
 شــرکت عمران شــهر جدید مجلســی وابســته بــه وزارت راه و شهرســازی در نظــر دارد مطابق 
ماده 12 قانون برگزاری مناقصات، نگهداری تاسیسات شهر جدید مجلسی و ساختمانهای شرکت عمران 
مجلسی را پس از ارزیابی به شرکتهای تشخیص صالحیت شده و دارای تایید صالحیت از اداره کار و امور 

اجتماعی استان اصفهان واگذار نماید.
مهلت و محل دریافت اسناد: واجدین شــرایط می توانند ظرف مدت هفت روز از نشر آگهی، جهت 

دریافت اسناد ارزیابی به امور قراردادهای این شرکت مراجعه نمایند.
مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی: مناقصه گران پس از تکمیل اسناد حداکثر تا تاریخ 94/12/3 
مهلت دارند تا اسناد مربوطه را به دبیرخانه شرکت عمران مجلسی تحویل داده و رسید تحویل دریافت 

نمایند.
 نشــانی کارفرما: اصفهــان – کیلومتر 20 جــاده مبارکــه – بروجن – شــهر جدید مجلســی

بلوار ارم شرکت عمران مجلسی – امور قراردادها 
تلفن:03152472733   ،  دورنگار:52472214-031 ،    صندوق پستی:86316-45775

          www.majlessi-ntoir.gov.ir:سایت اینترنتی

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران نوبت دوم

م الف:32048               شرکت عمران شهر جدید مجلسی
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شهردار اصفهان:

 نوسازی ناوگان تاکسیرانی 
با جدیت دنبال می شود
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رییــس جمهور روســیه در دیــدار رییــس مرکز 
تحقیقات استراتژیک کشــورمان بر روابط راهبردی 

و استراتژیک تهران - مسکو...

 آمــار رو بــه افزایــش کشــفیات چــوب و زغال 
در شهرســتان آران و بیــدگل زنگ خطــر نابودی 

تاغزارها، فاجعه زیست محیطی و...

 اســتاندار چهارمحــال و بختیاری گفــت: حضور 
سرمایه گذاران خارجی در کشــور، نشانه موفقیت 

دولت در مذاکرات و حصول به توافقات است...

 روابط روسیه و ایران 
راهبردی و استراتژیک است

خطر نابودی در کمین
 تاغزارهای آران و بیدگل

 حضور سرمایه گذاران خارجی 
در ایران نشانه 

موفقیت  دولت است

فرماندار اصفهان: 

 پرهیز مجریــان  انتخابات 
از اعمال نظر شخصی

12

انگار قرار نیست فوتبال ما در رده های پایه موفق باشد. 
استعدادهای زیادی در این فوتبال وجود دارد، امکانات 
 هم نه در حد ایده آل، اما به اندازه ای که این اســتعدادها 
به رشــد و شــکوفایی برســد، وجود دارد. با این حال 
وقتی قــرار اســت نتیجه نهایــی حاصل شــود، آنچه 
ســهم فوتبال ایران می شــود، ناکامی اســت؛ ناکامی 
در رده هــای ســنی نوجوانــان، جوانــان و امیدها. و 
 این داســتان سال هاســت تکــرار می شــود. حداقل

30 سال است تیم امید در رقابت های مقدماتی المپیک 
شکست می خورد...
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رییــس مجلس خبــرگان رهبری گفــت: مجلس 
خبرگان رهبری جای جناح بازی و سیاسی کاری و 

جوان گرایی و همچنین جای...

وزیراموراقتصــادی و دارایی درجمــع نمایندگان 
 شــرکت هــای خصوصــی ژاپــن ازآنــان بــرای 
سرمایه گذاری در ایران دعوت کرد. علی طیب نیا ...

مجلس خبرگان کلید اصلی 
حفظ حاکمیت اسالمی است

سردرگمی فوتبـال 
در تیم های پـایه 

 دعوت از ژاپنی ها برای 
سرمایه گذاری در ایران
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رییس مجل��س خبرگان رهب��ری گفت: مجلس 
خبرگان رهبری جای جناح بازی و سیاسی کاری و 
جوان گرایی و همچنین جای پیران از کارافتاده که 
نمی توانند کاری انجام دهند نیست بلکه مجلسی 

مرکب از فقهای جامع است.
ب��ه گ��زارش تس��نیم، آی��ت اهلل محم��د یزدی 
در همای��ش جای��گاه، وظای��ف و کارآم��دی 
مجل��س خب��رگان رهبری ک��ه در ت��االر قدس 
مدرس��ه عالی ام��ام خمین��ی )ره( برگزار ش��د، 
اظهار داش��ت: نظ��ام جمهوری اس��امی دارای 
والی��ت فقی��ه اس��ت ک��ه ای��ن موضوع س��بب 
 تف��اوت وی��ژه این نظ��ام ب��ا دیگ��ر حکومت ها 

شده است.
 ریی��س مجلس خب��رگان رهبری با بی��ان اینکه
  در زم��ان غیبت ائم��ه )ع( حاکمیت به دس��ت

  فقهای نظام اس��ت، گف��ت: در چندس��ال اخیر 
فقهای نظ��ام تا ان��دازه ت��وان خود در راس��تای 
اداره حکوم��ت ت��اش می کردند ک��ه در نهایت 
 امام خمین��ی )ره( حکومت ظل��م را نابود کرد و

 ای��ن حکومت به صاح��ب خود یعن��ی فقاهت و 
والیت رسید و امروز در س��ایه والیت حکومت را 

اداره می کنیم.
آیت اهلل یزدی با بیان اینکه مجلس خبرگان کلید 

اصلی حفظ حاکمیت اسامی اس��ت، بیان کرد: 
مجلس خبرگان رهب��ری در حقیق��ت تکیه گاه 
اصلی اساس حاکمیت است و این مجلس در کنار 

رهبری است.
رییس جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم با اشاره 
به شکل گیری انقاب اس��امی و نقش ویژه امام 
خمین��ی )ره( در این زمینه عن��وان کرد: مرحوم 
طالقانی با ام��ام صحبت کرد و تلفنی به ایش��ان 
گفت که دس��تور مقابله با ش��اه و ایس��تادگی در 
 براب��ر حکوم��ت نظام��ی خطرن��اک اس��ت که 
امام خمینی )ره( در پاس��خ ب��ه وی گفت که اگر 
دستور باشد چه می گویی؟ که مرحوم طالقانی از 

این سخن امام خمینی )ره( قانع شد.
 اس��تاد ح��وزه علمیه ب��ا بی��ان اینک��ه مجلس 
وج��ود  موض��وع  ای��ن  ب��رای  خب��رگان 
دارد ک��ه اگ��ر روزی ول��ی فقی��ه نباش��د 
 جانش��ین وی را انتخ��اب کن��د، گف��ت: اگ��ر 
ولی فقیه نباش��د و نظام نیازمند ولی فقیه باشد 
اعض��ای مجلس خب��رگان ای��ن اق��دام را انجام 
می دهن��د ک��ه در این زمین��ه اهمی��ت مجلس 
خبرگان رهبری مشخص می ش��ود، کسی که به 
 مجلس خبرگان می آید باید فقیه، زمان شناس،

 مکان شناس باش��د و در برابر فتنه ها ایستادگی 

داشته باشد.
 وی  تصری��ح ک��رد: مجل��س خب��رگان رهبری
  در حس��اس ترین موقعیت قرار دارد و مهم ترین
  و حس��اس ترین کار نظام اس��امی بر عهده آن

 اس��ت و برای انجام این وظیفه باید سازوکارایی 
داشته باشد.

این مجل��س باید ح��ق و باط��ل را ب��دون هیچ 
 گرایش��ی و اعم��ال نف��وذ قدرت ه��ای بیگان��ه 

انتخاب کند.
 ریی��س مجلس خب��رگان رهب��ری با اش��اره به 
 وظایف مجل��س خبرگان رهبری اف��زود: نظارت 
 بر ت��داوم ش��رایط ول��ی ام��ر و اینک��ه اجتهاد و
  عدالت وی آس��یب ندیده باش��د و ش��رایطی که
  در ابت��دای رهبری داش��ته، در ادامه اس��تمرار
  داش��ته باش��د، از وظای��ف مجل��س خب��رگان

 است.
آیت اهلل ی��زدی همچنی��ن خاطرنش��ان کرد: در 
مواردی هیئت رییس��ه مجلس خبرگان، خدمت 
ول��ی فقی��ه می رس��د و گزارش ه��ا و وضعیت را 
به اس��تحضار ایش��ان می رس��اند که در ماقات 
آخر که م��ن و 2 نفر دیگر حضور داش��تیم، پس 
 از اینکه گزارش ه��ا را ش��نیدند، آرامش خاصی

 داشتند.

ریی��س س��تاد کل نیروه��ای مس��لح ب��ا اش��اره ب��ه عل��ت هجم��ه 
گف��ت:  س��لیمانی  س��ردار  علی��ه  صهیونیس��ت ها  رس��انه ای 
س��ردار س��لیمانی پرش��ورتر از همیش��ه و ب��ا ق��وت کام��ل، 
 راه��ی ک��ه ام��ام خامن��ه ای نش��ان می دهن��د را ت��ا آخ��ر هم��راه

 خواهد پیمود.
به گزارش مهر، سرلش��کر س��ید حس��ن فیروزآبادی رییس ستاد کل 
نیروهای مسلح در حاشیه مراسم ختم مرحوم امیر سرلشکر سلیمی در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت شایعات رسانه ای 
صهیونیست ها درباره به شهادت رسیدن حاج قاسم چیست؟ اظهار کرد: 
سرلشکر س��لیمانی محبوب همه جبهه ها و ملت ها از جمله ایرانی ها، 
 افغانی ه��ا، عراقی ها، س��وری ها، یمنی ها و س��ایر مس��لمانان انقابی

 است.
وی اف��زود: سرلش��کر س��لیمانی یک قهرم��ان دوران جنگ اس��ت و 
به عنوان یک رزمنده س��اده وارد س��پاه ش��د و به صورت بس��یجی به 
 جبه��ه رف��ت و در جبهه ها س��اخته و تبدیل به سرلش��کر س��لیمانی

 شد.
رییس ستاد کل نیروهای مس��لح تاکید کرد: ایشان می داند که چگونه 
سازماندهی کند، چگونه بجنگد و چگونه در برابر سخت ترین دشمنان، 

موانع ایجاد کند.
فیروزآبادی با اش��اره به ماجرای دف��ع حمله داعش علیه کردس��تان 
 عراق، تصریح کرد: وقتی داعش قصد منطقه کردس��تان عراق را کرد،

 حاج قاسم ظرف س��اعتی نیروهایش را پای کار آورد و سد محکمی در 
برابر آنها ایجاد کرد که در نتیجه آمدن داعش به سمت کردستان عراق 

منتفی شد.
 وی با بیان اینک��ه آث��ار فرماندهی حاج قاس��م مورد تقدی��ر رهبران

 اس��امی ق��رار دارد، گف��ت: البت��ه دش��منان تمایات��ی دارن��د و 
در دلش��ان راه هایی را دنب��ال می کنند؛ کم��ا اینک��ه از روز اول علیه 
ام��ام )ره(، مق��ام معظ��م رهب��ری، ش��هید بهش��تی و ش��هید باهنر 
حرک��ت کردن��د و م��ا عزی��زان و ب��زرگان زی��ادی را در مع��رض 
خط��ر دش��منان ماحظ��ه کردی��م و قاعدت��ا س��ردار س��لیمانی 
 دش��منان بزرگ��ی دارد و حیله های بس��یاری علیه وی به کار بس��ته 

می شود.
 ریی��س س��تاد کل نیروه��ای مس��لح ادام��ه داد: البت��ه در م��ورد 
 سرلش��کر س��لیمانی مراقبت های خوبی می ش��ود و وی نی��ز به رموز
  امنیتی وارد اس��ت و به نظر من از روزی که نش��ریه لوموند ش��روع به

 نوش��تن در م��ورد ح��اج قاس��م س��لیمانی ک��رد، ما ح��س کردیم 
 صهیونیست ها و آمریکایی ها به سمت ضربه زدن به حاج قاسم حرکت

 می کنند.
فیروزآبادی با بی��ان اینکه تهدیدهای دش��منان ب��رای آرامش دادن 
به دل خودشان و شکس��ت های بزرگی اس��ت که از ملت های منطقه 
 خورده اند، گفت: سردار سلیمانی یک نفر از فرماندهان صف مستحکم 

امام زمان )عج( است و خداوند پشتیبان اوست.
وی خاطرنشان کرد: راه سردار قاسم سلیمانی، راه امام حسین)ع( است؛ 
چرا که امام حسین )ع( فرمود »دش��منان می خواهند من بین ذلت و 

خواری یکی را انتخاب کنم ،اما هیهات من الذله«.

سرلشکر فیروزآبادی:

سردارسلیمانی به رموزامنیتی آگاه است

فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران با بیان اینکه 
قطعنامه های شورای امنیت ناقض برجام نیست و فقط 
یک الف است، تاکید کرد: برنامه موشکی ایران قوی تر 

و دقیق تر خواهد شد.
امیرسرلش��کر عطاء اهلل صالحی در حاش��یه مراس��م 
بزرگداش��ت مرحوم امیر سرلش��کر س��لیمی فرمانده 
س��ابق ارتش، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال 
خبرنگار مهر، درب��اره آیین نامه اخیر ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل که به بهان��ه نظارت بر برج��ام، به حوزه 
برنامه موش��کی ایران ورود کرده اس��ت، اظهارداشت: 

قطعنامه ها ناقض برجام نیست و مثل حرف های الف 
اس��ت که زده می ش��ود و ما نیز نه ملزم به اجرای آنها 
 هس��تیم و نه به آنها توجه می کنیم؛ ما کار خودمان را 

می کنیم.
وی همچنین درباره آینده برنامه موشکی ایران تصریح 
کرد: برنامه موشکی کشورمان قوی تر و دقیق تر خواهد 
شد و طبعا اینها ساح هایی است که جنبه بازدارندگی 
دارد و هیچ تهدیدی برای همس��ایگان و دوس��تانمان 
نیس��ت و تنها به عنوان یک اب��زار بازدارن��ده در برابر 

دشمنانی است که داریم.
فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران تاکید کرد: 
اسراییل باید بفهمد که این ساح ها یعنی چه و اسراییل 

نیز نابود نمی شود، مگر به مقاومت.
امیر سرلش��کر صالحی همچنین در پاس��خ به سوالی 
درب��اره توصیه خود ب��ه خانواده های ارتش��یان گفت: 
توصیه می کنم فرزندان ارتشی خود را به گونه ای تربیت 
کنند که مانند امیر سرلشکر سلیمی بشوند؛ وقتی مقام 
 معظم رهبری مرحوم س��لیمی را ی��ک نظامی متدین

 می خوانند، معنی این حرف آن اس��ت که او از ریش��ه 
جوانی تاکنون متدین ب��وده و در دوران طاغوت ایمان 

خود را حفظ کرده است.

فرمان��ده نی��روی زمینی ارت��ش با اش��اره ب��ه اینکه 
ج��ای هیچگون��ه نگرانی ب��رای مل��ت ای��ران وجود 
ن��دارد، گف��ت: ی��ک س��ری تح��رکات در مرزه��ای 
 غرب کش��ور در ح��ال انجام اس��ت که م��ا آن را رصد

 می کنیم.
امیر احمدرضا پوردستان، با اش��اره به تحرکات داعش 
در نزدیکی مرزهای ایران اظهارداشت: امنیت و آرامش 

بسیار خوبی را در مرزهای جمهوری 
اسامی ایران شاهد هستیم. 

تح��رکات خیلی جزیی در اس��تان 
دیالی عراق از سوی نیروهای داعش 
 و ه��واداران این گروه تروریس��تی،

 داشتیم.
وی اف��زود: ب��ا هماهنگ��ی ارتش، 
نیروهای حش��د الش��عبی و پلیس 
 عراق ضربات مهلکی ب��ه آنها وارد

 شده است.
فرمانده نی��روی زمین��ی ارتش با 
تاکید ب��ر اینک��ه حض��ور و وجود 
داع��ش ب��ه گون��ه ای نیس��ت که 
بتوان��د ب��رای مرزه��ای م��ا خطر 

ایجاد کند، گفت: م��ا به عنوان نی��روی نظامی وظیفه 
 داریم مرزه��ا را رصد کرده و تمام تح��رکات را زیر نظر 

داشته باشیم.
 امی��ر پوردس��تان ب��ا بی��ان اینک��ه متناس��ب ب��ا 
تهدیدات ظرفیت های الزم را در خود ایجاد می کنیم 
 تصریح کرد: اش��راف اطاعاتی کاملی ب��ر تمام مرزها 

داریم.

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: عده ای در کش��ور فقط جلوی پایش��ان را 
می بینند و منافع ملی و دشمن را نمی بینند.

محسن رضایی در یادواره 1800 شهید منطقه 3 تهران افزود: اکنون کسانی عربستان را 
برای ناامنی منطقه راه انداخته اند و می خواهند وهابیت را وارد درگیری کنند اما در این 
شرایط کسانی به جای معرفی دش��من و امیدواری دادن به ملت و توجه به منافع ملی، 

فقط جلوی پایشان و صندلی هایشان را می بینند.
وی با بیان اینکه تنها جایی که در کشور مش��کل وجود دارد در مسایل اقتصادی است 
گفت: اقتصاد از ابتدا دست لیبرال ها و تکنوکرات های کشور بوده است و آنها نمی گذارند 

سیاست های رهبر معظم انقاب وارد اقتصاد شود.
رضایی افزود: اگر اینها اجازه می دادند نیروهای انقاب اسامی و سیاست های رهبری 

وارد اقتصاد شود، اکنون یک نفر بیکار نبود.
وی گفت: لیبرال ها و تکنوکرات ها خود این مسایل را در کشور ایجاد کرده اند اما اکنون 

از همه به ویژه رزمندگان و شهدا طلبکارند و ارکان نظام اسامی را زیر سوال می برند.
دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان اینکه این افراد 37 سال است که به روش 
خود ادامه می دهند، افزود: مردم باید بدانند مش��کاتی که با آن روبه رو هستند از کجا 

ایجاد شده است.
رضایی گفت: جمهوری اسامی داروی حل مشکات تاریخی ملت ایران بوده و یک ودیعه 
الهی است. وی افزود: جمهوری اسامی یعنی والیت فقیه و مردم ساالری دینی و اینکه 

دین از سیاست جدا نمی شود و ملت ایران بر این اساس باید راه روشنی را در پیش بگیرد.
محسن رضایی با بیان اینکه انسجام درونی نظام بر اساس جمهوری اسامی به وسیله 
والیت فقیه حفظ می شود گفت: ولی فقیه ضامن حضور ملت در انتخابات است و موجب 

می شود دین از سیاست جدا و دیکتاتوری ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه در جمهوری اسامی مشارکت و اعتراض وجود دارد افزود: این مشارکت 
و اعتراض باید قانونی باش��د و اگر کس��ی با فضاسازی و جوس��ازی اوضاع را به هم بزند 
 و اعتراضات و شکایات از ش��ورای نگهبان را به خیابان بکش��اند و التهاب آفرینی کند،

 ضد انقاب و ضد مسیر تاریخی ملت ایران و مقابل جمهوری اسامی است.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بی ثباتی جلوی پیشرفت کشور را می گیرد و 

آنهایی که آن طرف مرز هستند می آیند و از بی ثباتی سوء استفاده می کنند.
رضایی افزود: کس��انی که می خواهند دین از سیاست جدا ش��ود مخالف اصل نظام و 
جمهوری اسامی هستند. وی گفت: بعضی ها عده ای را به تحجر متهم می کنند اما باید 
از آنها پرسید چرا از لیبرال زده ها و غرب زده ها که ملت ایران دعوای آنها را در مشروطه 

تجربه کرد، سخن نمی گویند.
رضایی افزود: اکنون نیز عده ای تاش های بی نتیجه می کنند که دین از سیاست جدا 

شود و نسخه می نویسند که رهبری شورایی باشد و شورای نگهبان نباید دخالت کند.
وی با بیان اینکه باید مراقب این منازعات باشیم گفت: جمهوری اسامی با هدایت دین، 
مردم را به صحنه می آورد و مردم حضور فعالی در عرصه های گوناگون دارند و ضمانت 

آن شخص رهبر معظم انقاب اسامی اس��ت که نمی گذارند مردم و ارکان حکومت از 
یکدیگر جدا شوند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: کسانی که در کشور دلسردی و جوسازی ایجاد 
می کنند مبنی بر اینکه دیگر کسی برای نامزدی در انتخابات وجود ندارد و یأس آفرینی 

می کنند هدفشان این است که مردم را از حکومت جدا کنند.
رضایی گفت: اکنون اصاح طلبان 2/5 برابر کرسی های مجلس شورای اسامی نامزد 

شرکت در انتخابات مجلس دارند، اما چرا مردم را مأیوس می کنید؟
وی افزود: اینکه انقاب اس��امی تا کنون پایدار مانده به دلیل وجود جمهوری اسامی 

است.
 رضایی گفت: جوانان مراقب باش��ند فری��ب تبلیغات دش��منان را نخورن��د زیرا آنان 

می خواهند جوانان را به پیشرفت ها بی اعتنا و درباره عقب ماندگی ها فریب دهند.
 وی افزود: اینکه زمان اجرای برجام را 8 سال قرار دادند برای این است که به خیال خود

 8 سال آینده جوانان ایران از مسیر انقاب اسامی خارج می شوند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جوانان ما پای انقاب اسامی ایستاده اند و 

نمونه آن رزمندگانی هستند که در سوریه می جنگند.
ی��ادواره ش��هدای منطق��ه 3 ش��هر ته��ران در حس��ینیه ارش��اد با حض��ور جمعی 
 از خانواده های ش��هدا و بس��یجیان ای��ن منطقه و خانواده های ش��هدای هس��ته ای 

برگزار شد.

امیر سرلشکر صالحی:

برنامه موشکی ایران قوی تر می شود
امیر پوردستان:

رصد تحرکات تروریستی در مرزهای ایران

رییس جمهور روس��یه در دی��دار رییس مرکز تحقیقات اس��تراتژیک 
 کش��ورمان ب��ر رواب��ط راهب��ردی و اس��تراتژیک ته��ران - مس��کو

 تاکید کرد.
ب��ه گ��زارش مه��ر، عل��ی اکب��ر والیت��ی ریی��س مرک��ز تحقیقات 
اس��تراتژیک که در مس��کو به س��ر می برد ،با پوتین ریی��س جمهور 
 روس��یه دی��دار و آخری��ن وضعی��ت هم��کاری ه��ای دو جانب��ه و 

منطقه ای را مورد گفت وگو قرار داد.
در این دیدار رییس جمهور روس��یه ضمن ابراز خرس��ندی از توسعه 
روابط راهبردی دو کشور گفت: ضروری اس��ت همکاری ها در تمامی 
 زمینه ها گسترش یافته و از همه ظرفیت ها در این جهت بهره برداری 

شود.
والیتی ه��م در این دی��دار ضمن ابراز خرس��ندی از ماق��ات رییس 
جمهور روس��یه، به دی��دگاه مقام معظم رهب��ری در نگاه به ش��رق و 
توس��عه هم��کاری ه��ا ب��ا روس��یه اش��اره ک��رد و گف��ت: جمهوری 
اس��امی ای��ران و روس��یه در جه��ت تنظی��م رواب��ط راهب��ردی و 
اس��تراتژیک گام ب��ر م��ی دارن��د و ای��ن مس��یر بازگش��ت ناپذیر در 
 توس��عه و گس��ترش هم��کاری ه��ای راهب��ردی و اس��تراتژیک 
 می تواند به ایجاد ثب��ات و صلح در منطقه و عرص��ه بین المللی کمک 

کند.
رییس مرک��ز تحقیقات اس��تراتژیک که به دعوت موسس��ه تحقیقات 
استراتژیک روس��یه به این کشور سفر کرده اس��ت عاوه بر شرکت در 
کنفرانس همکاری های ایران و روسیه در ش��رایط نوین ژیوپلتیک،با 
مقامات عالی این کشور از جمله دستیار ارشد رییس جمهور، نماینده 
ویژه رییس جمهور در امور س��وریه، دبیر ش��ورای امنیت ملی، رییس 
و اعض��ای کمیته بین المل��ل دوما و برخ��ی دیگر از مقام��ات دیدار و 
 در خص��وص روابط دو جانبه، منطق��ه ای و بین المللی ب��ه تبادل نظر 

پرداخت.

پهپادهای 2هزار کیلومتری شاهد 129 س��پاه این قابلیت این را دارند 
که در فراسوی مرزهای ایران اسامی و در یاری رساندن به گروه های 

مقاومت شرکت کنند.
این هواپیم��ای بدون سرنش��ین با اتکا ب��ه انواع س��امانه های مراقبی 
 و شناس��ایی می تواند به عن��وان »س��کوی دیدبانی هواپای��ه« برای 
 ه��دف گی��ری اه��داف عم��ل کن��د و ب��ه مقابل��ه ثاب��ت و متحرک 

بپردازد.
 هواپیمای بدون سرنشین رزمی نیروی هوافضای سپاه با نام شاهد 129 
با در سال 92 ساخته و با دستور سرلشکر جعفری به تولید انبوه رسید.
 این پهپاد رزمی ک��ه از فناوری بوم��ی و کاما ایرانی برخوردار اس��ت

 می تواند س��ربازی قدرتمند برای دفاع از مرزهای آبی، خاکی و هوایی 
ایران اسامی باشد.

»شاهد 129« توانایی حمل همزمان 8 بمب یا موشک هوشمند شدید، 
ساخت سپاه پاس��داران انقاب اس��امی را دارد و برای اهداف ثابت و 

متحرک طراحی شده است.
دقت در هدف گیری با ش��عاع عملیاتی 2هزار کیلومتر و 24 س��اعت 
مداومت پروازی با یک بار س��وختگیری از ویژگی های این هواپیمای 
بدون سرنشین رزمی ایرانی است و هر فرودگاهی می تواند محل نشست 

و برخاست شاهد 129 باشد.
سقف پروازی این پهپاد 24 هزار پاست که با ایستگاه های کنترل قابل 
حمل زمینی در ارتباط بوده و می تواند با هزینه بس��یار پایین دفاع از 

میهن را به دست گیرد.
از آنجا که هزینه هر ساعت پرواز برای جنگنده های رزمی 10 هزار دالر 
اس��ت این پهپاد می تواند با هزینه 100 هزار تومانی در هر س��اعت بر 

آسمان ایران بدرخشد.
»شاهد 129« قدرت مراقبت از ش��عاع 200 کیلومتری خود را دارد و 
می توان از این پرنده بدون سرنشین در مقابله با اشرار و تروریست ها، 
 کشف و شناسایی در مرزهای آبی و خاکی ، مس��ائل زیست محیطی،

 نقشه برداری و تهیه عکس های هوایی نیز استفاده کرد.

اخبار خبر

پوتین در دیدار والیتی:

 روابط روسیه و ایران 
راهبردی و استراتژیک است

 قابلیت به کارگیری پهپاد سپاه 
در کمک رسانی به مقاومت

آیت اهلل یزدی: 

مجلس خبرگان کلید اصلی حفظ حاکمیت اسالمی است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:

عده ای در کشور فقط جلوی پایشان را می بینند



خبر خبر 
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وزیراموراقتصادی و دارایی درجمع نمایندگان شرکت های خصوصی 
ژاپن ازآنان برای س��رمایه گذاری در ایران دعوت ک��رد. علی طیب نیا 
که درموسسه اقتصاد انرژی ژاپن سخنرانی می کرد، با اشاره به روابط 
خوب ایران و ژاپن درسال های گذشته، اظهار داشت: ما عالقه مندیم 
سرمایه گذاران ژاپنی مشارکت بیشتری در اجرای پروژه ها به اشکال 
 مختلف  درایران داش��ته و زمینه تقویت  روابط راهبردی دو کش��ور را 

فراهم سازند.
وی با اش��اره به نتیجه رس��یدن مذاکرات اتمی و رفع تحریم ها علیه 
جمهوری اسالمی ایران، گفت: تجربه مذاکرات هسته ای نشان داد که 
از گفت وگو و مذاکره می توان به عنوان راه حلی موثر برای حل  منازعات 
و مشکالت  بین المللی استفاده کرد و همچنین ثابت کرد الگوی تحریم 
کارگرفته شده علیه ایران جزهزینه، نتیجه دیگری ندارد و این مذاکرات 
 به خوبی روشن س��اخت که به جای تحریم و اس��تفاده از زور می توان  

از منطق و گفت وگو برای حل مشکالت بهره گرفت.
 وی همچنین خاطرنش��ان کرد: ما پ��روژه های مختلف��ی جهت ارائه 
به س��رمایه گذاران خارجی در نظر گرفته ایم که س��رمایه گذاری در 
صنایع باالدستی و پایین دستی نفت، صنایع پتروشیمی، خودروسازی، 

ماشین سازی، داروسازی، گردشگری و معادن از جمله آنها است. 
 طیب نی��ا افزود: بن��گاه های عمده دولت��ی نیز در فهرس��ت واگذاری 
به بخش خصوصی داخلی و خارجی است که در بین آنها شرکت های 
 بزرگ پتروش��یمی، بانک ها، بیمه، فوالد و غیره ق��رار دارد و  بنا داریم 
در کنار سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امکان سرمایه گذاری خارجی 

در بازار سهام ایران را فراهم کنیم.  
 درای��ن س��مینار ک��ه ب��ه هم��ت موسس��ه اقتص��اد ان��رژی ژاپ��ن 
 )The Institute of Energy Economics, Japan ( 
از مهم ترین و معتبرترین اندیشکده های ژاپن و آسیا برگزار شد، بیش 
از صد نفر از پژوهشگران، فعاالن اقتصادی و اصحاب رسانه حاضر بودند.

طیب نیا در سفر خود به ژاپن ضمن مالقات با چند تن  از وزرای  کلیدی 
دولت ژاپن و شرکت در سمینار سرمایه گذاری ایران، توافقنامه دوجانبه 

حمایت از سرمایه گذاری بین دو کشور را امضا خواهد کرد.

یک مقام مس��ئول با اش��اره به راه اندازی اولین ردیف ش��یرین س��ازی گاز 
درپاالیش��گاه فاز ۱۹پ��ارس جنوبی، گف��ت: تولی��د گازاز پاالیش��گاه این 

فازمشترک آغازشد.
به گزارش مهر، حمیدرضا مس��عودی درب��اره آخرین وضعی��ت راه اندازی 
پاالیشگاه فاز۱۹پارس جنوبی، گفت: درادامه توس��عه واحدهای فرآیندی 
پاالیشگاه خش��کی فاز۱۹پارس جنوبی، نخس��تین ردیف شیرین سازی و 
واحد ارسال گازاین پروژه گازی تکمیل و درمدار راه اندازی قرارگرفته است.

مجری طرح توسعه فاز ۱۹پارس جنوبی درشرکت نفت و گازپارس با اعالم 
اینکه مراحل نهایی ارسال گازشیرین برای افزایش فشارخط لوله انتقال گاز 
ترش به پاالیشگاه و همچنین خط لوله واسط سکوی ۱۹C و سکوی اقماری 
SPD٢ تا هفت��ه آینده پایان پی��دا می کند، تصریح کرد: نخس��تین مرحله 
 ازتولید این فازگازی با تامی��ن گازترش ازبخش دریا تا پای��ان بهمن ماه به 
بهره برداری نهایی می رسد. این مقام مسئول ش��رایط پساتحریم را فرصت 
مناسبی برای تامین منابع مالی و دس��تیابی به تجهیزات باقیمانده تکمیل 
بخش فراس��احل عنوان کرد و افزود: تا پایان اردیبهش��ت ماه سال آینده و 
همزمان با ورود گازترش س��کوی ۱۹C به پاالیشگاه، دومین ردیف شیرین 
 س��ازی گاز )ردیف یکم( نیز راه اندازی و روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز 
به خط ششم سراسری ارسال می ش��ود. مس��عودی تاکید کرد: هم اکنون 
دیگر واحده��ای مرتبط با ف��رآورش و ش��یرین س��ازی گاز ازجمله واحد 
تفکیک میعان��ات گازی درمرحل��ه راه ان��دازی قرارگرفته اس��ت. به گفته 
 مسعودی پس از ورود گاز تولیدی سکوی SPD٢ به پاالیشگاه و تفکیک و 
ذخیره سازی میعانات گازی، این محصول تولیدی ازطریق میترینگ مشترک 

با فاز۱٢توسط پایانه بارگیری )SPM( این فازآماده صادرات می شود.
مجری طرح توسعه فاز ۱۹ پارس جنوبی در پایان با یادآوری اینکه هم اکنون 
پیش��رفت فاز ۱۹ پارس جنوبی به ۹۱ درصد رسیده است، خاطرنشان کرد: 
عالوه بر قرار گرفتن همه واحدهای یوتیلیتی در م��دار راه اندازی، عملیات 
اجرایی خط لوله ارس��ال گاز به شبکه سراس��ری هم پایان یافته و عملیات 
 مربوط به راه ان��دازی مخازن ذخیره س��ازی میعان��ات گازی این بخش هم 

در این فاز تکمیل شده است.
هدف از توس��عه فاز ۱۹ پارس جنوبی تولید روزان��ه ۵۰ میلیون مترمکعب 
گاز تصفیه ش��ده، ۷۷ هزار بش��که میعانات گازی، ۴۰۰ تن گوگرد، ساالنه 
۱/۱ میلیون تن گاز مایع و بیش از یک میلیون تن گاز اتان به منظور تامین 

خوراک صنایع پتروشیمی است.

وزیراموراقتصادی و دارایی؛

 دعوت از ژاپنی ها برای 
سرمایه گذاری در ایران

جزییات راه اندازی یک پاالیشگاه جدید؛

تولید گاز از فاز ۱۹ پارس جنوبی آغاز شد

khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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جذب س��رمایه گذار خارجي در حالي نقش��ه راه 
دولت یازدهم براي توس��عه اقتصاد ایران معرفي 
 ش��ده اس��ت که وضعی��ت بخ��ش تولی��د ایران 
از جذابی��ت الزم براي ج��ذب س��رمایه داخلي 
برخوردار نیس��ت، حال باید دید حس��ن روحاني 
ب��ا ک��دام بخ��ش از اقتصاد ای��ران قص��د جذب 

سرمایه هاي خارجي را دارد؟  
سرمایه، س��رمایه اس��ت و داخلي و خارجي هم 
ندارد، براس��اس اصول اقتصادي سرمایه در عین 
حالي که دنبال سود است بسیار هم ریسک گریز و 
ترسو است و معموال در بخش هایي وارد مي شود 
که دستیابي به س��ود متعارف ضمانت شده باشد 
و به اصطالح عامیانه خطري اصل و سود سرمایه 

را تهدید نکند.
در حالي دولت روی��اي جذب س��رمایه خارجي 
در دوران پس��اتحریم را در س��ر مي پروران��د که 
هم اکن��ون حجم نقدینگ��ي ش��اید از ۹۹۹ هزار 
 میلیارد تومان نیز در کش��ور عبور کرده باش��د، 
با ای��ن ح��ال آمارها نش��ان مي ده��د8۰ درصد 
نقدینگي میلي به س��رمایه گذاري در بخش هاي 
تولید نداش��ته و در بخ��ش پولي تح��ت عنوان 
سپرده هاي بلندمدت سود ده رسوب کرده است، 
در این بین در ش��رایطي که حج��م نقدینگي در 
بیش از ٢/۵س��ال فعالیت دولت حس��ن روحاني 
بی��ش از دو برابر ش��ده اس��ت، ب��از هم ب��ا این 
حج��م از نقدینگي در کش��ور اقتص��اد در رکود 

اس��ت وس������رمایه گذاري 
انج��ام  تولی������د  در 

نمي گیرد.
دلی������ل ع������دم 
س����رمایه گذاري در 
بخ���ش تولی���د باال 

بودن ریسک سرمایه گذاري در این بخش و قانون 
و مقررات دست و پاگیر ارزیابي مي شود، به همین 
 دلیل اس��ت که حدود8۰ درصد حجم نقدینگي 
در قالب سپرده هاي بلندمدت سوددار در بانک ها 
و موسسات اعتباري پارک شده است تا به شکل 
تضمین شده و بي دردسر، سالي مابین٢۰ تا ٣۰ 

درصد سود کسب کنند. 
اگر بخش تولید از پویایي هاي الزم برخوردار بود، 
مي توانست نقدینگي موجود را جذب کند و نه تنها 
مشکل تنگناي مالي و کمبود نقدینگي در بخش 
تولید را حل کند بلکه از حرکت این سرمایه هاي 
سرگردان به بخش هاي مختلف اقتصاد جلوگیري 
کند و با حل معضل بی��کاري و تورم، رکود حاضر 

را بهبود بخشد. 
حاال با ای��ن اوضاع بخش تولید ایران، مش��خص 
نیس��ت دول��ت از چ��ه طریق��ي مي خواه��د 
 س��رمایه گذاران خارجي را براي سرمایه گذاري 

در بخش تولید ایران تشویق کند.
در اینک��ه ای��ران ب��راي کش��ورهاي غرب��ي از 
اهمیت قاب��ل مالحظه اي برخوردار اس��ت و این 
کشورها از کنار ایران به س��ادگي عبور نخواهند 
کرد شکي نیس��ت اما اینکه این کش��ورها قصد 
س��رمایه گذاري در بخش تولید ایران را دارند یا 
اینکه تنها به دنبال بازار ایران براي صادرات مواد 

اولیه، واس��طه اي و مصرفي 

هس��تند جاي بح��ث و گفت وگو اس��ت. محیط 
کس��ب و کار و ده ه��ا ش��اخص مربوط ب��ه این 
بخ��ش در ای��ران خفقان قاب��ل مالحظ��ه اي را 
 براي رشد سرمایه گذاري و توس��عه تولید ایجاد 
 کرده اس��ت و در ایران فضا براي س��رمایه گذاري

 )چه از ن��وع داخلي و چ��ه از ن��وع خارجي اش( 
در بخ��ش تولی��د چن��دان مناس��ب گ��زارش 
نمي ش��ود، بدین ترتیب جذب س��رمایه خارجي 
 و داخلي من��وط به بهب��ود محیط کس��ب و کار

 است.
گفتني اس��ت نرخ مش��ارکت اقتصادي در س��ه 
دهه اخیر به صورت متوس��ط ٣۷ درص��د و نرخ 
بی��کاري جوان��ان ۱۵ ت��ا ٢۴ س��ال در مناطق 
 شهري در دوره ٢۰ س��ال اخیر تقریبا ٣٢ درصد 

بوده است.  
در مقابل میانگین تورم بع��د از انقالب تقریبا ۱۹ 
درصد و در همین دوره رشد GDP به قیمت بازار 
با نفت تقریبا ٢/۹درص��د و بدون نفت ۱/۹ درصد 
بوده اس��ت ک��ه نش��ان مي ده��د در دوره بعد از 
انقالب عموم��ا اقتصاد ایران دچ��ار تورم رکودي 
بوده اس��ت، یعني اقتصاد ایران مش��کل ناشي از 
طرف عرضه و تولید دارد که در دوران فعلي باید 
 دولت فقط و فقط روي رش��د تولی��د در اقتصاد 

تمرکز کند.

وزیراموراقتصادی و دارایی گفت: تحریم ها گر چه هزینه هایی را بر مردم ما تحمیل 
کرد، اما منافعی هم داشت و برای ما فرصتی را ایجاد کرد تا آسیب های اقتصادمان 
را شناسایی کنیم و درمسیرکاهش وابستگی اقتصاد و بودجه دولت به درآمدهای 

نفتی که ازنقاط آسیب ما بوده حرکت کنیم.
 طیب نیا تصریح کرد: وابس��تگی اقتصاد ایران به این درآمدها باعث ش��ده بود که 
هزینه های تولید درایران افزای��ش پیدا کند و کاالهای ایرانی با کاالهای مش��ابه 
 خارجی درش��رایط غیر رقابتی قرارگیرند که این موض��وع درادبیات علم اقتصاد 
 به عنوان بیماری هلندی یا » مصیبت منابع « شناخته می شود. وی اظهارداشت: 
ما برای جبران این نقطه ضعف، می کوشیم وابستگی بودجه دولت به درآمدهای 
نفتی را کاهش داده و سهم این درآمد در بودجه را به زیر٣۰ درصد برسانیم، درحالی 
که زمانی این سهم حدود 8۰ درصد بوده است و ما سهم درآمدهای ارزی ناشی از 

نفت در درآمدهای دولت را به طور چشمگیری کاهش داده ایم.
وزیراقتصاد ادامه داد: خوشبختانه درسال جاری تراز تجاری غیرنفتی ایران دارای 
مازاد بوده و صادرات غیرنفت��ی از واردات ایران فزونی گرفت��ه و این یک موفقیت 

چشمگیر است. 
طیب نیا تصریح کرد: همچنین درالیحه برنامه شش��م توسعه که پس ار تصویب 
درمجلس ازسال آینده اجرای آن آغاز می شود، ضمن برنامه ریزی گسترده جهت 
کاهش وابستگی دولت به درآمد نفتی، سعی داریم که ازاین درآمد درجهت تقویت 
بخش خصوصی استفاده کنیم و هرساله بخش زیادی از درآمدهای نفت به صندوق 

توسعه ملی جهت تقویت بخش خصوصی واریز می شود.
طیب نیا با اشاره به اینکه با رفع تحریم ها، فرصت های زیادی پیش روی اقتصاد ایران 

قرار داده است، اظهارداشت: ما تصمیم گرفته ایم از این فرصت ها در راستای اصالح 
ساختاری اقتصاد ایران استفاده کنیم و  قصد نداریم از فرصت ها در جهت تقویت 
بخش دولتی بهره ببریم. وزیر اقتصاد تاکید کرد: درالیحه برنامه ششم توسعه نقش 
اصلی در اقتصاد ایران را بخش خصوصی برعهده خواهد داشت و بهبود فضای کسب 

و کار و واگذاری بنگاه های دولتی دو رویکرد اصلی ما در این جهت است.
وی هدف گذاری رشد 8 درصدی برای اقتصاد ایران در سال های آتی را یادآور شد 
و گفت: دستیابی به این رشد لوازمی دارد که اولین آنها تثبیت اقتصاد کالن است 
که در این جهت ما در دو سال گذشته با وجود تحریم ها، توانستیم هم تالطم بازار 
ارز را کنترل کنیم و هم اینکه رشد اقتصادی منفی را به رشد اقتصادی مثبت سه 
درصد برسانیم و  برای سال آینده هم بانک جهانی رشد حدود شش درصد را برای 

ایران پیش بینی کرده است.

 هیات دولت طی مصوبه ای ش��رایط اعطای مس��کن مهر را آسان کرد 
تا در مناطقی که این خانه ها بدون متقاضی باقی مانده است، برای آنها 

مشتری پیدا شود.
این درحالي اس��ت که دولت یازده��م طرح مس��کن اجتماعي را براي 
حمایت ازاقش��ارنیازمند مطرح س��اخته اما هنوزآن را وارد فاز اجرایي 
نکرده اس��ت. درجلس��ه هیات وزیران مقررش��د تا مازاد مس��کن مهر 
دربرخي ازمناطق کش��وربدون درنظر گرفتن ش��رایطي نظیر فاقدین 
مسکن، متاهل یا سرپرست خانوار و داراي حداقل ۵ سال سابقه سکونت 

درشهرمورد تقاضا، به متقاضیان واگذار شود.
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازي درمس��کن مهراعالم کرد که درتیرماه 
امسال 88 هزار و۵۰۰ واحد مس��کن مهربدون متقاضي بود اما درحال 
حاضراین تعداد به ۷۵ هزار واحد کاهش پیدا کرده است. احمد اصغري 
مهرآبادي افزود: شیوه نامه هایي براي حل این مساله تنظیم و به استان ها 
اجازه داده شد واحدها را به نهادهاي عمومي غیردولتي متقاضي، واگذار 
کنند. وي با اشاره به روند کاهشي واحدهاي بدون متقاضي اظهارداشت: 
هم اکنون نقل و انتقال اعیاني واحدهاي مس��کن مهردرکل کشورآزاد 
است. پیش ازاین رییس سازمان ملي زمین و مسکن نیز اعالم کرده بود 
که دراستان تهران هم با مازاد مس��کن مهرمواجه هستیم. طبق گفته 
محمد پژمان، تعداد زیادي مسکن مهر درشهرهاي جدید احداث شده 
که متقاضي ندارد. این مقام مسئول گفته؛ درهمه شهرهاي اطراف تهران 

مازاد مسکن مهرداریم. شهرهاي جدید اطراف تهران هنوز کشش اجراي 
طرح جدید را ندارند. رییس سازمان ملي زمین و مسکن با اشاره به اینکه 
درهمه کشور زمین براي طرح مسکن اجتماعي وجود دارد، گفت: دراین 
طرح تامین زمین به تنهایي کفایت نمي کند. هزینه هاي آماده سازي  و 
احداث ساختمان بسیار باالست چرا که مسکن اجتماعي براي افرادي 
 اس��ت که توانایي تامین هزینه ها را ندارند و بای��د تمامي این هزینه ها 

از محل کمک هاي دولتي و نهادهاي حمایتي باشد.
هیات دولت همچنین مبلغي را براي تکمیل زیرس��اخت مس��کن مهر 
در برخي مناطق اختصاص داد. درحال حاضر در برخي مناطق مسکن 
مهربخش س��اختمان تکمیل شده اس��ت اما به دلیل دراختیار نداشتن 
 برخي زیرس��اخت ها نظی��ر آب، ب��رق و گاز، ام��کان س��کونت درآن 

وجود ندارد.
براساس مصوبه جدید دولت مبلغ۵۰۰ میلیارد تومان به منظور احداث 
و تکمیل خدمات زیربنایي پروژه هاي مسکن مهر دراختیار وزارت نیرو 
قرارمي گیرد که ازاین میزان اعتبار مبلغ ۱۵۰میلیارد تومان سهم بخش 
برق و٣۵۰ میلیارد تومان س��هم بخش آب و فاضالب با اولویت تکمیل 
شبکه تصفیه خانه و تاسیسات فاضالب شهرهاي جدید پردیس، گلبهار، 
هشتگرد، صدرا، پرند و سهند و پروژه هاي مسکن مهر شهرهاي جیرفت، 
پیامبر اعظ��م)ص( بندرعباس، لپویي، ولیعصر خ��وي، گلمان ارومیه، 

صفادشت، مهرآباد رودهن و مهرگان خواهد بود.

شرایط جدید برای انتقال و واگذاری مسکن مهر» مصیبت منابع« از زبان وزیراقتصاد

هفت خوان ورود سرمايه به توليد

انتصاب های جدید در سازمان تجارت؛
ضیایی بیگدلی 

سرپرست اموربین الملل شد
رویترز خبر داد:جدیدترین جمعیت کشور اعالم شددرآمدهای دولت از هزینه ها عقب ماند

افزایش قیمت نفت با احتمال برگزاری 
نشست اضطراری اوپک

رییس س��ازمان توس��عه تجارت در احکام جداگانه ای صادق ضیایی بیگدلی را 
به عنوان سرپرس��ت معاونت امور بین المل��ل و WTO و میرابوطالب بدری را 
به عنوان مشاور س��ازمان در امور مربوط به پذیرش هیات های تجاری منصوب 
کرد. میرابوطالب بدری پیش از این معاون امور بازاریابی و تنظیم روابط سازمان 
توسعه تجارت بود و صادق ضیایی بیگدلی نیز در حال حاضر قائم مقام سازمان 
توسعه تجارت اس��ت. همچنین در حکمی دیگر از سوی رییس سازمان توسعه 
تجارت، مینا مهرنوش، معاون توسعه صادرات و محمدرضا مودودی معاون کل 
سازمان توسعه تجارت شدند. محمدرضا مودودی پیش از این معاون کمک های 

تجاری سازمان توسعه تجارت بود.
شایان ذکراست سازمان توسعه تجارت ایران با قدمت بیش از چهاردهه فعالیت 
مرکز توس��عه صادرات ایران و ادغام آن ب��ا مرکز تهیه و توزی��ع کاال و معاونت 
 بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی در س��ال ۱٣8٣ تش��کیل ش��د. این سازمان 
 به عنوان متولی برنامه ریزی، سیاس��ت گذاری، حمای��ت و اعمال نظارت عالیه 
در امر تجارت خارجی با رویکردهای توس��عه یکپارچ��ه و راهبردهای تجارت 
 خارجی در س��طح کش��ور، نوس��ازی و روان س��ازی جریان تجارت خارجی با 
بهره گیری از الگوها و فناوری های نوین، همکاری و مشارکت در جهت توسعه 
تجارت خارجی، تعامالت س��ازنده با طرفی��ن تجاری و ذی نفع��ان خود و نیز 
واگذاری امور تصدی گری صادرات به بخش خصوصی، بس��تر مناس��بی جهت 
مدیریت کالن ص��ادرات و تقویت زیربناها و ظرفیت های الزم برای تس��هیل و 

توسعه تجارت خارجی کشور فراهم می کند.

درپایان شش ماهه امسال درآمد ها و هزینه های دولت تراز نشد و نزدیک به ۱٢ هزار 
میلیارد تومان پرداخت هزینه ها بیش از درآمدهای دولت بود.

وضعیت مالی دولت در بودجه سال جاری نشان می دهد که در پایان تابستان امسال 
درآمدی نزدیک به ٢۷/٢ هزار میلیارد تومان کسب شده که در مقابل بیش از ٣۹ هزار 
میلیارد تومان دولت هزینه داشته و پرداخت کرده است. براین اساس حدود ۱٢ هزار 
میلیارد تومان درآمدهای دولت از هزینه های آن عقب مانده و باید از بخش های دیگر 

جبران می شده است.
اما درحالی میزان بودجه عمرانی در بودجه س��ال جاری نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد 
تومان پیش بینی شده که دولت توانسته در پایان نیمه اول فقط حدود 8۵۰۰  میلیارد 
تومان اعتبارات عمرانی داشته باشد. در عین حال که در بخش نفت و واگذاری های 
دارایی های سرمایه ای نیز حدود ۱8 هزار میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به رقم 

نزدیک به ۵۵ هزار میلیارد تومانی مصوب حدود یک سوم تحقق دارد.
 آن طور که بانک مرکزی گزارش داده است تراز عملیاتی و س��رمایه دولت در پایان 

نیمه اول امسال حدود سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کسری دارد.

بانک مرکزی اعالم کرد که تا پایان نیمه دوم امسال جمعیت کشور به ۷8/8 
میلیون نفر رسیده است.

 نمادگ��رای اقتصادی که بان��ک مرکزی از پای��ان نیمه دوم س��ال جاری 
منتشر کرده، نش��ان می دهد که از بین جمعیت حدود ۷۹ میلیون نفری 
کشور ۵۷/٣ میلیون نفر س��اکن ش��هرها و ٢۱/۴ میلیون نفر در روستاها 

ساکن هستند. 
براین اساس، تراکم جمعیت ۴۷/8 نفر در هر کیلومتر مربع و رشد آن ٢/۱ 

درصد گزارش شده است. 
 درسه ماهه دوم امس��ال جمعیت فعال کش��ور ٢۵/۱ میلیون نفر بوده که 

از این بین نرخ بیکاری حدود ۱۰/۹ درصد است.
این درحالی اس��ت که میزان بیکاری در ش��هرها ۱٢/٢ و در روستاها ۷/۴ 

درصد گزارش شده و نرخ بیکاری زنان۱۹/۹ و مردان8/۹ درصد است.
بنابراین گزارش، نرخ بیکاری در پایان تابستان سال جاری در بین جوانان 

۱۵ تا ٢۹ ساله٢٣/۴ و در جوانان ۱۵ تا ٢۴ ساله ٢۵/۷ درصد است.

 موافقت ۶ کش��ور تولید کننده نف��ت از جمله ای��ران، عراق، عمان، روس��یه 
با برگزاری نشس��ت فوق العاده کش��ورهای عضو و غیرعضو اوپک قیمت این 

محصول را در بازارهای جهانی به بشکه ای ٣۵ دالر رساند.
در بازارهای جهانی هر بشکه نفت خام برنت به قیمت ٣۵ دالر ٣ سنت به فروش 
رفت. قیمت وست تگزاس آمریکا هم ٣٢ دالر و ۴۴ سنت معامله شد. به گزارش 
رویترز، افزایش قیمت نفت خام به دلیل انتشار خبری است مبنی براینکه شش 
کشور تولیدکننده نفت برای برگزاری نشستی موافقت کردند که احتماال منجر 
به نشست اضطراری اوپک می شود. وزیر نفت ونزوئال گفته است که کشورهای 
 عضو و غیر عضو اوپک ش��امل ایران، عراق، عمان، روس��یه و دیگر کش��ورها 

قرار است نشستی برای تصمیم گیری نفت برگزار کنند.
همچنین خبرگزاری رویترز از کاهش ارزش دالر خبر داده که منجر به تقویت 
قیمت نفت در بازارهای جهانی شده است اما به  رغم افزایش قیمت تحلیلگران 
معتقدند قیمت نفت همچنان در پایین ترین س��طح در سال ٢۰۱۶ و ٢۰۱۷ 
خواهد بود. آنها دلیل این کاهش را افت تقاضا به دلیل پیش بینی ضعیف رشد 
 اقتصاد جهانی و نیز ذخایر فراوان کش��ورها عنوان می کنند. بسیاری کشورها 
با کاهش قیمت نفت خرید و ذخایر خود را طی دو سال گذشته افزایش داده اند، 
آمریکا پیشتازترین آنها است. افزایش قیمت امروز نفت در حالی انجام می شود 

که آمارها حاکی از رشد ذخایر نفتی آمریکا است.
کارشناسان می گویند ذخایر بیش��تر نفت مانع از تقویت بیشتر این ماده خام 

در بازارهای جهانی شده و گرنه احتمال افزایش بیشتر قیمت وجود داشت.



خبر

عضو مجمع نمایندگان مازندران در مجلس با بیان اینکه تنها ۲۴ درصد 
سواحل شمالی برای استفاده عموم آزاد است، گفت: برای جلوگیری از 
تصرفات باید سازمان توسعه وعمران سواحل تشکیل شود. سید رمضان 
شجاعی کیاسری درگفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه طی چند 
سال گذشته زمین خواری و تصرفات سواحل دریا در استان مازندران 
افزایش پیدا کرده است، گفت: در چند س��ال گذشته تنها ۴ درصد از 
سواحل شمالی کش��ور برای اس��تفاده عموم مردم آزاد بود، اما پس از 
تصویب قانون رعایت حریم 60 متری ساحل، ۲0 تا ۲۴ درصد سواحل 

شمالی کشور برای استفاده عموم مردم آزاد شده است.
نماینده مردم ساری ومیاندرود در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه 
بخش خصوصی، دس��تگاه های دولتی، نظامی و انتظامی از سال های 
گذشته تاکنون بخش وسیعی از سواحل را تصرف کردند، افزود: پس 
از رعایت حریم 60 متری، باز هم شاهد ساخت و سازهایی هستیم که 

نشان می دهد تنها رعایت حریم 60متری کارگشا نیست.
شجاعی کیاسری با بیان اینکه بیش��ترین میزان تصرفات سواحل در 
اس��تان مازندران صورت گرفته اس��ت، تصریح کرد: متاسفانه بخش 
وس��یعی از تصرفات در شرایط بی قانونی انجام ش��ده و برای اصالح و 
ساماندهی این معضل نیازمند قانون هس��تیم. بنابراین اگر قانونی که 
درمجلس گذشته تحت عنوان تشکیل سازمان توسعه و عمران سواحل 
مصوب شد ش��کل گیرد، می توان انتظار داشت که در سال آینده این 
معضل کاهش پیدا کند؛ زیرا سازمان توسعه و عمران سواحل مستقل 
 بوده و حاش��یه دریاها را از هرگونه دس��ت ان��دازی و تصرف مدیریت 

می کند.
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسالمی، با 
بیان اینکه دولت باید آیین نامه تشکیل سازمان توسعه و عمران سواحل 
را تنظیم و ابالغ کند، گفت: متاسفانه اکثریت سازمان های دولتی اقدام 
به تصرف سواحل ش��مالی کش��ور کردند. بنابراین انتظار می رود که 
وزارت کشور به عنوان متولی پیگیری تشکیل سازمان توسعه و عمران 

سواحل را هرچه سریع تر در دستور کار قرار دهد.

سواحلیکههرروزآبمیروند
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عکس روز  )زیبایی بی نظیر و فوق العاده توسکانی(

دریچه

 آم��ار رو به افزای��ش کش��فیات چ��وب و زغال در شهرس��تان 
آران و بیدگل زنگ خطر نابودی تاغزارها، فاجعه زیست محیطی 

و هجوم ریزگردها را به صدا درآورده است.
به گزارش ایرنا، عرصه ای بیابانی در شمال استان اصفهان با سه 
چالش تغییر اقلیم، کاهش آب شیرین و بیابان زایی مواجه است 
و با توجه به کاهش بارندگی بلندمدت به میزان 35 درصد شاهد 
افزایش سطح بیابان در این منطقه هستیم که این امر خود تالش 

برای حفظ عرصه های سبز طبیعی را الزامی می کند.
امروزه تخریب عرصه های طبیعی و قطع درختان تاغ توس��ط 
افراد سودجو زنگ خطر را در این منطقه به صدا درآورده است.

در سال های اخیر در این شهرستان کویری که وجود درخت از 
اهمیت باالیی برخوردار اس��ت ش��اهد افزایش روزافزون پدیده 
قاچاق چوب و قطع درختان تاغ در کویر بوده ایم پدیده ای که اگر 
چاره ای برای آن اندیشیده نشود، عواقب جبران ناپذیری برای 

طبیعت و محیط زیست ما به همراه خواهد داشت.
آمار گسترده قاچاق چوب حاکی از آن است که اقدامات بازدارنده 
جوابگو نبوده و از سویی قوانین فعلی نیز نیازمند بازنگری است.

نظر به وس��عت باالی عرصه های بیابانی در اس��تان اصفهان و 
باالخص در این منطقه، اداره منابع طبیعی آران و بیدگل از سال 
13۴9 اقدام به فعالیت های بیابان زدای��ی از جمله تثبیت تپه 
های ماسه ای معروف به نوارریگ بلند و ایجاد 1۲0 هزار هکتار 
جنگل های دست کاش��ت بیابانی تاغ، کرده که همچنان ادامه 
دارد.از جمله نقش های بسیار موثر جنگل های دست کاشت را 
می توان جلوگیری از هجوم ریزگردها و حرکت تپه های ماسه 
 ای به مناطق مس��کونی و نهایتا جلوگیری از خس��ارت وارده به 
عرصه های زیستی، کشاورزی و تاسیسات زیربنایی، همچنین 

صدمه به راه ها و خطوط راه آهن دانست.
ریی��س اداره مناب��ع طبیع��ی و آبخی��زداری آران وبی��دگل 
اظهارداش��ت: متاسفانه شاهد افزایش محس��وس قاچاق چوب 
تاغزارهای این شهرستان طی سال جاری هستیم به طوری که 
فقط در هشت ماه امس��ال 31 عملیات علیه قاچاقچیان چوب و 
زغال اجرا شد که طی این عملیات بیش از 50 نفر به دلیل قلع و 
قمع دو هزار درخت تاغ دستگیر و تحویل مقامات قضایی و حدود 

۲0 کوره زغال کشف و تخریب شد.
رضا شفیعی، کمبود نیروی انس��انی حافظ جنگل ها را یکی از 
عوامل توفیق قاچاقچیان چوب دانست و افزود: متوسط نیروی 
انس��انی مورد نیاز برای حفاظت از عرصه ه��ای منابع طبیعی 
در جهان برای ه��ر چهارهزار هکتار، یک نفر اس��ت اما در ایران 
برای هر 13 هزار هکتار، یک نیرو در نظر گرفته می ش��ود و در 
شهرس��تان آران وبیدگل به ازای 600 هزار هکتار عرصه منابع 
طبیعی که نیاز به ۴6 نیرو دارد، تنها پنج نفر امر حفاظت از این 

عرصه ها را برعهده  دارند.
وی افزود:بر خالف فعالیت مستمر و شبانه روزی نیروهای یگان 
حفاظت اداره منابع طبیعی به منظور ایجاد و حفظ جنگل های 
دس��ت کاش��ت در منطقه به علت کمبود نیرو در برابر مساحت 

زیاد عرصه های مناب��ع طبیعی، روزانه گ��زارش هایی مبنی بر 
قطع و قاچاق چوب دریافت می شود که در آینده ای نه چندان 
دور این شهرس��تان با بحران گس��ترش بیابان و نیز بیابان زایی 

مواجه خواهد شد.
شفیعی از مسئوالن دست اندرکار خواس��ت در اسرع وقت این 
موضوع را پیگیری و بحث کمبود نیرو و امکانات را جبران کنند 

تا شاهد کاهش قاچاق چوب و بیابان زایی باشیم.
گل آرایی مسئول واحد بیابان اداره منابع طبیعی آران و بیدگل 
نیز گفت: با توجه به نقش انکارناپذیر جنگل های دست کاشت 
بیابانی در امر حفاظت از خاک و جلوگی��ری از بروز ریزگردها و 
حرکت تپه های ماسه ای، متاسفانه به دلیل عدم آگاهی مردم و 
معضالت اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه از جمله اعتیاد و 
بیکاری افراد اقدام به قطع درختان تاغ کرده که در صورت ادامه 
این روند نه تنها این شهرستان بلکه شهرهای همجوار از جمله 
کاشان، قم، تهران و نطنز نیز با پدیده ریزگردها و خطرات و اثرات 

منفی آن بر سالمت و اقتصاد مردم مواجه خواهند شد.

یک فعال محیط زیست و منابع طبیعی هم ضمن تاکید بر لزوم 
مبارزه جدی با پدیده شوم قاچاق چوب در گفت وگو با ایرنا افزود: 
مبارزه با این پدیده ش��وم عالوه بر وضع قوانین س��خت گیرانه 
همراه با ضمانت اجرایی، نیازمن��د همراهی، همدلی و همزبانی 

مردم و مسئوالن و دستگاه های اجرایی است.
علی محمد خاک دوس��ت افزود: اگر نیاز به محیط زیست زیبا و 
با نشاط داریم باید همه مردم بسیج شویم و عالوه بر پاسداری از 
این نعمت الهی، برای مبارزه با س��ودجویان هم پیمان شویم تا 
مردمان سخت کوش کویر دیگر شاهد زخم تبرهای سودجویان 

بر پیکر جنگل های تاغ و تبدیل آن به بیابانی مرده نباشیم.
تاغ گیاهی اس��ت به صورت درختچ��ه از تیره تاج خروس��ان با 
مقاومت زیاد در برابر خشکی و گرما با سیستم ریشه ای گسترده 
که جهت جلوگیری از گسترش کویر از آن استفاده می شود، این 
گونه ها نسبت به بقیه گونه های گیاهی در امر مبارزه با تثبیت 

شن های روان مقاومت و موفقیت بیشتری دارد.
در ایران سه گونه تاغ وجود دارد س��یاه تاغ ، زرد تاغ یا سفیدتاغ 

و تاغ بوته ای به علت کج ومعوج بودن برای کارهای ساختمانی 
 مناسب نیست ولی بیش��تر از آن برای س��ایبان وچتر استفاده 
 می ش��ود، در کارهای نج��اری مصرفی ن��دارد، ام��ا هیزم آن 

خوش سوز و مورد عالقه مردمان اطراف کویر می باشد.
 این گی��اه در مناطق کویری س��بب می ش��ود ک��ه خاک های 
ماسه ای سبک کمتر در معرض فرسایش و باد رفتگی قرار بگیرد 

وبه عنوان باد شکن استفاده می شود .
در همین حال افزایش رو به رشد مصرف دخانیات به ویژه قلیان 
در بین جوانان، ش��اهد رونق بازار س��یاه فروش زغال در سطح 
شهرستان و شهرهای همجوارنیز هستیم، به طوری که زغال تاغ 
تا 15هزار تومان به فروش می رسد و حتی چوب تاغ هم کیلویی 
۲ هزار تومان معامله می شود که این بازار پرسود منجر به ورود 

دالالن و قاچاقچیان چوب و زغال شده است.
آران وبیدگل از جمله شهرس��تان های کویری استان اصفهان 
است که با داشتن 1۲0 هزار هکتار جنگل های دست کاشت تاغ 

۴0 درصد از تاغزارهای این استان را در خود جای داده است.

غالمرضا میرکی ،دکت��رای مدیریت ایمن��ی و محیط زیس��ت گفت: موضوع 
دس��تکاری ژنتیکی محص��والت کش��اورزی در ده��ه 70 میالدی باب ش��د 
و در ده��ه 90 می��الدی ب��ه تولی��د انب��وه و اقتصادی رس��ید. ای��ن موضوع 
همیش��ه با اما و اگرها همراه بوده است.دس��تکاری در ژن، عمدت��ا به منظور 
اقتصادی تر کردن محص��ول انجام می ش��ود. از مقاوم س��ازی در برابر حمله 
حش��رات گرفته تا فراوانی بیش��تر محصول و ت��ا مقاوم��ت اقلیمی محصول 
و... تمام��ا مطلوبیت هایی اس��ت که تکنولوژی به کش��اورزی افزوده اس��ت، 
 ام��ا نکت��ه بس��یار مه��م ک��ه هن��وز متخصصی��ن اصطالح��ا بیوتکنولوژی 
 GMO نتوانسته اند پاسخی برای آن بیابند ارزیابی چرخه حیات محصوالت

است.
اصطالح LCA در برگیرنده مفاد بس��یار مهمی اس��ت که یک ترکیب یا ماده 
تولیدی را از ابتدای شکل گیری تولید تا زوال و معدوم شدن دنبال کرده و مسیر 
معینی از مالحظات و احیانا مخاطرات و نکات زیست محیطی الزم را در اختیار 
قرار می دهد. همان گونه که ذکر آن رفت به لحاظ زمان بر بودن، پاس��خگو 

بودن در خصوص این موارد بسیار پیچیده است.
از دیگر سو بزرگ ترین ش��رکت حامی تولید و عرضه محصوالت کشاورزی 
GMO در دنیا ش��رکت MONSANTO در ایاالت متحده آمریکاست. 

جایی که هم بذر عرضه می کند و هم محصول و ه��م میکروب به عنوان کود 
میکروبی.

به س��بب مطلوبیت و فراوانی  تولید همواره میزان محصول برداش��ت شده به 
چندین برابر محصوالت مشابه است؛ پس طبیعتا باید قیمت آن نسبت به 

محصوالت طبیعی تا یک سوم کمتر باشد که در آمریکا و بسیاری از کشورها به 
این صورت  است.عمده محصوالت کشاورزی GMO که انبوه فروشی داشته 
شامل دانه های روغنی، برنج، ذرت و گندم است. پس کاالهای اساسی در دنیا 

مبنای تولید GMO یافته اند.
ام��ا نکت��ه اساس��ی در تش��خیص و اینک��ه دانس��تن ح��ق م��ردم اس��ت 
که پ��ول به چ��ه چی��زی م��ی دهن��د و اینک��ه کنوانس��یون تنوع زیس��تی 

پروتکل��ی را تنظی��م ک��رده و ب��ه تایی��د رس��انده ک��ه اعض��ای 

 آن پروت��کل مل��زم ب��ه نص��ب برچس��ب GMO  روی محص��والت
 کشاورزی ای که به این طریق تولید می ش��وند، هستند، اما برخی از کشورها 
مانند آمریکا و کانادا از این مقادیر تبعیت نکرده و برچس��ب GMO را نصب 
نمی کنند.این در حالی اس��ت که اتحادیه اروپا 9دهم درصد و یا ژاپن ۲ درصد 
را مبنا برای GMO بودن محصول ق��رارداده اند. به عبارتی چنانچه محصول 
کشاورزی بیش از 9 دهم درصد از محصول دستکاری ژنی باشد باید برچسب 

کارتاهن��ا GMO بر روی آن نصب ش��ود.اما در ایران ب��ه تبعیت از پروتکل 

قانون ملی ایمنی زیستی در سال 1388 مصوب شد که در این قانون بعضی از 
الزامات از جمله » نصب برچسب GMO بر محصوالت کشاورزی تراریخته« 
آمده اس��ت، اما س��وال بزرگ اینجاس��ت که چرا علی رغم قانون��ی بودن، این 
اصل اجرایی نشده است؟ جواب این سوال بس��یار ساده است؛ پیچیدگی های 
اقتصادی درون آن، مانع از اطالع رس��انی GMO بودن محصول شده است. 
انواع کودهای میکروبی، ذرت، برنج، روغن، پنبه و بسیاری دیگر از محصوالت 
کش��اورزی و مواد غذایی که خام یا فرآوری ش��ده به مردم فروخته می ش��ود 
حاوی محصوالت کش��اورزی GMO اس��ت و مردم ندانس��ته پولی معادل 
یک محصول طبیعی به این محصول می دهند. در حالی که محصوالت 
 تراریخته قیمتی تا کمتر از یک سوم در بازار جهانی دارند. نگارنده:» در

 سال های داشتن مس��ئولیت در موسسه ملی اس��تاندارد به همراه 
جمعی به ریاست شخص رییس موسس��ه، حاضر شده و خواهان 
تولید نش��ان ملی GMO برای محصوالت کش��اورزی تراریخته 
بودیم، اما متاسفانه با مخالفت جدی » رییس انجمن ایمنی زیستی« 
مواجه می شدیم که هر بار بهانه ای می آورد که این نشان اجباری 
نشود و با هنرمندی تمام موضوع به حاشیه می رفت.بدتر از آن زمانی 
بود که در دوران آقای محمدی زاده س��کان امور به دس��ت کسی در 
سازمان حفاظت محیط زیست افتاد که خود منتفع از مزایای عدم اجرای 
قانون بود. به همین دالیل ساده محصول کشاورزی غیرطبیعی در کشور 
عرضه و فروخته می شود بدون اینکه مردم بدانند.« اکنون سوال اینجاست آیا 

دانستن حق مردم نیست؟! چراقانونبرچسبگذاریمحصوالتدستکاریشدهژنتیکیاجرایینشدهاست؟

خطر نابودی در کمین تـا غزارهـای آران و بیـدگـل



خبر

خبردريچه

ــتر در جامعه ما شيوع مى يابد  استرس شغلى پديده اى است كه هر روز بيش
ــديدتر  و پيامدهاى زيانبارى به همراه دارد. اين حالت ميان زنان، حادتر و ش
است، زيرا آنان عالوه بر آن كه بايد كار خود را در ادارات و كارخانجات انجام 
دهند، بنا بر عرف و عادت، به خانه دارى نيز مى پردازند و بخش عمده اى از وقت 
خود را در خانه به رسيدگى به امور آن يا تربيت فرزند مشغولند. اين وضعيت 
موجب مى شود زنان در مقايسه مردان، در برابر پديده استرس شغلى متحمل 

رنج بيشتر و به قربانى اصلى آن تبديل شوند.
ــامل  ــرد و جامعه به دنبال دارد كه ش ــاى منفى براى ف اين عارضه، پيامده
ــت . در اين خصوص بروز اختالالت  پيامدهاى جسمى، روانى و سازمانى اس
گوارشى، قلبىـ  عروقى، نارسايى تنفسى، اختالالت غدد درون ريز و نقص در 
سيستم ايمنى بدن از عوارض جسمى ناشى از استرس شغلى به شمار مى روند. 
از سوى ديگر، احتمال بروز پيامدهاى روانى از جمله نگرانى هاى بيش از حد 
فرد، ناتوانى در تصميم گيرى، احساس سردرگمى، كاهش تمركز، حس عدم 
كنترل، حواس پرتى، فراموشى هاى مكرر، بلوكه شدن ذهن، حساسيت بيش 
از حد در برابر انتقاد، بدرفتارى، دمدمى مزاج شدن و حتى گرايش به مصرف 

مواد مخدر به دنبال استرس هاى شغلى نيز زياد است .
 ناگفته پيداست بروز چنين عوارضى، هم بر كيفيت كارى افراد و هم بر تعامل 
ــوء برجاى خواهد گذاشت. از سوى  آنان با خانواده و همكاران، آثار منفى و س
ــيب برساند، بلكه پيامدهاى  ديگر، استرس شغلى نه تنها مى تواند به فرد آس
ــش كارايى، به  ــاى مى گذارد و ضمن كاه ــه كارى او برج منفى نيز در زمين
بهره ورى منفى او در محيط كار و جامعه منجر مى شود. اين وضعيت مى تواند 
به بيمارى، غيبت، افزايش حوادث در محيط كار و ناتوانى فرد منجر شود و در 
عمل، به ايجاد اختالل در فعاليت هاى سازمانى، كاهش توليد و ايجاد فضايى 

نامناسب در محيط كار بينجامد.
چه بايد كرد؟

ــژه تمرينات  ــر ورزش كردن به وي ــان انجام برخى تكنيك ها نظي كارشناس
ــاى، تجويز رژيم  ــات و حتى قهوه و چ ــتعمال دخاني آرام بخش، پرهيز از اس
ــگر و عصبى، تقويت تحمل و  ــب، دوركردن فرد از افراد پرخاش غذايى مناس
ــه مى كنند. در كنار همه  بردبارى در محيط كار و احترام به ديگران را توصي
ــب با ظرفيت  ــئوالن اداره يا محل كار نيز بايد تالش كنند متناس اينها، مس
ــازمانى،  ــان كار واگذار كنند. همچنين افزايش تعامالت درون س افراد، به آن
ــازى محيط كار و يافتن راهكارهايى براى  بهبود روند تصميم گيرى، بهينه س
مشاركت دادن كاركنان در تصميم گيرى ها از جمله توصيه هاى كارشناسان 

در اين زمينه است.
در واقع بايد كار متناسب با ظرفيت ها و توانمندى هاى كاركنان باشد، به آنها 
اجازه استفاده از راهكارهايشان براى حل مشكالت داده شود، وظايف شغلى و 
مسئوليت هاى هريك از آنها به روشنى و بدون ابهام تعريف شود. عالوه بر آن، از 
كمك ها و حمايت هاى اجتماعى در بيرون از محل كار نظير شركت در مراسم، 
مسابقات و تفريحات برخوردار باشند. بهبود محتوا و ساختار سازمان كار براى 
پرهيز از ايجاد عوامل خطر روانى، كنترل تغييرات در شرايط كار و بهداشت 
كاركنان، افزايش آگاهى، اطالع رسانى، آمادگى و آموزش افراد، توسعه اهداف 
و راهبردهاى خدمات بهداشت شغلى و كاهش ريسك نيز از ديگر توصيه هاى 

موثر در كاهش استرس هاى شغلى است.

ــگاه جامع  ــاى تفاهم نامه همكارى دانش ــى درآيين امض على اصغرفان
ــاختمان مركزى  علمىـ  كاربردى با وزارت آموزش و پرورش كه درس
ــد با بيان اينكه يكى ازسياست هاى ما توسعه  اين وزارتخانه برگزارش
مشاركت هاست، گفت: اگربتوانيم با ساير دستگاه هايى كه مى توانند 
ــرار كنيم با  ــوند ارتباط برق ــاى آموزش و پرورش ش مكمل فعاليت ه
ــى باالترى مى توانيم مأموريت آموزش و پرورش را به نتيجه  اثربخش

برسانيم.
وى افزود: يكى ازخأل هاى جامعه كار و نيروى انسانى اين است كه بين 
كارگرماهر و تكنسين نسبتى وجود ندارد و دربخش تكنسين با كمبود 

نيرو مواجهيم. 
ازمشكالت بخش اشتغال عدم تناسب نيروى ماهردركارگر و تكنسين 

با تجربه است.
 وزيرآموزش و پرورش تصريح كرد: دانشگاه علمىـ  كاربردى يكى از 
وظايفش تربيت تكنسين بوده و اگر آموزش هاى علمىـ  كاربردى در 
ــاخه فنى و حرفه اى قرار گيرد، خروجى هاى آن  ادامه آموزش هاى ش

مى تواند براى كشور موثرتر باشد. 
فانى تصريح كرد: اولين سرى دانش آموزان فنى و حرفه اى و كاردانش 
ــوزش و پرورش  ــال 95 وارد آم ــاله مهرس ــه س ما با هدف گذارى س
ــال 95، سه سال مهارت آموزش،  مى شوند و ورودى هاى ما در مهر س

فنى و حرفه اى و كاردانش خواهند ديد و پس ازآن ديپلم مى گيرند.
وى با بيان اينكه در حال حاضر آموزش و پرورش در حال هدف گذارى، 
برنامه ريزى و تأليف كتاب ها و محتواهاست، افزود: بايد يك هماهنگى 
ــرورش، ورودى  ــرد تا خروجى آموزش و پ با آموزش عالى صورت گي

مناسبى به آموزش عالى باشد.
ــيار  ــان كرد: اين تفاهم نامه گام بس وزير آموزش و پرورش خاطر نش
ــراى ورود به بازار  ــى فارغ التحصيالن ب مؤثرى براى افزايش اثربخش
ــراى بازار كار  ــاى موثرترى ب ــت كه اميدواريم بتوانيم نيروه كار اس

تربيت كنيم.

وزيرآموزش و پرورش:تاثير استرس روى  شغل 

هنرستان هاى كشور3ساله  مى شوند

ــى حرف نمى زند و  بيشتراوقات درخانه تنهاست. با كس
ــورد. درجمع هم كه  حتى غذايش را هم دراتاقش مى خ
ــرش درتلفن همراه و تبلت است  هست انگارنيست! يا س
ــن روزها گروهى  ــا مى كند. اي يا تنهايى تلويزيون تماش
ازجوانان درخانه ها ارتباط چندانى با ديگر اعضاى خانواده 
ندارند. جامعه شناسان معتقدند اين روند كه ازسوى برخى 
ــه هاى متعددى دارد  جوانان پيش گرفته مى شود، ريش
ــرايط اجتماعى  كه آنها را بايد درخانه، رفتاروالدين و ش

بررسى كرد. 
محافظت از جوانان در خانه اي دوست داشتني  

دكترعليرضا شريفي يزدي، جامعه شناس واستاد دانشگاه 
ــي درايجاد پديده  توضيح مى دهد: علل و عوامل مختلف
خانواده گريزي، به خصوص درنسل جديد مطرح مى شود 
ــا فاصله و  ــم  ترين آنه ــايد بتوان گفت يكي ازمه كه ش
ــت.به اين معني كه متأسفانه  ــت ميان نسل هاس گسس
ــان هيچ اشتراك فكري،  برخي پدرومادرها با فرزندانش
ــتركي كه بتواند آنها را به هم نزديك  كالمي و نقطه مش
و متصل كند، ندارند وهمين وضع موجب مى شود پديده 
ــتراتفاق  خانواده گريزي ازطرف جوانان و نوجوانان بيش
بيفتد. امروزه وجود مشكالتي مانند فقر، رفتار نامناسب 
والدين، نابساماني خانواده، تبعيض، سختگيري يا آزادي 
ــت  ــونت و مواردي ازاين دس بيش ازحد پدرومادر، خش
ــمت گريز ازخانواده سوق دهد.  مى تواند جوانان را به س
پدرومادرمى گويند هرچيزي كه اوخواسته، برايش فراهم 
ــته با او كنارآمده اند، اما هنوزهيچ  كرده اند. هرطورخواس
عالقه اي به حضوردرخانه ندارد. آنها به اشتباه فكر مى كنند 
تأمين نيازهاي مادي فرزندشان كافي است و ديگر الزم 

نيست كاري برايش انجام دهند.
گفت وگو درخانه                                               

ــه عوامل متعددي  ــاره به اينك ــريفي يزدي با اش دكترش
ــايد بتوان  ــش دارد، تصريح مى كند: ش دراين زمينه نق
ــث بي عالقگي  ــن عواملي كه باع ــي از مهم تري گفت يك
ــودن محيط  ــود، جذاب نب ــبت به خانه مى ش بچه ها نس
خانه و خانواده براي آنهاست. البته ايجاد جذابيت و عالقه 
نسبت به فضاي خانه، كار چندان سختي هم نيست و اگر 
پدر و مادر بخواهند، مسلما مى توانند به اين هدف دست 
ــد: اولين و  ــناس دراين باره مى گوي يابند. اين جامعه ش
ــراي جذاب تر كردن محيط خانه  مهم ترين نكته اي كه ب
ــت و مهارت  ــك گرفتن ازصحب ــت، كم بايد درنظرداش
گفت وگو درخانه است. البته اين گفت وگو هم بايد به معناي 
ــتفاده ازمهارت گفت وگو باشد، نه فقط حرف زدن كه  اس
ــت براي نزديك تر  درآن صورت روش بسيارمناسبي اس
كردن تمام اعضاي خانواده به يكديگر و به ويژه نزديك تر 
ــدن بزرگ ترها و جوانان. به گفته دكترشريفي يزدي،  ش
برنامه ريزي براي داشتن تفريحات دسته جمعي، يكي از 
ــردن فاصله ميان جوانان  روش هاي مؤثربراي برطرف ك
ــت خانواده ها ازهمان دوران  ــت. بهتراس و بزرگ  ترهاس

ــده و  ــي برنامه ريزي ش ــان، تفريحات كودكي فرزندانش
هدف داركه متناسب با شرايط اقتصادي و فرهنگي باشد 

درنظربگيرند.
خطراتي كه جوانان را تهديد مى كند                 

ــت جوانان را  ــرايط اجتماعي و خطراتي كه ممكن اس ش
ــدر و مادر از  ــود بعضي وقت ها پ تهديد كند، باعث مى ش
ــايد از نظر جوانان خيلي  روش هايي كمك بگيرند كه ش
ــد و نتيجه اي برعكس بدهد.  ــايند نباش مناسب و خوش
ــگي و  به عنوان نمونه نصيحت كردن و پند دادن هميش
ــته و بي حوصله كند و به  دايمي مى تواند جوانان را خس
همين دليل دكتر شريفي يزدي توصيه مى كند، اين روش 
را خيلي به كار نگيريد؛ زيرا نصيحت مستمر پس از گذشت 
ــد و ازطرف ديگر،  ــت مى ده مدتي، كارآيي اش را ازدس
ــود فرزند از مواجهه با بزرگ  ترها  اين روش موجب مى ش
اجتناب كند. درنتيجه تالش خواهد كرد تا جايي كه برايش 
ممكن است از ارتباط فيزيكي با اعضاي خانواده و حضور 
ــن كار از اندرزهاي  ــتن دركنارآنها پرهيزكند و با اي داش
ــته كننده درامان باشد.  اين جامعه شناس  تكراري و خس
ــان نگراني ها و آموزش روش هاي  توصيه مى كند براي بي
ــب زندگي، از راهي غير ازنصيحت و اندرزاستفاده  مناس
كنيد. بنابراين نبايد فراموش كنيم، تربيت غيرمستقيم 

روشي مؤثر و كمك كننده است.
قواعد پيشگيرى فرار ازخانه                                 

ــد و نخواهد  اگر كودكي به هردليل ازخانواده گريزان باش
درمحيط خانه حضور يابد، مى توان ازطريق تغيير نگرش 
به او كمك كرد تا نگاهش نسبت به والدين، خانواده و خانه 

تغيير كند و پس ازآن هم مى توان به كمك رفتاردرماني 
نوع رفتارش را طوري اصالح كرد كه او بيشتربه خانواده 
نزديك شود. درحالي كه متأسفانه برخي والدين زماني كه 
ــد چندان به اين موضوع  بچه ها فقط حضورفيزيكي دارن
ــاب  ــكلي جدي به حس ــد و آن را مش اهميت نمي دهن
نمي آورند. زماني كه جواني به اين مرحله مى رسد و ازخانه 
فرار مى كند برخالف آنچه فكر مى كرده، نه تنها به جايي 
بهتر و امن تر نمي رود كه حتي با مشكالتي بسيار بزرگ  تر 
و جدي تر روبه رو خواهد شد. به همين دليل متخصصان 
ــت داشتني  مى گويند پدر و مادر بايد فضايي امن و دوس
ــيب هاي  ــان فراهم كنند تا آنها نيز از آس براي فرزندانش

اجتماعي درامان بمانند.
قوانين به نفع بچه ها                                              

ــتند، اما  ــرايطي كه جوانان و نوجوانان درخانه هس درش
فكرشان بيرون ازخانه است هم مى توان از روش هايي براي 
بهبود اوضاع كمك گرفت. دكترشريفي يزدي دراين موارد 
توصيه مى كند: ازهمان سال هاي كودكي، محدوديت هايي 
ــتفاده از رايانه و اينترنت و تلفن همراه تعيين  را براي اس
ــاي تلويزيون  ــراي زمان تماش ــد و قوانين خاصي ب كني
به تنهايي، ماندن دراتاق شخصي يا نشستن مقابل رايانه 
ــيد. امروزه با توجه به  و استفاده از تلفن همراه داشته باش
ــرفت فناورى، خانواده ها بيش از پيش با اين مشكل  پيش
روبه رو مى شوند و با توجه به اينكه حضورفيزيكي درمحيط 
ــي ندارد، بايد با درنظر گرفتن  خانه به تنهايي هيچ ارزش
چنين قوانين و محدوديت هاي مشخصي، فعاليت و تعامل 

جوانان را درمحيط خانه بيشتر كنند.
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كارآفرينى  

دريچه

يك پيام تلگرامى زيبا 
 از دو مأمور عزيز شهردارى

فـوايد روان شنـاختى پـدر و مـادرشـدن

ــل، امروز  به گزارش مجم
ــوار  اتفاقى بعد مدت ها س
ــلوغ  ..ش . ــدم  BRT ش
ــتگاه كه  ــد ايس بود ؛ چن
ــين خلوت  ــت ماش گذش
ــد و تعداد صندلى هاى  ش
ــد؛ تو يكى از  خالى زياد ش
ــر از  ــا دو نف ــتگاه ه ايس
ــهردارى  ماموراى عزيز ش
ــى با كمال  اومدن باال ؛ ول
تعجب ديدم روى صندلى 

ننشستند.وقتى ازشون سوال كردم چرا رو ى صندلى نمى نشينيد ؛ گفتند: 
ــافرا اصرار  ــت ؛ تو كل مسير من و بقيه مس ــامون كثيفه درست نيس لباس
ــردن ؛ اونجا بود كه  ــينن روى صندلى، اما قبول نمى ك مى كرديم كه بش
فهميدم شعور و شخصيت هيچ ربطى به شغل و جايگاه توى اجتماع نداره ؛ 

اونجا بود كه فهميدم چقد كم داريم از اين آدما تو كشورمون...

ــدن هيچ  امروزه بعضى ها گمان مى كنندپدر و مادر  ش
ــت از فوايد مختلف  ــدارد و با غفل ــر ن چيزى جز دردس
ــروم مى كنند. ــدادادى، خود را از آن مح اين نعمت خ
ــه  ــد ك ــود دريافته ان ــات خ ــگران درتحقيق پژوهش
ــش ازخانواده هاى بدون  خانواده هاى صاحب فرزند، بي
ــبختى  ــاس خوش فرزند از زندگى لذت مى برند و احس
ــگران همچنين معتقدند  ــترى مى كنند. پژوهش بيش
ــرمايه گذارى بلند مدت براى  كه داشتن فرزند يك س
خوشبختى بوده كه فوايد روان شناختى و جسمى بسيار 
زيادى را به دنبال دارد. پدرومادرشدن احساسى است 
ــيارى از زنان ومردان خواستارتجربه آن هستند  كه بس
ــى زيبا و مهم است واين  زيرا اين امر در برگيرنده حس

مسئله به ويژه درزنان صادق است.
وقتى با صداى بچه گانه حرف مى زنيد، مدام جغجغه را 
تكان مى دهيد و يا شكلك درمى آوريد، احساس سبك 
بودن و يا بهتر است بگوييم كودك بودن به شما دست 
مى دهد. ازته دل مى خنديد و خنداندن نوزادتان شما را 

معتاد به خنده و شادى مى كند.
ــادى هاى كوچك، اما  ــما ش اين حس كودكانه براى ش

ــود  عميق و تاثيرگذار به ارمغان مى آورد و باعث مى ش
ــويد و يا بهتر  با روحيه بهترى در محل كارتان حاضر ش
به امور زندگيتان بپردازيد. درماه هاى اول پس از به دنيا 
آمدن كودك شايد براى خوابيدن، گشت و گذار دربازار 
ــويد، اما  ــركت در مهمانى ها دچارمحدوديت ش و يا ش
ــما جاى خود را با احساس  به زودى زندگى قديمى ش
ــتر به محيط  متفاوتى عوض مى كند به طورى كه بيش
اطراف توجه مى كنيد تا همه اطالعات مورد نياز را براى 

رشد فرزند خود را پيدا كنيد.
شايد ورود يك تازه وارد كوچك به خانه شما باعث شود 
كه در رفتن به برخى محافل دچار محدوديت شويد، اما 
درمقابل همين تازه وارد علتى مى شود تا شما دوستان 
جديدى پيدا كنيد كه شايد بتوانند دوستان خانوادگى 
ــركت دريك كالس  ــما شوند؛ مثال با ش خوبى براى ش
ــن و سال خود آشنا و  «فرزند پرورى» با مادران هم س
ــويد. همچنين وجود كودك  مى توانيد با آنها دوست ش
باعث مى شود كه برخى از اعضاى خانواده بيشتر به شما 
ــعى كنند در امور مختلف شما را يارى  توجه كرده و س
ــترى دريافت  ــد؛ در نتيجه حمايت اجتماعى بيش دهن

ــما  ــالمت ش خواهيد كرد كه همين امر در افزايش س
موثر است.

وقتى پدر يا مادر مى شويد، بهتر مى توانيد ديگر مادرها 
ــاس  و پدرها از جمله والدين خود را درك كنيد و احس
محبت و همدلى است كه باعث مى شود فرد بزرگ شود 

و رشد كند.
ــتيد وقت خود  ــى دانس ــته نم ــالف آنكه درگذش برخ
ــوده به هدر  ــا وقت زيادى را بيه را چگونه پر كنيد و ي
ــك مى كند تا  ــما كم مى داديد، پدر و مادر بودن به ش
ــادى و احساس زيباى مادر و  اوقات زندگى خود را با ش

پدر بودن پركنيد.
ــت و خونتان است در  زمانى كه كودكتان را كه از پوس
ــودن مى كنيد؛  ــاس ماندگار ب آغوش مى گيريد، احس
ــما كمك مى كند قدم هايتان را به  ــى كه به ش احساس
سوى آينده اى روشن تر برداريد و البته همين كه كسى 
ــات خود را به  را داريد كه مى توانيد تجربيات و احساس
وى منتقل كنيد،احساس زايندگى خواهيد كرد به اين 
ترتيب افرادى كه داراى فرزند هستند احساس زايندگى 

بيشترى دارند.

ــازمان وظيفه عمومى ناجا  ــموالن و امور معافيت هاى س معاون مش
ــگاهى خود را قبل يا بعد  گفت: دانش آموزانى كه ديپلم يا پيش دانش
از ورود به سن مشموليت در داخل كشور اخذ كردند مى توانند ادامه 

تحصيل دهند.
ــتاى ماده 35 قانون خدمت  ــرهنگ نجف حميدزاده گفت: درراس س
وظيفه عمومى، مشموالن ديپلم كه حداكثر تا يك سال پس از فراغت 
ــات آموزش عالى داخل يا  ــگاه ها و موسس از تحصيل در يكى از دانش
ــور كه مورد تاييد وزارت هاى علوم و بهداشت مى باشد،  خارج از كش
پذيرفته شوند تا زمانى كه طبق تبصره يك ماده 33 قانون به تحصيل 
اشتغال دارند، مى توانند به شرط نداشتن غيبت ازمعافيت تحصيلى 

استفاده كنند. 
ــگاهى خود  ــت: دانش آموزانى كه ديپلم يا پيش دانش وى اظهار داش
ــموليت درداخل كشور اخذ كرده اند،  را قبل يا بعد از ورود به سن مش
ــرايط قانونى،  ــاير ش ــوربا لحاظ س ادامه تحصيل آنان درخارج از كش

بالمانع است.
ــازمان وظيفه عمومى ناجا با  معاون مشموالن و امورمعافيت هاى س
ــجويان انصرافى ازاين قانون گفت: اين  ــتفاده دانش اشاره به نحوه اس
ــته ازافراد طبق تبصره يك ماده 33 قانون مى توانند ازامتيازيك  دس
ــتفاده  ــل درداخل يا خارج ازكشوراس بار انصراف جهت ادامه تحصي

كنند. 
ــور موضوع  ــت تحصيلى خارج از كش ــان اينكه صدور معافي وى با بي
ــاده 18 آيين  ــه عمومى، طبق م ــواد 35 و 37 قانون خدمت وظيف م
ــپردن وثيقه كامل معادل نامه اجرايى معافيت تحصيلى منوط به س

 150 ميليون ريال است، افزود: چنانچه مشموالن متقاضى تحصيل در 
خارج از كشور، حداكثر تا يك سال از تاريخ شروع به تحصيل در خارج 
ــال اول تحصيلى) معافيت تحصيلى اخذ نكنند،  ــور(تا پايان س از كش
ــه و وارد غيبت ــت تحصيلى به آنان تعلق نگرفت در اين صورت معافي

مى شوند.
ــون خدمت  ــق ماده 33 قان ــان اينكه طب ــرهنگ حميد زاده با بي س
وظيفه عمومى، حداكثرسن مجاز براى صدورمعافيت تحصيلى براى

ــدت تحصيل  ــت، گفت: حداكثرم ــال تمام اس  دانش آموزان 20 س
مجازبراى دانشجويان مقطع كاردانى 2/5 سال، كارشناسى ناپيوسته 
3 سال، كارشناسى پيوسته 5 سال، كارشناسى ارشد پيوسته 6 سال، 
دكترى پزشكى پيوسته 8 سال و دكترى تخصصى 6سال است. وى با 
تاكيد به دانشجويان خارج از كشور براى رعايت سقف سنوات تحصيلى 
مجاز گفت: مشموالن دانشجو خارج از كشور بايد در نظر داشته باشند 
ــازى مدرك تحصيلى آنان  كه مدت تحصيل به عالوه مدت معادل س

نبايد بيشتر از فرصت قانونى تعيين شده باشد.
ــازمان وظيفه عمومى ناجا  ــموالن و امور معافيت هاى س معاون مش
خاطرنشان كرد: مدت زمان معادل سازى مدرك تحصيلى در كشور 
توسط وزارت علوم و بهداشت، طوالنى مى باشد و مشموالن بايد اين 

موضوع را مدنظر قرار دهند.

معاون مشموالن  سازمان وظيفه عمومى خبر داد:

ادامه تحصيل دارندگان مدرك ديپلم 
درخارج از كشور

كالف هاي رنگي روي سبد سرمه اي رنگ با هر تكاني تاب 
مي خورند. خانم هاي همسايه گوشه گوشه اتاق نشسته و 
هركدام مشغول كاري هستند. يكي داخل ميل بافتني، 
ــال و ديگري دانه هاي بافت يك ژاكت را سرانداخته  ش
است. يكي از بانوان كه گويا جلسه قبل نبود سراغ آموزش 
درس روز گذشته را در برنامه تلگرام مي گيرد. اين حال 
ــت. همه مهمانان خانه ــنبه هر هفته اس و هواي يكش

ــتند. بانواني كه براي كارآفريني و   «ميترا اكبري» هس
ــوند. اكبري همراه  آموزش بافتني دور هم جمع مي ش
جمعى از دوستان دوران مدرسه با آموزش رايگان بافتني 
در خانه اش بين خانم هاي محله نوعي كارآفريني خانگي 

راه انداخته است.
ــد: «از همان دوران  اكبري از دوران تحصيلش مى گوي
مدرسه كه درس حرفه و فن را داشتيم به انجام كارهاي 
ــدم. بافتني را هم خيلي كوچك تر  هنري عالقه مند ش
بودم كه از مادرم ياد گرفتم. در مدرسه هم بيشتر كارهاي 
هنري مثل خياطي، قالب بافي و ساير هنر ها را زود ياد 
مي گرفتم و با خالقيت طرح هاي جديدي ارايه مي كردم، 
ــد از ازدواج  ــان ادامه دادم. بع ــر بافتني را همچن اما هن
بيشتر لباس هاي خودم، فرزندان و همسرم را مي بافتم. 
هدايايي كه براي دوستان و آشنايان تهيه مي كنم بيشتر 

از كارهاي دست خودم است.» اكبري معتقد است كه اين 
روزها هنر هاي خانگي به دليل زندگي ماشيني در حال 
فراموشي هستند و بانوان خانه دار از زمانشان مي توانند 

همگام با طبع لطيف زنانه شان، بهتر بهره مند شوند.
ــگان ميان  ــري و آموزش راي ــراي كارآفريني اكب ماج
ــال قبل و دورهمي  دوستان و آشنايان تقريبا به 10 س
دوستانه شان برمي گردد. رفاقت هايي كه ادامه پيدا كرد 
و سبب خير شد.اكبرى مى گويد: «با توجه به اينكه كار 
خياطي هم انجام مي دهم در اين ميان با همه قشري آشنا 
هستم. افراد نيازمند، زنان سرپرست خانوار يا خانم هاي 
ــرده بودند. همه اينها در كنار  خانه دار كه از بيكاري افس
ــند. همان موقع  ــاي هم باش هم مي توانستند گره گش
ــتانم براي يادگيري بافتني مي آمدند پيشنهاد  كه دوس
ــتقبال  ــران را دادند؛ من هم اس آموزش بافتني به ديگ
كردم. گفتم مي توانند در خانه ما جمع شوند و هركدام 
اگر هنري در اين زمينه دارند، به ديگران ياد دهند. قرار 
نبود كه مربيگري كنم، اما چنين شد. تدريس در سراي 
محله زنجان جنوبي براي هنرجويان، از طريق تلگرام هم 

از ديگر كارهاي ماست.»
ــي براي فروش  ــي خيريه، بازارياب انجام كارهاي گروه
ــت خانوار،  ــده براي بانوان سرپرس محصوالت توليد ش

ــراي نيازمندان يكي از  جمع آوري كمك نقدي و كاال ب
ــتر اهالي محله طوس و مهمانان  كارهايي است كه بيش
اكبري در انجام آن سهمي دارند: «براي حضور خانم ها 
در خانه ام شرط خاصي نگذاشتم. بسياري از بانوان را در 
ــتاق كار هستند و دعوت  كاموا فروشي مي ديدم كه مش
ــياري هم به واسطه دوستان  به همكاري مي كردم. بس
ــايگان عضو ثابت كالس ها بودند؛ بعد استادي  و همس
ــدوق خيريه كمك  ــدند.» به گفته اكبري صن ماهر ش
ــت كه توسط اعضاى  به نيازمندان يكي از كارهايي اس
شركت كننده در كالس ها شكل گرفته است: «معموال 
در ميان مراجعه كنندگان يك عده افراد نيازمند داريم 
ــته باشيم. پيگير  ــعي مي كنيم هواي آنها را داش كه س
بازاريابي براي فروش اجناس هستيم با برپايي نمايشگاه 
ــت به دست يا حتي  در دانشگاه الزهرا(س)، فروش دس
در خانه براي كمك به آنها متحد مى شويم. يك عده از 
خانم ها وضع مالي بهتري دارند و بيشتر به دليل بيكاري 
به بافتن رومي آوردند. اين خانم ها اغلب مبلغي از درآمد 
خود را به صندوق ما مي دهند تا براي كمك به نيازمندان 
و پرداخت وام هاي ضروري اختصاص داده شود.» اكبري 
مي گويد كه اميدوارند مسئوالن هم با راه اندازي مراكز 

فروش و تأمين بازار به كمك اين گروه محله اي بيايند.

هم شاگردي هاي قديمى دركنارهم درآمدزايي مي كنند؛

خانه داران كارآفرين خيابان طوس

بررسى داليل خانواده گريزى جوانان؛

تنها درخانه
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آوا

بازارکتاب فراخوان

جای شما خالی، پنجشنبه شب را در برج میالد و پای اجرای گروه موسیقی 
پالت نشستیم. شــاید با این جمله فکر کنید قرار است به شما گزارش بدهم 
که پالتی ها چند قطعه خواندند و از کدام آلبوم هایشان و کارهای تازه ای که 
خوانده اند، چه بوده؟ نه! اصال و ابدا قصد نــدارم گزارش بدهم. قطعا تاکنون 
سایت ها و رسانه های متعدد از این اجرا گزارش های تصویری و مکتوب فراوانی 

داشته اند و دیگر نیازی نیست ما هم به این بخش ماجرا بپردازیم.
این گروه در اجرای همه قطعاتی که روی صحنه برد، مثل اغلب اجراهای زنده 
موسیقی کشورمان باالخره اندک تفاوتی را با فضای آلبوم داشت و البته یکی 
دو قطعه تازه را هم که بازخوانی بود، اجرا کرد. در تمام طول مدت اجرای این 
قطعات، مخاطبان کنسرت در حال ابراز احساسات بودند. داد می کشیدند و 
هرکس می خواست صدایش را به گوش گروه برساند و قطعه مورد نظرش را 
اجرا کند، اما هیچ کس از گروه نخواست قطعه »اینجا شهر من نیست« را اجرا 
کند. با این همه پالتی ها این قطعه را خواندند. از شروع تا پایان کار، نفس ها همه 
در سینه حبس بود. کسی دست نزد. کسی جیغ و هورا نکشید. همه ساکت 
فقط گوش دادند و به تصویرهایی که روی صحنه نقش بسته بود، نگاه کردند؛ 
تصویرهایی از جنگ، نابســامانی، بی خانمانی و مهاجرت هایی که به واسطه 
جنگ در کشورهای اطرافمان رخ داده است، همه را میخکوب کرد. انگار همه با 
خودشان به این فکر می کردند که چه امنیتی دارند، شهرشان یک شب هرچند 
پر ترافیک اما سرشار از زندگی را می گذراند. جنگی در کار نیست و آنها با خیال 

آسوده خوش تیپ کرده اند و به کنسرت آمده اند.
برادرا، برادرا... حتما اشتباهی شده این شهر، شهر من نیست...

سالن سراسر ســکوت در پایان این قطعه هر قدر پالتی ها را تشویق می کرد، 
راضی نمی شد. انگار که همه قدردان این باشند که به آنها یادآوری شده چه 

آرامشی دارند.
چه زندگی خوبی دارند. انگار که دیگر خبرهای چپ و راست شبکه های آن 
طرف آبی که مدام می خواهند بگویند ایرانی ها خوشبخت نیستند، یکجا از 
سرشان پریده باشد و بدانند که اینجا در ایران، در سرزمین مادریشان چقدر 
خوشــبختند، چقدر مرد دارند؛ مردهایی که در روزهای ســیاه یک جنگ 
تحمیلی ایستاده اند تا شهرهای ما رنگ داشته باشند، تابلوهایشان عوض نشود، 
پای اجنبی به خانه هایمان نرســد و حاال با آرامش در سالن اجرای کنسرت 

نشسته باشیم و هنوز هم آنقدر مرد دارند که دفاع از حرم را هم یادشان نرود.

کتاب »باران عشق« شامل گفت وگو با ناصرچشم آذر منتشرمی شود. 
»باران عشــق« شــامل گفت وگوی بلند و مفصل حسین عصاران 
 بــا ناصرچشم آذرآهنگســاز پیشکســوت بــه زودی بــه چــاپ

 می رسد.
 عصاران درباره این کتاب گفت: این کتاب حاصل گفت وگویی است 
که طی مدت قریب به دوســال با آقای چشــم آذر داشته و طی آن 
کوشــیده ام تا ضمن مرور آثار و دوره های مختلف زندگی ایشان، از 
کودکی تا کنون، به تحلیل و بررسی جریانات و اتفاقات حاشیه ای و 

هنری موسیقی 50 سال اخیر نیز بپردازم.
او افزود: در همین رابطه بــه موازات این گفت وگــوی تحلیلی، با 
انجام چند مصاحبه با برخــی از هنرمندان و کارورزان ســینما و 
موسیقی، مانند داریوش مهرجویی، فرهاد فخرالدینی، احمدپژمان، 
 جهانبخش پازوکی، صادق نوجوکی، محمد حیدری و سعید دبیری 
و ... کوشــیده ام از زاویه و وجهی دیگر نیز مباحث مطرح شــده را 

بازنگری و بررسی کنم.
چاپ اول کتاب »باران عشــق« در 360 صفحه، شــامل گفت وگو 
 و دو مقدمه و یک آلبوم عکس در انتشــارات نظام الملک منتشــر

 خواهد شد.

همزمان با فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر و با همکاری بسیج شهرداری 
تهران و سپاه حضرت محمدرســول اهلل)ص( تهران بزرگ، از هفت 

عنوان کتاب دفاع مقدس رونمایی خواهد شد.
 ازاین هفت عنوان، پنج کتاب شامل زندگینامه سرداران شهید لشکر 

27 و دو عنوان دیگر تصویرگری داستان کودک هستند.
کتاب »حبیب، تولدی دیگر«کتاب دوم از کارنامه  عملیاتی گردان 
حبیب ابن مظاهر از لشکر 27 محمد رسول اهلل )ص(به نویسندگی 
گلعلی بابایی، کتاب» بر فراز گالن« شامل زندگینامه سردار شهید 
نادر فناخســرو معاون اطالعات عملیات لشــکر 27 به نویسندگی 
احســان احمدی، کتاب » نــوزده صفر چهار« شــامل زندگینامه 
سردار شهید مجید زادبود از فرماندهان اطالعات عملیات لشکر27 
به نویســندگی احســان احمدی،کتاب »از شــوق پر کشیدن« 
 زندگینامه ســردار شهیداســداهلل ذوالقــدر از فرماندهان گردان 
مالک اشتر لشکر 27 به نویسندگی لیال خجسته راد، کتاب»نجوای 
شبانه ی هور« شامل زندگینامه سردار شهید سیدمحمد حسینی، 
فرمانده واحد مهندســی رزمی لشــکر 27 به نویســندگی فائزه 
شکیبا و کتاب های داستان کودک با عنوان»عمو ابراهیم « درباره  
شــهید همت به تصویرگری خانم آقاجانی و »نیروی برادر احمد« 
درباره ی حاج احمد متوســلیان به تصویرگری خانم دستمالچیان، 
 کتاب هایی هســتند که در این مراسم از نویســندگان آنها تجلیل

 خواهد شد.

مدیــر انجمن ســینمای جوانان اســتان اردبیل ازتمدید هشــت روزه 
مهلت جشــنواره عکس ماه تــا 23 بهمن ماه ســال جــاری خبر داد. 
میردولت موســوی تصریح کــرد: جشــنواره عکس ماه یــک رویداد 
فرهنگــی به منظوربهبود کیفی و کمی تولیدات عکس اســتان اســت 
 که با همکاری آژانس عکس ایــران به صورت ماهانــه دراردبیل برگزار 

می شود.
وی با یادآوری برگزاری دوراول این جشــنواره و بررسی 60عکس اضافه 
کرد: درجشــنواره عکس ماه ســه انتخاب عکس صــورت می گیرد که 
شامل انتخاب خود هنرمندان وعکاســان شرکت کننده، انتخاب شورای 
سیاست گذاری عکس انجمن ســینمای جوانان و انتخاب آژانس عکس 

ایران است. 
به گفته موسوی در دوردوم این جشنواره به دلیل اینکه موضوع بازسازی 
انقالب و طبیعت زمســتانی اردبیل به عنوان محورهای عکاسی انتخاب 
شــده اســت، اضافه کرد: به منظور تولیــد عکس درفرصــت دهه فجر 
 به صورت اســتثنا دریافت آثارجشــنواره دراین ماه تا بیســت و ســوم

تمدید شد.
مدیرانجمن سینمای جوانان استان به تدارک چاپ مجموعه آثار عکاسی 
هنرمندان استان نیز اشاره کرد و گفت: در نظر داریم مجموعه 60 تایی از 

آثار را به چاپ برسانیم.
 موســوی تأکید کرد: مهلت داوری آثــار نیــز از 2۸ ام بهمن ماه در نظر 

گرفته شده است.

به مناســبت ســی و هفتمیــن ســالگرد پیــروزی انقالب اســالمی، 
 مســابقه عکس موبایلی با عنوان »بهــار آزادی« در پرتــال کودک 24 

برگزار می شود.
به گــزارش اداره کل روابــط عمومی امــور بین الملل کانــون پرورش 
 فکــری کــودک و نوجــوان اســتان اصفهــان، در فراخوان مســابقه

 »بهــار آزادی« از کــودکان و نوجوانان عالقه مند خواســته با ارســال 
عکس هایی از طریق اپلیکشــن های موبایل و تبلــت از حضور بچه ها در 
 جشــن ها و ویژه برنامه های دهه فجر انقالب اسالمی، درمسابقه عکاسی 

شرکت   کنند.
برایــن اســاس، شــرکت کنندگان می تواننــد ایــن اپلیکیشــن را 
ازســایت کــودک 24 دانلود و نصــب کرده و یــا ازطریق این ســایت 
 پس از  طــی کــردن مراحــل ثبت نــام درمســابقه عکس شــرکت 

کنند. 
 زیــر هرعکــس امــکان رای گیــری مردمــی وجــود دارد و بــه 50 
نفــر از صاحبــان عکس هایــی کــه بیشــترین امتیــاز را از ســوی 
 مخاطبــان و بازدیــد کننــدگان کســب کننــد، جوایــزی اهــدا

 خواهد شد.
عالقه مندان تا تاریــخ 30 بهمــن 94 فرصت دارند با ارســال عکس از 
 طریق اپلیکشــن های موبایل و تبلت به ir.koodak24 در این مسابقه 

شرکت کنند.

پالت، جنگ و امنیت

 کتابی درباره ناصر چشم آذر
 درراه است

هفت عنوان کتاب دفاع مقدس 
رونمایی می شود

 مهلت جشنواره عکس ماه
 در اردبیل تمدید شد

مسابقه عکس موبایلی »بهار آزادی«

مهنازافشار)متولد 2۱ خرداد ۱356 در تهران( بازیگرسینما، تئاتر و تلویزیون 
ایران است. دیپلمش را در رشــته تجربی گرفت و برای ادامه تحصیل به مدت 
چهارسال درمؤسسه ای غیرانتفاعی به تحصیل در رشته تدوین پرداخت. خانواده 
ای مقید و مذهبی دارد، به همین دلیل هم درابتدا مخالف بودند که دخترشان 
 واردعرصه  بازیگری شود.اما بالخره او موفق شد در کالس های بازیگری استاد 
حمید سمندریان حاضرشــود وآنجا دوره بازیگری را تعلیم ببیند. با مجموعه 
تلویزیونی گمشده درسال ۱377 شروع کرد و پس ازآن با ایفای نقش درفیلم 
دوستان به کارگردانی علی شاه حاتمی درســال ۱377به سینما راه یافت و با 
ایفای نقش درفیلم شورعشق به کارگردانی نادرمقدس درسال ۱379به شهرت 

رسید. 
مهنازافشار دردهه هشــتاد از چهره های تأثیرگذارسینمای تجاری ایران شد و 
درسال های پایانی این دهه با بازی درفیلم های کارگردانان متفاوت سعی کرد 
تصویر شناخته شــده اش را تغییردهد؛ تالشــی که به دریافت چندین جایزه و 

تقدیرنامه از سوی منتقدان و جشنواره های داخلی انجامید. 
افشار، درسال 93 دریکی از نقش های اصلی درفیلم »آموزگار« به کارگردانی 

ناصر سعیداف، کارگردان سرشناس تاجیک، ایفای نقش کرد.
ازدواج او  درخــرداد ۱393 تــا ماههــا خبرداغ رســانه ها بود بــرای اینکه 
او با محمد یاســین رامیــن فرزنــد محمدعلی رامیــن معــاون مطبوعاتی 
 وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در دوره دوم ریاســت جمهــوری 
محمود احمدی نژاد ازدواج کرده بود.حاصل این ازدواج یک دختربه نام لیاناست. 
لیانا یک نام عبرانی است که احتماال این نام را درسریال حضرت یوسف شنیده 

اید.
 مهنازافشــار درتوصیــف همســرش محمدیاســین  رامیــن، بیــان

 می کند: همسری به روز دارم که روشن است  و مرا حمایت می کند.  در 
این لحظه اعالم می کنم از او ممنونم که به خاطر من ایستاد. او خیلی 

خوب بلد است از ذهن وفکرمن حمایت کند.
 بازیگرآثاری چون »ســاالد فصل« و »رییس« با اشاره به زادگاه 
همسرش که آلمان بوده بیان می دارد: همسرم زمان زیادی از 

بدوتولد را درخاک دیگری بزرگ شده است و دارای منش خاص و بسیارمنعطف 
 ومتوجه اســت.این بازیگر پیرامون ارتباطش با کودکان به نکات جالبی اشاره 

می کند. 
وی می گوید: بــا کودکان رابطه خوبــی دارم. »نفس«فرزنــد پژمان بازغی و 
 مستانه مهاجر که به دنیا آمده بود من درگوشش چند بارکلمه »عمه« را تکرار 
کردم. حاال که هفت ساله است به من عمه می گوید. مهنازافشار ادامه می دهد: 
من وقتی به ترانه علیدوستی اطالع دادم که باردارم خیلی خوشحال شد و کمکم 
کرد. به نظرم او یکی از بهترین مادرهای روی زمین است. به خاطر اینکه با دقت 

و نظم از »حنا« دخترش مراقبت می کند.
وی برنده ســیمرغ بلورین بهترین بازیگری نقش مکمل برای بازســی درفیلم  
»سعادت آباد« است.مهنازافشار امسال 
درسی وچهارمین جشنواره فیلم 
فجــر درکنار احســان کرمی 
مجری مراسم افتتاحیه  این 

دوره بود.

مهنازافشار:
همسری به روز دارم که  مرا حمایت می کند

انتشار »هوای رویایی« با صدای ملکی

تاالر افتخار

آلبوم

کســی فکر نمی کرد اســتراتژیک  ترین فیلم جشنواره 
امســال فیلم فجر را کارگردان جوانی بسازد که ساخت 

نخستین فیلم بلند سینمایی اش را تجربه کرده است.
 البته اگر بدانیم عباس الجوردی، پیشــینه ای قابل اعتنا 
درســینمای مســتند دارد و با دغدغه مندی و شهامت 
و اعتماد بــه نفــس مثال زدنــی، کارهایی ســخت و 
جســورانه همچون گفت وگوی حضوری با وســترگارد، 
کاریکاتوریســت دانمارکی و تری جونز، کشیش دیوانه 
آمریکایی را به سرانجام رسانده، کارگردانی فیلمی مثل 
جشــن تولد، عجیب و دورازذهن نیســت؛ فیلمی که با 
محوریت مظلومیت مردم ســوریه و جنایات تکفیری ها 
ساخته شــده و ضمن روایتی جذاب و پرتعلیق، به نقش 
مهم ایران درمنطقه اشاره دارد و نشان می دهد پاسداری 
ازمنافع و آرمان های کشــوربه حفاظت داخلی خالصه 

نمی شود.
عالوه برکارمستمردرحوزه مستند ومجموعه های 
تلویزیونی دراین عرصه، تجربیاتی هم درعرصه 
رئالـ  انیمیشن دارید. این طیف گسترده و تنوع 

درفیلمسازی ریشه درچه دارد؟
من همیشه دوست دارم درفیلمســازی، اتفاق جدیدی 

را تجربه و دنبال کنم. ده ســال پیش هــم که مجموعه 
رئالـ  انیمیشن را کار کردم، اولین مجموعه با این شیوه 
درتلویزیون بود. بعد هم بیشتر وقتم را به ساخت فیلم های 
مستند اختصاص دادم. اینقدرکار در این عرصه خوب بود 
که هنوز به آن عالقه دارم و فیلم مستند می سازم. همیشه 
دربرنامه هایم بود که ساخت یک فیلم سینمایی را شروع 
کنم، اما به قدری درگیرسوژه های مستند بودم و دغدغه 
اینقدر زیاد بود که فرصت این کار تا همین »جشن تولد« 
پیش نیامد تا اینکه مســتندی به نام شمرهای زمان را 
درسوریه ساختم و ذهنم بســیاردرگیرمظلومیت مردم 
این کشورشــد. ابتدا بخش هایی ازاین مستند دربرنامه 
ماه عسل پخش شد که من مهمان برنامه بودم وچندی 
بعد، شبکه سوم سیما به طورکامل این اثر را پخش کرد 
که با استقبال خوب مردم مواجه شد. پس از ساخت این 
مستند و بازتاب های خوب آن تصمیم گرفتم، نخستین 

فیلم سینمایی ام را بسازم.
»جشن تولد« همان فیلمی است که می خواستید 

سینما را با آن شروع کنید؟
پیش تر به این فکر نکرده بودم که کار فیلمســازی ام در 
سینما را با چه سوژه ای شروع کنم. فقط چند سالی ذهنم 

درگیراین بود که باید یک فیلم سینمایی خوب با سوژه ای 
متفاوت را شروع کنم. بعد از سفر به سوریه و ساخت فیلم 
مستند درباره اتفاقات آنجا، بسیار از زندگی اسفبارمردم 
و شــرایط ملتهب و جنگی آنجا متاثر شدم و جرقه اولیه 

ساخت فیلم سینمایی درمن زده شد. 
هرآدمی که آنجاست، زندگی و قصه ای برای روایت دارد. 
من به این رســیدم که داســتان زندگی آنها را کنار هم 
بچینم و یک قصه جدید برای خودم بسازم که نتیجه اش 
شکل گیری فیلمنامه جشــن تولد شد. با توجه به اینکه 
شرایط خیلی سختی در تولید داشــتیم و در کشوری با 
شــرایط عجیب و غریب کار می کردیم، از نتیجه نهایی 

کار راضی هستم.
ویژگی اصلی فیلمتان چیست و فکر می کنید، چه 
چیز آن را برای دیدن از سوی مردم جذاب می کند؟

بزرگ  ترین ویژگی فیلم آن است که شما برای اولین بار 
در قالب یک فیلم سینمایی حرفه ای، حقایقی را درباره 
ســوریه می بینید و درعین حال می توانید این احساس 
را داشته باشــید که همین اتفاقات می تواند درایران هم 
بیفتد چون گروه های تکفیری وغرب برای ایران هم نقشه 
دارند. این باعث می شــود بیننده ارتبــاط خوبی با فیلم 

برقرار کند، خصوصا اینکه ما در لوکیشن های واقعی و در 
جاهایی بودیم که تکفیری ها با ما فقط چندصدمتر فاصله 
داشتند که پرچمشان را به راحتی می دیدیم یا درجاهایی 
فیلمبرداری می کردیم که زمانــی محل مقاتله و جنگ 
بود. همه اینها برای تماشاگر جذابیت بصری بکر به همراه 
دارد، بدون اینکه ما بخواهیم مثل فیلم های هالیوودی با 
تکیه برعنصر تخیل، دکورســازی و دروغ پردازی کنیم. 
هرچه درفیلم ما می بینید، براساس مستندات و واقعیات 

ساخته شده است.
فیلم شما اســتراتژیک ترین اثرجشنواره امسال 
است و با اینکه دربخش نگاه نو حضور دارد، هیچ 
فیلمســاز قدیمی تری جرات نکرده سراغ چنین 

مضمون و فضایی برود.
ازاین موضوع خشــنودم. یک هنرمند باید چیزهایی را 
ببیند که بقیه به آن نگاه نمی کنند. احساس کردم اگر من 
وارد این کارزار فرهنگی نمی شدم، ناگهان می دیدیم که 
چهارسال ازجنگ سوریه و اتفاقات پیرامون آن گذشته 
و فیلمســازی به آن نپرداخته و وقایع و حقایق ســوریه 
مغفول مانده و فیلمی ســینمایی برای سندیت دادن به 

آن ساخته نشده است.
با این کار می خواستید بگویید که یک هنرمند باید 
به موقع به اتفاقات جامعه و دنیای پیرامون خود 

واکنشی هنرمندانه نشان دهد؟
صددرصد. مطمئن باشــید اگرآمریکایی ها می توانستند 
درسوریه فیلم بسازند، قطعا تا به حال دست کم ده فیلم 
ساخته بودند. متاسفم، درکشــورما با وجود اینکه نظام 
ما بودجه بــه نهادهای فرهنگی و هنری برای ســاخت 
آثاراســتراتژیک می دهــد، هیچ اقدامــی دراین عرصه 
صورت نگرفته است. البته خود ما هم که برای ساخت این 
فیلم، به نهادهای ذی ربط و متولی مراجعه کردیم، هیچ 
کمک و حمایتی دریافت نکردیم و درنهایت با حمایت و 
سرمایه گذاری شخصی دوتن از دوستانم این اثر را ساختم. 
شما که وارد ســینمای حرفه ای شــدید، برای 
کارگردان شدن، دستیاری کارگردانی را پیشنهاد 

می کنید یا ساخت فیلم کوتاه و مستند را؟
دســتیاری کارگردانی خیلی برای فیلمسازشدن خوب 
اســت و من به همــه عالقه منــدان و دانش آموختگان 
کارگردانی توصیه می کنم حتما دســتیاری کارگردانی 
را تجربه کننــد و فیلم های کوتاه بســازند، اما خودم به 
شــخصه به دلیل اعتماد به نفس، این تجربه را از طریق 
ســاخت فیلم های مســتند به دســت آوردم و ســراغ 
سوژه هایی رفتم که کمتر کسی، جسارت رفتن به سمت 
آن را دارد. اگــر من چنین روحیه ای نداشــتم، هیچگاه 
مصاحبــه با کاریکاتوریســت دانمارکی کــه کاریکاتور 
موهنی درباره پیامبر گرامی اسالم کشید یا گفت وگو با 
 کشیش آمریکایی که کتاب مقدس قرآن را سوزاند، انجام 

نمی شد.

آلبوم موســیقی »هوای رویایی« به خوانندگی 
 محمد حســین ملکی و آهنگســازی و تنظیم

 امیر شجاعی توسط نشر موســیقی آوای حنانه 
 و راگا منتشــر و روانه بازار موســیقی می شــود.

 امیر شجاعی آهنگسازی و تنظیم  آلبوم موسیقی 
»هــوای رویایی« به خوانندگی محمد حســین 
 ملکــی را انجــام داده و آرین و شــایان طالبی، 

 محمــد حســین ملکــی و امیر شــجاعی نیز 
 ترانه های این آلبــوم را سروده اند.»وسوســه«،  
»نیمکت چوبی«، »جمعه رویایی«،  »دلواپسی«، 
»ایران من«، »دوستم داری«، »هی تو«، »هوایی« 
و »عاشق کشی«، قطعات آلبوم »هوای رویایی« 

را تشــکیل می دهند. حمید علیمردانی )پیانو(، 
بهروز شعبانی،  محمد فرود و علی امامی )گیتار 
کالسیک(، امیر شجاعی و همایون سعیدی )گیتار 
الکتریک(، امیر حاج محمــدی )درامز(، رحیم 
ناصیه )پرکاشن(،  محمد حســین ملکی، امیر 
شجاعی و پوریا علی پور )کیبورد(، امیر شجاعی 
)بوزوکی(، پاشا زمانیان )باغالما( و مهران خلیلی 
)کالرینت( نیــز در این آلبوم به عنــوان نوازنده 

حضور دارند.
 گفتنــی اســت ؛مراســم رونمایــی از آلبــوم

 »هــوای رویایــی« جمعــه، نهم بهمــن ماه 
۱394برگزارشد.

گفت وگو با کارگردان استراتژیک ترین فیلم امسال جشنواره؛ 

فیلمسـازی  درچند قدمـی گروه هـای  تکفیـری 
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خبراخبار كوتاه 

ــت: زنده  ــال و بختيارى گف ــتان چهارمح ــه در اس ــده ولى فقي نماين
نگهداشتن شعائر و ارزش هاى اسالمى از اهداف مهم و حقيقت انقالب 

است.
ــلمين محمدعلى نكونام در اختتاميه نخستين  حجت االسالم و المس
جشنواره اذان گلبانگ محمدى اظهار داشت: نماز جمعه و اذان از جمله 
شعائر اسالمى است كه در روايات براى اذان و مؤذن ارزش فوق العاده اى 

قائل هستند.
وى با اشاره به در پيش بودن انتخابات افزود: انتخابات از عرصه هاى مهم 
درك حقيقت است و كسانى كه حقيقت انقالب را خوب درك كرده اند 

انتخابات را نيز به معناى واقعى درك مى كنند.
نماينده ولى فقيه در استان چهارمحال و بختيارى با بيان اينكه شركت 
ــت، خاطرنشان كرد:  ــخت و سنگين اس در انتخابات يكى از وظايف س
ــتند نبايد وارد مجلس شوراى  افرادى كه داراى مشكالت اخالقى هس

اسالمى شوند.
ــار ويژه نامه  ــه انتش ــاره ب ــام با اش ــلمين نكون ــالم و المس حجت االس
ــت كه  «يادمان نرود» بيان كرد: از جمله مباحث اين ويژه نامه اين اس

شكر نعمت هاى الهى سبب دورى از دوزخ مى شود.
ــتان  ــگ محمدى در اس ــنواره گلبان ــى جش ــه برپاي ــاره ب ــا اش وى ب
ــن امر زيبا  ــاهد اي ــود را پيدا كند و ما ش ــد جايگاه خ ــزود: اذان باي اف

هستيم.
ــا تبريك آغاز  ــال و بختيارى ب ــتان چهارمح نماينده ولى فقيه در اس
ــتن ظلمت و  دهه فجر گفت: دهه فجر انفجار نور و حقيقت و رخت بس

استكبار است.

ــالم گفت: افراد متعبد و مقيد به  فرمانده تيپ 83 امام صادق عليه الس
ــمنان بايد وارد مجلس  اسالم، مطيع واليت فقيه و مقاوم در برابر دش

شوند.
ــين طيبى فر در آيين ويژه دهه فجر در فارسان  ــالم حس حجت االس
اظهار داشت: طبق تأكيدات مقام معظم رهبرى، اگر عناصر نفوذى وارد 
مجلس شوراى اسالمى يا مجلس خبرگان شوند و يا در اركان ديگر نظام 

نفوذ كنند، پايه هاى نظام را سست مى كنند.
ــمن براى ايجاد تغييرات مورد نظرخود در نظام به  وى تأكيد كرد: دش
ــود، بلكه از ابزارهاى مختلف استفاده  طور مستقيم وارد عمل نمى ش

مى كند.
طيبى فرافزود: در فتنه 88 نيز اسراييل فتنه گران را سرمايه هاى خود 

در ايران معرفى كرد.

مديركل بازرسى چهارمحال وبختيارى گفت: با اقدام بازرسى از تخريب وتصرف 
دوهزار و460 هكتار از اراضى ملى استان جلوگيرى شد.

محمد مهدى طباطبايى مهريزى، افزود: اين اراضى با رفع تصرف و پيشگيرى از 
تخريب و ساخت و ساز غيرمجاز از دست متصرفان خارج شده است.

وى گفت: يك هزار و 600 هكتار ازاين اراضى در حوزه منابع طبيعى و 860هكتار 
نيز در حوزه امور اراضى و كشاورزى بوده است.

ــكايات (136) در استان  ــامانه رسيدگى به ش طباطبايى مهريزى از فعاليت س
ــكايت ها و اعالمات وارده به اين  ــت: درسال جارى تعداد ش خبرداد واظهار داش
ــازمان 635 فقره بوده كه از اين تعداد 404 مورد درقالب نامه به دستگاه هاى  س
اجرايى اعالم شده است. وى افزود: ازاين تعداد 142مورد در بررسى اوليه رد شده 

و 89 مورد منجر به تشكيل پرونده شده است.
ــاس شكايت ويا گزارش هاى  طباطبايى گفت: درسال جارى 124 پرونده براس
مصوب در بازرسى استان تشكيل شده كه ازاين تعداد 113مورد درقالب پيشنهاد 

اصالحى ويا تخلفات، منجر به نتيجه و اجرا شده است.
وى درباره نظارت برعمكرد دستگاه ها در حوزه مناقصه ها و مزايده ها نيز افزود: 
امسال دراستان 766 مورد مزايده ومناقصه برگزار شده كه ازاين تعداد 424 مورد 
ــه اين معامالت بيش از 53 ميليارد  مناقصه و 342مورد مزايده بوده كه مجموع
ريال ارزش ريالى داشته است . وى با بيان اينكه 99درصد اين معامالت با حضور 
بازرسان سازمان بازرسى برگزار شده افزود: با توجه به بررسى هاى انجام شده سه 
مورد از مناقصه ها تجديد شده و هفت مورد با تذكر اصالح و 72 مورد تذكر كتبى 

منجر به اصالح برگزارى معامالت شده است.
ــى نحوه اجراى مصوبات رييس جمهور و  طباطبايى مهريزى در خصوص بررس
اقدامات انجام شده دراستان گفت: تاكنون 85 درصد مصوبات رياست جمهورى 

دراستان اجرايى شده است.
وى گفت: در راستاى پيشگيرى از وقوع تخلف و جرم 64مصوبه شوراى اسالمى 
ــده، اصالح و ابطال شده و  ــتا در استان با پيگيرهاى انجام ش شوراى شهر و روس
12مورد از تصميمات كميسيون ها و دو مورد از دستورالعمل هاى مغاير با قوانين 

و مقررات نيز اصالح شده است.

نماينده ولى فقيه: 

زنده  نگهداشتن شعائر اسالمى از 
اهداف انقالب است

افراد متعبد و مقيد به اسالم بايد
 وارد مجلس شوند

2460 هكتار از اراضى ملى استان 
ازدست متصرفان خارج شد

ــور  ــت: حض ــارى گف ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
سرمايه گذاران خارجى در كشور، نشانه موفقيت دولت 

در مذاكرات و حصول به توافقات است.
سليمانى دشتكى، در جمع مردم شهرستان لردگان اظهار 
داشت: به دنبال موفقيت تيم هسته اى ايران در مذاكرات، 
تقاضاهاى فراوانى براى سرمايه گذارى در ايران پيشنهاد 

شده است.
وى تأكيد كرد: افزايش سرمايه گذارى خارجى در كشور، 
ــيارى از مشكالت اقتصادى را  رونق اقتصادى و رفع بس
ــتكى افزود: بعد از موفقيت  به دنبال دارد.سليمانى دش
در توافقات، توجه ملت ها و دولت هاى بسيارى در دنيا 
متوجه ايران شد. وى تصريح كرد: دشمنان ايران پس از 
ــالمى، تالش هاى فراوانى را  شكل گيرى جمهورى اس

براى ضربه زدن به نظام و براندازى انقالب انجام دادند.

ــت: تمامى اين  ــارى گف ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
توطئه ها با آگاهى مردم و رهبرى هاى مدبرانه امام راحل 

و مقام معظم رهبرى، با شكست مواجه شد.
وى اضافه كرد: غربى ها پس از نااميدى در اين زمينه، به 
فكر اعمال تحريم هاى ظالمانه عليه جمهورى اسالمى 
ــت: مردم ايران  ــتكى عنوان داش افتادند.سليمانى دش
ــالمى و همچنين دفاع از  براى حفظ نظام جمهورى اس
ــكالت را  ــهدا، تنگناها و مش آرمان هاى امام راحل و ش
تحمل كردند. وى با گراميداشت دهه فجر، استقالل در 
ــوت و حركت در  ــرى، آزادى از رژيم طاغ ــم گي تصمي
ــالمى را از مهم ترين  ــالب اس ــير اهداف واالى انق مس
دستاوردهاى نظام مقدس جمهورى اسالمى برشمرد.
استاندار چهارمحال و بختيارى با تشريح خدمات دولت 
ــتان لردگان  ــتان وشهرس يازدهم در مناطق محروم اس

ــته بخش زيادى از مشكالت  ادامه داد: در دو سال گذش
اين شهرستان رفع شده و مابقى نيز در حال رفع است.

ــدن  ــارات الزم براى چهار خطه ش وى اختصاص اعتب
ــتان را  ــردگان – خوزس ــهركرد – ل محور ارتباطى ش
ــليمانى  ــت يازدهم عنوان كرد.س ــات مهم دول از اقدام
ــاى انجام  ــه ريزى ه ــد: طبق برنام ــتكى يادآور ش دش
ــور ارتباطى  ــال ديگر اين مح ــده، حداكثر تا يك س ش
ــراى پروژه  ــود. وى اج به طور كامل چهار خطه مى ش
ــازى،  ــانى، جاده س هاى مختلف در حوزه هاى گازرس
بهسازى روستاها، بهداشت و درمان، تأمين آب آشاميدنى 
ــيالت و باغات، اجراى  ــعه ش ــالم، پرورش دام، توس س
ــازى را از مهمترين  ــاده س ــادى و ج ــروژه هاى اقتص پ
ــتان لردگان  ــد در شهرس ــت تدبير و امي ــات دول اقدام

برشمرد.
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ورودى زندان ها
 دودرصد كاهش يافت

تهيه كاداستر اراضى كشاورزى، روستايى 
و منابع طبيعى استان

مديركل زندان ها واقدامات تأمينى چهارمحال وبختيارى گفت: از ابتداى سال جارى تاكنون ورودى 
زندان هاى استان در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته دو درصد كاهش يافته است

سيدعبدالرحمان توفيقيان درنشست خبرى شوراى قضايى استان افزود: اتخاذ رويكرد اصالح، تربيت 
ــت مجدد زندانيان به زندان را كاهش  ــرافتمندانه افراد خطاكار به دامان جامعه، بازگش و بازگشت ش

داده است.
ــش برنامه هاى  ــتان تحمل حبس مى كنند زيرپوش وى گفت: تمامى زندانيانى كه درزندان هاى اس

فرهنگى و اصالح وتربيت قرار دارند.
ــى، ــا رويكرد مباحث قرآنى، فرهنگى، ورزش ــد فعاليت زندانيان ب ــت: 95 درص توفيقيان اظهار داش

 حرفه آموزى و اشتغال به خصوص فعاليت هاى مولد برنامه ريزى شده است.
وى از پوشش 30 درصدى زندانيان در فعاليت هاى حرفه آموزى و ارايه دوره هاى مختلف آموزش هاى 
فنى و حرفه اى، مهارت هاى زندگى و خدمات مشاوره اى خبرداد و گفت: براى زندانيان شركت كننده 

دراين دوره ها گواهينامه معتبر صادرمى شود.
توفيقيان اظهار داشت: ايجاد اشتغال وجلوگيرى از بازگشت مجدد به زندان، اولويت اصلى فعاليت هاى 
اداره كل زندان هاست كه امسال براى 37 زندانى واجد شرايط با پرداخت 14ميليارد ريال از اعتبارات 

سازمانى و دوميليارد و 500ميليون ريال از ساير موسسات ايجاد اشتغال شده است .

ــت واحد ثبتى،  ــارى گفت: هم اكنون هش ــناد و امالك چهارمحال وبختي مديركل ثبت اس
ــت دفتر طالق وظيفه خدمات رسانى و تثبيت  69 دفتر اسناد رسمى، 40 دفتر ازدواج و هش

مالكيت مشروع و انجام معامالت را در استان برعهده دارد.
سيد محمود بهرسى افزود: با توجه به توسعه خدمات الكترونيك هم اكنون 70 درصد عمليات 

ثبتى در استان به صورت مكانيزه انجام مى شود.
وى با اشاره به آغاز ثبت آنى فعاليت هاى ثبتى در دفاتر اسناد رسمى استان افزود: هم اكنون 
69 دفتر ثبت اسناد رسمى استان با تمام واحدهاى ثبتى در ارتباط هستندو پاسخ استعالمات 

و ثبت خالصه معامالت به صورت آنى انجام مى شود.
بهرسى گفت: اسناد مالكيت كاداسترى شهرى در 36 شهراز 40 شهر استان تهيه شده و تهيه 
كاداستر اراضى كشاورزى، روستايى و منابع طبيعى استان نيز امسال در دستور كار قرار دارد.

وى اظهار داشت: امسال در دفاتر ازدواج و طالق هشت هزار و 391 مورد ازدواج و يك هزار و 28 
مورد طالق ثبت شده كه دراستان نسبت ازدواج و طالق 9 به يك ودر كشور يك به شش است.

وى از راه اندازى چهار واحد ثبتى در شهرستان هاى سامان، بن، كوهرنگ و ناحيه دو شهركرد 
به عنوان فعاليت هاى دردست اجرا اشاره كرد وگفت: اين دفاتر با همكارى مسئوالن تا پايان 

سال به بهره بردارى خواهد رسيد.

اخبار كوتاه

فعاليت 112 شركت
 در پارك علم و فناورى

رييس پارك علم و فناورى چهارمحال و بختيارى از فعاليت 112 شركت در اين استان خبر داد.
اسماعيل پيرعلى، اظهار كرد: سازمان پارك علم و فناورى در چهارمحال و بختيارى از ظرفيت، 

فناورى و تكنولوژى بااليى برخوردار است.
رييس پارك علم و فناورى چهارمحال و بختيارى با اشاره به وجود نخبگان جوان در اين مركز 
ــتگاه هاى زيادى را اختراع و به ثبت  افزود: تاكنون نخبگان جوان چهارمحال و بختيارى دس

رساندند.
اين مسئول بيان داشت: آموزش هاى عالى بايد بر پايه  مهارت محورى و پژوهش باشد و اين امر 

از اهميت ويژه اى برخوردار است.
ــتغال  ــتاى توليدات قرار گيرد تا زمينه اش ــان كرد: علم و پژوهش بايد در راس وى خاطرنش
ــود.پيرعلى با بيان اينكه بيش از 112 شركت در پارك علم و فناورى و مركز  جوانان فراهم ش
رشد چهارمحال و بختيارى فعال است، خاطرنشان كرد: اين استان از رتبه  مطلوبى در زمينه 
پژوهش برخوردار است.وى با اشاره به اهميت اشتغالزايى براى جوانان، تصريح كرد: علم، دانش 

و پژوهش بايد به سمت توليد و ايجاد اشتغال سوق داده شود.
رييس پارك علم و فناورى چهارمحال و بختيارى افزود: در راستاى توليد بيشتر و اشتغالزايى 

جوانان تفاهم نامه هاى زيادى با دانشگاه شهركرد انعقاد شده است.

مديركل پزشكى قانونى چهارمحال و بختيارى از كمبود پزشك متخصص در پزشكى 
ــت خبرى اعضاى شوراى قضايى  قانونى استان خبرداد.منصور فيروزبخت  درنشس
ــك متخصص، ميزان حقوق پايين پزشكان و سختى  استان گفت: علت كمبود پزش
كار آنان در پزشكى قانونى است كه تنها يك سوم حقوق و مزاياى ساير پزشكان در 
ــكى قانونى استان با  بخش هاى ديگر را دريافت مى كنند. وى گفت: هم اكنون پزش

كمبود دندانپزشك، متخصص سم شناسى وآسيب شناسى مواجه است.
وى گفت: ازسال گذشته تاكنون سه نفر پزشك متخصص جذب پزشكى قانونى استان 
ــتان هاى لردگان و بروجن و يك روانپزشك  شده كه از اين تعداد دو نفربراى شهرس
نيز به صورت قراردادى براى مركز استان جذب شده است .فيروزبخت اظهار داشت: 
متخصص روانپزشكى قانونى از ماه آينده فعاليت خود را در استان آغاز مى كند كه با 

فعاليت اين متخصص خيلى ازپرونده ها نياز به ارجاع به كميسيون نخواهند داشت.
وى اظهار داشت: هم اكنون كمتر از سه درصد پرونده هاى پزشكى قانونى مربوط به 
ــى ومعاينات سرپايى، روانپزشكى، قصور  معاينات اجساد ومابقى پرونده ها به بررس

پزشكى، تحمل كيفر، تعيين سن و معاينات مورد سوال مراجع قضايى است .
وى گفت: از ابتداى سال جارى تا پايان دى ماه، 456 مورد معاينه اجساد در پزشكى 
قانونى انجام شده كه تعداد فوتى ناشى از سوء مصرف مواد مخدر در استان 28مورد 

بوده كه نسبت به سال گذشته 12 درصد افزايش داشته است.فيروزبخت مرگ ناشى از 
غرق شدگى در آب را 16 مورد دانست و ادامه داد: در 10 ماهه سال قبل 15 مورد غرق 
شدگى در آب در استان به ثبت رسيده است. وى از كاهش 22 درصدى ميزان معاينات 
ــال قبل خبرداد.فيروزبخت گفت:  ــبت مدت مشابه س سرپايى 10 ماهه امسال نس
مصدومان ناشى از تصادفات 10 ماهه امسال12/3 درصد نسبت به سال گذشته كاهش 
داشته و مصدومان حوادث كار نيز33/4 درصد كاهش يافته است.مديركل پزشكى 
قانونى استان از صدور 53 مورد مجوز سقط درمانى دراستان خبرداد وگفت: صدور اين 
مجوز با شرايط خاص انجام مى شود كه امسال35/4درصد نسبت به سال قبل كاهش 
داشت.فيروزبخت از كاهش آمار همسرآزارى خبرداد وگفت: درسالجارى 872 مورد 
همسر آزارى به پزشكى قانونى ارجاع شده كه ازاين تعداد 9 مورد شوهرآزارى بوده و 

14مورد كودك آزارى نيز به پزشكى قانونى ارجاع شده است.
وى درخصوص كميسيون هاى برگزار شده در پزشكى قانونى گفت: تاپايان دى ماه 
232 مورد پرونده كميسيون تخصصى پزشكى قانونى بررسى شده كه از اين تعداد 32 

مورد مربوط به قصور پزشكى بوده است.
فيروز بخت اظهار داشت: از اين تعداد در 23 مورد پزشك و كادر درمان تبرئه شده و 

در 9 مورد كادر درمان و پزشك محكوم شده است.

پزشكى قانونى با كمبود پزشك متخصص مواجه است

جاذبه هاى گردشگرى

ــتان چهارمحال و بختيارى واقع است. ــق اردل در اس آبشار دره عش
ــتان چهارمحال و بختيارى   دره عشق يكى از زيباترين دره هاى اس
ــتان و دربخش ناغان واقع شده  ــت كه در بخش جنوب غربى اس اس
ــتان يعنى كارونگ  ــت. اين دره محل گذر مهم ترين رودخانه اس اس
ــتاهاى مهم اين دره عبارتند ( از شمال غرب به  ــت. روس شمالى اس
سوى جنوب غرب) از گل سفيد ، جوزستان ، پوراز، برنجگان ، دورك ، 
ــركون پايين، دره بيد ، دره ياس، سررك ،  ره عشق، سركون باال و س

گل كله و معدن .
ــد و در واقع اين  ــل اصلى زاگرس مى باش ــق منطبق بر گس دره عش
ــتان )  ــه بزرگ تكتونيكى (ايران و عربس دره محل برخورد دو صفح
ــبزكوه و لجى به صورت  در گذشته زمين شناسى است. كوه هاى س
ــرقى دره و كوه بزمنى ، كرمان و  ديواره اى سترگ در بخش شمال ش
كركنجى نيز به صورت دامنه هاى تند به همراه صخره ها و پرتگاه هاى 

فراوان در جنوب غرب جلوه گرى مى كنند.
ــاد بلندى در فاصله  ــيار زي  ارتفاع كم كناره هاى رودخانه و تغيير بس
ــواى ريز يا خرد)  ــرو كليماهاى (آب و ه ــبب تنوع ميك خيلى كم س
گوناگون شده و به همين خاطر از آب و هواى گرم تا آب و هواى سرد را 

در فاصله حدود دو تا سه هزار مترى مى توان ديد. اين تنوع و گوناگونى 
ــكل دامنه ها ( پرتگاه ها ،  ــنگ ها ، شيب دامنه ها ، ش را در جنس س
ــش گياهى و غيره  ــا ، دره هاى كوچك و..) پوش ديواره ها ، صخره ه
مى توان ديد. در حقيقت تركيب شكل ها و تنوع آنها چشم اندازهاى 
ــگفت انگيز و رويايى را به وجود آورده به ويژه در آغاز فصل  بسيار ش
بهار كه انسان را به وجد مى آورد و عاشق اين همه زيبايى مى كند و 

نام «دره عشق» چه بسيار مناسب است.
ــق در استان  ــق در نزديكى روستاى دره عش ــار زيباى دره عش آبش
چهارمحال وبختيارى قرار دارد. اين آبشار در دل جنگل هاى منطقه 
حفاظت شده  هلن و در منطقه مشايخ قرار داشته و منظره اى زيبا و 

ديدنى را براى عالقه مندان به طبيعت رقم زده است .
ــد و بيش از  ــرون مى جه ــاد از دل كوه بي ــرعت زي ــار با س  اين آبش
يك صد متر ارتفاع دارد. در كنار اين آبشار رود كارون به آرامى جارى 
است و در تركيب با انارستان ها و شاليزارهاى روستاهاى دره عشق و 
ــگفت انگيزى را به وجود آورده است. در  دورك شاهپورى، فضاى ش
اكثر فصول سال و به ويژه در فصل بهار، بازديد از اين آبشار ، مناسب و

دلنشين است.

آبشار دره عشق

استاندار:

حضور سرمايه گذاران 
خارجى در ايران

نشانه موفقيت دولت است
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اخبار خبر

 پژوهشگران دانشگاه » تگزاس « آمریکا با استفاده از نانوذرات دارویی 
را تولید کرده اند که تولد کودک نارس را کاهش و خطر تاثیر استفاده 

از دارو بر روی جنین را در دوران بارداری از بین می برد.
پژوهش��گران آمریکایی با اس��تفاده از نانوذره میکروس��کوپی زیست 
مهندسی شده موفق شدند داروی » ایندومتاسین « را بدون اینکه از 
جفت رد شود و به جنین برس��د، به رحم موش هایی که باردار شدند 

منتقل کنند.
 پی��ش از این پزش��کان ب��رای درمان م��ادران ب��ارداری ک��ه تجربه 
 زایمان زود روس را داش��ته اند از داروی  » ایندومتاس��ین « استفاده 
می کردند که از جفت عبور می کرد و موجب ضایعه قلبی یا مشکالت 

دیگر برای جنین می شد.
در همی��ن ح��ال پژوهش��گران آمریکای��ی ب��ا اس��تفاده از نان��وذره 
میکروسکوپی زیست مهندسی ش��ده داروی » ایندومتاسین « موفق 
به از بین بردن اثر مخرب » LIPINDORA « در این دارو شده اند.

به گفته این محققین، در حال حاضر داروی��ی که از انقباضات رحمی 
 یا زایمان نارس جلوگیری کند، وجود ن��دارد و این دارو برای اولین بار 

در جهان با چنین ویژگی تولید شده است.
 در آمریکا تولد ک��ودکان نارس )تول��د قبل از ۳۷ هفتگ��ی بارداری( 

عامل اصلی مرگ و میر نوزادان به حساب می آید.
تولد نارس ک��ودکان موجب خطرات س��المتی مادام العم��ر از قبیل 
مشکالت تنفس��ی، فلج مغزی، ناتوانایی های ذهنی و مشکالت دیگر 

می شود.
پژهشگران دانشگاه » تگزاس « آمریکا می گویند با استفاده از فناوری 
نانوذرات می توان داروها را به گونه ای هدایت کرد که فقط سلول های 
خاصی را به منظور کاهش سم میکروب و عوارض جانبی و کارآمد تر 
کردن آنها مورد هدف قرار داد. س��رطان، بیماری قلبی، عفونت های 

باکتریایی نیز می توانند با بهره گیری از نانو ذرات درمان شوند.
آزمایشات بالینی این دارو ظرف چند ساله آینده بر روی انسان شروع 

می شود.

 Android سامسونگ اعالم کرده است که نسخه بعدی اندروید که فعال به نام
N شناخته می شود، به طور ویژه قابلیت هایی برای پشتیبانی از قلم استایلوس 
را خواهد داشت. این خبر روی سایت توزیع کننده رسمی سامسونگ منتشر 

شده است.
 االن مدت��ی هس��ت ک��ه خبره��ای متنوعی درب��اره نس��خه اندروی��د N و 
قابلیت هایی که پش��تیبانی خواهد کرد، منتش��ر می ش��ود. از این رو بسیار 
جالب توجه اس��ت ک��ه سامس��ونگ خ��ودش را برای ای��ن به روزرس��انی، 
آماده کرده و دس��ت به طراح��ی قلمی با قابلی��ت های کاربردی زده اس��ت 
که بس��یار قابلیت گس��ترش و ارتقا دارد. این شرکت س��ه تا از چهار ویژگی 
 خاص قلم اس��تایلوس که اندروید N پشتیبانی ش��ان می کند را نام برده که

 عبارتند از: AirButton، SmartClip و WritingBuddy؛ به عالوه یک 
مورد دیگر که منحصرا برای گوش��ی های مدل Edge کاربرد خواهد داشت. 
سامسونگ بزرگ ترین فروشنده گوشی ها و تبلیت های اندروید است. در حالی 
که این اخبار رسما از طرف اندروید تایید نشده ولی به احتمال زیاد، قابلیت های 
نام برده روی نس��خه اندروید N تعبیه خواهند شد. ضمنا احتمال می رود که 

شرکت Nvidia هم دست به اقداماتی مشابه سامسونگ بزند.
 سامس��ونگ بزرگ ترین فروش��نده گوش��ی ها و تبلیت های اندروید است؛ 
به همین دلیل منطقی است که اندروید ویژگی های خاصی برای ارتقا کارایی 
محصوالت این ش��رکت در نظر بگیرد. در صورتی که نس��خه جدید اندروید 
قابلیت های خاص پشتیبانی قلم داستایلوس را فراهم کند، هم سری گوشی 
های گلکسی نوت و هم س��ری تبلت های گلکسی نوت از این قضیه بهره مند 

می شوند.

شرکت HTC گزارش مالی س��ه ماهه چهارم 2015 را منتشر کرده است. 
بررسی محتوای این گزارش حاکی از روند جالب توجه و رو به پیشرفت این 
شرکت اس��ت. در حال حاضر مدتی هست که ش��رکت HTC نتوانسته به 
 نحو مطلوبی هم گام با سایر رقبای دنیای تکنولوژی پیش روی داشته باشد. 
 این ش��رکت در س��ه ماهه س��وم 2015 حدود 101 میلیون دالر آمریکا و 

در سه ماهه دوم هم 252 میلیون دالر ضرر خالص داشت.
الزم به ذکر است، سه ماهه چهارم برای شرکت مس��تقر در تایوان، تا پایان 
ماه دسامبر )هفته اول دی ماه( قلمداد می ش��ود، در حالی که برای شرکت 
های مستقر در آمریکا، همین دوره معادل سه ماهه مالی نخست سال 2016 
 HTC محسوب می شود. در گزارش منتشره ۷66 میلیون دالر درآمد برای
 ثبت شده که رقم حائز اهمیتی برای این ش��رکت به حساب می آید و آن را 

تا حدی از روند رو به افولی که گرفتارش شده بود، دور می کند.
HTC بخشی از این موفقیت را مدیون گوشی HTC One A9 است که 
 Desire در آس��یا، اروپا و آمریکا توزیع شد و همچنین س��ری گوشی های 

که به خصوص در یک دوره فروش خوبی داشتند.

خطر دارو روی جنین کاهش پیدا می کند؛

 جلوگیری از تولد کودکان نارس
 با کمک نانوذرات

اندروید N منحصرا قلم استایلوس 
را پشتیبانی خواهد کرد

  HTC روند رو به رشد 
بعد از شش ماه ضرر فراوان

به نظر می رس��د در حال حاضر تولید محصوالت 
مصرفی فناوری نان��و ایران��ی وارد فصل جدیدی 

شده است.
تدوین استاندارد ها و تصویب سازوکارهای اعطای 
 تاییدیه ه��ای فن��ی از س��وی مراج��ع ذی صالح 
در حوزه فناوری نانو از یک س��و و افزایش س��طح 
مهارت و تجرب��ه تولید کنندگان ایرانی از س��وی 
دیگر، موجب شده تا محصوالت مصرفی با کیفیت 

 نان��و تولی��د متمایزی با بهره مندی از فناوری 
شوند.

 اما با این ح��ال، آیا زمان آن 
رس��یده ک��ه محصوالت 

فن��اوری نانو در س��بد 
کااله��ای مصرفی ما 

قرار بگیرد؟
نانوسان تصمیم دارد 

تا از این پ��س در کنار 
توزیع کاال ه��ای علمی و 

آموزش��ی این فناوری، 
محص��والت مصرف��ی 

 فن��اوری نان��و را نی��ز 

در دس��ترس کاربران قرار  دهد.  بیش از یک دهه 
از آغاز فعالیت کش��ور م��ا در حوزه فن��اوری نانو 

می گذرد.
 در طول این  سال ها در سایه اجرای یک برنامه ملی 
تحت عنوان » س��ند راهبرد آینده فناوری نانو«،  
فعالیت های علم��ی، پژوهش��ی و ترویجی در این 
بخش س��رعت گرفت؛ دانش آموزان، دانشجویان 
و پژوهش��گران ایرانی با مبانی علمی این فناوری 
آشنا شدند، طرح های پژوهش��ی و پایان نامه های 
دانش��گاهی پرتع��دادی ب��ا موضوع فن��اوری نانو 
 به اج��را درآم��د و در نتیج��ه رتبه علم��ی ایران 
 در زمینه تولید علوم نانو در سطح جهان تک رقمی

شد.
اجرای موفق این برنامه یک نتیجه ارزشمند دیگر 
 هم در پی داش��ت؛ ایج��اد باور عموم��ی به امکان 

ثروت آفرینی از فناوری های نوین. 
در واق��ع » فن��اوری نان��و « در س��طح جامع��ه 
ایرانی به عنوان ی��ک فن��اوری » ثروت آفرین « و 
 »اثرگذار در افزایش س��طح رفاه مردم « شناخته

 شده است. اما ورود کاال های مبتنی بر فناوری نانو 
به بازار مصرف،  مس��یر پیچیده  و پرفراز و نشیبی 
را طی کرده است. ش��ماری از محصوالتی که نام 
فناوری نانو را یدک می کش��یدند – اما از کیفیت 
و کارای��ی الزم برخوردار نبودند- به س��رعت وارد 
 بازار مصرف شده و برای بخش��ی از جامعه خاطره 
 ن��ه چن��دان مطلوب��ی را از مص��رف محص��والت 

به اصطالح نانویی رقم زدند.
هرچن��د ک��ه در ای��ن می��ان تولیدکنندگان��ی 
هم بودند ک��ه از هم��ان ابتدای فعالی��ت با درک 

 درست نسبت به حساس��یت های فعالیت تجاری 
در حوزه های دانش بنی��ان، محصوالتی کارآمد را 
به مصرف کنندگان عرضه کردن��د، اما در مجموع 
تا چندی پیش محصوالت فناوری نانو نتوانستند 
 موفقیت چش��مگیر و پای��داری در ب��ازار مصرف 
کسب کنند. به نظر می رسد وجود یک شبکه توزیع 
کارآمد، مطمئن و آشنا به مالحظات این حوزه است 
که می تواند تجربه اس��تفاده از محصوالت فناوری 
نانو را برای اف��راد جامعه ممکن س��ازد. معرفی و 
عرضه محصوالت مصرفی فناوری نانو در فروشگاه 
نانوسان مدت هاست که توس��ط تیم مدیریت این 
مجموعه در حال بررس��ی است و در چندین مورد 
ه��م کارب��ران و تولید کنندگان ای��ن محصوالت، 
پیگیر ارائه محصوالت فناوری نانو در این فروشگاه 
بوده اند، ام��ا از آنجایی که حفظ اعتم��اد کاربران 
و ارایه کااله��ای مطمئن و با کیفی��ت، همواره به 
 عنوان اصلی کلیدی در فعالیت نانوسان مورد توجه 
 این مجموعه قرار دارد، این ام��ر تا امروز عملیاتی 

نشده بود.

نانوسان سابقه ای ۸ ساله در حوزه ارائه محصوالت 
علمی و آموزش��ی فناوری نانو دارد و در طول این 
مدت حدود۷0 هزار نسخه کاالی علمی و آموزشی 
را به دس��ت فعاالن فناوری نانو در سراس��ر کشور 

رسانده است.
 در حال حاضر باتوجه به تولی��د کاالهای مصرفی 
با کیفیت مبتنی بر فناوری نانو، مجموعه نانوسان 
در نظر دارد تا عرضه محص��والت مصرفی فناوری 

نانو را نیز در برنامه های کاری خود قرار دهد. 
این شرکت تصمیم دارد تا از این پس در کنار توزیع 

ی  ال ه��ا کا

علم��ی و آموزش��ی ای��ن فن��اوری، محص��والت 
مصرفی فن��اوری نانو را  نیز در دس��ترس کاربران 
ق��رار  دهد ت��ا از ای��ن طریق ب��ه توس��عه مصرف 
 محص��والت مبتنی ب��ر فن��اوری نان��و در جامعه

 کمک کند.
در همی��ن رابطه ذک��ر چند م��ورد الزم ب��ه نظر 

می رسد:
- تمامی کاالهای ارائه ش��ده در طبقه محصوالت 
مصرفی فروش��گاه نانوس��ان تولید ش��ده توسط 
ش��رکت های معتبر داخل��ی و دارای گواهی تایید 

نانومقیاس هستند.
- فروش��گاه نانوس��ان تالش می کند ت��ا اطالعات 
کاملی از ویژگی های محصوالت از جمله فناوری، 
کارکرد ها و نقاط قوت و ضع��ف در اختیار کاربران 
قرار دهد تا از این طریق امکان انتخابی آگاهانه را 

فراهم کند.
- تولید کنن��دگان محترم ک��ه کاالی آنها بر روی 
سایت نانوس��ان قرار نگرفته است، کاالی مصرفی 

دارای تاییدیه نانومقیاس دارند.

آیا استفـاده از محصـوالت نانـو 
زمان مشخصـی دارد؟

اگرچه استفاده از فناوری ها مانند تلفن همراه روبه افزایش است و تبلیغات 
بر بستر موبایل به سرعت گسترش پیدا کرده است، اما باید دانست که چه 
مش��کالتی در این صنعت وجود دارد و آینده موبایل به چه سمتی پیش 

می رود؟
 امروزه تبلیغات در موبایل به س��رعت در حال گس��ترش اس��ت. تخمین 
زده می شود که در آمریکا که بعد از چین بیشترین آمار تلفن های همراه را 
دارد تا سال 201۸ سهم تبلیغات موبایل به بیش از50 درصد کل تبلیغات 
دیجیتال برسد، به طوری که هزینه های آن بالغ بر 5۷ میلیارد دالر شود، 
این در حالی اس��ت که این مبلغ در جهان به بی��ش از 195 میلیارد دالر 

)یعنی به بیش از 10 برابر مقدار آن در سال 201۳( می رسد.
با این اوصاف در یک دوره زمانی، با اینکه ه��ر روز بر تعداد کاربران تلفن 
همراه اضافه می شود، تبلیغ کنندگان برای مدت زیادی این رسانه را نادیده 

گرفته بودند.
 دلیل اصلی آن این بود که آنها نمی توانستند به درستی به مخاطب هدف 
خود دسترسی داشته باشند و امکان این کار بر روی پلت فرم PC به دلیل 
وجود کوکی  » cookie «  ها بیش��تر بود ولی چه چی��زی باعث افزایش 

توانایی  آنها در این کار شده است؟

به عبارت س��اده تر می ت��وان گفت ک��ه در اوایل س��ال2000 تکنولوژی 
تلفن های همراه به سرعت پیشرفت کرد. 

این در حالی بود که تبلیغات بر بس��تر موبایل به همان سرعت پیشرفت 
نکرد، تا اینکه برای اولین بار در س��ال 200۷ بازار ه��ای تبلیغاتی موبایل 
یا  Ad Exchange ها به وجود آمدند ک��ه به صاحبان بنر ها و فضاهای 
تبلیغاتی موبایل این اج��ازه را دادند تا این فضاها را به فروش برس��انند. 
پ��س از آن SSP ه��ا )Supply Side Platforms( و  DMP ه��ا 
)Demand Side Platforms( وارد بازار شدند. این پلت فرم ها امکان 
مدیریت و پای��ش فضاهای تبلیغاتی و اندازه گیری بازده س��رمایه گذاری 
را به تبلیغ کنندگان دادند و به این ترتیب باعث گس��ترش هرچه بیشتر 
فضای تبلیغات در موبایل ش��دند. با این حال، در دنیای تبلیغات موبایل 
مش��کالتی نیز وجود دارد. یکی از این مش��کالت، کمب��ود هدفمندی یا 
)Transparency(  است. منظور از هدفمندی، رسیدن تبلیغات مناسب 
به مخاطبی است که محتویات تبلیغات برای او شخصی سازی شده است. 
آمارها نشان می دهد که در سال گذش��ته خسارتی نزدیک به10 میلیارد 
دالر به دلیل عدم هدفمندی تبلیغات  در سطح جهان بر تبلیغ کنندگان 
وارد شد. مشکل دیگر امکان آگاهی از این است که کدام بنرها یا تبلیغات 

 توس��ط مردم در فضای مجازی دیده ش��ده یا کدام تبلیغ��ات در نهایت 
به فروش محصول یا خدمات منجر می شود. 

 تنوع س��ایز صفح��ات موبایل ها و تبلت ه��ا و کم بودن س��رعت اینترنت 
در بعضی مناطق از دیگر مشکالتی هستند که بر سر راه تبلیغات موبایلی 

قرار دارند.
با وجود این مش��کالت، دنیای تبلیغات موبایل در حال پیشرفت است و 
هرساله راهکارهای جدیدی برای افزایش قدرت آنالیز داده ها و در نهایت 

افزایش حجم فروش ارائه می شود.
آینده تبلیغات در موبایل چیست؟

هر روز، هر س��اعت و در هر ثانیه به تعداد تلفن های هوش��مند و کاربران 
 آن اف��زوده می ش��ود. در س��ال 2016 روند ه��ای تکنولوژی��ک موبایل 
به س��مت اینترنت اش��یا )Internet Of Things( و شخصی س��ازی 
 )Personalization( هرچ��ه بیش��تر در تبلیغ��ات پی��ش م��ی رود. 
در آینده ای نه چندان دور، زندگی همه انسان ها بر روی گوشی هوشمند 
 آنها قابل برنامه ری��زی خواهد ب��ود و کابران قادر خواهن��د بود به کمک 
تلفن همراه؛ خانه، اتومبیل، لوازم خانگی و بسیاری از قسمت های مختلف 
زندگی روزمره خود را کنترل کنند. در نهایت این واقعیت را باید پذیرفت 

 که آینده تکنولوژیک بش��ر به سمت گوشی های هوش��مند و ارتباط آنها 
با دیگر دستگاه ها در حال حرکت است.

ایرانی ها دنبال چه گوشی هایی 
هستند

این اپلیکیشن باتری شما را 
می بلعد

 گوشی هایی که دو لنز دوربین دارند 
در سال 2017 متداول می شوند

ش��رکت س��ونی بخش جدیدی مختص س��اخت 
دوربین های موبایلی که از دو لنز استفاده می کنند 

به راه انداخته است. 
این ش��رکت ژاپنی بخش بزرگی برای س��اخت لنز 
دوربین گوشی های هوش��مند دارد و از اپل گرفته 
 تا سامس��ونگ و وایلی فاکس از سنسورهای سونی 

در گوشی های شان استفاده می کنند. 
این حرکت س��ونی، احتماال نش��ان از این موضوع 
 دارد ک��ه ش��رکت ه��ای بزرگ س��اخت گوش��ی 
می خواهند از دو لنز برای دوربین گوشی های آینده 

شان استفاده کنند.
 ش��نیده ایم که آیفون ۷ و ال جی G5 قرار اس��ت 

دو لنز دوربین داشته باشند. 
این خبر حتی این ش��ایعه را که قرار است آیفون 

۷ پالس دو لنز دوربین داش��ته باش��د، قوی تر 
می کند. 

البته سونی به این موضوع اش��اره کرده است 
که احتماال تا س��ال آینده میالدی، استفاده از 
دو لنز دوربین به موضوعی مت��داول و معمول 

تبدیل نمی شود. 
گوش��ی های رده باال و گران قیم��ت فعال مخاطب 
زیادی ندارن��د. در نتیجه تقاضا ب��رای قطعه ها هم 

کمتر ش��ده اس��ت. مدیر مالی س��ونی، کنیچیرو 
 یوش��یدا، در ای��ن ب��اره گفت��ه اس��ت: » بخ��ش 
دوربین ه��ای دو لنز خود را ب��ه این دلی��ل به راه 
 انداخت��ه ای��م ک��ه معتقدی��م س��ازندگان اصلی 
گوش��ی های هوش��مند از این دوربین ها استفاده 
خواهند کرد. با این حال، با اینکه بازار گوشی های 
هوشمند در حال رشد است، بازار گوشی های رده 

باال افت کرده است. 
 در نتیج��ه ای��ن موض��وع ممک��ن اس��ت تقاض��ا 

تولی���د گوش���ی ه���ای  و 

دارن��د لن��ز دوربی��ن   هوش��مندی ک��ه دو 
  را تحت تاثی��ر قرار ده��د.« اس��تفاده از لنز دومی 
در دوربین گوشی های هوشمند، می تواند قابلیت 
گرفتن تصاویری مثل لنزهای واید یا گرفتن تصاویر 
بهتر در نور کم را به دوربین های معمولی گوشی ها 
اضافه کند. با تمام این اوصاف، به نظر شما استفاده 
از دوربینی ک��ه دو لنز دارد، واقعا م��ی تواند تجربه 
عک���س برداری ب�ا گوشی هوش��مندتان را بهتر 

کند؟

اکث��ر خری��داران ب��ازار موبای��ل در ح��ال حاض��ر ب��ه دنب��ال 
 گوش��ی هایی ب��ا قیمتی بی��ن۷00 ه��زار تا ی��ک میلی��ون تومان 

هستند.
گرایش مردم به استفاده از گوشی های هوشمند طی سال های اخیر 
افزایش قابل توجهی پیدا کرده، تا جای��ی که به گفته وزیر ارتباطات 
تا اوایل امسال حدود 25 میلیون گوشی هوشمند در دست کاربران 

موبایل کشور بود.
با این شرایط دیگر عالقه مندی مردم به خرید گوشی های ساده تری 
که گاهی قیمت های مناسبی هم دارند، کمتر شده و به نظر می رسد 

اکثر افراد به دنبال تهیه اسمارت فون ها هستند.
 افش��ار فروتن در این باره گفت: در حال حاضر اکث��ر مردم به دنبال 
 گوش��ی هایی هس��تند که قیمت آنها کمت��ر از یک میلی��ون تومان

 است.
 به گفته رییس انجمن فروشندگان س��یم کارت، موبایل و تجهیزات 
جانبی خرید گوشی هایی با ظاهر مناسب و قیمت نازل از مهم ترین 
اولویت های مش��تریان بازار موبایل به ش��مار می رود که این مساله 
ایجاب می کند رقابت بیش��تری در این عرصه میان تولید کنندگان 

گوشی های تلفن همراه وجود داشته باشد.
 این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که س��ال گذشته این گونه اعالم 
شده بود که میانگین رقمی که مشتریان بازار برای خرید گوشی های 
 تلفن همراه صرف می کنند، رقمی ح��دود400 تا ۷00 هزار تومان

 است.

با پاک کردن این اپلیکیشن از گوشی هوشمند خود، عمر باتری تان 
را تا20 درصد افزایش دهید.

 ش��اید پیش خودتان فکر کنید اپلیکیشن هایی مانند گوگل پالس، 
 عمر باتری تلفن همراه تان را کاهش می دهد، باید بگوییم اش��تباه 
می کنید.  اپلیکیشنی که به سرعت باتری شما را خالی کرده و سرعت 
تلفن همراه تان را کاهش می دهد، فیس بوک اس��ت. با پاک کردن 
این اپلیکیشن س��رعت و طول عمر باطری شما به طرز چشم گیری 

افزایش پیدا می کند.
اهمیت این موضوع برای اولین بار توسط  راسل هالی، نویسنده اصلی 
اندروید مطرح شد و بعدها محققان بسیاری به صحت آن پی بردند. 
گزارش های زیادی مبنی بر افزایش س��رعت گوش��ی با پاک کردن 
اپلیکیشن فیس بوک به دست آمده است و موارد دیگری در مورد باال 
رفتن سرعت گوشی پس از پاک کردن فیس بوک گزارش شده است.

آینده تبلیغات بر بستر موبایل 
چگونه خواهد بود؟
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اعزام 40 مبلغ دينى به مناطق مختلف 
شهرى و روستايى آران و بيدگل

افتتاح دو مركز ترك اعتياد 
در نطنز و بادرود 

ــاورزى نجف آباد گفت: در حال  رييس اداره جهاد كش
ــتان ــوع 47 هكتار گلخانه فعال شهرس حاضر از مجم

 نجف آباد، بيش از80 درصد به صورت سازه هاى فلزى 
اجرا شده و در مجموع نيز حدود 36 هكتار هم به كشت 

انواع سبزى و صيفى اختصاص پيدا كرده است.
مجتبى مطهرى، رييس اداره جهاد كشاورزى نجف آباد
ــا دانش و  ــور ارتق ــت: به منظ ــن مطلب گف ــان اي با بي
ــى توانايى هاى فعاالن اين عرصه اخيرا كالس آموزش
ــاى گلخانه ها ــارى ه ــوع آفات و بيم ــا موض دو روزه ب
ــد كه در آن  ــتان برگزار ش  به ميزبانى مديريت شهرس
ــايع گلخانه،  ــارى هاى ش ــد آفات و بيم مباحثى مانن
ــت گلخانه ها  ــك و مديري ــرل بيولوژي روش هاى كنت

مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود تشكيل 29 پرونده 
ــى زراعى و باغى  ــرى هاى غير مجاز اراض از تغيير كارب
ــاى عملكردى  ــى از بخش ه ــى را يك در مراجع قضاي
ــازه زمانى 9 ماه  ــود طى ب ــت مديريت خ مجموعه تح
ابتدايى سال جارى دانست و اضافه كرد: در اين خصوص 
ــط اكيپ پس از ارائه تذكرات الزم، گزارش كامل توس
گشت ويژه امور اراضى تهيه و با انجام بررسى هاى دقيق 
ــى از نظر مقطع زمانى ايجاد تغيير كاربرى و  كارشناس
ــكيل شده،  ــتثنيات بودن زمين، پرونده تش ملى يا مس

تحويل مراجع قضايى مى شود.
رييس اداره جهاد كشاورزى نجف آباد با اشاره به وجود 
ــاط مختلف  ــار باغ در نق ــزار و يكصد هكت بيش از 4 ه
ــن كالس ترويجى ــرد: در آخري ــتان عنوان ك شهرس
ــتاى  يك روزه هرس درختان بومى كه به ميزبانى روس

جالل آباد برگزار شد، كشاورزان حاضر با اصول احداث 
ــانى درختان موجود و  باغ، انواع رقم درخت و گرده افش

چگونگى هرس و تربيت درختان آشنا شدند.
ــت و ميزان محصول،  ــه داد: افزايش عمر درخ وى ادام
ــكل مناسب در  ــكلت درختان، ايجاد ش قوى كردن اس
تاج درخت، ايجاد شرايط مناسب جهت ورود نور و هوا، 
شكل دادن، حذف شاخه هاى مزاحم، خشك و آفت زده 
در كنار جوان كردن درختان مسن از اهداف آموزشى در 
نظر گرفته شده براى كالس مذكور محسوب مى شوند.

ــك روزه نقش  ــزارى كالس ي ــاره به برگ مطهرى با اش

ــان كرد:  ــاورزى خاطرنش ــش كش ــى در بخ هواشناس
ــاورزانى كه متقاضى ترميم و بازسازى  درخواست كش
ساختمان و يا ديوارهاى قديمى خود هستند بر اساس 
پارامترهايى مانند عكس هاى هوايى، نظرات كارشناسان 
ــترى، دارا بودن گواهى پايان ساخت و  ــمى دادگس رس
ــدن قبل از سال 74،  بازديد از محل به شرط ساخته ش

توسط كارشناسان بررسى و مجوز الزم صادر مى شود.
ــال جارى ــت؛ در10 ماهه ابتدايى س ــر اس الزم به ذك
ــت  ــط مديري ــازى توس ــم و بازس ــوز ترمي 16 مج

جهاد كشاورزى نجف آباد صادر شده است.
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ــه مركز تحت نظارت  ــت دهه مبارك فجر، س ــومين روز از گرامى داش  در س
بهزيستى با هدف ارائه خدمات و ارتقاى سطح سالمت در ابعاد جسمانى، روانى، 

اجتماعى و معنوى جامعه هدف در شهرستان نطنز افتتاح شد.
ــت: ــز در اين باره اظهار داش ــتى نطن ــت اداره بهزيس مهدى محبى، سرپرس

ــى » با اعتبارى بالغ  ــپيده دم رهاي  مركز اقامتى ميان مدت درمان اعتياد « س
بر500 ميليون ريال از اعتبارات بخش خصوصى، با زيربناى يك هزار متر مربع 

افتتاح شد.
ــتاى ابيازن آماده بهره بردارى  وى گفت: اين كمپ براى نخستين بار در روس
است و بيماران مبتال به اعتياد را زير نظر اداره بهزيستى شهرستان با خدمات 

خود، يارى مى كند.
ــتى نطنز تصريح كرد: مركز كار درمانى بادرود نيز با اعتبار  رييس اداره بهزيس
70 ميليون ريال از اعتبارات بخش خصوصى و زيربناى180 متر مربع، افتتاح و 

مورد بهره بردارى قرار گرفت.
ــات درمانى خود را  ــى دارد كه همه روزه خدم ــن مركز نيز آمادگ وى گفت: اي
ــتى با بهاى نيمه دولتى و به نيازمندان با نرخ  به معلوالن زير نظر اداره بهزيس

آزاد ارايه خدمت كند.
ــت  ــا مديري ــادرود ب ــى ب ــز كار درمان ــرد: مرك ــان ك ــى خاطرنش محب
ــز  ــتى نطن ــس اداره بهزيس ــه ريي ــه گفت ــد. ب ــد ش ــى كار اداره خواه عباس
مهد كودك غنچه شقايق در شهر خالد آباد نيز افتتاح شد و در حال حاضر 21 

كودك را در سنين مختلف مراقبت مى كند و آموزش مى دهد.

انتخابات پيش  رو يك همفكرى و تعامل سياسى است تاكيد بر تعامل بيشتر بين شهردارى و اداره اوقاف و امور خيريه شهرضا

به مناسبت فرا رسيدن دهه مبارك فجر با موضوع انقالب اسالمي و مطالعه 
كتاب هاى انقالبى نشست كتابخوان هاى حرفه اى در برخوار برگزار شد. 
ــالمي؛ ناميرا؛  ــون مقاطع بحراني انقالب اس كتاب هاي چهل تدبير پيرام
ــم؛ خاطرات ــراز؛ بچه هاي حاج قاس ــم بهجت اف ــرا؛ خاطرات خان ام االس
ــهيده  ــرات زندگي ش ــته خاط ــين معروفي و موقعيت فرش ــردار حس س

طيبه واعظي از كتاب هاي ارائه شده به شركت كنندگان بود.
ــه پيروزي ــوا در زمين ــاي پرمحت ــه كتاب ه ــت پس از ارائ در اين نشس
 انقالب اسالمي و دفاع مقدس، خانم طينه زاده ،همسر شهيد مرتضي زارع 
از شهداي مدافع حرم برخوار، شهادت را منتهاى آرزوى هر فرد بيان كرد 
و گفت: در زمانى كه هر فرد به دنبال اميال شخصى خود هست جنگيدن و 
دفاع از حريم دين و مسلمانان روزى و قسمتى است كه خداوند به خوبان 
خود هديه مى دهد. وى خاطراتي از شهيد زارع و نحوه شهادت وى بيان كرد 
ــهادت بود و آرزوى قلبى وى شهادت در مسير  و افزود: همسرش عاشق ش

دين مبين اسالم و دفاع از واليت بوده است .
ــيج و شعر خواني انقالب  اجراي سرود سرزمين من توسط گروه سرود بس
توسط شاعران انجمن ادبي آيينه ادب حبيب آباد از برنامه هاي جانبي اين 

نشست بود.
ــرف اداره كتابخانه هاي  ــه اي از ط ــم تقديرنامه و هدي در پايان اين مراس
ــداري حبيب آباد به همسر شهيد مرتضى زارع  عمومي شهرستان و بخش

اهداء شد.

على اصغر قاسميان در گردهمايى اوليا و مربيان مدارس شهرستان دهاقان 
ــت ايام دهه فجر، انتخابات پيش رو را يك همفكرى و تعامل  با گراميداش
ــالمى ايران زمانى پيروز شد كه  سياسى دانست و اظهار داشت: انقالب اس
مردم با هم متحد و يك شكل شدند و نظام اسالمى را به پيروزى رساندند. 
فرماندار دهاقان افزود: يكى از ويژگى هاى نظام جمهورى اسالمى اين است 
كه براى كوچك ترين كار نيز مردم راى مى دهند و نظرات مردم مهم است و 

از انتخابات مجلس تا خبرگان رهبرى، مردم مسئول هستند.
 در ادامه اين گردهمايى رضا جديدى، رييس ستاد اقامه نماز استان اصفهان 
با اشاره به ايام انقالب و دهه فجر خاطراتى را از بهمن 57 بازگو كرد و اظهار 
ــت چراكه در نظام  ــدن مردم بوده اس كرد: رمز موفقيت انقالب، متحول ش
ــتند و قدرت معنايى بى مفهوم بود ولى  شاهنشاهى مردم جايگاهى نداش

در نظام كنونى تصميم گيرنده مردم هستند.
ــاله نماز را از كودكى به فرزندان  وى از والدين دانش آموزان خواست تا مس

خود آموزش داده و استمرار در نماز را فراموش نكنند.
رييس ستاد اقامه نماز استان اصفهان با اشاره به اقدامات دشمن در راستاى 
تاثير بر نسل جوان اظهار داشت: با توجه به فريب هاى دشمنان از راه هاى 
مختلف همچنين ماهواره و شبكه هاى اجتماعى، بايد به نماز فرزندان خود 
ــالم در حال نابود كردن مسائل دينى و  اهميت بدهيم، چراكه دشمنان اس

فقهى ما مسلمان ها هستند.
ــادران به  ــن م ــه از دام ــت ك ــى دانس ــنبل مذهب ــاز را س ــدى نم جدي

فرزندان شان انتقال پيدا مى كنند و خاطر نشان كرد: نماز يك امر مهم و از 
بين  برنده مشكالت است و مادران در كانون گرم خانواده به اين امر اهميت 

دهند.
رييس ستاد اقامه نماز استان اصفهان از مادران خواست تا زمينه بهترى را 
در خانواده براى شوهران خود فراهم كنند تا فرزندان نيز الگوبردارى كنند.
وى در مورد مساله حجاب و اهميت آن نيز تصريح كرد:درشهرستان دهاقان 
ــب،  ــه «دارالمومنين » و آموزش هاى مناس با توجه به معروف بودن آن ب

حجاب به خوبى رعايت مى شود و اين نشانه تربيت درست فرزندان است.

جلسه مشترك شهردارى شهرضابا اداره اوقاف و امور خيريه اين شهرستان درمحل 
شهرداري شهرضابرگزارشد. در اين جلسه كه معاونين خدمات شهرى و شهرسازى  
ــرمايه گذارى شهردارى شركت داشتند،  و مسئوالن دواير امالك، فضاى سبز و س

پيرامون مسائل فى مابين شهردارى و امور خيريه، بحث و تبادل نظر شد.
ــى قرار گرفت مربوط به  ــه مورد بررس از جمله مهم ترين مواردى كه در اين جلس
واگذارى و تنظيم اجاره بها موقوفات تحت تصرف شهردارى كه در مسير گذر واقع 

شده و همچنين نحوه جابه جايى و جانمايى  جمعه بازار بود. 
ــهردارى گزارش مختصرى پيرامون مسائل  اكبر رحيمى، مسئول واحد امالك ش

جارى قرارداد هاى اجاره موقوفات و كارشناسى هاى صورت گرفته  ارائه كرد. 
ــنعلى انصارى، معاون خدمات شهرى در خصوص رفع مشكل معضل  در ادامه حس
ــى  محل فعلى بازار جمعه  ــازار مواردى را مطرح و طرح جابه جاي ترافيكى جمعه ب

به كمپينگ را به عنوان پيشنهاد ارائه كرد كه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 
ــه مهندس رحيم جافرى، شهردارشهرضا ضمن خير مقدم به مدعوين   دراين جلس
ــهردارى و اداره اوقاف و امور خيريه   با تاكيد بر تعامل بيش از پيش بين دو ارگان ش
ــهروند و تحت نظارت و مديريت شهردارى  براى انتقال جمعه بازار به كمپينگ ش
ــاهرضا (ع) و تردد  اعالم آمادگى كرده  و افزود: با توجه به تصويب طرح امامزاده ش
زياد زائران اين امامزاده واجب التعظيم در ايام تعطيل و ترافيك سنگين اطراف حرم 
ــد انتقال سنگ تراش ها ى اطراف حرم يكى از اقداماتى كه ضرورى به نظر مى رس
ــت. وي تاكيدكرد: با توجه به تملك قطعه زمينى جهت  آرامستان جديد شهر   اس
ــم، عملى كردن موضوع  ــمت غربى جاده كمربندى و در مجاورت مدينه العل در س

ــز توجيه پيدا  ــتان جديد ني ــنگ تراش هاى اطراف حرم به محل آرامس انتقال س
خواهد كرد كه ان شا ا... اميدواريم به زودى اين موضوع محقق شود.

در اين جلسه عبدالهى از اداره اوقاف گفت: اين اداره در نظر دارد پالك هاى واگذار 
ــاالنه  ــد و از تنظيم اجاره بها س ــهردارى را به صورت قطعى انتقال كن ــده  به ش ش
ــى  ــه  مورد بررس ــد كه اين موضوع مورد با حضور حاضرين در جلس صرف نظر كن
قرار گرفت. در پايان مقرر شد واحد امالك شهردارى گزارش جامعى ازپرونده هاى 
مربوط به اوقاف ونحوه تملك ويا اجاره موقوفات كه به جمع بندى نهايى رسيده باشد 

تهيه و ارائه كند تا مورد ارزيابى نهايى فى مابين قرارگيرد.

آن سوى خبر

ــال ، ــت: در دهه فجرامس ــالمى آران و بيدگل گف ــات اس رييس اداره تبليغ
ــتايى آران و بيدگل  ــهرى و روس  40 مبلغ و مبلغه دينى به مناطق مختلف ش
ــميع اهللا مردان در جمع خبرنگاران، اظهاركرد:  اعزام شدند. حجت االسالم س
ــالت هاى  ــبت هاى ملى و مذهبى يكى از رس اعزام مبلغ دينى در ايام و مناس
ــه منظور ــان دينى ب ــزود: مبلغ ــت. وى اف ــالمى اس ــم اداره تبليغات اس مه

ــهداى گران قدر و تبيين اهداف  ــت ايام دهه فجر و ياد و خاطره ش  گراميداش
ــيدگى  ــئول دفتر رس ــده اند. مس ــالمى اعزام ش ــتاوردهاى انقالب اس و دس
ــكام دينى و  ــت، بيان اح ــه نماز جماع ــاجد آران و بيدگل، اقام ــور مس به ام
ــدس جمهورى  ــى پيرامون نظام مق ــى و بصيرت افزاي ــرعى، آگاهى بخش ش
ــالمى، پياده كردن منويات مقام معظم رهبرى و پاسخگويى به سواالت و  اس
ــى  ــان اعزام ــى مبلغ ــاى تبليغ ــه ه ــر برنام ــى را از ديگ ــبهات دين ش

در دهه مبارك فجر عنوان كرد.
ــزارى گفتمان هاى دينى را از جمله  مردان، اعزام مبلغان به مدارس براى برگ
برنامه هاى اين اداره در راستاى اعزام مبلغ خواند و افزود:  15 مبلغ دينى جهت 
ــخنرانى در جشن هاى  ــالمى و س اجراى گفتمان هاى دينى ويژه انقالب اس

انقالب به مدارس شهرستان اعزام شده اند.
ــتاد دهه فجر آران و بيدگل اعزام  ــكل هاى دينى س رييس كميته قرآن و تش
ــد و افزود:  ــاى اين كميته خوان ــاجد را از ديگر برنامه ه مبلغان دينى به مس
 10 مبلغ دينى نيز جهت برگزارى جشن هاى ويژه انقالب به مساجد منتخب 
شهرستان اعزام شدند. مردان خاطر نشان كرد: روحانيان مستقر اداره تبليغات 
اسالمى و طرح هجرت نيز در روستاهاى شهرستان، عالوه بر ايراد سخنرانى و 
تبيين دستاوردهاى انقالب، برنامه هاى دهه فجر روستاها را مديريت مى كنند.

ــارد ريال افتتاح  ــا اعتبار250 ميلي ــدار گلپايگان گفت:41 پروژه ب فرمان
در شهرستان گلپايگان به بهره بردارى رسيد.

ــتان در جمع  ــيه افتتاح پروژه هاى اين شهرس ــت در حاش  حسين فراس
خبرنگاران ضمن اشاره به افتتاح 41 پروژه عمرانى، اقتصادى، خدماتى، 
فرهنگى و بهداشتى اظهار كرد: اين پروژه ها با اعتبارى بالغ بر250 ميليارد 
ريال به بهره بردارى رسيده كه80 ميليارد و500 ميليون ريال آن در بخش 

دولتى و مابقى آن در بخش خصوصى هزينه شده است.
ــئوالن شهرستانى10 پروژه  وى در ادامه تصريح كرد: امروز با حضور مس
ــم، افتتاح پايگاه ــه افتتاح مركز اتيس ــانديم ك مهم را به بهره بردارى رس
ــاح واحد ــگان و خمين، افتت ــور گلپاي ــاده اى در مح ــداد و نجات ج  ام

 توليد لبنى، فروشگاه كوثر، شركت كيميا بسپار، شركت نگين آلومينيوم، 
ــركت ــذرگاه تاريخ و افتتاح ش ــنگ نگاره هاى گ ــاب س ــى از كت رونماي

 مرغ تخم گذار مهر آسا ازجمله آن ها است.
ــه اى به  نظام  ــن پروژه ها هدي ــاح اي ــد كرد: افتت ــت در پايان تاكي فراس
ــالمى ايران و مردم واليت مدار شهرستان گلپايگان  مقدس جمهورى اس

در دهه پيروزى شكوهمند انقالب و فجر نور است.

ــهردارى سميرم  همزمان با دهه مبارك فجر تعدادى از طرح هاى ش
ــهر و برخى مسئوالن  ــوارى ش ــهردار، ش با حضور معاون فرماندار، ش

افتتاح شد.
محمد جعفرزاده در حاشيه اين افتتاحيه گفت: 59 پل فلزى در جهت 
تسهيل عبور و مرور عابران پياده، احداث كانيو در سطح شهر، بهسازى 
ــار و پارك درياچه از ديگر اقدامات  پل طالقانى، بهسازى شهرك آبش

شهردارى در10 ماهه نخست سال 94 بود.
ــميرم از نصب520 تابلو كوچه و30 تابلو خيابان خبر داد  ــهردار س ش
ــطل زباله فلزى و ــتاى بهبود وضعيت شهرى100 س و گفت: در راس

50 مخزن زباله پلى اتيلن در شهر نصب شده است.
ــرما اجراى طرح كنترل حيوانات ولگرد  وى گفت: همزمان با فصل س
ــن و نمك در يخبندان هاى اخير در راستاى ارائه  و پخش200 تن ش

خدمات شهرى صورت گرفته است.

افتتاح 41 پروژه  در گلپايگان
شناسنامه دار شدن 

550 كوچه و خيايان در سميرم

ــان گفت: تضعيف سپاه و بسيج و  امام جمعه موقت كاش
شوراى نگهبان از ترفندهاى دشمن در آستانه انتخابات 

است.
ــينيه  ــالمى تبار در حس ــالم محمدرضا اس  حجت االس
شهداى پاسدار ناحيه مقاومت بسيج كاشان به مقايسه 

ــرايط قبل و بعد از پيروزى انقالب اسالمى پرداخت و  ش
اظهار كرد: جهل و آگاهى مردم قبل از انقالب به بصيرت 

و آگاهى و رژيم طاغوت به واليت فقيه تبديل شد.
وى با بيان اينكه ذلت و اقتدار جاى خودش را به مجد و 
ــل از انقالب همه مردم فكر  عظمت داد، تصريح كرد: قب
ــد و به بيگانگان  مى كردند كارى نمى توانند انجام دهن
ــته بودند ولى پس از پيروزى انقالب اسالمى ملت  وابس
ــيده و در همه عرصه هاى اجتماعى،  به خود باورى رس
ــتقالل و خودكفايى  علمى و پزشكى و توليد علم به اس

رسيدند.
ــلط ملت بر منابع ثروت  ــان تس امام جمعه موقت كاش
ــاق را از ديگر  ــه و نف ــاى تفرق ــه ج ــاد وحدت ب و ايج
ــالمى برشمرد و افزود: وحدت،  دستاوردهاى انقالب اس
عامل پيروزى انقالب شد و در استمرار و ادامه انقالب نيز 

نقش اساسى دارد.
ــه عرصه ها را  ــى در هم ــجاعت و آگاه ــالمى تبار ش اس
از ديگر ثمرات انقالب اسالمى بيان كرد و گفت: در قبل 

ــدند ولى  ــالب جامعه بانوان تحقير مى ش از پيروزى انق
امروز بانوان در همه عرصه ها نقش مهمى دارند.

ــات در همه  جاى  ــان امكان وى همچنين به توزيع يكس
ــاى خودش را  ــاره كرد و افزود: بى تفاوتى ج ــور اش كش
ــن ظن داده است و دين  ــئوليت و حس به احساس مس

در بطن جامعه و زندگى قرار گرفته است.  
امام جمعه موقت كاشان با بيان اينكه فساد قبل از انقالب 
ــان كرد: اگر هم فسادى  ــده است، خاطرنش برداشته ش

در كشور باشد به دليل حضور دشمن است.
ــت و ــخص اس ــروز تكليف مش ــالمى تبار گفت: ام اس

ــت كه  ــظ انقالب يك كد داده اس  امام راحل براى حف
ــچ و خم كوران  ــتفاده از اين كدها مى توانيم در پي با اس

حوادث و فتنه ها راه را پيدا كنيم.
ــمن هدف گرفته  وى با تاكيد بر اينكه هر جايى كه دش
ــان كرد: يكى  ــود، بي و بمباران مى كند بايد حمايت ش
ــه كه امام  ــت و همان گون ــا واليت فقيه اس از اين راه ه
ــيبى  ــيد تا آس ــتيبان ولى فقيه باش راحل فرمود:« پش

ــت كه دشمن را  ــد » و وحدت عاملى اس ــما نرس به ش
ــى كه باعث تفرقه  از بين مى برد بنابراين بايد از كارهاي

مى شود، پرهيز كنيم.
ــر حضور  ــد: اگ ــان متذكر ش ــه موقت كاش ــام جمع ام
ــمن  ــد توطئه هاى دش مردم در انتخابات كم رنگ باش

نقش بر آب مى شود.
ــداران جمهورى اسالمى ايران  ــپاه پاس به گفته وى، س
ــمن را تحقير  ــى دش ــربازان آمريكاي ــتگيرى س با دس

كرد.
وى حجاب و رهروى راه شهيدان را نوعى بمباران دشمن 
ــمن از اين كدها دفاع مى كند ما  دانست و گفت: اگر دش
بايد از ارزش هاى خويش دفاع كنيم و در همه فتنه ها و 

پيچ و خم ها راه صحيح را پيدا كنيم.
ــروش از كتاب ــهيدان بار ف همچنين با حضور مادر ش

ــه و خاطرات و  ــه زندگى نام ــروقامتان خدمت » ك « س
ــهيد كارمند شهرستان كاشان  وصيت نامه هاى 44 ش

است، رونمايى شد.

رييس اداره جهاد كشاورزى نجف آباد خبر داد:

وجـود 47 هكتـار گلخـانه فعـال در نجف آبـاد

ــهروندان ــر ش ــارك فج ــه مب ــت ده ــام گراميداش در اي
ــو كتابخانه هاى عمومى   مى توانند با پرداخت نيم بها عض
ــاى  ــه ه ــس اداره كتابخان ــوند. ريي ــرون  ش ــران و ك تي
ــارك دهه فجر  ــت:  در روزهاى مب ــتان گف عمومى شهرس
ــا مراجعه به  ــى توانند ب ــه مندان م ــالمى، عالق انقالب اس
كتابخانه هاى عمومى در سطح شهرستان نسبت به عضويت 
ــرده و همچنين ــا در كتابخانه ها اقدام ك ــرى نيم به سراس

ــرد را بدون پرداخت  ــت گرفته داراى ديرك  كتاب هاى امان
جريمه به كتابخانه بازگردانند.

ــا نهاد اثرگذار  ــر اينكه كتابخانه ه احمد احمدى با تاكيد ب
فرهنگى هستند، افزود: كتاب، نقش يك رسانه را براى انقالب 
دارد و در انتقال دستاوردهاى انقالب اسالمى به نسل چهارم و 

هم چنين نسل هاى بعدى بسيار موثر است.

ــى در نتيجه مطالعه  ــه انقالب وى با بيان اينكه ادامه انديش
كتاب است، اظهار داشت: كتاب به عنوان يك رسانه توانسته

 انديشه انقالبى گرى را در ميان جوانان ترويج دهد و به اين 
منظور كتابخانه هاى عمومى برنامه ريزى مناسب براى توسعه 

مطالعه مفيد را در اولويت قرار داده اند.
رييس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان با اشاره به كتب 
بزرگانى چون امام خمينى(ره) و شهيد مطهرى خاطر نشان 
ــالمى تاثير گذاشتند و  كرد: كتاب هاى زيادى بر انقالب اس
ــاب و كتابخوانى تاثير  ــه تاريخى نيز بر فرهنگ كت اين واقع
ــت. احمدى گفت: پرداختن به كتاب  ــته اس ــزايى داش بس
ــمار  ــى از دغدغه هاى اصلى به ش و كتاب خوانى امروزه يك
ــدازى كتابخانه  ــت ايجاد و راه ان مى رود پس به همين جه
در اقصى نقاط كشور يكى از ملزومات اساسى به شمار مى رود.

رييس اداره كتابخانه هاى 
عمومى تيران و كرون:

عضويت نيم بها 
در كتابخانه هاى 

عمومى به مناسبت 
دهه فجر

امام جمعه موقت كاشان:

تضعيف شوراى نگهبان ترفند دشمن در آستانه انتخابات است

برگزارى نشست 
كتابخوان هاى حرفه اى در برخوار 
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زبان خوراکی ها

دریچه بهداشت فردی

محققان پژوهشگاه پلیمر و پتروشــیمی با همکاری محققان داخلی و 
خارجی با استفاده از نوعی پلیمر طبیعی موفق به تولید رگ مصنوعی 

شدند.
دکتر حامد دایمــی از محققان این طرح با بیان ایــن که در این طرح 
 عالوه بر رگ مصنوعی، کاتالیست های سبز و جاذب آالینده ها و سامانه 
دارو رسانی هم ساخته شده اظهار داشــت: این طرح شامل دو بخش 
اصلی بوده که بخش اول، تهیه مواد پلیمری بر پایه نانوســاختارهای 
پلی یورتان و آلژینات و بررسی کاربردهای زیستی ترکیبات حاصل در 
مهندسی بافت رگ، مهندســی بافت پوست )پوست مصنوعی و زخم 
پوش ها(، جذب آالینده های زیســتی و دارویی و سامانه های تحویل 

سلول و دارو است.
وی با بیان این که آلژینات استفاده شــده در این مطالعات با استفاده 
از جلبک های خلیج فــارس و دریای عمان و مــواد نفتی پلی یورتان 
تولید شده است، اظهار داشت: بخش دوم تحقیقات به تهیه و بررسی 
ویژگی های چند نانو کاتالیســت پلیمری ســبز از جمله پلی یورتان، 
نمک های آلژینات، آلژینیک اســید و نانو ذرات مغناطیسی آلژینات 

پرداخته شده است.
دائمی با تاکید بر این که در بخش مهندســی بافت با استفاده از مواد 
پلیمری طبیعی نتایج قابل قبولی به دست آمده است، ادامه داد: در این 
بخش از پلیمر پلی یورتان بر پایه آلژینات در تولید سرخرگ مصنوعی 

با خواص مکانیکی برجسته استفاده شد.
وی در این زمینه توضیح داد: زمانی که برای فرد مشکلی ایجاد گردد 
باید از خود فرد رگ گرفته شود که معموال با چالش هایی چون کمبود 
عضو دهنده مواجه می شــویم از این رو محصوالت تجاری که بر پایه 
محصوالت مصنوعی هستند در این زمینه اهمیت زیادی یافته اند که 
تاکنون 3 ماده تفلون، پلی استر و پلی یورتان برای تولید رگ مصنوعی 

معرفی شده است.
مجری طرح، با تاکید بر این که در این مطالعات از پلیمر پلی یورتان بر 
پایه مواد نفتی استفاده شد، خاطر نشان کرد: در این پروژه تحقیقاتی 
بخش قابل توجهی از مــواد نفتی با مواد طبیعــی آلژینات جایگزین 
 شــدند در حالی که خواص آن همانند خــواص پلیمرهای مصنوعی 

است.
وی کاهش مواد نفتی در پلیمر استفاده شــده در رگ مصنوعی را از 
طریق روش های اصالحات شــیمیایی دانست و اضافه کرد: سرخرگ 
تولید شده با اســتفاده از این پلیمر روی خرگوش و گوسفند آزمایش 

شد که نتایج قابل قبولی به دست آمد.
به گفته وی این محصول دارای تاییدیه های زیستی است.

این پروژه با عنوان »بررســی ویژگی های زیســتی و کاتالیزوری نانو 
ساختارهای حاوی آلژینات و پلی یورتان« در هفدهمین جشنواره جوان 

خوارزمی رتبه دوم پژوهش های بنیادی را کسب کرد. 
این طرح با راهنمایی دکتر مهدی باریکانی و با همکاری محققانی چون 
دکتر حسین بهاروند، مریم مشایخی، ساره رجبی زلتی و رضا رضائیه 

اجرایی شده است.

 محققــان در مطالعــه ای بــه تاثیــر شــکالت در بهبــود عملکرد 
جنینی و کاهش خطر مشکالت بارداری پی بردند.

 محققــان موسســه پزشــکی مــادر - جنیــن SMFM واقع در
  واشــنگتن با انجام مطالعــه ای بــه ارزیابی تاثیر شــکالت حاوی

 مقدار باالی فالوانول پرداختند.
 محققــان ایــن موسســه، ۱۲۹ زن بــاردار بیــن هفتــه ۱۱ و ۱۷ 
 بــارداری را بــه طــور تصادفــی بــه دو گــروه بــرای مصــرف 
 شــکالت با فالوانول باالو شــکالت بــا فالوانــول پایین تقســیم 

کردند.
 در مجمــوع روزانــه 3۰ گــرم شــکالت بــه مــدت ۱۲ هفتــه 
 توسط این زنان مصرف شــد و وضعیت آنها تا زمان زایمان تحت نظر

 بود.
در این مدت مشــکالت ناشــی از بارداری، فشــار خون باال مربوط 
 بــه بــارداری، وزن جنیــن و وزن هنگام تولــد نوزاد هــم ارزیابی

 شد.
 نتایج نشــان داد کــه هیــچ تفاوتی در زمینه مشــکالت ناشــی از 
 بــارداری، فشــار خــون بــاال مربــوط بــه بــارداری، وزن جفت، 
 و وزن هنــگام تولــد نــوزاد در بیــن دو گــروه وجــود نداشــت. 
شــاخص داپلر عروق رحمی هم در هر دو گروه بهبــود قابل توجهی 

یافته بود.
به گفتــه »امانوئــل بوجالد«، یکــی از محققین ایــن پژوهش، این 
مطالعه نشــان می دهد که شــکالت تاثیر مثبتی بر جفت و رشــد 
 جنین دارد و تاثیرات آن صرفا به خاطر میزان فالوانول موجود در آن 

نیست.
از این رو محققان در پایان این مطالعه، زنان باردار را به مصرف شکالت 

تشویق می کنند.

اگر ریزش مو دارید و موهایتان نازک شده یا در آستانه نازک شدن و کم 
شدن اســت، قطعا نمی خواهید با مصرف مواد غذایی یا نوشابه های مضر 

این وضعیت را بدتر کنید.
علت ریزش مو کمبود پروتئین و باال رفتن جیوه و قند مصنوعی در بدن 
است؛ در نتیجه بدترین غذاها برای سالمت موهای شما این غذاها هستند.

اره ماهی
میزان باالی جیوه موجب ریزش مو می شود. طبق یک قانون کلی هرچه 
ماهی بزرگ تر باشد میزان جیوه آن بیشــتر است )البته استثناهایی هم 
وجود دارد( برخی از انواع ماهی مثل اره ماهی، ماهی خال مخالی و حتی 

برخی از انواع ماهی تن.
نوشابه های رژیمی

این هم دلیل دیگری بر این ادعاست که نوشابه رژیمی از نوع معمولی آن 
بهتر نیست. شــیرین کننده های مصنوعی خصوصا آسپارتام با ریزش مو 

ارتباط دارند.
شکر

امسال رسما ســال کنترل مصرف شکر اســت و خواستن موهای خوش 
حالت برای شما دلیل دیگری است برای عدم استفاده از شکر.  پروتئین 
فوق العاده برای موهای شما مهم است و شکر مانع جذب آن است. از شکر 

اضافی و غذاهایی که شکر پنهان دارند دوری کنید.
آرد سفید

آردهای سفید معموال همراه با شکر هستند. نان سفید، کیک، شیرینی، 
ماکارونی سفید و دیگر نشاسته تصفیه شــده و فرآوری شده در بدن به 
شکر تبدیل شده و موجب نازک شدن تارهای مو می شوند. بهتر است به 
جای مصرف کروسانت )نوعی نان صبحانه( تا جایی که ممکن است از آرد 

سبوس دار استفاده کنید.
الکل

الکل، جذب زینک که ماده معدنی مورد نیاز جهت ســالمت و رشد موها 
بوده را کاهش می دهد. همچنین موها را خشک کرده و موجب شکنندگی 
آنها می شــود. الکل همچنین اثرات بدی روی پوست دارد. اگر صورتتان 

پیرتر از سن واقعیتان است، مقصرش الکل است.

 ساخت رگ مصنوعی 
توسط محققان ایرانی!

نتایج مطالعات نشان داد؛

 زنان باردار این خوراکی را 
حتما بخورند

زیبایی مو؛

 به خاطر موهایتان این غذاها
 را نخورید

خبرس

بیشتر بدانیم

داشتن سبک زندگی سالم، فعالیت بدنی مناسب و یک رژیم غذایی 
خوب به شــما کمک خواهد کرد که سطح کلســترول خونتان را 
کاهش دهید. عالوه بر اینها اضافه کردن برخی ادویه جات به برنامه  

غذاییتان می تواند کلسترول خونتان را پایین بیاورد.
با همه اینها  اگر شما کلسترول خونتان باالســت باید با پزشکتان برای 

درمان آن صحبت کنید.
همان طور که می دانید کلسترول باال، خطر ابتال به بیماری های قلبی و 
سکته را در پی خواهد داشت. بر طبق یافته های emedtv، چهل میلیون 
نفر در آمریکا و بر طبق گفته های معاون وزیر بهداشت، ۱۵ میلیون نفر در 

ایران کلسترول باالیی دارند.

سیر
سیر ، این سبزی بدبو، به همان اندازه که توانایی آنتی اکسیدانی باالیی 
دارد، خواص آنتی بیوتیکی و ضد ویروســی و ضد قارچی فوق العاده ای 

نیز دارد. 
عالوه بر اینها ســیر به خاطر کاهش کلسترول بد خون که LDL نامیده 
می شــود نیز طرفداران زیادی برای خودش پیدا کرده اســت. بر طبق 
تحقیقی که در سایت Drugs چاپ شده است، سیر به کاهش کلسترول 
و تری گلیســرید که موجب ایجاد پالک در رگ های خونی می شــوند، 
 کمک می کند و بدین ترتیب ریســک ابتــال به بیماری هــای قلبی را 

کاهش می دهد.
 ســیر همچنین فشــارخون را نیز کاهش می دهد.  اضافه کردن سیر به 
سوپ ها، سس ها، ساالدها و دیگر غذاها یک راه ساده برای بهره گیری از 

اثرات مفید این ادویه است.
زنجبیل

بر طبق یافته های مرکز پزشکی دانشگاه مریلند، مطالعات اولیه  انجام شده 
روی زنجبیل نتایج امیدوارکننده ای داشته اند که نشان می دهد زنجبیل 
موجب کاهش کلسترول و در نتیجه کاهش تشکیل پالک در رگ های 
خونی می شود.  این اثرات موجب کاهش آترواسکلروزیس، همان عامل 

ایجاد بیماری های قلبی و سکته می شود، اما برای اثبات این اثرات به 
مطالعات بیشتری نیاز است. زنجبیل نه تنها طعم خوبی به غذاهای 
گوشتی و نان ها می دهد، بلکه طعم تند و خاصی نیز به چای و دیگر 
نوشیدنی ها می دهد که بســیار دلپذیر است؛ مخصوصا در روزهای 

سرد زمستان.
زردچوبه

بر طبــق یافته های مرکز پزشــکی دانشــگاه مریلند، مطالعــات اولیه 
روی حیوانات بــه اثرات مفیــد زردچوبه در پیشــگیری از تشــکیل 
 پالک در رگ هــای خونی، که آترواســکلروزیس نیز خوانده می شــود

 اشاره می کند.
 پایین آوردن کلســترول و جلوگیری از تشکیل پالک یا همان گرفتگی 
عروق، خطر ابتالی شــما به بیماری های قلب را کاهــش می دهد. این 
مطالعات حیوانــی همچنین نشــان می دهند که زردچوبــه از تجمع 
پالک هــا جلوگیری می کنــد؛ اما این اثــرات زردچوبه و مقــدار مورد 
 نیــاز بــرای داشــتن چنیــن اثــری در انســان ها هنوز مشــخص

 نشده است.
زردچوبه دارای کورکومین است. کورکومین یک آنتی اکسیدان قوی است 
که با رادیکال های آزاد و اثرات تخریب کننده و ویرانگر آنها روی بافت های 

سلولی و پیری زودرس می جنگد.
زردچوبه در کره و پنیرهای رنگی، ادویه کاری هندی و همچنین در سس 

خردل نیز استفاده می شود.

فرشــید قبادی ها درباره خواص درمانی و کاربردهای 
دارویــی خربزه تلخ اظهار داشــت: خربــزه تلخ گیاه 
باالرونده گل دار خاص مناطق گرمسیری بوده و کشت 
آن به طور گسترده در مناطق گرمسیری جهان رواج 

دارد.
به گفته وی این گیاه منبع عالــی از ویتامین ها و مواد 
معدنی است که توسط آن حجم زیادی از مواد مغذی 

گیاه را برآورده می سازد. 
تمام انــدام این گیاه حتی میوه آن تلخ مزه هســتند. 
از گذشــته تا کنون خربــزه تلخ به عنــوان یک گیاه 
دارویی ســنتی بــرای درمان بیماری هــای مختلف 
 مانند عفونت، التهاب، چاقی و دیابت مورد اســتفاده

 قرار می گرفت.
یــک کارشــناس کشــاورزی افــزود: بــذر و میوه 
ایــن گیــاه دارای خــواص درمانــی هســتند که 
شــامل: ضد ایــدز، ضــد التهــاب، ضد ســرطان، 
ضد میکــروب، ضــد تومــور، آنتی اکســیدان، ضد 
 جهــش، ضــد لیپولیتیک، ضــد درد و ضــد دیابت

 است.
قبادی ها بیان داشت: در بین خواص درمانی که خربزه 
درختی داراســت، ضد دیابت بودن آن بیشتر از سایر 

خواص آن در بین مصرف کننــدگان و محققان مورد 
توجه قرار دارد.  در سال ۲۰۰۰ حدود ۱۷۱ میلیون نفر 
در جهان به دیابت مبتال بودند که پیش بینی می شود، 
این تعداد در ســال ۲۰3۰ به حدود 366 میلیون نفر 

برسد.
وی عنــوان کرد: در این راســتا داروهای شــیمیایی 
متعددی برای پایین آوردن ســطح قند خون معرفی 
و مصرف می شــوند ولی نمی توان عوارض جانبی این 

داروها را نیز از نظر دور داشت. 
به همین دلیل یافتن راه حلی پیشگیرانه برای مقابله با 

دیابت ضروری است.
یک کارشناس کشــاورزی ادامه داد: در نتیجه خربزه 
تلخ می تواند جایگزین مناســبی برای کاهش سطح 

خون برای بیماری دیابت باشد. 
 محققان اعالم داشــتند این گیاه بر هر دو نوع دیابت 

نوع ۱ و ۲ تاثیر مثبت دارد.
قبادی ها اضافه کرد: ترکیبات زیستی موجود در این 

گیاه که بر قند خون موثرند شــامل: ســاپونین های 
اســتروئیدی که بــه نــام charantin شــناخته 
می شوند، پیتیدهای شبه انســولین که برای دیابت 
نوع ۱ مفیدهســتند، آلکالوییدها و ترکیبات دیگری 
به نــام گلیکوزیدهــای اســیداولئانولیک که برای 
 بهبود محدوده قند خــون در دیابت نــوع ۲ کاربرد 

دارند.
وی عنوان کرد: ایــن گیاه به طور 

گســترده در رژیــم غذایی 
مردم ساکن کشورهایی 

پاکســتان،  ماننــد 
پانامــا،  فیلیپیــن، 
نپال و هندوســتان 
قرار داشــته و کشت 

می شود. 
با توجــه به این کــه در ایران 

مناطقی وجود دارد کــه می توان 

این محصول را در آن مناطق کشــت کرد، می توان با 
همکاری بخش خصوصی، خصوصا کشاورزان کشت 

این گیاه ارزشمند را در کشور رواج داد.

خواص درمانی و کاربردهای دارویی خربزه تلخ

آشنایی با ۳ ادویه   ضد کلسترول

 »IAMA« مطالعات اخیر که در مجله پزشکی
منتشر شده، نشان داده اســت که انجام ورزش 
می تواند به درمان کمــر درد کمک کند. ورزش 

مداوم برای این کار بسیار موثر است.
 حرکاتی وجــود دارند کــه مختــص کمر درد

 هستند.
 مــی توانید در برنامــه روزانــه ورزش خود این 

حرکات را انجام دهید.
ابتدا برای گــرم کردن بدن از حرکات اســکات، 

پالنک و غیره استفاده کنید.
 حرکات زیر برای کمر مناسب هستند:

1. دراز بکشید. دســت ها را به طرفین دراز کنید. 
پای چپ را به سمت راســت ببرید و سپس پای 

راست را به سمت چپ ببرید.
این کار باعث می شود که فشــار از روی پا و کمر 
برداشته شــود. بســیاری از کمر دردها به دلیل 

ضعیف شدن عضالت ایجاد می شوند.
در انجام این حرکت باید زانوها کامال صاف باشند 
و پاها را تا جایی به جهت های مختلف ببرید که در 

عضالت آن احساس کشش کنید.
2. روی زمین با یک پا زانــو بزنید و زانو را بر یک 
جســم نرم قرار دهید. کمر را صــاف نگه دارید. 
عضالت باســن را منقبض کنید و کمی قسمت 
لگن را به سمت جلو فشــار دهید. در این حالت 
در عضالت لگن و چهار ســر ران احساس کشش 

می کنید. در هر حالتی کمر را خم نکنید.
این حرکت به منبسط شدن عضالت کمر کمک 

می کند.
۳. بایســتید پاها را به اندازه عرض شانه ها از هم 
فاصله دهید. یک کابل ورزشــی را در دست نگه 
دارید. با دو دســت این کابل را به ســمت سینه 
بکشید و عضالت باال تنه را منقبض کنید و سپس 
دســت ها را جلو ببرید تا جایی که کامال دست ها 
 صاف شــوند. هنگامی که کابل را به سمت بدن

 می کشید دو ثانیه صبر کنید.
4. بایستید و در هر دســت یک وزنه کتل بل نگه 
دارید. کمر را صاف نگه دارید. از ناحیه لگن بدن 
را به ســمت پایین خم کنید تــا باالتنه با زمین 

موازی شود. 
یک پا را بلند کنید و به سمت عقب دراز کنید. این 
حرکت به قدرتمند کردن 
عضالت پایینی کمر، 
همسترینگ، باسن 
و شــکم کمــک 

می کند.
5. پاها را به اندازه عرض شانه ها باز کنید. حرکت 
اسکات انجام دهید و در این حالت با هر دست یک 

وزنه در ناحیه سینه نگه دارید. 
در انجام این حرکت کمر را صاف نگه دارید.

6. روی یک نیمکت ورزشی دراز بکشید. طوری 
که پاها روی نیمکت باشد و بدنه خارج از آن قرار 
بگیرد. دست ها را در کنار گوش ها قرار دهید و از 
ناحیه لگن خم شــوید و دوباره به باال باز گردید. 
این حرکت باعث قدرتمند شــدن عضالت کمر 

می شود.
7. در حالت پالنک قرار بگیرید. دست ها را یکی 
یکی به سمت جلو دراز کنید و دوباره آنها را روی 
زمین قرار دهید. این حرکــت عضالت باال یی  را 

قدرتمند می کند.
 8. بایســتید پاها را به اندازه عرض شــانه ها باز

 کنید.
 وزنه های کتل بل را در کنار پاها روی زمین قرار 
دهید. به حالت اسکات پایین بروید وزنه ها را بلند 
کنید و دوباره حرکت را تکرار کنید. هنگامی که 
این حرکــت را انجام می دهید عضالت شــکم و 

باسن را منقبض کنید.
9. جلوی یک نیمکت ورزشی بایستید. یک پا را از 

پشت روی نیمکت قرار دهید. 
در حالی که در هر دست یک وزنه نگه داشته اید به 
حالت اسکات پایین بروید و دوباره باال بیایید. این 
حرکت را با جا به جا کردن پاها دوباره انجام دهید.

انجام این حرکت باعث قدرتمند شــدن 
باال تنه و پاها می شود.

با کمـردرد خداحافظـی کنیـدبا کمـردرد خداحافظـی کنیـد
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مفاد آرا
11/226 آگهی موضوع ماده 3 قان�ون وماده 13 آیین نامه قان�ون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیأت موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است لذامشخصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1(رأی شماره 12011 هیأت : آقای نرگس اکرمی زاده فرزند محمد شماره شناسنامه 
149 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 130/50 مترمربع شماره پالک 368 فرعی مجزا 
از شماره 318 فرعی از پالک 8 اصلی واقع در معین آباد نوش آباد بخش 2 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالکیت عادی
2( رأی شماره12030-94/10/27 هیأت : خانم زهره جوزائی بیدگلی  فرزند غالمرضا 
شماره شناسنامه 623 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 148.3مترمربع شماره پالک 
15 فرعی مجزا از شماره10و12 فرعی از پالک 795اصلی واقع دراماکن  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی 
3(رأی شماره 12031-94/10/27هیأت : آقای قاسم رضا زاده بیدگلی  فرزندعلی محمد  
شماره شناسنامه1250155193 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت60 مترمربع شماره 
پالک 11 فرعی مجزا از شماره 7فرعی از پالک 703اصلی واقع دراماکن بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ازحسینعلی رضازاده 
4(رأی شماره 12035-94/10/27 هیأت : آقای مکرم مکرمی بیدگلی  فرزنداحمد  شماره 
شناسنامه222 ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت107.7 مترمربع شماره پالک 16 
فرعی مجزا از شماره11و12 فرعی وقسمتی از مشاعات  از پالک 408 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از کلثوم رحیمی وغیره
5(رأی شماره 11653-94/10/15 هیأت : آقای  احمد عرب علی دوست فرزند محمود 
شماره شناسنامه 7354، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 113.04مترمربع شماره 
پالک 1081فرعی مجزا از شماره 340 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از سید صادق سیدیا ن آرانی 
6(رأی شماره11652-94/10/15 هیأت : آقای حس��ین باللی بیدگلی  فرزند ماشاله  
شماره شناسنامه129 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 75.5مترمربع شماره پالک 
413فرعی مجزا از شماره 106فرعی از پالک 6 اصلی واقع درحسین آباد  بخش3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی طبق سند عادی 
7(رأی شماره11651-94/10/15هیأت : آقای مجید روح الهی بیدگلی فرزندعباسعلی  
شماره شناسنامه 1250047846، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 97.25مترمربع 
شماره پالک 414 فرعی مجزا از شماره 102 فرعی از پالک6 اصلی واقع در حسین آباد 

بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از ش��هرداری آران وبیدگل 
8(رأی ش��ماره11649-94/10/15 هی��أت : آقای مس��لم مطهریان  فرزند حس��ین 
شماره شناسنامه 9991و خانم الهه سادات س��یاری  فرزند سید مصطفی  شماره 
شناسنامه518)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت144 مترمربع شماره 
پالک 415 فرعی مجزا از ش��ماره102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حس��ین آباد  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شهرداری آران وبیدگل
9(رأی شماره11646-94/10/15 هیأت : خانم اکرم صانعی نژاد فرزند محمد شماره 
شناس��نامه 15 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مس��احت 124 مترمربع ش��ماره پالک 
1043فرعی مجزا از شماره521 فرعی از پالک 3اصلی واقع درمعین آباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
10(رأی ش��ماره 11463-94/10/15 هیأت : آقای عباس پهل��وان بیدگلی  فرزند علی 
شماره شناسنامه7766  و خانم ........ فرزند ..... شماره شناسنامه .....  )بالمناصفه( 
، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 150مترمربع ش��ماره پالک 295فرعی مجزا از 
شماره252 فرعی از پالک 2704اصلی واقع در دستجرد غیاثیه  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.انتقالی از هادی حمید پناه
11(رأی شماره 12072-94/10/30 هیأت : آقای محمد خدمتکار آرانی فرزند علی اکبر  
شماره شناسنامه 687، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 135.5مترمربع شماره پالک 
8187فرعی مجزا از شماره619 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حاجی احمد غیاثیان وغیره 
12(رأی ش��ماره11641-94/10/15 هی��أت : آق��ای  ابوالفض��ل متول��ی بیدگل��ی 
فرزندرمضانعلی  شماره شناسنامه 1250009448و خانم عطیه مندعلی زاده بیدگلی  
فرزنداحسان  شماره شناس��نامه6190053671  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 412 فرعی مجزا از شماره102فرعی از پالک6 
اصلی واقع در حس��ین آباد بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری 

آران وبیدگل
13(رأی شماره 11635-94/10/15هیأت : آقای مهدی متولی بیدگلی  فرزند مرتضی  
ش��ماره شناس��نامه 240و خانم لطیفه لحمی بیدگلی  فرزند آقا حس��ن ش��ماره 
شناس��نامه166 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 202.72 مترمربع 
شماره پالک 5410فرعی مجزا از ش��ماره441و440و434و باقیمانده 2840 اصلی  از 
پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از خانم زهرا کله ائی
14(رأی شماره 11659-94/10/15 هیأت : آقای عزیزاله خسروان زاده  فرزند  رحمت اله  
شماره شناسنامه 125 و خانم اشرف رضوانیان  فرزند  حبیب اله شماره شناسنامه 
8212)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 208.54 مترمربع شماره پالک 
2690فرعی مجزا از ش��ماره 6 فرعی از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی محمد حقیقت صفت 
15(رأی ش��ماره 11375 هیأت : آقای غالمعلی صفی نوش آبادی فرزند حس��ینعلی 
شماره شناسنامه 67 شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 147 مترمربع شماره پالک 
3791 فرعی مجزا از شماره 3157 فرعی از پالک 40 اصلی واقع در نوش آباد  بخش 4 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسینعلی صفی نوش آبادی
16(رأی شماره 12066 هیأت : آقای مسلم مطهری فر فرزند حسین شماره شناسنامه 
5575 شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 170/80 مترمربع ش��ماره پالک 526 فرعی 
مجزا از پالک 43 اصلی واقع در غی��اث آباد نوش آباد بخش 4  ح��وزه ثبتی آران و 

بیدگل.مالکیت عادی
17(رأی شماره 12053 هیأت : آقای محمد علی شکرگذار آرانی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 398 ششدانگ  یکباب مغازه به مس��احت 32/66 مترمربع شماره پالک 
5413 فرعی مجزا از شماره 205 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیم کار 

آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
18(رأی شماره 12068 هیأت : خانم زهرا شاهزاده فرزند عباس شماره شناسنامه 71 
ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 111 مترمربع شماره پالک 8189 فرعی مجزا از 
شماره 1211 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مس��عود آباد بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالکیت عادی
19(رأی ش��ماره 12010 هیأت : آقای خمید صباغیان بیدگلی فرزند علی اکبر شماره 
شناسنامه 1458 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 149/81 مترمربع شماره پالک 297 
فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیاثیه بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از هادی حمید پناه
20(رأی ش��ماره 12008 هیأت : آقای احس��ان فینی زاده فرزند علی محمد ش��ماره 
شناسنامه 414 و خانم محبوبه انگوری بیدگلی فرزند دخیل شماره شناسنامه 309  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 135 مترمربع شماره پالک 298 فرعی 
مجزا از ش��ماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیایه بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از هادی حمید پناه

21(رأی شماره 11041 هیأت : آقای حسن توحیدی زاده فرزند تقی شماره شناسنامه 
8270 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 184 مترمربع شماره پالک 293 فرعی مجزا از 
شماره 252 فرعی از پالک 2704 اصلی واقع در دستجرد و غیایه بخش 3  حوزه ثبتی 

آران و بیدگل. ابتیاعی از هادی حمید پناه
22(رأی ش��ماره 11302 هیأت : آق��ای عباس فیروزی آرانی فرزند مس��لم ش��ماره 
شناسنامه 545 ششدانگ  یکباب س��اختمان به مساحت 101 مترمربع شماره پالک 
8170 فرعی مجزا از شماره 2898 و 1211 فرعی از پالک 2637 اصلی واقع در مسعود 

آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگلو مالک رسمی
23(رأی شماره 11291 هیأت : آقای حس��ن عصار مفرد آرانی فرزند حسین شماره 
شناسنامه 159 ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 120/24 مترمربع شماره پالک 
1080 فرعی مجزا از ش��ماره 343 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسن کاظمی
24(رأی شماره 11374 هیأت : خانم مریم السادات خامسی فرزند سید عباس شماره 
شناسنامه 471  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 125 مترمربع شماره پالک 3909 
فرعی مجزا از شماره 206 فرعی از پالک 2715 اصلی واقع در ابوزیدآباد بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالک رسمی
25(رأی شماره 11337 هیأت : آقای محمد مجیدی فرزند علیرضا شماره شناسنامه 
1250164052 و خانم فاطمه یتیم پور آرانی فرزند کریم شماره شناسنامه 6190070401  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع شماره پالک 830 فرعی 
مجزا از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه محمد عظیمی
26(رأی شماره 12059 هیأت : آقای احمد سالمی فر فرزند ماشااله شماره شناسنامه 
291 ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مس��احت 56/10 مترمربع شماره پالک 831 
فرعی مجزا از شماره 107 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت عادی
27(رأی شماره 12060 هیأت : آقای محمد تقی دوست محمدی فرزند اسمعیل شماره 
شناسنامه 2017 و خانم رقیه کرباس��ی بافی فرزند قاسم شماره شناسنامه 11596  
)بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 158 مترمربع شماره پالک 1083 فرعی 
مجزا از شماره 323 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.ابتیاعی از محمد معظمی
28(رأی شماره 12063 هیأت : خانم زهرا ش��ائی آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 
1157 و آقای احسان آبادیان فرزند ابوالقاسم شماره شناسنامه 206  )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 137/85 مترمربع ش��ماره پالک 1082 فرعی مجزا 
از ش��ماره 343 فرعی از پالک 2645 اصلی واقع در وشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.مالکیت رسمی
29(رأی شماره 12025 هیأت : خانم شهین غیاثیان فرزند محمد شماره شناسنامه 117 
)نس��بت به 1/345 دانگ( و خانم عذرا غیاثیان آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 
273 )نسبت به 1/31 دانگ( و خانم زهرا غیاثیان آرانی فرزند محمد شماره شناسنامه 
47  )نسبت به 1/345 دانگ( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 345 مترمربع شماره 
پالک 11 فرعی مجزا از ش��ماره 1 فرعی از پالک 1157 اصلی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
30(رأی ش��ماره 12016 هیأت : خانم نرجس خاتون اکبرزاده آرانی فرزند علی شماره 
شناسنامه 114 )نسبت به 1 دانگ مش��اع( و آقای فرهاد تقوائی آرانی فرزند حسین 
شماره شناسنامه 1893)نسبت به 4 دانگ مشاع( و خانم زهرا سلطان تقوائی آرانی 
فرزند تقی شماره شناسنامه 194 )نسبت به 0/5 دانگ مشاع(  و خانم ستاره سلطان 
تقوائی آرانی فرزند تقی شماره شناسنامه 86 )نسبت به 0/5 دانگ مشاع(  ، ششدانگ  
یکبابخانه به مس��احت 100/05 مترمربع ش��ماره پالک 8 فرعی مجزا از قسمتی از 
مش��اعات از پالک 1644 اصلی واق��ع در اماکن بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل.

ابتیاعی از اصغر خانی
31(رأی شماره 12012 هیأت : آقای نعمت اله عموس��لطانی آرانی فرزند علی محمد 
شماره شناسنامه 124 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 412/75 مترمربع شماره 
پالک 9 فرعی مجزا از شماره 1و2و4 فرعی از پالک 2347 اصلی و 1 الی 7 فرعی از 
پالک 2346 اصلی  واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از علی 

محمد عموسلطانی و غیره
32(رأی ش��ماره 12080 هیأت : آقای فاطمه احمدی بیدگلی فرزند صدرالدین شماره 
شناسنامه 47 ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 163/75 مترمربع شماره پالک 29 
فرعی مجزا از شماره 6 و 8 و قسمتی از مشاعات فرعی از پالک 244 اصلی واقع در 

اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سید محمود مصباحی
33(رأی ش��ماره 12081 هی��أت : آقای جواد گواهی بیدگلی فرزند حس��ین ش��ماره 
شناس��نامه 1824 و خانم مریم س��ادات مرتضوی یگانه بیدگلی فرزند سید شهاب 
شماره شناس��نامه 6190081637  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
139/68 مترمربع شماره پالک 9 فرعی مجزا از قسمتی از مشاعات پالک 222 اصلی 
واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از صدیقه صباغی بیدگلی

34(رأی ش��ماره 12083 هیأت : آقای ابوالفض��ل نوریان بیدگل��ی فرزند محمد تقی 
شماره شناس��نامه 6190144926 و خانم فاطمه گندم کار بیدگلی فرزند رضا شماره 
شناسنامه 250  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 135/83 مترمربع 
شماره پالک 8 فرعی مجزا از قسمتی از مش��اعات پالک 222 اصلی واقع در اماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از صدیقه صباغی بیدگلی
35(رأی ش��ماره 120815 هیأت : آقای زه��را نصرالهی بیدگلی فرزند یداله ش��ماره 
شناسنامه 240 ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 111/47 مترمربع شماره پالک 2 
فرعی مجزا از شماره 1 فرعی از پالک 127 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالکیت رسمی
36(رأی ش��ماره 12089 هیأت : خانم زهرا نص��ر الهی بیدگلی فرزند بداله ش��ماره 
شناسنامه 240  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 124/17 مترمربع شماره پالک 25 
فرعی مجزا از ش��ماره 3و4 فرعی از پالک 128 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از ورثه محد تقی ضیاء الحکاء 
37(رأی شماره 11331 هیأت : آقای کبری صدیقیان بیدگلی فرزند غالمرضا شماره 
شناسنامه 6345 شش��دانگ  قسمتی از یکباب مغازه به مس��احت 84/13 مترمربع 
شماره پالک 6 فرعی مجزا از پالک 311 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل.مالکیت رسمی
38(رأی شماره 11317 هیأت : آقای کبری صدیقیان بیدگلی فرزند غالمرضا شماره 
شناسنامه 6345 ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 139/05 مترمربع شماره پالک 18 
فرعی مجزا از شماره 6 فرعی از پالک 311 اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل.مالکیت رسمی.
 بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول :94/11/17
تاریخ انتشار نوبت دوم :94/12/3

عباس عباس زادگان - رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل
ابالغ اجراییه 

ش��ماره پرونده:139404002127000113/1 ش��ماره بایگانی پرونده:9400177 شماره 
آگهی ابالغیه:139403802127000060 بدینوس��یله به آقای علی اصغر شیروان فرزند 
حسین به شماره شناسنامه 1327 صادره از شهرضا متولد 1362/08/14 به شماره 
ملی 1199299464 که طبق گواهی عدم پرداخت و طب��ق تقاضانامه صدور اجراییه 
س��اکن: ش��هرضا – خیابان حکیم صهبا – انتهای فرعی29 که برابر اعالم مامور 
اداره پس��ت در آدرس مذکور مورد شناس��ایی واقع نگردیده اس��ت ابالغ می گردد 
که به اس��تناد چکهای ش��ماره 1052/274772 مورخ 1394/04/05 و 1052/274773 
مورخ 1394/06/05 عهده بانک پاس��ارگاد ش��عبه ش��هرضا و گواهینامه های عدم 
پرداخت ش��ماره 4/377652و4/377651 مورخ 1394/11/03 شما مبلغ یک میلیون و 

چهارصد و چهل هزار ریال به آقای اسماعیل بهرامی بدهکار می باشید که به علت 
عدم پرداخت و بنا به درخواست بس��تانکار پرونده های اجرایی به شماره بایگانی 
9400177و9400178 در شعبه اجرای ثبت ش��هرضا به مبلغ یک میلیون و چهارصد 
و چهل هزار ریال بابت طلب بس��تانکار و هزینه های متعلقه تشکیل و در جریان و 
رسیدگی می باشد لذا به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 
سال 1387 مراتب یک نوبت در روزنامه زاینده رود جهت ابالغ به شما چاپ و منتشر 
می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می 
 گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا
تحدید حدود اختصاصی 

11/263 شماره:1394/04/176943-1394/11/13 چون تمامی ششدانگ یکباب خانه 
و باغ پالک ش��ماره 4676 فرعی از 193-اصلی واقع در طرق بخش 11 ثبت نطنز که 
طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مجتبی محمدنژاد فرزند ماشاله و غیره در جریان 
ثبت است 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 1394/12/17 س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواه��د آمد لذا به 
موجب این آگهی به کلی��ه 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 ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ 
انتشار:94/11/17 م الف:374 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز

ابالغ اجراییه 
بایگان��ی  ش��ماره   139404002003000548 /1 پرون��ده: ش��ماره   11 /273
پرونده:9401216/1 ش��ماره آگهی ابالغیه:139403802003000101 آگهی ابالغ اجراییه 
کالس��ه:139404002003000548/1 بدینوس��یله به اس��ماعیل محس��نی اژیه فرزند 
غالمحسین به شماره شناسنامه 14946 کدملی 1283850941 به نشانی اصفهان – 
خیابان جی – خیابان ش��هید رجایی – کوی بهار – پالک68  بدهکار پرونده کالسه 
139404002003000548/1 که برابر گزارش اداره پس��ت اصفهان شناخته نگردیده اید 
ابالغ می گردد که برابر چک شماره 269926-93/8/10 عهده بانک سپه شعبه خیابان 
سروش بین شما و اکبر نصوحی مبلغ 80/500/000 ریال بدهکار می باشید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجراییه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجراییه صادر و به کالسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبقه ماده 18 آیین نامه 
اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 
و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر 
اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شماتعقیب 

خواهد شد.م الف:31912 رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
احضار 

11/274 نظر به اینکه متهم حس��ین خیاطی پور فرزند علیرضا از طرف این دادسرا 
در پرونده کالسه 940051ب22 به اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی – اخالل در نظم 
عمومی – تظاهر و قدرت نمایی با قداره و ایراد ضرب و جرح عمدی با قداره و چاقو 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
در شعبه 22 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر ش��ود در صورت عدم حضور پس از یک ماه ازتاریخ انتشار آگهی 
اقدام قانونی معمول خواهد شد.م الف:31977 شعبه 22 بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان
ابالغ 

11/275 ش��ماره:94/5697/140199/196ک18-1394/11/8 نظ��ر ب��ه اینک��ه آقای 
محمدرض��ا آکوچکیان به اتهام صدور گواهی خالف واقع حس��ب ش��کایت خانم 
فاطمه کاظم��ی زهرانی فرزن��د رضا از ط��رف این بازپرس��ی در پرونده کالس��ه 
94/5697/140199/196ک18 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای م��اده 174 قانون آیین 
دادرس��ی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در 
شعبه 23 بازپرس��ی دادس��رای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه اصفهان 
جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود در صورت ع��دم حضور پس از 
 یکماه از تاریخ انتش��ار آگه��ی اقدام قانونی معم��ول خواهد گردی��د.م الف:31991 

شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
احضار 

11/276 شماره درخواس��ت:9410460358600021 شماره پرونده:9409980358600721 
شماره بایگانی ش��عبه:940737 نظر به اینکه آقای رس��ول جعفری فرزند قربانعلی 
به اتهام خیانت در امانت نس��بت به یک دس��تگاه خودرو لیفان به شمار انتظامی 
362م13ایران23 در پرونده کالسه 940737ب7 موضوع شکایت احمدرضا رنجکش 
خراسانی فرزند علیرضا از طرف این بازپرسی تحت تعقیب هستند و ابالغ احضاریه 
به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت ایش��ان ممکن نگردیده اس��ت بدینوسیله در 
اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 7 بازپرسی 
دادس��رای عمومی و انقالب مجتمع ش��ماره 4 اصفهان واقع در خ.کهندژ – مجتمع 
شماره4 دادس��رای اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود. در 
صورت عدم حضور پس از یکم��اه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول 
 خواهد ش��د.هزینه انتشار بر عهده دادگس��تری اصفهان می باش��د.م الف:31976 

شعبه 7 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
ابالغ 

11/277 ش��ماره:94/5698/140199/178ک18-1394/11/10 نظ��ر ب��ه اینکه آقای 
سید عباس حس��ینیان فرزند س��ید مهدی به اتهام فروش مال غیر حسب شکایت 
آقای حس��ن علیخانی فرزند علی اصغر از طرف این بازپرس��ی در پرونده کالسه 
94/5698/140199/178ک18 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای م��اده 174 قانون آیین 
دادرس��ی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در 
شعبه 23 بازپرس��ی دادس��رای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه اصفهان 
جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود در صورت ع��دم حضور پس از 
 یکماه از تاریخ انتش��ار آگه��ی اقدام قانونی معم��ول خواهد گردی��د.م الف:31990 

شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
احضار 

11/278 شماره درخواست:9410460358900032 شماره پرونده:9409980358900395 
شماره بایگانی ش��عبه:940435 نظر به اینکه در پرونده کالسه 940435ب10 حسب 
شکایت سید رحیم میرحسینی »س��کینه شکری فرزند ابوالقاس��م« متهم است به 
سرقت تلفن همراه و از طرف این بازپرسی تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه نیز 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نگردیده لذا بدینوسیله در اجرای ماده 174 
قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان واقع 
در اصفهان – خیابان شریعتی – مجتمع قضایی شهید بهشتی جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.م الف:31989 ش��عبه 10 بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
احضار 

11/279 شماره درخواس��ت:9410460358900033 شماره پرونده:9209980358900212 
شماره بایگانی ش��عبه:920213 نظر به اینکه در پرونده کالسه 920213ب10 حسب 
شکایت محمد حسین کرکریان »نسترن باجالن« متهم است به سرقت تلفن همراه و از 

طرف این بازپرسی تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه نیز به واسطه معلوم نبودن 
محل اقامت ممکن نگردیده لذا بدینوس��یله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی در 
شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان واقع در اصفهان – خیابان 
شریعتی – مجتمع قضایی شهید بهشتی جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی به 
عمل خواهد آمد.م الف:31988 شعبه 10 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
11/281 ش��ماره ابالغیه:9410100350513016 ش��ماره پرون��ده:9009980350501073 
شماره بایگانی ش��عبه:901131 در خصوص تجدیدنظرخواهی حسین عبداللهی به 
طرفیت 1- قنبر نادی پور 2- حسن سلیمانی 3- ابوالفضل عبدلی 4- عبدالحسین 
عبدلی 5- نصرا... مومنی ما نسبت به دادنامه شماره 9409970350501261 صادره از 
این شعبه تجدیدنظرخواهی به ش��ما ابالغ می شود مقتضی است حسب ماده 346 
قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی 
دارید ظرف ده روز پ��س از رویت اخطاریه ب��ه این دادگاه اعالم نمایی��د یا به دادگاه 
 تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد.م الف:32016 

شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

11/282 در خصوص پرونده کالسه 607/94 خواهان عبداله اسیوند دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت ایمان خدادادی فرد تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 
94/12/22 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 می شود. م الف:31932 شعبه 22 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/283 در خصوص پرونده کالس��ه 941353 خواهان زهرا رستم زاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مریم محمدی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
شنبه مورخ 94/12/22 ساعت 10صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:31931 شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/284 در خصوص پرونده کالسه 1739/94ش45 خواهان شهناز اعرابی با وکالت 
عزت اله الماسی دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال س��ند رسمی خودرو سواری 
پراید به طرفیت سید فرهاد مرتضوی اسدآباد تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخه 94/12/22 ساعت 8/30صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:31929 

شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ 

11/285 شماره ابالغنامه:9410100352805001 ش��ماره پرونده:9409980365501423 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:941269 ابالغ ش��ونده حقیق��ی: محمد آخوندی نش��انی 
مجهول الم��کان تاریخ حضور:1394/12/24 دوش��نبه س��اعت:09:00 محل حضور: 
اصفهان-خ چهارباغ باال-خ شهید نیکبخت-ساختمان دادگستری کل استان اصفهان-

طبقه2-اتاق شماره216 علت حضور: در خصوص شکایت احمدرضا محمودی علیه 
ش��ما دائر بر خیانت در امانت و فروش مال غیر در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 در این شعبه حاضر شوید.م الف:31979 شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان

)102 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

11/286 در خصوص پرونده کالسه 882/94 خواهان احمد کریمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت رامین علی پور تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای مورخه 
94/12/24 ساعت 5عصر 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 ش��عبه واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
س��اختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
 وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف:31936 

شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

11/287 در خصوص پرونده کالسه 1127/94 خواهان محمود میرزایی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت اس��فندیار مرادی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخه 94/12/24 ساعت 6/15عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
 حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:31938

 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/288 در خصوص پرونده کالسه 94-1170خواهان محمود میرزایی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت عبداالمیر کربالدی تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی 
برای مورخ 94/12/25 ساعت 5عصر 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 
– شعبه 23 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:31941 

شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

11/289 در خصوص پرونده کالسه 94-1172 خواهان محمود میرزایی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا قاسمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 94/12/25 س��اعت 5/5عصر تعیین گردیده اس��ت 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 
– شعبه 23 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:31940 

شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان



خبرخبر

رسول زرگرپور گفت: س��اختمان فعلي س��ازمان پزش��كي قانوني استان 
استاندارد نيس��ت و بايد سالن تش��ريح س��اختمان جديد هرچه سريع تر 

تكميل شود.
رسول زرگرپور در ديدار احمد شجاعي، رييس سازمان پزشكي قانوني كشور 
و برخي از معاونان اين سازمان، اظهار كرد: بيشترين ترددهاي جاده اي در 
اس��تان اصفهان صورت مي گيرد و به همين نسبت نيز ميزان تصادفات در 

اين استان بيشتر است.
زرگرپور با اشاره به غير استاندارد بودن س��اختمان فعلي سازمان پزشكي 
قانوني اس��تان، گفت: به منظور ارايه خدمات بهتر و تكريم ارباب رجوع در 

تكميل ساختمان جديد به ويژه سالن تشريح بايد تسريع شود.
استاندار اصفهان با بيان اينكه بايد آماده سازي آزمايشگاه و محوطه سازي 
در مرحله ه��اي بعدي قرار گيرد، اف��زود: منابع و اعتبارات ني��ز بايد با اين 

اولويت بندي پيگيري شود.
زرگرپور اف��زود: اصفهان به عنوان يك اس��تان برخ��وردار، كمترين منابع 
عمراني كش��ور را دريافت مي كند، در حالي كه نزدي��ك به ۶ هزار ميليارد 

تومان منابع به خزانه  كشور واريز مي كند.
وي با بيان اينكه ساختمان جديد پزشكي قانوني از لحاظ طراحي در كشور 
بي نظير است، افزود:  بايد تالش شود كه س��ال آينده فعاليت هاي اجرايي 

خوب پيش رود و شاهد بهره برداري از اين پروژه باشيم.
همچنين رييس سازمان پزشكي قانوني كشور در اين ديدار، گفت: استان 
اصفهان از لحاظ حجم كاري بعد از ته��ران در جايگاه دوم قرار دارد، ولي از 

لحاظ امكانات و زيرساخت ها در جايگاه آخر قرار گرفته است.
شجاعي با بيان اينكه س��اختمان پزش��كي قانوني اصفهان وضعيت خوبي 
 ندارد و اس��تاندارد نيست، افزود: اين س��اختمان در شأن اس��تان و مردم

 شهيد پرور اصفهان نيست.
وی اضافه كرد: اصفهان جز بهترين استان هاي كشور است، ولي متاسفانه 
زيرساخت هاي الزم را ندارد و با وجود اينكه پروژه احداث ساختمان جديد 
پزشكی قانونی در سال ۸۵ آغاز ش��ده، اما تنها حدود ۴۰ درصد پيشرفت 

دا شته است.

 ش��هردار اصفه��ان گف��ت: همزم��ان ب��ا سراس��ر كش��ور در ايام اهلل 
 دهه فج��ر، ثبت نام طرح نوس��ازی و تبديل به احس��ن تاكس��ی های 
 فرس��وده مدل س��ال 13۸3 به پايي��ن در دفاتر پيش��خوان اصفهان 

آغاز شده است.
مهدی جمالی نژاد در حاش��يه آيين بهره برداری از مجموعه خدماتی 
رفاهی پايانه مسافربری صفه برای رانندگان، پيرامون بسته تشويقی 
طرح جايگزينی تاكسی های فرس��وده اظهار كرد: اين طرح كشوری 
همزمان در اصفهان نيز آغاز ش��ده و دارندگان تاكسی های مدل سال 

13۸3 به پايين را شامل می شود.
 وی تصريح كرد: به دارندگان خودروهای فرس��وده مبلغ 2۰ ميليون 
 وام 1۶ درص��د پرداخت می ش��ود و با س��ه بان��ك پارس��يان، ملت و 
 تجارت نيز ب��رای دادن اي��ن وام هماهنگی های الزم ص��ورت گرفته 

است.
شهردار اصفهان ادامه داد: ثبت نام طرح تعويض تاكسی های فرسوده از 
روز دوشنبه 12 بهمن ماه در دفاتر پيشخوان آغاز شده و تا 2۵ شهريور 

ماه سال آينده ادامه دارد.
 وی ب��ا بيان اينك��ه ۵ ميلي��ون تومان برای اس��قاط خ��ودرو در نظر 
 EF7 گرفته ش��ده، اضافه كرد: خودروهای جايگزين ش��امل سمند
و پژو ۴۰۵ اس��ت كه مجهز به مخزن س��ی .ان.جی با امكان پيمايش 
حداقل 3۰۰ كيلومتر در هر بار سوخت گيری، GPS برای اندازه گيری 
پيمايش تاكسی و تاكس��ی متر برای اعالم كرايه جابه جايی مسافران 

هستند.
 جمالی نژاد تاكيد كرد: حدود دو هزار تاكس��ی فرس��وده در اصفهان 
وجود دارد كه رانندگان پس از طی مراحل بانكی خودروهای خود را 
اسقاط كرده و پس از آن به نمايندگی های مجاز ايران خودرو معرفی 

می شوند.
وی با اشاره به زمان تحويل خودروها به رانندگان گفت: يك ماه پس از 

ثبت نام، خودرو به رانندگان تحويل داده می شود.

استاندار اصفهان: 

 ساختمان فعلي  سازمان 
پزشكي قانوني، استاندارد  نيست

شهردار اصفهان:

 نوسازی ناوگان تاکسيرانی 
با جدیت دنبال می شود

فرماندار اصفهان گفت: توجه و عمل به قان��ون و احتراز از 
اعمال نظر و سليقه ش��خصی، تكليف دينی و اخالقی مهم 

مجريان انتخابات محسوب می شود.
فضل اهلل كفيل در آيين آغاز به كار دوره های آموزشی عوامل 
اجرايی انتخابات پنجمي��ن دوره مجلس خبرگان رهبری 
و دهمين دوره انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
عوامل اجرايی در شعب اخذ رأی به عنوان امانتدار، مجری و 

برگزاركننده انتخابات هستند.
وی با بيان اينكه انتخابات از مظاهر اصلی مردم س��االری 
دينی در كش��ور ماس��ت، اف��زود: انتخاب��ات از مهم ترين 
موضوعات نظ��ام جمهوری اس��المی و مبتنی ب��ر رأی و 
مشاركت مردم است. كفيل با تأكيد براينكه انتخابات آبروی 
نظام اسالمی اس��ت، گفت: نقش تك تك افراد مسئول در 
انتخابات و شعب اخذ رأی مهم اس��ت و يكی از مهم ترين 

نقش ها را عوامل حاضر به عنوان اعضای ش��عب اخذ رای 
ايفا می كنند.

 فرمان��دار اصفهان تصريح ك��رد: حق الناس م��ورد تأكيد
 مقام معظم رهبری از مهم ترين محورهايی است كه بايد به 
آن توجه داشت.وی با اشاره به فعاليت 19 هزار و ۸۰۰ نفر در 
انتخابات شهرستان اصفهان افزود: تعدادی از اين افراد در 
انتخابات دوره های قبل نيز حضور داشته اند و انتظار داريم 
با استفاده از تجربيات گذشته و استفاده از دستورالعمل های 
جديد وزارت كشور، حداكثر تالش خود را در انتخابات پيش 

رو به عمل آورند.
فرماندار اصفهان گفت: دستورالعمل هايی كه ستاد انتخابات 
تدوين و ابالغ كرده است، در اين دوره ها آموزش داده خواهد 

شد و در روز انتخابات بايد به طور دقيق اجرا شود.
كفيل اظهار كرد: رويكرد ما در انتخابات بر اساس چهار محور 
امانتداری، بی طرفی، قانون مداری و سالمت انتخابات است.

فرماندار اصفه��ان، حضور فعال و پرنش��اط مردم همچون 
دوره های قبل در انتخابات اس��فند را خواستار شد و گفت: 
اميدواري��م انتخاباتی باش��كوه و با ابهت از س��وی مردم با 

فرهنگ و انقالبی اصفهان را شاهد  باشيم.
كفيل با تاكيد بر رعايت دو اصل نظم و شمارش آرا  با رعايت 
اصل امانتداری افزود: رأی گيری ساعت هشت صبح جمعه 
هفتم اسفند در ۸۴9 ش��عبه اخذ رأی شهرستان اصفهان 

آغاز خواهد شد.
وی اوج توجه به حق الناس را در ش��مارش آرای  انتخابات 
دانست و گفت: اعضای شعب بايد نهايت حساسيت و دقت 
را در تنظيم صورت جلسات دو انتخابات مجلس خبرگان 

رهبری و مجلس شورای اسالمی داشته باشند.
آموزش عوامل اجرايی انتخابات از روز دوازدهم بهمن 9۴ 

آغاز شد و به مدت 21 روز ادامه خواهد داشت.
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فرماندار اصفهان: 

 پرهیز مجریان  انتخابات 
از اعمال نظر شخصی

 مدير كل كميته امداد استان اصفهان گفت: به مناسبت دهه فجر نزديك 
به ۸۰ منزل مسكونی به مددجويان اصفهان اهدا می شود.

مهدی مجل��س آرا اظهار داش��ت: به مناس��بت ده��ه فج��ر نزديك به 
 ۸۰  باب منزل مس��كونی مددجويی با اعتب��اری بالغ بر س��ه ميليارد و 
1۵۵ ميليون ريال در 2۴ شهرس��تان اصفهان از 11 تا 1۴ بهمن  تحويل 

خانواده ها می شود.
وی از  تامين جهيزيه برای بي��ش از 3۰۰ نوعروس در اصفهان خبر داد و 
بيان داشت: همزمان با ايام دهه فجر به 3۵۰ نوعروس تحت پوشش كمك 

 هزينه جهيزيه پرداخت می شود.
مدير كل كميته امداد امام خمينی اس��تان اصفهان تصريح كرد: در ايام 
دهه فجر  اكيپ سالمت در شهرس��تان های فريدن، بويين و مياندشت و 

سميرم مستقر می شود. 
وی به عي��ادت از 13۸ بيمار صعب الع��الج در اين ايام خب��ر داد و اظهار 
داشت: به مناسبت ايام اهلل دهه فجر ويزيت رايگان بيماران تحت پوشش 
 كميته امداد از سوی تمامی پزش��كان طرف قرارداد كميته امداد انجام 

می گيرد.
مجلس آرا به اه��دای هديه با حضور اعضای  كميت��ه همياری در تمامی 

مراكز و نيز بازديد از خانواده های ش��هدا توسط دانش آموزان يتيم تحت 
حمايت مستقر در  كانون ها و خوابگاه های كميته امداد از ديگربرنامه های 
فرهنگی خب��ر داد و گف��ت: برگ��زاری برنامه های گفتم��ان انقالب در 
كانون های امداد و خوابگاه كوثر كاش��ان، هماي��ش بانوان  تحت حمايت 
كميته امداد و بهزيستی با موضوع انقالب اسالمی، مثبت انديشی و اميد 

به آينده در ايام دهه فجر در  تيران و كرون برگزار می شود. 
مدير كل كميته امداد استان اصفهان تصريح كرد: عالوه بر جشن انقالب 
در تمامی مراكز فرهنگی و خوابگاه ها، جشن بزرگ انقالب ويژه برادران 

 در كانون فرهنگی تربينی واليت در لنجان برگزار می شود. 
 وی اعزام رايگان 72۰ نفر از مددجويان تحت پوش��ش به مشهد مقدس 
 را از ديگ��ر برنامه ه��ای مناس��بی در اي��ن اي��ام خوان��د و اع��الم كرد: 
 دي��دار حاميان ط��رح اكرام ب��ا خانواده ه��ای ايت��ام،  ايجاد نمايش��گاه 
كارآفرينی و اش��تغال بانوان تحت حمايت، برگزاری نمايش��گاه عفاف و 
حجاب و اهدای جوايز به برترين ها  در لنجان و برگزاری پنج نمايش��گاه 
 كت��اب و آثار دانش آم��وزان و دانش��جويان كميته ام��داد در پنج كانون 
 داي��م و خواب��گاه را  از ديگ��ر برنامه ه��ای كميت��ه ام��داد در دهه فجر 

عنوان كرد. 

دبير ستاد اقامه نماز استان اصفهان گفت: در نظام جمهوری اسالمی ايران مردم 
نقش پررنگ دارند و تصميم گيرنده اصلی در زمينه های مختلف هستند.

 رضا جدي��دی اف��زود: نق��ش م��ردم در انتخابات مجل��س خب��رگان رهبری، 
رييس جمهوری، نمايندگان مجلس ش��ورای اس��المی، و غيره نشان می دهد 
تصميم گيرنده اصلی برای انتخاب خدمت گذاران دولت و ملت مردم هستند و 
اين از بركات پيروزی شكوهمند انقالب اسالمی است چراكه قبل از اين پيروزی 

در نظام شاهنشاهی مردم هيچ نقشی را عهده دار نبودند.
وی از مردم هميشه در صحنه خواست در هفتم اسفندماه به پای صندوق های 
انتخابات رفته و به جهانيان اعالم كنند هميشه تابع فرمايشات رهبری و مدافع 

آرمان های شهدای اسالم هستند.
دبير ستاد اقامه نماز استان اصفهان با اش��اره به سی و هفتمين سالگرد پيروزی 
شكوهمند انقالب اسالمی اذعان داشت: در زمان پيروزی اين انقالب مردم شعار 

می دادند كه ما با استقالل و آزادی جمهوری اسالمی را هم می خواهيم.
جديدی نظام شاهنشاهی را يك نظام شيطان صفت دانست و خاطرنشان كرد: 
اكنون خاندان پهلوی در ايران نيست آنها هم به دين پشت كردند و هم به وطن در 
صورتی كه امروزه پس از گذشت 37 سال از پيروزی انقالب اسالم مردم همچنان 

پای اين انقالب هستند و دين و وطن خود را حراست می كنند.

وی باتوجه به سختی هايی كه حضرت امام)ره( در راه جمهوری اسالمی كشيدند، 
اظهار داش��ت: اين مرجع تقليد ما يك سال به كش��ور تركيه و 1۴ سال به نجف 
تبعيد ش��ده بودند و وقتی كه خبر دادند ايشان از پاريس به ايران می آيند مردم 
چنان استقبالی كردند كه راهبندان شديدی در تهران رخ داد. مردم از همه جای 
كشور برای اس��تقبال آمده بودند آيت اهلل مطهری و صدوقی با بلندگوی دستی 
روی مينی بوس از مردم خواهش می كردند ك��ه راه را باز كنند تا امام به راحتی 
عبور كنند، اما اش��تياق مردم برای دي��دن اين رهبر انقالب آنق��در زياد بود كه 

توجهی نمی كردند.
دبير ستاد اقامه نماز استان اصفهان افزود: محسن رفيق دوست راننده خودرو ی 
حامل امام )ره( می گفت: »همانطور كه اشتياق مردم برای ديدن رهبرشان زياد 
بود حضرت امام )ره( نيز اش��تياق فراوانی برای مردم داشتند و ايشان نخستين 
جايی كه به محض ورود به ايران را رفت قطعه 17 بهشت زهرا برسر مزار شهدای 

انقالب بود«.
جديدی وحدت بين مسلمانان  را مهم ترين راه برای رسيدن به پيروزی عنوان 
كرد و گفت: انقالب اس��المی با همين وحدت به پيروزی رس��يد و اسالم نيز با 
اتحادی كه حضرت محمد)ص( بين مردم ايجاد كرده بود جاويد مانده و تا آخر 

نيز ماندنی شده است.

مدیر کل کميته امداد استان ؛

تحویل ۸۰ منزل مسكونی به مددجویان اصفهان به مناسبت دهه فجر
دبير ستاد اقامه نماز استان اصفهان:

مردم تصميم گيرنده اصلی نظام جمهوری اسالمی هستند

سفير کره جنوبی استقبال کرد:

 عقد  خواهرخواندگی اصفهان 
با یكی از شهرهای هزارساله کره ای

معاون سازمان توسعه و تجارت تایلند:

اصفهان از نظر فرصت های تجاری 
برای تایلند ناشناخته است

با رویكرد چگونگی مصرف آب برای آیندگان؛

همایش » من حافظ منابع آب هستم« 
در اصفهان برگزار شد

س��فير كره جنوبی از عقد خواهرخواندگی اصفهان با يكی از ش��هرهای هزارس��اله كره ای 
استقبال كرد.

كيم سئونگ- هو، سفير كره جنوبی در ديدار با استاندار اصفهان، اظهار داشت: كره جنوبی 
روی توسعه مناسبات اقتصادی دو كشور تمركز دارد و می تواند در اين زمينه مشاركت خوبی 

با ايران داشته باشد.
وی با بيان اينكه اين كشور می تواند در زمينه های مختلف توريستی و مسايل فرهنگی نيز 
با شهرهای مختلف ايران همكاری و تعامل داشته باشد، افزود: شركت های كره ای در تالش 

هستند در كشور ايران و به ويژه در استان اصفهان سرمايه گذاری كنند.
 س��فير كره جنوب��ی با بي��ان اينكه اگ��ر ملت ها به 
هم نزديك ش��وند روابط اقتص��ادی و اجتماعی نيز 
گسترش خواهد يافت، تصريح كرد: مردم كره جنوبی 
تالش می كنند كه نقاط مش��ترک را پي��دا كرده و 
عالقه مند هستند كه به ايران سفر كنند و دو موضوع 
سرمايه گذاری و توريست برای اين كشور از اهميت 

بااليی برخوردار است.
 كيم سئونگ- هو با استقبال از عقد خواهرخواندگی 
اصفه��ان با يك��ی از ش��هرهای هزارس��اله كره ای، 
بي��ان داش��ت: ب��ه زودی مقام��ات عالی ك��ره ای و 

سرمايه گذاران اين كشور به ايران سفر می كنند.

معاون سازمان توسعه و تجارت تايلند با بيان اينكه، 
تايلندی ها بيشتر اصفهان را به عنوان يك فرصت 
 توريس��تی می شناس��ند، گفت: اصفه��ان از نظر 

فرصت های تجاری برای تايلند ناشناخته است.
چانتيرا ويواترات در نشس��ت بررسی فرصت های 
تجاری و س��رمايه گذاری در اصفهان و تايلند كه با 
حضور 33 شركت تجاری تايلندی همراه بود، با بيان 
اينكه به اقتصاد هر دو كشور تعلق داريم، اظهار كرد: 
ايران از طرفی به بازارهای آ سه آن )ASEAN( و 
به ويژه بازار تايلند ني��از دارد و از طرف ديگر تايلند 
نيز به س��رمايه گذاری در بازاره��ای ايران نيازمند 

است.
وی با بيان اينكه ارتباطات اي��ران با تايلند به ۵۰۰ 
س��ال پيش بازمی گردد، اظهار كرد: در اين سفر، 
33 شركت تايلندی از صنايع غذايی، مد و پوشاک 
و لوازم خانگی همراهم هستند و اميدوارم اينگونه 
س��فرها باعث ايجاد فرصت های جدي��د و تجارت 

بيشتر شود.
معاون سازمان توسعه و تجارت تايلند با بيان اينكه، 

تايلندی ها بيشتر اصفهان را به عنوان يك فرصت 
 توريس��تی می شناس��ند، افزود: اصفه��ان از نظر

 فرصت های تجاری برای تايلند ناش��ناخته است. 
قول می دهم تا اصفهان در آينده از نظر تجاری نيز 
برای تايلند شناخته شود و به دنبال آن هستيم كه 

مبادالت تجاری قوی را رقم بزنيم.
ويواترات اضافه ك��رد: اميدوارم امروز يك ش��روع 
جدي��د در جهت تجارت ب��ه تاخير افت��اده ايران و 
تايلند برای خريد و فروش، سرمايه گذاری، تبادل 

اطالعات و شناخت بين اصفهان و تايلند باشد.
همچنين، محمدعلی پاک سرشت، رايزن بازرگانی 
ايران در تايلند، اظهار كرد: در يك ماه گذشته و در 
شرايط پسابرجام، سه هيئت بزرگ تجاری از تايلند 
به ايرات س��فر كردند.وی ايران و تايلن��د را از نظر 
اقتصادی، طرف های اس��تراتژيك توصيف كرد و 
گفت: اصفهان يك استان صنعتی محسوب می شود 
و با ايجاد همكاری های تجاری و بازرگانی ميان دو 
كشور ايران و تايلند، شرايط مناسبی برای اصفهان 

به وجود خواهد آمد.

 همايش »من حافظ منابع آب هس��تم« ب��ا رويكرد چگونگی مص��رف آب برای آين��دگان به ميزبانی 
آموزش و پرورش اصفهان و با حضور فرماندار اصفهان برگزار شد.

رفع مشكالت زاینده رود، در گرو جنبشی ملی و استانی است
سيد رس��ول رنجبران عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داش��ت: همه می دانند كه 
فرهنگيان يك جامعه سرمايه ای كم بديل در يك كشور هستند و كم توجهی به اين قشر می تواند صدمات 
بلندمدت و غيرقابل جبرانی را متوجه كشور كند و متأس��فانه در جامعه ای هستيم كه اين اتفاقات رخ 
داده است.وی افزود: در هر صورت فرزندان اين كشور سرمايه آتی كشور هستند پس اگر در بخش منابع 
انسانی توسعه رخ ندهد مردم هيچ كاری نمی توانند بكنند و اگر اين توسعه رخ دهد هر كاری را می توان 
انجام داد و مطالعه و بررسی تاريخ كشورهای مختلف نشان می دهد تا در حوزه منابع انسانی توسعه اتفاق 

نيفتد نمی توان انتظار چيزی را داشت.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به توجه به منابع انسانی خاطرنشان كرد: اگر قرار 
بر توسعه در بخش اقتصاد باش��د بازهم بايد توسعه ای در منابع انسانی داش��ته باشيم و در كشورهای 
پيشرفته حلقه ای برنامه ريزی شده برای نيروی انسانی دارند. اتاق بازرگانی از 3 سال پيش به اين نتيجه 
 رسيده كه بايد با آموزش وپرورش ارتباط برقرار كند و به همين دليل قراردادهايی را با آموزش وپرورش

 امضا كرده ايم.
مشكالت بی آبی زاينده رود برای همه مشخص شده و راه حل های آن نيز مشخص است، اما بايد دنبال اين 
باشيم كه چرا موضع حل نمی شود و برای برطرف كردن بی آبی زاينده رود نياز به جنبشی ملی و استانی 
داريم و اگر ۴ ميليون نفر مردم اصفهان تنها يك كلمه درباره زاينده رود صحبت كنند جنبش��ی بزرگ 

برای اين مسئله رخ می دهد.

ذخيره بيش از ۱۵ هزار تن سيب زمينی در انبارهای استان اصفهان
 مدير س��ازمان تعاون روس��تايی اس��تان اصفهان گفت: 
1۵ هزار و ۶۰۰ تن س��يب زمينی در ۸ شهرستان استان 
انبار شده كه مقدمات صادرات ۶۰۰ تن برای كشور عراق 

و روسيه فراهم شده است.
س��ليمان ميرزايی صادرات ۶ هزار تن سيب زمينی را از 
جمله اقدامات سازمان تعاون روستايی استان اصفهان در 
سال جاری بيان كرد و اظهار داشت: صادرات ۵هزار 37 
تن سيب زمينی بهاره به تركمنستان از جمله فعاليت های 

اين سازمان است.
وی با اشاره به انبار 1۵ هزار و ۶۰۰ تن سيب زمينی در ۸ 
شهرستان استان اصفهان، افزود: مقدمات صادرات ۶۰۰ 
تن برای كشور عراق فراهم شده و بخشی از اين مقدار نيز 

به روسيه صادر می شود.
مدير سازمان تعاون روستايی اس��تان اصفهان ادامه داد: 
مقداری به عنوان نشانه و پودر در صنايع استفاده می شود، 

همچنين س��يب زمينی های درج��ه 3 و ۴ با هماهنگی 
معاونت بهبود توليدات دامی برای خ��وراک دام مصرف 

می شود.
وی با اشاره به فروش ۶ هزار و ۵۰۰ تن خامه استحصال 
 ش��ده به مبلغ ۴۰۰ ميليارد ريال، بيان داش��ت: تا كنون

 ۸ هزار و 7۰۰ تن شيرخشك به مبلغ 7۸۰ ميليارد ريال 
 به دس��ت آمده اس��ت كه 3 هزار و ۵۰۰ تن از آن صادر و 

۵ هزار تن از آن موجود است.
ميرزايی اضافه كرد: همچنين اس��تان اصفهان با خريد 
تضمينی ۶۰ درصد شير رتبه نخست در كشور را كسب 

كرده است.
وی تصريح كرد: در سال جاری 3 هزار و ۸2۰ ميليارد ريال 
خريد تضمينی در قالب فروش شير، خريد گندم و جو و 
فروش خامه انجام شده و حصول ۸ هزار و 7۰۰ تن شير 
خشك از اقدامات سازمان تعاون روستايی استان اصفهان 

است.مدير سازمان تعاون روستايی اصفهان در ادامه يادآور 
 شد: خريد ش��ير به صورت تضمينی به مبلغ يك هزار و

 ۵۰۰ ميليارد ريال، خريد ذرت تهاتر به مبلغ يك هزار و 
۵۰ ميليارد ريال از ديگر اين اقدامات است.

وی سازمان تعاون روس��تايی اس��تان اصفهان را بازوی 
جهاد كشاورزی برش��مرد و گفت: اين سازمان به توزيع 
نهادهای كش��اورزی از جمله بذر، س��م و كود می پردازد 
 و در راس��تای تغيير نظام بهره برداری بخش كش��اورزی 

تالش می كند.
 ميرزايی ب��ا تاكيد بر اينك��ه نظام بهره برداری كش��ور با

 تكه تكه شدن مالكيت ها متأسفانه بهره  وری الزم را ندارد، 
اظهار كرد: در استان اصفهان ۵7 شركت تعاونی توليدی 
روستايی وجود دارد كه مباحث مكانيزاسيون و موضوعات 
آموزش��ی به  صورت تخصصی ارايه شده و اين شركت ها 

نقش خوبی در تغيير الگوی كشت داشته اند.
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نشست دیپلماسی کشتی در مرکز همایش های شورای آتالنتیک واشنگتن دی سی برگزار شد.  در این 
 نشست، جیمز رونک، رییس فدراسیون کش��تی آمریکا، کریستینا کلی، سرپرست 
 تیم ملی کش��تی فرنگی آمریکا، گرگ س��الیوان، مشاور ارش��د در امور دیپلماسی 
 دفتر ای��ران وزارت خارج��ه و بهمن بختی��اری، مدیر اجرای��ی بنیاد بی��ن المللی 

جامعه مدنی حضور پیدا کردند و به پرسش های خبرنگاران پاسخ دادند.
  س��الیوان در حاش��یه نشس��ت دیپلماسی کش��تی در ش��هر واش��نگتن دی سی 
از  برنامه ریزی این کش��ور برای دعوت از تیم ملی فوتبال ایران خبر داد و گفت که 
واشنگتن به شدت عالقه مند به دعوت از تیم ملی فوتبال و تیم های ورزشی بانوان 
ایران است. وی با اشاره به پیشینه موفق روابط ورزشی آمریکا و ایران به صدای آمریکا 
گفت: » ما در گذشته تبادل موفقی، به ویژه در رشته های کشتی، والیبال و بسکتبال 
با ایران داش��تیم اما به دنبال طرح های دیگر، مثال دعوت از تی��م ملی فوتبال ایران 
هستیم.«  مشاور وزارت خارجه آمریکا همچنین به حضور تیم ملی کشتی آزاد ایران 

در خرداد ماه آینده در آمریکا برای شرکت در جام جهانی کشتی آزاد اشاره کرد.

باشگاه استقالل طی روزهای آتی با تغییرات گسترده ای در سطح مدیریت روبرو خواهد شد.
 در ش��رایطی که اس��تقالل در صدر جدول لیگ برتر قرار گرفت��ه و در جام حذفی هم 
 به فینال رسیده تا اوضاع و احوال مناس��بی را در فوتبال ایران تجربه کند نشست آتی 
هیات مدیره این باش��گاه می تواند با تصمیم��ات غیر منتظره ای توام باش��د. با توجه 
 به این که مدت هاس��ت معاون ورزش��ی باش��گاه و همچنین رییس آکادمی استقالل 
 از سمت های خود برکنار و استعفا داده اند قرار است در نشست آتی هیات مدیره باشگاه 
تصمیمات مهمی در خصوص انتخاب نفرات جدید برای این دو پس��ت کلیدی اتخاذ و 

انتصاباتی در باشگاه صورت پذیرد.
آخرین اخبار حکایت از این دارد که کردنوری عضو هیات مدیره باشگاه با حفظ سمت 
 به عنوان معاون ورزش��ی باش��گاه نیز منصوب خواهد ش��د تا امور اجرای��ی و اداری را 
زیر نظر بگیرد ضمن این که از حسن روشن و یک پیشکسوت دیگر استقالل که مدت ها 
قبل برنامه های خود را برای آکادمی به باشگاه ارائه داده بودند نیز به عنوان گزینه های 

جانشینی رضا صادقپور در آکادمی نام برده  شده که یکی انتخاب و معرفی می شود.

پروژه آمریکایی ها برای دعوت از تیم ملی فوتبال ایران استقالل در آستانه تغییرات

 نجمه خدمتی، بانوی طالیی ایران در مسابقات آسیایی 2014 اینچئون، 
اولین مدال کاروان تیراندازی کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا )هند( 
را به دست آورد. او با 19 سال سن در مسیر بزرگی گام برمی دارد و می تواند 
سال ها برای ایران افتخارآفرین باشد. در عکس زیر، سلفی خدمتی را همراه 

با اعضای تیم تیراندازی در تاج محل مشاهده می کنید.

لنز دوربین

بانوی طالیی ایران در تاج محل

  هی��ات رییس��ه فوتس��ال در حال��ی تصمیم ب��ه تعوی��ق 9 ماهه لیگ 
گرفته اس��ت که این تصمیم مخالفان بی شماری دارد و کمیته فوتسال 
هم در قبال برنامه ای که این رشته را زنده به گور می کند، سکوت پیشه 

کرده است.
فوتس��ال ایران در آستانه مس��ابقات جام ملت های آس��یا یک بار دیگر 
خبرس��از ش��ده اس��ت و حاال همه به جای حمایت از تی��م ملی درباره 
تصمیمی حرف می زنند که لیگ را به خاموشی 9 ماهه می کشاند و حتی 
می تواند عملکرد تیم ملی را در جام ملت ها تحت تاثیر خود قرار بدهد.

اصل ماجرا چه بود؟
با اتمام مس��ابقات لیگ برتر فوتسال، مس��ئوالن سازمان لیگ به سرعت 
برنام��ه ای را تنظی��م کردن��د که طب��ق آن برنام��ه قرار بود مس��ابقات 
 فص��ل آینده در اس��فندماه قرعه کش��ی ش��ود. بر این اس��اس، بازی ها 
از اردیبهش��ت ماه سال آینده آغاز می ش��د و در تاریخ اول بهمن 1۳9۵ 
 به اتمام می رس��ید. مس��ئوالن در نظر داش��تند تا تعطی��الت نیم فصل 
 از 21 مردادم��اه ش��روع ش��ود و بعد از بازگش��ت تیم مل��ی از کلمبیا، 
از 1۵ مهرماه مس��ابقات از سر گرفته شود. در واقع تیم ملی بعد از انجام 

مسابقات دور رفت لیگ، خود را برای جام جهانی آماده می کرد.
مخالفت اولیه به بهانه بودجه

بعد از انتشار این برنامه، واکنش های مختلفی به آن صورت گرفت. بعضی 
از کارشناس��ان، این برنامه را مطابق با برنامه کنفدراس��یون فوتبال آسیا 
دانس��تند و تاکید کردند که مش��خص بودن این برنامه از چند ماه قبل 
می تواند راه فوتسال را به خوبی نمایان کند. در مقابل، چند باشگاه نسبت 
به این برنامه معترض و خواستار بررسی بیشتر آن شدند. طبق اعالم چند 
مدیرعامل، بودجه باش��گاه های دولتی بعد از قرعه کش��ی و شروع لیگ 
تعیین می ش��ود و این مساله می تواند حضور تیم ها را در لیگ برتر تحت 

تاثیر قرار دهد به خصوص در فصل نقل و انتقاالت و جذب بازیکنان.
جلسه هیات رییسه و طرح تصمیم جنجال ساز

 در نهایت مقرر ش��د تا در جلس��ه هیات رییس��ه س��ازمان لیگ فوتسال 
با حضور مدیران عامل باشگاه ها در این خصوص تصمیم گیری شود. طبق 
اعالم سعید نجاریان، عضو هیات رییسه، در این جلسه دو پیشنهاد مطرح 
شد؛ یکی اینکه مسابقات لیگ از20 خرداد ماه آغاز و در روز ۵ مردادماه 
پس از برگزاری هفته نهم، بازی ها تا پایان جام جهانی تعطیل ش��ود که 

اکثر مدیران باشگاه ها تعطیلی۸0 روزه در مسابقات را نپذیرفتند.
برنام��ه دوم هم برگزاری لیگ بعد از اتمام مس��ابقات جام جهانی بود تا 
ب��ا توجه به فرصت کمتراز ۶ ماه تا پایان س��ال، لیگ به صورت فش��رده 
 ت��ا 2۶ اس��فند ماه برگزار ش��ود که پ��س از رای گی��ری و جمع بندی، 

مقرر شد لیگ از 24 مهرماه آغاز شود.
همه مخالف هستند!

گفته می ش��ود از 1۳ باش��گاه حاضر در جلس��ه، هشت باش��گاه موافق 
تعوی��ق لیگ و آغاز آن از مهرماه بوده اند. این در حالی اس��ت که بعد از 
انتش��ار این خبر، تمام کارشناس��ان و اکثر مربیان نسبت به این تصمیم 
واکن��ش منفی و انتقادی داش��ته اند و آن را مغایر با فوتس��ال حرفه ای 
 دانسته اند. حسین شمس، سرمربی تیم ملی فوتسال تصمیم گیرندگان را 
 » خائ��ن ب��ه فوتس��ال « خط��اب ک��رد و گفت ک��ه فدراس��یون کمر 
به نابودی فوتس��ال بس��ته اس��ت. عباس ترابیان، رییس کمیته فوتسال 
با بی��ان اینکه این تصمیم دور از قواعد AFC اس��ت، گفت: امروز فقط 
 می توانم به خاطر این تصمیم س��کوت کنم و سر به زیر افکنم. همچنین 
وحید شمسایی سرمربی تیم تاسیسات هم با انتقاد از این تصمیم گفت: 
ش��روع لیگ در مهرماه یعنی نابودی فوتسال؛ اگر با این تصمیم فوتسال 

ضرر نکرد من شمسایی نیستم!
موضع گیری سرمربی تیم ملی

در حالی که به نظر می رسد بعضی از مسئوالن و باشگاه ها با تعویق لیگ 
ب��ه دنبال خریدن زم��ان و صرفه جویی در هزینه های خود هس��تند اما 
ناخودآگاه پای تیم ملی را هم وسط کشیده و این تصمیم خود را به نفع 
تیم ملی هم دانسته اند؛ در حالی که تمام کارشناسان معتقدند تیم ملی 

قوی از دل لیگ قدرتمند و پویا بیرون می آید.
تصمیم هیات رییس��ه حتی واکنش منفی س��یدمحمد ناظم الش��ریعه، 
سرمربی تیم ملی را هم در پی داشت. او عنوان کرد که برنامه موردنظرش 
ش��روع لیگ از اواخر اردیبهش��ت بوده که مورد توجه قرار نگرفته است. 
ناظم الش��ریعه با بیان اینکه باش��گاه ها بیش��تر به فکر مسائل اقتصادی 
 خودش��ان بوده ان��د، هزین��ه تعطیلی لی��گ را برای تیم ملی بس��یار باال 

دانست.
زنده به گور کردن فوتسال و سکوت آقای رییس

 تصمی��م اخیر هیات رییس��ه هرچند هنوز به تایید نهایی نرس��یده ولی 
به نظر می رس��د نفوذ بعضی از اعضای هیات رییسه و ذی نفع بودن آنها 
در تعویق لیگ، کار خودش را بکند؛ تصمیمی که قطعا رکود فوتس��ال را 

در پی دارد و این رشته را زنده به گور می کند.
نکته عجیب اینجاس��ت که سیدرضا افتخاری، رییس کمیته فوتسال که 
ارتباط نزدیکی با بعضی از افراد ذی نفع تعویق لیگ دارد، هنوز واکنشی 

نشان نداده است و سیاست سکوت در پیش گرفته است.

تصمیمی که فوتسال را زنده به گور می کند

انگار قرار نیس��ت فوتبال ما در رده های پایه موفق باش��د. 
اس��تعدادهای زیادی در این فوتبال وج��ود دارد، امکانات 
 ه��م نه در حد ایده آل، اما به اندازه ای که این اس��تعدادها 
به رش��د و شکوفایی برس��د، وجود دارد. با این حال وقتی 
قرار اس��ت نتیجه نهایی حاصل ش��ود، آنچه سهم فوتبال 
ایران می ش��ود، ناکامی اس��ت؛ ناکامی در رده های س��نی 

نوجوانان، جوانان و امیدها.
 و ای��ن داس��تان سال هاس��ت تک��رار می ش��ود. حداق��ل

۳0 سال اس��ت تیم امید در رقابت های مقدماتی المپیک 
شکس��ت می خورد. در رده ه��ای نوجوان��ان و جوانان هم 
ج��ز چند موفقیت انگشت ش��مار، آنچه بیش��تر در اذهان 
عالقه من��دان ب��ه فوتبال باقی مانده، چیزی جز شکس��ت 
نیس��ت. در همین مس��ابقات اخی��ر مقدمات��ی المپیک، 
 خیلی ه��ا ب��ر این ب��اور بودن��د که ای��ن بار باید طلس��م 
 شکس��ته ش��ود. با وجود ای��ن همه بازیکن ط��راز اول که 
ه��ر کدام در تیم های باشگاهی ش��ان نف��رات تاثیرگذاری 
هس��تند و حتی در تیم ملی بزرگساالن هم حضور دارند، 
توق��ع راهیابی ب��ه المپیک، زیاد نبود؛ اما گویا مش��کالت 
ریش��ه ای تر از این حرف هاس��ت که بتواند با مشتی ستاره 

جوان و آینده دار بر آنها فائق آمد.
               30 سال حرکت در مسیر غلط

در این ش��رایط باید پرس��ید این مش��کالت اساسی کدام  
 اس��ت که باعث می ش��ود با وجود آگاهی از تاثیرات توجه 
ب��ه رده ه��ای پایه، باز هم نس��بت به این رده های س��نی 
بی توج��ه باش��یم. هرچن��د در ناکام��ی اخیر تی��م امید، 
س��وءمدیریت وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال، گزینه ای 
بود که از نگاه کاربران برنامه » نود « بیشترین رای را آورد، 
اما نگاهی عمیق به کاستی های موجود به ما می گوید همه 
چیز در س��وءمدیریت های وزیر ورزش و رییس فدراسیون 
فوتبال خالصه نمی شود و این ناکامی های سلسله وار ابعاد 

گسترده تری دارد.
مجید جاللی، کارش��ناس و مربی سرش��ناس معتقد است 
فوتب��ال ای��ران بیش از۳0 س��ال اس��ت راه��ی را می رود 
ک��ه هیچ س��رانجامی ن��دارد، ولی ب��از در همان مس��یر 

 حرک��ت می کن��د. جاللی با مث��ال زدن 
ب��ا  آن  مقایس��ه  و  ژاپ��ن  فوتب��ال 

 ای��ران ب��ه عن��وان حریف��ی که 
در مرحله حذفی مقدماتی 

حذف  باعث  المپی��ک 
ش��د  امی��د  تی��م 

خیلی ها  می گوید: 
تی��م  برت��ری  از 
در  امید  فوتبال 
ب��ازی ب��ا ژاپن 
می زنند  حرف 
می گوین����د  و 

ت��وپ  آن  اگ��ر 
دروازه  تی��ر  ب��ه 

نمی خورد یا آن موقعیت از دس��ت نمی رفت، می توانستیم 
ژاپن را شکس��ت بدهیم، اما معتقدم حت��ی اگر تیم امید 
ب��ا پیروزی مقابل ژاپن به جمع چه��ار تیم صعود می کرد 
و در نهای��ت ب��ه المپی��ک راه پیدا می کرد، ب��از هم این 
 ی��ک اتفاق بیش��تر نبود. ژاپن با احتس��اب المپیک بعدی 
ش��ش دوره متوال��ی در المپیک حض��ور دارد، پنج دوره 
متوال��ی در جام های جهانی حضور داش��ته، در20 س��ال 
 گذش��ته س��ه بار قهرم��ان جام ملت های آس��یا ش��ده و 
 ی��ک ب��ار ه��م در ج��ام جهانی از گ��روه خ��ودش صعود 
ک��رده اس��ت. فوتبال ما ک��دام یک از ای��ن توفیقات را به 
دس��ت آورده اس��ت؟ از آخرین صعود ما به المپیک بیش 
از40 س��ال می گذرد و تا جام ملت های آسیایی 2019 نیز 
 عمر س��ال هایی که در آس��یا قهرمان نشده ایم به 4۳ سال 
خواهد رس��ید. در س��طح باش��گاهی هم از قهرمانی پاس 
تهران به عنوان آخرین تیم ایرانی که فاتح جام باشگاه های 
آسیا شد 2۳ س��ال می گذرد. همه آنچه ما در این سال ها 
به دس��ت آورده ایم دو ب��ار راه یابی به ج��ام جهانی بوده 
و یک قهرمانی در س��طح جوانان آس��یا. به طور مشخص 
ما همان مس��یری را نرفته ایم که ژاپنی ها در این س��ال ها 
رفته اند؛ ولی همواره به افکار عمومی جهت غلط داده ایم. 
 م��ا باید راه مان را عوض کنی��م و برای این مهم ابتدا باید

 افکار عمومی را تغییر بدهیم. متاسفانه ما افکار عمومی را 
در سطحی نگه داشته ایم که خواهان یک برنامه بلندمدت 
نیس��ت. خواهان برنامه توسعه و پیشرفت نیست. ما افکار 
عمومی را به این س��مت برده ایم که بیشتر به دنبال نتایج 

مقطعی و شادی های زودگذر هستند.

                          نبود برنامه ریزی
بحث نداشتن برنامه ریزی مدون و بلند مدت، آسیبی است 
که مهدی مناجاتی هم به آن اش��اره دارد. سرمربی سابق 

فوتبال در  رده های پای��ه در واکاوی تیم های مل��ی 
ایران را در رده های دالی��ل ناکامی فوتبال 

سنی پایه می گوید: 

متاس��فانه ای��ن ط��ور ب��ه نظ��ر می رس��د که مس��ئوالن   
فدراس��یون فوتب��ال ارتباط خ��ود را با فوتب��ال روز دنیا 
قط��ع کرده اند و هیچ تمایلی ب��ه الگو قراردادن آنها در راه 
رشد و توس��عه فوتبال پایه ندارند. ما سال هاست شاهدیم 
 حتی در همین آس��یا، تیم هایی مث��ل ژاپن یا کره جنوبی 
از چهار س��ال قبل برای حض��ور در تورنمنت های مختلف 
فوتب��ال برنامه ری��زی می کنن��د. مث��ال اگ��ر قرار اس��ت 
 تیم��ی را برای راه یاب��ی به المپی��ک 201۶ آماده کنند، 
از همان فردای روزی که المپیک 2012 به پایان می رسد 
برنامه ریزی ه��ا را آغاز می کنند و با انتخاب یک کادر فنی 
مج��رب، همه امکان��ات الزم را برای دس��تیابی به نتیجه 
مطلوب فراهم می آورند، ام��ا اینجا در ایران نه تنها چنین 
ن��گاه بلندمدتی وجود ندارد بلکه در انتخاب کادر فنی هم 
 دچار اش��کال هس��تیم و تیم را به گروهی می سپاریم که 
 در س��طح باش��گاهی هی��چ کارنام��ه ای ندارد ی��ا اصوال 

در سطوح پایه فعالیتی نداشته است.
مناجات��ی ب��ا بیان این که م��ا اس��تعدادهای خوبی داریم 
ول��ی ب��ا بی برنامگ��ی استعدادس��وزی می ش��ود، ادام��ه 
 می ده��د: ما باید حاصل زحمات مان را براس��اس چهار یا 
هش��ت س��ال کار برنامه ریزی ش��ده برداش��ت کنیم، اما 
متاس��فانه صبر نداریم و به همی��ن علت ترجیح می دهیم 
مقطع��ی رفتار کنیم. در این ش��رایط اگر موفقیتی حاصل 
ش��ود، کلی تعری��ف و تمجی��د می کنیم و اگر شکس��ت 
بخوریم طوری برخورد می کنیم که س��رمربی مجبور باشد 
 فردای آن تورنمنت وس��ایلش را جمع کند و از تیم برود. 
در مجم��وع من ضعف اصلی را نبود برنامه ریزی بلندمدت 

می دانم. کار باید برنامه محور باشد نه شخص محور.
              فوتبال پایه ، سرخورده از تبعیض

 اصغ��ر مازی��ار، م��درس کنفدراس��یون فوتبال آس��یا هم 
در ریش��ه یابی ناکامی های فوتبال ایران در رده های سنی 
پایه به چند مورد اش��اره می کند که ش��اید مهم ترین آنها 
 تبعی��ض میان تیم های پایه و تیم بزرگس��االن اس��ت. او 
در ای��ن باره می گوید: من به عنوان یک مربی که س��ال ها 
در تیم ه��ای پای��ه کار کرده ام و حتی مرب��ی تیم جوانان 
اس��تقالل ب��ودم کام��ال می بینم بی��ن تیم بزرگس��االن و 
تیم های پایه در باش��گاه ها اختالف های فاحش��ی وجود 
دارد و معموال تمام توجه ها به تیم های بزرگساالن 
است. به عبارتی، غیر از یکی دو باشگاه مثل فوالد 
یا س��پاهان، بسیاری از باشگاه ها تیم های پایه خود 
را در اختیار افرادی خارج از بدنه باشگاه قرار می دهند تا 
آنها خودشان هزینه کنند و درآمدزایی داشته باشند. این 
یک��ی از جدی ترین معضالت اس��ت، چراکه تیم های پایه 
باش��گاه ها از جانب تیم های بزرگسال حمایت نمی شوند و 
اس��تعدادهایی هم اگر وجود داشته باشد مجال خودنمایی 

پیدا نمی کنند.
 ای��ن تبعی��ض فق��ط ب��ه بازیکن��ان خالصه نمی ش��ود و 
مربیان فعال در س��طح رده های پایه را نیز شامل می شود. 
مازیار با تایید این موضوع می گوید: در حال حاضر تفاوت 

چش��مگیری وجود دارد میان دس��تمزد مربیان باشگاهی 
در رده های پایه و بزرگس��ال. به همین علت فوتبالیس��تی 
که بازنشس��ته می شود در صورت ورود به عرصه مربیگری 
ترجیح می دهد در تیم بزرگس��االن فعالیت کند تا درآمد 
بیش��تری داش��ته باش��د. همین نبود توازن به مروز زمان 
باعث ش��ده کیفی��ت آکادمی ها و آموزش��گاه های فوتبال 
در ایران به ش��دت پایین بیاید. وقتی در همین بازی های 
تیم امید شاهد هس��تیم بازیکنی بدون فشار پاس اشتباه 
می دهد یعنی این بازیکن در س��نین پایه خوب فوتبال را 

یاد نگرفته است.
                      یک دلیل غیرفوتبالی

از ن��گاه اصغ��ر مازی��ار، ناکام��ی فوتب��ال ای��ران در رده 
پای��ه، به خصوص تیم امی��د یک دلیل غی��ر فوتبالی هم 
 دارد ک��ه در ن��وع خود قاب��ل تامل اس��ت؛ بحث خدمت 
مقدس س��ربازی. ما باید یک بار برای همیش��ه تصمیمی 
درس��ت برای وضعیت بازیکنان سربازمان بگیریم. عده ای 
از این بازیکنان وقتی به سنی می رسند که نیازمند حضور 
در باش��گاه های بزرگ و کسب تجربه بیشتر هستند عمال 
 مجبورن��د دو س��ال از بهترین س��ال های فوتبال ش��ان را 
در تیم های نظامی بگذرانند. ش��ما اگر به ترکیب تیم های 
 بزرگ دنیا نگاه کنید س��تاره های بسیاری را می بینید که 
با20 یا 21 س��ال سن در این تیم ها به میدان می روند، اما 
در ای��ران این بازیکن��ان در تیم های نظامی حضور دارند و 
گاهی همین موضوع مسیر فوتبالی ها را به طور کلی تغییر 

می دهد و باعث شکوفا نشدن آنها می شود.
س��وای همه این موارد، بحث امکان��ات را هم نباید نادیده 
گرفت. مازیار در این مورد مثال جالبی دارد: من از نزدیک 
امکانات باش��گاه لورکوزن آلمان را دی��ده ام و می دانم آنها 
در کمپ تیم های پایه اش ش��ش زمی��ن فوتبال دارند که 
مخت��ص رده های س��نی نونه��االن، نوجوان��ان و جوانان 
 اس��ت. برای تی��م فوتبال امی��د و تیم اصل��ی هم کمپی 
 با س��ه زمین وج��ود دارد ک��ه در مکان دیگری از ش��هر 
 قرار دارد. حتی در کشورهای عربی هم شاهدیم باشگاهی مثل

ی��ا  دارد  فوتب��ال  زمی��ن  چه��ار  عربس��تان   االهل��ی 
باش��گاه الجیش دارای سه زمین اس��تاندارد برای رده های 
س��نی مختلف اس��ت. همی��ن لخوی��ای قطر ه��م با آن 
که باش��گاهی تازه تاس��یس به ش��مار م��ی رود، دو زمین 

اختصاصی برای رده های سنی پایه دارد.
 این امکانات را باید مقایس��ه کرد ب��ا حقیقت فوتبال پایه 
در ایران. من همان سالی که در استقالل بودم بازیکنان ما 
تا قبل از بازی با پرس��پولیس حتی گرمکن هم نداشتند و 
مسئوالن باشگاه به بهانه دربی جوانان و چون دوربین های 
تلویزیونی وجود داش��ت به بازیکنان گرمکن دادند. حتی 
لباسی هم که در اختیار بازیکنان گذاشته بودیم برای تیم 
نوجوانان بود. این درحالی اس��ت که اگر در همین فوتبال 
 به تناس��ب و منطقی هزینه شود بس��یاری از مشکالت ما 
در رده ه��ای س��نی پای��ه حل خواهد ش��د. ولی مش��کل 

اینجاست که مدیریت ها هم گاهی کالن فکر نمی کنند.

سیری در دنیای ورزش

 س��رمربی تیم ملی فوتب��ال ایران با تاکید بر اینکه سیاس��ت وی مثل 
گذشته همچنان س��کوت است، گفت: سفرم به قطر ربطی به مسابقات 
 تی��م فوتبال امید نداش��ت و ب��رای ماموری��ت دیگری به دوحه س��فر 
ک��رده بودم. کارلوس کی روش  اف��زود: در مورد بیماری ام نمی خواهم 

صحبتی داشته باشم. این یک موضوع محرمانه است.
وی در مورد س��فرش به قطر گفت: سفر خوبی را به قطر داشتم. در این 
 س��فر فرصت کردم تا بازیکنان تیم امی��د را از نزدیک ببینم و با مربیان

تیم ها هم مالقات داشته باشم.
کی روش در پاس��خ به این پرس��ش که چرا با کادر فنی تیم امید ایران 
مالقاتی نداش��تید، گفت: وظیفه من هیچ ربطی به مس��ابقاتی که آنجا 
برگزار می شد، نداشت و بحث سفرم توسعه فوتبال و صحبت با مسئوالن 
کنفدراسیون فوتبال آسیا بود و بعد از آن به اروپا رفتم. در کنار آن هم 

چند بازی تیم امید را دیدم.
 سرمربی تیم ملی در واکنش به این پرسش که با این گفت وگو به نظر 
می رسد از ممنوع المصاحبه بودن خارج شده اید، گفت: دلیل حضورم 
در فدراسیون فوتبال دیدن رییس بود که جلسه خوبی هم بود. به ایشان 
گفتم که اصحاب رس��انه اینجا حضور دارند و ایشان هم اجازه دادند که 
گپ و گفتی با ش��ما داشته باشم. سیاست ما مثل گذشته سکوت است 
و س��عی می کنیم بیش��تر در مستطیل سبز کار کنیم و به مسائل دیگر 

توجهی نداشته باشیم.

 مدیرعامل باشگاه سپاهان ابراز امیدواری کرد، مشکل نمایندگان ایران برای 
حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا حل شود.

اصغر باقریان در رابطه با موضع باشگاه سپاهان در رابطه با تهدید عربستانی ها 
گفت: فوتبال یک موضوع جمعی اس��ت و باید کس��انی تصمیم بگیرند که 
 در این امر دخیل هس��تند که این مس��ئله متش��کل از فدراسیون فوتبال، 
سازمان لیگ و 4 باشگاهی که در لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند، می شود.

مدیرعامل باشگاه س��پاهان اصفهان در رابطه با تحریم این بازی ها توسط 
نمایندگان ایران گفت: تا 2۵ اسفند AFC در خصوص تصمیم گیری به ما 
فرصت داده است تا این موضوع بین دو طرف حل شود و در طول این زمان 

مسابقات ما برگزار خواهد شد.
باقری��ان اضافه ک��رد: در ط��ول این زمان مس��ابقات مختلف��ی در تهران 
و تبری��ز و اصفه��ان برگ��زار می ش��ود و مطمئن��ا برگ��زاری ای��ن بازی ها 
 می توان��د نح��وه میزبانی ما را نش��ان دهد. اگ��ر تا زمان مقرر مش��کل ما 
برط��رف نش��د بای��د از راه هایی که ام��کان پذیر اس��ت اقدام��ات الزم را 
انج��ام دهیم. م��ا می توانیم از طریق مراجع رس��می مانن��د AFC و فیفا 
 مواض��ع خودم��ان را دنبال کنی��م. باقریان در رابطه با برگزاری مس��ابقات 
 در کش��ور سوم نیز گفت: هنوز هیچ تصمیمی مبنی بر این مباحث گرفته 
نش��ده اس��ت. ما امیدواریم که مشکالت حل ش��ود و این موضوع نیازمند 
تصمیمات آتی است. ما امیدواریم که تا قبل از تاریخ مقرر مشکالت برطرف 

شود تا نیازی به تصمیم گیری مجدد نباشد.

 رییس فدراس��یون هندب��ال ایران در مورد حذف س��همیه ای��ران برای حضور 
در مسابقه انتخابی رقابت های جهانی فرانسه، اظهار کرد: ما وکیل می گیریم و نسبت 
 به تغییر برنامه فدراسیون جهانی برای توزیع سهمیه 24 تیم جام جهانی شکایت 

می کنیم. 
 ابوالحسن مهدوی گفت: قطعا پیگیر کارها هستیم. چون نامه های ضد و نقیض 
از مسئوالن فدراسیون جهانی و آسیایی در این باره داریم، تمام مستندات موجود 

را ارائه و شکایت می کنیم. 
 وی خاطرنش��ان ک��رد: از نظر فنی کار س��ختی با تیم های مط��رح دنیا داریم. 
ما خیلی کار س��ختی با تیم های قدرتمند اسپانیا و سوئد داریم و برای اولین بار 
در این سطح از مسابقات با آن ها بازی می کنیم. این تجربه بزرگی برای ماست. 
اگر میزبان باش��یم و یا جای دیگر بازی کنیم صرف رویارویی با تیم های بزرگ 

برای ما بسیار مفید است.
وی درباره کادر فنی تیم ملی گفت: کادر فنی تا مس��ابقات مرحله دوم انتخابی 
المپیک اصال تغییر نخواهد کرد. همه بازیکنان هم موظف هس��تند با س��رمربی 

فعلی کار کنند. 
وی همچنین در پایان در پاسخ به این سوال که چرا ا... کرم استکی و کومایش از 
دریافت پاداش انتخابی المپیک محروم شدند، گفت: کسانی که به تیم ملی پشت 
کردند هرگز پاداش نمی گیرند. کومایش با صراحت گفته بود، که نمی آید. مربی 
حتی اگر سرایدار سالن باشد، بازیکن حق ندارد که بگوید با او کار می کند یا خیر.

کارلوس کی روش:
سیاست ما سکوت است

امیدوارم مشکل تیم های ایرانی برای 
حضور در لیگ قهرمانان حل شود

کسی که به تیم ملی پشت کند پاداش 
نمی گیرد

سردرگمیفوتبـالدرتیمهایپـایه
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هیچگرانیبیحكمت
وهیچارزانیبیعلتنیست
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داستان های کوتاه  طنزحکایت

روزی ســقراط حکیم مردی را دیــد که خیلی 
ناراحت بود.

علت ناراحتی اش را پرسید. شخص پاسخ داد :

در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم. سالم 
کردم جواب نداد و با بــی اعتنایی و خودخواهی 
گذشــت و رفت و من از این طرز رفتار او خیلی 

رنجیدم.
سقراط گفت : چرا رنجیدی ؟

مرد با تعجب گفت: خوب معلوم است که چنین 
رفتاری ناراحت کننده است.

سقراط پرسید : اگر در راه کسی را می دیدی که 
به زمین افتاده و از درد به خــود می پیچد، آیا از 

دست او دلخور و رنجیده می شدی ؟
مرد گفت: مسلم است که هرگز دلخور نمی شدم. 

آدم از بیمار بودن کسی دلخور نمی شود.
 سقراط پرســید: به جای دلخوری چه احساسی 

می کردی و چه انجام می دادی؟
مرد جواب داد: احساس دلسوزی و شفقت و سعی 

می کردم، طبیب یا دارویی به او می رساندم.
 ســقراط گفت: همه این کارها را بــه خاطر آن 
می کردی که او را بیمار می دانســتی،  آیا کسی 
که رفتارش نا درست است، روانش بیمار نیست؟

 بیماری فکری و روان، نامش غفلت اســت و باید 
به جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که بدی 

می کند و غافل است دل سوزاند و کمک کرد.
 پس از دســت هیچ کــس دلخور مشــو و کینه 

به دل مگیر.
بدان که هر وقت کسی بدی می کند در آن لحظه 

بیمار است.

مردی با اســلحه وارد یک بانک شد و تقاضای پول کرد 
وقتی پول ها را دریافت کرد رو به یکی از مشتریان بانک 
کرد و پرسید: آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی 

کنم؟
مرد پاسخ داد : بله قربان من دیدم سپس دزد اسلحه را  

به سمت شقیقه مرد گرفت و اورا در جا کشت.
او مجددا رو به زوجی کرد که نزدیک او ایستاده بودند و 
از آنها پرسید آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی 

کنم؟
مرد پاسخ داد : نه قربان. من ندیدم اما همسرم دید!!!!

یه روز یه اســتاد فلســفه میاد سر 
کالس و به دانشــجوهاش می گه: » 
امروز میخوام ازتــون امتحان بگیرم 
ببینم درس هایی رو که تا حاال بهتون 

دادمو خوب یاد گرفتین یا نه…! «
بعد یــه صندلــی میــاره و میذاره 
جلــوی کالس و بــه دانشــجوها 
مــی گــه: » با توجــه بــه مطالبی 
که مــن تا بــه امروز بهتــون درس 
 دادم، ثابــت کنید کــه این صندلی 

وجود نداره! «
دانشــجوها به هم نگاه کردن و همه 

شروع کردن به نوشتن روی برگه.
بعد از چند لحظه یکی از دانشجوها 

برگه شو داد و از کالس خارج شد.
روزی کــه نمره ها اعالم شــده بود، 
 باالترین نمــره رو همون دانشــجو 

گرفته بود!
اون فقط رو برگه اش یه جمله نوشته 

بود: » کدوم صندلی؟ «

استادودانشجوازفرصتهااستفادهکنید!

شاگردی که حقوق کمتری می گرفت برای اینکه شایستگی اش را به تاجر نشان 
دهد، سریع گفت: من می روم ببینم چه خبر است؟

 چند لحظه ای از رفتنش نگذشــته بود که دوباره برگشت و گفت: یک کاروان 
بزرگ است با شترهای زیاد که یکی یک زنگوله بزرگ به گردن شترانش آویخته 
 و صدای دوچندان ایجاد می کنند.  خیلی عجله داشــتند فکر نمی کنم اصال 
در شهر ما توقفی داشته باشــند. تاجر همین طور که مشغول حساب و کتاب 
 بود سرش را باال گرفت رو به شاگردش لبخندی زد و گفت: ممنون! بعد رو کرد 

به شاگرد دیگری و گفت: تو برو ببین چه خبر هست؟ 
شاگرد که تا آن موقع مشغول کار بود دست از کار کشید لباس هایش را مرتب 
کرد، اجازه گرفت و از دکان خارج شد. مدت زیادی از رفتن شاگرد دومی گذشت 
 ولی او برنگشت.  شــاگرد اولی پیش خود گفت: نمی بیند که او برای اینکه از 
زیر کار دربرود از آن موقع تا حاال در کوچه و گذر مانده و تمام کارها را من تنها 

انجام دادم. بعد حقوق بیشتر را به او می دهد. 
 خالصه بعد از چند ساعت شاگرد دوم بازگشت تاجر از او پرسید: چه خبر؟پ

اسخ داد بله کاروانی بزرگ است با صد و چهل نفر شتر و بیست و پنج راس قاطر 
که روی تمام آنها بار بسته شده. حدود دوازده نفر از تجار آن شهر هم همراه شان 
هستند. بارشان پارچه  ساده و مغز بادام و گردو است. مقصدشان شهر دیگری 
است ولی فکر می کنم ما بتوانیم مقداری از کاالی آنها را بخریم و میزان زیادی 
از کاالی خودمان را به آنها بفروشیم چون شترهای شــان بار زیادی را حمل 
 نمی کنند. آنها برای اینکه شب مورد حمله  راهزنان قرار نگیرند عجله داشتند 
تا هوا روشن است به کاروانسرای بعدی برســند. آنها تعریف ادویه و پشم این 
شهر را خیلی شنیده بودند. با آنها صحبت کردم و قرار شد فردا صبح نمونه ای از 
کاالهای موردنیازشان را برای شان ببریم تا اگر پسندیدند از ما بخرند. تاجر که 
با دقت حرف های او را گوش می کرد، گفت: خیلی خوب، قیمت چی؟ در مورد 
قیمت ادویه و پشم با آنها صحبت کردی؟ شاگرد گفت: در مورد قیمت با آنها 
صحبت نکردم. گفتم ارباب می آیند در آن مورد صحبت می کنند. تاجر گفت: 
احسنت! این پول را بگیر برای فردا کمی آب و غذا تهیه کن تا فردا با هم به آن 
کاروانسرا برویم. وقتی شاگرد از دکان خارج شد، تاجر رو به شاگردی که حقوق 

کمتری می گرفت کرد و گفت: حاال فهمیدی چرا حقوق او دو برابر تو است؟

یکی از کانال های خارجی ماهواره یک برنامه مستند حیات وحش رو 
پخش می کرد. نشان می داد یک گروه محقق یک سری الشه مرغ رو 
داخل یک توری گذاشته بودن و چند گودال به فاصله های10-20 متر 
از هم حفر کرده بودند. بعد از مدتی یک روباه آمد و کمی بو کشــید و 
یک مقدار این الشه مرغ ها رو جابه جا کرد و رفت؛ کارشناس تیم، رو به 
دوربین کرد و گفت این االن می رود و بقیه گله و دوستاش رو می آورد؛ 
و با استفاده از یک روبات جرثقیل، توری رو جابه جا کردن و آوردن تو 
گودال دوم و مخفی اش کردند و با یک مایعی که اســپری کردند، اثر 
بو رو از مسیر، از بین بردند. تقریبا نیم ساعت بعد همان روباه و 7-8 تا 
 روباه دیگه آمدن سر گودال اول و هر چی گشتند مرغ ها رو پیدا نکردند، 
هر چی زمین رو بو کردن فایده نداشــت و آن 7-8 تا رفتن و این روباه 

اولی دوباره شروع به گشتن کرد. 
جالب اینجا بود که هی با سرعت می گشت و بعد سرشو باال میاورد و به 
دوستاش که داشتن دور می شدند نگاه می کرد و دوباره بو می کشید!؟ 
محققین با استفاده از سیم کمی روی گودال دوم رو باز کردن تا حدی 

که روباه مرغ ها رو دید. 
این دفعه خیلی جالب بود، روباه یکی از مــرغ ها رو با دندان گرفت و با 
خودش برد. این تیم کارشناس آمدن و دوباره همان کار رو تکرار کردن 

و توری رو به گودال سوم بردند و بوی مرغ ها را با اسپری پاک کردند. 
 روباه ها وقتی دوباره رســیدن هر چی گودال ها را گشــتن و هر چی 
زمین رو بو کشــیدن چیزی نبود و دوباره رفتند. دوربین روباه اول رو 
نشان داد که این بار دیگه جســت و جو نکرد و رفت داخل گودال دوم 
دراز کشید و به حالت خوابیده ماند، یه چند دقیقه صبر کردند و دیدند 

خبری نیست نزدیکش رفتند و چک کردن دیدن کامال مرده...!
جالب این بود که الشه روباه را به مرکز دامپزشکی بردند و کلی آزمایش 
کردن دیدن دقیقا عکس ها و آزمایشات نشان می دهد این حیوان بر اثر 

یک شوک عصبی سکته کرده و مرده...!!!
 روباه که نماد مکر و حیله گری در حیوانات هســت وقتی احســاس 
می کنه صداقتش بین دوستاش از بین رفته سکته می کنه و می میره...

از خجالت می میره...!
 و چقدر بعضی ها هســتند که روزی هزاران دروغ بــه زبان می آورند 
بعد جالب اینکه حتی وقتی دروغ هاشون آشکار می شود اصال و ابدا هم 
خم به آبرو نمی آورند و اسفناک تر اینکه باز هم تکرار، تکرار و تکرار.... 

چقدر زشت است که انسان به جایی برسه که حیوانات ازش در کرامت 
اخالقی پیشی بگیرند!

 این آزمایش گر چــه بیرحمانه بود ولی نتیجه بســیار جالبی برای ما 
انسان ها داشت...!

1- شــادی خودرابه هیچ چیزوهیچ کس وابســته نکن تاهمیشــه از آن 
برخوردارباشی.

 2-انتظارنداشته باش همیشه آنچه دراطرافت اتفاق می افتدمطابق میل 
وخواسته ات باشد.

 3-هنگام عصبانیت هیچ تصمیمی نگیر.
 4-ازسختی ها ومشکالت زندگی استقبال کن وباغلبه برآنهابه خودپاداش 

بده.
 5- اجازه نده اتفاقات ناخوشایندروحیه ات راخراب کند.

 6-بابحث های بی نتیجه انرژی خودراهدرنده.
 7-انتظار نداشته باش بامنفی نگری جسمی سالم داشته باشی.

 8-از هیچ کس وهیچ چیزتوقع نداشته باش.
 9-تاباخودمهربان نباشی، نمی توانی مهربورزی.

 10-قبل ازمطمئن شدن، درموردچیزی قضاوت نکن.
 11--به تفسیروتعبیرکارهای دیگران نپرداز.

 12-هرکاری راباعالقه واشتیاق وتمرکزانجام بده.
 13-زندگی خودراهدفمندکن وبرای رسیدن به اهدافت تالش کن.

 14-چیزهایی راکه دوست داری به دیگران ببخش.
 15-قلبت راازنفرت خالی کن تاخوشبختی درآن النه کند.

 16- برای انجام کارهای موردعالقه ات زیادبه نظرات دیگران اهمیت نده.
 17- درتصمیم خودتاخیرمینداز.

18-هنگام عصبانیت نفس عمیق بکش وتاده بشمار.
19- بادیگران طوری رفتارکن که دوست داری باخودت رفتارشود.

 20- به هیچ کس امیدنداشته باش جزخدا.

 21- برجسم وروح خودمسلط باش.
22- برای اینکه شادباشی بایدشادی آفرین باشی.

 23- درزندگی به جای شناوربودن شناگرباش.
 24- اندوه روزنیامده را، برروزآمده ات نیفزا.

 25- هرگزسعی نکن به دیگران بقبوالنی که حرفت درست است.
 26- قبل ازانجام کاری یاگفتن چیزی به ضرورت آن بیاندیش.

 27- بی احترامی دیگران رابابی اعتنایی جواب بده.
28-به جای بیزاری ازانسان ها از رفتار بدآنها متنفرباش.

29- بگذاردیگران از توبه عنوان فردی آرام وخوش رویادکنند.
30- یگانه داروی آرام بخش روح، یادخداست.

 31- خودرا از اسارت زنجیرهای بدبینی، منفی نگری وناامیدی آزادکن.
32- به خاطراشتباهات گذشته خودراسرزنش نکن.

 33- به دیگران کمک کن آنچه راکه می خواهند به دست آورند.
 34- درفرهنگ لغات خودشکست راتجربه معناکن.

 35- باشرایط زندگی سازگارباش.
36- هنگام ازدست دادن ناراحت نشــو، وقتی هم چیزی به دست آوردی 

خوشحال نباش.
  37- درمقابل خواســته هاوگفتاردیگران انعطاف پذیربــاش ونخواه که 

حرف، حرف خودت باشد.
38- برای کشف حقایق، زیادتفکرکن، به خصوص جهان آفرینش.

39- به قدرتوان، تالش کن ونتیجه رابه خدا واگذارکن.
40-هرگزخودت رابادیگران مقایســه نکن، چراکه توچیزهایی داری که 

دیگران درحسرت آنهاهستند.

عزیزان موسم جوش بهاره
چمن پر سبزه صحرا الله زاره

دمی فرصت غنیمت دان درین فصل
که دنیای دنی بی اعتباره

دال خوبان دل خونین پسندند
دال خون شو که خوبان این پسندند
متاع کفر و دین بی مشتری نیست
گروهی آن گروهی این پسندند

جدا از رویت ای ماه دل افروز
نه روز از شو شناسم نه شو از روز

وصالت گر مرا گردد میسر
همه روزم شود چون عید نوروز

یکی درد و یکی درمان پسندد
یک وصل و یکی هجران پسندد

من از درمان و درد و وصل و هجران
پسندم آنچه را جانان پسندد

هر آنکس مال و جاهش بیشتر بی
دلش از درد دنیا ریشتر بی

اگر بر سر نهی چون خسروان تاج
به شیرین جانت آخر نیشتر بی

چهلاصلشادیبخش صداقتروباه

- بی ســوادان قرن 21 کسانی نیستند که نمی توانند 
بخوانند و بنویسند، بلکه کسانی هستند که نمی توانند 

آموخته های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند...
 - نعره هیچ شــیری خانه چوبی مرا خراب نمی کند، 

من از سکوت موریانه ها می ترسم. 
- به شخصیت خود بیشتر از آبروی تان اهمیت دهید.. 
زیرا شخصیت شما جوهر وجود شماست و آبروی تان 

تصورات دیگران نسبت به شما است. 
-باران که می بارد همه پرنده ها به دنبال سرپناهند اما 
عقاب برای اجتناب از خیس شدن باالتر از ابرها پرواز 
می کند این دیدگاه است که تفاوت را خلق می کند... 

 - گورســتان ها پر از افرادی اســت کــه روزی گمان 
می کردند که چرخ دنیا بدون آنها نمی چرخد. 

- یک شمع روشــن می تواند هزاران شمع خاموش را 
روشن کند و ذره ای از نورش کاسته نشود...

- مشکل فکرهای بسته این است که دهان شان پیوسته 
باز است... 

 - روزی بــرای بعضــی آدم هــا تنهــا یــک خاطره 
خواهید بود.. تالش کنیــد که الاقل خاطره ای خوش 

باشید... 
- تنها دو گروه نمی توانند افــکار خود را عوض کنند: 

دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان. 
- کم باش از کم بودنت نترس اونی که اگه کم باشــی 
ولت می کنه، همونه که اگه زیاد باشی حیف و میلت 

می کنه... 
- یک درخت هر چقدر هم که بزرگ باشد با یک دانه 

آغاز می شود، طوالنی ترین سفرها با اولین قدم. 
- انسان های بزرگ، دو دل دارند؛ دلی که درد می کشد 

و پنهان است و دلی که میخندد و آشکار است. 
- در مسابقه بین شیر و آهو، بسیاری از آهوها برنده می 
شوند. چون شیر برای غذا می دود و آهو برای زندگی، 

پس: هدف مهم تر از نیاز است. 
- زمانی که خاطره های تــان از امیدهای تان قوی تر 

شدند، روزگار افول تان در راه است... 

 وقتی پدر پنجاه ســاله ای از پســر پانزده ســاله اش 
می خواهد دو سال دیگر صبر کند تا صاحب اتومبیلی 
برای خودش شود، این فاصله730 روزه فقط 4 درصد 
عمر پدر را تشکیل می دهد اما این دو سال 13 درصد از 

عمر پسر را در بر می گیرد. 
 پس عجیب نیســت اگر برای پســر این مدت ســه یا 

چهار بار طوالنی تر باشد. 
 به همین صــورت دو ســاعت از زندگــی یک کودک

4 ساله مساوی است با دوازده ســاعت از زندگی مادر 
24 ساله اش. 

اگر از کودک بخواهیم که برای گرفتن یک آب نبات دو 
ســاعت صبر کند مثل اینکه از مادرش بخواهیم برای 

خوردن یک فنجان قهوه دوازه ساعت انتظار بکشد. 
خوبه که تفاوت ها را درک کنیــم... این تفاوت، نه تنها 
بین بچه ها و ما هست بلکه بین ما و همه آدم های دنیا 

هم هست. 

- از دیگران شــکایت نمی کنم بلکه خــودم را تغییر 
می دهم. 

چرا که کفش پوشیدن راحت تر از فرش کردن دنیاست. 
عشق انسان را داغ می کند و دوســت داشتن انسان را 

پخته می کند! 
هر داغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته ای دیگر 

خام نمی شود... 
- آدم هایی که تو را با تمام عیب هایت دوســت دارند، 
 آدم هایــی که تــو را با تمام اشــتباهات بــاور دارند،

آدم هایی که فقط آرزوی خوشحالی تو را دارند، رقیب 
ندارند. 

این آدم های بــی رقیب این آدم هــای بی مثال هرگز 
آدرس خانه شان را به خاطر شما عوض نمی کنند. 
می دانید آدرس این آدم های بی رقیب کجاست؟ 

آخرین خانه در کوچه بن بســت زندگی، آخرین دیوار 
برای تکیه کردن! 

خواندنی
تا شقایق هست زندگی باید کنم؟

یا که شبدر در تاقچه بگذارم؟
یا که آزادی یک کرکس را بر بند اسارت بکشم؟

تا که باور بکنی جور دیگر دیدم؟ باور کن...
با شقایق می توان هر شــب مرد و سحرگه چو غنچه 

شکفت!
 می توانی چو شــبدر به هیچ انگاشــته شوی و باشی! 

سبز و شاداب و رها!
 یا که چون کرکس منفور شــوی لیــک هیچ بندی 

به پایت ندهی! آزادی به بهای زشتی!
باور کن جور دیگر دیدم!

لیک با هر دیدی مرگ یک کــودک قحطی زده زیبا 
نیست!

 باز با هــر دیدی حراج کلیــه یک بچه زیبا نیســت! 
هر چند که جان می دهد به فردی دگر!

باورم کن جور دیگر دیدم!!! لیک ایــن دید هیچ زیبا 

نیست!!!
هیچ زیبا نیست! هیچ!

نمی دانی چه لذتــی دارد که واژه هــا را به آغوش هم 
بسپاری و از آن ها بزمی بسازی.

تا با چنگ گیسوان اندیشه های نابت درآمیزد و امواجی 
خروشان به پا کند تا زندگی نسلی را به تغییر کشاند...
رفتارهای ما بر اساس تصاویر ذهنی ما شکل می گیرد

و آنگاه احســاس با آن ها در هم می آمیزد و لحظات ما 
را رقم می زند...

 این پیکر مقــدس را با هــر تصویری از گذشــته ات 
به قربانگاه احساسات منفی نکشان...

اینجا  )ذهن معرکه ات را می گویم...( شــاهکار وجود 
توست که اگر بر چشم هایش تصاویر شکوه و قدرت و 
 عظمتت را نشــانی، قلبت را درآغوش می گیرد و تو را 

با تمام زخم هایت به میان ابرها می کشاند...
                                                                                                  ادامه دارد...

سقراط
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اخبار کوتاه 

رييس پليس مبارزه با موادمخدر استان از کشف 205 کيلو ترياک 
و حشيش توسط ماموران ايستگاه بازرسي شهيدمدني خبر داد.

سرهنگ محمدحسين ســتوده نيا گفت: ماموران ايستگاه بازرسي 
 شــهيدمدني، يک دســتگاه کاميون بنز که با محموله خيارســبز 

از کرمان عازم تهران بود براي بازرسي متوقف کردند.
ســتوده نيا افزود: در بازرســي از اين کاميون 122 کيلو حشيش 
 و 83 کيلو ترياک به صورت جاســاز از داخل محموله خيارســبز 

کشف شد.
رييس پليس مبارزه با موادمخدر استان يزد با اشاره به دستگيري 
يک متهم در اين راستا، خاطرنشــان کرد: متهم به مراجع قضايي، 

تحويل داده شد.

فرمانده انتظامي استان از کشف140 هزار عدد قرص متادون و50 
کيلوگرم مواد پيش ساز شيشه در شهرستان بانه خبر داد.

سردار مسعود خرم نيا در تشــريح اين خبر، اظهارداشت: ماموران 
 کالنتري 11 شهرستان بانه در پي کســب اخباري مبني بر دپوي 
مواد غيرمجاز در پارکينگ يک منزل مســکوني، تحقيقات خود را 

جهت بررسي صحت و سقم موضوع آغاز کردند.
وي افزود: ماموران پــس از اطمينان از صحت خبــر، با اخذ مجوز 
قضايي به محل مزبــور اعزام و در بازرســي از منزل مســکوني و 
 پارکينگ آن140 هزار عدد قرص متادون به همراه 50 کيلوگرم مواد 

پيش ساز شيشه کشف کردند.
فرمانده انتظامي اســتان کردســتان گفت: در اين رابطه يک نفر 

دستگير و با تشکيل پرونده به مراجع قضايي معرفي شد.

رييس مرکز اطالع رساني پليس اصفهان گفت: فردي که اقدام به هک و نفوذ 
به سرورهاي يک سايت کرده بود توسط ماموران پليس فتاي استان اصفهان، 

شناسايي و دستگير شد.
سرهنگ غالمرضا شــهرياري اظهار کرد: در پي شکايت يکي از شهروندان 
مبني براينکه فرد يا افراد ناشناســي به صورت اينترنتي وارد وب ســايت 
شرکت شان شده اند، بررســي موضوع در دســتور کار ماموران پليس فتا 

قرار گرفت.
وی افزود: فرد هکر پس از نفوذ به سرور آن شرکت اقدام به سرقت اطالعات 

مهم شان کرده و در قبال بازگرداندن آنها درخواست پول مي کند.
رييس مرکز اطالع رســاني پليــس اصفهان تصريح کرد: پس از بررســي 
سيستم هاي کامپيوتري آن شــرکت و انجام اقدامات تخصصي در فضاي 

مجازي، فرد هکر شناسايي و دستگير شد.
شهرياري خاطرنشــان کرد: وب ســايت ها و ســرورهايي که به اينترنت 
متصل اند، داراي اهميت زيادي هســتند و مالحظات امنيتي بايد در آنها 
مد نظر قرار گيرد، از جمله اينکه دسترســي ها را محدود کرده، از رمزهاي 
ترکيبي شامل حروف، اعداد و کاراکترها اســتفاده کنيم و همچنين برای 

افزايش امنيت سايت از متخصصان امنيتي کمک بگيريم.

فرمانده انتظامي شهرستان نجف آباد از دســتگيري دو سارق حرفه اي 
منزل و کشف 10 فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.

 سرهنگ علي جعفري نژاد اظهار کرد: در پي وقوع چند فقره سرقت منزل 
در برخي مناطق شهرستان نجف آباد، رسيدگي به موضوع در دستور کار 

ماموران پليس آگاهي قرار گرفت.
وي افــزود: کارآگاهان مجرب پليس آگاهي با انجام يک ســري کارهاي 
تخصصي موفق شدند يکي از سارقان را شناسايي و در عملياتی غافلگيرانه 

دستگير کنند.
 فرمانده انتظامي شهرســتان نجف آباد اســتان اصفهــان تصريح کرد: 
 اين سارق هنگامي که با مســتندات پليس روبرو شد به10 فقره سرقت 

با همدستي فردی ديگر اعتراف کرد.
جعفري نژاد خاطرنشان کرد: همدست متهم نيز دستگير و پس از تشکيل 

پرونده برای سير مراحل قانونی به مراجع قضايی تحويل داده شد.
وی با بيان اينکه سارقان از غفلت صاحبان منازل سو استفاده مي کردند، 
گفت: متاســفانه در بررســي هاي به عمل آمده از نحوه و شــيوه سرقت 
توسط سارقان مشخص شــد يکي از داليل سرقت از منازل مالباختگان، 
سهل انگاري درخصوص استفاده از امکانات بازدارنده نظير قفل کردن درب 
و پنجره بوده است لذا شــهروندان بايد در حفظ اموال خود بيشتر دقت 

کنند تا زمينه اين گونه اقدامات براي مجرمان فراهم نشود.  

 کشف 205 کيلو ترياک و حشيش
 در محموله خيارسبز

 کشف 140 هزار قرص متادون 
و 50 کيلو پيش ساز شيشه در بانه

رييس مرکز اطالع رساني پليس اصفهان:

 هكر سرورهای سايت يک شرکت 
در اصفهان دستگير شد

فرمانده انتظامي شهرستان نجف آباد استان اصفهان:

سارقان منازل نجف آباد دستگير شدند سارق مسلح که طی شکايت دروغين از زندان اردبيل 
گريخته بــود، گمان نمی کرد زمانــی که با خودروی 
 ســرقتی به مالقات دختر مورد عالقــه اش می رود، 
به دام بيفتد. مردی با حضور در شــعبه 9 بازپرســی 
دادســرای عمومی و انقالب ناحيه 11 تهران شکايت 
کرد که خودروی پرايدش را کنار خيابان پارک کرده 

و زمانی که بازگشته، متوجه سرقت آن شده است.
همزمان با تشــکيل پرونده قضايی، تحقيقات پليس 
برای دستگيری سارق خودرو آغاز شد تا اين که چند 
روز بعد، ماموران انتظامی هنگام گشتزنی در يکی از 
محله های تهران به راننده جوان يک خودروی پرايد 
در حالی مشکوک شــدند که وی با ســرعت بااليی 
در حرکت بود. ماموران با اخطار از راننده خواســتند 
متوقف شود و خود را تســليم کند، اما راننده جوان 
بدون توجــه به اخطــار پليس بر ســرعتش افزود و 
 فرار کرد. ماموران به تعقيبش پرداختند و ســرانجام 
در تعقيب و گريزی طوالنی، خودرو را متوقف کردند 
و راننده جوان آن بازداشت شد. مرد جوان برای ادامه 
تحقيقات به پليس آگاهی منتقل و در بازجويی اوليه 
مدعی شــد که خودرو متعلق به خودش بوده و چون 
گواهينامه نداشته،  ترســيده و قصد داشته از دست 

پليس فرار کند.
اعتراف به سرقت خودرو

با توجه به اظهارات مرد جوان، مامــوران به تحقيق 
 درباره ادعاهای وی پرداختند تا اين که با اســتعالم 
از پليس راهور متوجه شــدند، خودروی پرايد چند 
 روز پيش سرقت شــده و مالک آن، ماجرای سرقت را 
 در کالنتری مطــرح کرده اســت. متهم با افشــای 
راز سرقت گفت: دروغ گفتم. من خودرو را دزديده ام. 
مدتی بود در تلگرام با دختری تهرانی آشنا شده بودم 
بنابراين با دوســتی تلگرامی و گفت وگوهای تلفنی 
تصميم گرفتم از شهرســتان به تهــران بيايم و او را 
ببينم. وی اضافه کرد: برای اين که خودرويی نداشتم 
تا با دختر جوان به تفريح بروم، فکری به ذهنم خطور 
کرد و تصميم گرفتم با سرقت خودرو او را چند ساعتی 
به مراکز تفريحی ببــرم و بعد خــودرو را در يکی از 

محله های شهر رها کنم که دستگير شدم.
چند روزی از بازداشــت پســر جوان نگذشته بود که 
خانواده اش با حضور در دادسرا می خواستند با سپردن 
وثيقه مقدمات آزادی فرزندشان را فراهم کنند. رفت و 
آمد آنها به دادسرا شک بازپرس پرونده را برانگيخت که 
اين متهم سابقه دار باشد و جرايم ديگری نيز مرتکب 
شده باشد. در اين مرحله دستور تحقيقات صادر شد. 

هنوز چند روزی از بازداشت وی نگذشته بود که مردی 
سراسيمه وارد اتاق بازپرس پرونده شد و با معرفی خود 
به عنوان مامور پليس گفت ســارق خودروی پرايد را 
می شناسد و احتمال می دهد او همان زندانی فراری 

باشد که شش ماه است در تعقيب اوست.
افشای نقشه فرار از زندان

بازپرس پرونده از او خواســت دربــاره ماجرای فرار 
 متهم برايش بگويد. مامور پليس در اظهاراتش گفت: 
مرد جوانی به اتهام مشــارکت در ســرقت مسلحانه 
دســتگير و به زندان شــهر اردبيل منتقــل و مدتی 
 بعد محاکمه وبه 15 ســال حبس محکوم شد. هنوز 
زمان کوتاهی از محکوميت او نگذشــته بود که مطلع 
شديم شــکايتی از وی در يکی از کالنتری های شهر 
اردبيل مطرح شده و با توجه به اين که متهم در زندان 
بود، دستور انتقال وی به کالنتری برای ادامه تحقيقات 

و مواجهه حضوری با شاکی انجام شد.
وی اضافه کرد: غافل از اين که شــکايت دروغ است، 
 مرد زندانی را به کالنتری منتقل کرديم. او را دستبند 
به دست به صندلی بسته بودم تا نوبت بازجويی برسد و 
برای زمانی کوتاه نزد يکی از ماموران رفتم. دقايقی بعد 
که بازگشتم اثری از مرد زندانی نبود. به کمک ماموران 

کالنتری همه جا را جستجو کرديم، او فرار کرده بود.
مامور پليــس تصريح کرد: در بازبينــی دوربين های 
مداربسته متوجه شديم او به طور ماهرانه دستبندش 
را بازکرده و به کمک همان افرادی که شکايت دروغين 
را در کالنتــری مطرح کرده بودند، ســوار خودرويی 
 شــده و فرار کرده است. همه جا را جســتجو کرده، 

اما او را پيدا نکرديم.

وی گفت: بابت فــرار مرد زندانی برايم قــرار قانونی 
 صادر شد. مدتی از کار معلق شدم و هزينه زندگی ام را 
به سختی تامين می کردم. برای اين که ردی از او پيدا 
 کنم خودروی وانت يکی از اقوامــم را امانت گرفتم و 
 با يافتن هر ردی از او به شــهر موردنظــر می رفتم و 
به بهانه اين که دوره گرد هســتم، در شهرها جستجو 
می کردم تا ردی از وی پيدا کنم که سرانجام ردش را 
در تهران يافتم که به اتهام ســرقت خودرو بازداشت 

شده است.
نمی خواستم در زندان بمانم

با اطالعاتی که پليــس در اختيار بازپرس پرونده قرار 
داد، روز بعد مرد بازداشــتی به بازپرسی احضار شد، 
پليس جوان در مواجهه حضوری وی را شــناخت و 
گفت او همان زندانی فراری بوده که شش ماه زندگی و 

آرامش را از وی و خانواده اش گرفته است.
 متهــم زمانی کــه راز فــرارش را فاش شــده ديد، 
 لب به اعتراف گشــود: چون طاقت نداشتم 15 سال 
در زنــدان بمانم، پيامی بــرای خانواده و دوســتانم 
 فرســتادم تا مقدمات فرارم را فراهــم کنند که آنها 
با شکايتی دروغين دســت به اين کار زدند و من فرار 
کردم. گمان نمی کردم عشق و دوستی اينترنتی باعث 

شود به دام پليس بيفتم و دوباره روانه زندان شوم.
با اعتراف زندانی فراری، او برای ادامه تحقيقات درباره 
پرونده فرار از زندان و تحمل محکوميت 15 ساله اش 
به زندان اردبيل منتقل شد. اين در حالی بود که درباره 
پرونده سرقت خودرويی که در تهران انجام داده بود، 
برای وی قرار جلب صادر و پرونده کيفری او به دادگاه 

تهران ارسال شد تا محاکمه شود.

هشت ســال قبل و در يک شــب گرم تابســتانی، پرونده هايی را که به خانه 
آورده بودم، خواندم و دســتورهای الزم را در آن ثبت کردم. پس از پايان کار 
می خواســتم بخوابم که زنگ تلفن همراهم به صدا درآمد. گوشی را که پاسخ 
دادم، يکی از افسران جنايی پليس آگاهی شهرستان شهريار بود. در گفت وگو 
با او متوجه شدم زنی با پليس تماس گرفته و اطالع داده زمانی که به خانه اش 
در يکی از محله های جنوبی شهريار بازگشته با جسد غرق در خون شوهرش 

رو برو شده است.
آدرس محل قتل را از افسر پليس آگاهی گرفتم و پس از آن راهی محل شدم. 

پس از طی مسافتی مقابل خانه مورد نظر توقف کردم.
 مردم مقابل خانه جمع شــده بودند و افسران جنايی همراه ماموران کالنتری 
در محل حضور داشتند و با نصب نوار زرد رنگ ورود ممنوع از ورود افراد متفرقه 

به محل جلوگيری می کردند.
 با ديدن يکی از افســران جنايی، همراه او وارد ســاختمان موردنظر شــدم. 

زنی داخل اتاق همراه مردی که کاپشن بر تن داشت، آنجا ايستاده بودند.
مرد صاحبخانه با شليک گلوله به قتل رسيده و جسد او ميان مسير آشپزخانه 
و اتاق نشيمن افتاده بود. افسران جنايی همه جا را بررسی کردند اما معلوم شد 
پول يا وسيله ای از اين خانه به سرقت نرفته و احتمال اين که مرد صاحبخانه 

قربانی انتقام گيری شده باشد، وجود دارد.
همسر مقتول به شــدت گريه می کرد. در جريان تحقيقات اوليه از اين زن او 
مدعی شد   برای آوردن فرزندشــان که در خانه يکی از اقوام در محله ديگری 
 بوده برای ســاعاتی خانه را ترک کرده و زمانی که بازگشــته با جســد غرق 
در خون شوهرش رو برو شده است. نمی داند چه کسی و با چه انگيزه ای او را 

کشته است.

می ترســد جان خود و فرزندش هم در خطر باشد. می گفت شوهرش با کسی 
اختالف نداشته و به کسی هم شک ندارد.

در حالی که همراه کارآگاهان جنايی صحنه جنايت را بررسی می کردم، دستور 
انتقال جسد به پزشکی قانونی را دادم.

در جريان تحقيقــات ناگهان متوجه حضور مرد جوانــی در آپارتمان مقتول 
شدم که در آن شب تابســتانی گرم کاپشن به تن داشت. حضور او برايم کمی 

شک برانگيز بود.
زمانی که از همسر مقتول درباره مرد غريبه پرسيدم او گفت اين مرد خواهرزاده 
شوهرش اســت که از مدتی پيش با اصرار مقتول برای کار کردن به اين شهر 

آمده و ارتباط صميمانه ای با هم داشته اند.
همين حرف ها شک مرا به اين مرد بيشتر کرد، چون او گريه نمی کرد و خيلی 

خونسرد به نظر می رسيد.
بيشتر از همه کاپشنی که در تابســتان به تن کرده بود، منجر شد که بيشتر 
به وی مشکوک شوم. اين مردکه متوجه شــده بود او را زير نظر گرفته ام قصد 
داشت با استفاده از شلوغی افراد حاضر در خانه فرار کند که همان جا دستور 

بازداشت او را دادم.
 ماموران تنها مظنون پرونده اين جنايت را در خانه مقتول بازداشــت کردند و 

او به پليس آگاهی منتقل شد.
متهم در بازجويی اوليه اظهارات ضد و نقيضی را بيان کرد. اين در حالی بود که 

دستور تحقيقات بيشتر از وی را صادر کردم.
متهم به بازداشتگاه منتقل شد تا روز بعد دوباره مورد تحقيق قرار بگيرد. متهم 
بامداد روز بعد در حالی که به شدت دچار عذاب وجدان شده بود به يکی از افراد 

بازداشتی ماجرای قتل دايی اش را گفت.
 مرد بازداشتی با شــنيدن حرف های عامل جنايت به شــدت شوکه شده و با 

صدا زدن افسرنگهبان بازداشتگاه ماجرا را برای وی تعريف کرد.
در ادامه ماموران متهم به قتل را برای بازجويی پيش من آوردند. متهم به قتل 
گفت مدت ها پيش در شهرســتانی که زندگی می کرده چوپــان بوده و از راه 

چوپانی امرار معاش می کرده است.
افسوس که اشتباه کرده و در همان روستا نمانده تا به کارش ادامه دهد. گول 
زرق و برق شــهر را خورده و به راحتی فريب حرف هــای فريبنده دايی اش را 

خورده است.
او ادامه داد: دايی ام از من خواســت برای اين که وضعم خوب شــود، در کار 
موادمخدر با او همکاری کنم. ابتدا نمی خواستم تن به اين کار بدهم اما آن قدر 
دايی ام درباره يک شبه پولدار شــدن با من حرف زد که وسوسه شدم و تن به 

خواسته هايش دادم و در راه خالف و خريد و فروش موادمخدر افتادم.
در جريان يک معامله قرار بود دو ميليون تومان از دايی ام بگيرم، اما او اين پول 

را به من نداد و باعث اختالف ما شد.
روز حادثه برای گرفتن پول  به خانــه دايی ام رفتم. درباره طلبم حرف زدم که 

دايی ام با ســالح مرا تهديد کرد. در اين لحظه کسی زنگ خانه را زد و مقتول 
سالح را روی ميز قرار داد و به طرف در ورودی خانه رفت. اسلحه را برداشتم و 

زمانی که بازگشت او را با شليک گلوله کشتم.
بعد از قتل در اطراف محل قتل پرسه زدم تا زن دايی ام سر برسد. بعد از ورود 
او خودم را بی خبر از همه جا نشان دادم و وارد خانه شدم. زن جوان با مشاهده 

جسد شوهرش شيون به پا کرد.
من هم اهالی را خبر کردم. ناگهان متوجه لکه های خون روی لباســم شدم. 
ديگر فرصت عوض کردن لباس را نداشــتم و با ديدن کاپشنی در کمد  آن را 
 پوشــيدم. عذاب وجدان رهايم نمی کرد و برای رهايــی از آن تصميم گرفتم 
اعتراف کنم. االن خيالم راحت است و به آرامش رسيدم. حاضرم حتی قصاص 

شوم اما من قربانی دايی خود شدم و او از من سو استفاده کرد.

اخبار 
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 معــاون اجتماعــي فرماندهــي انتظامي اســتان اصفهان اعــالم کرد: 
اعضاي باند 11 نفره مســلح به سالح ســرد که با تهديد و ايجاد رعب و 

وحشت از شهروندان سرقت مي کردند، دستگير شدند.
سرهنگ جهانگير کريمي اظهار کرد: در پي شکايت سه نفر از شهروندان 
مبني بر اينکه ســه مرد و يــک زن در يکی از خيابان های شهرســتان 
شاهين شهر با تهديد سالح سرد اقدام به سرقت به عنف از آنها کرده اند، 
موضوع به صورت ويژه در دستور کار کارآگاهان پليس آگاهي فرماندهي 

انتظامي شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: در تحقيقات اوليه مشخص شد که متهمان با استفاده از سالح 
سرد شامل قمه و قداره، افشانه و شــوکر با تهديد و ايجاد رعب و وحشت 
 تعداد 5 دستگاه گوشــي تلفن همراه و مبلغ900 هزار تومان وجه نقد را 

از شاکيان به سرقت برده و متواري شده اند.
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان تصريح کرد: با دريافت 
 اطالعات و مشــخصات ظاهري متهمان از شــاکيان، ماموران توانستند 
در کمترين زمان، هويت يکي از سارقان را که سابقه دار و داراي 15 فقره 
سابقه کيفري بود، به دست آورده و با هماهنگي مقام قضايي در يک اقدام 

غافلگيرانه دستگير کنند.
کريمی خاطرنشــان کرد: متهم پس از دستگيري، هنگامي که با مدارک 

 و مستندات پليس مواجه شد به ارتکاب عمل مجرمانه خود با همدستي 
سه نفر ديگر اعتراف و مخفيگاه آنان را معرفي کرد لذا ماموران با هماهنگي 

مقام قضايي در عملياتي ديگر به مخفيگاه متهمان اعزام شدند.
وی اظهار کرد: در اين عمليات، ماموران عالوه بر دستگيري همدستان، 
تعداد 7 سارق ديگر از جمله دو زن را که با تشــکيل يک باند حرفه اي و 
خشن اقدام به سرقت به عنف از شــهروندان مي کردند، دستگير و بيش 
از10 قبضه سالح ســرد، مدارک و وجوه نقد مسروقه در بازرسي از محل 

کشف کردند.
معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان افزود: تمامي متهمان 
دستگير شده اهل و ساکن شهرهاي مختلف و مهاجر هستند که به دليل 
اعتياد شديد به مواد مخدر از سوي خانواده هاي خود طرد شده و به خاطر 
اينکه اعتياد تنها نقطه مشترک بين آنها بوده با هم آشنا مي شوند و براي 
تهيه  مواد مصرفي روزانه خود با تشکيل باندي به سرقت از شهروندان روي 

آورده و اموال و وجوه مسروقه را صرف تهيه مواد مخدر خود می کردند.
کريمی با اشاره به اينکه متهمان پس از تشکيل پرونده برای سير مراحل 
قانونی به مراجع قضايی معرفی شــدند، گفت: با انهــدام اين باند بزرگ، 
از وقوع سرقت های احتمالي در شهرســتان ها و استان هاي ديگر توسط 

متهمان جلوگيري به عمل آمد.

مرد جوان برای سرقت طالهای خاله همسرش او را کشت و جسد دختر 
جوان را به رودخانه ای در اطراف شهرستان اسالمشهر انداخت. با توجه به 
اعتراف عامل جنايت، تجسس های آتش نشانان برای کشف جسد دختر 

18 ساله ادامه دارد.
 دختر 18 ســاله ای برای ديدن خواهرزاده خود، خانه شــان را در يکی 
از محله های شهرستان اسالمشهر ترک کرد. شــب مهمان آنها بود، اما 
صبح بعد از خارج شدن از خانه ناپديد شد. با غيبت مرموز او، خانواده اش 
 به دنبال او گشــتند، اما تالش های شــان بی نتيجه ماند. در اين مرحله 
با شکايت اين خانواده، تحقيقات پليس برای يافتن دختر 18 ساله آغاز 
شد. ماموران در بررسی های خود متوجه شدند دختر جوان طالی زيادی 
همراه داشته که به اين ترتيب احتمال قتل او با انگيزه سرقت مطرح شد.

از سوی ديگر تحقيقات نشان داد، دختر 18 ساله آخرين بار همراه شوهر 
خواهرزاده اش ديده شده است بنابراين مرد جوان به عنوان تنها مظنون 
پرونده بازداشــت و در بازجويی مدعی شد روزی که دختر جوان ناپديد 

شد من او را با ماشين تا بازار شهر رساندم و ديگر از او خبری نداشتم.
با توجه به اظهارات اين مرد، ماموران تحقيقات را روی وی و زندگی اش 
متمرکز کردند تا اين که مشخص شد او از مدتی پيش مشکل مالی داشته 
و چند بار هم از دختر جوان خواسته تا طالهايش را به او بدهد تا با فروش 

آن بدهی هايش را بپردازد.  تحقيقات از مرد جوان ادامه يافت تا اين که وی 
سکوت خود را شکست و به قتل دختر 18 ساله اعتراف کرد.

متهم به قتل در اظهاراتش گفت: دچار مشکالت مالی شده بودم حتی از 
دختر جوان خاله همسرم خواستم طالهايش را بفروشد و به من کمک 
کند تا پس از بهبود اوضــاع مالی ام، معادل طالها را بــرای او بخرم که 
مخالفت کرد. وسوسه تصاحب طالهايش يک لحظه از ذهنم دور نمی شد. 
شــب حادثه او مهمان ما بود. روز بعد او را به بهانه رساندن به خانه شان 
سوار ماشــين کردم و پس از طرح دوباره مشــکل مالی ام، از او خواستم 
طالهايش را به من بدهد که نپذيرفت.در همين موقع با هم دعوا کرديم 
و مشــاجره مان باال گرفت. من هم در مکانی خلوت خودرو را متوقف و با 

روسری خفه اش کردم.
 متهم به قتل تصريح کرد: با قيچی طالهايش را بريدم و ســرقت کردم. 
بعد ازآن به سمت رودخانه ای در حاشــيه شهرستان اسالمشهر رفتم و 
جسد را داخل رودخانه انداختم.  در اين مرحله با اعتراف های تکان دهنده 
متهم، کارآگاهان جنايی همراه بازپرس ويژه قتل دادسرای اسالمشهر و 
ماموران بررسی صحنه جرم، حوالی رودخانه موردنظر رفتند و در بررسی 
آنجا روسری مقتول و بخشی از وسايلش را کشف کردند. تالش امدادگران 

آتش نشانی برای يافتن جسد ادامه دارد.

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان:

اعضای باند 11 نفره سارقان مسلح در اصفهان دستگير شدند
دختر جوان

 قربانی نقشه شوم قاتل بدهكار شد

عشق دردسرسـاز برای زندانـی فراری

کاپشن قاتـل،  سرنخ کشف قتـل
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قـدم بـردار! نـه بـراى قهـرمانى!قـدم بـردار! نـه بـراى قهـرمانى!
ــى مى خريد. در يك   تصميم مى گيريد ورزش كنيد. لباس و كفش ورزش
باشگاه ثبت نام مى كنيد. يك رشته ورزشى خاص انتخاب كرده، كلى فيلم 
ــته خاص براى خود تهيه  ــى در خصوص آن رش وكتاب و سى دى آموزش

مى كنيد...
ــار مى آوريد كه  ــد آن قدر به خودتان فش ــروع مى كني اما وقتى روز اول ش
روز دوم با تاخير سراغ ورزش مى رويد و روز سوم خستگى و اسيد الكتيك 
ــم همه چيز را  ــد و در نتيجه كم ك ــالت تان مى كني را بهانه گرفتگى عض

به فراموشى مى سپاريد. چرا!؟
از امروز تصميم مى گيريد براى كنكور سال ديگر سنگ تمام بگذاريد. تمام 
ــى مى كنيد.  پس انداز خودتان را صرف خريد انواع كتاب هاى كمك درس
گوشه اى از منزل را براى خودتان خالى مى كنيد. يك برنامه درسى كامال 
ــخت گيرانه براى خود طرح ريزى مى كنيد و جلوى همه قسم  فشرده و س
ــما  ــتيد و ديگران بايد به تصميم ش مى خوريد كه اين بار ديگر جدى هس
احترام بگذارند، اما چند روز بعد كه ذهن و جسم تان تحت فشارهاى شديد 
ــيد، ناگهان بى خيال مى شويد و به اين  ــرده از هم پاش و برنامه بسته و فش
مى انديشيد كه اگر سال ديگر قبول نشديد باز سال هاى بعد از آن هم هست 
و تازه قرار است كنكور چند سال ديگر حذف شود و تا آن موقع هم مى توان 
صبر كرد. شما همان كسى هستيد كه آن قدر پر شور و هيجان كار را شروع 

كرديد و ناگهان همه چيز را به يك باره رها كرديد و تسليم شديد...! چرا؟!
ــويد به خود  ــدان خود خيره مى ش ــر و فرزن وقتى در چهره معصوم همس
مى گوييد كه وقت آن رسيده كه بخشى از زندگى خود را تا دير نشده با آن ها 
ــتوار به رييس اداره مى گوييد كه وقتى براى اضافه  بگذرانيد. محكم و اس
ــتر در اداره نداريد. زود به منزل مى آييد و به شكل هاى مختلف  كارى بيش
مهربانى خود را به همسر و فرزند نشان مى دهيد، اما دو سه روز كه مى گذرد 
ــابق  ــاس مى كنيد كه زياده روى كرده ايد و دوباره به برنامه كارى س احس
ــى  خود برمى گرديد و به تدريج همه آن معصوميت و زيبايى را به فراموش

مى سپاريد...! چرا؟!
راه سوم در خصوص همين تصميمات يكبارگى و جدى است كه خيلى ها 
در زندگى خود مى گيرند و مدتى بعد همه چيز را به فراموشى مى سپارند 
ــر جاى اول خود برمى گردند. در همه اين ها طورى وانمود مى شود  و به س
كه دو راه بيشتر پيش پاى فرد تصميم گيرنده وجود ندارد! يا بايد قهرمان 
بدنسازى شد يا اصال ورزش نكرد!!! يا بايد بهترين همسر دنيا شد و يا نشد!!! 
ــد و يا درس نخواند! يا بايد بهترين ماشين سوارى  يا بايد نفر اول كنكور ش
ــد تميزترين و  ــراغ گواهينامه نرفت! يا باي ــت يا اصال س را در اختيار داش
بى لك ترين و سفيدترين صورت را داشت يا نسبت به بهداشت و زيبايى سر 
و صورت بى اعتنا بود! يا بايد زيباترين لباس مد را پوشيد يا انگار نظافت و 

تميزى سر و وضع ظاهر را رد كرد و طريق ژوليدگى پيشه كرد!!!
ــى  ــت. وقتى فرصت داريم تا با چند حركت ورزش ــت نيس اما اين كه درس
فرصت تناسب و سالمت را به بدن خود بدهيم، خوب چرا اين كار را نكنيم؟! 
ــد و يا عضالت شكم ما فعال با  گيريم هيچ كس شاهد رشد عضالت ما نباش

عضالت بازوى مان نخواند! اين ها چه ربطى به سالمت جسمى ما دارد كه 
ــت كه به محض اين كه صبح زود  ــكل كجاس از هر چيزى مهم تراند؟! مش
لباس ورزشى به تن مى كنيم و تصميم مى گيريم كه در نزديك ترين پارك 
ــمت و آن سمت مى چرخانيم  به منزل خود بدويم. دايم نگاه مان را اين س
تا نگاه آشنايى ببينيم و ورزشكارى خود را به رخ او بكشيم و وقتى تماشاچى 
ــبى براى ورزش هاى خود پيدا نمى كنيم ده دقيقه بعد به رختخواب  مناس
ــترى در پارك وجود  برمى گرديم و فقط روزهاى تعطيل كه جمعيت بيش

دارد تصميم به ورزش مى گيريم!!!
چه اشكالى دارد كه نفر اول كنكور نشويم و در بهترين رشته بهترين شهر 
ــب در شهرى دور پذيرفته  قبول نشويم ولى در عوض در يك رشته مناس
ــين بودن و در خيابان ها بى خود پرسه زدن در آن  شويم و به جاى خانه نش
ــايه هر چه مى خواهند بگويند! چه  شهر دور به سر بريم. بگذار در و همس

اهميتى دارد كه آن ها نظرشان راجع به تو و رشته تحصيلى تو چيست؟!
چرا نبايد در حين كار و در ساعات فراغت بين روز هر وقت، فرصتى دست 
ــر و بچه ها را گرفت و كار و زندگى را با آن ها تقسيم كرد.  ــراغ همس داد س

چرا حتما بايد يا زنگى زنگ بود يا رومى  روم تا مقبول نظر اين و آن باشد و 
در غير اين صورت همسر و فرزند بايد تاوان پس دهند!

در طى قدم زدن مقصد كم كم شكل مى گيرد
ــى در آن مدال هاى طال و  ــكل اساس ــكل كار كجاست!! مش مى دانيد مش
ــت كه بر گردن نفرات اول تا سوم آويزان مى شود. مشكل  نقره و برنزى اس
ــوند.  ــت كه براى نفرات تك رقمى كنكور قايل مى ش جايزه و احترامى اس
ــت كه جامعه براى مرد پولدار و صاحب مقام  ــان مرتبه اى اس ــكل ش مش
ــأن و جايگاهى را قايل نيست.  قايل است و براى مرد خانواده دار چنين ش

مشكل در قهرمانى است.
ــى حاذق و  ــف نزد طبيب ــف و نحي ــيار ضعي ــد روزى مردى بس مى گوين
ــديد عضالنى خود شكايت كرد.  ــتى بدن و ضعف ش زيرك رفت و از سس
ــر و وضع بيمار انداخت و به او گفت كه عمر او در حال  طبيب نگاهى به س
به سرآمدن است و ديگر اميدى به زنده ماندنش نيست ولى او حاضر است 
ــرط  آنكه به مدت ده روز هر كارى كه مى گويد را انجام  درمانش كند به ش

دهد.

ــرد. روز اول طبيب  ــيده بود قبول ك ــدت ترس مرد بيمار كه از مرگ به ش
به او گفت كه اتاق معاينه اش را كامال تميز كند و تمام وسايل و پنجره ها را 
شسته و برق اندازد. روز دوم از بيمار خواست تا به حياط پشت منزل طبيب 
برود و باغچه حياط خلوت را كامال شخم زند و براى كشت و كار آماده كند. 
روز سوم از او خواست نرده هاى منزلش را تعمير كند و... روز دهم كه همه 
ــد. مرد بيمار نزد طبيب آمد و سالم و سرحال مقابل طبيب  كارها انجام ش
ايستاد و هيچ نگفت. طبيب سرى تكان داد و گفت: ببين جانم! عالج درد 
ــام عضالت بدنت در  ــه كار نگرفتن تم ــينى و ب تو بى حركتى و يك جا نش
امور روزمره بود. تو در طى اين ده روز درمان شدى و در واقع دواى درد تو 

در گام هايى بود كه براى رسيدن به اين جا طى كردى! تو االن سالمى!
ــتان باال دقت كنيد. تصميم مى گيريم در جاده اى قدم بزنيم  خوب به داس
ــش مى رويم.  ــروع به قدم زدن مى كنيم و به پي ــيم. ش و به مقصدى برس
يكى از راه مى رسد و تصويرى از مقصد را به ما نشان مى دهد. تصويرى كه ما 
را در جا ميخكوب مى كند! مقصد كه خيلى دور است و دست نايافتنى! پس 
اين گونه قدم زدن ديگر چه فايده اى دارد. پس ما مى ايستم و همه چيز به 
هم مى ريزد! همه چيز با توقف ما از بين مى رود و ديگر جاده و مقصد معناى 
ــه در طى همين  ــت مى دهند. حال آن ك خود را براى ما در زندگى از دس
ــم قدم زدن  ــكل مى گرفت. ما با كم ك ــه مقصد كم كم ش قدم زدن بود ك
ــتن  ــدا مى كرديم. در طول راه روش صحيح گام برداش پاهاى قوى ترى پي
ــنا مى شديم و  ــير جاده آش ــخاص جديدى در مس را ياد مى گرفتيم. با اش
به تدريج آن قدر قوى و قدرتمند مى شديم كه گام هايى محكم تر و قوى ترى 
برمى داشتيم. مهم اين نبود كه به مقصد مى رسيديم يا نه، اما مهم اين بود 
كه نسبت به االن وضعى بسيار بهتر داشتيم، اما ما چون مقصد زده بوديم و 
فكر مى كرديم يا مقصد يا هيچ! سرجاى مان مانديم و هيچ را انتخاب كرديم.

ــت  ــدن و مدال گرفتن دس نتيجه اين كه در زندگى هرگز براى قهرمان ش
ــم دل نظاره  ــويد را با چش به كارى نزنيد. كارى كه مى خواهيد واردش ش
ــنديد به آن دل ببنديد و با تمام  كنيد. اگر ديديد دوستش داريد و مى پس
ــى در طول قدم زدن  ــراغش برويد. خواهيد ديد كه بعد از مدت وجود به س
آن قدر چيزهاى با ارزشى به دست مى آوريد كه تمام مدال ها و جايزه هاى 

قهرمانى هم در قياس با آن پشيزى ارزش ندارد.
ــگاهى خوبى دارند  ــالم دارند. تحصيالت دانش همه آن ها كه االن بدنى س
ــتوارى  ــتفاده كنند. خانواده هاى محكم و اس كه مى توانند در بازار كار اس
دارند و از روحيه سالم و بانشاطى بهره مندند، اصال قهرمان نيستند و هرگز 
ــدم زدن اند و  ــق ق ــكويى نبوده اند. آن ها عاش در پى يافتن مدال يا فتح س
وقتى به انتهاى جاده مى رسند و مى بينند كه اتفاقا نفر اول شده اند و مدال 
ــير خود را عوض مى كنند تا باز هم راه را  آورده اند تبسمى مى كنند و مس
ادامه دهند. آن ها عاشق راه رفتن هستند و قهرمانى و مدال براى آن ها هيچ 

ارزشى ندارد. 
ــت. قدم برداريد، اما نه براى قهرمانى بلكه به خاطر  راه سوم هم همين اس

خود قدم برداشتن!
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