
دکتر سبحانی درکمیته مدیریت:

 توسعه بدون سرمایه گذاری، امکان پذیرنیست
 تأمين مواد اوليه مورد نياز صنايع پايين دس��تي، پيش��رفت در توليد 
محصوالت با ارزش افزوده و کس��ب س��ود بيشتر براي س��هامداران 
 فوالدمبارک��ه به ص��ورت مس��تقيم با س��رمايه گذاري و توس��عه در

 فعاليت هاي فوالدمبارکه رقم مي خورد.
به گزارش خبرنگار فوالد، دکتر بهرام س��بحاني مديرعامل ش��رکت 
 فوالدمبارک��ه در جم��ع اعضاي کميت��ه مديريت ش��رکت ، توجه به 
بومي س��ازي در بخش هاي مختلف فوالدمبارکه را ضروري خواند و 
گفت: دربومي سازي به کيفيت قطعات و تجهيزات ساخت داخل توجه 
کافي شودتا عمر آنها در مقايسه با نمونه هاي خارجي وضعيت مطلوبي 

پيدا کند و خسارتي متوجه توليد در شرکت نشود.
س��بحاني، س��رمايه گذاري در توليد محصوالت جديد و بهره برداري 
از طرح هاي زيرس��قف را الزم دانس��ت و افزود: در راس��تاي توسعه و 
 رسيدن به حداکثر کارايي، سرمايه گذاري در توليد محصوالت جديد و

 بهره برداري از طرح هاي در دس��ت اجرا در زيرسقف ضروري است، 
براي مثال، با راه اندازي خط توليد ريل در ذوب آهن، نياز به مواد اوليه 
از اولويت هاي ذوب آهن مي باشد. بنابر اين در اين راستا فوالدمبارکه 
مي تواند با سرمايه گذاري در ايجاد واحدهاي جديد، اين نياز را برطرف 

نمايد.
مديرعامل فوالدمبارکه افزود: بايد با ارايه راه کارهاي کوتاه و بلندمدت، 
مش��کالت بخش هاي مختلف را حل نمود. اس��تفاده از ظرفيت هاي 
جديد تولي��د در نواحي مختلف و ضرورت توس��عه زيرس��اخت هاي 
الزم از جمله حمل و نقل از موضوعاتي بودکه مورد اش��اره مديرعامل 
 شرکت قرار گرفته و دستوراتي در اين زمينه به مديران مربوطه اعالم 

گرديد.
وي در ادامه گفت: همکاري در پروژه سنگان به صورت مداوم بايد در 
دستور کار ناحيه آهن س��ازي قرارگيرد تا پيمانکار با دقت و وسواس 
بيشتري نس��بت به انجام امور اين پروژه حساس به فعاليت خود ادامه 
دهد. در حقيقت کارها بايد به گونه اي انجام شود که در زمان راه اندازي 

و بهره برداري با مشکل خاصي مواجه نگرديم.
س��بحاني، با اش��اره به اينکه نتيجه عملکرد ش��رکت فوالدمبارکه در 
گزارش هاي معاونت اقتصادي ومالي شرکت متجلي است گفت: اين 
گزارشات نش��ان دهنده وضعيت س��رمايه گذاري، صادرات و فروش 
فوالدمبارکه به عنوان يک بنگاه اقتصادي است که سعي دارد عملکرد 
اقتصادي خود را با باالترين راندمان به س��رمايه گذار و سهامدار ارايه 
نموده تا اميدواري و اطمينان بيشتري را براي مشارکت حداکثري در 

سرمايه گذاري به سهامدار و سرمايه گذار منتقل نمايد و پر واضح است 
که اين گزارشات بايد از دقت و شفافيت الزم برخوردار باشد.

رييس انجمن توليدکنندگان ف��والد، وضعيت صنعت فوالد را بحراني 
ذکر کرد و گفت: در زماني که بازارهاي خارجي و داخلي بحران را تجربه 
مي کنند، فوالدمبارکه باي��د با مديريت هزينه ه��اي خود، در جهت 
تحقق سودآوري اقدام نمايد.ما درفوالدمبارکه با برنامه ريزي صحيح 
و دقيق براي تأمين مواداوليه صنايع پايين دس��تي خود توانستيم به 
توليد محصوالت مورد نياز اين مشتريان نيز اقدام نماييم و خوشبختانه 
با اقداماتي که در مجتمع فوالد س��با انجام ش��ده با توليد ورق هاي با 
ضخامت پايين مي تواني��م به نياز اين بخش از مص��رف کنندگان نيز 

پاسخ مثبت دهيم.
وي افزايش بهره وري نيروي انس��اني و لزوم آموزش نيروهاي خطوط 
توليد را حائز اهميت خواند و گفت: آموزش نيروهاي عملياتي خطوط 
توليد بايد همانند ابتداي راه اندازي فوالدمبارکه در دستور کار واحد 

آموزش قرارگيرد.
مديرعامل فوالدمبارکه افزود: بايد از فرهنگ تنبلي در کار جلوگيري 
 کني��م و از اول کمربندها را محک��م ببنديم. بايد در به��ره برداري از 
پروژه ها در موضوع برنامه ريزي براي جذب نيروي انساني به دقت عمل 
کنيم تا افزايش بهره وري نيروي انساني را نيز شاهد باشيم. ما سياستي 
براي واگذاري خطوط اصلي توليد ب��ه پيمانکار در واحدهاي جديد يا 

طرح هاي توسعه نداريم.
سبحاني تصريح کرد: مديريت خريد يکي ديگر از ارکان مهم توليد با 
ارزش افزوده است و نياز به مهندسي خريد بيش از پيش ضروري است و 
نيازها و ضرورت خريدها بايد بر اساس هزينه و زمان الزم بررسي گردد. 
ضايعات، بهره اجناس و اقالمي که در انبارها نگهداري مي شود به اضافه 
هزينه هاي انبارداري از جمله مشکالتي است که همواره در خريدهاي 
غير ضروري براي يک بنگاه اقتصادي، باال رفتن هزينه تمام ش��ده را 

موجب مي گردد.
مديرعامل فوالدمبارکه در ادامه گفت: با تش��کر از همه کارکنان، بايد 
بگويم در زمينه تغيير سيستم هاي فناوري اطالعات بسيار عالي عمل 
شد، کار س��خت و حساس��ي به خصوص در لحظه تغيير سيستم بود 
که اگرچه خيلي دش��وار بود، اما به خوبي به سرانجام رسيد. بايد همه 
عزيزان با دقت، هماهنگي، همکاري و همدلي هميشگي فعاليت کنند.

وي در پايان از کليه مديران و کارکنان در فوالد مبارکه به دليل تحقق 
برنامه هاي تدوين شده در ابتداي سال تشکر و قدرداني نمود.

 احم��د احمديان مدي��ر مجتمع فوالد س��با با اعالم خب��ر توليد ورق 
با ضخام��ت 2 ميليمت��ر در اين مجتم��ع ، گفت: در راس��تاي اهداف 
استراتژيک شرکت فوالد مبارکه و پاسخگويي به نياز مشتريان از سال 
94 در مجتمع فوالد سبا توليد ورق عرض 1250 و 1000 ، با ضخامت 

2 ميليمتر برنامه ريزي گرديد.
وي افزود: در خرداد ماه سال جاري، 70 درصد محصوالت توليدي اين 
واحد براساس برنامه فوق با بهره مندي از تالش کارکنان اين مجتمع و 
با ضخامت 2 ميليمتر اختصاص خواهد يافت که در مقايسه با سال 94 
که 5  درصد محصوالت براساس اين ضخامت توليد شدند، رشد قابل 

توجهي را نشان مي دهد.
احمدي��ان در ادامه به کاربرد اي��ن نوع ورق ه��ا در کارخانجات لوله و 
پروفيل و نورد سرد اشاره نمود و گفت: توليد ورق هاي با ضخامت پايين 
عالوه بر تأمين نياز بازار و توسعه سبد محصوالت، جلوگيري از واردات 
اين نوع محصول و خروج ارز از کشور را به همراه خواهد داشت، ضمن 
اين که کسب دانش فني توليد اين نوع ورق ها يکي از مزيت هاي رقابتي 
براي توليد کنندگان ورق هاي فوالدي به ش��مار م��ي آيد، به همين 
منظور افتخار بزرگي در کارنامه فوالد مبارکه و همچنين مجتمع فوالد 

سبا با توليد اين نوع ورق ها به دست آمده است.
وي در پاي��ان از حمايت هاي مدي��ر عامل، معاوني��ن و مديريت هاي 
شرکت و تالش کليه کارکنان فوالد سبا در تحقق اين موفقيت بزرگ 

تشکر و قدرداني نمود.

 دومين جلسه ارتقاي ايمني با حضور جمعي از مديران، دکتر ايرج دانا عضوهيئت 
علمي دانشگاه آزاد اس��المي واحد علوم و تحقيقات و مسئوالن شي��فت هاي 
کاري با رويکرد نقش ايمني فرآيند »proses safety management« در 
ارتقاي کيفيت و کميت محصول و کاهش حوادث انساني و تجهيزاتي ، در سالن 

مرکز تحقيقات شرکت فوالد مبارکه برگزار گرديد.
به گزارش خبرنگار فوالد ، در اين جلس��ه دکتر ايرج دان��ا به عنوان مدرس اين 
دوره، ضمن ارايه مطالبي در زمينه PSM عنوان کرد: توس��عه پايدار به عنوان 
يک اس��تراتژي اصلي براي برآورد نيازها بدون داشتن آثار سوئي روي سالمت 
 انسان و جلوگيري از به مخاطره انداختن قابليت هاي توليد، چند سالي است در

  پروژه ها و س��ازمان ها مد نظر قرار گرفته مي ش��ود. وي افزود: بر اين اساس، 
انس��ان ها نقش محوري در ارتباط با توس��عه پايدار بر عهده دارندکه مستحق 
برخورداري از يک زندگي سالم هماهنگ با توس��عه هاي سازماني مي باشند.

سازمان هايي که حفاظت از کارکنان را در فعاليت هاي خود در نظر مي گيرند 
و اهميت آنها را همسان کيفيت محصوالت و خدمات خود مي پندارند، معموال 
اهداف و برنامه هايي را براي رسيدگي به اينگونه موضوعات اختصاص مي دهند. 
در اين ميان ش��رکت فوالد مبارکه نيز به عنوان يک ش��رکت بزرگ در کشور، 
سرآمد شرکت هاي هم تراز اس��ت که در زمينه ايمني و آتش نشاني توانسته 
جايگاه خوبي را در بين شرکت هاي بزرگ داشته باش��د. وي ايمني فرآيندها 
را جزو الينفک مديريت ايمني خواند و با اش��اره به حادثه پااليش��گاه تگزاس 
که در س��ال 2005 رخ داد و منجر به کشته و زخمي ش��دن بيش از 196 نفر 
گرديد، نقش PSM را در ارتقاي کيفي��ت و کميت محصول و کاهش حوادث 

انس��اني و تجهيزاتي براي حاضران تش��ريح نمود.عضو هيئت علمي دانشگاه 
آزاد اس��المي واحد علوم و تحقيقات، با بيان علل اصلي، پايه و ريش��ه اي اين 
حادثه، عدم توجه اپراتور،عدم رعايت دس��تورالعمل کاري، غيبت سرپرس��ت 
شيفت در محيط کار، عدم ارتباط بين دو شيفت کاري، پيگيري رفع مغايرت 
ه��اي ايمني،تجهيزات ان��دازه گيري ناکارآم��د، بي توجهي ب��ه )رويدادها( و 
ناهنجاري هاي رخ داده شده و توجه نکردن رويدادهاي مشابه را از علل 8 گانه 
 اين حادثه برش��مرد و گفت : نتايج حاصل از بررس��ي رويدادها ما را به اين باور

 مي رساند که بهبود عملکرد ايمني در فعاليت هاي سازماني ابتدا در گرو تغيير 
و اصالح رويکرد همگاني به مقوله سالمت و ايمني و بعد از آن مديريت ايمني 
فرآيند اس��ت. نقش اصلي در تغيير و اصالح رفتارها و رويکرد همگاني متوجه 
مديران و مسئوالن واحدها و فرهنگ سازي در قالب اجراي آموزش هاي مؤثر 
اس��ت تا با اصالح رفتارهاي ناهنجار به رفتارهاي ايمن و هنجار، سطح ايمني 

ارتقا يابد.
دکتر ايرج دانا خاطر نشان کرد: اين اصالح رويکرد در سطح مديران و سرپرستان 
شيفت به صورت احساس تعهد مديريتي و التزام به رعايت دستورالعمل هاي 
کاري بروز مي کند. سرپرستان شيفت خود محرک اصلي تغيير در رفتار ايمني 
کارکنان مي باشند و بايد توجه داشت تغيير رفتار بسيار دشوار و زمان بر بوده 

بنابراين الزمه تحقق آن استمرار در برنامه ها و پافشاري بر آنهاست.
اين گزارش حاکي است، در ادامه جلس��ه ، گارگاه آموزشي با موضوع ايمني در 
مخازن بسته برگزار و در پايان از طرف معاونت بهره برداري از گروه برتر اين دوره 

تقدير به عمل آمد.

اختصاص 70 درصد ظرفیت تولید فوالد سبا
 به تولید ورق با ضخامت 2 میلیمتر

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم وتحقیقات:

ایمنی شرکت فوالد مبارکه، سرآمد شرکت های هم تراز است

W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M

نخستين دوره پرداخت وام های 80 ميليونی مسکن 
در حالی از ۳ روز ديگر آغاز می ش��ود که بازار مسکن 
هنوز رونق چندانی ندارد، در عين حال کارشناسان و 
رييس اتحاديه امالک معتقدند اين وام می تواند حجم 
معامالت را تا حدودی باال ببرد. ثبت نام از متقاضيان 
تس��هيالت 80 ميليون��ی خري��د مس��کن، صندوق 
پس انداز »يکم«،  از روز سه شنبه19 خرداد ماه سال 
گذش��ته در مراس��می با حضور وزير راه وشهرسازی، 
مديرعامل بانک مسکن و مقامات ارشد بانک مرکزی 
به صورت نمادين آغاز شد. صندوق پس انداز »يکم« 

به سپرده گذارانی که تحت شرايط مشخص، مبالغی 
را در حس��اب بانک مس��کن برای دوره زمانی معين 
سپرده گذاری کنند، سه نوع وام خريد 80، 60 و 40 
ميليون تومانی به ترتيب به ساکنان تهران، شهرهای 
بزرگ و مناطق ش��هری کوچک پرداخ��ت می کند. 
مطابق ضوابط تعيين شده برای سپرده گذاری در اين 
صندوق چنانچه گروه اول متقاضيان که در 19 خرداد 
ماه افتتاح حس��اب کرده و به مدت يک س��ال رقمی 
معادل نصف س��قف وام را در صندوق سپرده گذاری 

کنند، در 19 خرداد ماه جاری...
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رییس و نمایندگان مجلس دهم: 

در فرهنگ ،  احساس ولنگاری می کنم

 اس��تاندار چهارمحال و بختياری، از س��رمايه گذاری
 ي��ک گ��روه چين��ی در اي��ن اس��تان خب��ر داد. 
 قاسم سليمانی در نشس��ت با هيئت سرمايه گذاری
 چين��ی در ش��هرکرد گفت: اي��ن اس��تان قابليت ها

 و پتانسيل هاي فراواني براي انجام سرمايه گذاري در 
بخش هاي مختلف دارد...

تورليدرها و راهنماها سفيران فرهنگی کشور هستند 
که می توانند با رفت��ار خود فرهنگ غن��ی ايرانی را به 
کش��ورهای ديگر معرفی کنن��د تا ديدگاه ه��ا در اين 
رابطه شفاف تر شود اما...! به گزارش خبرگزاری ايمنا، 
متأس��فانه يکی از معضالتی که مدتهاس��ت در زمينه 
صنايع دستی اصفهان وجود دارد، اين است که برخی 
تورليدرهای سودجو و واسطه گر که بسياری از آن ها نيز 
غير بومی هستند، گردشگران را به سمت فروشگاه های 
صنايع دستی مش��خص برده و کاالهای صنايع دستی 
را گران تر از قيمت واقعی به گردش��گر می فروش��ند و 
درصد بااليی به عنوان حق کميس��يون از فروش��نده 
دريافت می کنند. جلس��ات متعددی ب��رای پرداختن 
به اين معضل تشکيل شده و از برخوردهای مختلف با 
اين تورليدرها سخن گفته شده اما در ميان هنرمندان 
صنايع دستی اصفهان، رضايتی درباره رفع اين مشکل 
ديده نمی شود. يک عزم ملی نياز است. ۳۳ سال است 

که می گوييم بازار صنايع دستی...

آغاز پرداخت وام ۸0 میلیونی خرید مسکن
 از ۳ روز دیگر

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

اصفهان شهرصنعتی
 و اقتصادی است
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۶0 درصد مددجویان
 کمیته امداد استان اصفهان 

خانم  هستند

5

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری عنوان کرد:
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سرمایه گذاری می کنند
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معضلی که باید به صورت جدی 
مورد توجه قرار گیرد؛

تورلیدرها و داللی 
درصنایع دستی اصفهان
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رهبر معظم انقالب اسالمی اقتصاد را مسئله اصلی کشور دانستند 
و گفتند: شرمندگیم از اینکه جوانی بیکار با دست خالی به خانه 

می رود کمتر از خود او نیست.
به گزارش فارس حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اس��المی صبح دیروز در دیدار رییس و نمایندگان مجلس دهم 
با تأکی��د بر لزوم حف��ظ اقتدار، هیب��ت و جای��گاه در رأس امور 
بودن مجلس شورای اس��المی، به الزامات قانونگذاری خوب در 
 مجلس اشاره کردند و با برشمردن اولویت های کاری مجلس در 
عرصه های اقتص��اد مقاومتی، فرهنگ و سیاس��ت های داخلی، 
 منطقه ای و بین المللی، گفتند: مجلس ش��ورای اس��المی باید

 ضمن دمی��دن روح آرام��ش در کش��ور، »انقالبی« باش��د و در 
قانونگذاری انقالب��ی عمل کند و به مواض��ع خصمانه و مغرضانه 
آمریکا، واکنش نش��ان دهد و در مقابل سیاس��ت های استکبار 

ایستادگی کند.
رهبر انق��الب اس��المی در ابتدای س��خنان خود ب��ا تبریک به 
 نمایندگان مجلس دهم به دلیل کس��ب توفیق خدمتگزاری در 
قوه مقننه، جایگاه این قوه را واال و رفیع دانستند و افزودند: وظیفه 
قانونگذاری مجلس، بسیار مهم و در واقع ریل گذاری برای حرکت 

دولت است.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای با تأکی��د بر اینکه وظیف��ه نظارتی 
مجلس، تعارضی با موضوع همکاری با دولت ندارد، خاطرنش��ان 

کردند: این همکاری به معنای گذشتن مجلس از حق خود نیست 
و نمایندگان باید با اس��تفاده از اختی��ارات قانونی خود همچون 
تحقیق و تفحص، اجرای صحیح  قانون را پیگیری کنند. ایش��ان 
با اش��اره به س��وگند نمایندگان مجلس در حفظ مبانی اسالم و 
دستاوردهای انقالب افزودند: مجلس باید واقعا در رأس امور باشد 

و حفظ جایگاه و هیبت واقعی مجلس بر عهده نمایندگان است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه یکی از ضمانت های حفظ 
جایگاه واالی مجلس شورای اسالمی، نظارت مجلس بر خویش 
اس��ت، به موضوع قانونگذاری خوب و الزامات آن اشاره کردند و 
گفتند: قانون باید »ب��ا کیفیت«، »متقن«، »هم��ه جانبه نگر«، 
»واضح«، »بدون تعارض با قوانین دیگر«، »ضد فساد«، »منطبق 
با سیاست های باالدستی«، »برگرفته از دیدگاه های کارشناسی 
بدنه دولت و خارج از دولت« و »دربر دارنده مصالح ملی به جای 

مصالح محلی« باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای به الیحه برنامه شش��م به عنوان یکی 
از دس��تورکارهای فوق العاده مهم مجلس جدید اش��اره کردند 
و افزودند: شرایط کشور، شرایط ویژه ای اس��ت، بنابراین برنامه 
شش��م باید با دقت و بدون هیچ اغماض و کوتاهی مورد بررسی و 

تصویب قرار گیرد.
ایشان همچنین با اشاره به حضور تعداد قابل توجهی از نمایندگان 
جدید، در مجلس دهم خاطرنشان کردند: من این موضوع را یک 

فرصت می دانم زیرا حضور نماین��دگان تازه نفس در کنار برخی 
نمایندگان با تجربه، زمینه س��از یک مجلس با نشاط و با انگیزه 

است که از تجربیات نمایندگان با تجربه استفاده خواهد کرد.
رهبر انقالب اسالمی سپس به موضوع اولویت های کاری مجلس 
دهم پرداختند و با تأکید ب��ر اینکه »اقتصاد«، یک موضوع اصلی 
اس��ت، افزودند: نماین��دگان مجلس، در خصوص عملی ش��دن 
اقتصاد مقاومتی بسیار تأثیرگذار هس��تند زیرا می توانند مسیر 
اقدامات اقتصادی دولت را در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار دهند و 

همچنین این موضوع را از دولت مطالبه کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تالش دشمن برای استفاده 
از حربه اقتصاد به منظور ضربه زدن به نظام اسالمی، گفتند: اگر 
چه برخی ناشی گری ها انجام شد و برخی مواضع و صحبت های 
منفعالنه، دشمن را در استفاده از حربه تحریم، تشجیع کرد، اما 
باید مشکالت اقتصادی به ویژه رکود و اشتغال حل شوند و صرف 

صحبت، فایده ندارد.
ایشان، حل موضوع رکود و اشتغال از طریق رونق تولید داخلی را 
از اولویت های اصلی و بس��یار مهم در بخش اقتصاد برشمردند و 
خاطرنشان کردند: خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، 
از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است، 

بنابراین باید برای حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود.
رهبر انقالب اسالمی مقابله با قاچاق را یکی دیگر از اولویت های 

کاری مجلس در موضوع اقتصاد دانستند و گفتند: قاچاق همچون 
خنجری به پشت نظام است که مقابله با آن هم آسان نیست، اما 
دولت باید با این پدیده ش��وم برخورد کند و مجلس نیز پشتوانه 
این برخورد باشد. حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه به موضوع 
فرهنگ به عنوان یکی دیگر از اولویت ه��ای کاری مجلس دهم 
اشاره کردند و گفتند: مسئله اقتصاد، اولویت فوری و کنونی کشور 

است ،اما فرهنگ در بلندمدت از اقتصاد نیز مهم تر است.
ایشان افزودند: در موضوع فرهنگ نوعی ولنگاری و بی اهتمامی 
در دس��تگاه های فرهنگی به چش��م می خورد، زی��را در تولید 
 کاالی فرهنگی مفید و جلوگیری از تولید کاالی فرهنگی مضر، 

کوتاهی هایی انجام می شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودن��د: در برخی مواقع تأکیدهایی 
که بر پرهیز از اس��تفاده کااله��ای مض��ر غیرفرهنگی همچون 
برخی مواد غذایی می ش��ود، بیشتر از هش��دار درباره کاالهای 
 فرهنگی مضر است، در حالی که تأثیرات سوء این کاالها بر مردم

 خطرناک تر و گسترده تر است.
ایش��ان خاطرنش��ان کردند: برخی مواقع در مقابل تولید یا ورود 
کاالهای فرهنگی مضر، موضع گیری و اقدامی نمی شود، زیرا این 
ترس وجود دارد که متهم به جلوگی��ری از جریان آزاد اطالعات 

شوند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به اقدامات س��ختگیرانه در اروپا و 
 آمریکا برای کنترل اطالع��ات گفتند: ما در حال��ی از اتهام های 
بی اس��اس آنها در خصوص جلوگیری از جری��ان آزاد اطالعات 
هراس داری��م که کنترل ه��ای ما یک دهم س��خت گیری های 

آنها نیست.
توصیه بعدی رهبر انقالب اسالمی به نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی، »انقالبی بودن، انقالبی ماندن و انقالبی عمل کردن« بود.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، مجلس ش��ورای اس��المی را نهادی 
انقالب��ی و برآم��ده از انقالب خواندن��د و خطاب ب��ه نمایندگان 
تأکید کردند: در قانون گذاری و در عمل ب��ه وظایف نمایندگی، 
 و در نط��ق ه��ا و موضع گی��ری ه��ای خ��ود، انقالب��ی عم��ل 

کنید.
ایش��ان، موضع گیری های عمومی مجلس در قبال مسایل کالن 
را مهم برشمردند و با تجلیل از کارنامه خوب مجلس نهم در این 
زمینه افزودند: مجل��س باید در مواجهه و مقابل��ه با جریان های 
معارض سیاس��ی علیه انقالب اس��المی، موضع قاطع و ش��فاف 
داشته باشد. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به رفتار کامال خصمانه 
دولت و کنگره آمریکا با جمهوری اسالمی ایران، گفتند: در مقابل 
گس��تاخی های دش��منان باید به میدان آمد و با پاس��خ محکم، 
دهان آنها را بس��ت، زیرا دش��من در عرصه سیاس��ی بر اس��اس 
عکس العمل ها محاس��به می کند و اگر احساس کند طرف مقابل 
منفعل و اهل عقب نش��ینی اس��ت، کوتاه نمی آید و زیاده خواهی 

می کند.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در همین زمینه ب��ه قضیه مذاکرات 
هس��ته ای اش��اره و خاطرنش��ان کردن��د: آمریکایی ه��ا اعم از 
دولت، کنگ��ره و کاندیداهای ریاس��ت جمهوری آین��ده، مدام 
زیاده خواهی و تهدید می کنن��د و مواضع و تهدیده��ای آنها در 
 مقطع فعلی همچون دوره قبل از توافق است و نباید در مقابل این 

گستاخی ها ساکت ماند.
رهبر انقالب اس��المی در ادامه به تشریح نقش��ه داخلی دشمن 
در فعال کردن گس��ل های داخلی پرداختند و افزودند: دش��من 
در تالش است تا گس��ل های قومی، عقیدتی و جناحی را فعال و 
تبدیل به زلزله کند، بنابراین نمایندگان مجلس باید تالش کنند 

تا این طراحی دشمن به نتیجه نرسد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: نماینده مجلس می تواند طبق 
بینش و نگاه سیاس��ی خود رأی بدهد و در موافقت یا مخالفت با 
موضوعی، اظهارنظر یا انتقاد کند، اما به هیچ وجه نباید همچون 
برخی مقاطع در دوره های قبلی مجلس کار به اختالف، کشمکش 

زبانی، یقه گیری و تشنج کشیده شود.
رهبر انقالب، ایجاد تشنج در مجلس را موجب سرریز شدن آن به 
جامعه و بروز تنش و آثار روانی منفی در جامعه دانستند و گفتند: 
در مجلس باید آرامش حکمفرما باش��د و ای��ن آرامش، قطعا به 

جامعه نیز منتقل خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای س��پس به تش��ریح طراحی دش��من 
در س��طح منطقه پرداختند و خاطرنش��ان کردند: دشمن برای 
منطقه مهم و حس��اس غرب آسیا نقشه های مش��خصی دارد و 
تالش می کند سیاست های جمهوری اسالمی را که مانع تحقق 

نقشه های اوست، خنثی کند.
ایشان در اش��اره به برخی ویژگی های منطقه غرب آسیا افزودند: 
»حضور اس��الم و مس��لمانان«، »منابع عظیم نفتی و آبراه ها« و 
»رژیم صهیونیستی« این منطقه را برای دشمن بسیار مهم کرده 
است و نقشه آنها برای این منطقه نیز همان چیزی است که چند 
سال قبل از آن به عنوان تشکیل »خاورمیانه جدید« و »خاورمیانه 

بزرگ« یاد کردند.
رهبر انقالب اسالمی با اش��اره به محقق نشدن نقشه های آمریکا 
در منطقه از جمله در عراق، س��وریه، لبنان و فلسطین، به دلیل 
ایستادگی جمهوری اس��المی، تأکید کردند: باید در مقابل این 

سیاست های سلطه جویانه ایستاد و چهره استکبار را افشا کرد.
ایش��ان با هش��دار در خصوص پرهیز از مواضع و رفتارهای مورد 
پس��ند دش��من، تأکید کردند: حقایق و واقعیت های استکبار و 
نظام س��لطه را در مواضع و نطق های خود بی��ان کنید و مراقب 
 باش��ید حرف و عمل ش��ما به آمریکا و رژیم صهیونیستی کمک 

نکند.
رهبر انقالب اس��المی در پایان خاطرنشان کردند: دشمن در سه 
س��طح بین المللی، منطقه ای و داخلی طراحی هایی برای نظام 
اس��المی دارد که در س��طح بین المللی ادامه اته��ام زنی ها، در 
سطح منطقه ای از میان برداش��تن موانع تحقق نقشه های خود 
و در سطح داخلی فعال کردن گسل هاس��ت، بنابراین همه قوا و 
مسئوالن به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسالمی باید در قبال 

این طراحی ها هوشیار باشند.
رهبر انقالب اس��المی همچنین با اش��اره به در پی��ش بودن ماه 
ضیافت الهی، ماه مبارک رمضان را فرصتی برای دعا، خودسازی و 
عمل صالح خواندند و افزودند: فرصت نمایندگی مجلس نیز که در 
اختیار شما عزیزان قرار گرفته، فرصت و موقعیتی زودگذر است 
که باید این فرصت را قدر بدانید و در انجام وظایف قانونی خود از 

خداوند کمک بخواهید.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رییس و نمایندگان مجلس دهم: 

درفرهنگ،احساسولنگاریمیکنم

دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی، در واکنش به بیانیه 
اخیر وزارت امور خارجه آمریکا گفت: این بیانیه هیچ 
تأثیری در سیاست جمهوری اسالمی ایران در دفاع از 

ملت های منطقه ندارد.
دریابان عل��ی ش��مخانی در حاش��یه همایش ملی 
روش های تحلیل اطالعاتی در جمع خبرنگاران قرار 
دادن نام ایران در لیست تروریستی وزارت امور خارجه 
آمریکا را نشان دهنده سیاست یک بام و دو هوای غرب 

در مقابل تروریست دانست.
وی اف��زود: آمری��کا ام��روز از داعش به عن��وان ابزار 
 استفاده کرده و از رژیم صهیونیستی دفاع می کند و 
راهبرد اصلی آنها س��لطه گری و مقابل��ه با جمهوری 
اسالمی ایران است. بنابراین، طبیعی است که ایران 
در لیست تروریس��تی وزارت امور خارجه آمریکا قرار 

بگیرد.
شمخانی خاطرنشان کرد: آمریکا سامان دهنده بعثی ها 
در زمان جنگ بود و ص��دام از گزارش های اطالعاتی 
آواکس های آمریکایی استفاده می کرد و از سعودی ها 

پول می گرف��ت و از بندر برخی کش��ورهای منطقه 
برای انتقال تجهیزات خود استفاده می کرد. منافقین 
هم چنین به عنوان ستون پنجم،کار بعثی های بدون 
یونیفورم )لباس نظامی( را انجام می دادند، اما آمریکا 
هرگز منافقین را در لیست گروه های تروریستی قرار 

نداد.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش��ی که روز پنجشنبه 
هفته گذشته منتشر کرد با تکرار ادعاهای اثبات  نشده 

ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد.
در بخش��ی از این گزارش آمده اس��ت که ایران »در 
سال 2015 هم اصلی ترین حامی دولتی تروریسم در 
جهان باقی مانده و مجموعه ای از حمایت ها از جمله 
حمایت های مالی، آموزش و تجهیزات را به گروه هایی 

در سرتاسر جهان ارایه می کند.«
حمای��ت از ح��زب اهلل لبن��ان، گروه ه��ای مقاومت 
فلس��طینی و گروه های عراقی از جمله مواردی است 
که در این گ��زارش از آن ها تحت عن��وان حمایت از 

تروریسم یاد شده است.

رییس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به تذکری گفت: 
وزیر نفت برای ارایه گزارش در خصوص قراردادهای جدید 

نفتی به مجلس دعوت خواهد شد.
در ابتدای جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی 
علیرضا س��لیمی نماینده مردم مح��الت در اخطار قانون 
اساسی گفت: طبق قانون اساس��ی، قراردادهای خارجی 
باید ب��ه تصویب مجلس برس��د ای��ن در حالی اس��ت که 
قراردادهای نفتی هنوز برای نمایندگان مبهم است؛ طبق 
اصل ۷۷ قانون اساسی باید این قراردادها به صورت شفاف 
در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا در صحن علنی بررسی 

و تصویب شود.
وی همچنین در اخطار دیگری گفت: مقام معظم رهبری 
روز جمعه فرمودند که طرف بدعه��د آمریکایی دبه کرده 
اس��ت، مجلس باید اق��دام الزم را در خص��وص بدعهدی 

آمریکا انجام دهد.
نماینده مردم محالت در مجلس با بیان اینکه بیش از چهار 
ماه از اجرای برجام گذشته است، گفت: طرف ایرانی به همه 
تعهدات خود عمل کرده این در حالی است که طرف مقابل 

کاری نکرده است. س��لیمی با طرح این سوال که مجلس 
بای��د در این خصوص چ��ه اقدامی انجام دهد، خواس��تار 

برخورد قاطع دولت و مجلس با این بدعهدی ها شد.
علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
این تذکر افزود: در مورد قراردادهای نفتی باید گفت این 
قراردادها به مجلس نیامد چون تفس��یر ش��ورای نگهبان 

چیز دیگری است.
وی ادامه داد: وزیر نفت را برای ارایه گزارش به مجلس در 
این خصوص دعوت می کنیم و قرارداد نیز به کمیس��یون 

انرژی داده خواهد شد.

الریجانی: زنگنه به مجلس فراخوانده می شودواکنش شمخانی به بیانیه وزارت خارجه آمریکا

پوتین در حال انتقام گیری است و نیروهای روسیه برای نابودی نیروهای 
اهریمنی داعش در پایتخت این گروه تروریستی در سوریه به پیش می روند.

  سربازان دولت سوریه با حمایت نیروهای نظامی پوتین به حومه شهر رقه 
حمله بردند و در حال آماده شدن برای نبردی تمام عیار برای آزادسازی این 
شهر هستند. رقه به ش��هر نمادین داعش مرکز قدرت داعش بدل شده و با 
سقوط آن میخ آخری بر تابوت افراط گراهایی خواهد خورد که رویای ایجاد 

خالفت در سراسر خاورمیانه را در سر می پروراندند.
پس از آنکه داعش مسئولیت ساقط کردن هواپیمای مسافربری روسیه در 
آسمان مصر که منجر به کشته ش��دن 224 نفر شد را بر عهده گرفت، نبرد 

دولت پوتین علیه تروریست ها شاهد افزایش چشمگیری بوده است.
روز جمعه بمب افکن های روس��یه اس��تحکامات دفاعی داعش��ی ها را در 
 هم کوبیدند و نیروهای زمینی بش��ار اس��د توانس��تند در نبردی سخت بر 

تروریست ها غلبه کرده و وارد روستاهای اطراف رقه شوند.
بنا بر گزارش خبرگزاری المصدر، نیروهای سوریه اعالم کردند که توانستند 
در دوراهی زکیه به پیروزی مهمی دس��ت پیدا کنند و کنترل این منطقه 
استراتژیک در حاشیه استان رقه را به دست بگیرند و اکنون در حال آماده 

شدن برای حمله ای سریع به این شهر هستند.
گفته می شود این سربازان توانستند بیش از 35 کیلومتر به طرف رقه پیش 
رفته و همچنین روستای ابوالعالج را از چنگال این گروه متعصب اهریمنی 
خارج کند. هم اکنون نیروهای سوری شهر طبقه در 50 کیلومتری بیرون 
رقه را کامال در تیررس خود دارند و قصد دارند پیش از حمله بردن به مرکز 

خالفت جهادی ها این شهر را آزاد کنند.
نیروی زمینی روس��یه حمایت بسیار س��نگینی از نیروهای ویژه روسی در 
میدان نبرد دریافت می کند و نیروی هوایی روس��یه نیز در حال پشتیبانی 
هوایی با افزای��ش بمباران بی امان مقرها و تاسیس��ات داعش در سراس��ر 
سوریه است. نیروهای کرد تحت حمایت آمریکا هم توانستند چهار روستا 
در نزدیکی شهری ش��مالی حلب را بازپس بگیرند و تسلط داعش بر نقاط 

خاورمیانه را بیش از پیش تضعیف کنند.
نیروهای عراقی گفته اند مطمئن هستند می توانند این شهر را ظرف یک 
 هفته بازپ��س بگیرند، که می توان��د پیروزی مهم دیگ��ری علیه این گروه 
 افراطی باش��د. اگر داعش فلوجه را از دس��ت بدهد، تنها موصل در شمال 
عراق را در کنت��رل خود خواهد داش��ت که آخرین س��نگر آن ها در عراق 

خواهد بود.

حمله روس ها به پایتخت داعش در سوریه؛ 

 نبردی تمام عیار در راه است

بین الملل

سفر ظریف به کشورهای شرق و شمال اروپا بسیار مورد توجه 
مقامات ارشد این کشورها قرار گرفت و استقبال شایانی از وزیر 
خارجه کشورمان و هیئت همراه صورت گرفت. سفری که گفته 
می شود بیشتر اهداف اقتصادی دارد. برای درک و تحلیل ابعاد 
و زوایای این س��فر با دکتر یاسر نورعلیوند به گفتگو نشستیم 
تا ظرفیت ها و پتانسیل های موجود برای گسترش مناسبات 
ایران و کشورهای اسکاندیناوی و ش��رق اروپا را مورد بررسی 

قرار دهیم. این کارشناس مرکز تحقیقات استراتژیک معتقد 
است: دولت روحانی نگاه افکار عمومی غرب را نسبت به ایران 

تغییر داده است. 
گس�ترش روابط با اروپا عموما متوجه بهبود مناسبات 
با کش�ورهاي اروپاي غرب�ي و به ویژه تروئیکاي س�ه 
گانه بوده اس�ت و کمتر به کش�ورهاي اسکاندیناوي و 
اروپاي شرقي پرداخته شده است، توجه جدید ایران 
به کشورهای اروپای شرقی ناشی از چه عواملی است؟

به نظر می رسد سیاست خارجی ایران پس از برجام عالوه بر 
ماموریت احیای روابط خود با کش��ورهای مهم اروپایی یکی 
از مهم ترین اولویت های خود را جس��تن ح��وزه های جدید 
همکاری در س��ایر نقاط اروپ��ا تعیین کرده اس��ت. واقعیت 
این اس��ت که سیاس��ت خارجی ای��ران در دوره های طالیی 
 روابط خود با اروپا بیش��تر متمرکز بر غرب ای��ن قاره بوده و از

 ظرفیت های شرقی آن غافل مانده است.
از دالیل توجه ایران به گس��ترش روابط با کشورهای اروپای 
ش��رقی در دوره جدید آن اس��ت که این کش��ورها بر خالف 
کش��ورهای اروپای غرب��ی از تنش ه��ای موج��ود در روابط 
 ایران و آمری��کا کمتر تاثیر م��ی پذیرند و توج��ه کمتری به 
سیاست های داخلی و خارجی ایران از جمله بحث حقوق بشر 
و موضوعاتی همچون آزمایش های موشکی دارند. همچنین 
آنها از لحاظ جغرافیایی به ایران نزدیک ترهستند، فرهنگ آنها 
به شرق نزدیک تر است و تمایل بیشتری برای تجارت پایاپای 

با ایران نشان می دهند.  

نگاه کشورهاي اروپاي شرقي به ایران به ویژه در دوران 
جنگ سرد نس�بتا مثبت بوده اس�ت، آیا این پیشینه 
تاریخي مي تواند نقطه مثبتي در بهبود روابط تهران با 

این کشورها باشد؟
به هر حال پیش��ینه تاریخی در روابط کش��ورها بسیار مهم و 
تاثیرگذار اس��ت. به عنوان مثال می بینیم پیش��ینه تاریخی 
نامطلوب انگلیس در کشور ما در مقایسه با مثال پیشینه روابط 
ما با ایتالیا و یا آلمان به چه میزان در نوع و سطح روابط با این 
سه کش��ور تاثیرگذار و متفاوت اس��ت. طبیعتا یک پیشینه 
مثبت سبب نزدیکی بیشتر و تس��هیل بهتر روابط می شود و 
یک پیشینه نامناسب همیشه به عنوان یک مانع ذهنی عمل 
می نماید و اجازه نمی دهد روابط تا س��طح خاصی ارتقا یابد 
همانطوری که در مورد انگلیس اینگونه است.در همین زمینه 
باید افزود که در دوران جنگ جهاني دوم و اش��غال لهستان، 
حدود صد و بیست هزار نفر از اتباع لهستانی که از اردوگاه های 

سیبری آزاد شده بودند به ایران مهاجرت کردند .
پس از حصول برجام فضاي عمومي نسبت به ایران در 

میان این کشورها چه تغییري کرده است؟
به طور طبیعی تا قب��ل از حصول توافق هس��ته ای، ایران در 
س��طح عمومی افکار غرب به عنوان یک کشور تهدید کننده 
امنیت جهانی معرفی می ش��د و ایران هراس��ی به واس��طه  
 تالش این کشور برای دس��تیابی به فناوری هسته ای یکی از

 مهم ترین راهبردهای غ��رب در افکار عمومی خود به منظور 
ایجاد اجماع به عنوان پشتوانه ای برای سیاست های تحریمی 

خود علیه ایران به حساب می آمد، اما این روند در نتیجه تالش 
های مجدانه دستگاه دیپلماسی در دستیابی به توافق هسته 
ای و خنثی سازی ایران هراسی روند معکوسی به این جریان 
داد و با تالشی که دولت یازدهم در ارتقای روابط خود با اروپا 
به خرج داده تا حدود زیادی افکار عمومی غرب را نس��بت به 

ایران تغییر داده است.  
به نظر ش�ما چه ظرفیت ها و در چه ح�وزه هایي براي 
همکاري ما و کشورهاي اروپاي شرقي و اسکاندیناوي 

وجود دارد؟
دارو،  تولی��د  مرک��ز  ش��رقی  اروپ��ای   کش��ورهای 
صنای��ع مکانیزاس��یون کش��اورزی، تجهی��زات پزش��کی 
 و دندانپزش��کی، صنای��ع ریل��ی، م��واد اولیه ش��یمیایی و

 افزودنی های مجاز خوراکی، کود و بذر و س��موم شیمیایی، 
صنایع فوالد و فلزات گ��ران بها و مواد اولیه صنایع آرایش��ی 
و بهداش��تی هس��تند. ضم��ن اینک��ه قیم��ت تمام ش��ده 
 فرآورده ه��ای غذایی و محص��والت صنعتی در این کش��ور 
کمت��ر از اروپای مرک��زی اس��ت و همانطور که عنوان ش��د 
 ایران می توان��د کاالهایی با کیفیت و اس��تاندارد اروپایی، اما

 با قیمتی کمتر از این کش��ورها وارد کند. ایران نیز می تواند 
محصوالت غذایی و فرآورده های خام دامی و کشاورزی را به 
این کشورها صادر کند. عالوه بر این حوزه ها، ایران و کشورهای 
اروپای ش��رقی در زمینه هایی همچون جرایم سازمان یافته، 
امنیت س��ایبری، مبارزه با م��واد مخدر و بح��ث مهاجرت و 

پناهجویی از پتانسیل های همکاری خوبی برخودارند.  

ظریف از اروپا چه آورد؟
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فوالد اخبار

ــع معدنى با  ــگاه هاى معادن و صناي ــتين همايش تخصصى آزمايش نخس
ــركت فوالد مباركه در مجموعه فرهنگى باغ  محوريت آزمايشگاه هاى ش

فردوس اصفهان برگزار شد.
ــواد اوليه و  ــاالنه ميليون ها تن م ــه س ــت: از آنجايى ك ــر صالحى گف امي
ــوالدى، توليد و عرضه  ــه توليد محصوالت ف محصوالت فوالدى در چرخ
ــد و انطباق تمام  ــرد فرآيندهاى تولي ــردد اطمينان از صحت عملك مى گ
فعاليت ها با استانداردهاى ملى و بين المللى، يكى از مهم ترين جنبه هاى 
ــگاه ها با  ــن چرخه آزمايش ــزود: در اي ــت. وى اف توليد در اين چرخه اس
نمونه بردارى و انجام آزمون هاى تخصصى به  منزله چشم هاى صنعت عمل 
ــتانداردهاى ملى و بين المللى و دستيابى  مى كنند و به انطباق توليد با اس
ــترى كمك مى نمايند. با نگاه به چشم انداز سال  به كيفيت موردنياز مش
ــش از 100 واحد  ــد 55 ميليون تن فوالد و وجود بي 1404 و برنامه تولي
توليدى كوچك و بزرگ در چرخه صنعت فوالد كشور، ايده  تشكيل انجمن 

تخصصى آزمايشگاه هاى معادن و صنايع فوالد را به وجود آمد.
مدير آزمايشگاه هاى فوالد مباركه با تشريح اهداف كالن اين انجمن گفت: 
به اشتراك گذاشتن امكانات آزمايشگاهى و دانش فنى به  صورت منطقه اى 
ــگاهى در جهت ارتقاى سطح كيفى  ــكيل قطب هاى آزمايش يا ملى با تش
واحدهاى آزمايشگاهى، ايجاد تعامل تخصصى بين آزمايشگاه هاى معادن 
و صنايع كشور، مرجع تخصصى به  منظور انتقال دانش فنى آزمايشگاه ها به 
طرح هاى توسعه در سطح ملى و همچنين ارتباطات بين المللى در جهت 
ــتفاده از فناورى هاى جديد و انتقال تجربيات و دانش در سطح ملى و  اس

بين المللى از جمله اهداف كالن اين انجمن است.
وى در ادامه به اقدامات صورت گرفته در خصوص تشكيل اين انجمن اشاره 
نمود و گفت: جهت تشكيل انجمن آزمايشگاه هاى معادن و صنايع فوالد، 
جلسات متعددى با مشاركت آزمايشگاه هاى شركت فوالد مباركه، شركت 
ذوب آهن اصفهان، شركت سنگ آهن گل گهر، شركت فوالد خوزستان و 
ــد و پس از تهيه پيش نويس  ــهرك علمى تحقيقاتى اصفهان برگزار ش ش
ــنامه و برنامه ريزى جهت برگزارى همايش آزمايشگاه هاى معادن و  اساس

صنايع فوالد، سرانجام اولين همايش آن برگزار شد.
ــگاه هاى بخش  ــتقبال آزمايش ــوالد مباركه، اس ــگاه هاى ف مدير آزمايش
ــوالد را از اين  ــركت هاى فعال در معادن و صنعت ف خصوصى و دولتى ش
همايش مناسب ارزيابى نمود و گفت: افتتاح همايش با صحبت هاى فرزاد 
ــخنرانى رييس همايش و  ارزانى معاون فناورى فوالد مباركه انجام و با س
سخنرانانى از صنعت و دانشگاه ادامه يافت و در آن عمده مطالب سخنرانان 
ــتراك اطالعات و تجربيات بين  ــرايط كنونى فوالد، لزوم اش در تحليل ش
ــتفاده از  ــگاهى براى صرفه جويى در زمان و كاهش هزينه ها و اس آزمايش

توانمندى داخلى در تجهيز آزمايشگاه ها، مطرح شد.
صالحى، در پايان از حمايت هاى معاونت فناورى، روابط عمومى، خدمات 
ــاير قسمت هايى كه در  ــهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان و س عمومى، ش

برگزارى اين همايش همكارى نمودند، تشكر و قدردانى كرد.

ــان از اجراى طرح  ــوراى عالى جوانان اتاق بازرگانى اصفه نايب رييس ش
ــتان خبر داد و گفت: در اين رويداد  بازرگانان كوچك در مدارس در تابس
جوانان بازرگان عضو معاونت با حضور در مدارس، دانش آموزان را با مشاغل 
ــعود جبارى در هفتمين جلسه  بازرگانى و كارآفرينى آشنا مى كنند. مس
شوراى عالى جوانان اتاق بازرگانى اصفهان، تصريح كرد: اين طرح به همت 
كميته بازرگانان كوچك معاونت و با همكارى مدارس نواحى 3 و 5 آموزش 

و پرورش اصفهان و براى دانش آموزان پايه 5 ،6 و 7 برگزار مى شود.
مسئول كميته بازرگانان كوچك معاونت جوانان اتاق بازرگانى اصفهان در 
ــنايى دانش آموزان با همه  اين جلسه گفت: هدف از اجراى اين طرح، آش

مشاغل از جمله بازرگانى، كارآفرينى و توليدكنندگى است.
ــان كرد: در ذهن دانش آموزان مهندسى و  مهدى حجه فروش خاطرنش
پزشكى به عنوان بهترين شغل ها جاى گرفته در حالى كه كشور براى رشد 

اقتصادى به همه مشاغل از جمله بازرگانى و كارآفرينى نياز دارد.  
ــته هاى مهندسى و  ــاره به بيكارى جوانان تحصيل كرده در رش وى با اش
پزشكى، بيان داشت: به جاى اينكه جوانان وقت خود را براى آموزش اين 

رشته ها صرف كنند مى توانند در رشته بازرگانى و تجارت تالش كنند.

ــتان اصفهان گفت: بانك توسعه تعاون  عضو هيات بازرسى اتاق تعاون اس
ــت اين بانك تعامل و همكارى  بازوى اجرايى بخش تعاون است و الزم اس

بيشترى با فعاالن اقتصادى اين بخش داشته باشد.
محمدعلى منشورى در جلسه كميسيون صنعت، معدن و انرژى بخش اتاق 
ــه اتاق تعاون با سرپرستى  تعاون، با ارائه گزارشى از نشست هيئت رييس
شعب بانك توسعه تعاون استان و طرح مسائل و مشكالت مالى و اعتبارى 
اين بخش و ارائه قول مساعد مديريت جديد بانك تعاون مبنى بر تسهيل 
در ارائه خدمات به تعاونى ها، بيان داشت: بانك توسعه تعاون بازوى اجرايى 
بخش تعاون است ولى در عمل مانند ديگر بانك ها عمل مى كند و شرايط 
و مقررات سختى را در فرآيند ارائه تسهيالت دارد كه الزم است رويكرد اين 

بانك در مواجهه با فعاالن تعاون تغيير كند.
وى ضمن برشمردن نكاتى در خصوص عوامل تاثير گذار بر كاهش توليد 
ــى كنيم در راستاى اجراى  ــت: الزم است بررس و ايجاد ركود، اظهار داش
ــب و كار  ــكالت در فضاى كس ــت هاى اقتصاد مقاومتى عمده مش سياس
ــيب شناسى ميدانى داريم  چيست، زيرا قبل از هر اقدامى نياز به يك آس
و بايد مشخص گردد نقش و عملكرد بانك ها، بى ثباتى قيمت ارز، حامل 
هاى انرژى، بى ثباتى قوانين و مقررات و همچنين مشكالت نظام ادارى در 
فرآيند سرمايه گذارى، توليد و صادرات به چه ميزان تاثير گذار هستند تا 

بهتر بتوان تصميم گيرى و عمل كرد.

با حضور فوالدسازان مطرح كشور برگزار شد:

نخستين همايش تخصصى 
آزمايشگاه هاى معادن و صنايع معدنى

وام 10ميليونى ازدواج منابع مالى ندارد

تدبير بانك مركزى چيست؟

به همت معاونت جوانان اتاق بازرگانى اصفهان؛

طرح بازرگانان كوچك در
مدارس اصفهان اجرا مى شود

عضو هيئت بازرسى اتاق تعاون استان اصفهان مطرح كرد:

ضرورت تعامل بيشتر بانك توسعه 
تعاون با فعاالن اقتصادى اين بخش

ــد وزارت نفت تاكيد دارند بنزين دو  در حالى كه مديران ارش
ــاد خواهد بود، مديرعامل شركت ملى  نرخى منشأ رانت و فس
پخش فرآورده هاى نفتى گفت: اين كه عدد و رقم فساد چه قدر 
است را نمى دانيم، اما به طور كلى فساد عمدتا در ميان همين 
بنزين فروش ها اتفاق مى افتد. سيد ناصر سجادى، در پاسخ به 
پرسشى درباره ميزان فساد بنزين دو نرخى، گفت: درباره فساد 
بنزين دو نرخى و مواردى از اين دست نمى توان برآوردى ارائه 
كرد ولى به طور كلى هر كااليى دو نرخى عرضه شود زمينه فساد 
در آن وجود دارد. وى افزود: اوايل انقالب كوپن روغن نباتى و 
شكر و امثال اينها ارائه مى شد و بايد بگويم هر كااليى دو نرخى 
ــود. مديرعامل شركت ملى  باشد زمينه فساد آن فراهم مى ش
پخش فرآورده هاى نفتى توضيح داد: كمترين فساد آن است 
كه مجبوريم به خودروهاى عمومى مانند تاكسى ها، آژانس ها 
و وانت ها سهميه بدهيم و اينها كار نمى كنند و سهميه خود را 
به فروش مى رسانند.  وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا برآورد 
غير دقيقى هم درباره ميزان فساد بنزين دو نرخى داريد، گفت: 
نه؛ اصال نمى توان گفت؛ مثال براى تاكسى صرف نمى كند و يك 

روز كار نمى كند و بنزين را مى فروشد تا چيزى به دست آورد.
چرا بايد كارت هوشمند بنزين را نگه داريم؟

سجادى در پاسخ به اين پرسش كه براساس نظر ستاد مبارزه 
ــه بنزين دو نرخى  ــاق كاال و ارز مصوبه مجلس منجر ب با قاچ
نمى شود و دولت مى تواند ميزان سهميه را به ميزانى تعيين كند 
ــتفاده از نرخ دوم نباشد، گفت: چه دليلى  كه اصًال نيازى به اس
دارد اين كار را بكنيم! سامانه هوشمند قرار بوده كارهايى بكند 
كه آن كارها را در زمان خودش انجام داده و ديگر نيازى به آن 
ــامانه هوشمند قرار بود نرخ بنزين را  نيست. وى اضافه كرد: س
اصالح كند و جلوى افزايش مصرف و قاچاق را بگيرد كه اين كار 
را كرده است اما آمار و ارقام نشان مى دهد كه آمار رشد مصرف 
بنزين در سال گذشته پايين بوده و در سال 94 نسبت به سال 

93 حدود دو درصد بوده و در 50 روز ابتداى امسال هم ميزان 
رشد مصرف يك درصد بوده است.

اين مقام مسئول ادامه داد: بعضى از دوستان تصور مى كردند 
كه اگر بنزين بدون محدوديت و آزاد عرضه شود رشد مصرف 
باال خواهد بود كه اين اتفاق به دليل قيمت هزار تومانى بنزين 
نيفتاده است. قبل از بنزين هزار تومانى در زمان بنزين دو نرخى 
ما رشدهاى مصرف 6 و 7 درصدى داشتيم اما االن رشد مصرف 

2 درصد شده كه منطقى است.
وضعيت گازوئيل با بنزين متفاوت است

وى در پاسخ به اين پرسش كه اگر قرار بود مشكلى ايجاد شود 
ــد، گفت: وضعيت گازوئيل  و در مورد گازوئيل هم ايجاد مى ش
متفاوت است چون فقط حمل و نقل عمومى گازوئيل استفاده 
ــوى دولت پرداخت  مى كند و هنوز يارانه زيادى براى آن از س

مى شود. سجادى افزود: بنابراين حساب گازوئيل حمل و نقل 
با بنزين فرق مى كند چون بنزين به نرخى رسيده كه جاذبه اى 
براى قاچاق ندارد اما انگيزه زيادى براى قاچاق گازوئيل 300 
ــتم نظارت و كنترل را  تومانى وجود دارد و ما مجبوريم سيس
دقيق كنيم. همچنين محاسبات نهادهاى مسئول، نهادهاى 
ــى از جمله مركز پژوهش هاى مجلس و كارشناسان  پژوهش
ــتفاده از كارت هوشمند سوخت در  مستقل نشان مى دهد اس
ــارد دالرى در  ــال الاقل باعث صرفه جويى 75 ميلي طول 8 س
مصرف بنزين در كشور شده است. بر خالف وزارت نفت، ستاد 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز به عنوان متولى اصلى مبارزه با قاچاق 
ــنهاداتى را  ــوخت مخالف حذف كارت سوخت بوده و پيش س
مشابه مصوبه مجلس براى حفظ كارت سوخت به هيئت دولت 

ارائه داده است.

بانك مركزى بايد طرحى را به شوراى پول و اعتبار ارائه دهد 
ــال مبنى  كه ضمن الزام بانك ها به اجراى قانون بودجه امس
بر افزايش وام ازدواج به 10ميليون تومان منابع مشخصى را 

براى اين تسهيالت در نظر گرفته باشد.
ــى ازدواج خبر  ــنه 10ميليون تومان ــهيالت قرض الحس تس
ــر شد و از  ــال 95 به سرعت منتش ــى بود كه ابتداى س خوش
ــار اين خبر زوج هاى جوان پيگير  همان ساعات آغازين انتش

دريافت آن بودند.
به دنبال طرح آن در مجلس مقاومت هايى از سوى نظام بانكى 
ــكل گرفت. داليل متعددى ذكر مى كردند دال بر  ــور ش كش
ــيار محدود است و  ــرفصل قرض الحسنه ازدواج بس اينكه س

ــدى را در بودجه 95 تصويب كند چه ها  اگر مجلس چنين بن
كه مى شود: صف انتظار طوالنى تر مى شود، تعداد كمترى از 
اين تسهيالت بهره مند مى شوند و نظام بانكى توان پرداخت 
اين تسهيالت را ندارد. به هر حال على رغم اعتراض بانك ها، 
ــوراى نگهبان ايرادى بر اين بند وارد ندانست و تسهيالت  ش
قرض الحسنه ازدواج از 3 ميليون تومان به 10 ميليون تومان و 

دوره بازپرداخت آن از 3 سال به 4 سال افزايش يافت.
براساس تبصره 29 قانون بودجه سال 1395 كل كشور كه در 
29 ارديبهشت ماه سال جارى از طرف مجلس شوراى اسالمى 
به دولت ابالغ شد «به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك 
ــت كليه بانكها  ــالمى ايران موظف اس مركزى جمهورى اس

ــور را ملزم كند به اندازه سهم خود  ــات اعتبارى كش و مؤسس
ــنه پس انداز و جارى در  ــپرده هاى قرض الحس از مجموع س
پرداخت تسهيالت قرض الحسنه مشاركت كرده و تسهيالت 

قرض الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.
ــراى هريك  ــنه ازدواج ب ــهيالت قرض الحس ـ تس تبصره 1ـ 
ــال به يكصد  ــى ميليون (30,000,000) ري از زوجين از س
ميليون (100,000,000) ريال با دوره بازپرداخت چهارساله 

افزايش مى يابد.
ــهيالت  ــت اعطاى تس ـ بانك مركزى موظف اس ــره 2ـ  تبص
ــد كه تعداد  ــوى مديريت كن ــنه ازدواج را به نح قرض الحس
ــاه كمتر از پنجاه  ــف وام ازدواج در پايان هر م جوانان در ص

هزار نفر باشد.
ـ بانك مركزى وظيفه نظارت بر اجراى اين قانون و  تبصره 3ـ 

جريمه بانكهاى متخلف در اين زمينه را برعهده دارد».

مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى :

هر دو نرخى اى، فسادآور است

معاون وزير كشاورزى اعالم كرد:

تامين نان ماه رمضان
بدون تغيير قيمت

رييس اتحاديه قنادان؛

قيمت مصوب زولبيا و باميه رمضان 
اعالم شد

بازگشت مشتريان قديمى به بازار؛

صادرات 7 ميليارد دالرى
فرش به آمريكا

دبير كل انجمن صنفى خرما؛

خرماى تازه از قافله ماه رمضان
عقب ماند

ــمار مى رود از  ــتانه ماه رمضان، نان كه هميشه قوت غالب مردم به ش در آس
اهميت بيشترى برخوردار مى شود كه در اين باره معاون وزير جهاد كشاورزى 
اعالم كرد: هيچ نگرانى بابت تامين گندم و نان براى ماه رمضان وجود ندارد و 
هرگونه اعمال تغيير در سهميه آزاد نانوايى ها يا تغيير ساعت كار آنها با تصميم 

كارگروه هاى استانى است.
ــركت بازرگانى داخلى، اظهار كرد: ماهانه به حدود  على قنبرى مديرعامل ش
750 هزار تن گندم براى توليد و تامين انواع نان نياز داريم كه هيچ مشكلى با 
توجه به توليد و ذخاير كشور وجود ندارد. اگر در ماه مبارك رمضان ميزان نياز 
خبازى ها براى توليد نان افزايش يابد سهميه نانوايى ها نيز براساس تصميمات 
و مصوبات كارگروه هاى استانى افزايش مى يابد. وى افزود: هيچ تغيير قيمتى 
در ماه رمضان در زمينه آرد و نان انجام نخواهد شد و نظارت بر نانوايى ها در اين 

ماه افزايش پيدا خواهد كرد.
ــاره به توليد مناسب گندم در سال  ــركت بازرگانى دولتى با اش مديرعامل ش
ــت گندم تا امروز حدود دو ميليون و  جارى اظهار كرد: از ابتداى فصل برداش
ــده كه از  700 هزار تن محصول به ارزش 3300 ميليارد تومان خريدارى ش
اين ميزان حدود 2500 ميليارد تومان به كشاورزان پرداخت شد و مابقى نيز 

به زودى پرداخت مى شود.
ــال جارى انجام نخواهد شد و در صورت اجازه  به گفته وى، واردات گندم در س
ــت، چراكه  ــادرات را خواهد داش ــتراتژيك قابليت ص ــول اس دولت اين محص
پيش بينى و برآوردها مبنى بر خريد تضمينى حدود 10 ميليون تن گندم است.

 رييس اتحاديه قنادان از تعيين قيمت زولبيا و باميه ماه مبارك رمضان خبر داد 
ــاس اين مصوبه، قيمت هر كيلوگرم زولبيا و باميه درجه يك براى  و گفت: براس

اين ماه 11 هزار تومان تعيين شد.
ــيون نظارت دولت براى  ــه امروز كميس ــريح جزئيات جلس على بهرمند، با تش
ــت: بر اساس  قيمت گذارى اقالم ويژه ماه مبارك رمضان خبر داد و اظهار داش
ــك 11 هزار تومان و  ــر كيلوگرم زولبيا و باميه درجه ي تصميم دولت، قيمت ه

درجه دو 10 هزار و 500 تومان تعيين شده است.
ــه دولت براى  ــه اتحاديه قنادان ب ــنهاد اولي رييس اتحاديه قنادان افزود: پيش
نرخ گذارى زولبيا و باميه درجه يك ماه مبارك رمضان 12 هزار و 800 تومان بود 

كه امروز در جلسه رسمى برگزار شده، قيمت به 11 هزار تومان كاهش يافت.
ــاه مبارك رمضان  ــود كه در م بهرمند تصريح كرد: به هموطنان توصيه مى ش

ــا از واحدهاى  زولبيا و باميه را تنه
صنفى داراى پروانه خريدارى كنند 
و به دليل 500 تا هزار تومان خريد 
ــالمتى خود را به خطر  ارزان تر، س
ــود  ــنيده مى ش ــد؛ چراكه ش ندازن
سودجويان از هم اكنون برنامه ريزى 
ــه در  ــا و بامي ــروش زولبي ــراى ف ب
واحدهاى صنفى غيرمجاز يا خارج 

از قنادى هاى داراى پروانه دارند.

رييس مركز ملى فرش ايران از شتاب گرفتن صادرات فرش دستباف ايران به 
بازارهاى جهانى خبرداد و گفت: مشتريان قديمى ايران برگشتند.

ــتباف  ــب بودن اعداد صادراتى فرش دس ــر گفت: با وجود نامناس حميد كارگ
ــال جارى رشد قابل مالحظه اى در اين حوزه  ايران در سال گذشته، در آغاز س
ــال بهترى براى فعاالن اقتصادى  به چشم مى خورد كه مى تواند نويدبخش س

فرش ايران باشد.
ــاى گمرك جمهورى  ــزود: آنگونه كه آماره ــرش ايران اف رييس مركز ملى ف
ــال، بيش از 234 تن فرش  اسالمى ايران نشان مى دهد، در فروردين ماه امس
دستباف به ارزش بيش از 11 ميليون دالر از كشورمان به بازارهاى هدف صادر 
ــته، رشدى حدود دو برابر را چه به  شد كه نسبت به مدت مشابه در سال گذش
ــان مى دهد. بر اين اساس، در فروردين ماه  لحاظ وزنى و چه از نظر ارزشى نش
ــتباف به ارزش بيش از 5 ميليون دالر  سال قبل، نزديك به 113 تن فرش دس

از ايران صادر شده بود.
ــال جارى به  ــتباف در آغاز س وى تصريح كرد: بخش اعظم صادرات فرش دس
مقصد آمريكا ارسال شده است كه نزديك به 7 ميليون دالر را شامل مى شود و 
بازگشايى درهاى بازار آمريكا به روى دستبافته  هاى ايرانى مى تواند نشانه بهبود 
اعداد صادراتى فرش ايران در سال جارى باشد، اين در حالى است كه در چند 
سال گذشته، ورود فرش هاى دستباف توليد ايران به خاك آمريكا ممنوع بود 
كه با لغو اين محدوديت در پى اجرايى شدن برجام، شاهد آغاز صادرات فرش به 

آمريكا به عنوان بزرگترين خريدار فرش در دنيا هستيم.

دبير كل انجمن صنفى خرما گفت:توليد خرماى تازه به ماه رمضان امسال 
ــال جارى ماه رمضان زودتر از فصل برداشت آغاز  ــد چرا كه در س نمى رس

شده است.
على اصغر موسوى دبير كل انجمن صنفى خرما، با اشاره به قيمت خرما 
در ماه مبارك رمضان اظهار داشت: ميزان مصرف ساالنه خرما در كشور 
ــزان در ماه رمضان  ــوده كه 50 درصد اين مي 500 الى 550 هزار تن ب

مصرف مى شود.
وى با اشاره به قيمت خرما گفت: در حال حاضر هر كيلو خرما به قيمت 9 الى 
10 هزار تومان در بازار به فروش مى رسد و اين درحالى است كه درابتداى 
فصل هزار و 500 الى 2 هزار و 500 تومان از كشاورزان خريدارى شده است.

گفتنى است كه نرخ تضمينى خريد  خرما با نرخ واقعى خود فاصله چندانى 
دارد كه اين رقم براى كشاورز صرفه اقتصادى ندارد.

موسوى  با اشاره به اينكه قيمت 6 هزار تومانى خرما  در اين ماه منطقى است، 
بيان كرد: افزايش چند برابرى قيمت  خرما از ابتداى فصل اجحاف در حق 
مصرف كننده است چرا كه در اين ميان واسطه گران با خريد خرما و ذخيره 

سازى آن در سردخانه ها به سود هاى هنگفتى دست مى يابند.
ــازه افزود: توليد  ــاره به توليد خرماى ت دبير كل انجمن صنفى خرما با اش
خرماى تازه به ماه رمضان امسال نمى رسد چرا كه در سال جارى ماه رمضان 
زودتر از فصل برداشت آغاز شده است و تنها ممكن است خرماى تازه تا اواخر 

ماه در برخى نقاط برسد.

رييس اتاق بازرگانى اصفهان با بيان اينكه اصفهان 
ــت، گفت: 8 هزار  شهرى صنعتى و اقتصادى اس
واحد صنعتى در اصفهان در حال فعاليت هستند، 
ــتان  ــد معدنى فعال در اين اس بيش از 700 واح

وجود دارد.
ــهل آبادى در نشست بررسى  سيد عبدالوهاب س
ــرمايه گذارى اصفهان  ــارى و س ــاى تج فرصت ه
ــاى بين المللى اتاق  ــالن همايش ه و آلمان در س
بازرگانى اصفهان با اشاره به ظرفيت هاى اقتصادى 
ــت: ايران و  ــتان اصفهان اظهار داش و صنعتى اس
آلمان از 143 سال پيش باهم وارد تعامل اقتصادى 
ــده و تا قبل از تحريم هاى ظالمانه، اين روابط  ش
ادامه داشت. وى با بيان اينكه هم اكنون نيز روابط 
ــبى است، تصريح كرد:  ايران با آلمان روابط مناس
ــور  ــجوى ايرانى در اين كش بيش از 6 هزار دانش
ــور نخستين كشورى  تحصيل مى كنند و اين كش
ــا ايران وارد مذاكره  بود كه پس از امضاى برجام ب

شد.
رييس اتاق بازرگانى، اصفهان را شهرى صنعتى و 

اقتصادى معرفى و وجود 163 واحد آموزش عالى 
در سطح استان را نشانه هايى بر دانش بنيان بودن 
اصفهان قلمداد كرد و افزود: در طول اين سال ها، 
ــده و بيش از 60  رشد قابل توجه علمى حاصل  ش
ــگاهى اصفهان را  درصد از فارغ التحصيالن دانش
بانوان تشكيل مى دهند. وى  بيان كرد: رتبه كمى 
و كيفى اصفهان در حوزه دانشگاهى، در ايران در 
رده دوم قرار داشته و در زمينه صنايع دانش بنيان، 

اصفهان رتبه قابل قبولى دارد.
سهل آبادى تصريح كرد: 8 هزار واحد صنعتى در 
ــتند، بيش از 700  ــال فعاليت هس اصفهان در ح
واحد معدنى فعال در اين استان وجود دارد و عالوه 
ــور، صنايع نساجى،  بر توليد 70 درصد فوالد كش
پتروشيمى، سيمان و كشاورزى استان از رتبه هاى 

بااليى در سطح كشور برخوردارند.
وزير اقتصاد ايالت زاكس آلمان گفت: نقطه اوج 
سفر ما به ايران آمدن به شهر اصفهان بود و من 
فكر مى كنم به قلب فرهنگى و صنعتى ايران پا 
ــته ايم. مارتين داليگ اضافه كرد: استان  گذاش

ــتركات زيادى از جمله جمعيت و  اصفهان مش
ــس دارد. وى بيان  ــتان زاك صنعتى بودن با اس
ــتقيم و رو در روى مردم و  ــاط مس ــرد: ارتب ك
ــكار براى  ــور بهترين راه ــركت هاى دو كش ش
انجام فعاليت هاى مشترك به ويژه فعاليت هاى 

اقتصادى در آينده است.
ــتان  ــده ديگر از دو اس ــه دو نماين در ادامه جلس
ــت و مكلنبورگ-فورپومرن به ارائه  زاكس-آنهال
ــتان اصفهان  ــهر و اس ــود پيرامون ش نظرات خ
ــترك  ــبت به برقرارى روابط مش پرداختند و نس
ــان ابراز  ــا اصفه ــى در آينده ب ــارى و فرهنگ تج

اميدوارى كردند.
ــكل از 60 نفر از  ــى متش ــارى آلمان ــت تج هيئ
مسئوالن و دست اندركاران در زمينه هاى معمارى، 
ــاز، شيمى،  ــى، ساخت وس برنامه ريزى و مهندس
ــزات و لوازم  ــتيك، مكانيكى، تجهي انرژى، لجس
ــت با  جانبى، دارويى و صنايع غذايى در اين نشس

همتايان اصفهانى خود به تبادل نظر پرداختند.

نخستين دوره پرداخت وام هاى 80 ميليونى مسكن 
ــود كه بازار مسكن  در حالى از 3 روز ديگر آغاز مى ش
هنوز رونق چندانى ندارد، در عين حال كارشناسان و 
رييس اتحاديه امالك معتقدند اين وام مى تواند حجم 

معامالت را تا حدودى باال ببرد.
ــهيالت 80 ميليونى خريد  ــام از متقاضيان تس ثبت ن
مسكن، صندوق پس انداز «يكم»،  از روز سه شنبه19 
ــمى با حضور وزير  ــال گذشته در مراس خرداد ماه س
راه وشهرسازى، مديرعامل بانك مسكن و مقامات ارشد 

بانك مركزى به صورت نمادين آغاز شد.
صندوق پس انداز «يكم» به سپرده گذارانى كه تحت 
ــخص، مبالغى را در حساب بانك مسكن  شرايط مش
ــپرده گذارى كنند، سه نوع  براى دوره زمانى معين س
ــى به ترتيب  ــد 80، 60 و 40 ميليون تومان وام خري
ــهرهاى بزرگ و مناطق شهرى  به ساكنان تهران، ش

كوچك پرداخت مى كند.
مطابق ضوابط تعيين شده براى سپرده گذارى در اين 
صندوق چنانچه گروه اول متقاضيان كه در 19 خرداد 
ــال رقمى  ــاب كرده و به مدت يك س ماه افتتاح حس

ــقف وام را در صندوق سپرده گذارى  معادل نصف س
كنند، در 19 خرداد ماه جارى (يعنى درست يك سال 

بعد) مى توانند تسهيالت مصوب را دريافت كنند.
به عنوان مثال متقاضيان در تهران براى دريافت 80 
ــكن از صندوق «يكم»،  ميليون تومان وام خريد مس
چنانچه مدت انتظار «يك ساله» مدنظر متقاضى باشد، 
بايد 40 ميليون تومان در زمان افتتاح حساب صندوق 

نزد بانك مسكن، پس انداز انجام دهد.
اين روزها كه بازار مسكن چندان حال و روز خوشى به 
جهت خريد و فروش ندارد ورود اين وام ها مى تواند تا 
حدودى يخ خريد و فروش را هر چند با آغاز ماه مبارك 

رمضان آب كند.
ــكن معتقدند وام 80  ــان بازار مس اگر چه كارشناس
ــر روى واحدهاى كوچك تاثير  ميليون تومانى فقط ب
ــت و نمى تواند تغييرى را در وضعيت كنونى  گذار اس
بازار مسكن به وجود بياورد اما رييس اتحاديه امالك 
ــاى 80 ميليونى مى تواند  مى گويد:قطعا ورود وام ه

حجم معامالت مسكن را افزايش دهد.
فرشيد پورحاجت دبير كانون سراسرى انبوه سازان نيز 

معتقد است كه اين وام به اقشار ميانى جامعه كه قصد 
خريد آپارتمان هاى كمتر از 70 متر را دارند كمك مى 
كند اما در مناطق برخوردار، استفاده از اين تسهيالت 
ــى ندارد.همچنين محمد مهدى مافى  كارايى چندان
ــران تصريح  ــازان ته ــرى انبوه س عضو كانون سراس
كرد: اين وام بر روى مسكن ارزان قيمت ممكن است 
ــد اما در ديگر بخش هاى مسكن،  تاثيراتى داشته باش
ــت. وى با تاكيد بر اينكه بعيد به  تاثيرى نخواهد داش
ــى در بازار مسكن ايجاد  نظر مى رسد تغيير محسوس
شود، اظهار داشت: اين وام ها يك مشكل بزرگ براى 
كالن شهرها محسوب مى شوند به اين دليل كه منجر 
به افزايش جمعيت در شهرهاى بزرگ شده و مهاجرت 
ــهرهاى كوچك را به شهرهاى بزرگ  از روستاها و ش

افزايش مى دهد.
ــروج از ركود  ــن وام براى خ وى در خصوص نقش اي
بخش مسكن گفت: بى تاثير نيست؛ به ويژه از جنبه 
روانى ممكن است كه صاحبان آپارتمان ها اميدوار به 
بازار بهترى شوند اما در بلندمدت كمكى به رونق بازار 

مسكن نمى كند.

رييس اتاق بازرگانى اصفهان:

اصفهان شهر صنعتى و اقتصادى است
پيش بينى كارشناسان از رشد معامالت واحدهاى كوچك؛

آغاز پرداخت وام 80 ميليونى خريد مسكن از 3 روز ديگر
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7) طوطى قرمز

10) طاووس

6) مرغ ماهيخوار

8) اردك ماندارين

9) تاناجر بهشتى

ــكار مى گرديده و از گوشت آن به عنوان وعده هاى    اين گونه زيبا از دير باز توسط سرخپوستان ش
غذايى مصرف مى شده، بال هاى رنگى آن هم كاربرد تزيينى داشته است.

ــت. اين پرنده هم مورد احترام شرقى ها و هم طاووس تنها گونه اى است كه توسط انسان ها اهلى شده اس
ــت كه مانند چترى رنگين كمانى باز ــت.  ويژگى منحصر به فرد اين پرنده پرهاى زيباى آن اس  غربى هاس

 مى شود، اين چتر اغلب اوقات با دم آن اشتباه گرفته مى شود.

ــريعا پرواز  مى كند. روى بال هاى  اين پرنده عالقه مند به تنهايى است؛ اگر بتوانيد آن را ببينيد س
آن نقطه هايى سفيد رنگ وجود دارد كه در تابش نور خورشيد انعكاسى زيبا از آنها را مى توان ديد.

ــود و از آن جايى كه بسيار زيباست  ــاخه هاى درختان ديده مى ش اين اردك روى صخره ها و ش
گونه اى محافظت شده است كه در پارك هاى ملى از آن مراقبت مى شود.

 زيستگاه اين پرنده زيبا در شرق بوليوى، كلمبيا، گويان و برزيل گزارش شده است. اين پرنده زيبا تركيب رنگى بسيار 
چشم نوازى دارد و مى تواند در دسته زيباترين پرنده هاى جهان قرار گيرد.

10 گونه از زيبـا ترين 
پرنده هاى جهان(2)

10،000 گونـه پرنـده  بـه صـورت كلـى 
قطعـا و  دارد  وجـود  جهـان  درسـطح 
 10 گونه اى كه ما در اين مطلب معرفى خواهيم 

كرد شامل همه پرندگان زيبا نخواهد شد، اما 
موضوع جالب اين اسـت كه اغلب زيباترين 

گونه هاى پرندگان، نر هستند.

خبر

مديركل محيط زيست هرمزگان ساخت و سازهاى مجتمع هاى 
تجارى و ابنيه هاى تفريحى در سواحل بندرعباس و جزاير را يكى 

از معضالت جدى استان هرمزگان عنوان كرد.
مجيد وفادار در مورد ساخت و ساز بازار ماهى فروشان و پالژ بانوان 
در ساحل محله پشت شهر و سورو در بندرعباس گفت: ساخت و 
سازهايى كه در سواحل بندرعباس انجام مى شود، مانند اسكله ها، 
يك نياز براى توسعه است، اما بايد استفاده از سازه ها به روز باشد.

ــكل در محله نخل ناخدا اظهار  ــكله نخلى ش ــاره به اس وى با اش
ــتانداردهاى اصولى و روز داشت: اسكله نخل ناخدا هيچگونه اس

ــوردى يكى از  ــادر و دريان ــازمان بن ــازى را ندارد. س ــكله س  اس
ــاخت و ساز در حريم  سازمان هاى مربوطه در ارايه مجوزهاى س
درياست، ولى همين سازمان استانداردهاى اصولى در حفاظت از 

محيط زيست را رعايت نمى كند.
ــاى دولتى ديگر  ــتگاه ه ــد دس وفادار افزود: از زمانى كه اعالم ش
ــد، كارگروهى براى  ــكايت نكنن در مجامع قضايى از همديگر ش
ــتگاهى در استاندارى ها تشكيل شد ولى  رفع اختالفات بين دس
متاسفانه هرگونه مورد تخلفى از سوى دستگاه هاى دولتى به اين 

كارگروه ارجاع شد، ترتيب اثرى داده نشد.
ــاز بازار ماهى فروشان و  ــاخت و س ــاره به آغاز مجدد س وى با اش
ــان به دليل اينكه در حريم 60  پالژبانوان گفت: بازار ماهى فروش
مترى دريا ساخته شده مورد انتقاد رييس جمهور بود، در برهه اى 
از زمان براى اين پروژه توسط دادگاه دستور توقف گرفته  شد، ولى 

مجددا فرآيند ساخت و ساز آن ادامه پيدا كرد.
مديركل محيط زيست هرمزگان افزود: بازار ماهى فروشان و پالژ 
ــت، ولى راه ساخت و ساز اشتباه  بانوان هم يك نياز براى شهر اس
ــازهاى كنونى مجوزهاى زيست  است، هيچ كدام از ساخت و س

محيطى ندارند. 
ــكله نخل ناخدا هم مجوز  ــان و پالژ بانوان و اس بازار ماهى فروش

محيط زيست ندارند.
ــرد: در مقطعى آب و  ــورد ورود فاضالب به دريا عنوان ك وى در م
فاضالب استان مدعى بود كه فاضالب يا همان پساب خروجى به 
دريا از تصفيه خانه فاضالب شهر بندرعباس استاندارد است، ولى 
نمونه ها به چهار آزمايشگاه معتبر ارسال شد و جواب نشان دهنده 
ــت محيطى پساب ورودى به دريا عدم وجود استانداردهاى زيس

 بود.
ــود،  وى با بيان اينكه 600 ليتر در ثانيه فاضالب وارد دريا مى ش
ــد و مقرر شد تا با اصالح  افزود: سال 94 بخش خصوصى وارد ش
شبكه و ايجاد تغييرات در تصفيه خانه فاضالب بندرعباس خروجى 
فاضالب را پس از تصفيه به سازمان هاى مورد نياز جهت مصارف 

صنعتى و فضاى سبز بفروشد.

ساخت وساز درحريم دريا
 معضل جدى است

ــتى ميراث ارزشمندى است  ــت و تنوع زيس محيط زيس
ــل  هاى قبل به امانت گرفته و بايد به  ــر آن را از نس كه بش
نسل  هاى بعد بسپارد، اما در اين ميان زياده خواهى انسان 
ــيارى از  اين ميراث را به مخاطره انداخته به طورى كه بس
گونه هاى گياهى و جانورى با خطر انقراض مواجه  شده اند.

ــترش زمين هاى كشاورزى،  ــينى، گس ــهر نش توسعه ش
ــه بهانه  ــگل ها ب ــان و نابودى جن ــه درخت ــى روي قطع ب
ــه تامين  ــدد با توجي ــدهاى متع ــى، احداث س جاده كش
ــاالب ها و  ــدن ت ــك ش ــال آن خش ــه دنب ــرب و ب آب ش
ــى و جانورى، بروز  ــراض گونه هاى گياه رودخانه ها، انق
ــوع توفان هاى  ــد گرد و غبار و وق پديده هاى جديد مانن
مختلف دريايى و خشكى، پيامد زندگى شهر نشينى و زياده 

خواهى انسان از طبيعت است.
آمارهاى رسمى دقيقى در مورد انقراض گونه هاى گياهى 
و جانورى وجود ندارد، اما برخى معتقدند كه در هر 15 تا 
20 دقيقه يك گونه زيستى در جهان به طور كامل منقرض 
ــيار  ــته و وضعيت را بس ــود، برخى پا را فراتر گذاش مى ش
ــد كه در هر دقيقه يك  وخيم تر مى دانند و اعالم مى كنن

گونه منقرض مى شود.
ــوان عمق فاجعه را  ــه اين آمارها مى ت با نگاهى اجمالى ب

ــان هاست؛ زيرا  دريافت، تمام اينها نتيجه جاه طلبى انس
خود را مالك زمين و هرچه در آن است مى داند از اين رو 
ــى خواهد با آنها  ــى دهد هرطور كه دلش م به خود حق م
ــم خودش  ــل از اينكه دود اين تفكر به چش رفتار كند غاف

مى رود.
ــت ريشه در  ــت و هر چه در آن اس حفاظت از محيط زيس
ــا دارد، نحوه برخورد  ــگ و اعتقادات ملت  ه اخالق، فرهن
ــا فرهنگ و ــه نزديكى ب ــت، رابط ــان با محيط زيس انس

 ارزش  هاى اخالقى در اديان و جوامع گوناگون دارد.
در بيشتر مذاهب، از جمله دين اسالم به طور ويژه احترام 
ــتى موجود در  ــت از گونه هاى زيس ــت و حفاظ به طبيع
ــود  ــوب مى  ش آن، مورد توجه و جزو تعاليم دينى محس
ــتن بال فرشته تشبيه  ــاخه درخت به شكس و شكستن ش

شده است.
ــت و هرآنچه  با توجه به افزايش روند نابودى محيط زيس
ــاد كه بر اين  ــت، جامعه جهانى به فكر چاره افت در آن اس
ــام روز جهانى محيط  ــاس تصميم گرفت روزى را به ن اس
زيست تعيين كند تا در اين روز توجه جهانيان را به اهميت 

موضوع جلب كند.
ــت به سال 1972 يعنى  تاريخچه روز جهانى محيط زيس
ــال براى اولين بار،  ــال پيش بر مى  گردد، در آن س 36 س
سازمان ملل متحد كنفرانسى را با موضوع انسان و محيط 
زيست در شهر استكهلم سوئد برگزار كرد همزمان 
با برپايى اين كنفرانس مجمع عمومى سازمان 
ملل قطعنامه  اى را تصويب كرد كه منجر به 
تشكيل UNEP ( برنامه محيط زيست 

سازمان ملل ) شد.
 UNEP ــت كه ــال اس اكنون 36 س
ــم ويژه  اى را  ــر جهان مراس در سراس
ــبت اين روز برگزار مى  كند  به مناس
ــب راهپيمايى  ــد در قال ــى توان كه م
ــاى مختلف،  ــش  ه ــى، هماي خيابان
و  ــى  نقاش ــابقات  مس ــش،  نماي
ــكارى،  درخت ــى،  نويس ــه  مقال
ــه بازيافت و يا  ــوط ب  فعاليت هاى مرب

پاكسازى باشد.
هر سال نيز يكى از مسايلى كه شديدا محيط 
زيست را تهديد مى كند به عنوان موضوع اين روز 

انتخاب مى شود و شعار مخصوص به خود 

ــال « به سوى طبيعت براى زندگى »  را دارد كه شعار امس
تعيين شده است.

ــت  ــت روز جهانى محيط زيس در ايران ضمن گراميداش
هفته اى به اين نام تعيين شده كه امسال 16 تا 22 خرداد 
ماه هفته محيط زيست مى باشدوبرنامه هاى متعددى در 

اين ايام تدارك ديده شده است.
ــت جايزه ملى  ــدار، درياف ــعه پاي ــبكه توس رونمايى از ش
ــورى ، افتتاح  ــاون اول رييس جمه ــت از مع محيط زيس
ــتان ها، افتتاح برخى  ــتم پايش آنالين در برخى اس سيس
ــا، حضور ــتان ه ــتى در اس ــط زيس ــاى محي ــروژه ه پ

محيط بانان با لباس هاى متحدالشكل در نماز جمعه ها و 
ــترى برخى از اقدامات  امضاى تفاهمنامه با وزارت دادگس

سازمان محيط زيست در اين هفته است.
ــتى و  ــركل دفتر تنوع زيس ــدم مدي ــد خرازيان مق مجي
ــت درباره  ــت محيط زيس ــازمان حفاظ حيات وحش س
ــور گفت: ايران  ــى كش وضعيت گونه هاى جانورى وحش
ــوردارى از تنوع اقليمى  ــكان جغرافيايى، برخ به دليل م
ــمال و ــود منابع آبى عظيم درياى خزر در ش به عالوه وج

 خليج فارس و درياى عمان در جنوب از غناى گونه  اى باال 
برخوردار است.

ــى  ها هزار و 140 گونه  ــاس آخرين بررس وى افزود: براس
جانورى اعم از پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزيستان 
ــتم  هاى خشكى و  و ماهيان آب  هاى داخلى در اكوسيس
آب  هاى داخلى ايران شناسايى شده، به عالوه حدود 650 

گونه ماهى در آب  هاى دريايى شناسايى شده است.
ــتانداران با 197 گونه شناسايى شده،  وى اظهار كرد: پس
ــه در بر مى گيرد،  ــيعى از جانوران را از نظر جث طيف وس

ــورى  ط ــه  ــيار كوچكى كه ب كه از پستاندار بس

ــود و فقط در حدود 2  ــره خوار كوتوله ناميده مى  ش حش
گرم وزن دارد تا نهنگ  هاى بزرگ آب  هاى درياى جنوب 
ــر و وزن 130 تن را مى  توان در اين  با طول بيش از 30 مت

رده مشاهده كرد.
ــره داران 535 گونه  خرازيان مقدم ادامه داد: در ميان مه
ــده كه اين تعداد گونه  معادل  پرنده شناسايى و گزارش ش
ــده در قاره اروپا و دو سوم  كل گونه  هاى پرنده گزارش ش
پرندگان خاورميانه است، اما اكنون پرندگانى مانند درناى 
سيبرى، اردك سرسفيد، اردك مرمرى، ميش مرغ، هوبره، 
ــكارى و تعدادى ديگر از گونه ها در كشور در  پرندگان ش

معرض تهديد و انقراض هستند.
ــه اى قابل مالحظه،  ــرد: اما به رغم غناى گون وى تاكيد ك
ــت  ــور در فهرس ــدود 76 گونه از رده هاى جانورى كش ح
ــرار دارد و از ــرخ اتحاديه جهانى حفاظت (IUCN) ق س

ــير ايرانى و ببر مازندران امروز جز  گونه  هايى همچون ش
ــته منقرض  نامى باقى نمانده و در كمتر از يك قرن گذش
شده اند و اگر براى حفاظت گونه  هاى ارزشمند و در خطر 
ــياه و  انقراض مثل گور ايرانى، يوزپلنگ ايرانى، خرس س
گوزن زرد اقدام الزم صورت نگيرد در آينده اى نه چندان 
ــورمان  ــاهد انقراض اين گونه  هاى نادر نيز در كش دور ش
ــتى و حيات وحش  خواهيم بود.مديركل دفتر تنوع زيس
سازمان حفاظت محيط زيست گفت: در اين ميان 19 گونه 
از پستانداران، 25 گونه از پرندگان، 16 گونه از خزندگان، 
4 گونه از دوزيستان و 10 گونه از ماهيان آب هاى داخلى 
كشور در سال 2014 ميالدى به عنوان گونه هاى مهره دار 

در معرض تهديد در فهرست سرخ IUCNقرار گرفتند.
ــش رو در حيات  ــى چالش هاى پي ــت: به طور كل وى گف
وحش كشور را مى توان در سه گروه عوامل ناشى از توسعه 
ــى از  ــانى، عوامل طبيعى و عوامل ناش و فعاليت هاى انس
ــاختار حفاظت، طبقه بندى كرد كه هر كدام از  ضعف س

آنها نيازمند برنامه ريزى و مديريت صحيح هستند.

سازمان ملل متحد كنفرانسى را با موضوع انسان و محيط 
زيست در شهر استكهلم سوئد برگزار كرد همزمان 
با برپايى اين كنفرانس مجمع عمومى سازمان 
ملل قطعنامه  اى را تصويب كرد كه منجر به 
UNEPتشكيل UNEPتشكيل UNEP ( برنامه محيط زيست 

سازمان ملل ) شد.
UNEP ــت كه ــال اس ــت كه UNEP س ــال اس UNEP س 36اكنون 36اكنون 36

ــم ويژه  اى را  ــر جهان مراس در سراس
ــبت اين روز برگزار مى  كند  به مناس
ــب راهپيمايى  ــد در قال ــى توان كه م
ــاى مختلف،  ــش  ه ــى، هماي خيابان
و  ــى  نقاش ــابقات  مس ــش،  نماي
ــكارى،  درخت ــى،  نويس ــه  مقال
ــه بازيافت و يا  ــوط ب  فعاليت هاى مرب

پاكسازى باشد.
هر سال نيز يكى از مسايلى كه شديدا محيط 
زيست را تهديد مى كند به عنوان موضوع اين روز 

انتخاب مى شود و شعار مخصوص به خود 

جانورى اعم از پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزيستان 
ــتم  هاى خشكى و  و ماهيان آب  هاى داخلى در اكوسيس
آب  هاى داخلى ايران شناسايى شده، به عالوه حدود 650

گونه ماهى در آب  هاى دريايى شناسايى شده است.
ــتانداران با 197 گونه شناسايى شده،  ــتانداران با 197وى اظهار كرد: پس 197وى اظهار كرد: پس
ــه در بر مى گيرد،  ــيعى از جانوران را از نظر جث طيف وس

ــورى  ط ــه  ــيار كوچكى كه ب كه از پستاندار بس

19سازمان حفاظت محيط زيست گفت: در اين ميان 19سازمان حفاظت محيط زيست گفت: در اين ميان 19 گونه 
16 گونه از پرندگان، 16 گونه از پرندگان، 16 گونه از خزندگان،  25از پستانداران، 25از پستانداران، 25
4 گونه از دوزيستان و 10 گونه از ماهيان آب هاى داخلى 
2014كشور در سال 2014كشور در سال 2014 ميالدى به عنوان گونه هاى مهره دار 

IUCNدر معرض تهديد در فهرست سرخ IUCNدر معرض تهديد در فهرست سرخ IUCNقرار گرفتند.
ــش رو در حيات  ــى چالش هاى پي ــت: به طور كل وى گف
وحش كشور را مى توان در سه گروه عوامل ناشى از توسعه 
ــى از  ــانى، عوامل طبيعى و عوامل ناش و فعاليت هاى انس
ــاختار حفاظت، طبقه بندى كرد كه هر كدام از  ضعف س

آنها نيازمند برنامه ريزى و مديريت صحيح هستند.

به سـوى طبيعت براى زنـدگى
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بدون تردید بخش قابل توجهی از مش��کالت امروز کش��ور در 
سطح کالن به جامعه جوان کشور معطوف می شود، بیکاری، 
افزایش سن ازدواج، طالق، اعتیاد و... از دغدغه هایی است که 

عمدتا متوجه این قشر می شود.
نیرویی انرژیک، فعال و پویا که به عنوان یک سرمایه ارزنده از 
آن یاد می ش��ود، در دهه های اخیر به عنوان ثروتی برجسته 
مطرح اس��ت که یکی از ش��اخص های تاثیرگذار در توس��عه 
و ش��کوفایی هر جامعه و کشوری محسوب می ش��ود. اگر در 
گذش��ته نفت، طال، منابع طبیعی و زیرزمین��ی مالک و معیار 
ثروت کشورها و دول به شمار می رفت،اما امروزه و با عنایت به 
تغییر و تحوالت اجتماعی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، عرصه 
به سمت و سویی سوق پیدا کرده که از نیروی انسانی به عنوان 
رأس هرم ش��اخص های ثروت در کش��ورها و جوامع مختلف 

یاد می شود.
جامعه ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و با عنایت به بافت 
جمعیتی خاص و ویژه ای که از آن برخوردار است،از جمعیتی 
نسبتا قابل توجه و البته جوانی تشکیل شده که با برنامه ریزی و 
اتخاذ تدابیر هوشمندانه می توان از این فرصت و استعدادهای 
ویژه برای تسریع روند توسعه کشور در ابعاد گوناگون بهره برد.

به تعبیری در صورت بس��تر س��ازی مناس��ب و نقش آفرینی 

 جوانان به فراخ��ور توانمندی ه��ای موج��ود و ظرفیت های 
 بالقوه ای ک��ه در حوزه ه��ای گوناگ��ون وج��ود دارد، موانع 
پیش روی در مس��یر شکوفایی و پویایی کش��ور بیش از پیش 
هموار خواهد ش��د. با همه این اوصاف، دغدغه های بس��یاری 
در کنار این فرصت ویژه وج��ود دارد که عدم مدیریت صحیح 
آن می تواند فرصت های موجود را ب��ه تهدیدی جدی مبدل 
س��ازد که به س��لب ایفای نقش مثبت در توس��عه و پیشرفت 

کشورمنتهی شود.
نیم نگاهی به طیف های متعدد سنی در بافت جمعیتی کشور

بر اساس ارزیابی های انجام شده، در حال حاضر قریب به 11 
میلیون و 240 هزار مجرد در کشور وجود دارند که بدون تردید 

باید با تسهیل شرایط، زمینه ازدواج آنها را فراهم ساخت.
از سوی دیگر بر مبنای آنالیز جمعیتی ایران، مردان 20 تا 34 
ساله در کشور جمعیتی برابر با 5 میلیون و 570 هزار نفر و خانم 
های 15 تا 29 ساله نیز رقمی بالغ بر 5 میلیون و670 هزار نفر 
برآورد می شوند. در چنین شرایطی آنچه که به عنوان دغدغه 
ای جدی مطرح اس��ت، معطوف به معضل بی��کاری و ازدواج 

جوانان می ش��ود که البته این چالش ه��ا و معضالت مذکور 
منهای آسیب های اجتماعی متعددی است که جوانان این مرز 

و بوم را تهدید می کند.
 شورای عالی جوانان،از کارآمدی تا ناکارآمدی

ش��ورای عالی جوانان،مجموعه ای اس��ت که با هدف پیگیری 
مش��کالت جوانان ش��کل گرفته،اما ظاهرا در مقام عمل،فاقد 
کارآیی و کارآمدی کافی و الزم اس��ت،امری که ش��اید خالء 
چندین ماهه در برگزاری جلسات این ش��ورا یکی از مصادیق 
آن به شمار می رود. فقدان اراده کافی برای پیگیری و برگزاری 
جلسات مستمر در شورای مذکور یکی از اشکاالت جدی این 
مجموعه است که می طلبد مجموعه مذکور و اعضای ارشد آن 

به نحوی جدی تر نسبت به آن ورود کنند.
 حمایت از جوانان ،در شعار جذاب، در عمل دشوار

تاکنون بسیاری از دولت ها،حمایت از جوانان را در صدر شعارها 
و س��خنرانی های خود قرار داده اند،اما با یک بررس��ی دقیق 
اجتماعی به روشنی در می یابیم که در مقام عمل اقدامی جدی 
در این عرصه لحاظ نش��ده که اگر غیر از این بود امروزه شاهد 

سیل ریز و درشت مش��کالت در حوزه جوانان نبودیم. چندی 
پیش عباس قائید رحمت،عضو پیش��ین کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگویی با رسانه ها بر ضرورت 
انجام اقداماتی سازنده و فراتر از بخش��نامه و توصیه در حوزه 
جوانان تاکید کرد. وی معتقد اس��ت که رفع مشکالت جوانان 
مستلزم همیاری و تالش تمامی نهادهای ذی ربط و وزارتخانه 
های مرتبط اس��ت و تنها ب��ا اتخاذ تصمیماتی ک��ه از ضمانت 
اجرایی الزم برخوردار اس��ت می توان به توفیقاتی سازنده در 

این حوزه نایل شد.
در واقع امر نق��ش آفرینی وزارتخانه ه��ای آموزش و پرورش، 
علوم، ارش��اد، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، بهداشت و درمان و 
وزارت ورزش و جوانان از نمونه نهادها و دستگاه هایی است که 
در س��طح کالن با برنامه ریزی اصولی قادر خواهند بود بخش 
قابل توجهی از نارس��ایی های حوزه جوانان را مرتفع س��ازند، 
امری که بدون شک بسیار سخت و دشوار خواهد بود اما حصول 
آن نیز غیر ممکن به نظر نمی رس��د و با هم افزایی و همگرایی 

همه جانبه محقق خواهد شد.

معاون حمایت و سالمت کمیته امداد امام خمینی )ره(:

۶۰ درصد مددجویان کمیته امداد استان 
اصفهان خانم  هستند

امتحانات خرداد ماه دانش آموزان، در روزهای پایانی خود؛

آیا سواالت امتحانات نهایی
لو رفت؟

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

خیابان های مناطق یک و سه
پیرایش می شود

اخبار کوتاه

پرسه در شهر

اخبار

مدیر منطقه 7 شهرداری اصفهان گفت: در روزهای 13 و 14 خرداد ماه 
س��الجاری بیش از 6 هزار مسافر در کمپ گردش��گری باغ فدک اسکان 

داده شدند.
علی اصغر ش��اطوری اظهارکرد: ب��اغ فدک تنها کمپینگ گردش��گري، 
فرهنگی، تفریحی و ورزش��ی ش��هر اصفهان اس��ت که براي میزباني از 
مس��افران تابس��تاني آمادگي کامل دارد. وی افزود: در روزهای 13 الی 
14 خردادماه امسال بیش از 6 هزار مسافر در کمپ گردشگری باغ فدک 
اس��کان یافتند.مدیر منطقه 7 ش��هرداری اصفهان تصریح کرد: در این 
بازه زمانی 3500 نفر از شهروندان اصفهانی نیز از امکانات این مجموعه 
استفاده کرده اند.شاطوری ادامه داد: با ایجاد غرفه غذای سنتی بریان در 
مجموعه باغ فدک توسط بخش خصوصی، گردشگران با میل کردن یکی 
از غذاهای سنتی و معروف اصفهان طعم به یادماندنی را در سفر به نصف 

جهان به یادگار می برند.

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان گفت: عملیات اجرایی اولین پردیس 
خانواده مح��ور نیمه اول س��الجاری آغ��از می ش��ود. محمدرضا برکت 
اظهارکرد: عملیات اجرایی پردیس خانواده محور اکنون در مرحله طراحی 
 اس��ت و ظرف یک ماه آینده ب��رای تعیین پیمانکار به مناقصه گذاش��ته

 می ش��ود. وی با اش��اره به اینکه محل احداث این مجموع��ه در خیابان 
بهارستان در فضایی به متراژ 40 هزار مترمربع جانمایی شده است، افزود: 
تمامی امکانات تفریحی و رفاه��ی از قبیل دوچرخه س��واری، بولینگ، 

استخر، سینما، رستوران و غیره در این مجموعه پیش بینی شده است.
مدیر منطقه 12 ش��هرداری اصفهان با بیان اینکه منطقه 12 پتانس��یل 
تفریحي و گردشگري بسیاري دارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه ایجاد 
اماکن تفریحي مهم ترین درخواست شهروندان بوده، احداث پردیس هاي 

تفریحي در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.

معاون حمای��ت و س��المت کمیته امداد ام��ام )ره( 
اصفهان با بیان اینکه بی��ش از 60 درصد مددجویان 
کمیته امداد اصفهان خانم هس��تند، گفت: رویکرد 

کمیته امداد استفاده از مددکاران خانم است.
کریم زارع در نشست خبری با خبرنگاران اکرام ایتام و 
اجرای طرح محسنین را از جمله مهم ترین برنامه های 
کمیته امداد استان اصفهان عنوان کرد و اظهار داشت: 
از این رو در استان اصفهان با توجه به کمک خیرین و 
حامیان این اقدامات در حد قابل قبول نسبی پیگیری 

شده است.
 وی با اش��اره به اینکه در اس��تان اصفهان در مجموع

 43 هزار حامی و خیر با کمیته امداد همکاری دارند، 
بیان داش��ت: باید توجه داش��ت ک��ه در حال حاضر 
در خص��وص تامین حامی و خیر ب��رای اجرای طرح 
محس��نین در حالت بحران��ی قرار داری��م و نیازمند 
حمایت جدی تر خیران هس��تیم. مع��اون حمایت و 
سالمت کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان 

تعداد کودکان نیازمند طرح محسنین را 35 هزار نفر 
اعالم کرد و ابراز داشت: در حال حاضر تنها هفت هزار 

نفر از این کودکان مورد حمایت قرار گرفته اند.
وی سرانه کمک به افراد تحت پوشش طرح محسنین 
را 50 هزار تومان اعالم کرد و گف��ت: در حال حاضر 
در اس��تان اصفهان هفت هزار و 500 حامی در طرح 

محسنین افراد نیازمند را حمایت می کنند.
زارع  در ادامه با اش��اره به اینکه طی چند سال اخیر 
میزان مستمری در نظر گرفته شده برای مددجویان 
کمیته امداد تغییری نکرده اس��ت، بیان داشت: باید 
توجه داش��ت که این امر مش��کالت زی��ادی را برای 
کمیته امداد ایج��اد کرده که نیازمند توجه بیش��تر 
خیران هستیم. وی در ادامه با اشاره به تحت پوشش 
قرار دادن منازل مددجویان در بیمه حوادث طبیعی، 
آتش س��وزی و...گفت: با این اقدام در س��ال گذشته 
موفق به دریافت یک میلی��ارد و 200 میلیون تومان 

خسارت از بیمه شدیم.

امتحانات خردادماه دانش آموزان به روزهای پایانی 
خود نزدیک می شود و در همین رابطه موارد متعددی 
از جمله لو رفتن س��واالت در برخ��ی دروس مطرح 

شده است.
امتحان��ات خردادم��اه س��ال 95 دانش آم��وزان با 
حاشیه های متعددی روبه رو بود که یکی از این موارد 
لو رفتن س��واالت امتحانات نهایی در دروسی مانند 

جغرافیا و آمادگی دفاعی است.
مهدی نوی��د ادهم در خص��وص لو رفتن س��واالت 
امتحانات نهایی درس آمادگی دفاعی گفت: بنده لو 
رفتن س��واالت را تأیید یا تکذیب نمی کنم و شورای 
عالی آموزش و پرورش نیز در رابطه با این موارد بحث 
نمی کند.وی افزود: در خصوص امنیت امتحانات نهایی 
قوانین و مقررات زیادی وجود دارد و بنده نیز متأسفانه 
شنیده ام که سواالت امتحانات نهایی لو رفته است اگر 
چنین موضوعی صحت داشته باشد مربوط به خطای 
نیروی انسانی است.دبیرکل ش��ورای عالی آموزش 

و پرورش گفت: این موضوع در دس��ت بررسی است 
و مرکز س��نجش وزارت آموزش و پ��رورش در حال 

بررسی و رسیدگی به ماجراست.
در همین رابطه عبدالرس��ول عم��ادی رییس مرکز 
سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: طی 50 سال 
اخیر تاکنون سواالت امتحانات نهایی لو نرفته است و 

تمامی اخبار در این رابطه صحت ندارد.
وی افزود: لو رفتن س��واالت امتح��ان درس آمادگی 
دفاعی مربوط به شهر تهران اس��ت و این درس جزو 
امتحانات نهایی نبوده بلکه امتحان آن داخلی است و 
اگر سواالت آن لو رفته باشد شهر تهران در این زمینه 

باید پاسخگو بوده و موضوع را بررسی کند.
رییس مرکز س��نجش وزارت آم��وزش و پرورش به 
خانواده ها هشدار داد که افراد و یا شبکه های مجازی 
که ادعای فروش سواالت امتحانات نهایی را می دهند 
کامال کالهبردار بوده و این موضوع شیادی است، از 

آنها خواست که فریب این افراد را نخورند.

معاون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان گفت: 
پیرایش مناطق یک و 3 برای آرام سازی انتخاب شده 
است و به پیشنهاد مدیران مناطق یک و 3، یک الی 2 
خیابان پیرایش می شود. احمدرضا مصور در جلسه 
شورای راهبردی ستاد پیرایش و منظر شهری اظهار 
کرد: ش��هر اصفهان با ویژگی های میراثی و س��نتی 
 جزو یکی از شهرهای نمونه دنیاست. وی با اشاره به

 زیبایی های شهر اصفهان بر پیرایش شهر تاکید کرد 
و افزود: ستاد پیرایش ش��هرداری اصفهان، پیرایش، 
آرام سازی چهارراه ها و خیابان های تمامی مناطق را 

تدوین کرده است.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
با همکاری شورای سیاست گذاری پیرایش مناطق 
یک و 3 برای آرام س��ازی انتخاب شده است، عنوان 
کرد: در همین راس��تا یک الی 2 خیابان به پیشنهاد 

مدیران مناطق یک و 3 پیرایش می شود.
مصور با بیان اینکه آرام سازی و زیبایی باید در تمام 

مناطق رخ دهد، خاطر نشان کرد: آرام سازی و زیبایی 
مکان های گردشگرپذیر باید در اولویت قرار گیرد.

معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان با تاکید 
بر اینکه ش��هروندان اصفهان لیاقت بهترین زیبایی 
 ها را دارند، بیان کرد: اصفهان از فضای سبز مناسبی 
بهره مند است، اما زمانی که ش��هروندان در خیابان 
قدم می زنند باید احساس آرامش داشته باشند مانند 
خیابان عباس آباد که آرام��ش و زیبایی خاصی را به 

افراد منتقل می کند.

در روزهای 13 و 14 خردادماه:

بیش از ۶ هزار مسافر
در باغ فدک اسکان یافتند

مدیر منطقه 12 شهرداری اصفهان:

آغاز عملیات اجرایی اولین پردیس 
خانواده محور در نیمه اول سال

خشونت س��فید یا خش��ونت اینترنتی، ش��امل مصادیق آزار و 
اذیت، کالهبرداری، تهدید و ... اس��ت ک��ه در فضای مجازی و 
مخصوصا علیه زنان اتفاق می افتد. اگر در گذشته، تعقیب، متلک 
گفتن و فحاش��ی در کوچه و خیابان بود که زنان را آزار مي داد، 
با ظه��ور تکنولوژی های روز، ان��واع آزار و مزاحم��ت اینترنتی، 
ارس��ال عکس ها و پیغام هایی که مصداق آزار جنسی هستند و 
سوءاستفاده و انتقام گیری مجازی هم به آنها اضافه شده است. 
موضوعی که منحصر به ایران نیست و هشدار سازمان ملل را هم 
در پی داشته؛ سازمان ملل اعالم کرده اینترنت به فضای تازه  ای 
برای خش��ونت علیه زنان تبدیل شده و در ش��رایطی که میزان 
خشونت علیه آنها به طرز نگران کننده ای باالست، خشونت در 
فضای مجازی هم رواج پیدا کرده و زنان در توییتر، اینستاگرام، 
فیس بوک و ... به مسایل مختلفي تهدید می شوند. نگاه کوچکی 
به خبرها نشان می دهد کم  نیستند مواردی شامل باج خواهی و 
تهدید به بی آبرویی با انتشار عکس و اطالعات شخصی، ردیابی 
و آزار مداوم، متلک گویی، درخواس��ت رابطه جنسی و اجبار به 
برقراری رابطه، کالهبرداری و بس��یاری از مصادیق دیگری که 
همه آنها تحت عنوان »خشونت آنالین«، »خشونت اینترنتی« 
یا »خشونت سفید« شناخته می شوند. جالب اینجاست که حتی 
با این که تکنولوژی تا حدودی فاصله های طبقاتی و جنس��یتی 
را کم کرده، اما باز هم مانند سایر خشونت ها، بیشترین قربانیان 
خش��ونت اینترنتی را زنان تش��کیل می دهند که گاهی زندگی 
خانوادگی و اجتماعی آنها را ش��دیدا با چال��ش مواجه می کند. 
ش��اید مهم ترین نمونه های ای��ن اتفاق را بتوان پس��ر جنجالی 
تلگرام دانست که انتش��ار عکس هایش با تعدادی از دختران در 
شبکه های اجتماعی خبرساز شد و برای این دختران مشکالتی 
را به وج��ود آورد یا ماجرای مینو خالقی که انتش��ار عکس های 
شخصی منتسب به او،  س��بب ش��د حتی بعد از رای آوردن در 
انتخابات مجلس، از راه یافتن به ساختمان بهارستان و فعالیت 
سیاسی بازبماند و dh هنرپیشه هایی که به دالیل مختلف آماج 
حمله های تند کالمی و جمالت زننده قرار می گیرند، مانند آنچه 

اخیرا اعتراض نفیسه روشن را به همراه داشته است.
 خشونت آنالین؛ ناهنجاری اجتماعی نوپدید

این خشونت ها همیشه هم برای کسب منفعت خاصی نیستند، 
بلکه گاهی از روی ناآگاهی انجام می ش��وند و در مواردی ریشه 
در دور کردن زنان از فضاهای عمومی دارند. این فضای عمومی 
که حاال جایش را از خیابان به اینترنت داده، قلمروی اس��ت که 
در بعضی فرهنگ ها تسلط مردانه ای بر آن حاکم است و عده ای 
تالش می کنن��د همچنان این س��یطره قدرت حفظ ش��ود؛ به 
عنوان مثال، انواع ش��وخی های زننده در قالب طنز درباره زنان 
یا اس��تیکرهایی که از روی عکس زنان ساخته می شد و عده ای 
را مجبور کرد به خاطر ترس از تبدیل عکسشان به استیکرهای 
خنده دار یا مستهجن، در پروفایلشان هر عکسی قرار دهند به جز 

آنچه بیانگر هویت خودشان است.

موضوعی ک��ه دکتر مهناز امیرپ��ور، جامعه ش��ناس، درباره آن 
می گوید: این ش��بکه ها یکی از دس��تاوردهای عصر اطالعات و 
ارتباطات بوده و ارمغان آن ها برای جوامع، ترکیبی از فرصت ها 
و تهدیدهاس��ت. با افزایش اطالعات و ارتباطات اجتماعی، امید 
افراد باال رفته و زمینه مشارکت، آموزش و زمینه های ارتباطاتی 
را فراهم کرده، اما از سوی دیگر خشم را نیز ایجاد کرده و سبب 
شده در این فضای سایبری، کنشگران انواع خشونت های زبانی، 
جنسی، عاطفی، روانی و... را نسبت به یکدیگر ایجاد کنند و در 
این بین زنان به عنوان قشر آس��یب پذیر تر جامعه در کانون این 
خشونت های آنالین قرار گرفته اند. وی خشونت سفید یا آنالین را 
یک نوع ناهنجاری اجتماعی نوپدید توصیف می کند و می گوید: 
آسیب های خشونت های آنالین کمتر از دیگر انواع خشونت های 
فیزیکی نیست، ولی به نظر می رسد تا زمانی که افراد جامعه خود 
در دام آزار جسمی، جنسی، بی آبرویی و کالهبرداری نیفتاده اند، 
از این آس��یب اجتماعی غفل��ت می کنند. این جامعه ش��ناس 
همچنین اش��اره می کند: ب��ه دلیل ماهیت فض��ای مجازی که 
امکان انتشار سریع و فراگیر مطالب، عکس ها و فیلم ها را به افراد 
می دهد، قربانی در موقعیتی قرار می گیرد که برای پیش��گیری 
از آبروریزی احتمالی مجبور می ش��ود به ارتباطی تن بدهد که 

تمایلی به آن ندارد. این خشونت چنان تأثیر عمیقی بر سالمت 
روانی افراد بر جای می گذارد که به هی��چ وجه نمی توان از کنار 
آن بی تفاوت گذشت و تصور کرد اتفاق خاصی روی نداده است.

عده ای درباره این خش��ونت ها معتقدند به دلی��ل این که زنان، 
بخش زیادی از اعضای این شبکه ها هستند، این خطرها بیشتر 
آنها را تهدی��د می کند و برای کاهش این آس��یب ها، اس��تفاده 
کمتر از شبکه های ارتباطی تلگرام، اینستاگرام و ... را پیشنهاد 
می دهند، اما دکتر س��ید یعقوب موسوی، دانش��یار گروه علوم 
اجتماعی دانش��گاه الزهرا در این زمینه می گوی��د: این حضور 
زیاد زنان در فضاي مجازي جای تعجب ن��دارد. از آنجا که زنان 
فرصت کمتری ب��رای حضور اجتماعی و فرهنگ��ی دارند، مدام 
زیر ذره بین های کنترلگر هس��تند و زمینه برای فعالیت آنها به 
اندازه مردان فراهم نیست بنابراین بیشترین استفاده کنندگان 
از فضاهای مجازی می شوند. این جامعه ش��ناس با اشاره به این 
که ش��بکه های اجتماعی می توانند مانند یک دانشگاه عمومی 
مجازی عمل کرده و کالس درس توده های مردم شوند، درباره 
آس��یب هایی که به همراه دارند، می گوید: این مسایل به دلیل 
ناآشنایی با اس��تفاده صحیح از چنین فضاهایی است. یعنی ما 
وسیله ای را داریم ولی فرهنگ استفاده از آن را نداریم. ضمن این 

که سرخوردگی ها، ش��تاب زدگی ها، هیجان برای اعالم حضور 
و نبودن فض��ای فرهنگ��ی، اجتماعی و حت��ی تفریحی الزم به 
این موارد دامن می زند. دکتر موس��وی تاکید می کند: در زمینه 
اس��تفاده از فضای مجازی در مرحله آزمون و خطا هستیم. در 
آینده کاربران این ابزارها به این نتیجه می رسند که چطور باید 
از آنها استفاده کرد و در ش��یوه های موجود اصالح و بازاندیشی 
صورت می گیرد. از آنجا ک��ه این ابزارها وارداتی اس��ت، درباره 
استفاده از آنها آس��یب پذیریم و کمی طول می کشد تا فرهنگ 
استفاده از آن به دست بیاید. تجربه نش��ان داده قطع و محدود 
کردن این ابزارها فایده ای ندارد؛ همانطور که در ویدئو و ماهواره 
این موضوع را ش��اهد بودیم. باید به فکر راه های مناس��ب برای 

فرهنگ سازی بود.
 مجازات خشونت های اینترنتی در قانون چیست؟

اما در کنار کار فرهنگ��ی، نقش حمایتگر قان��ون در این زمینه 
چیست و آیا پلیس فتا می تواند با استنادات قانونی کافی، با این 
مزاحمت ها برخورد جدی و قاطعانه داش��ته باشد؟ جدول زیر 
نگاهی است به بعضی از مواد قانونی مطرح شده در قانون مجازات 
جرایم رایانه ای که با استناد به آنها، فردی که جرم اینترنتی انجام 

داده مورد مجازات قرار می گیرد.

نگاهی به خشونت های اینترنتی و مجازات این جرایم؛

»خشونتسفید«رامیشناسید؟

حمایت از جوانان،در شعار جذاب، در عمل دشوار؛

چه برنامه ای برای 11 میلیون جوان مجرد وجود دارد؟

شرح ماده قانونيفصل ها و مواد قانونی

فصل س�وم؛ س�رقت و کالهبرداری مرتبط با 
رایانه / ماده 12

هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باش��د، به جزای نقدی از یک تا بیست 
میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک س��ال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم 

خواهد شد.

فصل س�وم؛ س�رقت و کالهبرداری مرتبط با 
رایانه / ماده 13

هرکس به طور غیرمجاز از سیستم های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا 
مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند عالوه بر رد مال به صاحب آن  به حبس 

از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فص�ل چه�ارم؛ جرایم علی�ه عف�ت و اخالق 
عمومی / ماده 14

هرکس به وسیله سیس��تم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به 
قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال 

یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فص�ل چه�ارم؛ جرایم علی�ه عف�ت و اخالق 
عمومی / ماده 15

هرکس از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف( چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی 
به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.ارتکاب 

این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.
ب( چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز 
تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز 

تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

فص�ل پنجم؛ هت�ک حیثیت و نش�ر اکاذیب/ 
ماده 1۶

هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی،  فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر 
یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا  موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون 

ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره � چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
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مستند »برلین، سمفونی یک شهر بزرگ« از س��وی انجمن سینماگران خانه 
مستند اصفهان به روی پرده می رود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، »برلین، سمفونی یک شهر بزرگ« فیلمی مستند 
به کارگردانی ویلیام روتمن محصول سال ۱۹۲۷ است. ویلیام روتمن با ساختن 
این فیلم سنت ساخت فیلم های شهری را در آن دوره بنا نهاد. وی به همراه دو 
نویس��نده اش، کارل فراند و کارل مایر قصد داشت برلین را در یک روز از طلوع 
آفتاب تا حدود نیمه ش��ب نش��ان دهند. کارل فراند و کارل مایر می خواستند 
زندگی روزانه را به شکل ساده ای در متروپل نشان دهند، ولی روتمن ترجیح می 
داد که یک سمفونی تصویری با مواد خامی که در دست داشت بسازد. روتمن در 

مقاله کوتاهی بعد از نمایش فیلم در ۲۳ سپتامبر ۱۹۲۷ نوشت:
»در هنگام تدوین برایم روشن تر می ش��د که چقدر تصویری کردن انحناهای 
سمفونیک مشکل است. من قبل از این چشم هایم را داشتم. خیلی از پالن های 
زیبایی که گرفته بودم غیرقابل اس��تفاده بودند برای اینکه نمی خواس��تم یک 
کتاب عکس زیبا بسازم. چیزهایی مثل س��اختار یک ماشین پیچیده که فقط 
می توان آن را نشان داد وقتی کوچک ترین قس��مت هایش خیلی دقیق روی 

هم قرار گرفته اند.«
این مستند به صورت رایگان روز ۱8 خردادماه، ساعت ۱۷:۳0 از سوی انجمن 
سینماگران خانه مستند اصفهان در نگارستان امام خمینی)ره( واقع در میدان 

فیض اکران می شود.

»برلین، سمفونی یک شهر بزرگ«
 در نگارستان امام)ره( اکران می شود

 اخبار فرهنگی شهر

 نمایشگاهی از آثار نقاشی پریناز دهقانی، در نگارخانه کوثر اصفهان برگزار می 
شود. این هنرمند در گفتگو با خبرنگار ایمنا گفت: تعداد ۲۷ اثر نقاشی با عنوان 
تأثیر نور در بناهای تاریخی اصفهان در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار 

داده می شود که همگی با تکنیک کاردک روی چوب خلق شده اند.
وی افزود: به دلیل عالقه به نور و تأثیر آن در مکان های مختلف و به ویژه تضاد 
میان نور و سایه، از تأثیر نور در بناهای تاریخی استفاده کردم و آن را با تکنیک 

کاردک بر روی چوب به نمایش گذاشتم.
این هنرمند نقاش تصریح کرد: بناهایی که در این آثار به نمایش درآمده است، 
عموماً میدان نقش جهان اصفه��ان، بازارچه ها، کوچه ها و محله های قدیمی 
اصفهان هستند. پریناز دهقانی رشته نقاش��ی را در هنرستان والفجر اصفهان 
به پایان رساند و در دوره کاردانی نقاشی به خلق آثار نقاشی در فضاهای بارانی 
پرداخت، وی در ترم سوم دوره کارشناسی به صورت شخصی تر به نقاشی ادامه 
داد و از تأثیر نور در آثار مختلف استفاده نمود و پروژه نهایی کارشناسی وی نیز 

به همین موضوع اختصاص یافت.
آیین گشایش نمایش��گاه کاردک روی چوب روز یکشنبه س��اعت ۱۷ تا ۱۹ 
برگزار می شود. عالقمندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه، از ۱۷ تا ۲۷ 
خردادماه همه روزه صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۲ به نگارخانه کوثر مراجعه نمایند.

آثار نقاشی کاردک 
روی چوب در نگارخانه کوثر

تورلیدرها و راهنماها س��فیران فرهنگی کش��ور هس��تند که 
می توانند با رفتار خود فرهنگ غنی ایرانی را به کشورهای دیگر 

معرفی کنند تا دیدگاه ها در این رابطه شفاف تر شود اما...!
به گزارش خبرگزاری ایمنا، متأس��فانه یک��ی از معضالتی که 
مدتهاست در زمینه صنایع دستی اصفهان وجود دارد، این است 
که برخی تورلیدرهای سودجو و واس��طه گر که بسیاری از آن 
ها نیز غیر بومی هستند، گردشگران را به سمت فروشگاه های 
صنایع دستی مشخص برده و کاالهای صنایع دستی را گران تر 
از قیمت واقعی به گردشگر می فروشند و درصد باالیی به عنوان 
حق کمیسیون از فروشنده دریافت می کنند. جلسات متعددی 
برای پرداختن به این معضل تش��کیل ش��ده و از برخوردهای 
مختلف با این تورلیدرها سخن گفته شده اما در میان هنرمندان 
صنایع دستی اصفهان، رضایتی درباره رفع این مشکل دیده نمی 

شود. یک عزم ملی نیاز است... .
33 سال اس�ت که می گوییم بازار صنایع دستی نیاز به 

ساماندهی دارد
عباس شیردل، رییس اتحادیه صنایع دستی اصفهان در تاریخ 
۳0 اردیبهشت ماه ۱۳۹۲گفته بود توافق های پنهانی لیدرهای 
تورهای خارجی با چند فروش��گاه خاص در می��دان امام باعث 
شده گردش��گران خارجی فقط به این مغازه ها که تعدادشان از 
انگشتان دست تجاوز نمی کند مراجعه کنند. ۳۳ سال است که 
می گوییم بازار صنایع دستی نیاز به ساماندهی دارد، اما متأسفانه 
بیش تر مسئوالن این موضوع را ضروری نمی دانند و امیدواریم با 

همکاری رسانه ها، این موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد.
تأمل و دس��ت دس��ت کردن برای نظارت بر عملک��رد برخی 

تورلیدرها مشکالت فراوانی ایجاد می کند
رس��ول زرگرپ��ور، اس��تاندار اصفه��ان در پنجاه و شش��مین 
جلس��ه ش��ورای فرهنگ عموم��ی در تاریخ ۲4 ش��هریورماه 
۱۳۹۳خاطرنشان کرده بود بحثی که اینجا مطرح است، ورود 
دالل ها به حوزه گردش��گری و صنایع دستی است. باالطبع هر 
جا سودی در میان باش��د، دالل ها هم به آنجا نفوذ می کنند. به 
عنوان مثال توریست را به مغازه های صنایع دستی و یا هتل های 
از پیش تعیین شده می برند تا از این میان سودی را به جیب خود 
س��رازیر کنند و حال سؤال اینجاست که تش��کیل و راه اندازی 
یک کمیته برای نظارت بر عملکرد برخی از تورلیدرها که تنها 
به منافع خودش��ان فکر می کنند بر عهده کیست و آیا می توان 
سامانه ای برای شکایت و خبررسانی از خاطی ها به مراجع قانونی 
راه انداخت؟ و اساسا تشکیل چنین کمیته ای بر عهده کیست؟ 
اس��تانداری، ش��هرداری و یا س��ازمان میراث فرهنگی؟ بدون 
شک تأمل و دست دست کردن برای نظارت بر عملکرد برخی 
تورلیدرها مشکالت فراوانی ایجاد می کند، چرا که توریست ها 
بدون شک از چنین کار منفعت طلبانه ای سر در خواهند آورد و 
تصویر بدی از ما ارائه خواهند داد؛ ضمن آن که حق عده ای دیگر 
که در این میان باید از ورود گردشگران به شهر به منفعتی برسند، 

تضییع خواهد شد.
برخی تورلیدرها گردش�گران را ش�بانه برای خرید به 

مغازه های از پیش تعیین شده می برند
غالمعلی فیض اللهی، نایب رییس اتحادیه صنایع دستی استان 

اصفهان در تاریخ ۲4 شهریورماه ۱۳۹۳عنوان کرده بود  همزمان 
با رشد گردشگری، داللی هم رشد می کند و این موضوع به یک 
معضل تبدیل شده است. برخی از تورلیدرها با تبانی با صاحبان 
مغازه های صنایع دستی توریست را به سمت همین مغازه های 
از پیش تعیین ش��ده می برند و توریس��ت هم متوجه این کار 
نادرست می شود و این در شأن یک شهر فرهنگی نیست. بارها 
در جلساتی که داش��ته ایم این معضل مطرح شده اما راه حلی 
برای آن در نظر گرفته نش��ده اس��ت. این که برخی تورلیدرها 
گردشگران را شبانه برای خرید به مغازه های از پیش تعیین شده 
می برند و یا هتل هایی را از پیش برای گرفتن پورسانت معرفی 
می کنند، بدون شک برنامه ای می خواهد تا حق دیگر هتلداران 

و یا مغازه های صنایع دستی تضییع نشود.
داللی تور لیدرها در اصفهان تبدیل به یک آفت در حوزه 

گردشگری شده است
نریمانی، رییس اتحادیه هتل داران استان اصفهان در تاریخ ۳ 
آذرماه ۱۳۹۳گفته بود متاسفانه داللی تور لیدرها در اصفهان 
تبدیل به یک آفت در حوزه گردش��گری ش��ده اما این دس��ته 
تورلیدر واقعی نیس��تند بلکه خود را به نام تورلی��در و راهنما 
معرفی می کنند چون لیدرهایی که تحت نظارت سازمان میراث 
فرهنگی فعالیت می کنند، به خوب��ی می دانند چنین رفتاری 
تبعات منفی برای کش��ورمان دارد. افراد س��ودجو مغازه دار ما 
را مجب��ور می کنند که صنایع دس��تی را گران تر بفروش��ند تا 
کمیسیون بیش تری به دست بیاورد و این مسئله، یک آفت بوده 
و سبب ضایع گشتن حقوق گردشگری می شود. ما باید به حقوق 
گردشگران توجه کنیم در غیر این صورت یک ضد تبلیغ صورت 
گرفته که تمام تبلیغات موثر ما را خنثی خواهد کرد. پیگیری 
دستگاه های متولی برای این مس��ئله را مهم و ضروری است، 
دستگاه های متولی باید پیگیر باشند که افراد غیر مجاز وارد این 

عرصه نشوند و بر ارز آوری این حوزه که می تواند در آمدی بیش 
از نفت برای کشور داشته باشد نظارت بیش تری کنند.

متأسفانه برخی تورلیدرها اخالق حرفه ای را ندارند
فریدون اللهی��اری، مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دس��تی و 
گردشگری اصفهان در تاریخ ۳ آذرماه ۱۳۹۳اظهار داشت یکی 
از اقدامات ما که در این زمینه، نرخ گذاری در مکان های مرکزی 
محل رفت و آمد توریس��ت و مراکز فروش صنایع دستی بوده 
و در حال حاضر مقدمات آن از س��وی اتحادیه صنایع دس��تی 
در حال انجام اس��ت. این نرخ نامه به صورت ۲ زبان انگلیس��ی 
و فارس��ی بوده تا بر اس��اس قیمت هر جنس، صنایع دستی بر 
اساس تعرفه به فروش برسد. متاسفانه برخی تورلیدرها اخالق 
حرفه ای  ندارن��د و با هدایت توریس��ت ها به مراکز مش��خص 
فروش با روش های نادرست را به کار گرفته اند که ما در معاونت 
گردشگری در حال بررسی ونظارت هس��تیم تا با ایجاد ساز و 
کارهایی بتوان کنترل بیشتری کرده و حتی تورلیدرهایی که 
از اصفهان نیستند و از ش��هرهای دیگر می آیند، اگر تخلفاتی 
نظیر آن صورت دادند شناس��ایی ش��ده و پ��س از معرفی در 
 س��ازمان، مراکز و اس��تان ها برخوردهای الزم ب��ا آنها صورت 

گیرد.
 البته در این ب��اره یک برنامه نیز در دس��ت اق��دام داریم و آن  
تهیه بروش��ور بوده تا ضم��ن معرفی صنایع دس��تی اصفهان، 

راهنمایی های الزم به توریست ها برای خرید ارائه می شود. 
در این بروشورها، ذکر ش��ده که مردم ایران و اصفهان افرادی 
مهمان نواز هستند و نظارت های الزم برای اینکه حقوق مشتریان 
و گردشگران در امر تهیه صنایع دس��تی رعایت شود، صورت 
گرفته تا در این راستا توریست احساس اطمینان داشته باشد و 
این بروشور پس از آماده سازی هتل ها و مراکز اقامتی توریست ها 

توزیع می شود.

آبروی ما مسلمانان ایرانی که داعیه هنر داریم به دست 
عده ای دالل سودجو به تاراج می رود

عباس شیردل، رییس اتحادیه صنایع دس��تی استان اصفهان 
در تاریخ۲6 آذرم��اه ۱۳۹۳ ذکر کرد: ای��ن روزها تورلیدرهای 
سودجو سعی دارند با داللی کردن و گرفتن قیمت های گزاف از 
توریست ها برای خرید صنایع دستی در مغازه های از پیش تعیین 

شده، آبروی اصفهان را ببرند. 
یکی از دغدغه ها و معضالت حوزه گردشگری این است که برخی 
از لیدرها، تورها را به چند مغازه خاص می برند و به فروشندگان 
صنایع دس��تی در حدود ۳0 تا 50 درصد پیش��نهاد پورسانت 
می کنند و می گویند اگر این حق داللی را ندهی به توریست ها 

می گوییم که اجناس این مغازه  تقلبی است!
 گاهی فروشندگان صنایع دس��تی طومارهایی از شکایت این 
تورلیدرها به من ارائه می دهند که نشان گر این است که چگونه 
آبروی ما مسلمانان ایرانی که داعیه هنر داریم به دست عده ای 
دالل سودجو به تاراج می رود. این لیدرها اصوالً غیرمحلی هستند 
که سعی دارند به نفع جیب شان آبروی ایران را ببرند. در تمام دنیا 
وقتی یک تور) از هر کشوری( وارد شهری شود، آن تور را به دست 
تورلیدرهای محلی می سپارند اما در ارتباط با تورهایی که وارد 
ایران و از جمله اصفهان می شود، لیدر محلی جایگاهی ندارد و 

این یک اشتباه بزرگ است.
لیدر های محلی بدون شک به شرایط صنایع دستی و محل های 
گردشگری و اوضاع فروش و...آگاه هستند و می توانند خدمات 
بهتری انجام دهند. م��ا در حیطه قانون��ی نمی توانیم نظارتی 
بر کار گردش��گران داشته باش��یم اما تنها کار ممکن گذاشتن 
برچسب های قیمت به زبان فارسی و انگلیسی است که این کار 

سبب جلوگیری از تخلف تورلیدرها می شود.
داللی ت�ور لیدرها یکی از اصلی ترین مش�کالت قش�ر 

صنایع دستی است
عباس ش��یردل، رییس اتحادیه صنف صنایع دس��تی اس��تان 
اصفهان اعالم داش��ت: داللی ت��ور لیدرها یک��ی از اصلی ترین 
مشکالت قشر صنایع دس��تی اس��ت و تور لیدرها از فروشنده 
اجناس صنایع دستی ۱0 تا ۳0 درصد سود می خواهند، که این 

ظلمی به جامعه صنایع دستی است. 
وجود مدیریت واحد برای صنایع دستی و اس��تفاده از افرادی 
کاردان برای گرفتن مشاوره ازجمله عواملی است که بر اساس 
آن می توان آینده بس��یار خوبی را برای صنایع دستی اصفهان 

پیش بینی کرد. 
یکی از معضالت جدی که مس��ئوالن در سطح کشور بایدبرای 
رفع آن اقدام نمایند انتخاب افراد به عنوان تور لیدر گردشگری 
است زیرا توریست ها اکثرا به دلیل عدم آشنایی با زبان فارسی 
توسط این اشخاص به درب مغازه های فروش صنایع دستی شهر 
مراجعه می کنند و با کمال تأسف تور لیدرها از این فروشگاه ها 

حدود ۱0 تا 50 درصدی کمیسیون فروش اخذ می کنند. 
در ای��ن ش��رایط طبیع��ی اس��ت ک��ه مغازه های��ی ک��ه ب��ه 
تورلیدره��ا کمیس��یون ف��روش نپردازن��د خ��ود ب��ه خ��ود 
 ام��کان ف��روش محص��ول خ��ود ب��ه توریس��ت ها از دس��ت 

می دهند.
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اخبار کوتاهتلوزیون

با ش��روع ماه مبارک رمضان،مس��ابقه »خانواده باحال« به محتوای برنامه 
خندوانه اضافه خواهد شد.

مس��ابقه »خانواده باحال « که افتتاحیه آن امش��ب پخش خواهد شد یک 
مسابقه هیجان انگیز است که افراد سرش��ناس اعم از هنرمند و ورزشکار به 

همراه خانواده هایشان در آن شرکت خواهند کرد.
در این مسابقه هرشب دو گروه باهم به رقابت مي پردازند و در موقعیت هاي 
مختلفي قرار میگیرند که باید از آن عبور کنند.بعد از هر مسابقه مردم فرصت 

دارند تا به گروه برتر راي دهند.
بنابراین گروهي که بیش��ترین راي مردم را داشته باشد به مرحله بعد صعود 
خواهد کرد.از بین دوازده گروه در انتها سه گروه برتر این مسابقه براي مقام 

هاي اول تا سومي باهم رقابت میکنند.
مسابقه» خانواده باحال «که با هدف تحکیم خانواده و براي ماه مبارک رمضان 
طراحي شده، یکي از جذاب ترین بخش هاي اضافه شده در برنامه خندوانه 
است که میتواند مثل مسابقات »خنداننده برتر «و »لباهنگ«،مخاطبان را 

با خود همراه کند.

برنامه »ماه نش��ان« ویژه ماه رمضان با موضوع فعالیت ه��ای مردمی، برای 
پخش از شبکه افق در نظر گرفته شده است.

تهیه کننده برنامه »ماه نشان« گفت:  اجراي این برنامه بر عهده حاج حسین 
یکتا و بیژن نوباوه خواهد بود.

پیام ابراهیم پور با اشاره به تولید برنامه »ماه نشان« ویژه ماه مبارک رمضان 
در شبکه افق اظهار کرد: این برنامه شامل بخش هاي مختلف و با محوریت 

موضوع خدمات اجتماعي ساخته مي شود.
وي اف��زود: خدمات اجتماعي ک��ه در این برنامه مورد توج��ه قرار مي گیرد 
همگي توسط مردم و براي مردم انجام مي ش��ود به همین دلیل از خیرین و 
 مدیران سازمان هاي مردم نهاد دعوت مي ش��ود در این برنامه حضور یابند

 و به بیان حوزه هاي کاري خود که بیشتر در عرصه جهادي و خدمتگزاري به 
اقشار مختلف مردم است مي پردازند.

وي گفت: قرار است این برنامه طي ماه رمضان امسال هر شب ساعت ۲۲:۳0 
به مدت ۷0 دقیقه به روي آنتن شبکه افق برود.

مرتضی میرباقری معاون سیما در حکمی علیرضا برازش را به عنوان مدیر 
شبکه یک سیما منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سیما، در این حکم معاون سیما مدیر شبکه یک 
را به بهره گیری از الگوی کارآمد و اثربخش مدیریت پیام و عمق بخش��ی 

برنامه ها با توجه بر مطالعات مخاطب پژوهی توصیه کرده است.
وی در بخشی از حکم خود مقابله با جنگ نرم و ارتقای سطح کیفی برنامه 
سازی را موجب گسترش و تعمیق دین باوری و ارزش های اخالقی معنوی 

و افزایش سرمایه اجتماعی کشور دانسته است.
ترویج سبک زندگی اسالمی ایرانی، ارتقای کیفیت زندگی، ایجاد نشاط 
و امید در جامعه از دیگر موضوعاتی است که در حکم معاون سیما، بر آن 

تاکید شده است.
علیرضا برازش پیش از این نیز مدیریت ش��بکه یک و دو سیما را برعهده 

داشته است.

سید محمد بهشتی گفت: دورانی بر شهر مشهد گذشته که سوداگران با 
اندیشه های سوداگرانه شان بافت های تاریخی را تصرف و مانند داعش، 

پرچم خود را به زمین کوبیده اند.
رییس پژوهش��گاه س��ازمان می��راث فرهنگ��ی و گردش��گری یکی از 
مهمترین اهداف داعش را افکار س��وداگرانه دانس��ت و افزود: هر چیزی 
را آن ها با یک صورت مس��ئله س��اده  اعتق��ادی با هم ج��ور می کنند تا 
به مقصد برس��ند، یعنی عالوه بر تخری��ب آن چه باقی مان��ده، تاریخ را 
 می فروش��ند. متاس��فانه در مش��هد نیز این اتف��اق رخ داده و ادامه دار 

است.
وی که صبح دیروز در پژوهش��گاه س��ازمان میراث فرهنگی و در جمع 
خبرنگاران س��خن می گفت، ب��ه وضعی��ت بافت های تاریخی کش��ور 
و تخریب های��ی که در آن ها انجام می ش��ود اش��اره ک��رد و گفت: همه 
تظاه��ر می کنند که با نی��ت خیر قصد دارن��د نیازهای ام��روزی زوار را 
به بهترین نحو انجام دهند، در گذش��ته تعداد زوار کم ب��وده، اما امروز 
 بس��یار زیاد اس��ت؛ بنابراین درخواس��ت ها برای گرفتن خدمات زیادتر 

است.
او بیان کرد :متاسفانه در دهه اخیر یکی از شهرهایی که شرایط مستعدی 
در بحث گردشگری زیارت دارد مشهد است که اتفاقات توفنده ای در آن 

رخ داده است.
الگوی نظری شهرهای زیارتی، مکه و مدینه است و الگوی عملی شان دبی

این عضو پژوهش��کده ثامن مش��هد با بیان این که برخی اقدامات برای 
زوار ب��ا اس��تدالل قربت الی  اهلل انج��ام می ش��ود، گفت: ام��ا اتفاقی که 
 امروز رخ داده این اس��ت که بحث ه��ای نظری و عمل��ی در آن ها وجود 

دارد. 
در بحث نظری، الگوی این افراد برای قربت الی اهلل مکه و مدینه است، اما 

در بحث عملی الگو جایی مانند دبی است!

 »خانواده باحال « به خندوانه 
می آید

عضو جبهه پایداری مجری تلویزیون شد
مدیر شبکه یک سیما منصوب شد

سید محمد بهشتی مطرح کرد

الگوی شهرهای زیارتی ما دبی است
 یا مکه؟

چهارمین جش��نواره فیلم های ایرانی در پاریس میزبان طیف متنوعی 
از فیلم های س��ینمای ایران در چند دهه اخیر اس��ت. در ایران رویداد 
سینمایی که از تاریخ اول ژوئن )۱۲ خرداد( آغاز شده و تا هفتم ژوئن 
)۱8 خرداد( ادام��ه خواهد داش��ت، فیلم های ایران��ی در چند بخش 

گوناگون به روی پرده می روند.
در بخش سینمای کمدی ایران، ۷ فیلم شامل »شب نشینی در جهنم« 
ساخته س��اموئل خاچیکیان و موشق س��روری، »اجاره نشین ها« به 
کارگردانی داریوش مهرجویی، »لیلی با من اس��ت« و »مارمولک« از 

کمال تبریزی، »آتش بس« ساخته تهمینه میالنی، »دایره زنگی« به 
کارگردانی پریسا بخت آور و »پا در هوا« ساخته نادر تکمیل همایون به 

روی پرده می روند.
به گزارش س��ایت ای��ن جش��نواره س��ینمایی، در بخ��ش پانورامای 
فیلم های معاصر ایرانی که شامل چند فیلم اکران نشده نیز است، فیلم 
»فروشنده« ساخته اصغر فرهادی که اخیرا در جشنواره کن دو جایزه 
بهترین بازیگری و فیلمنامه را به دست آورد، »وارونگی« به کارگردانی 
بهنام بهزادی نماینده ایران در بخش نوعی نگاه کن ۲0۱6، »روز مبادا« 
ساخته فائزه عزیرخانی، »ش��کاف« به کارگردانی کیارش اسدی زاده، 
»احتمال باران اسیدی« س��اخته بهتاش صناعی ها، »چهارشنبه ۱۹ 
اردیبهش��ت« از وحید جلیلوند، »پریدن از ازتفاع کم« به کارگردانی 
حامد رجبی و »یک ش��هروند کامال معمولی« از مجید برزگر نمایش 

خواهند داشت.
اما بخش فیلم ه��ای کوتاه چهارمین دوره جش��نواره فیلم های ایرانی 
پاریس نیز میزبان نمایش 5 فیلم کوتاه شامل »جایی که دیگر زندگی 
نمی کنیم« س��اخته س��عید ولی زاده، »ماری جوانا« ساخته مصطفی 
س��یاری و مجید فرهنگ، »چله« به کارگردان��ی داوود خیام، »گرگ 
و میش« از هامان فوالدوند و »ماهی س��رخ ش��ده« از لیال خلیل زاده 

می شود. 

»ثبت مشترک مثنوی با همکاری ترکیه و ایران« انتقاداتی را به دنبال داشته 
است، اما به نظر می رسد که هیاهوی این روزهای برخی از رسانه ها و افراد برای 

هیچ است.
س��فر موالنا از بلخ تا قونیه آغاز ماجراس��ت؛ آغاز مطرح ش��دن یک شخصیت 
جهانی و آغاز بحث و نظ��ر درباره ملیت او. گرچه هم��گان اتفاق نظر دارند که 
موالنا و امث��ال او را نمی توان در محدوده جغرافیایی خاص��ی محدود کرد، اما 
هرگاه سخن از ملیت او به میان می آید، پای سه کش��ور در میان است: ایران، 

افغانستان و ترکیه.
س��ال گذش��ته در جریان بازدید زلفی تومان، رییس کتابخان��ه ملی ترکیه از 
کتابخانه ملی ایران، ثبت مش��ترک مثنوی با همکاری دو کش��ور مطرح شد. 
رییس کتابخانه ملی ترکیه در این دیدار از پیوند فرهنگی دو کشور سخن گفت 
و ثبت مثنوی در برنامه حافظه جهانی یونسکو را وظیفه ای دانست که بر عهده 

هر دو کشور ایران و ترکیه است.
انتش��ار مجدد این خبر در هفته گذش��ته و سخنان رییس س��ازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران در رابطه با ثبت مشترک کهن ترین نسخه موجود از مثنوی 
در حافظه جهانی یونسکو از س��وی ایران و ترکیه، انتقاداتی را به همراه داشته 
و دارد. در عکس العملی جدید، تعدادی از ش��اعران و اهالی فرهنگ افغانستان 
بر این موضوع خرده گرفته و با انتشار بیانیه ای، اعتراض خود را به این مسئله 

مطرح کرده اند.
در بخش هایی از این بیانیه آمده اس��ت: »امروز ثبت مثنوی موالنا در فهرست 

میراث و مش��اهیر ترکیه و ایران بدون در نظر گرفتن مردم سرزمین اجدادی 
موالنا یعنی افغانستان کنونی کاری به دور از منطق است«.

به راه افتادن کمپین اعتراضی به این اقدام و از س��وی دیگر، انتقاداتی که طی 
روزهای گذشته در رسانه های داخلی برای این امر منتشر شده، شاید بیش از 
همه بر مبنای کم اطالع��ی از نحوه ثبت اثر در یونس��کو و روند ثبت مثنوی به 
صورت مشترک در حافظه جهانی باشد. به طور کلی یک اثر را می توان به چهار 
روش به ثبت رساند: ملی، منطقه ای، مش��ترک و جهانی. در مجموع هر کشور 
تنها می تواند هر دو سال یکبار، دو اثر را به منظور ثبت در حافظه جهانی مطرح 

کند، اما برای ثبت مشترک هیچ محدودیتی عنوان نشده است.
ایران سه پرونده »جامع التواریخ«، نقشه های فرش ایرانی و مثنوی موالنا را برای 
امسال در دستور کار خود دارد. نسخه موجود از مثنوی در قونیه مربوط به سال 
6۷۷ هجری قمری و به عنوان قدیمی ترین نسخه کامل و معتبر جهان از این اثر 
شناخته می شود. طبق گفته کارشناسان، ترکیه و ایران همزمان پیشنهاد ثبت 
آن را به تنهایی به کمیته حافظه جهانی ارائ��ه داده بودند؛ روال کار معموالً در 
اینگونه موارد به این صورت است که یونسکو پیشنهاد ثبت مشترک اثر را ارائه 
می دهد. به گفته صالحی امیری، ایران نیز در این رابطه یک موضوع »مناقشه 
برانگیز« را به یک موضوع »اش��تراک آمیز« تبدیل ک��رد. حال در صورت ثبت 
مشترک این اثر، ترکیه متعهد می شود که ش��رایط بهتری برای نگهداری اثر 
فراهم کرده و ساالنه گزارشی از آن را به یونسکو ارائه دهد. اما نکته اینجاست که 

ثبت این اثر، به معنای مصادره موالنا به نام کشوری نخواهد بود. 

پاریس میزبان سه دهه سینمای ایران

یک اثر و سه مدعی؛ مثنوی چگونه ثبت جهانی می شود؟

معضلی که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد؛

تورلیدرها 
و داللی در صنایع دستی اصفهان
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اخبار اخبار

جانشين فرمانده انتظامي استان چهارمحال و بختياري از كشف ميلياردي انواع 
كاالي قاچاق و توقيف چهار دستگاه خودرو در محورهاي مواصالتي استان خبر 
داد. سرهنگ ستاد جمشيد محبت خاني، اظهار كرد: به دنبال دريافت اخباري 
مبني بر حمل كاالي قاچاق از محورهاي مواصالتي استان به سمت استان هاي 
مركزي كشور، ماموران فرماندهي انتظامي استان طرح مبارزه با قاچاق كاال 
را به مرحله اجرا گذاشتند.  وى افزود: ماموران فرماندهي انتظامي شهرستان 
لردگان در محور ياسوج – لردگان يك دستگاه سواري سمند و دو دستگاه پژو 

حامل كاالي قاچاق را متوقف كردند. 
جانشين فرمانده انتظامي استان گفت: در عمليات ديگري ماموران فرماندهي 
ــتان بروجن حين عمليات ايست و بازرسي در محور لردگان  انتظامي شهرس
– بروجن يك دستگاه پژو حامل كاالي قاچاق را متوقف كردند.محبت خاني 
خاطر نشان كرد: در بازرسي از اين خودروها 30هزار و 200 نخ ترقه، دوهزار و 
500 ثوپ انواع البسه، دوهزار و 88 قوطي انواع آبميوه خارجي، 400 كيلوگرم 
بادام هندي، 113 كارتن بيسكويت و 89 عدد كاله تكواندو  قاچاق به ارزش يك 
ميليارد ريال كشف و چهار نفر نيز دستگير شد.وى با اشاره به معرفي متهمان 
به مراجع قضايي، از عموم مردم خواست تا هرگونه اطالع از فعاليت قاچاقچيان 
كاال را براي اقدام سريع و ضربتي پليس، به تلفن يا پيامك 110، گزارش كنند.

 رييس سازمان صنعت،معدن وتجارت چهارمحال و بختيارى گفت: در دو 
ماه نخست امسال، شش واحد صنعتى تعطيل در استان مجددا راه اندازى 

شدند. 
ــيد نعيم امامى در كميته رونق صنايع  كوچك و متوسط استان، اظهار  س
ــت هاى اقتصاد مقاومتى سازمان  كرد: در راستاى عملياتى كردن سياس
ــال شش واحد  ــتان در دو ماهه نخست امس صنعت، معدن و تجارت اس

صنعتى تعطيل را  راه  اندازى مجدد كردند.
وى افزود: اين واحدها شامل يك كارخانه  توليدلبنيات، خميرمايه، توليد 
ــت.امامى خاطرنشان كرد: با  ــتايرن، گز، نبات  و آب نبات اس فوم  پلى اس
شناسايى 150 واحد راكد و نيمه فعال مستعد راه اندازى  و تكميل  ظرفيت  
تعداد 36 مورد از اين واحدها پس از بررسى و تصويب  در كميته تخصصى 
ــتاد فرماندهى اقتصاد  ــا  موافقت س ــط و ب رونق صنايع  كوچك  و متوس
مقاومتى  براى برخوردارى از تسهيالت طرح رونق اقتصادى  به بانك هاى 

عامل استان معرفى شدند.   

ــاد چهارمحال و بختيارى گفت: به مناسبت ماه مبارك رمضان  مديركل ارش
نمايشگاه كتاب و نرم افزارهاى قرآنى در استان گشايش مى يابد. جواد كارگران 
ــن رمضان اظهار داشت: ويژه برنامه جشن رمضان با  با اشاره به برگزارى جش
ــود.  ــعار «نهضت فهم قرآن» از 26 خردادماه لغايت 6 تيرماه برگزار مى ش ش
ــگاه كتاب و نرم افزارهاى قرآنى را يكى از شاخص ترين  ــايش نمايش وى گش
ــگاه  ــتان اعالم كرد و افزود: نمايش ويژه برنامه هاى ماه مبارك رمضان در اس
هنرهاى تجسمى، نمايشگاه عفاف و حجاب، مراسم و محافل قرآنى، اجراى 
تئاتر خيابانى، برگزارى شب هاى شعر و خاطره، اكران فيلم هاى كوتاه و بلند، 
نشست هاى علمى و فرهنگى و برگزارى كارگاه هاى تخصصى ويژه كودك و 

نوجوان از ديگر برنامه هاى پيش بينى شده در اين ماه است.
ــوالت در اين  ــان اينكه محص ــال و بختيارى با بي ــاد چهارمح مديركل ارش
ــد تصريح كرد: همزمان با برگزارى  ــگاه ها با تخفيف به فروش مى رس نمايش
ــگاه ها عالقه مندان مى توانند محصوالت مورد نظر خود را در اين  اين نمايش
ــران اجراى طرح  ــا 50 درصد تهيه كنند.كارگ ــگاه ها با تخفيف 10 ت نمايش
تعويض قرآن هاى مستعمل با قرآن هاى چاپ جديد را يكى ديگر از برنامه هاى 
ماه مبارك رمضان دانست و بيان كرد: 2 هزار جلد قرآن كريم در استان چاپ 
شده تا در ماه مبارك رمضان با قرآن هاى قديمى تعويض شود.وى خاطرنشان 
كرد: در ماه مبارك رمضان از مربيان، ائمه جماعات، قاريان و هنرمندان برتر در 

راستاى فعاليت هاى قرآنى استان تجليل مى شود.

ــرمايه گذارى يك گروه چينى در  استاندار چهارمحال و بختيارى، از س
اين استان خبر داد.

ــرمايه گذارى چينى در شهركرد  قاسم سليمانى در نشست با هيئت س
ــراي انجام ــاي فراواني ب ــيل ه ــتان قابليت ها و پتانس ــن اس گفت: اي

 سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف دارد.
ــرمايه گذاران چيني مي توانند در پروژه هاي بزرگ  وي تأكيد كرد: س
ــهركردـ  اهواز،  ــانـ  ش ــد راه آهن اصفه ــال و بختياري مانن چهارمح
پتروشيمي ها، پااليشگاه، پرورش ماهي، آزادراه ها و محورهاي ارتباطي 
ــاير  ــم، صنايع و س ــگري و توريس ــي، نيروگاه هاي برقآبي، گردش اصل

طرح هاي مورد نظر سرمايه گذاري كنند.
ــئوالن  ــه مس ــزود: مجموع ــارى اف ــال و بختي ــتاندار چهارمح اس
ــذاري، موظفند تا  ــرمايه گ ــي متولي در حوزه س ــتگاه هاي اجراي دس
ــرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اين استان و  زمينه هاي انجام س
ــتر را فراهم كنند.سليمانى، به قوي  ــرمايه گذاران بيش زمينه جذب س
ــابرجام اشاره و  ــور در دوران پس ــرمايه گذاري كش تر شدن شرايط س
تصريح كرد: بسياري از كشورهاي دنيا و به ويژه سرمايه گذاران چين، 
ــرمايه گذاري در بخش هاي مختلف ايران اعالم آمادگي براي انجام س

 كرده اند.وى گفت: مسئوالن ارشد كشور و استان، امنيت سرمايه گذاري 
در سطح ملي و استاني را تأمين و تضمين مي كنند.سليمانى اضافه كرد: 
ــورهاي مختلف دنيا براي راه اندازي  ورود ماشين آالت گوناگون از كش
ــت و كميت توليدات، از نتايج مثبت  واحدهاي توليدي و افزايش كيفي

كشف ميلياردي كاالي قاچاقبرجام محسوب مي شود.
در چهارمحال و بختياري

راه اندازى مجدد شش واحد صنعتى 
تعطيل در استان

نمايشگاه «كتاب و نرم افزارهاى قرآنى» 
در  استان گشايش مى يابد

چينى ها در چهارمحال و بختيارى 
رييس موسسه آموزش عالى علمى كاربردى مديريت شهرى سرمايه گذارى مى كنند

ــته 7 هزار و 500 نفر جذب  و روستايى گفت: در ترم گذش
دانشجو در سطح كشور در مراكز علمى كاربردى وابسته به 

وزارت كشور داشتيم.
 محمدرضا مردانى در ديدار با استاندار چهارمحال و بختيارى 
ــگاه علمى كاربردى، استان هاى كشور را  اظهار كرد: دانش
ــيم كرده كه اصفهان، چهارمحال و  به مناطق مختلف تقس
بختيارى و لرستان در يك منطقه قرار دارند. وى با اشاره به 
اينكه اين منطقه بندى سازمان دهى رسمى ندارد و تنها براى 
ــدن با نيازهاى استان هاست بيان  آسيب شناسى و آشنا ش
داشت: نشست هاى سراسرى با حضور دانشگاه هاى مختلف 
ــود ولى در اين نشست ها  از همه نقاط كشور برگزار مى ش
ــكالت تك تك دانشگاه هاى  ــدن مش جايى براى مطرح ش
ــگاه  علمى كاربردى وجود ندارد. مردانى تأكيد كرد: دانش
علمى كاربردى ازجمله دانشگاه هاى نسل سومى است كه 
با هدف كارآفرينى و ارايه آموزش هاى مهارتى و تخصصى 
ــاس نامه اين دانشگاه در شوراى  در سال 70 و با تصويب اس
ــت اين  ــه كار كرد و الزم به ذكر اس انقالب فرهنگى آغاز ب
دانشگاه بنا نيست رقيبى براى دانشگاه آزاد يا دولتى شود 
بلكه تنها باهدف شناسايى مشاغل با توجه به تغيير ماهيت 

مشاغل ايجاد شده است.
ــردى مديريت  ــى علمى كارب ــه آموزش عال رييس موسس
ــت دانشگاه علمى  ــتايى با بيان اينكه سياس شهرى و روس
ــنايى جوانان با مشاغل  ــاغلين، آش كاربردى شناسايى ش
جديد و آموزش در جوار كار است افزود: آموزش هايى كه در 
اين دانشگاه ارايه مى شوند تئورى نيستند بلكه سعى شده 
ــند تا توانايى هاى فرد را تقويت كرده و بالفاصله  عملى باش

ــوند.وى با اشاره به  بعد از فارغ التحصيلى وارد صحنه كار ش
اينكه زمانى تقاضاى باال براى ورود به دانشگاه و ازدحام زياد 
ــت كنكور بودند باعث انحراف دانشگاه آزاد  افرادى كه پش
ــد ادامه داد: ولى اين موضوع چندان  از مسير اصلى خود ش
طولى نكشيد و اين دانشگاه دوباره به سمت هدفمند شدن 
پيش مى رود تا بتواند زمينه شكل گيرى مهارت هاى خاص 
را فراهم كند.رييس موسسه آموزش عالى علمى كاربردى 
مديريت شهرى و روستايى خاطرنشان كرد: مصوبه دولت 
در سال 92 در شوراى عالى ادارى مبنى بر اين بود كه برخى 
از اختيارات دانشگاه واگذار شود و دستگاه هاى ادارى بخشى 
از مسئوليت مراكز علمى كاربردى را به عهده بگيرند كه 12 
دستگاه متقاضى اين موضوع شده و وزارت كشور نيز يكى 

از اين دستگاه ها بود.
ــه آموزش عالى مديريت شهرى  مردانى اضافه كرد: موسس
و روستايى وابسته به استاندارى ها، شهردارى ها و سازمان 
هميارى شهردارى ها در سراسر كشور 72 مركز با 44 هزار 
دانشجو كه همگى مربوط به وزارت كشور هستند دارد.وى 
با بيان اينكه در ترم گذشته 7 هزار و 500 نفر جذب دانشجو 
ــور در مراكز علمى كاربردى وابسته به وزارت  در سطح كش
كشور داشتيم تأكيد كرد: مركز علمى كاربردى استاندارى 
ــور است.رييس  ــهركرد در رديف بهترين مراكز در كش ش
ــه آموزش عالى علمى كاربردى مديريت شهرى و  موسس
ــن نيازهاى  ــازمان را تأمي ــتايى اولويت اصلى اين س روس
ــنجى  اين نهادها عنوان كرد و  دستگاه هاى متبوع و نيازس
ادامه داد: جهت گيرى دانشگاه به سمت ماموريت گرايى و 

توانمندسازى دستگاه هاست.
مردانى با اشاره به اينكه گرايش و كشش به سمت دانشگاه 

ــتگاه هاى  ــردم و كاركنان دس ــردى در بين م علمى كارب
حاكميتى و ادارى زياد است تأكيد كرد: اين اقبال به دليل 
ــت.وى از  ــاى مهارتى و... اس هزينه هاى پايين، آموزش ه
ــهر بصره عراق و  ــهرى در ش پيگيرى براى ارايه خدمات ش
ايجاد مركزى در اين شهر در آينده نزديك خبر داد و بيان 
داشت: در قدم اول بايد با دوره هاى ضمن خدمت كاركنان 
ــهردارى ها را تقويت كنيم كه اين كار  ــتاندارى ها و ش اس
ــيارى  ــدن هزينه هاى داخل مجموعه كمك بس به كم ش
ــه آموزش عالى علمى كاربردى  خواهد كرد.رييس موسس
مديريت شهرى و روستايى تصريح كرد: بايد مدنظر داشته 
باشيم كه حمايت و كمك مسئوالن در توسعه مراكز علمى 
كاربردى و جهت گيرى كه اين مراكز در  زمينه كارآفرينى 
ــا ــيار مؤثر و كارگش ــت بس ــتغال زايى خواهند داش و اش

 خواهد بود.

تسهيالت نوسازى به 600 واحد فرسوده شهرى دراستان پرداخت مى شود
ــازى چهارمحال و بختيارى  مديركل راه و شهرس
گفت: مطابق برنامه ريزى هاى انجام شده امسال 
به 600 واحد فرسوده شهرى در استان تسهيالت 

نوسازى پرداخت مى شود.
ــت: محدوديتى براى  ــمى اظهار داش ــم قاس قاس
ــوده  ــازى بافت فرس ــهيالت نوس ــت تس پرداخ
ــب با  ــدارد و متناس ــهرى وجود ن ــد ش و ناكارآم

درخواست، تسهيالت پرداخت مى شود.
ــازى بافت  ــهيالت نوس ــقف تس به گفته وى، س
فرسوده و ناكارآمد شهرى در محله هاى فرسوده 
ــهركرد 400 ميليون ريال و در ساير شهرهاى  ش

استان 300 ميليون ريال است.
ــره  ــته 320 فق ــال گذش ــه داد: س ــمى ادام قاس
تسهيالت بازسازى و نوسازى واحدهاى مسكونى 
در محله هاى فرسوده شهرى استان پرداخت شد.

ــتان تصريح كرد:  ــازى اس ــركل راه و شهرس مدي
ــوده و  ــزار و 80 هكتار بافت فرس ــك يكه هم اين
ــتان شناسايى و  ــهرى در 18 شهر اس ناكارآمد ش
ــهردارى ها به تصويب  در كميسيون ماده پنج ش
ــوده شهرى به دليل  رسيده است.بافت هاى فرس
مغايرت با ضوابط شهرسازى مدرن، نفوذناپذيرى، 
قديمى و مستهلك بودن، تهديد براى شهروندان 

ــه با اين  ــراى مقابل ــت كه خالءهاى قانونى ب اس
ــاى  ــتگاه ه ــى دس ــدان همگراي ــا و فق تهديده
ذى ربط حل اين مسئله را با مشكل روبه رو كرده 
ــاختمانى باال، مشكالت بهداشتى،  است.تراكم س
ــت، ناامنى در  ــتن به درون باف ــى نداش دسترس
ــرى و معضالت اجتماعى  ــيب پذي برابر زلزله، آس
ــت كه اقدام  ــكالت بافت هاى فرسوده اس از مش
مداخله اى از جمله بهسازى، نوسازى و بازسازى 
ــالت آن را ضرورى  ــراى رفع معض اين بافت ها ب
ــتان چهارمحال و بختيارى داراى 40  مى كند.اس

شهر است.

بيش از 7 هزار نفر در كشور، جذب دانشگاه علمى كاربردى شدند

ابالغ 
3/386  شــماره درخواســت: 9510460362700001 شــماره پرونده: 
9409980362701004 شماره بايگانى شــعبه: 941044 نظر به اينكه در 
پرونده كالسه 8 د 941044 حسب شكايت خانم ماندانا على اصفهان پور، 
آقاى محســن محمد على نژاديان فرزند غالمحســين متهم است ترك نفقه 
همسرش خانم ماندانا على اصفهان پور واز طرف اين داديارى تحت تعقيب 
مى باشد و ابالغ احضاريه نيز به واســطه نقل مكان نمودن متهم و معلوم 
نبودن محل اقامت وى ممكن نگرديده لذا بدين وسيله در اجراى ماده 174 
قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ انتشار آگهى در شعبه 8 داديارى دادسراى عمومى و انقالب مجتمع 
شماره 5 اصفهان واقع در خيابان شريعتى جهت پاسخگويى به اتهام خويش 
حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى، 
اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف:7489 شــعبه  8 داديارى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اصفهان ( 145 كلمه، 2 كادر)
ابالغ 

3/385  نظر به اينكه خانم ســهيال جهانگيرى فرزند احمدرضا در پرونده 
كالسه 941208 د 9 حسب شكايت خانم زهرا كوه كن فرزند رضا به اتهام 
سرقت اموال از منزل مسكونى از طرف اين داديارى تحت تعقيب مى باشد 
و ابالغ احضاريه نيز به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نگرديده لذا 
بدين وسيله در اجراى ماده مدت 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب به 
نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه 
نهم داديارى دادسراى عمومى و انقالب اصفهان واقع در اصفهان خيابان 
شريعتى مجتمع قضايى شهيد بهشتى جهت پاســخگويى به اتهام خويش 
حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى 
اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف:7493 شــعبه  9 داديارى دادسراى 

عمومى و انقالب شهرستان اصفهان ( 130 كلمه، 2 كادر)
ابالغيه

شــماره   9510100350102012 ابالغنامــه: شــماره   3 /384
پرونــده:9409980350100472 شــماره بايگانى شــعبه:940554 ابالغ 
شونده حقيقى: 1- هوشنگ 2- حسن 3- پرى 4- احمد 5- صديقه 6- زهره
 7- طلعت 8- حســين 9- ناهيد همگى به نشــانى مجهول المكان، ، مدارك 
پيوســت: در خصــوص تجديد نظــر خواهى اصغــر زارعــى هفدانى به 
طرفيت شما ( حســن و پرى و احمد و هوشــنگ و صديقه و زهره و طلعت 
و حســين و ناهيد همگى به شــهرت مقربى) نســبت به دادنامه شــماره 
9509970350100281 صادره از اين شــعبه، به پيوســت نســخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم تجديد نظرخواهى به شــما ابالغ مى شود. مقتضى 
است حسب ماده 346 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى چنانچه پاســخى داريد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريه، به 
اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل دهيد و اال پرونده با  همين كيفيت 
به تجديد نظر ارسال مى گردد. م الف:7504 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى 

اصفهان ( 148 كلمه، 2 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى

3/383 شــماره درخواســت: 9510466837000020 شــماره پرونــده: 
9409986837000299 شماره بايگانى شعبه: 940761 نظر به اينكه خانم 
مريم كربالئى فرزند محمد در پرونده 940761 نســبت به دادنامه شماره 
9409976837001586 اين شــعبه به طرفيت آقاى حســين جنت نژاديان 
فرزند عباس تجديدنظرخواهى نموده است و تجديدنظر خواه آدرس تجديد 
نظر خوانده را مجهول المكان معرفى نموده است لهذا در اجراى ماده 346 
قانون آيين دادرسى مدنى به تجديد نظر خوانده از طريق اين آگهى اخطار مى 
گردد ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهى فرصت دارد، به دفتر اين شعبه 
به نشانى اصفهان خيابان شــهيد نيكبخت دادگسترى كل استان اصفهان، 

طبقه دوم اتاق 204 مراجعه و ضمن معرفى نشانى كامل خود، نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را تحويل گرفته و چنانچه پاسخى به اعتراض ايشان 
دارد، كتبًا اعــالم ناميد در غير اين صورت برابر مقــررات اقدام مى گردد. 

م الف:7500 شعبه 10 دادگاه خانواده اصفهان ( 140 كلمه، 2 كادر)
ابالغ وقت رسيدگى (جهت تبادل لوايح)

3/382 در خصوص پرونده كالسه 991/95 خواهان بانك ملت به مديريت 
على رستگار دادخواستى مبنى بر تجديدنظرخواهى به طرفيت امير فترى- 
عبدالرحمان قنبــرى- محمدرضا نادرى- عبداله طهماســبى تقديم نموده 
است جهت تبادل لوايح پيرامون تجديدنظرخواهى با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حســب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه 
واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. 
در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود. م الف:7470 شعبه 25 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل 

اختالف شهرستان اصفهان( 113 كلمه، 2 كادر) 
تحديد حدود اختصاصى

3/362 شــماره صــادره : 1395/43/231008نظر به اينكــه تحديد حدود 
ششــدانگ پالك شــماره 2813 فرعى از 24/453 واقــع در بخش 14 ثبت 
اصفهان كه طبق راى قانون تعيين تكليف اراضى فاقد سند ثبت غرب اصفهان 
به نام غالم حســين پژومان فرزند حيدرعلى و شريك مفروز و در جريان 
ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است. اينك بنا 
به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد 
حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/04/09 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين 
اخطار مى گردد كه در روز و ســاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور 
يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 
1395/03/17 م الف: 7092 رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان

( 153 كلمه، 2 كادر)
فقدان سند مالكيت

3/363 شماره صادره: 1395/43/231483 نظر به اينكه سيد اصغر حسينى 
كوهانستانى يكى از وراث سيد مرتضى حســينى كوهانستانى به موجب 
گواهى حصر وراثت 6793-94/2/17 شــعبه 10 حصــر وراثت اصفهان 
مدعى فقدان سند مالكيت 23 حبه مشاع از 72 ششدانگ پالك شماره 14/172 
بخش 14 اصفهان گرديده كه در صفحه 489 دفتر 39 بنام ســيد مرتضى 
نامبرده ثبت و سند 35 حبه صادر و به موجب اسناد 20896-50/7/5 دفتر 
77 و 28277-57/8/9 دفتر 95 دوازده حبه به غير انتقال گرديده است در اثر 
جابجايى مفقود گرديده و درخواست صدور المثنى نموده لذا طبق تبصره 
يك اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  مراتب آگهى مى شــود كه هر 
كس مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهى تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتجلسه و اصل 
سند به ارائه كننده مسترد شــود. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد يا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند صادر و به متقاضى 
تســليم خواهد شــد. م الف: 7235 اداره ثبت اســناد و امالك غرب استان 

اصفهان ( 190 كلمه، 2 كادر)
اجراييه

شــماره    9510420351400123 اجراييــه: شــماره   3 /387
پرونده:9409980351400543 شــماره بايگانى شعبه:940602 بموجب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره و شــماره دادنامه مربوطه 

9409970351401708 محكــوم عليــه عليرضا صفرى قهســاره فرزند 
عباســعلى به نشــانى مجهول المــكان محكوم اســت به پرداخــت مبلغ 
109/000/000 ريال بابت اصل خواســته بانضمام خسارت تاخير تاديه 
از تاريــخ 92/11/23 لغايت وصول و مبلــغ 3/890/000 ريال بابت هزينه 
دادرسى در حق محكوم له محمد مطلبى فشــاركى فرزند عباس به نشانى 
اصفهان خ معراج خ فجر 3 بوســتان 4 پالك 307 كدپستى 8199115851  
تلفن همــراه 09132673066 و پرداخت مبلــغ 5/450/000 ريال بابت نيم 
عشر دولتى در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجــرا گذارد(ماده 34 قانون 
اجراى احكام مدنــى). 2-ترتيبى براى پرداخت محكوم بــه بدهد.3- مالى 
معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را 
شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و 
اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور 
و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال 
مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مى 
شود( مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4-خوددارى 
محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراى حكم، 
حبس تعزيرى درجه هفــت را در پى دارد. (ماده 34 قانــون اجراى احكام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 
5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو بــا انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه 
باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى 
درجه شــش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى 
شــود (ماده 21 قانون نحوه اجــراى محكوميت مالــى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكم عليه از زندان 
منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم 
عليه خواهــد بود (تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجــراى محكوميت مالى 
1394). م الف: 6230 شــعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان

( 406 كلمه، 4 كادر)
اجراييه

شــماره    9510420350300094 اجراييــه: شــماره   3 /388
پرونده:9409980350300218 شــماره بايگانى شعبه:940259 بموجب 
درخواست اجراي حكم غيابى مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
9409970350301248 محكوم عليه حسين مركباتى به نشانى اصفهان نظر 
شرقى ك 7 (جوهرى) كوچه شــمس واحد 6 (فعًال مجهول المكان) محكوم 
است به مسترد نمودن طالهاى موضوع فاكتور به ميزان 285 گرم و 770 
سوت و پرداخت مبلغ هشتصد و هفتاد هزار ريال به عنوان هزينه دادرسى و 
خدمات و مبلغ هفتصد و پنجاه و شش هزار ريال بابت حق الوكاله وكيل در 
حق محكوم له محمد رضا عاقريان فرزند حسين به نشانى اصفهان خيابان 
سروش كوچه ســيد على مير بن بست شــهيد امينى پال ك136  و پرداخت 
1/000/000 ريال بابت حق االجرا.  محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنــرا به موقع اجــرا گذارد(ماده 34 قانون 
اجراى احكام مدنــى). 2-ترتيبى براى پرداخت محكوم بــه بدهد.3- مالى 
معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را 
شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول، به طور مشروح 
مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و 
اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور 

و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال 
مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست 
اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد و اال به درخواست محكوم له بازداشت مى 
شود( مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 4-خوددارى 
محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فــرار از اجراى حكم، 
حبس تعزيرى درجه هفــت را در پى دارد. (ماده 34 قانــون اجراى احكام 
مدنى و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 
5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو بــا انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه 
باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشــد موجب مجازات تعزيرى 
درجه شــش يا جزاى نقدى معادل نصــف محكوم به يا هــر دو مجازات 
مى شــود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكم عليه از زندان 
منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى كفيل توســط محكوم 
عليه خواهــد بود (تبصره 1 مــاده 3 قانون نحوه اجــراى محكوميت مالى 
1394). م الف: 6220 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان

( 423 كلمه، 5 كادر)
اخطار اجرايى

3/389 شــماره: 888/94 ش ح 31 به موجــب راى شــماره 1042 تاريخ 
94/10/28 حوزه 31 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته اســت محكوم عليه 1- مرادعلى دارابى 2- محمــود دارابى هر دو به 
نشــانى مجهول المكان محكومند به خوانده رديف اول بــه پرداخت مبلغ 
بيست ميليون ريال بابت اصل خواسته و يكصد و شصت هزار ريال هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه ازتاريخ تقديم دادخواست 94/9/10 تا زمان 
وصول در حق خواهان محسن دهقانى به نشانى اصفهان خ 24 مترى اول 
كوچه بهاران پالك 124 شماره 890210-93/10/5 و پرداخت نيم عشر حق 
االجرا. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى 
مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به 
قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحًا اعالم نمايد. م الف:6208 
شعبه 31 حقوقى مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 

( 188 كلمه، 2 كادر)
اخطار اجرايى

3/390 ش 45 شماره: 1033/94  ش 45 به موجب راى شماره 1537 تاريخ 
94/08/30 حوزه 45 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته است محكوم عليه مجيد صميمى به نشانى مجهول المكان محكوم است 
به پرداخت مبلغ 44/330/000 ريال بابت اصل خواســته و 285/000 ريال 
بابت هزينه دادرسى و نشر آگهى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و 
خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك هاى 91/10/15-553335 
و 553315-91/10/25 در حق محكوم له ايمان ايــران پور با وكالت آقاى 
ابراهيم زارع به نشانى اصفهان خيابان شهيد نيكبخت كوچه شماره 3 پالك 
137 طبقه همكف و نيم عشر دولتى. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و 
در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفــاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تسليم كند و اگر مالى 
ندارد، صريحًا اعالم نمايد.  م الف:6206 شعبه 45 حقوقى مجتمع شماره يك 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان ( 194 كلمه، 2 كادر)
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هر چه از عمر زمین بیشتر می گذرد جمعیت زیادتر و منابع 
کمتر می شود. اکنون در برهه ای از زمان هستیم که اهمیت 
استفاده بهینه از انرژی بیش از هر زمان دیگری خودش را 
نشان می دهد. نانو از جمله فناوری هایی است که راهکارهای 
مفیدی در عرصه بهینه س��ازی انرژی پیش پای ما گذاشته 
است. زومیت گزارش داد، پیش بینی ها حاکی از آن است که 
تا سال ۲۰۲۰ میالدی جمعیت زمین از مرز ۹ میلیارد نفر 
هم فراتر می رود. دانشمندان به دنبال راهکارهایی هستند 
که بدون ایجاد فشار بر منابع طبیعی، آب، غذا و انرژی مورد 
نیاز جمعیت در حال رشد فراهم ش��ود. سازمان خواروبار و 
کشاورزی سازمان ملل متحد )فائو( و بانک جهانی از جمله 
سازمان هایی هستند که به دنبال نوعی نوآوری در ارتباط با 
آب، غذا و انرژی هستند. نانوفناوری به عنوان علم طراحی 

مواد در ساختار فوق کوچک برای این ماموریت اعالم 
آمادگی کرده است که راه حلی امیدبخش در 

عرصه رش��د گیاهان در نظر گرفته است. 
این ش��اخه از علم که "کشاورزی دقیق" 
نام دارد کمک می کند تا کش��اورزان با 
استفاده از فناوری نانو از آب، کود و دیگر 
ورودی های م��ورد نیاز به ط��ور بهینه 
استفاده کنند. ضمن این که کشاورزی 

دقیق، باعث می شود که ضایعات کمتری 
تولید شود. در حال حاضر آزمایشات مربوط 

به نانو در بخش کشاورزی، در مقیاس آزمایشگاهی 
صورت گرفته اس��ت و نانوذراتی سنتز ش��ده اند که به 

صورت کود در رشد گیاه تاثیرگذار هستند. در مطالعه پیش 
رو تاثیر موفق نانوذرات روی "ماش" مش��اهده شده است. 
ماش منبعی غنی از پروتئین و کلس��یم محسوب می شود 
که در آسیا رشد می کند. اس��تفاده از این رویکرد می تواند 
مصرف کودهای معمولی را کاهش دهد. از آن جا که در تولید 
کود، انرژی زیادی مصرف می شود، با استفاده از فناوری نانو 
می توان در ذخایر طبیعی معدنی و مصرف انرژی صرفه جویی 
کرد. ضمن این که در این ش��رایط میزان آالیندگی آب هم 
کاهش پیدا می کند و گیاهان می توانند از تغذیه باارزش تری 

برخوردار شوند.
اثرات مصرف کود

کود نوعی ماده مغذی برای رشد گیاهان است که کشاورزان  
یا آن را در خاک قرار می دهند یا هنگام آبیاری، آن را در آب 
مخلوط می کنند. این روش باعث می شود که پروتئین عمده 
کود از بین برود ضمن این که اکوسیستم های دیگر هم آلوده 
می ش��ود. به عنوان مثال، کودهای نیتروژنی و فسفری در 
خاک تثبیت می ش��وند و با برقراری پیوندهای شیمیایی با 
دیگر عناصر، امکان دسترسی آن ها را به ریشه های گیاهان 
فراهم می کنند. در نهایت آب باران این کودها را از روی خاک 

شسته و وارد رودخانه ها، دریاچه ها و خلیج ها می کند که این 
خود یکی از مشکالت جدی آلودگی است. با رشد جمعیت 
جهانی، استفاده از کود در کش��اورزی با روند رو به افزایش 
هم��راه خواهد بود. در ح��ال حاضر ۸۵ درصد فس��فرهای 
معدنی به کود کشاورزی تبدیل می شوند که تنها ۴۲ درصد 
آن ها جذب خاک می شوند. چنان چه این شیوه ادامه پیدا 
کند، ذخایر جهانی فسفر تا ۸۰ سال آینده به اتمام خواهد 
رسید و بدتر از آن مشکالت مربوط به آالیندگی آن هاست. بر 
خالف کودهای معمولی که در ساخت آن ها از مواد اولیه در 
مقیاس باالیی استفاده می شود، نانوفناوری کمک می کند که 
مقادیر استفاده از مواد به طور چشمگیری کاهش پیدا کند. 
نانوساختارها به ذراتی گفته می شود که در یک بعد، اندازه 
آن ها بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر باشد. ۱ نانومتر معادل یک 
میلیاردم متر اس��ت. ب��ه بیانی واضح تر 

می توان گفت که یک 
قطعه 

کاغذ به اندازه 
۱۰۰۰۰۰ نانومتر ضخامت دارد. این 

ذرات دارای ویژگی های منحصر به فرد 
فیزیکی، ش��یمیایی و ساختاری هس��تند و همین موضوع 
باعث شده اس��ت که از لحاظ کاربردی به طور گسترده ای 
مورد توجه واقع شوند. بس��یاری از فرآیندهای بیولوژیکی 
مانند عملکرد س��لول ها در مقی��اس نان��و روی می دهد و 
نانوذرات می توانند این فعالیت ها را تح��ت تاثیر خود قرار 
دهند. دانش��مندان در زمینه علوم گیاهی و کش��اورزی از 
نانوذرات فلزی و اکسید فلزی اس��تفاده کرده اند تا آن ها را 
به صورت "نانوکود" ارائه دهند. این مواد می توانند از طریق 
آبیاری خاک یا اس��پری روی برگ گیاهان به آن ها منتقل 
شوند. این مطالعات پیشنهاد می کنند که نانوکودها از طریق 
برگ گیاهان منتقل ش��وند تا دیگر با خاک تماسی نداشته 
باش��ند. از آن جا که ذرات نانوکودها بسیار ریز هستند، در 
حالت تماس مس��تقیم با ب��رگ به ش��کل موثرتری جذب 
گیاه می شوند. در نمونه آزمایش��گاهی، نانوکودها از طریق 
نازل در یک غلظت دقیق روی گیاهان اسپری شده اند. این 
مواد ریزمغذی در مقداری بسیار کمتر از کودهای فسفری 
قابل استفاده هستند. پس از ۱۴ روز از جوانه زنی بذر ماش، 

نانوروی به برگ های آن اسپری شد و پس از آن فعالیت سه 
آنزیم مهم نظیر آلکالن فسفاتاز، اسید فس��فاتاز و فیتاز در 
گیاه مشاهده شد. این آنزیم ها با ترکیبات پیچیده فسفر در 
خاک واکنش داده و آن ها را به ش��کلی که توسط گیاه قابل 
جذب باشد، درمی آورند. وقتی که این آنزیم ها در آزمایشگاه 
فعال تر شدند، گیاه ۱۱ درصد فسفر بیشتری به خود جذب 
کرد. بررسی ها نش��ان داد برای گیاهانی که نانوذرات روی 
برگ آن ها اس��تفاده شد، ۲۷ درصد رش��د بیشتری نسبت 
به حالت بدون کود و معمولی داشتند، ضمن این که تعداد 
ماش ها ۶ درصد افزایش پیدا کرد. عالوه بر این ها، نانوکودها 
کمک می کنند که ارزش غذایی گیاه��ان باالتر رود. نتایج 
یک بررسی نشان داد که افزودن نانوذرات اکسید تیتانیوم 
و اکسید روی باعث شد که میزان لیکوپن گوجه فرنگی بین 
۸۰ تا ۱۱۳ درصد افزایش پیدا کند که این مقدار به غلظت 
نانوساختارها بستگی داش��ت. چرا که نانوذرات به افزایش 
نرخ فتوسنتز در گیاهان کمک می کنند و همین 
امر باعث می شود که مواد مغذی بیشتری در 
آن ها تولید شود. لیکوپن یک رنگدانه 
قرمز طبیعی است که به عنوان یک 
آنتی اکسیدان عمل می کند و باعث 
جلوگیری از آسیب سلول های انسان 
می شود. بنابراین استفاده از مغذی های 
گیاهی می تواند در کاهش سوء تغذیه 

موثر واقع شود.
 اث�رات نانوذرات در بهداش�ت و 

محیط زیست
تحقیقات فناوری نانو در کشاورزی هنوز مراحل 
اولیه را ط��ی می کند. قبل از این ک��ه نانوکودها وارد عرصه 
کشاورزی شوند مطالعات و بررسی های مربوط به اثرات نانو 
در حوزه بهداشت و محیط زیست صورت پذیرفته بود. حتی 
سازمان غذا و داروی آمریکا به تازگی دستورالعملی در رابطه 
با مواد نانوساختار موجود در خوراک دام منتشر کرده است. 
تولید کنندگان دیگر هم از نانوذرات در تولید مواد غذایی و 
دیگر محصوالت مراقبت ش��خصی، استفاده کرده اند. برای 
مثال از نانوذرات سلیکا در شیر خشک کودک و از نانوذرات 
اکسید تیتانیوم در پودر کیک های دونات استفاده می شود. 
دیگر نانوساختارها در رنگ، پالستیک، فیبرهای کاغذی، 
داروسازی و خمیردندان استفاده می ش��ود. مواردی مانند 
اندازه، شکل، نوع بلور، حاللیت، نوع ماده و غلظت نانو مواد 
خطرات یا سالمت آن را مشخص می کند. کارشناسان بر این 
عقیده هستند که وجود نانوذرات در محصوالت غذایی هیچ 
خطر سالمتی در پی ندارد. با این حال هنوز هم جا دارد تا در 
مورد نانوذرات بررسی های بیشتری صورت گیرد و نقش آن 

در چرخه  زندگی زیستی بشر ارزیابی شود.

تدوین استاندارد شارژرهای بیسیم برای خودروهای برقی؛

خودروهایی که استاندارد شارژ می شوند

س��اخت و تولی��د ش��ارژر های یکس��ان و قابل 
استفاده برای انواع مختلف دستگاه ها، نیازمند 

استانداردی جامع و مناسب است.
جامعه مهندس��ان خودرو SAE نی��ز در همین 
راستا در حال تدوین اس��تانداردی جامع برای 
ش��ارژر های بیس��یم خودرو های برقی هستند. 
زومیت نوش��ت؛ حفظ محیط زیست در دوران 
فعل��ی ام��ری س��خت و نیازمند تالش بس��یار 
اس��ت. به خصوص زمانی که خودرو های برقی 
فراگیر ش��وند، این محص��والت نیازمند اتصال 
به پایگاه های شارژ توسط رابط مخصوص خود 

هستند.
خوش��بختانه س��ازمان بین المللی مهندس��ان 
خودرو SAE در حال تدوین اس��تاندارد جامعی 
برای فناوری شارژ بیسیم خودروهاست. اخبار 
مربوط به تدوین اس��تاندارد جامع شارژ بیسیم 
خودرو ه��ا توس��ط SAE، ابت��دا در کنفران��س 

خودروهای ش��هری برقی در ایالت یوتا کش��ور 
آمریکا منتشر شد.

اکنون جزئیات بیشتری از این استاندارد منتشر 
شده است.

س��ازمان بین الملل��ی مهندس��ان خ��ودرو در 
جامع ترین اس��تاندارد فناوری ش��ارژ بیس��یم 
خودرو های برقی استفاده از فرکانس متداول ۸۵ 
کیلوهرتز را توصیه کرده و همچنین به تعریف 
چهار س��طح انتقال ش��ارژ پرداخته است که به 
ترتیب برابر با ۳/۷، ۷/۷، ۱۱ و ۲۲ کیلووات است. 
این سازمان اعالم کرده اس��ت که فناوری های 
شارژ س��ریع تر نیز در آینده به این چهار سطح 

افزوده خواهد شد.
به دلیل ترغیب خودروسازان توسط SAE برای 
اس��تفاده از یک فرکانس مش��خص برای شارژ 
خودرو، مالکان وس��ایل نقلیه ب��دون نگرانی از 
تطابق و ایج��اد هرگونه مش��کلی از این بابت، 

قادر به شارژ خودروی الکتریکی خود توسط هر 
ایستگاه شارژی خواهند بود.

با این که فناوری شارژ بیسیم در وهله اول برای 
ساخت ایستگاه های شارژ به کار گرفته خواهد 
شد، اما SAE با دید آینده نگرانه قصد دارد نکات 
الزم در این اس��تاندارد جامع را برای ساخت و 
توسعه ش��ارژر هایی برای ش��ارژ خودرو هنگام 

حرکت نیز، در نظر بگیرد.

نانوذراتیکهکشاورزیراجالمیدهند

محققان دانشگاه تبریز باهمکاری پژوهشگران ترکیه ای، 
موفق به تولی��د نانوکامپوزیت  در مقیاس آزمایش��گاهی 
شدند که می تواند به عنوان کاتالیست مواد دارویی موجود 

در پساب صنایع داروسازی را حذف کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از س��تاد ویژه توس��عه 
فناوری نانو، در دهه های اخیر با افزایش صنعتی ش��دن 
زندگی مردم، حجم آالینده های داروی��ی افزایش یافته 
اس��ت. اگر آالینده های دارویی موجود در پساب صنایع 
داروسازی بدون تصفیه وارد محیط زیست شوند، موجب 

اختالل در اکوسیستم آبی خواهند شد.
این آالینده ها با توجه به ساختار خود در مقابل روش های 
تصفیه فیزیکی مانند جذب س��طحی توسط کربن فعال، 

انعقاد و فیلتراسیون غشایی مقاوم هستند.
روش سونوکاتالیستی با استفاده از کاتالیست های ناهمگن 
یک روش سریع با عملکرد آسان و با صرفه اقتصادی است 
که با طیف وس��یعی از مواد آالینده آلی بدون ایجاد مواد 

جانبی خطرناک واکنش می دهد.
علیرض��ا ختائی، مجری ای��ن ط��رح، گفت:طراحی یک 
کاتالیست مناس��ب با مساحت س��طح باال برای افزایش 
راندم��ان فرایند تخریب م��واد آلی موجود در پس��اب ها 

هدف این پروژه بوده اس��ت. وی با بی��ان اینکه برای این 
منظور نمونه هایی از یک نانوکامپوزیت طراحی ش��ده، و 
عملکرد آن در حذف ماده دارویی ناپروکسن مورد ارزیابی 
قرار گرفته است، اظهار داش��ت: فرآیند سونوکاتالیستی 
با استفاده از کاتالیس��ت های ناهمگن یکی از روش های 
کارآمد فرایندهای اکسایش پیشرفته است که برای حذف 
آالینده ه��ای آلی موجود در پس��اب های صنایع مختلف 
خصوصا پساب های دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. 
ختائی عنوان کرد: افزایش مساحت سطح کاتالیست های 
مورد استفاده در این فرآیند، با افزایش تولید رادیکال های 
هیدروکسیل در سطح کاتالیست، موجب افزایش راندمان 
این فرآیند می شود؛ نانوکامپوزیت ZnO/MMT، نسبت 
ب��ه ZnO و مونتموریلونیت خالص، از م��واد طبیعی در 
دسترس و ارزان قیمت مانند زئولیت ها ساخته شده است.

وی با اشاره به نتایج عملکردی نانوکامپوزیت های تولیدی 
مذکور افزود: نتایج آزمون »BET« روی نانوذرات اکسید 
روی سنتز شده در بستر زئولیت طبیعی مونتموریلونیت، 
افزایش مساحت س��طح نانوذرات »ZnO/MMT« را در 
مقایسه نانوذرات اکسید روی نش��ان می دهد؛ همچنین 
تصاویر »SEM و TEM« نانوکامپوزیت تهیه شده، سنتز 

موفق نانوذرات اکس��ید روی را ب��ر روی حفرات زئولیت 
مونتموریلونیت تأیید می کند.

 ZnO « این مجری طرح ادامه داد: بعد از تثبیت نانوذرات
« روی بستر زئولیت، فعالیت کاتالیستی آن افزایش یافته 
و راندمان حذف ماده دارویی ناپروکسن با استفاده از نانو 
کامپوزیت ZnO/MMT به ش��کل ویژه ای بهبود داشته 
اس��ت. وی عنوان ک��رد: در این پژوه��ش نانوکامپوزیت 
» ZnO/MMT « ط��ی فرآیند هم رس��وبی تهیه ش��ده 
اس��ت؛ مش��خصه یابی س��اختاری این نانوکاتالیس��ت 
توسط روش های مختلف پراش اش��عه ایکس )XRD( و 
میکروسکوپ الکترونی عبوری )TEM(، الکترونی روبشی 
)SEM( و مساحت سطح س��نجی )BET( صورت گرفته 
است. وی افزود: سپس عملکرد نانو کامپوزیت تهیه شده 
جهت حذف ماده دارویی ناپروکسن با استفاده از فرایند 
سونوکاتالیس��تی هتروژن مورد بررسی قرار گرفته است. 
به گفته وی، تأثیر پارامترهای عملیاتی مانند غلظت اولیه 
دارو، غلظت کاتالیس��ت، pH اولیه محل��ول، توان حمام 
اولتراسونیک و حضور نمک های آلی و معدنی بر راندمان 

حذف ماده دارویی ناپروکسن بررسی شده است.
ختائی گفت: کاتالیست های متشکل از نانوکامپوزیت های 

مذکور در مقایس��ه با نمونه های رایج از روشی سبز تهیه 
شده و دارای حساسیت و بازدهی باالتر و هزینه ی تولید 

کمتری است.
دکتر علیرضا ختائی،  عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و 
خانم عاطفه کریمی،  دانشجوی دکترای همین دانشگاه 
و محققانی از دانشگاه آتاتورک کشور ترکیه در انجام این 
ط�رح همک��اری داش��ته ان�د. نتای�ج ای�ن کار در مجل�ه 
Ultrasonics Sonochemistry )جل��د ۳۱، س��ال 

۲۰۱۶، صفحات ۲۵۰ تا ۲۵۶( به چاپ رسیده است.

کشور چین در حال ساخت پلی شیشه ای بر فراز دره ژانگجیاجی است 
که ۹۸۰ پا )نزدیک به ۳۰۰ متر( از سطح زمین موجود در انتهای دره 

فاصله دارد.
دیجیاتو گزارش داد، انتظار می رود این پل تا اواخر تابس��تان امسال 
افتتاح گردد اما روند ساخت و ساز آن تا ژوئن ۲۰۱۷ ادامه خواهد یافت 
و امکان تجربه بانجی جامپینگ و سوار شدن بر سه تاب غول پیکر برای 

بازدیدکنندگان از این پل شیشه ای فراهم می شود.
»جو چن« )Joe Chen( یکی از مدیران سازمان مدیریت توریسم دره 
ژانگجیاجی می گوید که جزییات مربوط به این تاب های عظیم الجثه 
هنوز قابل انتشار نیست اما گزارش ها حاکی از آن هستند که بزرگترین 
آنها احتماال طولی برابر با ۵۰۰ پا خواهد داشت که آن را به طوالنی ترین 

تاب قاره آسیا تبدیل خواهد کرد.
این پروژه هنگامی که به پایان برسد، رکوردهای زیادی را به نام خود 

ثبت خواهد کرد.
پل شیشه ای مورد اشاره، طوالنی ترین و مرتفع ترین سازه در نوع خود 

خواهد بود و حدودا ۳۸۰ متر درازا دارد.
به گفته س��ازمان Haim Dotan Architects ک��ه طراحی این پل 
شیشه ای عظیم الجثه را برعهده داشته، بانجی جامپینگ آن نیز رکورد 
بلندترین پ��رش را از آن خود خواهد کرد. ضمنا گفته می ش��ود که تا 
۸۰۰ نفر به صورت همزمان قادر به راه رفتن روی پنل های شیشه ای 

این پل خواهند بود.
با تمام این تفاسیر باید اش��اره کرد پل مورد اشاره اولین پل شیشه ای 
ساخته شده در کشور چین نیست و پیش از این، دو پروژه دیگر در سال 

۲۰۱۵ به اتمام رسیده اند.
پل ژانگجیاجی در ابتدا قرار بود تا ماه می س��ال جاری میالدی افتتاح 
ش��ود اما از آن جایی که چندی پیش، تعدادی ترک در پنل های پل 
شیشه ای Yuntai یافت شد، افتتاح این پل شیشه ای به تعویق افتاد تا 

از بروز مشکلی مشابه در آن جلوگیری به عمل آید.

خودروی هوش��مند گوگل اکنون از امکانی جالب توجه و به ش��دت 
ابتدایی بهره می برد. بوق زدن!

این خودروی خ��ودران می تواند رفتار های نادرس��ت رانندگی و افراد 
پیاده رو را درک کند و با بوق زدن به آن ها هشدار دهد.

البته این توانایی به اعتقاد بس��یاری از افراد یک��ی از آزاردهنده ترین 
امکانات موجود در خودروهاس��ت که اکنون به خودروهای هوشمند 

نیز راه یافته است.
خودروی هوش��مند گوگل با رانندگی صحیح و قانون مدار خود جهت 
نجات جان انسان ها توسعه می یابد. اما اخیرا این خودرو به امکان انجام 
یکی از آزاردهنده ترین کارهایی که روزانه تعداد بسیاری از راننده ها به 
انجام آن می پردازند، مجهز شده اس��ت. گوگل ماهیانه اقدام به انتشار 
به روزرسانی و پیشرفت های صورت گرفته در پروژه خودروی هوشمند 
خود می کند. این غول فناوری در گ��زارش ماه می از توانایی بوق زدن 

خودروی خود پرده برداشت.
بخش فناوری ه��ای خودروی خودران گ��وگل در این خصوص گفت: 
الگوریتم خودران خودروی ما، اکنون امکان درک شرایطی را دارد که 
در آن نیاز به بوق زدن برای اطالع سایر راننده ها از وجود خطر احساس 
می شود. برای مثال می توان به تغییر الین ناگهانی خودروی مقابل یا 
خروج بدون دقت آن از خیابان فرعی  اش��اره کرد. م��ا با آزمایش های 
میدانی ش��رایط خطر واقعی را به خودروی خود آموختیم. خودروی 
گوگل اکنون امکان تمایز میان وجود خطر واقعی و امکان وجود آن را 
دارد. به عنوان مثال محصول هوشمند ما می تواند میان خودرویی که 
در جهت خالف جاده در حال حرکت است و خودرویی که امکان دارد 

در جهت خالف جاده حرکت کند، تمایز قائل شود.
در نس��خه ابتدایی الگوریتم جدید خودروی گوگل، هنگام تشخیص 
شرایط الزم به بوق زدن، خودرو بوق را در داخل کابین پخش می کرد 
تا مهندس��ان گوگل صحت رفتار آن را بس��نجند. پس از بررسی های 
میدانی گوگل، این شرکت در خصوص پیشرفت های الگوریتم جدید 
خود گفت: اکنون که الگوریتم بوق زدن ما به خوبی پیش��رفت کرده، 
 می توانیم از آن با اطمینان کامل اس��تفاده کنیم. الگوریتم ما می تواند 
با توجه به شرایط مختلف، به اشکال متنوعی بوق بزند. به عنوان مثال 
اگر خودرویی با دنده عقب در حال نزدیک شدن به خودروی ما باشد، 
الگوریتم هوشمند با دو بوق کوتاه و دوستانه وجود خودروی گوگل را 
به راننده مقابل یادآوری می کند. در شرایط دیگری که خطر احساس 

شود، خودرو از بوق های ممتد و بلند تری استفاده خواهد کرد.
هدف نهایی گوگل آموزش به خودرو برای بوق زدن همانند راننده  ای 

صبور و حرفه ای است.
این شرکت همچنین در حال آموزش شناسایی کودکان و افراد پیاده به 
خودروی خود است تا در کنار امکان بوق زدن بتواند از خطرات احتمالی 

برخورد با عابران پیاده جلوگیری کند.

سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا برای مقابله با پهپادها از سامانه دفاعی 
جدیدی اس��تفاده می کند که از فاصله ۱۰ کیلومتری می تواند آنها را 

غیر فعال کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، استفاده روز افزون از پهپادها و خطرآفرین 
بودن آنها در مس��ائل امنیتی، به ویژه نزدیک شدن هواپیماهای بدون 
سرنش��ین به فرودگاه ها موجب شده که س��ازمان هواپیمایی فدرال 
آمریکا برای مقابله ب��ا خطرات احتمال��ی آن از س��امانه دفاعی با نام 
AUDS استفاده کند. این سامانه در اطراف فرودگاه های آمریکا نصب 

شده است.
در واقع AUDS می تواند از فاصله ۱۰ کیلومتری با استفاده از سیستم 
»رادار اسکنینگ الکتریکی«، پهپادها را شناس��ایی کند. این سامانه 
با اس��تفاده از اش��عه مادون قرم��ز و دوربین های دید در روز، مس��یر 
هواپیماهای بدون سرنش��ین را تش��خیص می دهد و با پرتاب اش��عه 
مس��تقیم ۴ واتی، سیس��تم ناوبری آنها را از کار می ان��دازد و پهپاد به 
این ترتیب روی زمین قرار می گیرد. گفته ش��ده ت��ا زمانی که باتری 
پهپاد تمام نشود، هواپیمای بدون سرنش��ین به دام افتاده در این تله 

الکترونیکی، قادر به انجام هیچ کاری نیست.
عمل غیر فعال کردن پهپادها توسط این سامانه منحصر به فرد ظرف 

مدت ۸ تا ۱۵ ثانیه انجام می گیرد.
نکته قابل توجه در مورد این س��امانه، فرود آوردن ایمن پهپادها روی 

زمین است.

کشور چین در حال ساخت مرتفع ترین و طوالنی ترین پل شیشه ای؛

سازه ای عظیم
از شیشه در آسمان

گوگل همچنان مشغول آزمایش خودروی خودران خود است؛

ماشینی که بوق زدن
را آموخت!

برای پیشگیری از سانحه در فرودگاه؛

شیوه ای جدید برای مقابله با
پهپادها ابداع شد

خبرخبر

در قالب نمونه آزمایشگاهی انجام شد؛

نانوکامپوزیتی برای حذف آالینده های دارویی ساخته شد

طرحی مفهومی از ولوو رونمایی شد؛

اصالح مصرف سوخت با اصالح آیرودینامیک

ولوو از ط��رح مفهوم��ی جدیدی ب��رای کامیون ها و 
تریلر های خود رونمایی کرد که با بهینه س��ازی های 
مختلف در بخش آیرودینامیکی و الستیک ها، منجر 
به کاهش ۳۰ درصدی مصرف سوخت آن شده است. 
زومیت گزارش داد؛ ط��رح مفهومی جدید ولوو برای 
کاهش ۳۰ درص��دی مصرف س��وخت کامیون های 
مجهز ب��ه تریلر )ب��ه زب��ان عامیان��ه ۱۸ چرخ ها( با 
بهینه س��ازی  های متعدد در بخش آیرودینامیکی به 
دست آمده اس��ت. کالس نیلسون مدیر کامیون های 
ولوو در خص��وص طرح مفهومی جدید این ش��رکت 
گفت: ما به طور پیوسته در حال تحقیق جهت کاهش 

مصرف سوخت وسایل نقلیه خود هستیم.
کامیون  مفهومی جدید ما نیز در همین راستا به خوبی 
پیشرفت کرده و توانایی تحقیقات ما را نشان می دهد. 
طرح مفهومی جدید ولوو نتیجه تحقیقات پنج ساله 
این ش��رکت به همراه آژانس انرژی سوئد بوده است. 
ول��وو اعالم ک��رده که ه��دف نهایی ای��ن تحقیقات 

کاه��ش ۵۰ درصدی مصرف س��وخت در کامیون ها 
و تریلر هاس��ت. ولوو بدین وس��یله امکان پیشرفت و 
بهینه سازی این دسته از وس��ایل نقلیه را نشان داد. 
ولوو برای دس��تیابی به این میزان از کاهش مصرف 
سوخت، به بهینه س��ازی ۴۰ درصدی آیرودینامیک 
کش��نده و تریلر پرداخته است. اس��تفاده از دوربین 
به جای آینه های جانبی، استفاده از رکاب های جانبی 
جدید برای پوش��ش چرخ ها و جلوگیری از آشفتگی 
جریان هوا در این بخش ها در کنار بهبود حرکت هوا 
روی بدنه و خنک سازی موثر تر پیش��رانه، بخشی از 
بهینه سازی های آیرودینامیکی صورت گرفته توسط 
ولوو هستند. همچنین باید به تایر های جدید توسعه 
یافته توسط ولوو اشاره کرد که نیروی مقاومت غلتشی 
کمتری را به ارمغان می آورن��د. کاهش وزن تریلر به 
میزان ۲/۲ تن و استفاده از پیشرانه و سیستم انتقال 
قدرت بهین��ه جدید ولوو، از دیگر بهینه س��ازی های 
این شرکت مطرح س��وئدی در طرح مفهومی جدید 

خود اس��ت. کامیون مفهومی جدید ولوو از پیشرانه 
D13 این شرکت که با اس��تاندارد یورو ۶ تولید شده 
است، بهره می برد. کامیون و تریلر مفهومی ولوو پاییز 
گذشته آزمایش های میدانی در سوئد را نیز پشت سر 
گذاشته است. البته نباید توقع ورود این طرح به بازار ها 
را در آینده نزدیک داش��ت. ولوو پیش از این برخی از 
ویژگی های این طرح مفهومی را در کامیون های خود 

استفاده کرده است.
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خبر اخبار

آیین جزءخوانی حللرم مطهر امامزاده محمدهللال)ع( آران و بیدگل، 
برای هفتمین سللال پیاپی از ابتدای رمضان سال جاری برگزار خواهد 
شد. مدیر اجرایی آسللتان مطهر این امامزاده بزرگوار ضمن اعام این 
خبر گفت: آیین جزءخوانی قرآن در شللهرهای مشهد، شاهچراغ، شاه 
عبدالعظیم نیز برگزار می شللود ولی به دلیل اجللرای خوب، انضباط و 
حضور قاریان برجسته کشوری شهرسللتان آران و بیدگل رتبه نخست 
کشللوری را به خود اختصاص داده است. سللید جواد تکیه تاکید کرد: 
تجمع هیئت های مذهبی شهرستان در میدان امام حسن)ع( و حرکت 
به سمت حرم مطهر برای گرامیداشللت میاد محمدهال)ع( در اول 
رمضان، از جمله برنامه های ویژه  روز اول رمضان خواهد بود. بر اساس 
اعام مدیر اجرایی آسللتان با توجه به اجرای موفق برنامه  پخش زنده 
عزاداری محللرم آران و بیللدگل از حرم مطهر توسللط نیروهای بومی، 
در آیین جزءخوانی امسللال نیز مذاکراتی برای بلله کارگیری نیروهای 
حاضر در شهرسللتان برای پوشش این مراسللم انجام شده است. سید 
جواد تکیه با بیان این که انتخاب عوامللل فنی بر عهده  تهیه کننده کار 
است خاطرنشللان کرد: به جز عوامل فنی، قاریان نیز با فرایندی که از 
سوی سازمان صداوسیما تعیین شده اسللت برگزیده می شوند و کلیه 
هزینه های رفت و آمد آنان بر عهده  آن سللازمان اسللت. گفتنی است 
پیش از این شللایعاتی در مورد عدم برگزاری آیین جزءخوانی و پخش 
زنده  آن از سیمای جمهوری اسامی منتشر شده بود. شایان ذکر است 
 آیین جزءخوانی حللرم حضرت محمدهللال)ع( از اول مللاه  رمضان، 
هر روز پس از نماز صبح برگزار و به صورت زنده از شبکه قرآن سیمای 

جمهوری اسامی پخش خواهد شد.

رییس اداره جهاد کشاورزی شهرسللتان دهاقان از آغاز برداشت غات 
خبرداد.

امیر صفرپور با بیان این مطلب اظهار داشت: میزان کشت جو در دهاقان 
امسال یک هزار و 600 هکتار می باشللد که پیش بینی می شود 900 
هکتار آن به مرحله برداشت برسللد. همچنین وی با اشاره به محصول 
گندم گفت: در سال گذشللته 2000 هکتار از اراضی کشاورزی به این 
محصول اختصاص یافت. رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان 
تصریح کرد: با توجه به خسارت ناشي از بارش تگرگ در اردیبهشت ماه 
سال جاري، خشکسللالي و کمبود منابع آبي مورد نیاز، افت محسوس 

عملکرد در مزارع غات قابل پیش بیني است.
 سطح قابل کشت اراضی کشاورزی شهرسللتان دهاقان 20هزار هکتار

 می باشد که یک هزار و 500 هکتار آن ویژه محصوالت باغی است.

مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد آران و بیدگل از غبارروبی یکصد 
مسجد این شهرستان برای استقبال از ماه مبارک رمضان در طول دهه 

تکریم و بزرگداشت مساجد خبر داد.
حجت  االسام سللمیع اهلل مردان گفت: این آیین با حضور نمازگزاران، 
هیئت امنای مساجد، هیئات مذهبی مساجد و با محوریت ائمه جماعات 

مساجد برگزار شد و تا 17 خردادماه ادامه خواهد داشت.
رییس اداره تبلیغات اسامی آران و بیدگل خاطر نشان کرد: نظافت و 
شست وشوی مساجد، آذین بندی،  فضاسللازی و آراسته سازی محیط 
داخلی و بیرونی مسللاجد، اهدای قرآن و نصللب ادعیه رمضان از جمله 

فعالیت های آیین غبارروبی در دهه تکریم مساجد است.
حجت االسللام مردان افزود: نهادهللا و ادارات شهرسللتان نیز با توجه 
به مسللئولیت و عرصه خدمت رسللانی خود در امور نظافت، بهداشت و 

غبارروبی با هیئت امنای مساجد همکاری می کنند.
مسئول مرکز رسیدگی به امور مساجد آران و بیدگل با تاکید بر استقال 
مساجد از لحاظ کارکرد دینی خاطر نشان کرد: وظیفه نهادهای عمومی 
 و دولتی مسللئول در حوزه مسللاجد، تقویت، تسللهیل، ارائه مسللیر و 
جهت دهی صحیح، تقویت وفاق و همدلی دینی، نظارت و پیشللگیری 
از آسیب و انحرافات مذهبی به منظور توسللعه و ترویج فرهنگ اصیل 

اسامی است.
مردان، غبارروبی و عطرافشانی مسللاجد پیش از ماه مبارک رمضان را 
یکی از سنت های شایسللته تکریم در فرهنگ دینی و اخاقی دانست 
و افزود: از نگاه معصومین)ع( مسللجد نورانی ترین پایگاه بندگان صالح 
خدا اسللت، لذا به پاکیزگی، نظافت و غبارروبی از هر مکانی شایسته تر 
است. رییس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی 
آران و بیدگل اظهار داشت: ماه مبارک رمضان اوج حضور فعال تر مردم 
در سنگر مقدس مسللجد اسللت و میزبان این خانه خداست و شایسته 
است که فضای مقدس مسجد از هر آلودگی مادی و معنوی پاک شود. 
مردان اظهار کرد: فضای آراسته، شللاداب و با طراوت مساجد در طول 
سال به ویژه در ماه مبارک رمضان یک فرصت ویژه در جذب نسل جوان 

و نوجوان به فضاهای مذهبی است.
رییس اداره تبلیغات اسامی آران و بیدگل با اشاره به اینکه در آیه 18 
سوره مبارکه توبه، آبادانی مساجد از مصادیق اهل ایمان ذکر شده است، 
خاطر نشان کرد: آبادانی مسللجد تنها به معنای ساختن و تعمیر بنای 
آن نیست، بلکه حضور در مسللجد و پر رونق نگاه داشتن آن و سعی در 
پاکیزگی و نظافت آن به عنوان خانه خدا و مکانی برای راز و نیاز بنده از 
مصادیق روشن آباد کردن مسجد است.مردان، هرگونه کوتاهی در حفظ 
و پاکیزگی مسجد را بی احترامی به مقدس ترین مکان مذهبی دانست 
و تصریح کرد: قداست خانه خدا در هر کجا که باشد، به قدری است که 
پاکیزه نگه داشتن ، غبارروبی و نظافت آن یک تکلیف اخاقی و شرعی 
برای همه ایجاد می کند.20 تا 29 شللعبان هر سال به نام دهه تکریم و 

غبارروبی مساجد نام گذاری شده است.

رییس اداره فرهنگ و ارشللاد اسللامی شهرسللتان تیران و کرون 
گفت: هم زمللان با دهه تکریم مسللاجد، غبار روبی و عطرافشللانی 
 مسللاجد شهرسللتان تیللران و کللرون توسللط مللردم انجللام 

می شود.
صادق صالحی اظهارداشللت:  به مناسللبت دهه تکریم مساجد در 
بیش از 70 مسللجد شهرسللتان تیران و کرون غبار روبی مسللاجد 
 انجام می شود و مسللاجد برای برنامه های ماه مبارک رمضان آماده 

می شوند.
 وی افللزود: مردم در اجللرای این برناملله همکاری خوبللی دارند و 
کانون های فرهنگی هنری مساجد نیز در گرامیداشت دهه تکریم 

مساجد فعالیت های فرهنگی را اجرا می کنند.
رییللس اداره فرهنللگ و ارشللاد اسللامی شهرسللتان تیللران و 
کللرون بیللان داشللت: تجلیللل از فعللاالن فرهنگللی مسللاجد و 
 اعام برنامه هللای ماه مبللارک رمضللان در طول این دهلله انجام 

می شود.
وی ادامه داد: ترتیل خوانی یکی از برنامه های مهم قرآنی و فرهنگ 
مسللاجد در ماه مبارک رمضان اسللت کلله به همت تشللکل های 
 فرهنگی مساجد از جمله کانون های فرهنگی هنری مساجد انجام 

می شود.

شهر نمونه قرآنی کشور میزبان آیین 
جزءخوانی در سحرگاه رمضان می شود

آغاز برداشت غالت 
در شهرستان دهاقان

غبارروبی 100مسجد آران و بیدگل 
برای استقبال از ماه رمضان 

همزمان با دهه تکریم مساجد صورت گرفت؛

 غبار روبی و عطرافشانی 
مساجد تیران و کرون

 نماینللده مللردم فریللدن، فریدونشللهر،چادگان و 
بوئین میاندشت در نخسللتین نشست خبری خود گفت: 
نمایندگان در این فرصت باقی مانللده حداکثر توان خود 
را برای اثبات برادری خود بللا دولت به کار خواهند گرفت 
و با وجود اختاف سلیقه، متحد و تحت لوای والیت فقیه 

هستند.
اکبر ترکی، در نخستین نشست خبری خود که در سالن 
اجتماعات شهرداری داران برگزار شد، اظهار کرد: پیروی 
از اسللام ناب محمدی، اطاعت از والیللت مطلقه فقیه و 
حفظ حرمت رهبری، توسعه دیپلماتیک مبتنی بر اقتدار 
ملی، رشد علمی با گرایش بومی سازی و تمرکز بر مسائل 

اقتصادی از محورهای اساسی مجلس دهم است.
وی با بیان این که مبنای مجلس دهم بر حل مشللکات 
اقتصادی است، افزود: در سایه اعتماد و هم فکری به وجود 
آمده در مجلس دهم، تحول بسللیار خوبی در سطح چهار 

شهرستان در زمینه مسائل اقتصادی خواهیم داشت.
نماینللده مللردم فریللدن، فریدونشللهر،چادگان و بوئین 
میاندشت در مجلس شورای اسامی،  با بیان اینکه مردم 
باید مطالبات برحق و منطقی داشته باشند، از مسئوالن نیز 

خواست که طبق فرمایش رهبر ی به میدان بیایند.
ترکی با تاکید بر مسئله اقتصاد کشور، تصریح کرد: با در نظر 
گرفتن انبوه مشکات معیشتی و اقتصادی مردم ، مجلس  
دهم راهی جز دنبال کردن اقتصاد مقاومتی نخواهد داشت.

وی با اشللاره بلله مشللکات و محدودیت هللای موجود 
نمایندگان بللرای پیگیللری برنامه های مللورد نظر خود 
خاطرنشللان کرد: پهنای دولللت و بدهی هللای هنگفت 
آن، رقللم بللاالی اعتبللار مللورد نیاز بللرای پللروژه های 
ناتمللام و تعطیلللی 40درصللدی واحدهللای تولیللدی 
 از موانللع پیللاده سللازی سللریع اقتصللاد مقاومتللی

 است.
ترکی فقدان مدیریت علمی و جهادی، پایین بودن تولید 
ناخالص ملی ایران در مقایسه با سایر کشورها، عدم وجود 
نظارت پاسللخ گویی صریح و شللفاف، ضعف مشللارکت 
دانشگاهیان و نخبگان اقتصادی، فقدان توانمندی بخش 
خصوصی و عدم اعتماد دولت به این بخش را از مهم ترین 
موانع موجود برای تحقق حل مشللکات اقتصادی کشور 

برشمرد.
وی با بیان اینکه می تللوان با کمک مجلس حجم دولت را 
کوچک کرد، با اشاره به اجرا نشدن این اصل،علی رغم دوبار 
تصویب ، تصریح کرد: مجلس در صدد اسللت اجرای اصل 

44 قانون اساسی را با جدیت دنبال کند.
ترکی در اداملله با تاکید بر فراهم کردن زمینه مشللارکت 

بخش خصوصی ،تعیین تکلیف سهام عدالت را در تقویت 
بخش خصوصی موثر دانست.

وی از برگزاری نخستین مجمع نمایندگان استان با حضور 
یکی از وزرای دولللت در آینده ای نزدیک در شهرسللتان 
خبر داد و گفت: زمینه برای سرمایه گذاری و بهره مندی 
از ظرفیت بخش آب در منطقه وجللود دارد و امیدواریم با 
ساماندهی مسائل آب شاهد جهشی بزرگ در شهرستان 

باشیم.
وی با بیان اینکه اعتقاد نمایندگان بر همکاری با دولت و رفع 
موانع پیش رو استوار است، منابع طبیعی، آب و گردشگری 

را سه مزیت مهم منطقه برای توسعه اقتصادی دانست.
نماینده مللردم فریدن، فریدونشللهر، چللادگان و بوئین 
میاندشت در مجلس شورای اسامی در پاسخ به سوال یکی 
از خبرنگاران در مورد اجرایی نشدن برنامه های قبلی در 
حوزه کشاورزی شهرستان فریدونشهر، از پیگیری مجدانه 
توافقات قبلی در این خصوص خبللر داد و گفت: با اجرای 
توسللعه همراه با عدالت و واگذاری عادالنلله  فرصت ها به 

شرکت های دانش بنیان این مسئله قابل حل است.
ترکی سپس در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر 
این که در زمینه مشارکت و حمایت از بانوان چه سیاستی 
را دنبال می کنید، با بیان این که شخصیت و سیره عملی 
حضرت فاطمه )س( گویای این مطلب اسللت که یک زن 

نیز می تواند الگوی کاملی برای همه بشریت باشد، افزود:
فراهللم نمللودن بسللترهای الزم بللرای افزایللش 
 نشللاط اجتماعللی،  پویایللی و مشللارکت بانللوان در

 فعالیت ها و تصمیم گیری ها از برنامه های مهمی اسللت 
که به آن توجه داریللم کما این که  تقویللت مطالبه گری 
 در زنللان عامل موثری در نیللل آنان به اهللداف مورد نظر

است.

ترکی  در بخش دیگری از سللخنان خود، با اعام این که 
طرح های بسیار بزرگ و مهمی در سطح چهارشهرستان 
قابل اجراسللت، از معرفللی این پللروژه هللا در آینده ای 
 نزدیک خبر داد و تصریح کرد: با تبعیللت از رهنمودهای 
مقام معظم رهبللری در مورد اجرای عدالللت، می توان با 
اتحاد مردم و مسللئوالن، بهره گیری از ایده های خاقانه، 
ظرفیت ارزشللمند جوانان و اراده و همت کافی به اهداف 

مورد نظر رسید.
وی درباره توسللعه عادالنه هر چهار شهرسللتان به مردم 
اطمینان خاطر داد و گفت: سیاست کلی ما اخاق مداری، 

پایبندی به اصول منطقی و پرهیز از تنش و آشوب است.
 ترکی با بیللان این کلله تا انتخابللات ریاسللت جمهوری 
 سللال آینللده فرصت زیللادی باقللی اسللت، با انتقللاد از 
جوسازی های سیاسللی زودهنگام برخی افراد وگروه ها 
تصریح کرد: نمایندگان در این فرصت باقی مانده حداکثر 
توان خود را برای اثبات برادری خود با دولت به کار خواهند 
گرفت و خیز زودهنگام به سللمت مسللائل سیاسللی در 
شرایطی که نیاز کشور تمرکز بر مسئله اقتصاد است درست 
نیست.وی با بیان این که  مجلس به زودی  بررسی برنامه 
ششم توسعه را آغاز خواهد کرد، الزمه توسعه فرهنگ در 

کشور را توجه به تفکر دینی دانست.
ترکی با اشاره به آسللیب های اجتماعی از جمله  اعتیاد، 
حاشیه نشللینی  و بدحجابی، با انتقاد از این که مسئوالن 
این عرصه هنوز نتوانسته اند پس از فرصت 6 ماهه ای که 
از رهبری گرفته اند، برنامه ای جامللع و مدون برای حوزه 
فرهنگ ارائه دهنللد افزود:این موضللوع اهمیت فرهنگ 
و پیچیدگی آسیب های اجتماعی را نشللان می دهد که 
باید در این زمینه با هم فکری مجلللس و دولت اقداماتی 

صورت گیرد.

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت:

حل مشکالت اقتصادی مبنای مجلس دهم

رییس هیئت ورزش هللای پهلوانی و زورخانه ای 
اردسللتان گفت: رشللته پهلوانی و زورخانه ای از 
جمله ورزش هایی اسللت که در اردسللتان بدون 
حاشیه فعالیت کرده ومورد بی مهری قرار گرفته 

است.
عزیزاللله هراتی اظهار کرد: ایللن هیئت در جهت 
ترویج فرهنگ و روحیه پهلوانی گام برداشته ولی 
از یک مکان مناسب ودر خورشأن این ورزشکاران 

محروم بوده است .
وی افزود: استارت ساخت مکانی جهت ورزشگاه 
پهلوانی وزورخانه ای در سال89 زده شد و زمین 
آن هم با فعالیتی  حدودیکسللال ونیمی از طرف 
مسکن وشهرسازی به مساحت 1200متر به اداره 

ورزش وجوانان اردستان  واگذار شد.
هراتی بللا بیللان اینکلله بودجلله اولیه ایللن کار 
۳00میلیللون ریللال بوده کلله توسللط نماینده 
وقت مردم اردسللتان درمجلس شورای اسامی 
تخصیص داده شده اسللت تصریح کرد: تا کنون 
فقط حدود 2۳ درصد از این مجموعه  پیشللرفت 

فیزیکی داشته است .
 رییللس هیئللت ورزش هلللللای پهلوانللی و 
 زورخانلله ای اردسللتان بللا تأکیللد بللر اینکه از

 بودجه های دولتی نیز 2میلیللارد ریال از اعتبار 
 ملی در نظر گرفته شد که آن هم محقق نگردیده ،

بودجه تملللک دارایللی وکمکهللای مردمی نیز 
مبلللغ یللک میلیللارد وپانصللد میلیللون ریللال 
 تخصیص داده شللد که آن هم 40محقق شللده

 است .
وی خاطر نشللان کرد : به دلیل نبود بودجه کافی 
ورزشکاران خود دسللت به کار شللده و با کمک 
هایی که شهرداری اردسللتان نموده در صددآن 
هستند تا یک گود خاکی هم که شده ایجاد کرده 
شایدورزشللکاران  باسللتانی که خود مقام های 
شهرستانی واسللتانی دارند وخودشان به عنوان 
کارگر مشغول ساخت وساز شده اندنتیجه ای  به 

دست آوردند.
هراتی بیان کرد: سللاخت  این ورزشگاه کمتر از 
مسللجد نیسللت  بدین جهت جوانانی که در این 

مللکان ورزش می کنند ذکرشللان یاعلی اسللت 
ومتوسللل به مللوال ی متقیان حضللرت علی)ع( 
هسللتند وبرای سللاخت و تکمیل این مجموعه 
15میلیارد ریال اعتبارمورد نیاز است واین جوانان 

شایستگی  ولیاقت این مجموعه  را دارند.
 این مسئول ورزشی  ادامه داد:  تا کنون100نفر 
بلله صللورت شناسللنامه دار جذب ایللن ورزش 
 شللده اند ولللی بلله صللورت مقطعی  بیللش از

صد نفر در تمرینات شرکت می نمایندکه به دلیل 
 نبود امکانات ومکان مناسللبی این ورزش را رها

کرده اند.
 وی در پایللان افللزود: امید اسللت، مسللئوالن، 
ورزش دوسللتان وبخش های خصوصللی به این 
رشته ورزشی اهمیت ویژه ای بدهند چرا که وجود 
اماکن ورزشللی وفعال بودن رشللته های ورزشی 
 این چنینی سللدی  اسللت در مقابل انحرافات و

 آسللیب هللای اجتماعللی  همللان طللور کلله 
ورزش باستانی بخش جدا نشدنی فرهنگ ایرانی 

اسامی به شمارمی رود.

رییس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای اردستان:

ورزش باستانی در اردستان مورد بی مهری قرار گرفته است

2 وزیر کابینه دهکده سالمندان نجف آباد را افتتاح کردندتالش برای ایجاد شرکت های دانش بنیان در کاشان
نماینده مردم کاشللان و آران و بیدگل در مجلس بر جذب خیرین خارج از 
کشور تأکید داشت، چرا که  خیرین نقش مؤثری در توسعه علمی دانشگاه ها 

دارند.
نماینده مللردم کاشللان و آران و بیللدگل در مجلس در نشسللت با اعضای 
هیئت علمللی، مدیران و کارشناسللان اقتصادی کاشللان با اشللاره به اینکه 
در بحث تأمین اعتبار دانشللگاه ها بللا چالش هایی روبه رو هسللتیم، گفت: 
تأمیللن اعتباری که دانشللگاه ها بلله آن نیازمند هسللتند از طللرف دولت، 
 سللرمایه گذاری، راه هللای اقتصللادی، خیریللن و تولید مالللی امکان پذیر

 است.
سللید جواد سللاداتی نژاد با اشللاره به اینکه باید به جذب خیریللن خارج از 
 کشور توجه شود، افزود: خیرین نقش مؤثری در توسعه- علمی دانشگاه ها 

دارند.
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس گفت: جذب اعتبارات دولتی 
کاری حرفلله ای و متفاوت از دیگر راه ها سللت، در این صللورت برای جذب 
اعتبارات موردنیاز دانشللگاه ها و رفع کمبود آن ها باید از راه های گوناگون 

استفاده کرد.
وی بیان کرد: اگر به تنهایی برای جذب اعتبارات به دولت تکیه داشته باشیم، 
قطعاً شکست خواهیم خورد بنابراین الزم اسللت از افراد حرفه ای و آگاه در 

موارد اجرایی یاری بطلبیم.

سللاداتی نژاد با اشللاره بلله اینکلله باید به سللمت خلق ثللروت رفللت و با 
نگاهللی اقتصادی بلله فعالیت های خللود ادامه دهیللم، تصریح کللرد: باید 
با تللاش و جدیت تمللام از روش هللا و تکنولوژی هللای به روز و نیللز ایجاد 
 شللرکت های دانش بنیان بتوانیم ایده ها، نوآوری و دانللش خود را به فروش 

برسانیم.
وی گفللت: داشللتن اراده در تمامی امور الزملله یک مدیریللت صحیح در 
دانشگاه ها سللت و در این صورت اراده قوی و پیگیر بودن سبب موفقیت در 

تمامی امور می شود.
نماینده مللردم کاشللان و آران و بیللدگل در مجلس بلله ایجاد رفللاه برای 
مللردم در منطقه کاشللان به کمللک متخصصللان، کارشناسللان و اعضای 
هیئت علمللی اشللاره کللرد و گفللت: پیشللرفت و توسللعه دانشللگاه باید 
از درون دانشللگاه باشللد، ازاین رو یکی از رسللالت های اصلی دانشللگاه ها 
 ایجللاد و تأمیللن رفللاه اجتماعللی بللرای مللردم آن منطقلله به شللمار 

می رود.
وی بابیان اینکلله یکللی از راهکارهای تأمین رفللاه اجتماعی بللرای مردم 
تبدیللل جامعه به یللک جامعلله ثروت آفریللن اسللت، افللزود: کارآفرینی 
صحیح برای نخبللگان، فرهیختللگان و تبدیل جامعه بلله جامعه ای ثروت 
 آفرین از راه کارهللای تأمین رفللاه اجتماعی برای مردم هر منطقه توسللط 

 دانشگاه هاست.

با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، وزیر جهاد کشاورزی،استاندار اصفهان، 
رییس بهزیستی کشور و جمعی از مدیران ارشد نجف آباد، نخستین فاز دهکده 

سالمندان نجف آباد در زمینی به مساحت ۳0 هزار متر مربع آغاز به کار کرد.
در نخستین فاز این دهکده، ساختمانی با مساحت 11 هزار متر مربع و زیربنایی 
نزدیک به ۳5 هزار متر مربع در سه طبقه برای اسکان شبانه روزی از 450 سالمند 
بی بضاعت راه اندازی شده که تمامی هزینه نزدیک به 10 میلیارد تومانی آن را 
که شامل خرید 17 هزار متر زمین، ساخت و تجهیز نخستین بخش این مجموعه 
می باشد محمود حق پرستی از خیرین سرشناس شهرستان تامین کرده است.

ربیعی وزیر تعاون، کار و رفللاه اجتماعی در آیین بهره بللرداری از این مجموعه 
منحصر به فرد با تشللریح مهمترین اقدامات و برنامه ریزی های دولت یازدهم 
در عرصه توانمند سازی مستمندان و حمایت از اقشار آسیب پذیر بیان داشت: 
نزدیک به هشت و دو دهم درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند به 
طوری که در حال حاضر بعضا با پدیده رها کردن  این افراد در کنار خیابان مواجه 
شده ایم و در ۳0 سال آینده نیز باید منتظر تعداد زیادی از دختران سالمند بی 
سرپرست باشیم که نگهداری آنها نیازمند فراهم کردن زیرساخت هایی مشابه 

با دهکده سالمندان نجف آباد خواهد بود.
ربیعی همچنین با فروتنانه خواندن درخواسللت دولت از خیران برای مشارکت 
بیشتر در چنین عرصه هایی ادامه داد: نجف آباد با توجه به ویژگی های منحصر به 
فرد خود در عرصه های مختلف ایثارگری، حق بزرگی به گردن کشور و مسئوالن 

دارد که امیدواریم علیرغم محدودیت های بودجه ای با ارائه برخی زیرساخت ها، 
بخشی از  مشکات موجود در عرصه های گوناگون را بر طرف نماییم.

 محسنی رییس بهزیستی کشور، حسللناتی امام جمعه نجف آباد، حق پرستی
 مدیر عامل موسسلله امداد سللالمندان نجف آبللاد و محمللودی فرماندار ویژه 

شهرستان از نجف آباد دیگر سخنرانان این برنامه بودند.
بعد از پایان این برنامه نیز، مسللئوالن حاضر در جلسلله ضمن بازدید از برخی 
قسمت های نخسللتین فاز بهره برداری شده دهکده سللالمندان، پلی کلینیک 

تامین اجتماعی نجف آباد را نیز رسما افتتاح کردند.

آن سوی خبر
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دريچه خبر

ــالمت جهانى، به تازگى اطالعاتى در مورد  ــازمان س س
مصرف نادرست آنتى بيوتيك ها منتشر كرده و به منظور 
ــا، نكاتى را  ــر اين داروه ــانى براى مصرف بهت اطالع رس

گوشزد كرده است.
ــر در اثر  ــاالنه 700 هزار نف ــازمان، س طبق آمار اين س
ــان خود را از  ــا در برابر اين داروها ج مقاومت باكترى ه
ــبى در اين  ــت مى دهند و در صورتى كه اقدام مناس دس
مورد صورت نگيرد، اين آمار تا سال 2050 به 10 ميليون 
ــيد. تعدادى از نكاتى كه سازمان سالمت  نفر خواهد رس

جهانى منتشر كرده است عبارتند از:
1- آنتى بيوتيك ها در صـورت مصرف صحيح نيز 

منجر به ايجاد مقاومت باكتريايى خواهند شد
يكى از خاصيت هاى تكاملى باكترى ها، مقاومت در برابر 
حمالت شيميايى است كه از سوى باكترى هاى ديگر يا 
ــان مصرف آنتى بيوتيك،  انگل ها صورت مى گيرد. در زم
ــوند، اما  ــته مى ش مقدار زيادى از باكترى هاى مضر كش
ــت مى كنند و  ــا در برابر اين حمله مقاوم تعدادى از آنه
ــر گرفته و از  ــاوم را از باكترى هاى ديگ حتى ژن هاى مق
ــه  آنتى بيوتيك ها،  ــد از حمل ــتفاده مى كنند. بع آنها اس
باكترى هاى مقاوم مى توانند باعث ايجاد بيمارى جديد 
در فرد شوند يا به صورت دسته جمعى روى پوست و سطح 
بدن فرد جمع شوند. همين باكترى ها مى توانند به راحتى 
به فرد ديگر منتقل شوند و اين امر يكى از مهم ترين داليل 
ــت كه در  ــوص در افرادى اس ــال بيمارى ها به خص انتق
سازمان هاى درمانى كار مى كنند. به همين دليل، مصرف 
صحيح آنتى بيوتيك ها نيز عوارضى هرچند جزيى دارد و 

مى تواند موجب بروز بيمارى هاى جديد در افراد شود.

2- بدن شما در برابر آنتى بيوتيك مقاوم نمى شود 
بلكه باكترى مقاوم مى شود

برخى افراد تصور مى كنند مقاومت باكتريايى در ساختار 
بدن به وجود مى آيد، اين در حالى است كه اين مقاومت 
ــود مى آيد و هنوز  ــاختار ژنتيكى باكترى ها به وج در س

روشى براى مقابله با اين مقاومت پيدا نشده است.
3- آنتى بيوتيك هـا براى درمان سـرماخوردگى 

مناسب نيستند
همان طور كه از نام اين داروها بر مى آيد، آنتى بيوتيك ها 
تنها براى درمان بيمارى هايى كه به وسيله  باكترى ايجاد 
ــت كه عامل  ــتند. اين در حالى اس ــوند مفيد هس مى ش
بيمارى هايى مانند سرماخوردگى، ويروس است. مصرف 
خودسرانه  آنتى بيوتيك براى درمان اين بيمارى ها، عالوه 
بر آن كه عوارض جانبى زيادى براى بدن فرد دارد، باعث 
ــطوح بزرگ تر جامعه  ــت باكتريايى در س افزايش مقاوم

نيز مى شود.
ــده از 12 كشور مورد مطالعه توسط  طبق آمار منتشر ش
سازمان سالمت جهانى، 64 درصد افراد به اشتباه تصور 
مى كنند كه آنتى بيوتيك ها براى درمان سرماخوردگى 
ــراد به علت  ــار، اكثر اف ــتند. طبق اين آم ــب هس مناس
سفارشات غلط پزشكان و پرستاران به اين باور رسيده اند. 
ــرف آنتى بيوتيك ها  ــت كه مص آمار ديگر از اين قرار اس
ــورهاى  ــتر از كش ــعه بيش ــورهاى در حال توس در كش
ــمارى انجام گرفته مشخص  توسعه يافته است. در سرش
شد كه 42 درصد افراد در اين كشورها در يك ماه گذشته، 
آنتى بيوتيك مصرف كرده اند و اين در حالى است كه اين 

آمار در كشورهاى توسعه يافته 29 درصد است.

4- دوره  درمان اين داروها را كامل كنيد
ــودى، مصرف  ــاهده  اولين عاليم بهب برخى افراد با مش
آنتى بيوتيك ها را قطع مى كنند. عاليم بهبود بدن قبل از 
درمان كامل و از بين رفتن بيمارى باكتريايى خود را نشان 
مى دهند و اين در حالى است كه هنوز باكترى ها به طور 
كامل از بين نرفته اند و در صورتى كه قبل از كامل شدن 
دوره  درمان، مصرف دارو را قطع كنيم يا از مقدار آن كم 
كنيم، باكترى ها با قدرت بيشترى به تكثير ادامه خواهند 
ــتباها براى درمان يك بيمارى ويروسى  داد. البته اگر اش
ــتفاده مى كنيد، بهتر است طول دوره   از آنتى بيوتيك اس

درمان را تا حد امكان كاهش دهيد.
5- آنتى بيوتيك ها را تنها با دستور پزشك مصرف 

كنيد
ــت است. افراد نبايد  اين نكته، مهم ترين عنوان اين ليس
ــك اقدام به مصرف  در هيچ شرايطى بدون دستور پزش
ــراد، داروهايى كه از قبل براى  اين داروها كنند. برخى اف
ــده را مصرف مى كنند كه ممكن  بيمارى ديگر تجويز ش
ــد و باعث ابتال به  ــته باش ــت تاريخ مصرف آنها گذش اس
ــود. برخى ديگر نيز بدون  بيمارى هاى خطرناك ترى ش
توجه به بيمارى، هر نوع آنتى بيوتيكى را مصرف مى كنند 
ــارات جبران ناپذيرى  ــت خس كه اين امر نيز ممكن اس
داشته باشد و كمترين ضرر آن، ايجاد مقاومت باكتريايى 

در بدن است.
6- حتـى مصـرف يـك دوره آنتى بيوتيـك نيز 

مى تواند باعث ايجاد مقاومت باكتريايى شود
تصور غلط اين است كه تنها با مصرف چندباره و دوره هاى 
درمانى متعدد، مقاومت باكتريايى در بدن ايجاد مى شود. 
در صورتى كه حتى با يك بار دوره  درمان اين داروها نيز 
مى توان مقاومت باكتريايى را در بدن ايجاد كرد يا باعث 

تغيير در ساختار باكترى هاى مفيد و حياتى بدن شد.
7- جامعه  پزشـكى در برابر اين مشـكل مسئول 

است
ــتباه  ــرف اش ــل مص ــن دالي ــى از مهم تري ــايد يك ش
ــت پزشكان و  ــاوره  نادرس آنتى بيوتيك ها در جهان، مش
پرستاران در مورد اين داروها باشد. عالوه بر پزشكانى كه 
به اشتباه اين داروها را براى بيمارى هاى ويروسى تجويز 
ــانى آنها به بيماران نيز مى تواند  مى كنند، عدم اطالع رس

باعث ايجاد اين رفتار در افراد شود. 
ــاران را از  ــيت زياد، بيم ــكان بايد با دقت و حساس پزش
ــد. هرچند كه  ــا مطلع كنن ــن داروه ــوارض جانبى اي ع
ــان  ــا در درم ــن داروه ــزو مهم تري ــا ج آنتى بيوتيك ه
ــت آنها  ــتند، مصرف نادرس بيمارى هاى باكتريايى هس
ــرد و اجتماع  ــارات جبران ناپذيرى براى ف مى تواند خس
ــت كه امر آموزش و  ــد. به همين دليل اس ــته باش داش
ــى  ــا، يك ــن داروه ــورد اي ــى در م ــانى جهان اطالع رس
ــده ــالمت ش ــازمان هاى جهانى س ــايل اصلى س از مس

 است.

يك جراح و متخصص بيمارى هاى لثه اهميت مسواك زدن بعد از افطار و سحر 
ــريح و به چاره بوى بد دهان در ماه رمضان پرداخت. رضا فكرآزاد، جراح و  را تش
متخصص بيمارى هاى لثه با بيان اينكه روزه داران نگران بوى بد دهان خود نباشند 
اظهار داشت: براى بهداشت دهان و دندان از مسواك زدن بعد از افطار و به ويژه 
ــكى ايران و جراح و متخصص  سحر غافل نشويد.رييس انجمن علمى ليزر پزش
بيمارى هاى لثه با اشاره به بهداشت دهان در ايام ماه مبارك رمضان عنوان كرد: 
به طور كلى بو، ناشى از ميكروارگانيسم هاى بى هوازى است كه شرايط رشد آنها 
در داخل حفره اى بيشتر است و اين موضوع در داخل دهان نيز به صورت گازهايى 

متصاعد و به صورت بوى بد استشمام مى شود.
ترشح بزاق دهان عليه ميكروب ها عمل مى كند

رييس انجمن علمى ليزر پزشكى ايران افزود: زمانى كه غذا مى خوريم يا صحبت 
مى كنيم بزاق دهان شروع به ترشح مى كند كه قابليت شويندگى داشته و با داشتن 
ــب ترشح آن كاهش  آنزيم عليه ميكروب ها عمل مى كند كه البته در هنگام ش
مى يابد. اين جراح و متخصص بيمارى هاى لثه گفت: در حين روزه دارى به دليل 
اينكه به مدت طوالنى از خوردن و آشاميدن پرهيز مى كنيم ميكروب هاى دهان 

فعال تر و باعث بوى بد دهان مى شوند.
مصرف مواد قندى در ماه رمضان بايد محدود شود

فكرآزاد با بيان توصيه هاى الزم در اين خصوص عنوان كرد: مصرف مواد قندى در 
ماه رمضان بايد محدود شود در غير اين صورت حساسيت و آسيب به بافت ميناى 

دندان بيشتر خواهد بود.
وى گفت: در اين ايام نگران بوى بد دهان نباشيد و براى بهداشت دهان و دندان از 

مسواك زدن بعد از افطار و به ويژه سحر غافل نشويد.
اين جراح و متخصص بيمارى هاى لثه با بيان داليل مختلف بوى بد دهان به بسيج 
پزشكى گفت: دندان پوسيده، لبه روكش دندانپزشكى كه به صورت مناسب انجام 
نشده باشد، بيمارى لثه پيشرفته، زبان شياردار، لوزه هاى عفونى در انتهاى حلق، 
سينوزيت ها مزمن، مشكالت گوارشى ، بيمارى ديابت و كنترل نشدن اين بيمارى 
و ناراحتى هاى كبدى از عوامل مختلف اين موضوع به شمار مى آيد. فكرآزاد در 
پايان خاطرنشان كرد: در تمام موارد باال راهكارهاى مشخص براى از بين بردن 
بوى بد دهان وجود دارد و البته گروهى از افراد به داليل وسواس و روانى، خود را 
در معرض اين مشكل مى دانند كه بايد از لحاظ تخصصى مورد بررسى قرار گيرند.

ــده اند كه با كمك آن مى توانند  محققان استراليايى موفق به كشف راه حلى ش
سلول هاى سرطانى را وادار به خودكشى كنند.

ــده اند كه مى تواند گام  محققان استراليايى موفق به كشف راه حل جديدى ش
موثرى در درمان سرطان ها باشد. محققان در اين روش به فعال كردن پروتئينى 
به اسمBack  پرداختند كه آن را با نام قاتل بيولوژيكى يا القاى پيام خودكشى به 

سلول هاى پير يا غيرفعال نيز مى شناسند.
ــى گويد: «ما وقتى  ــركت كننده در اين پروژه م راس كالك، يكى از محققان ش
متوجه شديم روش جديدى براى فعال كردن پروتئين Back يافته ايم، بسيار 
هيجان زده شديم.» Back، پروتئينى است كه در روند مرگ از پيش تعيين شده 
سلول ها كه به آن خودكشى سلولى يا Apoptosis گفته مى شود، دخالت دارد.

Apoptosis فرآيندى طبيعى براى حذف سلول هاى ناخواسته در بدن است، 
اما زمانى كه فرآينده هاى كنترلى بدن دچار مشكل شوند، سلول هاى سرطانى 

شكل مى گيرند كه به سرعت تكثير و در بدن پخش مى شوند.
ــه بعدى پروتئين Back موفق  ــاختار س ــتراليايى با استفاده از س محققان اس
 Back ــده اند كه در صورت اتصال به پروتئين ــف آنتى بادى خاصى ش به كش

مى تواند آن را فعال كند.
اين فعال سازى مى تواند تجمعات سلولى غيرعادى و بى رويه را براى دريافت و 

القاى پيام خودكشى شناسايى كند.
ــدن  ــيارى براى فعال ش ــتراليايى معتقدند، تاكنون روش هاى بس محققان اس
ــازى روند خودكشى سلول هاى سرطانى  پروتئين Back و همين طور فعال س
ــتفاده از يك آنتى بادى موفق  ارايه شده است، اما در اين روش جديد، آنها با اس

به انجام چنين كارى شده اند كه مى تواند گام جديدى در درمان سرطان باشد.
 only proteins-BH3  محققان پيش از اين، رده پروتئينى جديدى را با نام
براى فعال سازى پروتئين back پيشنهاد داده بودند كه با كشف اين آنتى بادى، 
روش جديدى پيش روى آنها قرار گرفت تا در گام بعدى از روش هايى مانند دارو 
ــده را با هدف فعال سازى پروتئين Back به  رسانى نوين ، آنتى بادى كشف ش

سمت بافت هاى سرطانى هدايت كنند.
ــپس در مدل هاى  محققان در گام بعدى ، اين دارو را در مدل هاى حيوانى و س
ــن مطالعه در مجله  ــى قرار خواهند داد. نتايج اي ــانى مورد آزمايش و بررس انس

Nature Communications به چاپ رسيده است.

در گفت وگو با يك متخصص بيمارى هاى لثه مطرح شد؛

چاره بوى بد دهان در ماه رمضان
نجات بيماران سرطانى با القاى پيام 

خودكشى به سلول هاى سرطانى

بيشتر بدانيم

عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى، بيمارى پاركينسون 
را قابل درمان «عالمتى» دانست و عوامل موثر در ابتال به آن را توضيح داد.

ــرافى، درخصوص عاليم اين بيمارى توضيح داد و گفت: بيمارى  فرزاد اش
پاركينسون، علت شناخته شده اى ندارد و باعث تخريب قسمت هاى خاصى 
ــياه وجود دارد كه دپامين  از مغز مى شود. در مغز ناحيه اى به نام ماده س
ــذارد كه باعث  ــاى مختلفى از آن اثر مى گ ــمت ه توليد مى كند و بر قس

هماهنگى و نرمى در حركات بدن مى شود.
ــت ها عنوان كرد  وى مهم ترين عالمت ابتال به اين بيمارى را لرزش دس
ــد آن در مغز كاهش پيدا مى كند و بيمار  و افزود: با تخريب اين ماده، تولي
دچار عاليمى مثل لرزش اندام، كندى حركات، سفتى اندام و اختالل در 
ــناختى و  ــود. برخى عاليم مثل اختالالت ش راه رفتن و قامت بدن مى ش
ــى به صورت يبوست و افت فشار خون  خلقى، اختالل در سيستم گوارش

نيزغير حركتى هستند.
ــگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى، ضربات  به گفته عضو هيئت علمى دانش
ــل منگنز، الكل  ــنگين مث ــموميت با بعضى از فلزات س مكرر به مغز، مس
صنعتى، منوكسيد كربن در زمستان و سيانيدها و همچنين ارتباط با سموم 

شيميايى مى توانند از عوامل ايجاد پاركينسون محسوب شوند.
ــرافى ادامه داد: مصرف برخى داروها به خصوص اعصاب و روان و ضد اش

ــد نيز مى توانند در طوالنى   روان پريشى به ويژه اگر زير نظر پزشك نباش
مدت باعث ايجاد پاركينسونيسم دارويى شود.

وى در خصوص سن ابتال به پاركينسون و ارتباط آن با بيمارى آلزايمر نيز 
گفت: اين بيمارى در سنين باالى 50 سال رخ مى دهد. بيماران مبتال به 
پاركينسون با افزايش سن و طوالنى شدن بيمارى و مصرف برخى داروها 
مى توانند مبتال به اختالالت شناختى شوند و همراهى اين بيمارى با زوال 

عقلى نيز ديده شده است.
اين متخصص مغز و اعصاب ادامه داد: كسانى كه در سنين پايين و زير 40 
سال مبتال به پاركينسون مى شوند ممكن است زمينه ژنتيكى آن را داشته 
ــند، اما به طور كلى نمى توان آن را پيش بينى كرد، در عين حال هر  باش
خانواده اى كه بيمار مبتال به پاركينسون دارد نياز به بررسى ژنتيكى ندارد.

اشرافى تاكيد كرد: اين بيمارى قابل درمان عالمتى است و دارو درمانى در 
كنترل عاليم آن نقش مهمى دارد. درنتيجه بيمار مى تواند زندگى روزمره 
خود را داشته باشد. درمان آن هميشگى است ولى شفابخش نيست و تنها 
مى تواند عالمت آن را كنترل كند. ورزش نيزمى تواند به كاهش عاليم آن 

كمك كند.

از پاركينسون چه مى دانيد؟

دانستنى ها

بسيارى از دردها نشان دهنده مشكلى جدى در سالمت 
بدن نيستند، اما برخى عاليم وجود دارند كه حتما نياز 

به مراجعه سريع به پزشك و معاينات دقيق دارند.
ــر كدام از ــك مراجعه كنيد اگر با ه ــما بايد به پزش ش

 5 عالمت و نشانه زير مواجه شديد:
ضعف در پاها و بازوها

احساس ضعف و بى حسى در بازو، ساق پا و يا صورت مى 
تواند نشانه اى از يك سكته مغزى باشد. به خصوص اگر 
اين احساس در يك طرف بدن صورت گيرد. عدم حفظ 
ــكل در راه رفتن نيز  ــرگيجه يا مش تعادل، احساس س
ــما بايد  ــكته مغزى باشد. ش ــانه اى از س مى تواند نش
همچنين اطرافيان خود را مطلع كنيد اگر: نمى توانيد به 
خوبى ببينيد، احساس سردرد شديد، گيجى و يا مشكل 

در صحبت كردن يا درك داريد.
ــد،بايدبراى  ــكته مغزى باش  اگر اين عاليم مرتبط با س

ــاى طوالنى مدت  ــرى از خطر ابتال به ناتوانى ه جلوگي
ناشى از اين سكته، اقدامات درمانى صورت گيرد.

درد در قفسه سينه 
ــينه به خصوص اگر همراه با  ــه س هر گونه درد در قفس
ــد، نياز به  ــار، تنگى نفس، يا تهوع باش عرق كردن، فش

مراجعه سريع به پزشك دارد. 
درد قفسه سينه مى تواند نشانه اى از بيمارى هاى قلبى 
ــد مخصوصا اگر شما اين احساس را  يا حمله قلبى باش

بعد از يك فعاليت بدنى شديد داشته باشيد. 
ــانه اى از حركت يك  همچنين اين عاليم مى تواند نش
لخته خون به سمت ريه باشد. اگر در قفسه سينه خود 
احساس فشار و سنگينى مى كنيد، يا اگر درد اين ناحيه 
ــد و يا از  از بدن براى بيش از چند دقيقه طول مى كش
بين مى رود و دوباره شروع مى شود، سعى نكنيد آن را 

ناديده بگيريد.

حساسيت به لمس و درد در پشت ساق پا 
اين عالمت مى تواند نشانه اى از بروز يك لخته خون در 
پا باشد كه از آن به نام ترومبوز وريد عمقى ياDVTياد 
مى شود. اين عالمت بعد از مدت زمان طوالنى نشستن 
ــر بيمارى رخ  ــى تحركى طوالنى در اث در هواپيما يا ب
ــما ممكن  ــد، ش مى دهد. اگر لخته خون رخ داده باش
ــا راه رفتن  ــتادن ي ــترى در زمان ايس ــت درد بيش اس
احساس كنيد. تورم نيز ممكن است همراه با لخته رخ

 دهد. 
ــيت به لمس بعد از ورزش طبيعى است، اما اگر  حساس
همراه با قرمزى يا احساس گرما و تورم باشد، بايد حتما 
با پزشك تماس گرفت. چون اگر لخته وارد جريان خون 

شود، با عوارض جدى همراه خواهد بود.
وجود خون در ادرار 

اگر اين عالمت را همراه با احساس درد در يك سمت از 
بدن خود داشتيد، با پزشك تان فورا تماس بگيريد چون 
شايد نشانه اى از ابتال به سنگ كليه باشد. سنگ كليه 
يك كريستال كوچك ساخته شده توسط مواد معدنى 
و نمك در كليه است در لوله هاى ادرار در حال حركت 

ــت براى مشاهده سنگ  ــما ممكن اس است. پزشك ش
ــونوگرافى را تجويز  ــعه ايكس يا س تصويربردارى با اش
ــه خود دفع  ــنگ هاى كليه خود ب ــيارى از س كند. بس
مى شوند، اما گاهى نياز به مداخالت پزشكى است. در 
عين حال اگر شما خون در ادرار مشاهده كرديد و نياز 
ــتيد،  ــوزش داش فورى و مكرر به دفع ادرار به همراه س
ــديد كليه يا مثانه مبتال شده  ممكن است به عفونت ش
ــاس درد نيز ــون در ادرار بدون احس ــيد. وجود خ باش

ــرطان كليه يا مثانه است و نياز  ــانه اى از ابتال به س  نش
فورى به مراجعه به پزشك دارد.

خس خس سينه 
ــما  ــوند. اگر ش ــى بايد فورا درمان ش ــكالت تنفس مش
ــنيدن صداى سوت در  خس خس سينه را به همراه ش
سينه هنگام تنفس تجربه مى كنيد، فورا به پزشك تان 
اطالع دهيد. اين عاليم مى تواند نشانه اى از ابتال به آسم 
يا بيمارى ريوى و يا آلرژى شديد در اثر قرار گرفتن در 

معرض مواد شيميايى باشد. 
خس خس سينه البته مى تواند با ذات الريه يا برونشيت 

و در موارد شديد با پنومونى در ارتباط باشد.

5 نشانه جدى پزشكى كه نبايد از آنها چشم پوشى كرد

زبان خوراكى ها

خرما يكى از پرمصرف ترين خوراكى هايى است كه در ماه مبارك رمضان بر سر 
سفره افطار گذاشته مى شود.

ــى آيد كه جزو تيره ــت، ميوه اى كه از درختى به عمل م خرما ميوه قديمى اس
 نخل هاست و در مناطق نيمه گرمسيرى و گرمسيرى پرورش مى يابد.

ــار از انواع ويتامين از جمله E-C-B-A است همچنين داراى   اين ميوه سر ش
فلزات معدنى مثل فسفر ، كلسيم ، آهن ، يد و منيزيم مى باشد كه هر كدام از اين 
مواد در سالمتى انسان نقش به سزايى دارد؛ اين ميوه به خاطر داشتن منيزيم 
ضد سرطان بوده همچنين براى شنوايى ، بينايى ، درد كمر ، درد مفاصل ، درمان 

سينه و ريه مفيد است .
استفاده از اين ميوه در ماه مبارك رمضان به دليل ارزش غذايى آن توصيه شده 
ــه در دوران روزه دارى را جبران مى كند، به  ــت، اين ميوه، قند كاهش يافت اس
ــتم گوارشى را كه به دليل  علت دارا بودن فيبر و خاصيت ملين بودن آن، سيس

روزه دارى بى تحرك شده است،به تحرك وا مى دارد.
ــتن منيزيم، انرژى عضالنى بدن را تقويت مى كند و نيروى  خرما به علت داش
عمومى بدن را افزايش مى دهد و به علت داشتن فسفر و منيزيم موجب تقويت 

حافظه مى شود.
فوايد خرما

ــگران مى گويند خوردن خرما به تنهايى يا همراه با لبنيات از جمله  1- پژوهش
شير براى كوفتگى و خستگى مفرط ناشى از روزه گرفتن يا فعاليت هاى سنگين 

بسيار مفيد است.
2- خرما اليافى دارد كه در كاهش چربى و تامين پروتئين بسيار موثر است.

3- جديدترين تحقيقات علمى بيانگر موثر بودن خرما در رفع خشونت افراد و 
مايه آرامش روحى آنان است.

ــيالژ و مواد پكتيك ، آرام كننده سرفه مى باشد و اثر  4- به علت دارا بودن موس
رفع ناراحتى هاى سينه دارد. براى اين كار از جوشانده 50 گرم در نيم ليتر آب 

شيرينى تهيه مى كنند كه براى سينه درد، مفيد است.
5- خرما مى تواند در بهبود فلج اعضا، كمردرد و ناراحتى هاى مفاصل موثر باشد.
6- مى گويند جوشانده خرما در شير، سينه را نرم« كليه ها را درمان »و از التهاب 

و امراض عفونى و ريزش مو جلوگيرى مى كند .
ــى بسيار موثر  ــير تازه در باال بردن و تقويت نيروى جنس 7- مخلوط خرما با ش

است.
ــواهد، در مناطقى كه مصرف خرما درآنها زياد است ، اين ميوه 8- براساس ش

 مى تواند در پيشگيرى از سرطان موثر باشد.
9- در بعضى كتاب هاى طب سنتى از خرما به عنوان خون ساز ياد شده كه براى 

افراد ضعيف المزاج بسيار مفيد مى باشد .
10- خرما اسيد اضافى معده را خنثى مى كند براى سالمندان و كودكان بسيار 

سود مند است .
11- اثرمعجزه آساى هسته خرما، از بين بردن تورم پلك هاى چشم است براى 
اين منظور پمادى از هسته خرما درست كرده و آن را روى چشم مى گذارند اين 

پماد براى رشد مژه هاى چشم نيز بهترين دارو است.
مضرات:

ــيار باالى آن باعث  ــرف آن زياده روى كرد چون مصرف بس  البته نبايد در مص
آسيب به كبد و طحال افزايش فشار خون ، جوش دهان و پوسيدگى دندان ها 
ــت در اين  ــود، در خوردن آن افراط نكنيد؛ چرا كه داراى قند زيادى اس مى ش
ــه بيمارى قند در  ــاس دارند و يا آنهايى ك صورت آن هايى كه لوز المعده حس

خانواده آن ها وجود دارد بايد كمتر از اين ميوه استفاده كنند.

حقـايقى درباره 
آنتى بيوتيك ها

فوايد و خواص خرما
 براى سالمتى بدن



دريچه دريچه

شهدا و واليت بهترين تك تيرانداز تاريخ ايران 
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سلسله تيموريان «Timurid dynasty» را اگر بخواهيم 
به طور خالصه وار معرفى كنيم، بايد اين گونه شروع كنيم كه 
دوره تيموريان به وسيله شخصى به نام امير تيمور تأسيس 
ــله تيمورى وجود داشتند  ــد. پايتخت هايى كه در سلس ش
سمرقند و هرات بود كه اولين پايتخت آنها هرات نام داشت 
و بعد از 2 سال موفق به فتح سمرقند شدند و پايتخت را به 
ــتند  آن جا تغيير دادند. مردمى كه در اين دودمان مى زيس
از دين اسالم پيروى مى كردند و مساحتى كه تيموريان بر 
ــد 4400000 كيلومتر مربع  قلمرو خود حكومت مى كردن
ــت امراى شيبانى به  ــت. حكومت تيموريان به دس بوده اس

پايان رسيد.
سلسله تيموريان 

در بعضى نقاط، به خصوص در خراسان و مازندران، مردمان 
از ظلم زمامداران نااليق و دشمن كام، به جان آمده و سر به 
طغيان برداشتند و قيام هايى چون سربداران و مرعشيان را 
برانگيختند و نام هاى خود را ضبط تاريخ كردند. نيم قرنى 
ــر ايران نازل  ــه بليه يورش تيمور بر سرتاس بر نيامده بود ك
شد و نجد ايران جوالنگاه جنگاورى ديگر از تبار چنگيزيان 
گرديد و آخرين توشه زندگى رعيت ايرانى را به توبره كشيد. 
شوق برترى طلبى و نبوغ نظامى تيمور باعث آمد تا لشكر او 
فالت ايران را تا كرانه مديترانه درو كند و شبه قاره هند را نيز 
ــارآور را به تاراج ببرد و  درنوردد و تمامى ميراث اين اقاليم ب
تختگاه گستره امپراتورى خود را به دورترين مرزهايش رساند 
و در پى رساندن و رسيدن اين مرزها به سرزمين چين بود 
كه از تخت به تابوت افتاد و روياى تكرار يك چنگيز ديگر را 
در دل تاريخ به خاك برد. ميراثى كه تيمور به بازماندگانش 
به جا گذاشت شوكت و حشمت تيموريان را به خصوص در 
شرق ايران در پى داشت. دين و دانش و عرفان حياتى دگرباره 
يافت. خمير مايه هنرورى و دانش ورزى قوام و دوام گرفت و 
تجديد قوايى در مردمان زمانه پديد آمد تا به فراخور حال در 

عرصه هاى علم و ادب و هنر بكوشند.

تجارت در دوره  تيموريان
در روزگار تيموريان فعاليت بازرگانى شديد در سرتاسر ايران 
برقرار بود. بازرگانان در جامعه خود و در شهرهاى بزرگ كه 
ــى كه در بازارها صورت  محل كارشان بود و در خرده فروش
ــتند.  ــگاه و جايگاه محكمى و مطمئنى داش مى گرفت، پاي
مراكز توليدى يزد، كاشان، اصفهان، شيراز، كرمان و تبريز 
ــمار مى رفتند، انواع مختلفى از  كه از شهرهاى بزرگ به ش
منسوجات، سفالينه، چرم و فلز را براى مصرف محلى و صدور 
ــله تيمورى  ــى كردند. هنرهاى زيبا در سلس آن ها توليد م
شكوفا شده بود. بازرگانى و تجارت ترانزيت از چين تا سواحل 
ــده بود و بازرگانان ايرانى در آن  درياى مديترانه كشيده ش
سهمى بايسته داشتند و هرمز يكى از مراكز و انبارهاى عالى 

ترانزيتى به شمار مى رفت.
مذهب در سلسله تيموريان

زمينه كما بيش نامطلوب، شرايط عمومى مذكور براى درك 
ــرايط و اوضاع مذهبى دوره تيموريان اهميت  و دريافت ش
ــت كه اكثريت قريب  دارد. با قاطعيت مى توان اذعان داش
به اتفاق مردم سنى مذهب بودند، ولى همين مسئله تصوير 
ــت. نواحى  و توصيف ناقصى از الگوى مذهبى اين دوره اس
محدودى چون گيالن، مازندران، خوزستان و شرق قهستان 
ــان و سبزوار كه از  و شهرهايى چون رى، ورامين، قم، كاش
ــيع به خصوص از نوع دوازده امامى بودند،  مراكز سنتى تش
ــى از يك طرح خام و ناتمام نخواهد بود. در واقع  صرفا بخش
ــيار پيچيده است. وقايعى وجود  اين مسئله يك مسئله بس
دارد كه نشان دهنده تغييرات مذهبى شديد در جهان اسالم 
است. اين مسئله با محور خالفت عباسى از صحنه  مذهبى و 
حكومت مغوالن شروع شد و نتيجه آن كاهش نفوذ فقيهان 

در سرزمين هاى شرق اسالمى بود.
معمارى در دوره تيموريان

آغاز معمارى در عصر تيمورى به زمان تيمور بر مى گردد و با 
معمارى كاخ تيمور دركش (شهر سبز) و نيز با بناهاى مسجد 

احمد يسوى در تركستان و مسجد بى بى خانم در سمرقند 
ــيد. يك دوره جديد در اين معمارى،  به اوج كمال خود رس
ــت كه در زمان سلطنت شاهرخ  ــت خراسان اس دوره نخس
رخ داد و در آن گوهرشاد همسر شاهرخ و بايسنقر فرزند او، 
نام خودشان را به دليل سفارش كارهاى برجسته، جاودانه 
ساخته اند. معمار معروف آنان نيز قوام الدين شيرازى بوده 
ــت. تمدن تيمورى بى ترديد در گزينش پيشرفت هاى  اس
معمارى از نظر فنى و تحوالت تزيينى در اوج خود قرار دارد. 
اين معمارى پاره اى از ميراث عظيم هنرى است كه به دست 
ــى گرديد كه در  ــروعى براى تحول صفويان افتاد و نقطه ش
ــه روزگار ما از  ــت و تا ب جلوه هاى ظاهرى ايران متبلور گش

مشخصه هاى خاص هنر ايران گرديد.
ادبيات فارسى در عصر تيموريان

در خصوص حيات فكرى دوره تيموريان شواهد فراوانى در 
دست است كه برجسته ترين آن ها اثر دولتشاه سمرقندى 
ــه پاى مورخان  ــت. با اينكه بهترين مورخان اين دوره ب اس
ــان آثار ــند، ولى آن ــته تاريخ نگارى مغول نمى رس برجس
ــته اند. از ــادگار گذاش ــدى از خود به ي ــا ارزش و ارجمن  ب

 معروف ترين نويسندگان حوزه تاريخ دوره تيموريان افراد 
ــمرقندى و زير را مى توان نام برد : حافظ ابرو، عبدالرزاق س

 مير خواند.
ــروه هايى از  ــگارى نه فقط گ ــد در زمينه تاريخ ن  ميرخوان
ــت تأثيرخود قرار داد بلكه  مورخان امپراتورى عثمان را تح
در مورخان اروپايى نيز به شدت تأثير گذاشت. تيموريان به 
ــى را پاس مى داشتند و نيز  فارسى مى نوشتند و شعر فارس

پشتيبان شعر دربارى بودند. 
ــته  اين دوره مى توان از شاه نعمت اهللا  از نمونه هاى برجس
ولى و شاه قاسم انوار نام برد. چند تن از شخصيت هاى عمده 
شعر فارسى در اين دوره هستند ولى واقعيت اين است كه در 
اين قرن يك شخصيت برجسته ديگر يعنى موالنا نورالدين 

عبدالرحمان جامى نيز در صحنه ظاهر شد.

حكايت

ــيده بود كه علوم زمان ــينا هنوز به سن بيست سال نرس ابوعلى ابن س
ــى و دينى زمان ــى و طبيعى و رياض ــت و در علوم اله  خود را فرا گرف
ــكويه،  ــد. روزى به مجلس درس ابوعلى بن مس ــرآمد عصر ش  خود س
ــرور گردويى را به  ــد. با كمال غ ــمند معروف آن زمان، حاضر ش دانش

جلو ابن مسكويه افكند و گفت: «مساحت سطح اين را تعيين كن. »
ابن مسكويه جزوه هايى از يك كتاب كه در علم اخالق و تربيت نوشته 
ــت و گفت: «تو نخست اخالق خود را اصالح  بود به جلو ابن سينا گذاش
كن تا من مساحت سطح گردو را تعيين كنم. تو به اصالح اخالق خود 

محتاج ترى از من به تعيين مساحت سطح اين گردو. » 
 بوعلى از اين گفتار شرمسار شد و اين جمله راهنماى اخالقى او در همه 

عمر قرار گرفت .

ــاه عباس صفوى و  ــب در جاده جلو مى رفت. ش ــوار بر اس ميرداماد س
همراهانش كمى جلوتر بودند. شيخ بهايى سوار بر اسب چابكى جلوتر 

از همه پيش مى رفت.
اسب شيخ جست و خيز مى كرد و سوارش محكم به زين چسبيده بود 

تا زمين نخورد.
ــب نمى توانست اندام  ــبش را زيادتر كرد، اما اس ــرعت اس ميرداماد س

سنگين او را جلو ببرد.
عباس مثل بسيارى از مردم بر اين باور بود كه ميان دانشمندان هم مثل 

سياستمداران،  حسادت وجود دارد.
شاه به ميرداماد نزديك شد و با لبخند به شيخ اشاره كرد و گفت: «جناب 
ــت و بى توجه به حضور  مير،  مى بينيد كه اين شيخ پاى بند ادب نيس

اين همه آدم هاى بزرگوار از جمله جنابعالى جلوتر از همه مى رود.»
ــاه را فهميد و پاسخ داد: «اين طور نيست،  ميرداماد مقصود موذيانه ش
شيخ انسان دانشمند و بزرگى است و اسب او از اينكه چنين شخصى بر 
ــت و خيز مى كند و شيخ را جلوتر  پشتش سوار شده از خوشحالى جس

از همه مى برد.»
شاه اسبش را تاخت و به شيخ بهايى رسيد. شيخ گفت: «اين اسب خيلى 

سركش است و تا به مقصد برسيم مرا بيچاره مى كند.»
ــما الغر هستيد و به اندازه  شاه موذيانه گفت: «علتش اين است كه ش
ــت برعكس ميرداماد كه با  ــار نمى آيد،  درس ــت اسب فش كافى بر پش
جثه سنگينش، اسب را خسته مى كند. شاه ادامه داد: تا جايى كه من
 ديده ام، متفكران در غذا خوردن قناعت مى كنند و به همين علت الغر 
هستند، مثل جنابعالى، ولى ميرداماد، آن قدر در خوردن حريص است 

كه چنين جثه اى دارد.»
شيخ آهى كشيد و گفت: «اين طور نيست، مير فقط در اندوختن دانش 
حرص مى زند و بزرگى جثه او مادرزادى است و ربطى به پرخورى ندارد. 
و اسب او به علت حمل وجودى گرانقدر كه كوه ها هم تحمل سنگينى 

دانش او را ندارند خسته شده است.»
شاه عباس كه متوجه اعتماد متقابل دو دانشمند شد سكوت كرد و به 

فكر فرورفت.

شهيد مظلوم دكتر بهشتى:
آنهايى كه واليت فقيه را قبول ندارند در هر مقامى كه باشند سرنگون 

خواهند شد .
سردار شهيد مهدى زين الدين :

ــتان به ولى فقيه باشد تا  در زمان غيبت امام زمان (عج ) چشم و گوش
ببينيد از آن كانون فرماندهى چه دستورى صادر مى شود.

شهيد محمد حسين آينده :
برادران و خواهرانم و تمامى دوستانم ، از شما خواهش مى كنم پشت به 
رهبر نكنيد و حامى واليت فقيه باشيد ؛ شما مى توانيد در هر سنگرى 

كه هستيد ، از آن سنگر به خوبى دفاع كنيد .
شهيد مهدى حصيريان :

ــالم عزيز به فرموده اماممان،  هر نعمتى شكرى دارد و شكر نعمت اس
ــامخ واليت فقيه و ــادارى به رهبرى و مقام ش وفادار ماندن به آن و وف

 اولى االمر مى باشد .
شهيد حسين تقى پور :

ــر را همچون نگين  ــيد و رهب ــما بايد حامى واليت فقيه و امام باش ش
انگشترى در ميان خود بگيريد .

شهيد محسن اسحاقى:
برادران!تا آخرين قطره خون، با دشمنان اسالم بجنگيد. 

ــكنجه و سالح هاى  ــطين زير ش نگذاريد كه برادرانتان در لبنان و فلس
كشنده آمريكا، اسرائيل و ديگر ابر قدرت ها قرار بگيرند. 

ــه  ــما تفرقه ايجاد كنند، هميش ــمنان در بين ش برادران، نگذاريد دش
متحد باشيد.

شهيد غالمرضا بى پناه يزدى:
ــد. زيرا رهبرى و  ــت از اصل امامت و رهبرى و واليت فقيه بر نداري دس
امامت است كه ما را از ظلم و ستم نجات داده و همواره از انحراف مردم 

جلوگيرى مى نمايد.
شهيد مهدى جودكى:

ــت از پشتيبانى واليت فقيه و  شما را به خدا قسم مى دهم هيچگاه دس
ــتقيم  روحانيت مبارز بر نداريد كه اين چراغ راه و هادى به صراط مس

الهى است.

ــين  ــتان لر نش ــتاهاى اس ــد 1320 در روس ــول زرين متول ــهيد عبدالرس ش
كهگيلويه و بويراحمد معروف و به «گردان تك نفره» به دنيا آمد.

او بهترين تك تيرانداز ايران در جنگ ايران و عراق هست كه از رشادت هاى او 
چندان نشنيده ايم و كسى برايش فيلم نساخته يا بزرگداشتى نگرفته است.

او 700 شليك موفق داشت در صورتى كه «كريس كايل» بهترين تك تيرانداز 
آمريكايى 160 شليك موفق داشته است.

صدام ملعون براى شكارش يك تيم بيست نفرى تك تيرانداز بين المللى را اجير 
كرده بود كه هربار هم با تلفات سنگين برمى گشتند.

شهيد خرازى به او لقب گردان يك نفره داده بود؛ چرا كه به تنهايى تپه اى كه 
يك گردان از پس آزادى آن برنيامده بود را به تنهايى آزاد مى كرد.

او در عمليات خيبر به شهادت رسيد.
ــرو، گفت: «براى  ــز اعزام ني ــد، طاقت نياورد رفت به مرك ــروع ش جنگ كه ش
ــرش را آورد باال گفت: «هفت تا بچه دارى، اعزام آمده ام» مسئول ثبت نام س
 نمى نويسم اصرارنكن.»  عبدالرسول سرش را برد جلو و گفت: مى نويسى خوب 
هم مى نويسى. مسئول اعزام نمى خواست جوابش را بدهد كه عبدالرسول مهلت 

نداد و دوباره گفت: حواله ات مى كنم به پيامبر (ص) مى نويسى يا نه؟
ــت: ــت به ناچار نوش ــخى نداش ــئول چرخيد. پاس ــت مس خودكار توى دس

 عبدالرسول زرين اعزام به منطقه. 
و حاال برق شادى در نگاه عبدالرسول مى درخشيد.

تيرغيب 
ــمن نفوذ كرد و همان جا يك كمين درست كرد.  عبدالرسول توى پادگان دش
ــخنرانى آمده بودند. ــان زيادى براى س ــمش افتاد به فردى كه با محافظ چش
 اسلحه اش را آماده كرد. چشمش را هدف گرفت و شليك كرد همه افراد دشمن 
به هم ريختند. نمى دانستند چه كسى شليك كرده، همه به هم مظنون بودند و 
فرمانده يكى يكى نيروهاى خودش را جلو مى برد و اعدام مى كرد به گمان اينكه 
آن ها منافق هستند. عبدالرسول هميشه اين طور عمل مى كرد آرام و بى سر و 
صدا. يادم هست يك بار يكى از تك تيراندازهاى دشمن بچه ها را با تير مستقيم 
ــول به نيروى همراهش گفت: «تو كاله آهنى را سر يك چوب  مى زد. عبدالرس
بگير و از آن تپه باال ببر.» خودش هم با دوربين ايستاد يك جاى ديگر و مراقب 
ــليك گلوله پريد هوا. جاى تك تيرانداز عراقى را  اوضاع بود. كاله آهنى كه با ش

شناسايى كرد و با يك گلوله او را به هالكت رساند.

ابن سينا و ابن مسكويه

ميرداماد و شيخ بهايى

عمليات ايذايي ظفر يك، در منطقه 
عملياتي جزيره مينو توسط ارتش 

ــالمي ايران به  ــاه 1363، جمهوري اس ــات بدر در بهمن م پس از عملي
ــردان اقدام  ــتعداد يك گ ــتي رزمي محدود و نفوذي با اس عمليات گش
ــد، فراهم  كرد. مهم ترين دليلي كه باعث انتخاب اين منطقه عملياتي ش
آوردن زمينه مناسب براي انجام عمليات بزرگ والفجر 8 بود. رزمندگان 
ــالم در جهت ايجاد زمينه براي انجام عمليات سرنوشت ساز والفجر  اس
ــمن، به اجراي چند عمليات تاكتيكي كوچك  8 و شناسايي راه كار دش
ــله عمليات هاي كوچك  ــيدن به اين مهم، سلس ــت زدند. براي رس دس
قدس و عاشورا توسط سپاه پاسداران انقالب اسالمي و سلسله عمليات 
ــالمي ايران به اجرا درآمدند. اهداف اين  ظفر توسط ارتش جمهوري اس
عمليات ها، آزادسازي مناطقي از خاك ميهن اسالمي، ايجاد تحرك در 
جبهه ها، قرار دادن دشمن در حالت نوميدي، مختل كردن ماهواره هاي 
ــمن و پراكندن يگان هاي  اطالعاتي، فريب و گمراه كردن نيروهاي دش
ــاس، شناسايي مناطق  ــمن در نقاط حس آنان، جلوگيري از تمركز دش
عملياتي و نشان دادن عزم راسخ رزمندگان در تعقيب جنگ و مجازات 
ــامگاه  ــتا بود كه عمليات ايذايي ظفر يك در ش متجاوز بود. در اين راس
هفدهم خرداد 1364 در منطقه عملياتي جزيره مينو، توسط ارتش اسالم 
و با هدف انهدام بخشي از نيروهاي دشمن به اجرا درآمد. در اين حمله، 
ــد و تعدادي از سنگرهاي انفرادي و  تلفات و خساراتي بر دشمن وارد ش

اجتماعي دشمن منهدم گرديد. 

در چنين روزى

تحريم هر گونه ارتباط با رژيم 
صهيونيستي از جانب «امام خميني» 

در اوايل خرداد ماه سال 1346 ش، رژيم صهيونيستي اسرائيل به جنگي 
فراگير از زمين و هوا و دريا عليه كشورهاي همسايه فلسطين دست زد 
كه به نام جنگ شش روز معروف شد. حضرت امام خميني، رهبر نهضت 
اسالمي ملت مسلمان ايران كه همزمان با مبارزه با رژيم منحوس پهلوي 
و تبعيد در نجف اشرف، بر ضد موجوديت اسرائيل و رژيم صهيونيستي 
ــالم را به اتحاد و نبرد  نيز فرياد مي كشيدند، با صدور بيانيه اي، امت اس
ــم و آزادي فلسطين فرا  سرنوشت ساز براي ريشه كن كردن صهيونيس

خواندند.
ايشان در اين بيانيه، ضمن اشاره به اينكه بارها دولت ها را از همكاري با 
اسرائيل بر حذر داشته اند، آمده است: «اين ماده فساد كه در قلب ممالك 
ــت، بايد با همت و همكاري ممالك اسالمي  اسالمي جايگزين شده اس

ريشه كن گردد.»
حضرت امام در اين بيانيه تصريح كرده اند: «كمك به اسرائيل، چه فروش 
ــلحه و مواد منفجره و چه فروش نفت، حرام و مخالفت با اسالم است.  اس
رابطه با اسرائيل و عمال آن، چه رابطه تجاري و چه رابطه سياسي، حرام 
ــتعمال كاالها و اجناس  ــت و بايد مسلمين از اس و مخالفت با اسالم اس
اسرائيل خودداري كنند.» بيانيه امام خميني(ره) به زبان فارسي و عربي 
ــلمين ــد و مرهمي بر دردهاي دروني مس از راديوي عراق پخش گردي

نهاد .

حمله مزدوران پهلوي به مدرسه 
فيضيه و كشتار طالب و فضالي قم 

ــال روحانيون و اغلب  پس از واقعه خونين پانزدهم خرداد 1342، هر س
ــهداي اين قيام و غم دوري رهبر و مراد خويش،  مردم متدين، به ياد ش
حضرت امام خميني(ره)، (كه در تبعيد به سر مي بردند) مراسم يادبودي 
برقرار مي كردند. مأموران شهرباني و نيروهاي اطالعاتي و امنيتي قم هر 
ساله، برگزاري چنين يادبودي از طرف طالب را پيش بيني مي كردند، لذا 
ــب پانزدهم خرداد، آهنگ آماده باش را در  از عصر چهاردهم خرداد و ش
شهر قم، خصوصا در اطراف حرم مطهر مي نواختند. در سال 1354 ش و 
در سالروز قيام پانزدهم خرداد، قبل از نماز مغرب و عشاء عده اي از طالب 
قصد داشتند كه شعارهايي در حمايت از امام و شهداي 15 خرداد 42 سر 
دهند و تظاهرات را به بيرون از فيضيه بكشانند، ولي اين مراسم با حمله 
مزدوران رژيم پهلوي به طالب، به خروشي عليه نظام استبدادي تبديل 
ــم پايان يافت ولي در روز هفدهم  گرديد. هرچند در اين روز، اين مراس
ــال، مأموران پهلوي با محاصره و هجوم به مدرسه، طالب خرداد آن س

 بي پناه را به طرز وحشيانه مورد ضرب و شتم قرار داده و نزديك به 350 
ــتگير كردند. اين قيام نزديك بود كه تمام شهر را فراگيرد ولي  تن را دس
با خشونت نيروهاي دولتي، اين قيام سركوب شد و مراسم خاتمه يافت. 
پس از دو الي سه هفته بازجويي و شكنجه دستگيرشدگان، سالخوردگان 
و نوجوانان آزاد شده، جوانان را به سربازي فرستاده و عامالن اصلي مراسم 

را به حبس هاي طوالني محكوم كردند.

يوان چه كاي، سياست مدار و امپراتور چين، در اواسط 
ــس از طي  ــا آمد. وي پ ــم در چين به دني قرن نوزده
ــد و طي  تحصيالت خود وارد دربار امپراتوري چين ش
ــا اينكه در  ــي را طي نمود ت ــال هاي بعد مدارج ترق س
جريان انقالب چين به عنوان نماينده امپراتور و رييس 

دولت وقت برگزيده شد. 
ــور مذاكره با  ــار مام ــرف درب ــه كاي كه از ط يوان چ
ــن  ــون يات س انقالبيون جمهوري خواه به رهبري س
بود، نتوانست نظر آنان را در انقراض امپراتوري چين و 

تأسيس جمهوري برگرداند. 
ــليم  ــنهاد او، درباريان چاره اي جز تس بنابراين به پيش
ــه 1912م، دوران حكومت 267  نيافتند و در 12 فوري
ــوري به پايان  ــاله خاندان منچو، با اعالم رژيم جمه س

رسيد. 
ــور پهناوري كه از  ــن براي اداره امور كش سون يات س
يوان چه كاي و خاندان منچو تحويل گرفته بود تجربه 

و نيروي كارآمد كافي نداشت. 
ناتواني سون يات سن در اداره امور و مشكالتي كه بيشتر 
ــكني و عدم همكاري عوامل حكومت  ــي از كارش ناش
ــه مردي كه پدر  ــين بود به تدريج از اعتبار و جذب پيش

ــت و ميدان را براي  ــب گرفته بود كاس انقالب چين لق
عوام فريبي يوان چه كاي باز گذاشت. 

ــرك بود از روزي كه  يوان چه كاي كه مردي مكار و زي
ــليم در برابر انقالبيون  خاندان سلطنتي منچو را به تس
ــالمت آميز قدرت را  ــرد و موجبات انتقال مس راضي ك

فراهم ساخت، در فكر حكومت بود. 
ــرده بود كه  ــور را هم قانع ك ــواده امپرات وي حتي خان
جمهوري يك مرحله گذراست و بامشكالتي كه سون 
ــت، زمينه  ــش در پيش خواهند داش ــن و ياران يات س
ــلطنتي فراهم خواهد  براي استقرار مجدد حكومت س

شد. 
اين پيش بيني درباره مشكالت درست از آب درآمد، ولي 
يوان چه كاي كه خود در ايجاد مشكالت دست داشت به 
جاي آنكه زمينه را براي بازگشت خاندان منچو فراهم 

كند، موجبات حكومت خود را فراهم آورد. 
ــون يات سن و افزايش  به موازات تضعيف موقعيت س
نارضايتي مردم، يوان چه كاي كه خود را مردي مصلح 

و توانا معرفي كرده بود به تدريج مورد توجه مردم قرار 
گرفت و با نامزد كردن خود براي رياست جمهوري، در 
روز هفتم اكتبر 1913م در انتخابات رياست جمهوري 

بر سون يات سن فائق آمد. 
ــت جمهوري و  ــه كاي فقط به عنوان رياس اما يوان چ
اختيارات محدود آن قانع نبود و او كه تجمالت دربار را 
ديده بود، آرزوي بازگشت آن دوران را در سر مي پروراند. 

اما براي خود، نه براي خاندان منچو. 
ــه اين هدف،  ــيدن ب ــه كاي براي تحقق بخش يوان چ
ــراه كرد و با  ــاي خارجي را با خود هم در ابتدا قدرت ه
تفرقه افكني در ميان طرفداران سون يات سن، به تقويت 

نيروهاي مسلح چين پرداخت. 
در اين ميان با بروز نشانه هاي ديكتاتوري يوان چه كاي، 
ــن در قالب حزب كومين تانگ  طرفداران سون يات س
ــتند و از اين زمان،  ــه مخالفت برخاس با حكومت وي ب
درگيري هاي داخلي آغاز شد. در همين هنگام، با آغاز 
جنگ جهاني اول و حمله ژاپن به چين، نيروهاي چين 

ــت خورده و به موجب قرارداد صلح بين  از ژاپن شكس
ــه در چين را به  ــازه هرگونه مداخل دو طرف، ژاپن اج

دست آورد. 
ــبت به يوان چه كاي  ــم مردم چين را نس اين امر خش
فزوني بخشيد و توجه آنان را بار ديگر به سون يات سن 

منعطف نمود. 
يوان چه كاي در چنين وضع نامساعدي، دست به كار 
احمقانه اي زد و در اواخر سال 1915م خود را امپراتور 
چين خواند. ولي اين كار ديوانه وار كه يوان چه كاي براي 
فرو نشاندن خشم مردم يا دهن كجي به حكومت انقالبي 
ــيدن به آرزويى كه ديگر فرصتي  و يا براي تحقق بخش
ــت، به آن دست زده بود،  براي دست يافتن به آن نداش
ــار نياورد و  ــم عمومي به ب نتيجه اي جز طغيان و خش

موقعيت او را به شدت متزلزل ساخت.
ــاورد و يوان چه كاي  ــوري چندان دوامي ني اين امپرات
ــه طور ناگهاني  ــم ژوئن 1916م ب چند ماه بعد در شش

درگذشت. 
ــيار  ــي كه اوضاع بس ــه كاي، در حال ــوان چ پس از ي
ــن بار ديگر بر مسند قدرت  دگرگون بود، سون يات س

تكيه زد.

«يوان چه  كاي» سياست مدار و امپراتور چين

حكومت تيموريان (گوركانيان) 



خبرخبر

مدير منطقه 10 شهردارى اصفهان با اشاره به دغدغه مردم براى آزادسازى 
ــازى تردد، گلوگاه هاى اصلى  گلوگاه هاى اصلى شهر گفت: با هدف روان س

منطقه 10 اصفهان در سال 95 آزادسازى مى شوند.
روان بخشى تردد با آزادسازى و بازگشايى گلوگاه هاى اصلى شهر از مهم ترين 
مسايل كالنشهر اصفهان به شمار مى رود، در همين راستا نهضت آزادسازى 

معابر در دستور كار مديريت منطقه 10 اصفهان قرار گرفته است.
ــازى معابر در  ــاز نهضت آزادس ــهردارى اصفهان از آغ مدير منطقه 10 ش
ــول  ــر داد. به گفته عبدالرس ــال 95 خب ــهر اصفهان در س اين منطقه از ش
ــازى گلوگاه هاى اصلى اين منطقه از شهر اصفهان به  ــال آزادس امامى امس
ــت. وى پيرامون آغاز  ــهردارى قرار گرفته اس صورت ويژه در دستور كار ش
فعاليت هاى آزادسازى در منطقه 10 اصفهان اظهار داشت: تملك و بازگشايى 
ــه 10 ميليارد ريال  ــى تردد در بافت محالت با هزين گلوگاه ها و روان بخش
ــال منطقه قرار دارد كه با هدف روان سازى تردد انجام  ــتور كار امس در دس

مى شود.
ــهردارى اصفهان افزود: در اين راستا آزادسازى خيابان  مدير منطقه 10 ش
ــانى با هزينه  ــپيده كاش ــل خيابان هاى پروين تا س ــكريه دوم حدفاص عس
15 ميليارد ريال به زودى آغاز مى شود. وى با اشاره به ديگر پروژه هاى منطقه 
10 شهردارى اصفهان در زمينه آزادسازى، گفت: آزادسازى ميدان خواجه 
عميد با اعتبار 15 ميليارد ريال از ديگر برنامه هاى مرتبط با نهضت آزادسازى 

در سال جارى به شمار مى رود.
وى  با اشاره به ديگر مناطق منطقه 10 اصفهان كه با هدف روان سازى تردد 
ــازى فاز دوم و سوم خيابان شهيد  بايد آزادسازى شود، تصريح كرد: آزادس
رضاييان حدفاصل بلوار شيخ بهايى، پارك انقالب و خيابان حكيم اسدى تا 
خيابان پروين با مبلغ 40 ميليارد ريال امسال انجام مى شود، كه آزادسازى 
ــهيد رضاييان تا كنون 80 درصد پيشرفت فيزيكى داشته  فاز 2 خيابان ش

است.
امامى با بيان اينكه آزادسازى حريم چشمه مرغاب حد فاصل ميدان شهيد 
فهميده تا چهارراه فرسان با هزينه 30 ميليارد ريال اجرا مى شود، خاطرنشان 
كرد: آزادسازى خيابان اطشاران حدفاصل بزرگراه شهيد آقابابايى تا مجموعه 

تفكيكى ظفر با مبلغ 15 ميليارد ريال در دستور كار است.

شهردار اصفهان گفت: فرهنگسازى و توانمندسازى افراد و افزايش 
ــطح  ــهرى، ارتقاى س ــاركت معلوالن در برنامه هاى مختلف ش مش
آگاهى عمومى و تغيير نگرش مردم نسبت به معلوالن، درونى سازى 
الگوهاى اخالقى، پرورش نگرش اجتماعى نسبت به جايگاه معلوالن 

را به دنبال دارد.
ــدار با هنرمندان  ــهردار اصفهان، در دي دكتر مهدى جمالى نژاد، ش
تئاتر معلوالن استان اصفهان كه در آستانه برگزارى چهارمين دوره 
جشنواره منطقه اى تئاتر معلوالن آفتاب برگزار شد با بيان اينكه همه 
ــهر اصفهان در راستاى ارتقاى فرهنگ و  دستگاه هاى اجرايى در ش
هنر در كشور هم سو و هم راستا حركت مى كنند، اظهار كرد: از اين رو 
شهردارى اصفهان سال جارى را به نام سال فرهنگ و هنر نامگذارى 
ــهر اصفهان را با اين هدف  كرده و سعى داشته همه دستگاه هاى ش

خود همسو كند.
ــعه  ــبب توس وى با بيان اين كه توزيع عادالنه خدمات و امكانات س
پايدار شهر اصفهان خواهد شد، اضافه كرد: در اين راستا ارايه خدمات 
بهتر به معلوالن و برابرسازى فرصت ها براى اين قشر از جامعه در كنار 

ديگر اقشار در دستور كار بوده است.
ــر  ــى و تغيي ــى عموم ــطح آگاه ــاى س ــان ارتق ــهردار اصفه ش
ــاى ــازى الگوه ــوالن، درونى س ــه معل ــبت ب ــردم نس ــرش م نگ
ــگاه معلوالن  ــبت به جاي ــرش اجتماعى نس ــى و پرورش نگ  اخالق
ــى  ــتگاه هاى فرهنگ ــتور كار دس ــاى در دس ــر فعاليت ه را از ديگ
ــه جايگاه ــتاى توجه ب ــهردارى در راس ــهر اصفهان و به ويژه ش ش
ــر نيازمند  ــت و گفت: تحقق اين ام ــر از افراد جامعه دانس  اين قش
ــازى افراد و افزايش مشاركت معلوالن در  فرهنگسازى و توانمندس

برنامه هاى مختلف شهرى است.
ــه اى تئاتر معلوالن  ــنواره منطق ــزارى چهارمين دوره جش وى برگ
ــش بهتر معلوالن سراسر كشور و به  ــترى براى درخش آفتاب را بس
ويژه اصفهان در عرصه فرهنگ و هنر عنوان كرد و افزود: شهردارى 
ــه بهتر اين  ــزارى هر چ ــاى الزم را از برگ ــه حمايت ه اصفهان هم

جشنواره انجام خواهد داد.

مدير منطقه 10 شهردارى اصفهان:

گلوگاه هاى اصلى
آزادسازى مى شوند

شهردار اصفهان در ديدار با هنرمندان تئاتر معلوالن تاكيد كرد:

لزوم افزايش مشاركت معلوالن 
در فعاليت هاى شهرى

ــجد تاريخى حكيم  ــوختن انبار مس ــش خبر س چندى پي
سرخط خبرهاى فرهنگى اصفهان شد، اين در حالى است 
كه گويى محافظت از بناهاى تاريخى اين چنينى نوشدارويى 

پس از مرگ سهراب مى شود.
ــمت غرب حركت كنيد، در   از ميدان امام اصفهان كه به س
خيابانى به نام حكيم، مسجدى ساده و بنا شده است كه در 
ايام گرم و سرد روزگار، پناهگاهى براى آرامش است. خيابان 
به دليل وجود مسجد حكيم اين نام را به خود گرفته است، 
ــجدى كه يكى از باارزش ترين و زيباترين ساخته هاى  مس
ــت كه بناى آن در سال 1068 هجرى قمرى  دست بشر اس
روى محل قديمى يك مسجد از دوره ديالمه به يادگار مانده 
طرح ريزى شد. بناى قبل از مسجد حكيم، مسجد جوجير 
بوده كه متعلق به صاحب عباد بود كه بعد از قرن هاى متوالى 
ــاخت يك بناى  ــا را براى س ــم داوود هندى زمين بن حكي
عظيم تر در اختيار خود قرار مى دهد، البته ناگفته نماند كه 
ــمت هايى از اين مسجد را به  هنوز قديمى هاى منطقه قس

مسجد جوجه با جوجى مى خوانند.
مسجد حكيم توسط محمد داوود اصفهانى ملقب به تقرب 
ــاخته  ــاه عباس دوم س ــاه صفى در دوران ش خان طيب ش
ــعت اين بنا در حدود 8 هكتار است كه بر اساس  ــد و وس ش
ــتاد  ــود در بنا معمار آن محمدعلى بن اس كتيبه هاى موج
ــتاد على بيك اصفهانى بود، البته كتيبه هايى  معروف به اس
نيز به خط محمدرضا امامى و محمدباقر شيرازى در اين بنا 
كتابت شده است. مسجد حكيم تقريبا آخرين مسجد بزرگى 
است كه در سال هاى 1068 به بعد در اصفهان ساخته شد 
ــتان بود و اين مسجد در محله اى  كه زمين  آن سابقا گورس
ــهر و نزديك به بازار رنگرزان واقع شد  آباد و تقريبا وسط ش
ــاه عباس ثانى در سال 1071 به  كه ساخت آن در زمان ش
ــيد. اين بناى زيبا كه هر قسمتش حاصل سال ها  اتمام رس
ــط بناها و كارگران باايمانى ساخته  تفكر و تأمل است، توس
شد كه حكيم داوود بسيار نسبت به باوضو بودن و تميزكار 
ــختگير  ــن طيب و طاهر بودن مصالح بنا س بودن و همچني
ــت زمانى  ــده اس بود به طورى كه در كتب تاريخى نقل ش
ــدن يكى از ديواره هاى بنا، آن قسمت  به دليل خون آلود ش
كامال تخريب و مجددا بنا شده است. در كل مسجد حكيم 
در 2 دوره تاريخى شناخته شد كه قسمت گنبد و مقصوره 
ــتان هاى ظرفيت در عهد صفويه و در زمان قاجاريه  و شبس
ــترش پيدا كرد. بى ترديد مسجد  ــجد گس و پهلوى نيز مس
حكيم يكى از شاهكارهاى دوره صفوى است كه آجركارى، 
كاشى كارى، گره كشى و به ويژه خط بنايى سه رگه را مى توان 

به هنرمندان و استادان باذوق اين دوره اختصاص داد.
ــهر اصفهان لباس فيروزه اى به تن دارند و  بيشتر بناهاى ش
اين همان تفاوت مسجد تاريخى حكيم با ديگر آثار است كه 
جز در نقوش و كتيبه ها رنگ فيروزه اى در بنا استفاده نشده 

است. اما سوختن يكى از انبارهاى نگهدارى وسايل هيئت 
ــجد تاريخى حكيم سبب شد كه نگاهى ويژه تر و  امناى مس
دقيق تر به چگونگى محافظت از اين بناى ارزشمند تاريخى 
ــع كاركنان  ــيم، حادثه اى كه با حضور به موق ــته باش داش

آتش نشانى از آسيب هاى جدى به بنا جلوگيرى كرد.
ديوارى كه به بهانه مرمت خراب شد

ــدى بودن  ــان از احتمال عم ــجد حكيم اصفه متولى مس
آتش سوزى انبار اين مسجد به دست معتادان ولگرد سخن 
ــجد كه داراى در و  ــوزى در انبار مس مى گويد: اين آتش س
پنجره و در ارتباط با فضاى بيرونى مسجد هست رخ داده و 
ما بارها براى جمع آورى معتادان در اين محل تذكر داده ايم.
ــت به صورت  ــى كه سال هاس ــالم احمد كلباس حجت االس
ــوزى  ــدارى  مى كند، گفت: آتش س ــى از اين بنا نگه موروث
ــجد حكيم وارد نكرده و فقط  خسارتى به بناى تاريخى مس
ــت. وى با رد  ــايل موجود در انبار دچار حريق شده اس وس
ــيب به كتاب ها و نسخ خطى و  ــوزى و آس هرگونه آتش س
قديمى در مسجد حكيم اصفهان، افزود: هيچ گونه كتاب يا 
ــجد حكيم اصفهان نگهدارى  نسخه قديمى و خطى در مس
ــجد حكيم اصفهان، با ابراز گاليه از  ــود. متولى مس نمى ش
برخى متوليان مسئول در امور اماكن اين مسجد افزود: در 
گذشته حياط خلوتى در كنار مسجد كه داراى ديوارى بلند 
و محصور بود قرار داشت، اما چند سال گذشته به اسم مرمت 
ــمت فضاى سبز بيرون مسجد  اين ديوار تخريب شد و به س
راه پيدا كرد و از اين رو هر كسى مى تواند وارد حياط خلوت 

مسجد كه فاقد حفاظ مناسب است، بشود.
 بنا آسيب نديد!

معاون ميراث فرهنگى اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنايع دستى اصفهان گفت: علت اين آتش سوزى بايد توسط 
كارشناسان آتش نشانى اعالم شود، اما احتمال مى رود كه از 
پنجره روبه روى اين اتاق كوچك، آتش يا شى  روشنى به داخل 
ــت. ناصر طاهرى بيان كرد: به احتمال فراوان  پرتاب شده اس

فردى ناخواسته آتشى را پرتاب كرده است، اما خوشبختانه 
با حضور به موقع نيروهاى آتش نشانى و يگان حفاظت آتش 

سريعا خاموش و از يك اتفاق ناگوار جلوگيرى شد.
 تذكرات ميراث براى رعايت استانداردها

ــگرى  ــتى و گردش ــراث فرهنگى، صنايع دس مديركل مي
ــت: اداره كل ميراث  ــتان اصفهان درباره اين حادثه گف اس
ــتفاده  ــتانداردهاى اس ــتان به تكرار رعايت اس فرهنگى اس
ــت.  ــه بهره برداران تذكر داده اس ــاى تاريخى را ب از يك بن
ــازمان  ــان اين س ــان كرد: كارشناس ــدون اللهيارى بي فري
ــاجد و  ــكات ايمنى را به هيئت امناى مس همواره رعايت ن
بناهاى تاريخى خاطرنشان مى كنند و كنترل و نظارت روى 
بهره برداران آثار تاريخى براى جلوگيرى از اين اتفاقات بايد 

افزايش يابد.
ــت از بناهاى تاريخى  ــت كه گويى محافظ اين در حالى اس
ــال هاى گذشته بسيار  اين چنينى كه مثال آنها در طول س
ــدارويى پس از مرگ سهراب مى شود و  يافت مى شود، نوش
بارها رهگذران و بازديدكنندگان از مسجد حكيم شاهد به 
ــجد بودند و هيچ  سازمانى غير از متولى  هم ريختن اين مس
اصلى مسجد، محافظت از اين بناى تاريخى را جدى نگرفته 
است. البته به گفته بسيارى از كارشناسان ميراث فرهنگى 
تعدد بناهاى تاريخى در اصفهان، توان محافظت از تك تك 
ــازد، اما اين مهم دليل قانع كننده اى  ــر نمى س بناها را ميس
ــفانه با وجود هشدارهاى  ــت و متأس براى غفلت از بنا نيس
ــه اين بناها زمانى كه  ــتداران ميراث فرهنگى، هميش دوس
دچار حادثه يا تخريب  مى شوند، مورد توجه ميراث متولى 
ــجد حكيم  ــن تاريخى همچون مس ــود. درباره اماك مى ش
ــم همانند  ــجد حكي ــت كه گرچه در هاى مس مى توان گف
ــاخص اصفهان مانند مسجد امام و مسجد  ديگر بناهاى ش
ــته نيست و عبادتگاهى  شيخ لطف اهللا به روى رهگذران بس
ــته در هر زمان از روز است، اما  هميشگى براى عابران خس

محافظت از آن نبايد با چالش  روبه رو شود.
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رييس جمعيت هالل احمر استان اصفهان:

خلبان هواپيماى آموزشى دچار مصدوميت 
در ستون فقرات شد

مديرعامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان خبر داد:

اجراى پروژه تدقيق و تثبيت 
حريم و محدوده شهر

با هدف اشاعه فرهنگ بازى چوگان؛

قطعه موسيقى «گوى چوگان»
در اصفهان رونمايى شد

ــتان اصفهان   رييس جمعيت هالل احمر اس
گفت: در حادثه سقوط هواپيماى آموزشى در 
ــتان اصفهان، خلبان اين هواپيما از ناحيه  اس
ــيب ديده و به بيمارستان  ــتون فقرات آس س

اعزام شد.
ــاره به خبر تكميلى در  ــن مومنى با اش محس
ـــى و  ــقـوط هواپيمـاى آموزش ــوص س خص
آخرين وضعيت سرنشينان آن، اظهار داشت: 
ــوره در 70  ــك موت ـــى ت ــاى آموزش هواپيم
كيلومترى جاده نايين - اردستان سقوط كرد. 
وى بيان داشت: به دنبال اعالم حادثه چهار نفر 

ــهرى زفرقند  از امدادگران و نجاتگران بين ش
اردستان به محل حادثه اعزام شدند.

ــتان اصفهان با  رييس جمعيت هالل احمر اس
ــينان اين هواپيما دو نفر  اشاره به اينكه سرنش
ــامل خلبان و كمك خلبان است،  بودند كه ش
ادامه داد: كمك خلبان در اين حادثه جان سالم 
بدر برده است و خلبان از ناحيه ستون فقرات 
ــيب ديده كه اقدامات اوليه درمانى توسط  آس
ــيدن  ــده و همزمان با رس امدادگران انجام ش
ــر حادثه، دو نفر به بيمارستان  اورژانس بر س

اعزام شدند.

پروژه تدقيق و تثبيت حريم و محدوده شهر در 
حال اجراست.مهندس وحيد حيدريان با اعالم 
اين مطلب افزود: موضوع انطباق محدوده شهرها 
بر عوارض طبيعى يا ساخته شده ثابت و تعيين 
ــى از مواردي  ــات جغرافيايى  نقاط اصل مختص

است كه در قانون بر آن تاكيد شده است.
ــازمان  ــاس اين س وي اضافه كرد: بر همين اس
ــرل  ــدف كنت ــا ه ــته  ب ــال گذش ــاه س از ديم
ــاز   ــاخت و س ــازى و س ــاى شهرس ــت ه فعالي
درحاشيه شهر،  با توجه به نيازمندى شهردارى 
ــا در زمينه  ــن تكنولوژى ه ــتفاده از آخري و اس
تعيين موقعيت دقيق با  GPS ؛ پروژه «تدقيق و 
تثبيت محدوده شهر اصفهان» را در دستور كار 

خود قرار داد.
ــه تعريف  ــاره ب ــازمان فاوا  با اش ــل س مديرعام
ــاس قانون،  ــه داد: بر اس ــدوده قانوني ادام مح
ــد كالبدى  ــت از ح ــهر عبارت اس محدوده ش
ــرح جامع  ــى در دوره ط ــعه آت ــود و توس موج
ــازى در آن ــهر كه ضوابط و مقررات شهرس ش

 الزم االجرا مى باشد. 
ــه بخش عنوان كرد و  وي اين پروژه را شامل س
ــايى و تدقيق رئوس خط  توضيح داد: 1- شناس
محدوده قانوني 2-  تثبيت محدوده 3- قرائت و 
محاسبه مختصات نقاط مرجع، از جمله مراحل 

اين پروژه مي باشد .
مهندس حيدريان خاطر نشان كرد: در اين پروژه 
ــازي  براي عموم مردم، نسبت  جهت شفاف س
ــاي راهنما و پيالر(نقاط  به نصب عاليم و تابلوه
بتني مخروطي شكل) اقدام خواهد شد.در اين 
زمينه مهندس حامد اختريان، مسئول سيستم 
ــازمان فاوا نيز با اشاره به اهميت  هاي مكاني س
اجراي اين پروژه تصريح كرد:  با اجراي اين پروژه 
ــازى و معمارى  ــتفاده معاونت شهرس ضمن اس
ــهرداري به عنوان بهره بردار اصلي، معاونت  ش
ــهري و  معاونت برنامه ريزي،پژوهش  عمران ش
ــراه كليه  ــهرداري به هم و فناوري اطالعات ش
ــط از نتايج آن ــاي مرتب ــازمان ه ــق و س مناط

بهره مند خواهند شد.

قطعه موسيقى «گوى چوگان» توسط هنرمند 
ميراث فرهنگى اصفهان رونمايى شد.

ــيقى «گوى  ــرك گفت: قطعه موس منصور زي
ــاعت 20 در  ــاه س ــوگان» 16 خردادم چ
فرهنگسراى فرشچيان با حضور عالقه مندان 

رونمايى شد.
ــات اين آلبوم با نام  وى بيان كرد: يكى از قطع
ــت كه باهدف اشاعه بازى  «گوى چوگان» اس
ــروده و اجرا  چوگان در ميدان نقش جهان س

گرديده است.
ــزود: اين اثر  ــيقى ايرانى اف اين خواننده موس
ــوگان در ميان  ــودن بازى چ ــر زنده ب نمايانگ
ــت و همانند  ــردم اصفهان اس هنرمندان و م
ــتى اصفهان كه شاهد  ــيارى از صنايع دس بس
ــن مدارك  ــت، اي ــى از بازى چوگان اس نقوش
ــوگان در ميان  ــانگر جارى بودن بازى چ نش

ايرانيان بوده است.
ــيقى  اين هنرمند ميراث فرهنگى گفت: موس
در فرهنگ ايرانى در خدمت اشارات و دعاهاى 

مذهبى و همچنين درمان بيمارى ها بوده است 
ــروزه در تمرين هاى  كه نوع اعتال يافته آن ام

تن آرامى ديده مى شود.
منصور زيرك همچنيـن تأكيـد كـرد قطعات 
ــاد فضايى  ــدف ايج ــاران باه ــن ب آلبوم حس
ــده و تقديـم  ــرا ش ــش تنظيـم و اج آرام بخ
ــتى اداره  ــود به معاون فقيد صنايع دس مى ش
ــتان اصفهان زنده ياد  كل ميراث فرهنگى اس
ــا اميد به  ــه آنانى كه ب ــد اديب» و همـ «احم
مبارزه با سرطان برخاستنـد و هيچ گاه تسليم 

نااميدى نگشتند.
ــمـاره 95-9236  اين اثـر بر اساس مجوز ش
ــالمى و شمـاره  ــاد اس وزارت فرهنـگ و ارش
17009 در كتـابخانـه ملـى ايـران بـه ثبـت 

رسيده است.
ــن آلبوم به  ــوى چوگان اي همچنين قطعه گ
همراه آثار ديگر هنرمندان ايرانى به عنوان يكى 
از اسناد پرونده ثبت جهانى ميراث ناملموس 

به تازگى به يونسكو ارسال شده است.

رييس اتحاديه صنايع  دستى استان اصفهان گفت: 
ــن 95 صنايع  ــفند ماه 94 تا 13 فروردي از 25 اس
دستى به فروش رفته در استان اصفهان مبلغى در 

حدود 18 ميليارد تومان بوده است.
ــتى  ــيردل اظهار كرد: صنايع دس ــيد عباس ش س
ــال حركت و رو  ــان همچنان مثل قبل در ح اصفه
به  جلو است و روزهاى بهترى هم پيش رو خواهد 
ــا توجه به ايام  ــت. وى افزود: در حال حاضر ب داش
امتحانات، كم بودن مسافرت ها و در پيش داشتن 
ماه مبارك رمضان، فروش صنايع دستى كاهش پيدا 
خواهد كرد، ولى اميدواريم فروش تجارى آن براى 
ــهرهاى ديگر ادامه داشته باشد  خارج از كشور و ش
اما در كل وضعيت حال حاضر مطلوب و خوب است.

ــتان اصفهان با  ــتى اس رييس اتحاديه صنايع دس
ــگران خارجى در  ــاره به افزايش حضور گردش اش
ــگران خارجى معموال  اصفهان تصريح كرد: گردش
ــد و كارهاى  ــياى كوچك را خريدارى مى كنن اش
بزرگ را گردشگران ايرانى مى خرند، اما به طور كلى 
استقبال خارجى ها هم از صنايع دستى خوب بوده 

است.شيردل در ادامه گفت: در ايام نوروز با توجه به 
افزايش حجم سفر به اصفهان، بيشترين فروش را 
داشته ايم و ارزش ريالى صنايع دستى مبلغى حدود 
ــت در حالى كه در سال  18 ميليارد تومان بوده اس
ــته فروش 8 ميليارد تومان بوده و در مقايسه  گذش
ــته رشد خوبى  ــال گذش با فروش فروردين ماه س
داشته است. وى تاكيد كرد: با توجه به اعالم واحد 
گردشگرى مبنى بر افزايش مسافرت هاى خارجى 
ــتى در اصفهان  ــروش صنايع دس و داخلى، قطعاف

بيشتر خواهد بود.
ــتان اصفهان با  ــتى اس رييس اتحاديه صنايع دس
ــى در ميدان  ــاره به عدم وجود كاالهاى خارج اش
نقش جهان، عنوان كرد: بنده وجود چنين كاالهايى 
ــم. واحد كاالى قاچاق  را در بازارها تكذيب مى كن
ــتاندارى و واحد كاالى قاچاق سازمان صنعت  اس
ــاف و اتحاديه  ــى اصن ــارت و بازرس و معدن و تج
ــتى هر روز بازارها را بررسى مى كنند و  صنايع دس

جنس خارجى وجود نداشته است.
شيردل خاطرنشان كرد: بعضا امكان وجود جنس 

ــت و در  ــى دو مغازه  هس خارجى كوچكى در يك
صورت مشاهده تخلف بازرسين برخورد مى كنند و 
در واقع كاالهاى خارجى كه به عنوان صنايع دستى 

عرضه مى شود، بسيار كم شده است.
ــاوى با ايجاد اشتغال   وى با بيان اينكه هر كاال مس
براى هنرمندانمان است، عنوان كرد: اعتقاد داريم 
ــود، براى  اگر جلوى ورود كاالى خارجى گرفته ش
ــود و اگر جلوى ورود  هنرمندان شغل ايجاد مى ش
ــود در واقع بيكارى به وجود  اين كاالها گرفته نش

مى آيد.
رييس اتحاديه صنايع دستى استان اصفهان با اشاره 
به نقش پر رنگ صنايع دستى در اقتصاد مقاومتى، 
خاطرنشان كرد: اعتقاد مردم و مسئوالن اين است 
ــت و در اقتصاد  كه اولين صنايعى كه زودبازده اس
مقاومتى به ما كمك مى كند همين صنايع دستى 
ــه كاال تبديل ــن صنايع ب ــريعا اي ــت. يعنى س اس
 مى شود و اين كاال با فروش به گردشگران خارجى 
ــادن اقتصاد جامعه  ــه جريان افت و داخلى باعث ب

مى شود.

ــــهردارى اصفهــان  معاون فرهنگى اجتماعى ش
گفت: شـهردارى اصفهـان هـر سـال بيـش از 40 

ميليـارد تومـان بـه مسـاجد كمـك مـى كند.
على قاسم زاده با اشــاره به توجه ويژه شــهردارى 
ــاجد  ــجد محورى، اظهاركرد: مس اصفهان به مس
ــه و بودجه هاى  ــته در برنام ــاى گذش ــال ه از س
ــرار گرفته اند و  ــهردارى اصفهان مورد توجه ق ش
مديريت شهرى در زمينه هاى متعددى به مساجد 
ــه محورهــاى  ــت.  وى بــ ــهر كمك كرده اس ش
پنــجگانــه اقدامــات شهردارى اصفهان درحوزه 
كمك به مساجد اشاره كرد و گفت: احـداث، تعميـر 
و مرمـت، زيباسـازى ورودى هـا، توسـعه مسـاجد 
ــزارى محورهـاى  ــرم افـ ــوزه نـ و كمـك در حـ
ـــهرى بـراى  ــات مديريـت ش ــه اقدامـ پنـجگانـ

تامين نيازهاى مسـاجد شـهر هسـتند.
ــهردارى اصفهان  ــى، اجتماعى ش  معاون فرهنگ
احداث مسجد در نقاطى از شهر كه با كمبود مسجد 
ــــده  ــى از اقدامات انجام ش ــــت را يك مواجه اس
ــهر اصفهان  ــى مديريت ش ــــت و از آمادگ دانس

ــاجد در اين نقاط با مشاركت  ــــاخت مس براى س
شهروندان خبر داد.

ــــاجد موجــود درشــهر  تعميــر و مرمــت مس
ــــهردارى  يكى ديگــر از محورهــاى اقدامات ش
ــى اجتماعى  ــاون فرهنگــ ــان بود كــه مع اصفه
ــــاره كرد و افزود:  شــهردارى اصفهان به آن اش
مســاجد مانند هر بناى ديگرى در شــهر فرسوده 
مى شــوند و بايد كارآمد كردن آنها مورد توجــه 
ــــال 7 ميليارد تومان از بودجه  قرار بگيرد و امس
ــاجد اختصاص يافته  شــهر به تعمير و مرمت مس
است و اين بودجه صرف ساخت سرويس بهداشتى، 
ــايل ايمنى ــقف و مس ــاجد، ايزوگام س نماى مس
ــــازى ورودى هــاى مســاجد   مى شود. زيباس
يكــى ديگر از مــواردى اســت كــه قاســم زاده 
ــه اى به آن خبــر  از اختصــاص رديــف بودجــ
ــر ورودى و محوطــه پيرامون  داد و گفت: معابــ
مساجد زيباسازى مى شود تا جذابيت آنها افزايش 
پيدا كند. وى به كمك مديريت شــهرى به توسعه 
ــاره كرد و افزود: مديريت شهر به  مســاجد نيز اش

كمك مساجدى مى آيد كه قرار است فعاليت آنها 
توسعه يابد و فعاليت هاى فرهنگى نيز به مجموعه 

فعاليت هاى آنها اضافه مى شود.
به گفته قاسم زاده، شهردارى اصفهان براى ايجاد 
ــته به مساجد كمك  مجموعه هاى فرهنگى وابس
ــى  ــى اجتماعــ ــاون فرهنگــ ــد. معــ ــى كن م
ــه در حــوزه  ــــهردارى اصفهــان با بيان اينك ش
ــراى كمك به  ــز رديــف هايى ب ــزارى ني نرم افــ
ــت، افزود: همچنين  ــاجد پيش بينى شده اس مس
ــاجد مانند برگزارى  از اقدامات مراكز فرهنگى مس

جشن ها و كالس هاى آموزشى حمايت مى شود.
ــن در اختيار  ــــاجدى كه زميــ به گفته وى مس
ــند و از مجموعه فرهنگى براى اداره  داشــته باش
ــند، براى احداث  ــى برخــوردار باش مركز فرهنگ

مراكز فرهنگى در اولويت قرار مى گيرند.
ــهردارى اصفهان از  ــاون فرهنگى اجتماعى ش  مع
پيش بينى احــداث 8 مجموعــه فرهنگى در كنار 
ــــاجد در بودجه 95 با توجه به اعالم آمادگى  مس

آنها خبر داد.

رييس اتحاديه صنايع  دستى استان خبر داد:

فروش 18 ميلياردى صنايع دستى طى 18 روز در اصفهان
معاون فرهنگى اجتماعى شهردارى عنوان كرد:

كمك 40 ميليارد تومانى شهردارى اصفهان به مساجد

وقتى مسجد حكيم اصفهان به خاطر سوختنش شهرت مى گيرد؛

نوشدارو پس از مرگ سهراب
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منصوریان تهدید به کناره گیری کرد!

 سنگ بزرگ گل محمدی 
جلوی پای استقالل

 تنور فوتبال با یورو 2016 
داغ می شود 

ساسان انصاری
 با پرسپولیس 2 ساله بست

آخرین وصیت محمدعلی، کلی، چه بود؟

سرمربی استقالل اعالم کرده در صورت تغییرات مدیریتی در این باشگاه 
به کارش ادامه نمی دهد.

در حالی که علیرضا منصوریان با هیئت مدیره فعلی باش��گاه استقالل به 
توافق رسیده و قراردادش را امضا کرده، مسائلی از بیرون به گوش می رسد 

که تغییرات مدیریتی در باشگاه آبی پوش پایتخت در راه است.
بار دیگر نام منصور قنبرزاده، مدیرعامل س��ابق باشگاه نفت بر سر زبان ها 
 افتاده و گفته می ش��ود او با نظر مس��تقیم وزیر ورزش به زودی به عنوان 

مدیر جدید استقالل معرفی می شود.
 علیرضا منصوریان که ب��ا تیم مدیریتی فعلی در ح��ال یارگیری در فصل 
نقل و انتقاالت است، از این موضوع بسیار ناراحت شده و حتی اعالم کرده 

در صورت تغییر مدیریت حاضر به ادامه کارش نیست.
به نظر می رسد رابطه مدیرعامل سابق نفت و س��رمربی سابق این تیم به 
خاطر مشکالتی که در فصل گذشته وجود داشت، شکرآب شده و به همین 

دلیل منصوریان عالقه ای به همکاری دوباره با قنبرزاده ندارد.

هافبک تیم فوتبال ذوب آهن با چند پیشنهاد مواجه شده اما گل محمدی 
مخالف جدایی بازیکن تیمش است.

قاس��م حدادی فر برای فصل بعد در فهرست علیرضا منصوریان قرار دارد، 
این در حالی است که پرسپولیس هم تمایل به جذب این بازیکن دارد.

 مش��کل حدادی فر اما قرارداد او با باش��گاه ذوب آهن اس��ت، این بازیکن 
یک س��ال دیگر با ذوبی ها قرارداد دارد و یحیی گل محم��دی هم قباًل به 
مس��ئوالن این باش��گاه گفته بود که مخالف صددرصد جدایی حدادی فر 
اس��ت. او برای جدایی از این تیم باید گل محمدی و مس��ئوالن تیمش را 

راضی کند.

مس��ابقات فوتبال یورو 2016 در حال��ی از روز جمعه با دیدار فرانس��ه و 
رومانی آغاز می ش��ود که بس��یاری از فوتبال دوس��تان این مس��ابقات را 
مهم ترین تورنمنت پس از جام جهانی می دانند و بدون ش��ک بسیاری از 
فوتبال دوستان ایرانی نیز برای آغاز این مسابقات لحظه شماری می کنند.
 برنامه مس��ابقات به شکلی است که دیدارها در س��اعات 17 و 30 دقیقه،

 20 و 30 دقیقه و 23 و 30 دقیقه به وقت ایران برگزار می شوند.
یورو 2016 از 21 خرداد با دیدار افتتاحیه آغاز می شود و روز 20 تیرماه با 

برگزاری دیدار فینال به پایان می رسد.
این مسابقات برای اولین بار با حضور 24 تیم در قالب 6 گروه چهار تیمی 
برگزار می شود و صعود تیم ها از گروه ها به این شکل است که 2 تیم نخست 
همه گروه ها به اضافه چهار تیم برتر قرار گرفته در رتبه س��وم گروه ها به 

مرحله یک هشتم نهایی صعود می کنند.

 بازیکن تیم فو تبا ل فوالد خوزس��تان به باشگاه پر سپولیس رفت و قرارداد 
 دو س��اله ای ب��ا ای��ن تی��م منعق��د کرد.ساس��ان انص��اری ب��ه هم��راه 
مدیر برنامه هایش در محل باشگاه پر س��پولیس حاضر شد تا مذاکراتی را 

برای پیوستن به این تیم با مدیران این باشگاه انجام دهد.
او پس از توافق با مدیران باشگاه پرس��پولیس، قرارداد دو ساله ای را با این 
باشگاه به ثبت رساند.انصاری فصل قبل در فوالد خوزستان بازی می کرد.

محمدعلی، کلی، قهرمان و اس��طوره مس��لمان بوکس جهان که تنها در 
زمینه ورزش قهرمان نبود و مهم تر از آن در زمینه انسانیت و مبارزه با ظلم 

نیز زبانزد خاص و عام بود دارفانی را وداع گفت.
رحمان کلی، ب��رادر محمدعل��ی از آخرین وصیت او پرده برداش��ت و در 
مصاحبه با روزنامه سان انگلیس گفت: محمدعلی خواست در کنار پدرمان 

در زادگاهش دفن شود.
 وی اف��زود: محمدعل��ی وصی��ت ک��رد روی قب��رش جمل��ه مش��هور 
مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش حقوق مدنی آمریکایی های آفریقایی تبار 
را بنویسند که عبارت بود از: تالش کردم یک چیز را دوست داشته باشم و 

تمام سعی ام را کردم تا انسانیت را دوست داشته باشم. 
در این راستا به انس��انیت خدمت کردم و گرسنه ها را غذا دادم و برهنگان 

را لباس پوشاندم.
 مراس��م تدفین محمد علی روز جمعه در ش��هر زادگاه��ش  لویی ویل در

 ایالت کنتاکی برگزار خواهد شد.

محمدعلی چنان در میان ایرانی ها محبوب است که قهوه خانه ای بازدن 
اعالمیه خبر داده  در صورت برد او مقابل جو فریزر، قلیان و چای قهوه خانه 

مجانی خواهد بود!

محبوب ترین خارجی در ایران

سیری در دنیای ورزش

داوران ایران در المپیک ریو

دو داور ایرانی از سوی فدراسیون بین المللی تنیس روی میز برای قضاوت 
در المپیک 2016 ریو انتخاب ش��دند. با حضور این دو داور، شمار داوران 
ایرانی در المپیک ریو به 12 نفر رسید. »علی نیلی« و »عادل برقعی« دو 
داور ایرانی هس��تند که در بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو قضاوت 

می کنند. 
پی��ش تر ریی��س کمیته ملی المپیک در نخس��تین نشس��ت مس��ئوالن 
کمیت��ه مل��ی المپیک با داوران اعزام��ی به المپیک ری��و از اعزام 10 نفر 
از داوران در رش��ته ه��ای کش��تی آزاد، والیب��ال، بدمینت��ون، فوتب��ال، 
هندب��ال، تیروکم��ان، هندب��ال و تکواندو و ی��ک ناظر در رش��ته واترپلو 
ب��ه ری��و خب��ر داده ب��ود. بر ای��ن اس��اس »حاف��ظ مه��دوی« تکواندو، 
»موس��ویان«  و  »کاله��دوزان«  تیروکم��ان،  نی��ا«  نعمت��ی  داوود   «
 هندب��ال، »علیرض��ا فغان��ی«، »منص��وری « و » س��خندان« در فوتبال، 
والیب��ال،   »مه��دی می��ر مق��دم« بدمینت��ون، »محم��د ش��اهمیری« 
در  امین��ی«  و»خس��رو  آزاد  کش��تی  بهبهان��ی«  صاح��ب   »اردوان 

بازی های المپیک 2016 ریو قضاوت خواهند کرد. 
کاروان اعزامی ایران به ریو 2016 تاکنون 59 سهمیه المپیک ریو را کسب 
کرده اند. از این تعداد، 9 س��همیه مربوط به بانوان اس��ت. آخرین سهمیه 
کاروان ایران را بلندقامتان والیبال ایران کسب کرده اند. هنوز فرصت کسب 
سهمیه در رشته های تیر و کمان، بوکس، دو و میدانی، بسکتبال و شنا وجود 
 دارد. سی و یکمین دوره بازی های المپیک 2016 ریو 15مرداد ماه امسال

 در ریودوژانیرو برزیل آغاز می شود.

یک کارش��ناس فوتس��ال گفت: مربی��ان ایرانی ثابت 
می کنند که در فوتس��ال ایران می توانیم مربی لژیونر 
تراز اولی همچ��ون مربی��ان برزیلی و اس��پانیایی به 

قاره های دیگر بفرستیم.
 محم��ود خوراکچ��ی ب��ا اش��اره ب��ه درخواس��ت 
رییس فدراسیون کره جنوبی مبنی بر اینکه فدراسیون 
ایران مربیان خوب خود را ب��رای هدایت تیم ملی این 
کشور معرفی کند، اظهارکرد: این اتفاق مبارکی است 
که ای کاش زودتر رخ م��ی داد زیرا مربی��ان ایرانی به 
لحاظ فنی بسیار خوب هستند و می توانند دانش خود 

را به قاره آسیا انتقال دهند.
وی با اشاره به وضعیت فوتسال کره جنوبی، افزود: این 
کشور در س��ال های ابتدایی، سرمایه گذاری خوبی در 
فوتسال انجام داد، اما چند سالی دچار رکود شد. رایزنی 

مسئوالن  فوتسال ایران با تاج، نوید روزهای 
خوب هم برای مربیان و فوتسال ایران  است 
و هم اثرات مثبتی بر فوتس��ال کره جنوبی 

خواهد داشت.
این کارشناس فوتس��ال بابیان اینکه انگیزه 
مربیان نی��ز باالت��ر خواهد رف��ت، تصریح 
کرد: مربیان باانگیزه بیش��تر ب��ه دانش روز 
فوتسال خواهند رس��ید و ثابت می کنند که 
در فوتسال ایران می توانیم مربی لژیونر تراز 

اولی همچون مربیان برزیلی و اس��پانیایی به قاره های 
دیگر صادر کنیم.

وی بابی��ان اینکه وقتی تیم ملی فوتس��ال توانس��ته 
خودش را ب��ه عن��وان تیم��ی درجه یک 
معرف��ی کن��د، ادام��ه داد: تی��م ملی 
ب��ا مرب��ی ایران��ی قهرم��ان بالمنازع 
 آسیا می ش��ود ، در مس��ابقات 
»گرن��د پ��ری«در برزی��ل 
به مق��ام نای��ب  قهرمانی 
برزی��ل  می رس��د، 
تح��ت  آن گون��ه  را 
فش��ار ق��رار می دهد و 
همچنی��ن بازیکنان��ی 
دارد که ب��ه خوبی 

ب��ا اس��تانداردهای کار فوتس��ال آش��نایی دارند که 
البته ای��ن آموزش ها را در باشگاه هایش��ان و توس��ط 
 مربی ش��ان دیده اندکه هم��ه این موارد بدون ش��ک 

نشان دهنده سطح باالی مربیان ایرانی است.
خوراکچ��ی بابی��ان اینکه والیب��ال با مرب��ی خارجی 
این گونه می درخش��د، اما فوتس��ال با مربی ایرانی به 
این جایگاه خوب دست یافته اس��ت، اضافه کرد: حاال 
که فوتسال به این مرحله رس��یده امیدوارم مسئوالن 
باور کنند که فوتسال ایران در دنیا بی نظیر است و الزم 

است که توجه خاصی به این رشته شود.
این مربی فوتسال با اشاره به لیگ برتر و وقفه طوالنی 
مدتی که بین پایان لیگ سال گذش��ته با شروع لیگ 
امسال وجود دارد، خاطرنشان کرد: این زمان طوالنی، 
کار را برای مربیان به ویژه برای مربی تیم ملی سخت 
می کند تا بتوانند بازیکنان را به آن آمادگی مدنظر 
برسانند که این وضعیت به فوتسال لطمه خواهد 

زد.
خوراکچی ادامه داد: کمتر از 4 ماه دیگر رویدادی 
جهانی را در پیش خواهیم داشت. باید همه دست 
به دس��ت هم بدهیم ت��ا مانند والیبال، فوتس��ال 
نیز بدرخش��د که البته اعتقاد دارم در رشته های 
گروهی، فوتس��ال راحت تر می تواند مقام جهانی 

کسب کند.

لنز دوربین

آیین رونمایی از بازی ایرانی »والیبال 2016« به همت بنیاد ملی بازی های رایانه ای و با حضور اهالی رسانه و فعاالن صنعت 
بازی در فرهنگ سرای سرو برگزار شد.

دانیال طبیعی، مدیر پروژه بازی رایانه ای والیبال 2016 به ارائه ویژگی های این 
بازی پرداخت و گفت: بازی والیبال 2016 بزرگ ترین بازی تیمی تولیدشده در 

کشور است و ما در این بازی 30 تیم ملی دنیا را شبیه سازی کرده ایم.
وی افزود: در بازی والیب��ال 2016 تمامی قواعد، قوانین و تاکتیک های ورزش 
 والیبال را پیاده س��ازی کرده ایم و مخاطب می تواند به س��رعت این قوانین را 

یاد گرفته و نسبت به ورزش والیبال آشنایی بیشتری پیدا کند.
طبیعی به ساخت نسخه موبایلی این بازی اش��اره کرد و افزود: مدتی است که 
روی نسخه اندرویدی این بازی کار می کنیم و امیدواریم در آینده ای نزدیک این 
نسخه از بازی را نیز منتشر کنیم. همچنین قصد داریم در صورت فراهم بودن 

شرایط، نسخه های بعدی این بازی را هر سال تولید و عرضه کنیم.

ش��اگردان لوزانو اگر در المپیک طال بگیرند صاحب کفش طال می ش��وند. اخیرا در تفاهم نامه ای که کمیته ملی المپیک 
با کفش ملی امضا کرد، قرار ش��د به قهرمان های ریو، کفش طال هدیه دهند. 
حاال اگر والیبالی ها هم بتوانند در المپیک به مدال طال برسند، کفش ملی به 
تمام بازیکنان این تیم کفش طال هدیه می دهد. منوچهر صالحی مدیر گروه 
 صنعتی کفش  مل��ی در این باره م��ی گوید: »کفش ملی افتخ��ار می کند که 
والیبالیس��ت های عزیز در المپیک روی س��کو بروند و بتوانن��د طال بگیرند. 
 در صورت قهرمانی این تیم با اینکه والیبال یک رش��ته اس��ت ولی ما به تمام 

قهرمان های این تیم کفش طال هدیه می دهیم.«
 صالحی درباره موفقیت و صعود والیبالی ها به المپیک هم توضیح می دهد: »این 
عزیزان توانستند شادی و نشاط را به جامعه هدیه دهند. والیبالیست ها با دغدغه 
ای که رهبری درباره اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل داشتند، توانستند با هزینه 

ای کم تمام ایرانی ها را شاد کنند و باعث غرور ما شوند. 

کفش طال در انتظار والیبالی هابازی رایانه ای ایرانی »والیبال 2016« رونمایی شد

نخستین دوره رقابت های بین المللی جام فجر درحالی 
ب��ا قهرمانی تیم ایران به پایان رس��ید که میزبانی این 
رویداد توسط ایران اتفاق مثبت و ماندگاری بود اما در 

کنار این مسئله نقاط ضعفی هم وجود داشت.
نخس��تین دوره رقابت ه��ای بین المللی ج��ام فجر با 
پیش��نهاد فدراس��یون وزنه برداری ای��ران و موافقت 

فدراس��یون جهانی ب��ه عنوان یکی از مراحل کس��ب 
سهمیه المپیک طی روزهای 9 تا 13 خرداد با حضور 
مدعی��ان داخل��ی و خارجی در تهران برگزار ش��د. در 
نهای��ت نیز تیم ملی وزن��ه برداری ایران با محاس��به 
امتیازات 4 وزنه بردار طالیی خود و کسب 331 امتیاز 
به عنوان قهرمانی دس��ت یافت و تیم های صربستان، 

روسیه، ترکیه و لهستان به ترتیب در جایگاه های دوم 
تا چهارم قرار گرفتند.

میزبانی این دوره از مس��ابقات یک نکته مثبت و قابل 
تقدیر از سوی فدراسیون وزنه برداری است اما انتخاب 
زمان نه چندان مناسب و همچنین برخی مسائل دیگر 
از جمله نقاط ضعف این مس��ابقات بود. مسابقاتی که 
بعد از دو روز مصاف مدعیان داخلی و خارجی در تاالر 

وزنه برداری مجموعه ورزشی آزادی پایان یافت.
اول اینک��ه عدم اس��تقبال اسپانس��رهای مالی از این 
 رقاب��ت ها که ب��ه دلیل تعلل مس��ئوالن فدراس��یون 
وزنه برداری صورت گرفت باعث ش��د ت��ا این رویداد 
ب��زرگ ک��ه پوش��ش تلویزیونی هم داش��ت نفع مالی 
خوبی برای فدراس��یون نداش��ته باش��د. حتی لحظه 
باشکوه رکوردزنی کیانوش رستمی بعد از ۸ سال، تنها 
از طریق رادیو به سمع عالقمندان به این رشته رسید.

هر چند نباید از حق گذشت و باید به پخش مستقیم 
مس��ابقات دس��ته ف��وق س��نگین و بازگش��ت بهداد 
 س��لیمی به روی تخته نیز اش��اره کرد که البته پخش 
نصفه و نیمه این لحظات هم با حداقل اطالع رس��انی 
و افکت ه��ای خ��اص تصوی��ری انجام ش��د. به طوری 
ک��ه اصال مش��خص نبود چه کس��ی از چه کش��وری 
روی تخت��ه می آی��د و باید چه مقدار وزن��ه را باالی 
س��ر ببرد تا قهرمان ش��ود! مطمئنا اگر توضیحات نه 
چندان کامل گزارش��گر مس��ابقات فوق س��نگین هم 
 نبود، تماش��اچیان داخ��ل منزل فقط ش��اهد تردد و 
رف��ت و آمد وزنه برداران از س��الن گرم به روی تخته 

بودند! 
تقارن زمانی تورنمنت جام فجر با مس��ابقات انتخابی 
والیب��ال المپیک و همچنین کوران مصاف بلندقامتان 
ای��ران با حریف��ان آس��یایی و جهانی خ��ود در ژاپن 

نی��ز دومین ضع��ف پیکارهای بین المللی ب��ود. البته 
چن��دان عجی��ب نب��ود در روزهای��ی که هم��ه دم از 
والیب��ال و رفتن یا نرفتن ش��اگردان لوزانو به المپیک 
م��ی زنند، کمتر نگاهی متوجه دیگر اتفاقات ورزش��ی 
اس��ت، به خص��وص اینکه ای��ن رویداد ورزش��ی نیز 
همچون ج��ام فجر در حداقل اطالع رس��انی جامع و 
دقی��ق عمومی و کم خب��ری در حال پیگیری باش��د. 
س��ایت رس��می فدراس��یون وزنه برداری نیز همزمان 
ب��ا برگزاری این مس��ابقات انتش��ار به موقع و س��ریع 
 اخبار را نداش��ت و مه��م ترین رویداده��ای این جام 
 بی��ن الملل��ی نیز ب��ر خالف دیگ��ر فدراس��یون های 
پ��ر خبر و م��دال آور، با تاخیری قاب��ل توجه بر روی 

سایت رسمی فدراسیون قرار می گرفت.
فدراس��یون وزن��ه برداری ک��ه با حضور عل��ی مرادی 
حرکت رو به جلویش را آغاز کرده البته می توانس��ت 
این رویداد بین المللی را بهتر و باشکوه تر برگزار کند. 
طبیعت��ا اگ��ر ای��ن فدراس��یون م��ی خواه��د چنین 
میزبانی هایی را داش��ته باش��د باید تمرین بیش��تری 
در ای��ن زمینه انجام دهد و هم��ه عوامل را به خدمت 
بگی��رد تا هم نفع مالی از مس��ابقات ببرد و هم بتواند 
 تماشاگران و عالقمندان بیشتری را به سالن مسابقات 

بکشد.
ش��اید انتخاب زمان بهتر این مس��ابقات می توانست 
توجه بیش��تری از س��وی رس��انه ها را به خود داشته 
باش��د. تعطیل��ی چند روزه در کش��ور عم��ال فرصت 
پرداخ��ت مطلوب رس��انه ها به این روی��داد را گرفت. 
ب��ا این حال باید امیدوار بود فدراس��یون وزنه برداری 
ک��ه این بار توانس��ت ی��ک میزبانی خوب را داش��ته 
 باش��د و تاماش آیان را هم به ای��ران بیاورد، در آینده 

شرایط بهتری برای چنین مسابقاتی فراهم کند.

جامـی که کمتر به چشم آمد

مربیان فوتسالی لژیونر می شوند
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آگهـی مناقصه عمومـی
شمـاره مجوز ) 1137، 1395(

1- موضوع مناقصه: انجام عملیات امداد، نگهداری، بهره برداری و تعمیرات تأسیسات گازرسانی و نصب، 
جمع آوری و جابجایی کنتور و رگوالتور در سایزهای مختلف و خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب 
مشترکین، وصول مطالبات مش��ترکین بدهکار، مکانیزه نمودن اطالعات مش��ترکین، اشتراک پذیری، 

حسابداری فروش و خدمات عمومی در سطح منطقه جرقویه و شهر اژیه و توابع آنها
2 - میزان تضمین شرکت در مناقصه: 1/900/000/000 ریال) یک میلیارد و نهصد میلیون ریال( 

کد فراخوان: 1451576 
3- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

4- مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 1395/03/26
مناقصه گران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��تر به پایگاه اطالع رس��انی الکترونیکی شرکت گاز 
 اس��تان اصفهان به آدرس www.nigc-isfahan.ir ، www.iets.mporg یا با ش��ماره تلفن های

 5-36271031-031 امور قراردادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند. 

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان

نوبت اول

)سهامی خاص(
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دانستنى هاى جالبهاياليت

انسان ها نادان به دنيا مى آيند نه احمق، احمق شدن نياز به آموزش دارد. 
برتراند راسل

ــف كرده ام كه فرد بعد از باال رفتن از يك تپه بلند تازه  من اين راز را كش
متوجه مى شود تپه هاى زيادى براى باال رفتن وجود دارد.

 نلسون ماندال
ــتند كه شنيع ترين رفتارها را نه تنها  برخى از عقايد آنقدر خطرناك هس

محتمل كه اخالقى نيز مى پندارند. 
سام هريس

قلبى كه به آن جراحتى وارد مى گردد، بيش ازحد بزرگ مى شود تا به يك 
معنى به كمك كميت، كمبود كيفيت خود را جبران نمايد. 

آلفرد آدلر
ــت  ــم چيزى كه اتفاق مى افتد عين همان چيزى اس گاهى حس مى كن
كه اتفاق نمى افتد، و با اين حال تمام عمرمان را درحال انتخاب و انكار و 

گزينش هستيم تا داستان مان منحصربه فرد باشد. 
خابير مارياس

عشق، كودكى كولى وار است؛ او هيچ وقت چيزى از قانون نفهميده. 
ماريا كاالس

ــدن تالش نمى كند. بسيارى مواقع براى  انسان هميشه براى چيزى ش
فرار از چيزى نشدن است كه انسان بايد لحظه اى از تالش دست برندارد. 
سوامى شيواناندا

ــان را قانع كنيم  ــم خودم ــتر مى خواهي ــرف مى زنيم بيش وقتى كه ح
تا ديگران. كسى كه قانع شده باشد، كسى كه به انديشه هاى خود ايمان 

داشته باشد اصال حرف نمى زند. 
فريدون تنكابنى

هرگاه منطق و احساس به توازن نرسد، تبديل به خشم مى شود. 
هيو جكمن

نتيجه اراده ى ضعيف حرف است و نتيجه ى اراده قوى، عمل. 
گوستاو لوبون

شخصى اليق ستايش است كه از آن بگريزد. 
فرانسوا فنلون

ــت. من رياضى را دوست دارم،  ــت دارم، چون امن اس من رياضى را دوس
چون اين كار يعنى حل مساله هاى مشكل و جالب؛ و هميشه هم در پايان، 
جواب سرراستى وجود دارد. رياضى مثل زندگى نيست كه هيچگاه هيچ 

جوابى سرراستى ندارد.
 مارك هادون

شادى يعنى ...

يكى رو ببخشى.
با شكلك يه فسقلى رو بخندونى.

برى خريد و هرچى مى خواى بخرى.
هر لحظه از زندگيت كنار فرد مورد عالقه ات باشه.

دوچرخه سوارى توى پارك.
بدونى دوستات هميشه مراقبت هستند.
به سيب زمينى سرخ كرده ناخونك بزنى.

هرشب كنار خانواده شام بخورى.
از دست يه آدم غرغرو فرار كنى.

راه رفتن توى پارك.
عكس كسايى كه دوست دارى رو بزنى روى يخچال.

كسايى كه دوست دارى رو خوشحال ببينى.
كار پيدا كنى.
بوى نم بارون.

هديه خريدن براى دوستت.
آهنگ مورد عالقه ات رو گوش كنى.

وزن كم كنى.
وقتى از ته دل مى خندى.

بعد از خريد برى يه رستوران خوب.
وقتى ميرى باشگاه و سخت تمرين مى كنى.

با دوستت درس بخونى.
عطر مورد عالقه ات رو بزنى.

به آينده اميدوار باشى.
يه كاسه گوجه سبز.

داداشت رو اذيت كنى.
همسرت دستت رو بگيره.
پدر و مادرت سالم باشن.

اولين گاز از يه پيتزاى خوشمزه.
دستپخت مامانت.

فلش رو همون دفعه اول از طرف درستش بزنى.

تصاوير مفهومى

معما 1877
مى دانيد شيخ بهايى مرد فوق العاده اى بوده. مساله قرائت افكار را خيلى ها 
دارند؛ مى گويند او هم قرائت افكار داشته است. مى گويند وى  پيشخدمتى 
داشت كه به او شيخ حسن مى گفت. روزى يك مقدار كشك به او داده بود 

كه بسابد و براى ناهار حاضر كند. 
او مشغول كشك سابيدن بود. كشك سابى هم كه يك آهنگ مخصوصى 
ــى هم باشد  ــد كه  يك آهنگ خوش ــان وقتى كه در جايى باش دارد و انس
ــتر پرواز مى كند، مثال كنار يك نهر باشد، صداى يكنواخت  خيالش بيش
ــردن ، زمين  ــروع مى كند به پرواز ك ــنود خيالش ش اين نهر را كه مى ش
ــودش در همان  ــن. او پيش خ ــمان را به زمي ــمان مى زند و آس را به آس
ــودش تخيل مى كرد،  ــى را براى خ ــعادت بخش عالم خيال يك آينده س
ــود، بعد من ترقى  ــيخ باالخره از كارش معزول مى ش به اين  صورت كه ش
ــالم ــود شيخ االس ــاند كه خودش مى ش ــه آنجا رس ــم، تا كم كم  ب مى كن

ــت، با خود  ــيخ بهايى متوجه بود كه  او در عالم چه خيالى اس اصفهان. ش

ــد. يك وقت رشته خيالش  ــته خيال اين به كجا مى رس گفت ببينيم رش
ــالمى باالتر از  ــند شيخ االس ــاه عباس در مس ــيد به اينجا كه پيش ش رس
ــيخ بهايى از در وارد مى شود، حال چكار  ــتادش ش همه نشسته است، اس

كند؟ 
ــالم  قبل بوده،  ــتادش و شيخ االس ــر اينكه اس ــند را به او بدهد از نظ مس
ــندى ندارد، يا او را پايين دستش بنشاند و اين درست  آنوقت خودش مس
ــش و پنج اين حرف ها بود كه شيخ بهايى گفت: شيخ  حسن  نيست. در ش

كشكت را بساب. تا گفت: كشكت را بساب، به خودش آمد.
ــان  ــت. مخصوصا وقتى كه انس ــزاد در عالم خيال اين جور اس حال، آدمي
ــد كه اين زمين  ــد، بعد مرتب خيال مى كن مثال يك معامله زمين مى كن
ــت مى كند:  ــا يك زراع ــان مى كنم، ي ــد چنين و چن ــد، بع ترقى مى كن
ــور و آن طور  ــد اين ط ــول مى دهد، بع ــا اين جور محص ــال زراعت م امس

مى كنم.

معما هايى كه در ادامه مى خوانيد يكى 
از بهترين مجموعه هاى معما مى باشد 
ــما حس  ــرگرم كردن ش كه در عين س
ــكوفا مى كند؛ حتما طنز شما را نيز ش

ــتتون   بخونيد؛ اگه نخونيد واقعا از دس
رفته ...

معماى اول :
ــروع مى كنيم .   با يك معما ى ساده ش
ــه يك فيل باال ى  مى تونيد بگيد كه اگ

درخت بره چى مى شه ؟

معما ى دوم : 
ــختش  ــوال رو يكم س ــاال س خوب ح
ــه تا از همون نوع فيل  مى كنيم . اگه س

باالى درخت برند چه اتفاقى مى افته ؟
معماى سوم : 

ــل از درخت باال برند  حاال اگه پنج تا في
چه اتفاقى مى افته ؟

معما ى چهارم : 
ــوال آخر كه يك فيل  ــيم به س مى رس
چطورى مى تونه از درخت بياد پايين ؟

معماهاى فيلى طنز كشكت را بساب

دل نوشته

عزيز من!
ــه چه  ــتم ك ــش برايت نوش ــدى پي چن
ــراى  ــى ب ــاى كوچك ــت ج ــوب اس خ
ــم! جايى  ــتن » باز كني ــاب گريس « انتخ

هميشگى، از امروز تا آخرين روز.
ــا لبخندـ  كه  ــنيدم كه مى گفتىـ  ب و ش
ــد كه  « در چنين روزگارى اگر كارى باش
آن را خيلى خوب و ماهرانه بدانيم، همان 

خوب گريستن است و بس» .
ــه،  ــن، البت ــود م ــا مقص ــول. ام ــه، قب بل
ــارى، بل  ــارهاى ج ــتن زير فش نه گريس
ــتن » بود؛ و ميان اين دو  « اراده به گريس

تفاوتى ست.
ــوم موافقم كه  ــخن منظ ــن س ــا اي من ب

مى گويد:
كالمى كه نتوانيش گفت راست
به غيظ فروخورده تبديل كن !

ــز را چون  ــتم كه همه چي اما موافق نيس
ــه غيظ  ــدر ب ــى ، آنق ــى بگوي ــى توان نم

ــودردى  ــك روز، با گل ــى كه ي ــورده تبديل كن ــرو خ ف
ــان و  ــر زم ــرى ب ــى تأثي ــىـ  ب ــا درآي ــاك از پ خوفن
ــه غيظ  ــى را ب ــاى نازدن ــرف ه ــود. همه ح ــه خ زمان
ــض  ــض. بع ــه بغ ــه ب ــان ك ــن، همچن ــل مك تبدي
ــك مبدل كن! روشن است كه چه  حرف هايت را به اش
ــتن  ــتن، نه. گريس ــتن به جاى گريس مى گويم؟ گريس
ــى اش بزنى،  ــه تمام ــى توانى ب ــاى حرفى كه نم به ج

و در كمال ممكن.
ــوند،  ــن جارى ش ــاق زمي ــد در اعم ــا نباي همه آب ه

ــد،  ــا برس ــه آنه ــى ب ــه چاه ــايد، مت ــك روز، ش ــا ي ت
ــمه  ــا بايد كه چش ــى از آب ه ــى و طغيانى...كم و فوران
ــوند، و جريانى عينى و ملموس يابند.  كنند و چشمه ش
ــه، آب هايى كه در اعماق جارى اند تشنگى ما را، هميش

ــه، چنان  ــانند، و همه رهگذران را ، هميش  فرو نمى نش
ــت كه بتوانند  بازوى بلند، َدلو كهنه ، و چرخ چاهى نيس

به مدد آن، داغى بى پيِر اين كوير را تحمل پذير كنند.
اشك، خداى من، اشك...

ــاى  ــه پهن ــت، ب ــن خجال ــاس كمتري ــدون احس ب
ــا  ــى دارم؛ ام ــت م ــتن را دوس ــورت گريس صــــ

ــأله حقير،  ــا آن مس ــن ي ــه خاطر اي نه ب
ــت،  ــك دوس ــت ي ــر دئان ــه خاط ــه ب ن
ــوق گريز پاى پُر ادا، و آن  نه به خاطر معش
كه ناگهان تنهايمان گذاشت و رفت، و آن 
ــت و يادش  ــاك خفته اس كه اينك در خ
ــث طينت آنها  ــه به خاطر ُخب به خير، و ن
كه گره هاى كور روح صغيرشان را تنها با 
دندان شكنجه دادن ديگران مى خواهند 

باز كنند...
ــر تك تك  ــك نه براى آنچه كه ب نه... اش
ــى فردى  ــدوده ى محقر زندگ ــا در مح م
ــر مجموع  ــه به خاط ــى گذرد؛ بلك مان م
ــان در زير آفتاب كشيده  مشقاتى كه انس
ــه خاطر  ــد؛ ب ــان مى كش ــت و همچن اس
ــى ريزند  ــك م ــان هايى كه اش همه انس
ــتن  ــه بريزند.گريس ــر ندارند ك و يا ديگ
ــى شان،  به خاطر دردهايى كه نمى شناس

و درمان هاى دروغين.
به خاطر رنج هاى عظيم آن كس كه هرگز 

او را نديده اى و نه خواهى ديد.
به خاطر بچه هاى سراسر دنياـ  كه ما چنين جهانى را به 

ايشان تحويل مى دهيم و مى گذريم...
عزيز من! 

ــد، در باب  ــهراب به خاطرم مى آي ــخنى از س اينك س
ــه نيز  ــر اين نام ــه پايانى ب ــايد نقط ــتن ، كه ش گريس

به حساب آيد:
« بى اشك، چشمان تو ناتمام است

و نمناكى جنگل نارساست » ...

يادم مى آيد وقتى كه نوجوان بودم، يك شب با پدرم در صف خريد بليط سيرك 
ايستاده بودم. جلوى ما يك خانواده پرجمعيت ايستاده بودند. به نظر مى رسيد 
پول زيادى نداشتند. شش بچه كه همگى زير دوازده سال بودند، لباس هاى كهنه 
ولى درعين حال تميز پوشيده بودند. بچه ها همگى با ادب بودند. دوتا دوتا پشت 
ــت همديگر را گرفته بودند و با هيجان در مورد برنامه ها و  پدر و مادرشان، دس
شعبده بازى هايى كه قرار بود ببينند، صحبت مى كردند. مادر بازوى شوهرش را 

گرفته بود و با عشق به او لبخند مى زد.
ــيد:  ــيدند، متصدى باجه از پدر خانواده پرس ــى رس وقتى به باجه بليط فروش

«ببخشيد، گفتيد چقدر؟»

متصدى باجه دوباره قيمت بليط را تكرار كرد.
پدر و مادر بچه ها با ناراحتى زمزمه كردند. معلوم بود كه مرد پول كافى نداشت. 

حتما فكر مى كرد كه به بچه هاى كوچكش چه جوابى بدهد.
ــكناس بيست دالرى بيرون آورد و  ناگهان پدرم دست در جيبش برد و يك اس
روى زمين انداخت. بعد خم شد، پول را از زمين برداشت، به شانه مرد زد و گفت: 

«ببخشيد آقا، اين پول از جيب شما افتاد».
مرد كه متوجه موضوع شده بود، همانطور كه اشك در چشمانش حلقه زده بود، 

گفت: «متشكرم آقا».
پدر خانواده مرد شريفى بود؛ ولى درآن لحظه براى اينكه پيش بچه ها شرمنده 

نشود، كمك پدرم را قبول كرد.
ــدند، من و پدرم از صف خارج شديم و ــيرك ش بعد از اين كه بچه ها داخل س

به طرف خانه حركت كرديم.
اين بهترين سيركى بود كه نرفته بودم ....

چهل نامه كوتاه به همسرم 

بهترين سيرك

ــت و بدى كه  ــات نادرس ــا از تصميم ــان ه ــون ها مانند انس ميم
مى گيرند، پشيمان مى شوند.

ونوس تنها سياره اى است كه در جهت ساعت مى چرخد.
چربى بدن انسان براى ساخت 7 قالب صابون كافى است.

شتر در 13 دقيقه مى تواند 113 ليتر آب بخورد.
فضاى خالى بسته هاى چيپس را عمدا از نيتروژن، براى جلوگيرى 

از شكسته شدن محتويات چيپس پر مى كنند.
غرش شير از فاصله 8 كيلومترى شنيده مى شود.

ــى از عضالت صورت به وجود  چال روى گونه به علت معلوليت يك
مى آيد. اين معلوليت زيباترين معلوليت شناخته شده است.

صد فرد ثروتمند دنيا در سال 2012 به قدرى درآمد داشته اند كه 
مى توانستند چهاربار فقر جهانى را ريشه كن كنند.

در چين روى يقه يونيفرم سربازان سوزن كار مى گذارند تا در حين 
رژه سرشان صاف بايستد و به اطراف و پايين نچرخد.

روى لگوهاى بازى، سوراخى تعبيه شده تا اگر بچه اى آن را بلعيد و 
در گلويش گير كرد، بتواند از آن سوراخ نفس بكشد.

ــت  ــرى هاى آب معدنى مربوط به بطرى آن اس تاريخ انقضاى بط
نه آب درونش.

كوك كردن بى عيب و نقص پيانو ازنظر رياضى غيرممكن است.
ــتن ذهن را آرام مى كند و باعث  طبق نتايج تحقيقات، ظرف شس

كاهش استرس مى شود.
قوزك پا لذت بخش ترين قسمت بدن براى خاراندن است.

ترس، باعث از كار افتادن كليه ها مى شود.
اگر ساعت 7 صبح توكيو را به مقصد Honololo (نام شهرى در 
هاوايى) ترك كنيد، ساعت 4/30 عصر روز قبل به مقصد مى رسيد.

99/9 درصد DNA همه انسان ها شبيه به هم مى باشد.
نيويورك بيشتر از پاريس رستوران فرانسوى دارد.

فولكس واگن بيتل، پر تيراژترين خودروى جهان با تعداد بيش از 
21 ميليون دستگاه است.

چتر نجات قبل از هواپيما اختراع شد.
در ساختمان ادارى يوتيوب، كارمندان مى توانند به جاى استفاده 

از آسانسور و راه پله از سرسره استفاده كنند.
زلزله سال 2011 ژاپن در سرعت چرخش زمين تغيير ايجاد كرد 

و طول روز را 1/8 ميكروثانيه كوتاه تر كرد.
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اخطار اجرایی
3/391 شماره: 25/93 ش 45 به موجب رای شماره 1510 تاریخ 93/8/28 
حوزه 45 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه فرانک کرمی تخت چرمی به نش��انی مجه��ول المکان محکوم 
اس��ت به پرداخت مبلغ 9/353/000 ریال بابت قبوض ب��رق و گاز و مبلغ 
28/500/000 ریال بابت خسارات وارده به منزل و مبلغ 1/606/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و کارشناسی در حق محکوم له زهرا جوادی به نشانی 
اصفهان خیابان کاوه سه راه ملک شهر خیابان گلستان خیابان وحدت بن 
بست شکوفه پالک 74 و نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6205 شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 184 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/392 ش��ماره: 581/94  به موج��ب رای ش��ماره 1050 تاریخ 94/6/26 
حوزه ش 32 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محمود طاهری لمجیری به نش��انی مجه��ول المکان محکوم 
اس��ت به پرداخت مبلغ 23/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 235/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست 94/4/21 لغایت اجرای حکم با احتساب نیم عشر دولتی 
در حق محکوم له مجید اصالنی به نشانی خیابان زینبیه شهرک امام خمینی 
خ سردار قربانی ک ش��هید اصالنی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:6167 شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 178 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/393 شماره: 148/94 به موجب رای شماره 390 تاریخ 94/5/21 حوزه 
20 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه آقای سعید مظفریه فرزند احمد علی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه های دادرس��ی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک ) 93/9/6( لغایت زمان اجرای 
حکم و پرداخت نیم عش��ر حق االجرا در حق محکوم له خانم مینا افش��ون 
فرزند عبدالحمید شغل آزاد به نشانی اصفهان خیابان چهار باغ باال مجتمع 
تجاری کوثر طبقه 4 واح��د 602 . ماده 34 قانون اج��رای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:6168 ش��عبه 20 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 199 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/394 ش��ماره: 356/94 و 359/94  ب��ه موجب رای ش��ماره 662 تاریخ 
94/4/31 حوزه 33 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت 

یافته است محکوم علیه حسن بدیعی به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و 
پرداخت مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سرسرید چک 89/2/15 لغایت زمان اجرای 
حکم در حق محکوم له س��ید مجید عس��گری فرزند س��ید رضا به نشانی 
اصفهان زیار جنب مسجد امام سجاد )ع( ایزوگام عسگری و پرداخت نیم 
عش��ر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین ک��ه اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
 نماید. م الف:6171 شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 186 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/395 شماره: 941170 ش 7 به موجب رای شماره 2043 تاریخ 94/11/29 
حوزه 7 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه حجت حیدری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت خس��ارات وارده و مبلغ سیصد 
هزار ریال هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی 
و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 94/10/13 لغایت زمان 
اجرای حکم در حق محک��وم له حمید مکی نژاد اصفهان��ی فرزند اصغر به 
نشانی اصفهان خ رباط اول کوچه 10 متری حافظ پالک 45 و پرداخت نیم 
عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:6177 شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 194 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/396 ش��ماره: 260/94 ش 8  به موجب رای شماره 648 تاریخ 94/4/24 
حوزه 8 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه علی پرواریده فرزند شیرعلی به نشانی مجهول المکان محکوم 
اس��ت به پرداخت مبلغ 5/300/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های 
نش��ر آگهی و 165/000 ریال هزینه دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک به شماره 950055-89/4/10 و نیم عشر حق االجرا 
در حق محکوم له سید مجید عسگری به نشانی زیار جنب مسجد امام سجاد 
ایزوگام عسگری. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ ش��د، محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم 
نماید. م الف:6182 شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/397 در خصوص پرونده کالس��ه 947/94 خواهان امین اخوان شریف 
دادخواستی مبنی بر استرداد دستگاه به طرفیت احمد شجاعی تقدیم نموده 
است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/4/19  س��اعت 16/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 

وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7433 شعبه 17 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 110 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/398 در خصوص پرونده کالس��ه 296/95 خواه��ان غالمعلی میرزایی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت اصغر محمدی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/4/19  س��اعت 16/15 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7432 شعبه 17 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 109 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

3/399 در خصوص پرونده کالس��ه 293/95 خواه��ان غالمعلی میرزایی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت زهرا نعمت الهی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/4/19  س��اعت 16 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:7431 شعبه 17 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 110 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ رای

3/409 کالس��ه پرونده 991/94 ش 25 ش��ماره دادنامه: 95/01/29-55 
مرجع رسیدگی: ش��عبه 25 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: بانک 
ملت و شرکت سهامی عام با مدیریت آقای علی رستگار به نشانی اصفهان 
با وکالت آقای روح اله مهری به نش��انی اصفهان خ چهارباغ عباس��ی بین 
آمادگاه و سید علی خان طبقه فوقانی بانک رفاه دفتر آقای اصغر صادقی،  
خواندگان: 1- آقای امیر قنبری کهیانی 2- آقای عبدالرحمان قنبری 3- آقای 
محمدرضا نادری لردجان��ی 4- آقای عبداله طهماس��بی کهیانی همگی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 46/774/467 ریال به صورت 
تضامنی از خواندگان تا تاریخ 94/7/12 و مطالبه مبلغ 10/599 ریال جریمه 
تاخیر روزانه از تاریخ 94/7/12 تا تاریخ صدور حکم به انضمام هزینه های 
دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگس��تری. گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای روح 
اله مهری به وکالت از بانک ملت )ش��رکت س��هامی عام( به مدیریت آقای 
 علی رستگار به طرفیت خواندگان 1- آقای امیر قنبری کهیانی فرزند بندر

 2- آقای عبدالرحم��ان قنبری فرزند ن��وذر 3- آق��ای محمدرضا نادری 
لردجانی فرزند هرم��ز 4- آقای عبداله طهماس��بی کهیانی فرزند محمد به 
خواس��ته مطالبه مبلغ 46/774/467 ریال بابت عدم تس��ویه حس��اب در 
سررسید مقرر به صورت تضامنی و جریمه تاخیر روزانه طبق قرارداد از 
تاریخ 94/7/12 تا تاریخ صدور حکم روزانه مبلغ 10599 ریال به انضمام 
مطلق خسارات قانونی با توجه به قرارداد شماره 8186555598/33 مورخ 
86/6/10 ارائه ش��ده توس��ط وکیل خواهان که طی آن خوانده ردیف اول 
مبادرت به دریافت تسهیالت مندرج در قرارداد مذکور نموده و خواندگان 
ردیف های دوم و سوم و چهارم متعهد به پرداخت تضامنی بدهی نامبرده 

در صورت ع��دم پرداخت گردیده اند و اظهارات وکیل خواهان در جلس��ه 
رسیدگی مبنی بر اینکه خوانده ردیف اول نسبت به پرداخت اقساط تسهیالت 
دریافتی در قرارداد ابرازی در سررسید اقدام ننموده و متعهدین نیز اقدامی 
ننموده اند و بدهی نامبرده در تاریخ سررس��ید مبل��غ 46/774/467 ریال 
بوده و جریمه تاخیر تادی��ه طبق ماده 6 قرارداد مع��ادل 18 درصد مانده 
بدهی از تاریخ سررس��ید 94/7/12 روزانه مبلغ 10599 ریال می باشد و 
اینکه خواندگان علی رغم ابالغ های قانونی در جلس��ه رس��یدگی حضور 
نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده اند لذا شورا با عنایت به جمیع محتویات 
پرونده با اس��تناد به مواد 198 و 519 و قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم 
بر محکومیت خوان��دگان به پرداخت مبل��غ 46/774/467 ریال بابت اصل 
خواسته و خس��ارت تاخیر روزانه مبلغ 10599 ریال از تاریخ 94/7/12 تا 
تاریخ صدور حکم به صورت تضامنی در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه می باشد.  م الف:7472 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان ) 471 کلمه، 5 کادر(
تاسیس شرکت

3/449 ش��ماره مکانی��زه: 139530402096000154 تاس��یس ش��رکت 
سهامی خاص مهندس��ی هیرا تک زرین س��پاهان در تاریخ 1395/03/09 
به ش��ماره ثبت 2857 به شناس��ه ملی 14005874649 ثبت و امضاء ذیل 
 دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
می گردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع فعالیت به شرح ذیل به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد: کلیه خدمات) اعم از طراحی، نظارت، اجرا 
و تعمیر و نگهداری( فنی و مهندسی و بازرگانی و صادرات و واردات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی، انجام کلیه فعالیت های خدماتی، فعالیت در زمینه 
های برقی و الکتریکی و الکترونیکی، ریخته گری، ریخته گری کلیه قطعات 
و ش��یرآالت صنایع نفت و گاز و پتروش��یمی و فوالد، ارائه خدمات فنی و 
مهندسی در زمینه امور شهرسازی و معماری و پشتیبانی فنی و مهندسی 
سیس��تم های شهرس��ازی و کارگزاری فنی و اداری برای شهرداری ها 
و نهادهای عموم��ی، کلیه فعالیت های عمرانی و س��اختمانی و خدماتی از 
قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، مش��اوره، مدیریت و اجرای کلیه پروژه ها 
و رشته های ابنیه، مشاوره و امور پیمانکاری مربوط به ساختمان، تامین 
نیروی انسانی به صورت موقت و اخذ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی 
و اخذ وام از بانک های معتبر داخل کش��ور و خارج کشور، ایجاد شعب و 
نمایندگی در داخل و خارج کشور، پس از کسب مجوز از مراجع ذی صالح، 
مدت شرکت:  از تاریخ ثبت به مدت نامحدود،  مرکز اصلی شرکت: اصفهان 
زرین شهر خیابان آیت ا... مدیسه ای کوچه شهید درعلی پالک 21 کدپستی 
847885437 سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 
10000 ریالی که تعداد 100 س��هم با نام عادی می باشد که مبلغ 350/000 
ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 950028 مورخ 1395/1/15 
نزد بانک سپه شعبه زرین شهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در 
تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مجتبی مرادیان ریزی 
به س��مت نایب رییس هیات مدیره 1171216076، س��نا سلطانی به سمت 
رییس هیات مدیره به کدملی 6209959369 و محس��ن مرادیان ریزی به 
س��مت مدیر عامل به کدمل��ی 1170117181 برای مدت دو س��ال انتخاب 
گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: 
مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. بازرسی اصلی و علی البدل: آقای 
محمد علی شریفی ریزی به ش��ماره ملی 1170666752 به عنوان بازرس 
اصلی و خانم فاطمه حاجی رحیمی ریزی به شماره ملی 1171215908 به 
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه زاینده 
رود جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین گردید.  م الف:244 ادره کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

لنجان) 428 کلمه، 5 کادر( 

خبر خبر 

چند روز قبل زماني که زنی با همسرش درگیر شد نمی دانست که 
چه سرنوشت شومی در انتظارش است، اما اين آخرين باري بود که 

او با همسرش درگیر می شد.
کارآگاهان پلیس آگاهی ش��یراز برابر تماس تلفنی با مرکز 110 از 

قتل زن جوانی در منزلش باخبر شدند.
 ماموران پس از اطالع از اين موضوع به محل جنايت رفته و جس��د 
سوخته زنی را مشاهده کردند. به دستور بازپرس پرونده جسد اين 

زن به پزشکی قانونی انتقال يافت.
 در جريان تحقیقات پلیس��ي فرضیه هاي متعددي مطرح شد، اما 
هیچ کدام به نتیجه نرس��ید تا اينکه مأموران دريافتن��د اين زن با 

همسرش اختالف داشته است.
 آنها اين بار فرضی��ه اختالفات خانوادگي را مدنظر ق��رار دادند. در 
چنین شرايطي مأموران بررسي هاي خود را ادامه دادند و اين بار به 

همسر وی شك کردند.
 وی از زمان جنايت متواری شده بود. درحالي که تنها يك روز از قتل 
اين زن مي گذشت، ماموران دريافتند که مردی دچار سوختگی شده 
و در بیمارستان بستری است با مطرح ش��دن اين موضوع ماموران 
تحقیقات خود را متمرکز کرده و فاش ش��د که وی همس��ر مقتوله 
است. افشای اين موضوع روند رس��یدگي به پرونده را وارد مراحل 

تازه کرد.
تحقیقات کارآگاهان ادام��ه يافت و مدتي بعد س��رنخ هايی از اين 
جنايت به دست آمد. در اين مرحله کارآگاهان به تحقیقات تازه اي 
دس��ت زدند.کارآگاهان دريافتند که وی در قتل همسرش دخالت 

داشته است.
اين مرد جوان در بیمارس��تان به دستور بازپرس تحت نظر و سپس 
تحت بازجويي ق��رار گرفت و راز جنايت را ف��اش کرد. متهم گفت: 
مدتي بود که با همس��رم اختالفات شديدی پیدا کرده بودم.او مدام 

با من درگیر می شد.
متهم ادامه داد: من و همس��رم از مدت ها قبل سر مسايل مختلف 
 با هم اختالف داش��تیم و مرتب دعوا می کردي��م. درگیری های ما 
روزبه روز بیشتر می شد تا اينکه روز حادثه باز هم طبق معمول کار 

به مشاجره کشید. 
من حین دعوا درحالی که به شدت عصبانی شده بودم کنترل خودم 
را از دس��ت دادم و او را زنده زنده آتش زدم. در اين میان خودم نیز 

دچار سوختگی شدم.
متهم در تمامی مراحل تحقیقات به قتل همسرش اعتراف و مدعی 
شد به دلیل اختالفات خانوادگی دست به جنايت زده است. در ادامه 

متهم از بیمارستان مرخص شد.
گفتنی اس��ت؛ با اعترافات مرد جوان، قرار بازداشت موقت از سوی 
بازپرس برای وی صادر ش��د و تحقیقات تکمیل��ي درخصوص اين 

پرونده ادامه دارد.

ساعت 23 چهارش��نبه دوازدهم خرداد امس��ال، اهالی يکی از روستاهای 
شهرستان فرديس با شنیدن صدای کمك خواهی از خانه هايشان خارج و 
متوجه شدند صدای کمك خواهی از ساختمان متروکه ای در همان حوالی 
می  آيد. آنها وقتی به اين محل نزديك ش��دند، ديدند دختر 13 ساله ای در 
حال سوختن است. تعدادی از اهالی با آوردن پتو از خانه هايشان، شعله های 
آتش را خاموش کردند.  دختر نوجوان به شدت سوخته بود و قادر به حرف 
زدن نبود. اهالی موض��وع را به پلیس و اورژانس اط��الع دادند. دقايقی بعد 
ماموران انتظامی و امدادگران اورژانس در آنجا حاضر ش��دند.  امدادگران، 
دختر نوجوان راکه بیش از 90 درصد دچار سوختگی شده بود، به بیمارستان 
شهید مدنی کرج منتقل کردند. ماموران با تحقیق از اهالی متوجه شدند اين 
دختر نوجوان از اهالی آن محله نیست.  همزمان با تشکیل پرونده قضايی، 
روز بعد خانواده ای با حضور در پلیس آگاهی شهرستان فرديس شکايتی را 
مطرح کردند که نشان می داد دختر 13 ساله شان از شب گذشته خانه را ترک 
کرده و تاکنون موفق به يافتن وی نشده اند.  کارآگاهان جنايی با اطالعاتی 
که از اين خانواده به دست آوردند، متوجه ش��دند مشخصات دختر آنها با 
همان دختری که سوخته و در بیمارستان است، مطابقت دارد. با مشخص 
شدن اين موضوع و تحقیقات پلیس از اين خانواده آنها گفتند که دخترشان 
و اعضای خانواده با کسی اختالف نداشته اند و نمی دانند چه کسی اين بال را 

سر دخترشان آورده است.
 درحالی که تحقیقات در اين زمینه ادامه داش��ت، بعدازظهر پنجشنبه به 
ماموران اطالع رسید دختر نوجوان بر اثر شدت سوختگی تسلیم مرگ شده 

است. با مرگ او، روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جديدی شد.
 همزمان با تشکیل پرونده قضايی، جس��ت وجوی پلیس برای دستگیری 
عامل يا عامالن اين جنايت هولناک ادامه داشت تا اين که مشخص شد او از 
سال گذشته با پسر 17 ساله ای از ساکنان همان روستا، دوست بوده است. 
با کشف اين سرنخ، پسر نوجوان شناسايی و بازداشت شد.  متهم نوجوان با 
انتقال به پلیس آگاهی در بازجويی اظهارات ضد و نقیضی را مطرح کرد، اما 
زمانی که متوجه شد دختر نوجوان فوت کرده و راهی جز بیان حقیقت ندارد، 
سکوت خود را شکس��ت و به اين جنايت تلخ اعتراف کرد.  متهم به قتل به 
افسر تحقیق گفت: من و دختر 13 ساله از سال گذشته با هم دوست و به هم 
عالقه مند شديم و حتی می خواستیم با هم از دواج کنیم، اما از چند روز پیش 
او به من گفت می خواهد به دوستی مان پايان دهد و نمی خواهد با من ازدواج 

کند. با شنیدن اين حرف ها به شدت از دست او عصبانی شدم.
 وی اضافه کرد: می خواستم با ريختن تینر روی دختر 13 ساله او را بترسانم تا 
از من جدا نشود. شب حادثه از او خواستم برای حرف زدن با هم به ساختمان 
متروکه بیايد که خواسته ام را پذيرفت و آمد. در آنجا مشاجره مان باال گرفت و 
تینر را روی او پاشیدم و فندک را زدم. فقط می خواستم او را بترسانم تا شايد 
مرا ترک نکند. يکباره شعله های آتش همه جای بدنش را فرا گرفت و سوخت.  
سرهنگ ايوب احمدی، فرمانده انتظامی شهرستان فرديس در اين باره به 
جام جم گفت: با اعتراف متهم به قتل، او صحنه جنايت را بازسازی کرد و با 

قرار قانونی روانه کانون اصالح و تربیت شد.

مردی که همسرش را زنده 
آتش زد

پسر نوجوان دختر مورد عالقه اش
 را آتش زد

قضات ش��عبه پنجم دادگاه کیفری يك خراس��ان 
رضوی، پس از برگزاری چندين جلس��ه محاکمه، 
عامالن قتل مرد پیکان س��وار بر »صندلی مرگ« 
را به قصاص نف��س و تحمل زن��دان طويل المدت 

محکوم کردند.
ماجرای پرون��ده »صندلی م��رگ« از پنجم مرداد 
سال 91 هنگامی در دستور کار پلیس قرار گرفت 
که مأموران گشت کالنتری فردوسی مشهد هنگام 
انجام وظیفه در حوزه استحفاظی خود يك دستگاه 
پیکان سفید رنگ را مشاهده کردند که شیشه های 
آن شکسته و اموال داخلش به سرقت رفته بود، اما 
آنچه اين پرون��ده را وارد مرحله جديدی کرد، اين 
بود که بوی تعفن شديدی از داخل خودرو به مشام 

می رسید ولی اثری از يك جسم متعفن نبود.
حدود 2 روز بعد از اين ماجرا، ف��ردی به کالنتری 
کاظم آباد مشهد مراجعه کرد و از مفقود شدن برادر 
پیکان س��وارش خبر داد. با اين گزارش مش��خص 
ش��د خودرو مذکور متعلق به فرد گمشده است که 
ساعت 8 صبح به قصد مسافرکش��ی از خانه خارج 
ش��ده و ديگر بازنگشته اس��ت. با ارس��ال گزارش 
ب��ه اداره جنايی پلی��س آگاهی خراس��ان رضوی، 
تحقیقات کارآگاهان با پی گیری سرنخ های موجود 
آغاز شد و کارآگاهان با بررسی آخرين مکالمات مرد 
پیکان سوار دريافتند که وی با زن جوانی در اطراف 
بلوار شهید قرنی مشهد تماس گرفته است. بنابراين 
گروهی از کارآگاهان با صدور دستوری از سوی مقام 
قضايی وارد خانه ای ش��دند که زن جوان در آن جا 

سکونت داشت. آثاری از خون و کشف گوشی تلفنی 
که با آن آخرين تماس با فرد گمش��ده برقرار شده 
بود، احتمال جنايت را قوت بخشید و بدين ترتیب 
زوج جوانی که در اين مکان حضور داشتند به اتهام 

ارتکاب قتل دستگیر شدند.
»مريم« زن 31 ساله ای که خود را همسر صیغه ای 
»ع-ک« معرفی می ک��رد، در بازجويی ها راز اين 
جنايت هولناک را فاش کرد و گفت: چند ماه قبل 
به عنوان مسافر سوار پیکان س��فید رنگ فردی به 
نام »م« شدم. در بین راه او از من خواست تا مرا به 
عقد موقت خودش درآورد ولی من قبول نکردم! او 
سپس ش��ماره تلفن مرا گرفت و چند بار با يکديگر 
در اين باره به طور تلفنی صحبت کرديم. تا اين که 
»م« روز حادثه چند بار با من تماس گرفت و قصد 
داشت به خانه ام بیايد. آن روز همسرم )ع- ک( هم 
در منزل بود و زمانی که متوجه تماس و خواس��ته 
»م« شد از من خواست تا با او در خانه قرار بگذارم. 
من هم همین کار را کردم. حدود ظهر بود که »م« 
وارد خانه شد. همس��رم در اتاق بود و من و يکی از 
دوستانم داخل پذيرايی بوديم در اين هنگام »ع« از 
اتاق بیرون آمد و درگیری شروع شد. 3 نفری دست 
و پای او را بستیم. »ع« با سیم برق و سیم اتو »م« را 
کتك می زد، حتی با اتو بدن او را داغ کرد تا اين که 
حال »م« بد شد و ما او را با طناب به صندلی بستیم. 
»ع« داخل دهانش چند تکه دستمال کاغذی فرو 
کرد و با دستمال دهانش را بس��تیم و او را در اتاق 

حبس کرديم.

متهم اي��ن پرونده جنايی ادام��ه داد: پس از مدتی 
»ع« و آن زن که از دوس��تانم بود برای خريد مواد 
مخدر بی��رون رفتند، اما برای آن ک��ه من در خانه 
تنها می ماندم »ع« با پس��ر عموي��ش »ر« تماس 
گرفت که نزد من بیايد و مراقب »م« باش��د. وقتی 
»ر« رس��ید »م« دس��تانش را باز کرده بود و قصد 
داشت طناب پاهايش را نیز باز کند که با من درگیر 
شد و در اين هنگام »ر« دس��تمال کاغذی ها را در 
دهانش فرو برد و دوباره با دس��تمال بس��ت. پس 
از آن وقت��ی با »ع« تم��اس گرفتم ک��ه »م« تمام 
 کرده ب��ود. وی ادامه داد: 2 روز جس��د داخل خانه

 بود.
 وقتی بوی تعفن گرفت آن را داخل صندوق عقب 
پیکان گذاش��تیم و داخ��ل چاهی در ج��اده قديم 
قوچان انداختیم و خودرو را نی��ز در همان منطقه 

رها کرديم.
اين گزارش حاکی اس��ت: در پی اعترافات اين زن، 
»ع« نیز اظهارات او را تأيید کرد و بدين ترتیب ديگر 
عوامل مرتبط ب��ا اين پرونده جنايی نیز دس��تگیر 
شدند و در خرداد سال 1393 صحنه جنايت را در 
حضور بازپرس مصطفی علیزاده بازس��ازی کردند. 
با تکمیل تحقیق��ات و صدور کیفر خواس��ت، اين 
پرونده به شعبه پنجم دادگاه کیفری يك خراسان 
رضوی ارس��ال ش��د و عامالن جنايت بر »صندلی 
مرگ« طی چندين جلسه به رياست قاضی مجتبی 
علیزاده و قاضی بنده ای )مستشار( مورد محاکمه 
قرار گرفتند.اگرچه هر کدام از متهمان اين پرونده 
س��عی داش��تند ارتکاب اين جنايت هولناک را به 
ديگری نس��بت دهند، اما قض��ات باتجربه دادگاه 
کیفری با طرح س��واالت تخصصی و استناد دقیق 
به اظهارات متهمان در جلسات محاکمه و مراحل 
 بازپرسی، بزه ارتکابی از سوی متهمان را با توجه به 
تناقض گويی ه��ای آنان در روند دادرس��ی محرز 
دانس��تند و بدين ترتیب رأی خ��ود را درباره اين 

پرونده جنايی صادر کردند.
بر اس��اس رأی دادگاه که با م��دارک و داليل قوی 
از محتويات پرونده صادر ش��ده اس��ت، »ع.ک« و 
»ر.ک« به اتهام مشارکت در قتل عمدی به قصاص 
نفس و مريم 31 ساله نیز به اتهام معاونت در قتل به 
تحمل 25 س��ال زندان محکوم شده اند. همچنین 
 »ع-ک« و مري��م در حالی به اتهام مش��ارکت در

 آدم ربايی هر کدام به تحمل 15 سال زندان محکوم 
شده اند که مريم و يکی ديگر از متهمان پرونده به 
نام »الف-ح« نیز به اتهام مخفی کردن جسد مقتول 

به تحمل 2 سال زندان محکوم شده اند.
بنا بر اين گزارش، رأی صادره از سوی شعبه پنجم 
 دادگاه کیفری يك خراس��ان رضوی قابل تجديد

 نظر خواهی در محاکم ديوان عالی کشور است.

اسرار »صندلی مرگ«



امام على عليه السالم:
از خداوند در باره بندگان او و سرزمين هايش 
پروا كنيد؛ زيرا شــما حتّــى در بــاره زمين ها و 

چارپايان نيز مسئوليت داريد.
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گردشگرى

خواندنى

عكس نوشت

ــور ها، چيزى كه به عنوان غذا خورده مى شود، براى  در بعضى از كش
مردم ساير كشور ها غير قابل تصور است. اما براى شناختن فرهنگ يك 
كشور، چه چيزى بهتر از شناختن عادت هاى غذايى عجيب و غريب 
آنها ! حتما باورتان نخواهد شد كه اين چيزها، قابل خوردن باشند مگر 

اينكه خودتان آن غذا را امتحان  كنيد.
تخم  مرغ هاى صد ساله در چين

چينى ها تمام مدت، تخم مرغ هاى صد ساله مى خورند. نگران نباشيد 
واقعا صد سال نمانده اند. فقط ظاهرشان جورى است كه اين طور فكر 
خواهيد كرد. بله ما همه ياد گرفته ايم كه غذاى مانده را دور بيندازيم، 

ــود. اين  ــوب مى ش ــن، چنين چيزى، مثل يك گنج محس اما در چي
ــوند و درون شان سياه، سبز  تخم مرغ ها، چند ماهى نگه داشته مى ش

و قهوه اى است.
عنكبوت هاى ترد سرخ شده در كلمبيا

همه ى ما مى دانيم چه چيزهايى در سبد غذايى مان پروتئين دارند. اما 
ظاهرا در كشور هاى ديگر، مردم از حيوانات اهلى مزارع فرا تر رفته اند. 
ــتند. هم  ــاى ترد، منبعى غنى  از پروتئين هس در كلمبيا، عنكبوت ه
ترد هستند و هم آن قدر خوشمزه كه نبايد از دستش بدهيد. بهترين 
ــقاب عنكبوت سرخ  ــتوران هاى كلمبيا در طول هفته، صدها بش رس

شده سرو مى كنند. 
شيوكاراى ژاپنى

اگر به ژاپن سفر مى كنيد، حتما بگوييد يك بشقاب شيوكارا براى شما 
بياورند. اين غذا معموال از ماهى مركب و ديگر جانوران آبزى درست 
ــس اش، حسابى جا بيفتد. معموال به  مى شود. بعد مى گذارند تا در س
ــرعت بايد خورد و به دنبال آن  ــنتى اين غذا را خيلى به س صورت س

سريعا مقدارى نوشيدنى ميل كرد.

پله هاى بهشت غذاهاى عجيب و غريبى كه بايد در سفر امتحان كنيد(1)

خريد آسان تنها با يك انگشتر 
ــرهاى  ــركت خدمات مالى ويزا كارت، از اسپانس ش
اصلى بازى هاى المپيك تابستانى ريو، به رونمايى از 
يك انگشتر براى حاضران در اين مسابقات پرداخته 
ــتفاده از كيف پول و كارت اعتبارى را  كه نياز به اس

حذف كرده است.
ــام گرفته، از  ــه حلقه پرداخت ويزا ن  اين محصول ك
ــت. بخش داخلى آن  طراحى ساده اى برخوردار اس
ــركت Gemalto و  ــه از ش داراى يك ميكروتراش
يك آنتن داخلى است. بخش خارجى نيز يك حلقه 
سراميكى ساده سفيد يا مشكى است. افزودن هرگونه 
فلز دكورى يا رنگ به اين حلقه باعث تداخل با آنتن 
داخلى حلقه خواهد شد. همچنين اين حلقه در دوره 
ــد و احتماال  كارآزمايى در 20 اندازه ارائه خواهد ش
ــتفاده  ــه راحتى از آن اس ــران مى توانند ب همه كارب
ــتفاده خواهد  ــه از اين حلقه اس كنند. گروه اولى ك
ــكار   ــزاكارت و 45 ورزش ــركت وي كرد، كاركنان ش

ــمند  ــابه تلفن هاى هوش خواهند بود. اين حلقه مش
يا ساعت هاى هوشمند كار كرده و كاربر مى تواند به 
ــتگاه پرداخت قرار دهد.  سادگى آن را در باالى دس
ايده ساخت اين فناورى پس از مصاحبه شركت ويزا 
ــد كه به دنبال ابزارى كمتر  ــكاران ايجاد ش با ورزش
دست وپا گير براى پرداخت بودند كه نيازى به شارژ 
ــتخر  ــته و حتى بتوان از آن در اس كردن مكرر نداش
ــوده و تا عمق ــتفاده كرد. حلقه ويزا ضدآب ب نيز اس

ــتفاده كرد.  ــوان از آن اس ــر آب مى ت  50 مترى زي
ــته و در  ــول به باترى نياز نداش همچنين اين محص
عوض نيروى خود را از دستگاه خودپرداز در هر زمان 
ــب خواهد كرد. اين  ــرار مى گيرد، كس كه روى آن ق
حلقه به يك حساب از پيش ساخته شده ويزا متصل 
ــور آنالين مجددا به آن  خواهد بود كه مى توان به ط
پول واريز كرد. در صورت گم يا دزديده شدن حلقه، 
ــاب دزديده شده را مسدود  شركت ويزا شماره حس

خواهد كرد.

 پخش اذان سه بعدى روى بدنه برج ميالد
ــت از كمپين  ــراى حماي ــدى ب ــه بع تصاوير س
«آرى به توليد ملى» روى بدنه برج ميالد تهران 
به عنوان يادمان ملى ايرانيان به نمايش درآمده 
و قرار است در ماه مبارك رمضان نيز اذان مغرب 
ــا نيز به صورت تصاوير متحرك روى بدنه  و عش

برج پخش شود.
ــيار  ــا كمك تكنولوژى بس ــه بعدى ب تصاوير س
ــتين بار است كه  پيشرفته نور و صدا براى نخس
ــده و با اين روش مى توان  ــتفاده ش در ايران اس
همزمان با نمايش يك تصوير، نماهنگ مرتبط 

با تصويررا نيز به صورت همزمان پخش كر د.
ــر پرچم ايران را   به عنوان مثال مى توان تصاوي
ــرود  ــرج ميالد همزمان با پخش س روى بدنه ب

جمهورى اسالمى ايران نمايش داد.

ــش تصاوير  ــت اين نوع نماي ــه به جذابي  با توج
 (3DMAPPING show ــدى ( ــه بع س
ــب  ــارك رمضان هر ش ــاه مب ــت، در م قرار اس
ــرج ميالد پخش  ــا روى بدنه ب اذان مغرب و عش

شود.

ويرانى مجسمه 15000 دالرى در چند ثانيه!
ــتند مخصوصا  ــگاه ها عالى و جذاب هس نمايش
ــگاه لگو  ــند اما در نمايش اگر از نوع تعاملى باش
ــاس اتفاقى  ــن تم ــو (Ningbo) چي در نينگب
ــمه ــدن مجس ــب خراب ش ــودك موج يك ك

 15000 دالرى شد. اين مجسمه فيگور بزرگى از 
روباه نيك وايلد (Nick Wilde) در انيميشن 
ــبانه روز زمان  شهر حيوانات بود. «ژائو» سه ش
ــو كرده بود  ــدن دقيق هزاران آجر لگ صرف چي
تا اين شخصيت ديزنى را در ابعاد واقعى بسازد. 
ــورت تصادفى آن را  ــك كودك به ص اما وقتى ي
ــيد كه كامال  ــد ثانيه طول كش هل داد تنها چن
خراب شود، آن هم زمانى كه تازه يك ساعت از 
بازگشايى اين نمايشگاه در مركز خريد گذشته 
بود. كودك طناب امنيتى جلوى مجسمه را باال 

برده بود تا از نزديك مجسمه را ببيند اما بيش از 
حد به آن نزديك شده بود. والدين كودك از ژائو 
خواستند تا غرامت آن را بپردازند اما اين هنرمند 
درخواست آنها را رد كرد و با آرامى قبول كرد كه 

اين اتفاق يك بدشانسى ساده بوده است.

سازه پله هاى بهشت در مونتسرات اسپانيا .

طرز تهيه رول بادمجان و اسپاگتى

معرفى كتاب

آشپزىخانه دارى شبكه هاى اجتماعى

پرورش گل و گياه

اگر از غذاى ناهار يا از شب قبل كمى اسپاگتى باقى مانده است، با آن يك غذاى 
ــت كنيد؛ غذايى كه با يك چشم بر هم زدن آماده  خوشمزه و هيجان انگيز درس

مى شود.
ــه، ــه  2 پيمان ــپاگتى پخت ــزرگ  2 عدد،اس ــان ب مـواد الزم : بادمج
ــده ــان رنده ش ــن  به ميزان الزم،پنير پارمس ــس قرمز  2 /1 و1 پيمانه،روغ س
ــده  2 ق س،ريحان خرد شده  1 ق س،روغن زيتون     1 پيمانه،جعفرى خرد ش

مقدارى.
 طرز تهيه  : بادمجان ها را خوب بشوييد، سپس با يك چاقوى تميز پوست روى 
بادمجان را بگيريد.سر بادمجان را جدا كنيد. حاال بادمجان را به صورت نوارهاى 
ــد و آن را روى  ــب بريزي باريك برش بزنيد.مقدارى روغن داخل يك تابه مناس
ــرخ كنيد. دقت كنيد  حرارت قرار دهيد.حاال ورقه هاى بادمجان را داخل تابه س
كه دو طرف ورقه ها بايد خوب سرخ شوند.فر را با دماى 180 درجه سانتى گراد 
روشن كنيد.در يك ظرف اسپاگتى پخته را با سس قرمز مخلوط كرده و آن را روى 
حرارت قرار دهيد تا گرم شوند، سپس آن را از روى حرارت برداريد.حال رول ها را 
آماده كنيد ، بدين صورت كه روى هركدام از تكه هاى بادمجان مقدارى اسپاگتى 
بريزيد، سپس روى آنها 1 قاشق سوپخورى پنير رنده شده بريزيد.بادمجان ها را 
ــا را محكم كنيد. رول ها را داخل  به دقت لوله كنيد. به كمك خالل دندان رول ه
سينى فر بچينيد.مقدارى پنير روى هركدام از رول ها بريزيد. سينى را به مدت
ــه رول ها را از فر درآورديد، مقدارى   5 تا 8 دقيقه داخل فر قرار دهيد.بعد از آنك

روغن  زيتون روى آنها بريزيد و با جعفرى و ريحان تازه سرو كنيد.

بوى كفش
بوى كفش و بوى پا از كابوس هاى همه است. اما چاى 
كيسه اى براى رفع بوى بد پا و كفش بسيار مفيد است. 
ــه اى شب ها داخل كفش  كافى است يك چاى كيس
ــما  ــح آن را برداريد. روز بعد كفش ش بگذاريد و صب
ديگر بو نمى دهد و مانند روز اول خريدتان مى شود. 
ــه اى را براى كيف،  اين خاصيت بوگيرى چاى كيس
ــد بو نگيرد  ــين وهر جايى كه بخواهي بوگيرى ماش

مى توانيد استفاده كنيد.
 بوى يخچال

ــتن يخچال  با وجود تالش همه براى تميز نگه داش
هميشه يك ماده غذايى هست كه بوى يخچال را بد 
كند. چاى كيسه اى بوى يخچال را هم از بين مى برد. 
ــه اى داخل يخچال  كافى است چند عدد چاى كيس
بگذاريد تا بوى بد يخچال را از بين ببرد. چاى كيسه اى 

در يخچال قدرت فوق العاده اى براى جذب بو دارد.

 ظرف هاى كثيف
شستن ظرف هاى كثيف به خصوص اگر مدت زمان 
زيادى گذشته باشد كار سختى است. گاهى ظرف ها 
بوى بد مى گيرند و بايد با مواد شوينده بسيار و يا انواع 
اسكاچ ها به جان ظرف ها افتاد. اما اگر از چاى كيسه اى 
استفاده كنيد ديگر احتياجى به زحمت زياد نيست. 
ظرف هاى خود را با چاى كيسه اى بشوييد تا هم بوى 

خوبى بگيرد و هم سريعتر پاك شوند.
 فرارى دادن مورچه ، پشه و سوسك

ــه كابينت هاى  ــك ها ب براى اينكه مورچه ها و سوس
ــه اى در  ــما حمله نكنند بايد چند دانه چاى كيس ش
ــير رفت و آمد آنها در كابينت ها بگذاريد. به ويژه  مس
ــمن مورچه ها و پشه ها ست.  چاى كيسه اى نعنا دش
ــما مى توانيد خودتان چاى كيسه اى  يادتان باشد ش
درست كنيد تا از كيفيت چايى كه استفاده مى كنيد 

مطمئن باشيد.

ــدگار از ــرى مان ث ــم» ا براهي ــوره ا ــير س «تفس
«آيت اهللا على كريمى جهرمى» كه نشر بوستان كتاب 
ــت.  حضرت ابراهيم(ع) يكى از  آن را منتشر كرده اس
ــت كه توحيد و يكتاپرستى  پيامبران بزرگ الهى اس
ــان در  ــت ايش را با بلند همتى به پيش برد. سرگذش
ــده؛ از جمله در  ــزارش ش ــى از قرآن گ آيات مختلف
ــوره از قرآن كريم  سوره ابراهيم، كه چهاردهمين س
ــوره، بخِش چشم گيرى از  است و 52 آيه دارد. اين س
ــردارد و درس هاى  حالت هاى حضرت ابراهيم را درب
ــر حاضر،  ــان مى دهد. اث ــيار ارزش مندى به انس بس
تفسير اين سوره است. كه توسط آيت اهللا على كريمى 
ــت. على كريمى جهرمى  ــده اس ــته ش جهرمى نوش
ــرج اهللا، از  ــرم) فرزند ف ــهر جه (متولد 1320. ش ش
ــد. وى  ــوزه علميه قم مى باش ــاتيد ح مجتهدان و اس
ــرد و از  ــپرى ك ــالت مقدماتى را در جهرم س تحصي

ــيد محمد ابراهيم  همان ابتداى طلبگى از آيت اهللا س
ــناس جهرمى بهره هاى اخالقى برد، سپس با  حق ش
اقامت در شيراز، در مدرسه آقا باباخان و پس از آن در 
مدرسه حسينيه قوام به تحصيل پرداخت و از محضر 
ــيد محمد باقر آيت اللهى (حاج عالم)،  درس آيات س
ــيخ محمد صادق  ــيخ محمد جواد آيت اللهى، و ش ش
ــمى  ــيد نورالدين حسينى الهاش دارابى و مرحوم س
شيرازى (در درس تفسير) بهره مند شد و بعد در قم در 
دوران تجرد ابتدا در مدرسه رضويه و سپس در مدرسه 
خان (مدرسه آيت اهللا العظمى بروجردى) اقامت گزيد. 
ــطح خود را در محضر اساتيدى چون سيد  دروس س
محمدباقر طباطبايى سلطانى فرا گرفت و توانست در 

نوزده سالگى دروس سطح را به پايان رساند. 
ــر 80 كتاب يا  ــت  از وى تا كنون افزون ب  گفتنى اس

رساله  چاپ شده است.

وزير امور خارجه كشورمان، محمدجواد ظريف، در صفحه شخصى 
خود در توئيتر، درگذشت بهترين بوكسور تاريخ را تسليت گفت.

ــد كه پروردگار  ــخصى خود در اين باره نوشت:باش او در صفحه ش
ــگ و در مبارزه  ــور در رين ــن بوكس ــى - بهتري ــال، محمد عل متع
ــت خويش ــح - را مرهون رحم ــانيت و صل ــت و انس ــراى عدال ب

 گرداند.
گفتنى است كه يكى از نكات جالب اين توئيت، استفاده از هشتگ 
ــراى توصيف اين  ــه لقب محمد على بود، ب (#eGreatest�) ك

ورزشكار است.

كاربرد هاى جالب
چاى كيسه اى در خانه دارى(2)

تفسير سوره  ابراهيم
امام مهدى(عج)

واكنش محمدجواد ظريف 
به خبر فوت محمد على كلى 

 
ــه خاطر ــت و ب ــاله مكزيك اس ــن گياه چند س زادگاه اي

ــاب  ــه حس ــى ب ــى زينت ــاى آن، گياه ــاى زيب  گل ه
ــاى آن به يخبندان  ــاس بودن پيازه مى آيد. به علت حس
(همانند كوكب) گياهى رايج نيست و كاشت آن در گلدان 
ــن آزتك به طول حداكثر ــت. تك گل هاى سوس بهتر اس

ــانتيمترى مى رويند،  ــاقه هاى 30 س  15 سانتيمتر بر س
ساقه هاى سوسن آزتك استوانه اى شكل، توخالى و محكم

 هستند.
 گل چشمگير و اركيده مانند اين گياه، شش گلبرگ نسبتا 
ــه يكديگر  ــرگ پايينى هر گل ب ــه گلب متقارن دارد كه س
اتصال دارند و از اتصال آنها آوندى استوانه اى شكل گرفته 
ــاوى گرده را  ــاك هاى بزرگ ح كه پرچم هاى بلند و بس

در بر گرفته است.

ــا قرمز تيره  ــن آزتك معموال قرمز ت رنگ گل سوس
ــت ولى ارقامى با رنگ صورتى هم يافت مى شوند  اس
ــى وجود دارند  ــفيد.همچنين ارقام و نيز به رنگ س
ــطح ــن تر روى س ــى به رنگ روش ــرگ هاي كه رگب

ــرگ هاى  ــى ارقام كه گلب ــد و برخ ــرگ ها دارن گلب
سرخشان لبه سفيدرنگ دارد.

  نيازمندى هاى محيطى
خاك:

ــيدى نياز دارد.  ــش عالى و كمى اس به خاكى با زهك
استفاده از خاك برگ و شن در تركيب خاك آن مفيد 
است. در هنگام كاشت پيازها بايد دقت شود كه نوك 
بااليى پياز بيرون از خاك قرار گيرد. استفاده از مالچ 

براى پياز ها مفيد است.

 آبيارى:
در بهار و تابستان به آبيارى در حد متوسط نياز دارد. 
همانند بيشتر گياهان پيازى آبيارى بايد در حدى باشد 
كه خاك همواره مرطوب باشد ولى غرقابى نشود. در 

زمستان اين گياه به آبيارى ناچيز احتياج دارد.
 نور:

اين گياه در محل آفتاب گير و نيم سايه به خوبى رشد 
مى كند. در مناطق گرم و خشك در فصول گرم حتما 
ــايه بعد از ظهر  ــد كه در س مكان گياه به صورتى باش

قرار گيرد.
 دما:

ــاحلى خزر اين گياه  در مناطق معتدل مثل نواحى س
مى تواند سرماى زمستان را تحمل كند. ولى در مناطق 

ــدارد و پس از  ــردتر، پياز اين گياه تحمل يخبندان را ن س
ــدن برگ ها، پياز آن را بايد در مكانى خنك و  ــك ش خش
ــود كه  ــه اين كار باعث مى ش ــك نگهدارى كرد. البت خش
ــال بعد امكان گل دادن گياه كاهش پيدا كند. براى  در س
گلدهى خوب، بهترين روش اين است كه پيازها در گلدان 
ــرما گلدان را در مكانى بدون  ــوند و در فصل س كاشته ش

يخبندان نگهدارى كرد.
تكثير

ــت  ــيم پياز اين گياه مى توان گياهان جديد به دس با تقس
ــود  ــال يك بار باعث مى ش ــيم پياز ها هر 4 س آورد. تقس
گلدهى به تاخير نيفتد. با كاشت بذر اين گياه هم مى توان 
ــى اين گياهان ــت آورد، ولى گلده گياهان جديد به دس

 سال ها طول مى كشد.

پرورش و نگهدارى گل سوسن آزتك
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