
حسن روانفر در نشست خبری که پیرامون 
تشریح آخرین اقدامات انجام شده در شهر 
 جدید بهارستان و بهره برداری از پروژه های 
دهه فجر امسال داشت، گفت: براس��اس برنامه های از پیش 
طراحی شده و تعهداتی که در س��ال  گذشته داده شده بود، 
چندین پروژه برای بهره برداری در ایام دهه فجر آماده است.

وی با اش��اره به تحویل 2 ه��زار و 700 واحد مس��کن مهر 
بهارستان و بهره برداری از پروژه بزرگ محور میانی و ورودی 
اصلی شهر جدید بهارستان در دهه فجر امسال ابراز داشت: 
در حال حاضر تمام سهمیه مسکن مهر شهر جدید بهارستان 
11 هزار واحد اس��ت  که ت��ا کنون 4 ه��زار و 212 واحد آن 
تحویل مردم شده و 2 هزار و 700 واحد مسکن آماده تحویل 
است، اولین سری از مس��کن های مهر تفاهم نامه سه جانبه 

است.
پروندهمسکنمهربهارستانخرداد95بستهمیشود

 مدیرعامل ش��رکت عمران شهر جدید بهارس��تان در ادامه 
 با تاکید بر اینکه پرونده مسکن مهر ش��هر جدید بهارستان 

 ب��ا تالش هایی خ��رداد95 بس��ته خواهد ش��د، اضافه کرد: 
این طرح همراه با سراسر کشور اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ارائه همزمان خدمات زیربنایی با اسکان 
جمعیت در واحدهای مس��کن مهر ش��هر جدید بهارستان 

در کش��ور بی نظیر اس��ت، افزود: همچنین آغ��از و تکمیل 
محوطه سازی، س��اخت 6 مدرس��ه، پیاده روها و فضاسازی 
 و مس��جد منطقه مس��کن مهر بهارس��تان از دیگر اقدامات 

انجام شده است.
روانفر در خصوص ایجاد تاسیس��ات و امکان��ات ایمنی برای 
مس��کن مهر بهارستان نیز گفت: اس��کان همزمان جمعیت 
همراه با ارائه خدم��ات روبنایی و زیربنایی در مس��کن مهر 
 شهر بهارستان، یک تالش و جدیت همگانی را می طلبید که 
بر این اس��اس در حال حاضر فاضالب، آب، گاز همه واحدها 
به صورت صددرصد صورت گرفته و بعضا در برخی از مواقع 

بحث برق هنوز تکمیل نشده است.

وی با اش��اره به تکمیل فازهای 1 ،2 و3 مس��کن مهر ش��هر 
جدید بهارس��تان و آغاز فاز4 آن در س��ال آتی که مرتبط با 
 تفکیک پالک های واحده��ا و احداث گذرها اس��ت، گفت: 
در مجموع،300 هکتار محدوده فاز1و 2و3 است که با آغاز 
 فاز 4، پروژه100 هکتاری دیگر اضافه می ش��ود، در اختیار 
 ق��رار دادن زمی��ن ب��رای س��اخت کالنت��ری و بح��ث 

بهداشت و درمان نیز جز آن است.
مدیرعامل شرکت عمران ش��هر جدید بهارستان با تاکید بر 
ظرفیت های قابل مالحظه ش��هر جدید بهارس��تان از جمله 
 نزدیکی به منطقه زیس��ت محیطی و تفریحی کاله قاضی با 
آب و هوای مساعد، نزدیکی به ایستگاه راه آهن و راه مواصالتی 
خلیج فارس که ش��اه راه بوده و داش��تن امتی��از کوتاه ترین 
مسافت به مرزهای شهر اصفهان در میان شهرهای جدید و 
راه اندازی خط مترو در س��ال های آینده، ابراز داشت: جذب 
س��رمایه گذار بخش خصوص��ی همواره یک��ی از اولیت های 
 ش��رکت عمران ش��هر جدید بهارس��تان ب��وده اس��ت تا از 
این طریق بتوانیم شهر جدید بهارستان را از حالت خوابگاهی 

بیرون آوریم.
مس�کنمهربهارس�تانبهلح�اظکیف�یازبهترین

پروژههایاجراشدهاست
وی اضاف��ه کرد: در بحث کیفیت واحدهای س��اخته ش��ده 
 مس��کن مهر ش��هر بهارس��تان می توانیم امروز ب��ه اذعان و 
نظر کارشناس��ان مختلف کش��ور ادعا کنیم که جز یکی از 
 بهترین پروژه های مسکن مهر در کشور است، چرا که شخصا 
به عنوان یک کارشناس شاهد بررسی چندین باره و سپس 

اجرای طرح های آن بوده ام.
روانف��ر ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه کیفی��ت مس��کن های مهر 
بهارستان در دو بخش س��ازه و تاسیسات بس��یار مناسب و 
 اس��تاندار اس��ت، ادامه داد: اهمیت دادن به ای��ن دو بخش 
تضمین کننده کیفیت کار در ساخت پروژه مسکن مهر شهر 

جدید بهارستان است.
وی  پروژه متروی ش��هر جدید بهارس��تان را از اولویت های 
ش��رکت عمران این ش��هر دانس��ت و افزود: خ��ط متروی 
بهارستان به مسافت 14/5 کیلومتر به عنوان گالری روزمینی، 
از سال91 به صورت جدی آغاز ش��د ولی متاسفانه به دلیل 
 عدم پرداخ��ت اعتبارات قول داده ش��ده در س��ال91 و92 

در حال حاضر از برنامه ها عقب است.
مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر جدید بهارس��تان با بیان 
 اینکه شرکت عمران سعی کرد با اختصاص اعتبارات داخلی 
مان��ع از عقب افت��ادن تکمیل پ��روژه متروی ش��هر جدید 
بهارس��تان ش��ود، گفت: اکنون 5 درصد از پ��روژه متروی 
بهارستان آماده ریل گذاری است ولی برای بهره برداری کامل 

آن حداقل200 میلیارد تومان به صورت کامل نیاز است.
نیازبهاعتبار200میلیاردتومانیبرایبهرهبرداریاز

متروبهارستان
وی با اش��اره به اینکه پروژه متروی بهارس��تان دارای س��ه 
ایستگاه است، افزود: هزینه هر ایستگاه30 میلیارد تومان و 
برای بهره برداری از ارزان ترین پروژه متروی در کشور یعنی 

متروی بهارستان، در مجموع 200 میلیارد هزینه الزم است 
تا در سال 96 افتتاح شود.

 مدیرعامل ش��رکت عمران شهر جدید بهارس��تان در ادامه 
در خص��وص اجرای طرح مس��کن اجتماعی در بهارس��تان 

 ابراز داش��ت: در این زمینه هنوز ابالغیه ای از س��وی وزارت 
 راه و شهرس��ازی ارائه نش��ده اس��ت و چنانچ��ه ابالغیه ای 

داشته باشیم اجرایی خواهد شد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه در مس��کن مهر ش��هر جدید 
بهارستان هزینه های تمام ش��ده واحدهای مسکونی تماما 
براس��اس بخش نامه های سراس��ری بوده و ب��ا وام های 30 
میلیون تومانی بوده اس��ت، اظهار داش��ت: تنها ویژگی که 
مس��کن مهر دارد این بوده که به دلیل صدور سند مالکیت، 

کمی از هزینه اضافه گرفته می شود.
روانفر با اش��اره به اینک��ه معامالت واحدهای تکمیل ش��ده 
مسکن مهر بهارس��تان در حال حاضر به صورت غیر رسمی  

 و به ش��کل خالف ص��ورت می گی��رد، اضاف��ه ک��رد:  البته 
 ای��ن روش ب��ه نظ��ر ما مناس��ب نیس��ت چ��را ک��ه باعث 
سوء استفاده ها و کالهبرداری هایی در این زمینه شده است.

وی توضی��ح داد: توصی��ه اکی��د م��ا ب��ه ش��هروندان و 
مال��کان واحدهای مس��کن مهر بهارس��تان این اس��ت که 
تا زمانی ک��ه قراردادها و س��ند مل��ک در اختی��ار آنها قرار 

 نگرفته اس��ت، به س��مت معامل��ه و خرید و ف��روش نروند. 
منطقهمسکونیبهارستانموقوفهنیست

مدیرعامل شرکت عمران ش��هر جدید بهارستان در تشریح 
شک و ابهامی که پیرامون وقفی بودن زمین های بهارستان 
چند مدتی است مطرح شده، ابراز داشت: به صورت صریح، 
شفاف و یکبار برای همیش��ه باید بگویم که براساس اسناد و 
مدارک دادگاهی و حقوقی و همچنی��ن آخرین رای دیوان 
عالی کشور، در منطقه مسکونی بهارستان هیچ زمینی وقفی 
نیست و تنها ادعایی نس��بت به وقفی بودن بخشی از منطقه 
قلعه ش��ور و حوزه غیر مس��کونی و اس��تحفاظی بهارستان 

مطرح است.

تحویل دو هزار و 700 واحد مسکن مهر بهارستان در دهه فجر امسال زاینده
رود:
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برخی از بازیکنان فوتبال که در دوران خود س��تاره 
 بودند، در دوران مربیگری نی��ز موفقیت های زیادی

به دست آوردند. زیدان دو هفته پیش...

شهردار اصفهان گفت: همگرایي و هم افزایي میان پلیس و 
شهرداري در کاهش مشکالت ترافیکي و حمل و نقل موثر 

است.به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای ...

رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام ، در دی��دار جمعی از 
علما و فضالی ح��وزه علمیه قم با تأکید ب��ر اهمیت انتخابات 
سرنوشت ساز اسفند ماه سال جاری، اظهار داشت: باید مرحله 
به مرحله این انتخابات، قانونی و عادالنه برگزار شود، تا مردم به 
نامزدهای مورد نظر خود از طیف های مختلف و دلسوز با وجود 

همه سالیق و گرایش های فکری داخل خانواده ...

تخ��م مرغ ب��ه عن��وان منابع آه��ن با س��بزی های 
 ی��اد ش��ده ش��رایط ب��روز ک��م خون��ی را فراه��م 

می کند.یکی از ویتامین هایی که جذب آهن...

هش��دارها در خصوص خش��کي ت��االب گاوخوني و 
تبدیل آن به کانون ریزگرد در ش��رق اصفهان هنوز 

تمام نشده که صدور و تمدید مجوز ...

اجرای پروژه عظیم »سیتی سنتر اصفهان« به عنوان 
بزرگترین مرکز خرید ای��ران و پنجمین مرکز خرید 
بزرگ دنیا در رو به روی ورودی جنوبی سپاهان شهر  
باعث جذب مشتریان زیادی به خصوص در روزهای 
پایانی هفته شده است.استقبال گسترده شهروندان 

از چنین مجموعه های بزرگ تجاری تا ...

دو پاالیش��گاه بزرگ کره جنوبی با فرصت طالیی از 
بازار آشفته نفت، با ارایه پیشنهادی، شرط خرید نفت 
از ش��رکت ملی نفت ایران را دریافت تخفیف 2 تا 3 
دالری اعالم کردند. شرکت ملی نفت ایران در حالی 
دستور افزایش 500 هزار بشکه ای تولید و صادرات 

نفت خام را برای اجرای مرحله اول...

 نماین��ده ول��ی فقی��ه در چهارمح��ال و بختیاری و 
امام جمعه شهرکرد گفت: باید فرهنگ انتخابات سالم 

و بانشاط در جامعه توسعه و ترویج یابد...

ماجراجویی ستارگان فوتبال 
در دنیای مربیگری

روحانیدرهمایشاستاندارانوفرماندارانسراسرکشور:

افـراد معتـدل به مجلـس بروند

مشکالت ترافیکي با هم  افزایي 
پلیس و شهرداري قابل حل است

کم خون شدن به دلیل 
عادت های غذایی

تنها دارایي ورزنه 
بر باد مي  رود

واپس زدگی ترافیک 
از سیتی سنتر تا اتوبان

شرط کره  جنوبی 
فرهنگ انتخابات سالم برای خرید نفت ایران

در جامعه توسعه یابد
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خشکشدنتاالبگاوخونیتهدیدیفرامنطقهای؛

افزایش مرگ ومیر اصفهانی ها 
بر اثر آلودگی هوا

12

تعادل و آرامش منطقه بدون ایران 
امری ناممکن و دست نیافتنی است
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عضو حقوقدان ش��ورای نگهبان گفت: س��ه نهادی که گفته شده صندوق  
الکترونیکی را تأیید کرده اند در 2 مورد آن را رد و در یک مورد استفاده از 

آن را به جز در موارد غیرمحرمانه مجاز دانسته است.
نجات اهلل ابراهیمیان، با اشاره به اظهارات رییس ستاد انتخابات کشور درباره 
انتخاب��ات الکترونیکی، گفت: طبق قانون اس��تفاد از صندوق الکترونیکی 
برای اخذ رای در انتخابات باید با تأیید نظر ش��ورای نگهبان باش��د و نه با 

هماهنگی این شورا.
وی افزود: اکثریت اعضای ش��ورای نگهبان عنوان کردند که اس��تفاده از 
صندوق های الکترونیکی با وضعیت فعل��ی را برای انتخابات پیش رو تأیید 
نمی کنند، چراکه این صندوق ها از س��وی نهادهایی که مورد توافق بوده 
تأیید نش��ده و اگر صندوق ها به تأیید شورای نگهبان نرسد استفاده از آنها 

در انتخابات میسر نیست.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: پیش از این مراحلی از فرآیند 
انتخابات که قب��ا به صورت الکترونیکی انجام می ش��ده همچون موضوع 
احراز هویت و امثال آن اساسا موضوع بحث نبوده و کماکان به همان ترتیب 

قبلی اجرا خواهد شد. 
 آنچه موض��وع م��ورد بررس��ی وزارت کش��ور و ش��ورای نگهبان اس��ت 
صندوق های جدید الکترونیکی اس��ت ک��ه تنها برای اخذ رای اس��تفاده 

می شود.
 ابراهیمی��ان خاطرنش��ان کرد: س��ه نهادی که معاون سیاس��ی کش��ور 
 عن��وان ک��رده ک��ه صندوق ه��ای الکترونیک��ی را تأیی��د کرده ان��د این 
 تأیید را نداش��ته اند و تنه��ا یکی از آنها عن��وان کرده که ای��ن صندوق ها 

 در م��واردی ک��ه فاق��د طبقه بن��دی هس��تند و محرمان��ه نیس��تند 
 قاب��ل اس��تفاده اس��ت، در صورتی ک��ه انتخابات ی��ک ام��ر طبقه بندی 
 ش��ده و محرمانه اس��ت و دو نه��اد دیگر نی��ز ای��ن صندوق ه��ا را تأیید 

نکرد ه اند.
وی گفت: ش��رکت صنای��ع الکترونیک ای��ران، مرکز تحقیق��ات صنایع 
 انفورماتی��ک و پژوهش��کده فن��اوری اطاع��ات و ارتباط��ات دانش��گاه 
امام حس��ین )ع( س��ه نهادی بودند که در مورد صندوق های الکترونیکی 
نظر خود را اعام کرده اند اما چون نامه  های مرتبط با این موضوع محرمانه 
است باید بررسی شود و در صورت صاح دید متن نامه های این سه نهاد در 

خصوص صندوق های الکترونیکی منتشر خواهد شد.

رییس جمهور آذربایجان در حاشیه اجاس جهانی داووس با دکتر نهاوندیان رییس 
دفتر رییس جمهور دیدار و در خصوص روابط دوجانبه و همکاری های منطقه ای و 

بین المللی تبادل نظر کرد.
به گزارش ایسنا، در ابتدای این دیدار الهام علی اف ضمن ابراز خرسندی از اجرایی 
 ش��دن برجام و رفع تحریم های ایران و تبریک به ملت و دول��ت ایران و همچنین

 دکتر روحانی رییس جمهور کش��ورمان گفت: ما از چنین موفقیتی که برای ایران 
به دست آمده بسیار خوشحال هستیم، ضمن آنکه روابط دو جانبه در دو سال اخیر 
گسترش یافته که موجب خرسندی است و امیدواریم گام های جدی تری در این 

زمینه برداشته شود.
وی ضمن اعام آمادگی آذربایجان برای توسعه هرچه بیشتر روابط با ایران گفت: با 
توجه به اشتراکات فراوان فرهنگی، تاریخی و اقتصادی دو کشور زمینه برای گسترش 

روابط و تعامات به ویژه در حوزه های اقتصادی نظیر فعالیت های بانکی و همکاری 
در حوزه انرژی و سرمایه گذاری های مشترک از جمله کریدور آستارا - آستارا وجود 
دارد، ضمن آن که در زمینه گردشگری با توجه به عاقه مندی ها و نزدیکی فرهنگی 

دو ملت بستر مناسب توسعه همکاری های دو کشور خواهد بود.
رییس جمهور آدربایجان به مس��ایل و مش��کات منطقه هم اش��اره و تاکید کرد : 
تروریس��م بزرگ ترین خطری است که همه کش��ورهای منطقه را تهدید می کند 
و آذربایجان آماده هرگونه همکاری برای رفع خش��ونت و ایج��اد آرامش و صلح در 

منطقه است.
در ادامه این دیدار دکتر نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور سطح روابط دو کشور 
را مثبت و رو به گسترش اعام و ضمن ابراز خرسندی از فصل جدید روابط ایران و 
آذربایجان در دو سال گذش��ته گفت: با توجه به اراده جدی مقامات عالی دو کشور 
در توسعه روابط همه جانبه با یکدیگر و حمایت گس��ترده در مجامع بین المللی و 
منطقه ای، زمینه گسترش این روابط در حوزه های اقتصادی و فرهنگی فراهم بوده و 
هیچ مانعی بر سر توسعه روابط دو جانبه وجود ندارد و مسیری که برنامه ریزی و آغاز 

شده می تواند با جدیت و سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
دکتر نهاوندیان با اش��اره به برنامه های دولت جمهوری اسامی ایران افزود: تعامل 
سازنده با تمام کش��ورها و به ویژه همسایگان ش��عار و برنامه اصلی دولت در حوزه 

سیاست خارجی است و ایران اراده جدی در توسعه این روابط دارد.
وی همچنین به گسترش و توسعه همکاری های اقتصادی اشاره و گفت: در حوزه 
انرژی و ترانزیت کاال و سرعت بخش��یدن به ایجاد کریدور آستارا - آستارا می توان 
اقدامات و فعالیت های مختلفی را برنامه ریزی کرده و ایران از هرگونه سرمایه گذاری 
مشترک با دیگر کشورها استقبال می کند و از اعام آمادگی آذربایجان در این زمینه 
بسیار خرسند اس��ت و این موضوعات و همکاری های دو جانبه در دستور کار قرار 

داشته و باید پیگیری شود.

رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام ، در دی��دار جمعی از علما 
و فضای حوزه علمیه قم ب��ا تأکید بر اهمیت انتخابات سرنوش��ت 
ساز اسفند ماه سال جاری، اظهار داش��ت: باید مرحله به مرحله این 
انتخابات، قانونی و عادالنه برگزار شود، تا مردم به نامزدهای مورد نظر 
خود از طیف های مختلف و دلسوز با وجود همه سایق و گرایش های 
فکری داخل خانواده انقاب و نظام اس��امی رای بدهند تا ش��اهد 

انتخاباتی پرشور با حضور حداکثری مردم باشیم.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تشریح سهم و نقش مهم و 
اساسی مردم در قبل و بعد از پیروزی انقاب اسامی پرداخت و گفت: 
زمانی که مردم به دالیل مختلف از شیوه مدیریتی رژیم پهلوی به تنگ 
آمده بودند و از طرف روحانیون به اوضاع کشور خود پی بردند، وارد 
صحنه مبارزه شدند و تا پیروزی نهایی، لحظه ای دست از مقاومت و 

ایستادگی برنداشتند.
وی عاق��ه، حمایت، پش��تیبانی و حضور مردم در صحن��ه را عامل 
موفقیت انقاب اس��امی و امنیت حاکم بر ایران، علیرغم بی ثباتی، 
جنگ و ترور در کشورهای منطقه، توصیف کرد و افزود: اگر می بینید 
که مردم ایران در امنیت زندگی می کنند به خاطر این است که آنها به 

نظام جمهوری اسامی و کشور خود بسیار عاقه مند هستند.
هاشمی رفس��نجانی، جلب رضایت مردم و اقناع فکری آنان را امری 
ضروری برای تداوم نظام اسامی قلمداد کرد و گفت: مردم به خاطر 
تعدد و کثرت وسایل ارتباط جمعی و دسترسی آسان به انواع اخبار از 
اقصی نقاط دنیا، روز به روز آگاه تر و باسوادتر می شوند و دایما در حال 

بحث و تبادل اخبار و نظر با یکدیگر هستند، از این رو توجیه کاری و 
سانسور اطاعات و اخبار و یا تحریف واقعیت ها، راه به جایی نمی برد.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه باید اجازه و 
حق اظهار نظر، انتقاد، قضاوت و سوال سازنده در فضای غیرامنیتی 
و سالم را به مردم بدهیم، خاطر نشان کرد: توجه نکردن به خواست 
مردم، در دراز مدت عواقب بدی به دنبال داشته و این امر با دین مبین 

اسام نیز منافات دارد.
وی با تأکید بر اینکه مردم باید بتوانند نامزده��ای مورد نظر خود را 
از بین س��ایق و گرایش های مختلف آزادانه انتخ��اب کنند، گفت: 
هیچکس مستحق تر از حضرت علی)ع( برای حکومت به امر خداوند 
نبود، اما پیغمبر)ص( به او گفتند اگر مردم خواستند، بر آنها حکومت 

کن و اگر نخواستند، به خودشان واگذار کن.
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام، با تش��ریح اث��رات مثبت و 
س��ازنده برگزاری قانونمند  انتخابات آتی مجلس خبرگان رهبری و 
مجلس شورای اسامی، گفت: حماسه سیاسی ملت ایران در خرداد 
92 سبب ش��د تا دولتی اعتدالی و برخاس��ته از آرای مردم روی کار 
بیاید و به دنبال آن، تیمی متشکل از افراد با تجربه و اهل فن پای میز 
مذاکره با قدرتمندترین کشورهای دنیا بنشیند و حقانیت ایران را به 

دنیا ثابت کند.
وی با تأکید بر حفظ دستاوردهای هسته ای ایران در برجام، گفت: نه 
تنها فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران متوقف نشده است، بلکه ضمن 

ارتقای تکنولوژی این دانش، فرآورده های آن به ویژه آب سنگین نیز 
مشتریانی به ویژه غربی دارد.

هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه دنیا به یمن مقاومت و پایداری ملت 
ایران و سیاست های عزتمند خارجی به نقش و اهمیت ایران در ایجاد 
صلح و امنیت در منطقه به یقین رس��یده است، گفت: دنیا به حضور 
ایران در صحنه بین المللی بسیار عاقه مند و از آن استقبال می کند، 
چرا که می داند، تعادل و آرامش منطقه، بدون ایران، امری ناممکن و 

دست نیافتنی است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به اذعان سیاستمداران غربی 
در مورد ایرانیان مبنی بر اینکه ایران دارای تمدن عظیم و فرهنگ زنده 
است، اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه ایران از نیروی انسانی توانمند 
و باهوش، منابع طبیعی، تاریخ چندین هزار ساله و هر آن چیزی که 
به رشد و پیشرفت آن کمک ش��ایانی می کند، برخوردار می باشد و 

این موهبتی الهی است که باید با وحدت آن را حفظ و تقویت کنیم.
وی با تأکید بر اینکه ایران می تواند بر پایه اس��ام ناب، به یک کشور 
قدرتمند و موفق جهانی تبدیل ش��ود، گفت: ملت ایران با پش��توانه 
فقه، اخاق و عقاید منطقی و عالمانه مکتب اهل بیت)ع( می تواند به 

برترین و بهترین کشور دنیا تبدیل شود.

هاشمی رفسنجانی معارف قرآنی را سه بخش عقاید، احکام و اخاق 
دانست و افزود: در بین این معارف، اخاقیات به دلیل نقش و جایگاه 
ویژه ای که در فرهنگ و انسان س��ازی دارد، از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردار اس��ت و اگر از س��طحی نگری در این بخش پرهیز کنیم و 
حدود یک صد حکم اخاقی اسام سرلوحه امور و فعالیت های انسان 

قرار بگیرد، سعادت و سربلندی دنیوی و اخروی را به دنبال دارد.
هاش��می رفس��نجانی با ابراز تأس��ف از برخی معضات اجتماعی، 
فرهنگی، اخاقی جامعه از جمله اعتیاد، طاق، ازدواج های ناموفق و 
دیگر آسیب های اجتماعی در جامعه، گفت: دوری از رذایل اخاقی 
 از جمله تهمت، دروغ، افترا، غیبت و تقویت اخاق و فرهنگ سازی، 

راه حلی جدی برای این معضات اجتماعی است.
هاشمی رفس��نجانی در پایان با ابراز امیدواری نس��بت به برگزاری 
انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس ش��ورای اسامی، اظهار 
داشت: امیدوارم با پایبندی واقعی به اسام و قانون اساسی، انتخابات 

خوبی داشته باشیم.
در ابتدای این مراسم، حجت  االس��ام والمسلمین قادری، غرویان، 
فیرحی، ش��ریعتی، ادیب و مرتضوی از مدرس��ین حوزه علمیه قم 
و اس��اتید حوزه و دانش��گاه به بیان دغدغه ها و دیدگاه های خویش 
در خصوص رد صاحیت های اخیر و مس��ایل سیاس��ی، اجتماعی 
و معض��ات فرهنگ��ی، سیاس��تگذاری ها و همچنی��ن ض��رورت 
 برگزاری پرش��ور انتخابات اسفند ماه با مش��ارکت حداکثری مردم 

پرداختند.

رییس جمهور گفت: حداقل سه بار دستور قطع کامل 
مذاکره را داده ام. گفتم اگر نمی پذیرند جلسه را ترک و 

مذاکره را برای همیشه قطع کنید.
به گزارش جام جم آناین، حجت االسام حسن روحانی 
در س��خنرانی خود در جمع اس��تانداران و فرمانداران 
سراسر کشور گفت: امیدواریم از فضایی که پس از فراز 
و نشیب های دوازده ساله و مذاکره 30 ماهه برای ما به 

وجود آمده حداکثر استفاده را داشته باشیم.
وی افزود: اگر بگوییم موفقیت ملت ایران در این پرونده 
یکی از بزرگ ترین موفقیت های نه تنها ملت ایران بلکه 
جهان در حال توس��عه در برابر قدرت های بزرگ بوده 

سخنی به گزاف نگفته ایم.
رییس جمهور اظهارداش��ت: ما بدون استثنا تقریبا به 
تمام اهداف اصلی خود در مذاکرات دس��ت یافتیم. ما 
می خواس��تیم همه قطعنامه هایی که علیه ملت ایران 
در ش��ورای امنیت تصویب شده لغو ش��ود نه تعلیق و 

نه تعویق بلکه تمامی قطعنامه ها علیه ایران لغو شود.
روحانی خاطر نش��ان کرد: ما با ش��عار پش��ت تریبون 
می خواهی��م قطعنامه ای را لغ��و کنیم و با ش��عار هم 
لغو نخواهد شد. ما در خود س��ازمان ملل و در شورای 
امنیت و توس��ط همان اعضایی که ای��ن قطعنامه ها را 
تصویب کردند این قطعنامه ها را لغو خواهیم کرد و همه 
قطعنامه های شورای حکام که توسط اعضای این شورا 
در آژانس بین المللی هسته ای تصویب شده است توسط 

همان اعضا لغو خواهیم کرد.

 وی ادام��ه داد: این ادعا ادع��ای بزرگی ب��ود و حدود 
یک سال و نیم قبل در سخنرانی ها مطرح شد و من به 
تیم مذاکره گفتم که لغو قطعنامه ها اولین خط قرمز من 
در بحث مذاکرات هسته ای است و باید همه قطعنامه ها 
علیه ایران لغو شود و خط قرمز دوم تحریم ها ست و همه 

تحریم ها باید برداشته شود.
رییس جمهور اظهار داشت: سایر موضوعات را می شد 
با فراز و نشیب پذیرفت حاال سانتریفیوژ 5 هزار تاست یا 
6 هزار تا یا 6 هزار و 40 تا... اینها چیزهای مهمی نیست 
در یک مس��اله ملی و بین المللی ما باید به اهداف بلند 
و اصلی که سرنوش��ت ملت با آنها گره خورده را حل و 

فصل کنیم.
روحانی خاطر نشان کرد: کاری که در بحث مذاکرات 
انجام ش��د کار عظیمی بود افرادی را نیاز داش��ت که 
تجربه کافی در این کار داشته باشند زبان بین المللی را 

بفهمند، زبان حقوقی را بدانند، سابقه این امر را بدانند.
وی افزود: کشورهای مختلفی گرفتار موضوع هسته ای 
بودند که از جمله آن می توان به کره جنوبی اشاره کرد 
که وزیر خارجه این کشور در شورای حکام حاضر شد و 
به خاطر غنی سازی که در چند آزمایشگاه کرده بودند 
عذرخواهی کرد و این کش��ور مراکز آزمایش��گاهی را 
در این ارتباط تعطیل و تمام اف��راد را در این خصوص 
دستگیر و به دادگاه تحویل دادند و تمام وسایل را منهدم 
کردند وقتی به کشور لیبی هم در خصوص فعالیت های 
هسته ای  تذکر دادند هر چه که در این ارتباط داشت بار 

کشتی کرد و به آمریکا فرستاد.
رییس جمهور اظهار داشت: این کار آسانی نبود که ما 
بگوییم غنی سازی را ادامه می دهیم تحقیق و توسعه را 
ادامه خواهیم داد مرکز غنی س��ازی زیر کوه که از نظر 
آنها معنا و مفهوم خاصی دارد را تعطیل نخواهیم کرد 
ماهیت آب سنگین راکتور اراک باقی خواهد ماند و به 

صورت مدرن تر تکمیل می شود.
روحانی اضافه کرد: ما گفتیم مواد هس��ته ای که گفته 
می شود انبار شدنش خطرناک است ما حاضریم در یک 
بازار بین المللی و با یک کشور پیشرفته مبادله کنیم و 
نه از بین ببریم. من در س��ازمان ملل به این نکته اشاره 
کردم زمانی ما توافق خواهیم کرد که تمامی تحریم های 
اقتصادی بالمره لغو ش��ود ک��ه وزرای خارجه 1+5 در 
نیویورک ب��ه وزیر خارج��ه ما گفته بودن��د که رییس 
جمهور شما حرفی زده که شدنی نیست مگر می شود 

همه تحریم ها یک روزه برداشته شود.
رییس جمهور اظهار داش��ت: ما امروز و بعد از 30 ماه 
مذاکره با تصمیمات بسیار س��خت و با مسوولیت های 
سنگینی که در بس��یاری از موارد من شخصا بر عهده 
 گرفتم س��اعت هایی تا قطع کامل مذاک��ره کار ادامه 
پیدا کرد در این مدت حداقل سه بار دستور قطع کامل 
مذاکره را داده ام. گفتم اگر نمی پذیرند جلسه را ترک و 

مذاکره را برای همیشه قطع کنید.
روحانی اضافه ک��رد: این تصمیم ه��م )تصمیم قطع 
مذاکره( تصمیم سختی بود تصمیم به ادامه مذاکره هم 
به همین شکل سخت بود. لطف خدا عنایات و حمایت 
مردم و هدایت مق��ام معظم رهب��ری پایه های اصلی 

موفقیت و پیروزی ما در مذاکرات بود.
وی ادامه داد: البته عوامل دیگری هم دس��ت به دست 
هم داد تا موفقیت ها حاصل شود و ما در مسیر پیروزی 

نهایی قرار گیریم.
رییس جمهور اظهار داش��ت: اگر ما در 30ماه گذشته 
به خاط��ر فش��ارهایی که به م��ا آوردند آرام��ش بازار 
اقتصادیمان به هم می خورد حتما موفق نمی ش��دیم. 
ش��اخصی ک��ه مذاکره کنن��دگان دایما ب��ه آن توجه 
می کردند ش��اخص آرامش بازار اقتصادی کشور بود. 
اگر خدای ناکرده در کشورمان ناامنی پدید می آمد ما 

موفق نمی شدیم.
دلمان می خواهد معتدالن به مجلس بروند

 رییس جمهور با اش��اره به اینک��ه این را بای��د بدانیم 
که معیار قانون اس��ت گفت: به عن��وان دولت اعتدال 
دلمان می خواهد معتدالن بروند مجلس و این آرزوی 
ماس��ت.وی با تاکید بر اینکه در میان هم��ه احزاب و 
گروه ها باید م��ردم بهترین ها را انتخ��اب کنند اظهار 
داش��ت:هیچ مقامی بدون رای مستقیم و غیرمستقیم 
مردم مشروع نیس��ت.روحانی افزود:به وزارتخانه های 
اطاعات و کش��ور گفته ام ت��ا باید با ش��ورای نگهبان 
همکاری الزم را داشته باشند. به معاون اولم گفته ام که 

با شورای نگهبان وارد رایزنی شود.

وزیر کشور گفت: توسعه پیش��رفت و تحقق عدالت نیازمند همکاری همه 
آحاد مردم جامعه است. 

 عبدالرضا رحمانی فضلی در دومین روز از همایش استانداران، فرمانداران، 
 معاونان و مدیران کل سیاس��ی اس��تانداری های سراس��ر کشور در حضور 
رییس جمهوری افزود: تمام 12هزار نفر ثبت نام کننده دارای فهم و انگیزه 

سیاسی هستند و به امید نقش آفرینی وارد عرصه انتخابات شده اند.
وی اضافه کرد: حضور مردم، حاکمیت قانون احقاق حقوق مردم و نامزدها و 
حفظ امنیت و آرامش کشور، انتخابات با شکوه هفتم اسفند را رقم خواهد زد.

 رحمانی فضلی ب��ا تاکید بر اینکه تعام��ل مثبت بین وزارت کش��ور با همه 
دس��تگاه های ذی ربط در انتخابات به ویژه ش��ورای نگهبان تاکنون نتایج 
مثبتی داشته است ، افزود: روند اقدامات بخش های اجرایی انتخابات، نشانگر 

رفتار عادالنه مبتنی بر اجرای قانون است.
 وزیر کش��ور با بی��ان رون��د موفقی��ت آمی��ز مذاک��رات هس��ته ای و لغو

 تحریم های ظالمانه علیه ملت ایران گفت: این پیروزی بزرگ حاصل هدایت 
و رهنمودهای مقام معظم رهبری، دانش و تجربه رییس جمهوری و گروه 
مذاکره کننده و پافش��اری و اس��تقامت مردم برای احقاق حقوق هسته ای 

خود بود.
رحمانی فضلی افزود: برای شکرگزاری کسب این توفیق باید با عزم و اراده 
جدی آنچه را که مردم عزیز کشور در راستای عمران و آبادانی و سرافرازی 

کشور از ما انتظار دارند برآورده کنیم.

 دکت��ر ظری��ف وزی��ر ام��ور خارج��ه در حاش��یه اج��اس داووس با 
س��الم االس��ماعیل نماینده س��لطان قابوس پادش��اه عم��ان دیدار و 
 در خص��وص هم��کاری ه��ای دوجانب��ه و مس��ایل منطق��ه ای

 تبادل نظر کردند.
 وزیر امور خارجه در این دیدار با اش��اره به اهمی��ت و جایگاه روابط با 
کشورهای اسامی و همسایگان در سیاست خارجی جمهوری اسامی 
 ایران اظهار داش��ت: ایران برای توس��عه روابط با همس��ایگان و تامین

  امنی��ت منطق��ه ای ت��اش م��ی کن��د و امیدواری��م ب��ا توج��ه به 
 زمینه های ف��راوان موجود ش��اهد گس��ترش رواب��ط در زمینه های

 مختلف با کشور دوست و برادر عمان باشیم.
 نماین��ده ویژه س��لطان قابوس نیز ضم��ن اعام آمادگ��ی عمان برای
  توس��عه روابط ب��ا جمه��وری اس��امی ای��ران، برخی زمین��ه های

 همکاری های دو جانبه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسامی بر لزوم التزام مجریان، 
ناظران و ش��رکت کنندگان در انتخابات به قانون تاکید کرد و گفت که 
هیچ کدام از اجزای انتخابات نباید منافع خ��ود را بر منافع ملی ارجح 

بدانند.
غامعلی جعفرزاده  با اش��اره به س��خنان مقام معظم رهبری در جمع 
دس��ت اندرکاران برگزاری انتخاب��ات اظهار کرد: اگ��ر در همه مراحل 
انتخابات و برای همه اج��زای انتخابات چه مجریان چ��ه ناظران و چه 
ش��رکت کنندگان در انتخابات قان��ون مبنا قرار گی��رد در این صورت 
منطقی پشت تحریکات آنها وجود خواهد داشت و درنتیجه مقبولیت 
الزم را پیدا می کنند.وی با تاکید بر این که دس��ت اندرکاران برگزاری 
انتخابات و کاندیداها نباید منافع ش��خصی و گروه��ی و حزبی خود را 
ماک قرار دهند افزود:  دراین صورت شادابی و نشاط در انتخابات حاکم 
خواهد شد اما اگر قرار باشد منافع شخصی مورد توجه قرار گیرد ذائقه 
مردم تلخ خواهد شد.نماینده مردم رش��ت در مجلس با بیان اینکه در 
تمام دنیا هر انتخابات یک رفراندوم تلقی می ش��ود  یاد آور شد: حضور 
حداکثری در انتخابات به معنی یک رفراندوم حداکثری و ابراز رضایت 
مردم اس��ت.جعفرزاده ادامه داد: در انتخابات پی��ش رو هم اگر چه رد 
صاحیت ها در هیات های نظارت قدری بیش��تر از حد مورد انتظار بود 
اما بدون تخریب هم می توانیم به س��مت یک فضای معقول و منطقی 
درانتخابات پیش برویم تاکام مردم هم تلخ نشود و ان شاء اهلل در هفتم 
اسفند ماه انتخابات پرشور ونشاطی داشته باشیم که همه در آن شرکت 

می کنند.
وی با بیان این که مجریان ، ناظران و کاندیداهای انتخابات باید قانون 
را مبنا قرار دهند تاکید کرد: کسی نباید فراتر از قانون عمل کند اگرچه 
ممکن است برداشت ها از قانون متفاوت باشد اما نهایتا قانون انتخابات 
ما از مترقی ترین قوانین است، اگر همه به قانون احترام بگذارند و هیچ 
کس منافع خود را بر منافع ملی ارجح نداند دراین صورت آرامش جامعه 

نیز در جریان برگزاری انتخابات حفظ خواهد شد.

وزیر کشور: 

 توسعه پیشرفت و تحقق عدالت 
نیازمند همکاری آحاد مردم است

اهمیت و جایگاه روابط با کشورهای اسالمی؛

 دیدار ظریف با نماینده ویژه 
سلطان قابوس

 جعفرزاده: 

مجریان،ناظران و کاندیدای انتخابات منافع 
خود را بر منافع ملی ارحج ندانند

خبراخبار کوتاه

هاشمی رفسنجانی:

تعادل و آرامش منطقه بدون ایران امری ناممکن و دست نیافتنی است

عضو حقوقدان شورای نگهبان:

نهادهای مورد توافق، صندوق الکترونیکی را تایید نکردند
در حاشیه اجالس داووس اتفاق افتاد؛

دیدار رییس جمهور آذربایجان و نهاوندیان

روحانی در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور:

افراد معتدل به مجلس بروند
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دو پااليشگاه بزرگ كره جنوبى با فرصت طاليى از بازار آشفته نفت، با 
ارايه پيشنهادى، شرط خريد نفت از شركت ملى نفت ايران را دريافت 

تخفيف 2 تا 3 دالرى اعالم كردند.
ــتور افزايش 500 هزار بشكه اى   شركت ملى نفت ايران در حالى دس
ــراى مرحله اول افزايش توليد در  توليد و صادرات نفت خام را براى اج
ــى گرفتن عرضه از تقاضا  ــاتحريم صادر كرده است كه پيش دوران پس
ــياه ايران تبديل  ــراى افزايش فروش طالى س به يك چالش جدى ب

شده است. 
بر اساس گزارش منابع ثانويه با ركوردشكنى هاى برخى از كشورهاى 
نفت خيز جهان همچون عربستان سعودى، روسيه و عراق، هم اكنون 
ــرايط  ــكه نفت مازاد در بازار وجود دارد كه اين ش 1/5 تا 2 ميليون بش

منجر به سقوط آزاد قيمت نفت در بازار جهانى شده است.
ــه اعتقاد  ــه اين بازار را ب ــازار نفت ك ــن تغيير و تحوالت ب در ادامه اي
ــان به بازار مصرف كنندگان تبديل كرده تا توليدكنندگان،  كارشناس
برخى از پااليشگاه هاى كره جنوبى با گذاشتن پيش شرط هايى پيش 
روى شركت ملى نفت ايران خواستار خريد نفت ارزان قيمت تر شده اند.
پايگاه خبرى «فوكوس نيوز» با انتشار گزارشى به نقل از روزنامه هاى 
ــت: در حوزه انرژى دو شركت نفتى بزرگ  كره جنوبى مدعى شده اس
ــن» و «هينوداى اويل بانك» خواهان  اين كشور يعنى «SK اينوويش
ــا 3 دالر تخفيف به ازاى هر  افزايش واردات نفت از ايران با قيمت 2 ي

بشكه هستند.
مجموع واردات نفت اين دو شركت بزرگ كره جنوبى در سال 2011 
ميالدى به 87/18 ميليون بشكه به ارزش 9/2ميليارد دالر رسيد، اين 
ــركت از ايران در سال 2014  در حالى كه آمار واردات نفت اين دو ش
ــكه به ارزش 4/5 ميليارد دالر كاهش  ميالدى به 44/92 ميليون بش
يافت. در همين حال صادرات نفت ايران به كره جنوبى در آخرين ماه 
سال گذشته ميالدى نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 62/2 درصد 
ــامبر سال  كاهش يافته بود به طورى كه صادرات نفت ايران در ماه دس
2015 ميالدى به پنجمين وارد كننده بزرگ نفت خام در جهان يعنى 
ــكه در روز  كره جنوبى 207 هزار و 629 تن، معادل 49 هزار و 94 بش
ــت كه اين رقم براى مدت مشابه سال قبل از آن  بوده، اين در حالى اس

548 هزار و 598 بشكه در روز گزارش شده است.
ــادرات نفت ايران در  ــاس اطالعات اداره گمرگ كره جنوبى، ص براس
سال 2015 ميالدى به اين كشور 5/7 ميليون تن، معادل 114 هزار و 
595 بشكه در روز بوده؛ اين در حالى است كه در سال قبل از آن، رقم 

6/2 ميليون تن، معادل 124 هزار و 497 بشكه در روز ثبت شده بود.
ــرژى» و  ــركت «SK ان ــى، ش ــره جنوب ــى ك ــگاه نفت از 4 پااليش
«هوينداى اويل بانك» مشتريان نفتى ايران هستند و كل واردات نفت 
خام كره جنوبى در ماه دسامبر سال گذشته ميالدى 3/2 ميليون بشكه 
ــال قبل از آن 23/5  ــده كه نسبت به مدت مشابه س در روز گزارش ش

درصد افزايش يافته است.

ــت:  ــازى گف ــاختمان وزارت راه وشهرس ــكن و س ــاون مس مع
ــكن رابطه مستقيم  ــازى با دوره هاى ركود و رونق مس بلندمرتبه س
ــاز، يك نظام اقتصادى  ــان مى دهد اين نوع ساخت و س دارد كه نش

مستقل و خاص را مى طلبد. 
ــازى، حامد مظاهريان،  به گزارش پايگاه خبرى وزارت راه وشهرس
ــازى اظهار كرد: در  ــاختمان وزارت راه وشهرس معاون مسكن و س
حال حاضر كيفيت زندگى در شهرهاى ما ايراد جدى دارد به همين 
دليل بايد تعريف جدى و نوينى از شهر، شهرسازى و ذى نفعان شهر 

ارايه شود.
 او با بيان اينكه شهرسازى هاى اشتباه، نتيجه سياست گذارى هاى 
ــت، افزود: بلندمرتبه سازى هاى كشور  ــهرى اس اشتباه مديريت ش
ــزد  ــم مى توانيم، با گوش ــا اين حال باز ه ــت. ب خارج از كنترل اس
ــترى را  ــكالت بيش ــالت تا حدودى جلوى مش كردن برخى معض

بگيريم.
ــوزش به  ــزوم آم ــر ل ــد ب ــا تاكي ــازى ب ــر راه وشهرس ــاون وزي مع
ــاخت بلندمرتبه سازى  ــتان ها مبنى بر اينكه س ــد اس مديران ارش
ــود، اظهار كرد: به عنوان  ــوب نمى ش ــهرها، يك مزيت محس در ش
ــتان ها مى گفت: ما در مركز استان همه  ــتاندار يكى از اس مثال اس
ــت؛ در  ــاى بلندمرتبه خالى اس ــد بن ــم و فقط جاى چن چيز داري
ــبزش ــهر را با رودها و فضاهاى س حالى كه از ديرباز همگان اين ش

مى شناسند.
 او با اشاره به اينكه بلندمرتبه سازى با دوره هاى ركود و رونق مسكن 
ــان مى دهد اين نوع ساخت و ساز يك  ــتقيم دارد كه نش رابطه مس
ــرد: در حال  ــاص مى طلبد، تصريح ك ــتقل و خ نظام اقتصادى مس
ــايل فرهنگى و  ــاكنان بلندمرتبه ها، مس حاضر عمده مشكالت س

ناسازگارى اجتماعى ميان همسايگان است.
ــكونت در  ــاى مداوم مردم براى س ــكالت نياز به آموزش ه اين مش

برج هاى بلندمرتبه را يادآورى مى كند.
ــا  ــازى ب ــاختمان وزارت راه وشهرس ــكن و س ــور مس ــاون ام  مع
ــازى  ــات جهانى در بلندمرتبه س ــر از تجربي ــان اينكه يكى ديگ بي
ــراى فروختن به صورت  ــت كه برج ها نه ب فراگيرى اين موضوع اس
ــا در ديگر  ــورت يكج ــاره دادن به ص ــه براى اج ــدى، بلك تك واح
ــود، ادامه داد: تك واحد فروشى بناهاى بلند،  كشورها ساخته مى ش
ــى از  ــاكنانى كه هر كدام مالك بخش ــكالت عديده اى براى س مش
ــن بى محلى به  ــتوانه اي ــتند به وجود مى  آورد و پش بلندمرتبه هس
قوانين برج نشينى نيز حق مالكيتى است كه براى آنها به وجود آمده؛ 
ــود، ساكنانى كه  درصورتى كه اگر برج به صورت يكجا اجاره داده ش
عمدتا پيرو قوانين برج نشينى هستند، در اين بلندمرتبه ها سكونت 

مى كنند.

شرط كره جنوبى 
براى خريد نفت ايران

معاون امور مسكن؛

اجاره يكجاى بلندمرتبه ها
ــال جارى با  به جاى فروش ــتان اصفهان گفت: در س ــدگان كارگران اس رييس مجمع نماين

تعطيلى بسيارى از واحدهاى صنعتى، 10 تا 15 هزار نفر به تعداد بيكاران استان 
اصفهان اضافه شده است. به گزارش ايمنا، اين روزها اگر نيم نگاهى به اطراف 
ــخن از ركود در صنايع و بيكار شدن  خود كرده و گوش داده باشيم همه جا س

چندين هزار نفرى كارگران صنعتى، توليدى و ساختمانى است.  
در اين ميان كالنشهر اصفهان به عنوان صنعتى ترين استان كشور از اين ركود 
اقتصادى بى بهره نمانده و 30 درصد واحدهاى صنعتى آن در تعطيلى مطلق و 

40 درصد نيز با كمتر از 50 درصد ظرفيت خود فعاليت مى كنند.
همچنين 21 درصد از واحدهاى صنعتى كالنشهر اصفهان زير 25 درصد كار 
ــان مى دهد كه حدود 50 درصد واحدهاى صنعتى  مى كنند و اين موضوع نش

اصفهان تعطيل يا در حال تعطيلى هستند.
ركود اقتصـادى در سـال 94 سـبب بيـكارى 10 هزار نفر در سـطح

 كشور شده است
رييس مجمع نمايندگان كارگران استان اصفهان در گفت وگويى با ابراز تاسف 
از اينكه ركود اقتصادى در سال 94 سبب تعطيلى بسيارى از واحدهاى صنعتى 
و كار در سطح كشور و اصفهان شده، اظهار كرد: ركود ايجاد شده تنها ناشى از 

مبحث تحريم ها نيست.
ــزى دقيق، نبود حمايت هاى واقعى و  مجتبى موليايى ادامه داد: عدم برنامه ري

شعار بدون عمل، از ديگر علل ركود اقتصادى در كشور است.
ــف از اينكه ركود  ــتان اصفهان با تاس ــدگان كارگران اس رييس مجمع نماين
ــور شده است،  ــبب بيكارى 10 هزار نفر در سطح كش ــال 94 س اقتصادى  س
ــش صنعت بوده و آنهايى كه  بيان كرد: طبق آمارها عمده ترين بيكارى  در بخ
ــترين ضربه را متحمل  ــركت هاى بزرگ بودند، اكنون بيش قطعه ساز براى ش

شده اند.
تعديل 15 درصدى كارگـران صنعتى در واحدهاى توليدى مشـغول 

به كار
ــار مضاعفى بر جامعه كار و كارگرى متحمل كرده  وى با بيان اينكه ركود، فش
ــيارى از كارگران صنعتى باالى 10 تا 15  ــال تعداد بس است، تاكيد كرد: امس
ــغول به فعاليت هستند نيروهاى خودرا  درصد در واحدهايى كه هنوز هم مش
تعديل كرده اند و اين مساله دغدغه هايى براى صندوق و جامعه ايجاد مى كند.

ــال در واحدهاى صنعتى تعديل  موليايى پيرامون اينكه چه تعداد كارگر امس
ــد: نمى توانيم آمار دقيقى ارايه دهيم، زيرا چنانچه خبرها  ــده اند، يادآور ش ش
ــويم، اما برطبق آمارها 10 هزار نفر امسال در  موثق نباشد دچار مشكل مى ش

سطح كشور بيكار شده اند.
وى در پاسخ به اينكه آيا آمارى از تعطيلى و يا تعديل كارگران در استان اصفهان 
موجود است، گفت: اصفهان صنعتى ترين استان كشور است به طبع از مابقى 
استان ها بيشتر متحمل اين زيان شده است.رييس مجمع نمايندگان كارگران 
استان اصفهان تصريح كرد: تحريم ها و ركود اقتصادى سبب تعطيلى بسيارى 
از واحدهاى توليدى و صنعتى كوچك زير 4 تا 5 نفر در سطح استان اصفهان 

شده است.
وى پيرامون به تعويق افتادن حقوق كارگران، اظهار كرد: تا سال 93 كه بحران 

تحريم نبود حقوق هاى معوقه نداشتيم، اما امسال 90 درصد واحدهاى صنعتى 
حقوق كارگران را به موقع پرداخت نكرده و 3 تا 4 ماه حقوق هاى معوقه دارند.

ــود حقوق هاى معوقه  ــران تحريم نب ــال 93 كه بح ــى تاكيد كرد: تا س مولياي
ــال، 90 درصد واحدهاى صنعتى حقوق كارگران را به موقع  نداشتيم، اما امس

پرداخت نكرده و 3 تا 4 ماه حقوق هاى معوقه دارند
كارگران با حقوق 700 هزار تومانى ديگر قادر به ادامه زندگى در ركود اقتصادى 

حاكم بر جامعه نيستند.
ــوراى عالى كار و مساله  ــال 94 مبحث ش وى اضافه كرد: در ماه هاى پايانى س
حقوق كارگران مطرح مى شود، اميدواريم ركود دستمزدها را تحت تاثير خود 

قرار ندهد و بهانه اى براى عدم افزايش نباشد.
نبود حمايت از توليد، با بازى هاى سياسى و جناح بندى ها در انتخابات

ــتان اصفهان با انتقاد از اينكه بازى هاى  رييس مجمع نمايندگان كارگران اس
سياسى و جناحى در زمان انتخابات در ركود اقتصاد نقش به سزايى دارد، گفت: 
ــترين تمركز دولتمردان در اين موقعيت به بازى هاى سياسى و  متاسفانه بيش
جناح بندى هاست و حمايت از توليد و صنعت در اولويت آخر آنها قرار دارد كه 

اين خود مشكالتى را در جامعه كار ايجاد مى كند.
ــه توقعى از دولت در  ــت از جامعه كارگرى  بيان كرد: هيچ گون وى با درخواس
ــتار  ــيم، خواس بحث كمك هاى مدنى نداريم، نمى خواهيم وام دار دولت باش

مستقل بودنيم.
موليايى با تاكيد بر اينكه احياى تشكل هاى كارگرى همت و همدلى كارگران 
ــيدگى  ــكل ها مطالبات كارگران را رس را مى طلبد، ادامه داد: با حفظ اين تش
ــراى قوانين دچار  ــكل هاى كارگرى در مبحث اج مى كنيم، زيرا با نابودى تش

سردرگمى خواهيم شد.
ــوولى به داد جامعه كارگرى نمى رسد، اما براى  ــكل و مس وى افزود: هيچ تش

برپايى و حفظ اين تشكل ها نياز به كمك و تالش كارگران داريم.

اجالس مجمع جهانى اقتصاد 
آغاز به كار كرد

دور جديد مذاكرات جمهورى اسالمى ايران و عمان به منظور نهايى كردن 
قرارداد صادرات گاز با سفر وزير نفت به مسقط آغاز شد.

ــفر خارجى خود پس از اجراى  ــتين س بيژن زنگنه وزير نفت ايران در نخس
برجام، در صدر هياتى به منظور ديدار با مسووالن نفتى عمان، به اين كشور 

عربى سفر كرد.
بر اساس اين يادداشت تفاهمى كه نزديك به سه سال قبل بين وزيران نفت 
و انرژى ايران و عمان امضا شده بود، دو طرف توافق كردند كه در مدت بسيار 

كوتاهى عمليات احداث خط لوله گاز ايران به عمان آغاز شود.
حجم اين قرارداد 10 ميليارد متر مكعب در سال است و قرار است خط لوله 
صادراتى گاز ايران از طريق رودان در استان هرمزگان به « صحراى سهار» 

در عمان واردشده و بعد به شبكه داخلى گاز عمان متصل شود.
در همين حال، بيژن زنگنه وزير نفت يكى از مهم ترين سياست هاى ايران 
ــى گاز عنوان  به منظور صادرات گاز به عمان را حضور در بازار خرده فروش
ــت: با صادرات گاز به عمان امكان فروش گاز طبيعى  كرده و تاكيد كرده اس
ايران به ساير كشورهاى منطقه و به ويژه كشورهاى آسيايى فراهم مى شود.

ــوراك واحدهاى LNG و  ــت پيش از اين عمان براى تامين خ گفتنى اس
ــت روزانه 2 ميليارد فوت مكعب گاز از ايران كرده بود  صنايع خود درخواس
كه مذاكرات مربوط به توسعه ميدان كيش و صادرات گاز به دليل اختالف 
ــرفت قابل توجه اى برخوردار نبوده نظر دو طرف روى فرمول فروش از پيش

است.

ى  ر ــو ييس جمه ر
ــى  ــاس تلفن در تم
يـــر  ز ـــت و نخس
ــا وى  ــتان ب انگلس
ــد بر  ــن تاكي ضم
اينكه اجراى عملى 
ــه جامع اقدام  برنام
ــترك(برجام)  مش
ــترش  ــد به گس باي
ى  ــا ى ه ر همكا
ــر  ــادى منج اقتص

ــادى مى تواند  ــترك اقتص ــت همكارى هاى مش ــرد: تقوي ــود، اظهار ك ش
ــورهاى ما و جهان  ــتحكم تر كند و اين به نفع كش پايه هاى توافق را نيز مس

خواهد بود. 
ــا وى گفت: همه  ــرون» ب ــى «ديويد كام ــاس تلفن ــن روحانى در تم حس
ــى و عملياتى  ــى اجراي ــته اى به خوب ــق هس ــا تواف ــم ت ــالش كني بايد ت

شود. 
ـــالمى ايـران مشـروط بر آنـكه طرف  وى همچنين گـفت: جمهـورى اس
ــود عمل خواهد  ــه همه تعهدات خ ــام تعهداتش عمل كند، ب مقابل به تم

كرد.

ــت وپاگير ادارى  ــود قواعد دس ــان مى گويند: عواملى مانند وج كارشناس
ــد  ــران نتوان ــد اي ــد ش ــب خواه ــى موج ــرات سياس ــى مخاط و برخ
ــذب  ــى ج ــرمايه خارج ــورا س ــا، ف ــع تحريم ه ــد از رف در دوران بع

كند.
ــبات يك  ــت و پاگير تجارى - 182000 عدد طبق محاس  وجود قواعد دس
ــرمايه گذارى براى ايران بعد از رفع تحريم هاى  وزير- مانع جذب فورى س

بين المللى عليه اين كشور است.
ــت: وكال  ــن خبر نوش ــا اعالم اي ــزارى رويترزب ــارس خبرگ ــزارش ف به گ
ــرمايه گذارى  ــه مى توانند س ــرى ك ــل ديگ ــد عوام ــاوران مى گوين و مش
ــاى  ــون تحريم ه ــواردى چ ــد م ــه كنن ــوارى مواج ــا دش ــران را ب در اي
ــى، از  ــا و مخاطرات سياس ــراى پروژه ه ــود منابع مالى ب باقى مانده، كمب
ــامل  ــته اى را ش ــق هس ــخ تواف ــال فس ــا احتم ــه ت ــه كارى گرفت محافظ

مى شوند.
ــاى قرارنامه اى با  ــاال اقدام به امض ــركت هاى خارجى همين  ح برخى از ش
ايران كرده اند و بسيارى ديگر هم مشتاق به داشتن روابط بازرگانى با ايران 

هستند.
ــده به ايـران،  ـــرمايه گـذارى عمـ ـــان مى گوينـد: ورود س اما كارشنـاس
ــركت هاى  ــه ش ــرا ك ــيد؛ چ ــد كش ــول خواه ــاه ط ــت كم 6 م دس
ــت  مالكي ــم  مبه ــاختارهاى  س و  ــى  بوروكراس ــبكه هاى  ش ــا   ب

شوند.

اجالس مجمع جهانى اقتصاد با سخنرانى بنيان گذار آن در داووس سوييس 
آغاز به كار كرد.

ــچوآب، بنيان گذار اين مجمع افتتاح  ــخنرانى كالوس س اين اجالس با س
شد.

ــدف از اين اجالس آغاز  ــالس اعالم كرده اند كه ه برگزار كنندگان اين اج
چهارمين انقالب صنعتى در جهان است.

ــورهاى  ــناس و نماينده از كش ــركت 2400 كارش ــالس داووس با ش اجـ
ــع جهانى ــذار مجم ــت و بنيان گ ــزارى اس ــان در حال برگ ــف جه مختل

ــته است تا با يك ايده متحول كننده  اقتصاد از اين  شركت كنندگان خواس
ــود  ـــورهاى خ ــه كش ــد ب ــر دهـ ــان را تغييـ ــد  جهـ ــى توان ــه مـ ك

بازگردند.
لغو تحريم هاى غرب عليه ايران و كاهش شديد قيمت نفت در بازار جهانى 
در كنار بحران تهديدات تروريستى در سطح بين الملل از جمله مهم ترين 
ــث و تبادل نظر  ــتند كه در اجالس جارى در مورد آنها بح موضوعاتى هس

خواهد شد.
ــان از جمله آلمان،  ــورهاى جه ــران كش اين اجالس با حضور 40 نفر از س
ــتان، آفريقـاى جنـوبى، و مكزيـك آغاز به كار كرده ــوييـس، افغـانس س

است.
ــور در اين اجالس  ــور ما وزيرامورخارجه و رييس دفتر رييس جمه از كش

شركت كرده اند.

وزير نفت به مسقط رفت؛

مذاكرات گازى ايران  و عمان آغاز شد
رييس جمهورى در تماس تلفنى نخست وزير انگلستان:

استقبال از حضور كمپانى هاى اروپايى
تشريفات ادارى مانع جذب فورى 

سرمايه براى ايران در پساتحريم مى شود

ثبت نام سراسرى براى كارت اعتبارى رفاه اجتماعى ايرانيان (كاراكارت) به منظور 
خريد نسيه كاالى مصرفى با دوام ايرانى، در حالى از حدود دو هفته پيش استارت 
ــووالن شنيده  ــوى مس خورد كه هنوز اخبار جديدى براى اجراى اين طرح از س
ــورى، در نظر  ــود. « رايزنى براى تخصيص كاراكارت به بازنشستگان كش مى ش
ــود براى كاالهاى مصرفى و فراهم كردن شرايط براى واگذارى عرضه  نگرفتن س
ــوى برخى از فروشگاه ها» سه خبر جديدى  برخى كاالى با دوام بدون سود از س
است كه براى مشموالن «كاراكارت» اعالم شده است. معاون رفاه اجتماعى وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى با اعالم خبرهاى جديد، مى گويد: بازنشستگان سازمان 
تامين اجتماعى مى توانند در سايت سامانه رفاه ثبت نام كرده و نزديك  ترين شعبه به 
محل سكونت شان را براى دريافت كاراكارت انتخاب كنند. خبر اعالم شده از سوى 
احمد ميدرى مبنى بر رايزنى براى اضافه شدن بازنشستگان كشور در حالى است 
ــته بندى صورت گرفته، كارت اعتبارى خريد كاال (كاراكارت) در  كه براساس دس
مرحله اول به سه گروه اختصاص مى يابد؛ گروه اول زوج هاى جوانى هستند كه در 
سامانه دريافت تسهيالت ازدواج ثبت نام و كد رهگيرى دريافت كرده اند، گروه دوم 
كارمندان رسمى و پيمانى دولت و گروه سوم نيز بازنشستگان و مستمرى بگيران 

تحت پوشش صندوق بازنشستگى كشورى هستند.
ــوى بانك مركزى براى طرح (كاراكارت) 4 هزار و  ــده از س براساس آمار اعالم ش
ــم تنها يك تا  ــده كه اين رق ــى در نظر گرفته ش ــان منابع مال 200 ميليارد توم
يك  ميليون و 200 هزار نفر از متقاضيان مشمول طرح خريد اقساطى كاال را پوشش 
مى دهد. به طورى كه براساس اولويت بندى صورت گرفته براى هركدام از زوجين 

سقف كارت اعتبارى 5ميليون تومان در نظر گرفته شده است، همچنين در اين 
طرح سقف كارت اعتبارى براى ساير گروه ها تا چهاربرابر حقوق دريافتى ماهانه 
خواهد بود. عالوه بر دسته بندى صورت گرفته، بانك مركزى پيش شرط حقوق براى 
متقاضيان دريافت «كاراكارت» را نيز در نظر گرفت. براساس اين پيش شرط، سقف 
حقوقى متقاضيان (كارمندان رسمى و پيمانى دستگاه هاى دولتى و بازنشستگان و 
مستمرى بگيران تحت پوشش بيمه صندوق بازنشستگى كشورى) نبايد بيشتر از 
يك ميليون و 500 هزار تومان باشد. بنابراين افرادى كه حداكثر 5/ 1 ميليون تومان 
در ماه دريافتى داشته باشند، كارت اعتبارى 6 ميليون تومانى دريافت خواهند كرد 

و پس از دريافت كارت در كمتر از 3 روز اين وام پرداخت خواهد شد.

ــوى دولت به مجلس  ــال 95 كه چند روز پيش از س دراليحه بودجه س
ــت جمهورى  ــاد رياس ــدى براى نه ــه اى جدي ــد، رديف هزين ارايه ش
ــت و  ــترك دول ــات مش ــزارى جلس ــه برگ ــده و آن هزين ــف ش تعري

مجلس است.
دراليحه بودجه سال آينده، بيش از 2 ميليارد تومان اعتبار براى برگزارى 

جلسات مشترك دولت و مجلس در نظر گرفته شده است. 
براى اين رديف هزينه اى كه زيرمجموعه برنامه هماهنگى مطلوب ميان 
ــده، 2 ميليارد و  ــه در فرآيند قانون گذارى تعريف ش قوه مجريه و مقنن

74 ميليون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
ــترك دولت و مجلس در   اختصاص اين رقم براى برگزارى جلسات مش
حالى است كه در 2 سال اخير دو قوه مجريه و مقننه فقط 6 بار جلسات 

مشترك برگزار كرده اند.
مطمئنا در خوش بينانه ترين حالت هم در طول سال آينده، تعداد جلسات 

مشترك دولت و مجلس از انگشتان يك دست بيشتر نخواهد شد.
بنابراين آيا مقصود دولت از گنجاندن 2 ميليارد تومان اعتبار به معناى آن 
است كه هر جلسه مشترك دولت و مجلس حداقل 100 ميليون تومان 

هزينه در بردارد؟
شايد مقصود ازاين رديف اعتبارى، فقط جلسات مشترك دولت و مجلس 
ــووالن دولتى با نمايندگان  نباشد و شامل جلسات رده هاى مختلف مس

مجلس هم باشد؛

ــا برخى  ــان رييس جمهور ب ــان معاون ــوال مي ــه معم ــاتى ك مثال جلس
ــات مختلف  ــى در موضوع ــور هماهنگ ــه منظ ــس ب ــدگان مجل نماين

برگزار مى شود.
ــت. واقعا  ــات پابرجاس ــرض نيز ابهام ــرش اين ف ــورت پذي حتى در ص
ــدگان مجلس  ــووالن دولتى و نماين ــان مس ــات مي مگر برگزارى جلس
ــاظ ــراى آن لح ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــه 2 ميلي ــى دارد ك ــه خرج چ

 شده است؟
گفتنى است اين جلسات يا در ساختمان هاى نهاد رياست جمهورى يا در 

ساختمان هاى ادارى مجلس برگزار مى شود.

اختصاص دو ميليارد تومان بودجه براى برگزارى جلسات مشترك دولت و مجلسخبر جديد براى مشموالن «كاراكارت»

با تداوم ركود اقتصادى و تعطيلى واحدهاى صنعتى؛

15 هـزار نفر به بيكـاران اصفهـان اضـافه شـدند
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خبر خبر

سازمان جهانی بهداش��ت )WHO( اعالم کرد: آلودگی هوا اکنون 
در سراسر جهان به وضعیت »اضطرار برای سالمت عمومی« تبدیل 

شده است.
سازمان جهانی بهداش��ت با هشدار نس��بت به خطرات آلودگی هوا 

در شهرهای جهان بر تاثیرات زیان بار آن بر نسل آینده تاکید کرد.
این هشدار پس از آن صادر ش��د که آلودگی هوا در شهرهای جهان 
افزایش یافته به گونه ای که در ماه دسامبر 2015 مقامات چینی در 
شهر پکن وضعیت هشدار قرمز اعالم کرده و این شرایط موجب شد 
که مدارس و ادارات تعطیل شوند. همچنین از مردم درخواست شد 
برای حفظ سالمت خود از رفت و آمد در فضاهای باز خودداری کنند.

»ماریا نیرا«، مدیر بخش س��المت عمومی سازمان جهانی بهداشت 
گفت:  در بس��یاری از کش��ورهای جه��ان به دلیل ش��دت آلودگی، 
 سالمت عمومی به وضعیت اضطرار رسیده است. آلودگی هوا یکی از 
بزرگ ترین مشکالتی است که در سطح جهان با آن روبه رو هستیم و 

می تواند هزینه های وحشتناکی به جامعه تحمیل کند.
نیرا افزود: اگرچه تاثیرات کوتاه مدت آلودگی هوا بر سالمت ساکنان 
شهرها می تواند جدی باشد در عین حال تداوم یافتن آن نیز همچون 

بمب ساعتی برای سالمت عمومی عمل می کند.
قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا مش��کالت جدی را برای سالمتی 
ایجاد می کند که از آن جمله می توان به آس��م، بیماری قلبی، زوال 
عقلی اشاره کرد. همچنین در صورتی که روند باال بودن سطح آلودگی 
هوا ادامه پیدا کند خدمات رسانی س��المت جهانی در آینده بیش از 

امروز تحت فشار قرار می گیرد.
  طبق اعالم سازمان ملل هر س��ال س��ه میلیون و 300 هزار نفر در 
جهان به دلیل تاثیرات ناش��ی از آلودگی هوا به مرگ زودرس دچار 
می شوند. همچنین بیشتر این مرگ و میرها در چین،  هند و پاکستان 
رخ می دهد اما در شهرهای اروپایی هم اوضاع چندان رضایت بخش 

نیست.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست 
گفت: با توجه به ابالغ سیاست های کلی محیط زیست نظام از سوی مقام معظم 
رهبری، همچنین توجه ویژه دولت به مباحث محیط زیس��تی، رشد بودجه 
محیط زیست در سال ۹5 با افزایش حدود ۴0 درصد از متوسط رشد بودجه کل 
 کشور بیشتر است. سیدمحمد مجابی، با اشاره به مباحث بودجه ای ۹5 که در

 مجلس در حال پیگیری اس��ت، گفت: با توجه به ابالغ سیاس��ت های  کلی 
محیط زیست، نظام از سوی مقام معظم رهبری، همچنین  توجه ویژه دولت به 
مباحث محیط زیستی، رشد بودجه محیط زیست در سال ۹5 از متوسط رشد 

بودجه کل کشور بیشتر  است.
 وی با بی��ان اینک��ه منابع عموم��ی دول��ت در الیح��ه بودجه س��ال ۹5 از

 23۶ هزار میلیارد تومان در س��ال گذش��ته ب��ه 2۶۷ هزار میلی��ارد تومان 
افزایش یافته اس��ت، اظهار ک��رد: این به معنای رش��د 13 درص��دی منابع 
عمومی دولت اس��ت.مجابی با اعالم افزایش حدود ۴0 درص��دی اعتبارات 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت نس��بت به س��ال ۹۴، خاطرنش��ان کرد: 
ردیف هایی همچون مدیریت بحران و س��ایر ردیف بودجه ه��ای در اختیار 
دولت که می توان��د به حوزه محیط زیس��ت تخصیص یابد پ��س از تصویب 
بودجه می تواند به رقم بودجه س��ازمان حفاظت محیط زیست اضافه  شود. 
 معاون س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت ادامه داد: این م��وارد می تواند در

 بر گیرن��ده اعتباراتی ب��رای دریاچه ارومی��ه، رودخانه کارون، گ��رد و غبار، 
خشکسالی و س��ایر موارد باش��د. وی ضمن یادآوری این موضوع که برخی 
موضوع��ات و مباحث زیس��ت محیطی مرتبط ب��ا وظایف و اقدامات س��ایر 
دستگاه های اجرایی است و اعتبارات مربوطه ای نیز برای این دستگاه ها لحاظ 
شده است، افزود: توسعه حمل و نقل عمومی و آبخیزداری از جمله این مباحث 
است.مجابی با تاکید بر شرایط خاص محیط زیست کشور و وجود بحران های 
متعدد در این حوزه، ابراز امیدواری کرد: که پذیرش مس��وولیت همگانی در 
حفظ محیط زیست و انجام تکالیف قانونی، همچنین رعایت حقوق و اخالق 
 محیط زیستی از س��وی تمامی دس��تگاه ها و نهاد ها و آحاد جامعه منجر به 
 رقم زدن آینده بهتر برای برنامه ششم توسعه به ویژه در حوزه محیط زیست 

شود.

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد:

هشدار نسبت به تداوم آلودگی هوا 
در شهرهای جهان

پیشنهاد افزایش ۴۰ درصدی بودجه 
محیط زیست در انتظار تصویب مجلس

خالص شدن از دست زباله هایی که روزانه توسط مردم 
این کره خاکی تولید می شود، چالش دیرینه ای است که 
باید به دقت مورد بررسی قرار گرفته و بهترین راهکارها 
برای رس��یدگی به آن مد نظر قرار بگیرند. کارشناسان 
ش��هری و محیط زیس��ت معتقدند: در ش��رایطی که 
بحران های گوناگونی بهداشت، سالمت و امنیت عمومی 
را در شهرها تهدید می کند دفع نامناسب ، غیر استاندارد 
و رعایت نکردن اصول بهداش��تی انواع زباله ها خطرات 
زیست محیطی و مهم تر از همه، مش��کالت بهداشتی 
و حیاتی متعددی را برای ش��هروندان جوامع مختلف 

به دنبال دارد.
این مساله هم اینک برای بیشتر دولتمردان کشورهای 
خارجی جز اولویت ها و برنامه ه��ای اصلی قرار گرفته 
و ب��رای حل این معضل زیس��ت محیط��ی بودجه های 
کالنی اختص��اص داده می ش��ود. آنها بر ای��ن باورند: 
در حال حاض��ر مدیریت وضعیت زباله در کش��ورهای 
اروپایی به موضوعی پیچیده تبدیل ش��ده به طوری که 
در اروپا س��االنه حدود 3 میلیارد تن زباله تولید شده و 
سهم هر فرد به حدود ۶ تن در س��ال می رسد. از این رو 
چالش هایی که پیش روی مقامات اروپایی قرار گرفته، 
آنها را به مرحله ای رس��انده که باید با تمام توان خود و 
نیز برخی حمایت های مالی و تجاری راهکاری مناسب 
را برای ای��ن معضل بیابن��د. هرچند هر س��ال آخرین 
مطالعات و تحقیقات علمی در نشس��ت ها یی با حضور 
متخصصان و کارشناسان برگزار می شود اما کارشناسان 
محیط زیست در ادامه با اشاره به انواع روش  های دفع 
بهداشتی زباله ها و خطرات ناشی از آن می گویند: دفن 
زباله غالبا به دو ش��کل دفن سطحی یا نزدیک به سطح 
و دفن عمیق و درون��ی انجام می گی��رد. در این روش، 
محفظه های نگهداری زباله در قسمت های مخصوصی 
قرار گرفته و س��پس روی آن را با الی��ه ای نفوذناپذیر و 
خاک می پوش��انند. در برخی موارد نیز دفن سطحی یا 
نزدیک به زمین در حفره ای کان��ال مانند در زیر زمین 
صورت می گیرد. در روش قبل��ی، حفره های دفن زباله 
از سطح زمین به یکدیگر مرتبط بودند ولی در دفن زیر 
س��طحی، حفاری کانال ها در زیر زمین انجام شده ولی 
این امکان در ده ها متر زیر س��طح زمین نیز امکانپذیر 

است.
آنها می افزایند: دفن عمقی نیز بیشتر در انهدام زباله های 
رادیواکتیو و حاوی اش��عه صورت می گی��رد تا محیط 
زیست و انس��ان ها از خطرات احتمالی در امان بمانند. 
بسیاری از کشورها مانند آرژانتین، اس��ترالیا، بلژیک، 

جمهوری چک، فنالند، ژاپن، هلند، کره، روسیه، اسپانیا، 
سوئد، س��وییس و آمریکا از روش دفن عمقی به عنوان 
بهترین روش دف��ن زباله های رادیواکتیوی اس��تفاده 
می کنند. در س��وئد، از محفظه های مسی و فلزی برای 
نگهداری سوخت های مصرفی استفاده می شود. بعد از 
قرار گرفتن محفظه ها در عمق 500 متری زمین، روی 
آن را با الیه ای خاک رس »بنتونیت« می پوشانند تا در 
مدت زمان طوالنی بتواند مانع از انتشار مواد رادیواکتیو 

دفن شده گردند.
کارشناس��ان در ادامه با اش��اره به نمونه های��ی در این 
خصوص توضیح می دهند: کشور تایلند در زمان وقوع 
سونامی اقیانوس هند و پس از س��ال 200۴ با بیش از 
80 میلیون تن زباله روبه رو ش��د که این کش��ور را در 
وضعیت خطرناکی قرار داد. رفتگران نقش بسیار مهمی 
در راهکارهای بازیافت زباله پس از وقوع سونامی سال 
200۴ در اندونزی داشتند. امواج بلند این سونامی حجم 
باالیی از زباله را در مناطق مختلف این کش��ور بر جای 
گذاشت. مقادیر زیاد زباله در زمین های خصوصی منطقه 
»Aceh Barat« اندونزی تخلیه شد که هزینه ای بالغ 
بر 2 میلیون دالر را در برگرفت. به طور کلی، حجم تولید 
و انهدام زباله ایجاد ش��ده طی بروز زلزله و سونامی در 
یکی از مناطق اندونزی به حدود 853 هزار و ۹30 متر 

مکعب می رسید.

آنها ب��ه راهکارهای دیگ��ری درب��اره دف��ن زباله ها و 
پسماند های خطرناک در سایر کشور  ها اشاره می کنند 
و می گوین��د: در بیش��تر کش��ور های توس��عه یافته با 
به کارگیری تکنولوژی های نوی��ن از روش های خاصی 
استفاده می شود به طور مثال مخازن نگهداری زباله ها 
در آمریکا، در عمق 300 متری زیر زمین دفن ش��ده و 
با الیه غیر اش��باعی از س��نگ های آتشفشانی پوشیده 
می شوند. البته بسیاری از مخازن زباله برای مقاومت در 
برابر خورده شدگی، از فلز دو الیه ساخته شده و پوشش 

خارجی آن در برابر خوردگی آلیاژها مقاوم است.
همچنین در مناطق شمالی آلمان و هلند نیز برای دفع 
زباله ها زمین های نمکی وجود دارد که به جای س��طح 
نمک��ی، دارای گنبده��ای نمکی اس��ت. برخی معادن 
قدیمی نمک در آلمان به منظور دفع زباله مورد استفاده 
قرار می گرفت ولی در حال حاضر اج��ازه دفن زباله در 
آنها داده نمی شود و دولت آلمان منطقه وسیعی را برای 
این منظور اختصاص داده است. مخازن نگهداری زباله 
در انگلیس نیز از جنس فلز ضد زن��گ بوده و در داخل 
مخازن سنگی و زیر سطح آب قرار می گیرند. محققان 
به طور مداوم این زباله ها را بررس��ی ک��رده و در مواقع 
لزوم مورد بازیافت قرار می دهند. از سوی دیگر، تا زمان 
محکم ماندن درب مخازن، مانع از تماس آب زیرزمینی 

با زباله ها می شوند.

عکس روز )اکسولوتل(

 برای نخس��تین ب��ار جش��نواره ملی ش��عر ب��ا نام 
» انس��ان و طبیعت« با حض��ور محمدعلی بهمنی، 
مصطفی رحماندوست، بیوک ملکی و شاعران جوان 
و دوستدار محیط زیست در شیراز تشکیل شد تا از 
برگزیدگان این جش��نواره که از استان های مختلف 
گرده��م آم��ده بودند، تقدیر ش��ود و امی��دی برای 

حفاظت از محیط زیست با زبان شعر باشد.
 محم��د دروی��ش مدی��رکل دفت��ر آم��وزش و 
مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست کشور 
گفت: با توجه به این که عامه مردم از نخبگان جامعه 
الگو برداری می کنند این قش��ر از فرهیختگان برای 
نجات محیط زیست راهکارهای مناسب ارایه دهند.

وی در آیین نخس��تین جشنواره ملی ش��عر انسان 
 و طبیعت در ش��یراز اف��زود: افزای��ش خودآگاهی و 
فرهنگ سازی، راهکاری برای نجات محیط زیست 
اس��ت که باید از طریق فرهیختگان، اندیشمندان و 

شاعران به مردم منتقل شود.
وی بیان کرد: ه��ر روز بر دامنه تخری��ب طبیعت و 
مواهب طبیعی افزوده می شود و ضروری است مردم 
آشتی با طبیعت را از نخبگان و فرهیختگان بیاموزند.

درویش گفت: جنگل تراشی، جنگل خواری، آلودگی 

هوا، آلودگی خاک، انباشت زباله، پدیده ریزگردها و 
ده ها م��ورد دیگر از آلودگی محیط زیس��ت همگی 
ناشی از این است که در بسیاری از این موارد موضوع 
از س��وی نخب��گان و فرهیختگان به مردم گوش��زد 

نشده است.
درویش اظهار کرد: این اصحاب اندیش��ه هستند که 
باید بتوانند با زبان ش��عر و ادبیات، موضوع تخریب 

محیط زیست را گوشزد کنند.
وی نسل جدید را بیشتر از گذشته نیازمند آموزش 
 و آگاه س��ازی دانس��ت و افزود: باید به ش��یواترین،

جذاب ترین و موثرترین ش��کل ممکن ب��ه مردم و 
کودکان این سرزمین، آموزش های زیست محیطی 

و مراقبت از طبیعت داده شود.
مدی��رکل دفتر آموزش و مش��ارکت ه��ای مردمی 
سازمان محیط زیس��ت کش��ور اظهار کرد: محیط 
زیست از جمله مقوله هایی است که با دانایی پیوند 
همیشگی دارد و هر چه در این حوزه بیشتر به دانایی 

توجه شود، دامنه تخریب ها کمتر می شود.
درویش با اش��اره به اق��دام ها و فعالی��ت های موثر 
زیس��ت محیط��ی دول��ت گف��ت: دول��ت تدبیر و 
 امید ی��ک دولت زیس��ت محیطی اس��ت و به همه 

 نخبگان برای نجات محیط زیست
 راهکار ارایه دهند

دریچه

نگـاهی به مـدیریت دفـن زبـاله در جهـان

بخش های محیط زیست توجه خاص و ویژه دارد و 
موید این موضوع اقدام های موثری اس��ت که در دو 

سال گذشته در این حوزه انجام شده است.
این مقام مس��وول با بیان اینکه اف��راط و تفریط در 
محیط زیس��ت محکوم اس��ت، بیان ک��رد: باید به 
دنبال آموزه هایی باش��یم که باع��ث تخریب محیط 
زیست نشود چرا که ما در مقابل نسل آینده مسوول 

هستیم .
دروی��ش در بخش دیگری از مطالب خ��ود به دامنه 
تخریب ها و تغییر کاربری ها در استان فارس اشاره 
کرد و گفت: این اس��تان رتبه اول جنگل تراش��ی و 
تغییر کاربری در کش��ور را دارد و انج��ام این کار در 

استان فارس به مراتب بیش از سایر استان هاست.
بنابراین گ��زارش، حمزه ولوی مدی��ر کل حفاظت 
محیط زیست اس��تان فارس در این جشنواره بیان 
کرد: جشنواره شعر انسان و طبیعت با هدف ارتقای 
فرهنگ همگان نس��بت به محیط زیست، مشارکت 
معنوی مردم و جلوگیری تخریب طبیعت و محیط 

زیست برگزار شده است.
وی با بیان اینکه بیش از یک هزار شعر فاخر از سراسر 
کشور به دبیر خانه جشنواره رس��یده افزود: با توجه 

 به مرتب��ه و جایگاهی که ش��عر، این هن��ر متعالی و 
تاثیر گذار در فرهن��گ و تمدن دارد ای��ن اداره کل 
جشنواره شعر انسان و طبیعت را آغاز کرد و شاعرانی 
که س��ابقه ملی و بین المللی دارند در این جشنواره 

حضور دارند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس افزود: توصیف 
زیبایی های طبیعت با کالم شاعرانه، ستایش طبیعت 
و زیبایی ه��ای آن، قام��ت البرز، پهن��ای زاگرس و 
 شکوه کوهستان های میهن، محیط بانان نگهبانان 
ب��ی ادعای طبیع��ت، س��کوت دریاچه ه��ا و تاالب 
ها، ش��کوه حیات وحش،عش��ق به طبیع��ت زیبای 
میهن، آبی آس��مان و پرواز پرندگان، آوای طبیعت، 
 رودهای خروش��ان و نیلی نهرها، آشتی با طبیعت، 
دلنوش��ته هایی از جنس باران، سهم من از طبیعت 
ازجمله محورهای جشنواره ش��عر انسان و طبیعت 
اس��ت.در جش��نواره ملی یک روزه ش��عر انس��ان و 
طبیعت، جمعی از شاعران، اندیش��مندان، ادیبان، 
دوس��تداران محیط زیس��ت و مس��ووالن کشوری 

سازمان حفاظت محیط زیست حضور داشتند.
در این مراسم همچنین از استاد منصور اوجی چهره 

ماندگار فرهنگ و شعر کشور تجلیل شد.



کارآفرینان موفق

خبر اخبار کوتاه 

دادستان تهران گفت: از اول س��ال جاری تاکنون تعدادی از سارقان و 
متهمان در درگیری با پلیس کشته شده اند که از پلیس می خواهیم در 
این زمینه ش��رایط مندرج، در قانون نحوه به کارگیری سالح را رعایت 

کند.
به گزارش مهر،عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با بیان اینکه 
حمایت از حقوق مردم مورد توجه نظام حقوقی ایران است، گفت: قانون 
اساسی، قانون حفظ حقوق ش��هروندی و قانون آیین دادرسی کیفری، 
برحقوق ش��هروندی و حمایت ازحقوق مردم ومتهم��ان تأکید دارند و 
برهمین مبنا حق نظارت دادستان برضابطین پیش بینی شده و پلیس 
باید تحت نظارت دادستان اقدام کند. وی افزود: پلیس باید گزارش وقوع 
جرایم را به دادس��تان ارایه دهد و این امر درسالیان گذشته انجام شده، 
اما درحال حاضراین گونه نیست. پلیس دارای برخی وظایف اجتماعی، 
سیاسی و امنیتی است. به عنوان مثال اگر تجمعی درمقابل یک مرجع 
رسمی کش��ور روی دهد نوع وظیفه پلیس متفاوت خواهد بود و پلیس 

باید آمادگی های الزم دراین زمینه را داشته باشد.
دادس��تان تهران با اش��اره به برخی تجمعات غیرقانونی اخیر درتهران 
گفت: پلی��س بای��د ازش��کل گی��ری این گون��ه تجمع��ات واقدامات 
برخالف قان��ون جلوگیری کن��د تا زمین��ه هجمه علیه پلی��س فراهم 
نش��ود. پلیس موظف اس��ت ه��ر حادثه مهم��ی را ک��ه متضمن جرم 
اس��ت به دادس��تان اعالم کند تا دادس��تان درجریان امور قرارگیرد و 
بتواند اق��دام الزم را انج��ام ده��د. وی درارتباط با بازدید دادس��تان از 
کالنتری ها گفت: طب��ق قانون بازدی��د از بازداش��تگاه ها و کالنتری ها 
ضروری اس��ت؛ چ��را که یک��ی از نق��اط آس��یب پذیر، بازداش��تگاه ها 
 هس��تند و باید در ای��ن زمینه نظارت جدی تری توس��ط دادس��تان ها 
صورت گیرد. دادس��تان تهران به الزامات قانون جدید آیین دادرس��ی 
کیفری اشاره کرد و گفت: در این قانون نسبت به گذشته، نظارت مستمر 
و فعال در مورد ضابطین پیش بینی ش��ده و وظایف ضابطین مشخص 

شده است.
جعفری دولت آبادی گفت: سیاس��ت دادستانی درقبال ضابطین مقابله 
و خصومت ب��ا پلیس نیس��ت و ازطرف��ی نمی تواند همراه ب��ا تعارف و 
خواهش باشد. مبنای کار دادستانی دراین زمینه، اقدام و انجام وظیفه 
درچهارچ��وب مقررات بوده و قان��ون، وظایف و اختی��ارات ضابطین را 
مشخص کرده است.  وی با اشاره به پیامدهای برخی جرایم گفت: مردم 
درجرایمی مانند سرقت و شرارت برای حفظ اموال و تأمین امنیت توقع 
بیشتری از پلیس دارند.دولت آبادی تأکید کرد:  پلیس باید با همکاری 
سرپرستان دادسراها سارقانی که حکم محکومیت دارند را دستگیر کند و 
امیدواریم با این اقدام امنیت بیشتری در مورد اموال و نفوس مردم فراهم 
شود و مجرمان باید بدانند راه مفری برایشان وجود ندارد. دادستان تهران 
اعالم کرد: در زمینه مقابله ب��ا جرایم خالف عفت، جمع آوری ماهواره و 
تبلیغات غیرمجاز درماهواره در چهارچوب قانون آیین دادرسی کیفری 

اقدام خواهیم کرد.

دفترش��عرمریم زال خانی »بانوی امید«،42 برگ خورد و آخرین بیت مثنوی 
زندگی اش را ناسروده به پایان رساند.

مادر؛ مادرخود به تنهایی یک جمله، یک متن، یک کتاب و یک دنیا حرف است... 
مادران همیشه در تمام شرایط حتی در رنج و سختی روزگار، امید را به فرزندان 
خود هدیه می دهند، اما دراین میان مادرانی هستند که روی تخت بیمارستان 
و دربستر بیماری خدا را صدا می کنند تا جانی دوباره پیدا کنند تا بتوانند دست 

مهر و محبت برسرفرزندان خود بکشند.
یکی از این مادران، مریم 42س��اله بود که حدود 3س��ال و نیم دربیمارس��تان 
17شهریورتامین اجتماعی مشهد مقدس بستری شده بود؛ درآن روزها سعید 
و سهیل تنها آرزویشان ش��نیدن کالمی ازمادربود که به دلیل بیماری، قدرت 
 ،ALS کالم را ازدست داده بود. پزشک معالج مریم گفته بود که به دلیل بیماری
 ضعف عضالنی اتفاق افتاده و تمام اندام مادرس��عید و س��هیل فلج شده است.

 3سال و نیم گذشت و دراین روزها سعید و س��هیل ازطریق نگاه مادرشان، با او 
هم کالم می شدند و جمالت محبت آمیز مادرانه را ازعمق چشمانش می خواندند 

بدون آنکه لبان مادرتکانی بخورد.
روزها از پس هم می گذش��ت و مریم تمام احساسش به چشمانش منتقل شد؛ 
او به وس��یله یک تابلوی حروف و با باز و بس��ته ش��دن پلک هایش و به کمک 
پرستارش، شعرهایی را سروده است. روزها گذش��ت و امروز نبود همان مادری 
را روایت می کنم که فقط با چش��مانش محبت را نثار فرزن��دان خود می کرد و 
درس خداشناس��ی را با تمام وجود بی رمق خود، به فرزن��دان و اطرافیان خود  
 هدیه می داد. امروزاما او دیگر نیس��ت و ش��عرهایش، جمل��ه طالیی اش اینکه 
»فقط تسلیم خدا باش��ید« ماندگار شدند و نه تنها در چش��م ها بلکه بر جان ها 

نشست و به یادگارماند.
شعر زیر توسط مریم در بیمارستان به روش باز و بسته شدن پلک هایش، سروده 

شده است:
روزگاری منم شورو صفایی داشتم    / روزگاری منم رنگ و لعابی داشتم

خانه کوچک ولی صحن و سرایی داشتم / یار پر مهر ولی پر مدعایی داشتم
از گلستان خدا من هم نوایی داشتم /  دوگل خندان ولی پر سرو صدایی داشتم

باغچه  پر الله ای کنج حیاط داشتم  /  هم گل و پروانه ای هم مرغکانی داشتم
لقمه  نانی و هی شکر خدایی داشتم  /  از متاع دنیوی قدر و مجالی داشتم

دست تقدیر بیامد تیشه زد بر پیکرم /  غافل آن بود منم ریشه به خاکی داشتم
درس��ت چند ماه پیش بود که مس��ووالن س��ازمان تأمی��ن اجتماعی تصمیم 
گرفتند تا به همراه خبرنگاران به بیمارس��تان 17 شهریور بروند و از بانوی شعر 
 و امید »مریم زال خان��ی « که در ات��اق 4 در بخش مغز و اعصاب بس��تری بود 

عیادت کنند.
مثنوی عمر»بانوی امید«؛ مادری که شعر درچشمانش جاری بود با بسیاری از 

گفته ها و نا گفته ها به بیت آخر رسید.

همه روزها روز خداست و حتما روز خوبي است ولي براي اینکه آن را تا 
انتها خوب بگذرانیم چه باید کرد. از شب قبل باید برنامه فردا را براساس 

اولویت بررسي کنیم.
براي انجام ه��ر کاري باید زمان��ي را در نظر گرفت و ب��ا برنامه ریزي 
درست، مطمئن شد امکان انجام کارهاي ناتمام وجود دارد؛ نکته دوم 
 آن است که فرد به موقع استراحت کند تا س��ر ساعت معین از خواب 

بیدار شود. 
بسیاري از افراد با ش��نیدن صداي زنگ ساعت بیدار شده و با خاموش 
کردن آن دوباره ب��ه رختخواب باز مي گردند. این عمل ممکن اس��ت 
بارها و بارها و با توجیه »10 دقیقه دیگر بیدار مي ش��وم« تکرار شود. 
باید توجه داش��ت با انجام این عمل و دیر برخاس��تن از خواب، فرد از 
انجام فعالیت هاي روزان��ه خود عقب مانده و با فرص��ت کم و انبوهي 
از کارهاي عقب مانده مواجه خواهد ش��د. در نتیجه روز پر استرس��ي 
را پی��ش رو خواهد داش��ت. با بیدار ش��دن ب��ه موقع، هم��ه کارهاي 
 آن روز را نیز س��ر س��اعت و به دور از هرگونه اس��ترس و عجله انجام 

خواهد داد. 
همچنین اگر اتفاق ناخوش��ایندي به وجود آمد فرد باید سعي کند با 

مدیریت بحران، آن را حل و فصل کند. 
در تمام مراحل انجام کارها نه تنها باید لبخند به لب داشته باشد ، بلکه 
اگر با مش��کلي برخورد کرد خونس��ردي اش را حفظ کند و از هیچ در 
بسته اي نباید ترسید. باید به خود القا کرد که قادر هستم هر مشکلي 
را حل کنم. همین طرز تفکر و ایماني که به خود داریم نیمي از کارها 
 را سروس��امان مي دهد هرگز نگویید امروز روز بدي است من دارم بد 

مي آورم، خوبي و بدي روزها بستگي به نگاه افراد دارد . 
مشکالت روز مره حکم رویارویي با سگ را دارند اگرحمله کنید پا پس 
مي کشد اگر فرار کنید یا براي روز بعد به حال خود بگذارید به دنبال 
 ش��ما مي آید. اگر یاد بگیریم به جاي داش��تن افکار دره��م و بر هم از 
زمان هاي مختلف تنه��ا روي زمان حال تمرکز کنیم زندگي بس��یار 
بهتري را تجربه خواهیم کرد. تمرین تمرکز حواس براي حل این مشکل 
موثر است. تنها به زمان حال فکر کرده و افکار بیهوده اي مثل اینکه چه 

شد یا چه خواهد شد را رها کنید.
در همه ح��ال نباید توکل به خ��دا را فراموش کرد. به ن��داي درونتان 
گوش بسپارید. به چیزهایي فکر کنید که صلح، زیبایي و آرامش را به 

زندگیتان مي آورد. 
براي یافتن مسیر معنوي تالش کنید. وقت خود را صرف چیزي کنید 

که به زندگي هدف و معنا مي بخشد. 
توجه به اعتقادات مذهبي، عش��ق به طبیعت یا ش��ریک شدن اوقات 

خوب با کساني که دوستشان داریدرا از یاد نبرید. 
اگر صبح وقت��ي از خواب بیدار مي ش��وید نس��بت به چی��زي که به 
زندگیتان معنا و مفهوم مي دهد هیجان داشته باشید بدن در باالترین 

سطح خود قرار مي گیرد.

انتقاد دادستان به کشته شدن
 برخی متهمان توسط پلیس

دفتر شعربانوی امید
 بسته شد

بهترین روز را برای خودتان 
رقم بزنید

وجود احس��اس امنیت در جامعه حق شهروندی همه 
افراد است.

 بخش��ي از زمینه ه��اي ایج��اد ای��ن ح��س در اختیار 
دولتمردان و بخشي دیگر در دس��ت اهالي این جامعه 
می باشد. با دکتر ایراندخت فیاض، روانشناس و دانشیار 
دانش��گاه عالمه طباطبایي تهران در این باره گفت وگو 
کرده ایم. او معتقد اس��ت وقتي به افراد جامعه به عنوان 
نام��وس اجتماعي نگاه کنی��م، همه احس��اس امنیت 

خواهیم کرد.
    وضعی�ت کنون�ي امنی�ت اجتماع�ي در جامعه 

به خصوص براي زنان و دختران چگونه است؟
 ب��راي ورود ب��ه ای��ن بح��ث بای��د واژه دین��ي 
» ناموس اجتماعي« را احیا کنیم. واژه ناموس را به عنوان 
یک ناموس نسبي زیاد مي شنویم و در رده بندي محارم 
آن را مي گنجانیم؛ مانند خواهر، مادر و دختر. ما نسبت 
به این ناموس هاي نسبي مسوولیت هایي داریم که آن را 
به صورت آموخته شده انجام مي دهیم. احترام، محبت 
و مراقب��ت، تأمین آرام��ش و امنیت ما بر عهده کس��ي 
اس��ت که ما نا موس او محسوب مي ش��ویم ولي در یک 
رده فراتر، ما در مقابل س��ایر مردم )چه زن و چه مرد( 
نیز مسوولیت داریم. در شرایط کنوني تعریف دقیقي از 
این ناموس اجتماعي نداریم. وقتي افراد جامعه ناموس 
اجتماعي را مثل نام��وس خود تلق��ي و از آنها مراقبت 
کنند، احترامشان را حفظ و براي عزتشان تالش کنند، 

امنیت براي همه فراهم خواهد شد.
بهتراست  با یك مثال توضیح  دهید

اگر دختر یا پسر فراري را در پارك ببینید و براي او مانند 
ناموس نسبي خود دل بسوزانید و خألها و گرفتاري هاي 
او را برط��رف کنید، اگ��ر براي او مث��ل خواهر خود دل 
بسوزانید مشکل جامعه برطرف مي شود. در گذشته اگر 
کسي مزاحمتي براي خانمي ایجاد مي کرد افراد زیادي 

بودند که از آن زن حمایت مي کردند درحالي که این افراد 
نسبت فامیلي با او نداش��تند. در این افراد حس غیرت 
اجتماعي و حمایت اجتماعي در آنها بود. امروز ما با این 
خأل مواجهیم که غیرت اجتماع��ي و ناموس اجتماعي 
به عنوان یک ارزش دیني مورد غفلت مواجه شده است.
   چ�را م�ا ای�ن موض�وع نام�وس اجتماع�ي را

 فراموش کرده ایم؟
در فرهنگ دیني دایم باید تذکر داده شود و آموزه هاي 
دیني یادآوري ش��ود. اف��راد به هم ی��ادآوري کنند که 
نس��بت به افراد جامعه باید غیرت داشته باشند. اگر در 
صیانت از ناموس اجتماعي، جانم را هم از دس��ت دادم، 
نزد خدا شهید به حساب مي آیم. دلیل دیگري که باعث 
کمرنگ شدن این مفهوم در جامعه شده، پیچیدگي هاي 
قانوني است. قوانین آنچنان دس��ت و پا گیر است که از 
افراد حمایت  نمي کند. قانون براي تربیت افرادي است 
که سرپیچي  اجتماعي کرده اند. قانون براي تأمین امنیت 
رواني در جامعه است و حق هر ش��هروندي زیستن در 
جامعه اي است که امنیت رواني همه افراد در آن تأمین 
شده است. همچنین توسعه فرهنگ معارض در کشور 
از عوامل کاه��ش توجه به فرهنگ دیني اس��ت. وقتي 
فرهنگمان فراموش شود، طبیعي است که خلق و منش 
دیگري پیدا مي کنیم. در حوزه فرهنگ سازي باید این 

مفاهیم احیا شود.
  با هم�ه اینها وضعی�ت امنیت روان�ي در جامعه 
 به خص�وص ب�راي زن�ان و دخت�ران را چگون�ه 

ارزیابي مي کنید؟
امنی��ت رواني بخش ه��اي مختلف��ي دارد. احس��اس 
امنیت ش��غلي، اجتماعي و ارتقاي شغلي از آن دسته از 
امنیت هایي است که همه به خصوص زنان با آن مواجه 
هس��تند. خانم هاي ما به مرخصي زایمان مي روند و در 
برگشت به محیط کار ممکن اس��ت کارشان را از دست 

داده باش��ند. رفت وآم��د در محیط هاي ش��هري بدون 
احساس خطر بخش��ي از امنیت اجتماعي است. تالش 
بدون پیشرفت در شغل احساس ناامني به افراد مي دهد. 
نبود احس��اس امنیت در افراد اضطراب ش��ناور ایجاد 
مي کند. وقتي افراد جامعه دایم اضطراب داشته باشند 
آرامش از جامعه رفته و آسیب هاي اجتماعي جاي آن را 
خواهد گرفت. در حوزه زنان به نظر من مهم ترین آسیب 
باال رفتن س��ن ازدواج در میان آنهاست. در گذشته در 
مسیر فرآیند تکاملي زندگي دختران در سن 18تا 20 
س��ال و پس��ران 20 تا 2۵ س��ال ازدواج مي کردند، اما 
االن مشخص نیست که سقف س��ني ازدواج چه سالي 
است. در گذشته ما مي دانستیم تا مدرکمان را بگیریم 
وارد ب��ازار کار مي ش��ویم، اما االن اصال معلوم نیس��ت 
افراد شغلي متناسب با رش��ته اي که مي خواهند راپیدا 

خواهند کرد یا نه.
    و نتیجه آینده مبهم چیست؟

آینده مبهم در همه زمینه ها ایج��اد ناامني و اضطراب 
شناور خواهد کرد. افراد افسرده، کسل و بي حال هستند 
و همه به دلیل پیش بیني ناپذیر بودن زندگي است.باید 
فضاي کلي جامعه را به سمت پیش بیني پذیري برد تا 
افراد بتوانند براساس آن براي زندگي خود برنامه ریزي 
کنند. ناامیدي و یاس نتیجه آینده مبهم اس��ت. در این 
شرایط فرد به توانمندي هاي خود ش��ک مي کند. این 
سرآغاز هر رفتار بزهکارانه اس��ت. فرد با خود مي گوید: 
من نه آدم قابل احترامي هستم، نه شغل دارم نه منزلت 
و جایگاه اجتماع��ي دارم نه پدر و نه مادري ش��دم و.... 
پس جامعه هم غیرقابل احترام اس��ت و ه��ر کار بدي 
بتوانم در حق آنه��ا انجام مي دهم. بزه��کاري رده هاي 
مختلفي دارد؛ از مصرف مواد مخدر ش��روع مي شود و تا 
رفتار هاي ضد اجتماعي و دیگر آزاري و دزدي و... ادامه 

پیدا مي کند.

امکان ندارد موبایل داشته باشید و نام » عال الدین« را نشنیده باشید. صاحب هر برند 
موبایلي که مي خواهید باش��ید، باید موبایلتان درایران به فروش برس��د، درایران هم 
باید درپایتخت عرضه ش��ود و درپایتخت هم بهترین گزینه ب��رای عرضه وخرید بی 
 شک پاس��اژعال الدین اس��ت. صاحبش مردي اس��ت به همین نام. ازپاساژ سرخ رنگ 
حافظ - جمهوري صحبت مي کنیم، همان که درکنارساختمان سازمان بورس واقع شده 
وآسانسورهایش شیشه ای است. سرمایه حاجي عال الدین مشخص نیست، اما صاحب 
بزرگ ترین و مشهورترین بازارجنسی که امروزه دست هرایراني یکي از آن هست، قطعا 
کم کسي نیست. جالب است بدانید، این مرد همیشه دراتاقي کوچکي مي نشیند که 
درطبقه همکف پاساژ قرارگرفته است. ظاهرمغازه چیز خاصي ندارد و رنگ و رو رفته 
هم هست. اگر همین طور چشمی هم بخواهید حساب کنید، فکر می کنید 1100 واحد 
تجاری بازارعال الدین، چقدر ارزش دارد؟ هزار میلیارد تومان؟ ۵ هزارمیلیارد تومان؟ 
10هزارمیلیارد تومان؟ عددش زیاد مهم نیست، مهم این است که این همه واحد تجاری 
درقلب پایتخت 10میلیونی که 40-30 میلیون شهروند دیگرازکل کشورچشم به آن 
دوخته اند، »خیلی« می ارزد. شاید روزی ده ها میلیارد تومان گردش مالی اش باشد؛ 
چرا که هر روز بیش از 30هزار بازدیدکننده دارد. با ای��ن حال حاج رضا عال الدین که 
فردی متشرع، قانونمند و بدون وابستگی به دستگاه های مختلف است و از رانت خاصی 
هم برخوردار نیست، وقتی روبه روی خبرنگاری قرارمی گیرد، باز هم ابا دارد که بگوید 
 رقم دقیق دارایی اش چقدراس��ت. احتماال به این دلیل که او و هم صنفانش به خوبی 
م��ی دانن��د در جامع��ه ایران��ی بس��یار س��خت قب��ول م��ی کنن��د کس��ی چنین 
دارای��ی افس��انه ای داش��ته باش��د؛ ب��رای همی��ن ب��ه راحت��ی ب��ه ه��ر ف��ردی 
»اته��ام« وارد م��ی کنن��د. پس��ربزرگ ح��اج رضا ع��ال الدی��ن درم��ورد زندگی و 

رمز و رازموفقی��ت پدرش م��ی گوید: »رضا ع��ال الدین )پدرم( کاس��بی ب��ود که از 
 ابت��دای ده��ه ۵0 درای��ن مح��ل کاس��ب ب��وده. او دراینج��ا کارگاه و فروش��گاه 
پالس��تیک فروش��ی داش��ته که آرام آرام به وس��عت آن افزوده؛ به طوری که س��ال 
۵3 ح��دود هزارمت��ر از فض��ای کنون��ی پاس��اژ را خری��داری م��ی کن��د. ای��ن 
وضعی��ت ادام��ه م��ی یاب��د تا پای��ان جن��گ و س��ال ه��ای 68 ت��ا 70 ک��ه بخش 
دیگ��ری از زمی��ن ه��ای اط��راف خری��داری م��ی ش��ود. پ��س ازتهی��ه نقش��ه و 
 ط��ی مراح��ل قانون��ی از ابت��دای س��ال 74 تخری��ب و س��اخت مجموعه ش��روع 

می شود. این ساخت و ساز4سال به طول می انجامد و ازسال 78 تا 79 آرام آرام و فاز به 
فاز واگذاری ها آغاز می شود. 11طبقه با حدود 1100 مغازه درسه فاز واگذار می شود. 
این مجموعه ایجاد نش��ده مگر به زحمت پدرم و خودم برای روی پا نگه داشتنش هم 
خون دل های زیادی خورده ام ولی هیچ وقت خسته نشدم چون از کودکی و درخانواده 
به ما آموخته اند که روی پای خودمان بایستیم و کار و تالش کنیم. ضمن اینکه خانواده 

برای ما خیلی مهم است.« 
باور می کنید؟ روایت ایجاد مهم ترین مجتمع تجاری خاورمیانه به همین سادگی است.

این س��خن حکیمانه تقریبا همه جا کاربرد دارد؛ چه در رفتار و صحبت هاي 
فردي و چ��ه در نقش آفریني اجتماعي؛ ازکوچک تری��ن صفات و اخالقیات 
فردي گرفته تا مهم ترین اقدامات و تصمیمات گروهي و اجتماعي. حتي در 
مورد مسایل و صفاتي که به پسندیده بودن آنها ایمان داریم مثل مهرباني، 

رأفت و... .
به طورمثال، اگر درهر موقعیت و به هر قیمت��ي فقط بخواهیم مهربان بودن 
را به نمایش گذاریم، مطمئنا خیلي چیزها را از دس��ت خواهیم داد؛ چراکه 

محبت بي قید و شرط مي تواند منجر به لوس شدن و لودگي شود. 
درحالي که اگ��ر در جاي خ��ود و در کنار اس��تواري و اقتدار باش��د موجب 

اثرگذاري مناسب آن مي شود. 
تصور کنید معلمي در برابر شاگردي که تکالیف خود را انجام نمي دهد، مدام 
چشم پوشي کند و فرقي بین او و بهترین دانش آموز کالس نگذارد. یا فرض 
کنید برخ��ورد والدین، هنگامي که فرزندان رفتار پس��ندیده یا ناپس��ندي 

مرتکب مي شوند هیچ تفاوتي نداشته باشد. 
یا رفتار پلیس ب��ه جاي اقت��دار، این حس را ب��ه متخلف الق��ا کند که چه 
 پلیس نازي داریم، به نظر شما در چنین ش��رایطي آیا سنگ روي سنگ بند 
مي ش��ود؟ اما چرا اقتدار براي خیلي ها مثل مهرباني، مطلوب نیست؟ شاید 
 به این دلیل که برداشت درس��تي از اقتدار ندارند.  منظور از اقتدار، قلدري، 

سلطه جویي، زورگویي و لجبازي نیست. این نگاه، حتي در برداشت برخي 
افراد از واژه هاي قرآني نیز اثر گذاشته است. 

مثال معن��اي »الرجال قوامون عل��ي النس��اء« را هم تعبیر س��وء نکرده اند 
درحالي که قوام، در نگاه اهل لغت به معناي کارپردازي و محافظت و نگهباني 
است و این نقش یعني حفظ کانون خانواده و جدیت در انجام وظایف در قبال 

همسر و فرزندان و اهتمام در تأمین نیازهاي آنها. 
اقتدار واقع��ي، رفتار مقتدرانه همراه با رأفت اس��ت که مایه ق��وام و اعتماد 

مي شود. 
این ن��وع از اقتدار والدین در محی��ط خانواده ضرورتي غیرقاب��ل انکار براي 
مدیریت التهاب ها، س��ردرگمي ها، نامالیمات، تربیت فرزندان و... است که 
مایه آرامش و اطمین��ان خاطر اعضاي خانواده و مانع��ي جدي مقابل انجام 

رفتارهاي نادرست مي شود. 
برخورد مقتدرانه صحی��ح، همچنان ک��ه در رفتار پلی��س، موجب آرامش 
شهروندان و دلهره همیشگي متخلفان مي شود، در خانواده نیز منجر به انجام 
وظیفه صحیح همه ش��ده و سس��تي در انجام وظایف را از بین مي برد و فرد 
مسوول را هم به مقتدر محبوب تبدیل مي کند. این مقتدر محبوب است که 
خانواده اي آرام و باصفا و در عین حال برخ��وردار از اعتماد به نفس واقعي را 

تجربه مي کند.

عال الدین�ی 
که به جای چ�راغ ج�ادو ،پاساژ دارد 

5روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1784 | شنبه 3 بهمن 1394 | 12 ربیع الثانی 1437

Society,Cultural  Newspaper No.1784 | January 23 .2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER pedriyan.zayanderoud@gmail.com

جای خالی اقتدار!

هر سخ�ن جایی و هر نکته مکان�ی دارد

باید مفهوم »ناموس اجتماعی« را احیا کنیم
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سینمای جهان 

فراخوان خبر 

بی اعتنایی اس��کار به هنرمندان س��یاه پوس��ت پس از اعتراض به دیدگاه 
اسکار، اکنون وارد مرحله جدید شده و موجی از تحریم اسکار در حال ایجاد 
شدن است. اس��پایک لی با وجود اینکه سال گذش��ته یک اسکار افتخاری 
دریافت کرد، دیروز که روز تولد مارتین لوترکینگ بود دراینستاگرام خود 
 پس��تی منتش��رکرد و گفت او و همسرش درمراس��م اسکارامسال شرکت 
نخواهند کرد. دربیانیه لی آمده است: » ما نمی توانیم از این مراسم حمایت 
کنیم و قصدم بی احترامی به دوس��تانم، کریس راک میزبان مراسم و رجی 
هادلین تهیه کنن��ده آن، خانم آیزکس و آکادمی نیس��ت. اما چطورممکن 
اس��ت که برای دومین س��ال متوالی تمام۲۰مدعی بخ��ش بازیگران مرد، 
سفیدپوست باشند؟ و بیایید اصال وارد بحث شاخه های دیگر جوایز نشویم. 
۴۰بازیگر مرد سفیدپوست در۲سال بدون یک بازیگرسیاه پوست. یعنی ما 

نمی توانیم بازی کنیم؟!«
او ادامه داد: » دکتر کینگ گفت زمانی می آید که انس��ان باید موقعیتی را 
اتخاذ کند که نه امن است، نه مصلحت آمیز و نه محبوب، اما باید این کار را 

بکند چون وجدانش می گوید کاردرستی است.«
ام��ا در واق��ع این ج��ادا پینکت اس��میت همس��ر ویل اس��میت ب��ود که 
 روزشنبه ماجرا را ش��روع کرد. او درتوییتر خود نوش��ت: » در جوایز اسکار 
رنگین  پوس��ت ها همیش��ه می توانند برای اهدای جوایز بیایند... می توانند 
حتی برای س��رگرم کردن بیایند اما به ندرت پیش می آید که ما را به خاطر 
 دستاوردهای هنری مان به رسمیت بشناس��ند. آیا رنگین پوستان باید کال 

از شرکت کردن خودداری کنند؟«
 ازس��وی دیگ��ر، جی��ل رابرتس��ون، ریی��س انجم��ن منتق��دان فیل��م 
آفریقای��ی- آمریکایی روز یکش��نبه به درخواس��ت های بایک��وت واکنش 
نشان داد و در بیانیه ای گفت: » به نظرم بایکوت کردن کاراشتباهی است. 
جامعه سیاه پوس��ت باید این را درک کند که دریافت نامزدی جایزه اسکار 
برای هر کسی دستاورد بزرگی اس��ت، بدون توجه به نژاد. با رهبری شریل 
بون آیزکس، آکادمی اسکار دارد با دنیای واقعی هم گام تر می شود. تغییر، 
 زمان می برد.« شریل بون آیزاک رییس اکادمی اسکار سیاه پوست است و 
خود او هم از بی اعتنایی اسکار به بازیگران سیاه پوست ابراز تعجب و ناامیدی 

کرده است.

 به گزارش ایرنا رییس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی اندیمشک 
در آیین رونمایی از پوستر این جشنواره درسخنانی گفت: پنجمین 
 جشنواره ادبی محراب، اسفندماه س��ال جاری دراندیمشک برگزار

می شود که دراین راس��تا فراخوان عمومی شرکت دراین جشنواره 
انتشاریافت.

 حجت االس��الم س��ید ولی اهلل مه��دوی اف��زود: این جش��نواره با 
موضوع های داستانی و شعر درحوزه های نماز و قصص قرآنی برگزار 

می شود.
 وی اظه��ار کرد: فراخ��وان عمومی این جش��نواره به اس��تان های 
 زاگرس نش��ین ارس��ال ش��ده و عالق��ه من��دان فرص��ت دارند تا 

۱3 اسفند ماه آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اندیمشک افزود:در بخش شعر، 
داستان و بازنویسی قصص قرآنی، هر کدام سه اثر برتر از سوی هیات 

داوران برگزیده می شوند.
وی افزود: در این جشنواره آثار ادبی با محور آثار ارزشی ، اسالمی و 

انقالبی به رقابت می پردازند.
اختتامیه این جشنواره ۲۰ اسفند ماه برگزار می شود.

 به گزارش خبرگزاری شبس��تان، حجت االس��الم مصطفی ثبوت، 
مدیر اجرایی دفتر فرهنگ روس��تا و عشایر س��تادعالی کانون های 
 مس��اجد، با اش��اره به پایان داوری  فراخوان جش��نواره سراس��ری 
» ما و روستا« گفت: این فراخوان در بخش های فیلم مستند، عکس 
دیجیتال، ای��ده و انتقال تجربیات موفق دربی��ش از۱۰هزار کانون 

روستایی و منطقه عشایری کشور اعالم شد.
وی با اشاره به اینکه چهارنفر از داوران، آثار رسیده به این جشنواره 
را داوری کردند، تصریح کرد: داوری نهایی بین 35 اثر منتخب انجام 
ش��د. گفتنی اس��ت این برنامه با توجه به شعارسال و سیاست های 
ابالغی س��تاد عالی درس��ال جاری درموضوعاتی همچون ،روستا و 
 اقتصاد مقاومتی، س��بک زندگی روستا و عش��ایر، مسجد و روستا، 
فعالیت های فرهنگی – هنری در روس��تا و عش��ایر و موضوع آزاد 

برگزارشد.
مدیراجرایی دفتر فرهنگ روس��تا و عش��ایر، گفت: ترویج و تبلیغ 
فرهنگ بومی روستاییان و عشایر، نقش روستاییان و عشایر در تبیین 
و ترویج ارزش های اس��المی، نقش آیین ها و رسوم بومی روستایی 
 و عش��ایری در زندگی امروزه آنها، اقتصاد روس��تایی و عش��ایری، 
طبیعت و محیط زیست از اهداف برگزاری این جشنواره بوده است.

وی ادامه داد: عالوه ب��ر این نفرات، نفرات برت��ر بخش کارگردانی، 
 ش��خصیت برتر، اث��ر ویژه و اس��تان برت��ر در جم��ع آوری آثار نیز 
انتخاب ش��دند و به زودی زمان و مکان مراس��م اختتامیه و معرفی 

برگزیدگان از طریق همین سایت اعالم می شود.

همزمان با سفر روزچهارشنبه تعدادی از شاعران ایرانی به لبنان، جزییات 
محافل دهمین جشنواره بین المللی شعر فجر دراین کشور و دیدارهای 
برنامه ریزی شده این ش��اعران با اندیشمندان، ش��اعران و فرهیختگان 
لبنانی اعالم ش��د. به گزارش روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی 
ایرانیان، 6 تن از شاعران عرب زبان و پژوهشگران شعرمقاومت، همراه با 
دبیر اجرایی دهمین جشنواره بین المللی شعر فجر، به منظور شرکت در 

نخستین محفل خارجی این جشنواره، بامداد امروز راهی لبنان شدند.
دکترمحمدرضا زائری )روزنامه نگار، پژوهشگر شعرعلوی و دانش آموخته 
لبنان(، بهروز س��پیدنامه )ش��اعرو مترجم زبان عربی(، حسین عباسی 
 )ش��اعرعرب زبان ایران��ی(، محس��ن رضوان��ی )ش��اعر و پژوهش��گر 
ادبیات مقاوم��ت(، مرتضی حی��دری آل کثیر )ش��اعرعرب زبان ایرانی( 
و عبدالعزی��ز حم��ادی )اس��تاد دانش��گاه و ش��اعر عرب زب��ان ایرانی(، 
 روزچهارش��نبه وارد بی��روت ش��دند و درنخس��تین برنامه از موسس��ه 

چاپ و نشر » دارالمحجه البیضاء« لبنان بازدید خواهند کرد.
 دیدارازدانش��گاه »پولس« و مالقات با رییس آن و همچنین گفت وگو با 
ادبا و شعرای مس��یحی لبنان و تبادل نظر درباره نقش مسیحیان لبنان 
درگسترش فرهنگ اهل بیت)ع( درکلیس��ای کلدانیه درحازمیه لبنان 
از دیگر برنامه های روزنخست سفرش��اعران و پژوهشگران ایرانی به این 

کشوراست.
گفت وگ��و با ادب��ا و ش��عرای فلس��طینی به دع��وت جمعیت دوس��تی 
ایران و فلس��طین و اتحادیه نویس��ندگان فلس��طینی، دی��دار با ریمون 
عریجی، وزی��ر فرهنگ لبن��ان، دیدار از گل��زار » روضه الش��هیدین« و 
ش��عرخوانی درحضورخانواده های ش��هدای لبنان،  دیدارب��ا دکتروجیه 
فانوس، رییس اتحادیه نویس��ندگان لبنان و گپ و گف��ت و گو با ادیبان 
و ش��عرای لبنانی درب��اره » ارتب��اط ادبی ایرانی��ان و جه��ان عرب« از 
برنامه های روز دوم سفر شاعران و پژوهش��گران ایرانی درقالب دهمین 
جش��نواره بین المللی شعرفجراست. اما س��ومین روزاین سفر با شرکت 
ش��اعران و فرهیختگان ایرانی در برنامه »حبه مس��ک« ش��بکه المنار 
آغاز می ش��ود. همچنین حضورآنان درش��ب ش��عر» عط��ر بهمن« به 
دع��وت جمعیت اب��داع و ملتقی الش��عرا واالدب��ای لبن��ان برنامه ریزی 
شده اس��ت. برگزاری ش��ب ش��عر با حضورش��عرای ایرانی و لبنانی به 
 دعوت منتدی االدب والفکر و منتدی جبل عامل و ش��ب ش��عر بعلبک 
با حضور دکتر » طراد کنج حماده« )شاعر، استاد دانشگاه و وزیر سابق کار 
لبنان( از دیگر برنامه هایی است که درادامه این سفر پیش بینی شده است. 
بخش بین الملل دهمین جشنواره شعر فجر با مجموعه ای از برنامه های 
مختلف شعرخوانی، سخنرانی و دیدار و تبادل نظر در سه کشورخارجی 
پیگیری می ش��ود که این برنامه ها درلبنان، افغانستان )کابل و هرات( و 

تاجیکستان )دوشنبه و خجند( اجرا خواهد شد.
دهمین جش��نواره بین المللی ش��عرفجر،  محافلی نیز برای داخل کشور 
پیش بینی کرده است که تاکنون دو محفل آن درقم و شهرری برگزارشده 

و سومین محفل آن، عصرشنبه درایالم برپا خواهد شد.
  این جشنواره به دبیری علمی اس��ماعیل امینی، اوایل اسفندماه امسال 
با معرفی برگزیدگان در سه بخش شعر بزرگسال، شعر کودک و نوجوان 

و درباره شعر در تهران به  کار خود پایان می دهد.

واکنش ها به نادیده گرفتن سیاه پوست ها؛

اسپایک لی و جادا پینکت اسمیت 
خواستاربایکوت اسکارشدند

پنجمین جشنواره ادبی محراب 
برگزار می شود

نفرات برتر جشنواره 
» ما و روستا« مشخص شد

اعالم جزییات نخستین محفل خارجی 
جشنواره  شعرفجر

جشن تولدی برای فرهاد مهراد

در این گ��ذار اجباری پرده ای مش��کی میان تماش��اگران و 
صحنه آویخته می شود که به نوعی حاصل تفسیر کارگردان 
بیرونی اثر یعنی افروز فروزند اس��ت. اگ��ر کارگردان درون 
 نمایش این پرده س��یاه را در تیره روزی شخصیت های خود 
بنیان می نهد، فروزند نیز در نگاهی انتقادی همین وضعیت 
 را برای گروه اجرایی تدارک دیده  اس��ت. از همین روست که 
 با تعبیری این گونه ماهیت کار از اجرایی صرفا ناتورالیستی 
به اجرایی رئالیس��تی تغییر یافته و کارگردان اثر را از درون 

دوباره همچون آغاز به بیرون منتقل می کند.
رامتین شهبازی

 انسان شناس��ان رفتاره��ای اجتماعی را بر اس��اس کنترل 
بر رفتار افراد همان جامعه شناس��ایی می کنند. یعنی ابتدا 
جزییات در نظر گرفته می ش��ود و این جزییات در قالب کل 
تعمیم پیدا می کند. این نگاه می تواند در مورد رفتارشناسی 
شخصیت های نمایش » بهمن« نوش��ته و کار افروز فروزند 
نیز قابل تامل باشد. فروزند توانسته بس��تری را فراهم آورد 
تا شخصیت های نمایش اش دس��ت به کنش هایی بزنند که 
این کنش ها در بستر عمومی چون جشنواره دلیل مناسبی 
برای تعمیم پذیری تلقی شود. اما ذات این بستر تا چه اندازه 
قابلیت الزم را برای تعمیم پذیری دارا است؟ جشنواره یک 
ضرب االجل به ش��مار می آید. محصولی که مدت ها )در این 
نمایش 3 ماه( تولیدش به طول انجامیده، تنها در بازه زمانی 
معین می تواند عرضه ش��ود و اگر در این بازه به عرضه نرسد 
همان گونه که آقای مدیر به  آن اش��اره می کند، ممکن است 

عواقب منفی را بر گروه مترتب کند. بنابراین بستر نمایش، 
بستری بحرانی است. بستری که می تواند در یک بیمارستان، 
در یک ایس��تگاه آتش نش��انی و بس��یاری مکان های دیگر 
موجبات تن��ش را فراهم آورد. به این ترتی��ب فروزند در گام 

نخست موفق عمل می کند.
اما آیا صرف بسترسازی کافی است؟ پاسخ به این سوال، منفی 
به نظر می رسد. چرا که اتفاقا بر عکس بسترسازی که جنبه 
عمومی دارد، کنش شخصیت ها می بایست شکلی شخصی 
به خود گرفته و خودویژه باش��د تا بتوان آن را شناس��ایی و 
دسته بندی کرد. اگر در نمایشنامه » بهمن« به این نکته قائل 
باشیم که بستر بحرانی یک بستر عمومی است، می توان وقایع 
موجود در این بستر را به چند ش��کل جزیی تر تقسیم کرد. 
وقایعی که به  دنیای تولید نمایش درون اثر مرتبط است؛ یعنی 
سانسور متن گروه و دست به گریبان ش��دن آن ها با مسائل 
تولیدی ک��ه در راس قرار می گی��رد و بحران های عمومی تر 
همچون درگیر شدن یکی از اعضای گروه طراحی صحنه با 

بازیگر کار که اتفاقا کار با این درگیری آغاز می شود.
همین مقدمه سبب می شود تماش��اگر از یک درگیری که 
می تواند شکلی عام داشته و برای هرگروه دیگری در جامعه 
رخ دهد وارد فضای کار نمایش ش��ود. در واقع فروزند از یک 
بستر بیرونی وارد یک بستر درونی می ش��ود )دعوا از بیرون 

سالن آغاز شده و به داخل می آید(.
در آغاز رفتار شخصیت ها بر پایه نگاه دیون یزوسی به تماشاگر 
معرفی می شود. رفتاری که بر پایه آشوب و ویرانگری است. 

 ای��ن ن��گاه آرام آرام از بیرون ب��ه درون نمایش نیز تس��ری 
پیدا می کند. ش��رایط بحرانی اجرا ش��خصیت ها را به سویی 
می برد که نگاه آپولونی خردورزانه را کنار گذاشته و بیش از 
هرچیز با نوعی آشوب به زمان اجرا نزدیک شوند. اینجاست 
که نگاه درونی نمایشنامه بیش از پیش خود را بارز می کند. 
نظمی که الزمه س��ازماندهی یک مجموعه است بر اساس 
رفتار دیونیزوسی شخصیت ها رنگ باخته و هرجا که آرامش 
 الزم حاصل می ش��ود بالفاصل��ه دوباره از هم گس��یخته و 
 نابود می ش��ود )در فصل بس��تن نورهای صحنه این اتفاق 
رخ می دهد و کارگردان پس از آرامش نس��بی از تکمیل نور 
چند صحنه، با طراح نور به مشکل بر می خورد، یا زمانی  که 
خبر آمدن دکور می رسد، این دکور ناقص تحویل داده شده و 
خبر از چپ شدن وانت دکورها دوباره تنش را دامن می زند(.

این نگاه آشوب زده نیازمند نظمی اس��ت که گروه از داخل 
نمی توانند به این نظم دست  یابند. به نظر می رسد آن چنان که 
نگاه ممیزی در شب بازبینی، سبب ساز بخشی از این آشوب 
است، دوباره با آمدن مدیر مجموعه و رفتاری توام از تشویق 
و تهدید سبب می ش��ود تا دوباره این نظم به گروه بازگردد 
 )فصلی در کار موجود اس��ت که یکی از شخصیت ها بقیه را 
به رای گیری دعوت می کند و دیگران نمی پذیرند و این اتفاق 
پس از گفت و گوی مدیر رخ می دهد(. این اتفاق نشان می دهد 
گروه از درون توان گذار از رفتار دیونیزوسی را نداشته و برای 
دس��ت یابی به نگاه آپولونی نیازمند یک عامل بیرونی است. 
 مدیر مجموعه همان نگاه آپولونی اس��ت که نظم را به گروه 

باز می گرداند. نویس��نده ای که دائم مخال��ف اجرای ناقص 
متن اش اس��ت، اجازه می دهد تا گروه اج��رای خود را روی 

صحنه ببرند.
اما در این گذار اجباری پرده ای مش��کی میان تماشاگران و 
صحنه آویخته می شود که به نوعی حاصل تفسیر کارگردان 

بیرونی اثر یعنی افروز فروزند است. 
با تعبیری این گونه ماهیت کار از اجرایی صرفا ناتورالیستی به 
اجرایی رئالیستی تغییر یافته و کارگردان اثر را از درون دوباره 

همچون آغاز به بیرون منتقل می کند. 
در همی��ن راس��تا می ت��وان ب��ه عنص��ر دیگ��ر در 
 صحن��ه یعن��ی ویلچ��ر اش��اره  ک��رد. ویلچ��ری ک��ه در 
 چند نوبت ش��خصیت ها روی آن نشس��ته و ب��ه  این ترتیب 
در معنای��ی ضمن��ی وضعی��ت بیمارگون��ه و آس��یب پذیر 
آن ها تصویر می ش��ود. اما در میان این نظ��ام ذکر یک نکته 
 دیگر می تواند مورد توجه واقع  ش��ود: زمانی  که نویس��نده 
خواب خود را برای گ��روه تعریف می کند به  نوعی تفس��یر 
کارگردان بیرونی کار یعنی فروزند را در قالب کالم بر صحنه 
 جاری می کند که چندان مناسب نبوده و به نوعی ایدئولوژی 

در کلیت نمایش دامن می زند. 
اتفاق فوق در چن��د فصل دیگر همچ��ون وضعیت اخالقی 
اهالی هنر، وضعیت تئاتر و... نیز تسری پیدا می کند. این نگاه 
ایدئولوژیک باعث شده میان کار و مفهوم جاری اندکی فاصله 
ایجاد شده و این فاصله ذهنیت یک دست اثر را با نقصان هایی 

روبرو کند.

 بعدازظهر س��ه ش��نبه ۲9 دی ماه نشس��تی به یاد زن��ده یاد فره��اد مهراد و 
در سالروز تولدش در شهرکتاب فرشته برگزار شد.

فرهاد مه��راد از خوانن��دگان و آهنگس��ازان صاحب س��بک و از نخس��تین 
 پیشگامان س��بک راک در موس��یقی ایران اس��ت؛ وی متولد بیس��ت و نهم 
دی ماه ۱3۲۲ در تهران بود. او که یکی از سیاس��ی ترین خوانندگان ایرانی به 
شمار می رود با ترانه های خود نقش به سزایی در جنبش مردمی سال 57 داشت 
و از ترانه های مهم آن دوره او می توان به » مرد تنها«، » جمعه«، » آیینه ها«، » 

شبانه۱و۲«، » گنجشکک اشی مشی« و » کودکانه« اشاره کرد.
اما یک��ی از مهم تری��ن ترانه های او که در زمس��تان 57 س��روده ش��د؛ ترانه 
 انقالب��ی » وحدت« ب��ود که خیلی ه��ا آن را ب��ا ن��ام » واال پیامب��ر محمد« 
می شناسند. زنده یاد فرهاد صدایی مخصوص به خود داشت و این صدا با نوع 
نگرش سیاسی �  اجتماعی او نیز تلفیق شد. تمامی این ها سبب شد تا در آثار او 

سرشار از حقیقت و آگاهی باشد.
در مراسمی که با حضور پوران گلفام همسر زنده یاد فرهاد و چهره هایی چون 
دکتر الهی قمشه ای برای یادمان سالروز تولد زنده یاد فرهاد تدارک دیده شده 
بود، نخست نوشته ای از سوی بهروز غریب پور؛ نویسنده و کارگردان تئاتر توسط 

شکوفه شهیدی خوانده شد.
غریب پور در این نوش��ته گفته ب��ود: » فرهاد را گذر زم��ان داوری کرد و ثابت 
کرد که مدعیان با خوانن��ده ای در افتادند که امتیازهای وی��ژه ای دارد. زنگ 
صدایش، صدای رس��ا اما زخم خورده اش و باالتر از آن، دل ریش ریش و غصه 

بی پایانش تقلیدناپذیر بود و هست و زمان یک بار دیگر ثابت کرد که بی خود 
و بی جهت غربالگری نمی کند و بی ترس و واهمه بسیاری را از صافی خود می 
گذراند. تردیدی نیس��ت که در پدید آمدن فرهاد آهنگس��از و ترانه سرا نقش 
 بسیار تعیین کننده ای داش��تند اما این نقش بی وجود امتیازات فرهاد بی اثر 

ش��عر حضرت سعدی می ماند. فره��اد تجس��م واقعی این 
است: تو عاشقان مسلم ندیده ای 

س��عدی، که تیغ بر سر و سر 
بنده وار در پیشند.«

 گفتن������ی اس�������ت 
ماک�����ان اش�����گواری؛ 
نوازن�����ده، آهنگس����از 

و سرپرس����ت گ��روه 
موس�������یقی 

»کم���اکان« 
نیز در بخشی 
از این مراس��م 

ب��ه اج�����رای 
قطعات������ی از 
زنده ی��اد فرهاد 

پرداخت.

 لعیا زنگنه متول��د ۱3۴۴درش��یرازفرزند مهندس یاش��ارزنگنه معاون اس��بق 
نظام مهندسی اس��تان اصفهان و خانم مهدیه موسوی اس��ت که اصالتا ازلرهای 

بختیاری منطقه اقلید فارس هستند. 
مدرک کارشناس��ی تئاتر خود را ازدانش��گاه هنرتهران گرفته اس��ت. اس��تعداد 
 هنری ای��ن بازیگرتوس��ط اس��تاد امی��ن تارخ درس��ال ۱37۱کش��ف ش��د و 
با هدایت هنری و مشاوره قوی محمد علی کشاورز و استاد ثریا قاسمی وارد عرصه 

تلوزیون و سینما شد.
درنیم��ه دوم س��ال 

۱375، س����ریالی 

خانوادگی ازش��بکه دو س��یما پخش می ش��د که توانس��ت عن��وان پرمخاطب 
ترین مجموع��ه های س��یما را به خ��ود اختصاص دهد. س��ریال جوان پس��ند 
وساختارش��کنانه آن روزهای تلوزیون به نام » درپناه تو«، نس��ل دهه ش��صت 
با این س��ریال اولین بار، پای یک مجموعه ب��ا بازیگرانی ج��وان وقصه ای حول 
محورجوانان نشس��ت. ام��ا با این ح��ال گزی��ده کاری لعیا زنگنه درس��ال های 
 اخیر باعث ش��ده تا ازش��تاب افول این س��تاره تلویزیونی بکاهد؛ زنگنه درمورد 
کم کاری های چند سال اخیرمی گوید:» می توانم به جرات بگویم که هنوز روی 
همان موجی هستم که زیرپایم آمده البته نه با پرکاری یا این که روی جلد مجله ها 
باشم. من این کاررا نمی کنم. من نمی خواهم مانکن باشم یا شو بدهم. اینها انتخاب 
من نیست. می تواند انتخاب فرد دیگرباشد- که قابل احترام هم هست- اما من این 
 کاررا نمی کنم.« لعیا، زندگی خصوصی وحریم شخصی خیلی برایش مهم است 
ب��ه ق��دری ک��ه از وضعی��ت پوش��ش اخب��ارو حاش��یه ه��ای 
 زندگ��ی هنرمن��دان درجامع��ه امروزم��ان گل��ه مند اس��ت 

او در این زمینه می گوید :
  » م��ن غ��ارم را خیل��ی دوس��ت دارم. دوس��تان صمیمی ام 
 م��ی گویند ک��ه ت��و ان��گار ی��ک دی��وار دورت هس��ت. انگار 
می ترس��م که بشناس��ندم… چون این اتف��اق افتاده ک��ه دیوار 
 دورم را برداش��ته ام و اجازه داده ام که به من نزدیک ش��وند و بعد 

عکس العمل هایی دیده ام که آزرده ام کرده است.« 

لعیا زنگنه:

انگار می ترسم که بشناسندم

تاالر افتخار

نگاهی به نمایش »بهمن« کار افروز فروزند

پرسش از خـود
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اخبار كوتاهخبر

ــهركرد گفت: بايد  نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى و امام جمعه ش
فرهنگ انتخابات سالم و بانشاط در جامعه توسعه و ترويج يابد.

ــلمين محمد على نكونام، در دهمين شوراى فرهنگ  ــالم والمس حجت االس
عمومى چهارمحال و بختيارى در سال جارى اظهار داشت: بايد با حاكم كردن 
فضاى انتخاباتى سالم در جامعه، از فضاى ناسالم و ضد تبليغاتى دشمن در اين 
زمينه جلوگيرى كرد.وى تأكيد كرد: توجه به انتخاب فرد اصلح از سوى مردم 
ــووالن برگزارى انتخابات،  در انتخابات ضرورت ويژه اى دارد.نكونام افزود: مس
بايد با برنامه ريزى صحيح، از بروز هرگونه خدشه به انتخابات جلوگيرى كنند.
ــف در ــى مختل ــاى اجراي ــتگاه ه ــووالن دس ــرد: مس ــح ك وى تصري
 چهارمحال و بختيارى، براى برگزارى انتخابات سالم، پرشور و گسترده نبايد از 
هيچ تالشى دريغ كنند.رييس شوراى فرهنگ عمومى چهارمحال و بختيارى 
در بخش ديگرى از سخنان خود بيان داشت: در مساله برجام، نكات مورد تأكيد 

مقام معظم رهبرى (مدظله العالى)، نبايد فراموش شود.
ــه جابه جايى ارزش ها  ــيم ك وى اضافه كرد: در اجراى برجام، بايد مراقب باش
ــت: برجام بر پايه مذاكرات صورت گرفته و در  صورت نگيرد.نكونام عنوان داش
ــود.وى اظهار كرد: برجام ،نقطه  نتايج به دست آمده از آن نبايد بزرگنمايى ش
ــته، اما به نقطه اى كه مورد نظر بوده نرسيده  ــرفت هم داش تحول است و پيش
ــهركرد ادامه  ــه در چهارمحال و بختيارى و امام جمعه ش ايم.نماينده ولى فقي
ــت.وى بيان  داد: البته همين ميزان توافق در حد خود مطلوب و خوب بوده اس
ــدى هاى بيرونى،  ــتن تكيه بر توانمن كرد: بايد با توجه به توان درونى و نداش
ــد: خودباورى،فرهنگ  ــام يادآور ش ــور حفظ كنيم.نكون خودباورى را در كش
ــاله را  ــود و اين مس ــپرده ش ــى س ــت و نبايد در جامعه به فراموش مهمى اس
ــد و توصيه  ــورد تأكي ــا م ــى) نيز باره ــه العال ــرى (مدظل ــم رهب مقام معظ
قرار داده اند. در اين نشست كه در دفتر امام جمعه شهركرد برگزار شد، كليات 
اجرايى دو طرح فرهنگى مهم به تصويب رسيد.اين طرح ها شامل ساماندهى 
ــرى و دهمين دوره  ــس خبرگان رهب ــات پنجمين دوره مجل تبليغات انتخاب
ــازى از نخبگان و  ــالمى و همچنين ترويج فرهنگ الگوس ــوراى اس مجلس ش
سرآمدان جامعه هستند.اعضاى فرهنگ عمومى چهارمحال و بختيارى نيز در 
اين نشست، ديدگاه ها، نظرات و پيشنهادات خود را درباره طرح هاى تصويب 

شده ارايه كردند.

ــت: تعداد ناوگان  ــل و پايانه هاى چهارمحال و بختيارى گف مدير كل حمل و نق
ــه برابر ميزان حجم بار يا كااليى است كه بايد  حمل و نقل كاال در اين استان س

جابه جا شود.
ــل كاال در  ــركت حمل و نق ــه 48 ش ــاره به اينك ــلمان زاده، با اش ــر س منوچه
چهارمحال و بختيارى فعاليت مى كنند، اظهار داشت: اين شركت هاى حمل و 
نقل در زمينه انتقال كاالهاى مختلف از استان به مناطق مختلف كشور و خارج از 
كشور وبالعكس فعاليت مى كنند.وى افزود: ساالنه حدود سه ميليون تن بار توسط 

اين شركت هاى حمل و نقل جابه جا مى شود.
مدير كل حمل و نقل و پايانه هاى چهارمحال و بختيارى اظهار داشت: ميزان سهم 
چهارمحال و بختيارى در حمل و نقل كاال در سطح كشور حدود يك درصد است.
وى ادامه داد: بر اساس بررسى هاى انجام شده تعداد ناوگان حمل و نقل كاال در 

اين استان سه برابر حجم ميزان كااليى است كه بايد جابه جا شود.
ــعه  مدير كل حمل و نقل و پايانه هاى چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه توس
صنعت در استان چهارمحال و بختيارى موجب توسعه شركت هاى حمل و نقل 
كاال مى شود، اظهار داشت: هم اكنون اشتغال قابل توجهى در حوزه حمل و نقل 

كاال توسط اين شركت هاى حمل و نقل در سطح استان ايجاد شده است.

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختيارى گفت: اين كارخانه 
كه در چهارسال گذشته تعطيل شده بود با همت بخش خصوصى، سرمايه گذارى 

300ميليارد ريالى و حمايت هاى بانكى كار خود را از سر گرفت. 
امامى افزود: با راه اندازى اين واحد توليدى به مساحت 50 هزار متر مربع زمينه 
اشتغال 300 نفر فراهم شده است. وى گفت: توليدات اين كارخانه انواع ورق هاى 
سلفونى، آلومينيومى دواليه، چهار اليه و هشت اليه است كه در صنايع غذايى 

دارويى و آرايشى بهداشتى استفاده مى شود. 
ــاى صادراتى مواد غذايى  ــركت ه امامى افزود: با راه اندازى اين كارخانه، نياز ش
بهداشتى و دارويى به ورق هاى بسته بندى در داخل كشور تامين و 70ميليون 

دالر صرفه جويى اقتصادى مى شود. 
ــازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختيارى گفت: كارخانه  رييس س
توليد ورق هاى بسته بندى موفق شد استاندارد بين المللى اتحاديه اروپا را هم 
دريافت كند و با گرفتن اين گواهينامه از اين پس، امكان صادرات بسته بندى شده 
ــتى به اروپا و آمريكا فراهم مى شود . با كيفيت انواع مواد غذايى دارويى و بهداش
ــن كارخانه چهارمحال و بختيارى تنها  آقاى امامى گفت: با آغاز به كار مجدد اي
استان كشور است كه انواع ورق هاى بسته بندى صادراتى به اروپا  آمريكا و آسيا را 

توليد و نياز بازار داخل براى صادرات را تامين مى كند.

مديركل بهزيستى چهارمحال وبختيارى گفت: ازابتداى امسال تاكنون 16هزار 
نوزاد تازه متولدشده دراستان زيرپوشش طرح غربالگرى شنوايى قرار گرفتند.

محمد ميرزايى، در تشريح اين طرح افزود: هم اكنون بيش از91درصد نوزادان 
تازه متولد شده استان دراين طرح مورد سنجش قرار گرفته است.

ــده 25 نوزاد مشكل شنوايى  ــنجش قرارگرفته ش وى گفت:از نوزادان مورد س
ــان طبى،جراحى و  ــد و درم ــه مرحله مداخله رفتن ــتند كه 23 نفر آنها ب داش
ــف نواقص  ــن طرح با هدف كش ــد.وى افزود: اي ــى براى آنها انجام ش توانبخش
ــال 1385 تاكنون با يك  ــگام طراحى و از س ــنيدارى و انجام مداخله زودهن ش
دستگاهOAE وAABR (دستگاه غربال شنوايى) در استان به منظور جلوگيرى 
ــت، شروع شد.وى به  ــنوايى كه مهم ترين آن گفتارى اس از عوارض سوء كم ش
غربالگرى، تشخيص و مداخله به عنوان طرح هاى در دست انجام در سال جارى 
اشاره كرد و گفت: مرحله غربالگرى حداكثر تا سن يك ماهگى، مرحله تشخيص 
ــن شش ماهگى در  ــه ماهگى و مرحله مداخله حداكثر تا س ــن س حداكثر تا س
غالب طرح غربالگرى شنوايى قابل انجام است. مديركل بهزيستى استان اضافه 

ــنوايى در مراكز زيرپوشش  ــنجش ش ــتگاه س كرد:براى اجراى اين طرح 9دس
بهزيستى و بيمارستان ها فعال است.

ــت  ــتان كمك هايى در زمينه كاش ــتى اس ــه اداره كل بهزيس وى با بيان اينك
ــمعك به نيازمندان مى پردازد،  حلزون،خريد قطعات كاشت حلزون و خريد س
ــت  ــمعك و كاش افزود: تاكنون بيش از 750 ميليون ريال بابت هزينه خريد س
حلزون و خريد قطعات به خانواده هاى متقاضى واجد شرايط پرداخت شده است.

ــتان آماده خريدارى دو دستگاه  ــتى اس ميرزايى،با بيان اينكه اداره كل بهزيس
غربالگرى شنوايى است ،خاطرنشان كرد: هم اكنون يك دستگاه غربالگيرى ديگر 

نيز به صورت سيار در مناطق محروم مشغول به خدمات رسانى است.
وى با بيان اينكه كم شنوايى، معلوليت پنهان است و اثرات سوء آن بسيار مخرب 
ــاوره ژنتيكى قبل از ازدواج و باردارى و به  مى باشد، خاطرنشان كرد: انجام مش
خصوص ازدواج هاى فاميلى، عدم استفاده از داروهاى اتوتوكسيك توسط مادران 
باردار، جلوگيرى از بيمارى هاى عفونى دوران باردارى، انجام تست شنوايى بعد از 
تولد و همچنين بعد از بسترى در بيمارستان به هر دليل از جمله نكات بهداشتى 

و پيشگيرانه در ابتال به بيمارى هاى گوش است.
ــتان، مشكالت ارثى و  ــنوايى بين مردم اس ــايع ترين مشكالت ش وى افزود: ش
ژنتيكى ناشى از ازدواج هاى فاميلى و در مرحله بعد مشكالت اكتسابى همچون 

زردى باال، تب و تشنج و بيمارى هايى مانند مننژيت است.

قدرت اهللا كيانى، با اعالم طرح يكپارچه سازى اليه هاى مختلف اطالعاتى گفت: اين 
ــتان بن به عنوان منطقه پايلوت  طرح همزمان در سراسر كشور آغاز و اراضى شهرس

اجرا مى شود. 
ــر آن با اجراى طرح  ــى از آن وجود دارد و بخش ديگ به گفته وى، اين طرح كه بخش

كاداستر اراضى كشاورزى تامين خواهد شد كه در مديريت و برنامه ريزى كارها كمك 
ــاورزى به عنوان تامين كننده منابع غذايى،  بزرگى به ما خواهد كرد. وى افزود: كش
نيازمند ايجاد زير ساخت هاى الزم براى برنامه ريزى و سياست گذارى است كه داشتن 
الگوى كشت مناسب، آگاهى از سطح اراضى زير كشت، دست يابى به نوع محصوالت، 
تعيين نوع مالكيت و منابع آب هر يك از اراضى، پارامترهاى موثر براى توليد محصول 

با كيفيت است. 
كيانى تصريح كرد:ساماندهى اراضى، يكپارچه سازى الگوى كشت، آب و خاك و پايش 
ــرعى و قانونى افراد، ايجاد بستر مناسب براى  كاربرى اراضى، تثبيت مالكيت هاى ش
ارايه خدمات به مالكان و بهره برداران بخش كشاورزى، شناسنامه دار كردن اراضى، 
صدور سند اراضى كشاورزى، امكان صدور كارت هوشمند براى بهره برداران از اراضى 
كشاورزى،بسترسازى براى ارتقاى حفاظت از محيط زيست و مديريت و استفاده بهينه 

از اراضى از جمله اهدف طرح كاداستر است. 
ــتان گفت: در طرح كاداستر اراضى  ــاورزى اس ــازمان جهاد كش مدير امور اراضى س
ــنامه  ــت اطالعات توصيفى و پرسش ــل و برداش ــه 1/2000 و تكمي كشاورزى،نقش
مشخصات بهره بردار، سامانه GIS تهيه مى شود. 270 هزار هكتار سطح زيركشت با 
60 هزار بهره بردار در چهارمحال و بختيارى وجود دارد كه ساالنه بيش از يك ميليون 
ــتان توليد مى شود.  ــيالتى در اس و 500 هزار تن محصوالت باغى، زراعى، دامى و ش

مركز شهرستان بن در حدود 28 كيلومترى مركز چهارمحال و بختيارى وجود دارد.

امام جمعه شهركرد:

فرهنگ انتخابات سالم در جامعه 
توسعه يابد

تعداد ناوگان حمل و نقل سه برابر 
ميزان حجم كاالى قابل حمل است

تنها استان كشور با قابليت توليد انواع 
ورق هاى بسته بندى صادراتى

16هزارنوزاد استان زيرپوشش طرح 
غربالگرى شنوايى قرارگرفتند

يكپارچه سازى اليه هاى مختلف 
اطالعاتى اراضى كشاورزى

ــه ملزم به  ــتند ك ــان جرايم غيرعمد افرادى هس زنداني
ــد كه به نوعى  ــه و بدهكاران مالى ان پرداخت ديه، مهري
قانون را نقض كرده و جرم غيرعمدى را مرتكب شده اند.
اين جرايم به چهار نوع بى مباالتى، بى احتياطى، رعايت 
نكردن نظام هاى دولتى ونداشتن مهارت تقسيم مى شود. 
براساس قانون مجازات،جرايم ناشى از تخلفات رانندگى 
ــرات مصوب 1375، افراد  برابر مواد فصل 29قانون تعزي
ناقض مقررات راهنمايى و رانندگى چنانچه موجب جرح 
ــوند تحت تعقيب كيفرى قرار خواهند گرفت و  يا قتل ش
قانونگذار در مواد 714، 715، 718،717،716و 719اين 
ــى از تخلفات  ــرح غيرعمدى ناش ــراى قتل يا ج قانون ب
ــال زندان مقرر كرده و  ــه س رانندگى كيفر عمومى تا س
در همه موارد مقصر به پرداخت ديه محكوم خواهد شد. 
ــى از تقصير كارفرمايان و شاغالن به مشاغل  جرايم ناش
ــى كه برابر ماده 616قانون تعزيرات،  پزشكى و مهندس
مسبب قتل غيرعمدى در غير مورد تصادف رانندگى، به 
ــال حبس محكوم مى شود كه اين ماده عام  يك تا سه س
است و به اشخاص معينى محدود نمى شود، اما مى توان 
ادعا كرد بيشتر مشموالن اين قانون كسانى هستند كه با 

تقصير خود موجب مرگ ديگرى مى شوند. 
صدور چك پرداخت نشدنى در مواردى كه صادر كردن 
چك بالمحل از روى علم و عمد باشد،جرم ارتكابى عمد 
محسوب مى شود و در بقيه موارد جرم غيرعمد به حساب 
ــون صدور چك را  ــال 82، قان مى آيد. قانون گذار در س

اصالح و جنبه كيفرى صدور چك را بسيار محدود كرد و 
به همين علت تعداد زندانيان ناشى از صدور چك بالمحل 

به شدت كاهش يافت. 
ــى  ــى و تربيت ــات تامين ــدان ها،اقدام ــركل زن مدي
ــر در زندان هاى  ــارى گفت: 249نف چهارمحال وبختي
ــهركرد تحمل حبس مى كنند، كه  بروجن، لردگان و ش
اين تعداد حدود10درصد آمار زندانيان استان را تشكيل 
مى دهند. سيدعبدالرحمان توفيقيان افزود: مبلغ بدهى 
ــش از 165ميليارد و 313ميليون  و ديه اين زندانيان بي
ــان ــن زنداني ــت. وى گفت:اي ــال اس ــزار ري و 422ه
 شش هزار و 166عدد سكه بهارآزادى و 150مثقال طال 
ــت:از اين  نيز بابت مهريه بدهكارند. توفيقيان اظهار داش
ــارد و 325ميليون و ــا بدهى 36ميلي تعداد 94زندانى ب

ــكه  ــزار و 166عدد س ــش ه ــزار ريال وجه و ش  285ه
ــتند. وى  ــه هس ــان مهري ــال زنداني ــال ط و 150مثق
گفت:34زندانى با بدهى بيش از 42ميليارد و 811ميليون 
ــا 86ميليارد و  ــان ديه و 121زندانى ب و123هزار زنداني
ــم مالى از جمله چك  177ميليون و14هزار ريال جراي

بالمحل و تضمين وام هستند. 
مديركل زندان ها و اقدامات تامينى استان افزود: ازابتداى 
سال جارى تاكنون نيز 75زندانى جرايم غير عمد از زندان 
آزاد شدند. توفيقيان اظهار داشت: از اين تعداد 45نفر به 
خاطر جرايم مالى،22نفر به جرم تصادف و ديه و هشت 

نفر نيز به جرم مهريه و نفقه آزاد شدند. 

ــده دراستان  وى گفت: مبلغ كل بدهى زندانيان آزاد ش
در اين مدت 74ميليارد و 789ميليون و 424هزار ريال 

است. 
ــارى نيز گفت:بدهى  ــتاد ديه چهارمحال وبختي مدير س
مددجويان واجد الشرايط از محل كمك ستاد ديه كشور، 
ــتان و اخذ وام از بانك هاى عامل و در مورد  ستاد ديه اس
تصادفات نيز بيشتر از طريق صندوق تأمين خسارت هاى 

بدنى كشور پرداخت مى شود. 
ــه نفر از  ــزود: در اين مدت به س ــيدمحمد زمانيان اف س
ــوض از محل اعتبارات  زندانيان 242ميليون ريال بالع
ــور و 627ميليون ريال به 10 نفر از محل  ستاد ديه كش
اعتبارات ستاد ديه استان پرداخت شد. وى، از پرداخت 
ــه هفت نفر از زندانيان  11ميليارد و 905ميليون ريال ب
ــارت هاى بدنى و  از محل اعتبارات صندوق تامين خس
ــه  همچنين بيش از 19ميليارد 319ميليون ريال به س
ــركت هاى  ــط ش نفر از محل كمك هاى بالعوض توس

بيمه خبر داد. 
ــط خود  ــده محكومان توس زمانيان،نقدينگى تامين ش
ــارد و 250ميليون ريال عنوان  مددجويان را هفت ميلي
ــكات » از بدهى نيز  ــت ش ــال« گذش ــرد و گفت:امس ك
ــت. زمانيان اظهار  18ميليارد و 87ميليون ريال بوده اس
كرد:دراين مدت به 17نفر از زندانيان تسهيالت ازمحل 
اعتبارات بانك ها پرداخت شده است.هم اكنون سه زندان 

در شهركرد، لردگان و بروجن فعال است.
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رييس بنياد نخبگان استان مطرح كرد؛

تشكيل كميته تكريم 
و الگوسازى نخبگان

معاون بهزيستى استان مطرح كرد؛

افزايش 30 درصدى مراجعه كنندگان 
به مراكز مشاوره 

ــازى نخبگان و  ــكيل كميته تكريم و الگوس رييس بنياد نخبگان چهارمحال و بختيارى از تش
سرآمدان استان خبر داد.

ــج فرهنگ  ــان اينكه طرح تروي ــتان با بي ــگ عمومى اس ــوراى فرهن مجتبى بنياديان، در ش
الگوسازى از نخبگان استان در حال تهيه است، اظهار داشت: كميته تكريم و الگوسازى نخبگان 
ــرآمدان به منظور تهيه برنامه هاى  ــازى از نخبگان و س ــتاى اجراى طرح الگوس استان در راس
ــيما، فرهنگ و ارشاد اسالمى، ــجم در ارتباط با نخبگان، با مشاركت صدا و س ــته و منس شايس

 تبليغات اسالمى، استاندارى، پارك علم و فناورى، آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالى استان، 
تشكيل مى شود.

وى افزود: تسهيل الگوبردارى مناسب براساس معيارها و ارزش هايى كه نظام نخبگانى مايل به 
توسعه آن است، ترويج الگوسازى از مفاخر، استفاده از گنجينه مفاخر براى شكل دهى به جامعه 
و ايجاد روحيه خودباورى از اهداف تهيه طرح ترويج فرهنگ الگوسازى از نخبگان در استان است.

ــدگان رويدادهاى علمى معتبر،  ــال و بختيارى بيان كرد: برگزي رييس بنياد نخبگان چهارمح
ــگاه ها و  ــند، دانش آموختگان برتر دانش ــده باش مخترعان برگزيده با طرح هايى كه تجارى ش

موسسات آموزش علمى، مفاخر و مشاهير استان از گروه هدف اين طرح هستند.
ــتگان جامعه و احترام به آنها بايد در جامعه به  ــى از برجس بنياديان با تاكيد بر اينكه قدرشناس
ــود، تصريح كرد: برگزارى كارگاه هاى آموزشى، ساخت سرديس و تنديس از  فرهنگ تبديل ش
سرآمدان و نصب در نقاط مختلف استان، نام گذارى خيابان ها و اماكن  عمومى به نام نخبگان و 
قرار دادن المان افتخارات بزرگان در نقاط مختلف شهر براى آشنايى مردم با دستاوردهاى آنها 

از راه هاى تكريم و الگوسازى نخبگان استان هستند.

معاون امور اجتماعى بهزيستى چهارمحال و بختيارى گفت: از ابتداى امسال تاكنون نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته تعداد مراجعه كنندگان به مشاور ه هاى بهزيستى در استان 30/3 

درصد افزايش يافته است.
جواد نجفى اظهار داشت: علت اصلى بسيار از اختالفات و مراجعه به مشاور عدم تفاهم، بيكارى 
ــتن مخارج، عدم عالقه به يكديگر كه مهم ترين اين اختالفات مى توان دخالت  زوجين، نداش

اطرافيان و اعتياد زوجين باشد.
وى با اشاره به تعداد پروندهاى ارجاع داده شده به مركز مشاوره هاى استان در 9 ماهه نخست 
ــاوره بهزيستى ارجاع داده  ــال، 828 پرونده به مراكز مش امسال، افزود: در 9 ماهه نخست س

شده است.
ــتان شهركرد  ــتى چهارمحال و بختيارى تصريح كرد: در شهرس معاون امور اجتماعى بهزيس
تعداد پرونده هاى ارجاعى به مراكز مشاوره بهزيستى 446، بروجن 196 پرونده، لردگان 102 

پرونده و فارسان 84 پرونده است.
نجفى با بيان اينكه مراكز مشاوره بهزيستى در دادگسترى    هاى استان فعال هستند، بيان كرد:

ــان به مراجعه  ــهركرد، بروجن، لردگان و فارس ــترى هاى شهرستان ش  9 مشاوره در دادگس
كنندگان خدمات مشاوره اى ارايه مى كنند.

ــتى ارجاع  ــازمان بهزيس ــترى به س ــد از طريق دادگس ــكل دارن ــت: زوجين كه مش وى گف
ــاوره انجام مى دهد و بعد از گذراندن ــه مش ــتى در اين زمينه جلس داده مى شوند كه بهزيس

ــكالت زوجين چاره انديشى  ــكالت اين افراد شناسايى براى رفع مش ــاوره مش  دوره هاى مش
مى شود.

اخبار كوتاه

دريچه

مديركل ارشاد استان:

تبليغات   انتخابات 
ساماندهى مى شود

مديركل فرهنگ و ارشاد چهارمحال و بختيارى از تهيه طرح ساماندهى انتخابات مجلس شوراى اسالمى و 
خبرگان رهبرى در استان خبر داد.

جواد كارگران، در شوراى فرهنگ عمومى استان اظهار داشت: به منظور ساماندهى و پايش رويكرد مردم 
به گزينش افراد شايسته بر اساس معيار و مالك هاى اسالمى و دورى از انتخاب هاى قومى و قبيله اى، طرح 
ساماندهى تبليغات دهمين دوره مجلس شوراى اسالمى و پنجمين دوره خبرگان رهبرى در استان تهيه 
شده است.وى افزود: آشنايى مردم با وظايف انتخاباتى، آشنايى ستاد اجرايى و مسووالن دستگاه ها با وظايف 
ــنايى نامزدهاى انتخاباتى با وظايف خود و آشنايى گروه هاى موثر  انتخاباتى در حوزه مسووليت خود، آش
در حوزه مسووليت خود از اهداف تهيه طرح ساماندهى انتخابات در استان است.مديركل فرهنگ و ارشاد 
چهارمحال و بختيارى شناسايى ظرفيت هاى فكرى و فرهنگى به منظور بهره بردارى از آنها و ايجاد وفاق 
ــتان براى حضورى حداكثرى در انتخابات را از سياست هاى اين طرح دانست و  و همدلى در بين اقوام اس
خاطرنشان كرد: پيوستگى رويكرد عملى جارى در انتخابات با هنجارهاى دينى، عقالنى و قانونى، تبيين و 
تبليغ ارزش هاى دينى و انقالب در صحنه انتخابات به عنوان يك همايش بزرگ سياسى و تاكيد بر پايبندى 
به معيارهاى دينى، عقالنى و توانايى هاى تخصصى نامزدهاى تبليغاتى به عنوان ايجاد انگيزه براى حضور 

پر شور مردم در انتخابات از ديگر سياست هاى تهيه طرح ساماندهى تبليغات انتخاباتى در استان است.
كارگران تصريح كرد: گردهمايى ائمه جمعه و جماعات، نامزدهاى انتخاباتى، مسووالن انتخاباتى در استان، 
زنان، مربيان پرورشى و معلمان، پايگاه هاى بسيج، مسووالن كانون هاى تبليغاتى و چاپخانه ها و سمن ها  در 

راستاى انجام اين طرح در بهمن  ماه در استان برگزار مى شود.
وى تاكيد كرد: چاپ منشور اخالقى انتخابات، قوانين و مقررات انتخابات مجلس شوراى اسالمى و مجلس 
خبرگان در 3 هزار نسخه از اقدامات انجام شده در راستاى طرح ساماندهى تبليغات انتخاباتى در استان است.

249زندانى جرائم غيرعمد استان
چشم انتظار كمك خيرين
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3 SmartWatch ساعت هوشمند

سونی سال گذشته نسل جدید ساعت هوشمند خود را با نام 
اسمارت واچ ۳ معرفی کرد. با استفاده از این ساعت هوشمند 
می توان تا دو روز بدون نیاز به ش��ارژ به ثب��ت فعالیت های 
ورزشی پرداخته و اطالعات جمع آوری شده را با اپلیکیشن 
 س��المتی نظیر Lifelog روی اکس��پریا زد ۵ همگام کرد. 
با اس��تفاده از اس��مارت واچ ۳ دیگر نیازی ب��ه چک کردن 
مداوم اکس��پریا زد ۵ خ��ود ندارید؛ چراک��ه می توانید تمام 
اعالنیه های دریافت شده روی گوشی هوشمند را در ساعت 
هوشمند ببینید. این ساعت هوشمند مبتنی بر سیستم عامل 
 اندروید ور گوگل بوده و اپلیکیش��ن های متعددی برای آن 

توسعه یافته است.
 اس��مارت واچ ۳ از قابلیت ارتب��اط با ش��بکه های ارتباطی 
 بی س��یم  نیز برخوردار است و می توان س��اعت را بدون نیاز 
به همراه داشتن گوش��ی با اتصال به ش��بکه  وای فای مورد 
اس��تفاده قرار داد. س��ونی طیف گس��ترده ای از ساعت های 
هوشمند اس��مارت واچ ۳ را با بند های مختلف در رنگ های 

متنوع در اختیار کاربران قرار داده است.
دستبند هوشمند سالمتی اسمارت بند تاک

دس��تبند هوش��مند اس��مارت بند تاک را باید ترکیب مد، 

دستبند هوش��مند س��المتی و تکنولوژی خواند. با استفاده 
از نمایش��گر E-Ink تعبیه ش��ده در این دستبند هوشمند 
می ت��وان از آخری��ن اعالنیه ه��ای دریافتی روی گوش��ی و 
همچنین می��زان فعالیت های ورزش��ی آگاه ش��د. با توجه 
به بهره گی��ری از نمایش��گر E-Ink که حال��ت خمیده آن 
ارگونومی خاصی را به دستبند بخشیده، می توان تا سه روز 

بدون نیاز به شارژ مجدد، از این دستبند استفاده کرد.
 ضمنا این دستبند تا 1/۵متر زیر آب قادر است در برابر نفوذ 
مایعات مقاومت کند. با استفاده از بند های متنوع ارائه شده 
برای این دستبند هوشمند می توانید آن را لباس خود ست 
کنید. همچنین در صورت دریاف��ت مکالمات صوتی نیازی 
 به بیرون آوردن گوش��ی از جیب نیست و به راحتی می توان 

از روی دستبند هوشمند به تماس دریافتی پاسخ داد.
MDR-NC750 ایرفون

اگر از دوستداران موسیقی بوده و همواره در زمان پیاده روی، 

مطالعه، رانندگی و مس��افرت دوس��ت دارید تا به موسیقی 
گوش فرا دهید، پس هدس��ت MDR-NC7۵0 سونی را 
باید یکی از گزینه های ایده آل برای شما خواند که می تواند 
ترکیب مناسبی را با اکسپریا زد ۵ تشکیل دهد. با استفاده از 
این هدست می توانید صدایی با کیفیت باال در حالتی که ۹۸ 

درصد از نویز بیرونی حذف شده را، به وضوح شنید.
WCH10 شارژر بی سیم

ش��ارژ گوش��ی های هوش��مند را باید یک��ی از چالش های 

تولیدکنندگان این ابزار های موبایل خواند. اتصال گوش��ی 
 به ش��ارژر، باعث می ش��ود تا قابلیت حمل ای��ن محصوالت 

به صفر برسد. 
شارژر های مغناطیس��ی که از فناوری QI استفاده می کند، 
راهکاری ایده ال برای شارژ کردن گوشی بدون نیاز به اتصال 

سیم شارژر به گوشی هوشمند است.
 حتی با استفاده از کاورهای ش��ارژ بی سیم می توان گوشی 
 هوشمند را در حالت ش��ارژ به صورت ایس��تاده قرار داده و 
از گوش��ی برای دیدن فایل ه��ای ویدیویی یا دی��دن فیلم 

استفاده کرد.
DR-BTN200M هدست بی سیم

هدس��ت بی س��یم جدید س��ونی این ام��کان را در اختیار 
دوستداران موسیقی قرار می دهد تا از قید و بند ایجاد شده 
توسط هدست ها و ایرفون های سیمی رها شوند. جفت کردن 
این هدست با گوشی به سادگی و با استفاده از فشردن کلید 
فیزیکی قرار گرفته روی گوش��ی سمت چپ هدفون صورت 

می پذیرد. 

کافی است تا همزمان با فشردن این کلید، هدست را به پشت 
 NFC گوش��ی نزدیک کرد تا جفت ش��دن از طریق ارتباط
صورت پذیرد. پس از جفت شدن ارتباط بلوتوث بین گوشی 
و هدست ایجاد ش��ده و می توان بدون نیاز به اتصال سیم یا 
پورت مخصوص جک هدفون ۳/۵ میلی متری به موس��یقی 

دلخواه خود گوش فرا داد.
USB داک شارژر میکرو

در صورتی که دوس��ت دارید تا گوشی هوشمندتان همیشه 
جلوی چش��م بوده و بتوانید در مواقع لزوم آن را چک کنید، 
 DK۵2 موسوم به USB پس بهتر است از داک شارژر میکرو
اس��تفاده کنید. با اس��تفاده از این داک به راحتی می توانید 
اکسپریا زد ۵ را از محل پورت میکرو USB روی این داک قرار 
داده و گوشی را در حالت ایستاده شارژ کنید. این داک شارژر 
با هر سه نسخه  اکسپریا زد ۵ کامپکت، اکسپریا زد ۵ پریمیوم 

و اکسپریا زد ۵ قابل استفاده است.

استایل کاور
در صورتی که حساسیت زیادی به سالمت گوشی هوشمند 
خود داشته و دوست ندارید تا کوچک ترین خط و خشی روی 
گوش��ی بیفتد، پس بهتر است از اس��تایل کاور توسعه یافته 

توسط سونی روی اکسپریا زد ۵ استفاده کنید.

 با اس��تفاده از این کاور عالوه بر این گوش��ی خود را از تمام 

خطرات��ی ک��ه آن را تهدید می کن��د، محافظ��ت می کنید، 
به تمام ویجت ه��ا و اپلیکیش��ن های مورد نی��از خود حتی 
 زمان��ی ک��ه کاور در حال��ت بس��ته اس��ت، دسترس��ی 

خواهید داشت.
 با استفاده از این کاور می توان در زمان بسته بودن به آیکن 
 SCR42 ۵ اپلیکیشن دسترسی داشت. با اس��تفاده از کاور 
در رنگ های مختلف می توان کاوری همرنگ با اکس��پریا زد 
۵ را به همراه این گوش��ی اس��تفاده کرد تا عالوه بر افزایش 

مقاومت گوشی، ظاهر زیبایی را نیز به آن بخشید.
کوئیک شارژر

 در صورت��ی که به دالیلی تنه��ا می توانید م��دت کوتاهی را 
در یک نقطه باقی مانده و گوش��ی هوشمند خود را به شارژر 
متصل کنید، پس quick charger توس��عه یافته توسط 

سونی می تواند شارژ مورد نیاز شما را تامین کند.
 با اس��تفاده از UCH10 می توانید در کمت��ر از10 دقیقه 
اکس��پریا زد ۵ را برای اس��تفاده به مدت ۵ تا ۵/۵ س��اعت 
ش��ارژ کنی��د. ای��ن محص��ول جانب��ی را می توان ب��ا تمام 
 گوش��ی های هوشمند س��ری اکس��پریا زد ۵ مورد استفاده 

قرار داد.

وقتی ستاره شناسان به کمک تلسکوپ به ابرنواخترها 
و ستارگان دوردس��ت می نگرند، در واقع آن ها در حال 
جمع آوری نوری هستند که میلیون ها سال و چه بسا 
میلیاردها س��ال در حرکت بوده اس��ت. ب��ا این اوصاف 
حتی منابع انرژی بس��یار قدرتمند و بزرگ هم با توجه 
به فاصله بسیار زیادی که دارند، کوچک و کم نور دیده 
 می شوند. به همین دلیل برای مش��اهده اجسام بسیار 
 ک��م ن��ور و کوچ��ک از دی��د ناظ��ر زمین��ی، نیازمند 

تلسکوپ های قدرتمندتری هستیم.
بنابراین جس��می که نور را دریافت می کند باید بسیار 
حساس و دقیق باش��د. چالش نس��ل بعدی تلسکوپ 
 ها، یافتن س��یارات مشابه زمین اس��ت. این سیارات از 
ستاره های میزبان خود بسیار کم نور تر هستند و بنابراین 
دشواری کار بسیار بیش��تر می ش��ود. آشکارسازهای 
تلسکوپ های پژوهش��ی به قدری حساس هستند که 
تقریبا همه فوتون های برخوردی را دریافت می کنند. 

با توجه به این سطح باالی حساس��یت، برای مشاهده 
اجسام کم نورتر باید تلسکوپ های بزرگ تری ساخت. 
یک تلسکوپ بزرگ، هم می تواند فوتون های بیشتری 
دریافت کند و هم می تواند تصاویر باکیفیت تری ارائه 
دهد. این موضوع به دلیل ماهیت موجی نور اس��ت که 
محدودیتی بر میزان تفکیک تلسکوپ ایجاد می کند و 
به آن حد پراش می گویند. در واقع میزان کیفیت تصویر 
به طول موج نور و قطر تلس��کوپ وابسته است. با توجه 
به مباحث مطرح شده، ما نیاز به آینه های بسیار بزرگی 
 برای تلس��کوپ های قدرتمندمان داریم و ساخت این 

آینه ها به فناوری بسیار پیچیده ای نیازمند است.
چالش پیش رو س��اخت تلس��کوپ هایی ب��زرگ تر از 
تلس��کوپ های نس��ل حاضر با قطر ۸ تا 12 متر است. 
دشوارترین بخش این کار س��اخت آینه های بزرگ تر 
برای جمع آوری نور اس��ت. در تصویر سازوکار اپتیکی 
 یک نمونه از این تلس��کوپ ها را می بینید. در این طرح 
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تعویض رایگان شارژرهای 
سرفیس پرو

روش جدیدی در بکارگیری
 نانوذرات ابداع شد

ساخت موتورسیکلت
 با قابلیت تبدیل به جت  اسکی

تبلت سرفیس پرو4 در مقایسه با نسل ۳ تغییرات زیادی پیدا کرد اما قطعا 
کاربران تغییرات بیش��تری را انتظار می کش��یدند.  بر اساس ثبت اختراع 
جدید از سوی مایکروسافت برای تبلت خود، سرفیس پرو ۵ را پیشرفته تر 

خواهیم دید.
در س��ند مذکور یکی از تغیی��رات اس��تفاده از باطری قابل ش��ارژ در قلم 
 دیجیتال برای س��رفیس اس��ت و چیزی ش��بیه داک استیش��ن دارد تا 

با قرار گرفتن در آن شارژ شود.
 نگه دارن��ده قل��م به ص��ورت مغناطیس��ی تعریف ش��ده و با اس��تفاده از 
مدار شارژ)به صورت حلقه مانند( چیزی شبیه شارژر آی پد پرو شده است 

که با پورت الیتنینگ شارژ می شود.
گفتنی است سرفیس پرو۵ در کنار لپ تاپ سرفیس بوک 2 اواخر 2016 

راهی بازار می شوند.
جمع آوری اضطراری کابل ش��ارژ س��رفیس پ��رو به دلیل مش��کل فنی 
مایکروس��افت در یک فراخوان اضطراری اعالم کرد ب��ه دلیل تایید وجود 
مشکل فنی در کابل شارژر سرفیس پرو، س��رفیس پرو 2 و سرفیس پرو۳ 
 که در ماه جوالی 201۵ به مش��تریان فروخته ش��ده، آن ها را جمع آوری 

می کند.
ظاهرا مشتریان نسبت به داغ شدن غیرعادی شارژرها شکایت کرده اند و 
شاکیان می توانند با مراجعه به فروشگاه های معتبری که تبلت را خریداری 

کرده اند، نسبت به تعویض رایگان آن اقدام کنند.
مایکروسافت با دادن اطمینان خاطر به مشتریانی که قبل از فوریه 201۵ 
نیز سیستم خود را خریده اند اعالم کرد، رد صورت بروز مشکل، کابل آن ها 

را نیز به صورت رایگان تعویض می کند.
ظاهرا چنین مشکلی برای سرفیس پرو 4 به وجود نیامده است و دارندگان 

این محصول می توانند با خیال راحت به کار خود ادامه دهند.

محققی��ن دانش��گاه تگزاس  
آمریکا موفق به ابداع روش��ی 
نوین در بکار گیری نانو ذرات 
به منظ��ور س��اخت دقیق تر 
ماشین ها و حسگرها شده اند.

از نانو ذرات در س��اخت دقیق 
ماشین ها و س��ازها استفاده 
می ش��ود اما کنترل و حرکت 

نانو ذرات مشکل است.
در همی��ن ح��ال محققی��ن 
دانش��گاه تگ��زاس آمری��کا 
 موفق به ابداع روشی نوین در 
 بکار گیری نانو ذرات به منظور س��اخت دقیق تر ماش��ین ها و حسگرها شده اند. 
نام این تکنیک جدید » قلم حبابی لیتوگرافی« اس��ت که قابلیت کار بر روی نانو 

ذرات با اندازه یک میلیاردیم متر تا 100 میلیاردم متر را دارد.
 » قلم حبابی لیتوگرافی« با اس��تفاده از لیزر می تواند ی��ک مرکز حرارتی در آب 

به وجود آورد که سپس برای تبخیر شدن به شکل حباب در می آیند.
در همین حال حباب ها شروع به جذب و گرفتن نانو ذرات معلق در آب از طریق 
ترکیب فشار گاز، کشش سطحی و همرفت می کنند که با این شیوه می توان خیلی 

سریع سازه های نانو ذراتی ساخت.
همچنین حباب ها می توانند به وسیله لیزر به اطراف حرکت کنند که بدیهی است 
 نانو ذره را با خود به اطراف می برند، ضمن اینکه ب��ا افزایش یا کاهش قدرت لیزر 

می توان اندازه میکروسکوپی حباب ها را تغییر داد.
از این تکنیک می توان در توسعه اندازه های جدید کامپیوترهای نوری و فناوری 

پنل های خورشیدی که نیاز به کلین روم )محوطه تمیز( دارند، بهره برد.

 Biski ش��رکت آمریکای��ی
 موتورس��یکلت دوزیس��ت 
با قابلیت تغیی��ر به وضعیت 
جت اس��کی در کمتر از پنج 

ثانیه را به بازار عرضه کرد.
شرکت س��ازنده مدعی شده 
که محصول جدید قادر است 
تا در خش��کی ب��ه حداکثر 
 س��رعت 140 کیلومت��ر و 
در حال��ت ج��ت اس��کی به 
س��رعت قاب��ل توج��ه 60 

کیلومتر در ساعت دست پیدا کند.
برای ساخت شاسی موتورسیکلت دوزیست از موادی استفاده شده که در صورت 

ورود به آب از غرق شدن آن جلوگیری می کند.
برای تبدیل موتورسیکلت به حالت جت  اسکی راکب آن با فشردن سوئیچ در نظر 

گرفته شده می تواند در حدود پنج ثانیه آماده ورود به آب شود.
با تغییر وضعیت موتورسیکلت به جت  اسکی چرخ های جلو و عقب آن به داخل 
بدنه کشیده شده و دو موتور واترجت آن به پایین ترین قسمت شاسی منتقل شده 

و آماده استفاده می شوند.
 شرکت س��ازنده مدعی ش��ده که موتورس��یکلت دوزیس��ت در نوع خود اولین 
نمونه است و به کمک فناوری تبدیل س��ریع از وضعیت حرکت خشکی به آب، 

عملکرد بی نظیری را در اختیار راکب قرار می دهد.
برای تامین انرژی در ش��رایط خش��کی و آب از یک موتور دو س��یلندر بنزینی 
 استفاده شده که قادر اس��ت انرژی حرکتی این وس��یله با وزن 226 کیلوگرم را 

تامین کند. 

خـاص تـرین لـوازم جـانبی اکسپـریـا زد 5

سونی در جریان برگزاری نمایش��گاه IFA 201۵ از نس��ل جدید پرچمداران خود با نام 
اکسپریا زد ۵ رونمایی کرد.

zoomit.ir - حس��ین خلیلی صفا: س��ونی در جریان برگزاری نمایشگاه IFA 201۵ از 
نسل جدید پرچمداران خود با نام اکسپریا زد ۵ رونمایی کرد. این محصوالت شامل اکسپریا 
زد ۵، اکس��پریا زد ۵ پریمیوم و اکسپریا زد ۵ کامپکت اس��ت. در ادامه به معرفی ابزار های 
 جانبی خواهیم پرداخت که می توان در کنار این گوش��ی های هوش��مند مورد اس��تفاده 

قرار داد.
لوازم جانبی از مهم ترین بخش های انتخاب گوش��ی های هوشمند هستند. چرا که تنوع و 

زیبایی آن ها مهم بوده و نیز کارآیی گوشی شما را نیز دو چندان می کند. 
س��ونی توجه زیادی به این خواس��ته ی طرفداران و خریداران گوش��ی های خ��ود دارد و 
گزینه های متعددی را برای انتخاب پیش روی آن ها قرار می دهد. در ادامه به معرفی بخشی 

از این لوازم جانبی برای گوشی های سری اکسپریا زد ۵ خواهیم پرداخت.

آینه های مورد نیاز برای تلسکوپ های 
غول پیکر چگونه ساخته می شوند؟ 

در ابت��دا آینه اولی��ه غول پیکر ن��ور ف��رودی را جمع 
 آوری می کن��د و آن را به س��مت آینه ثانوی��ه بازتاب 

می کند. 
آینه ثانویه کوچکتر است و با توجه به سازوکار اپتیکی 
 طراحی ش��ده تمامی ن��ور بازتاب��ی از آین��ه اول در آن 
جمع آوری و بازتاب می شود. در نهایت تمام نور دریافتی 
بر ابزار ثبت تصویر بازتاب می ش��ود. به این صورت که 
تمامی نور دریافت شده توسط آینه بزرگ در ناحیه بسیار 

کوچکی متمرکز می شود.
 تلسکوپ

ساخت آینه ای که بزرگ تر از هشت متر باشد و تنها از 
یک شیشه تشکیل شده باشد، بس��یار پرهزینه است و 

حمل و نگهداری آن بسیار دشوار است. 
 راه حل سازندگان این است که به جای ساخت یک آینه 
 غول پیک��ر از تع��داد زیادی آین��ه کوچکتر اس��تفاده 

شود. 

این آینه های کوچکتر با آرایش دقیقی در کنار هم قرار 
می گیرند و مش��ابه یک آینه غول پیکر عمل می کنند. 
برای کمتر شدن فاصله بین آینه ها، آنها را در یک سطح 
 میزبان ب��ه طور س��هموی در کنار هم ق��رار می دهند. 
ش��یوه های س��اخت این آینه های ترکیب��ی متفاوت 
 ELT است: در یک شیوه که در پروژه ساخت تلسکوپ
استفاده شده است، آینه ای بسیار بزرگ از ترکیب صدها 
 آینه 1/۵ متری س��اخته می شود. در ش��یوه دیگر که 
در تلسکوپ ماژالنی بزرگ در شیلی مورد استفاده قرار 
گرفته است، آینه 2۵ متری نهایی، تنها از 7 آینه تشکیل 
شده است. این آینه ها بزرگ ترین آینه های قابل ساخت 
 توسط س��ازندگان هس��تند و قطر آنها ۸/4 متر است. 
 آرایش این آین��ه ها به صورت کندوی عس��ل اس��ت. 
عالوه بر این در ساخت آینه ثانویه هم از همین سیستم 
 GMT استفاده می شود، برای مثال: آینه ثانویه ۳ متری

از 7 قطعه تشکیل شده است.

مدل X-Pro2 پس از کسب موفقیت 
ساخته و روانه بازار شد 

مدل X-Pro2 پس از کس��ب موفقیت در س��اخت و فروش مدل X-Pro1 از 
سری ایکس س��اخته و روانه بازار شده است. سنس��ور جدید 24/۳ مگاپیکسلی 
X-Trans با پردازنده تصویری موس��وم ب��ه X-Processor Pro روی آن 
نصب شده است. ویژگی جالب آن ویوفایندر چندحالته آن است که بین اپتیک و 

الکترونیکی بودن، قبل از عکس گرفتن، قابل مشاهده است.
 سیس��تم اتوفوکوس جدید AF 27۳ با آش��کارگی 77 فاز و پوشش 40 درصد 
از محیط تصویری روی آن وجود دارد. بدنه منیزیومی، دو اسالت حافظه اس دی، 
 ال سی دی ۳ اینچی، پش��تیبانی از RAW و ضبط ویدئویی10۸0 و 60 فریم 
 بر ثانی��ه از دیگر ویژگی های ای��ن دوربین 16۹۹ دالری)بدنه خالی( اس��ت که 

از فوریه قابل خرید خواهد بود.
اما مدل X70 سنسور 16/2 مگاپیکس��لی با لنز فیکس شده 1۸/۵ میلی متری 
f 2/۸ و حساس��یت ایزوی100-۵1200 اس��ت که نمایش��گر ۳ اینچی لمسی 
داش��ته و وای-فای روی آن تعبیه شده اس��ت. قیمت این دوربین نیز 6۹۹ دالر 

تعیین شده است.
 APS-C Trance دارای سنس��ور 16/۳ مگاپیکس��لی از نوع X-E2S مدل
است که تا ایزوی ۵1200 حساس��یت تصویری دارد. شاتر الکترونیکی سایلنت 
 ت��ا ۳2000/1 در کن��ار ش��اتر دوم س��رعت دارد و ویدئ��وی 10۸0، وای فای، 
با لنز قابل تعویض )لنز روی دوربین 1۸-۵۵  اس��ت( از دیگ��ر ویژگی های این 

دوربین ۹۹۹ دالری است.
اما دوربین آخرXP۹0  نام دارد که ضد آب و ضد ش��وک تعریف ش��ده اس��ت و 

سنسور 16/4مگاپیکسلی با ۵ ایکس زوم اپتیک دارد.
نمایشگر ۳ اینچی ضد رفلکس، وای فای، ضبط ویدئویی60  فریم بر ثانیه از دیگر 
ویژگی های این دوربین اس��ت که تا عمق 1۵ متری آب سالم می ماند و از فاصله 
1/7۵ متری ویژگی ضد شوک بودنش پاسخگوست و تا دمای منفی 10 درجه نیز 

کار می کند. قیمت این دوربین فانتزی نیز 22۹ دالر تعیین شده است.
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60 پروژه در شهرستان لنجان 
كلنگ زنى مى شود

طرح تحول نظام سالمت 
در شهرستان برخوار برگزار مى شود

آران و بيدگل 7 هزار دام سنگين 
و 80 هزار دام سبك دارد

تئاتر« اندكى آفتاب» در دهاقان 
به روى صحنه مى رود

صميميت اعضاي خانواده مانع از بروز 
آسيب شبكه هاي اجتماعي مي شود

هشدارها در خصوص خشكي تاالب گاوخوني و تبديل 
آن به كانون ريزگرد در شرق اصفهان هنوز تمام نشده كه 
صدور و تمديد مجوز برداشت از تپه هاي ماسه اي ورزنه 
از سوي سازمان صنايع استان اصفهان مطرح شده است 
تا هواي اصفهان كه ديرگاهي است روي پاكي را نديده 
ــووالن اين بار با هجوم ريزگردهاي  بر خالف وعده مس
ــه اي كه هنوز  ــاي معدني در منطق ــي از فعاليت ه ناش
از خشكي زمين هاي كشاورزي و تاالب گاوخوني زخمي 

است، تهديد شود.
تپه هاي ماسه اي در مجاورت تاالب نيمه جان گاوخوني، 
كوه سياه و مزارع كشاورزي شرق اصفهان قرار دارد كه 
به گفته مديركل محيط زيست استان اصفهان هزاران 
سال طول كشيده است تا ماسه هاي آن تثبيت شوند و 
ــتكارى در آن ها موجب به حركت درآمدن  هرگونه دس
ــود. مجوز برداشت از تپه هاي  و فعال شدن آن ها مي ش
ماسه اي ورزنه در حالي از سوي سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان اصفهان بار ديگر تمديد شده كه مردم 
ــن موضوع  ــت محيطي با اي ــمن هاي زيس محلي و س

مخالفت و از ادامه كار معدن كاران جلوگيري كرده اند.
مجوز برداشت با زد و بند اداري

ــاورزى و عمرانى  ــيون كش مجيد جابر،  رييس كميس
ــان،  ــــتان اصفهـت ــــالمى شهرس ــــوراى اس ش
ــه اي  ــاي ماس ــت: تپه ه ــوص گفــ ــن خصــ در ايــ
ــه و جرقويه  ــش ورزن ــان دو بخ ــان مي ــرق اصفه ش
ــول و ــر ط ــدود 30 كيلومت ــت و در ح ــترك اس مش
ــتر آن در محدوده ورزنه  ــرض دارد و بيش  4 كيلومتر ع

است.
جابر با اشاره به اجازه برداشت ماسه از اين بخش بن رود 

ــد  چند نفر با زد و بند اداري  مدعى شد: به نظر مى رس
ــازمان  ــه اي را از س ــاي ماس ــت از تپه ه ــوز برداش مج
ــند و پيگيري هاي  ــدن و تجارت گرفته باش صنايع، مع
مديران شهري و امام جمعه ورزنه نشان مي دهد ادارات 
كل محيط زيست و منابع طبيعي استان با اين موضوع 

مخالف هستند.
وي با اشاره به اينكه تپه هاي ماهوري ورزنه با اكوسيستم 
ــتگي دارد،  تصريح كرد: برداشت  تاالب گاوخوني پيوس
ــي  ــتم طبيع ــا اكوسيس ــن تپه ه ــه از اي ــن و ماس ش
ــالوه بر اين با توجه  اين منطقه را به خطر مي اندازد و ع
ــال گذشته و خشكي تاالب  به خشكسالي هاي چند س
گاوخوني برداشت از معادن شن و ماسه تنها به افزايش 

ريزگردها دامن مي زند.
ــوراى  ــى ش ــاورزى و عمران ــيون كش ــس كميس ريي
ــرد: افزايش  ــد ك ــتان اصفهان تاكي ــالمى شهرس اس
ــا افزايش  ــر ب ــه نظ ــه ب ــه ورزن ــا در منطق بيماري ه
ــاالب و زمين هاي  ــكي ت ــي از خش ــاي ناش ريزگرده
ــل  ــل و نق ــت و حم ــاط نيس ــي ارتب ــاورزي ب كش
شن و ماسه از معادن اين منطقه با خودروهاي سنگين 
تنها سودي كه براي مردم منطقه دارد افزايش ريزگردها 

است.
برداشت از تپه هاي ماسه اي به گردشگري آسيب 

مي زند
ــرمايه گذاري ها در بخش گردشگري  جابر با اشاره به س
در منطقه تصريح كرد: منطقه ورزنه ساالنه پذيراي 300 
تا 400 هزار گردشگر داخلي و خارجي است و اين معدن 
درست در مجاورت سايت گردشگري قرار دارد و ادامه 

فعاليت آن به گردشگري در منطقه آسيب مي رساند.

وي ادامه داد: در سال هاي گذشته آثار تاريخي مهمي در 
اين منطقه كشف شد كه الزم است از آن محافظت شود، 
عالوه بر اين تپه هاي ماهوري اكوسيستم زيست محيطي 
ــدن كاران ــا ادامه كار مع ــردي دارد كه ب منحصر به ف

 پوشش گياهي و جانوري آن به خطر مي افتد.
ــت  ــال حاضر برداش ــه در ح ــه اينك ــاره ب ــا اش وي ب
ــف  ــى متوق ــات مردم ــا اعتراض ــني ب ــاي ش از تپه ه
ــاي اداري  ــفانه پي گيري ه ــت، گفت: متاس ــده اس ش
ــه  ــي نتيج ــون ب ــط تاكن ــازمان هاي ذي رب از س
ــوي شوراي  ــت و حتي نامه اي اداري كه از س بوده اس
شهر ورزنه به سازمان صنايع ارسال شده است به دست 
ــه اي را دارد  ــت از تپه هاي ماس فردي كه اجازه برداش

داده شده و او از من شكايت كرده است!
ــوراى  ــى ش ــاورزى و عمران ــيون كش ــس كميس ريي
ــاره به اينكه مجوز  ــتان اصفهان با اش ــالمى شهرس اس
ــني، چهارم اين ماه تمام شده  ــت از تپه هاي ش برداش
ــان كرد: مردم يازدهم دي ماه از ادامه  ــت، خاطرنش اس
ــفانه سازمان  فعاليت معدن جلوگيري كردند اما متاس
ــت از اين معدن را  صنايع  و معادن مجددا مجوز برداش

پانزدهم بهمن ماه تمديد كرده است.
ــيت هاي  ــش حساس ــه افزاي ــاره ب ــا اش ــر ب جاب
زيست محيطي مردم تصريح كرد: ورزنه به لحاظ منابع 
فقير است و تنها دارايي آن تپه هاي شني است كه موجب 
رونق گردشگري در منطقه مي شود؛ امروز هم مردم و هم 
سمن هاي زيست محيطي به حقوق خود آگاه شده اند؛ 
متاسفانه در بحث اقدام مردم براي جلوگيري از فعاليت 
معدن از مردم شكايت شده است! حتي با فشارهايي كه 
ــت كنندگان وارد كرده اند شايد حكم زندان نيز  برداش

براي مردم صادر شود!
ــركل ميراث  ــدون الهيارى، مدي ــتا فري در همين راس
فرهنگي استان اصفهان در خصوص صدور مجوز معدن 
ــگري در منطقه ورزنه  ــايت گردش در مجاورت يك س
گفت: در اين منطقه تنها بحث سيما و منظر گردشگري 
اهميت دارد و قرار شده تا در كميته گردشگري استان 

بازنگري در اين زمينه صورت گيرد.
مجوز معدن در دست بررسي است

ــوص طرح  ــور گفت: در خص ــول زرگرپ هم چنين رس
بهره بردارى از تپه هاى ماسه اى ورزنه شكايتى از طرف 
ــاى منطقه ورزنه  ــوراهاى بخش و دهدارى ه اهالى، ش
شده و يك هيات به منظور بررسي وضعيت منطقه اعزام 
شده است تا تصميم گيري نهايي در اين خصوص انجام 
شود.استاندار اصفهان ادامه داد: بحث برداشت از تپه هاي 
ماسه اي ورزنه موضوعي دو طرفه است و عالوه بر شكايت 
اهالي منطقه، بهره بردار مي گويد تمام مجوزهاي الزم 

را كسب كرده است. 
زرگرپور تاكيد كرد: ظرف چند روز آينده پس از بررسى 
گزارش هيات فرستاده شده تصميم گيرى در خصوص 
توقف يا ادامه برداشت از تپه هاي ماسه اي انجام مي شود.

ــى  ــزارى تئاتر نمايش ــان از برگ ــتان دهاق ــدان شهرس ــيج هنرمن ــوول بس مس
« اندكى آفتاب» در دهاقان خبرداد.

ــم تا ــت: اين نمايش از شش ــان اين مطلب اظهار داش ــكرى زاده با بي عليرضا عس
ــاره به اينكه  ــود. وى با اش ــان برگزار مى ش ــينما آزادى دهاق 11 بهمن ماه در س
ــرد، گفت: پيش از اين  ــتقبال قرار مى گي نمايش هاى مذهبى در دهاقان مورد اس
نمايش هايى همچون واقعه كربال و واقعه غدير و غيره نيز در دهاقان انجام شده است.
ــتان دهاقان گفت: تئاتر نمايشى« اندكى آفتاب»  مسوول بسيج هنرمندان شهرس
به بيان اتفاقات حربن يزيد رياحى در كربال مى پردازد و اين نمايشنامه به نويسندگى 
ــينما آزادى مى رود. در اين  ــى روى صحنه نمايش س و كارگردانى محمد ابراهيم
نمايش تعداد هشت نفر بازيگر اصلى و 12 نفر به عنوان كاروان ايفاى نقش مى كنند.

 ستاد پيشگيري از وقوع جرم دادگستري شهرستان تيران و كرون با حضور اعضا 
تشكيل جلسه داد.

ــت: با توجه  ــران و كرون گف ــتان تي ــتري شهرس ــه رييس دادگس در اين جلس
ــان و خانواده ها،  ــان جوان ــي و ترويج آن مي ــبكه هاي اجتماع ــتردگي ش به گس
ــتفاده نادرست از آن در دستور كار اين جلسه  آسيب شناسي خطرات ناشي از اس

قرار گرفت.
ــتفاده از اينترنت  ــاني از مزايا و مضرات اس وي افزود: آگاهي بخشي و اطالع رس
ــكيل كارگروهي خانوادگي به منظور نظارت بيشتر اعضا خانواده ها  در قالب تش
ــاد رابطه صميمي  ــويق و ترغيب جوانان به ايج ــوص و همچنين تش در اين خص
ــبكه هاي  ــن ش ــزار جايگزي ب ــوان ا ــه عن ــود ب ــواده خ ــاي خان ــا اعض ب
ــوزه  ــن ح ــم اي ــيب ها و جراي ــش آس ــزايي در كاه ــه س ــر ب ــي تاثي اجتماع

خواهد داشت.

Society,Cultural  Newspaper No .1784 |  January 23 .2016 |16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mosavar.zayanderoud@gmail.com

ــارى بالغ بر ــارك فجر60 پروژه با اعتب ــان گفت: در دهه مب فرماندار لنج
200 ميليارد ريال در شهرستان لنجان كلنگ زنى خواهد شد.

ــت هماهنگى  ــتان لنجان در نشس ــجاد فرماندار شهرس ــن س سيدمحس
ــى در تاريخ  ــال 1357 نقطه عطف ــتان گفت: س ــتاد دهه فجر شهرس س
ــادت هاى دالورمردان ايران  ــالمى ايران بوده كه بيانگر رش جمهورى اس

در سايه تدابير و رهنمودهاى حضرت امام خمينى(ره) است.
ــالمى ايران و جايگاه رفيع آن  ــتاوردهاى انقالب اس ــاره به دس وى با اش
در منطقه خاطرنشان كرد: پربارى و اقتدار درخت تنومند انقالب به بركت 
خون جوانانى است كه در فراز و نشيب هاى تاريخ نثار كشورمان شده است.

ــتان عنوان كرد:  ــريح برنامه هاى دهه فجر شهرس فرماندار لنجان در تش
ــتادهاى اصلى و فرعى و اجراى  شهرستان لنجان امسال با30 كميته و س

برنامه متنوع به استقبال بزرگداشت دهه فجر خواهد رفت.
ــه محورى در  ــش از 50 برنام ــان از برگزارى بي ــتان لنج فرماندار شهرس
ايام اهللا دهه فجر خبر داد و تصريح كرد: بازديد و سركشى از خانواده شهدا، 
مسابقات ورزشى، عطر افشانى قبور شهدا و راهپيمايى22 بهمن از جمله 

برنامه هاى شاخص در اين دهه است.
وى در پايان گفت: مسووالن و دستگاه هاى خدمت رسان بايد توجه داشته 
ــزوار خدمت هستند چراكه  ــند كه مردم واليتمدار و شهيد پرور ما س باش
در فراز و نشيب تاريخ جمهورى اسالمى ايران خم به ابرو نياورده و جاودانه 

مقاومت كردند.

ــداى بهمن  ــتان برخوار گفت: از ابت ــت و درمان شهرس ــبكه بهداش مدير ش
در كل شهرستان برخوار طرح تحول نظام سالمت اجرا مى شود.

ــتان برخوار ــى شهرس ــالمت و امنيت غذاي ــروه س ــى در كارگ ــن كمال حس
ــر 20 هزار نفر  ــهرهاى زي ــتاها و ش ــت: اين طرح تاكنون در روس  اظهار داش
انجام مى شد و از ابتداى بهمن در شهرهاى 20 تا 50 هزار نفر هم اجرا مى شود 

و كل شهرهاى برخوار را در بر مى گيرد.
ــتان برخوار اجرا  ــهر شهرس ــتا و 5 ش ــزود: تاكنون اين طرح در 7 روس وى اف
ــهرهاى دولت آباد و خوروزق بيش از شده است و از ابتداى بهمن با اجرا در ش

60 هزار نفر شامل اين طرح مى شوند.
مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان برخوار با اشاره به اجراى طرح سند ملى 
ــالم اشاره شده است  تغذيه گفت: در اين طرح در مرحله اول به توليد غذاى س
كه بايد نظارت بيشترى بر كارخانه ها و كارگاهاى توليد مواد غذاى انجام شود.
ــتفاده از  ــازى اس ــتم توزيع، آموزش و فرهنگ س ــارت بر سيس وى گفت: نظ
ــه به آن  ــى تغذي ــند مل ــه بايد در س ــت ك ــى اس ــالم از اقدامات ــاى س غذاه
ــتان ــراى شهرس ــاى اج ــتگاه ه ــكارى دس ــد هم ــود و نيازمن ــه ش توج

 است.

ــتان آران و بيدگل ــت: شهرس ــتان گف ــكى شهرس ــبكه دامپزش ــت ش سرپرس
7 هزار دام سنگين و 80 هزار دام سبك دارد.

ــتان گفت: كالس آموزشى  احسان دشتبانى، سرپرست شبكه دامپزشكى شهرس
آشنايى و مبارزه با بيمارى هاى تب برفكى و تب مالت در دام و رعايت اصول بهداشتى 
ــاورزى  ــووالن جهاد كش در دامدارى ها، باحضور80 نفر از دامداران و برخى ازمس
ــطح  ــيوع بيمارى تب برفكى در يك ماه اخير در س ــد. وى باتوجه به ش برگزار ش
شهرستان و روستاهاى اطراف، برگزارى اين كالس را ضرورى دانست و افزود: وقوع 
ــه دليل قابل انتقال  ــن اهميت بيمارى تب مالت ب تلفات در دامدارى ها و همچني
ــمار مى رود كه برگزارى اين كالس ها  ــان مساله اى جدى به ش بودن از دام به انس

كمك شايانى در شناسايى و پيشگيرى اين نوع بيمارى ها را دارد.

تنها دارايي ورزنه بر باد مي رود

ــور  ــتاوردهاى كش ــهرضا گفت: دس ــدار ش ــاون فرمان مع
ــى در خصوص برجام و مساله هسته اى، در حوزه ديپلماس
ــى را انكار ــاد مقاومت ــراى اصول اقتص ــت و لزوم اج اهمي

ــبب تقويت  ــول اقتصاد مقاومتى س  نمى كند، اجراى اص
بنيه اقتصادى و زير ساخت هاى توليدى كشور مى شود.

ــتغال و  ــروه اش ــه كارگ ــين داراب در جلس ــد حس  محم
ــت: يكى از  ــوان داش ــتان عن ــرمايه گذارى اين شهرس س
مهم ترين ثمرات اجراى برجام، تثبيت حق برخوردارى از 
توانمندى هسته اى براى كشورمان است اكنون جهانيان به 
اين حق مسلم ايران اذعان دارند و به آن احترام مى گذارند.

ــت در عرصه مذاكرات  ــتاورد بزرگ مل وى اضافه كرد: دس
هسته اى در نتيجه رهنمودهاى داهيانه رهبر معظم انقالب 
و تالش هاى تيم ديپلماسى كشورمان بود و در آينده ثمرات 

و نتايج مهمى براى كشور به دنبال خواهد داشت.
ــهرضا اظهار داشت: تحقق رهنمودهاى  معاون فرماندار ش
ــى كه در  ــالش هاى تيم ديپلماس ــر معظم انقالب و ت رهب
ــبب ايجاد  ــت س ــام نيكوى برجام به ثمر نشس قالب فرج
ــور مى شود كه از آن جمله  تحوالت اساسى در اقتصاد كش

مى توان به افزايش آمار اشتغال اشاره كرد.
داراب تاكيد كرد: دستاوردهاى كشور در حوزه ديپلماسى 
ــت و لزوم  ــته اى، اهمي ــاله هس ــوص برجام و مس در خص
ــى كند، اجراى  ــاد مقاومتى را انكار نم اجراى اصول اقتص
ــه اقتصادى و  ــبب تقويت بني ــاد مقاومتى س اصول اقتص

زير ساخت هاى توليدى كشور مى شود.

ــخنان  ــرى از س ــش ديگ وى در بخ
ــاص 4 هزار و ــاره به اختص خود با اش

ــارات  ــال، اعتب ــون ري 500 ميلي
ــتان شهرضا  خوداشتغالى به شهرس
ــارات پس  ــن اعتب ــت: اي عنوان داش
ــاى  ــن ادارات و نهاده ــب بي از تصوي
معين شده در بخش نامه ابالغى توزيع 
ــوارد معينه  ــد كه مصرف آن در م ش

باعث كاهش آمار بيكارى مى شود.
ــت:  ــهرضا گف ــدار ش ــاون فرمان مع
يكى از نيازهاى مهم شهرستان ايجاد 
ــرمايه گذارى  ــاى جديد س فرصت ه
است و شوراى آسيب شناسى و توسعه 
شهرستان زمينه مساعدى براى ارائه 
ــن كار را  ــى براى اي راهكارهاى عمل

فراهم مى آورد.
ــرد: تقويت واحدهاى  داراب تاكيد ك
ــه فعال يك  ــدى نيم صنعتى و تولي
ضرورت است، كمك به ادامه فعاليت 

ــاى  ــت ه ــه فعالي ــترش دامن و گس
ــيوه هاى  ــا از بهترين ش اين واحده
ــور و منطقه  ــادى در كش رونق اقتص

محسوب مى شود.
ــس اداره تعاون  مصطفى اباذرى، ريي
ــهرضا نيز در  ــاه اجتماعى ش كار و رف
ــه تحقق  ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس اي
ــتغال در  70درصدى تعهد ايجاد اش
سطح ادارات شهرستان عنوان داشت: 
ــتغال در  ــزان اجراى تعهد اش اين مي
حالى است كه همكارى برخى ادارات 
شهرستان در ثبت موارد اشتغال ايجاد 
شده در سامانه رصد اشتغال مناسب 

نبوده است.
وى تصريح كرد: در سال جارى اداراتى 
همانند بسيج سازندگى، بنياد مسكن، 
كميته امداد امام خمينى (ره) و جهاد 
سازندگى در شهرستان تمامى تعهد 
ايجاد اشتغال خود را محقق كرده اند.

محمد ابراهيم خاتمى، رييس اداره صنعت، معدن و تجارت 
ــرمايه گذارى  ــه كارگروه اشتغال و س شهرضا نيز در جلس
ــال جارى با ايجاد اشتغال براى  اين شهرستان گفت: در س
43 نفر در بخش مشاغلى خانگى زمينه جذب 129 ميليون 
تومان از مجموع 130 ميليون تومان اعتبارات اشتغال زايى

 اين اداره در شهرستان فراهم شده است.
ــون پروانه  ــال جارى تاكن ــرد: از ابتداى س ــح ك وى تصري
فعاليت 29 واحد صنعتى و 559 واحد صنفى در شهرستان 
ــهميه ايثارگران  ــده كه از اين تعداد 17 نفر از س صادر ش

شهرستان بوده اند.
رييس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرضا اظهار داشت:  
ــتغال  ــهمى اين اداره براى ايجاد اش از مجموع 558 نفر س
تاكنون مشخصات520 نفر در سامانه رصد اشتغال كشور 

ثبت شده است.
ــده در بخش  ــتغال واقعى ايجاد ش خاتمى گفت: ميزان اش
صنعت شهرستان بيش از اين مقدار بوده اما اطالعات و آمار 
خواسته شده تنها امكان ثبت اين تعداد را فراهم كرده است.
ــتان  ــتى شهرس ــى صادقى، رييس اداره بهزيس محمد عل
ــرد: از مجموع 362  ــه تصريح ك ــهرضا نيز در اين جلس ش
ــال جارى،  زمينه  ــتان در س ــتغال شهرس نفر سهميه اش
اشتغال 235 نفر در اين اداره فراهم و در سامانه رصد ثبت 
شده است.وى اضافه كرد: از مجموع2 هزار و740 ميليون 
تومان اعتبارات استانى اشتغال زايى اداره بهزيستى شهرضا 

تاكنون يك هزار و640 ميليون تومان جذب شده است.

معاون فرماندار شهرضا:

اجراى اصول اقتصاد مقاومتى سبب تقويت بنيه اقتصادى كشور مى شود

برگزارى همايش فرهنگى ورزشى بانوان خوانسار 
در دهه فجر

آغاز عمليات بهسازى 
و اصالح پل هاى قديمى در نطنز

با اعتبارى بالغ بر 10 ميليارد ريال؛

20 پروژه برق رسانى در كاشان به بهره بردارى مى رسد
حسامى گفت: اين همايش با معرفى بانوان 
برگزيده ورزشى شهرستان در نيمه بهمن ماه

ــى  ــان و تيم هاى ورزش ــور مربي ــا حض و ب
برگزار مى شود.

محمد حسامى از برگزارى همايش فرهنگى 
ورزشى بانوان خوانسار در دهه فجر خبر داد.

ــى  ــم هاى ورزش ــان و تي ــزود: مربي وى اف
ــركت  ــش ش ــن هماي ــتان در اي شهرس
ــى بانوان  ــه معرف ــبت ب ــد كرد و نس خواهن

برگزيده ورزشى اقدام خواهد شد.
ــرد: در زمينه فرهنگى از ادارات  وى تاكيد ك
ــت، نام 3 نفر از  شهرستان خواسته شده اس
نخبگان جوان خود را براى معرفى به معاونت 
امور جوانان استان و تقدير از آنها اعالم كنند.

ــار  ــان خوانس ــس اداره ورزش و جوان ريي
ــالن  گفت: اين همايش 15 بهمن ماه در س
ــت شهرستان  ــهيد زمانى دوس ــى ش ورزش

برگزار مى شود.
ــاره به برگزارى مسابقات  وى در ادامه با اش

ــر افزود:  ــردان در دهه فج ــى ويژه م ورزش
ــال، واليبال،  ــوردى، فوتس ــنا، دو صحران ش
تنيس روى ميز و كشتى از جمله رشته هاى 
ــت كه در ايام دهه فجر مسابقات  ورزشى اس

آن برگزار خواهد شد.
ــته هاى  ــابقاتى در رش وى اضافه كرد: مس
ــاى بومى محلى  ــتايى و بازى ه ورزش روس

و در كمپ ترك اعتياد نيز برگزار مى شود.
حسامى در مورد برگزارى اولين جلسه ستاد 
ــال 94 اظهار  ساماندهى امور جوانان در س
ــه اى با  ــال بود كه جلس ــدت يك س كرد: م
ــود و اداره ورزش  ــده ب اين عنوان برگزار نش
ــه  ــن گام اقدام به برگزارى اين جلس در اولي

كرد.
ــه  ــن جلس ــرد: در اي ــان ك ــر نش وى خاط
ــى  ــات فرهنگى و ورزش ــرآوردى از اقدام ب
ادارات شهرستان در رابطه با جوانان انجام و 
مصوب شد هر2 ماه جلسه ستاد ساماندهى 

امور جوانان شهرستان برگزار شود.

ــازى و  ــت: در عمليات بهس ــز گف ــهردار نطن ش
ــل از ميدان معلم  ــاى قديمى،10 پ اصالح پل ه
به سمت ميدان تختى شناسايى و پس از تخريب،
 لوله گذارى و بهسازى شد كه با شروع اين پروژه 
ــرف ديگر  ــاى قديمى ط ــتيم پل ه درصدد هس
ــرى  ــوار 45 مت ــن بل ــى و همچني ــوار طالقان بل

مصطفى خمينى را بازسازى كنيم.
ــگاران از اصالح،  ــع خبرن ــهردار نطنز در جم ش
بهسازى و بازسازى پل هاى سطح شهر نطنز خبر 
داد و گفت: وجود پل هاى قديمى در سطح شهر 
يكى از مشكالتى بود كه همزمان با بارش باران و 
ــطحى باعث گرفتگى  ــدن آب هاى س جارى ش
ــه خيابان هدايت  ــده و آب ب كانال ها و پل ها ش
ــود. ــى ش ــهروندان م ــى ش ــبب نارضايت و س
ــن تجويدى افزود: در همين راستا  ــيد محس س
شهردارى نطنز اقدام به شناسايى پل هاى قديمى 

و اصالح، بهسازى و بازسازى آنها كرده است.
ــاى  ــل ه ــدا پ ــرد: در ابتـ ــح كـ وى تصريـ
ــى از  ــه يكـ ــى ك ــوار طالقانـ ــع در بلـ واقـ

ــت و هنگام  ــهرى اس ــردد ش ــان هاى پرت خياب
ــاى روان از  ــوى، آب ه ــزوالت ج ــارش ن ب
ــهيد مصطفى خمينى و  بلوارشهيد بهشتى و ش
ــمت اين بلوار سرازير مى  ــهرك گنبدباز به س ش
ــهردار نطنز بيان كرد: در  ــد. ش شوند اصالح ش
ــمت  ــل از ميدان معلم به س ــات 10 پ اين عملي
ــس از تخريب،  ــايى و پ ــى شناس ــدان تخت مي
لوله گذارى و بهسازى شد كه با شروع اين پروژه 
درصدد هستيم پل هاى قديمى طرف ديگر بلوار 
ــرى مصطفى  ــن بلوار45 مت طالقانى و همچني
ــت:  ــدى گف ــازى كنيم.تجوي ــى را بازس خمين
ــته نيز اقداماتى از قبيل احداث  در دو سال گذش
ــير آب و  و اصالح كانال بلوار آزادگان و تغيير مس
ــهر به  همچنين عمليات كوه برى در خروجى ش
ــال دفع آب هاى  ــمت بادرود، جابه جايى كان س
ــعدى در گنبدباز، الى روبى سطحى خيابان س
ــهر در  ــطح ش ــه پل ها در س ــا و دهان ــال ه  كان
ــتاى هدايت و دفع آب هاى سطحى صورت  راس

گرفته است.

ــال ــان گفت: در دهه فجر امس ــتان كاش مدير امور برق شهرس
ــارد  ــر 10 ميلي ــغ ب ــارى بال ــا اعتب ــانى ب ــروژه برق رس 20 پ
ــا  ــد. عليرض ــردارى مى رس ــه بهره ب ــان ب ــال در كاش ري
ــرد:  ــار ك ــانه اظه ــاب رس ــع اصح ــى در جم ــرب بيگ ع
ــط ــترك توس ــان بيش از 170 هزار مش ــتان كاش در شهرس

ــزار و 600  ــرق و بيش از 2 ه ــبكه ب  3 هزار و 500 كيلومتر ش
ــان اينكه در  ــود. وى با بي ــت هوايى و زمينى تغذيه مى ش پس
ــتركين برق  ــترك به تعداد مش ــال جارى 3 هزار و600 مش س
شهرستان كاشان افزوده شده است، تصريح كرد: در سال جارى 
دو درصد به تعداد مشتركين و دو درصد به ميزان شبكه افزوده 
ــت و براى اين افزايش اعتبارى بالغ بر80 ميليارد ريال  شده اس

هزينه شده است.
ــه  ــان اينك ــا بي ــان ب ــتان كاش ــرق شهرس ــور ب ــر ام مدي
ــت  ــزار خدم ــش از50 ه ــون بي ــال تا كن ــداى س از ابت
و  ـــتركين  مش ــات  خدمـ ــردارى،  بهره بـ ــوزه  حـ در 
ــه داد:  ــت، وى ادام ــده اس ــام ش ــى انج ــى و مهندس فن
طى10 ماه گذشته، 3 هزار و500 نفر آموزش نكات ايمنى برق را  
فرا گرفته اند.عرب بيگى خاطرنشان كرد: در دهه فجر امسال20 
ــارد ريال از محل  ــارى بالغ بر10 ميلي ــانى با اعتب طرح برق رس

اعتبارات شهرستان كاشان آماده بهره بردارى است.
ــبكه به صورت كابل(هم تبديل سيم به  به گفته وى احداث ش
كابل و هم احداث جديد) امسال بيش از 50 كيلومتر بوده است.

مدير امور برق شهرستان كاشان بيان كرد: در حال حاضر 11 نفر 
ــزان 58 مگاوات  متقاضى احداث نيروگاه كوچك(DG)به مي
ــده مى گيرد و  ــار230 كيلوولت را بر عه ــد پيك ب كه 25 درص
يك متقاضى احداث نيروگاه خورشيدى به ميزان يك مگاواتى 
ــان اعالم همكارى كرده اند كه  ــهر كاش در جاده مشكات به ش
ــتند.عرب بيگى  در مرحله اخذ مجوز براى احداث نيروگاه هس
ــخنانش به اقدامات فرهنگى برق كاشان  در بخش ديگرى از س
ــت مصرف برق بيش  ــتاى مديري پرداخت و عنوان كرد: در راس
از40 شركت صنعتى و چاه كشاورزى با برق شهرستان همكارى 
ــرژى بيش از ــتانه كاهش مصرف ان ــته اند و در طرح تابس داش
ــكارى، در قبوض برق آنان   6 ميليارد ريال به عنوان پاداش هم
ــت. وى همچنين از همكارى برق شهرستان با  افزوده شده اس
ــزار  ــك ه ــش از ي ــزود: بي ــر داد و اف ــرورش خب ــوزش و پ آم
ــركت  ــت مصرف ش ــاى مديري ــوز در كالس ه و200 دانش آم
ــور  ــش از يك هزار و500 بروش ــتا بي كرده اند و در همين راس

در مدارس شهرستان توزيع شده است.

آن سوى خبر
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نکته ها

بیشتر بدانیم 

 خ��وردن می��وه و س��بزی، بس��یاری از مش��کالت جس��می را 
برطرف می کند. 

 میوه ه��ا که ب��ه طور عم��ده منبع فیب��ر هس��تند، روده ه��ا را فعال
 نگه داشته، در کاهش وزن موثر وبا تامین ویتامین ها و مواد معدنی در 

بدن، سیستم ایمنی را تقویت می کنند.
آناناس یکی از آبدارترین و خوش��مزه ترین میوه های گرمسیری بوده 
که برای سالمتی مفید است، اما آیا خوردن این میوه در فصل زمستان 
آثار جانبی هم دارد؟قبل از پاس��خ دادن به این سوال، بهتر است چند 
خاصیت آناناس را بدانیم. آناناس در هضم غذاها موثر بوده زیرا حاوی 

آنزیمی به نام برومیلین است. 
 عالوه بر آن یک س��م زدای طبیعی اس��ت که خون و کلی��ه را تصفیه 
می کند و باعث شادابی پوست می شود. همچنین ویتامین موجود در 
آن پوست و استخوان را ترمیم می کند و باعث تقویت سیستم ایمنی 
بدن می شود. اگر قصد کاهش وزن دارید می توانید چند قطعه آناناس 

به رژیم غذایی خود اضافه کنید.
 اما با وجود این همه خاصیت، باید به یاد داش��ت که افراط در مصرف 
این میوه و به طور کل��ی هر ماده غذایی می تواند برای س��المت مضر 
 باش��د. از طرفی گفته می ش��ود که زنان باردار نباید ای��ن میوه را در 
ماه های اولیه بارداری مصرف کنند؛ زیرا به گفته بعضی محققان، این 
میوه خطر س��قط جنین را افزایش می دهد؛ اما آیا خوردن آناناس در 

زمستان ضرری دارد؟
1.حساسیت را تشدید می کند

 در فصل زمس��تان حمله های آلرژی به ط��ور مکرر اتف��اق می افتد.
 بنابر این خوردن آناناس در زمستان برای کسانی که به آن حساسیت 
دارند توصیه نمی شود. آنزیم های موجود در آن می تواند روی لب ها 

و گلو زخم ایجاد کند.
2.به زن باردار توصیه نمی شود

نتایج تحقیقات نش��ان می دهد که خوردن آنان��اس در ماه های اولیه 
بارداری ، می تواند خطر سقط جنین را افزایش دهد.

3.افزایش آرتریت
در این فصل درد مفاصل و آرتریت بیشتر می شود. خوردن آناناس در 

این فصل باعث افزایش درد می شود.
4.افزایش دفع خلط

 اگر دچار مشکل س��ینوزیت هس��تید، مصرف این میوه در این فصل
 بزرگ ترین اش��تباه اس��ت. زیرا با افزایش میزان خلط باعث انس��داد 
راه های تنفسی می ش��ود.عالوه بر آن عارضه جانبی مانند گلو درد و 

معده درد نیز ایجاد می کند.
5. افزایش میزان قند خون

اگرچه سطح قند این میوه در مقایس��ه با دیگر میوه ها کمتر است، اما 
برای بیماران دیابتی خوب نیست.

6.تداخل با داروها
در صورت مصرف آناناس ک��ه آنزیم برومیلین دارد ب��ا آنتی بیوتیک، 
 واکنش��ی که ایجاد می ش��ود می تواند باعث آس��یب بیش��تر ش��ما 
شود. بنابراین  بهتر است از مصرف این میوه در این فصل اجتناب کنید .

بهترین نوشیدنی برای افراد مضطرب
مدیر گروه آموزشی طب ایرانی دانش��گاه علوم پزشکی مشهد چند 

نکته کاربردی درباره گل گاوزبان را تشریح کرد.
مجید انوش��یروانی درباره گل گاوزبان اظهار داش��ت: گل گاوزبان 
مورد استفاده در ایران، باگل گاوزبان مشهور در منابع گیاه درمانی 

نوین متفاوت است.
به گفته وی گل گاوزبان مفرح، مقوی ارواح و حرارت غریزی و اعضای 
 رییسه )مثل قلب، مغز و کبد( و حواس اس��ت. هر دو جنس و گونه 
 گل گاوزبان کاربرده��ای مش��ابهی دارند ولی برخ��ی عوارض در

گل گاوزبان اروپایی )ناش��ی از آلکالوئیدهای پیرازولیدن( مصرف 
آن را به خصوص در بیماران کبدی و در زنان باردار محدود می کند.

مدیر گروه آموزشی طب ایرانی دانش��گاه علوم پزشکی مشهد بیان 
داشت: گل گاوزبان موجود در ایران طبیعت گرم و تر در درجه  اول 

دارد و به همین دلیل ایمن شمرده می شود.
انوشیروانی ادامه داد: کیفیت گرم و تر گل گاوزبان مصرف آن را در 
فصل پاییز و فصول سرد مناسب تر می کند به خصوص برای کسانی 
 که به هر دلیل دچار استرس های جس��می, فکری و عاطفی زیادی 

باشند.
وی اضافه کرد: جوش��انده گل گاوزبان برای تقویت قلب و سیستم 
 عصبی، پاک س��ازی ب��دن و قل��ب از برخی م��واد تباه س��ودمند 

است. 
مقدار الزم در یک فرد بالغ عبارت اس��ت از 5 گ��رم در حجم حدود 
250 سی سی آب جوش، که باید آرام و مالیم تا حد رسیدن به 150 
سی سی جوشانده و سپس با اندکی لیموعمانی یا آب لیموی تازه و 

تنها اندکی عسل یا نبات مصرف شود.
مدیر گروه آموزشی طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد یادآور 
شد: مصرف گل گاوزبان به تنهایی در افرادی که فشارخون باال دارند، 

می تواند به شدت مخاطره انگیز باشد.

آیا خوردن آناناس 
در زمستان ضرر دارد؟

چند نکته کاربردی درباره گل گاوزبان

عادت های غذایی می توانند منجر به بروز کم خونی در بدن ما 
شوند. چه کارهایی را برای رفع کم خونی باید انجام دهیم وچه 

عادت های مخربی در این زمینه نقش زیادی دارند؟
کم خونی فقرآهن، از ش��ایع ترین کم خونی هاست. بر اساس 
جدیدترین بررسی ها، مشخص شده است 20 درصد خانم ها، 
50 درصد خانم های باردار و ۳ درصد آقایان به اندازه کافی آهن 
دریافت نمی کنند و همین امر باعث می شود کم خونی ناشی 

از کمبود این ماده معدنی در آنها بروز کند.
البته بودن در سنین رشد، ابتال به بیماری هایی مانند کرون و 
سلیاک و خونریزی های مکرر از عواملی هستند که زمینه بروز 
این مش��کل را فراهم می کنند، اما عادت های غلط غذایی نیز 
ش��رایط را برای ابتال به این بیماری به وجود م��ی آورند و این 
درس��ت همان چیزی اس��ت که در این مطلب می خواهیم به 

آن بپردازیم.
نوشیدن چای و قهوه

مطالعه ها نش��ان داده نوش��یدنی های��ی مانند چ��ای و قهوه 
ترکیب های فنولی��ک دارند که مانع جذب آهن در دس��تگاه 
گوارش می ش��وند. به عالوه، در چای ترکی��ب دیگری به نام 
 تانن وجود دارد که ج��ذب این ماده معدنی را ب��ه میزان قابل 
مالحظ��ه ای کاهش می ده��د. به این دلیل توصیه می ش��ود 
بالفاصله بعد از خوردن موادغذایی حاوی آهن یا وعده غذایی 

اصلی، این نوشیدنی ها را میل نکنید.
زیاده روی در مصرف لبنیات

حتما با خواندن ای��ن عنوان تعجب خواهید ک��رد، اما واقعیت 
آن است که کلس��یم موجود در موادغذایی مانند شیر، ماست، 
دوغ و پنی��ر وقتی با مناب��ع غذایی حاوی آهن همراه ش��وند، 
هنگام جذب با آهن موج��ود رقابت می کنند و جذب این ماده 
 معدنی را به حداقل ممکن می رس��انند. بنابراین بهتر اس��ت 
 موادغذایی مانند ماس��ت و دوغ را که اغلب در کنار غذا س��رو 
می شوند، با غذاهای گوشتی نظیر کباب  میل نکنید. البته این 
توصیه به کسانی است که بیشتر در معرض کم خونی ناشی از 

فقرآهن هستند؛ مانند کودکان و نوجوانان، زنان باردار و…
مصرف بیش از حد سویا

سویا از موادغذایی اس��ت که پروتئین دارد و این ترکیب مانع 
جذب آهن می شود. بنابراین مصرف توام سویا با منابع گوشتی، 
عادت غذایی غلطی اس��ت که زمینه کمبود این ماده مغذی را 
فراهم خواهد کرد. البته مشابه این موضوع در مورد غالت کامل 
نیز وجود دارد؛ زیرا این موادغذایی نیز دارای »فیتات« هستند 
که این ترکیب نی��ز مانع جذب آهن می ش��ود. البته فراموش 
 نکنید ن��ان هایی که خمیر ش��ان ب��ا جوش ش��یرین به عمل 
نمی آید، بلکه طی فرآیند تخمیر تهیه می شوند، مقادیر بسیار 

کمتری فیتات دارند.
مصرف بیش از اندازه منابع اگزاالتی

موادغذایی مانند اس��فناج، ری��واس، کرفس، هوی��ج، خیار و 
جعفری ترکیبی به نام اس��ید اگزالیک دارند که در دس��تگاه 
گوارش با عناص��ر دو ظرفیتی پیوند می خ��ورد و از جذب آنها 
 جلوگیری م��ی کند بنابراین مصرف گوش��ت، م��رغ، ماهی و 

تخم مرغ به عنوان منابع آهن با س��بزی های یاد شده شرایط 
بروز کم خونی را فراهم می کند.

C نخوردن منابع ویتامین
یکی از ویتامین هایی که جذب آهن را در سیس��تم گوارش��ی 
افزایش می دهد، ویتامین C اس��ت. این م��اده مغذی جذب 
 آهن را چند برابر می کند. بنابراین مصرف منابع آهن »هم« و 
»غیر هم« که ش��امل انواع گوش��ت، عدس و لوبیا قرمزبوده، 
با منابع غذایی ح��اوی این ویتامین که ش��امل گوجه فرنگی، 

بروکلی، کلم بروکسل و انواع مرکبات است، توصیه می شود.
رژیم های غذایی گیاه خواری

برخی افراد از خوردن گوشت و سایر موادغذایی با منشا حیوانی 
امتناع می کنند و در واقع رژیم غذاییش��ان از نوع گیاه خواری 
است و کمتر به س��راغ انواع گوش��ت می روند. بنابراین خطر 
بروز کمبود آهن در آنها باالس��ت. با وج��ودی که حذف کامل 
 منابع آهن و دریافت این ماده مغ��ذی از طریق مکمل توصیه 
نمی ش��ود، اما این افراد چاره ای ندارند جز مصرف قرص های 
آهن تا بتوانند تاحدودی نیازشان به این ماده مغذی را جبران 

کنند.

تغذیه نشدن با شیرمادر
جالب است بدانید بچه هایی که کم وزن هستند یا حتی زودتر 
از موعد به دنیا می آیند، نیاز به آهن بیش��تری دارند و آنهایی 
 که با ش��یرمادر تغذیه نمی کنند، بی��ش از دیگران در معرض 
کم خونی ناش��ی از فقرآهن قرار دارند. عل��ت این موضوع آن 
 است که بررسی ها نشان داده جذب آهن موجود در شیرمادر 
راحت تر از آهن موجود در شیر خشک غنی شده است. بنابراین 
چه بهتر که بچه ها حداقل تا 1 س��الگی با شیرمادرشان تغذیه 

شوند.
نخوردن میوه های تازه

میوه هایی مانند زردآلو، کی��وی، پرتقال، لیمو و توت فرنگی از 
منابع ویتامین C هستند که توصیه می شود مرتب آب آنها با 
غذا یا در میان وعده ها مصرف شود، بنابراین هر نوع بد غذایی 
 و مصرف نک��ردن این موادغذای��ی می تواند زمینه س��از بروز 

کم خونی باشد.
مصرف نکردن دانه ها و مغزها

برخی از این موادغذایی مانند کنجد، تخم کدو حلوایی و فندق 
مقادیر قابل مالحظه ای آهن دارند ک��ه نخوردن آنها در میان 

 وعده ه��ا و مصرف خوراک��ی هایی که در دس��ته تنقالت قرار
 می گیرند، می تواند زمینه س��از کم خونی ناش��ی از فقرآهن 
باش��د. جالب اس��ت بدانید در 100 گرم کنجد، 10 میلی گرم 
آهن و در 100 گرم فندق، ۶ میل��ی گرم آهن »غیرهم« وجود 
دارد که البته چرب بودن آنها انرژی فراوانی را به بدن می رساند. 
بنابراین کسانی که اضافه وزن دارند، باید در مصرف این منابع 
غذایی حد اعتدال را رعایت کنند )روزانه یک قاشق غذا خوری 
تخم کدو یا کنجد بخورن��د و ۷ عدد فندق( زی��را این مقادیر، 
معادل یک واحد چربی است و ۴5 کیلوکالری انرژی دارد. البته 
نباید فراموش کرد که آهن این موادغذای��ی 2 تا ۳ برابر کمتر 
 از منابع حیوانی قابل جذب اس��ت، اما می توان با همراه کردن

 میوه های غنی از ویتامین C ، جذب آنها را نیز افزایش داد.
نخوردن جگر

جگر از موادغذایی، غنی از ویتامی��ن های گروه B به خصوص 
B۶ و B2 است و بررسی ها نشان داده کمبود آنها باعث کاهش 
جذب آهن می شود. البته این موضوع در مورد ویتامین A نیز 
 صادق اس��ت. بنابراین داش��تن یک برنامه غذایی حاوی تمام 

گروه ها می تواند از کمبودهای احتمالی پیشگیری کند.

دریچه

نکته ها

دانستن نکات خاص قبل از شروع ورزش منظم می تواند به افراد کمک کند که 
دچار شک و تردید و نبود انگیزه به هنگام ورزش نشوند.

بسیاری از افراد هنگامی که ش��روع به انجام ورزش می کنند سوال های زیادی 
برایش��ان پیش می آید و در انجام ورزش دچار شک و تردید می شوند. این قضیه 
به دلیل نداشتن تجربه است. افراد اگر ورزش را درست انجام ندهند دچار نگرانی 
می شوند. برای اینکه ورزش آسان تر انجام شود و به راحتی افراد آمادگی جسمانی 

خود را افزایش دهند بهتر است نکاتی را در زمان شروع ورزش بدانند.
1- روزهایی هستند که شما واقعا نمی خواهید ورزش کنید

به گزارش My Fitness pal، شما همیش��ه انگیزه برای ورزش نخواهید 
داشت. حتی افرادی که آمادگی جسمانی خوبی دارند نیز ممکن است این 

شرایط را پیدا کند. این مساله بسیار طبیعی است. حتی در روزهایی که 
احساس می کنید نمی خواهید ورزش کنید، فعال باشید. انجام فعالیت 

کمتر بهتر از این است که هیچ کاری انجام ندهید.
2- اینکه هدف خود را از ورزش بدانید بسیار مهم است

برای چه می خواهید ورزش کنید. آیا ورزش باعث افزایش اعتماد به نفس 
شما می شود؟ آیا ورزش به شما انرژی بیشتری می دهد؟

یک هدف برای ورزش کردن خود پیدا کنید. بهتر است این هدف تاثیر 
گذاشتن روی دیگران یا داشتن اندامی جذاب تر نباشد. زیرا این دالیل 

پایدار نیستند.
3- پیشرفت همیشه سیر خطی ندارد

اگر پیشرفت، روندی خطی به س��مت جلو داشت خوب بود 
اما متاسفانه همیشه این طور نیست. گاهی اوقات پیشرفت 
شما در ورزش سریع تر است و گاهی اوقات کندتر است. بهتر 
است که تسلیم نش��وید. مطمئن باشید که دوباره پیشرفت 

خوبی خواهید داشت. اگر بیش از ۴ هفته هیچ پیشرفتی نداشتید به فکر تغییر 
باشید. همیشه یک برنامه ورزشی را تکرار نکنید.

4- استراحت بسیار مهم است
گاهی اوقات ممکن است که پیش��رفت ها بر ای شما جذاب باش��ند و شروع به 
ورزش ش��دید و بیش از حد بکنید. این کار باعث کاهش میزان پیشرفت شما و 

آسیب دیدگی می شود. 

5- هدف گذاری در کوتاه مدت بسیار مهم است
در مدت زمان های مشخص برای خود هدف های مختلف بگذارید. برای مثال یک 
ماه هدف شما افزایش قدرت و ماه دیگر افزایش انعطاف پذیری باشد. این کار باعث 
می شود که در ورزش شما تنوع ایجاد شود و خسته نشوید. همچنین این کار باعث 

کاهش احتمال آسیب دیدگی می شود.
6- مقایسه هیچ گاه به شما کمک نمی کند

یکی از مسایلی که به شما ضربه می زند مقایسه کردن خودتان با دیگران است. 
مشخص است همیشه فردی که آمادگی جسمانی اش بهتر از شما باشد، وجود 
دارد. به این افراد توجه نکنید. بنابراین تنها نگران خود باش��ید. آیا 
بهتر از دیروزتان هستید؟ این سوال است که باید همیشه از خود 

بپرسید.
7- درخواست کمک کنید

ترس از درخواس��ت کمک نداش��ته باش��ید. از تجربه دیگران 
اس��تفاده کنید. می توانید از مربیان، دوستان و نزدیکان حتی از 
افرادی که در دنیای مجازی حضور دارند درخواست کمک کنید. 

خجالت نکشید.
8- از ورزش لذت ببرید و با آن تفریح کنید

روی تفریح کردن تمرکز کنید. اگر از ورزش لذت نبرید در بلند 
مدت آن را رها خواهید کرد. 

اگر کاری را دوس��ت ندارید نباید آن را انجام دهید. کسی شما 
را مجبور نکرده است. هزاران راه برای افزایش آمادگی جسمانی 
وجود دارد، راهی را انتخاب کنید که آن را دوس��ت دارید ورزشی را 
انتخاب کنید که از درون به ش��ما لذت بدهد. ورزشی که حس زنده 

بودن را در شما ایجاد کند.

گل ختمی عالوه بر آن که به دلیل داشتن گل های رنگی و بزرگش در تزیین 
خانه یا باغچه استفاده می شود، کاربردهای پزشکی و درمانی هم دارد. برگ ها 
و گلبرگ های گل ختمی را می توان به شکل دم نوش و عرقیجات مصرف کرد 

که برای درمان انواع بیماری ها مفید است.
 خواص گیاه ختمی

 قسمت های مختلف این گیاه از جمله گلبرگ ها، برگ، ریشه و ساقه خواص 
دارویی متفاوتی دارند. بیشترین کاربرد ختمی برای درمان مشکالت تنفسی 

و برونشیت است.
 اس��تفاده از ریش��ه گیاه ختمی ب��ه عن��وان داروی گیاهی ب��رای درمان 
س��رماخوردگی، گلودرد و دیگر مشکالت تنفسی س��ابقه ای چند هزار ساله 
 دارد که ای��ن خاصیت درمانی فوق الع��اده، حاصل لعاب زیادی اس��ت که از

 خیس کردن گلبرگ ها و ریشه  این گیاه به دست می آید.
 همچنین برگ های این گیاه برای درمان گازگرفتگی و سوختگی شفابخش 

است.
 گل ختمی در درمان مشکالت مرتبط با التهاب دستگاه گوارش موثر است 
و می تواند در کاهش التهاب لثه ن��وزادان در زمان دندان درآوردن آنها مفید 

باشد.
 می توان عصاره ریشه و ساقه ختمی را برای درمان سوختگی ها و زخم های 
پوستی اس��تفاده کرد و درمانی موثر برای کاهش قرمزی و سوزش ناشی از 

اگزماست.
اس��تفاده از ریش��ه گیاه ختم��ی ب��ه عن��وان داروی گیاهی ب��رای درمان 
 س��رماخوردگی، گلودرد و دیگر مشکالت تنفسی س��ابقه ای چند هزار ساله

 دارد.
  اخیرا، گل ختمی در درمان مش��کالت گوارش��ی از جمله سوزش معده،

 سوء هاضمه، کولیت زخمی و زخم معده استفاده می شود. همچنین محققان 
در نظر دارند تا کارآیی ختمی را به عنوان درمان طبیعی برای کنترل قندخون 

در دیابتی ها مورد بررسی قرار دهند.
 این گیاه دارای خواصی است که می توان از آن در درمان سرطان و کاهش 
وزن استفاده کرد. در نتایج یک مطالعه دیگر آمده است عصاره گل ختمی روی 
متابولیسم اثر می گذارد و از چاقی و تشکیل چربی در کبد جلوگیری می کند.

 این گیاه اس��توایی به عن��وان ترکیبی دارویی در درمان ش��پش س��ر نیز 
تاثیرگذار است.
 مراقب باشید

 با این حال در برخی از مطالعات آمده است گل ختمی می تواند در فرآیندی 
که بدن استامینوفن را فرآوری می کند تاثیر بگذارد؛ هرچند این تاثیرگذاری 

احتماال بسیار ضعیف است.
 زنان باردار و مادران شیرده باید از زیاد خوردن آن پرهیز کنند.

 کسانی که سرد مزاج هستند باید ختمی را با عسل بخورند.

8 نکته   برای شروع  ورزش

گل ختمی و خواص دارویی باور نکردنی

کم خون شدن به دلیل عادت های غذایی 
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ــال 1356 بسيارى  ــالمى در اواخر س اوج گيرى انقالب اس
ــتعدى بود  ــيار مس را غافلگير كرد.اين امر نتيجه فضاى بس
ــت.اين فضا ناشى  كه آن روز ها در جامعه ايران وجود داش
ــت كه بر ميزان آگاهى هاى دينى و فرهنگى  از عواملى اس
ــاى فرهنگى انقالب  ــا آنها را زمينه ه مردم مى افزود كه م

اسالمى مى ناميم.
ــه هاى  ــتند زمين ــاظ فرهنگى توانس ــه لح ــى كه ب عوامل
ــد، ــم آورن ــالمى فراه ــالب اس ــوع انق ــراى وق الزم را ب

عبارتند از:
ــگ  ــترش فرهن 1-گسـترش فرهنـگ اسـالمى: گس
ــالمى از جمله مواردى بود كه با همت روحانيت متعهد  اس
ــه انقالب  ــاى منجر ب ــال ه ــن در س ــگاهيان متدي و دانش

اسالمى،اوج گرفته بود .
ــال قبل از  ــدود 37 س 2- افزايـش مـدارس دينى: ح
ــاز  ــالمى آغ ــدارس اس ــيس م ــج تأس ــه تدري ــالب ب انق
ــك باره  ــه 1357 ي ــاى نزديك ب ــال ه ــد.اين امر در س ش
ــه دينى  ــان ده ها مدرس ــت و همزم ــيار گرف ــرعت بس س
ــوزش  ــالمى آم ــار دروس اس ــد را در كن ــه دروس جدي ك
ــى توان  ــه ،م ــوان نمون ــد.به عن ــيس ش ــى دادند،تأس م
ــتان علوى تهران و دبيرستان دين  ــى نظير دبيرس مدارس
ــماره يك نخستين  ــتان جعفرى ش و دانش قم نام برد.دبس
ــهريود 1320 به دست  ــالمى بود كه بعد از ش ــه اس مدرس
شيخ عباسعلى اسالمى بنا گرديد و سپس گسترش يافت.از 
اين پس مجامع مذهبى با رويكردى جديد  به مبارزه با غرب 
ــلى تحصيل  گرايى پرداختند و در طى چند دهه،تربيت نس
كرده و دين باور را وجهه همت خود قرار دادند.كانون توجه 
اين مدارس و موسسان آنها ،مبارزه با مفاسد اخالقى غربى 

بود.شمار اين مدارس طى 30 سال به 180 مدرسه رسيد.
ــاران خوب امام  3-كتـب تعليمات دينـى: گروهى از ي
خمينى(ره) با ورود در آموزش و پرورش رژيم پهلوى موفق 
ــوزش و پرورش  ــدند امر تدوين كتب تعليمات دينى آم ش
ــوص برخى از اين  ــه جالب در خص ــده بگيرند.نكت را بر عه
ــتر آنان از سخنرانى مذهبى و  نويسندگان آن است كه بيش
منبر محروم بودند، اما در همان حال بر اثر غفلت و يا حماقت 
ساواك ،اجازه يافتند براى نسل جديد كتاب درسى تدوين 
كنند.از جمله اين افراد مى توان به شهيدان بهشتى و باهنر 

ياد كرد.
ــال 1349 به دعوت همفكران  ــتى در س شهيد دكتر بهش
ــات دينى»به همكارى  خود جهت تنظيم و تأليف «تعليم
ــاماندهى  ــتاورد آن س با آموزش و پرورش پرداخت كه دس
ــى و  ــژه در دوره راهنماي ــه وي ــاب ها،ب ــن آن كت بنيادي
ــنا  ــارف دينى آش ــا مع ــان را ب ــود و نوجوان ــتان ب دبيرس

مى ساخت.
ــد  4- افزايـش فعاليـت مراكز مذهبـى: در كنار رش
ــت  ــات دينى به دس ــب تعليم ــى و تدوين كت ــز دين مراك
ــجد هايى مانند  ــام خمينى(ره)،برنامه هاى مس ــاران ام ي
ــجد قبا و همچنين  ــجد هدايت و مس ــجد الجواد،مس مس

ــر فراوانى  ــاد تأثي ــينيه ارش ــيس مهديه تهران و حس تأس
ــيخ احمد كافى ــت.مرحوم ش ــد آگاهى مردم داش در رش
ــخنران اصلى مهديه بود  ــريف)بانى و س (قدس السره الش
ــى كرد،اما با  ــى دخالت نم ــايل سياس كه به ظاهر در مس
ــوى  ــت در دوران پهل ــاع مملك ــترده از اوض ــاد گس انتق
ــى توده  ــى اجتماع ــاى سياس ــى در آگاهى ه نقش مهم
ــاد نيز با ارايه  ــينيه ارش ــوى ديگر حس ــت.از س مردم داش
ــرى، مطه ــهيد  ش از  ــف  مختل ــاى  ه ــخنرانى  س
ــاى  ه ــره  چه ــى  برخ و  ــريعتى  ش ــى  عل ــر  دكت
ــت  هداي در  اى  ــته  برجس ــش  ديگر،نق ــرى  فك
ــى ــايل دين ــمت مس ــه س ــنفكران ب ــجويان و روش دانش
ــى حكومت  ــاى پايان ــال ه ــاه در س ــم ش ــت. رژي  واداش
ــون هوادار  ــيارى از روحاني ــى عجيب،بس خود،طى اقدام
ــته  ــتادان برجس ــى از اس ــه برخ ــى(ره)را ك ــام خمين ام
ــهيد  ــهد بودند مانند آيت ا... ش حوزه هاى علميه قم و مش
مدنى،آيت ا...  سيد على خامنه اى و ... به نقاط مختلف كشور 
ــد كه مردم اين مناطق با  تبعيد كرد.اين تبعيد ها سبب ش
انديشه هاى آن مرد بزرگ آشنا شوند و پيام انقالب به همه 

جا برسد.
5-تبعيـد علماى مبارز بـه اقصى نقاط ايـران : رژيم 

ــى اقدامى  ــت خود،ط ــى حكوم ــال هاى پايان ــاه در س ش
ــام خمينى(ره) ــوادار ام ــيارى از روحانيون ه عجيب،بس
ــاى علميه  ــوزه ه ــته ح ــتادان برجس ــى از اس را كه برخ
ــى، ــهيد مدن ــت ا... ش ــد آي ــد مانن ــهد بودن ــم و مش ق
ــور  ــه اى و ... به نقاط مختلف كش ــيد على خامن آيت ا...  س
ــد كه مردم اين مناطق  ــبب ش تبعيد كرد.اين تبعيد ها س
ــوند و پيان انقالب به  با انديشه هاى آن مرد بزرگ آشنا ش

همه جا برسد.
6- انديشـه هـاى مترقـى امـام خمينـى وجـذب 
روشنفكران دانشگاهى: انديشه هاى مترقى امام خمينى 
سبب شد تا بسيارى از روشنفكران دانشگاهى،همانند شهيد 
چمران،شهيد رجايى و ... جذب ايشان شوند.شايد نيازى به 
ذكر اين نكته نباشد كه اقشار دانشگاهى همانند روحانيت 
ــمار مى روند.هر يك از  متعهد،از اقشار مرجع جامعه به ش
اين افراد مى توانستند شمار بسيارى از مردم را آگاه سازند.

7-تربيت نسـل جديـدى از روحانيـت انقالبى: امام 
ــد  ــل جديدى از روحانيت،به رش خمينى(ره )با تربيت نس

آگاهى هاى مردم شتاب بخشيدند.
ــيارى در  ــت نوگرا تأثير بس ــل جديد از روحاني تربيت نس
ارتقاى پايگاه پايگاه اجتماعى روحانيت در بين نسل جوان 

ــدن  ــه الزم را براى فراگير ش ــت و زمين و تحصيلكرده داش
ــهيد  ــاخت.به عنوان نمونه از ش ــالمى فراهم س انقالب اس
آيت ا... دكتر بهشتى مى توان ياد كرد كه در حقيقت فردى 

نابغه بود.به تعبير حجت االسالم على دوانى:
ــت،از  ــتى)چهار زبان را به خوبى مى دانس ــهيد بهش «(ش
ــت  ــى،... كتابخانه اى داش ــى،آلمانى و عرب ــه انگليس جمل
ــى  ــان خارجى بود تا فارس ــش به زب ــتر كتاب هاي كه بيش
ــه در  ــت ك ــاز جماع ــس از نم ــه پ ــدم ك ــى دي و عربى!م
ــل كرده ها  ــى از تحصي ــع در قلهك با جمع ــه اش واق خان
ــر واژه هاى  ــا بر س ــان و دكتر ه ــى كرد،مهندس برگزار م
ــد و از او نظر  ــى كردن ــث م ــا او بح ــى ب آلمانى يا انگليس

مى خواستند.»
8- پخـش گسـترده نوارهـاى مذهبـى: در دوران
ــخنرانى  ــاى س ــالمى نواره ــالب اس نق ــرى ا  اوج گي
ــط  ــل مالحظه اى توس ــم قاب ــى(ره) در حج ــام خمين ام
ــد.اين نوارها به يكى از ــر و توزيع مى ش مردم انقالبى تكثي
ــدند.اين امر  ــب آگاهى مردم تبديل ش  ابزار هاى مهم كس
ــى از اهل نظر انقالب  ــترش پيدا كرد كه برخ تا آن حد گس
ــت ناميده بودند.ويليام هاكتن  ــالمى را انقالب نوار كاس اس
ــن آمريكا در اين باره  استاد محافظه كار دانشگاه ويسكانس

مى نويسد:
ــت بود. ــت ا... خمينى،اولين انقالب نوار كاس ــالب آي «انق
هزاران نوار كاست كه از بيانات آيت ا... خمينى پر شده بود در 
مساجد گذاشته مى شد و از چشم پليس مخفى پنهان بود.
مهم تر اينكه اين ابزار هاى كوچك قابل حمل و نقل به دست 
ميليون ها نفر مى رسيد كه از راديو و تلويزيون و مطبوعات 

تحت كنترل دولت گريزان بودند.»
ــا ورود در  ــى(ره) ب ــام خمين ــوب ام ــاران خ ــى از ي گروه
ــر تدوين  ــدند ام ــرورش رژيم پهلوى موفق ش آموزش و پ
ــر عهده ــرورش را ب ــوزش و پ ــى آم ــات دين ــب تعليم كت

 بگيرند
ــورا در 9-گسـترش فرهنـگ عاشـورا: فرهنگ عاش
ــود. ــه ب ــيار اوج گرفت ــالمى بس ــالب اس ــاى انق ــال ه  س
ــه مطرح ــام در جامع ــه اين قي ــازه اى كه ب نگرش هاى ت
ــان رويدادى زنده و آموزنده براى همه  ــد،آن را بس  مى ش
ــاخته بود.روحانيت  ــور درس آموز س نسل هاى جوان كش
انقالبى به مردم مى آموخت اگر امام حسين(ع) در برابر ظلم 
ــتيم و فرياد لعنت عليه يزيد  و ستم ايستاد،ما هم بايد بايس
در واقع همه يزيديان زمان را در بر مى گيرد و چنين بود كه 

انقالب اسالمى ،انقالب عاشورايى لقب گرفت.
10- افزايش آگاهى هاى عمومى: افزايش تدريجى مراكز 
ــفر هاى ايرانيان به ساير كشورها،ورود  علمى و آموزشى،س
ــريات خارجى به ايران،سفر هاى سياحان خارجى  انواع نش
ــور،به تدريج سطح  ــر در كش ــطح چاپ و نش به ايران و س
ــه تحمل حكومت  ــى را چنان باال برد ك آگاهى هاى عموم
ديكتاتورى پهلوى بر خردمندان جامعه دشوار شد و نوعى 

احساس محروميت در اقشار نخبه  جامعه پديد آمد.

داستان تاريخى

دريچه

ــراى دادخواهى  ــامگاه ب ــان زند هر روز صبح على الطلوع تا ش كريم خ
ستمديدگان، رفع ستم و احقاق حقوق مردم در ارگ شاهى مى نشست 

و به امور مردم رسيدگى مى كرد. 
ــى پيش آمد و همين كه چشمش به  يك روز مردك حقه باز و چاپلوس
كريم خان افتاد، شروع به هاى و هاى گريستن كرده و سيالب اشك از 
ــى كرد كه هق و هق هايش اجازه  ديدگان فرو ريخت، او طورى گريه م

سخن گفتن به او نمى داد.
شاه كه خود را وكيل الرعايا مى ناميد؛ دستور داد او را به گوشه اى برده، 
آرام كنند زان پس به حضور برسد. مردك حقه باز را بردند و آرام كردند 

و در فرصت مناسب ديگرى به حضور كريم خان آوردند.
كريم خان قبل از آنكه رسيدگى به كار او را آغاز كند نوازش و دلجويى 
فراوانى از وى به عمل آورد و آنگاه از خواسته اش جويا شد. آن مرد گفت: 
«من از مادر كور و نابينا متولد شدم و سال ها با وضع اسفبارى زندگى 
كرده واز نعمت بينايى و ديدن اطراف و اكناف خود محروم بودم تا اينكه 
ــيدم و به سختى  روزى افتان و خيزان و كورمال خود را روى زمين كش
به زيارت آرامگاه پدر شما رفته و براى كسب سالمتى خود، متوسل به 

مرقد مطهر ابوى مرحوم شما شدم. 
ــتگى،  بيهوش  ــردم كه از فرط خس ــرك آنقدر گريه ك در آن مزار متب
ــا، مردى  ــواب و روي ــم! در عالم خ ــى فرو رفت ــده ، به خواب عميق ش
ــد و گفت: ابوالوكيل پدر  ــراغ من آم جليل القدر و نورانى را ديدم كه س

كريم خان هستم. 
ــيد و گفت: برخيز كه تو را شفا دادم! از  آنگاه دستى به چشمان من كش
ــدم،  خود را بينا ديدم و جهان تاريك پيش چشمانم  خواب كه بيدار ش
ــد! اين همه گريه و زارى امروز من از باب تشكر و قدردانى و  ــن ش روش

سپاس گذارى از والد ماجد شما بود!»
مردك حقه باز كه بااداى اين جمالت و انجام اين صحنه سازى مطمئن 
بود كريم خان را خام كرده است، منتظر دريافت صله و هديه و مرحمتى 
بود كه مشاهده كرد كريم خان برافروخته شده، دنبال دژخيم مى گردد! 
ــمان مرد  ــتور داد چش موقعى كه دژخيم حاضر گرديد كريم خان دس
حقه باز را از حدقه بيرون بكشد! درباريان و بزرگان قوم زنديه به دست و 
پاى كريم خان افتادند و شفاعت مرد چاپلوس را كرده و از وكيل الرعايا 

خواستند از گناه او در گذرد. 
ــود، خواهش درباريان و اطرافيان  كريم خان كه ذاتا آدم رقيق القلبى ب

را پذيرفت، ولى دستور داد مرد چاپلوس را به فلك بسته، چوب بزنند!
ــت كردن مرد حقه باز بودند ــغول سياس هنگامى كه نوكران شاه مش

كريم خان خطاب به او گفت: «مردك پدر سوخته! پدر من تا وقتى زنده 
بود در گردنه بيد سرخ، خر دزدى مى كرد من كه مقام و مسند شاهى 
ــايند من و از باب چاپلوسى برايش  ــيدم عده اى متملق براى خوش رس
ــا را عنيان ابوالوكيل  ــاختند و مقبره اى برپا كردند و آنج آرامگاهى س
ناميدند.  اكنون تو چاپلوس دروغگو آمده اى و پدر خر دزد مرا صاحب 
كرامت و معجزه معرفى مى كنى؟! اگر بزرگان مجلس اجازه داده بودند 
دوباره چشمانت را در مى آوردم تا بروى براى بار دوم از او چشمان تازه و 

پر فروغ بگيرى!»
مردك سرافكنده و شرمسار به سرعت از پيش او رفت و ناپديد شد.

ــيد احمد خمينى  ــالم و المسلمين حاج س بعد از آنكه حجت االس
ــت اهللا حاج آقا  ــه برادرش آي ــهادت گون رحمه اهللا عليه از وفات ش
مصطفى (ره) مطلع مى شود پيكر پاك برادر را تا بيمارستان همراهى 
ــه اندرونى وارد  ــى كند اما ب ــپس به منزل مراجعت م مى كند و س

نمى شود. 
ــمت بيرونى منزل (محل ديدارها) رفته و دو تن را نزد امام  او به قس
رحمه اهللا عليه مى فرستد تا به ايشان بگويند حال حاج آقا مصطفى 

خوب نيست . 
و  ــرده  ك ــار  احض را  ــا  آق ــد  احم ــاج  ح ــى  خمين ــام  ام
ــتان  ــى در بيمارس ــادت مصطف ــه عي ــم ب ــد: مى خواه ــى گوي م

بروم . 
ــده و از  ــرون آم ــى بي ــا از اندرون ــد آق ــاج احم ــع ح ــن موق در اي
ــه به امام اظهار  ــيخ غالمرضا رضوانى مى خواهد ك آيت اهللا حاج ش

دارد: اطبا  مالقات با حاج سيد مصطفى را منع كرده اند. 
ــار از او  ــن ب ــرده و اي ــا را احضار ك ــد آق ــيد احم ــددا س امام مج

مى پرسد: 
مصطفى فوت كرده است ؟ 

سيد احمد آقا با گريه به امام پاسخ مى گويد. 
ــتانش را بر  ــى كه دس ــيند و در حال ــان حالت مى نش امام در هم
ــون را زمزمه  ــه راجع ــا الي ــا هللا و ان ــرار داده ان ــود ق ــاى خ زانوه

مى كند. 
ــنگينى  ــه س ــه ضرب ــى ك ــگان در حال ــار هم ــالف انتظ برخ
ــخ  ــد و در پاس ــى ده ــليت م ــايرين را تس ــده س ــه او وارد آم ب
ــرگ حق ــت : م ــت گف ــى گريس ــختى م ــه س ــا كه ب ــد آق احم

 است . 
ــت . آنگاه  ــاز پس گرف ــود و از ما ب ــا داده ب ــه اى به م خداوند هدي
ــوادث اظهار  ــه با اين ح ــتيم ك ــا موجودات ضعيفى هس فرمود: م
ــزرگان و عرفا  نقل  ــى از ب ــد حكايات ــى كنيم و بع ــف و عجز م ضع
ــان ــود بردبارى و صبر نش ــر مصايب از خ ــه در براب كرد كه چگون

 دادند. 
ــب حادثه ديگرى  ــن حادثه موج ــر از بيم آنكه اي اهل خانه و دفت
ــكى را براى گرفتن نوار قلب به خانه  ــود پزش براى شخص امام نش

آوردند. 
ــان نوار قلب  ــت آقايان براى خودش ــه آنها گفت : بهتر اس اما امام ب

بگيرند.
 ايشان در مراسم تدفين به ندرت شركت مى جست .

ــود كه پنج  ــم، چنان ب ــه مراس ــان در اين گون ــور ايش  روش حض
ــد از آن  ــد و بع ــت دادن جنازه حاضر مى ش ــش از حرك دقيقه پي
ــراه جنازه حركت  ــى متر را به هم ــت يا س در حالى كه حدود بيس
ــد و به  ــدگان خارج مى ش ــييع كنن ــه آرامى از صف تش مى كرد ب
ــييع فرزندش آقا مصطفى نيز  خانه باز مى گشت . او در مراسم تش

چنين كرد! 

آخر و عاقبت چاپلوسى 
در دربار كريم خان زند

مرگ حق است

تشكيل كميته 
استقبال از حضرت امام خميني 

صدور نامه روحانيون مبارز ايران 
خطاب به كميسيون حقوق بشر

مردم مسلمان ايران كه بي صبرانه منتظر ورود حضرت 
ــداركات الزم را جهت  ــي به ايران بودند، ت امام خمين
ــالمي  ــتقبال تاريخ از رهبر انقالب اس بزرگ ترين اس

فراهم آوردند.
ــب از روحانيون و  ــتادي مرك ــبت س  به همين مناس
ــار مختلف مردم تهران تشكيل شد تا  نمايندگان اقش

مراسم استقبال را هرچه باشكوه تر برگزار كند. 
ــتاد پنجاه هزار جوان عاشق امام مسووليت  در اين س
ــم را به عهده  ــام و انتظامات مراس حفاظت از جان ام
ــهرها و روستاهاي  گرفتند. بسياري از مردم نيز از ش
ــدند تا در مراسم  ــرازير ش مختلف ايران به تهران س

استقبال شركت جويند. 
ــترده مردم،  ــرات گس ــس از تظاه ــوي ديگر، پ از س
ــتيباني از  ــي نيز به پش ــر نيروي هواي چهارهزار افس
ــذا زدند و  ــه اعتصاب غ ــت ب ــردم مبارز ايران، دس م
ــران  ــي از اي ــاران آمريكاي ــراج مستش ــتار اخ خواس

شدند.
حضرت آيت اهللا العظمى خمينى در آخرين مصاحبه 
خود با تلويزيون فرانسه گفت: براى تغيير رژيم، فشار 

افكار عمومى به معنى قانون است.ما به استناد همين 
قانون قدرت را به دست مى گيريم و حكومت را مستقر 

مى كنيم. 
ما اميدواريم كه ارتش با تمام افسران آن برگردد. البته 
ــت ولى  ــرهايى از ارتش با ملت اس در حال حاضر قش
ــى دانم كه همه برگردند.  من صالح ارتش را در اين م
اكنون آراى عمومى شاه را خلع كرده است، به استناد 
ــار افكار عمومى كه قانون واقعا همان است  همان فش
ــتقر  ــت بگيريم و حكومت را مس بايد قدرت را به دس

كنيم. 
ــون ايران  ــچ جايى، روحاني ــت و از هي از هيچ مملك

پشتيبانى و كمك مالى نمى گيرند. 
ــم، مايليم كه مملكت ما مجهز  ما با آثار تمدن موافقي
ــود به همه آثار تمدن ولى نه آن طور كه شاه عمل  ش

مى كرد. 
شاه تمام آثار تمدن را به صورت فاسد كننده درآورد، 
ــاد شد، اخالق جوان ها را  سينما به صورت ترويج فس
ــا را زياد كرد و وسايل اعتياد  ــد كرد، مراكز فحش فاس

جوانان را فراهم كرد.

ــم دي ماه  ــركوب قيام نوزده ــه دو هفته از س در حالي ك
ــت با  ــود و رژيم پهلوي قصد داش ــته ب 1356 در قم گذش
ايجاد اختناق، از گسترش نهضت جلوگيري كند، جمعي 
ــر  ــيون حقوق بش ــارز، نامه اي به كميس از روحانيون مب
سازمان ملل متحد ارسال كردند و از اوضاع حاكم بركشور، 
ــي از اين نامه با اشاره به  ــدت انتقاد كردند. در بخش به ش
شرايط جاري در ايران و ديدار كارتر، رييس جمهور وقت 
ــت: «درشرايطي كه ملل مستضعف  آمريكا با شاه آمده اس
ــتقالل خويش  ــري، آزادي و اس ــي پس از ديگ جهان، يك
ــارت و بردگي را  ــا و زنجيرهاي اس ــاز مي يابند و بنده را ب
ــريف  ــاره مي كنند، حقوق ملت ش ــس از ديگري پ يكي پ
ــوم دودمان ننگين پهلوي شده و  ايران، پايمال اغراض ش
ــت و پاي ملت ما  هر روز، زنجير اسارت و بردگي را بر دس
ــف و تأثر، كارتر، رييس  ــاخته اند. با كمال تأس محكم تر س
ــان  ــود را مرد صلح مي داند و از انس جمهور آمريكا، كه خ
ــخن مي گويد، 35 ميليون جمعيت با شرف و  ــتي س دوس
مسلمان را فداي شاه خائن و مزدور و نوكر بي قيد و شرط 
ــپس به دستگيري روحانيون  خود مي كند.در اين نامه، س
ــد و ضمن گاليه از اسارت  ــاره ش ــط رژيم اش مبارز توس

ــلمانان، ــدان، عنوان گرديد:رهبر عالي قدر مس آنان در زن
 آيت اهللا العظمي خميني، متجاوز از چهارده سال است كه 
به جرم اعتراض به احياي كاپيتوالسيون در ايران و دفاع از 
حقوق ملت و قوانين حقه اسالمي، دور از وطن و در تبعيد به 
سر مي برند و كميسيون حقوق بشر، كوچك ترين اقدامي در 
اين زمينه نكرده است. همچنين اخيرا عده اي از روحانيون 
ــيرازي و ــم رباني ش ــت اهللا عبدالرحي ــارز از جمله آي مب

ــيد علي خامنه اي و... را به جرم پشتيباني از قائد بزرگ  س
ــد آب و هوا تبعيد  ــالم و دفاع از حقوق ملت، به نقاط ب اس
ــه در ايران  ــر از آنچ ــيون حقوق بش ــد. آيا كميس كرده ان
ــي ها و  ــا در برابر همه آدم كش ــت؟ و آي مي گذرد، آگاه اس
ــت. روحانيان  ــان داده اس بيدادگري ها، عكس العملي نش
ــت ايران را در  ــت هاي مل مبارز در پايان نامه خود، خواس
ــريع امام  ــت س چهارده بند بيان كردند، از جمله: بازگش
ــجوياني كه در  ــالم؛ آزادي دانش ــي، قائد بزرگ اس خمين
جريان هاي مختلف تهران و شهرستان ها دستگير شده اند؛ 
ــت كليه تبعيدشدگان  ــي؛ بازگش آزادي زندانيان سياس
ــع از منابر وعاظ  ــات و بيان قلم و رفع من و آزادي اجتماع

محترم.

ــبز»ناميده مي شود يكي از زيباترين  كاخ شهوند كه اكنون كاخ موزه« س
كاخ هاي موجود در كشور است.اين كاخ از سال 1307 محل اقامت رضاخان 
ــمال غربي مجموعه كاخ هاي  بود. كاخ موزه سبز در نقطه اي مرتفع در ش

سعدآباد قرار دارد.
ــان تا اوايل  ــاي آن از زمان وزارت جنگ رضاخ ــهوند كه تكميل بن كاخ ش
زمامداريش (1307-1301) به طول انجاميد، پيش از آن ساختماني بود 
ــخصي به نام «عليخان». نامبرده از زمين داران سرشناس آن  متعلق به ش
زمان بود، و تپه اي كه اين كاخ روي آن بنا شده به نام او به «تپه عليخان» 

معروف است.
ــه را از « عليخان»  ــن تپ ــع براي ــاختمان واق ــه س ــس از آنك رضا خان پ
ــي خريداري كرد، كاخ كنوني را بنا نهاد.معمار كاخ ميرزا جعفر معمارباش

بود.
در نماي خارجي اين كاخ از سنگ هاي سبز معدني كمياب خمسه زنجان 
استفاده شده و وجه تسميه كاخ نيز به همين سبب است. ديوارهاي بيرون 

كاخ به سنگ هاي زيباي كنده كاري شده آراسته است.
مالت سنگ ها از سرب بوده كه مانع شكستن آنها در اثر انبساط و انقباض 

مي شود.
ــوي كوه هاي مرتفع البرز باز ــمال غربي به س ــمت ش در اصلي كاخ از س

ــم انداز آن از سمت جنوب،   مي شود.كاخ بر تپه اي بلند قرار گرفته و چش
شهر تهران است. مساحت زيربناي كاخ در دو طبقه، 1203 متر مربع است.

زيرزمين كاخ در سال 1350 در زمان محمدرضا، بازسازي شد.

ــي  ــاي زيباي ــه كاري ه ــا وآيين ــري ه ــچ ب ــبز، داراي گ ــوزه س كاخ م
ــزاد و  ــرزاده به ــين طاه ــتاد حس ــر اس ــا اث ــت.تذهيب ديواره اس
ــم  ــع خات ــتاد صني ــي كارگاه اس ــل كار گــروه ــم كاري ها،حاص خات
ــت، طبقه  اول شامل :  ــاختمان كاخ از دو طبقه تشكيل شده اس است. س
ــاق پذيرايي و اتاق خواب پله ورودي، تاالر آيينه، ناهارخوري، اتاق كار، ات

 است.
ــالن پذيرايي، دو اتاق خواب با  طبقه  ديگر، زيرزمين كاخ است و شامل: س

سرويس و سالن ناهارخوري است.
ــمت هاي اين كاخ، تاالر آيينه است كه با قالي هفتاد  يكي از زيباترين قس
ــده و تاريخ بافت آن  ــهد مفروش ش متري كارعبدالمحمد عمواوغلي مش

بـــــه زمان رضاخان مي رسد.
دستگيره  درها از برنز مطال است.ديوارها و سقف تاالر، آيينه كاري شده  و 

روي آيينه ها با گل هايي از گچ، تزيين شده است.
در باالي تاالر آيينه يك دست مبل گوبلن قرار دارد كه مربوط به دوره قاجار 

و از بيوتات سلطنتي است و ميز وسط آن متعلق به قرن 18 فرانسه است. 
ــاالر را  ــده پنجره ت ــت كاري ش ــرده منب ــوب پ ــام با چ ــرده اي نقره ف پ

پوشانده است .
ــورهاي اروپايي خريداري شده، ــايل اين كاخ كه اغلب از كش از ديگر وس

ــا، مبل هاي دوره  ــمه ه ــي، مجس  مي توان به چلچراغ ها، تابلوهاي نقاش
لوئي شانزدهم ودو ميز كنسول مربوط به دوره ناپلئون، ساعت، شمعدان، 

گلدان هاي برنزي، اشياى كريستال و پيانو اشاره كرد.

در چنين روزى

كاخ موزه  سبز سعدآباد
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اخبار

تفاهم نامه هم��کاری ب��ه منظ��ور برگ��زاری دوره های آم��وزش فنی 
و حرف��ه ای ب��رای اف��راد زیر پوش��ش کمیت��ه ام��داد ام��ام خمینی 
 می��ان کمیت��ه ام��داد و اداره کل فن��ی و حرف��ه ای اس��تان اصفه��ان 

منعقد شد.
 برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای مورد نیاز برای افراد زیر پوشش 
کمیته امداد امام خمینی با رعایت استانداردها و آیین نامه های آموزشی 
اداره کل فنی و حرفه ای کشور جهت دستیابی این افراد به مهارت های مورد 
نیاز بازار کار از طریق همکاری و تعامل دو دستگاه کمیته امداد و سازمان 

فنی و حرفه ای استان اصفهان صورت می گیرد.
این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت دو سال قابل اجرا بوده و پس از بازنگری 
و اصالح با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود که اداره کل فنی و حرفه ای 
استان اصفهان وظیفه برنامه ریزی و نظارت بر دوره های آموزشی مددجویان 
معرفی شده از طرف کمیته امداد امام خمینی را برعهده گرفته است.اداره 
کل فنی و حرفه ای اس��تان اصفهان طی امضای تفا هم نام��ه با 60 نهاد، 
سازمان، دستگاه، شرکت های خصوصی و دولتی، کارخانجات و ادارات به 
ارایه خدمات فنی و حرفه ای و نظارت بر آموزش های مختلف نیروی انسانی 
می پردازد که از جمله آن انعقاد تفاهم نامه همکاری با مجتمع فوالد مبارکه 

اصفهان، ذوب آهن و کمیته امداد امام خمینی است. 

رییس عقیدتی سیاس��ی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان گفت: خانواده 
و همس��ران کارکنان نیروی انتظامی در واقع مجاهدین در راه حق هستند و 
مثل همسرانش��ان جهاد می کنند چرا که تربیت و تثبیت روحیه همس��ران و 

فرزندانشان در حفظ ارزش ها بر عهده آنان است.
دوره بصیرتی همس��ران و کارکنان نیروی انتظامی شهرستان  نطنز، با حضور 
رییس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در مجتمع فرهنگی 

هنری شهر بادرود برگزار شد.
حجت االسالم محمدحس��ین عادل پور اظهار داشت: ش��غل شما از مهم ترین 
مشاغل کشور است و از چنان اهمیتی برخوردار است که در حقیقت  شما  مدافع  

ارزش های نظام اسالمی هستید.
وی افزود: س��رمایه های مادی همواره برای ما انس��ان ها حائز اهمیت بس��یار 
بوده و تمام ظرفیت و توانمان را برای حصول آنها به کار بسته ایم غافل از آنکه  
سرمایه های معنوی که شغل و حرفه ما را هم شامل می شود به مراتب مهم تر و 
اثرگذارتر و در دنیا و عقبی ماندگارتر است.رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی 
انتظامی اس��تان اصفهان تأکید کرد: پاس��داران نی��روی انتظامی در حقیقت 
مهم ترین وظیفه را در حفظ دین و ارزش ها بر عهده دارند. وی  افزود: خانواده 
و همس��ران کارکنان نیروی انتظامی درواقع مجاهدین در راه حق هس��تند و 
مثل همسرانش��ان جهاد می کنند چراکه تربیت و تثبیت روحیه همس��ران و 

فرزندانشان  در حفظ ارزش ها بر عهده آنان است.

 انعقاد تفاهم نامه همکاری میان 
فنی و حرفه ای و کمیته امداد اصفهان

خانواده کارکنان نیروی انتظامی 
مجاهدین راه حق هستند

اجرای پروژه عظیم »س��یتی س��نتر اصفهان« به عنوان 
بزرگ ترین مرک��ز خرید ایران و پنجمی��ن مرکز خرید 
بزرگ دنیا در رو به روی ورودی جنوبی س��پاهان شهر، 
باعث جذب مش��تریان زیادی به خص��وص در روزهای 

پایانی هفته شده است.
استقبال گس��ترده ش��هروندان از چنین مجموعه های 
بزرگ تجاری تا جایی مورد پسند همگان است که برای 

شهر و شهروندان ایجاد دردسر و حادثه نکند.
اما در حال حاضر به خصوص از خردادماه امسال که یک 
طبقه از پارکینگ مجموعه سیتی سنتر اصفهان به دلیل 
ریزش لوله ه��ای فاضالب از س��قف پارکینگ مجموعه 
تجاری سیتی س��نتر اصفهان، این مجموعه بسته شده 
اس��ت ، ترافیک زیادی در ورودی این مجموعه تجاری 

ایجاد و تا اتوبان شهید دستجردی ادامه می یابد .
در این اتوبان تردد دیگر خودروهای عبوری به خصوص 
کامیون ها و اتوبوس های بین ش��هری در کنار ترافیک 
خودروهای س��بکی که توقف ک��رده اند ت��ا آرام آرام به 
پارکینگ س��یتی س��نتر برس��ند، خطرآفرین ش��ده و 
 یک تص��ادف کوچک م��ی توان��د حادث��ه ای مرگبار را 

رقم زند.
در این ب��اره معاون حم��ل و نقل و ترافیک ش��هرداری 
اصفهان گفت: مجموعه سیتی س��نتراصفهان به عنوان 
یک نقطه جاذب بزرگ در ایام تعطی��ل حجم زیادی از 
سفرهای درون شهری اصفهان را به سمت خود اختصاص 

داده است.
علیرضا صلواتی بیان داشت: ازدحام خودروها در بزرگراه 
شهید دس��تجردی مش��کالت زیادی را برای تردد سایر 
خودروها هم به لحاظ روانی عبور و مرور و هم ایمنی به 

وجود آورده است .
وی با اش��اره به اینکه تاکنون چندین جلس��ه با مدیران 
این مجموعه برگزار شده و مدیران این مجموعه نیزقول 
دادند که ت��ا 3 ماه آین��ده دیگر ورودی ه��ای مجموعه 
بازگشایی شود تا حجم ترافیک ورودی به داخل مجموعه 

هدایت شود، تصریح کرد:  با توجه به اینکه در حال حاضر 
همه ورودی و خروجی ها از یک محور انجام می ش��ود، 
اس��تدالل مدیران سیتی سنتر این اس��ت که بازگشایی 
دیگر ورودی ها در کاهش حجم ترافیک خودروها بسیار 

مؤثر خواهد بود.
مع��اون حمل و نق��ل و ترافی��ک ش��هرداری اصفهان با 
اشاره به اینکه با احداث این قبیل مجموعه های تجاری 
خدماتی در دیگر نقاط ش��هر ، از حجم س��فرها در یک 
نقطه متمرکز کاسته خواهد ش��د ، گفت: در حال حاضر 
عملیات احداث مجتمع های بزرگ تج��اری، اداری در 
شمال ، شرق، جنوب غرب و شمال غرب اصفهان در حال 

انجام می باشد.
صلواتی یادآور ش��د: تعداد دیگری از این مجموعه های 
بزرگ تجاری، اداری در نخس��تین همایش بین المللی 
فرصت های سرمایه گذاری در کالن شهر خالق اصفهان 
در هفته گذشته به مرحله پیشنهاد سرمایه گذار رسید 
که در صورت تحقق مدیریت تقاضا از ترافیک های زاید 

شهری کاسته خواهد شد.
سیتی سنتر مشکل کمبود پارکینگ ندارد

اما برای شنیدن س��خنان مدیران مجموعه سیتی سنتر 
اصفهان ، تماس��ی نیز با قائم مقام ش��رکت سیتی سنتر 

اصفهان  برقرار کردیم تا توضیحات آنها را هم بشنویم .
محمدرضا محس��نی گفت: در مجموعه سیتی سنتر به 
هیچ عنوان کمبود پارکینگ برای پارک خودروها نداریم .

وی تاکید ک��رد: در پروژه س��یتی س��نتر 5500 واحد 
پارکینگ برای پارک خودروها پیش بینی شده است،اما 
 به دلیل اینک��ه این پ��روژه هنوز به ط��ور صددرصدی 
راه اندازی نش��ده ، راه های ورود ب��ه پارکینگ های آن 
آماده نش��ده اند و در حال حاضر تنها از یک ورودی این 

مجموعه ، ورود و خروج خودروها انجام می شود.
قائم مقام شرکت سیتی سنتر اصفهان اضافه کرد: 2 هزار 
متر طول جاده های دسترس��ی 32 متری این مجموعه 
است که جاده های دسترسی هم به طور کامل راه اندازی 

نشده اند.
وی خاطرنشان کرد: تا اردیبهشت یا خرداد 95 راه های 
دسترسی به مجموعه سیتی سنتر اصفهان که 1000 متر 
طول جاده دسترسی به 7 پارکینگ می باشد، راه اندازی 
می شود و با تحقق این مهم  5 تا 6 برابر ترافیک فعلی را 

می توان در خود سیتی سنتر هضم کرد.
محس��نی ادامه داد: اکنون در بدتری��ن حالت 150 متر 
 طول خط ترافیک این مجموعه است که با بهره برداری از 
راه های دسترس��ی ای��ن مجموعه قطع��ا واپس زدگی 

ترافیک در اتوبان نخواهیم داشت.
وی تاکید کرد:علت ترافیک خودروها عدم بهره برداری 
صد درصدی از کل مجموعه سیتی سنتر اصفهان است 
که تا پایان ش��هریور ماه 95 کل امکان��ات این مجموعه 

افتتاح می شود.
قائم مقام شرکت سیتی سنتر اصفهان در پاسخ به سوال 
خبرنگار ما مبنی بر زمان بازگشایی یک طبقه پارکینگ 
مجموعه که در خردادماه امسال دچار مشکل شده بود، 
گفت: آن طبقه از پارکینگ که از خردادماه 94 به دلیل 
ریزش لوله های فاضالب از س��قف پارکینگ بسته شده 
بود،80 درصد پیش��رفت تعمیرات داش��ته و 20 درصد 
باقیمانده نیز تا 2 هفته آینده انجام و در اختیار شهروندان 

قرار می گیرد.
ورودی اول سپاهانشهر بازگشایی می شود

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اس��تان اصفهان نیز 

بازگشایی ورودی اول سپاهانش��هر را مسکنی برای رفع 
ترافیک خودرووها در اتوبان شهید دستجردی دانست .

سرهنگ حس��ین غالمی تاکید کرد:توقف خودروها در 
س��طح بزرگراه ها ممنوع اس��ت و می تواند باعث وقوع 

حوادث خطرناکی باشد.
وی تصریح کرد: پلیس راهور در مس��یری که خودروها 
از بزرگراه وارد سپاهانش��هر می ش��وند محدودیت قایل 

شده است.
رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان اضافه 
کرد: ما قصد داریم مس��یر ورودی از کن��ار گذر اتوبان را 
ببندیم و خروجی اول سپاهانش��هر را بازگش��ایی کنیم 
تا رانندگان از کنار گذر قبلی)ورودی اول سپاهانش��هر( 
وارد سپاهانشهر شده و به سمت پارکینگ این مجموعه 

تجاری هدایت شوند. 
وی خاطرنشان کرد: از دو هفته اخیر با استقرار مأموران 

راهور کنترل ترافیک را به دست گرفته ایم.
 به هر حال امیدواریم تا بازگش��ایی دیگ��ر پارکینگ ها و

 راه های دسترس��ی به ممجموعه سیتی سنتر اصفهان ، 
حادثه غم باری در این اتوبان اتفاق نیفتد.

حاال باید دید با این توضیحات و نزدیک شدن به ایام نوروز 
که افزای��ش میزان خرید مردم به وی��ژه از مراکز تجاری 
مانند سیتی س��نتر را به دنبال خواهد داشت،پلیس چه 
تدابیری برای امنیت بیشتر خودروهایی که در این مسیر 

تردد می کنند اندیشیده است.
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شهردار اصفهان:

مشکالت ترافیکي با هم افزایي پلیس و شهرداري قابل حل است
رییس خانه جوان:

همایش مهندسی زندگی در کتابخانه مرکزی برگزار می شود
شهردار اصفهان گفت: همگرایي و هم افزایي میان پلیس و شهرداري در کاهش 

مشکالت ترافیکي و حمل و نقل موثر است.
 دکتر مهدي جمالي ن ژاد در دیدار با نیروهای راهور استان اصفهان با تأکید بر 
ضرورت هم افزایي میان پلیس و ش��هرداري اظهار کرد: همگرایي و هم افزایي 
میان پلیس راهور و شهرداري مي تواند در کاهش مشکالت ترافیکي و حمل و 
نقل تأثیر به سزایي داشته باشد. وی با بیان اینکه مدیریت در عرصه کالنشهرها 
از دشوارترین ش��یوه هاي مدیریت است، بیان کرد: متأس��فانه در حال حاضر 
کالنشهرها بیمار هستند و در مسایل مختلف از جمله آلودگي هوا نه تنها خود 

کالنشهرها بلکه شهرهاي اطراف آنها نیز شرایط مناسبي ندارند.
شهردار اصفهان ادامه داد:  در حال حاضر کالنشهرهاي ما پایدار و سالم نیستند 
و متأسفانه به جاي ریشه یابي اساسي براي مشکالت با مسکن هاي مقطعي درد 
شهرها تسکین مي یابد در حالی که مأموریت  شهرداري ها باید تغییراتي پیدا 

کرده و تحوالتي در آن صورت گیرد.
راه حل مشکالت کالنشهرها توزیع عادالنه خدمات در کشور است

وی با بیان اینکه راه حل مشکالت کالنشهرها توزیع عادالنه خدمات در کشور 
است، تصریح کرد: در حال حاضر اصفهان داراي 107 شهر بوده که جمعیت آنها 
نسبت به گذشته کاهش داشته است. جمالی نژاد افزود: متأسفانه امروز شهرها 

و روستاهاي مختلف استان از ش��هروند خا لي شده و همه در حال مهاجرت به 
سمت کالنشهرها هستند؛ با توجه به اینکه جامعه نیاز به افزایش جمعیت دارد، 
باید براي جلوگیري از مهاجرت در نسل هاي بعدي توزیع عادالنه خدمات را در 
سطح کشور پیش گرفت. وی تاکید کرد:  با این روند در چند سال آینده مهاجرت 

به گونه اي مي شود که همه جمعیت شهرها در کالنشهرها جمع خواهند شد.
حس تعلق شهروندان باید افزایش یابد

شهردار اصفهان ادامه داد: هر چه خدمات بهتر و بیشتر در شهرها توزیع شود، 
حس تعلق ش��هروندان به شهرش��ان افزایش یافته و از همین رو مهاجرت به 
سایر شهرها و کالنش��هرها کاهش مي یابد.وی افزایش انس��جام بیشتر میان 
ش��هروندان، باال رفتن امنیت اجتماعي و گس��ترش فرصت هاي ش��غلي را از 
دیگر مزایاي ایجاد حس تعلق به ش��هروندان عنوان کرد و گفت: اگر خدمات 
 به شهروندان برس��د و حس تعلق در آنها ایجاد شود، مش��کالت کالنشهرها

 کاهش مي یابد.
جمالی نژاد به ضرورت توجه به مسایل محله محوري اشاره کرد و افزود: اگر مردم 
به شهر و محله خود احساس تعلق داشته باشند به خوبي در حفظ و پاسداري 
از شهر تالش مي کنند. در پایان این مراسم نیز شهردار اصفهان از مرکز کنترل 

راهور پلیس راهنمایي و رانندگي اصفهان بازدید کرد.

رییس خانه جوان گفت: همایش مهندسی زندگی از سوی خانه جوان 
پنجم بهمن ماه در کتابخانه مرکزی برگزار می شود.

 محمدرضا رهبری اظهارکرد: مغز انسان همچون کامپیوتری است که 
دارای بخش سخت افزاری و نرم افزاری است که روی یکدیگر تاثیرگذار 

هستند.
وی افزود: مهندسی ذهن روی قس��مت نرم افزار مغز به گونه ای عمل 
می کند که ذهن را از مش��کالت فکری و به نوعی ویروس های فکری 

نجات می بخشد و ذهن فرد را برای خالق بودن ساماندهی می کند.
رییس خانه جوان تصریح کرد: خانه جوان در همین راس��تا برگزاری 
 همایش��ی با عنوان مهندس��ی زندگ��ی ویژه عم��وم ش��هروندان را

 برنامه ریزی کرده است.
رهبری ادامه داد: این همایش با حضور س��یدمحمدرجایی بنیان گذار 
رشته دانشگاهی مهارت های خالقیت RJ روز دوشنبه پنجم بهمن ماه 

در محل کتابخانه مرکزی برگزار می شود.
وی با اشاره به سرفصل های آموزشی این همایش اضافه کرد: راهکارهای 
موفقیت در تحصیل، ساختن آینده دلخواه، چگونگی غلبه بر استرس 
و اضطراب، غلبه بر مش��کالت فکری، راه رس��یدن به آرامش از جمله 

سرفصل های آموزشی این همایش است.
وی یادآور شد: همایش مهندسی زندگی به صورت یک آموزش کوتاه 
مدت ویژه عموم شهروندان برگزار می شود همچنین پس از آن برپایی 
 کارگاه هایی به صورت گس��ترده تر در این زمینه وی��ژه عالقه مندان

 برنامه ریزی شده که شرکت کنندگان در همایش می توانند نسبت به 
ثبت نام در این دوره اقدام کنند.

خشک شدن تاالب گاوخونی تهدیدی فرامنطقه ای؛
افزایش مرگ ومیر اصفهانی ها بر اثر آلودگی هوا

افزایش مرگ ومیر و زمینه ابتال به دیابت و سرطان به واسطه آلودگی هوا و میزبانی اصفهانی ها از ریزگردهای 
تاالب گاوخونی در آینده ای نزدیک از جمله مهم ترین موضوعات مطرح ش��ده در نشس��ت تخصصی کنترل 

آلودگی هوا در کالن شهر اصفهان است.
نشست تخصصی کنترل آلودگی هوا در کالنش��هر اصفهان در محل اتاق بازرگانی اصفهان با حضور جمعی از 

اساتید دانشگاهی و صاحب نظران حوزه محیط زیست برگزار شد.
در این نشست مباحث و مشکالت درباره آلودگی هوای اصفهان توسط اساتید دانشگاهی و صاحب نظرات این 
حوزه مورد بررسی قرار گرفت. رویا کلیشادی در این نشس��ت با بیان اینکه تحقیقات علمی اثبات کرده است 
که آلودگی هوا می تواند تغییرات ژنتیکی ایجاد کند اظهار داشت: جامعه امروز باید نسبت به آثار و زیان های 
آلودگی هوا به خوبی آگاه شوند، متأسفانه هنگامی که مدارس به خاطر آلودگی هوا تعطیل می شوند خانواده ها 
فرزندان خود را با خودرو شخصی به گردش و تفریح می برند غافل از اینکه آلودگی هوا برای گروه کودکان بسیار 
زیان بار است. وی با اشاره به انجام برخی از تحقیقات در اصفهان درباره آثار آلودگی هوا بر اقشار مختلف جامعه 
افزود: قرار گرفتن افراد در معرض آلودگی هوا در دراز مدت می تواند در این افراد مقاومت »انس��ولین« ایجاد 

کند و زمینه ابتال به بیماری دیابت را افزایش می دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: حتی افراد سالم نیز اگر به مدت طوالنی در 
معرض هوای آلوده قرار گیرند دچار بیماری های متعددی می ش��وند، آلودگی هوا با افزایش بیماری سرطان، 

کم خونی، جهش ژنتیکی و غیره ارتباط مستقیمی دارد.
وی بیان کرد: گس��ترش این فرهنگ که مردم در روزهای ناسالم سعی کنند از وس��ایل حمل و نقل عمومی 
اس��تفاده کنند و افرادی که در گروه های سنی حس��اس قرار دارند در جامعه و هوای آزاد حضور نیابند، الزم 
و ضروری است، این فرهنگ س��ازی می تواند به روش های مختلفی همچون برگزاری مسابقات نقاشی برای 

کودکان، ارایه بروشورهای آموزشی به خانواده ها و غیره ایجاد شود.
کلیشادی گفت: خوردن مایعات، نوشیدن ش��یر و مصرف لبنیات، مصرف مواد حاوی ویتامین ای و امگا 3 و 
مصرف انار و عناب می تواند عوارض ناشی از آلودگی هوا را کاهش دهد، همچنین مردم باید بدانند که آلودگی 
هوا می تواند سبب نرسیدن طول موج مناسب نور آفتاب به افراد و در نتیجه کمبود ویتامین دی در مردم شود.

باور کردن ضررهای آلودگی هوا یک ضرورت است
 مدیر گروه پژوهش آلودگی هوا و پس��ماند جامد پژوهشکده محیط زیست دانش��گاه اصفهان در این نشست 
اظهار داش��ت: باید از موضع آگاهی بخشی به مردم به س��مت ایجاد باور در مردم نس��بت به ضرورت کاهش 
آلودگی ها و مضرات آلودگی هوا حرکت کرد. محمدرضا طالیی با اشاره به ضرورت تالش همگانی برای کاهش 
آلودگی هوا افزود: حتی افراد س��الم با تأثیر از غلظت های پایین در شرایط هوای سالم نیز در دراز مدت دچار 

بیماری شوند.
وی بیان کرد: صنعت همواره متهم اصلی برای موضوع آلودگی هوا بوده اما باید با انجام تحقیقات دقیق مشخص 

شود کدام یک از عوامل آلوده کننده هوا بیشترین تأثیر را بر سالمت مردم دارد.
خشک شدن تاالب گاوخونی تهدیدی فرامنطقه ای

مدیر گروه پژوهش آلودگی هوا و پسماند جامد پژوهش��کده محیط زیست دانشگاه اصفهان گفت: استفاده از 
روش های عمومی مدیریت کاهش آلودگی هوا، استفاده از انرژی های نو به جای استفاده از سوخت های فسیلی 

و افزایش کیفیت تولید خودروها می تواند در مدیریت کاهش آلودگی هوا در کشور تأثیر زیادی داشته باشد.
وی تصریح کرد: خشک شدن زمین و کاهش بارندگی ها در اصفهان سبب ایجاد زمینه برای ورود ذرات معلق 
به هوا شده است و اگر به تاالب گاوخونی توجه نشود این تاالب نه تنها به تهدیدی برای مردم اصفهان بلکه برای 
سایر استان ها تبدیل می شود چراکه ریزگردها قابلیت پخش ش��دن در فضای بسیار وسعی را دارند بنابراین 

اشتباهات صورت گرفته در مورد خشک شدن تاالب گاوخونی را باید جبران کرد.
طالیی گفت: خودروها نیز می تواند تولیدکننده ریزگردها باشند، این ریزگردها از ترمز زدن های مکرر تولید 

می شوند و با مخلوط شدن این ریزگردها با خاک، مضراتی را برای مردم در شهرها ایجاد می کنند. 
افزایش غلظت ذرات معلق و افزایش مرگ ومیر در اصفهان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این نشست با بیان اینکه با گازسوز کردن نیروگاه ها مشکل 
آلودگی هوا برطرف نمی شود، اظهار داشت: باید به دنبال استراتژی هایی بود که قابلیت اجرا دارند.

یعقوب حاجی زاده افزود: ریزگردهای شرق و شمال شرق، آالیندگی خودروها و آالیندگی صنایع غرب و جنوب 
غرب 3 مشکل اساسی است که هوای اصفهان را تهدید می کند.وی بیان کرد: تحقیقاتی در اصفهان انجام شده 
است که نشان می دهد افزایش غلظت ذرات معلق 2/5میکرون در اصفهان در هر سال مرگ 970 نفر را بر آمار 
مرگ ومیر این استان اضافه می کند، بنابراین باید عمق مشکالت را به مسووالن گوشزد کرد تا این مشکالت 
به خوبی درک شود و درصدد برطرف کردن آن برآمد.عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح 
کرد: آمارهای ضد و نقیضی از عوامل آلوده کننده هوای اصفهان مطرح می شود که الزم است مطالعه دقیقی 
توسط یکی از مراکز علمی و پژوهشی انجام شود، اگر از آمارهای مشابه برای شهر اصفهان استفاده کنیم، 30 
یا 40 درصد از آلودگی هوا مربوط به تاکسی ها و خودروها و اتوبوس های بخش حمل و نقل عمومی است، این 
خودروها روزانه حداقل 10 س��اعت کار می کنند که این گروه سهم مهمی در افزایش یا کاهش آالیندگی هوا 
می توانند داشته باشند.وی با اش��اره به ضرورت تبیین فرهنگ رانندگی در جامعه گفت: فرهنگ رانندگی به 
درستی باید به مردم منتقل شود، مردم باید بدانند که افزایش ناگهانی سرعت و یا ترمزهای ناگهانی می تواند 
افزایش سوخت را به 2 برابر افزایش دهد و نوع رانندگی مردم نیز در افزایش آالینده های هوا مؤثر است بنابراین 

باید فرهنگ رانندگی در جامعه گسترش یابد.

آیا ترافیک سیتی سنتر دسترسی های سپاهانشهر را دستکاری می کند؟

واپس زدگی ترافیـک 
از سیتـی سنتـر تـا اتوبـان
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 فوتب��ال قطر نزدیک به 34 س��ال اس��ت ب��ه مقص��د دلخواهی برای 
 بازیکن��ان ایران��ی تبدی��ل ش��ده اس��ت. معیاره��ای مال��ی موج��ود 
در فوتبال قطر نه تنها برای بازیکنان ایرانی که برای بس��یاری دیگر از 
فوتبالیست های اقصی نقاط دنیا جذاب و رویایی است و همین می شود 
 ک��ه ردپای بازیکن��ان آمریکای التین و کش��ورهای مختلف اروپایی را 

به وفور می توانید در این لیگ ببینید.
 معیاره��ای مال��ی موج��ود در لیگ س��تارگان قطر بر مبنایی اس��ت 
 ک��ه در بس��یاری از اوقات بازیکنان مختلف بیش��تر از آنچ��ه در بازار 
نق��ل و انتقاالت روی آنها قیمت گذاری می ش��ود، دس��تمزد می گیرند 
و قرارداده��ای نجومی می بندند. در س��ال های اخی��ر حضور بازیکنان 
 ایرانی در لیگ س��تارگان قطر شدت گرفته است که این موضوع خود 
گاهی اوقات با انتقادهایی روبرو می شود. به هر حال این انتقادها باشد 
یا نباش��د ابتدای هر فصل، شاهد کوچ چند بازیکن ایرانی به این لیگ 
هس��تیم. در فصلی که گذش��ت هفت بازیکن ایرانی در لیگ ستارگان 
قطر و لیگ دس��ته پایین تر این کش��ور به میدان رفتند. برخی از آنها 
در تیم های خود ماندگار ش��دند، برخی عذرشان خواسته شد و تکلیف 
بعضی از آنها نیز مشخص نیست. در ادامه نگاهی به وضعیت لژیونرهای 

ایرانی قطر می اندازیم.
پژمان منتظری )االهلی(

ه��ر چقدر مجتب��ی جباری در این فصل برای االهلی درخش��ید دیگر 
بازیکن ایرانی این تیم یعنی پژمان منتظری راضی کننده ظاهر نش��د. 
منتظ��ری به خص��وص در هفته های اخیر از لحاظ فن��ی ضعیف بود و 
توقع��ات کادر فنی االهلی را ب��رآورده نکرد تا کم کم کنار گذاش��تن 
او ب��ه یکی از برنامه های مدیران این باش��گاه در فصل نقل و انتقاالت 
 تبدیل ش��ود. او که ابتدای این فصل به تیم االهلی پیوست تا همبازی 
 مجتبی جباری ش��ود هنوز وضعیت نامش��خصی دارد، ام��ا جدایی او 

از االهلی قطعی به نظر می رسد.
مجتبی جباری )االهلی(

 جب��اری س��ال 92 و ب��ه دنب��ال یک انتق��ال ناموف��ق به س��پاهان، 
 راهی لیگ س��تارگان قطر شد تا برای نخس��تین بار فرصت حضور در 
ی��ک تیم خارج��ی را پیدا کن��د. جباری در حالی راهی قطر ش��د که 
سال های پیش از آن، فرصت حضور در باشگاه های اروپایی را از دست 
داده ب��ود. به هر حال در فصلی که گذش��ت جباری موفق ترین لژیونر 
ایرانی لیگ س��تارگان قطر بود و رسانه های قطری بارها از این بازیساز 

ایرانی تمجید کردند.
او مدت��ی پیش ق��رارداد خود را ب��ا االهلی تمدید کرد و این باش��گاه 
قط��ری نیز ب��ه جدایی این س��تاره ایرانی خود تمایلی ن��دارد؛ این در 
حالی است که مدتی پیش شایعه بازگشت او به استقالل بر سر زبان ها 
 افتاد، آن هم با یک مبلغ س��ه میلیاردی. حضور دوباره جباری با توجه 
 ب��ه این که وی با آرامش کامل به کار خود در قطر ادامه می دهد بعید 
به نظر می رس��د. او را برای حداقل یک فصل دیگر در لیگ س��تارگان 

قطر خواهیم دید.
اشکان دژاگه )العربی(

دژاگه بیس��ت و نهم ژانویه سال 2014 به العربی قطر پیوست، آن هم 
با یک قرارداد 6/3 میلیون پوندی که وی را به گران ترین بازیکن ایران 

تبدیل کرد.
 دژاگ��ه این فصل در ترکی��ب العربی عملکرد خوبی داش��ت، هر چند 
 در گلزن��ی ناموف��ق بود. عدم توفیق وی در گلزنی باعث نش��د س��ران 
 ای��ن باش��گاه قطری نس��بت ب��ه وی ذهنیتی منفی داش��ته باش��ند. 
وی همچن��ان در این تیم ت��وپ می زند و احتمالی ه��م برای جدایی 
 او وج��ود ندارد. یک فص��ل دیگر این بازیکن ملی پ��وش را در ترکیب 
 تی��م العرب��ی قطر خواهیم دی��د. دژاگه از زمان پیوس��تن ب��ه العربی 

37 مرتبه به میدان رفته و شش گل به ثمر رسانده است.
مسعود شجاعی )الغرافه(

فصل خوبی برای بازیکن ایرانی و س��ابق تیم اوساسونای اسپانیا نبود. 
او در حالی از الش��حانیه به الغرافه پیوس��ت که تا آستانه عقد قرارداد 
 با پرس��پولیس نیز پیش رف��ت، اما ترجیح داد همچن��ان به کار خود 
در خارج از کشور ادامه بدهد و به همین ترتیب به الغرافه قطر پیوست. 
او در ای��ن فصل 14 بار برای تی��م الغرافه به میدان رفت و تنها یک بار 

موفق شد گل بزند.
اما سران این باشگاه قطری اواسط فصل، عملکرد او و یاسین شیخاوی 
 تونس��ی را ضعیف ارزیاب��ی کردند تا با قرار گرفتن در فهرس��ت مازاد 
دو بازیک��ن پرتغال��ی ب��ه فهرس��ت خرید این باش��گاه قط��ری اضافه 
ش��ود. با این که ش��جاعی در فهرست مازاد باش��گاه بحران زده الغرافه 
 ق��رار گرفته بود، اما س��رمربی پرتغالی این تیم یعنی پ��درو کایژینیو 
 با جدایی این بازیکن مخالفت کرد تا ش��جاعی کماکان به حضور خود 
 در لی��گ س��تارگان قطر ادامه بده��د. با این حال به نظر می رس��د او 

دوام طوالنی مدتی در این تیم نخواهد داشت.
آندرانیک تیموریان )ام صالل(

کاپیت��ان تیم ملی فوتبال ای��ران پس از جدایی از تراکتورس��ازی راه 
 لیگ س��تارگان قطر و باش��گاه ام صالل را درپیش گرفت. تیموریان اما 
 درام ص��الل موفق نبود. بولنت، س��رمربی این تیم قط��ری نارضایتی 
خود را از عملکرد آندو و س��ه بازیکن دیگر به اطالع سران این باشگاه 

رساند تا در رابطه با شرایط این بازیکنان تصمیم گیری شود.
 ام ص��الل دیگ��ر به کاپیت��ان تیم ملی فوتب��ال ایران نی��ازی ندارد و 
این بازیکن به زودی از جمع بازیکنان  ام صالل جدا می ش��ود؛ هر چند 
 اکن��ون هم بای��د وی را جدا ش��ده بدانیم. اخبار متع��ددی در ارتباط 

با بازگشت آندرانیک تیموریان به باشگاه استقالل شنیده می شود.
محمد نوری )المسیمیر(

 ش��اید اگر کاپیتان س��ابق س��رخ ها می دانس��ت بنیه تیم المسیمیر تا 
این حد ضعیف است هرگز راهی این تیم نمی شد. المسیمیر، ضعیف ترین 
 تی��م حاض��ر در این فص��ل از رقابت های لیگ س��تارگان قط��ر بود و 
کاپیتان ایرانی این تیم یعنی محمد نوری هم نتوانس��ت برای نجات از 

بحران شدید این تیم کاری انجام بدهد. 
تنه��ا نکته مثبت این تیم ضعیف قطری برای نوری جنبه مالی آن بود 
که وی را راضی نگه داش��ت . با این حال جدایی نوری از این باش��گاه 

تقریبا قطعی است.
 اخب��ار فراوان��ی در ارتب��اط ب��ا بازگش��ت ن��وری ب��ه پرس��پولیس 
 شنیده می شد، اما از آنجا که رضایت نامه این بازیکن 900 میلیون تومان

  )250 ه��زار دالر( ب��رای پرسپولیس��ی ها آب می خورد س��رخ ها فعال 
از خرید کاپیتان سابق خود منصرف شده اند، چرا که عالوه بر پرداخت 
مبلغ رضایت نامه باید دستمزد او را هم بپردازند که برای سرخ پوشان 

بسیار سنگین خواهد بود.

سیری در دنیای ورزش

  نگاهی به عملکرد لژیونرهای ایرانی قطر؛

برخی از بازیکنان فوتبال که در دوران خود س��تاره خانه ای روی آب
 بودند، در دوران مربیگ��ری نیز موفقیت های زیادی

به دست آوردند.
زیدان دو هفته پیش به عنوان سرمربی رئال مادرید 
انتخ��اب ش��د. او اولین س��تاره فوتبال نیس��ت که 
 تصمیم گرفت در جه��ان فوتبال به دنیای مربیگری 

رو بیاورد. 
اس��طوره فرانس��وی در این راه جزو پنج بازیکن برتر 
تاریخ به همراه آلفردو دی اس��تفانو، یوهان کرایف و 

دیگو مارادونا محسوب می شود.
برت���ری ی���ک بازیک���ن، تضمین موفقی���ت او در 

سرمربیگری نیست. در تاریخ فوتبال، نمونه های 
مثبت، به اندازه نمونه های منفی وجود دارند. 

زیدان در مس���یری قدم گذاشته است 
 که دی اس��تفانو، کرای���ف و مارادونا 

بودند. 
بدون ش��ک زی��دان باید کرایف 

 را الگوی��ش قرار ده��د. یوهان 
 در ه��ر دو راه موف��ق بود که 

در نوع خود بی نظیر است.
پ��س از آنکه یوهان کرایف 
کف��ش هایش را در سال 
مدیران  آویخ��ت،   1984
آژاک��س تصمی��م گرفتند 
هدای��ت تی��م ش��ان را به 
کاپیت��ان ده��ه 70 ای��ن 
تی��م بس��پارند. کرایف در 
نخستین بازی اش به عنوان 

اکسلس��یور  برابر   س��رمربی 
سه بر دو و با گل های فرانک 

 رای��کارد مارک��و فان باس��تن و 
دی ویت پیروز شد.

او پس از فتح کوپا در س��ال 1987 
برابر لوکومتی��و الیپزیگ، آژاکس را به 

مقصد بارسلونا ترک کرد. کرایف پیشنهاد 
خوس��ه لوییس نونی��س، ریی��س آبی اناری ها 

 را پذیرف��ت تا وضعیت بارس��ا را در اللیگا نس��بت 
به رئال مادرید که هدایت آن را کینتا دل بوئیتره به 

دست داشت، بهتر کند.
ال فالکو، چهره ای جدید از تیم ساخت و آن به تیم 
رویایی معروف ش��د. در این سبک جدید، تیم خیلی 

تهاجمی بازی می کرد. 
بااس��تعداد،  الدروپ  میش��اییل  کرای��ف،  تی��م   در 

پپ گواردیوال تیزبین، باکرو جنگنده و گلزن قهاری 
به نام هریس��تو اس��تویچکوف بازی می کردند. آنها 
اولی��ن قهرمانی اروپ��ا را برای آبی اناری ها در س��ال 
1992 به دست آوردند. ستاره پیشین هلند در هشت 
فصل حضورش در بارس��ا، یازده عنوان کسب کرد و 
س��بکی را در این تیم ایجاد کرد که جانشینان او نیز 
در این تیم همچون گواردیوال و لوییس انریکه، آن را 

ادامه می دهند.

آلفردو استفانو 
ب��رای نخس��تین ب��ار در فصل 

68-1967 ب��ر نیمکت الچه نشس��ت و هدایت تیم 
اس��پانیایی را بر عهده گرفت. ب��ازی آغازین او برابر 

اسپانیول و در زمین حریف بود. 
 ب��ه نظر م��ی رس��ید ش��اگردان دی اس��تفانو که با 
تک گل آسنسی پیش بودند، به پیروزی دست خواهند 
 یافت اما مارتینس در دقیقه 89 بازی را به تس��اوی 

کشاند.
اولی��ن حض��ور دی اس��تفانو ب��ر نیمکت ب��ه عنوان 
سرمربی، در هفته پانزدهم لیگ ایتالیا پایان یافت. 

جای��گاه الچ��ه در جدول با س��ه پیروزی، س��ه 
تساوی و 9 شکست در رتبه شانزدهم 
دی اس���تفانو  ب���ود.   ج�دول 
پ��س از هدای��ت کوتاه 
بوکاجونیورز،  مدت 
به والنسیا رفت. 

او پ�����ن���ج 
ای��ن  در  فص���ل 
تی��م حضور داش��ت و 
بهترین دوران مربیگری اش 
ای��ن تی��م س��پری ک��رد.   را ب��ا 
در فص��ل 71-1970 ب��ا حض��ور بازیکنان 
توانمن��دی همچ��ون س��ول کالرامون��ت وال��دس، 
 والنس��یا را ب��ه چهارمی��ن قهرمان��ی اش در اللی��گا 

رساند.

موفقی��ت او در والنس��یا موج��ب ش��د ت��ا مدیران 
 لوانت��ه هدای��ت تی��م را در فص��ل 79-80 برعهده 

او بگذارند. 
لوانته با حضور دی اس��تفانو آرسنال را در پنالتی ها 

شکست داد و فاتح رکوپا شد.
رایووایکان��و، کاس��تیون و  لیس��بون،  اس��پورتینگ 
ریورپالته، دیگر مقصدهای »السائتا« بود اما از همه 
 مهم ت��ر، هدایت رئال مادری��د در فصل 1982-83 

بود. 
را  درخش��انی  دوران  فوتبال��ش  زم��ان  در   او 
در تی��م مادرید س��پری و پنج ج��ام را فتح کرد اما 
 در دوران مربیگ��ری به پنج نای��ب قهرمانی در کوپا 
دل ری، کوپا د اللیگا، س��وپرکاپ اس��پانیا و عنوان 

دومی در اللیگا بسنده کرد. 
پ��س از نایب قهرمانی، دوب��اره در فصل 1983-84، 

دی استفانو نیمکت رئال را ترک کرد. 
 او در س��ال90 حض��ور کوت��اه مدت��ی در ای��ن تیم 

به عنوان دستیار خوسه آنتونیو کاماچو داشت.
دیگ��و مارادون��ا در ده��ه80 و در دوران فوتبال��ش، 
ب��ر جه��ان حکومت م��ی ک��رد. » الپلوس��ا« اما در 
اکتب��ر 1994 پیش��نهاد ریی��س باش��گاه ماندی��ود 
 کورینت��س را پذیرف��ت و قدم به دنی��ای مربیگری 

گذاشت. 
 این تیم در معرض س��قوط ب��ود. او دوره کوتاهی را 
 در ای��ن تی��م حض��ور داش��ت. پ��س از 12 ب��ازی 

کناره گیری خود را اعالم کرد.
مارادونا در س��ال 1995 هدایت راس��ینگ کالب را 
برعه��ده گرف��ت اما دوباره در همان س��ال به دنیای 
فوتبال بازگش��ت. هدایت تیم ملی آرژانتین در سال 

2008 نیز به او سپرده شد. 
 مارادون��ا مربی تیمی ش��د ک��ه س��تاره ای همچون

لیونل مس��ی در آن بازی می کرد و هدفش قهرمانی 
در جهان بود. 

آرژانتین پ��س از 1986 به هیچ عنوان دس��ت پیدا 
نکرده ب��ود. مارادونا کاپیتان تیم مل��ی در آن زمان 
بود. دوران مربیگری ماردونا در آرژانتین با شکس��ت 
س��نگین چهار ب��ر صفر برابر آلم��ان در جام جهانی 

2010 آفریقای جنوبی به پایان رسید. 
او س��پس در س��ال 2011 دوره کوتاه مدتی هدایت 

الوصل امارات را بر عهده گرفت. 
اکنون نیز به نظر می رس��د دوران مربیگری مارادونا 
به پایان رس��یده است و حاال نوبت زین الدین زیدان 

است.

اختالفی دیگر بین وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال در راه است

منچس��تریونایتد که در س��ال اول دیوید مویس در این تیم نتوانس��ت عملکرد 
خوبی داش��ته باشد، لوئیس، فان خال را به عنوان سرمربی جدید خود منصوب 
کرد تا بتواند نتایج فرگوسن را تکرار کند ولی او سال قبل که اولین فصل او در 
منچستریونایتد بود تنها توفیقی که داشت کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا بود.

فان خال در این فصل همراه منچس��تریونایتد در لی��گ قهرمانان موفق نبود و 
در مرحله گروهی حذف ش��د و در جام اتحادیه نیز با شکس��ت برابر میدلزبورو 
 حذف شد و اکنون تنها روی لیگ برتر و جام حذفی تمرکز کرده است. هر چند 
بازی های کس��ل کننده و مالل آور این تیم هواداران منچستر را از کسب نتیجه 
ناامید کرده و چه بسا اگر گل رونی در بازی برابر لیورپول نبود اکنون این مربی 

هلندی 63 ساله اخراج شده بود.
این مربی هلندی در این فصل منتقدان زیادی داش��ته است که جدیدترین آنها 
یوس��ین بولت ،سریع ترین مرد جهان است. بولت چند سال پیش درباره حضور 
در فوتبال گفت: من عاش��ق بازی در منچستریونایتد هستم و این تیم را خیلی 
 دوس��ت دارم و امی��دوارم روزی بع��د از پایان دوومیدانی ب��ه من فرصت حضور 

در این تیم داده شود. منچستریونایتد تیم محبوب من است.
بولت اکنون درباره منچستریونایتد با فان خال گفت: به هیچ وجه دوست ندارم 
در این تیم بازی کنم. تیم فان خال بس��یار خس��ته کننده و مالل آور بازی می 
 کند و این آن تیمی نیست که من به دنبال بازی در آن بودم و به هیچ وجه نیز 

در این تیم بازی نخواهم کرد.

سریع ترین مرد جهان 
منتقد جدید فان خال

ابهام بر سر انتخاب سرپرست فدراسیون تازه ترین جنجالی 
اس��ت که این روز ها در فوتبال پرحاشیه ایران رخ داده،  اما 
واقعا این مشکل چگونه قابل حل است؟ با تعامل و نگاهی 

ملی گرایانه یا تهدید و تعارض؟
در تازه ترین نوع از حواش��ی فدراس��یون فوتب��ال این بار 
جنجالی تازه بر سر مشخص ش��دن سرپرست فدراسیون 
آن هم پس از پایان دوره ریاست علی کفاشیان مطرح شده، 
سرپرستی که باید تا برگزاری انتخابات در اردیبهشت 95 

سکاندار فوتبال ایران باشد.
این جنج��ال وقتی پررنگ تر می ش��ود ک��ه بدانید نظرات 
 وزارت ورزش و فدراس��یون فوتب��ال در آن متف��اوت 
دیده می ش��ود. به نظ��ر می رس��د وزارت ورزش و جوانان 

معتقد است که بر اساس روال مرس��وم باید سرپرستی 
برای فدراسیون انتخاب ش��ود و اصوال هم سرپرست 

 باید کس��ی باش��د غیر از رییس فعلی فدراسیون، 
تا تاثیرگذاری بر چرخه انتخابات به حداقل برسد 
اما فدراسیون نش��ین ها حداقل تاکنون چنین 
چی��زی را نپذیرفته اند و آن طور ک��ه از قرائن 
برمی آید نمی خواهن��د زیر بار چنین نظریه ای 

هم بروند.
ورزش  مع����اون  س����جادی   .. .  نص����را

 حرفه ای و قهرمان��ی وزارت ورزش و جوانان چندی پیش 
 در این ب��اره گفت��ه ب��ود: » ب��ا توجه ب��ه وقف��ه دو ماهه 
به وجود آمده از دوره ریاست کفاش��یان تا زمان برگزاری 

انتخابات فدراسیون بهتر است سرپرست تعیین شود.«
 س��جادی حتی راه��کار مس��المت آمیز نی��ز داده و گفته: 
 »به نظرم ای��ن کار می توان��د با کمی تعام��ل و هماهنگی 

با وزارت ورزش و جوانان صورت پذیرد.«

اما مه��دی تاج؛ نایب ریی��س دوم فدراس��یون فوتبال نیز 
در این باره گفته که سرپرست فدراس��یون از سوی هیات 
رییسه انتخاب می شود. محمود اسالمیان نایب رییس اول 
فدراسیون فوتبال نیز در این باره گفته است: » این مساله 
باید توس��ط اعضای هیات رییس��ه تصمیم گیری شود اما 
با توجه به زمان اندکی که پیش روس��ت، قاعدتا کفاشیان 
سرپرس��تی را بر عهده خواهد داشت«. همسویی اظهارات 
نایب رییس کفاش��یان در این ماجرا 
به خوبی روش��ن اس��ت، 
نکته ای که به نظر 
می رس���د 

حامی��ان ع��دم تغیی��ر در فدراس��یون این روزه��ا بیش 
از گذش��ته ب��ر آن تاکی��د دارن��د. آنه��ا می گوین��د ک��ه 
مجم��ع فدراس��یون فوتب��ال ای��ن اختی��ار را ب��ه هیات 
 رییس��ه داده و هی��ات رییس��ه نی��ز سرپرس��ت را تعیین 
خواهد کرد. اکنون پرسش این اس��ت که مطابق پیشنهاد 
معاون وزیر آیا سرپرس��ت فدراس��یون فوتبال در تعامل با 
وزارت ورزش و جوانان مش��خص خواهد ش��د یا اینکه به 
گفته  اسالمیان، هیات رییسه فدراسیون راسا در این زمینه 
تصمیم گیری و علی کفاش��یان را تا برگزاری مجمع بعدی 
 ابق��اء خواهد کرد؟ موضوع��ی که حداق��ل تاکنون معاون 

وزیر ورزش تلویحا با آن مخالفت کرده است.
آن گونه که از شواهد امر پیداست، تعارض در نظرات وزارتی 
و فدراسیون نشین ها در این موضوع به خوبی هویداست و 
این بار نیز می رود تا این حاش��یه هم بر ش��رایط پیچیده 

انتخابات فدراسیون فوتبال در سال آینده بیفزاید.
امید اس��ت که هر اتفاقی در موضوع انتخابات سرپرس��ت 
 فدراس��یون فوتبال خواهد افتاد با تکیه بر قانون باش��د و 
در نهایت نیز ش��رایط به گونه ای رقم بخ��ورد که برخی 
نتوانند با تهدید دخالت در امور فوتبال این بار نیز سیاست 
 فکری و ش��اید هم منفعت طلبانه و شخص محور خود را 
در پیش بگیرند و شرایط فوتبال را پیچیده تر از قبل کنند.

آگهی مناقصه عمومی – شماره مجوز )1394-5526(

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان 

موضوع مناقصه: 1- تامین 120 دستگاه انواع خودروی سواری با سوخت و راننده جهت پروژه های مهندسی، اجرای طرحها، 
گازرسانی به صنایع و ادارات گاز در سطح استان اصفهان 2- تامین 110 دستگاه انواع خودروی سواری و وانت با سوخت و 
راننده جهت ادارات گاز در سطح استان اصفهان همچنین تامین 17 دستگاه اتوبوس و مینی بوس جهت خدمات ایاب و ذهاب 

کارکنان مستقر در اصفهان و انجام خدمات رانندگی و اپراتورهای ماشین آالت سنگین
 1-می�زان تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه )1( :2/215/000/000 ریال)دو میلیارد و دویس��ت و پان��زده میلیون ریال( 

کد فراخوان:1436046
 2- می�زان تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه)2( : 2/290/000/000 ری��ال )دو میلیارد و دویس��ت و ن��ود میلیون ریال(

 کد فراخوان:1436047
3- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان – خیابان چهارباغ باال – شرکت گاز استان اصفهان 

4- مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 1394/11/14
 مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به پایگاه اطالع رس��انی الکترونیکی ش��رکت گاز اس��تان اصفهان
  ب��ه آدرس www.nigc-isfahan.ir  ،    www.iets.mporg.ir    ی��ا ب��ا ش��ماره تلف��ن ه��ای 031-36271031-5

 امور قراردادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.

نوبت اول

)سهامی خاص(

ماجراجویی ستارگان فوتبال در دنیای مربیگری
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آیا می دانستیدزنگ تفریح

 در عصر یخبندان بس��یاری از حیوانات یخ زدند و مردند. خارپش��ت ها 
 وخامت اوض��اع را دریافتند و تصمی��م گرفتند دور هم جمع ش��وند و 

بدین ترتیب خود را حفظ کنند...
ولی خارهای ش��ان یکدیگ��ر را زخمی می کرد با اینک��ه وقتی نزدیک 
تر بودند گرمتر می ش��دند ولی تصمیم گرفتند از کنار هم دور ش��وند 
 ولی با این وضع از س��رما ی زیاد م��ی مردند، از ای��ن رو مجبور بودند 

بر گزینند:
یا خارهای دوس��تان را تحمل کنند و یا نسل ش��ان از روی زمین محو 

شود... 
دریافتند که باز گردند و گردهم آیند. آموختند که با زخم های کوچکی 
که از همزیستی بسیار نزدیک با کس��ی به وجود می آید کنار بیایند و 
زندگی کنند چون گرمای وجود آنها مهم تر است و این چنین توانستند 

زنده بمانند... 
بهترین رابطه این نیست که اش��خاص بی عیب و نقص را گردهم آورد 
بلکه آن است هر فرد بیاموزد با معایب دیگران کنار آید و محاسن آنان 

را تحسین کند.... 

موفقیت و خوشبختی تو فقط به خودت بستگی دارد. فرصت های الهی و 
نشانه های خدا هر ثانیه برایت فرستاده می شوند. لحظات ناب و هدایای 
 بزرگ��ی را خداوند در اختی��ار تو در مس��یر راه زندگی تو ق��رار می دهد 

تا خود را به اوج برسانی. 
خداوند در هر ثانیه برای تو نشانه ای می فرستد. 

تمام پیام ها و نشانه ها از سمت روح کیهانی الهی خدا است. 
تمام اتفاقات برای تو، پیام و حرف هایی دارند. 

خ��دا در ه��ر ثانی��ه با خ��ش خ��ش برگ ها، ب��ا صدای ب��اد، ب��ا طلوع 
 خورش��ید، با صدای دوس��تی، ب��ا آواز پرنده ای، ت��و را ب��ه هدفی الهی 

می خواند. 
 او  هر ساعت با جمله ای که از دوستی به تو می رسد، با کتابی که اتفاقی 
به دست تو می رس��د، با سخنی زیبا که از رس��انه ای به گوش می رسد، 
با فرستادن بنده ای به س��مت تو، تو را یک قدم بیشتر به سوی موفقیت 

می برد. 
 تک تک اتفاقات زندگی در پرتو تدبیر الهی اس��ت. تمام��ی اتفاقاتی که 
در اطرافت می افتد، تمامی چیزهایی که هر روز می بینی یا می شنوی، 
 هر کدام ب��ه طریقی آمده ان��د تا تو را یک قدم در مس��یر خوش��بختی 

به سعادت جلو برند. 
آنها آمده اند تا خدا از طریق آن ها با تو سخن گوید.  

آنها آمده اند ک��ه خدا تمامی زیبایی و س��عادت و قدرت��ی را که الیقش 
هستی، ازطریق آنان بر تو ارزیانی کند. 

آنها آمده اند که نغمه عشق خدا را برایت بسرایند. 
آنها آمده  اند تا تو را غنی و پربار کنند. 

نشانه های خدا به سمت آرزوها و خواسته های تو جهت گیری شده است.                                                                                                        
گردآورنده: مریم پدریان

 روزی لیلی از عالقه شدید مجنون به او و اشتیاق بیش از پیش دیدار او
 با خبر شد.

پس نامه ای به او نوشت و گفت:
 اگر عالقه مندی ک��ه منو ببینی، نیمه ش��ب کنار باغی که همیش��ه از 

اون جا گذر می کنم باش.
مجنون که شیفته دیدار لیلی بود چندین ساعت قبل از موعد مقرر رفت 

و در محل قرار نشست .
نیمه شب لیلی آمد و وقتی اونو تو خواب عمیق دید …

از کیسه ای که به همراه داشت چند مشت گردو برداشت و کنار مجنون 
گذاشت و رفت.

مجنون وقتی چشم باز کرد، خورشید طلوع کرده بود آهی کشید و گفت :
ای دل غافل یار آمد و ما در خواب بودیم. افس��رده و پریش��ون به شهر 

برگشت.
در راه، یکی از دوستانش آن را دید و پرسید: چرا این قدر ناراحتی؟!
و وقتی جریان را از مجنون شنید با خوشحالی گفت: این که عالیه!

آخه نشونه اینه که، لیلی به دو دلیل تو رو خیلی دوست داره!
دلیل اول اینکه: خواب بودی و بیدارت نکرده!

و به طور حتم به خودش گفت��ه: اون عزیز دل من، که تو خواب نازه پس 
چرا بیدارش کنم؟!

 و دلیل دوم اینکه: وقتی بیدار می ش��دی، گرس��نه بودی و لیلی طاقت 
این رو نداشت پس برات گردوگذاشته تا بشکنی و بخوری!

مجنون سری تکان داد و گفت : نه ! اون می خواسته بگه:
تو عاشق نیستی! اگه عاشق بودی که خوابت نمی برد!

تو رو چه به عاشقی؟ بهتره بری گردو بازی کنی!
قضاوت همیشه آسان است، اما حقیقت در پشت زبان وقایع نهفته است.

چگونگی و کیفیت افراد، وقایع و یا سخنان دیگران به تفسیری است که 
ما  از آنها می کنیم و چه بسا که حقیقت، غیر ازتفسیر ماست.

شعر)طنز(حکایت 

دماغ عمل نکرده 
اگه مثل کلنگه
مثل لوله تفنگه

با خوشگلیت می جنگه
طبیعیه، قشنگه

نگو که این یه درده
دماغ عمل نکرده

****
اگر که مثل فیله
و یا از این قبیله

روی نوکش زیگیله
غصه نخور، اصیله
هی نرو پشت پرده
دماغ عمل نکرده

****
یکی می گه درازه
خیلی ولنگ و وازه
یکی می گه ترازه
غصه نخور که نازه
ببین خدا چه کرده
دماغ عمل نکرده

****
دماغ نگو جواهر
سوژه شعر شاعر

طویل فی المظاهر
پدیده معاصر

آهای تخم دو زرده
دماغ عمل نکرده

                                                                                                                       ادامه دارد...

کاریکاتور )  بدون شرح  (

جواب سودوکو  شماره 1783سودوکو  شماره 1784

هنگامی که یک نفر داوطلب انجام کاری ش��ود که نه از 
عهده اش برآید نه سررش��ته اش را داشته باشد و عاقبت 
هم آن کار را خراب کند و ضرر هم ببیند آنان که درباره 
او »گاف« می زنند و صحبت می کنند از س��ر تمس��خر 
این مثل را می زنند. می گویند خر پی��ر و از کار افتاده ای 
را که دیگر هیچ کاری ازش س��اخته نب��ود در صحرا ول 
کرده بودند. یک گرگی او را دید و در کمینش نشس��ت 
تا بمیرد و او را بخورد. خر که گوش��ه ای افتاده بود گرگ 
را دید و فهمید که چه منظور و نیتی دارد. پیش خودش 
نقشه ای کش��ید و بلند گرگ را صدا زد. گرگ آمد پیش 
او، خر گف��ت: »می دونم که می خ��وای همین که جونم 
دراومد مرا بخوری، منم حرفی ندارم چون در دنیا خیلی 
زحمت کشیدم و دیگه نمی خوام زجر بکشم و صبر کنم 

تا از گرسنگی جونم دربیاد، حاال برای اینکه هم تو زودتر 
از گوشت من بخوری و سیر بش��ی، هم من زودتر از رنج 
پیری و گرسنگی خالص بشم فکری به خاطرم رسیده و 
آن اینکه نعلی را که صاحبم درسم دستم کوبیده تا قدرت 
و توانایی پیدا کنم و براش بارکشی کنم تو با دندون های 

تیزت دربیاری جون منم درمیاد و زود می میرم.«
گرگ باورش شد. خر دس��تش را باال گرفت و گرگ زیر 
دس��ت خر خوابید و با دندان های تیزش میخی را که به 
نعل او زده بودند گرفت و همین که خواست میخ را با یک 
ضرب از دست خر بیرون بکشد خر دستش را محکم به 
دهن گرگ زد و تمام دندان های گرگ شکست و دهنش 
پر خون شد. گرگ که خیلی پشیمان شده بود به خودش 

گفت: » جدمان قصاب بود ما را به نعلبندی چکار! «

م��ی خواهیم با توج��ه به منطق چیدم��ان قطعات 
دومینو، گزینه صحیح را بیابیم.

به قطعات چیده ش��ده دومینو در شکل باال )سمت 
چپ( توجه کنید. آیا می توانید ب��ا توجه به منطق 

چیدمان این قطعات، گزینه صحیح را بیابید.

یک معما احتماالت بسیار ساده بود.
بر همین اساس، پاس��خ برابر با گزینه ۴ یعنی 

عدد ۲۷ است.

معما

1 5 8 4 7 2 3 9 6 
4 6 3 5 9 8 1 2 7 
2 9 7 6 3 1 5 4 8 
9 4 5 1 8 3 7 6 2 
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جدمان قصاب بود ما را به نعلبندی چکار؟

داستان

در زندگی همه ما پی��ش آمده که برخی اصطالحات را بدون دانس��تن 
ریشه و وجه تس��میه اش بکار ببریم و یا یک رس��م و آداب خاص را به 
 صرف تقلید از پیشینیان خود، بدون اینکه بدانیم چیست و از کجا آمده 

انجام داده باشیم.
ایران بزرگ ترین صادرکننده کتیرا در جهان است.

چین بیشتر از هر کشوری همسایه دارد، چین با 13 کشور هم مرز است.
شلوغ ترین مکان دنیا کندوی زنبور عسل است.

خوردن کاهو مانع ریزش و سفید شدن موها می شود.
 اس��ید معده کرکس ها به طور باورنکردنی قدرتمند است به طوری که 
در مطالعات انجام شده مشخص شد که معده این جاندار قادر است حتی 

استخوان ها و فلزات را ذوب کند.
 مورچ��ه بولداگ س��یاه در اس��ترالیا ب��ا یک گاز م��ی تواند انس��انی را 

از پا درآورد.
س��ال 1889 میالدی برای اولین بار توت فرنگی به شکل امروزی وارد 

بازار شد.
اندازه قلب هر کس به اندازه مشت اوست.

 هند بزرگ ترین کش��ور تولی��د کننده ش��یر از نظر مق��دار در جهان
 است.

زرافه ها هفت مهره در گردن دارند. برای یک پس��تاندار طبیعی نیست 
 که هفت مهره در گردن داش��ته باش��د اما گردن دراز ی��ک زرافه بالغ 

۷ مهره دارد.
جنین در رحم مادر می تواند سکسکه کند.

گورکن تنها حیوانی است که مانند انسان جذام می گیرد.
آمریکا، آالسکا را متری فقط ۲ سنت از روسیه خرید.

مردمک چشم اختاپوس مستطیل شکل است.
س��ریع ترین ماهی دنیا Sail Fish اس��ت که 110 کیلومتر بر ساعت 

سرعت دارد.
 کودکانی که بیش��تر از س��بزیجات، گیاهان و مواد خام غذا می خورند، 

از دیگران با هوش ترند.
کانگورو قادر نیست عقب عقب راه برود.

 

ای انسان زیبا 

دماغ عمل نکرده قرار مالقات عاشقانه لیلی و مجنون!

جواب معما 1783  معما 1784

قضاوت

اختاپ��وس تنهایی در اقیانوس زندگی م��ی کرد. روزی 
کوسه ای به او نزدیک می ش��ه و می گه: دوست داری با 

هم دوست بشیم؟ 
اختاپوس خوش��حال می ش��ه که قراره دوستی داشته 
باش��ه و میگه باش��ه. کوس��ه میگه اما یه ش��رط دارم. 
اختاپوس میگه: چی؟ کوس��ه میگه: که یکی از بازوهاتو 
 بدی بخ��ورم. اختاپوس ب��ه بازوهاش نگاه م��ی کنه و 
می گه: من که بازو زیاد دارم خب ایرادی نداره، یکیش 
مال تو. کوس��ه بازوی اختاپوس رو  می خوره و دوستی 
 اون ها ش��روع می ش��ه.  اون ها خیلی با هم شاد بودن. 

با سرعت ش��نا می کردن و خاطره می ساختن با هم. به 
هر دوشون خیلی خوش می گذشت و اختاپوس خیلی 
خوش��حال بود. اما هر وقت که کوسه گرسنه می شد، از 

اختاپوس می خواست یک بازوی دیگه بهش بده. 
و اختاپوس برای دوستیشون این کار رو می کرد. 

 ت��ا اینکه یک ش��ب، دیگ��ه بازوی��ی ب��رای اختاپوس 
باقی نمونده بود و کوسه بهش گفت من گرسنه ام... 

اختاپوس گفت اما بازویی نیست. کوسه گفت حاال همه 
خودتو می خوام و اختاپوس خورده شد!!!

بعد از اینکه کوسه گرسنگیش رفع شد، یاد خاطراتش با 

اختاپوس افتاد و دلش تنگ شد. 
 خیلی خیل��ی دلش تنگ ش��د، اون یه دوس��ت واقعی

 بود. 
کوسه غمگین شد و رفت تا یک دوست دیگه پیدا کنه. 

نکته و نتیجه: ما هم بعضی وقتا تو رابطه هامون همین 
کارو می کنیم...
اختاپوس ایم!!! 

فقط برای اینکه احساس کنیم کسی دوستمون داره.... 
فقط برای اینکه دوست داشتنی دیده شیم... 

 کوس��ه هایی وارد می ش��ن و آروم آروم قس��مت هایی 
 از آدم دوس��ت داش��تنی درونم��ون رو س��رکوب 
 می کنیم، از خودمون تکه هایی رو قطع می کنیم و درد 
می کش��یم، فقط برای اینکه همون تصویری بشیم که 

آدمی تو رابطه از ما می خواد و این درد داره. 
دردناکه  اما باز هم ادامه می دیم تا جایی که دیگه هیچ 
احس��اس خوب و دوست داشتنی نس��بت به درونمون 
 و خودمون نداریم. حتی ش��اید از خودمون هم بدمون 
 می یاد. اما برای اینکه کوس��ه باهامون دوس��ت بمونه 

از خودمون می کنیم و می دیم بهش تا اینکه نذاره بره. 
 ام��ا باالخ��ره خس��ته م��ی ش��یم و رابط��ه رو قط��ع 

می کنیم. 
احتماال کوسه می ره سراغ طعمه جدیدش و ما می مونیم 
 و این فکر که دیگه قرار نیست رابطه صمیمی و درستی

با دیگری داشته باشیم...
 این داس��تان پای��ان تلخ ت��ر دیگ��ه ای هم م��ی تونه 
 داشته باش��ه، اینکه کس��ی که س��ال ها آزارمون داده،

 برمی گرده و می گه: دلم برات تنگ شده!!! 
به گذشته ها که نگاه کنیم، کوسه هایی از خاطرات مون 

سرک می کشن و می گن: »سالم« برگردم؟؟
و تو بگو:  نه!!!!

 مردی صب��ح از خ��واب بی��دار ش��د و دی��د تب��رش ناپدید 
شده است. 

شک کرد که همسایه اش آن را دزدیده باشد، برای همین، 
تمام روز او را زیر نظر گرفت. 

متوجه ش��د که همس��ایه اش در دزدی مهارت دارد، مثل 
یک دزد راه می رود، مث��ل دزدی که م��ی خواهد چیزی را 
پنهان کند پچ پچ می کند، آن قدر از ش��کش مطمئن ش��د که 
 تصمیم گرفت به خانه بر گردد، لباسش را عوض کند، نزد قاضی برود و 

شکایت کند. 
 ام��ا همی��ن ک��ه وارد خانه ش��د، تب��رش را پی��دا ک��رد. زن��ش آن را ج��ا به جا 

کرده بود. 
مرد از خانه بیرون رفت و دوباره همسایه اش را زیر نظر  گرفت و دریافت که او مثل 

یک آدم شریف راه می رود، حرف می زند و رفتار  می کند!

اختـا  پـوس

ایستگاه ضرب المثل
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مفاد آرا      
10/371 آگه�ی مف�اد آراء »قان�ون تعیی�ن تکلی�ف وضعی�ت ثبت�ی اراض�ی 
وساختمانهای فاقد س�ند رسمی« هیات حل اختالف مس�تقردراداره ثبت اسناد 

وامالک زواره
آگهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی« که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقردراداره 
ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله ی 15 روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار و محلی آگهی می شودودر 
روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رأی هیئت باحضور نماینده شورای اسالمی روستا 
در محل الصاق می گردد تا شخص یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند در 
شهرها از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف مدت 
دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک زواره تسلیم و رسید اخذ نمایند واز 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نموده و گواهي تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم 
نمایند،در این صورت اقدامات ثبت  موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است.در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض،گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
 دادگاه عمومی محل راارائه نکن��د ،اداره ثبت زواره مبادرت به صدور س��ندمالکیت

می نماید. صدور سند مالکیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نیست:
1-رأی ش��ماره 139460302021000276 مورخ 94/10/09 – آقای صابر جمالی فرزند 
حسین بشماره ملی 1189946114 شش��دانگ یکباب دکان احداثی برروی قسمتی از 
پالک 5366 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 26/55 متر مربع خریداری رسمی از اسماعیل سالمه زاده زواره.
2- رأی شماره 139460302021000277 مورخ 94/10/12 – آقای علیرضا دوالبی فرزند 
محمد بشماره ملی 118884628 ششدانگ یکبابخانه احداثی برروی قسمتی از پالک 
83 فرعی واقع در تلک آباد 142 اصلی دهس��تان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 193/05 متر مربع خریداری رسمی از خانم سمانه عرب خابوری.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/10/19                                                                                                                                 

تاریخ انتشار نوبت دوم:  1394/11/03                                                                                                          
ذبیح اله فدائی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک زواره

مفاد آراء
10/554 آگه�ی مف�اد آراء)قان�ون تعیی�ن تکلی�ف وضعی�ت ثبت�ی اراض�ی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی(هیات حل اختالف مس�تقر در اداره ثبت اسناد 

وامالک جوشقان
اراض��ی  ثبت��ی  وضعی��ت  تکلی��ف  تعیی��ن  آراءقان��ون  مف��اد  آگه��ی 
وس��اختمانهای فاق��د س��ند رس��می ک��ه در اجرای م��اده ی��ک قان��ون مذکور 
توس��ط هیئ��ت ح��ل اخت��الف مس��تقر در ثب��ت جوش��قان ص��ادر گردی��ده 
 ودر اج��رای م��اده 3قان��ون مذک��ور در دو نوب��ت ب��ه فاصل��ه 15روز از طری��ق 
روزنامه های کثیر االنتش��ار و محلی آگهی میشود تا ش��خص یا اشخاصی که به 
آراءمذکور اعتراض دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان تسلیم ورس��ید اخذ نمایند واز تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره ثبت جوشقان تسلیم نمایند 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد  .                                                                      
1- رای شماره 139460302119000328 مورخ  1394/10/13-  محمد علی صادقی فرزند  
بشیر  به شماره ملی 1262597447 ششدانگ یکباب انباری پالک شماره 2226 فرعی  

از یک  اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان به مساحت 21/50 متر مربع. 
2- رای شماره139460302119000336 مورخ  1394/10/19- آقای اصغر شمسی فرزند 
نور اله  به شماره ملی 1262563038 پانزده سهم مشاع از بیست و پنج سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی  پالک شماره 1129 فرعی  از یک  اصلی  واقع دربخش ثبتی 

جوشقان به مساحت 968/69 متر مربع.   
3- رای شماره 139460302119000338 مورخ  1394/10/21- اقای حمیدعارضی  فرزند 
حیدر به شماره ملی 1262662117  شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک شماره 
1274 فرعی  از 21 اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان به مساحت 1789/80 متر مربع.         
4- رای شماره 139460302119000339 مورخ  1394/10/21- اقای محمدرضا توسلی 
فرزند خدابخش  به شماره ملی 1262649609سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه 
پالک ش��ماره 3284 فرعی  از یک  اصلی  واقع دربخش ثبتی جوش��قان به مساحت 

152/65 متر مربع.  
5-رای شماره 139460302119000341 مورخ 1394/10/28- خانم خدیجه چوپان فرزند 
بمانعلی به شماره ملی 1263531350 ششدانگ انباری و زمین محصور متصله پالک 
ش��ماره 2334 فرعی از یک اصلی واقع در بخش ثبتی جوشقان به مساحت 199/42 

متر مربع
تاریخ انتشار نوبت اول شنبه 1394/11/03

تاریخ انتشار نوبت دوم یکشنبه 1394/11/18
م الف:30172 زهره زرگری - کفیل ثبت اسناد وامالک جوشقان       

تحدید حدود اختصاصی 
10/365 شماره:1394/04/159558-1394/10/14 چون تمامی ششدانگ قطعه زمین 
محصور پالک 1000 فرعی از 37-اصلی واقع در کش��ه بخش 11  ثبت نطنز که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام اعظم پریاری فرزند حسین در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اس��ت اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 1394/12/22 
ساعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین ی��ا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدی��دی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د.تاریخ انتش��ار:1394/11/03 

م الف:311 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

10/453 شماره:1394/04/162029-1394/10/19 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
قطعه زمین بائره مشهور افتاده یک قفیزی پالک شماره 316 فرعی از شماره 51-اصلی 
واقع در رهن جزء بخش 9 حوزه ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمود 
ترابیان فرزند فارس در جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
نیامده اس��ت اینک بنا به دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 94/12/12 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1394/11/03 م الف:323 عباسعلی عمرانی 

- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز
آگهی فقدان پرونده ثبتی پالک 2/1039

براساس دفاتر احصائیه موجود در اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا الف( به موجب 
یک فق��ره اظهارنامه ثبتی آقای فتح ال��ه طاهر و محمد طاهر فرزندان غالمحس��ین 
بالسویه تمامت شانزده سهم مشاع از قطعه ملک سی و هفت و نیم سهمی به شماره 
پالک ثبتی 2/1039 واقع در فضل آباد بخش یک ثبتی شهرضا را تقاضای ثبت نموده 
اند پس از جری تش��ریفات قانون 16 س��هم مذکور ثبت دفاتر امالک و سند مالکیت 
صادرگردیده است. ب( به موجب یک فقره اظهارنامه ثبتی یداله باغبان فرزند قدیرعلی 
تقاضای ثبت یک و نیم سهم مشاع و خانم زهرا کسائی فرزند نعمت اله تقاضای ثبت 
تمامت هفتاد و پنج صدم سهم مشاع از قطعه ملک سی و هفت و نیم سهمی شماره 
پالک ثبتی 2/1039 واقع در فضل آباد بخش یک ثبتی شهرضا را نموده اند که پس از 
جری تشریفات قانونی 2/25 )دو سهم و بیست و پنج صدم( سهم مذکور ثبت دفاتر 
امالک و سند مالکیت صادر و به موجب رای صادره از سوی هیئت حل اختالف ماده 
147-اصالحی قانون ثبت: شش��دانگ یک باب خانه در ازاء دو و نیم سهم مذکور در 
سهم آقای یداله باغبان و خانم زهرا کسائی قرار گرفته است که شماره پالک 2/7475 
مجزی شده از پالک 2/1039 جهت آن منظور و سند مالکیت ششدانگی پالک 2/7475 
ثبت دفاتر امالک و صادر گردیده است و هم اکنون پرونده ثبتی پالک 2/1039 مفقود 
گردیده اس��ت در باب معامالت انجام شده نس��بت به پالک 2/1039 با دفاتر اسناد 

رسمی تابعه مکاتبه که پس از وصول پاس��خ دفاتر مذکور و بررسی های به عمل 
آمده طبق اعالم دفتر امالک 16 س��هم مش��اع فوق الذکر به نام آقایان و خانمها: 1- 
نعمت اله کافی فرزند محمدعلی نسبت به یک سهم و هفتاد و پنج صدم سهم مشاع 
2- محمدرضا کافی ش��هرضا فرزند محمدعلی نس��بت به 8 سهم مشاع 3- مهدیه 
رضائی فرزند رضا نسبت به یک سهم مشاع4- یحیی حبیبی فرزند محمد نسبت به 
یک سهم مشاع 5- پروانه کافی فرزند نعمت اله نسبت به هفده - چهل وچهارم سهم 
مشاع به استنثاء بهاء ثمنیه اعیانی 6- منیره کافی فرزند نعمت اله نسبت به هفتصد و 
چهارده – یکهزار و هشتصد و چهل و هشتم سهم مشاع به استنثاء بهاء ثمنیه اعیانی 
7- زهرا کافی فرزند نعمت اله نسبت به هفده – چهل و چهارم سهم مشاع به استثناء 
بهاء ثمنیه اعیانی 8- محس��ن کافی فرزند نعمت اله نسبت به یکهزار و چهارصد و 
بیست و هش��ت – یکهزار و هشتصد و چهل و هشتم سهم مش��اع به استثناء بهاء 
ثمنیه اعیانی 9- منصوره کافی فرزند نعمت اله نسبت به هفده - چهل و چهارم سهم 
مشاع به اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیانی 10- محمد مهدی کافی فرزند نعمت اله نسبت 
به هفده – بیست و دوم سهم مشاع به اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیانی 11- فاطمه کافی 
فرزند نعمت اله نس��بت به هفتصد و چهارده – یکهزار و هشتصد و چهل و هشتم 
سهم مشاع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی 12- علیرضا کافی فرزند نعمت اله نسبت 
به یکهزار و چهارصد و بیست و هش��ت – یکهزار و هشتصد و چهل و هشتم سهم 
مشاع به اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیانی 13- خانم صدیقه خوانساریان دهکردی مالک 
بهاء ثمنیه اعیانی چهار سهم و بیست و پنج صدم س��هم مشاع همگی از 16 سهم 
مشاع از سی و هفت و نیم سهم ششدانگ ثبت دفاتر امالک می باشد لذا مراتب یک 
نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی ادعای انجام معامله - تنظیم 
سند یا اسناد رسمی – بازداشت – توقیف – رهن و موارد دیگری نسبت به 16 سهم 
مشاع پالک مذکور که به نام مالکان ردیف یک الی دوازده این آگهی ثبت دفاتر امالک 
می باشد دارند و تاکنون ثبت دفاتر امالک نشده است مستند و مستدل ظرف مدت 
س��ه ماه از تاریخ انتش��ار این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک ش��هرضا واقع در 
خیابان پاس��داران – خیابان فرهنگ ارائه و اعالم نمایند و این آگهی فقط یک نوبت 
منتشر و بعد از سپری شدن مهلت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نمی باشد.تاریخ 
انتشار:1394/11/03 سید مهدی میرمحمدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا 

اجرایيه 
10/626 ش��ماره اجراییه:9410423623500021 ش��ماره پرونده:9109983624100806 
شماره بایگانی ش��عبه:930778 بموجب درخواس��ت اجراي حکم مربوطه به شماره 
9410093623500379 و ش��ماره دادنامه مربوطه 9409973623500268 محکوم علیهم 
1- غیاث الدین یاری قل زانی مدیرعامل ش��رکت عمارت گس��تر آویش��ن 2- علی 
رئیسیان دستکی مدیرعامل شرکت ایمن گس��تر اسپادانا هر دو به نشانی مجهول 
المکان محکوم هستند به رفع ممانعت از حق با اعاده وضع به حال سابق و پرداخت 
نیم عشر دولتی در حق دولت. مشخصات محکوم له: شرکت آب منطقه ای اصفهان 
به نشانی اردس��تان – فلکه مدرس اداره آب. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آن��را به موقع اجرا گذارد)م��اده34 قانون اجرای احکام 
مدنی(.2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول به طور مشروح و مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اش��خاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرس��ت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعس��ار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضایی ارائه نماید واال به درخواس��ت محکوم له بازداشت می شود)مواد8و3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1394(. 4 – خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزی��ری درجه هفت رادر پی دارد)ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و م��اده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(. 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود)ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 
کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی1394(.م الف:884 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اردستان)101 جزایی سابق(

حصر وراثت
10/627 آقای بابک جاریانی دارای شناس��نامه ش��ماره 833 به شرح دادخواست به 
کالس��ۀ 411/94ش1 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رحمت اله جاریانی بشناسنامه 316 در تاریخ 1394/8/27 
اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به:1- همایون جاریانی فرزند رحمت اله به شماره شناسنامه 1146 )پسر متوفی( 2- 
بابک جاریانی فرزند رحمت اله به شماره شناسنامه 833 )پسر متوفی( 3- معصومه 
جاریانی فرزند رحمت اله به شماره شناسنامه 508 )دختر متوفی( 4- زهرا جاریانی 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 12 )همس��ر( و به جز نامبردگان فوق ورثه دیگری 
ندارد. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف:340 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نطنز 
ابالغ وقت رسيدگی

10/628 در خصوص پرونده کالسه 94/295ش4 خواهان مریم کامرانی فرزند محمد 
 به نش��انی اردستان بغم روس��تای جنبه درخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال سند 
به طرفیت صادق عرفانی به نشانی مجهول المکان تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
 برای ش��نبه 94/12/8 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان

 بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید نش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این ش��عبه واقع در جنب دادگستری اردس��تان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:888 شعبه چهارم حقوقی شورای حل 

اختالف اردستان 
فقدان سند مالکيت 

10/629 نظر به اینکه س��ند مالکیت 44 حبه مش��اع از 72 حبه ششدانگ خانه پالک 
ثبتی ش��ماره 1343 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش 17 اصفه��ان ذیل ثبت 7080 در 
صفحه 297 دفتر 140 امالک به نام مسیب عس��کری ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است سپس فرشید عسکری احدی از ورثه نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده:94030339656664-94/9/23 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شهود آن ذیل شماره:18943-94/9/22 به گواهی دفترخانه 51 اردستان رسیده است 
مدعی است که س��ند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست 
صدور المثنای س��ند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی ذیل م��اده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش��ود چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتش��ار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا س��ند معامله به این اداره تسلیم و رس��ید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل س��ند مالکیت به ارائه کننده سند مس��ترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرس��ید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف:887 عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان 
حصر وراثت

10/630 آقای رضا برخوردار به شناس��نامه ش��ماره 102 به اس��تناد شهادتنامه و 
گواهی فوت و رونوشت ورثه درخواست به ش��ماره 236/94 تقدیم این دادگاه نموده 
چنین اشعار داشته است که شادروان حسین برخوردار بشناسنامه شماره 4055 در 
تاریخ 94/10/19 در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 
1- عباس برخوردار زواره فرزند حس��ین ش.ش 43 )فرزند( 2- رضا برخوردار فرزند 
حس��ین ش.ش 102 )فرزند(  3- علی برخورداری فرزند حس��ین ش.ش 4722 )فرزند( 
4- احمدعلی برخورداری فرزند حسین ش.ش 99 )فرزند( 5- منصور برخورداری فرزند 
حسین ش.ش 150 )فرزند( 6- اشرف برخورداری فرزند حس��ین ش.ش 114 )فرزند( 
7- طیبه برخوردار زواره فرزند حس��ین ش.ش 111 )فرزند( 8- بتول برخوردار فرزند 

حسین ش.ش 50 )فرزند( 8- طاهره برخورداری فرزند حسین ش.ش 4923 )فرزند(. پس 
از تشریفات قانونی و انتشار سه نوبت آگهی در روزنامه و عدم وصول هرگونه الیحه 
یا اعتراض با ارائه وصیت نامه سری با حس��ب گواهی متصدی مربوطه و مالحظه 
گواهینامه مالیات بر ارث به ش��ماره 7981 س��رانجام در تاریخ 94/10/19 وقت فوق 
العاده شعبه اول شورای حل اختالف زواره به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس 
از مالحظه پرونده گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده 
در باال بوده و وارث دیگری ندارد و دارایی آن را پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی 

که بر ترکه تعلق می گیرد. م الف:889 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف زواره 
تحدید حدود اختصاصی 

 11/2 ش��ماره:1394/04/169825-1394/11/1 چ��ون تمام��ی شش��دانگ قطع��ه 
زمین مزروعی در دشت برزن پالک ش��ماره 469 فرعی از 193-اصلی واقع در طرق 
بخش 11 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام غالمعلی زمرد عابدی و غیره 
فرزند حسن در جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است اینک بنا به دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز 1394/11/24 س��اعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز 
و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظی��م صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد.تاریخ انتشار:94/11/03 م الف:344 عباسعلی عمرانی – رئیس ثبت اسناد 

و امالک نطنز
ابالغ وقت رسيدگی 

 11/3 ش��ماره ابالغی��ه:9410100369603058 ش��ماره پرون��ده:9409980369600001 
شماره بایگانی ش��عبه:940314 خواهان 1- مهدی 2- حسن خمسه عشر با وکالت 
آقای عبدالرسول محسنی و خانم زهرا شاهرودی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
علی اصغر ش��رفی و علی معصوم زاده و پری – پژمان – پیمان همگی س��تایش و 
مرتضی بنائی و مصطفی امید و زه��ره بنده کریم و کاترین – ک��وروش – کتایون 
و دالرام – کیوان دخت و کام��ران همگی روحانی به خواس��ته اعتراض ثالث اصلی 
تقدیم دادگاههای تجدیدنظر اس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 
14 دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان – خیاب��ان چهارباغ باال – 
چهارراه نظر – مجتمع دادگاههای تجدیدنظر اس��تان اصفهان ارجاع و به کالس��ه 
9409980369600001)940314ت14( ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1394/12/16 و 
ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
میش��ود تا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.م الف:30025 ش��عبه 14 دادگاه تجدیدنظر 

استان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

11/4 در خصوص پرونده کالسه 1394/94 خواهان مریم احمدپور دادخواستی مبنی 
بر مطالبه نفقه به طرفیت موس��ی عبدالهی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای 
مورخ 94/12/16 ساعت 9 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میش��ود. م الف:29992 شعبه 4 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

11/5 ش��ماره ابالغیه:9410100350109759 شماره پرونده:9409980350100732 شماره 
بایگانی ش��عبه:940855 خواه��ان بانک ملت ب��ه مدیریت آقای علی رس��تگار و با 
نمایندگی آقای نظام کاویانی مقدم مدیریت ش��عب اس��تان اصفهان دادخواس��تی 
به طرفیت خوان��دگان کیوان دهقان��ی چم پی��ری و منوچهر دهقانی چ��م پیری به 
خواسته مطالبه خس��ارت دادرس��ی و مطالبه وجه بابت ...و مطالبه وجه بابت... و 
مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه 1 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان 
اصفهان طبق��ه 3 اتاق ش��ماره 333 ارجاع و ب��ه کالس��ه 9409980350100732 ثبت 
 گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/17 و س��اعت 11:15 تعیین شده است به علت

 مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میش��ود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.م الف:30051 

شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

11/6 شماره ابالغیه:9410100351310684 ش��ماره پرونده:9409980351301018 شماره 
بایگانی ش��عبه:941053 خواهان/ش��اکی بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا 
زمانی دادخواس��تی به طرفیت خواندگان مرادعلی دارابی و منصور جاللی ماربینی 
و محمود دارابی به خواس��ته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 13 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شماره 206 ارجاع و به کالس��ه 9409980351301018 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1394/12/18 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی میشود تا خواندگان پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:30030 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ 

11/7 شماره ابالغنامه:9410100350109669 شماره پرونده:9409980350100518 شماره 
بایگانی ش��عبه:940612 مش��خصات ابالغ ش��ونده حقیقی: احم��د چگونیان فرزند 
حیدرعلی به نشانی مجهول المکان تاریخ حضور: 1395/02/20 دوشنبه ساعت:08:30 
محل حضور: اصفهان – خ.چهارباغ باال – خ.شهیدنیکبخت – ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان – طبقه3- اتاق ش��ماره333 علت حضور: در خصوص دعوی 
مجید مرجانی به طرفیت شما مبنی بر مطالبه 350/000/000 ریال در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر ش��وید.م الف:30050 شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
ابالغ وقت رسيدگی

814 خواه��ان مجی��د عس��گری  11 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 94/ /8
دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه به طرفیت زهره ش��اه نظ��ری تقدیم نموده اس��ت 
وق��ت رس��یدگی ب��رای مورخ��ه 94/12/24 س��اعت 4/30 تعیی��ن گردیده اس��ت 
با توجه ب��ه مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواه��ان مراتب در 
 جراید منتش��ر ت��ا خوان��ده قب��ل از وق��ت رس��یدگی ب��ه این ش��عبه واق��ع در 
خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی پور– جنب ساختمان صبا – 
پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:29993 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

11/9 در خصوص پرونده کالسه 812/94 خواهان مجید عسگری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت مهدی جواهری تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای مورخه 
94/12/24 ساعت 4 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی پور– جنب ساختمان 

صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:29994 شعبه 26 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی

11/10 در خصوص پرونده کالسه 816/94 خواهان مجید عسگری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت روح ا... محمدی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای مورخه 
94/12/24 ساعت 5 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ میشود. م الف:29995 شعبه 26 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

پرون��ده  ش��ماره   9410100354106495 ابالغی��ه: ش��ماره   11 /11
ش��اکی   941187 ش��عبه: بایگان��ی  ش��ماره   9409980365700920
فرزن��د  س��رلک  محم��د  علی��ه  ال��ه  فض��ل  فرزن��د  س��رلک   ش��هربانو 
حجت اله دایر بر توهین و تهمت تقدیم دادگاههای کیفری شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )115 جزایی سابق( 
واقع در اصفهان – خیابان شریعتی – حدفاصل بیمارستان شریعتی و چهارراه پلیس 
ارجاع و به کالسه 9409980365700920)941187ک115( ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1394/12/24 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم 
و درخواست شاکی و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی میشود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود و دفاع در وق��ت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.

 ضمنا ش��هود و اصول مدارک خود را در جلسه دادرسی همراه بیاورند.م الف:30014 
شعبه 115 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )115 جزایی سابق( 

ابالغ وقت رسيدگی 
11/12 شماره ابالغیه:9410106825308330 شماره پرونده:9409986825300837 شماره 
بایگانی شعبه:940936 خواهان/شاکی بانک ملت به مدیریت علی رستگار دادخواستی 
به طرفیت خوانده/متهم صفرعلی عموئی و حسن رضاخانی و موسسه پس انداز و 
قرض الحسنه آل یاسین و رسول رحمانی به خواس��ته مطالبه وجه بابت ... مطالبه 
وجه بابت... و مطالبه وجه بابت... و مطالبه وجه بابت... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به ش��عبه 31 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
ارجاع و به کالسه 9409986825300837 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/26 
و س��اعت 11:00 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان ب��ودن خوانده/متهم و 
درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار 
آگهی میشود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.م الف:30053 شعبه 31 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگی 

 11/13 ش��ماره ابالغی��ه:9410100351212222 ش��ماره پرون��ده:9409980351200937 
شماره بایگانی شعبه:941050 خواهان مسعود حیدری ایچی دادخواستی به طرفیت 
خوانده/متهم لطیف معظمی به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 
دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 120 ارجاع و به 
کالسه 9409980351200937 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/25 و ساعت 
08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف:30026 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

11/32 شماره:109/94 به موجب رای ش��ماره 664 تاریخ 94/4/20 شعبه 45 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علی��ه نعمت ا... 
 مومنی به نشانی مجهول المکان  محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال 
باب��ت خس��ارات وارده و صد و هفت��اد هزار ری��ال باب��ت هزینه دادرس��ی و یک 
 میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه کارشناس��ی به انضمام نیم عش��ر دولتی. 
مش��خصات محکوم له: میثم داوودی اصل به نش��انی نجف آباد – یزدانش��هر – 
خ20غربی – پالک7. ماده 34 قانون اجرای احکام: همی��ن که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29986 ش��عبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

11/33 ش��ماره:935/94ش11 به موجب رای ش��ماره 1199 تاریخ 94/7/28 شعبه 11 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محسن 
حاج حیدری فرزند بهرام به نش��انی مجهول المکان  محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 
بیس��ت و پنج میلیون ریال بابت چک ش��ماره 661883 به عنوان اصل خواس��ته و 
پرداخت مبلغ 170/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی طبق تعرفه 
و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک 93/9/10 تا تاریخ وصول 
که در حق محکوم له مرتضی خورس��ندی فرزند باقر به نشانی اصفهان – خیابان 
کهندژ – کوچه26- داخل کوچه – سمت راست – مغازه پنجم صادر با احتساب نیم 
عشر اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29998 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
اخطار اجرایی

11/34 ش��ماره:905/94ش11 به موجب رای ش��ماره 1330 تاریخ 94/8/20 شعبه 11 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه معصومه 
زارعان فرزند عبدالمجید به نش��انی مجهول المکان  محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 
س��یزده میلیون ریال بابت چک ش��ماره 577527 به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 185/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ 
سررسید چک 88/9/15 تا تاریخ وصول و هزینه نشر آگهی به مبلغ سیصد و شصت 
هزار ریال که در حق محکوم له حسین نظیفی فرزند نعمت ا... به نشانی اصفهان – 
خیابان معراج – کوی ش��ریعتی – نبش کوچه شقایق – پالک202 صادر با احتساب 
نیم عشر اجرای احکام. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:29999 ش��عبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

 رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :
 فرزن��دان خ��ود را گرام��ى بداري��د و خ��وب 

تربيت شان كنيد تا گناهان شما آمرزيده شود.
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آشپزی

گوناگون

    

مواد الزم:آرد نول ) الک شده ( ۲۵۵ گرم، بیکینگ پودر ۱ قاشق چای خوری، نمک  
۱/۸ قاشق چای خوری، روغن مایع  به مقدار الزم، مغز گردو ۱۰۰ گرم، شکر قهوه ای  
 ۵۰ گرم، شکالت چیپسی  ۵۰ گرم، دارچین )پودرش��ده( ۱ قاشق چای خوری،
 کره )نرم ش��ده( ۱۴۰ گرم، ش��کر )نرم و دانه ریز( ۱۵۰ گرم، تخم م��رغ  ۴ عدد،

وانیل شکری  ۱/۴ قاشق چای خوری، خامه ترش  ۱۵۰ گرم. 
 روش تهيه: در ظرفی، گردو، شکر قهوه ای، شکالت چیپسی، بقیه آرد و دارچین را 
بریزید و کامال با یکدیگر مخلوط کنید سپس آن را کنار بگذارید؛ در ظرفی جداگانه، 
 کره و ش��کر را بریزید و با همزن برقی هم بزنید تا کرم رنگ ش��ود. تخم مرغ ها را 
یکی یکی به آن اضافه کنی��د و با همزن برقی هم بزنید؛ وانی��ل را به همراه خامه 
 ترش به مخلوط باال بیافزایید و هم بزنید تا کامال با یکدیگر مخلوط شوند؛ مخلوط 
آرد را به تدریج به مخلوط تخم مرغ اضافه کنید و با همزن دستی هم بزنید تا کامال 
 با یکدیگر مخلوط شوند؛ نیمی از مایه آماده شده را کف قالب بریزید سپس نیمی از

  مخلوط گ��ردو را روی آن پخش کنید، مجددا بقیه مای��ه و بقیه مخلوط گردو را 
به ترتیب روی آن بریزید. 

مراحل پایانى: قالب را به مدت ۴۰ تا ۵۰ دقیقه در طبقه وس��ط فر گرم ش��ده، 
قرار دهید تا بپزد. پس از این مدت، کیک را از فر خ��ارج کنید و بگذارید به مدت 
 ۱۰ دقیقه بماند تا خنک ش��ود س��پس کمربند قالب را باز کنید و بگذارید کیک 
به مدت ۳۰ دقیقه دیگر نیز بماند تا کامال خنک ش��ود. پ��س از این مدت، کیک 

عصرانه آماده سرو است. 
 جایگزین: در ص��ورت تمای��ل، می توانید به جای مغ��ز گردو، از   هم��ان مقدار 

مغز بادام زمینی استفاده کنید. 
پيشنهاد: در صورت تمایل، می توانید ۱۰۰ گرم ش��کالت سفید )خردشده( را 
به همراه یک قاشق س��وپ خوری روغن مایع ذوب کنید و روی کیک را تزیین و 

سرو کنید.

یونان؛ فریادهای دوست داشتنى: مردان یونانی وقتی به هم می رسند، 
اگر آش��نا و صمیمی نباشند فقط با یکدیگر دس��ت می دهند و البته سعی 
می کنند هنگام دست دادن چش��م در چش��م طرف مقابل داشته باشند. 
اما دوس��تان صمیمی و اعضای خانواده، ش��یوه دیگری دارند؛ آن ها وقتی 
 همدیگر را می بینند به آرامی به پش��ت ه��م ضربه می زنن��د و یکدیگر را 

در آغوش می گیرند و با این کار عالقه خود را به دیگری نشان می دهند. این 
قضیه در مورد خانم ها فرق می کند و آن ها اغلب وقتی دوستی را می بینند، 
گونه همدیگر را می بوس��ند. زمانی ک��ه خانم ها برای اولین ب��ار با یکدیگر 

مالقات می کنند نیز دست دادن تنها راه برقراری ارتباط است. 
در ضمن باید بدانید یونانی ها معموالبا صدای بسیار بلند و با هیجان زیادی 
صحبت می کنند که شاید برای مردم دیگر نقاط دنیا عجیب و غیرمعمول 
باشد. گاهی ممکن است به اشتباه تصور شود که آن ها در حال فریاد کشیدن 
هستند یا دعوایی میان شان رخ داده است، در حالی که این شیوه معمول 

صحبت کردن مردم یونان با یکدیگر است. 
سوئيس مراقب دست ها باشيد:سوئیس��ی ها هم قوانین جالبی دارند. 
 آن ها بیش��تر از بقیه مردم دنیا به وقت شناس��ی اهمی��ت می دهند و اصال

خوش شان نمی آید مهمانان شان دیر برسند. نکته جالب دیگر این است که 
هنگام صرف غذا در مالقات های رسمی باید دست ها را روی میز بگذارید و 
نه روی پا های تان؛ البته در تمام این مدت هم باید مراقب باشید که آرنج ها 

روی میز نباشد. 
تونس؛ دست دادن های گرم و طوالنى: تونسی ها هنگامی که یکدیگر را 
مالقات می کنند، به گرمی با هم دست می دهند و البته مدت زمانی به نسبت 
طوالنی، این کار را ادامه می دهند. آن ها ب��ا انجام چنین کاری می خواهند 
محبت و صمیمیت بیشتری را بین خودشان و طرف مقابل ایجاد کنند. البته 
 در صورتی که فردی را اصالنشناس��ند یا برای اولین بار با او مالقات کنند، 
یک دس��ت دادن کوتاه یا تکان دادن س��ر هم کافی خواهد بود. خانم های 

تونسی هم وقتی به یکدیگر می رسند، همدیگر را یک بار می بوسند.

طرز تهيه كيک گردویى

آیين سالم كردن در گوشه و كنار دنيا )4(

خانه داری
یکی دیگر از شیوه های اس��تفاده از ش��لوارهای جین قدیمی این است 
 که هم به کمک آنها به وس��ایل خود نظ��م دهید و هم آنها را همیش��ه 
در دس��ترس داش��ته باش��ید. برای این کار به یک تخته چوب احتیاج 
دارید. اندازه چوب نسبت به نظر و استفاده شما می تواند متفاوت باشد. 
 نخس��تین قدم آن اس��ت که چوب را با یک روکش مناس��ب بپوشانید. 
به این منظور عالوه بر رنگ زدن، می توانی��د از پارچه هایی با طرح های 
 مختلف هم اس��تفاده کنید. فقط بای��د دقت به خرج دهی��د و پارچه را 
به طور کامل و صاف روی چوب بچسبانید. حاال جیب های پشت شلوار 
جین را جدا کنید و روی چوب روکش شده بچسبانید. باید حواس تان  
باشد که قسمت ورودی جیب ها به کار نچسبد. به همین راحتی وسیله 
دست ساز شما آماده است. می توانید آن را در نزدیکی میز تحریر کودکان 
 تان قرار دهی��د یا در ارتفاع مناس��بی روی دیوار نص��ب کنید تا بچه ها 
جای مناسبی برای مداد و خط کش های خود داشته باشند. از این وسیله 
برای لوازم خیاطی خانم ها و حتی وس��ایلی مانند آچار و ابزار مورد نیاز 

افراد خانه هم می توان استفاده کرد.
  یک ای��ده دیگر ه��م ب��ه ش��ما معرف��ی می کنیم ک��ه البته بیش��تر

 مورد نظر و پسند دانش آموزان و دانشجویان عزیز است. شما می توانید 
یک دفتر مناسب تهیه کنید و یک جیب شلوار جین کهنه تان را جدا کرده 
و روی جلد دفتر بچسبانید؛ با این کار جای مناسبی برای یادداشت ها و 
خودکارهای مورد نیاز درست کرده اید که همیشه هم در دسترس است. 

مطمئن هستیم هرکدام از ش��ما عزیزان با قدری فکر و دقت می توانید 
 روش های اس��تفاده بیش��تری از ش��لوارهای جین قدیمی پیدا کرده و 
آنها را اجرا کنید. مهم این اس��ت که بتوانید وسایل جدید بسازید و هنر 

خود را نشان دهید.

كاربردهای شلوار جين كهنه

معرفی کتاب

 حکیم عس��جدی مروزی از جمله ش��اعرانی اس��ت که در تذکره ها و 
 سفینه ها نامی نیک از خود به یادگار نهاده اس��ت و گاه تذکره نویسان 
نام او را هم ردیف ش��اعرانی ب��زرگ چون حکیم ط��وس، منوچهری، 

عنصری و ... آورده اند و سبک و سیاق نوشتاری وی را ستوده اند.
 از عسجدی دیوان مستقلی در دسترس نیس��ت و آنچه از وی بر جای 
 مانده است برگرفته از تذکره ها و آثار ادیبان و شاعران است. همچنین 
تا به حال، ادیبان و پژوهش��گران ادب پارس��ی درباره اش��عار اندک او  
پژوهش و بررسی خاصی انجام نداده اند. نگارنده در این پژوهش سعی 
دارد ضمن تصحیح و ارائه دیوان وی، شناخت نامه ای مختصر از دوران 

زندگی و سبک و سیاق نوشتاری این شاعر کهن ارائه دهد.
 به گفته مولف این کتاب از آنجا که اش��عار به دس��ت آمده از عسجدی 
پراکنده و محدود است، ش��اید نتوان به طور کامل شاکله فکری وی را 
تشریح کرد، ولیکن ساختار نوشتاری و تصویر وی را می توان تا حدودی 

بازگو کرد.
 در این پژوهش عالوه ب��ر جمع آوری و تصحیح اش��عار، دوران زندگی 
عسجدی نیز بررسی و تصویری کلی از اندیشه های وی ارائه شده است 
و در ادامه، به جریان تخیل و تصویر در شعر عسجدی پرداخته و شیوه 
به کارگیری صور خیال بررسی شده است. در بخش های بعد نیز، عناصر 
نظم آفرین و کارکرد آن ها در شعر شاعر بررسی و همچنین سعی شده 

ویژگی های زبانی وی تشریح شود.
 این دیوان به پنج بخش قصاید، غزلیات، قطعات، رباعیات و ابیات تقسیم 
شده است، پیش از این دیوانی از اشعار عسجدی در سال ۱۳۴۰ منتشر 

شده بود که هم تصحیح آن مشکل داشت، هم کامل نبود.
 انتش��ارات س��وره مه��ر، دی��وان حکی��م عس��جدی م��روزی 
 )بررس��ی س��اختارهای لفظ��ی و معنوی اش��عار عس��جدی مروزی( 
 را در ۱96 صفح����ه و در ۲ ه����زار و۵۰۰ نس����خه منتش����ر

کرده است.

دیوان »حکيم عسجدی مروزی« 

 خانه، مفهوم و پدیده نخس��تینی اس��ت که وجود بش��ر از دی��روز تا امروز 
به صورت پیوس��ته و وابس��ته با آن همراه بوده اس��ت، چون هر جا زندگی 
 انسان جریان داشته، خانه نیز جز جدایی ناپذیر آن بوده است و به این لحاظ 
معماری خانه نیز در تمدن های مختلف با حساسیت و جذابیت های مختلفی 
 دنبال می ش��ده اس��ت؛ این موضوع تا به آنج��ا اهمیت داش��ته که ضرورت 
این حساسیت به صورت جنبه نمادینی تبدیل شده و هر ملیتی سعی بر آن 
داشته که با نش��انه و الگوهای فرهنگی مختص به خود، به نوعی توجه اش را 

به این موضوع نشان دهد. 
بنابرای��ن، می ت��وان گفت ک��ه معماری بیش��تر از ه��ر هنری ب��ا فرهنگ 
انس��انی مرتب��ط اس��ت. بش��ر هم��واره نیازمن��د فضایی ب��وده ک��ه او را 
در مقاب��ل تأثی��رات محیطی محافظ��ت کند، این نی��از از ابت��دای زندگی 
تا به ام��روز تغیی��رات چندانی نداش��ته و به بی��ان دیگر، فض��ای معماری 
 خان��ه، مکان ی��ا ظرفی اس��ت ک��ه در آن بخش��ی از فعالیت ه��ای مربوط 
 به زندگی بش��ر صورت می پذیرد و با زندگی انس��ان رابطه ای ناگسس��تنی 

دارد. 
تعریف خانه صرفا هم ردیف با محل سکونت نیست. بعضی کلمات با گرفتن 
پس��وند خانه، معنا و ابعاد زی��ادی را در بر می گیرد، آش��پزخانه، قهوه خانه، 
پستخانه، تماشاخانه، چایخانه، چله خانه، چاپارخانه، زورخانه، رصدخانه و... 
یعنی همه این کلمات بخشی از س��کونت را در بر می گیرند؛ معنی سکونت 

معادل شهر با فرهنگ است. 
 خانه از۳۵۰۰ س��ال قبل از می��الد تا۵۰۰ میالدی در هش��ت حوزه تمدنی 
 بین النهرین، مص��ر، مدیترانه ش��رقی، مدیتران��ه غربی، اروپ��ای قاره ای، 
 آمریکای التی��ن، ایران، هند و آفریقا وجود داش��ته اس��ت ک��ه در مطالعه 
این تمدن ها مفهوم سرپناه مشخص می ش��ود و افرادی که در آن ها زندگی 

می کنند متفاوت هستند. 
خانه از دیدگاه اقتصادی نوعی » کاال«، از دیدگاه هنری » نماد«، از دیدگاه 
 جامعه شناسانه » نهاد«، از دیدگاه مهندسی و معماری » بنا« یا ساختمان، 
از دیدگاه شهرس��ازی » فضا« و از دیدگاه انسان شناختی نوعی » فرهنگ« 

است که تمام ابعاد مذکور را در بر دارد. 
از میان فضایی که انس��ان در آن حض��ور پیدا می کند، خانه فضایی اس��ت 
که آدمی روزم��ره از آن تاثی��ر می گیرد و ب��ر آن تاثیر می گذارد و انس��ان 
احس��اس تعلق به فضا دارد و مجمع ح��واس پنجگانه در آن درگیر اس��ت 
اولین رابطه های بی واسطه در آن صورت می گیرد، خلوت همسر، فرزندان، 
 خانواده و دوس��تان در آن احس��اس می ش��ود و به دور از تع��رض دیگران

 است. 
مفهوم سکونت: س��کونت را می توان بیانگر تعیین موقعیت و احراز هویت 
دانست. سکونت بیانگر برقراری پیوندی پرمعنا بین انسان و محیطی مفروض 
است که این پیوند از تالش برای هویت یافتن یعنی به مکانی احساس تعلق 
داشتن ناشی شده است. بدین ترتیب، انسان زمانی برخود وقوف پیدا می کند 

که مسکن گزیده و در نتیجه هستی خود در جهان را تثبیت کرده باشد. 
محيط مس�کونى: برای تامین رش��د اجتماعی، عرصه خانه عالوه بر خود 

واحد مسکونی، باید محیط پیرامون آن را نیز در بربگیرد. وقتی مجموعه ای 
مسکونی ساخته می شود در واقع کانونی اجتماعی شکل می گیرد. این کانون 
برای حفظ ارزش های خود به انسجام ش��خصی احتیاج دارد. اگر به این امر 
بی توجهی شود ممکن است بخشی از پیکره اجتماع از آن جدا و ارتباط خود 

را با آن از دست بدهد. 
فرهنگ خانه؛ ریش�ه ها، كاركرد ها و الگو ها: خان��ه مقوله ای از جنس 
فرهنگ اس��ت نه طبیع��ت و غریزه. ب��ه زب��ان کارکردگرایان��ه و با منطق 
مالینوس��کی، خانه نوعی » نیاز زیس��تی« اس��ت که » فرهنگ خانه« برای 
 پاس��خگویی به این نیاز ش��کل گرفته اس��ت و در کلیت نظ��ام اجتماعی و 

فرهنگ انسانی ادغام و سازگار شده است. 
فرهنگ خان��ه از منظر انسان ش��ناختی » مجموعه ارزش ها و معانی اس��ت 
که چیس��تی و چگونگی مفهوم خان��ه در یک گروه یا ق��وم و ملت را تعریف 

 و تعیین می کند.« اینکه خانه را چگونه بس��ازیم، از چ��ه مصالحی و موادی 
بهره بگیریم، چه نماد ها و نشانه هایی در آن به کار بریم، درباره آنچه احساس 
و تلقی داشته باشیم، چه کارهایی و فعالیت هایی در آن انجام بدهیم یا انجام 
 آن ها در خانه را ممنوع کنیم، چگونه خانه خود را توصیف و ترس��یم کنیم، 
چه کسانی را در خانه ببریم و از ورود چه کسانی اجتناب کنیم، خانه را مقدس 
یا امری عرفی بدانیم، چه نس��بتی بین خانه و س��ایر ابعاد زندگی اجتماعی 
 برقرار سازیم، چه آیین هایی را درون خانه و کدام را بیرون آن به جا آوریم و... 
تمام ای��ن مقوالت به واس��طه » فرهنگ خان��ه« در هر جامعه پاس��خ داده 
می ش��ود و فرهنگ خانه زیر مجموع��ه ای از کلیت فرهنگ جامعه اس��ت. 
از این روس��ت که هر جامعه ای��ی فرهنگ خاص خ��ود را دارد، فرهنگی که 
متناس��ب تاریخ و جغرافی��ا و تجربه های ی��ک ملت و قوم ش��کل می گیرد 
 و با تغییر فرهنگ و ش��رایط اجتماع��ی، فرهنگ خانه نی��ز تغییر می کند. 

 از این روس��ت که دوره های مختلف تاریخی، فرهنگ ه��ای خانه مختلف را 
به وج��ود آورده و همچنان به وج��ود خواهد آورد. از ای��ن منظر ما در بحث 
فرهنگ و خانه نه با » فرهنگ خانه« به مثابه مقوله منفرد و انتزاعی و جهان 
شمول، بلکه با » فرهنگ های خانه« به مثابه مقوله ای تجربی، عینی، متکثر 

و متنوع سروکار داریم. 
 تاری��خ، فرهن��گ و زندگ��ی روزم��ره م��ا همزم��ان در خان��ه و مس��کن 
بهم گره خورده اند، چنانکه مسکن، تنها برای بقا و زنده ماندن نیست، بلکه 
 الزامات و اقتضائات خود را به تمامیت هستی و شیوه زندگی انسان تحمیل 
کرده اس��ت و در عی��ن حال تمام اج��زا و عناص��ر فرهنگ یعن��ی مذهب، 
جهان شناس��ی، هنر ها، عل��م، تکنولوژی، اقتصاد، سیاس��ت، اس��طوره ها و 

زیبا شناسی همه وهمه با مسکن درآمیخته اند. 
چنین است که ش��یوه های معیشیتی و زیس��تی گوناگون مانند شیوه های 
 دامپروری، کش��اورزی، صنعت��ی هر کدام نظام مس��کونی خ��اص خود را 
به وجود آورده اند. روستا و ش��هر هر یک نماینده نوعی نظام مسکن گزینی 
و مسکن س��ازی انس��ان و در عین حال نظام ه��ای اقتص��ادی و اجتماعی 
متفاوت ان��د. زندگی کوچ زیس��تی و عش��ایری که همچنان موجود اس��ت 
نیز نوع��ی متمای��ز از نظام س��کنی گزینی و س��کونت متناس��ب با محیط 
 طبیعی و نظام اجتماعی عش��یره ای، کوچ زیس��تی و دامپ��روری به وجود 

آورده است. 
 وظيفه اصلى هر خانه: افش��ای جه��ان نه به صورت گوه��ر و عصاره بلکه 
به ش��کل )فراخوان( یعنی درقالب ماده و رنگ، موضوع ن��گاری و گیاهان، 

فصول، آب وهوا و نور است. 
 این گونه افشا با بهره گيری از دو روش مکمل یکدیگرحاصل آمده: 
به یاری باز بودن نسبت به جهان پیرامون وبه یاری عرضه داشت کنجی برای 
عزلت ازجهان مزبور. به هرحال، این کنج عزلت مکانی که درآن جهان بیرون 
 به فراموشی سپرده ش��ده نبوده، بلکه جایی اس��ت که انسان خاطرات خود 
از جهان را درآن گرد آورده وآن ها را با زندگی روزمره، خورد، خواب، صحبت 
وسرگرمی خود مرتبط می گرداند. عالوه براین، کنج عزلت یاد شده را می توان 
مکانی انگاشت که پدیده ها پس ازتغلیظ و تاکید درآن به صورت )نیروهای 

محیطی( ظاهر می شوند. 
درک و معن��ای فهم خان��ه در بس��تر امروزی از مس��ائل مهمی اس��ت که 
رش��ته های علوم اجتماعی با گرایش های » جامعه شناسی- انسان شناسی 
 - مطالعات فرهنگی – برنامه ریز رفاه اجتماعی و...« می تواند مورد بررس��ی 
ق��رار گی��رد. خان��ه ام��روزه همچ��ون گذش��ته، یک��ی از مؤلفه ه��ای 
اساس��ی س��بک زندگ��ی و زندگ��ی روزم��ره تلق��ی می ش��ود. تردی��د 
خان��واده ایران��ی در انتخ��اب نح��وه زندگی اس��ت، لیک��ن اگ��ر خانواده 
ایران��ی در پایبن��د ب��ه آداب و رس��وم خوی��ش اس��توار باش��د، ش��اید 
 بیش��ترین ب��رد را در تغییر وض��ع موجود داش��ته باش��د و خ��ود بهترین 
 راه حل ها را ارائه دهد. در این راستا، باید تحولی در فرآیند ساختن روی دهد

 و فاصله میان آنکه می س��ازد با آنکه می خواهد زندگی کن��د کمتر و کمتر 
شود.
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