بخش ه��ای »متخصصان«، »موسس��ات پژوهش��ی و دانش��گاه ها« 
 و »آزمایش��گاه ها«، 1۷ اس��فندماه امس��ال همزم��ان ب��ا افتتاحی��ه 
 شش��مین کنفران��س بین الملل��ی نانوس��اختارها در جزی��ره کی��ش 

معرفی می شوند.
ستاد ویژه توس��عه فناوری نانو، افراد و نهادهای فعال فناوری نانو را همه 
ساله ارزیابی کرده و از برگزیدگان آن تقدیر به عمل می آورد. امسال نیز 
برگزیدگان دهمین جشنواره برترین های فناوری نانو بر اساس فعالیت ها 

و دستاوردهای سال 1۳۹۳ معرفی می شوند.
بر اساس اعالم دبیرخانه جشنواره برترین های فناوری نانو، مراسم معرفی 
پنج موسسه پژوهشی و دانش��گاه برتر، 10 محقق برتر، سه محقق فناور 
برتر، یک محقق جوان برتر و سه آزمایش��گاه برتر با توجه به گردهمایی 
متخصصان فعال ح��وزه فناوری نانوی کش��ور در شش��مین کنفرانس 
بین المللی نانو س��اختارهای کیش، همزمان با این رویداد و در مراس��م 

افتتاحیه آن برگزار می شود.
ششمین کنفرانس بین المللی نانو ساختارهای کیش، 1۷ تا 20 اسفند ماه 
امس��ال با حضور محققان فعال داخلی و مهمانان برجس��ته خارجی به 
منظور فراهم آوردن فرصتی مناس��ب برای معرفی پیشرفت های جدید 
محققان کش��ور،  بررس��ی چالش های پیش��رو در عرصه نانوساختارها و 
تقویت همکاری بین محقق��ان ایرانی و  خارجی در زمین��ه فناوری نانو 

برگزار می شود.

محققان در موزه بریتانیا نرم افزاری ارایه کرده اند که سازه های باستانی را به 
تصاویری دیجیتالی تبدیل می کند و در آینده این مجموعه دیجیتالی را در 

دسترس عموم مردم قرار خواهند داد.
حفاری های باستان شناس��ی می تواند زمان بر و خس��ته کننده تر باش��د، از 
حفاری های ظریف در محل اکتشافات تا کنار هم قراردادن تکه های خیلی 
کوچک سازه های شکسته و قدیمی در کنار هم در آزمایشگاه که پروسه ای 

زمان بر و فرسایشی است.
اکنون محققان در تالش هس��تند که س��ازه های باس��تانی را به تصاویری 
دیجیتالی تبدیل کنند و این مجموعه دیجیتالی را در دسترس عموم مردم 
قرار دهند. نرم افزار جدیدی به نام Presious طراحی ش��ده است که کنار 
هم قراردادن تکه های شکسته اشیای باستانی و ایجاد تصاویر دیجیتالی را 

بسیار ساده تر می کند.
یک نس��خه دیجیتالی از اشیای باستانی فواید بس��یار زیادی دارد که شاید 
نسخه فیزیکی و اصلی آن نداشته باشد. این کپی را می توان بزرگنمایی کرد 
و به تماش��ای جزییات پرداخت. با کمک این نسخه مقایسه اشیای باستانی 
کشف شده در سایت های اکتش��افی یا در کش��ورهای مختلف امکان پذیر 
خواهد بود و حتی می توان به راحتی و بدون محدودیت از یک نقطه به نقطه 
دیگر به جست و جو پرداخت، اما تبدیل یک شی از دنیای فیزیکی به جهان 

دیجیتال به این سادگی نیست.
تبدیل یک شی باستانی به داده های دیجیتالی به سادگی آپلود کردن یک 
عکس یا تصویر نیس��ت. محققان باید اطالعات بس��یار جزیی درباره شکل، 
اندازه و ساختار س��ازه را وارد کامپیوتر کنند. این کار یک فرآیند زمان بر و 
خسته کننده است که ساعت ها طول می کشد، همچنین هزینه باالیی دارد. 
دانش��مندان علوم کامپیوتر در دانش��گاه علوم و تکنولوژی نروژ می گویند: 
اسکن کردن تنها یک قطعه کوچک، به دو اپراتور آموزش دیده و نیم ساعت 

وقت نیاز دارد.
وقتی قرار باش��د صده��ا یا ه��زاران تکه در کنار ه��م قرار بگی��رد، این کار 
بس��یار زمان بر خواهد بود. اینجاس��ت که نرم اف��زار Presious وارد عمل 
می ش��ود. همانطور که محققان تکه های یک ش��ی را در محل حفاری های 
باستان شناس��ی اس��کن کرده و وارد سیس��تم می کنند، نرم افزار اطالعات 
بیشتری نسبت به این شی به دس��ت می آورد و با پیش رفتن کار به تدریج 
برخی جاهای خالی را پر می کند و ضمن تش��کیل ی��ک تصویر دیجیتالی، 
فرآیند را تسریع می س��ازد. این تکنیکی است که اسکن کردن پیش گویانه 
نامیده می شود و تا حدودی شبیه جورکردن تکه پازل در کنار همدیگر است.

این نرم افزار در پایان می تواند به باستان شناسان نشان دهد که کدام تکه های 
یک کوزه یا ظرف قدیمی گم شده یا از دست رفته است. این نرم افزار حتی 
می تواند به آنها کمک کند که تخمین بزنند این سازه ها چه مقدار در طول 
زمان دچار فرسایش شده اند که بخشی از اطالعات مفید است و به کار افرادی 

که به دنبال حفظ آثار باستانی هستند می آید.
این نرم افزار در قالب یک پروژه سه ساله و با هزینه ای بالغ بر ۳/۹ میلیون دالر 
طراحی شده است، اما بعد از این که تکمیل شد، به طور رایگان در دسترس 

افراد قرار خواهد گرفت.

ساخت باتری، با فناوری ارزان تر

همزمان با افتتاحیه کنفرانس »نانوساختارها«؛

برترین های دهمین دوره جشنواره 
فناوری نانو معرفی می شوند

جورچین هوشمند برای بازسازی 
اشیای باستانی

دانش��جوی دکتری دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر 
در طرحی پژوهش��ی، با مدل س��ازی تاثی��ر تغییر 
 شکل خمش��ی روی کارآیی آنتن قابل پوشش در 
لباس های هوشمند، ضمن بررس��ی این تاثیرات، 
گام مهم��ی در جه��ت افزای��ش دق��ت عملک��رد 

منسوجات هوشمند برداشته است.
حمیدرضا س��نجری درخصوص طرح پژوهش��ی 
 خود که در قالب رس��اله دکتری با عنوان تحلیل و 
مدل سازی اثر تغییر شکل خمش��ی روی کارآیی 
آنتن میکرواستریپ قابل پوشش ارایه شده است، 
اظهار داشت: سامانه های هوشمند، واقعیت غیرقابل 
انکار جهان امروز ما و منسوجات هوشمند محصول 

گسترش پیوسته این روند هوشمندسازی است.
وی اف��زود: در این میان از آنتن های قابل پوش��ش 
برای تامین نی��از به برق��راری ارتباط��ات راه دور 
 منس��وجات هوش��مند به��ره ب��رده می ش��ود و

 آنتن های میکرواس��تریپ به علت ساختار مسطح 
و وزن و حجم کم، بهترین گزینه برای پوشش این 

نیاز هستند.
این محقق جوان با بیان اینکه منسوجات هوشمند، 
مجموعه ای هستند که باید چندین ویژگی داشته 
باش��ند، توضیح داد: این منس��وجات باید بتوانند 
محیط پیرامون را حس کنند و به عبارت دیگر مانند 

یک حسگر عمل کنند.
به گفته وی، منس��وجات هوش��مند آنها این است 
که قابلیت تبادل اطالعات داشته و به عنوان مثال، 
اطالعات را به یک مرکز که توانایی پردازش داده ها 

را داشته باشد ارسال کنند.
وی خاطرنشان کرد: ما در این طرح پژوهشی،روی 
سومین ویژگی متمرکز شدیم مثال منسوج یا لباس 
هوشمند، عالیم حیاتی بدن شما مانند ضربان قلب 
یا نرخ تنفس را حس می کن��د و اطالعات آن را به 
یک مرکز پزشکی که ممکن است کیلومترها دورتر 
از شما باشد ارس��ال می کند و این مرکز تشخیص 
 می دهد ک��ه ش��ما در آس��تانه یک حمل��ه قلبی 
قرار دارید و بالفاصله دستور رهاسازی یک داروی 

خاص را به لباس شما ارسال کند.
سنجری یادآور شد: در حالت عادی، شما به عنوان 
یک بیمار قلبی باید در بیمارستان بستری باشید و 
پرستار با استفاده از دستگاه های مختلف، عارضه 
شما را تشخیص و تجویزهای الزم را ارایه دهد که 
با اس��تفاده از لباس هوش��مند، مانند این است که 
شما از بیمارستان ترخیص شده اید و به دستورات 

پزشکی عمل می کنید.
وی تصری��ح ک��رد: یک��ی دیگ��ر از ویژگ��ی های 
منسوجات هوشمند این اس��ت که خودش بتواند 
اطالعات را پردازش کند و البته هر منسوج و لباسی 
الزاما نباید همه این ویژگی ها را با هم داشته باشد 
و داشتن یکی از آنها کافی اس��ت تا به آن منسوج، 

عنوان هوشمند را اطالق کنیم.
س��نجری با توضیح اینک��ه آنتن ها به ط��ور کلی، 
قابلیت ارس��ال و دریافت ام��واج رادیوی��ی را دارا 
هستند، گفت: با توجه به همین خاصیت، در پروژه 
خود، یک آنتن میکرواستریپ پارچه ای ساختیم و 

آن را در لباس قرار دادیم و از آنجا که لباس پس از 
پوشیدن، به طور طبیعی تغییر شکل می دهد، ما در 
این طرح تحقیقاتی، اثر خم شدن آنتن پارچه ای را 

از طریق شبیه سازی و مدل سازی بررسی کردیم.
به گفته وی در این پژوهش، اثر تغییر شکل خمشی 
اس��توانه ای که یکی از محتمل تری��ن انواع تغییر 
ش��کل در آنتن های قابل پوشش اس��ت ،روی دو 
ویژگی مهم آنتن ها ش��امل بسامد تشدید و الگوی 

تابش، بررسی شده است.
این آنتن های قابل پوشش ش��امل ترکیبی از سه 
نوع پارچه تاری - پودی رسانا به عنوان پچ و صفحه 
زمین و سه نوع منسوج بی بافت به عنوان بستر آنتن 

که به روش الیه گذاری، تهیه شده اند است.
س��نجری اظهار ک��رد: در این تحقی��ق همچنین 
مجموع��ه ای از ان��دازه گیری ه��ای تجربی، مدل 
سازی تحلیلی، شبیه س��ازی الکترومغناطیسی و 
شبیه س��ازی چندفیزیکی نیز در این راستا به کار 

گرفته شد.
وی ادامه داد: در مدل تحلیلی ارایه شده آنتن قابل 
پوش��ش یک تیر مرک��ب چندالیه در نظ��ر گرفته 
ش��ده اس��ت و پس از تعیین محل تار خنثی رفتار 
 آنتن خمیده براس��اس مدل کاواک م��ورد تحلیل 
قرار گرفته و در شبیه سازی الکترومغناطیسی ارایه 
شده نیز ساختار خمیده آنتن ایجاد و رفتار آنتن در 

شعاع های خمش متفاوت بررسی شده است.
س��نجری درباره نتایج این طرح تحقیقاتی، گفت: 
نتایج به دس��ت آمده از طرح نشان داد که خمش، 
روی کارآیی آنت��ن تاثیر می گ��ذارد و این تاثیر به 
جهت خم شدن و همچنین ویژگی های مکانیکی 

اجزای سازنده آنتن بستگی دارد.
وی اضافه کرد: مجموع تحلیل های انجام شده نشان 
می دهد که خم ش��دن در جهت طول تش��دیدی 
به علت کش��یده ش��دن پچ منجر به کاهش بسامد 
تشدید آنتن قابل پوشش می شود، به عالوه خمش 
آنتن با فشرده شدن بستر و چروک خوردن پارچه 
صفحه زمین همراه اس��ت که ش��دت این اثرها به 
 کشسانی اجزای آنتن، ضخامت بستر و شعاع خمش 

وابسته است.
به گفته سنجری، برای بس��ترهای ضخیم تر و در 
ش��عاع های خمش کمتر این اثرها منجر به تفاوت 

بیشتر بین مقادیر تئوری و تجربی می شوند.
با استفاده از نتایج این تحقیق که نوآوری های قابل 
توجهی دارد می توان از آنتن های میکرواستریپ به 
عنوان حسگر در منسوجات هوشمند استفاده کرد.

محققان ایرانی دقت لباس های هوشمند را افزایش دادند

محققان ایتالیایی طی تحقیقی، حداقل طول عمر الکترون ها را پنج کوینتیلیون 
)میلیارد میلیارد( برابر سن جهان برآورد کردند.

الکترون ها یکی از واحدهای سازنده جهان هس��تند که بار الکتریکی منفی دارند 
و به ما این ام��کان را می دهند که از زندگی مدرن لذت ببری��م. هرگز هیچ بحثی 
در خصوص ثبات و پایداری الکترون ها نبوده است، اما تعیین محدوده طول عمر 
آنها به دانشمندان امکان می دهد که درک بهتری از اصول بنیادی حاکم بر جهان 

داشته باشند.
در یک مطالعه جدید، محققان ایتالیایی با اس��تفاده از تش��خیص دهنده نوترینو 
Borexino زوال تدریجی الکترون ها را در مدت ۴0۸ روز مورد بررسی قرار دادند 
و هیچ نش��انه ای از تجزیه و زوال الکترون ها طی این مدت مش��اهده نکردند. این 
خبر خوبی اس��ت زیرا تایید می کند که حفاظت و بقای بار یکی از قوانین اساسی 

حاکم بر جهان است.
این گروه تحقیقاتی همچنین توانس��ت حداقل طول عم��ر الکترون ها را تخمین 

 Borexino.بزند. ط��ول عمر الکترون ه��ا پنج میلیارد برابر س��ن جهان اس��ت
یک تشخیص دهنده نوترینو است که در کوهس��تان گران ساسو در فاصله 100 

کیلومتری از رم ایتالیا در عمق خاک دفن شده است.
 از نظر تئوریکی زوال الکترون منجر به تولید یک فوتون و یک نوترینو می ش��ود و 
این دستگاه تشخیص دهنده دو هزار افزایش دهنده نوری دارد که می تواند نورهای 
ساطع شده را تشخیص دهد. در آزمایش انجام شده، هیچ تشخیصی با مدل مورد 

انتظار مطابقت نداشت.
زوال و تجزیه مولکول ها یک پدیده عادی و همیش��گی در فیزیک است و طی آن 
ذرات سنگین تر به صورت ذرات سبک تر شکس��ته می شوند. این تجزیه و زوال از 
قوانین دقیق پیروی می کند و طی آن ذرات بزرگ تر و سنگین تر به ذرات کوچک تر 
تبدیل می شوند. الکترون ها کوچکترین ذرات باردار هستند. هیچ ذره کوچک تری 
از قبیل نوترینو، فوتون یا گلون ها خنثی نیستند. بنابراین هیچ راهی برای تجزیه 
الکترون به ذرات کوچک تر بدون این که پایداری بارها به هم بخورد، وجود ندارد.

محققان پیشنهاد می کنند در صورتی که تمام منابع پس زمینه پرتوافشانی در نظر 
گرفته شود، حداقل عمر الکترون ها می تواند بیشتر از 10۳1 سال باشد.

این یافته ها در مجله Physical Review Letters به چاپ رسیده است.

محققان موفق به توس��عه یک حسگر دستی ش��ده اند که میزان گلوتن موجود در 
موادغذایی را در کمتر از دو دقیقه تشخیص می دهد و کمک می کند بیماران مبتال 

به سلیاک، بر اثر مصرف غذای حاوی گلوتن آسیب نبینند.
سلیاک یک بیماری گوارشی اس��ت که سبب می شود سیس��تم ایمنی بدن بر اثر 
مصرف یک پروتئین به نام گلوتن، به پرزهای روده کوچک حمله کند و باعث اختالل 
در جذب موادغذایی شود.گندم و جو حاوی پروتئین گلوتن هستند اما به طور کلی 
تشخیص اینکه چه غذایی حاوی گلوتن است، برای بیماران امکان پذیر نیست، به 
همین دلیل محققان یک حسگر قابل حمل به نام Nima طراحی کرده اند که به 

بیماران مبتال به سلیاک در تشخیص غذای مناسب کمک می کند.
برای تشخیص اینکه در غذا یا مایعات گلوتن وجود دارد، فقط کافی است مقداری 
 از ماده غذایی در محل نمونه گیری دس��تگاه قرار داده شود. دس��تگاه با استفاده از

 آزمایش های آنتی بادی، میزان گلوتن موجود در ماده غذایی را تشخیص می دهد. 

 تشخیص گلوتن موجود در موادغذایی توس��ط این دستگاه کمتر از دو دقیقه طول 
می کشد.برای آزمایش غذاهای مختلف، نیازی نیست که محل نمونه گیری دستگاه 
تمیز شود و این دستگاه همیش��ه برای نمونه گیری آماده است. اطالعات حاصل از 
آزمایش غذا به تلفن همراه کاربر ارسال می شود تا امکان ارسال آن برای دیگر بیماران 

مبتال به سلیاک نیز وجود داشته باشد.
ش��رکت تولیدکننده این محصول در تالش است که یک پایگاه اطالعاتی مشترک 
توس��عه دهد تا کاربران اطالعات مربوط به غذا را در آن ق��رار دهند؛ در این صورت 

بیماران به راحتی می دانند که کدام فروشگاه ها حاوی غذای بدون گلوتن هستند.
تشخیص بیماری سلیاک معموال دشوار است؛ اما شایع ترین عالیم آن در کودکان، 
اسهال، استفراغ، نفخ شکم، درد و کاهش وزن و در بزرگساالن، خستگی، استخوان 

درد، درد و ورم مفاصل است.
محققان احتمال می دهند که بیماری سلیاک در صورت عدم درمان، احتمال ابتال 
به بیماری های مرتبط با سیستم اعصاب از جمله ام اس را نیز افزایش دهد.بر اساس 
آمار سازمان پیشگیری و کنترل بیماری ها، حدود یک درصد از جمعیت آمریکا به 
بیماری سلیاک مبتال هستند که بیماری حدود ۸۳ درصد از این افراد هنوز تشخیص 

داده نشده یا اشتباه تشخیص داده شده است.

ساخت حسگری برای تشخیص الكترون ها   فناناپذیر هستند
گلوتن غذا
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 نامگذاری ۷۵۰ کالس درس لنجان 
به نام شهدای شهرستان

کشف پنج کوره غیر مجاز زغال
 در آران و بیدگل

لزوم برخورد با اتباع بیگانه متکدی 
در کاشان

بازسازی قلعه تاریخی نهچیر مبارکه 

افزایش آمار ازدواج 
در تیران و کرون

برپایی سومین همایش ملی 
»صنعت فرش ماشینی«

فرماندار ش��هرضا گفت: طرح جامع ثبت س��فال 
 ش��هرضا در فهرس��ت میراث جهانی آماده و ارائه 
 شده اس��ت و باید تحت هر ش��رایطی از فرهنگ، 
 در تمام��ی ابع��اد و جوان��ب آن حمای��ت ش��ود، 

تا تضمین کننده سعادت ملی باشد.
محسن گالبی در نخستین نشست ملی کتابخوان 
شهرستان شهرضا عنوان داش��ت: کتاب صحیفه 
 نوریس��ت ک��ه فرهن��گ و تم��دن بش��ری را از 
نس��لی به نس��ل دیگر منتقل می کند، استفاده از 
کتاب آثار و برکات فراوانی در زندگی حال و آینده 

انسان ها دارد.
وی تصریح کرد: انسان با استفاده از کتاب، فرصت 
اندیشیدن و ارتقاء روح و شخصیت را پیدا می کند 
و با تفکر در ابواب مختلف آثاری که منتشر شده و 
مطالعه کرده، با دنیای افکار و اندیشه های نویسنده 

آشنا می شود.
فرماندار ش��هرضا اظهار داش��ت: اهمیت کتاب و 
کتابخوان��ی به اندازه ای اس��ت ک��ه تاکنون هیچ 
شاعر و نویسنده ای نتوانسته میزان واقعی ارزش و 

اهمیت آن را نشان دهد.
گالبی ایجاد بسترها و ارائه طرح هایی برای ترویج 
فرهنگ کت��اب و کتابخوانی را یک��ی از مهم ترین 
نیازهای جامعه برش��مرد و گفت: هر اندازه میزان 
 اس��تفاده از کتاب در جامع��ه افزای��ش پیدا کند 
به همان مقدار از میزان ناهنجاری های اجتماعی 
کاس��ته می ش��ود و جامعه فرصت بیشتری برای 
پرداختن به جوانب مختلف فعالیت های فرهنگی 

و هنری را پیدا می کند.
وی ضمن ابراز تاسف از عدم حمایت از نویسندگان 
 و ناش��ران عن��وان داش��ت: در ش��هرضا بان��وی 
نویسنده ای، اثری جامع از هنرها و صنایع دستی 
گرد آوری کرد اما به دلیل نب��ود بودجه و امکانات 
مالی برای چاپ آن، امتیاز این اثر را به فرد دیگری 
 در ته��ران واگذار ک��رد و ای��ن اثر ه��م اکنون به 

نوبت های چاپ دوم و سوم رسیده است.
فرماندار شهرضا در بخش دیگری از سخنان خود، 
برگ��زاری همایش ه��ای مختل��ف در زمینه های 
گوناگ��ون را فرصت مناس��بی برای ارائه داش��ته 
های فرهنگی برش��مرد و افزود: برگزاری همایش 
 هایی همچون نشس��ت مل��ی کتابخ��وان، یکی از 
 ب��ا ارزش ترین فعالی��ت های فرهنگی اس��ت که 
در جامعه انجام می ش��ود. گالبی با تاکید بر لزوم 

حمایت از فرهنگ و میراث ماندگار کش��ور گفت: 
طرح جام��ع ثبت س��فال ش��هرضا در فهرس��ت 
 میراث جهانی آماده و ارائه ش��ده است، باید تحت 
هر شرایطی از فرهنگ، در تمامی ابعاد و جوانب آن 
حمایت ش��ود، حمایت از فرهنگ تضمین کننده 

سعادت ملت است.
فاطمه پورخاقان، رییس کتابخانه عمومی شهرضا 
نیز در این مراس��م گفت: نهادینه س��ازی فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی یکی از بهترین اقداماتی است که 
نهادهای فرهنگی و اجتماعی و خیران می توانند 

برای رشد و تعالی جامعه انجام دهند.
 وی خبر از وجود 114 هزار و 278 نس��خه کتاب 
در کتابخانه ه��ای عمومی این شهرس��تان داد و 
افزود: ای��ن تعداد کتاب در قال��ب 94 هزار و 779 
عنوان طبقه بن��دی و در اختی��ار متقاضیان قرار 

گرفته است.
 ریی��س کتابخانه عمومی ش��هرضا بیان داش��ت: 
 از مجم��وع نس��خه کت��اب ه��ای موج��ود در 
کتابخان��ه ه��ای عموم��ی ش��هرضا، 80 ه��زار و 
 776 نس��خه در قالب 62 ه��زار و 862 عنوان در 
کتابخان��ه ه��ای نه��ادی و 33 ه��زار و 502 جلد 
 کتاب در قال��ب 31 هزار و 917 عن��وان کتاب در 

کتابخانه های مشارکتی وجود دارد.
پورخاقان گف��ت: از مجموع جمعی��ت 152 هزار 
و 631 نفری شهرس��تان، 6 هزار و 139 نفر عضو 
 کتابخانه های عمومی هس��تند. وی خب��ر از اهدا

 6 هزار و 500 نس��خه کتاب از س��وی م��ردم به 

کتابخانه های عمومی شهرستان داد و افزود: عالوه 
بر این با اس��تفاده از ظرفیت خیران شهرس��تان، 
نس��بت به تعمیر و تجهیز کتابخان��ه های عمومی 
اقدام ش��د ک��ه از آن جمله م��ی توان ب��ه تجهیز 
کتابخانه روس��تای اس��فرجان و راه اندازی بخش 
آموزش��ی و کنفرانس کتابخانه عالمه طباطبایی 
اشاره کرد.در نخستین نشس��ت ملی کتاب خوان 
شهرس��تان ش��هرضا امر ا... احمد جو )کارگردان 
س��ینما، تئاتر و تلویزیون( با معرف��ی کتاب غلط 
ننویسیم، امید مهدی نژاد )نویسنده و روزنامه نگار 
طنز پرداز( با معرفی کتاب خاطرات حسنعلی خان 
مستوفی، دکتر حسین علیان )نویسنده( با معرفی 
کتاب زندگی نامه حبیب ا... هدایت، فاطمه سادات 
امامی )رییس دانشکده خوارزمی شهرضا( با معرفی 
کتاب ستاره و سحابی، بنفشه رسولیان)نویسنده( 
با معرفی کتاب پیکر گردانی در افسانه های ایرانی، 
 سهیال سامع )مدیر کانون پرورش فکری شهرضا( 
با معرفی کتاب چگونه کودکانی شاد پرورش دهیم، 
محمد جواد رهایی )نویسنده( با معرفی کتاب پرواز 
از فاو، دکتر رضا حاجیان حسین آبادی، با معرفی 
کتاب اصول تربیتی در داس��تان های قرآن، زهرا 
کاوس��ی جم افش��اری با معرفی کتاب پرواز با بال 
شکس��ته، احمد احمدی)ریی��س کتابخانه های 
عمومی تیران و کرون( با معرفی کتاب دختر شینا، 
 حض��ور داش��تند.همچنین در ای��ن همایش ملی 
از کتاب پیکر گردانی در افس��انه ه��ای ایرانی اثر 

بنفشه رسولیان رونمایی شد.

معاون خدمات شهری شهرداری کاشان با اشاره به وضعیت نامناسب اتباع بیگانه 
متکدی در این شهرس��تان، از لزوم برخورد با آنها بر اس��اس دستورالعمل های 

موجود خبر داد.
محمد حس��ین واحدیان اظهار کرد: رسالت مجموعه شهرداری، تشکیل ستاد 
 آس��یب دیدگان اجتماعی و وظیف��ه اش نیز جمع آوری متکدی��ان با همکاری 
نیروی انتظامی اس��ت. وی خاطرنش��ان کرد: در این راس��تا حوزه هایی مانند 
بهزیستی نیز باید کودکان خیابانی، زنان بی سرپرس��ت و افراد ناتوان جسمی 
و ذهنی را تحت پوش��ش و حمایت خود داشته باش��ند. به گفته وی، ضروری 
 است کمیته امداد امام خمینی و سایر مؤسس��ات خیریه با مشارکت هم برای 
ریشه کن شدن موضوع تکدی گری و تأمین خواس��ته نیازمندان تالش کنند. 
 این مس��وول درخصوص متکدی��ان اتباع بیگانه در کاش��ان افزود: متاس��فانه 
در ش��هر متکدیان اتباع بیگانه دیده می ش��وند، آنها با انگیزه های مختلف وارد 
 کشور می شوند و با وضعیت اس��فناکی که دارند روح و روان مردم و کودکان را 
 بر می انگیزن��د، الزم اس��ت با آنها براب��ر دس��تورالعمل هایی که وج��ود دارد، 
برخورد شود. وی نقش شهروندان در رفع معضل تکدی گری را یادآور شد و افزود: 
شهروندان نباید به افرادی که کنار خیابان و چهار راه ها می ایستند و از احساسات 

و عواطف مردم سوءاستفاده می کنند کمک نمایند.

 رییس شورای اس��المی ش��هر مبارکه گفت : تا کنون 37 میلیارد ریال 
برای مرمت و بازسازی قلعه نهچیر هزینه شده است.

خلیل طاهری با بیان اینکه سال گذشته 12 میلیارد و 500 میلیون ریال 
و سال 92 نیز10 میلیارد ریال صرف مرمت این قلعه شده است، افزود : 
در اصالح بودجه امسال هم حدود 15 میلیارد ریال به این امر اختصاص 

یافته است.
وی زمان اتمام مرمت و به��ره برداری این قلعه را ب��ه عنوان یک مکان 
گردشگری و اقامتگاه سنتی اوایل س��ال آینده پیش بینی کرد و گفت: 
امیدواریم با تالش های مدیریت شهری و شورای اسالمی شهر بتوانیم 

این قلعه را به ثبت جهانی برسانیم.
 قلعه نهچیر بنای تاریخ��ی برجای مانده از دوران اس��تیالی قوم قاجار 
بر ایران است که بنابر برخی از روایت ها دردوره حکومت آقا محمد خان 

قاجار در محدوده شهرستان مبارکه ساخته شده است.
این بن��ای تاریخی ک��ه دارای 20 هزار مت��ر مربع زمی��ن و هفت هزار 
 متر مرب��ع زیر بناس��ت به لح��اظ معم��اری ، از بناه��ای دوره صفویه 

تاثیر گرفته است.
این قلعه خش��تی دارای عم��ارت ها، داالن ه��ا، حیاط، بازداش��تگاه، 
اصطبل،انبار، هشتی ،چهار بادگیر،هفت برج کبوتر خانه و نگهبانی است.

قلعه نهچیر مبارکه در یازدهم مرداد س��ال 76 به شماره 1895توسط 
سازمان میراث فرهنگی به ثبت آثار ملی رسید.

این بنای تاریخی که پیش از این در اختیار بخش خصوصی بود هم اکنون 
به عنوان جاذبه گردشگری از سوی شهرداری مبارکه در دست مرمت 

و بازسازی است.

 رییس اداره ثبت احوال شهرستان تیران و کرون گفت: آمار ازدواج در تیران و کرون 
 افزایش یافته اس��ت . اصغر رضازاده اظهار کرد: ثبت آم��ار ازدواج در 9 ماهه اخیر 
 در تیران و کرون نسبت به زمان مشابه سال گذشته افزایش یافته است. وی افزود: 
در تیران و کرون در 9 ماهه اخیر بیش از390واقعه ازدواج، بیش از800 واقعه تولد و 

بیش از170 واقعه فوت در اداره ثبت احوال تیران و کرون ثبت شده است.
رییس اداره ثبت احوال شهرستان تیران و کرون اضافه کرد: وفات و تولد در 9 ماهه 

سال جاری نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

  سومین همایش ملی »صنعت فرش ماشینی«، 6  اس��فند ماه امسال در دانشگاه 
آزاد اسالمی کاشان برگزار می شود. 

دکتر منصور دیاری، دبیر علمی سومین همایش ملی صنعت فرش ماشینی با اعالم 
این خبر اظهار کرد: سومین همایش ملی صنعت فرش ماشینی با هدف تقویت ارتباط 
 دانشگاه با صنعت فرش ماشینی و گفت وگوی صاحبان صنایع این صنعت تاثیرگذار

 بر اقتصاد با مس��ووالن کش��وری ش��رکت کننده در همایش و همچنین ایجاد و 
 شناس��ایی بازارهای جدید برای صادرات در س��الن غیاث الدین جمشید کاشانی 

دانشگاه آزاد اسالمی کاشان برگزار می شود.
عضو هیات علمی دانش��گاه آزاد اس��المی کاش��ان درباره محورهای این همایش 
خاطرنش��ان کرد: پیش بینی تولید فرش ماش��ینی و مصرف الیاف در افق 1404، 
بررسی اقتصاد صنعت فرش ماش��ینی ایران پس از تحریم، جایگاه صادرات فرش 
ماشینی ایران، چالش ها و راهکارهای آن و ارائه آخرین تحقیقات انجام شده درباره 
 فرش ماش��ینی در مرکز تحقیقات فرش ماشینی دانش��گاه آزاد اسالمی کاشان از 
مهم ترین محورهای این همایش اس��ت. دیاری اظهار کرد: نخس��تین نمایشگاه 
بین المللی تخصصی صنایع وابسته فرش ماشینی و برگزاری جلسه پرسش و پاسخ 

از مهم ترین برنامه های جانبی این همایش خواهد بود.
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فرماندار شهرستان فالورجان گفت: مش��کل اتوبان ذوب آهن محلی نیست 
ولی بار آن بر دوش فالورجان است و نگهداری آن از توان مسووالن شهرستان 

خارج است.
  اصغر هدایت در جلس��ه ش��ورای اداری شهرس��تان فالورجان اظهار کرد: 
تأمین اعتب��ار از منابع ملی در حوزه راه و شهرس��ازی، از ضروریات اس��ت؛ 
بنابراین در این حوزه، اولویت ویژه شهرستان فالورجان ساماندهی ورودی 

شهرستان در حدفاصل پل کلیشاد است. 

توب��ان ذوب آه��ن شهرس��تانی نیس��ت  وی ادام��ه داد: مش��کل ا
 ول��ی ب��ار آن ب��ر دوش شهرس��تان فالورج��ان اس��ت و نگه��داری آن 
 از ت��وان م��ا خ��ارج اس��ت، ش��اهد تصادفات��ی در اتوب��ان هس��تیم ک��ه 
 از عوامل آن، ترافیک باال، عدم رس��یدگی به روش��نایی و ن��کات ایمنی آن

 است.
فرمان��دار فالورج��ان خاط��ر نش��ان ک��رد: آرامس��تان مرک��زی ب��رای 
شهرس��تان وج��ود ن��دارد؛ ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه شهرس��تان فالورجان 
از جمل��ه شهرس��تان های پرتراک��م اس��ت و زمی��ن مل��ی وجود ن��دارد، 
 درگیری ه��ای محل��ی قوم��ی وج��ود دارد ک��ه امیدواری��م تدابی��ر الزم 

اتخاذ شود.
 وی پیرامون حوزه گردش��گری تاکید کرد: شهرس��تان فالورج��ان با 464 
اثر تاریخ��ی یک��ی از گنجینه ه��ای تاریخی اس��ت ک��ه دارای 26 اثر ملی 
اس��ت اما متناس��ب با این حوزه به آن توجه نش��ده اس��ت؛ از اولویت های 
شهرستان بقعه پیربکران، مسجد جامع اشترجان و پل بابا محمود است که 
 متناس��ب با حفظ و نگهداری آن ها اعتبار خاصی را نداریم و آثار تاریخی ما 

از بین خواهد رفت.
 هدایت بیان داش��ت: عبور خط راه آهن از مس��یر پیربکران آس��یب هایی را 
به همراه داشته و امروز بحث دوخطه ش��دن راه آهن در دستور کار این اداره 
قرار دارد؛ درخواست در این حوزه حذف مسیر فرعی ایستگاه علی شاهدان 
به تهیه مواد غیرفلزی است، ایمن سازی این مسیر و صوت شکنی و دسترسی 

راحت و آسان به دو طرف این مجموعه است.
 وی در رابطه با مش��کالت حوزه آب و فاضالب گفت: در حوزه آب و فاضالب 
 با مش��کالتی مواجه هستیم که ش��امل تکمیل فاضالب ش��هر قهدریجان، 
اجرای فاضالب 4 شهر ابریشم، بهاران، کلیشاد، پیربکران و ایمان شهر است 
که الزم است اعتبارات ملی با توجه به ش��رایط اقتصادی و کشاورزی مردم 

شهرستان تامین شود.
فرماندار فالورجان افزود: در حوزه آب منطقه ای برای دومین س��ال متوالی 
شهرستان فالورجان مشمول آب پاییزه ش��د که انتظار داریم آب منطقه ای 
میزان آب و حق آبه ای که شهرس��تان دارد را مورد توجه قرار دهد تا بتوانیم 
در مراحل بعدی از حجم آب بیش��تری برخوردار باشیم و سطح بیشتری را 

پوشش دهیم.
وی با اش��اره به حوزه بهداش��ت و درمان، یادآور ش��د: تکمی��ل تجهیزات 
 بیمارس��تان ش��فا کلیش��اد که بالغ  بر 10 میلیارد توم��ان اعتبار تخصیص 
پیدا ک��رده و در حال حاض��ر به صورت آزمایش��ی در حال خدمات رس��انی 
است،در آینده نزدیک افتتاح رسمی می شود؛ در حوزه ساخت خانه بهداشت 

و اورژانس 115 نیز شاهد تکمیل و تجهیز 16 باب خانه بهداشت هستیم.
 هدایت در پایان خاطر نش��ان کرد: در حوزه نوس��ازی م��دارس با عزمی که 
ایجاد شد و با هم افزایی توانمندی ها، 12 باب از مدارس در حال تکمیل شدن 
و ساخت هستند که در آینده 35 درصد از مدارس که در وضعیت قرمز هستند 

را می توان مرتفع کرد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان لنجان گفت: روز 29 دی که 
 مصادف با تشییع پیکر 47 ش��هید گلگون کفن این منطقه است به عنوان 

روز حماسه و ایثار شهرستان لنجان انتخاب شده است.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان لنجان با اشاره به روز حماسه 
 و ایثار شهرس��تان گفت: بر اس��اس ابالغی��ه ای که از طرف اس��تانداری به 
شهرستان ها صورت گرفته، مسووالن هر کدام از این شهرستان ها می بایست 

یک روز را به عنوان روز حماسه و ایثار شهرستان خود معرفی کنند.
فتاح ادامه داد: در جلسات متعددی که در کارگروه های مختلف و با حضور 
افراد صاحب نظر در زمینه دفاع مقدس برگزار ش��د، به این نتیجه رسیدیم 
که روز 29 دی که مصادف با تشییع پیکر 47 شهید گلگون کفن شهرستان 

لنجان بود را به عنوان روز حماسه و ایثار شهرستان لنجان انتخاب کنیم.
وی در تشریح حماس��ه مردم لنجان در این روز بزرگ یادآور شد: در چنین 
 روزی دالورمردان شهرستان لنجان با رشادت های خود در عملیات کربالی 5

 حماس��ه بزرگی را خلق کرده و 47 ش��هید واالمقام را تقدیم نظام مقدس 
جمهوری اس��المی کردند. فتاح از نامگ��ذاری 750 کالس درس لنجان به 
نام شهدای شهرس��تان خبر داد و تصریح کرد: براس��اس جمع بندی های 
 صورت گرفته در ستاد بزرگداشت شهدای شهرستان لنجان مقرر شد که در 
یک حرکت کم سابقه کالس های درس این منطقه به نام شهدای واال مقام 

این شهرستان مزین شود.

 رییس اداره منابع طبیعی و آبخی��زداری آران و بیدگل از کش��ف پنج حلقه کوره 
 زغال پزی به همراه 600 کیلوگرم چوب قاچاق در بخش کویرات این شهرس��تان 
خبر داد. رضا ش��فیعی اظهار کرد: مام��وران یگان حفاظت مناب��ع طبیعی آران و 
بیدگل با همکاری کالنتری شهر ابوزیدآباد، س��ه کوره زغال قاچاق همراه با 300 
 کیلوگرم چوب تاغ را در منطقه »قاش��مقاری« روستای کاغذی ابوزیدآباد کشف و 
 ضبط کردند. وی افزود: هم چنین دو حلقه کوره زغال پزی در یک منزل مسکونی 
در شهر ابوزیدآباد همراه با 300 کیلوگرم چوب تاغ و 70 کیلوگرم زغال کشف و ضبط 
شد. در این دو عملیات دو نفر فرد متخلف دستگیر وتحویل مراجع قانونی شدند و 

یک نفر هم متواری شده است.

فرماندار فالورجان:

بار مشکالت اتوبان ذوب آهن بر دوش شهرستان فالورجان است

امام جمعه فالورجان:
با  وجود کمبودها   هیچ   اعتباری در اختیار مدیران فرهنگی 

نیست

فرماندار تیران و کرون:
 بسترسازی حضور جوانان در مسجد  با جذابیت 

فعالیت های کانون های مساجد 

رییس پلیس راهور شهرضا خبر داد:
آمـوزش ترافیکـی

 بـرای بیـش از ۵ هـزار نفـر
ام��ام جمع��ه فالورج��ان گف��ت: کمب��ود فضاه��ای 
فرهنگ��ی در فالورجان خیلی احس��اس می ش��ود، در 
این شهرس��تان مکانی ب��ه  عنوان فرهنگس��را نداریم و 
البت��ه فع��ال هی��چ اعتب��ار فرهنگ��ی هم در دس��ت 
مدیران فرهنگی شهرس��تان نیس��ت.  محمد قدوسی 
امام جمع��ه فالورجان، ظهر ام��روز در ش��ورای اداری 
 شهرس��تان فالورج��ان با اش��اره به برخی مش��کالت 
م��ورد آب  در  اظه��ار ک��رد:  ای��ن شهرس��تان 
و  نیس��تیم  م��ردم  پاس��خگوی  رودخان��ه 
فع��ال  آب  کان��ال  ی��ک  حداق��ل  اس��ت   نی��از 
داشته باشیم که از استاندار خواهشمندم این مشکل را 
برطرف کنند. وی عنوان داشت: یکی دیگر از مشکالت 
 شهرستان، زیرگذر اتوبان است. امیدواریم که شروع آن 
در همی��ن دولت باش��د و دو ش��رکت ف��والد مبارکه و 
ذوب آهن هزینه آن را تقبل کنند. نکته دیگر خاموشی 
مسیر اتوبان است که تلفات زیادی را در این مسیر داریم.

قدوسی در ادامه به طرح مشکالت شهرستان فالورجان 
تأکید کرد: برای عبور مترو از این شهرس��تان به سمت 

لنجان، 35 متر حریم در نظر گرفته  ش��ده در حالی که 
قطعا حریم مترو بیش از این ها است. بنابراین این زمین ها 

باید خریداری شوند.
امام جمعه فالورجان افزود: مطلب بعدی در مورد تعداد 
ایستگاه هاست که قرار است یک ایستگاه به فالورجان 
اختصاص داده شود ما درخواست 4 ایستگاه برای شهر 
ابریش��م، فالورجان، ایمان شهر و روس��تاهای کارویه را 
داریم چرا که پرجمعیت هستند. وی اظهار کرد: کمبود 
فضاهای فرهنگی واقعا در شهرس��تان خیلی احساس 
می شود. در فالورجان مکانی به  عنوان فرهنگسرا نداریم 
و حدود 70 درصد از واحدهای آموزش��ی شهرستان از 
20 تا 100 درصد نیاز به بازسازی بهسازی و مقاوم سازی 
دارد. البته فعال هیچ اعتبار فرهنگی هم در دست مدیران 
فرهنگی شهرستان نیست.امام جمعه فالورجان در پایان 
با اشاره به مش��کالت دیگر این شهرستان اظهار داشت: 
در رابطه با بدهی هایی که مصالها دارند نیز باید چاره ای 
 اندیشیده شود. برای ساخت مصالی فالورجان نزدیک به 

450 میلیون بدهی داریم. 

فرماندار تیران و کرون گف��ت: جذابیت فعالیت های 
کانون های مساجد بسترساز حضور جوانان و نوجوانان 

در مسجد می شود.
 علی رحمانی در جلس��ه هیات هماهنگ��ی و نظارت 
 بر کانون های مس��اجد شهرس��تان تی��ران و کرون 
با اش��اره به اهمی��ت فعالی��ت کانون های مس��اجد 
اظهار داش��ت: این مراک��ز فرهنگی هنری بس��تری 
برای ایجاد خودباوری جوانان و نوجوانان اس��ت. وی 
افزود: ج��وان و نوجوانی ک��ه عضو این مراکز ش��ود و 
به مس��جد برود حقیقت خ��ود را پی��دا خواهد کرد و 
به س��مت مواد مخ��در و راه های انحراف��ی نمی رود. 
فرمان��دار تی��ران و ک��رون بی��ان داش��ت: جذابیت 
فعالیت های کانون های مس��اجد بسترس��از حضور 
جوان��ان و نوجوانان در مس��جد می ش��ود ک��ه این 
 بس��ترها از اعتیاد به مواد مخدر و س��ایر آسیب های

 اجتماع��ی جلوگیری می کن��د. وی ن��گاه آماری به 
مسائل فرهنگی و آموزش��ی را در پیشگیری از آسیب 
های اجتماعی موثر خوان��د و افزود: کارهای فرهنگی 
و هنری بای��د کیفی باش��د و نگاه آماری مش��کلی از 

مش��کالت جامعه را کم نم��ی کند. حجت االس��الم 
رمضانعل��ی معتمدی ریی��س کانون های مس��اجد 
اس��تان اصفهان گفت: حمایت از کانون های مسجد 
در مقابله با تهاجم فرهنگی دش��من موثر اس��ت. وی 
افزود: حمایت ان��دک دولت از کانون های مس��اجد 
بس��تر س��از ج��ذب کم��ک ه��ای مردم��ی و جلب 
مشارکت عمومی می ش��ود که مسووالن شهرستانی 
 بای��د از اعتب��ارات خود ب��رای این کاره��ا اختصاص 
دهند. رییس کانون های مساجد استان اصفهان ادامه 
داد: هیات ه��ای هماهنگی و نظارت ب��ر کانون های 
مساجد در سطح استان ها و شهرستان ها بستری برای 
جلب مشارکت سایر دس��تگاه و اتحاد مراکز فرهنگی 

برای خدمت در مسجد است.
صادق صالحی رییس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
شهرس��تان تیران و کرون گفت:  54 کانون فرهنگی 
هنری در مساجد شهرستان تیران و کرون هست که 
21 باب از این کانون ها دارای کتابخانه فعال و دارای 
مجوزند که در مساجد فعال هستند. وی افزود: تعدادی 

از این کانون ها به صورت تخصصی فعالیت می کنند .

 ریی��س پلی��س راه��ور ش��هرضا گف��ت: تاکنون 
بیش از 5 هزار نفر در شهرضا در زمینه موضوعات 

ترافیکی آموزش دیده اند.
  مصطفی انصاری با اشاره به آموزش های ترافیکی 
به بی��ش از 936 نف��ر در ارگان  ه��ای نظامی این 
شهرس��تان، اظهار ک��رد: تاکنون بی��ش از 2 هزار 
و 483 دانش آم��وز با همکاری آم��وزش و پرورش 
توسط پلیس راهور ش��هرضا آموزش  های ترافیکی 

دریافت کرده اند.
 وی با بی��ان این ک��ه تاکنون ی��ک ه��زار و 10 نفر 
 از موتورسواران در طرح  های آموزشی کاله ایمنی 
در شهرضا ش��رکت کرده اند، تصریح کرد: عالوه بر 
 این آمار، 650 نفر از رابطی��ن ادارات نیز با مراجعه 
 ب��ه پلی��س راه��ور ش��هرضا آم��وزش دیده اند تا 
آموزش  های خود را به ادارات شهرستان نیز منتقل 

کنند.
 رییس پلیس راهور ش��هرضا با اش��اره به آموزش 
 بی��ش از 5 ه��زار و 79 نف��ر ب��ه  ص��ورت مجموع 

در شهرستان، خاطر نشان  کرد: باید از موتورسواران 
 برتر شهرس��تان در قال��ب همایش های��ی به ویژه 
در همایش  های پیاده  روی تجلیل ش��ود تا فرهنگ 

استفاده صحیح در جامعه ترویج پیدا کند.
انص��اری ب��ا اش��اره ب��ه اعم��ال قان��ون نس��بت 
ب��ه بارفروش��ان س��طح ش��هر گف��ت: در رابط��ه 
مصوب��ی  قان��ون  بارفروش��ان  ب��ا  برخ��ورد 
نداری��م ام��ا ب��ا هم��کاری دادس��تان ش��هرضا 
 و با نام ه��ای قانونی ک��ه از طرف ایش��ان دریافت 
کرده  ایم در این زمینه اقدام می  کنیم و تاکنون نیز 
48 مورد از بارفروشی ها را به مراجع قضایی تحویل 
 داده  ایم.وی با اشاره به ترس��یم خطوط عابر پیاده 
 در مقابل مدارس سطح ش��هر، گفت: خوشبختانه 
از ابتدای سال تحصیلی تاکنون هیچ مورد تصادفات 

دانش  آموزان گزارش نشده  است.
رییس پلیس راهور شهرضا در پایان گفت: تاکنون 
12 نفر از س��رویس  های مدارس متخلف به مراجع 

قضایی ذی  صالح ارجاع شده  اند.

فرماندار شهرضا عنوان کرد:

سفال شهرضا در انتظار ثبت در میراث جهانی



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی  شماره 1780   دوشنبه 28 دی 1394  7 ربیع الثانی 1437

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper No.1780 |  January 18 .2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

10

زبان خوراکی ها

خبر

مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا 
و دارو، گفت: س��هم بازار تجهیزات پزشکی در ایران ۵۰ هزار میلیارد 
ریال است. به گزارش  مهر، مهندس حسین صفوی با اشاره به توسعه 
چشمگیر تولید داخلی تجهیزات پزشکی در دو سال گذشته، گفت: 
در حال حاضر بیش از ۴۰۰ واحد تولی��دی داریم که ۸۰۰ محصول 
تولید می کنند و ارزش این محصوالت یک سوم نیاز کشور است و دو 
سوم دیگر از نظر ارزش��ی مربوط به واردات است. وی در ادامه افزود: 
با توجه به پیاده س��ازی طرح تحول س��امت، سیاس��ت های اتخاذ 
 شده در این راستا منجر به توسعه این واحد ها شده و در حال حاضر 
تخت های بیمارستانی، مانیتور، پیچ و پاک های ارتوپدی و باند و گاز 

کاما تولید داخل هستند.
مدیرکل نظ��ارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزش��کی با اش��اره 
به اینکه، در س��الجاری نسبت به س��ال ۹۳ درخواست احداث واحد 
تولیدی ۴۰ درصد افزایش داشته است، افزود: طی یک سال گذشته 
شرکت های واردکننده به دنبال انتقال تکنولوژی به داخل و خواستار 
احداث خ��ط تولید ب��وده اند که اینها همه ناش��ی از سیاس��ت های 
حمایتی وزارتخانه در حوزه تولید داخلی تجهیزات پزشکی بوده است.

صفوی خاطرنشان کرد: تمام تولیدات داخلی مطابق با استانداردهای 
بین المللی بوده و در مورد کیفیت آنها س��خت گیری های شدیدی 
اعمال می شود. وی سهم بازار تجهیزات پزش��کی در ایران را حدود 
پنجاه هزار میلیارد ریال اعام کرد و گفت: یک س��وم ارزش این بازار 
مربوط به تولی��دات داخلی ب��وده و اکنون درحال تولی��د تجهیزات 
پزشکی دانش محورهستیم که طی س��ال های آینده به بازارعرضه 
خواهند شد. بنابراین به نظر می رس��د باید سرمایه گذاری جدی در 

نظام کنترل کیفی و تحقیق تجهیزات پزشکی انجام شود.
مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا 
و دارو، افزود: بازار تجهیزات پزشکی در جهان در سال ۲۰۱۱ ، ۳۲۸ 
میلیارد دالر بوده که در حال توسعه اس��ت و پیش بینی می شود در 

سال ۲۰۱۷ به حدود ۴۰۰ میلیارد دالر برسد.

مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو:

سهم بازار تجهیزات پزشکی در ایران 
۵۰ هزار میلیارد ریال است

مطالع��ات نش��ان م��ی ده��د شیرش��تر، دارای عوامل 
داروی��ی بس��یار زی��ادی اس��ت. پروتئی��ن الکتوفرین 
در این ش��یر که ۱۰ بار بیش��تر از ش��یر گاو بوده دارای 
خاصیت آنت��ی باکتریال و ض��د ویروس��ی و همچنین 
دارای قابلی��ت مبارزه ب��ا بیماری هایی مثل س��رطان، 
 آلزایمر، هپاتیت C، س��ل، زخ��م معده، دیاب��ت و ایدز 

می باشد.
شیر شتر چه کمکی می تواند به بدن ما کند و در بهبود 

چه بیماری هایی موثر است؟
 می خواهیم مصرف آن را به افراد دیابتی پیشنهاد دهیم، 
چون با خوردن شیر ش��تر از خطرات ناشی از دیابت در 
امان خواهند ماند. مطالعات نشان می دهد که این شیر 

دارای عوامل دارویی بسیار زیادی است.
از زمان های گذش��ته ش��یر ش��تر جایگاه وی��ژه ای در 
 طب قدی��م و آیات و روایات دین مبین اس��ام داش��ته

 است.
 امروزه نیز مشخص شده است که این ماده غذایی دارای 
پروتئین های محافظتی زیادی است که خاصیت ایمنی 

زایی، ضد باکتریایی و دارویی به آن می بخشد.
شیر شتر به س��بب وجود مواد مغذی و خواص درمانی، 
سرش��ار از آنتی بادی ها و ترکیبات ضد سرطانی است و 
به دلیل وجود انس��ولین بیش��تر نسبت به 
ش��یر گاو، گزینه مناس��بی برای افراد 
دیابتی، رژیمی و حساس 
ب��ه الکت��وز 

است.

مطالعات نشان می دهد که این شیر دارای عوامل دارویی 
بس��یار زیادی اس��ت. نتایج تحقیقات ما نشان می دهد 
آنچه که اولیای گرامی و قرآن کری��م و طب قدیم ایران 
بدان تاکیدکرده اند با یافته های محققان جدید مطابقت 

کامل دارد.
 با توجه ب��ه اینکه ش��تر در بیابان ها، مناط��ق کویری و 
 به دو راز آالینده ها و مواد غی��ر طبیعی تغذیه می کند،

 می توان تولیدات این حیوان را به عنوان محصوالت تمام 
ارگانیک برشمرد.

به دلیل خواص باالی این ش��یر برخی از دانشمندان نام 
»طای سفید بیابان« را برای آن مطرح کرده اند.

طعم شیر شتر، مانند بقیه چهارپایان شیرین است ولی 
برحسب نوع گیاهان مصرفی در برخی مناطق اندکی ،تیز 
یا متمایل به شور می باشد. معموال وقتی شتران از علوفه 

های سبز تغذیه می کنند ، شیرشان شیرین است.
با توجه به کمتر بودن چربی شیر شتر نسبت به شیر گاو 
و گوسفند،این ش��یر  می تواند 
بهتری��ن جایگزی��ن 
برای افرادی باش��د 
ک��ه ب��ه ش��یر گاو 
حساس��یت دارن��د و 
 مصرف مداوم ش��یر شتر 

ع��اوه ب��ر بهب��ود 
 ، ب��ت یا د
کنترل فش��ار 
خون، گرفتگی 
ع��روق و پوکی 

در  اس��تخوان 
درمان بسیاری از بیماری های 

العاج موثر است.
ش��یر ش��تر به دلیل مواد غذایی 
جایگزی��ن  ن��د  توا مفید،م��ی 
خوب��ی ب��رای س��ایر چرب��ی های 
ن��ی باش��د. م��واد مغ��ذی و   حیوا
ویتامین های شیر به حدی است که آن را 

یک غذای کامل و کافی به حساب می آورند.
 به همین دلیل سازمان جهانی غذا و دارو، شیر شتر را این 
گونه تعریف می کند:»یک لیوان ش��یر شتر، معادل یک 

وعده غذایی کامل«
درمان بیماری ها با شیر شتر

بیماری های معدوی
 ش��یر ش��تر ب��ه ص��ورت محص��والت تخمی��ری برای

 درمان زخم معده،  بی نظمی های بدن، اسهال، یبوست، 
زخم ها و حتی برای افزایش قدرت باروری تخمدان هم 

به کار رفته است.
پیامبر گرامی اسام )ص( فرموده اند:»به درستی که در 
شیر شتر برای کسانی که به سوء هاضمه مبتا هستند، 
درمان اس��ت«. و نیز می فرمایند:»در ش��یر شتر شفای 

اسهال است«.
تحقیقات نشان داده است که در صورت مصرف همزمان 
شیر شتر با ش��یمی درمانی، شیمی درمانی دارای نتایج 

بهتر و با اثرات جانبی کمتری خواهد بود.
دیابت

بر اساس پژوهش انجام شده در دانشگاه قاهره ، مشخص 
 شد که شیر شتر حاوی ترکیبی است که همانند انسولین 

عمل می کند.
انسولین هورمون تنظیم کننده قند خون است و بیماران 
دیابتی به دلیل اختاالت هورمونی ناچارهستند منظم 

از این ماده استفاده کنند.
تحقیقات زیادی نشان داده است که مواد موجود در شیر 
شتر باعث تنظیم قند خون بیماران می شود و می تواند 

به عنوان دارویی بدون عوارض جانبی استفاده گردد.
سل

در مطالعه ای که محقق��ان در هن��د روی بیمارانی که 
 به مدت ۷-۸ س��ال بیماری سل داش��تندانجام دادند، 

رژیم غذایی شیر ش��تر به میزان یک کیلوگرم در روز به 
این بیماران تجویز کردند. 

در پایان آزمایش هیچ سرفه، دفع خلط، تنگی نفس و درد 
قفسه سینه در این افراد مشاهده نگردید. این نتایج نشان 
داد که شیر شتر می تواند اثرات مثبت و قابل توجهی در 

بیماران مبتا به سل ایجاد کند.
احیای پوست و اثر ضد چروک

از ش��یر ش��تر می توان کرم تهی��ه کرد. کرم س��اخته 
شده از ش��یر ش��تر می تواند به عنوان ماده ای مرطوب 
کننده مورد اس��تفاده ق��رار گیرد. ای��ن محصول روی 
گروهی از افراد آزمایش ش��د. بر اس��اس ای��ن مطالعه 
 وس��یع، ظرف ش��ش م��اه، اث��ر مرط��وب کنندگی یا 
س��رخ کنندگی یا درخش��ان کنندگی پوس��ت پس از 

استفاده از کرم شیر شتر ماحظه شد.
تقویت چشم

 آشامیدن این شیر باعث تقویت چشم می شود و گاهی 
 طبیبان سنتی دس��تور در چش��م چکاندن این شیر را

 می دهند.
تنگی نفس و بیماری کبد

آشامیدن این شیر با شکر س��رخ جهت رفع تنگی نفس 
و باز شدن گرفتگی ها و رفع خشکی کبد و از بین بردن 
ورم های سخت درون بدن مفید است و اخاط ناموافق 
در کبد و استس��قای زقی و طبلی و اختاالت کبدی را 

از بین می برد.
موارد دیگر

شیر ش��تر عاوه بر کلیه موارد فوق برای بیماری 
ه��ای طح��ال، بواس��یر، ج��اری ش��دن ادرار 
 و حی��ض و نیز تقوی��ت نیروی جنس��ی مفید

 است.
در طب س��نتی عاوه بر موارد ذکر ش��ده، 
مصرف ش��یر ش��تر برای کب��د چرب، 
اگزما، چربی های زیر پوستی، رفع بی 

اشتهایی و… توصیه می شود.
ویژگی های خارق العاده شیر شتر

با توجه به خواص بی نظیرشیرشتر می توان این 
ماده اعجاز انگیز را در موارد دیگر نیز بررس��ی 
کرد. یکی از ویژگی های بارز شیر شتر، سرعت 

فساد پایین آن است.
به طوری که شیر شتر بدون وسایل 
سرمایشی، کیفیت خود را در 
دمای ۴ درجه ب��ه مدت ۱۲ 
روز و در دمای معمولی اتاق به 
مدت ۴۸ ساعت و حتی بیشتر 
نگه م��ی دارد. ای��ن در حالی 
اس��ت ک��ه ش��یر گاو در دمای 
 اتاق ظ��رف ۱۲ س��اعت ترش

می شود.

آشنایی با خواص شیر شتر

بیماری های مغز و اعصاب

رعش��ه، لرزش بدون اراده س��ر، دس��ت 
یا هردو اس��ت که به علت تن��ش روانی، 
خس��تگی ش��دید، مصرف زیاد کافئین، 
ع��وارض برخ��ی داروها، صف��ات ارثی، 
اعتی��اد ب��ه ال��کل، پ��رکاری تیرویی��د 
 و ب��ه ن��درت س��کته مغ��زی و توم��ور 

می باشد.
درمان خوراکی :

اس��فناج، س��یب زمینی، انجیر، چغندر، 
کلم، لبو.

درمان گیاهی:
۱� ب��ذر یونج��ه را کوبی��ده و ب��ه 
م��دت ی��ک روز در روغ��ن زیت��ون 
بخیس��انید، س��پس آن را ص��اف نموده 
 و ب��ه قس��مت های��ی ک��ه رعش��ه دارد 

بمالید.

۲� ه��ر روز اس��طوخودوس، مریم گلی 
 و مرزنج��وش را جوش��انده و آب آن را

 میل کنید.
۳� مالیدن روغن پوست بالنگ برای رفع 

رعشه مفید است.
۴� ی��ک ت��ا س��ه مثقال س��یاه دان��ه را 

بجوشانید و میل کنید.
۵� مالیدن دارچین ب��ه تنهایی یا با زرده 
تخم مرغ پخته رعش��ه و درد عضات را 

تسکین می دهد.
درمان با عرقیجات:

عرق زنیان، مرزه و عرق چنار.
درمان با آب میوه ها:

آب انجیر.
موارد پرهیز:

شربت سکنجبین و به.

بی خوابی می تواند نشان دهنده  بیماری 
جسمی و روحی، التهاب مفاصل، خارش 
 ب��دن، تغیی��ر در برنامه خ��واب، هیجان 

و ... باشد.
درمان خوراکی:

کاه��و، کدو، ماس��ت، پیاز، روغ��ن بادام 
ش��یرین، نان با ماس��ت، پنی��ر، فندق، 
تربچه، ش��یر گرم قبل از خ��واب، باقا، 
ش��اهدانه، دوغ، دارچی��ن، بیدمش��ک، 
خی��ار،  گش��نیز،  زمین��ی،  س��یب 
 چ��ای زنجبی��ل، ش��ربت به��ار نارن��ج، 

کلم پلو.
درمان گیاهی:

۱� قبل از خواب چند قاش��ق مرباخوری 
عسل با شیر داغ میل کنید.

۲� بادرنجبویه مقوی قل��ب و مغز بوده و 

در درمان بی خوابی تاثیر فراوانی دارد.
۳� بوییدن گل نیلوف��ر آبی مقوی قلب و 

خواب آور است.
۴� ریخت��ن ۲ ت��ا ۳ قط��ره آب خیار در 
 بین��ی و بویی��دن آن جهت ک��م خوابی 

مفیداست.
درمان با عرقیجات:

روزانه ۱ الی ۳ فنج��ان یکی از عرقیجات 
زیر را میل کنید:

عرق بادرنجبویه، ریحان، گشنیز، هویج، 
سیر و عرق شاتره.

درمان با میوه ها:
آب لیمو و آب سیب.

موارد پرهیز:
چای، قهوه، ش��کات ۸ س��اعت قبل از 

خواب، سیگار.

سردرد می تواند به علت خس��تگی، تنش روانی، 
چرخه قاعدگ��ی، س��رماخوردگی، آنفلوآنزا، باال 
بودن فش��ار خ��ون، خونری��زی مقع��دی، تومور 
 مغزی، التهاب، آب سیاه چش��م، آبسه دندان و ...

 باشد.
درمان خوراکی:

سیب، بابونه، برگ بید، به، بنفشه معطر، بیدمشک، 
کدو، علف هزار چش��م، خاکش��یر، س��کنجبین، 

زرشک، کنگر، چغندر، شربت زالزالک، انبه.
درمان گیاهی:

۱� نوشیدن شربت اس��طوخودوس جهت درمان 
سردرد مفید است.

۲� خوردن، بویی��دن و مالیدن خیار بر پیش��انی 
مفید است.

۳� ب��و ک��ردن ریح��ان و س��یاه دانه ب��رای رفع 
سردردمفید است.

۴� بو ک��ردن و چکاندن آب کدو خ��ام در بینی و 

گوش مفید است.
۵� چکاندن عصاره  گل س��رخ در بینی جهت رفع 

سردرد مفید است.
 6� ی��ک عدد پی��از تند را خ��رد ک��رده، گاز آن را 

تنفس کنید.
درمان با عرقیجات:

عرق بنفشه معطر، بادرنجبویه، کاسنی، گل سرخ 
)گاب(، بهار نارنج، ریحان، ش��وید، بیدمش��ک، 

بابونه معمولی و عرق بید.
درمان با آب میوه ها:

آب پرتقال و آب غوره.
موارد پرهیز:

بادمجان، رشته پلو، سبزی پلو، فلفل سبز و سیاه، 
خورشت قورمه سبزی، آش آب غوره، باقا، پونه، 
تره، تمشک، خرما، زعفران، شنبلیله، کاهو، کنجد، 
فافل، سرکه، سیر، زیتون سیاه، نخود سبز، شیر، 

کلم پلو، هل و مربای گیاس.

کامکوات، مانند سایر مرکبات، سرش��ار از ویتامین C اس��ت. ویتامین C یکی از 
مهم ترین آنتی اکسیدان های مورد نیاز بدن برای مبارزه با رادیکال های آزاد است.

کامکوات میوه ای از دسته مرکبات بوده و شکل ظاهری این میوه شبیه یک پرتقال 
است، اما در اندازه کوچک تر. 

اندازه این میوه حدود ۴ الی ۵ سانتیمتر و دارای پوستی نارنجی و شبیه چرم است. 
مزه این میوه نیز ترش و شیرین می باشد.

 عاوه بر مص��رف این میوه ب��رای خواص متعدد آن، بس��یاری از اف��راد این میوه 
را ب��رای تزیی��ن خوراکی ه��ا اس��تفاده می کنن��د. درخت 

 کامکوات امروزه یک درخت شناخته شده است
 و روز به روز بر محبوبیت و شهرت میوه و 

برگ های آن افزوده می شود.
فواید این میوه برای سالمتی
آنتی اکس��یدان ها از ب��دن در 
ن��واع بیماری ه��ا از  مقاب��ل ا
جمله سرطان، س��رماخوردگی 

و حت��ی پی��ری زودرس حفاظت 
کامک��وات  پوس��ت  می کنن��د. 

ح��اوی مقادی��ر زی��ادی فیتوکمیکال 
اس��ت ک��ه در پیش��گیری از بروز س��رطان 

بس��یار موثرن��د. البت��ه فیتوکمیکال ها در پوس��ت 

س��ایر مرکبات نیز وجود دارند، اما از آنجا که خوردن پوس��ت کامکوات از س��ایر 
 مرکبات راحت تر اس��ت، این میوه نسبت به س��ایر مرکبات ازاین  مزیت برخوردار

 است. عاوه بر ویتامین C، ویتامین هایA ،B۲ )ریبوفاوین( و همچنین منگنز 
نیز در کامکوات وجود دارند. ریبوفاوین باعث سوختن چربی های بدن می شود.

             ١- بهبود زخم ها
ایجاد زخم در پوس��ت به معنای پاره ش��دن بافت های پوستی به 
دلیل عوامل خارجی است. زخم اعم از بریدن، خراشیده شدن و 

سایر موارد مشابه است. 
کامکوات دارای خاصیتی اس��ت که می تواند روند بهبود زخم ها 
را تس��ریع بخش��د. مهم ترین دلیل آن وجود ویتامی��ن C در این 
میوه است. ویتامین C در ترمیم س��لول های آسیب دیده و 
 جلوگیری از آسیب دیدن سلول های سالم تأثیر زیادی

 دارد. 
کامک��وات در کل دارای آثار بلندمدت اس��ت. به 
دلیل وجود اسیدس��یتریک در این میوه، مصرف 
آن می تواند از ایجاد س��نگ کلیه جلوگیری کند. 
برای بهره گیری هر چه بیشتر آثار کامکوات، بهتر 

است از آن هر روز استفاده شود.
٢- ضد سرطان

کامک��وات سرش��ار از آنتی اکس��یدان های ض��روری از جمل��ه لوتئین، 

کاروتنوئید، زآگزانتی��ن و تانین اس��ت. این آنتی اکس��یدان ها توانای��ی مبارزه با 
رادیکال های آزاد را داشته و از پیشرفت انواع تومور جلوگیری می کنند، البته بدن ما 
به طور طبیعی مکانیزم هایی برای دفاع از خود در مقابل عوامل سرطانی و بیماری ها 

دارد، اما مصرف آنتی اکسیدان ها در افزایش مقاومت و قدرت بدن موثر است.
٣- مواد معدنی

کامکوات منبع بسیار خوبی از مس، آهن و پتاسیم محسوب می شود. سیستم بدن 
شما به این مواد معدنی نیاز دارد تا بتواند عملکردی بهینه داشته باشد. مس و آهن 
برای تولید گلبول های قرمز در خون ضروری هستند. وظیفه گلبول های قرمز، انتقال 
اکسیژن در نقاط مختلف بدن است. پتاسیم نیز عنصری کلیدی برای حفظ تعادل 

در ضربان قلب و فشارخون است.
٤- بهبود گلودرد

میوه و برگ های درخت کامکوات عاوه بر اسیدهای طبیعی، دارای قند طبیعی نیز 
هستند. از برگ این درخت، روغن استخراج می شود. تحقیقات نشان می دهند که 

مصرف این میوه و برگ آن در کاهش سرفه و گلودرد تأثیر بسیار دارد.
۵- کاهش وزن

 اگر ش��ما به دنبال راهی متف��اوت برای کاهش وزن هس��تید، بای��د حتما در فکر 
 گنجاندن میوه کامکوات در برنام��ه غذایی روزانه خود باش��ید. کامکوات میوه ای 
است که نه کلسترول دارد، نه چربی و نه س��دیم. به همین دلیل خوردن این میوه 
 برای افرادی که دارای اضافه وزن هستند بسیار ایده آل است، البته فراموش نکنید 
که برای کاهش وزن، یک برنامه غذایی مناسب باید حتما به همراه ورزش و فعالیت 

بدنی باشد.
٦- حفظ سالمت سلول ها

 A، این میوه حاوی ان��واع مواد مغذی مانند آهن، کلس��یم، فیب��ر و ویتامین های

C و E اس��ت که در مبارزه با رادیکال های آزاد بس��یار موثرن��د. رادیکال های آزاد 
اولین عامل تخریب کننده سلول های بدن هستند. با توجه به همین نکته، مصرف 
روزانه کامکوات از تخریب سلول ها جلوگیری می کند و منجر به ترمیم سلول های 

آسیب دیده می شود.
٧- کاهش احتمال ابتال به سنگ کلیه

اسیدس��یتریک موجود در میوه کامکوات از ایجاد و رش��د س��نگ کلیه جلوگیری 
می کن��د. در تحقیقاتی که اخیرا صورت گرفته، ثابت ش��د که مصرف ش��ربت آب 
لیمو در کاهش اندازه سنگ کلیه موثر اس��ت. هرچند که خواص کامکوات با لیمو 
تفاوت هایی دارد، اما از لحاظ وجود اسیدسیتریک در آنها، لیمو و کامکوات با یکدیگر 

شباهت زیادی دارند.
برخی دیگر از خواص میوه کامکوات

افزایش سامت کلی لثه ها، بهبود س��امت دندان ها، تقویت سیستم دفاعی بدن، 
جلوگیری از پیری زودرس، کاهش احتمال ابتا به س��رطان، افزایش جذب آهن، 
افزایش سامت ریه ها، کاهش احتمال ابتا به سرماخوردگی، افزایش مقاومت بدن 
در برابر انواع عفونت، کاهش التهابات بدن، کاهش کلس��ترول خون، کاهش چربی 
خون، کاهش احتمال تصلب شرایین، کاهش وزن و مشکات ناشی از افزایش وزن، 
کاهش برخی اختاالت روانی و افس��ردگی، کاهش احتمال ابتا به دیابت نوع ۲، 
کاهش خس��تگی، تقویت موها، تقویت ناخن ها، کمک به افزایش تمرکز و کاهش 

درد مفاصل.
نکته:

هر چند که این میوه دارای خواص متعددی برای بدن است، اما توجه داشته باشید 
که نباید در مصرف آن زیاده روی کرد. مصرف بیش از حد این میوه می تواند باعث 

دفع کلسیم از بدن شده و در نتیجه به استخوان و دندان ها آسیب برساند.

بی خـوابـیرعشـه سـردرد

آشنایی با ٧ خاصیت کامکوات
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داستان تاریخی

پادش��اه ایران زمین پاک��ور )دوم( فرزند بالش )یکم( و بیس��ت و 
 سومین پادشاه اشکانی به تندی با ارتشدار خود برخورد کرد و گفت : 
چرا به یک��ی از مخالف��ان روم نرون قی��ام کنن��ده در امپراطوری 
 روم اج��ازه ورود به ای��ران و تیس��فون)پایتخت ای��ران زمین ( را 

دادید ؟ 
 م��ن و رومی ه��ا با ه��م پیم��ان بس��ته ایم که ب��ه مخالف��ان هم 

پناه ندهیم .
ارتشدار گفت : اما آنها به مخالفان ما کمک می کنند .

پاکور در حالی که برافروخته بود گفت :
 آنها پس��تی خوی��ش را ب��ه نمای��ش م��ی گذارن��د ، ام��ا پیمان 
 ی��ک اش��ک )لق��ب پادش��اهان اش��کانی( نبای��د ب��ه نن��گ

 کشیده شود .
شما باید به آن فرد مخالف کش��ور روم ، در مرز می گفتید به جای 

دیگری برود .
اما امروز مجبورم به خاطر ش��رافتمان این مخال��ف دولت روم را به 

کشورش برگردانم .
ارتشدار گفت : اما امپراطوری روم به خون ما تشنه است...

پادشاه ایران زمین گفت:
ما ایرانی ها تشنه امنیت ، راستی و درستی هستیم و بر پیمان های 

خویش استوار خواهیم بود .
ما ترس��ی از امپراطوری روم نداریم و می توانیم همانند همیش��ه 

شکستشان دهیم.
اما این راهکار کشورداری نیس��ت ما باید امنیت را تقویت کنیم نه 

دست اندازی و دشمنی را ...
ش��اید ب��رای ارتش��دار ، س��خنان پاک��ور امپراط��ور کش��ورمان 
 چن��دان هوش��یارانه نب��ود ،ام��ا پاکور ب��ه ارزش پیم��ان خویش 

باور داشت .
در طی سی س��ال پادش��اهی پاکور دوم بر امپراطوری ایران زمین 
 جنگی بی��ن ای��ران و روم رخ ن��داد و م��ردم در ش��ادی و امنیت

زیستند .

شرافت ایرانیان

از زمان های کهن تا روزگار پهلوی اول، کاروانسراها نقش 
مهمی در سیر زندگی ایرانیان و روابط و تعامل اجتماعات 
گوناگ��ون فرهنگی، اقتصادی، سیاس��ی، آیینی، اعتقادی 

و… داشته اند.
هنگامی که تنها وسیله رفت و آمد پای پیاده یا استفاده از 
چهارپا بود، طی کردن مس��یرهای طوالنی و صعب العبور 
برای خرد و کالن به وجود منازلی وابسته بود که در مسیر 
راه های ارتباطی قرار داش��ت که این منازل پل ارتباطی با 

منزلی دیگر تا رسیدن به نقطه هدف بود.
این منازل امکانات ناچیزی داشتند که در مواردی توسط 
افراد و مس��افران یا کاروان هایی که از شهری به شهری و 
از دیاری به دیار دیگر می رفتند فراهم می شد و رونق این 
کاروانسراها بستگی به میزان تردد مس��افران و کاروان ها 
داشت. چرا که  کاروانس��راهایی که پر تردد بودند بالطبع 
دارای امکانات بیشتر و بهتری نسبت به کاروانسرای مشابه 

با تردد مسافران کمترمی داشت.
اما شکل و ساختار کاروانسراها از جهت ساختمان، به شکل 
پیش آمده و در چهار جه��ت دارای در برای ورود و خروج 
کاروانیان بوده که با در ورود و خ��روج کاالها و چهارپایان 
تفاوت داشت. وسط ساختمان آن گنبدی وجود داشت که 
بهترین نقطه بنای کاروانس��را محسوب ش��ده و این گنبد 
دارای بادگیرهایی بود که در مواقع گرم سال موجب خنکی 
و محلی برای ف��رار از گرمای تابس��تان و پناهگاهی برای 

کاروانیان جهت رستن از گرمای شدید بوده است.
کاروانس��راها از بیرون مکعبی ش��کل بوده که دو یا سه پا 
بلندتر از زمین ساخته شده است، خارج بنا در سراسر طول 
دیوارها پلکانی ساخته اند که در عین حال آخور حیوانات 
نیز بود، برای داخل شدن به ساختمان باید از این پلکان باال 
رفت در هر یک از اضالع چهارگانه ساختمان هفت، هشت 
 گنبد قرار گرفته بود ک��ه از هر چهار در اصل��ی بدان وارد 
می شدند. تاالر، عمومی است و همه می توانند برای خنک 

شدن و استراحت از آن استفاده کنند.
در گذشته بهترین شیوه مس��اف��رت و حمل مال التجاره 
و در ک��������ل نقل و انتق��ال از نقطه ای ب��ه نقطه دیگر، 
همراهی ب��ا کاروانیان بود، چون در می��ان کاروانیان از هر 
طایفه و سن و سال وجود داش��ت.بنابراین کاروانسراها در 
بین راه و حتی داخل شهر بهترین و مناسب ترین موقعیت 
برای تجدید قوای مسافران و آمادگی ایشان برای طی منزل 
بعدی را فراهم می آورد تا مس��افر خست��ه، آبی به صورت 

زده و وضویی ساخته و به مسایل شخصی بپردازد.
کاروانس��راها بهترین پناهگاه ش��بانه و حتی روزانه برای 
امنی��ت کاروانیان محس��وب می ش��د، چنانچه به رس��م 
 کاروانی��ان و برنام��ه ری��زی کاروانس��االران ک��ه هدایت 
کاروان های بزرگ ی��ا کوچک را بر عهده داش��تند باید تا 
شب نشده و تا غروب خورش��ید خود را به منزل بعدی که 
الجرم کاروانسرایی بین منزلی می بوده برسانند تا از حمله 
احتمالی دزدان و راهزنان و حیوانات درنده در امان بوده و 

مال و جان به عبث نبازند.
همچنین کاروانسراهای شهری ،در داخل شهرها مواقعی 
نیز انبار مایحتاج عمومی محسوب شده و گهگاه مکانی برای 
مبادله و عرضه کاالها و بده بس��تان های تجاری بازرگانان 
و بازاری��ان بوده و ح���ت��ی فضایی برای کس��ب و کار در 

روزگاران گذشته محسوب می شد.
در این مکان ها مبادالت فرهنگی و اطالعات و آگاهی های 
روزمره میان نقاط مختلف کشور انجام می گرفت. چنانچه 
در برخورد چند کاروان در کاروانسرایی اخبار مختلف مابین 
کاروانیان مبادله می شد، مانند عزل و نصب وزیر یا اسیری 
یا فوت فالن تاجر یا داروغه یا کم و زیاد ش��دن قیمت یک 

یا چند کاال و….
در کل می ت��وان گفت کاروانس��راها پ��ل ارتباطی مابین 
جوامع و اجتماعات گوناگون موجود در کش��ور و در میان 
توده م��ردم بودند که البته ام��را و حکام نی��ز از این اخبار 
توس��ط ماموران خود آگاه می شدند. ش��ب های طوالنی 
در همین کاروانسراها توسط س��الخوردگان، علما و فضال 
به رس��م دیرین ایرانیان قصه ها و داس��تان هایی نقل می 
شده که عالوه بر گذراندن وقت و سرگرمی دارای مضامین 
حکمی و پندهای اخالقی وهمچنین گوش��زدهایی برای 
 مسافران جوان یا نا وارد داشته که این امر سینه به سینه از 
زمان هایی قبل تا به گذشته نه چندان دور ساری و جاری 

بوده است.
کاروانسراها در مواقعی نیز چاپارخانه های منازل محسوب 
می شدند چنانچه در این مکان ها ماموران دولتی و حتی 
اش��خاص عادی و متمکن می توانس��تند اس��بان خود را 

تعویض کرده یا اسبان و مرکب جدید به جای مرکب بیمار 
و سقط شده فراهم کنند.

این م��کان موقعیتی را فراه��م می کرد تا بیم��اران در راه 
مانده و غریب در این امکنه تا بهبودی تام، سکنی گزیده و 
گهگاهی نیز پزش��کانی در صورت امکان بر بالین مریضان 

حاضر و به مداوا می پرداختند.
چون س��اختار کاروانس��راها طوری بوده که یا در نزدیکی 
رودخانه ی��ا دارای چاه آب و آب انبار در مناطق خش��ک و 
کویری که در موس��م بارانی به ذخی��ره آب می پرداختند 
س��اخته می ش��دند و نیز مورد اس��تفاده عم��وم مردم و 
مسافران از هر نقطه ای بود، لذا اکثر کاروانسراها در ایران 
وقف مومنان و پرهیزکارانی بود که برای غربا و مس��افران 
تهیه دیده می ش��د و در مواقع��ی نیز امرا و ح��کام از این 
کاروانسراهای پر رونق که وقف عام بودند مالیات دریافت 
می کردند، اما می توان گفت کاروانسراهای ایرانی توسط 
مردم اداره می شد و چندان توجه و حمایتی از طرف حکام 
به آن انجام نمی گرفت م��گر پادش��اه ی��ا امیری عادل به 
ای����ن امر بذل عنایتی می کرد مانند شاه عباس صفوی 
که خود دستور ساخت کاروانس��راهای متعدد در ایران به 
فاصله منازل مش��خص را صادر کرد که به کاروانسراهای 
عباسی معروف و مش��هور است که در چند س��فر پیاده از 
اصفهان تا مش��ه���د به همراه ش��یخ بهایی امر به ساخت 
این کاروانس��راها داده تا غربا و مسافران و کاروان ها دارای 

سرپناه شاهی باشند.
وجود کاروانس��راهای متعدد و پر تردد در شهرها موجب 
رونق اجتماعی و اقتصادی و گسترش آن و در نتیجه ایجاد 

و ایجاب بازارهای سنتی در شهرهایی مانند تبریز، اصفهان، 
شیراز، تهران و… شده و نیز این امکنه در شهرهای بزرگ 
مرکزی برای واردات و ص��ادرات کاالهای مورد نیاز اقصی 
نقاط ایران بوده است.حتی با ایجاد و ایجاب کاروانسراها در 
مسیرهای مختلف و منزلگاه های متعدد مانند کاروانسراها 
در مسیر جاده ابریشم یا مسیر های طوالنی مابین ممالک 
اسالمی به خصوص در مس��یر ایران به عراق و مکه و ایران 
به قسطنطنیه )ترکیه فعلی( و ش��امات از نمونه های بارز 
اهمیت این گونه از امکنه در میان ش��رقیان و به خصوص 
ایرانیان داش��ته اس��ت و از این طریق تبادالت اجتماعی و 

اقتصادی در جوامع مسلمین فراهم می شده است.
در کل وجود و ساختار فرهنگی و نیاز اجتماعی این نوع از 
مکان تحت عنوان کاروانسرا امکان و جرات ایجاد ساختار 
تبادالت گوناگون در کش��ور پهناور ایران و در مسیرهای 
خطرناک و دش��وار در اقلیم های مختل��ف و فصول متغیر 
 آب و هوایی را برای مردم این سرزمین کهن مهیا و ممکن 
می کرد، و باز وجود این گونه از مکان ها میراث های کهن و 
واالی اخالقی که در طول سفرهای متعدد برای افراد فراهم 
می آورد از نس��لی به نس��لی و از فرهنگی به فرهنگ دیگر 
منتقل می نمود که حفظ میراث ماندگار فرهنگی اجتماعی 
کاروانس��راها در ش��هرها و منازل بین راه��ی ضمن ایجاد 
امکانات و تج���هیزات به روز در ش��کل و س��اختار سنتی 
می تواند یکی از هزاران نکت��ه از میراث معنوی و فرهنگی 
کشور پاک ایران زمین باش��د و در بحث جذب گردشگری 
 داخلی و خارجی از س��رمایه ه��ا و می��راث گرانبهای این 

مرزو بوم محسوب می شود.

نقش کاروانسراها در سیر زندگی ایرانیان

دریچه

 233س��ال پیش در روز 18 ژانویه س��ال 1778 میالدی کاپیتان 
جیمز کوک،دریانورد و کاش��ف بزرگ انگلیسی در جریان سومین 
 س��فر بزرگ اکتش��افی خود،جزای��ر هاوای��ی را در اقیان��وس آرام 

کشف کرد.
کاپیتان کوک ،هاوایی را کش��ف کرد، اما این کش��ف جدید برای او 
خوش یمن نبود و موجب شد سومین س��فر اکتشافی این دریانورد 

بزرگ آخرین سفرش محسوب شود. 
کاپیتان کوک در س��ومین سفر اکتش��افی خود تصمیم گرفته بود 

مناطق شمالی اقیانوس آرام را اکتشاف کند. 
او در ماه ژوئی��ه س��ال 1776 میالدی با دو کش��تی رزولیش��ن و 

دیسکاوری بندر پلیموت انگلستان را ترک کرد. 
کاپیتان کوک پس از رسیدن به جزیره تاهیتی که در سفرهای قبلی 
خود با آن آشنا شده بود راه شمال اقیانوس آرام را در پیش گرفت و 
در سر راه جزایر ساندویچ »هاوایی امروزی« را کشف کرد ، سپس به 

مسیر خود ادامه داد و به سواحل آالسکا رسید. 
کوک با کشتی های خود طول سواحل آالس��کا را پیمود و به تنگه 

برینگ رسید.
در این ناحیه قطعات یخ راه او را سد کردند. 

کوک، برای سپری کردن زمستان به جزایر هاوایی بازگشت. 
 کاپیتان کوک در بازگش��ت به جزای��ر هاوایی با اس��تقبال بومیان 
روبه رو ش��د.اما اندکی بعد به دلیل رفتارهای ناشایس��ت ملوانانش 

خشم بومیان این جزایر برانگیخته شد. 
کاپیتان کوک هنگامی که قصد تنبیه بومیان را داش��ت در روز 14 
فوریه س��ال 1779 میالدی اندکی بیش از یک سال پس از کشف 

هاوایی به ضرب چاقوی یک بومی به قتل رسید. 
به ای��ن ترتی��ب در روز 18 ژانویه س��ال 1778 می��الدی کاپیتان 
 جیمز ک��وک مجمع الجزای��ر هاوایی را در ش��مال اقیان��وس آرام 

کشفکرد.
کاپیتان کوک ، حدود یک س��ال بعد در همین منطقه کشته شد و 

سفرهای اکتشافی او ناتمام ماندند.

كاشف جزایر »هاوایي« ؛

 كاپیتان»جیمزكوك«   انگلیسي 
اعالم دستگیري اعضاي 

»حزب ملل اسالمي« توسط رژیم پهلوي 
زادروز 

شـارل دو مونتسکیـو
انقراض سلسله اشکانیان

بعد از 470 سال حکومت بر ایران 

حزب ملل اس��المي متش��کل از عده اي جوان مذهبي بود که در س��ال 
1343ش با هدف زمینه س��ازي براي برانگیختن مردم بر ضد سلطنت 

محمدرضا پهلوي تشکیل شد. 
 قرار بود که خط مش��ي ح��زب در ابت��دا تنه��ا فک��ري و ایدئولوژیکي 
 باش��د و در مراحل بع��د، عملی��ات نظامي ص��ورت گی��رد. این حزب

 با آرمان بلند و طبقه بندي مراحل و زمان بندي، در س��ه مرحله رش��د 
 و توس��عه و پیروزي، در آغاز کار س��ازماندهي بود که کشف شد و از هم

 پاشید.
  آنچ��ه در این می��ان حای��ز اهمیت اس��ت این ب��وده که ج��و اختناق 
و س��رکوب در نیمه اول س��ال 1344 همچنان ادامه داشت که ناگهان 
کشف، تعقیب و دستگیري اعضاي حزب پنجاه و پنج نفره ملل اسالمي 
که در تاریخ بیس��ت و چهارم مهرماه انجام و خبر آن در 28 دي ماه آن 
سال رس��ما در جراید اعالم ش��د، پرده از پوش��الي بودن ادعاهاي رژیم 
مبني بر تسلط داش��تن بر اوضاع، و اینکه ایران در میان گرداب منطقه، 
 جزیره ثبات است، برداشته شد و جنبش مس��لحانه در نهضت اسالمي

 ایران، یک بار دیگر خواب راحت را از چشمان سردمداران رژیم پهلوي 
ربود.

ش��ارل-لوئی دو س��کوندا )یا بارون دو مونتس��کیو(، یکی از متفکران سیاس��ی 
 فرانسه در عصر روشنگری است. او در س��ال 1689 در بوردو از شهرهای فرانسه 
زاده شد. خانواده  او همه از اشراف بودند. در رشته حقوق به دانش آموزی پرداخت 
و در سال 17۰8 به پیشه دادستانی سرگرم ش��د و وکیل دادگستری گردید. در 
س��ال 1713 پس از مرگ پدرش به عنوان رایزن حقوقی مجلس برگزیده شد. 
به پژوهش های دانش��ی، تاریخ��ی و حقوقی توجه ویژه داش��ت و چون از وضع 
آن زمان کش��ور خرس��ند نبود کتابی زیر عنوان نامه های ایرانی بدون نام بردن 
پدیدآورنده منتشر ساخت و چون مورد توجه واقع گشت به عضویت فرهنگستان 
فرانسه برگزیده شد )سال 1727(. رفته رفته دست از تکاپوی دادستانی کشید 
و به تدوین اثر نام آور خویش، روان آیین ه��ا )روح القوانین( پرداخت، این کتاب 
با پذیرش همگانی شگرفی روبه رو شد و بعدها نیز از بن مایه های یاد شده در آن 
برای گرداندن کشورها و دولت ها بهره بسیاری گرفته شد. مونتسکیو بر این باور 
بود که انقالب و شورش و خونریزی کاری از پیش نمی برد و آنچه یک جامعه بدان 
نیازمند است قانون است. میانه روی در سیاست از ویژگی های برجسته مونتسکیو 
بود و چون روحانیان »روح القوانین« او را بی ارزش دانستند نوشتاری بر دفاع از 
کتاب خویش نوشت. مونتس��کیو در سال 17۵۵ پس از مس��افرت های زیاد به 

کشورهای گوناگون جهان در پاریس درگذشت.

سلسله اشکانیان در سال 2۵۰ قبل از میالد توسط اََرشک یکي از روساي 
قبایل پارت، در حدود خراسان و گرگان تأس��یس شد و 29 پادشاه این 

سلسله، به مدت 47۰ سال بر ایران حکم راندند.
 به دنبال گسترش قلمرو اشکانیان و مجاورت با روم، حکومت اشکانیان 
از یک حکومت محلي در نواحي ش��رقي فالت ایران به یک امپراطوري 
بزرگ جهاني مبدل شد و از این پس با امپراطوري روم درگیري پیدا کرد. 
اشکانیان و رومیان بارها بر سر تصرف س��رزمین هاي بیشتر با یک دیگر 

جنگیدند، اما رومیان مهاجم هرگز توفیق چنداني نیافتند.
 آخرین پادش��اه اش��کاني به نام اردوان پنجم با اینکه قواي روم را درهم 
شکست و حتي آنها را مجبور به پرداخت غرامت کرد، اما در برابر رقیب 
داخلي خود، اردشیر بابکان تاب مقاومت نیاورد و در جنگي که میان این 
دو روي داد، کشته شد و بدین ترتیب سلس��له شاهنشاهي اشکاني نیز 

فرو پاشید. 
قلمرو حکوم��ت اش��کانیان در دوره عظمت آن از مش��رق تا هندوکش 
و حدود پنجاب، از ش��مال تا رود جیح��ون و دریاي خ��زر، از جنوب تا 
دریاي عمان و از غرب تا رود فرات بود. پس از انقراض اشکانیان، سلسله 
پادشاهي ساسانیان بر سر کار آمد و دور تازه اي از جور و ظلم آغاز گردید.

در چنین روزی

خانه حاج افتخاراالسالم این خانه متعلق به یکی از روحانیون برجسته شهر و از خانواده 
س��ادات طباطبایی بروجرد به نام حاج افتخاراالس��الم نبوی 
طباطبایی بوده است. خانه در کوچه معروف به حاج افتخار از 
محله صوفیان واقع شده که در زمان خود یکی از بزرگ ترین 
خانه های مسکونی شهر بوده و در حال حاضر از زیباترین منازل 

مسکونی قدیم در شهر بروجرد است.
بخش بیرونی این اثر تاریخی س��ال ها پیش، تجدید بنا شد و 
قسمت اندرون و خلوت شامل فضاهای تعریف شده ای نظیر 
حیاط اصلی، تاالر هفت دری، پس تاالر، شبستان زمستانی، 
آب انب��ار، حمام اختصاصی ، مطبخ و … اس��ت ک��ه به طرز 

ماهرانه ارتباط بین فضاهای آن برقرار شده است.
این خانه تاریخی با تزیینات زیبایی نظیر آجر، کاشی، نقاشی 

روی چوب تزیین شده است.
این بنای تاریخ��ی در حدود اوایل قاجاریه س��اخته ش��ده و 
مشتمل به یک ورودی با سردری بزرگ و زیباست، دو لنگه در 
چوبی بر آن نصب شده است که پس از عبور از فضای هشتی بر 

حیاط خانه وارد می شود.
حیاط خانه از سه جهت با فضاهای معماری و از سمت غرب با 
دیوار بزرگ و قطور محصور است که با طاق نماهای نیم دایره 
کوچک و بزرگ و تزیینات زیبای آجر کاری و کاشی معرق نما 

سازی شده است.

حیاط خانه ازسه جهت با فضاهای معماری و از سمت غرب با دیوار بزرگ وقطور محصور 
است که با طاق نماهای نیم دایره کوچک و بزرگ و تزیینات زیبای آجر کاری و کاشی 

معرق نما سازی شده است.
ساختمان اصلی عمارت در سمت شمال حیاط قرار دارد این بخش در دو طبقه ساخته 

ش��ده که در نمای بیرونی با دو پلکان قرینه به س��ه قس��مت 
تقسیم شده است.

طبقه زیرین بنا دو اتاق بزرگ سه دری قرینه درطرفین پلکان 
با پوشش س��قف طاق آهنگ ،دواتاق کوچک در زیر پله ویک 
تاالر پنج دری در قسمت میانی می باشد. این تاالر در داخل از 
یک تاالر در جلو و  یک پس تاالر پشت آن تشکیل شده است.

را ه ورود به طبقه باال از دو پلکان آجری قرینه است که نمای 
فوقانی آنها باکاشی های زیبای معرق و خشتی مزین گردیده، 
طبقه باال نیز همانند پایین دو ات��اق قرینه در طرفین ورودی 

دارند و اروسی سه دری مشرف به حیاط بر آن است.
دواتاق کوچک دیگر روبه روی پل��کان ورودی قرار دارد و در 
قس��مت میانی، اروس��ی هفت دری بزرگی نصب شده که در 
 پشت آن تاالر و پس تاالر بزرگی قرار دارد، بر بدنه دیوارو و بر 
قاب بندی های زیر س��قف آن نقاش��ی های دیواری متنوعه و 

زیبایی نقش بسته است .
سراس��ر س��مت ش��رقی حیاط با اتاق ها و فضاهای��ی متنوع 
معماری پوش��یده اس��ت و حمامی زیبایی در انتهای جنوب 
ش��رقی آن قرار دارد حمام همانند تمامی حمام های س��نتی 

شامل بخش های مختلف سربینه، گرمینه می باشد.
این اثر در تاریخ 24 اس��فند 1383 با ش��ماره ثبت 117۵3 

به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.



اخبار کوتاهاخبار کوتاه

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات ش��هرداری اصفهان گفت: 
بودجه سال 95 تصویر روشنی از برنامه های ش��هرداری در سال آینده را 
ترسیم می کند. محمود محمدی اظهارکرد: با وجود اینکه فرصت کوتاهی 
برای تدوین بودجه داشتیم، بودجه سال 95 شهرداری اصفهان بر اساس 
رویکردی جدید و به شکل ش��فاف تری تدوین ش��ده تا تصویر روشنی از 
برنامه های سال آینده شهرداری را داشته باش��یم. وی افزود: تمام تالش 
 بر این اس��ت که در س��ال آینده بودجه ش��هرداری به صورت عملیاتی تر

 ارایه شود.
مع��اون برنامه ریزی، پژوهش و فن��اوری اطالعات ش��هرداری اصفهان به 
رویکرد شهرداری در تدوین بودجه سال آینده اشاره و تصریح کرد: بودجه 
شهرداری بر اساس  مباحث زیست محیطی و بهبود وضعیت حمل و نقل 
ترافیکی تنظیم شده است. محمدی با اشاره به اینکه بودجه سال 95 با یک 
هزار و 382 نفر ساعت کار کارشناسی تدوین شده است، خاطرنشان کرد: 
بودجه سال آینده شهرداری 2 هزار و 600 میلیارد تومان پیش بینی شده 

است که برای بررسی و تصویب به شورای اسالمی شهر اصفهان ارایه شد.

هم اندیش��ی کارشناس��ی تکثیر وپرورش زالو با حضور کارشناس��ان مرکز 
تحقیقات کشاورزی ،بهداش��ت و دانشکده علوم پزش��کی ،نظام مهندسی 
کشاورزی ،دامپزشکی و محیط زیست ومدیریت شیالت سازمان برگزار شد.

آقای مهندس محمدرضا عباسی مدیرامورآبزیان وشیالت سازمان گفت:  به 
دلیل گسترش اقبال عمومی به طب سنتی و زالو درمانی در سنوات اخیر تولید 
و پرورش این موجود آبزی به تجارتی س��ودمند تبدیل شده است و با توجه  
به این که در حال حاضر تولید زالو در کشور اندک است و  بیشتر زالوی مورد 
نیاز ازمنابع آبی صید می شود .  تکثیر و پرورش آن می تواند عالوه بر تولید 
اقتصادی واشتغالزایی ، گونه ارزشمند زالوی ایرانی را از خطر صید بی رویه 

نجات دهد وبه جهت ارزش گونه ایرانی می تواند ارز آوری نیز داشته باشد.
شایان ذکر است ، در راستای پرورش و تکثیر زالو  شیالت ایران اقدام به صدور 
دستورالعمل تکثیر و پرورش زالو نموده است که این  جلسه جهت بررسی 
راهکاری برای صدور مجوز  در استان تشکیل گردید. امکان تولید زالوی طبی 
در واحد های کوچک با حداق��ل 50 هزارقطعه وبزرگ تا 2میلیون قطعه در 
سال با منبع آبی مطمئن ودارای مجوزوجود دارد و در حدود یک الی دوسال 
طول می کشد تا به بلوغ جنسی برسد که این فاصله زمانی به تغذیه نیز وابسته 
اس��ت و برای پرورش زالو متقاضیان عالوه برداش��تن منبع آبی ومحیطی  
مطمئن وس��الم ، جهت صدور مجوز بایس��تی مجوز های الزم از بهداشت 

ودرمان،محیط زیست ودامپزشکی ، امور اراضی و...اخذ کنند.

مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان گفت: عملیات اجرایی فرهنگسرای 
امامزاده صالح دارک 98 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و تا پایان 

سال تکمیل می شود.
حسین کارگر اظهارکرد: عملیات اجرایی فرهنگسرای دارک واقع در 
بلوار آیت اهلل غفاری،خیابان شهید دکترمفتح به مساحت 950مترمربع 

و با هزینه ای بالغ بریک میلیارد تومان در دست اجراست.
وی با بیان اینکه فرهنگسرای امامزاده صالح دارک 98درصد پیشرفته 
فیزیکی داش��ته اس��ت افزود: عملیات عمرانی امامزاده صالح دارک تا 

پایان سالجاری تکمیل و در اختیارشهروندان قرار می گیرد.
وی با اشاره به پروژه های دیگر منطقه تصریح کرد: فضای سبز خیابان 
 زینبیه ش��مالی به وس��عت 18 هزارمتر ب��ه همراه زمین ورزش��ی به 
بهره برداری رسیده است. کارگر با اشاره به توسعه فضاهای ورزشی و 
فرهنگی اضافه کرد: به منظور ایجاد پویایی و نش��اط در محالت ایجاد 

زمین های ورزشی در این منطقه در دستور کار است.

 مدیر مرکز بهداشت ش��ماره 2 اصفهان گفت: بیش از 20 واحد تولید 
 و عرضه م��واد غذایی غیر بهداش��تی طی چند روز اخی��ر در اصفهان 

پلمب شدند.
آیت س��هرابی اظهار داش��ت: در چند روز اخیر 21 واحد صنفی مواد 
غذایی متخلف ش��امل نانوایی، رستوران، فس��ت فود، کارگاه تولید و 
عرضه لبنیات، ساندویچ فروش��ی، بستنی فروشی و س��ردخانه مواد 

غذایی شناسایی و با دستور قضایی پلمب شدند.
وی بیان داشت: همچنین چهار کارگاه روغن گیری کنجد در اصفهان 

تعطیل و به تعزیرات معرفی شدند.
مدی��ر مرکز بهداش��ت ش��ماره 2 اصفه��ان تصریح ک��رد: واحدهای 
روغن گیری به روش پرس سرد که یکی از جدیدترین مشاغل در حوزه 
مواد غذایی است نیز بایس��تی خود را با موازین و مقررات بهداشتی و 
غذایی تطبیق دهند. وی از طرح تشدید و کنترل رستوران های منطقه 
عاش��ق آباد خبر داد و بیان کرد: گروه مهندسی بهداشت محیط مرکز 
بهداش��ت ش��ماره دو اصفهان، از ۷3 واحد تهیه و عرضه مواد غذایی 

بازدید و بازرسی بهداشتی انجام داد.
سهرابی اعالم کرد: این محل ها شامل رس��توران، فست فود، کباب و 
بریان و تولید نان شیرمال بود که توس��ط 9 تیم در منطقه عاشق آباد 
مورد بازدید قرار گرفت و بالغ بر دو تن ماده غذایی فاسد و تاریخ گذشته 

و دو هزار ظرف یک بار مصرف از جنس فوم توقیف و جمع آوری شد.
وی گفت: همچنین در این راستا 9 واحد عرضه مواد غذایی تعطیل و 

24 واحد صنفی متخلف هم به تعزیرات معرفی شدند.

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات 
شهرداری اصفهان:

 بودجه 95 برنامه های
 آتی شهرداری را ترسیم می کند

هم اندیشی کارشناسی 
تکثیر وپرورش زالو در استان 

عملیات اجرایی فرهنگسرای دارک 
تا پایان سال تکمیل می شود

پلمب بیش از ۲۰ واحد تولید و عرضه
 مواد غذایی غیر بهداشتی

اصفه��ان اس��تان  پ��رورش  و  آم��وزش   مدی��رکل 
 خاطر نش��ان کرد: تدبیر یعنی اینکه انسان هر کاری را در 
موقعیت و زمان مناسب انجام دهد و برجام با تدبیر دولت 

یازدهم اجرایی شد.
محمد حسن قائدیها در مراس��م نواخته شدن زنگ  اقتدار 
ملی، عزت اسالم و ایران آبادکه در دبیرستان بهشت آیین 
اصفهان برگزار ش��د، افزود: دش��منان در طی س��ال های 
گذشته تالش کردند که اسالم و ایران را به عنوان چهره ای 

خشن، ضد آزادی و ضد انسانیت به جهانیان معرفی کنند.
وی اضافه کرد: خوشحالیم که ملت ایران در پرونده برجام 
) برنامه اقدام جامع مشترک ( توانست با هدایت های رهبر 
فرزانه و اتخاذ سیاست های شایس��ته دستگاه دیپلماسی 

کشور به یک پیروزی بزرگ دست یابد.
 مدی��ر کل آم��وزش و پ��رورش اس��تان اصفه��ان از

 محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کش��ورمان به عنوان 
امیرکبی��ر زمان نام برد و اف��زود: همانطور ک��ه روز افتتاح 
دارالفنون، روز ملی شدن صنعت نفت و روز آزادی خرمشهر 
را درتاریخ به عنوان روز مل��ی ثبت کردیم، اکنون نیز با لغو 

تحریم ها باید روز اقتدار ملی و آبادانی ایران را ثبت کنیم.
قائدیها افزود: یک قطعنامه توانس��ت روی شش قطعنامه 
شورای امنیت وس��ازمان ملل خط بطالن بکشد و این در 
تاریخ س��ازمان ملل بی سابقه اس��ت. وی این پیروزی را با 
پیروزی مسلمانان در فتح مکه مقایسه کرد و گفت:پیامبر 
با لشکری بزرگ از مس��لمانان مکه را فتح کرد اما عده ای 
شعار »الیوم، یوم ملحمه« سردادند؛ یعنی امروز روز جنگ 
و خونریزی اس��ت، اما پیامبر با تدبیر از آنها خواست شعار 

»الیوم، یوم المرحمه « یعنی روز جش��ن و رحمت است ، 
سردهند.  مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان افزود: ما نیز 
امروز به همه دنیا اعالم می کنیم ایران اسالمی با پیروی از 
دستورات اسالم ضمن اقتدار ملی و عزت اسالمی و دفاع از 
ارزش های اسالمی و رعایت خطوط قرمز با تمام دنیا حاضر 
به گفت وگو است.در مراسم نواختن زنگ اقتدار ملی، عزت 
اسالم و ایران آباد، دانش آموزان با خواندن سرود حماسی 
و بر افراش��تن پرچم ای��ران همچنین قرائ��ت پیام رییس 
جمهوری و وزیر آموزش و پرورش به ملت ایران و فرهنگیان، 

این پیروزی را جشن گرفتند.
 دولت با اتکا ب�ه خودباوری، گام بلن�دی برای ملت 

برداشت 
همچنین در این مراس��م معاون توس��عه مدیریت و منابع 
انسانی استانداری اصفهان خاطر نشان کرد: دولت با اتکا به 

خود باوری،گام بلندی برای ملت برداشت.
حسین سیستانی در مراس��م نواختن زنگ اقتدار ملی در 
دبیرستان بهشت آیین اصفهان افزود: دولت با اجرایی کردن 
برجام و لغو تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران توانس��ت 
شرایط پیشرفت بیش از پیش ملت در زمینه های مختلف 
را فراهم کند. وی به توانمندی های کش��ور در عرصه های 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و افزود: وابستگی و 
ناتوانی های مدیریتی کشور پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
ایران موجب شد تا کشور به سمت و سوی ذلت و خواری و 

وابستگی هدایت شود. 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان 
اضافه کرد: با پیروزی انقالب اس��المی ایران در بهمن 5۷، 

کشور به رغم دشمنی ها و توطئه هایی که تروریست ها و 
گروهک های خود ساخته در گوشه و کنار کشور ایجاد کرده 

بودند، در مسیر توسعه و پیشرفت گام برداشت.
وی با اشاره به اینکه دشمنان با اعمال تحریم های اقتصادی 
سعی کردند موانعی را برای توسعه و پیشرفت کشور ایجاد 
کنند، تصریح کرد: تحریم ها به سمت و سویی هدایت شده 
بود تا همه جهانیان با ما قطع رابطه و نظام جمهوری اسالمی 

را با مشکالت جدی مواجه کنند.
سیس��تانی با بیان اینکه 12 قطعنامه آژان��س بین المللی 
هسته ای و شش قطعنامه سنگین شورای امنیت با تدبیر و 
برنامه ریزی دستگاه دیپلماسی کشور و رهنمودهای رهبر 
معظم انقالب برداشته شد، افزود: اکنون راه توسعه کشور 
هموارتر شد و امید است با حمایت مردم و مدیریت صحیح 
و برنامه ریزی درست دولتمردان و مسووالن و هدایت های 
رهبر معظم انقالب، به پیشرفت های قابل مالحظه ای در 
دوران پساتحریم دست یابیم.  وی به وضعیت کشور در 10 
سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت شاهد اقدامات 
سوء و نگران کننده بودیم، اما با روی کارآمدن دولت تدبیر 
و امید و گماردن سردارانی باتجربه، کشور از هالکت نجات 
یافت.  معاون اس��تاندار اصفهان تصریح ک��رد: تحریم ها و 
مشکالت اقتصادی کش��ور در حال به زانو در آوردن مردم 
بود و دکتر ظریف رییس دس��تگاه دیپلماسی کشور و مرد 
ش��ماره یک تیم مذاکره کننده هس��ته ای کش��ورمان با 
 اتخاذ سیاس��ت های خوب و انجام گفت و گوی س��ازنده و 
مس��المت آمیز توانس��ت اقدامات س��ازنده ای در عرصه 
دیپلماتیک کش��ور انجام دهد. سیس��تانی گفت: باید این 
موفقیت که باع��زت، حکمت، مصالحت و سیاس��ت های 
خارجی ما رقم خورد را باغرور جش��ن بگیری��م و به همه 

دولتمردان خسته نباشید بگوییم. 
وی با اشاره به اینکه تحریم ها همچون غل و زنجیر به اقتصاد 
کشور بسته شده بود و مانع بزرگی بر سر حرکت ملت ایران 
بود، افزود: پاره ش��دن این غل و زنجیرها و رهایی کشور از 
بند تحریم های ظالمانه بین الملل��ی یکی از نتایج اجرایی 

شدن برجام است. 
معاون اس��تاندار اصفهان افزود: حضور مردم در انتخابات 
هفتم اسفند، یک حماسه سیاس��ی دیگر است که از سوی 
مردم ایران رقم خواهد خورد و ملت بزرگ ایران با انتخاب 
نمایندگانی اصلح و توانمند، برگ زرین دیگری را در صفحه 

تاریخ نظام جمهوری اسالمی رقم خواهند زد.
 همزمان با پیروزی کش��ور در اجرایی ش��دن برجام، زنگ 
» اقتدار ملی، عزت اسالم و ایران آباد « در مدارس اصفهان 
به صدا درآمد. با اجرایی ش��دن برجام، دی��وار تحریم های 
ضدایرانی س��رانجام پس از تایید آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، ف��رو ریخت و به اعتراف بس��یاری از مقامات ارش��د 
کشورها و رسانه ها، جامعه جهانی با پذیرش حقوق ملت و 
دیپلماسی ایران، توافق تهران و گروه 1+5 را به عنوان یک 

دستاورد تاریخی ثبت کرد.
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مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان؛ 

برجـام با تدبیـر اجرایی شـد

نایب رییس ات��اق بازرگانی اصفهان ب��ا بیان اینکه رف��ع تحریم ها در 
ارتباطات بین المللی ش��فافیت ایجاد می کند، گف��ت: این موضوع در 

جلوگیری از رانت و فساد اقتصادی بسیار موثر است.
رناسی پیرامون لغو تحریم ها اظهار کرد: لغو تحریم ها بر اقتصاد کشور و 

به تبع آن اقتصاد استان اصفهان تاثیر به سزایی خواهد گذاشت.
وی افزود: این اتفاق باعث می شود، اقتصاد کشور در مسیر اصلی خود 
قرار گیرد، این به معنی حل تمام مسایل و مشکالت نیست، اما می تواند 

باعث برطرف شدن موانع عمده شود.
نای��ب ریی��س ات��اق بازرگان��ی اصفه��ان ب��ا بی��ان اینک��ه در 
 حقیق��ت اقتص��اد در ری��ل ق��رار خواه��د ک��رد، ادام��ه داد: ب��ا

 آماده سازی زیرساخت ها و تهیه لوکوموتیو جدید، می توان با  سرعت 
در این ریل حرکت کرد.

رناس��ی با تاکید بر اینکه رفع تحریم ها با تدبیر درست می تواند باعث 
رونق هر چه س��ریع تر اقتصاد کشور ش��ود، اضافه کرد: در حال حاضر 
موانع بسیار زیادی از سر راه اقتصاد برداشته شده و امیدواریم با تدبیر 
 و برنامه ریزی های مناسب و با استفاده درست از منابع، اقتصاد شکوفا 

ش��ود. وی با بیان اینکه دور زدن تحریم ها در برخی مواقع ایجاد فساد 
می کرد، خاطرنش��ان کرد: رفع تحریم ها در جلوگیری از رانت و فساد 
اقتصادی بسیار موثر اس��ت، چراکه در ارتباطات بین المللی شفافیت 
ایجاد می کند. نایب رییس ات��اق بازرگانی اصفهان ب��ه دیگر تاثیرات 
رفع تحریم ها علیه ایران اشاره کرد و گفت: با برداشته شدن تحریم ها، 
هزینه واردات و صادرات ارزان تر می ش��ود و پروسه صادرات و واردات 

سریع تر خواهد  شد.
 رناس��ی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ا رف��ع تحریم ه��ا رقاب��ت اقتص��ادی 
آس��ان تر انج��ام می ش��ود، اضاف��ه ک��رد: در گذش��ته محص��ول 
تنه��ا بای��د از کش��ورهای خاص��ی خری��د می ش��د، ام��ا در ح��ال 
 حاض��ر ام��کان خری��د محص��ول از س��ایر مناب��ع و کش��ورها نی��ز 
فراهم شده اس��ت و این موضوع در کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت 
موثر خواه��د بود. وی به حض��ور هیات های تجاری کش��ورهای دیگر 
در کش��ور اش��اره و تاکید کرد:  همه هیات های تجاری ب��رای فروش 
محصوالت خود به کش��ور می آیند و کسی تمایل به س��رمایه گذاری 
در کش��ور ن��دارد. باید ب��ه آنها  اع��الم کنیم ک��ه در صورتی ب��ازار را 

 در اختیارتان ق��رار می دهیم که در کش��ور س��رمایه گ��ذاری کنید.
 نای��ب ریی��س ات��اق بازرگان��ی اصفه��ان اظهار ک��رد: اگ��ر دولت از 
واردات حمای��ت کن��د و موان��ع ب��ر س��ر راه واردات نباش��د، قطع��ا 
 س��رمایه گذاران خارج��ی عالق��ه ای به س��رمایه گذاری در کش��ور 

نخواهند  داشت.
رناسی با بیان اینکه دالرهای نفتی که سرازیر می شود نباید به سرعت 
وارد اقتصاد کشور شوند، افزود: دالرهای نفتی باید بیشتر صرف سرمایه 
گذاری در بخش زیرساخت ها شوند. دالرهای نفتی نباید صرف هزینه 

واردات شوند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قیمت نفت پایین آمده، دولت نیاز 
زیادی به ارز دارد، البته باید به این موضوع نیز توجه کرد که پول هایی 
که آزاد می ش��وند در حد پول هایی نیس��ت که در دولت قبل از طریق 

فروش نفت به دست می آمد.
نای��ب ریی��س ات��اق بازرگان��ی اصفه��ان اظه��ار ک��رد: دول��ت 
بخ��ش خصوص��ی  اختی��ار  را در  اقتص��اد  نهای��ت   بای��د در 

قرار دهد که باعث ایجاد اقتصادی بدون رانت خواهد شد.

جمالی نژاد خبر داد:

اصفهان نیاز به یک انقالب خالقیت دارد
دیوارهاي مهربان اصفهان

 »کمد« مي شود
دولت 43 میلیارد تومان به اتوبوسرانی اصفهان 

بدهکار است

 ش��هردار اصفهان گفت: اصفهان نیاز به  یک انقالب خالقیت دارد و ای��ن خالقیت باید در تمام 
حوزه ها از جمله رسانه ، مدیران، هنرمندان، معماری ، طراحان و شهر انجام گیرد. 

مهدی جمالی نژاد اظهار داش��ت: اصفهان نیازمند یک حرکت رو به جلو است و این پیشروی نیز 
 در مدت زمان کوتاهی انجام می گیرد که برای این امر نیازمند مشارکت جدی بخش خصوصی 

هستیم. 
وی بیان داشت: امروز اصفهان به جهت داش��تن صنایع دستی عظیم و معماری زیبنده در چشم 

جهانیان به عنوان یک شهر خالق شناخته شده است. 
شهردار اصفهان با بیان اینکه عنوان شهر خالق به دو دلیل به اصفهان داده شده است، ابراز داشت: 
این عنوان هم به علت پتانسیل عظیم در حوزه صنایع دستی و دیگری آداب و رسوم مردم اصفهان، 

به این شهر اطالق شده است. 
 وی اعالم کرد: در همین راس��تا ش��هرداری هم به س��هم خودش در ش��اخه های خالقانه ورود

 یافته است.
جمالی نژاد از راه اندازی مرکز نوآوری و خالقیت فناوری های نوین شهر خبر داد و اعالم کرد: مردم 
اصفهان می توانند  با زنده کردن و احیای بافت های قدیمی و آداب و رسوم گذشته یک حرکت نو 

در راستای گردشگری و شهر خالق اصفهان داشته باشند.
وی با اظهار اینکه روس��تاهای اصفهان هر یک ظرفیت تبدیل به یک کانون گردشگری را دارد، 
گفت: هریک از روستاهای اصفهان ظرفیت باالیی برای تبدیل به یک روستای خالقیت و نوآوری 

خالق دارد.
شهردار اصفهان بیان کرد: برای تبدیل شدن به یک شهر خالق تنها شهرداری سهیم نیست و باید 

تمام سازمان ها به سهم خود وارد این عرصه شوند.

یک همیار گروه مهربانی گفت: طرح دیوارهای مهربانی گسترش می یابد و این طرحی برای جلوگیری از 
باران و باد، به طرح کمد مهربانی تبدیل می شود.

رضا رحمانی اظهار کرد: گروه مهربانی گروهی است که از ش��بکه های اجتماعی شکل گرفت و امروز در 
16 شهر کشور فعال است و کارهای متعددی از جمله نصب دیوارهای مهربانی و ایجاد تقویم مهربانی را 

بر عهده گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر طرح دیوارهای مهربانی در 16 ش��هر کشور فعال اس��ت و تصمیم گرفته ای که 
در برخی از ش��هرها از جمله اصفهان این طرح را به کمدهای مهربانی تبدیل کنیم تا لباس هاي اهدایي 
مردم از باد و باران در امان بمانند.این همیار گروه مهربانی ادامه داد: اولین کمد مهربانی در اصفهان نصب 
خواهد ش��د و س��عی داریم تا آن را به 10 تا 15 کمد 

گسترش دهیم.
رحمانی به تقویم مهربانی اش��اره کرد و گفت: در این 
تقویم 5 روز از س��ال مش��خص ش��ده و بر اساس آن 
در سراس��ر کش��ور همیاران گروه مهربانی روز کار و 
کارگر، روز محیط زیس��ت، روز جهانی س��المند،روز 
 جهان��ی معل��والن و روز احس��ان و نیک��وکاری را

 گرامی می دارند.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون در شهر اصفهان 5 دیوار 
مهربانی نصب شده و در برخی شهرستان های استان 
مثل شاهین شهر، بهارستان، زرین شهر نیز یک دیوار 

نصب شده است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان گفت: دولت باید امسال 45 میلیارد تومان برای ارائه 
خدمات و یارانه به اتوبوسرانی اصفهان پرداخت کند، اما تاکنون تنها 2 میلیارد تومان از این مبلغ 

پرداخت شده است.
محمدعلی احمدی تصریح کرد: بودجه اتوبوسرانی در همه شهرها توسط مردم، شهرداری و دولت 
تأمین می ش��ود که دو ضلع این مثلث به وظایف خود عمل می کنند اما متأسفانه دولت در این 

رابطه کوتاهی می کند.
 وی تاکید کرد: بی توجهی دولت به پرداخت س��هم خ��ود، تأثیر منفی در ارای��ه خدمات بهینه

 می گذارد چرا که ما نمی توانیم ناوگان را بازسازی و یا سرویس دهی مطلوب ارایه دهیم و از سوی 
دیگر نیز عمر ناوگان اتوبوسرانی کاهش نمی یابد.

 مدیرعام��ل ش��رکت واح��د اتوبوس��رانی اصفه��ان ادام��ه داد: در گذش��ته ش��هرداری 
 و س��ازمان اتوبوس��رانی1۷/5درصد قیم��ت تمام ش��ده یک اتوب��وس را پرداخت م��ی کردند
  ام��ا در ح��ال حاض��ر بایس��تی 100 درص��د قیم��ت آن را پرداخ��ت کنن��د ک��ه ب��ا ای��ن
  رون��د ق��ادر نخواهیم ب��ود اتوب��وس ه��ای کافی ب��رای ن��اوگان حم��ل و نقل عمومی ش��هر

خریداری کنیم.
احمدی با اشاره به بدهی 43 میلیارد تومانی دولت به اتوبوسرانی اصفهان اضافه کرد: دولت باید 
امسال 45 میلیارد تومان برای ارائه خدمات و یارانه به اتوبوسرانی اصفهان پرداخت کند اما تاکنون 

تنها 2 میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده است.
وی اظهارداش��ت: در کالنش��هرها میانگی��ن عم��ر اتوب��وس ه��ا در ح��ال افزای��ش اس��ت و 
 ای��ن افزایش ب��ه معنای س��رویس ده��ی کمت��ر، هزینه ه��ای بیش��تر و ارائه خدم��ات کمتر

 است.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان؛

جلوگیری از رانت و فس�اد با رفع تح�ریم ها
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  درحال��ی ک��ه تیم امی��د دومین دیدار خ��ود در مقدماتی انتخاب��ی المپیک را 
 با شکس��ت پش��ت سرگذاش��ت، وزارت ورزش و جوانان اقدام به انتشار لیست 

هزینه ها برای این تیم کرد. اتفاقی که به نظر می رسد زود بود.
در اینکه تیم امید شکست بدی را برابر قطر متحمل شد شکی نیست. در اینکه 
محمد خاکپور به عنوان س��رمربی این تیم و البته مس��وول مس��تقیم شکست، 

اشتباهاتی داشت هم همین طور.
اما اتفاقی که بعد از این بازی رخ داد جای تعجب و البته تامل دارد. درگیری های 
 ایس��ناگرامی مدیر رس��انه های تیم امید با مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش 
در نهایت به اینجا ختم شد که پایگاه اطالع رسانی وزارت ورزش اقدام به انتشار 

لیست هزینه های انجام شده برای تیم امید کرد.
انتش��ار این فهرس��ت و تاکید بر اینکه حبیب کاش��انی هزینه ای برای این تیم 
 نداش��ته و از ۳۵۰ میلیونی هم که به عنوان کمک نام برده ش��ده هیچ س��ندی 
 در فدراس��یون فوتبال نیس��ت، یعنی تخریب طرف مقاب��ل و اعالم جنگ قبل 

از اینکه هنوز تکلیف تیم امید مشخص شده باشد.
س��ال هاست تیم امید ایران به واس��طه همین درگیری ها و منفعت طلبی های 
 ش��خصی فرص��ت حض��ور در المپیک را از دس��ت داده اس��ت. ی��ک بار ضعف 
کادر فنی بوده و یک بار نداش��تن تدارکات مناس��ب و یک بار اشتباهات اداری 

و یک بار...
ه��ر چه ب��ود حاال تیم امید ایران در آس��تانه صع��ود به مرحله بعد ق��رار دارد. 
مرحله ای که بس��یار حس��اس و تاثیرگذار اس��ت و طبیعت��ا در این فضا محمد 
 خاکپور و شاگردانش و البته همه مجموعه تیم امید نیاز به آرامش فکری دارند 

تا تمرکزشان را روی بازی ها و مسائل فنی بگذارند.
 اما وزارت ورزش که به نوعی پدر ورزش محس��وب می ش��ود نش��ان داد برای 
ب��ی تقصیر جلوه نش��ان دادن خودش در حذف احتمالی تی��م امید عجله دارد. 
ناآرامی وزارت ورزش در این ماجرا از همین انتشار ریز هزینه ها مشخص است.

 وزارت ورزش��ی که باید حامی اصلی ورزش باش��د و در مقاطع س��خت و دشوار 
به کمک تیم های تحت مدیریتش بش��تابد حاال در برهم زدن آرامش تیم امید 

که چشم میلیون ها نفر به آن دوخته شده گوی سبقت را از بقیه برده است.
 کس��ی چه می داند ش��اید در آس��تانه المپی��ک هم چنین فضایی ایجاد ش��د 
ت��ا وزارت ورزش ناکامی های احتمالی کاروان ایران را از گردن خودش بردارد و 

کمیته ملی المپیک را وسط بیندازد.
 ح��اال تی��م امی��د مث��ل طف��ل س��رراهی وس��ط دعواه��ای وزارت ورزش و

 کمیت��ه مل��ی المپیک و البته فدراس��یون فوتبال مانده اس��ت. ن��ه متولی اش 
 مش��خص است نه سازمانی که باید از آن حمایت کند. اگر هم حذف شود قطعا 

هر کدام از این سه نهاد می خواهند تقصیر را گردن دیگری بیندازند.
بای��د آرزو ک��رد که تیم امید ای��ن بار که آخرین بار حض��ور فوتبال در المپیک 
هم هس��ت، راهی این میدان بزرگ ش��ود. براس��اس تصمیم مسووالن برگزاری 
 المپیک، از دوره بعد فوتس��ال جایگزین فوتبال می ش��ود. بنابراین اگر تیم امید 
 ب��ه المپیک نرود رکورد عجیب ۴۴ س��ال در حس��رت المپیک برای همیش��ه 

در تاریخ ورزش ایران باقی خواهد ماند.

 ش��کایت ک��رم جابر از اتحادیه جهانی کش��تی ره به جایی نب��رد و این قهرمان 
پرآوازه مصری تا آگوست 2۰17 از حضور در تمامی میادین محروم است.

کرم جابر، قهرمان کش��تی فرنگی مصر در المپیک 2۰۰۴ آتن که در بازی های 
2۰12 لندن هم صاحب مدال نقره ش��د به دلیل ندادن تست دوپینگ از سوی 

اتحادیه جهانی کشتی محروم شد.
 ام��ا این کش��تی گیر که به خاطر ش��کل و ش��مایل خاص و جث��ه عضالنی اش 
به غول چراغ جادو ملقب است، به دادگاه حکمیت ورزش بر علیه تصمیم اتحادیه 

جهانی کشتی اعتراض کرد، ولی شکایت او مورد قبول واقع نشد.
 س��ایت جهانی اتحادیه کش��تی در این باره نوش��ت: کرم جابر از مصر به مدت 
دو س��ال به دلیل تخطی از قوانین ضد دوپینگ اتحادیه جهانی کش��تی محروم 

شده است.
 جاب��ر طبق م��اده »2/۴« از این قان��ون تخطی کرده اس��ت و در مدت 12 ماه 

در سه دوره حاضر به دادن تست دوپینگ نشده است. 
او در مدت 9 ماه باید محل خود را برای تست دوپینگ اعالم می کرده، ولی این 

کار را نکرده است.
 CAS جاب��ر ب��ه دادگاه حکمیت ورزش درخواس��ت فرج��ام خواه��ی داد، اما
اع��الم کرد هر چهار ب��اری که او محل حضورش را ب��ه اتحادیه جهانی در بین 
تاری��خ دس��امبر 2۰1۴ تا آگوس��ت 2۰1۵ اعالم نکرده به درس��تی مورد تایید 
 ق��رار دارد. CAS همچنی��ن اع��الم کرد ک��ه تصمیم اتحادیه جهانی کش��تی 

در تاریخ 27 آگوست مبنی بر محرومیت دو ساله او مورد تایید است.
جاب��ر از 27 آگوس��ت 2۰1۵ تا 26 آگوس��ت 2۰17 به مدت دو س��ال محروم 

خواهد بود.

سیری در دنیای ورزش

 عجله وزارت ورزش برای برهم زدن
 آرامش تیم امید

تایید محرومیت دوساله غول چراغ جادو  
از رقابت های کشتی

حضور 
فوتبالیست های 

ایرانی در لی��گ تایلند رو به 
افزایش اس��ت و گویا باید این کش��ور را جدا از کشوری 
توریستی، مأوایی برای فوتبالیست های کشورمان بدانیم.

 ش��اید ن��ام تایلند همیش��ه در فهرس��ت کش��ورهایی 
قرار گرفته که توریس��تی هستند و توریست های زیادی 
از سراس��ر دنیا به این کش��ور جنوب شرق آسیایی سفر 
می کنند تا با جذابیت های تایلند بیش��تر آشنا شوند، اما 
این روزها پروازهای تهران - بانکوک زیاد ش��ده اس��ت، 
پروازهایی که صرفا تورس��یتی نیس��ت و ارزی از کشور 
خارج نمی ش��ود تا در بازارهای تایلند خرج ش��ود، بلکه 
 ارز از کش��ور تایلند به جیب ایرانی ها ریخته می ش��ود. 
 این ارز برای فوتبالیست های ایرانی خرج می شود که حاال 

یک به یک راهی تایلند می شوند.
بهشاد یاورزاده، اولین بازیکنی بود که راهی لیگ تایلند 
شد، فوتبالیس��تی با استعداد که در استقالل چهره شد 
و به تیم ملی هم رس��ید. یاورزاده ش��بیه به یک ستاره 
بود، اما نور این س��تاره دوام زیادی نداشت و خیلی زود 
افول ک��رد. مقصدهای بعدی یاورزاده لیگ دس��ته اول 
اتریش، تیم های لیگ برتری در حال سقوط و در نهایت 
تایلن��د بود. یکی از س��تاره های فوتبال ایران خیلی زود 
در سراش��یبی افتاد و از یک ستاره به بازیکنی معمولی 
تبدیل ش��د. ی��اورزاده راهی لیگ تایلند ش��د و پس از 
درخشش در لیگ این کش��ور، حاال راهی لیگ میانمار 
ش��ده اس��ت. یاورزاده ای ک��ه فوتبالش در لی��گ ایران 
 خیلی زود تمام ش��د، پای بازیکن��ان ایرانی دیگر را هم 

به لیگ تایلند باز کرد.
محس��ن بیاتی نیا دیگ��ر بازیکنی بود ک��ه ترجیح داده 
س��ال های آخر فوتبالش را در لی��گ تایلند دنبال کند. 
او یکی از س��تاره های فوتبال ایران در بازی های آسیایی 
بوسان بود و با درخششی که در پاس داشت به استقالل 
راه پیدا کرد، اما بیاتی نیا هم اس��یر مشکالتی شد و یک 
تس��ت دوپینگ مثبت او را از روزهای خوبش دور کرد. 
حض��ور این مهاجم با اس��تعداد در فوتبال ایران هر روز 

کمرنگ و کمرنگ تر می شد تا اینکه در نهایت 
سر از لیگ تایلند درآورد.

بع��د از ی��اورزاده و بیاتی نی��ا، ح��اال یک��ی دیگ��ر از 
فوتبالیست های بااستعداد ایران پیدا شده که سرنوشت 
فوتبالی اش ش��باهت زیادی ب��ه ای��ن دو بازیکن دارد. 
البت��ه ناگفت��ه نماند که ی��اورزاده و بیاتی نی��ا در اواخر 
فوتب��ال خود راهی تایلند ش��دند و ح��اال رضا حقیقی 
به این سرنوشت دچار ش��ده است، بازیکنی که یکی از 
فوتبالیس��ت های بااس��تعداد ایران بود و حتی تیم ملی 
را در ج��ام جهانی همراهی کرد. همه روزهای روش��نی 
 برای حقیقی پیش بینی می کردند، این بازیکن در لیست 
کارلوس کی روش برای جام جهانی 2۰1۴ برزیل هم بود 
 و حتی مقابل آرژانتین به میدان رفت، اما سرنوش��تش 

به یک باره تغییر کرد. 
حضور حقیقی در پدیده و به دنبال آن صبای قم، پایان 
فوتب��ال این بازیک��ن در ایران بود. ح��اال حقیقی راهی 
 لیگ تایلند ش��ده تا کوچ بازیکنان ایرانی به این کش��ور 
جنوب ش��رق آس��یا بیشتر و بیشتر ش��ود. شنیده شده 
بوریرام هم به دنبال جذب آندرانیک تیموریان اس��ت و 
شاید اگر این انتقال هم قطعی شود، باید بیشتر و بیشتر 

به فوتبال رو به نزول مان توجه کنیم.
جالل چراغپور، کارش��ناس فوتبال کشورمان و مدرس 
ایران��ی  فوتبالیس��ت های  ک��وچ  در خص��وص   AFC"
ب��ه تایلند و کش��ورهای جنوب ش��رق آس��یایی گفت: 
»این مس��اله نگاهی فرات��ر از فوتب��ال می خواهد. باید 
به دنبال جامعه شناس��ان باش��یم تا کوچ ورزشکاران را 
به کش��ورهای دیگر به صورت آسیب شناس��انه بررسی 
 کنند. کوچ ورزش��کاران به کش��ورهای دیگ��ر مقوله ای 
اجتماعی - ورزش��ی اس��ت که اتفاق افتاده اس��ت. اگر 
ذره بین را کمی نزدیک تر کنیم، می بینیم که در س��ایر 
ورزش ها نیز چنین اتفاقی افتاده و اکنون در بس��کتبال، 
هندب��ال، کش��تی، تکواندو، والیب��ال و... هم هس��تند 
 ورزشکارانی که حتی برای همیشه ایران را ترک می کنند. 

 به همین دلیل باید نگاهی آسیب شناس��انه داش��ت که 
این نگاه فوتبال را هم زیر نظر خواهد گرفت.«

وی ادامه داد: »مشتریان فوتبال ما و مشتریان بازیکنان 
 م��ا دو مقول��ه جدا از ه��م هس��تند. اینک��ه فوتبال ما 
چ��ه چیزی اس��ت و بازیکن��ان ما چه چیزی هس��تند، 
ارتباط��ی به ه��م ندارن��د. به عن��وان مثال تی��م امید 
 ای��ران مقابل قطر از نظر بازیک��ن دو کالس جلوتر بود، 
ام��ا از نظر فوتب��ال دو کالس از قطر عقب ت��ر بودیم و 
نتیجه هم به ضررمان ش��د. ممکن ب��ود از نظر فوتبالی 
ه��م از آنه��ا جلوتر باش��یم و با حادثه ب��ازی را بدهیم، 
 اما متاس��فانه این بار بر حس��ب حادثه بازی را ندادیم و 
بر حس��ب فوتبال برتر، قطری ها پیروز ش��دند. مطمئنا 
اگ��ر بازیکنی مانند مه��دی ترابی ب��رای قطری ها بود، 
آنه��ا با فوتبال تیمی م��ا را دار می زدند که ما با فوتبال 
انفرادی نتوانس��تیم این کار را انجام بدهیم. حاال با این 
مثال به این مساله توجه کنید که مشتریان فوتبال ما با 

بازیکنان ما دو مقوله جدا از هم هستند.«
 چراغپ��ور با بی��ان اینکه در ح��ال حاض��ر بازیکنان ما 
مورد توجه تیم های کشورهای جنوب شرق آسیا هستند 
نه فوتبال ما، خاطرنشان کرد: »زمانی در فوتبال آلمان، 
انگلیس، اس��پانیا، اتریش و کشورهای اروپایی بازیکنان 
ما مورد توجه قرار می گرفتند و حاال مشتریان بازیکنان 
فوتبال ما کشورهای عربی و جنوب شرق آسیا شده اند. 
 اگ��ر دهه قبل را با این دهه مقایس��ه کنی��م، می توانیم 
از مشتریانی که برای بازیکنان ما وجود دارد سیر نزولی 
و تولی��د قهقرایی بازیکن��ان فوتبال مان را ببینیم. وقتی 
پیشنهاد بازیکنان ما از تیمی مانند بایرن مونیخ و دیگر 

 تیم ه��ای اروپایی به پیش��نهاد کش��ورهای عربی تنزل 
 پی��دا می کن��د، مش��خصا اکن��ون ه��م ب��ه تیم ه��ای 
جنوب شرق آسیا می رس��د و این وضعیت فوتبال ما را 
مش��خص می کند.« مدرس کنفدراس��یون فوتبال آسیا 
 درب��اره اینکه چ��ه ش��ناختی از فوتبال تایلن��د دارد و 
آیا فوتبال این کشور جایگاه خوبی برای فوتبالیست های 
ایرانی اس��ت یا نه، گفت: »لیگ فوتب��ال تایلند، دارای 
 مجموع��ه ای از بازیکنان اس��ت که هم��ه مدل بازیکنی 
در آن هس��تند. در خصوص خود لیگ تایلند نمی توانیم 
چیزی بگوییم، چون چیز خاصی ندارند، اما فوتبال آنها 
 ۳۰، ۴۰ سال پیش با داشتن بازیکنانی بزرگ، یقه خیلی از

 تیم های بزرگ را هم می گرفتند. مس��لما در کشورهای 
ش��رق آس��یا، فوتبال تایلند در اندازه کره جنوبی و ژاپن 
 نیس��ت و اگر بازیکنان ما به این لیگ ها می رفتند، وضع 

بهتر بود.
 اکنون فقط لیگ تایلند نیست که بازیکنان ما را جذب 
ک��رده، بلکه بازیکن��ان ما در آخر فوتبال ش��ان به لیگ 
کش��ورهای اندونزی، مالزی، س��نگاپور و... می روند، آن 

هم بازیکنانی که در بازار داخلی روی بورس نیستند.«
اینکه بازیکنان برای گذراندن آخر فوتبال خود به لیگی 
همچون تایلند می روند و آن هم بازیکنانی هس��تند که 
در بازار داخلی مش��تری نداشته و روی بورس نیستند، 

نشان دهنده چه چیزی می تواند باشد؟
آیا س��فر فوتبالیست های ایرانی به لیگ تایلند، حرفه ای 
است و باید به پروازهای تهران - بانکوک نگاهی درآمدزا 
 داش��ت یا همچن��ان ای��ن پروازها فقط توریس��ت ها را 
به کش��ور تایلند می برد؟ با توجه به ش��رایط فوتبال ما 
و پیشرفت دیگر کش��ورهای آسیایی، شاید در آینده ای 
 نزدی��ک لی��گ تایلند هم مانن��د امارات و قط��ر بتواند 
از نظ��ر حرفه ای و س��اختاری از لیگ باش��گاهی ایران 

فاصله بگیرد.

  ریی��س پیش��ین س��ازمان تربی��ت بدن��ی با اش��اره 
به فضای کنونی ورزش گف��ت: اینکه می گویند فضای 
 ورزش المپیک��ی نیس��ت یک اصطالح جدید اس��ت و 

به نظرم فضا را ضد المپیکی کرده اند.
سیدمصطفی هاشمی طبا درباره اینکه برخی مسووالن 
می گویند فضای کنونی المپیکی نیست، بیان کرد: این 
که قب��ل از المپیک می گویند فض��ای ورزش المپیکی 
 نیس��ت یک اصطالح جدید اس��ت ک��ه وارد ورزش ما 
شده اس��ت. اصال مشخص نیس��ت که فضای المپیکی 
چیست؟ ولی آنچه که مشخص اس��ت نه تنها این فضا 

مطرح نیست که ضد المپیکی هم شده است.
وی در ای��ن ب��اره اضافه ک��رد: برخی مواق��ع مربیان و 
مسووالن از آنچه که تامین نمی شود، صحبت می کنند. 
ما فقط چند ماه تا المپیک فرصت داریم. تنها شانس ما 
برای کسب مدال طال با توجه به مصدومیت ورزشکاران 
دیگر ،کیانوش رستمی اس��ت که گفته بود من در اردو 
 ش��رکت نمی کنم یا محم��د بنا هم صحب��ت انتقادی

 می کند و بقیه هم اعتراض دارند.
رییس پیشین سازمان تربیت بدنی یادآور شد: در چنین 
شرایطی این وظیفه چه کسی اس��ت که این مسایل را 

جمع کند و تخم نا امیدی را نپاش��د؟ با این حال نباید 
فضای جامعه را با این مصاحبه ها خراب نکنیم چرا که 
تعداد شانس های ما کم اس��ت. البته به نظرم پتانسیل 
تکرار اتفاقات لندن را داری��م ولی قبول کنیم که کاری 
که با کشتی فرنگی در المپیک لندن صورت گرفت قابل 

تکرار نیست.
نیست که هاش��می طب��ا تاکی��د ک��رد: این 

کس��ی حق ندارد 
ح��رف بزند ولی 
نباید ب��رای یک 

ورزشکار المپیکی 
بگویی��م که م��ا نداریم 

یا فقیری��م و بیچاره هس��تیم. 
باید زندگی اینه��ا را تامین کنیم تا با 

خیال راحت به کار خ��ود بپردازند. یکی 
از تمهیداتی که می ش��ود اندیش��ید این 

اس��ت که ش��هرداری به جای اینکه در کل 
ش��هر بیلبوردهای تجاری نص��ب کند، 
بیلبورده��ای ش��هر را در چن��د نوبت به 
افتخ��ارات المپیک و مس��ایل اخالقی و 

آمیزه ه��ای المپیکی اختصاص ده��د. اصل قضیه این 
است که ورزشکاران ما در مسابقات گزینشی 

المپیک خوب عمل کنند و این فضا که ما 
نداریم و مشکالت مالی داریم را ایجاد 

نکنیم و فضا را مثبت کنیم.
وظای��ف ب��ه  اش��اره  ب��ا   وی 
کمیته ملی المپیک گفت: وظیفه 
 IOC اعزام و مسوولیت افراد برابر
به عهده کمیته ملی المپیک است. 
ما باید وظایف خود را بشناسیم. اگر 
کمیته المپیک ف��ردی را تایید نکند 

او نباید اعزام ش��ود. بای��د این جریان 
 را کم��ک ک��رد. بای��د ای��ن اخالقیات 

بچه گانه و منیت ها را کنار بگذاریم. 
به نظ��رم ترکیب��ی که در 

کمیته ملی المپیک 
اس��ت، افرادی 

 هس��تند

 

که خیلی خوب کمک می کنند.
 هاش��می طب��ا در خص��وص اینکه مس��ووالن 
وزارت ورزش گفته اند پرداخت ها نسبت 
به گذشته بیشتر ش��ده است، گفت: 
زمان��ی محلوج��ی ریی��س کمیته 
المپی��ک ب��ود و من در جلس��ات 
شرکت می کردم که می گفت هر 
بحثی و کمکی خواستید، بگویید. 
من بعید می دانم ک��ه پرداخت ها 
بیشتر از گذشته باش��د. با این حال 
به نظرم ه��م هی��ات های ورزش��ی 
 و هم فدراس��یون ه��ا به ش��دت دچار 
مش��کالت مالی هس��تند ول��ی اگر 
اختالفی باش��د باید 
برطرف شود.

  شکس��ت امید ایران برابر قطر ک��ه با هدر رفت��ن پنالتی روزبه چش��می،
 کاپیتان تیم کشورمان همراه بود، باعث شد تا در فضای مجازی گروهی از او 
انتقاد کنند و گروهی نیز از چشمی حمایت کردند و به هافبک آبی ها روحیه 
دادند. حنیف عمران زاده مدافع تیم اس��تقالل نیز در پیامی به هم باشگاهی 

خود در تیم امید روحیه داده و در صفحه اجتماعی اش نوشت: »بهترین«.

لنز دوربین

حمایت یک استقاللی از روزبه چشمی

وقتی پروازهای تهران - بانکوک زیاد می شود؛

کوچ فوتبالیست های ایـرانی به جنوب شرق آسیـا

سیدمصطفی هاشمی طبا:

فضای ورزش را ضد المپیکی کرده اند

 تیم فوتبال ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی مس��ابقات قهرمانی آس��یا و 
انتخابی المپیک به مصاف تیم چین خواهد رفت.

 تی��م فوتب��ال امی��د ای��ران ام��روز و از س��اعت 2۰ در آخری��ن دی��دار خود 
 در مرحله گروهی مس��ابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک ریو در ورزشگاه 
 عب��دا... ب��ن خلیفه به مص��اف تیم چین خواه��د رفت ت��ا وضعیت صعودش 
به مرحله بعدی این مس��ابقات را مش��خص کند. در دیگر بازی همزمان گروه 
اول، س��وریه با قطر میزبان دیدار می کند. ایران در حالی آخرین بازی خود را 
ب��ا چین انجام می دهد ک��ه عملکرد انتقادبرانگیزی در دیدار با قطر داش��ت و 
باخت به میزبان مسابقات، تبعات بدی برای ایران داشته است که از آن جمله 

می توان به درگیری رسانه ای وزارت ورزش با مسووالن تیم امید اشاره کرد.
 محم��د خاکپ��ور ک��ه در دیدار با قط��ر تغییرات��ی را ترکیب تی��م امید ایجاد 
 ک��رده ب��ود، از این نظ��ر هم مورد انتقاد بعضی از کارشناس��ان ق��رار گرفت و 
باید دید که آیا در دیدار با چین به همان ترکیب بازی با س��وریه بر می گردد 
یا خیر. بازیکنی مثل مهدی ترابی در بازی با س��وریه در ترکیب اصلی حضور 

داشت ولی در بازی با قطر در نیمه دوم به بازی گرفته شد.
 صعود تیم امید عالوه بر نتیجه بازی با چین، به نتیجه دیدار سوریه با قطر هم

  بس��تگی دارد. در ص��ورت پی��روزی قط��ر براب��ر س��وریه، تی��م امی��د حتی 
 ب��ا ی��ک نتیجه مس��اوی هم به عن��وان تیم دوم گ��روه به مرحل��ه بعد صعود 
 خواه��د کرد. البته اگر تیم س��وریه مقابل قطر به برتری برس��د و ایران هم از 
 س��د چی��ن عبور کن��د، معادالت صع��ود یک مق��دار پیچیده خواهد ش��د و 

باید گل های زده و خورده را مدنظر قرار داد.

قهرمان وزن 6۵ کیلوگرم کش��تی آزاد جام تختی گف��ت: امیدوارم کادر فنی 
 برای یک بار هم که ش��ده به من اعتماد کند و قول می دهم که پاس��خ خوبی 

به این اعتماد بدهم و آنها را ناامید نکنم.
 میث��م نصیری درب��اره قهرمانی اش در جام تختی گف��ت: بعد از نایب قهرمانی 
در رقابت ه��ای قهرمان��ی کش��ور تمام ت��الش و تمرک��زم را روی موفقیت در 
 این مس��ابقات گذاش��تم و خوشحالم با کس��ب عنوان قهرمانی مزد زحماتم را 

گرفتم.
وی درباره ش��روع نه چندان خوبش در این مسابقات گفت: مسابقات را خوب 
 ش��روع نک��ردم، اما خیل��ی زود خودم را جمع کردم و به مس��ابقه برگش��تم. 
 در مس��ابقات بع��د هم ب��ا تمرکز بیش��تری به می��دان رفتم و خوش��بختانه 

موفق شدم روی سکوی قهرمانی بایستم.
نصیری تصریح کرد: برای سومین بار است که در جام تختی قهرمان می شوم، 
اما فرصت حضور در یک مس��ابقه رس��می را پیدا نکرده ام. امیدوارم کادر فنی 
در صورت صالحدید این فرصت را به من بدهد تا ملی پوش ایران در مسابقات 

قهرمانی آسیا باشم. 
وی خاطرنش��ان کرد: قول می دهم شرمنده این اعتماد نشوم. در این سال ها با 
چندین و چند عنوان دار مس��ابقات جهانی کشتی گرفته ام و به غیر از دیداری 
ک��ه در ج��ام جهانی لس آنجلس با حری��ف آمریکایی داش��تم، عملکرد خوبی 

داشتم و تجربه خوبی در میدان های خارجی دارم. 
امیدوارم س��وءتفاهم هایی که بین من و کادر فنی وجود داش��ته است، برطرف 

شده باشد و قول می دهم آنها را ناامید نکنم.

 معاون��ت ط��رح و برنام��ه س��ازمان ورزش ش��هرداری اصفه��ان ب��ا همکاری 
 معاونت فنی و اجرایی این س��ازمان در نظ��ر دارند طرح جنبش ورزش محله را 

در سطح محالت شهر اصفهان اجرا کنند.
علی حالجیان، معاون طرح و برنامه س��ازمان ورزش شهرداری اصفهان در مورد 
این طرح اظهار داشت: با توجه به اینکه شهر اصفهان 199 محله دارد، این طرح 

قرار است در دل محالت برگزار شود و در خانواده ها نفوذ پیدا کند.
وی افزود: پیش از این، نشس��ت های آموزشی با محور سالمت در مراکز ورزشی 
شهر برگزار شده اس��ت اما با محدویت هایی نظیر تعطیلی سانس ها و کم بودن 
مخاطبان روبه رو بود. ما قالبی ایجاد کرده ایم که این طرح در کانون های مذهبی 

و خانوادگی موجود در محالت اجرا شود.
حالجیان گفت: هدف کلی این طرح، ترویج و توس��عه ورزش ش��هروندی است. 
تشکیل و تقویت پایگاه های ورزشی آقایان و بانوان در محالت، آشنایی شهروندان 
با اهمیت، ضرورت و فواید ورزش، آموزش حرکات پایه ورزش��ی مثل پیاده روی 
و دویدن، آموزش حرکات اصالحی، معرفی بیش��تر مراکز ورزشی و استخرهای 
 تحت پوشش شهرداری به شهروندان، اشتغال زایی برای کارشناسان و متخصصان 
علوم ورزش��ی و تعامل فعال با کانون های فرهنگی، پایگاه های ورزش��ی و دیگر 
اجتماعات خودگردان مردمی از اهداف اختصاصی این طرح است. وی ادامه داد: 
این طرح تلفیقی از ورزش و آموزه های مذهبی اس��ت. با توجه به اینکه اصفهان 
بافت س��نتی و مذهبی دارد، با این ط��رح تعامل فعالی بین مربیان و معتمدین 
 محل��ی در دل محالت برقرار می ش��ود که گام مهمی در جهت توس��عه ورزش 

در محالت و جذب شهروندان به ورزش خواهد بود.

اجرای طرح جنبش ورزش محله در اصفهان امیدوارم کادر فنی یک بار به من اعتماد کندایران - چین؛ سه امتیاز گره خورده به صعود
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آیا می دانستید خواندنی

آسمان را به یاد داری؟ همان که هر گاه دلت می گیرد حال ابرهایش را می فهمی، 
همان بیکرانی که هر گاه دلت برای پروردگارت تنگ می شود، نگاهش می کنی؛ 
همان س��یاه تاریکی که هرگاه مهتابش را می بین��ی رویاهایت جان می گیرند، 
 همان آس��مانی که ابرهایش برای تپی��دن قلب تو قطره قطره آب می ش��وند، 
 همان جایی که بی نهایت دید چش��م هایت را در افق هایش می بینی همان راه 
پیچ در پیچ و پر ستاره ای که هرگاه دس��تانت را به سوی الهه اش دراز می کنی 

آسمان با تمام ستاره هایش تسلیم دستان توست؛  
و این خداوندگار است که وس��عتش در زمین و آسمان ها جا نمی گیرد اما قلب 
 تو، تا همیش��ه، خداوند را در خود جای داده تا خدا در قلب توس��ت آرزوهایت 
 نخواهن��د مرد ت��ا او نگاهت می کند، ت��و نخواهی افت��اد و اگ��ر روزگاری تو را 
در شکس��ت انداخت بدان این نیز آغازی است پر ش��ورتر و تولدیست از جنس 

جاودانگی...
احساس آدما خاصه،  مثل شیشست اما بی صدا می شکنه؛

که اگه شکست حتی اگه خودتم بکشی نمیتونی درستش کنی. 
 خیلی س��خته یه نفر که همه دنیاته که فکر می کنی همه زندگیش��ی بفهمی 

تو خیالت بوده. 
همه س��ختیارو تحمل کنی همه حرفا همه اتفاقا بگی همه یه طرف، عشقم یه 
طرف، اون همه اینارو جبران می کن��ه؛ وای به روزی که حس کنی اونم همون 

طرفیه که بقیه هستن و تو تنهای تنهایی. 
وای ب��ه اون روزی که دیگ��ه هیچ دلیلی ب��رای قانع کردن خودت��و دلت برای 

رفتاراش نداشته باشی. 
وای به روزی که بفهمی تنهایی تنهای تنهایی.

اون روز میشکنی پودر میشی له میشی. 
اما پاشو ، قوی باش! 

خودت زندگیتو بساز، 
اشکاتو برای خودت و تنهاییت نگه دار. 

این روزا هیچ کس هی�����چ کس غمخوار کسی نیست جز خودت.
می دانم ثمری ندارد این همه انتظار کش��یدن و نشستن روی مبلی که تنهایی 

مرا همراه خود دارد …
شاید دیگر انتظار هم معنا ندارد!

از دیرباز گفته اند انتظار آن چیزی را بکش که می خواهد برسد!
نه آنکه دیگر نمی رسد…!

اصال  انتظار کشیده شود برای چه؟
آیا لیاقت این همه صبر و انتظار را دارم؟

 مدام انتظار… قه��وه ای را می یابم که کن��ار آن گلدان تزیین��ی خود نمایی 
می کند. رقص گلدان در کنار فنجان قهوه! چه زیباس��ت انتظاری که این همه 
مهمان ناخوانده دارد…ش��اید انتظارهای دیگران به این انتظار من حسودی 

کنند… شاید هم دلشان به حال چنین انتظاری بسوزد!
خیلی هم دلشان بخواهد؛ مگر انتظار من چه مرگش است که نمی خواهندش؟!

یا بیخود برای من دایه عزیز تر از مادر می شوند که دلسوزی کنند!
یک انتظار شیرین برای کسی که هرگز نمی آید!

کسی که رفت و هرگز بر نمی گردد! این کجایش بد است؟!
دیدی گفتم که انتظار معنا ندارد …          چون او باز نمی گردد … !

 حکیمی در حال مراقبه ب��ود. مردی به او نزدیک ش��د و گفت: مرا 
به شاگردی بپذیر!

حکیم با انگشت خطی راست بر روی زمین کشید و گفت: کاری کن 
کوتاه به نظر آید.

 مرد با کف دست نصف خط را پاک کرد. حکیم گفت: برو یک سال 
بعد بیا.  یک سال بعد باز حکیم خطی کشید و گفت: کوتاهش کن.

 مرد این بار نصف خط را با کف دست و آرنج پوشاند.
 حکیم نپذیرفت و گفت: برو یک سال بعد بیا.

 سال بعد باز حکیم خطی روی زمین کشید و از مرد خواست آن را 
کوتاه کند. م��رد این بار گفت نمی دان��م و از حکیم خواهش کرد تا 

پاسخ را بگوید. 
 حکیم، خط بلندی کنار آن خط کشید و گفت: حاال کوتاه شد!

 این حکایت، یکی از رموز فرهنگ ژاپنی ها را در مس��یر پیش��رفت 
نشان می دهد. با رش��د و پیش��رفت تو، دیگران خود به خود عقب 
می مانند. به دیگران کاری نداشته باش؛ کار درست خودت را انجام 

بده.

من ندیدم خوش تر از جادوي تو
اي سکوت، اي مادر فریادها!

گم شدم در این هیاهو گم شدم 
تو کجایي تا بگیري داد من ؟

گر سکوت خویش را مي داشتم 
زندگي پر بود از فریاد من !

شعرحکایت 

کار مانیست شناسایی راز گل سرخ
کار ما شاید این است

که در افسون گل سرخ شناور باشیم
پشت دانایی اردو بزنیم

دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خوان برویم
صبح ها وقتی خورشید در می آید متولد بشویم

هیجان ها را پرواز دهیم
روی ادرک، فضا، رنگ صدا پنجره گل نم بزنیم

آسمان را بنشانیم میان دو هجای هستی
ریه را از ابدیت پر و خالی بکنیم

بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم
نام را باز ستانیم از ابر

از چنار از پشه از تابستان
روی پای تر باران به بلندی محبت برویم

در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم
کار ما شاید این است

که میان گل نیلوفر و قرن
پی آواز حقیقت بدویم

کاریکاتور)اعتیاد(
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شاهنامه آخرش خوشه!
شاه مي بخشه شیخ علیخان نمي بخشه!
شاه خانم میزاد، ماه خانم درد مي کشه!
شب سمور گذشت و لب تنور گذشت!

شب دراز است و قلندر بیدار!
 ش��ب عی��د اس��ت و ی��ار از م��ن چغن��در پخته 

مي خواهد!
گمانش مي رسد، من گنج قارون زیر سر دارم!

شب هاي چهارشنبه هم غش مي کنه!
شپش توي جیبش سه قاب بازي مي کنه!

شتر بزرگه، زحمتش هم بزرگه!
شتر خوابیده اش هم بلندتر از خر ایستاده است!

شتر اگر مرده هم باشد، پوستش بار خره!

ش��تر در خواب بیند پنبه دان��ه --- گهي لپ لپ 
خورد گه دانه دانه!

شتر دیدي ندیدي؟!
شتر را چه به عالقه بندي؟

ش��تر را گفتند: چرا گردنت کج��ه؟ گفت: کجام 
راسته!

ش��تر را گفتند : چکاره اي؟ گف��ت: عالقه بندم. 
گفتند: از دست و پنجه نرم و نازکت پیداست!

شتر را گم کرده پي افسارش مي گرده!
شتر سواري دوال دوال نمي شه!

شتر که نواله میخواد، گردن دراز مي کنه!
شتر گاو پلنگ!

شتر مرد و حاجي خالص!

گزینه ی)ه�( درست است.
در ی��ک روش می ت��وان مس��ئله را ب��ه چن��د بخش 
تقس��یم کنیم که در ه��ر گام تعداد مزرعه ه��ا با ۱ تا 
۴ معدن را ش��مرده و در نهایت آن ها را با ضریبش��ان 
با هم جم��ع کنیم.  اگر از نگاهی دیگر به مس��ئله نگاه 
کنیم می توانی��م برای هر مع��دن طال تع��داد مزارع 
مستطیلی شامل آن را بشماریم. به دلیل تقارن شکل 
کافی اس��ت فقط یک��ی از معادن را به دس��ت آورده و 
در ۴ ضرب کنیم. برای این کار تعداد مس��تطیل هایی 
 را که مع��دن باالی��ی در آن قرار دارد را م��ی خواهیم 
بش��ماریم.  ۳ حال��ت ب��رای به دس��ت آوردن یک��ی 
از ضلع ه��ای عم��ودی و ۲ حالت ب��رای انتخاب ضلع 
دیگر داریم که معدن در مس��تطیل قرار بگیرد. برای 

ضلع های افقی مستطیل هم ۱ حالت برای ضلع باالیی 
و ۴ حالت برای انتخاب ضل��ع پایینی داریم که در کل 
برابر اس��ت با ۳×۲×۱×۴ که ۲۴ حالت می شود. حال 
 چون ۴ معدن داریم تع��داد کل برابر ۴×۲۴ یعنی ۹۶ 

است.

معما
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انواع ضرب المثل های ایرانی

داستان

آیا می دانستید ۳۵۰ هزار نوع کفشدوزک در جهان وجود دارد؟
آیا می دانستید نوش��ابه های زرد رنگ، زیان بارتر از نوشابه های سیاه رنگ 

هستند؟
آیا می دانستید شش چپ، اندکی از شش راست کوچکتر است تا فضای کافی 

برای قرارگیری قلب فراهم آید؟
 آیا می دانستید تعداد س��لول های گیرنده بویایی در س��گ های معمولی، 

یک میلیارد و در سگ های شکاری،۴ میلیارد عدد است؟
آیا می دانستید رشد کودک در بهار بیشتر است؟

آیا می دانستید حس بویایی مورچه با حس بویایی سگ برابری می کند؟
 آیا م��ی دانس��تید در تمام وجود ش��ما بیش از یک مش��ت گچ )کلس��یم( 

وجود دارد؟
آیا می دانستید هر تکه کاغذ را بیش از ۹ بار نمی توان تا کرد؟

آیا می دانستید وقتی عطسه می کنید قلب شما به اندازه یک میلیونیم ثانیه 
می ایستد؟

آیا می دانستید تنها غذایی که فاسد نمی شود عسل است؟
آیا می دانستید حلزون می تواند سه سال بخوابد؟

آیا می دانستید شن خیس از شن خشک سبکتر است؟
 آیا می دانس��تید تا زمانی که غذا با بزاق مخلوط نش��ود، مزه اش احس��اس 

نمی شود؟
 آیا می دانس��تید گاونر کوررنگ اس��ت و فقط به حرکت ش��نلی که گاوباز 
 در جلوی او ت��کان می دهد حس��اس اس��ت؟ دیگر فرقی نمی کند ش��نل 

چه رنگی باشد!
آیا می دانستید قدرت بینایی جغد هشتاد و دو برابر انسان است؟

آیا می دانستید فقط قورباغه های نر قورقور می کنند؟
آیا می دانستید الیه اوزون فقط به اندازه دو سکه روی هم ضخامت دارد؟

آیا می دانستید رازی به غیر از الکل، کاشف گوگرد هم هست؟
آیا می دانستید قرنیه چشم انسان خون ندارد؟

آیا می دانستید در برج ایفل دو و نیم میلیون پیچ به کار رفته است؟
آیا می دانستید طول رگ های بدن انسان پانصد و شصت هزار کیلومتر است؟

 آیا می دانستید هش��ت پا با وجود داش��تن بدنی بزرگ می تواند از سوراخی 
به قطر پنج سانتیمتر عبور کند؟

آیا می دانستید تنها موجودی که می تواند به پشت بخوابد انسان است؟
آیا می دانستید چشم سالم انسان می تواند ده میلیون رنگ مختلف را ببیند 

و آنها را از یکدیگر تمیز دهد؟
آیا می دانس��تید تعداد افرادی که س��االنه از نیش زنبور می میرند بیشتر از 

کسانی است که ساالنه از نیش مار می میرند؟
 آیا می دانستید خورش��ید روزانه معادل صد و بیست و ش��ش هزار میلیارد 

اسب بخار انرژی به زمین می فرستد؟
آیا می دانستید گرده گل هرگز فاسد نمی شود و از محدود مواد طبیعی است 

که تا زمان نا محدودی باقی می ماند؟
آیا می دانستید در فلسطین دریایی به نام بحرالمیت وجود دارد که به دلیل 

وجود نمک زیاد هیچ جانداری در آن زندگی نمی کند؟
آیا می دانستید زنبوران درشت زرد رنگ عمرشان به یک سال هم نمی رسد و 

با فرارسیدن سرمای زمستان همگی به استثنای ملکه می میرند؟

زندگی زیباست 

ایستگاه ضرب المثل

روزی با عجله و اشتهای فراوان به یک رستوران 
 رفتم. مدت ها بود می خواس��تم برای سیاحت 

از مکان های دیدنی به سفر بروم. 
 در رس��توران محل دنج��ی را انتخ��اب کردم، 
چون می خواستم از این فرصت استفاده کنم تا 

غذایی بخورم و برای آن سفر برنامه ریزی کنم.
فیل��ه ماه��ی آزاد با ک��ره، س��االد و آب پرتقال 
 س��فارش دادم. در انته��ای لیس��ت نوش��ته 
 ش��ده بود: غ��ذای رژیمی م��ی خوری��د؟... نه. 
نوت بوکم را باز کردم که صدایی از پشت سر مرا 

متوجه خود کرد:
- عمو... میشه کمی پول به من بدی؟

- نه کوچولو، پول زیادی همراهم نیست.
- فقط اونقدری که بتونم نون بخرم.

- باشه برات می خرم.
 صندوق پس��ت الکترونیکی من پر از ایمیل بود. 
از خواندن ش��عرها، پیام های زیب��ا و همچنین 
جوک های خنده دار به کلی از خود بی خود شده 
بودم. صدای موسیقی یادآور روزهای خوشی بود 

که در لندن سپری کرده بودم.
- عمو!... می شه بگی کره و پنیر هم بیارن؟

آه یادم افتاد که اون کوچولو پیش من نشسته.
 - باش��ه، ولی اج��ازه بده بع��د به کارم برس��م. 

من خیلی گرفتارم. خوب؟ 
غذای من رسید. غذای پسرک را سفارش دادم. 
گارسون پرسید که اگر او مزاحم است، بیرونش 
کند. وجدانم مرا منع می کرد. گفتم نه مشکلی 
نیس��ت، بذار بمون��ه، برایش ن��ان و یک غذای 

خوشمزه بیارید.
آن وقت پسرک روبروی من نشست.

- عمو... چی کار می کنی؟
- ایمیل هام رو می خونم.

- ایمیل چیه؟
- پیام ه��ای الکترونیک��ی که م��ردم از طریق 

اینترنت می فرستن. 
متوجه ش��دم که چیزی نفهمیده. ب��رای اینکه 

دوباره سوالی نپرسه گفتم:
 - اون فق��ط ی��ک نامه اس��ت ک��ه ب��ا اینترنت 

فرستاده شده.

-عمو... تو اینترنت داری؟
-بله در دنیای امروز خیلی ضروریه.

- اینترنت چیه عمو؟
اینترنت جائیه ک��ه با کامپیوتر می ش��ه خیلی 
چیزها رو دید و شنید. اخبار، موسیقی، مالقات با 
مردم، خواندن و نوشتن، رویاها، کار و یادگیری. 
همه این ه��ا وج��ود دارن ولی در ی��ک دنیای 

مجازی.
- مجازی یعنی چی عمو؟ 

تصمیم گرفتم جوابی ساده و خالی از ابهام بدهم 
تا بتوانم غذایم را با آسایش بخورم.

- دنیای مجازی جائیه که در اون نمی شه چیزی 
رو لمس کرد، ولی هر چی که دوست داریم اونجا 
 هس��ت. رویاهامون رو اونجا س��اختیم و شکل 
دنیا رو اون طوری که دوست داریم عوض کردیم.

- چه عالی. دوستش دارم.
- کوچولو فهمیدی مجازی چیه؟

- آره عمو، من توی همین دنیای مجازی زندگی 
می کنم.

- مگه تو کامپیوتر داری؟
- نه ولی دنیای منم مث��ل اونه...مجازی. مادرم 
تمام روز از خونه بیرونه. دیر برمی گرده و اغلب 
اونو نمی بینیم. وقتی برادر کوچیکم از گرسنگی 

 گریه م��ی کنه، ب��ا ه��م آب رو به جای س��وپ 
می خوری��م. خواهر ب��زرگ ترم ه��ر روز میره 
 بی��رون. میگن تن فروش��ی م��ی کن��ه اما من 
نمی فهمم چون وقتی برم��ی گرده می بینم که 

هنوزم هم بدن داره. 
پدرم سال هاست که زندانه و من همیشه پیش 
خودم همه خان��واده رو توی خونه دور هم تصور 

می کنم. 
 یه عالم��ه غذا، ی��ه عالمه اس��باب ب��ازی و من 
 به مدرس��ه می رم تا یه روز دکتر بزرگی بش��م. 

مگه مجازی همین نیست عمو؟
قبل از آنکه اشک هایم روی صفحه کلید بچکد، 
نوت بوکم را بستم. صبر کردم تا بچه غذایش را 

که حریصانه می بلعید، تمام کند. 
پول غذا را پرداختم. من آن روز یکی از زیباترین 
 و خالصانه تری��ن لبخندهای زندگی��م را همراه 

با این جمله پاداش گرفتم:
- ممنونم عمو، تو معلم خوبی هستی.

 آنج��ا، در آن لحظ��ه، م��ن بزرگ تری��ن آزمون 
 بی خ��ردی مج��ازی را گذراندم. ما ه��ر روز را 
در حالی س��پری می کنیم که از درک محاصره 
 ش��دن وقایع بی رحم زندگی توسط حقیقت ها 

عاجزیم.

دنیـای مجـازی 

كار ما نیست شناسایی راز گل سرخدرس زندگی 

من سکوت خویش را گم كرده ام 

جواب معما 1779



15 روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی  شماره 1780  دوشنبه 28 دی 1394  7 ربیع الثانی 1437

اخبارکوتاهخبر

 ف��ردي ك��ه ب��ا راه ان��دازي تع��دادي وب س��ايت اينترنت��ي در زمينه 
خريد و فروش ارز و تبليغ س��رمايه گذاري به بهانه پرداخت س��ود كالن 
توانسته بود بيش از يك ميليارد ريال از 35 نفر كالهبرداري كند، توسط 

پليس فتا استان اصفهان شناسايي و دستگير شد.
  س��رهنگ جهانگي��ر كريمي، مع��اون اجتماع��ي فرمانده��ي انتظامي 
اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: در پي ش��كايت تعدادي از ش��هروندان 
 مبني بر كالهب��رداري از آنان در فضاي مجازي، موضوع در دس��تور كار 

پليس فتا استان قرار گرفت.
وي افزود: در تحقيقات صورت گرفته مشخص شد، شخصي با راه اندازي 
تعدادي وب سايت در محيط اينترنت در زمينه تبليغ خريد و فروش ارز 
 و سرمايه گذاري به بهانه پرداخت سودهاي كالن اقدام كرده كه شاكيان 
با مشاهده س��ايت، وسوس��ه ش��ده و هر كدام مبالغي بين 10 الي 100 
ميليون ريال به حس��اب ش��خص مزبور واريز مي كنند اما پس از مدتي 

شاكيان با عدم پاسخگويي متصدي سايت روبرو مي شوند.
 اين مقام مسوول عنوان داشت: با اقدامات ويژه و تخصصي كارشناسان 
پليس فتا در فضاي مجازي س��ايت هاي فريبنده مسدود و متصدي آنها 

نيز شناسايي و دستگير شد. 
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اس��تان با بيان اين كه تا كنون 35 
 نفر از ش��اكيان شناس��ايي و تعدادي از آنها به اموال خود دست يافتند، 
اظهار داش��ت: متهم با فريب اين تعداد شاكي توانس��ته بود بيش از يك 
ميليارد ريال از آنان كالهبرداري كند كه با اقرار صريح به بزه انتس��ابي، 

جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شد.
س��رهنگ كريمي خاطر نش��ان كرد: فضاي مجازي يك فضاي بس��يار 
گسترده و آزاد است كه هر كس��ي مي تواند اطالعات خود را در آن درج 
كند و به خاطر همين گستردگي، مجرمان زيادي با حقه ها و ترفند هاي 
مختلف و جذاب س��عي مي كنند به جذب كاربران و فريب آنها بپردازند 
 كه در اين زمينه شهروندان بايد هوشيار باش��ند و فريب تبليغات واهي 

در دنياي مجازي را نخورند.
 وي با بيان اين ك��ه اكثر افراد ش��ياد و كالهبردار در فض��اي مجازي به 
دو دسته كلي تقسيم مي شوند، گفت: عده اي قصد كالهبرداري مالي از 
كاربران را دارند و عده اي ديگر با نيت غيراخالقي وارد اين فضا مي شوند.

اين مقام انتظامي گفت: كاربران در صورت مواجه با س��ايت هاي تبليغ 
در زمينه مشاركت و سرمايه گذاري ابتدا سايت مورد نظر را با استفاده از 
سايت هاي معروف whois بررسي تا از صحت مشخصات گرداننده آن 

سايت مطمئن شوند.
سرهنگ كريمي بيان كرد: راه تشخيص س��ايت هاي مطمئن اين است 
 كه بايد مشخصات دقيق گرداننده س��ايت در سايت هاي whois ثبت 
شده باش��د. همچنين يكي ديگر از مواردي كه بايد براي كاربران آشكار 
باشد آدرس و شماره تلفن دقيق آن شركت است كه بايد در آن سايت درج 
ش��ود و كاربران با انجام اين تحقيقات مي توانند اقدام به سرمايه گذاري 

در آن شركت ك نند.

مدير حوادث و فوريت هاي پزشكي استان اصفهان اعالم كرد: در 48 ساعت گذشته 
بر اثر حوادث رانندگی در جاده های اس��تان اصفهان 23 نفر مجروح شدند و 5 نفر 

جان خود را از دست دادند.
دكتر غفور راستين اظهار كرد: در تماس��ی با فوريت های پزشكی استان اصفهان، 
گزارشی از يك حادثه واژگونی سمند در جاده اصفهان- ميمه اعالم شد. بنابراين 
بالفاصله واحدهای امدادی در صحنه تصادف حاضر ش��دند. وی افزود: نيروهای 
امدادی به سرعت مصدومان حادثه را مورد معاينه قرار دادند و متوجه شدند كه يكی 
از آنها بر اثر شدت جراحات وارد شده در دم جان باخته و 4 نفر ديگر مجروح شده اند؛ 
لذا مصدومان توسط آمبوالنس به بيمارستان محمد رسول اهلل )ص( ميمه انتقال 
يافتند. مدير حوادث و فوريت های پزشكی استان اصفهان تصريح كرد: در حادثه ای 
ديگر نيز بر اثر وقوع يك تصادف زنجيره ای بين سه خودروی تريلی، پرايد و سمند 
و يك عابر پياده در اتوبان ذوب آهن اصفهان، 6 نفر شامل 2 مرد، 2 زن و 2 كودک 

مصدوم شدند و 3 مرد نيز در دم جان خود را از دست دادند.
راستين خاطرنش��ان كرد: مصدومان اين حادثه به بيمارس��تان امام خمينی  )ره( 
فالورجان منتقل ش��دند. وی اظهار كرد: همچنين در روز جمع��ه 24 دی ماه، دو 
خودروی س��واری پيكان و پرايد در جاده اصفهان- فالورجان به شدت با يكديگر 
برخورد كردند كه بر اثر اي��ن حادثه نيز 8 نفر از جمله 5 م��رد، 2 زن و يك كودک 
مصدوم و پس از حضور واحدهای امدادی به بيمارستان امام خمينی )ره( فالورجان 
منتقل شدند. مدير حوادث و فوريت های پزشكی استان اصفهان افزود: بر اثر برخورد 
دو خودروی پرايد و تيبا در جاده انارک- نايين 5 نفر مصدوم شدند و يك نفر جان 
باخت.  راستين ادامه داد: مصدومان اين حادثه نيز توسط دو واحد امداد فوريت های 

پزشكی به بيمارستان حشمتيه نايين منتقل شدند.

فرمانده انتظامي استان از كش��ف 631 كيلو انواع مواد مخدر، در محورهاي 
مواصالتي اس��تان خبر داد.   س��ردار عزيزا... ملكي گفت: در راستاي مبارزه 
با قاچ��اق مواد مخد، مام��وران انتظامي اس��تان هرمزگان طي 24 س��اعت 
 گذشته، چهار طرح مقابله با سوداگران مرگ را در سطح استان اجرا كردند. 
وي افزود: اين طرح ها در محورهاي مواصالتي سندرک ميناب، شهيد ميرزايي 
 بندرعباس، فارياب رودان و كنجي خمير اجرا شد. اين مقام انتظامي با اشاره 
به توقيف 9 دستگاه خودرو و دس��تگيري 18 متهم در اين طرح ها، گفت: با 
تالش ماموران،453 كيلو ترياک، 178 كيلو حشيش و 37 گرم هروئين كشف 
 ش��د.فرمانده انتظامي اس��تان هرمزگان با قدرداني از تعامل مردم با پليس 
در برقراري نظم و امنيت از شهروندان خواس��ت: در صورت اطالع از فعاليت 
باندهاي تهيه و توزيع مواد مخدر مراتب را از طريق تلفن 110 به پليس گزارش 
دهند تا در كمترين زمان نسبت به دستگيري سوداگران مرگ و قانون شكنان 

اقدام شود.

کالهبرداري ميلياردي از 35 نفر
 در فضاي مجازي

در 48 ساعت گذشته؛

جاده  های استان اصفهان 5 نفر را 
به کام مرگ کشيد

کشف 631 کيلو مواد مخدر
در هرمزگان

سه مرد كه در پرونده های جداگانه مرتكب س��ه جنايت شده بودند، در دادگاه 
كيفری استان تهران پای ميز محاكمه قرار گرفتند. يكی از متهمان با همدستی 
 پدرش، م��رد جوانی را در جنوب تهران كش��ته بود و دو قات��ل ديگر با رضايت 

اوليای دم از جنبه عمومی جرم محاكمه شدند.
در نخستين پرونده، پدر و پسری متهم هستند كه پس از قتل پسر جوانی جسد 
مقتول را به آتش كشيده اند. رسيدگی به اين پرونده به دنبال ناپديد شدن مرد 
جوانی در دستور كار پليس پاكدشت قرار گرفت. يك سال پس از ناپديد شدن 
اين مرد، ماموران ردپای پدر و پس��ری را در اين ماجرا كشف و آنها را سال 91 
دستگير كردند. متهمان ابتدا منكر قتل شده اما در ادامه لب به اعتراف گشودند.

با تكميل تحقيقات، پرونده با صدور كيفرخواس��ت برای محاكمه به شعبه دوم 
 دادگاه كيفری استان تهران فرس��تاده ش��د و متهمان به رياست قاضی مقدم 
پای ميز محاكمه قرار گرفتند. براساس كيفرخواست شاهين متهم به قتل عمد، 
پدرش احمد متهم به معاونت در قت��ل و خواهرش مريم متهم به زنای محصنه 
هس��تند. در ابتدای اين جلس��ه اوليای دم در جايگاه قرار گرفت��ه و برای قاتل 

تقاضای قصاص كردند.
شاهين در دفاع از اتهام مباش��رت در قتل عمدی گفت: من اتهام قتل را قبول 

دارم، اما در دفاع از ناموس، مرتكب اين عمل شدم. وقتی مرد جوان را در خانه 
ديدم عصبانی ش��ده و با چاقو او را كش��تم. بعد از قتل جس��د را داخل ماشين 
 انداخته و به يك پل حوالی حس��ن آباد برديم. پيكر غرق در خون پسر جوان را 
از باالی پل به پايين پرت كرده و بعد با بنزين آتش زديم. سه بار خواهرم همراه 
مقتول از خانه فرار كرده بود و همراه او شيش��ه می كشيد. احمد نيز با رد اتهام 
 معاونت در قتل، اظهار كرد: وقتی وارد خانه شديم، مريم پا به فرار گذاشت. من 
او را تعقيب كردم اما فرار كرد. وقتی به خانه بازگش��تم ش��اهين، پسر غريبه را 
كشته بود و من در قتل نقشی نداشتم. رسيدگی به اتهام مريم نيز با درخواست 
وكيل مدافعش به صورت غير علنی برگزار شد. پس از آخرين دفاعيات متهمان 

و وكيل مدافعشان، قضات دادگاه برای صدور حكم وارد شور شدند.
2بار قتل، 2 بار بخشش

همچنين دو قاتل كه توس��ط اوليای دم بخشيده ش��ده بودند، از جنبه عمومی 
جرم در ش��عبه دهم دادگاه كيفری استان تهران به رياس��ت قاضی محمدباقر 
 قربانزاده محاكمه ش��دند. در يك��ی از اين پرونده ها مهدی 31س��اله در حالی 
پای ميز محاكمه قرار گرفت كه سال 82 در يك نزاع مرتكب قتل شده و پس از 
پنج سال رضايت گرفته بود. او سال 90 دومين جنايت خود را هم مرتكب شد 

كه چند روز قبل برای دومين بار توانس��ت رضايت اوليای دم را بگيرد. مهدی 
 در دفاع از خود گفت: من ناخواس��ته و در دفاع از خود مرتكب قتل شده بودم. 
حاال هم تقاضای بخشش دارم و اميدوارم قضات مرا مانند اوليای دم ببخشند.

مرد جوان در تشريح ماجرا گفت: 28 خرداد سال 82 در يك نزاع خيابانی پسری 
را كشتم. به اوليای دم 80 ميليون تومان داديم و رضايت آنها را كسب كرديم. 
 بعد از آزادی تصميم گرفتم ديگر سراغ نزاع نروم. س��ال 90 برای ترک اعتياد 
در يك كمپ بستری شدم. دو روز بعد از بيرون آمدن از كمپ، پسرعمه ام، سراغم 
آمد و مدعی ش��د يكی از اهالی محل به نام اصغر از او اخاذی كرده است. برای 
 گرفتن پول پس��رعمه ام، س��راغ اصغر رفتيم كه با چاقو به من حمله كرد و من 
در دفاع از خود چاقو را از دستش گرفتم و او را كشتم. بعد از دستگيری متوجه 
 ش��دم درگيری به خاطر ي��ك زن بوده اس��ت و او دروغ گفته بود. چهار س��ال 
تالش كردم و با پرداخت 180 ميليون تومان توانس��تم رضاي��ت اوليای دم را 
بگيرم. پس از دفاعيات متهم، قضات دادگاه او را به زندان و تبعيد محكوم كردند.

محاکمه قاتل پشيمان
آخرين قاتلی كه محاكمه ش��د، در ي��ك نزاع در مجتمع بهس��تان در پرديس 
 مرتكب قتل ش��ده بود. محمد 35 س��اله 13 مرداد س��ال 90 پس از درگيری 
بر س��ر جای پارک، مردی به نام عباس را كش��ته بود. او پای چوبه دار توانست 

رضايت اوليای دم را كسب كند و ديروز از جنبه عمومی جرم محاكمه شد.
 مرد ج��وان در حالی كه اش��ك می ريخت در دف��اع از خود گف��ت: روز حادثه 

بر س��ر جای پارک با عباس درگير شده و او را با چاقو كش��تم. قصدم ترساندن 
عباس بود اما به خاطر يك اش��تباه او را كش��تم. پای چوبه دار اوليای دم بدون 
دريافت ديه و برای رضايت پنج تن آل عبا مرا بخشيدند. اوليای دم بعد از گذشت 
خود به من ياد دادند ك��ه می توان خوب بود و خوب زندگی كرد. من هميش��ه 
مديون آنها هستم و می خواهم زندگی جديدی را ش��روع كنم. محمد با حكم 

قضات دادگاه به زودی از زندان آزاد می شود.

گسترش شبكه های اجتماعی از يك سو و ميل به نمايش 
بهتر چهره خود از سوی ديگر باعث شده افراد سعی كنند 
عكس ه��ا و تصاوير جذاب تری در ش��بكه های اجتماعی 
 منتش��ر كنند. حتی در اين راه ممكن اس��ت ب��ا هزاران 
دست كاری تصويری و حتی انتشار عكس های غيرواقعی 
به دنب��ال اين باش��ند ت��ا در فضای مجازی ش��خصيت 

جذاب تری از فضای واقعی داشته باشند. 
اما آيا هركسی مجاز اس��ت هر تصويری را كه بخواهد در 
شبكه های اجتماعی منتش��ر كند؟ اگر كسی از تصاوير 

ديگران سوءاستفاده كرد مشمول مجازات خواهد بود؟
به طور كلی آدم ها به واس��طه ذات فطری خود هميش��ه 
دوست دارند خود را بهتر از آنچه هستند  معرفی كنند و 
در معرض قضاوت ديگران قرار دهند؛ شايد همين مسئله 
 موجب فراگير ش��دن انتش��ار عكس های خاص از افراد 
 در ش��بكه های اجتماعی باش��د. كس��ی با يك ماش��ين 
مدل باال عكس می گيرد، ديگری در س��فر به يك كشور 
خارج��ی، يكی عك��س حض��ور در ي��ك مهمانی خاص 
را می گذارد و يكی ه��م آنقدر با دختره��ای جورواجور 
 عكس می گيرد ت��ا كارش ب��ه پليس و دادگاه كش��يده 

می شود.  
اما قوانين برای انتشار چنين عكس هايی چه مقرراتی را 

تعيين كرده است؟
بر اساس ماده 14 قانون جرائم رايانه ای، هركس به وسيله 
س��امانه های رايانه ای ي��ا مخابراتی ي��ا حامل های داده، 
 محتويات مس��تهجن را منتش��ر و توزيع كند، به حبس 
از 91 روز تا دو سال يا جزای نقدی از 5 تا 40 ميليون ريال 

يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
در واقع بر اس��اس اين ماده قانون��ی، هيچ كس نمی تواند 
عكس مس��تهجنی از خود يا ديگران ول��و اين كه ايرانی 
نباشند، منتشر كند و اگر چنين كاری انجام دهد، مجازات 

خواهد شد.
اما عالوه ب��ر اينها، بر اس��اس قان��ون مجازات اس��المی 

)بخ��ش تعزيرات(، انتش��ار هر عكس��ی ك��ه به نوعی 
عف��ت عموم��ی را جريح��ه دار كن��د، می تواند 

 يك ج��رم تلقی ش��ده و تحت پيگ��رد قرار 
گيرد.

 بر اس��اس م��اده 638 قان��ون مجازات 
اس��المی مص��وب س��ال 137، هركس 
در انظ��ار و اماك��ن عموم��ی و معاب��ر 

تظاه��ر ب��ه  عم��ل حرام��ی كن��د ع��الوه 
ب��ر كيف��ر عم��ل ب��ه حب��س از 10 روز تا 
 دو م��اه ي��ا 74 ضرب��ه ش��الق محك��وم 

می شود. 
بر اس��اس اين ماده، انتش��ار عكس در حال شرب 

 خمر، حضور در مجالس لهو و لعب، تظاهر به افعال حرام 
يا هر عكس و رفتار ديگری كه ب��ه نوعی عفت عمومی و 
اخالق خانوادگی را جريحه دار می كند از منظر قانونگذار 

جرم شناخته شده و مستوجب كيفر است. 
عالوه بر اين، انتشار هرگونه نوشته يا طرح ، گراور، نقاشی ، 
تصاوير، مطبوعات ، اعالنات ، عالئم ، فيلم ، نوار س��ينما يا 
به طور كلی هرچيز كه عفت و اخالق عمومی را جريحه دار 
كند نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و بر اساس ماده 640 
قانون مذكور، مستوجب حبس از س��ه ماه تا يك سال و 
جزای نقدی از يك ميليون و 500 هزار ريال تا 6  ميليون 
ريال و تا 74 ضربه  ش��الق يا به  يك  يا دو مجازات مذكور 

خواهد بود.
انتشار تصاویر خصوصی دیگران

اما هميشه موضوع انتشار عكس های ناجور يا خالف عفت 
از سوی خود فرد نيست؛ گاهی موضوع درخصوص انتشار 
تصاوير خصوصی ديگران در فضای مجازی و سوءاستفاده 

از آن است. 
پليس همواره هشدار می دهد شهروندان هرگز فايل هايی 
مانند عكس، فيل��م و كليپ های خانوادگ��ی را در رايانه، 
تبلت، لپ تاپ و گوشی تلفن همراه خود نگهداری نكرده 
و س��عی كنند با تهيه يك حافظه جانبی تمام فايل های 
شخصی شان را در آن ذخيره و در يك جای امن نگهداری 

كنند. 
اما اگر كس��ی اقدام به انتش��ار تصاوير خصوصی ديگران 
كند، چه مجازاتی در انتظارش است؟

ماده 17 قانون جرائ��م رايانه ای به 
طور مش��خص هتك حيثيت از 
طريق انتشار تصاوير خصوصی 
عن��وان  دارای  را 

و  دانس��ته  مجرمان��ه 

در اي��ن خص��وص تاكيد می كن��د: »هركس به وس��يله 
سيس��تم های رايان��ه ای ي��ا مخابراتی ص��وت، تصوير، 
فيل��م خصوصی يا خانوادگی يا اس��رار ديگ��ری را بدون 
 رضايت او منتشر كند يا در دس��ترس ديگران قرار دهد، 
به نحوی كه منجر به ضرر ي��ا عرفا موجب هتك حيثيت 
او ش��ود، به حبس از 91 روز تا دو س��ال يا جزای نقدی 
 از 5 ت��ا 40 ميلي��ون ري��ال يا ه��ر دو مج��ازات محكوم 

خواهد شد.«
اين مجازات برای كسانی است كه بدون تغيير در تصاوير 

نسبت به انتشار آن اقدام می كنند. 
قانونگذار برای كس��انی نيز كه با تصويرس��ازی درصدد 
ه��دف ق��راردادن آبروی اف��راد هس��تند ني��ز مجازات 
جداگانه ای از انتش��ار تصاوير خصوص��ی در نظر گرفته 
اس��ت. همچنين اگر تصاوير مس��تهجن باش��د در اين 
 صورت مرتك��ب ب��ه حداكثر ه��ر دو مج��ازات  خواهد 

شد.
بايد توجه كرد تمام اين مقررات در جايی است كه صاحب 
تصاوير از انتش��ار آن راضی نباشد يا كسی با هدف هتك 
حيثيت از كسی نس��بت به تغيير تصاوير اقدام كند و در 
غير اين صورت اگر كس��ی با رضاي��ت تصاوير خصوصی 
را در ش��بكه های اجتماعی ي��ا اينترنتی منتش��ر كند، 
در اين ص��ورت نمی توان��د ادعايی در خصوص انتش��ار 
 گسترده آنها داشته   و خالصه بايد پاسخگوی رفتار خود

 باشد.

مفاد آرا
10/106 آگه�ی موضوع م�اده 3 قانون وم�اده 13 آیین نامه قان�ون تعیین تکلیف 

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

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1( رأی ش��ماره 9833 هیأت : خانم کبری رازقی بیدگلی فرزند غالمحس��ین ش��ماره 
شناسنامه 123  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 94/77 مترمربع شماره پالک 2207 
فرعی مجزا از ش��ماره 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از حسین مجیدی و عیسی اربابی
2(رأی شماره 11047 هیأت : آقای محمد اکوان فرزند حسین شماره شناسنامه 1770 
و خانم معصومه رحیمی بیدگلی فرزند حسین شماره شناسنامه 2243  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 118/36 مترمربع شماره پالک 2901 فرعی مجزا از 
شماره 1 فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل. مالکیت مشاعی
3(رأی ش��ماره 10831 هیأت : آقای قدس��یه عمرانی بیدگلی فرزند علی اکبر شماره 
شناسنامه 280 ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 785/69 مترمربع به شماره 165 
فرعی از پالک 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخ��ش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
4(رأی ش��ماره 10741 هیأت : آقای مجید ش��بانیان بیدگلی فرزند ابوالفضل شماره 
شناسنامه 339 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 191/87 مترمربع شماره پالک 57 
فرعی مجزا از ش��ماره 4 فرعی از پالک 105 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

5(رأی ش��ماره 11137 هیأت : آقای س��لمان عیاری بیدگلی فرزند علی اکبر ش��ماره 
شناسنامه 719 و خانم س��میرا جوزائی بیدگلی فرزند علی محمد شماره شناسنامه 
6190020607  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 56/90 مترمربع شماره 
پالک 28 فرعی مجزا از ش��ماره 13 فرعی از پالک 280 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از عباس عیاری
6(رأی ش��ماره 11135 هیأت : آقای محمد خورش��یدی بیدگلی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 846 ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 68/50 مترمربع شماره پالک 
47 فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 286 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از ورثه مرحوم سید مبرزا حسینی بیدگلی
7(رأی شماره 11136 هیأت : آقای محمد کاظم مبلغی فرزند عبداله شماره شناسنامه 
2849 با قیومیت خانم کبری عمی، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 156 مترمربع 
ش��ماره پالک 46 فرعی مجزا از ش��ماره 1 فرعی از پالک 286 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه مرحوم سید مبرزا حسینی بیدگلی
8(رأی شماره 11130 هیأت : آقای علی محد یونس��ی بیدگلی فرزند علی اکبر شماره 
شناس��نامه 242 و خانم مهری س��ادات خزاقی فرزند محمد ش��ماره شناسنامه 5  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180/78 مترمربع شماره پالک 14 فرعی 
از پالک 444 اصلی و شماره 1و 2 و قسمتی از مشاعات فرعی از پالک 444 اصلی واقع 
در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از خانم قمرنساء سلمانی بیدگلی 

و حسین حسین زاده زارع بیدگلی
9(رأی ش��ماره 11133 هیأت : آقای زهرا نمکی فرزند رمضان شماره شناسنامه 52 ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 313/5 مترمربع شماره پالک 11 فرعی مجزا از شماره 
3و4و قسمتی از 1 فرعی از پالک 586 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.مالکیت مشاعی
10(رأی شماره 11119 هیأت : آقای رحمت اله باهو فرزند حسن شماره شناسنامه 263 
و خانم زهره شاه میرزائی بیدگلی فرزند عباس شماره شناسنامه 208  )بترتیب نسبت 
به 2 و 4 دانگ مشاع( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 187/30 مترمربع شماره پالک 
3 فرعی مجزا از پالک 1032 اصلی واقع در اماکن بخ��ش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی

11(رأی ش��ماره 11208 هیأت : خانم اکرم حی��دری مقدم آرانی فرزند حیدر ش��ماره 
شناسنامه 551  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 124/65 مترمربع شماره پالک 1950 
اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه حیدر حیدری 

مقدم پور آرانی و خانم ربابه بخشی کالهی آرانی
12(رأی شماره 11050 هیأت : خانم طاهره گلی بیدگلی فرزند حسن شماره شناسنامه 
9174 ، ششدانگ  یکباب مغازه به مس��احت 15/7 مترمربع شماره پالک 8154 فرعی 
مجزا از ش��ماره 1241 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسین توکلی
13(رأی شماره 11264هیأت : حسین شبان قمصری آرانی فرزند تقی شماره شناسنامه 
11743، ششدانگ  یکباب خانه  به مساحت 67.4 مترمربع شماره پالک 8166 فرعی مجزا 
از شماره 770 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از محمدتقی شبان قمصری
14(رأی شماره 11059 هیأت : آقای عباس شائی آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 
10722 ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مس��احت 25/60 مترمربع شماره پالک 2677 
فرعی مجزا از پالک 2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.

ابتیاعی از علی محمد سعدآبادی
15(رأی ش��ماره 11114 هیأت : خانم محدثه مش��تاق فرزند اصغر شماره شناسنامه 
478  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 219 مترمربع شماره پالک 1694 فرعی مجزا از 
شماره 235 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از مانده علی اطاعت
16(رأی شماره 11112 هیأت : خانم رینب هارونی مقدم فرزند رجبعلی شماره شناسنامه 
216 و آقای حسین گل پیرا فرزند حسن شماره شناسنامه 14  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
یکبابخانه به مس��احت 185/88 مترمربع ش��ماره پالک 1695 فرعی مجزا از شماره 
374 فرعی از پالک 2640 اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
17(رأی شماره 10818 هیأت : آقای عباس بوجاری فرزند علی شماره شناسنامه 44 و 
خانم طاهره ابلی آرانی فرزند رمضانعلی شماره شناسنامه 151 و آقای حسن بوجاری 
فرزند عباس شماره شناس��نامه 686 )بالسویه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 

366/20 مترمربع شماره پالک 1691 فرعی مجزا از ش��ماره 376 فرعی از پالک 2640 
اصلی واقع در آران دشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی

18(رأی ش��ماره 11107 هیأت : آقای امان اله طالبی آرانی فرزند س��یف اله ش��ماره 
شناسنامه 55 و خانم کبری مرنجابی فرزند حسین شماره شناسنامه 39  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 133/45 مترمربع ش��ماره پالک 1079 فرعی مجزا 
از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وش��اد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.مالکیت مشاعی
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : 94/10/12
تاریخ انتشار نوبت دوم :94/10/28

عباس عباس زادگان  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل
ابالغ رای 

شماره دادنامه:9409973734600930 شماره پرونده:9409983735100306 شماره بایگانی 
شعبه:940605 شاکی: آقای رضا رفیعی میالجردی فرزند قریب خان به نشانی نطنز 
– بلوار علیاء – کوچه ش��اهد – پالک6 متهم: آقای فریدون س��االروند فرزند نوراله به 
نشانی تهران اتهام: سرقت گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی 
را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای 
دادگاه: در خصوص اتهام آقای فریدون ساالروند دایر بر سرقت یک دستگاه دوربین 
آمریکایی دو چشم شکاری موضوع ش��کایت آقای رضا رفیعی با عنایت به شکایت 
شاکی خصوصی، اظهارات افراد حاضر در محل،سوابق کیفری متهم، عدم حضور 
متهم در این مرجع و اینکه مش��ارالیه دفاعی در قبال اتهام مطروحه از خود به عمل 
نیاورده و س��ایر قرائن و امارات موجود در پرونده علیهذا دادگاه به استناد بند یک از 
ماده 656 از قانون مجازات اسالمی ضمن رعایت مواد 19و37و38 از همان قانون به 
تحمل دو سال حبس و 30 ضربه شالق و به استناد ماده 667 از قانون مرقوم به رد عین 
مال مس��روقه و در صورت فقدان آن به رد مثل یا قیمت در حق مالباخته محکوم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل اعتراض در 
این شعبه دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر 
استان اصفهان است.م الف:331 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر نطنز)جزایی سابق(

مجازات انتشارعکس های نامتعارف در فضای مجازی

از قتل به خاطر ناموس تا بخشش پای چوبه دار



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

پيامبر صلى  اهلل  عليه  و  آله :
از يكديگر گذشت كنيد، تا كينه  هاى ميان شما 

از بين برود.
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آشپزی

گوناگون

    

مواد الزم ب�رای خمير پيتزا :آرد س��ه و نیم پیمان��ه )در صورت نیاز 
اضافه شود(، شکر یا عسل دو قاش��ق مرباخوری، نمک یک و نیم قاشق 
مرباخوری، پودر خمیر مایه فوری یک و یک چهارم قاش��ق مرباخوری، 

روغن زیتون یک و نیم قاشق غذاخوری.

مواد الزم برای روی پيتزا : روغن زیتون یک قاشق غذاخوری، گوجه 
فرنگی له ش��ده یک و س��ه چهارم پیمانه، ریحان یک قاشق غذاخوری، 
 سیر ۲ حبه،رب گوجه فرنگی۲ قاشق غذاخوری،پنیر مازارال ۴۰۰گرم،

برگ ریحان تازه به مقدار الزم.
 طرز تهيه پيتزا گوجه ای :

آرد، ش��کر یا عس��ل، نمک، خمیرمایه فوری و روغن زیتون را در ظرف 
مخلوط کن برقی بریزید. یک و یک چهارم به اضافه ۲ قاش��ق غذاخوری 
آب به مواد اضافه کنید و بگذارید هم بخورد تا مواد به شکل خمیر دربیاید. 
خمیر را روی سطحی که کمی آرد پاشیده شده ورز دهید. در صورت نیاز 
آرد یا آب بیشتر اضافه کنید. خمیر باید نرم اما نه چسبناک باشد. خمیر 
را در ظرفی که کمی چرب کرده اید، بگذارید و روی آن را بپوشانید و به 
مدت ۸ س��اعت در یخچال قرار دهید.فر را روی ۱۸۰ درجه سانتی گراد 
تنظیم کنید.خمیر پیتزا را به اندازه دلخواه تقس��یم و با وردنه باز کنید. 
کمی روی هر یک روغن زیتون بریزید. برای تهیه سس، ابتدا سیر را کمی 
در روغن زیتون تف��ت دهید، گوجه فرنگی، رب گوج��ه، نمک و فلفل را 

اضافه کنید و کمی تفت دهید. سپس بگذارید سرد شود.
پس از سرد شدن سس را به اندازه کافی روی هر خمیر بریزید و به مدت 
۱۵ دقیقه در فر قرار دهید. سپس از فر در بیاورید، پنیر مازارال را روی آن 
بپاشید و دوباره برای ۱۰ تا ۱۳ دقیقه در فر قرار دهید، بعد از آن پیتزا را 

درآورده، با برگ ریحان تزیین و سرو کنید.

 م��ردم مص��ر باس��تان ب��ه م��دت ه��زاران س��ال حیوان��ات را 
می پرستیدند. 

حیوانات به دالیل گوناگون مورد پرستش آنان بودند؛ برای مثال آن ها 
سگ ها را شکارچیان قابلی می دانستند که از خانه هایشان محافظت 
می کردند؛ اما در این میان، گربه ها برای مصریان باس��تان از جایگاه 

ویژه ای برخوردار بودند.
 بر اس��اس آثار یافت ش��ده، ب��ه نظر می رس��د که مصریان باس��تان، 
گربه ها را دارای نیروی جادویی می دانستند. گربه ها برای آنان نمادی 

از خوشبختی به شمار می رفتند.
خانواده های ثروتمند به گربه هایشان جواهر و زیورآالت می آویختند 

و به آن ها لباس های گران قیمت می پوشانیدند. 
آن ها همان طور که با فراعنه رفتار می کردند، باید با گربه ها هم رفتار 

می کردند.
 اگر گرب��ه ای می م��رد آن را مومیایی م��ی کردند و به نش��انه  اندوه 
برای گربه خانوادگی و دس��ت آموزشان ابروهایش��ان را می تراشیدند 
 و تا وقت��ی ابروها دوباره رش��د کند و بروید، مراس��م عجی��ب برگزار 

می کردند.
اگر کس��ی گربه ای را حتی تصادفی می کش��ت، او را مجازات کرده و 

می کشتند.
نام یک��ی از خدایان مصرباس��تان» بس��تت« ب��ود. آنها بر ای��ن باور 
بودند که بس��تت می تواند به ش��کل ی��ک گربه دربیاید. کاوش��گران 
در چند س��ال اخی��ر در مناط��ق دلتا و صعی��د مصر به س��رنخ هایی 
 دس��ت یافته اند که نش��ان می دهد، نه تنها گربه ها بلکه گربه سانان 

به طور کلی مورد پرستش مصریان بوده اند.
باستان شناسان بقایای یک مجسمه را که به شکل یک شیر ماده  بزرگ 

است، کشف کرده اند.

پيتزا گوجه ای )مارگاریتا(

جایگاه عجيب گربه ها در مصر باستان!

خانه داری
در کنار انتخاب یک تخت خواب راحت، انتخاب مالفه و روتختی مناس��ب نیز در 
بهداش��ت و آرامش خوابتان تاثیری غیرقابل انکار دارد. روتخت��ی زیبا اگرچه در 
زیبایی دکور اتاق خوابتان نقش به سزایی دارد، ولی هنگام خرید نباید فقط به این 
نکته توجه کنید. کیفیت و مقاومت روتختی نکته  مهمی است که حتما باید به آن 
توجه کرد. انتخاب مالفه نرم و مناسب به راحتی جسم و آرامشتان کمک می کند.

هنگام خرید روتختی و مالفه از سایز تشک هایتان به طور کامل آگاهی داشته باشید. 
گاهی پیش می آید که تشک ها دراندازه های استاندارد نیستند )مانند تشک هایی 
که برای تخت های سفارش داده  شده  می س��ازند.( بهتر است اندازه های تشک را 

خودتان با متر در بیاورید و روتختی را بر حسب اندازه های تشک سفارش دهید.
  تع��داد تارهای موجود در ه��ر س��انتی متر مربع، نمایانگر ن��وع و کیفیت پارچه  
مالفه و روتختی اس��ت. معموال روتختی هایی که تعداد تار و پودهایش��ان در هر 

سانتی مترمربع زیاد است نرم تر، لطیف تر و با دوام ترند. 
این روزها استفاده از روتختی های کتان خیلی رایج شده. استفاده از روتختی های 
کتانی که یکی در میان با تارهای فالنل ادغام ش��ده معموال با سلیقه ما ایرانی ها 

بیشتر جور در می آید؛  ضمن این که این پارچه ها نرم تر هم هستند.
برای تزیین تخت خوابتان توصیه می ش��ود بهترین روتخت��ی )و ترجیحا از نوع 
مرغوب( را انتخاب کنید چرا که سهم عمده ای از زیبایی اتاق خواب به رنگ و نوع 

روتختی بستگی دارد. 
روتختی ای را انتخاب کنید که از لحاظ رن��گ و نما با کل اتاق خوابتان هماهنگی 
داشته باشد یا این که به اتاق خواب تان رنگ، حجم و عمق بدهد. اگر عادت دارید 

که در هر یک از فصول س��ال، نمای اتاقتان را با رو تختی تغییر بدهید، بهتر است 
بدانید که در فصول گرم سال )بهار و تابستان( استفاده از رنگ های روشن و کم رنگ 
مناسب تر است و در فصول سرد )پاییز و زمستان( استفاده از رنگ های تیره )مانند 

زرشکی و سورمه ای( مناسب تر است.

شش نکته درباره روتختى ها

معرفی کتاب

کتاب » درگیری ش��غلی از منظر هوش هیجانی« نوشته » امیرعباس 
بابکیان پور« و » آزاده اخضری همدانی« را انتشارات » فراگیرهگمتانه« 

منتشر کرده است.
در دنیای امروز کار و فعالیت های شغلی بخش اعظمی از  زندگی بشر را 
به خود اختصاص داده اس��ت و این باعث شده است که انسان ها وقت و 
زمان بسیاری را در محیط های کاری و سازمان ها برای انجام وظایف و 

نقش های حرفه ای خود سپری کنند. 
درگیری ش��غلی برگرفته از عوامل مختلفی از جمله عوامل س��ازمانی،  
عوامل محیط��ی و عوامل فردی اس��ت. یکی از عوامل ف��ردی کنترل 

هیجانات و احساسات در محیط های کاری است.
افرادی که بتوانند سطح هیجانات و احساسات خویش را به خوبی کنترل 
کرده و از هوش باالیی در زمینه تنظیم هیجانات برخوردار باشند، بهتر 
می توانند خود را با محیط کاری همس��و و هم جهت س��ازند.  بنابراین 
هوش هیجانی باال در نزد کارکنان ، زمینه ساز ارتباط و تعامالت  سازنده  
کاری و در  نتیجه درگیری شغلی خواهد بود. لذا در این کتاب  درگیری 
شغلی  از منظر عوامل فردی از جمله هوش هیجانی  مورد بررسی قرار 

گرفته است.
این کتاب در پنج فصل تنظیم شده اس��ت؛ فصل اول به کلیات موضوع 

اختصاص دارد. 
در فصل دوم کتاب ات��دا ورد بخش اول  تعاریفی از ه��وش و هیجان و 
 ویژگی های هیجان و... ارائه داده ش��ده و در دومین بخش به مس��ائلی 

از قبیل درگیری شغلی و مزایای درگیری شغلی و موانع درگیری شغلی 
و.. پرداخته می شود و  در سومین بخش نیز پیشنه  موضوع مورد بحث، 

بررسی شده است.
 سومین فصل به  روش شناسی موضوع می پردازد و فصل های چهارم و 

پنجم به یافته و نتیجه گیری اختصاص یافته است.

درگيری شغلى از منظر هوش هيجانى 

یکی از سوژه های پرطرفدار تماشاگران س��ینما و تلویزیون مکانی است که هیچ انسانی 
تمایلی به حضور در آن ندارد و البته در اکثر موارد موضوع فیلم ها نیز درباره گریختن از آن 
است. س��ینما و تلویزیون ما را به مکان هایی جدید می برند و با موقعیت هایی تازه روبه رو 
می کنند که شاید در دنیای واقعی هیچ گاه امکان روبه رو شدن با آن ها را نداشته باشیم. 
این روزها شاهد پخش قسمت جدید سریال »در حاشیه« از شبکه ی سوم سیما هستیم. 
کاراکترهای س��ریال این بار به جای بیمارس��تان راهی زندانی خیالی شده اند که از نگاه 
بیننده شباهتی به زندانی واقعی ندارد و نگهبان های کت و شلواری، فضای غریب اردوگاه و 
لباس های متفاوت زندانیان به دنیای واقعی تعلق ندارند. شاید این ترفندی برای جلوگیری 
از اعتراض های احتمالی به سازندگان سریال باشد، چون تجربه  اعتراض اقشار گوناگون 

جامعه به برنامه های طنز امری سابقه دار است. 
در زندان »در حاش��یه« اگرچه مفاهیم و موقعیت ها مثل انفرادی، س��لول و ... با واقعیت 
مطابقت دارد اما در واقع این موقعیت ها تنها در نام با ما به ازای واقعی شان شریک هستند. 
حتی بازیگران س��ریال هم از زندان خود به عنوان کمپ یا اردوگاه نام می برند تا احتماال 

جلوی هر گونه اعتراض یا حساسیت را بگیرند.
در سری جدید »در حاشیه«، دو کاراکتر کلیدی داستان با بازی مهران مدیری و محمدرضا 
هدایتی دیگر حضور ندارند و داستان سریال گرفتاری  شخصیت های ناآشنا با فضای زندان 
در مواجهه با گروه خالف کار حاکم بر زندان را به تصویر می کشد که تا اینجای کار هرچه 

تالش کرده اند راهی برای مقابله با زورگویی آنها پیدا نکرده اند. 
اما از این موضوع که بگذریم تا کنون پیش خود فکر کرده اید که آیا زندانیان در محیط زندان 
عالقه ای به تماشای فیلم ها و سریال هایی با این موضوع دارند؟ و زندان های تصویر شده در 

فیلم ها از نگاه آنان تا چه اندازه واقعی هستند؟
 در همین رابطه چندی پیش یکی از ش��بکه های تلویزیونی در انگلستان برای پی بردن 
به این موضوع برنامه ای ساخت که در آن با تعدادی از زندانیان مصاحبه کرده و سخنان 
آن ها را معیار بررسی این موضوع قرار داده و در ضمن از آن ها خواسته بود که فیلم محبوب 

خود با موضوع زندان را انتخاب کنند. زندانیان شرکت کننده در این پژوهش با فیلم ، بیگانه 
نبوده و عالقه  زیادی به فیلم هایی با داس��تان واقعی مانند » فرار از آلکاتراز« و » فراری از 
گروه مجرمان« داشتند. البته براس��اس آمارها کتاب هایی با موضوع جنایات واقعی نیز 
محبوب ترین کتاب های کتابخانه  زندان بودند. یکی از نکات مورد اشاره  زندانیان این بود 
که بسیاری از فیلم ها با موضوع زندان از حقیقت فاصله دارند. در حقیقت زندگی در زندان 
 اغلب معمولی و خسته کننده است، بنابراین شگفت نیس��ت اگر کارگردان ها با افزایش 
بار درام اثر و با استفاده از ابزارهای هنری س��ینما محصولی جذاب را به مخاطب تحویل 
دهند. یکی از نکات جالبی که پس از گفت وگو با زندانیان درباره فیلم هایی از این دس��ت 
مشخص شد این بود که در دنیای آن ها نیز فیلم » رستگاری در شائوشنک« محبوب ترین 
 فیلم اس��ت. خیلی از زندانیان اعتقاد داشتند که این فیلم ش��گفت انگیز را  می توان بارها 

به تماشا نشست.
یکی از نکات جذاب فیلم برای زندانیان به تصویر کشیدن لحظات نخست ورود به زندان 
برای اولین بار و حس واقعا وحشتناک آن است، زمانی که صدای بسته شدن در را پشت 

سرتان می شنوید و پس از آن تنها نشسته و به گریه می افتید.
این فیل��م برترین اثر تاریخ س��ینمای جه��ان در می��ان ۲۵۰ فیلم انتخابی وب س��ایت 
"imdb است. » رستگاری در شائوش��نک« به کارگردانی فرانک دارابونت و نقش آفرینی 
مورگان فریمن و تیم رابینز در سال ۱۹۹۴ نامزد هفت جایزه اسکار شد. این فیلم با اقتباس 

از داستان کوتاهی نوشته  استیفن کینگ ساخته شده است.
فیلم درباره بانکدار سفیدپوستی به نام اندی است که بی گناه به زندان افتاده و در زندان 
 رابطه  دوس��تی محکمی با یک زندانی سیاه پوس��ت به نام رد، پیدا می کند. پس از حدود 
دو دهه زندگی در شرایط وحشتناک زندان اندی موفق به فرار از زندان و رسوا کردن مدیر 

زندان می شود و رد نیز نهایتا پس از آزادی به عهدی که با دوست خود بسته وفا می کند.
واقعی بودن فیلم در برخی جنبه ها برای زندانیان قابل قبول نبود و حتی بسیاری از آنان 
صحنه  نوشیدنی خوردن زندانیان روی سقف را خنده دار توصیف می کردند. همان گونه 

می توان نمایش راحت مخلوط ش��دن آدم های از طبقات و نژادهای مختلف در آمریکای 
دهه ی ۴۰ را اندکی مورد تردید قرار داد. هر چند که در نهایت اکثر زندانی ها با احساسی که 

رد در هنگام آزاد شدن تجربه  می کرد، احساس همزادپنداری داشتند.
درباره فیلم » رستگاری در شائوشنک« به سادگی با صحبت با چند تن از زندانی ها متوجه 
 می ش��ویم که فیلم حامل پیام مهمی برای آنان اس��ت و آن پیام چیزی نیست جز امید. 
 همان گونه که یکی از آن ها می گوید : » زندان قادر نیست امید را از شما بگیرد، اگر امید 

در دل شما زنده باشد، کمتر احساس زندانی بودن می کنید.«
اما » رستگاری در شائوشنک« تنها فیلم محبوب زندانیان نیست. آثار دیگری هم هستند 

که با موضوع زندان و زندانی توانسته اند به آثار درخشانی در تاریخ سینما تبدیل شوند:
مسير سبز و یک داستان ماورائى

فرانک دارابونت این فیلم را نیز با اقتباس از داستانی نوشته  استیون کینگ ساخته است.  
این فیلم با نقش آفرینی تام هنکس و مایکل کالرک دانکن باز هم داستان محکومی بی گناه 
را روایت می کند که به مرگ با صندلی الکتریکی محکوم شده است. در جریان فیلم متوجه 
قدرت فراطبیعی محکوم غول پیکر سیاه پوست می شویم که حتی قادر به درمان بیماری 
 زندانبان است. او که از ش��رارت های موجود در جهان به تنگ آمده، صندلی الکتریکی را 

با آغوش باز می پذیرد و شاید رستگاری در این فیلم نیز از همین راه حاصل می شود.
پاپيون؛ لعنتى ها من فرار کردم

 بی گم��ان ن��ام » پاپیون« ب��ه گوش اغلب ما آش��نا اس��ت. فیلم��ی با بازی درخش��ان 
استیو مک کوئین و داستین هافمن که بر اساس سرگذشت نامه  آنری شاریر ساخته  شد. 
شاریر که نام مس��تعار پاپیون به معنای پروانه را برخود نهاده بود، در دادگاه به اتهام قتل 
محکوم شد. او هیچ گاه نپذیرفت که گناهکار است و چند بار دست به فرارهایی ناموفق از 
زندان زد تا سرانجام موفق به فرار شد. صحنه  پایانی فیلم »پاپیون« و موسیقی تاثیرگذار 
آن بی گمان در پس زمینه  ذهن تمام دوست داران فیلم نقش بسته است. جری گلداسمیت 

برای خلق موسیقی متن » پاپیون« نامزد جایزه اسکار شد.

فرار بزرگ به سبک استيو مک کوئين
فرار دسته جمعی ناموفق اسرای جنگی از زندان های آلمان نازی در دوران جنگ جهانی 
دوم در فیلم » فرار بزرگ« به کارگردانی جان استرجس به نمایش گذاشته شد. این فیلم 
 یکی از مش��هورترین فیلم های س��ینمایی جهان با موضوع زندان و فرار از زندان با بازی 
استیو مک کوئین، جیمز گارنر، ریچارد اتنبرو و چارلز برانس��ون است که سال ۱۹۶۳ به 

سینما آمد. این فیلم نامزد جایزه بهترین فیلم گلدن گلوب شد.
 دیوانه ای که در قفس مرد

داستان فیلم » دیوانه از قفس پرید« حکایت محکومی است که برای فرار از مجازات زندان 
خود را یک روانی جلوه داده و برای گذراندن دوران محکومیت خود به یک آسایشگاه روانی 
می رود که از هر زندانی، بدتر است. این فیلم یکی از برترین آثار سینمای جهان به شمار 
می رود و با اقتباس از رمان » پرواز بر فراز آشیانه ی فاخته« نوشته  کن کیسی به کارگردانی 
میلوش فورمن ساخته شد. این فیلم با نقش آفرینی جک نیکلسون جایزه اسکار بهترین 
فیلم سال ۱۹۷۵ را از آن خود کرد. جک نیکلسون نیز برای بازی در این فیلم اسکار گرفت.

یک پيامبرو لحظات دردناک زندانى شدن
 یک پیامب��ر به کارگردان��ی ژاک اودی��ار برنده جایزه بفت��ا بهترین فیل��م خارجی زبان، 
 یکی از بهترین فیلم ها در این زمینه است. دقت این فیلم در به تصویر کشیدن احساسات 

یک جوان پس از ورود به زندان بی نظیر است. 
مجله  س��ایت اند س��اند این فیلم را به عنوان بهترین فیلم س��ال ۲۰۰۹ برگزید. جایزه 
بزرگ جش��نواره فیلم کن و جایزه س��زار بهترین فیل��م از دیگر جوایز س��ینمایی مهم 
اهدا ش��ده به این فیلم هستند. پیشنهاد بس��یاری از منتقدان س��ینما این است که اگر 
می خواهید تجربه زندان حقیقی بدون زندانی ش��دن داش��ته باش��ید، بای��د این فیلم 
را تماش��ا کنید.» قطار سریع الس��یر نیمه ش��ب«، »فرار از زندان آلکات��راز«، »تپه« و» 
 بازداش��تگاه ش��ماره ۱۷« از دیگر آثار مطرح س��ینمای جهان با این موضوع به ش��مار 

می روند. 

از زندان در حاشیه تا زندان پاپیون
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