
روزنامه زاینده رود جهت تکمیل کادر اداری واجرایی خود استخدام می نماید.
1-طراح مسلط به ایندیزاین و فتوشاپ به صورت تمام وقت

2- 15 نفر موتور س�وار با انگیزه جهت توزیع مطبوعات  به صورت نیمه وقت با 
حقوق ثابت وبیمه تامین اجتماعی

متقاضیان می توانند هم�ه روزه به جز ای�ام تعطیل از س�اعت 9 صبح الی  13  
بعدازظهر به آدرس زیر مراجعه نمایند.

نشانی:اصفهان،بلوار ارتش،جنب پل حسین آباد،ساختمان 119،واحد 3  

آگهی  استخدام

                                                                                                      روابط  عمومی  روزنامه  زاینده رود 
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خودباوری به تیم ملی 
برگشته است

علیرضا بیرانوند، که در بازی  مقابل گوام در جمع ثابت تیم 
ملی قرار گرفته بود، در خصوص این بازی گفت: تیم ملی، 
همیشه در همه بازی ها برابر حریفان منسجم و با برنامه 
ظاهر می ش��ود و  درمقابل گوام نیز بازیکنان هماهنگ و 
حساب شده به هدف اصلی یعنی کسب سه امتیاز دست 
پیدا کردند.دروازه بان تیم نفت تهران در پاسخ به اینکه ..
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معاون حفاظت و امنیت هس��ته ای سازمان انرژی 
اتمی گفت: چراغ صنعت هسته ای در ایران هرگز 

خاموش نخواهد شود؛ چرا که با تالش و ...

 فعاالن اقتصادی در نام��ه ای ۳۶ بندی به معاون اول
رییس جمهور خواستار لغو مصوبه های خاص دوران 

تحریم، حذف نظام قیمت گذاری ...

محمد س��لطان حس��ینی، مدیرکل ورزش وجوانان 
استان، دردومین نشس��ت خبری  با اصحاب رسانه 

اصفهان که به مناسبت گرامی داشت ...

چراغ صنعت هسته ای در ایران 
هرگز خاموش نخواهد شد

فروش نفت را 
به بخش خصوصی بسپارید

   ادعا دارم، ورزش در تخصص 
من است!

 جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش خبر داد:

آزمایش موش�ک های هوا به هوا 
در رزمایش فداییان حریم والیت
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مردم چهارمحال و بختیاری به دیدار 
مقام معظم رهبری مشرف می شوند

نماینده ولی فقی��ه در چهارمحال و بختی��اری و امام 
جمعه شهرکرد از دیدار مردم این استان با مقام معظم 
رهبری خبر داد.حجت االسالم والمسلمین محمدعلی 
نکونام، روز جمعه در جلس��ه برنامه ری��زی به منظور 
دیدار مردم اس��تان با رهبر معظم انق��الب گفت:این 
دیدار تاریخی و ماندگار در تاریخ اس��تان و کشور،روز 
چهارشنبه 18 شهریورماه انجام خواهد شد.به گزارش 
روابط عمومی دفتر نماین��ده ولی فقیه در چهارمحال 
و بختیاری و امام جمعه ش��هرکرد،وی افزود:دیدار با 
مقام معظم رهبری یکی از تقاضاه��ای مکرر و پیگیر 

مردم استان ...
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مع��اون ام��ور مس��کن و س��اختمان وزارت راه و 
شهرس��ازی اظهار کرد: مباحث مختل��ف پیرامون 

مالیات های مستقیم توسط کارشناسان ...

نمایندگی رس��می رنو در ایران با رونمایی از خودرو 
رنو س��یمبل در مجموعه اصفهان سیتی سنتر، این 

خودروی لوکس را برای اولین بار معرفی کرد ...

م�الیات مسک�ن 
الزم االج�راست

رونمایی از جدیدترین محصول 
وزیر  خارجه جمهوری چک در دیدار با استاندار اصفهان:وارداتی رنو در اصفهان

آمده ام تا روابط دو کشور را تقویت کنم



وزیر امور خارجه کش��ورمان با بیان اینکه هیچ توافقی بین ایران، روسیه، آمریکا و 
عربستان در خصوص سوریه انجام نشده است گفت: هیچ کشوری حق ندارد به جای 

ملت سوریه تصمیم بگیرد.
به گزارش مهر،  محمد ج��واد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان در گفت وگویی 
اختصاصی با ش��بکه تلویزیونی المیادین که در الجزایر انجام شده گفت: ما روابط 
بسیار خوبی با الجزایر داریم. در سطح روابط دو جانبه به زودی در الجزایر نشست 
کمیته های مشترک به ریاست نخست وزیر الجزایر و معاون اول رییس جمهور ایران 

صورت خواهد گرفت. 
در این نشس��ت ما درباره ابعاد همکاری اقتصادی گفت وگو خواهیم کرد.  از جمله 
درباره همکاری در خص��وص حفظ منافع دو کش��ور در بازار نف��ت نیز گفت وگو 
خواهیم کرد. ما در این زمینه برنامه مشترکی خواهیم داشت. در این چارچوب ما با 
عبدالعزیز بوتفلیقه،  رییس جمهور الجزایر و دیگر مسووالن الجزایری درباره برخی 
موضوعات به ویژه تندروی و طائفه گرایی با یکدیگر گفت وگو کرده ایم. همچنین 
ما در خصوص راه های حل و فصل مش��کالت در منطقه به ویژه در سوریه، یمن و 

لیبی مذاکره کردیم.
وی تأکید کرد: ما همواره با الجزایر و کش��ورهای هم پیمان مان در سازمان اوپک 
همکاری کرده ایم و به این همکاری ها ادامه می دهیم؛ تا اینکه قیمت نفت به یک 
قیمت متعادل بازگردد و در عین حال ما در جمهوری اس��المی ایران و در الجزایر 
تالش می کنیم تا وابس��تگی مان را ب��ه نفت کاهش دهیم. این ام��ر می تواند یک 
پدیده خوب برای اقتصاد ما باشد با کم شدن وابستگی های نفتی، اقتصاد ما به سایر 
تولیدات اقتصادی و سازمان های اقتصادی داخلی تکیه می کند و در نتیجه تمرکز 

بر روی نفت در اقتصاد کاهش پیدا خواهد کرد.
ظریف گفت: بحث استفاده از صادرات گاز و همکاری میان کشورهای صادرکننده 
گازک��ه به اوپک گازی یا باش��گاه کش��ورهای صادرکننده گاز موس��وم هس��تند، 
زمینه دیگری برای همکاری های بیش��تر میان ایران و الجزایر و دیگر کش��ورهای 
 صادرکنن��ده گاز فراهم م��ی آورد. در این زمینه باید از ش��رایط کنونی اس��تفاده

 کرد. 
وزیر امور خارجه اف��زود: ما ضرورتی نمی بینیم که با ورود نف��ت ایران به بازارهای 
جهانی قیمت نفت کاهش پیدا کند. ایران هیچگاه از س��هم حقیقی خود در تولید 
نفت س��وء اس��تفاده نمی کرده است.کش��ورهای صادر کننده نفت بای��د اهتمام 
بورزند و به گونه ای عمل کنند که ایران از حق خود برخوردار ش��ود. کش��ورهایی 
که از نبود ای��ران در بازار نفت اس��تفاده کردند و بر صادرات خ��ود افزودند باید در 
 میزان تولید خود تجدی��د نظر کرده و از این طریق قیمت نف��ت را در بازارها حفظ 

کنند.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا این درست است که ش��ما مذاکرات جدیدی با 
آژانس بین المللی انرژی اتم��ی جهت ارائه راهکار اجرایی توافق هس��ته ای ایران 
داریدگفت: ما همواره گف��ت وگو با آژانس بین المللی انرژی اتمی داش��ته ایم و به 
این گفت وگوها را  ادامه می دهیم؛ خواه برای حل و فصل مسائل باقی مانده و خواه 
برای جس��تجوی راهی جهت اجرای توافق هسته ای و مش��خص سازی جزییات 
 آن. این گفت وگو ی��ک گفت وگوی طبیعی میان س��ایر کش��ورهای عضو آژانس

 بین المللی انرژی اتمی با مدیریت آژانس بین المللی انرژی اتمی است. همین مساله 
در مورد ایران نیز صدق می کند. 

خواه از طریق نمایندگی ما در آژانس و خواه در تهران ی��ا وین. این گفت وگوها به 
صورت روزانه با آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت می گیرد.

ظریف درباره تالش های البی صهیونیس��تی برای تصویب نشدن توافق هسته ای 
در کنگره آمریکا گفت: متاسفانه صهیونیس��ت ها توافق هسته ای را خطری برای 
خود دیدند و پدیده دروغین از ایران س��اختند و تصویری نادرس��ت از ایران ارائه 
کردند و ایران هراس��ی به راه انداختند تا از این طریق جنایت های خود را در پشت 

 جریان ایران هراس��ی پنهان کنند. همه این ها بر باد رفت. آن ها نگران هس��تند و
 می بایست تصمیم گیرندگان به این نگرانی آن ها اهمیتی ندهند؛ اما متاسفانه تاثیر 
البی صهیونیستی بر سیاست آمریکا یک تاثیر غیرمنطقی است و ما امیدواریم که 
آن ها تصمیمی منطقی و معقول اتخاد کنند اما جمهوری اسالمی ایران به جهان 
ثابت کرده است که برای دستیابی به یک راه حل معقول تالش می کند و چنانچه 
طرف مقابل امکان اتخاذ تصمیم عاقالنه ای را نداشته باشد جهان به شکلی درخور 

درباره او حکم صادر می کند.
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: ما اعتقاد داریم که تندروی و تروریسم هیچ 
حد و مرزی نمی شناسد.  متاس��فانه دالیلی که باعث پدیدار شدن تروریسم شده 
است مشترک است و نیازمند یک راهبرد مشترک برای مقابله با آن است و در این 
زمینه نباید تنها به راهبرد نظامی بسنده کرد ؛ بلکه باید راهبردهای فرهنگی، دینی، 
اقتصادی، سیاسی و بین المللی را  به کار گرفت و در صورت لزوم می توان به گزینه 
نظامی متوسل شد. امیدوارم با به کارگیری راهبردی معقول و واقعی بتوان جلوی 

خطر تروریسم و تندروی در سوریه، عراق و لیبی را گرفت.

ظریف در پاس��خ به این س��وال که گفته می ش��ود که توافقی س��ری میان ایران، 
روسیه، آمریکا و عربس��تان صورت گرفته که بر اس��اس آن یک مرحله انتقالی در 
سوریه ایجاد شود و بش��ار اسد به الجزایر پناهنده ش��ود، آیا چنین مطلبی درست 
است گفت: به هیچ وجه چنین حرفی صحت ندارد. ما با دوستان روس در خصوص 
 ضرورت اعتماد به تصمیم ملت سوریه در مورد آینده کشورشان توافق نظر داریم و

 نمی شود به جای مردم س��وریه برای آن ها تصمیم گرفت. راه حل بحران سوریه 
به دست مردم سوریه است و هیچ کش��وری حق ندارد به جای ملت سوریه تصمیم 
بگیرد. وی در خصوص فعالیت های اعتراض آمیزی که اخیراً در عراق و لبنان صورت 
گرفته اس��ت گفت: به هر حال مردم در کش��ورهای مختلف می توانند حساسیت 
شان را در خصوص مس��ائل مختلف کشورش��ان بیان کنند؛  اما این مساله باید در 
 چارچوب قانون انجام شود. مساله مهم این است که باید در چارچوب قانون با این

 حساس��یت ها تعامل صورت گیرد. م��ا برای دولت ه��ای لبنان و ع��راق در حل 
 مش��کالت داخلی ش��ان آرزوی توفیق م��ی کنی��م و از ارائه هر گون��ه کمکی که

 دولت های عراق و لبنان از ایران درخواست کنند  فروگذار نمی کنیم.
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وزیر دفاع آمریکا می گوید: هر گونه گزینه نظامی تحت این توافق مؤثرتر خواهد بود. ایران 
یک برنامه هسته ای غیرنظامی کوچک تر و متمرکزتری خواهد داشت و مفاد راستی آزمایی 

این توافق اطالعات بیشتری به ما ارائه می دهد تا بر اساس آن نقشه بچینیم.
  به گزارش تس��نیم، اش��تون کارتر، در یادداش��تی که در یو اس اس تودی منتشر کرد با 
برشماری آنچه منافع توافق هس��ته ای بین ایران و گروه 1+5 می خواند به دفاع از برجام 
 پرداخت. وزیر دفاع آمریکا در بخش��ی از این یادداش��ت با تأکید بر اینکه هرگاه الزم باشد

 می توان از حمله نظامی علیه ایران استفاده کرد می نویسد: گزینه نظامی امروز واقعی است و 
به عنوان وزیردفاع مطمئن خواهم بودکه در آینده نیز واقعی خواهد بود. ایران شاید از توافق 
کنار کش��یده و یا تقلب کند، خطری که در هر توافقی وجود دارد. اما، برخالف توافق های 

کنترل تسلیحات در دوران جنگ سرد، هیچ چیز در توافق ایران وزارت دفاع آمریکا یا توانایی 
آن را برای انجام چنین مأموریتی محدود نمی کند.کارت��ر در ادامه می گوید: واقعیت این 
است که هر گونه گزینه نظامی، در صورتی که دستور آن داده شود، تحت این توافق مؤثرتر 
خواهد بود. ایران یک برنامه هسته ای غیرنظامی کوچک تر و متمرکزی خواهد داشت و مفاد 
راستی آزامایی این توافق اطالعات بیشتری به ما ارائه می دهد تا بر اساس آن نقشه بچینیم.

هیچکس نمی گوید این توافق هر مس��أله ای که با ایران در خاورمیانه داریم را حل خواهد 
 ک��رد. در حالیکه بزرگ ترین خطر، ایران با س��الح هس��ته ای، را برطرف می کن��د؛  اما با 
فعالیت های گسترده شرورانه ایران در منطقه برخوردی نمی کند. اما از آنجایی که این توافق 
هیچ محدودیتی برای نیروهای نظامی آمریکا ایجاد نمی کند، مانعی برای رویکرد استراتژیک 
آمیکا در منطقه یا وظیفه مهم نیروهای نظامی ما برای مهار فعالیت های بی ثبات کننده و 
پشتیبانی از دوستان مان در خاورمیانه نیست.وزیر دفاع آمریکا با بیان پینشهادهای اخیر 
آمریکا به سران رژیم صهیونیستی و کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره ارائه تسلیحات 
نظامی پیش��رفته، به مانند جنگنده های رادارگریز اف-35 یا سیستم های دفاع موشکی، 

نوشت: »چه توافق بشود و چه نشود این کار ادامه یافته و در حقیقت دوبرابر خواهد شد.«  برجام، گزينه نظامی علیه ايران
 را تقويت می کند

ظريف در گفتگوی با المیادين:

 نباید جای ملت سوریه تصمیم گرفت
 

ايمیل های هیالری کلینتون 
به مزايده گذاشته می شود

پاسخ اينستاگرامی
 احمدی نژاد به هاشمی

 پرسش کوچک زاده
 از عراقچی

استیضاح نعمت زاده با ۶۰ 
امضاء تحويل هیات ريیسه شد

شنیده ها 

هکر ها تهدید کردند ایمیل های منتش��ر نش��ده وزیر خارجه 
سابق آمریکا را به فروش می رسانند. به گزارش ایلنا به نقل از 
اسپوتنیک، شماری از هکر ها اعالم کردند که برخی ایمیل های 
منتشر نشده »هیالری کلینتون« را به مبلغ ۵۰۰ هزار دالر به 

مزایده می گذارند.
یکی از هکر ها گفت: »کلینتون یا یکی از همکاران وی فراموش 
 کردند ایمیل های ارس��الی را پ��اک کنن��د.« وی تاکید کرد: 
»اگر ایمیل هایی که در اختیار ما هستند منتشر شوند، نه تنها 
اقدام های وی به عنوان نامزد ریاست جمهوری به پایان می رسد، 

بلکه امنیت ملی آمریکا به خطر می افتد.«.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در دیدار در دیدار اعضای شورای 
مرکزی حزب اعت��دال و توس��عه گفت: متأس��فانه در دولت 
گذشته وضعیت احزاب رضایت بخش نبود؛ چون جریان حاکم 
درکشور همه امکانات را دراختیارخود گرفته بود و درهمه جا 
اعمال نفوذ کرده و این گونه القاء می کردندکه کار تمام شده و 
 دوران ظهور شروع شده است و ما فقط باید راه را همواتر کنیم.

 آیت اهلل هاشمی رفسنجانی درادامه با بیان اینکه هیچ کس از 
زمان ظهورامام زمان)عج( مطلع نیست و فقط زمان آن را خدا 
می داند، گفت: ما فقط می توانیم درمورد نشانه ها و زمینه های 

ظهورامام زمان)عج( اظهارنظر کنیم.
در پی این سخنان امروز اینس��تاگرام منسوب به احمدی نژاد 
در مطلبی با انتشار بخشی از سخنان محمود احمدی نژاد در 
خرداد ماه سال جاری در همدان نوشت: انسان منتظر به دنبال 
نشانه نیست. بلکه به دنبال راه و وظیفه و فهم فرایند حرکت در 
مسیر اراده الهی و استقبال از ظهور کامل است. منتظر به دنبال 
نقش آفرینی در فرایند ظهور است. در این فرایند است که راه 
معلوم می شود و وظیفه انسانهای منتظر تعیین می گردد. اگر 
 فرایند را بفهمیم، موقعیت و مس��وولیت خودمان را خواهیم

 شناخت.

اینس��تاگرام منس��وب به مهدی کوچک زاده امروز نوشت: 
جناب آقای عراقچی،  عضو ارش��د تیم مذاکره! هم شما و هم 
آقایان ظریف و روحان��ی و بقیه اعضای تی��م بارها گفته اید 
روی کلمه به کلمه متن برجام جنگیده ای��د! دقیقا با همین 
 a عبارت جنگیدن! مثال روی اینک��ه در جایی به جای حرف
کلمه the و ی��ا به جای may use عب��ارت will use و . . . 
به کار رود و بارها و بارها فرموده اید طرف مذاکره را دش��من 
می دانید و به آنها اعتماد ندارید، ح��اال هم روحانی می گوید 
نه خودش و نه کسی به نمایندگی از وی چیزی را امضا نکرده 
و این امضاه��ا رو هم ک��ه اول از همه در روز »جش��نی« که 
 شبیه »جنگ« رسانه های تش��نه فتنه برایش »آماده باش«!

  دادن��د ، خان��م ابت��کار در صفحه ش��ان منتش��ر کردن��د، 
»ی��ادگاری «و »بچ��ه ب��ازی« می دانی��د، ب��ا قب��ول همه 
ای��ن ادعاه��ا ی��ک س��وال از ش��ما دارم ، با چ��ه تضمینی 
چنی��ن متن��ی ک��ه در برابر دش��من غی��ر قابل اعتم��اد با 
جنگی��دن روی کلماتش فراهم ش��ده را به همان دش��من 
س��پردید ت��ا ضمیمه ی��ک قطعنامه پیش��نهادی ش��ورای 
 امنی��ت کن��د ک��ه قطعنام��ه را ه��م خ��ودش پیش��نهاد

 می کند و خودش هم تصویب می کند و مطمئن هستید آن 
کلمات در این صد و اندی صفحه همان کلمات است که بعد 
جنگیدن موفق به درجش شدید؟ به راستی در حقوق و روابط 
بین الملل که شما تخصص آنرا بعد از دانشگاه آزاد در انگلیس 
تکمیل کرده اید چنین اس��نادی بدون امض��ا روی تک تک 

صفحاتش به اختیار طرف مذاکره واگذار می شود؟

عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس ب��ا انتقاد از 
اظهارات اخی��ر وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت گفت: 
نمایندگان از این اظهارات ناراضی هستند؛ هر چند که 
قبال طرح استیضاح وی را با ۶۰ امضا تحویل هیات رییسه 
مجلس دادند و در حال حاضر هم از وزیر ناراضی هستند. 
روح اله جانی عباس��پور، نماینده بویین زهرا در مجلس 
شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار افکارخبر با اشاره 
به اظه��ارات اخیر محمدرضا نعم��ت زاده وزیر صنعت، 
معدن و تج��ارت مبنی بر اینکه نخری��دن خودرداخلی 
حرام و خیانت اس��ت گفت: بی��ان این حرف ه��ا نه در 
حوزه تخصصی آقای نعمت زاده اس��ت و نه مش��کالت 
صنعت خودرو را رفع م��ی کند. وی تاکی��د کرد: بیان 
اینکه یک فعل حرام، گناه و یا خیانت اس��ت. در حوزه 
تخصصی علما و همچنین رهبری جامعه اس��ت و یک 
وزیر نباید و نمی تواند در این زمینه اظهار نظر کند. عضو 
فراکس��یون اصولگرایان مجلس خرید کاالهای داخلی 
برای اقتصاد مقاومتی را ضروری دانس��ت و با اش��اره به 
تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه اظهار داشت: 
خرید کااله��ای داخلی باع��ث ایجاد اش��تغال و رونق 
 اقتصاد داخلی و رفع معضالت اقتصادی کش��ور خواهد

 شد.
عباس��پور با توصیه به نعمت زاده جهت رفع چالشهای 
پی��ش رو خ��ودرو و تولی��دات صعنت خودروس��ازی 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکی از مشکالت صنعت 
خودرو نقدینگی اس��ت و وزیر باید در جه��ت رفع این 

مشکل اقدام کند.

علی الریجانی در تش��ریح دس��تاوردهای حضور در چهارمین 
اجالس روسای پارلمان های بین المجالس جهان گفت: اینجانب 
به همراه تع��دادی از نمایندگان مجلس س��فری به نیویورک 
داشتیم و در آنجا به تشریح مواضع جمهوری اسالمی پرداختیم 
و موضوعات تروریس��م تکفیری داعش، رابطه دموکراس��ی و 
صلح، توسعه پایدار و موضوعاتی دیگر در اجالس بین المجالس 
مطرح ش��د.رییس مجلس شورای اس��المی گفت: در اجالس 
نیویورک اعض��ا گزارش های��ی ارائه دادن��د و اینجانب نظرات 
جمهوری اس��المی را در حضور روس��ای پارلمان های جهان 
 مطرح کردم.وی تصریح کرد:حضور در چهارمین اجالس روسای

 پارلمان های جهان فرصتی بود تا با آقای بان کی مون، دبیرکل 
سازمان ملل متحد در زمینه موضوعاتی نظیر هسته ای و مسائل 
مختلف منطقه ای مذاکره داشته باشم. دکتر الریجانی با بیان 
اینکه در مورد مسائل سوریه نیز در این سفر بررسی هایی صورت 
گرفت تصریح کرد: سازمان ملل در زمینه سوریه فعالیت هایی 
داشته و نمایندگانی را مشخص کرده است. ما در رابطه با موضوع 
 س��وریه مباحثی مطرح کردیم که انش��اءاهلل مفید باش��د. وی

 در ادامه تشریح دستاوردهای حضور در اجالس بین المجالس 
 جهان گفت: در مدت حضور با روس��ای پارلم��ان های حدود

 2۰ کش��ور جهان دی��دار و گف��ت و گوکردی��م و در رابطه با 
موضوعات دو جانبه و گسترش روابط گفتگو و تبادل نظر شد.

دکتر الریجانی گفت: از فرصت حضور در نیویورک برای تبادل 
نظر با صاحب نظران و منتقدان آمریکایی اس��تفاده ش��د. آنها 
سواالتی داشتند و بحث هایی مطرح شد و ما برخی از اشکاالت 
کار که به دلیل رفتارهای نادرست ایاالت متحده به وجود آمده 
است را بیان کردیم و در جریان گفت و گو با رسانه های مختلف 
مواضع جمهوری اسالمی را در مورد مسئله هسته ای و مسائل 

منطقه ای بیان کردیم.
وی در ادام��ه گفت: امیدوارم تعامل و گفت و گو با کش��ورهای 

مختلف جهان بتواند زمینه را ب��رای حل بعضی معضالت مهم 
منطقه به ویژه جریان تروریس��م تکفیری داعش فراهم کند و 

شرایط خاورمیانه به یک وضعیت امنیت پایدار تبدیل شود.
الریجانی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم 
بررسی برجام در مجلس شورای اسالمی گفت: من قبل از سفر 
که خدمت مقام معظم رهبری رسیدم؛  از نظرات معظم له آگاه 
شدم که تأکید داشتند ارکان مختلف کشور در موضوع برجام 
ایفای نقش کنند. مقام معظم رهبری تاکید داشتند که مجلس 
باید در موضوع برجام نظر بدهد. وی در ادامه افزود: از مدت ها 
پیش نیز براساس نظرات مقام معظم رهبری بحث کمیسیون 
ویژه ای که برای بررسی برجام در مجلس به تصویب رسیده بود 

با هدف پیگیر ی همین دیدگاه بوده است.
دکتر الریجانی گفت: بررسی برجام موضوعی است که در یک 
کمیسیون اصلی و کمیسیون های دیگر که به نحوی مربوط به 
مساله هستند،  در حال پیگیری و بررسی است و ابعاد مختلف 

آن مورد کارشناسی قرار می گیرد.
رییس مجلس گفت: براساس ساز و کار تدوین شده کمیسیون 
اصلی که براساس رأی گیری از نمایندگان مجلس تشکیل شده 
است همچنان مش��غول فعالیت خواهد بود. کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی که از قبل بررسی 

برجام را آغاز کرده بود به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
وی در ادامه گف��ت: به دلیل چندوجهی ب��ودن موضوع برجام 
 کمیس��یون های دیگ��ر نظیر کمیس��یون ه��ای اقتصادی و 

برنامه ریزی مشغول بررسی و تحلیل هستند.
دکتر الریجانی گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته 
اوایل مهرماه بررسی کمیس��یون ها تمام خواهد شد و فرصتی 
ایجاد می ش��ود که موضوع بیش از گذش��ته در مجلس مورد 
توجه و بررس��ی قرار گیرد تا با توجه به مجموعه شرایط کشور 

نمایندگان ملت نظر خود را در مورد موضوع برجام اعالم کنند.

عضو کمیس��یون ویژه بررس��ی »برجام« در مجلس با 
بیان اینکه وزارت خارج��ه به ادبیات ب��د و تهدیدآمیز 
آمریکایی ها هش��دار جدی بدهد، گفت: خواب آش��فته 
آمریکا درباره ایران با درایت مق��ام معظم رهبری هیچ 

گاه تعبیر نخواهد شد.
ابراهی��م کارخان��ه ای نماینده م��ردم هم��دان و عضو 
کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگ��و با خبرن��گار پارلمانی خبرگ��زاری فارس 
 با اش��اره به بیان��ات اخیر رهب��ر معظم انق��الب درباره 
لزوم بررس��ی برجام در مجل��س، اظهار داش��ت: مقام 
 معظ��م رهبری در ط��ول 2۶ س��ال زعام��ت مدبرانه و

هوشمندانه خود بارها کش��ور را از خطرات بزرگ نجات 
داده اند.

وی افزود: در طول چند ماهه اخیر رهبر حکیم و فرزانه 
انقالب بارها در اقداماتی پیش دس��تانه، خطرات توطئه 
آمریکا را برای نف��وذ و رخنه به نظام اس��المی را یادآور 
ش��دند و دولت و ملت ایران را از توطئه های برنامه ریزی 

شده آمریکا برحذر داشتند.
این عضو کمیس��یون ویژه بررس��ی برج��ام در مجلس 
در ادامه تصری��ح کرد: اینکه جان ک��ری در مرکز قانون 

اساس��ی آمریکا با صراح��ت عنوان نموده ک��ه »اکنون 
فرص��ت بی نظیری برای آمری��کا در ایران فراهم ش��ده 
است«، نشان از خواب آش��فته ای دارد که آمریکایی ها 

برای ملت ایران دیدند.
وی تصریح ک��رد: اگر چ��ه ای��ن خواب ها ب��ا درایت و 
هوش��مندی رهبر انقالب و ملت و دولت ایران هیچ گاه 
تعبیر نخواهد شد ولی جا دارد که رئیس جمهور محترم 
به عنوان عالی ترین مقام فرماندهی اجرایی کشور فرصت 
توطئه را از دشمن بستاند و نیز با اتخاذ تدابیر الزم امکان 
توطئه، حفظ چارچ��وب تحریم ها و تعلی��ق یا توقف به 
جای لغو تحریم ها را از دشمن س��لب نمایند که در غیر 
این صورت از حاص��ل مذاکرات جز توطئه و خس��ارت 

چیزی عاید ملت ایران نخواهد شد.
کارخانه ای بر همین اس��اس یادآور شد: بدون شک این 
مهم زمانی میس��ر اس��ت که دولت و مجلس با وحدت 
کلمه بر سر منافع و مصالح ملت ایران از تصمیمی واحد 
و اقدامی هماهنگ، قدرتمندانه و شجاعانه از حقوق ملت 
ایران دفاع کنند و راه هر نوع نفوذ سیاس��ی، اقتصادی و 
بدعهدی دش��من را که مقام معظم رهبری بارها بر آن 

تأکید فرمودند سد نمایند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر شایسته است 
دستگاه دیپلماسی و سیاسی کشور که مسئولیت انجام 
مذاکرات را به عهده داشته است در جهت دفاع از عزت 
و اقتدار ملت ایران و اقدامی شجاعانه طی بیانیه رسمی 
اوالً هشدار جدی به ادبیات بد و تهدیدآمیز آمریکایی ها 
بدهد و از س��وی دیگر با توج��ه به اینکه هن��وز توافقی 
صورت نگرفته با صراحت اعالم کند که در ادامه روند با 
استناد به ماده ۵2 کنوانسیون 19۶9 وین، هر نوع توافق 

با آمریکایی ها فاقد اعتبار است.

مهرماه؛ 

اعالم نظر قطعی مجلس درباره برجام
کارخانه ای:

وزارت امور خارجه به ادبیات بد و تهديدآمیز آمريکايی ها پاسخ دهد



خبر 
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معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: مباحث 
مختلف پیرامون مالیات های مستقیم توس��ط کارشناسان امر از جمله 
سازندگان، مهندس��ان و وزارتخانه انجام ش��ده که در نهایت مجلس با 

شنیدن همه نظرات، قانون را ابالغ کرده که الزم االجراست.
حامد مظاهریان اظهار کرد: در عین حال برای اجرای قانون مالیات ها باید 
مالحظاتی را در نظر گرفت که به رونق بازار کمک کند. به طور مثال در 
بخش خانه های خالی، سازمان مالیاتی اعالم کرده ابزاری برای شناسایی 
خانه های خالی ندارد. بنابراین تا زمان طراحی ابزار، باید کمک کرد که 

این ابزار بتواند کمک کند و بازدارنده نباشد.
وی ادام��ه داد: یکی دیگر از مباحث به مالیات بخش س��اخت و س��از و 
دریافت مالیات از سازندگان مربوط می شود. آن چه مسلم است همه باید 
مالیات بدهند اما این که فرآیند چطور انجام شود که قابل مذاکره نباشد 
و قیمت ها روشن باشد بحثی است که باید با سازمان مالیاتی انجام شود.

مظاهریان درباره تاثیر کاهش 67 درصدی ساخت و سازها بر بازار مسکن 
و احتمال هج��وم تقاضا گفت: با توجه به رکود حاکم بر بخش مس��کن، 
قیمت ها ثابت است. اما مساله ای مثل هجوم تقاضا تابعی از اقتصاد کالن 
کشور است. اگر رشدهای اقتصادی عددهای باالتری را نشان دهد و این 
نشانه سرمایه گذاری های بیشتر باش��د قطعا بازار مسکن از رکود خارج 
می شود که این امر حتما تاثیراتی در بخش های مختلف از جمله قیمت ها 

خواهد داشت که باید در زمان خودش به آن پرداخته شود.
همچنین طبق ماده 54 مک��رر اصالحیه قانون مالیات های مس��تقیم، 
واحدهای مسکونی واقع در ش��هرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر 
که به استناد س��امانه ملی امالک و اسکان کش��ور به عنوان واحد خالی 
شناسایی می ش��ود، از سال دوم به بعد مش��مول مالیات معادل مالیات 
بر اجاره خواهند بود، به این ترتیب ک��ه صاحبان این خانه ها موظف اند، 
در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات 
متعلقه و از س��ال چهارم به بعد معادل یک ونیم برابر مالیات متعلقه را 

بپردازند.

مظاهریان: 

مالیات مسکن الزم االجراست

 فعاالن اقتص��ادی در نام��ه ای ۳6 بن��دی به مع��اون اول
رییس جمهور خواستار لغو مصوبه های خاص دوران تحریم، 
حذف نظ��ام قیمت گذاری دولت��ی و ایجاد ام��کان صدور 

فرآورده های نفتی توسط بخش خصوصی شدند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور به همراه دو تن 
از اعضای کابینه یازدهم راهی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
تهران شدند تا از نزدیک در جریان خواسته ها و گالیه های 
فعاالن اقتصادی قرار بگیرند و برای خروج از رکود و بازگشت 
رونق به چرخه بیشتری از صنایع و واحدهای تولیدی کشور 
چاره اندیشی کنند. در جریان این دیدار، فعاالن اقتصادی بر 
این نکته پافشاری کردند که دولت باید مبارزه با فساد را از 
مرحله شعار به مرحله عمل تبدیل کرده و خطوط قرمز خود 
را برای مبارزه با فساد اداری گسترده در سطح اقتصاد کشور، 
بشکند.فعاالن اقتصادی بار دیگر بر این نکته پافشاری کردند 
که اقتصاد دولتی، دوای درد نیس��ت. از سوی دیگر، بخش 
خصوصی پس از تحریم آنقدر تکامل یافته است که می تواند 
گام بزرگی را در اقتصاد بردارد و فضای اقتصادی برای بخش 
خصوصی باید هموارتر شود. در همان جلسه بود که معاون 
اول رییس جمهور دستور داد تا کمیته های مشترکی میان 
اتاق بازرگانی ب��ه نمایندگی از فعاالن اقتص��ادی و دولت 
تشکیل شود تا بیشتر بر سر رفع این موانع متمرکز شده و 

شرایط را برای اقتصادی رو به رشد فراهم کند.
حال اما فعاالن اقتصادی، پا را فراتر گذاش��ته و در نامه ای 
۳6 بندی به معاون اول رییس جمهور، خواستار اصالحات 

اساسی در اقتصاد ایران شده اند.
در متن نام��ه  فع��االن اقتصادی ک��ه به امضای مس��عود 
خوانس��اری، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران 
به اسحاق جهانگیری ارسال شده است، آمده است: »حضور 

جنابعالی در جمع فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال همدلی 
و همزبانی دولت و ملت فرص��ت مغتنمی بود که جمعی از 
تالش��گران عرصه اقتصاد کشور دش��واری ها و چالش های 
پیش روی خود را در قالب فهرس��تی از خواسته هایشان از 

دولت تدبیر و امید به حضورتان اعالم  کند.
از آن جا که حضرتعالی خود به عنوان صاحبنظری بلندپایه 
به مسائل تولید و تجارت کشور اش��راف کامل دارید ضمن 
سپاس��گزاری فراوان از توجهی که به خواسته های مطرح 
ش��ده مبذول فرمودی��د خالصه خواس��ته های روس��ای 
کمیسیون های اتاق تهران به شرح زیر برای یادآوری تقدیم 

می گردد.
۱- اجرای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

۲ -حمایت از س��رمایه گذاران داخلی همزمان و هم تراز با 
استقبال از سرمایه گذاران خارجی.

۳- حمایت دولت از حضور بخش خصوص��ی در مذاکره با 
هیات های خارجی به جای شرکت های شبه دولتی.
4 -حمایت از اقتصاد بخش خصوصی دانش بنیان.

5 -متعهد کردن سرمایه گذاران خارجی به تولید کاالهای 
صادراتی به جای تولید برای بازار داخلی.

6 -اختص��اص منابعی از صندوق توس��عه ملی به توس��عه 
گردشگری.

7 -اصالح روش های ناکارآمد خصوصی س��ازی در راستای 
واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی واقعی واجد صالحیت.

۸-راه اندازی کارت های اعتباری برای تسهیل خرید کاالهای 
ساخت داخل.

۹ -ایجاد خطوط اعتباری برای خریداران خارجی کاالهای 
ایرانی.

۱۰ - لغو تمامی دستورالعمل های غیرقانونی دریافت مالیات 
و عوارض از صادرات.

۱۱ - افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و تقویت جدی 
صندوق ضمانت صادرات.

۱۲ - رفع ممنوعیت استفاده از تسهیالت صندوق توسعه 
ملی برای ارائه خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور.

۱۳ - تسری معافیت مالیات بر ارزش افزوده به زنجیره تولید 
کاال به گونه ای که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فقط به 

تولیدکننده تحمیل نشود.
۱4 - حمایت از ایفای نقش موثر نمایندگان بخش خصوصی 
در ش��ورای عالی بیمه با توجه به اینکه بالغ بر 6۰ درصد از 

منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به این بخش است.
۱5 - توجه و الزام سازمان تامین اجتماعی به رعایت فرصت 
قانونی 6 ماهه وفق ماده ۳۹ قانون مربوط به منظور رسیدگی 

به فهرست بیمه ارسالی از سوی کارفرمایان.
۱6 - پرداخت بدهی دولت به پیمان��کاران حتی با اجرای 
قانون رفع موانع تولید عملی نخواهد ش��د ضروری اس��ت 
جلساتی با حضور نماینده جنابعالی، نماینده اتاق تهران و 
نماینده پیمانکاران طلبکار تشکیل گردد و راهکارهای عملی 

بازپرداخت بدهی دولت را پیش بینی و ارائه شود.
۱7 - تش��کیل اتاق فکر با حضور نماین��دگان تام االختیار 
دولت و بخ��ش خصوصی برای ایج��اد هماهنگی الزم بین 

دستگاه های دولتی ذیربط و فعاالن اقتصادی.
۱۸ - در مت��ن ش��رایط عمومی پیم��ان کنونی، ش��رایط 
منصفانه ای به ویژه درباره فسخ قرارداد وجود ندارد. پیشنهاد 
می شود کارگروهی متش��کل از نماینده سازمان مدیریت، 
نماینده پیمانکاران و نماینده ات��اق تهران درباره حذف و یا 
اصالح مواد غیرمنصفانه موجود در شرایط عمومی پیمان 

تصمیم گیری کند.
۱۹ - هر چه سریع تر شرایط عملی حضور بانک های خارجی 

در کشور تسهیل و اعالم شود.
۲۰ - تغییر سیاس��ت دول��ت در خرید خدم��ات از بخش 

خصوصی به عوض سرمایه گذاری در طرح های عمرانی.
۲۱ -واگذاری ش��رکت های خریداری ش��ده توسط بخش 

عمومی و شبه دولتی به بخش خصوصی واقعی.
۲۲ -تنظیم و اعالم برنامه مبارزه با فساد و ارائه گزارش های 

دوره ای در این باره.
۲۳ -شفاف سازی در عملکرد دولت و ارائه زمان بندی در قالب 
برنامه ششم توس��عه با هدف کوچک سازی و چابک سازی 
دولت و همچنین کاهش سهم هزینه های جاری )حقوق و 

دستمزد کارکنان دولت( در بودجه های سنواتی.
۲4 -لغو مصوبه های خاص دوران تحریم در اسرع وقت.

۲5 -راه اندازی س��امانه های الکترونیک در گمرک و سایر 
سازمان های دولتی صادرکننده مجوز.

۲6 -اعالم قیمت حامل های انرژی و خوراک پتروشیمی ها 
دست کم برای یک دوره پنج ساله.

۲7 -مشارکت دادن بخش خصوصی در سوآپ فرآورده های 
نفتی.

۲۸ -ایجاد امکان صدور فرآورده های نفتی توس��ط بخش 
خصوصی.

۲۹ -خودداری از افزایش تعرفه های محصوالت کشاورزی 
)از جمله عوارض جدید گندم وارداتی( پیش از ارزیابی اثرات 

آن بر صادرات محصوالت صنایع تبدیلی.
۳۰ -بازنگری در تعرفه ه��ا و موانع فنی غیرتعرفه ای بخش 
کش��اورزی و پیاده س��ازی نظام تعرفه ای منطق��ی در این 
بخش متناس��ب با اهداف توس��عه پایدار اقتصادی و ارتقاء 

رقابت پذیری محصوالت صادراتی صنایع تبدیلی.
۳۱ -برنامه ریزی کشت سال های آینده با توجه به محدودیت 

منابع و باروری اراضی.
۳۲ -اعالم سیاست روشن دولت در خصوص زمان بندی و 

نحوه تک نرخی شدن ارز.
۳۳- توسعه فعالیت های صنعت بیمه در کشور.

۳4- ح��ذف مداخ��الت دول��ت در ام��ر تولی��د، توزیع و 
قیمت گذاری دارو و ات��کاء به نظام ب��ازار و مکانیزم تعیین 
قیمت با رویکرد تعامل عرضه و تقاضا و همچنین واگذاری 

داروخانه های دولتی به بخش خصوصی.
۳5 - حذف ف��وری الزام به الصاق برچس��ب تعیین اصالت 
برای داروهای وارداتی با توجه به مفاسد نهفته در آن و عدم 

اثربخشی آن.
۳6- حذف نظام و تعیین ضوابط قیمت گذاری برای تمامی 
کاالها و خدمات به استثنای اقالم معدود کاالهای انحصاری 

و یارانه ای.
ضمن سپاس��گزاری مجدد از حض��ور حضرتعالی در جمع 
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی مس��تدعی اس��ت مقرر 
فرمایید به خواسته های مطرح ش��ده در جلسه فوق الذکر 

توجه ویژه مبذول و از نتایج اقدامات این اتاق مطلع شود. «
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مدیرکل مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
از متوقف شدن معدوم سازی سوخت های قاچاق مکشوفه خبر داد و گفت: 
شرکت پخش فرآورده های نفتی موظف شد، سوخت مکشوفه آلوده را هم 

تحویل بگیرد و مجدد تصفیه کند.
قاسم خورشیدی با اشاره به تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق فرآورده های 
نفتی در استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان گفت: با تشکیل این 
قرارگاه در اس��تان هرمزگان از دی ماه سال 93 تاکنون 59 درصد قاچاق 

فرآورده های نفتی کاهش یافته است.
مدیرکل مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

افزود: این قرارگاه زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شده است.
وی گفت: همچنین قرارگاه دیگری از خرداد امس��ال در استان سیستان 
و بلوچستان زیر نظر سپاه پاس��داران انقالب اسالمی تش��کیل شده و با 
 توجه به مجموعه تجارب به دست آمده بس��یار خوشبینیم که در قاچاق 

فرآورده های سوختی نتایج خوبی از آن حاصل شود.
مدیر کل مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی گفت: در زمانی که ناخالصی 
محموله های مکشوفه خیلی باال باشد شرکت پخش فرآورده های نفتی 
اعالم می کرد که این محموله قابل استحصال در فرآورده های قابل توزیع 

نیست به همین خاطر آن را تحویل نمی گرفت.
 خورش��یدی گف��ت: بناب��ر ای��ن از ای��ن به بع��د دیگر کس��ی ش��اهد 
چنین تصاویری نخواهد بود و محموله های مکش��وفه س��وختی معدوم 

نخواهد شد.

معدوم سازی سوخت قاچاق متوقف شدافزایش قیمت نوشابه قانونی است

دبیر کانون صنایع غذایی از افزایش قیمت برخی محصوالت به جز کاالهای 
اساسی اولویت یک در راستای تعادل نرخ ها با توجه به افزایش دستمزد و 
قیمت حامل های انرژی خبر داد و افزایش قیمت نوشابه را که در هفته های 

اخیر صورت گرفته قانونی خواند.
کاوه زرگران اظه��ار کرد:  افزایش قیمت کاالهایی ک��ه در اولویت یک قرار 
ندارند مطابق با ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
با توجه به افزایش هزینه ها و واردات مواد اولیه، قانونی است.وی با اشاره به 
اینکه فقط کاالهایی که در اولویت یک قرار دارند مانند روغن، لبنیات، نان 
و آرد نیاز به مجوز افزایش قیمت دارند، تصریح کرد: سایر کاالها طبق تعرفه 
سود تعریفی مجاز به افزایش نرخ به دلیل باال رفتن قیمت تمام شده هستند.

دبیر کانون صنایع غذایی با اشاره به اینکه پس از اجرای فاز سوم هدفمندی 
یارانه ها تأثیر افزایش هزینه ها در برخی کاالها لحاظ نشده بود، گفت: برخی 
اقالم براساس نظام عرضه و تقاضا تعدیل هزینه داش��ته اند و نوشابه نیز با 
توجه به میزان اثرگذاری افزایش هزینه ها از جمله قیمت حامل های انرژی، 
هزینه های گمرکی و... افزایش نرخ داشته تا قیمت آن متعادل شود.زرگران با 
بیان اینکه تعادل سازی نرخ محصوالت براساس دستورالعمل جدید سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است، گفت: باید در نظر داشت 
برخی صنایع به دلیل عدم تحمل بازار از افزایش قیمت طفره می روند و خود 
حاضر به باال بردن قیمت نیستند اما برخی صنایع نیز با توجه به نظام عرضه و 
تقاضا، قیمت ها را تعدیل می کنند. همچنین از اواخر مردادماه قیمت نوشابه 

حدود 200 تومان افزایش پیدا کرده است.

در حالی که برای راه اندازی پروژه کارت سوخت، میلیاردها تومان هزینه  و ده ها 
مزایا متصور بوده و هست، اما به نظر می رسد تک نرخی شدن بنزین و به حاشیه 
رفتن این پروژه، این هزینه  و مزایا در حال هدر رفتن و رنگ باختن است. تاکنون 
۱۹ میلیون و 6۰۰ هزار کارت سوخت صادر شده که برای هر کدام از کارت ها ۱۸ 

هزار تومان هزینه پرداخت ش��ده که ۱۰ هزار تومان آن توسط مشتری و ۸۰۰۰ 
تومان آن توسط دولت پرداخت شده اس��ت؛ مبلغی که تاکنون تنها برای صدور 
کارت های س��وخت غیر از تجهیز جایگاه ها پرداخت شده ۳5۲ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون تومان است که این رقم بخش��ی از هزینه های پرداختی برای این پروژه 
است. در این میان کارشناسان بین دوراهی نگهداری و حذف کارت سوخت قرار 

گرفته و اظهارنظر های گوناگونی در این زمینه ابراز می دارند.
مساله افزایش بی رویه مصرف بنزین و به تبع آن افزایش میزان واردات و کاهش 
بهره وری انرژی در کشور، همواره مهم ترین چالش پیش روی دولت ها در نظام 
جمهوری اسالمی بوده و با وجود ارائه طرح ها و لوایح مختلف در فصول بودجه و 
تبادل نقطه نظرات میان دولت و مجلس در ادوار گذشته، هنوز برنامه جامعی برای 
رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در مورد آن مدون نشده است و به 
نظر می رسد تنها راه حل باقیمانده استفاده از سیستم اطالعاتی قدرتمند، برای 
کنترل مصرف براساس کاربری خودروهاست تا عالوه بر جلوگیری از تبعات منفی 
اقتصادی و اجتماعی کنترل مصرف، نوعی فرهنگ سازی و برنامه ریزی مصرف را 

نیز بین شهروندان ایجاد کند.
* کارت سوخت حذف نشود

 این در حالی اس��ت که ناصر س��ودانی، نایب رییس کمیس��یون انرژی مجلس 
اظهار کرد: پروژه کارت سوخت دارای فوایدی است که مهم ترین آن بحث قاچاق 
سوخت بود و باعث ش��د تا حدی مانع این کار ش��ود و نباید این کارت از چرخه 
مصرف حذف شود.وی افزود: از سوی دیگر کارت سوخت باعث ردیابی خودروها و 
همچنین کنترل مصرف سوخت است، اما با این وجود این طرح موافقان و مخالفان 

زیادی دارد و اکنون ه��م برخی به حذف این کارت ها نظر م��ی دهند. این افراد 
معتقدند هزینه های کنترل و نگهداشتن کارت های سوخت بیش از اندازه زیاد 
 است و با توجه به این که قیمت بنزین تک نرخی شده است، دیگر نیازی نیست این 
کارت ها در کارتخوان های جایگاه سوخت قرا بگیرد و زمان سوختگیری را افزایش 
دهد.سودانی تصریح کرد: استمرار کارت های سوخت ضرری ندارد و اگر دولت 
قرار است این کارت سوخت ها را حذف کند، بهتر است به صورت کارشناسی این 
کار را انجام دهد. همچنین می تواند با در نظر گرفتن و تغییر کاربری این کارت در 
ارگان های دیگر از این اطالعات بهره ببرد تا هزینه های انجام شده برنامه نویسی 

و کنترل پروژه هدر نرود.
* پروژه ای که نمونه ندارد

از سوی دیگر بیژن حاج محمدرضا، رییس اتحادیه جایگاه داران کشور اظهار کرد: 
پروژه کارت س��وخت در هیچ جای دنیا هیچ نمونه ای ندارد و این پروژه در ایران 
بدون کارشناسی انجام شد و میلیاردها تومان از درآمد کشور صرف آن شد.وی 
افزود: پروژه کارت سوخت در دولت گذش��ته کلید خورد و عملی شد، اما اکنون 
قیمت بنزین آزاد شده و دیگر جایی برای کارت سوخت باقی نمی گذارد؛ از سوی 
دیگر از کارت های سوخت نمی توان در جای دیگر استفاده کرد.رییس اتحادیه 
جایگاه داران کشور اضافه کرد: اکنون اعالم می شود که حدود ۳5۲ میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون تومان برای کارت های سوخت هزینه شده، اما واقعیت این است که این 
ارقام بیش از اینهاست. به این دلیل که کارت هایی که در اختیار جایگاه ها قرار دارد 
هم باید جزو فهرست هزینه ها اضافه شود و یک جایگاه ممکن است در یک روز ده 
کارت آزاد را به فروش برساند.حاج محمدرضا گفت: مهم ترین مشکلی که اکنون 

در جایگاه های سوخت حاکم است تاخیر در سوختگیری خودروهاست آن هم به 
این دلیل که به هر ردیف جایگاه یک کارت آزاد بیشتر تعلق نمی گیرد و ممکن 
است در یک زمان چهار خودرو به آن کارت نیاز داشته باشند.وی با اشاره به این که 
7۰ درصد مصرف بنزین کشور به صورت آزاد انجام می شود، افزود: میزان سوخت 

چه کارتی باشد و چه نباشد 7۲ تا 75 میلیون لیتر در روز است.
حاج محمدرضا تصریح کرد: این کارت ها برای این مورد توجه قرار گرفت که میزان 
مصرف به دست آید نه این که مصرف کاهش پیدا کند.وی درباره رابطه قاچاق و 
کارت سوخت گفت: اکنون بنزین به صورت آزاد و تک نرخی عرضه می شود و در 
همین حال هم ممکن است قاچاق صورت بگیرد. با کمی توجه و تحقیق می توان 
دریافت امکان تغییر کاربری آنالین کارت های سوخت وجود دارد و برای این کار 
کافی است دیتای این کارت ها تغییر کند و گزینه مورد استفاده آن مشخص شود 

تا پروژه این که میلیاردها تومان برای آن هزینه شده است به تاریخ سپرده نشود.
*دیتای کارت سوخت تغییر داده شود

همچنین سعید سپهری کیا، کارشناس فناوری اطالعات و استاد دانشگاه درباره 
حذف کارت س��وخت گفت: کارت های س��وخت تنها دارای ی��ک برنامه و دیتا 
هس��تند که اطالعات را در خود ذخیره می کنند و با استفاده از کارتخوان ها این 
اطالعات نمایش داده می شود، اما برای تغییر کاربری آن می توان دیتا یا همان 
برنامه درون کارت ها تغییر داده شود و به جای این که این کارت ها حذف شود، 
در جای دیگر و در یک سازمان دیگر مورد استفاده قرار گیرد.وی افزود: برای تغییر 
کاربری نیاز به تغییرات سخت افزاری نیست و باید برنامه آن تدوین و بازار هدف 

آن شناسایی شود.

کارت سوخت در کما

نمی توان روی موج بیکاری بازی کرد

مش��اور کانون عالی ش��وراهای اس��المی کار کش��ور گفت: رسیدن به 
هدف گذاری 31 میلیون شغل در سال 1400 نیازمند تصمیم یک نقشه 

جامع و فراهم کردن منابع و زیرساخت های مورد نیاز است.
علی خدایی اظهار کرد: برای آنکه به اش��تغال 31 میلیون نفری در سال 
1400 برسیم یک برنامه ریزی جامع و اساسی و منابع و زیرساخت های 
الزم احتیاج داریم.وی افزود: البته جمعیت کشور هم تا سال 1400 آنقدر 
رشد نخواهد کرد که به 31 میلیون ش��غل نیاز باشد در هر حال باید یک 
اقدام ملی و جدی برای اشتغالزایی صورت گیرد، زیرا ذهن جامعه از شعار 
خسته است و توقع عملیات ش��عاری و بازی با آمار را ندارد.مشاور کانون 
عالی شوراهای اسالمی کار کشور در پاسخ به این پرسش که آیا مشکل 
بیکاری با س��رمایه گذاری حل می ش��ود؟ گفت: بحث ما سرمایه گذاری 
نیست و دولت نباید به دنبال س��رمایه گذاری مالی باشد مگر در گذشته 
تزریق مال��ی به بنگاه های کوچ��ک و زودبازده نداش��تیم. آیا چیزی جز 
هدررفت نقدینگی و ثروت ملی حاصل ش��د؟خدایی با بیان این که باید 
نگرش ها به مقوله اشتغال تغییر کند، اظهار کرد: طبعا باید سرمایه گذاری 
محور حرکت کنیم ولی نه س��رمایه گذاری مالی، بلک��ه به منابع فکری، 
ایده های دانش بنیان و نوآوری توجه بیشتری معطوف کنیم.وی در پایان 
گفت: دولت قبل از هر چیز باید مشخص کند که قرار است کدام زیرساخت 
را برای اشتغال فراهم کند و براساس آن به سمت سرمایه گذاری و رونق 

بازار حرکت کند، زیرا دیگر نمی توان روی موج بیکاری بازی کرد.

 یک مقام مسوول با اشاره به افزایش سه برابری فروش و صادرات گازوئیل 
در بازارچه های مرزی به کشورهای همس��ایه گفت: ماهانه بیش از 34 
میلیون لیتر گازوئیل از بازارچه های مرزی به کشورهای همسایه صادر 

می شود.
 محمدرض��ا مظلومی درب��اره برنام��ه افزایش فروش س��وخت مایع در

 بازارچه ها و جایگاه های مرزی با کشورهای همسایه، گفت: در شرایط 
فعلی در اکثر مبادی مرزی فروش فرآورده ه��ای نفتی به ویژه بنزین و 
گازوئیل به صورت داخل باک و یا خرده فروشی در حال انجام است.مدیر 
بازرگانی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با اعالم اینکه در 
شعاع 20 کیلومتری مرزها در استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و 
بخش هایی از استان سیستان و بلوچستان فروش خرده فروشی به صورت 
 گسترده ای در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت، تصریح کرد: پیش بینی

 می ش��ود این روش جدید عرضه بنزین و گازوئیل به زودی در اس��تان 
کردس��تان هم عملیاتی ش��ود.این مقام مسوول اظهار داش��ت: در تیر 
ماه س��ال جاری بیش از 34 میلیون لیتر گازوئی��ل از طریق جایگاه ها و 
بازارچه های مرزی سوخت عرضه شده که نسبت به 12 میلیون لیتر مدت 
مشابه سال گذشته رشد حدود س��ه برابری را نشان می دهد.مظلومی با 
یادآوری اینکه میزان فروش سوخت و به ویژه گازوئیل در مبادی مرزی 
در مرداد ماه سال جاری هم افزایشی قابل توجه داشته است، تاکید کرد: 
پیش بینی می شود با تمهیدات دیده شده با اجرای این روش جدید عرضه 

در بخش مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی گام های مثبتی برداریم.

صادرات گازوئیل سه برابر شد

نامه فعاالن 
اقتصادی به 
جهانگیری؛

فروش نفت 
را به بخش 
خصوصی 

بسپارید
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در حال انقراض

 اقیان��وس ه��ا و دریاه��ا مجموع��ه واح��دی تش��کیل م��ی دهن��د ک��ه ب��ه دنی��ای 
اقیانوس ها موس��وم اس��ت. دنیای اقیانوس ها بیش از دو س��وم س��طح زمین را پوش��انده 
وش��امل ۹۴ درصد تمام آب های س��یاره زمین اس��ت؛ آب این پهنه وس��یع از نظرویژگی 
 های فیزیکی و ش��یمیایی نیز با آب هایی که در س��طح ق��اره ها جا گرفته، متفاوت اس��ت؛ 
 بر این اساس این اختالفات می توان آب های سطح زمین را به آب های اقیانوسی وآب های 
قاره ای تقسیم کرد. اختالف عمده بین اقیانوس ها ودریاها در میزان وسعت و ژرفای آنهاست؛ 
 در عین حال دریاها به س��بب این که در کنار خش��کی ها یا در میان آنها قرار دارند از لحاظ 
 ویژگی های فیزیکی و ش��یمیایی آب نیز با اقیان��وس ها اختالف دارند، امروزه بیش از س��ه 

اقیانوس نام برده می شود.
 اشکال مختلف حیات در اقیانوس

گون��ه ه��ای میکروس��کوپی زی��ر دری��ا از تن��وع زی��ادی برخ��وردار هس��تند. در اوایل 
 قرن ۲۱ نق��ش وی��روس ه��ا در اکوسیس��تم دریای��ی به خوبی ش��ناخته ش��ده اس��ت.

نقش فیتوپالنکتون ها به عنوان تامین کننده های منابع غذایی در اقیانوس به خوبی مشخص 
شده است. فیتوپالنکتون ها به انواع زیر تقسیم می شوند: سیانوباکتری ها )که به آنها جلبک 
یا باکتری های س��بز- آبی نیز گفته می ش��ود(، انواع جلبک ها که عبارت هس��تند از قرمز، 
سبز، قهوه ای و دیاتوم های زرد – س��بز، دینوفالژالت ها، ائگلنوئیدها، کوکولیتوفوریت ها، 
 کریپتوموندانس،کلروموندانس، پاریسنوموندانس و سیس��لیکوفالژالت ها. زوپالنکتون ها 
نمون��ه ه��ای ب��زرگ ت��ر از فیتوپالنکت��ون ه��ا هس��تند و هم��ه گ��روه ه��ای 
آنهاج��ز ان��واع میکروس��کوپی محس��وب نم��ی ش��وند. بس��یاری از پروتوزواه��ا، 

زوپالنکت��ون هس��تند، مانن��د دینوف��الژالت ه��ا، زوف��الژالت ه��ا، فرامینیفره��ا 
 و رادیوالرین ه��ا. بس��یاری از گونه های جان��وری بزرگ ت��ر در ابتدای زندگ��ی به صورت 
زوپالنکت��ون ه��ا هس��تند؛ مانن��د الرو ماه��ی ها یا ش��کل ه��ای اولی��ه س��تاره دریایی. 
زندگ��ی گیاهی معم��والدر مقایس��ه ب��ا زندگ��ی جان��وری از تن��وع کمتری برخ��وردار 
اس��ت. بس��یاری از قس��مت های کم عمق اقیانوس با گیاهان و جلبک ها پوش��یده ش��ده 
 اس��ت. جلبک های��ی نظی��ر »Sargassum« و جلبک قه��وه ای از این گروه محس��وب 
 می ش��وند. گیاهانی که می توانند در دریا به بقای خود ادامه دهند معموالدر اعماق کم پیدا 
می شوند؛ مانند علف های دریایی، منطقه بین جزر و مد نیز محیط مناسبی برای زندگی گیاهی 

است. بسیاری از قسمت های کم عمق اقیانوس با گیاهان و جلبک ها پوشیده شده است.
 سایر گونه های زیستی در اقیانوس

ستاره دریایی و ش��قایق دریایی، کرم های دریایی، نرم تن صدف دار، اسکوئید و اختاپوس، 
اسفنج ها، بریوزوآ و  اکینودرم ها شامل ستاره دریایی، هستند.

ماهی ها
 ماه��ی ه��ا یک��ی از ب��زرگ ترین گ��روه ه��ای جان��وری هس��تند ک��ه در س��طح زمین 
 وج��ود دارن��د و ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه هن��وز در محی��ط ه��ای آب��ی زندگی م��ی کنند 
نش��ان می دهد که عوامل زیادی در تکامل آنها مهم هس��تند. آناتومی ماهی ها شامل قلب، 
 اپرکولوم، غدد ترش��حی که تولید کننده مخاط هستند، کیسه های ش��نا، آبشش، لب ها و 
چشم ها است. ماهی در شرایط دریا و زیر آب می تواند عمل تنفس انجام دهد؛ زیرا اکسیژن 
مورد نیاز خود رابا استفاده از آبشش هایش از آب دریا دریافت می کند. باله ها به ماهی کمک 

می کند تا بتواند در محیط آبی پایدار باقی بماند.
پستانداران دریایی

پنج نوع مختلف پستانداران دریایی وجود دارند. وال های دندان دار که خود شامل وال های 
Sperm و دلفین ها می باشند. همچنین Cetaceans دارای وال های بالن مانند وال های 

خاکستری، وال های کوهاندار و وال های آبی است.
 نهن��گ دریای��ی، گون��ه انق��راض یافت��ه گاو دریای��ی، س��یل ه��ا و ش��یرهای دریای��ی.

 خ��رس ه��ای قطب��ی )خان��واده Ursidae( ه��م ج��ز پس��تانداران دریایی محس��وب 
می شوند، زیرا از نظر غذایی به دریا وابسته هستند.

 ریف های مرجانی
یک��ی از س��نگین تری��ن موج��ودات اقیان��وس، ری��ف ه��ای مرجان��ی هس��تند. ریف ها 
 از تنوع زی��ادی برخوردارن��د. ریف ها هم در آب س��رد و ه��م در آب گرم موجود هس��تند. 
ریف های مناطق حاره اکثرادر آب های آب گرم موجودند. در حال حاضر در زیست شناسی 
دریایی، ریف ها و پدیده ال نینو مورد توجه قرار گرفته است. در سال ۱۹۹۸، ریف های مرجانی 

واقعه سفید شدگی برای یک بار در هزار سال متحمل شدند.
این واقعه سبب ش��د که تعداد زیادی مرجان در سطح جهان به دلیل افزایش ناگهانی دما در 
س��طح دریا از بین رفتند. برخی از ریف ها می توانند به شرایط اولیه برگردند، اما دانشمندان 

معتقد هستند که ۵۸ درصد ریف های مرجانی در معرض خطر قرار گرفته اند.
اقیانوس شناسی زیست شناختی

 زیس��ت دریایی یا اقیانوس شناس��ی زیس��ت ش��ناختی تم��ام جان��وران دریایی، ش��امل 
پالنکتون ه��ای میکروس��کوپی )از فمتوپالنکت��ون که ح��دود 0/0۲ میکرومتر هس��تند 
ت��ا فیتوپالنکتون ها ک��ه تولیدکنن��دگان اصلی غ��ذای دریا هس��تند( تا وال ه��ا که طول 
بدن ش��ان به ۳۳ متر می رس��د را موردبررس��ی ومطالعه ق��رار می دهد. محی��ط هایی که 
در این رش��ته مورد بررس��ی قرار می گیرن��د عبارت هس��تند از الیه های کوچک س��طح 
آب که در آن ارگانیس��م ها و اجزا زیس��تی در س��طح بین س��طح اقیانوس و اتمس��فر قرار 
گرفته اند ت��ا بخش های عمی��ق اقیانوس ها ک��ه گاهی اوق��ات عمق آنها ب��ه ۱0000 متر 
 و ی��ا بیش��تر هم م��ی رس��د. ری��ف ه��ای مرجان��ی، مجموع��ه جلبک ه��ای قه��وه ای، 
محیط جزر و مد، محیط های گلی، ماس��ه ای و س��نگی و مناطق پالژیک اقیانوس مناطقی 

هستند که در آنها مواد جامد کمتر دیده می شوند.
 تع��داد زی��ادی از جمعی��ت جان��وری و گیاه��ی س��طح زمی��ن در اقیان��وس زندگ��ی 
 م��ی کنند. ب��ا وجودی ک��ه اقیان��وس ه��ا ۷۱درصد س��طح زمی��ن را به خ��ود اختصاص 
داده اند، در مقایسه با خشکی ۳00 برابر موجودات را در خود جای داده اند. بسیاری ازگونه های 
اقیانوسی از نظر اقتصادی برای انسان اهمیت دارند مانند ماهی هایی که تامین کننده غذای 
انسان می باشند. البته باید این نکته را مورد توجه قرار داد، که بین موجوداتی که در اقیانوس و 

در خشکی زندگی می کنند، رابطه مستقیمی وجود دارد.
اطالعات انس��ان درباره ارتباط زندگی در دریا با چرخه های مهم م��واد مانند چرخه کربن و 
انتقال انرژی در اکوسیستم در حال گسترش است؛ با وجود این قسمت های زیادی از اعماق 
اقیانوس هنوز ناشناخته باقی مانده است.یکی از مطالبی که در زیست شناسی دریایی به کار 
می رود، اکتشاف و نقشه برداری از چرخه زندگی گونه های مختلف و مکانی که این گونه ها 

درآن زندگی می کنند، می باشد.
زیس��ت شناس��ان دریایی، تاثیر جریان های اقیانوس��ی و جزر و مد بر زندگی دریایی، یا اثر 
 س��ایر عوامل موجود در اقیانوس را در رش��د، پراکندگی و زندگی گونه های دریایی بررسی 
 می کنند. اخیرا از دس��تگاه های��ی مانند GPS برای ثب��ت بصری وقایع زیر دریا اس��تفاده 
 می ش��ود. دانش��مندان مکان هایی را ک��ه گونه های مختل��ف دریایی زندگ��ی می کنند و 
چرخه های زندگی خود را می گذرانند، مورد بررس��ی قرار می دهند. برخی از دستگاه هایی 
که در زیر دریا مورد استفاده قرار می گیرند، برای تشخیص کلیه چرخه های زندگی مناسب 

نیستند، زیرا شرایط کاری در اقیانوس دشوار است.

خبر

 مدی��ر تیم پای��ش وپژوه��ش انجم��ن یوزپلن��گ ایرانی از 
زن��ده گی��ری و تجهی��ز چهارمی��ن پلن��گ ب��ه گردنبند 
 ردی��اب ماه��واره ای پ��س از۱0 ش��ب تل��ه گ��ذاری 

خبرداد.
 محمد صادق فرهادی نیا گف��ت: این پلنگ در منطقه پارک 
ملی تندوره در شمال استان خراسان رضوی پس از ۱0 روز 
 تله گذاری ، به صورت زنده گرفته شد و به ردیاب مجهزشده

 است.
وی با اش��اره به اینک��ه این پلن��گ ، یک پلنگ ن��ر با حدود 
 چهارس��ال س��ن اس��ت بیان کرد: چهارمین پلن��گ مجهز 
به ردیاب ماهواره ای به پاس ت��الش کاوه حبعلی از اعضای 

پرتالش تیم، » کاوه « نامگذاری شده است.
فرهادی نیا افزود: سه پلنگ ماهواره ای دیگر ایران به ترتیب 
برنا، بردیا و برزو نام دارند، که سال گذشته به گردنبند ردیاب 

مجهز شده اند.
 وی یادآور ش��د: برای اجرای پروژه بوم شناسی پلنگ ایرانی

 در شمال ش��رقی ایران، در این دوره عالوه بر همکاری های 
دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست، 
دفتر تنوع زیس��تی و حیات وحش س��ازمان محیط زیست، 
 اداره کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان خراس��ان رضوی

  و محی��ط بانان منطق��ه، دکت��ر ژک کاندورپ با ۳۵ س��ال 
 س��ابقه کار از کش��ور هلند به عنوان پزش��ک گ��روه حضور

 داشت.
وی گفت: در این سفر، یک گروه تصویربرداری از کشور هلند 
نیز همراه تیم بود تا دستاوردهای این پروژه در قالب مستندی 
آموزشی تهیه و در دو قس��مت در تلویزیون کشورهای هلند 

و بلژیک پخش شود.

چهارمین پلنگ، به گردنبند 
ردیاب ماهواره ای مجهز شد

4

عکس روز 

دیدنی  هادنیای حشرات

سوسک هایی 
که دل گردشگران را برده اند

خس��رو مهین روس��تا، اقامتگاه بومی را در قاس��م آباد گی��الن اداره می کند 
و ب��رای گردش��گران ایرانی و خارج��ی که در خان��ه ی گیالن��ی اش اقامت 
 دارند، توره��ای محلی متنوع��ی برگزار می کن��د؛ از تور مزرع��ه و کارخانه 
چای ایرانی گرفت��ه تا کوهنوردی در قله ی»َس��ماموس«، طبعیت گردی در 
»جواهردشت« و تماش��ای مزارع گل و گیاه قاس��م آباد، اما شاید جذاب تر از 
همه یافتن حشرات بومی ایران و ماجراجویی همراه با آن ها در طبیعت باشد.

 مهین روس��تا، سوس��ک »س��رگین غلت��ان« را ک��ه بوم��ِی ایران اس��ت، 
یک��ی از حش��رات م��ورد عالق��ه ی گردش��گران می دان��د و می گوی��د: 

گردش��گرانی که ب��ه ای��ن منطقه می آین��د وقت��ی درباره ی این سوس��ک 
 می ش��نوند، برای دیدنش هیجان نش��ان می دهن��د. این سوس��ک ها را که 
در حال غلتاندن س��رگین و فضله ی حیوانات هستند، حتی در حیاط خاکی 
خانه هم می توان دید. س��رگین غلتان ها که تقریبا در تمام نقاط ایران دیده 
می ش��وند، نوعی سوس��ک هس��تند که از مدفوع حیوانات تغذیه می کنند و 

توانایی جمع آوری فضله تا ۲۵0 برابر سنگین تر از وزن شان را دارند.
این سوسک تیره رنگ و سخت پوس��ت که در مصر باس��تان الهه خورشید و 
موجودی مقدس ب��وده و نماد آن در تصویرگری ه��ا و کاخ های مصری دیده 
می ش��ود، در لغت نامه ی دهخدا »گوگار« نام دارد. سرگین غلتان ها توانایی 
پرواز هم دارند، وقتی بال می گشایند ، انگار یک هواپیمای باز مانده از جنگ 

جهانی دوم به حرکت درآمده است.
این سوسک ها که بسیاری از حشره شناسان، قوی ترین سوسک و گونه ای از 
آن را هرکول می نامند، به محض آن ک��ه بوی فضله ی جانداران دیگر را حس 

می کنند دسته جمعی در محل تخلیه فضله فرود می آیند.
آن ها برای جمع آوری و ِگرد کردن سرگین ها از دست و پای قدرتمند و سر اره 
شکل خود استفاده می کنند و فضله را به سمت النه می غلتانند. در مطالعات 
دانشمندان سوئدی نیز اثبات شده که سرگین غلتان از ستاره ها و درخشش 
راه شیری برای ردیابی مسیر خود استفاده می کند. براساس یافته های محققان 
دانشگاه لوند سوئد، سوسک س��رگین غلتان حتی در شب های صاف و بدون 
ماه می تواند در یک مسیر مستقیم حرکت کند. این پژوهش ، نشان دهنده ی 
نخستین شواهد متقاعدکننده از بهره برداری حشرات از آسمان پرستاره برای 
جهت یابی بوده و اولین س��ند از کاربرد کهکشان راه شیری به عنوان سیستم 

ناوبری در قلمرو حیوانات است.

غار یخ مراد، یکی از جاذبه های گردش��گری استان البرز محسوب می شود 
و بلورهای یخی در ماه های اس��فند و فروردین چشم هر بیننده ای را خیره 

می کند.
به گزارش سایت خبری محیط زیست ایران )IENA(،کهنه ده، روستایی 
در جاده چالوس و پس از دوراهی گچسر واقع شده و سابقه ای دیرینه در این 
منطقه دارد که بر اثر سیالب بارها تخریب شده و مورد بازسازی قرار گرفته 
است، که به کهنه ده شهرت یافته است؛ اما غار یخ مرادکه در این روستا واقع 

شده بر زیبایی دوچندان آن افزوده است.

یخ مراد در 6۵ کیلومتری تهران و در ارتفاع ۲6۴0 متر از س��طح دریا قرار 
دارد که جریان رودخانه آزاد بر که آب حوضه کوه هفتخوان و گردنه عسلک 

را به رودخانه کرج می ریزد، جلوه ویژه ای به غار بخشیده است.
نام غار که ترکیبی از طبیعت و معنویت را ش��امل می شود، بیان کننده ی 
عقیده ی درمان بیماران در گذشته اس��ت، که با خوردن یخ دائمی غار که 
 در هیچ فصلی از سال ذوب نمی ش��ود بهبود می یافتند و به همین علت به 

یخ مراد شهرت گرفته است.
از ویژگی های در خور توجه غار، مطبق بودن آن است که در میان غارهای 
ایرانی کمتر دیده می شود و همچنین تاالرهای مختلف غار که از بلورهای 

یخی پوشیده شده است بر زیبایی آن می افزاید.
زمین شناس��ان معتقدند که فس��یل موجود بر روی س��نگ بزرگی که در 
دهانه اصل��ی غار وج��ود دارد مربوط به دوره س��وم زمین شناس��ی به نام 
 کاردیتا است که در حدود ۵0 میلیون سال پیش در زیر دریا به وجود آمده 

است.
یکی از جاذبه های گردش��گری غار س��رمای غار و برودت زیر صفر آن در 
فصل های پاییز و زمس��تان و ابتدای بهار اس��ت که برخالف غارهای دیگر 
 است؛ و غار یخ مراد را جزء یکی از جاذبه های گردشگری طبقه بندی کرده

 است.
غار یخ مراد در تمام ماه های سال قابل بازدید است؛ اما بهترین زمان برای 
 بازدید، ماه های اسفند و فروردین اس��ت که آب های ناشی از بارندگی که 
به ص��ورت چکه وارد غ��ار می ش��ود، س��تون های زیب��ا از بلورهای یخی 
 را تش��کیل می دهد ک��ه منظ��ره ای خیره کنن��ده را ب��رای مخاطب رقم 

م ی زند.

غـار یـخ مـراد

شگفتـی های

دریـا و اقیانـوس
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رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: ب��ا انج��ام همکاری های 
بین المللی، مفس��دان مالی ف��راری، نبای��د هیچ پناهگاه امنی داش��ته 
باش��ند و کش��ورهای غرب��ی به ط��ور خ��اص و س��ایر کش��ورها باید 
 ف��رش قرم��ز را از زی��ر پ��ای مجرم��ان و اف��راد فاس��د ف��راری جمع

 کنند.
به گ��زارش فارس،  ناصر س��راج با ش��رکت در ش��انزدهمین کنفرانس 
بین المللی مبارزه با فس��اد، که از س��وی س��ازمان ش��فافیت بین الملل 
در کش��ور مالزی در حال برگزاری اس��ت اع��ام کرد: اگر کش��ورهای 
غربی با هم��کاری با کش��ورهای درحال توس��عه، فرش ه��ای قرمزی 
که ب��رای مفس��دان په��ن کرده ان��د را جم��ع ک��رده و زیر پای ش��ان 
را خال��ی کنن��د، دیگ��ر بهش��ت امن��ی ب��رای آنه��ا متصور نیس��ت 
و در این ص��ورت اقدام عمل��ی برای مقابله جدی با فس��اد و بازگش��ت 
 اموال و پول ه��ای به س��رقت رفته کش��ورها ب��ه مبدأ تحق��ق خواهد

 یافت.
س��راج در حاش��یه برگزاری ش��انزدهمین کنفران��س بین المللی و در 
دیدار با مس��ووالن و مقام��ات ش��فافیت بین الملل اف��زود؛ عزم جدی 
مقامات و مسووالن جمهوری اس��امی ایران مقابله جدی با فساد است 
و در این ارتباط کلیه کش��ورها به ویژه کش��ورهای توس��عه یافته باید با 
همکاری های عملی کش��ورهای درحال توس��عه را یاری بخش��یده و از 
 مرحله حرف بی��رون آمده و به ط��ور واقعی این مب��ارزه را مؤثر و جدی

 سازند.
در دیدارهای حاش��یه ای نخس��تین روز کنفران��س بین المللی مبارزه 
با فس��اد، مس��ووالن و مقام��ات کش��ورهای مال��زی، فرانس��ه، آلمان، 
س��وئد، نماینده پرتغال به عنوان عضو پارلمان اتحادی��ه اروپا و مدیران 
منطق��ه ای ش��فافیت بین الملل��ی در دی��دار و گف��ت وگو با س��راج، از 
عزم ای��ران برای مقابله با فس��اد اس��تقبال کرده و قول مس��اعدت های 
بیش��تر در حوزه ه��ای مختل��ف به وی��ژه حوزه ه��ای همکاری ه��ای 
 بین الملل��ی ب��رای اس��ترداد مجرمی��ن و بازگرداندن ام��وال را مطرح 

کردند.
در مراسم افتتاحیه شانزدهمین کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد که 
در شهر بوتراجایا )پایتخت اداری( کشور مالزی در حال برگزاری است، 
سناتور پائوال سنگکوان، وزیر دفتر نخس��ت وزیری کشور مالزی به ایراد 

سخنرانی پرداخت.
هم چنین در این مراس��م، ریی��س ش��فافیت بین المللی، آق��ای خوزه 
اوگاز، ریی��س ش��فافیت مال��زی، آق��ای اکبر س��تار، رییس ش��ورای 
کنفران��س بین المللی مب��ارزه با فس��اد آقای آک��ره مونا و آق��ای داتو 
 مصطفی معاون کمیس��یون مبارزه با فس��اد مالزی به ایراد س��خنرانی

 پرداختند. ش��انزدهمین کنفرانس بین المللی مبارزه با فس��اد با حضور 
بیش از یک هزار میهمان خارجی از بیش از 130 کشور جهان در بوتراجایا 
 برگزار سد. کنفرانس پیشین، سال 2012 به میزبانی کشور برزیل برگزار

 شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور:

مفسدان مالی فراری، نباید هیچ 
پناهگاه امنی داشته باشند

کیفی��ت زندگ��ی مفهوم��ی روانش��ناختی و ش��امل میزان 
رضایتمندی فرد از زندگی اش اس��ت ک��ه در برگیرنده ابعاد 
سامت جسمانی، روانی، شرایط اقتصادی، باورهای شخص و 

تعامل او با محیط است.
امیر محمد شهسوارانی، با بیان اینکه کیفیت زندگی از جمله 
مفاهیم پرکاربرد و رایج در محافل علمی امروزی است، اظهار 
داشت: در بیش��تر عرصه های مش��ارکت های فردی و عملی، 
صحبت از کیفیت زندگی رایج ش��ده اس��ت ت��ا جایی که در 
صحبت های روزمره مردم نیز کیفی��ت زندگی به کرات مورد 

استفاده قرار می گیرد.
وی ادامه داد:کیفیت زندگی به صورت برداش��ت و درک فرد 
از وضعیت زندگی خود است که در ارتباط با عوامل فرهنگی، 
اهداف، عقاید و باورهای ش��خص تعیین می ش��ود. به عبارت 
دیگر، کیفیت زندگی، برداشت ذهنی فرد از میزان رضایتمندی 

خود از زندگی و غنای آن است.
این متخصص حوزه بهداشت روان گفت: مفهوم کیفیت زندگی، 
مفهومی کامًا روانشناختی است که بخش مهمی از احساس 
سامت عمومی محسوب می ش��ود. وی افزود:کیفیت زندگی 

آشفته، یکی از علل اصلی و معلول بیماری های روانی به شمار 
می رودکه عاملی مهم در ارزیابی پیام��د روش های گوناگون 

درمانی است.
 مهم ترین عام�ل تعیین کنن�ده کیفیت زندگی، 

سالمتی روانشناختی است
این روانشناس با اشاره به اینکه سنجش کیفیت زندگی افراد، 
به ش��کلی پایدار اطاعاتی س��ودمند برای برنام��ه ریزی ها و 
ارزیاب��ی راهبردهای روانش��ناختی در اداره ش��ئون مختلف 
زندگی فردی و اجتماعی ارائه می دهد، گفت: مهمترین عامل 
 تعیین کننده کیفیت زندگی افراد، س��امتی روانش��ناختی

 است.
همچنین کیفیت زندگی دستاورد مراقبت های بهداشت روانی 
و میزان تاثیر س��امت روان بر زندگی فرد را ارزیابی می کند. 

بنابراین می ت��وان گفت که مراقبت های بهداش��ت روان تنها 
زمانی شایسته ارزیابی می ش��وندکه کیفیت زندگی به خوبی 
کمیت زندگی در افراد تحت پوشش خدمات، بهبود یافته باشد.

وی افزود:کیفیت زندگ��ی مفهومی چندبعدی اس��ت که در 
برگیرنده ابعادی چون س��امت جس��مانی، روانی، ش��رایط 

اقتصادی، باورهای شخصی و تعامل با محیط است.
 عوامل موثر بر کیفیت زندگی

شهس��وارانی در تش��ریح عواملی که در کیفیت زندگی افراد 
موثرند، اظهار داش��ت: مهم ترین عوامل تاثیرگذار در کیفیت 
 زندگی ش��امل ویژگی ه��ای درون ف��ردی، رف��اه، خانواده،

 نگرش های مثبت مذهبی و سرمایه اجتماعی هستند.
این متخصص حوزه سامت روان تصریح کرد: کیفیت زندگی 
را می توان به چهار بعد عملکرد جس��می، روانی، اجتماعی و 

معنوی تقسیم کرد که هر یک از این ابعاد خود دارای اجزایی 
است. اجزای عملکرد روانی ش��امل وجود یا فقدان اضطراب، 
افسردگی، س��ازش و بیماری اس��ت و اجزای عملکرد معنوی 
ش��امل پرداختن به کارهای مذهبی از قبیل دع��ا و راز و نیاز 

با خداست.
 میزان رضای�ت از همس�ر کیفیت زندگ�ی را باال 

می برد
وی افزود: در بررس��ی کیفیت زندگی، کیفیت زندگی ادراکی 
و محیطی مد نظر اس��ت. ابعاد کیفیت زندگی ادراکی شامل 
رضایت از خویش��تن، زندگی خانوادگی، س��امت و همس��ر 
ابعاد کیفیت زندگی محیطی دربرگیرنده رضایت از مس��کن، 
مدارس، خدمات بهداشتی، سامت و امنیت، راه ها و حمل و 

نقل و اشتغال است.
وی خاطرنشان کرد: بهترین راه برای افزایش کیفیت زندگی، 
آموزش مهارت ه��ای زندگی و نیز بهره گی��ری از متخصصان 
بهداش��ت روان در محیط ه��ای آموزش��ی ش��امل مدارس، 
دانشگاه ها، مراکز تحقیق و توس��عه، مدیریت منابع انسانی، و 

دوره های آموزش های رفتار سازمانی است.
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س��اختمان چند میلیاردی کمیته امداد در منطقه سوهانک، 
س��رانجام پس از س��ال ها حرف و حدیث فروخته می شود و از 
این پس مدیران این نهاد بایس��تی در اط��راف میدان آزادی به 

مددجویان و نیازمندان خدمت رسانی کنند.
 س��ید پرویز فتاح که با حکم مق��ام معظم رهب��ری،  به عنوان

 رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( منصوب شد و از نیمه دوم 
سال جاری رسماً فعالیت خود را در این نهاد آغاز کرد.

وی از بدو ورود به کمیته امداد به افزایش اعتماد عمومی کمیته 
 امداد امام خمین��ی)ره( در این دوره اش��اره ک��رد و گفت:باید

 سعی کنیم این اعتماد بیشتر از گذشته باشد.

فتاح در مراس��م تودیع و معارفه با اش��اره به پرهی��ز از هرگونه 
تشریفات، تبلیغات بی اثر، گردهمایی ها و همایش های متعدد، 
گفت:  بنده منتس��ب به طیف س��پاه و بسیج هس��تم و همواره 
حرکت های ما مبتنی بر روش های الهی و خدمت رسانی بی منت 

و بی صدا خواهد بود.
رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( خاطرنشان کرد: مجموعه 
امداد، عقبه و گذرگاه سخت انقاب محسوب می شود و قطعا اگر 
بتوانیم از این گذرگاه عبور کنیم به موفقیت های خوبی دست 
پیدا خواهیم کرد و امیدواریم دعای مددجویان پشتوانه محکم 
نظام اسامی باشد. رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( در ادامه 

کار خود در این نهاد، تغییرات محدود را در دستور کار خود قرار 
داد و در واقع حکم مسوولیت اکثر معاونان سابق کمیته امداد را 

برای دو سال دیگر تمدید  کرد.
فتاح با سرکش��ی از اس��تان های مختلف ضمن هم��دردی با 
مددجویان و نیازمندان به آنها وعده داد که کمیته امداد بیش از 

گذشته آنها را در حوزه های مختلف حمایت خواهد کرد.
»فروش ساختمان کمیته امداد در س��وهانک« خبری بود که 
فتاح در تاریخ شانزدهم خرداد سال جاری در گفت وگو با فارس 
به آن اشاره کرد. فتاح با اشاره به فروش ساختمان کمیته امداد 
در منطقه سوهانک، اظهار داشت: بنده چندی پیش طرح فروش 
این ساختمان را در جمع اعضای هیات امنای کمیته امداد مطرح 
کردم. وی تصریح کرد: پس از مطرح ش��دن فروش ساختمان 
کمیته امداد امام خمینی )ره( در سوهانک، اعضای هیات امنا 
کارهای مطالعاتی را انجام دادند و در نهایت به بنده اجازه فروش 
ساختمان را دادند. فتاح با تاکید بر اینکه فروش ساختمان کمیته 
امداد در سوهانک کار بس��یار سنگین و دش��واری است، بیان 
داشت: فروش یک مجتمع 10 هکتاری آن هم به مبلغ بسیار باال 
کار سختی است و هر کسی توان خرید این ساختمان را ندارد. 
رییس کمیته امداد امام خمینی )ره(  گفت: به همین جهت ما 
رایزنی هایی را با بخش خصوصی و بخش دولتی انجام داده ایم و 
امیدواریم در ماه های آتی به نتیجه مطلوبی در خصوص فروش 

ساختمان کمیته امداد در سوهانک برسیم.
وی ادامه داد: پس از فروش س��اختمان کمیته ام��داد، درآمد 

حاصله از آن صرف امور مددجویان تحت پوشش خواهد شد.
فتاح با اش��اره به انتقال و جابه جایی مس��ووالن کمیته امداد و 
کارکنان این مجموعه از س��وهانک، گفت:  پ��س از فروش این 
ساختمان، محلی در منطقه پایین شهر خریداری خواهد شد و 
تمام مسووالن و پرسنل مرکزی امداد در آن مستقر خواهند شد.

رییس کمیته امداد امام خمینی )ره(  در پایان در خصوص قیمت 

نهایی ساختمان کمیته امداد در سوهانک، خاطر نشان کرد: در 
این زمینه قیمت کارشناسی شده اعام خواهد شد.

و اینک با گذش��ت حدود 90 روز، فتاح به قول خود عمل کرد و 
ساختمان جدیدی را برای کمیته امداد مرکزی در میدان آزادی 
خریداری کرده اس��ت و به زودی از منطقه سوهانک به اطراف 

میدان آزادی اثاث کشی خواهند کرد.
ساختمانی که به گفته یکی از مس��ووالن کمیته امداد از بنیاد 

مستضعفان خریداری شده است و تقریباً نهایی شده است.
فتاح در خصوص فروش س��اختمان کمیته امداد در سوهانک 
نیز تأکید ویژه ای بر این موضوع دارد که این س��اختمان باید به 
قیمت فروخته شود و هیچ تخفیفی برای فروش آن به خریداران 
داده نمی ش��ودوی در نشست اخیر خود با رس��انه ها مجدداً بر 
فروش ساختمان امداد تأکید کرد و گفت:تصمیم ما برای فروش 
ساختمان سوهانک و نقل مکان قطعی است و ما در این زمینه 

شاهد حمایت مردمی بودیم.
فتاح افزود: البته این اقدام منتقدانی نیز دارد که باید نظرش��ان 
درست باشد آنها می گویند خرید و فروش این ساختمان حرف 
و حدیث دارد و نقل مکان هزینه بر اس��ت اما ما به احترام افکار 
عمومی این کار را انجام می دهیم. اینجا محل امداد به محرومان 

است و باید سطح کار مدیران را به محرومان نزدیک کنیم.
رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( تصریح کرد: ما می خواهیم 
ساختمان کمیته امداد به قیمت فروخته شود و کاری کنیم که 
حرف و حدیث در آن نباشد. ما به مشتریان نیز گفتیم که شرایط 
ما را بپذیرند چرا که پول فروش ساختمان متعلق به محرومان 
اس��ت و ذره ای در آن تخفیف نمی دهیم. این پول بعد از فروش 

ساختمان بلوکه و در حمایت از محرومان صرف می شود.
به گزارش ف��ارس،  طی هفته ه��ای آتی مدی��ران و معاونان و 
کارکنان کمیته امداد پس از مدت ها فعالیت در س��وهانک به 

میدان آزادی منتقل خواهند شد.

  اثاث کشی از ساختمان چند میلیاردی
 کمیته امداد در سوهانک به سمت آزادی

یک شب زندگی با ظاهری همانند معتادان کارتن خواب در میدان شوش تهران هم 
نتوانست عمق فاجعه آسیب های اجتماعی در قلب پایتخت را نمایان کند.

تهران . خیابان فدائیان اسام . میدان ش��وش ... جایی امن و معروف برای معتادان 
متجاهر و سارقان خرده پای تهرانی که برای دیدن و شنیدن ناگفته ها مجبور شدم با 
ظاهری شبیه معتادان و کارتن خواب ها یک شب را زیر پوست پایتخت زندگی کنم.

ساعت 1۸ عصر یکی از روزهای شهریور... آرام آرام تعداد معتادان، کارتن خواب ها، 
افراد دوره گرد و سارقان خرده پا در حواشی میدان شوش زیاد می شود. هر که بقچه 
 یا کوله و گونی در بغ��ل دارد و در پیاده راه دور میدان بس��اطش را پهن می کند. از

 کفش های بدون بند و کهنه، ابزارآالت فرسوده، کیف پول، تلفن همراه سرقتی تا 
سیخ کباب، رادیوی قدیمی، کمربند پوسیده و غیره ... خریدار و فروشنده هر دو از 
یک قماش هس��تند و هیچ مشتری یا فروش��نده خارج از کارتن خواب نمی توانید 
مشاهده کنید. فروشندگان هم قیمت می دهند و هم با لوله شیشه ای پایپ خیلی 

راحت در انظار مخدر شیشه مصرف می کنند.
۱۵ سال است پاتوقم شوش است!

یکی از کارتن خواب ها ، جوانی 2۷ س��اله بود که تنها یک جفت کتانی و چند تکه 
پرده توری قدیمی در بساطش داش��ت. با تعارف چند نخ سیگار به او گفتم: خیلی 
 وقته اینجا بس��اط می کنید؟ نگاهی به م��ن انداخت وگفت: بله حدود 1۵ س��ال

 است ... و بعد به سایر سواالتم پاسخ درستی نداد. اما وقتی پرسیدم از صبح تا شب 
چه می کنید گفت: سرقت، دزدی، کیف قاپی، گشتن در سطل زباله ... تا چیزی برای 

فروختن پیدا کنم.
درد و دل های یک جگرکی

 نکت��ه قابل تام��ل این ب��ود که تم��ام مغ��ازه ه��ای نزدیک می��دان ب��از بودند و 
کارتن خواب ها روبه روی مغازه ها بس��اط خود را پهن کرده و هرکاری می کردند. 
البته از نزدیک،  ش��اهد درگیری چند مغازه دار با معتادان بودم که می خواس��تند 

 آنها را از جلوی مغ��ازه متفرق کنند. با این حال با ظاهری که داش��تم نمی ش��د با
 مغازه دار مصاحبه کرد چون می ترسیدند تا اینکه به بهانه خوردن  پنج سیخ جیگر 
وارد یک جیگرکی شدم. بعد از اثبات خبرنگاری صاحب مغازه گفت: سال های سال 
است وضعیت همینطور مانده و کاری از دست مسوول و ماموری بر نمی آید. ماموران 
می آمدند و هر بار گشت زنی و بگیر و ببند بود اما بعد از رفتن ماموران باز همین آش 

و همین کاسه است. 
خانه اجاره ای ویژه معتادان

می گفت: وقتی پاتوق تمامی معتادان این منطقه و حتی سایر مناطق جنوب تهران 
 شوش اس��ت،  نمی ش��ود یک روزه و یک ماهه کار را تمام کرد. در این منطقه افراد

 خانه های چند اتاقه خود را به معتادان و س��ارقان اجاره می دهند و در هر اتاق هم 
20 نفر می خوابند. اصا سودآوری خوبی برای صاحب خانه ها دارد. نه نیاز به رنگ و 

نقاشی است و نه هزینه های دیگر ...خرابه اش را اجاره داده کیفش را می برد!
س��وال کردم چرا مغازه داران میدان ش��وش از مصاحبه یا انتقاد و اعتراض به وضع 
موجود می ترسند؟ پاسخ داد: مگر کاسب محل از جانش سیر شده...؟! اینجا معتاد 
نعشه می آید و معلوم نیست چه بیماری یا فازی دارد و از ما درخواست نان، کیک یا 
حتی آب می کند. من مجبورم بدهم چون اگر این کار را نکنم یا شیشه مغازه را پایین 
می آورد و یا با چاقو به من حمله می کند. شاید باورتان نشود اما روزانه 20 تا 30 مورد 
اینطور داریم. در حال گفتگو بودیم که معتادی وارد جگرکی شد و گفت: این تخم 
مرغ من را بپزید به من بدهید؟ و مغازه دار نگاه کرد و گفت این هم نمونه زنده اش...!

گشت محسوس نیروی انتظامی
پس از خروج از جگرکی یک گروهبان و یک سرباز نیروی انتظامی با موتورسیکلت در 
پیاده راه میان بساط معتادان و سارقان در حال گشت بودند. همراه آنها رفتم شاهد 
بودم که اوضاع را بررسی می کنند شاید به این دلیل که مواد مخدر علنی عرضه نشود. 
همچنین خودروی ش��هرداری منطقه هم در ابتدای پیاده راه هم��راه با  دو مامور 

شهرداری پارک شده بود. همه را می شناختند اما هیچ عکس العملی از سوی ماموران 
انجام نمی شد و سارقان و معتادان و دستفروشان به کار خود ادامه می دادند.

از روی پل هوایی به آن طرف میدان رفتم که پ��ارک کوچکی به نام پارک معتادان 
 معروف اس��ت. روی پل هوایی که برای خودش داستانی داش��ت. از زن خیابانی تا 
گروه های سه نفره که با هم شیشه مصرف می کردند. باید گفت که پارک شوش حال 
و هوای دیگری دارد. خبری از بساطی ها نیست اما وقتی وارد شدم حیرت زده دیدم 
که چند جوان قوی هیکل روی نیمکت پارک نشسته و می گویند: دوا نبود؟ دوا!؟ که 

منظور همان هرویین است!
من هم گوشه ای با گونی که روی کولم بود نشس��تم و چند سیگار روشن کردم تا 

کمی با محیط آشنا شوم.
ماجرای خرید شیشه و هرویین

با ظاهری که داشتم از جوانی که به نظر می رسید فروشنده است ، سوال کردم شیشه 
داری؟ گفت: چقدر می خوای ...
گفتم: اندازه مصرف االن و فردا

گفت: شیشه به قیمت می دهم و برای مصرف امشبت می شود ۵ هزار تومان
گفتم: برای دوستم هم دوا می خواهم چی داری؟

گفت: 10 هزار تومان برای مصرف امشبت می شود!
گفتم: پایپ برای کشیدن شیشه هم داری؟

جوان ساقی گفت: همراه من بیا ...
همراه با ساقی به میان معتادان رفتیم. فریاد می زد: پاااایپ. پااایپ نبود! بعد یکی از آن 

طرف پارک گفت: بیا پایپ دارم! و دو هزارتومان دیگر دادم و پایپ خریدم.
به جوان ساقی گفتم: اگر زیاد بخواهم چه؟ می توانید برای یک ماهم بفروشید؟

گفت: بیا سوار موتور شو ....
با این جوان و گونی پر از پاستیک و ظاهری که داشتم به محله دروازه غار رفتیم. بعد 

از یک ربع مردی قوی هیکل آمد و گفت: چیکاره ای؟
 گفتم: دانش��جو هس��تم؛  اما برای امرار معاش گدایی هم می کنم. دوس��تانم هم

 وضع شان خوب است برای همین فروشندگی هم می کنم.
گفت: اگر شیشه گرم باال بخواهید ارزان تر می شود. اما باید پول نقد بدهی .... برو پول 

بیار با همین آقا برگرد. در ضمن اگر بخواهی ساقی شوی حمایتت می کنم!
دوباره به پارک شوش بازگشته و در میان تاریکی روی چمن ها نشستم و مجبور بودم 
آنقدر سیگار دود کنم تا کسی شک نکند. یک خانواده می خواست از میان پارک عبور 

کند که به آنها از سوی معتادان توهین شد.
اما در میان صد ها معتادی که در حال کشیدن مخدر شیشه بودند برخی چهره ها 
قابل تامل بود. کودکانی که مجبور بودند کنار پدر یا مادر در پارک بمانند؛ رفتگر پیر 
که برایش دود می کردند و  رانندگان تاکسی که با سختی می خواستند در ایستگاه 

پارک توقف کنند.
ضرب و شتم و فرار از معرکه ...

به گزارش خبرنگار مهر، اگر می دانستند خبرنگار هستی یا دوربین داری قطعا مورد 
اذیت و ضرب و ش��تم قرار می گرفتی؛  با این حال عکاسی با نور کم آن هم از داخل 
گونی بسیار سخت بود. بعد از مدتی عکاسی تصمیم گرفتم دوربین را بیرون آورده و 
با نیت فروش دوربین دزدی عکاسی کنم. دوربین... دوربین فروشی دارم ... چند نفر 
از سارقان معتاد به قصد خرید دوربین نزدیک شدند تا دوربین را ببینند و قیمت پایه 
آنها برای دوربین D۶0 حدود ۵ هزار تومان بود! نفروختن دوربین به آنها موجب شد 
تا مورد ضرب و شتم قرار بگیرم اما با این حال توانستم فرار کنم. برخی فروشگاه های 
دور میدان و حتی دکه های روزنامه از وضعیت موجود چندان ناراحت نبودند و در این 

میان منفعت هم داشتند. اصرار برای گفتگو با این افراد بی نتیجه بود. 
در هر حال استعمال مواد مخدر در انظار تنها به میدان شوش تهران نبود بلکه بوی 
مخدر ما را به س��مت میدان قزوین، اتابک و میدان محمدیه هم کش��اند. هر چند 
تعداد معتادان در آنجا کم بود اما استعمال مخدر بدون ترس در خیابان و پارک ها 

مشهود بود.
چند ساعت خوابیدن روی چمن های پارک موجب شد تا گونی همراهم سرقت شود 
اما کسی صدایم نکرد یا اینکه بخواهند ما را جمع کنند. کنارم چند معتاد در حال 
تزریق بودند که بعد از تزریق سوزن یکی از آنها شکست و سوزن را به سمت من پرتاب 
کرد. وضعیت آنقدر تلخ بود که شاید نتوان تمام دیده ها و شنیده ها را تنها در یک 
شب کارتن خوابی روایت کرد. دوباره به میدان شوش بازگشتم تا وضعیت پارک را در 

ساعت دو نیمه شب رصد کنم. 
همچنان ش��لوغ بود. از داخل پارک عبور کردی��م و کمی دورتر از میدان ش��وش 
 داخل کوچه پس کوچه های محله وارد شدیم. کارگاه های تولیدی لباس تا ابزار و

 اوراقی ها که بوی تریاک و مخدر از پنجره ها بیرون می زد.  معتادانی که وضعیتشان 
بدتر از پارکی ها بود درون جوی های آب افتاده و برخی در سطل زبانه خوابیده بودند. 
این تصاویر تنها برای یک شب نیست بلکه بعنوان بخشی از واقعیت های تهران است 
که نباید از آن غافل شد. اگر خودروی شما فقط چند دقیقه در برخی کوچه های این 
محله توقف کند کارش یا به اوراقی ها می کش��د و یا خدا می داند چه بایی سرتان 
می آید. حمله به خودرویی که با آن برای گزارش رفته بودم سکانس پایانی کار بود. 

شیشه عقب شکست و بعضی از لوازم داخل خودرو سرقت شد.
به گزارش مهر، آمارهای رسمی نش��ان می دهد بیش از 2 میلیون معتاد در کشور 
داریم که این آمار در تهران برای معتادان متجاهر 12 هزار نفر است. اما مرگ روزانه 
3 معتاد در کشور قابل تامل است. با این حال ستاد مبارزه با مواد مخدر که همیشه 
مورد نقد رسانه ها و مجلس قرار داش��ته این بار با ریاست وزیر کش��ور اقداماتی را 
 در دس��تور کار قرارداده و باید منتظر ماند تا هر چه زودتر وضعیت بهتر از گذشته

 شود.

بهترین راه افزایش کیفیت زندگی؛

میزان رضایت از همسر کیفیت زندگی را باال می برد

وقتی خبرنگار معتاد می شود؛

 روایت  یک  شب 
زندگی  با  معتادان
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خواننده پیشکسوت موس��یقی ایرانی به زودی تازه ترین آلبوم خود را به 
آهنگسازی حسین پرنیا در آواز اصفهان منتشر می کند.

فاضل جمش��یدی،  ضمن تش��ریح تازه ترین فعالیت های موس��یقایی 
خود گفت: مش��غول انجام کارهای نهایی آلبومی به آهنگسازی حسین 
 پرنیا هس��تم که این کار در آواز اصفهان با اش��عاری از هوشنگ ابتهاج و

 رهی معیری برای عالقه مندان موس��یقی آماده شده است. در این آلبوم 
که به اتفاق آرش فرهنگ فر تولید می شود قطعات آوازی همراه با سنتور 

و تنبک به مخاطبان موسیقی عرضه می شود.
وی افزود: مدتی بود که به دلیل برخی از مشکالت، فعالیت هنری چندانی 
نداشتم که البته این موضوع ریشه در دالیلی دارد که فعال ترجیح می دهم 
درباره آن صحبت نکنم. متاسفانه این ش��رایط به قدری برای من سخت 
و ناراحت کننده ب��ود که ترجیح دادم حتی تلفن های خود را نیز پاس��خ 
ندهم. به هر ترتیب من ناگفته های زیادی دارم که در حال حاضر تمایلی 

برای بیان آنها ندارم.
فاضل جمش��یدی از جمله هنرمندان فعال حوزه موس��یقی اس��ت که 
تحصیالت دانشگاهی خود را در رشته کارشناسی جامعه شناسی به پایان 

رسانده اس��ت. او در کنار تحصیل همزمان به فراگیری ردیف آوازی نزد 
هنرمندانی چون نصراهلل ناصح پور، کریم صالح عظیمی و شهرام ناظری 

پرداخت.
همکاری با ارکستر موسیقی ملی، گروه موسیقی درویش، گروه موسیقی 
همس��از، گروه نوای دل، گروه وزیری و چندین مجموعه موس��یقایی از 
جمله فعالیت های این خواننده در عرصه موسیقی است. وی طی سالهای 
۸۰ تا ۸۲ مشاور اجرایی و از سال ۸۲ تا ۸۵ معاون اجرایی خانه موسیقی 
بوده اس��ت. این هنرمند ت��ا کنون در کش��ورهای چین، کانادا، س��وئد، 
قزاقستان، نروژ، آذربایجان، مقدونیه، تایوان، ازبکستان و آفریقای جنوبی 

برنامه های زنده ای را اجرا کرده است.
آلبوم های » ای وطن«، »یار پنهان«، »دیدار شرق و غرب«، »بهار رویا« از 

جمله آثاری است که جمشیدی تاکنون منتشر کرده است.

میرجالل الدین کزازی گفت: آنچه که س��رزمین ما را درجهان پ��رآوازه گردانده و 
توانسته ایم چهره های جهانی را پرورش دهیم هنرسخن وادب است.به گزارش مهر، 

نشست بررسی ادبیات کالسیک ایران و روسیه برگزار شد.
در این نشس��ت با حضورمیرج��الل الدین ک��زازی و خان��م پروفس��ور مالچانوا، 
 شرق شناس و ایران شناس روس��ی و امیرمسعودش��هرام نیا، مدیرعامل موسسه

 نمایش��گاه ه��ای فرهنگ��ی ای��ران و همای��ون امی��رزاده، مش��اورمعاون 
فرهنگ��ی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المیزحضور داش��تند.دراین نشس��ت که 
ب��ا حضورجم��ع کثی��ری ازروس زبان��ان برگ��زار ش��د،  میرج��الل الدی��ن 
ک��زازی درخص��وص نزدیک��ی ادبی��ات ای��ران و روس گف��ت: م��ا ایرانی��ان ب��ا 
 نگاهی ف��راخ درمیان کش��ورها و تیره ه��ای اروپایی ب��ا روس ها پیون��د عمیق و

 تنگی تری داریم. این پیوند نزدیک بر دوپایه اس��توار اس��ت یک��ی اینکه روس ها 
درفرهنگ به ما ایرانیان نزدیک ترهس��تند و این به خاطر این است که خاورانه تر 
می اندیشند و زندگی می کنند و پایه دیگر این است که بخشی از ایران کهن امروز 
در جغرافیای سیاسی روس��یه جای دارد.کزازی درادامه سخنان خود خاطرنشان 

ساخت: هرکشوری درفرهنگ و ش��یوه زندگی خود فراز و اوجی دارد که جهانیان 
آن کشور را به آن می شناسند. آن چه که س��رزمین ما را درجهان پرآوازه گردانده 
و توانس��ته ایم چهره های جهانی را پرورش دهیم هنرسخن وادب است. جهانیان 
ایران را با نام س��خنورانی بزرگ مانند فردوسی، سعدی، خیام وموالنا می شناسند 
و از همین روی ادب پارسی از دیر زمان در جهان ش��ناخته شده بوده است و مایه 
ش��گفتی و س��تایش مردمان اس��ت. هنگامی که رباعیات خیام به زبان انگلیسی 
 برگردانده شد آن چنان دردل و جان انگلیسی ها افتاد که شیوه نوینی درادبیات آنان

 می شود.
وی گف��ت: هنگامی که کش��تی غول آس��ای تایتانیک غ��رق ش��د؛ درکتابخانه 
کشتی دفترهای س��خن وران انگلیس��ی تنها دیوان ش��عری که دراین کتابخانه 
دیده می ش��ود دیوان س��روده های خی��ام بود و این مایه خرس��ندی اس��ت که 
این کتاب بالینی ناگزیر آنان ش��ده بوده اس��ت. س��عدی در ش��یراز غزل سروده 
اس��ت و ش��صت س��ال پس از س��عدی ابن بتوته هنگامی که  بر زورقی  در رودی 
نشس��ته بود درچین، غزلی از س��عدی را از زبان زورق بان می ش��نود. برای رفتن 
از ایران ب��ه چین درآن زمان ماه ها طول می کش��ید اما جادوی س��خن فارس��ی 
به گونه ای بوده اس��ت که زورق بانی که با زبان فارس��ی آش��نایی نداش��ته است 
 برای دل خویش غزلیات س��عدی را به آواز م��ی خوانده اس��ت.کزازی در ادامه به 
نام آورترین س��خنور روس؛ پوش��گین اش��اره کرد و گفت: پوش��گین با س��عدی 
درپیوندی تنگ و هنری بوده اس��ت و نمونه ای ازاین پیوند آن است که پوشگین 
درآغاز یکی از س��روده ه��ای خود دو بیت از بوس��تان س��عدی را آورده اس��ت و 
 به خاطر همی��ن س��خنوران آن روزگار از پوش��گین به عنوان س��عدی جوان یاد

 کردند.

فعالیت های خواننده ایرانی
در آواز اصفهان

هنرسخن وادب ایرانیان 
چهره شان را درجهان پرآوازه 

کرده است

رپرتوار »تئاتر ماه اس��تان ها« در س��الن های تئاتر حوزه هنری برگزار ش��د.در 
بخش ابتدایی میزگرد بررسی رپرتوار تئاتر استان ها، عالوه بر بحث درباره دالیل 
برگزاری چنین رویدادی به مشکالت و کمبودهایی که تئاتر شهرستان ها با آن 

روبه رو است، اشاره شد.
در بخش دوم این میزگرد احسان جانمی و عباسعلی کیخایی در صحبت های شان 
به مقایسه تئاتر در دو استان اصفهان و سیستان و بلوچستان پرداختند. جانمی از 
اجرای تئاتر در شهر اصفهان و حمایت از این هنر ابراز رضایت کرد؛  اما در عین حال 
کیخائی از توزیع ناعادالنه امکانات در شهرستان ها گالیه کرد و گفت در سیستان 
و بلوچستان این هنر مورد حمایت مدیران و مسووالن قرار نمی گیرد. پرسش و 

پاسخ های مهر را در ادامه می خوانید.
سوالی که از کارگردان های جمع دارم این است که واقعا تاثیر اجرا 
در تهران برای یک گروه شهرستانی چگونه است؟ این نوع اجراها قرار 
است تنها به ژست تبلیغاتی برای گروه ها منجر شود و هنرمندان از این 
به بعد از این اتفاق به عنوان یک برگ برنده استفاده می کنند یا بازخورد 
این اتفاق در روند کاری تان و نمایش هایی که در آینده به صحنه می برید، 

اثرگذار خواهد بود؟
احسان جانمی: من قبل از پاسخ دادن به سوال شما باید توضیحی بدهم و آن هم 
این است که ما در شهر خودمان اصفهان،  وضعیت اجرای عمومی خوبی داریم 
که البته ممکن اس��ت در شهرستان های دیگر اینگونه نباش��د.گروه ما به لطف 
ارگان هایی مثل حوزه هنری و شهرداری اصفهان مدام اجرای عمومی می رود، اما 

اجرای عمومی در شهری مثل تهران برای مان چند حسن و مزیت دارد.
آقای امینی در ابتدای صحبت های شان به سه راس یک مثلث اشاره کردند که 
یکی از آنها توجه به تئاتر استان ها بود. در قانون هندسه هیچ گاه نمی توانید بگویید 
یک راس مثلث بر دو راس دیگر ارجحیت دارد، اما اتفاقی که در تئاتر افتاده این 
است که تئاتر تهران را بهتر از تئاتر شهرستان ها و یا تئاتر دانشگاهی می دانند در 

حالیکه عنوان بهتر اصال درست نیست.
بنابراین یکی از امکاناتی که این رپرتوار در اختیار ما ق��رار داد این بود که کلمه 
»بهتر« را برداشته، یعنی امکانی به گروه های تئاتر شهرستانی دادکه در پایتخت 
اثرشان را اجرا کنند و برابر با تئاترهای تهران شوند و همچنین کاری کردکه این 
سه راس مساوی دیده شوند؛ بنابراین برای ما مهم است که یک نوع مخاطب دیگر 

را هم تجربه کنیم.
کال نمایش��ی که ما در این رپرتوار اجرا کردیم درباره اصفه��ان بود. این نمایش 
»رود، زنده می زاید« نام داشت که تمام اتفاقات اثر، کنار زاینده رود رخ می داد و 
در حقیقت روایت بیست ساله ای از زاینده رود را به نمایش می گذاشت؛ بنابراین 
خیلی دوست داشتیم نگاه ما را مخاطب تهرانی هم ببیند و به این بومی نگری که 
در اثرمان مطرح کرده ایم توجه کند، چون این نمایش انسان را در کنار زادبومی 
به نام آب مورد بررسی قرار می دهد و رابطه تنگاتنگ انسان و طبیعت را به چالش 
می کشد. ما می خواستیم ببینیم مخاطب تهرانی هم با این سوژه ارتباط برقرار 

می کند یا خیر؟
ما پیش از این هم در تهران اجرا داشتیم اما حضور در این رپرتوار مخاطب بیشتری 
را جذب نمایش ما کرد و توجه رس��انه ها را هم به خودش جلب کرد و االن همه 
می دانند یک ماه اجرای تئاتر در تماش��اخانه حوزه هنری برگزار ش��د. بنابراین 
با حضور در این رپرتوار مخاط��ب  ما را در کنار دو رأس دیگ��ر و برابر با آنها دید.

همچنین باید عنوان کنم که این برنامه هم برای ما یک ویترین به حساب می آید 
و هم می توانیم از این طریق مطالبه گری مان را باال ببریم و هم مخاطب جدیدی 
را به دیدن آثارمان دعوت کنیم. مضاف بر اینکه آن شتاب زدگی که ما برای اجرا 
در جش��نواره داریم برای اجرا در این رپرتوار نداریم ؛ بنابراین با خیالی آسوده و 

تمرکز می توانیم کارمان را به مخاطب عرضه کنیم.من ۲۱ س��ال است که تئاتر 
کار می کنم و ۹۰ اجرای عمومی در کارنامه ام ثبت شده است و می توانم بگویم تا 
امروز در همه جشنواره هایی که برگزار شده، کار اجرا برده ام اما گاهی اوقات در 
اجراهای جشنواره من مجبورم دو ساعت مانده به اجرا به دلیل نوع سالنی که در 
اختیارم گذاشته شده یا حضور داوری که می دانم سبک کار من مورد پسندش 
نیست، در کارم تغییراتی به وجود بیاورم اما در اجرای عمومی از قبل می دانم که 
در چه سالنی و چه زمانی اجرا دارم بنابراین ش��تابزده دکور نمی زنم و به خاطر 
حضور داوران کارم را تغییر نمی دهم. در این رپرتوار من برای مخاطب که رکن 

اصلی تئاتر است، کارم را اجرا کردم و خودم را در معرض قضاوت آنها قرار دادم.
آقای کیخایی وضعیت شما در زاهدان به چه شکل است؟

عباسعلی کیخائی: شرایط استان سیستان و بلوچس��تان با دیگر استان ها فرق 
می کند. من در اس��تانی زندگی می کنم که دو قوم و دو مذه��ب در آن زندگی 
می کنند و هم مرز با دو کشور افغانس��تان و پاکستان است. ما به لحاظ فرهنگی 
بسیار قوی هستیم اما خرده فرهنگ هایی که از جاهای مختلف آمده  ما را کمی 

دچار مشکل می کند.
با راهنمایی و کارشناسی هایی که دوستان مان در حوزه هنری با همکاری خوِد 
ما در سه س��ال اخیر انجام دادند؛ به این نتیجه رسیدیم که اجرای نمایش های 
بومی در سیستان و بلوچستان بیشتر جواب می دهد چون این فرهنگ متعلق به 
مردم ماست و مخاطب بیشتری دارد. ما در شهر زاهدان امکانات زیادی نداریم و 
هیچ حمایت فرهنگی هم نمی شویم چون در سیستان و بلوچستان بحث امنیت 
گاهی مهمتر از مساله فرهنگ اس��ت که البته این مساله باید رعایت شود چون 
با کشورهایی هم مرز هستیم که کارشان حساب و کتاب ندارد؛ اما در طول سه 
سال گذش��ته که آقای امینی بر مس��ند مدیریت مرکز هنرهای نمایشی حوزه 
هنری حضور دارد، اجراهای عمومی ما بیشتر شده و امکانات بیشتری از تهران در 
اختیارمان قرار داده می شود. البته با توجه به بعد مسافت، در اختیار گرفتن این 
امکانات سخت تر است. مثال دوستان اصفهانی ما و یا حتی شهرستان های دیگر 
مطمئنا دسترسی  شان به کارشناسان تئاتر بیشتراز ما است؛ اما ما در طول سال 

کال شاید دو کارشناس تئاتر داشته باشیم.
حتی گاهی اوق��ات گرفتار دغدغه های ناچیزی می ش��ویم ک��ه حتی گفتنش 
اینجا صحیح نیس��ت اما در طول چند سال گذش��ته حمایت این مرکز از تئاتر 
شهرستان ها باعث ش��ده ما دقت بیشتری روی تئاتر اس��تان مان داشته باشیم. 
مواردی که در س��وال قبلی تان مطرح کردید همگی درست است. یعنی ما هم 
می خواهیم دیده شویم، هم بعد از برگشت به شهرمان پز اجرا در تهران را بدهیم 
و هم با کارشناسان حرفه ای آشنا ش��ویم و به نقاط ضعف و قوت مان پی ببریم. 
حتی حضور در جشنواره هم برای ما به نوعی کالس است. هیچ کدام از بچه های 
تئاتر سیستان و بلوچستان تا به حال به لحاظ مالی حمایت نشده اند اما این نوع 
حمایت برای ما بسیار مثمرثمر است. از یک هفته قبل از آمدنمان به تهران من به 
 همه زنگ زده و آنها را دعوت به دیدن کارمان کردم و حتی پز این اجرا هم به همه

 دادیم.
استان سیستان و بلوچستان از نظر داشتن تئاتر یکی از جوان ترین استان هاست 
و نوع حمایت مالی از تئاتر این استان چه در وزارت ارشاد و چه حوزه هنری هم با 
دیگر استان ها تفاوت دارد؛ بنابراین شرایط مالی خوبی نداریم پس خیلی از چنین 
اتفاقاتی استقبال می کنیم و بسیار هم تمایل داریم چنین برنامه هایی از تهران 

هم به شهرستان ها کشیده شود.
جانمی: در حال حاضر هر مدیری در تئاتر بعد از گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم، 
دومین جمله ای که می گوید این است که قصد دارد از فرهنگ و هنر شهرستان 
حمایت کند. این جمله فقط در حد یک حرف باقی می ماند و هیچ برنامه عملی 

برای این حمایت وجود ندارد. قول را که هر کسی می تواند بدهد؛  اما کسی نیست 
که این قول را عملی کند.حتی در اداره کل هنرهای نمایشی بخشی به نام امور 
استان ها راه اندازی ش��ده اس��ت در حالی که این بخش تاکنون هیچ برنامه ای 
برای استان ها نداشته و در آینده هم برنامه ای در نظر ندارد. صرف برگزاری یک 
جشنواره تئاتر استانی که در آن صرفا سه داور از مرکز به استان ها برود و کارها را 
داوری کند که نشد پرداختن به مساله استان ها. البته امسال این اقدام هم منتفی 

شده و مرکز امور استان ها را به بخشی منفعل تر از گذشته تبدیل کرده اند.
تنها کاری که مرکز امور استان ها برای ما می کند این است که به ما چهار بلیت 
مهمان برای دیدن آثار می دهد که خ��ود من واقعا دور از ارزش و ش��أن خودم 
می دانم که برای گرفتن چند بلیت نمایش به امور اس��تان ها مراجعه کنم چون 
من یک عضو تئاتری این مملکت هس��تم پس باید از حقوق برابری نس��بت به 
بقیه برخوردار باش��م. باید این س��وال را از مدیر امور اس��تان ها پرسید که شما 
برای من ک��ه در اصفهان تئاتر کار می کن��م، تحصیلکرده تئاتر هس��تم و اصاًل 
شغلم تئاتر اس��ت چه برنامه ای دارید که حاال انتظار داشته باشیم برای استانی 
با مسافت بس��یار دور مثل سیستان و بلوچس��تان برنامه ای داشته باشید. پس 
 وقتی چنی��ن برنامه ای در حوزه هن��ری راه می افتد مطمئناً ما از آن اس��تقبال 

می کنیم.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که تئاتر را با بخشنامه نمی توان 
اداره کرد اما متاسفانه فرهنگ ما تبدیل به فرهنگ بخشنامه ای شده است. چرخ 
تئاتر یک استان و یا کال تئاتر یک کشور به جای بخشنامه با تعامل با هنرمندانش 

می چرخد.
به نظرم چنین برنامه هایی می تواند با مشارکت نهادهای دیگر و حتی اداره کل 
هنرهای نمایشی نیز برگزار شود. به این ترتیب که هر نهاد بخشی از برنامه ریزی ها 
و هزینه ها را متقبل شود. حوزه هنری بودجه محدودی دارد اما با مشارکت با اداره 

کل هنرهای نمایشی می توان این رپرتوار را گسترده تر برگزار کرد. از این دست 
اتفاق ها می تواند شعارها را تبدیل به عمل کند.

آقای معصومی شما به عنوان مدیر تئاتر استان های حوزه هنری 
حضور گروه های شهرستانی در تهران را چقدر مثمرثمر می دانید؟

توحید معصومی: ابتدا باید دو نکته راجع به این رپرتوار ذکر کنم؛ اول اینکه این 
رپرتوار با توجه به سیاست های تولیدمحوری که آقای امینی از زمان حضورشان 
در مرکز هنرهای نمایشی حوزه بر آن تاکید داشتند، برگزار می شود. بر همین 
 اساس ما برای گروه های نمایش��ی انگیزه س��ازی می کنیم تا آثارشان را تولید

 کنند.
این آثار به جشنواره »س��وره ماه« می آیند، در شهر خودشان به اجرای عمومی 
می روند و بعد برگزیدگان شان برای اجرای عمومی به تهران دعوت می شوند. ما 
بر همین اساس طی سال ۹۳ و ابتدای ۹۴ به شکل انفرادی آثار استان های یزد و 
سیستان و بلوچستان و چند استان دیگر را برای اجرا دعوت کردیم که نهایت برای 

بازخورد خبری بهتر به بحث تجمیع این اجراها و برپایی یک رپرتوار رسیدیم.
درباره مبحثی هم که شما مطرح کردید باید بگویم ژست اجرا در تهران درست 
است و واقعا باعث می ش��ود که گروه بتواند امکانات بگیرد و مطالبه گر شود. در 
بیشتر اس��تان ها هیچ ارگانی برای اجرای عمومی از گروه های نمایشی حمایت 
نمی کند. مثال اداره ارشاد استان ها نه س��النی دارد و نه از گروه ها حمایت مالی 

می کند؛ بنابراین گروه ها بعد از اینکه در تهران اجرای عمومی رفتند.
می توانند به ارش��اد استان ش��ان و یا اس��تانداری و فرمان��داری مراجعه کنند 
و از آنها تا ح��دی امکانات بگیرند و بخش��ی از نیازش��ان را در اس��تان برطرف 
کنن��د؛ بنابراین می توان گف��ت اجرای عموم��ی آثار شهرس��تانی در تهران به 
 نوع��ی به کعب��ه آم��ال گروه ه��ا بدل ش��ده و ب��رای ش��ان بازخ��ورد مثبتی

 دارد.

چرخ تئاتر با بخشنامه نمی چرخد؛ 

وعـده و شعـار؛ سهـم تئـاتر استان ها

خبر صدا وسیما

مدیرکل آرشیو صداوسیما درباره وضعیت آرشیو عظیم رسانه ملی توضیح داد 
و اعالم کرد شبکه مستند اولین میزبان آثار ارتقا یافته و با کیفیت خواهد بود.

 سعید انبارلویی مدیر کل آرشیو صداوسیما درباره این بخش از سازمان اظهار 
کرد: آرشیو صداوسیما، گنجینه ای با ارزش از فیلم های مستند و آثار دیگری 
چون فیلم و سریال اس��ت که این آثار از ۴۰، ۵۰ سال پیش قدمت دارند. به 

اقتضای زمان این آثار ۱6 یا ۸ میلی متری، ویدئو بتاکم یا یوماتیک هستند.
وی افزود: این آثار به صورت روتین توسط صداوسیما آرشیو می شده است و 
امروز تکنولوژی روز دنیا این نوید را به ما می دهد که می توانیم فرآیند اصالح 
 ۲K ۴ یاK این فیلم ها را انجام دهیم و آنها را به فرمت های امروزی همچون
دربیاوریم. حتی تکنولوژی های گسترده تری در انتظار ما است که اکنون در 

مرحله تحقیقات است و هنوز تجاری نشده است.
مدیرکل آرشیو با اشاره به قدمت و ارزش باالی این آرشیو، تأکید کرد: ما از 
هشت ماه گذش��ته فرآیند اصالح این آثار را آغاز کرده ایم. ۲۰۰ هزار حلقه 
نگاتیو و پزتیو شامل تصاویر باارزش تاریخی داریم که قدیمی ترین آنها مربوط 
به سفر فرنگ مظفرالدین شاه است. قدیمی ترین صدا نیز متعلق به مظفرالدین 

شاه است که درباره مشروطه صحبت می کند.
 آغاز تبدیل فیلم های آرشیوی به فرمت 4k از سال 94

انبارلویی یادآور شد: در سال های گذشته حجم زیادی از فیلمهای باارزش 
ارتقای کیف��ی پیدا کرده ان��د. ما این آث��ار را حتما باید اس��کن کنیم و ری 
استوریشن و اصالح رنگ و تصویر روی آنها صورت بگیرد تا قابلیت پخش پیدا 
کنند. ضمن اینکه تجهیزات خوبی خریداری شده و در سال ۹۴ اولین تصاویر 
۴k را از فیلم های قدیمی استخراج کردیم. در سال گذشته نیز تصاویری از 
دفاع مقدس نه به شکل سابق در فرمت SD بلکه با استفاده از اصالح تصاویر 
آرشیوی و در فرمت HD به یکی از تهیه کنندگان فیلم های جشنواره فجر 

داده شد.
وی وظایف اداره کل آرشیو را بسیار سنگین ارزیابی و تصریح کرد: ما مقاطع 
تاریخی را طبقه بندی کرده ایم. تاریخ قبل از انق��الب تصاویر و موضوعات 
بسیار متنوعی دارد که از دهه ۴۰ آغاز می شوند. مقطع انقالب اسالمی نیز 
که تصاویر مرتبط با آن تاکنون با کیفیت SD پخش می شده در حال تبدیل 
به کیفیت ۲K و ۴K است. با دستگاه هایی که ما سفارش داده ایم می توان 
امیدوار بود ظرف دو سال آینده همه فیلم ها اصالح و ارتقا کیفی شده باشند.
 شبکه مستند اولین میزبان استفاده از تصاویر ارتقایافته آرشیوی

مدیر کل آرشیو صداوسیما با اشاره به اینکه پروژه مشابهی در سال ۲۰۰۴ در 
اروپا ۴۰ هفته به طول انجامید، افزود: میزبان نخستین محصوالتی که فرآیند 
تدوین و استخراج آنها با تکنولوژی روز انجام شود، قطعا شبکه مستند خواهد 
بود و ما شبکه مستند را میزبان استفاده از این تصاویر می دانیم. اگر این اتفاق 
هرچه زودتر رخ بدهد، قطعا آثار فاخری برای این شبکه آماده پخش خواهد 
بود. انبارلویی همچنین توضیحاتی درباره کنار گذاشته شدن استفاده از فیلم 
از دهه 7۰ در رسانه ملی و روی آوردن به ویدئو از این دوره ارائه و اعالم کرد 
اکنون به این نتیجه رسیده اند با ارزش ترین عنصر آرشیوی هنوز حلقه های 
فیلم ساخت شرکت های کداک و آکفا هستند که همواره قابلیت تبدیل به 
 کیفیت بس��یار باالتر را دارند اما ویدئو فقط تا اندازه مح��دودی امکان ارتقا 

دارد.

وزیر فرهنگ در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای مراکز تابعه شبکه فرهنگ 
با اشاره به جاذبه های س��خنان حضرت علی )ع( در زمینه های مختلف بر 
توجه تولید کنندگان نرم   افزارهای دینی و مذهبی به این سخنان تاکید کرد.

 دومین نمایشگاه »دستاوردهای مراکز تابعه شبکه ملی فرهنگ« برگزار 
شد. این نمایشگاه به منظور آشنایی هرچه بیشتر مدیران و کارکنان  وزارت 
متبوع و کلیه ذینفعان با اهداف و رسالت های شبکه ملی فرهنگ  و همچنین 
معرفی فعالیت های مجتمع ها و خانه های فرهنگی دیجیتال سراسر کشور 

برگزار شد.
در این نمایشگاه که از چهارم تا نهم شهریورماه برگزار شد، تولیدات مراکز 
ش��بکه ملی فرهنگ در زمینه بازی های رایانه ای، نرم افزارهای فرهنگی و 

آموزشی و تخصصی و انیمیشن و ... معرفی شدند.
نمایشگاه دستاوردهای مراکز تابعه شبکه ملی فرهنگ که از زیرمجموعه های 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است، نهم شهریورماه با بازدید علی جنتی 
به کار خود پایان داد. وی در بازدید از بخش شبکه ملی فرهنگ با اشاره به 
برخی نقایص بازی های رایانه ای در داخل کشور بر بومی سازی و توجه بر 

سبک ایرانی – اسالمی در ساخت این آثار تاکید کرد.
وزیر فرهنگ و ارش��اد همچنین در بخش دیگری از این بازدید با اشاره به 
جاذبه های سخنان و فرمایشات حضرت علی )ع( در زمینه های مختلف بر 
توجه تولید کنندگان نرم افزارهای دینی و مذهبی به این سخنان تاکید کرد.

»شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسالمی ایران« مجموعه  ای است سازمان 
یافته از: »س��امانه  های برخط«، »مراکز فرهنگی دیجیت��ال« و » اقدامات 
حمایتی، آموزشی و اطالع رسانی« که با هدف استفاده بهینه از فن آوری

 های اطالعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام، تحت راهبری و 
نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی طراحی و اجرا شده و متناسب با فن 

آوری  های روز توسعه و ارتقا می  یابد.
»شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسالمی ایران« بستری مبتنی بر آخرین فن 
آوری های ارتباطی و اطالعاتی و پاک و پالوده از ناهنجاری   ها برای دسترسی 
به آثار، محصوالت و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه ای و اطالعات، محتوا و 
خدمات عرضه شده در شبکه گسترده جهانی، پدیدآوردن و انتشار محتوای 
مبتنی بر فرهنگ اس��المی ایرانی و دسترسی عمومی به اطالعات بخش 
فرهنگ ایران اسالمی، به س��هولت در اختیار آحاد افراد جامعه در سراسر 

کشور قرارمی دهد.
ارتقاء فرهنگ عمومی کاربری رسانه ها و آثار و محصوالت فرهنگی دیجیتال 
با رویکرد ترویج استفاده سالم و مفید و پرهیز از رفتارها و محتوای ناهنجار 
در فضای دیجیتال، افزای��ش آگاهی، مهارت، اقبال و مش��ارکت عمومی 
 در زمینه امور فرهنگی، هنری و رس��انه ای به ویژه پدیدآوردن، انتش��ار و 
بهره گیری از رسانه ها، آثار و محصوالت فرهنگی دیجیتال، کشف و پرورش 
استعدادهای فرهنگی، هنری و رسانه ای،تسهیل دسترسی عمومی به آثار 
و محصوالت فرهنگی دیجیتال،کاهش شکاف برخورداری مناطق مختلف 
کشور از امکانات فرهنگی، هنری و رسانه ای، فراهم آوردن بستر حضور فعال 
و اثر گذار ایران اسالمی در شبکه گس��ترده جهانی و بازار بین  المللی آثار، 
محصوالت و خدمات فرهنگی، هنری و رس��انه  ای و... از اهداف شبکه ملی 

فرهنگ است.

مدیرکل آرشیو صداوسیما خبر داد؛
آرشیو صداوسیما ۲۰۰ هزار حلقه نگاتیو 

تاریخی ارزشمند دارد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛
 تولیدکنندگان نرم افزارهای دینی

 به سخنان امام علی)ع( توجه کنند



خبر خبر 

حجت االس��ام س��ید ش��هاب الدی��ن طباطبای��ی در خطبه های 
نماز جمع��ه ای��ن هفته ب��ا اش��اره به دی��دار اخی��ر رهب��ر معظم 
 انق��اب ب��ا اعض��ای خب��رگان رهب��ری، اظه��ار داش��ت: دور 
نگه داش��تن مجل��س از برج��ام خطرناک اس��ت، مگر غی��ر از این 
اس��ت که مجلس هم دغدغ��ه عزتمن��دی مذاک��رات را دارد؟ چرا 
ط��وری رفت��اری می کنیم که فض��ای آرام کش��ور بر ه��م بخورد و 
 برخی ها تص��ور کنند که دولت خود را در مقام اج��را و قانون گذاری 

می داند.
طباطبایی با اشاره به اینکه بنا به فرمایش امام خمینی)ره( امور اصلی 
کش��ور در 3 رأس گنجانده شده است، خاطر نش��ان کرد: نخستین 
اصلی که مورد تأکی��د امام خمین��ی)ره( و در راس هم��ه امور قرار 
داشت، نماز جمعه و تقویت این جایگاه بود که بارها از سوی ایشان و 

در سخنرانی های مختلف مورد تاکید قرار گرفت.
وی، مجلس را یکی دیگر از اصولی دانست که از نظر امام خمینی)ره( 
در رأس همه امور قرار دارد، گفت: این که می گوییم مجلس در راس 
امور قرار دارد یعنی مجلس باید در همه امور ورود پیدا کند و به یقین 

راز پیشرفت و عزت نظام هم در همین امر خاصه می شود.
خطیب جمعه کوهرنگ ش��ورای نگهبان را یکی دیگ��ر از اصول در 
رأس نظام دانس��ت و با تاکید بر این ک��ه باید جایگاه این ش��ورا در 
همه شرایط و از س��وی همه افراد حفظ ش��ود، تصریح کرد: شورای 
نگهبان به وظیف��ه و نظارت اس��تصوابی خود توج��ه دارد؛ بنابراین 
 دولتم��ردان مراقب اظهارنظره��ای خود در مورد ای��ن نهاد انقابی

 باشند.
طباطبایی با انتقاد از تعطیلی ای��ن روزهای مجلس، تصریح کرد: در 
حالی که ش��اهد هس��تیم که برجام لحظه به لحظه از سوی کنگره 
آمریکا مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد اما مجلس ما تعطیل شده 

و این به صاح نظام نیست.
وی به برخی گایه های رهبری از دولت در دیدار با خبرگان رهبری 
اشاره کرد و افزود: متأسفانه کشورهای 1+5 از تریبون های مختلف 
اقدام به تهدید و تحقیر نظام اسامی می کنند و کسی در کشور جواب 
آن ها را نمی دهد، انتقاد ایش��ان نس��بت به دولت و وزارت خارجه ما 

است که باید هوشیار باشند.
امام جمع��ه کوهرن��گ از دیدار مردم اس��تان در چهارش��نبه هفته 
جاری با رهب��ر معظم انقاب خب��ر داد و ادامه داد: ب��ا پیگیری های 
نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه شهرکرد جهت هماهنگی 
این دی��دار ک��ه م��ردم بی صبران��ه منتظ��ر آن هس��تند، تقدیر و 
تش��کر می کنیم و از مس��ووالن می خواهی��م برای تحق��ق این امر 
 مهم و حیاتی با برنامه ریزی و طبق س��همیه بندی ب��ه میدان عمل

 بیایند.

سرپرست فرودگاه شهرکرد از رایزنی افزایش تعداد پروازهای فرودگاه 
شهرکرد خبر داد و گفت: شرکت های هواپیمایی تاکنون نتیجه نهایی 

را اعام نکرده اند.
س��روش س��لیمی اظه��ار داش��ت: ب��ا توج��ه ب��ه پتانس��یل ها و 
ظرفیت ه��ای موج��ود در اس��تان ب��ا هم��کاری مدی��ران ارش��د 
 اس��تانی تعداد پروازه��ای ف��رودگاه ش��هرکرد ب��ه زودی افزایش 

می یابد.
وی افزود: پیش بینی می شود پروازهای کویت، عسلویه، اهواز و مشهد 

از فرودگاه شهرکرد انجام شوند.
سرپرست فرودگاه شهرکرد بیان کرد: طی رایزنی هایی که با برخی از 
شرکت های هواپیمایی داشته ایم مقرر شده شرکت های هواپیمایی 

نتیجه بررسی های خود را به فرودگاه اعام کنند.
س��لیمی خاطر نش��ان کرد: در حال حاضر پرواز تهران – شهرکرد و 
برعکس در روزهای ش��نبه و سه شنبه در فرودگاه ش��هرکرد انجام 

می شود.

فرمانده ی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از توقیف کامیونت 
ایسوزو حامل انواع کاالهای خارجی قاچاق به ارزش دو میلیارد ریال 

در محور »بروجن - لردگان« این استان خبر داد.
 ب��ه نق��ل از رواب��ط عموم��ی مأم��وران انتظامی اس��تان س��ردار

 »نورعل��ی یاری« اظه��ار کرد: به دنب��ال دریافت اخب��اری مبنی بر 
سوءاستفاده ی قاچاقچیان از محورهای ارتباطی استان چهارمحال 
و بختیاری برای انتقال گس��ترده ی کاالی قاچاق از بنادر جنوبی به 
مقصد تهران، موضوع در دس��تور کار مام��وران فرماندهی انتظامی 

شهرستان بروجن قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با اس��تقرار در محور »ل��ردگان - بروجن« حین 
انجام عملیات ایست و بازرسی یک دستگاه خودرو ایسوزو حامل بار 

را متوقف کردند.
یاری گفت: در بازرسی از این خودرو 10هزار ثوب انواع البسه، 359 
عدد کاپ��و چینو و 720 عدد نوش��یدنی خارجی فاقد اس��ناد مثبت 

گمرکی کشف و تحویل گمرک استان شد.
وی ارزش کاالهای مکشوفه را دو میلیارد ریال برشمرد و خاطرنشان 

کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

خطیب جمعه کوهرنگ::

شورای نگهبان به وظیفه و نظارت 
استصوابی خود توجه کند

سرپرست فرودگاه شهرکرد مطرح کرد

رایزنی برای افزای�ش پروازه�ای 
فرودگاه ش�هرکرد

توقیف محموله میلیاردی قاچاق 
در محور »بروجن - لردگان«

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام 
جمعه ش��هرکرد از دیدار مردم این استان با مقام 

معظم رهبری خبر داد.
حجت االس��ام والمس��لمین محمدعلی نکونام، 
روز جمعه در جلس��ه برنامه ریزی به منظور دیدار 
مردم استان با رهبر معظم انقاب گفت:این دیدار 
تاریخی و ماندگار در تاریخ اس��تان و کش��ور،روز 

چهارشنبه 18 شهریورماه انجام خواهد شد.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی دفتر نماین��ده ولی 
فقی��ه در چهارمح��ال و بختیاری و ام��ام جمعه 
ش��هرکرد،وی افزود:دیدار با مق��ام معظم رهبری 
یک��ی از تقاضاهای مک��رر و پیگیر مردم اس��تان 
از اینجانب ب��وده اس��ت، بر همین اساس،س��ال 
گذش��ته نام��ه ای را محضر رهبر انقاب نوش��تم 
که مردم این اس��تان بی صبرانه مش��تاق زیارت 
و مشرف ش��دن به محضر شما هس��تند.نماینده 
ول��ی فقی��ه در اس��تان، گفت:خوش��بختانه 
 پ��س از گذش��ت ی��ک س��ال از ارس��ال نام��ه و 
پیگیری های مس��تمر، زمینه ب��رای دیدار مردم 
استان با رهبر انقاب فراهم شده و هفته آینده این 

دیدار ماندگار، محقق خواهد شد.
امام جمعه ش��هرکرد تاکید کرد:س��همیه استان 
برای این دیدار فقط هزار نفر تعیین شده است وی 
افزود:تقاضا برای دیدار با رهبر انقاب،از سراس��ر 
کشور بسیار زیاد است و حتی استان هایی هستند 
که بیش از پنج سال در نوبت می باشند و تاکنون 
زمینه برای دیدار برای آنها فراهم نشده است، اما 

استان ما در چنین شرایطی توفیق بسیار ارزشمند 
دیدار با ولی امر مس��لمین جهان را کس��ب کرده 
است.حجت االسام و المس��لمین نکونام با اشاره 
 محدود بودن سهمیه و تاش دست اندرکاران برای

 بهره مندی همه استان از این فرصت ارزشمند، در 
راستای هر چه منسجم تر و باشکوه تر برگزار شد 
این مراس��م تاکید کرد.وی گفت: با توجه به اینکه 
سهمیه بسیار محدود است و بنا هم بر این است که 
از همه استان در این برنامه ارزشمند حضور داشته 
باش��ند، بنابراین انتظار آن است که، ابتدا توقعات 
ما نسبت به این برنامه کم باشد و هم اینکه اجازه 
بدهیم قشر جوان و به ویژه کس��انی که تا به حال 
توفیق چنین دیداری برای آن ها فراهم نش��ده و 
این دیدار می تواند آثار و برکات فرهنگی و معنوی 
برای آن ها داشته باشد، در این برنامه شرکت کنند.

رییس ش��ورای فرهنگ عمومی استان با تاکید بر 
اینکه از همه اقش��ار مختلف م��ردم در این دیدار 
شرکت خواهند کرد،بر لزوم همکاری و تعامل همه 

دستگاه ها و عموم مردم در این راستا تاکید کرد.
وی گفت:سعی ش��ده اس��ت تمام اقشار همچون 
خانواده های معظم شهدا و ایثارگران ، فرهنگیان 
و دانش آم��وزان، دانش��گاهیان، دانش��جویان و 
اقشار مختلف بسیج، س��پاه و نیروهای انتظامی، 
ورزش��کاران، هنرمندان، فعاالن فرهنگی، هیأت 
مذهبی، دس��تگاه های مردم نهاد،عشایر،اصناف 
و بازاریان،جامع��ه پزش��کی، قش��ر کارگ��ری، 
مهندس��ی، صنعت گران، دام داران، کش��اورزان، 

باغ داران، س��تادهای نمازجمعه و اصحاب رسانه 
در این فرصت ارزش��مند حضور داش��ته باش��ند.

حجت االس��ام و المس��لمین نکونام با اش��اره به 
 اینکه برای هر شهرس��تان به نس��بت جمعیتش

 س��همیه ای عادالنه در نظر گرفته ش��ده اس��ت 
 اف��زود: توزی��ع و برنام��ه ی مدیریت��ی را ب��ه

ای��م ک��ه خ��ود    شهرس��تان ه��ا س��پرده 
اس��اس  ب��ر  و  بنش��ینند  ه��ا  شهرس��تان 
همی��ن س��همیه ای ک��ه ب��ه ه��ر شهرس��تان 
داده ش��ده اس��ت.نماینده ول��ی فقی��ه در 
 اس��تان تاکیدک��رد: س��تادهای شهرس��تانی،

 دس��ت اندرکاران و برنامه ریزان بکوشند با برنامه 
ریزی دقیق و صحیح زمینه ه��ا را برای اجرای هر 

چه بهتر این امر مهم فراهم کنند.
حجت االس��ام و المس��لمین نکونام این دیدار را 
یک رویداد مهم و ماندگار فرهنگی برای اس��تان 
خواند و اظهارک��رد: تقارن این دیدار با س��ال روز 
سفر مقام معظم رهبری به استان در سال 1371 و 
همچنین در آستانه برگزاری کنگره 2400 شهید 
استان که آن نیز در 15 مهرماه سالروز ورود رهبر 
انقاب به استان برگزار می شود، فرصت ارزشمند 
 و مغتنم��ی برای تجدی��د عهد و پیم��ان دوباره و

 لبیک گویی به ندای مقام معظم رهبری است.در 
برنامه ریزی اس��تانی برای این دیدار ائمه جمعه، 
معاون سیاس��ی اس��تاندار ، مدیران دستگاه های 
اجرایی و فرمانداران شهرهای 9 گانه چهارمحال و 

بختیاری حضور داشتند.
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آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

5/443 شماره 1394/16/78282 برابر آراء صادر هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی  
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و اماک فریدونشهر تصرفات 
مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مش��خصات متقاضیان و اماک مورد 
تقاضا به شرح زیر منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
1- برابر رای ش��ماره 139460302013000343 هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدون ش��هر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای ابراهیم کریمی فرزند غامحس��ین 
بشماره شناسنامه 2032 صادره از آبادان در یک باب س��اختمان به مساحت 369 متر مربع 
پاک 128 فرعی از 242 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پاک 1 فرعی از 242 اصلی واقع در 
روستای س��یبک فریدونشهر خریداری از مالک رس��می آقای محمود کلبعلی محرز گردیده 

است. 
2- برابر رای ش��ماره 139460302013000304هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای داود یزدانی خوزانی فرزند محمدرضا 
بشماره شناسنامه 42 صادره از فریدونش��هر در یک باب خانه به مساحت 215/40 متر مربع 
پاک 2497 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از 238 اصلی واقع در 

فریدونشهر خریداری از مالک رسمی شهرداری فریدنشهر محرز گردیده است. 
3- برابر رای ش��ماره 139460302013000303 هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آ قای بهرام شیاسی فرزند امیر قلی بشماره 
شناسنامه 26 صادره از فریدونش��هر در یک باب خانه به مس��احت 167/70 متر مربع پاک 
32 فرعی از 246 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پاک 1 فرعی از 246 اصلی واقع در روستای 
سردار سفلی فریدونشهر خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی آقای براتعلی شیاسی  محرز 

گردیده است. 
4- برابر رای ش��ماره 139460302013000321هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدون ش��هر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آق��ای ابراهیم اصانی فرزند محمد 
علی بشماره شناس��نامه 58 صادره از فریدونش��هر در یک باب خانه به مساحت 60 متر مربع 
پاک 2343 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 163 فرعی از 237 اصلی واقع 
در فریدونش��هر خریداری از مالک رس��می آقای فضل اله قلیانی و خان��م جنت قلیانی محرز 

گردیده است. 
5- برابر رای ش��ماره 139460302013000352هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای بختیار صادقی فرزند حیدرقلی بشماره 
شناسنامه 5 صادره از فریدونشهر در یک باب مغازه به مساحت 33/30 متر مربع پاک 2354 
فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 391 فرعی از 237 اصلی واقع در فریدونشهر 
خریداری از مالک رسمی آقای ملک محمد باتوانی و خانم بتول مقدسی محرز گردیده است. 
6- برابر رای ش��ماره 139460302013000356هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مصطفی کربعلی فرزند سردار بشماره 
شناسنامه 1160 صادره از فریدونش��هر در یک باب خانه به مساحت 90/70 متر مربع پاک 
524 فرعی از 242 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 1 فرعی از 242 اصلی واقع در روستای 

سیبک خریداری از مالک رسمی ورثه آقای سردار کلبعلی محرز گردیده است. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 94/5/31 

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 94/6/15 
محسن مقصودی- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فریدونشهر 

آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
فاقد سند رسمی 

5/462 برابر آرا صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مس��تقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و اماک مورد تقاضا به ش��رح ذیل جهت اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میگردد در صورتی که افراد نسبت به صدور س��ند متقاضیان اعتراضی داشته باشند از 
تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به مراجع قضایی تسلیم نمایند:

1- رای ش��ماره 1394603020200000153 آقای س��عید راعی فرزند احمد شناسنامه و 
شماره ملی 6220004728 در ششدانگ یکبابخانه قس��متی از پاک 1/1746 به مساحت 

91/02 متر مربع در ازا مالکیت مشاعی خریداری شده 
2- رای ش��ماره 1394603020200000194 آقای علی اکبر جباری فرزند محمد ابراهیم 
شناسنامه شماره 34 وزوان ش��ماره ملی 6229883031 در ششدانگ یکبابخانه قسمتی از 

پاک 35/345 به مساحت 294/64 متر مربع در ازا مالکیت مشاعی خریداری شده 
3- رای شماره 139460302020000027 آقای رضا میرزاییان فرزند علی شناسنامه شماره 
2160 میمه شماره ملی 6229795817 در ششدانگ یکباب اطاق قسمتی از پاک 26/2322 

به مساحت 24/22 متر مربع خریداری عادی از مالک رسمی حسین سجودی 
4- رای شماره 1394603020200000228 آقای قدرت اله قنبریان فرزند حسن شناسنامه 
شماره 14 میمه شماره ملی 6229817128 در شش��دانگ قطعه زمین مزروعی قسمتی از 
پاک 30/2614 به مساحت 526/49 متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی گلبانو 

بخشنده
5- رای ش��ماره 1394603020200000229 خانم زهرا گرامی فرزند حیاتقلی شناسنامه 
شماره 5 میمه شماره ملی 6229898268 در ششدانگ یکدرب باغ مزروعی قسمتی از پاک 
30/483 به مساحت 907/74 متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم احمدجو

6- رای شماره 1394603020200000230 آقای عباسعلی قنبریان فرزند حسن شناسنامه 
شماره 12 میمه شماره ملی 6229804840 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه قسمتی 
از پاک 30/247 به مس��احت 336/85 متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی گل 

بانو بخشنده 
7- رای شماره 1394603020200000231 خانم ش��هربانو کریم فرزند کریم شناسنامه 
ش��ماره 12 میمه ش��ماره ملی 6229948702 در شش��دانگ یکبابخانه قس��متی از پاک 
26/1509 به مس��احت 151/62 متر مربع واق��ع در ونداده خریداری مع الواس��طه از مالک 

رسمی همایون عادل
8- رای شماره 1394603020200000232 آقای محمدرضا گنجی فرزند حسن شناسنامه 
شماره 55 میمه ش��ماره ملی 6229891018 در شش��دانگ یکباب مغازه قسمتی از پاک 

1/7823 به مساحت 124/68 متر مربع در ازا مالکیت مشاعی خریداری شده
9- رای ش��ماره 1394603020200000233 آقای حس��نعلی خداپناه فرزند رمضانعلی 
شناسنامه شماره 119 وزوان شماره ملی 6229836025 در ششدانگ قطعه زمین مزروعی 
قسمتی از پاک 11/4765 واقع در وزوان به مساحت 530/32 متر مربع خریداری مع الواسطه 

از مالک رسمی محمد حسین خداپناه
10- رای ش��ماره 1394603020200000234 آقای مهدی مردانی فرزند علی شناسنامه 
شماره 2001 میمه شماره ملی 6229792982 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت قسمتی 
از پاک 26/3534 واقع در ونداده به مس��احت 445/51 متر مربع خریداری مع الواس��طه از 

مالک رسمی مهدی آقائی ابیانه
11- رای ش��ماره 1394603020200000235 آقای عباس مردانی فرزند علی شناسنامه 
ش��ماره 895 میمه ش��ماره ملی 6229794047 در شش��دانگ یکبابخانه قسمتی از پاک 
26/3534 واقع در ون��داده به مس��احت 382/84 متر مربع خریداری مع الواس��طه از مالک 

رسمی مهدی اقائی ابیانه 
12- رای ش��ماره 1394603020200000236 آقای رمضانعلی صمدیان فرزند عباسعلی 
شناسنامه شماره 24 میمه ش��ماره ملی 6229851717 در شش��دانگ یکبابخانه قسمتی 
از پاک 11/5455 واق��ع در وزوان به مس��احت 156/80 متر مربع در ازا مالکیت مش��اعی 

خریداری شده

13- رای ش��ماره 1394603020200000237 خانم ش��هربانو احقاقی فرزند عباس��علی 
شناسنامه شماره 79 وزوان ش��ماره ملی 6229867151 در ششدانگ یکبابخانه قسمتی از 
پاک 11/5455 واقع در وزوان به مس��احت 154 متر مربع در ازا مالکیت مشاعی خریداری 

شده
14- رای شماره 1394603020200000150 خانم اشرف اسماعیلیان فرزند حسین عباس 
شناسنامه شماره 253 میمه شماره ملی 6229772256 در ششدانگ یکبابخانه قسمتی از 

پاک 1/2756 به مساحت  150/35 متر مربع در ازا مالکیت مشاعی خریداری شده
15- رای شماره 139460302020000027 خانم فاطمه شبان فرزند غامعلی شناسنامه 
ش��ماره 3 میمه ش��ماره ملی 622982254 در چهار دانگ مشاع از شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعی قسمتی از پاک 1/2627 واقع در میمه به مساحت 1444/24 متر مربع که در آگهی 

قبلی شماره پاک 1/2637 قید گردیده  بود.
تارخ انتشار نوبت اول: شنبه 1394/05/31

تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 1394/06/15
حسین نوروز- رئیس اداره ثبت اسناد و اماک میمه 

احضار
6/128 شماره اباغیه: 9410100354602255 شماره پرونده: 9409980360100280 
شماره بایگانی ش��عبه: 940547 در پرونده کاس��ه9409980360100280  برای قاسم 
شاهمرادی و مرادعلی مرادی به اتهام خیانت در اموال توقیف شده دولتی و خیانت در امانت 
شکایتی طرح که رس��یدگی به موضوع به این ش��عبه ارجاع و وقت رس��یدگی برای مورخه 
1394/7/27 س��اعت 10:00 تعیین گردیده اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم  جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت  مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حض��ور، مطابق  مقررات 
رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف 16246دفتر ش��عبه 20 دادگاه کیفری اصفهان 

)120 جزایی سابق(
ابالغ وقت رسیدگی

6/127 در خصوص پرونده  کاسه 94-658 خواهان آقای حسین آرمان دوست دادخواستی 
مبنی بر الزام به خواندگان به انتقال سند یکدستگاه وانت دو کابین بی کاپ 734/53 ق43  به 
طرفیت ساناز ناصری – بابک عادی  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 
94/7/26 ساعت 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 ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختاف مراجعه و نس��خه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی اباغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف16155 مدیر 

دفتر شعبه 17 شورای حل اختاف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/126 در خص��وص پرونده  کاس��ه 92-659 خواهان آقای رضا بهزاد منش دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه چک به شماره 729671 به طرفیت سمیرا عباسپور تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخه 94/7/25 ساعت 17 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 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف16156 مدیر دفتر شعبه 17 شورای حل اختاف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/125 در خصوص پرونده  کاسه 94-1040 خواهان آقای رضا هاشمی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه چک به طرفیت رضا صادقی هاردنگی فرزند رمضان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخه 94/7/25 س��اعت 8:30 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب  در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی اباغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م 

الف16125 مدیر دفتر شعبه 5 شورای حل اختاف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/124 در خصوص پرونده  کاسه 94-960ش/11 خواهان آقای جال جالی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حس��ن برجیان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخه 94/7/25 ساعت 8:30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب  در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف16128 مدیر 

دفتر شعبه 11 شورای حل اختاف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/123 در خصوص پرونده  کاسه 94-1039 خواهان آقای رضا هاشمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک به طرفیت محبوب��ه کاظمی گلوگاهی فرزند پرویز تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای مورخه 94/7/25 ساعت 8 تعیین گردیده اس��ت. 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 ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی اباغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م 

الف16124 مدیر دفتر شعبه 5 شورای حل اختاف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/212 در خصوص پرونده  کاسه 94-860 خواهان آقای سعید علیخانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک به شماره 518975 به طرفیت جهانگیر موحدی نجف آبادی فرزند یداله تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخه 94/7/22 ساعت 9:30 تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 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 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه 
ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف16146 مدیر دفتر شعبه 12 شورای حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6/211 در خصوص پرونده  کاس��ه 94-486 خواهان رضا بهزادمنش دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت سعید امید پرور تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخه 94/7/21 
س��اعت 16تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب  در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی  دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف16154 مدیر دفتر شعبه 

16 شورای حل اختاف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/210 در خصوص پرونده  کاس��ه 94-924 خواهان آقای کاظم ناصری دادخواستی مبنی 
بر تقاضای تنفیذ و فسخ قرارداد به طرفیت 1- مصطفی موسایی فرد فرزند نوراله 2- ابراهیم 
غضنفر پور فرزند کریم تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخه 94/7/21 
س��اعت 10:30 صبح تعیین گردیده اس��ت. 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 ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختاف مراجعه و نس��خه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی اباغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف16150 مدیر 

دفتر شعبه 33 شورای حل اختاف اصفهان

مـردم
 چهارمحال و بختیاری به 
دیدار مقام معظم رهبری 

مشرف می شوند
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س��فر در زمان، در حال حاضر فقط در فیلم ه��ا و تخیالت افراد 
صورت می گیرد و دانشمندان آن را در عمل غیر ممکن می دانند. 
اما برای لحظه ای تصور کنید که این اتفاق امکان پذیر باشد؛ آن 
گاه چه اتفاقی می افتد؟ دانش��مندان معتقدند که سفر در زمان 
امکان پذیر نیس��ت، اما برای چند لحظه تصور کنیم این پدیده 
امکان پذیر باشد. به نظر می رسد اگر شیئی با سرعتی بیشتر از 
سرعت نور حرکت کند می تواند در زمان به عقب برگردد. بنابر 
 فرضیه رابرت نمیروف، فیزیکدان دانش��گاه صنعتی میشیگان،

 در حین این اتفاق کپی فانتومی از فرد سفر کننده ایجاد می شود 
و این کپی سپس در زمان به عقب برمی گردد و به نوعی با کپی 
دیگر از فرد ترکیب شده و خنثی می شود. بنابر گفته نمیروف این 
فرضیه غیرقابل آزمایش است، وی همچنین می افزاید:من تصور 
نمی کنم بتوان فضاپیمایی ساخت که توانایی حرکت با سرعتی 

بیشتر از سرعت نور را داشته باشد.
آیا می توان سریع تر از نور حرکت کرد؟

همگی نظریه معروف اینیشتین با نام نسبیت خاص را شنیده ایم. 
این نظریه می گوید هیچ شیئی نمی تواند با سرعتی بیشتر از نور 
در خال حرکت کند. البته باید توجه کرد که این سرعت در حالت 
نظری ممکن است؛ اما نظریه نس��بیت می گوید که با باال رفتن 
سرعت، جرم ذره بیشتر و بیشتر می شود تا جایی که برای حرکت 
دادن آن نیاز به انرژی بی نهایت خواهد بود. جالب تر این است که 
نمیروف مدعی است، محاسبات ریاضی نشان می دهند که اگر 
ذره ای سرعتی بیشتر از سرعت نور داشته باشد، نمی تواند سرعت 
خود را به پایین تر از سرعت نور کاهش دهد. سابین هاسنفلدر، 

فیزیکدان نظری در نوردیتای استکهلم در این باره می گوید:  به 
طور کلی در بین فیزیکدان ها این باور وجود دارد که هیچ شیئی 

نمی تواند سرعتی بیشتر از سرعت نور داشته باشد.
در حالی که فیزیکدان ها می توانند ذرات زیراتمی به نام موآن ها 
را به آینده ببرند، سفر به زمان گذشته تا به امروز امکان پذیر نبوده 
است. زمان پیکانی دارد که رو به جلو اشاره می کند و برگشت به 
عقب در آن تبعاتی در پی دارد. یکی از تبعات پارادوکس پدربزرگ 
نام دارد. برای مثال اگر کسی در زمان به عقب برگردد و پدربزرگ 
خود را قبل از به دنیا آمدن پدرش به قتل برساند، آن فرد چگونه 
می تواند وجود داشته باشد تا در زمان به عقب برگردد. برای درک 
بهتر سفر نسبی به گذش��ته، نمیروف چند آزمایش ساده انجام 
داد. در این آزمایش تخیلی، فضاپیمایی از زمین پرتاب ش��ده و 
با سرعتی پنج برابر سرعت نور به س��مت سیاره ای در فاصله ای 
 ۱۰ سال نوری از آن پرتاب می ش��ود و سپس به سمت زمین بر

می گردد تا در مکانی نزدیک محل پرتاب فرود بیاید.
 در این آزمای��ش نمیروف مش��اهده کرد که ب��دون هیچ پیش

 زمینه ای دو فضاپیما یکی با جرم منفی و دیگری با جرم مثبت 
به وجود آمدند. اما پنج سال پس از پرتاب این فضاپیما زمینیان 
صحنه عجیبی را خواهند دید. چون نور ساطع شده از فضاپیما 
س��رعتی کمتر از خود هواپیما دارد، پس از بازگشت فضاپیما به 
زمین، افراد روی این کره عکس��ی از فضاپیم��ا را در حال رفتن 
به سمت س��یاره ای دیگر و فضاپیمایی دیگر را در حال آمدن به 
 سمت زمین، خواهند دید. هشت سال بعد وضعیت عجیب تر نیز 
می شود. عکسی از فضاپیما که بر روی س��کوی پرتاب است به 

اضافه دو فضاپیما که یکی در حال دور ش��دن و دیگری در حال 
نزدیک شدن به زمین است، قابل مش��اهده خواهد بود؛ گویا که 
فضاپیماها در زمان به س��مت گذش��ته حرکت کرده باشند. در 
نهایت پس از ۱۰ س��ال، دو فضاپیمای فانتومی ایجاد شده یک 
دیگر را خنثی کرده و فقط فضاپیمایی خواهید داشت که بر روی 
سکوی پرتاب قرار گرفته است. یعنی در این ۱۰ سال گویا هیچ 
اتفاقی نیفتاده و زمان به عقب برگشته است. نتایج این آزمایش 
سواالت زیادی را در ذهن ایجاد می کند. برای مثال، چگونه این 
اتفاق خواهد افتاد؟ فضاپیمای اصلی کدام خواهد بود؟ می توان 
مفهومی به ن��ام فضاپیمای اصلی را مطرح ک��رد؟ و این که افراد 
داخل این فضاپیماها چه کار خواهند کرد و مش��غول چه کاری 
خواهند بود؟ نمیروف می گوید نمی توان به این س��واالت پاسخ 
داد و شک دارد که کسی دیگری نیز توانایی این کار را داشته باشد. 
هاسنفلدر می گوید: این اتفاق به نظر نامعقول می آید. حتی اگر 
کمی دقیق تر به این موضوع نگاه کنید امکان به وقوع پیوستن 
چنین اتفاقی بسیار کم است. هر چه که باشد این تحقیق به عنوان 

ابزاری آموزشی می تواند بسیار با ارزش باشد.
نمونه ها در زندگی واقعی

نمیروف در این باره می گوید:  بوجود آمدن جفت، مانند پدیده 
است که در علم نور در فیزیک رخ می دهد. به عالوه اشیایی وجود 
دارند که می توانند س��ریع تر از نور حرکت کنند؛ مانند سایه بر 
روی دیوار. نمیروف برای درک بهتر این موضوع مثالی تخیلی را 
مطرح می کند. فرض کنید لیزری را به سمت ماه گرفته اید و این 
 اشعه بدون برخود به هیچ مانعی به سطح ماه می رسد. نمیروف

 می گوید برای آن که نقطه ای که بر روی ماه توس��ط لیزر ایجاد 
شده با سرعتی بیشتر از سرعت نور حرکت کند، کافی است مچ 
خود را در ع��رض چهار ثانیه طوری حرکت دهی��د که لیزر را به 
سمت دیگر ماه بتابانید. اگر لیزری قدرتمند داشته و بتوانید به 

سرعت عکس بگیرید، چند لکه بر روی سطح ماه خواهید دید.
نمیروف می افزاید: در این آزمایش آن چه که با سرعتی بیشتر از 
نور حرکت می کند، اطالعات نیست. چون نمی توان اطالعات را 
از یک سمت ماه به سمت دیگر آن با استفاده علم نور منتقل کرد.
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تایر جدید سازگار با محیط ها و شرایط مختلفساخت عمود پروازی با قابلیت امداد و نجات در ایران

خبر 

رییس پارک علم و فناوری اس��تان کرمان با اش��اره به برگزاری این جش��نواره 
در22مهرماه سال جاری گفت: پانزدهم مهرماه به عنوان آخرین مهلت نام نویسی 
 برای حضورعالقه مندان در جش��نواره تجاری س��ازی فناوری های پیش��رفته 

در نظر گرفته شده است.
عباس قوام افزود: این جشنواره با هدف شناسایی ایده های برتر ومعرفی آنها به 
سرمایه گذاران جهت معرفی فرصت های سرمایه گذاری و فروش فناوری برگزار 
می ش��ود. وی بیان کرد: عالقه مندان برای ش��رکت در این جشنواره می توانند 
طرح ها و ایده های نو خود را تا تاریخ 25 شهریور ماه به دبیرخانه این جشنواره 

ارسال کنند.
قوام اظهارکرد: از بین طرح های ارائه ش��ده ، طرح های برتردر تاریخ ۱۰ مهرماه 
معرفی خواهد شد، همچنین طرح های ارس��ال شده به دبیرخانه جشنواره پس 
از بررسی توس��ط هیأت داوران در نمایشگاه جانبی جش��نواره به صورت پوستر 
ارائه می ش��ود. وی، زیس��ت فناوری، طب س��نتی، تجهیزات پزشکی، صنعت 
 ساختمان، انرژی های نو، صنایع معدنی، اطالعات ومیکروالکترونیک، نفت و گاز،

 سلول های بنیادی، خودرو، نساجی، کش��اورزی، نانوفناوری و سایر حوزه های 
مرتبط با فناوری های پیشرفته را از محورهای اصلی این جشنواره برشمرد.

وی یادآورشد: تالش برای جذب نیازهای تکنولوژیک سازمان ها و صنایع و ارائه 
آن ها به صاحبان فکرو اندیشه به منظورجهت دهی به ایده ها، طرح ها واختراعات 
تولیدی در راستای نیازهای بخش صنعتی وخدماتی کشور وایجاد ثروت از دیگر 

اهداف این جشنواره است.

 سامسونگ سنسور جدید و هوشمندی را برای کنترل کیفیت خواب کاربرانش 
عرضه کرده که می تواند در بهبود و میزان خواب موثر باشد.

گجت های متفاوت و بسیاری از سوی کمپانی ها یا ش��رکت های مختلف برای 
رصد یا ارتقاء خواب کاربران تولید و عرضه می شوند. سامسونگ محصول جدیدی 
 را با نام SLEEPsense عرضه کرده که به کنترل و چگونگی خواب کاربرانش 
 می پ��ردازد. سنس��ور جدی��د کمپان��ی سامس��ونگ از ضخامتی ح��دودا یک 
سانتی متری برخوردار شده که در زیر تخت یا بستر کاربران قرار گرفته و از این 
طریق می تواند به رصد میزان خواب و همین طور استراحت کاربرانش در طول 

شبانه روز پرداخته و داده ها را با آنها به اشتراک بگذارد.
این گجت هوش��مند عالوه بر رصد خواب کاربرانش می تواند با س��ایر گجت ها 
نیز ارتباط برقرار کند. برای مثال، سنسور  SLEEPsense می تواند با سیستم 
تهویه هوا، تلویزیون یا حتی درب های ورودی هوش��مند ارتباط برقرار کند تا بر 
کیفیت خواب کاربرانش افزوده شود. کاربران در زمان استراحت به سادگی و بدون 
اینکه بستر خود را ترک کنند، با استفاده از سنسور  SLEEPsense و با ارسال 

دستوری ساده می توانند تلویزیون یا المپ ها را خاموش کنند.

پانزدهم مهرماه؛

آخرین مهلت نام نویسی درجشنواره 
تجاری سازی فناوری های پیشرفته

گجتی برای کنترل خواب کاربران

دانشمندان موفق به معرفی سیستم جدیدی شده اند که 
تمامی رکوردهای ثبت ش��ده در زمینه ایمنی، عملکرد 
و ثبات فناوری برگ مصنوعی را با فاصله زیادی پش��ت 

سر می گذارد.
این سیس��تم جدید از سه جز اصلی ش��امل دو الکترود 
- یک فتوآند و یک فتوکاتد - و یک غش��ا تشکیل شده 

است.
فتوآند از نور خورش��ید برای اکسید کردن مولکول های 
آب، تولید پروتون و الکترون و همچنین گاز اکس��یژن 
اس��تفاده می کند. فتوکاتد پروتون و الکت��رون را برای 

شکل گیری گاز هیدروژن بازترکیب می کند.
به گفته »نیت لوئیس«، استاد شیمی در موسسه فناوری 
کالیفرنیا، بخش کلیدی این طراحی غش��ا پالستیکی 

 آن اس��ت که گازهای اکس��یژن و هیدروژن را جدا نگه 
می دارد. اگر این دو گاز اجازه ترکیب پیدا کنند و به طور 
تصادفی مشتعل شوند ممکن است انفجار رخ دهد؛ غشا 
این امکان را فراهم می کند ت��ا گاز هیدروژن به صورت 
جداگانه زیر فش��ار جمع آوری شود و به طور امن راهی 

یک خط لوله شود.
رساناهایی مانند سیلیکون یا آرسنید گالیم به خوبی نور 
را جذب می کنند و از این رو در پنل های خورش��یدی 
به کار گرفته می شوند. با این وجود، سطح این مواد در 
مواجهه با آب اکسید می شود و بر همین اساس به طور 

مستقیم برای تولید سوخت قابل استفاده نیستند.
آزمایش پیش��ین در آزمایش��گاه لوئیس به پیش��رفتی 
چشمگیر در طراحی منجر شده بود. این آزمایش نشان 

داده بود افزودن الی��ه ای با ضخام��ت نانومتری از دی 
اکس��ید تیتانیوم )TiO2(  ، ماده ای که در رنگ سفید 
و بسیاری از خمیردندان ها و کرم های ضد آفتاب یافت 
می شود ، به الکترودها از زنگ زدگی آنها جلوگیری می 
کند در ش��رایطی که همچنان به ن��ور و الکترون اجازه 

عبور می دهد.
سیستم جدید از الیه دی اکس��ید تیتانیوم با ضخامت 
62/5 نانومتر برای پیشگیری موثر از خوردگی و بهبود 

ثبات آرسنید گالیم بهره می برد.
پیش��رفت مهم دیگر اس��تفاده از کاتالیزوره��ای ارزان 
و فعال برای تولید س��وخت اس��ت. فتوآند نیازمند یک 
کاتالیزور برای انجام واکنش جداسازی آب است. فلزات 
کمیاب و گران قیمتی مانند پالتین می توانند به عنوان 
کاتالیزوری کارآمد استفاده شوند اما تیم پژوهشی طی 
بررس��ی های خود دریافتند می توانند کاتالیزور فعال 
ارزان تری را با اس��تفاده از افزودن الی��ه ای با ضخامت 
 دو نانومتر از نیکل به سطح دی اکس��ید تیتانیوم تولید 

کنند.
این کاتالیزور در میان فعال ترین کاتالیزورهای شناخته 
ش��ده برای جداس��ازی مولکول های آب به اکس��یژن، 
پروتون و الکترون قرار دارد و عامل کلیدی در بهره وری 

باالی دستگاه است.
به گفته نی��ت لوئی��س، پژوهش صورت گرفته نش��ان 
می دهد امکان تولید س��وخت از نور خورش��ید به طور 
ایمن و کارآمد در یک سیستم یکپارچه شده با اجزایی 

ارزان وجود دارد. تردیدی وجود ندارد که فعالیت های 
 بیش��تری برای افزایش طول عمر سیس��تم و توس��عه

 روش های مقرون به صرفه تولید سیستم های کامل نیاز 
است که هر دو مورد در حال پیشرفت هستند.

پژوهش��گران ایرانی موفق ب��ه طراحی و س��اخت عمود پ��روازی برای 
تصویربرداری ش��دند که عالوه بر اینها قابلیت گشت، شناسایی و امداد و 

نجات نیز دارد.
 مدرس و دانشجوی رشته مهندسی سیستم های سخت افزاری رایانه و 
مخترع »پرنده عمود پرواز با قابلیت گش��ت، شناسایی و تصویربرداری از 
باالی سطوح محیط« گفت: این طرح ایده ای است که از ربات های پروازی 
اقتباس و نمونه عملیاتی آن در ابعاد متوسط و کوچک پیاده سازی شده 

است.
وی با بیان اینکه با استفاده از موتورهای نصب شده بر روی این ربات امکان 
پرواز بر فراز محیط فراهم می شود، افزود: این پرنده در کنار پرواز به منظور 
شناس��ایی و تصویربرداری از محیط پیرامونی، با استفاده از یک سیستم 

نظارت تصویری cc.tv امکان تصویربرداری به صورت همزمان را دارد.
مرتضی دادار ادامه داد: در نتیجه این ربات دستاورد بسیار مناسبی برای 

عملیات های شناسایی، امداد و نجات و ... به شمار می رود.
دادار اظهار داشت: به منظور تکمیل سیر تحقیقاتی و استفاده از تکنولوژی 
های نوین برای کنترل تردد و شناسایی در حال حاضر مشغول پیاده سازی 
الگوهای پردازش تصویر در این ربات هستیم به نحوی که با استفاده از این 
الگوریتم ها نوعی بینایی ماشین برای این ربات فراهم شود که عمال نیاز 

کمتری به اپراتور جهت راهنمایی و فرماندهی دارد.
طراحی و س��اخت »پرنده عم��ود پرواز با قابلیت گش��ت، شناس��ایی و 
تصویربرداری از باالی سطوح محیط«با همکاری سجاد قبیتی انجام گرفته 

اس��ت. همچنین این پرنده تا به امروز موفق به کس��ب رتبه های برتر در 
مسابقات دانشجویی خیام در نیشابور، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر 

در تهران شده است.

تایرها به عنوان نقطه تماس میان وسیله نقلیه و جاده، یکی از مهم ترین 
قسمت های خودرو به شمار می روند. متاسفانه تایری وجود ندارد که با 
تمامی شرایط آب وهوایی و سطوح همه جاده ها سازگاری داشته باشد. اما 
Kumho طرحی را از نوعی تایر ارائه داده که با این مشکل مواجه نیست 

و سازگار با تمامی شرایط می باشد.
تایر Kumho Maxplo موفق ش��ده در مس��ابقات طراحی ایتالیایی 
کالس آین��ده نگران��ه Italian A’ Design Awards، جایزه برتر را 
بدست آورد. این تایر می تواند خود را بر اساس چندین شرایط مختلف 
تغییر داده تا با انواع جاده ها از جاده خش��ک گرفته تا جاده های برفی 
تطابق دهد. همچنین به منظور پمپاژ آب از بخش تماس میان خودرو 
و جاده بر روی جاده های خیس، سطح و محیط تایر مجهز به شیارهای 
خاص و سه بعدی شده است. مکان قرارگیری این شیارها به هیچ وجه 
تصادفی نمی باشد و گروه طراحی از شبیه سازی های کامپیوتری برای 

به دست آوردن الگوی مناسب آنها استفاده کرده است.
بر روی جاده های ناهموار، بالک های تقاطعی بزرگ که س��طح تایر را 
 از هم جدا می کند، برای افزایش کش��ش در س��طح تایر گسترش پیدا 

می کنند. برای جاده های برفی و یخی، ای��ن تایر دارای خطوط دیگری 
بر روی پوش��ش خود به عنوان اس��توک اس��ت که در زیر بالک های 

تشکیل دهنده تایر در شرایط دیگر پنهان هستند. اندازه تایر 
ف��وق x7۰۰x25۰  7۰۰ میلی مت��ر و وزن آن ۱2 کیلوگرم 
خواهد بود. دیوید باش��ا، مدیر بازاریابی و آموزش استرالیایی 

Kumho Tyre، می گوی��د: »درحالی که ش��اید در آینده ای نزدیک 
شاهد ورود تایرهای Maxplo به بازار نباشیم، بسیاری از ویژگی های آن 

استفاده می شوند«.تایرها طی س��ال های آینده در طراحی 

سفر به گذشته امکان پذیر باشد 

چه اتفاقی رخ می دهد؟

خورشید به کمک تولید سوخت
 پاک می آید
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خبر خبر 

معاون حفاظت و امنیت هسته ای س��ازمان انرژی اتمی گفت: چراغ صنعت 
هسته ای در ایران هرگز خاموش نخواهد شود؛ چرا که با تالش و رهبری های 

مقام معظم رهبری همیشه همراه است.
اصغر زارعان، در س��فر به ش��هر ابوزیدآباد و بخش کویرات شهرستان آران 
و بیدگل و افتتاح فاز اول باند دوم جاده ابوزیدآباد به کاش��ان اظهار داش��ت: 
بومی سازی صنعت هس��ته ای یکی از دالیلی  است که دشمن نمی تواند در 
این صنعت اخت��الل ایجاد کند چراکه از صفر تا 100 آن کامال بومی اس��ت.

وی، با اشاره به اینکه بعضی از کشورها از این چرخه ها برای تولید بمب های 
کثیف استفاده می کردند، افزود: در این راستا سعی می کردند که یک پرونده 
ساختگی را برای ما درست کرده و نزدیک به 12 تا 13 سال کشور ما را درگیر 
پرونده ای کنند که پایه و اساس آن دروغ بوده است.معاون حفاظت و امنیت 
هسته ای سازمان انرژی اتمی خاطر نش��ان کرد: آنها در اصل به دنبال اتهام 
سازی با هدف اینکه انقالب ما را خدشه دار کنند به بهانه ی هسته ای بودند 
و تیم مذاکره ای کننده ای که حدود 10 تا 12 س��ال ت��الش کردند و امروز 
نیز ثمره مقاومت، استقامت و پایداری را شاهد هس��تیم و این اقتدار را باید 
 شکرگزار باشیم.زارعان، خارج ش��دن موضوع هس��ته ای ایران از فصل 7 و 
ماده 42 منشور س��ازمان ملل را یکی از دس��تاوردهای مذاکرات هسته ای 
برشمرد و افزود:مطمئن باش��یم اگر این مذاکرات و اس��تقامت تیم مذاکره 
 کننده نبود چنی��ن نتایجی حاصل نمی ش��د و تحقیق و توس��عه در انرژی 
هسته ای نیز از دستاوردهای دیگر اس��ت که در عرصه های گوناگون است 
همچون در تولید واکسن در انیستوپاستور تهران که مشکل کشور را در عرصه 
تولید واکسن های دامی و انسانی مرتفع می سازد.وی، 2 نیروگاه  یک هزار و 
50 مگاواتی با مشارکت و عقد قرارداد کشورهای منطقه و روسیه در شرایط 
بسیار سخت تحریم را یادآور شد و افزود: ان شاء اهلل تا اواخر سال جاری بتوانیم 
کار مطالعاتی آن را به پایان برسانیم و در سال 95 نیز شروع کار این نیروگاه را 
داشته باشیم.با حضور اصغر زارعان معاون سازمان انرژی اتمی ایران، عباسعلی 
منصوری نماینده مردم شهرستان های کاشان و آران وبیدگل در مجلس، امام 
جمعه ابوزیدآباد، مدیران و مسووالن شهر ابوزیدآباد باند دوم جاده ابوزیدآباد 

آران و بیدگل به بهره برداری رسید.

امام جمعه سمیرم گفت: بواسطه لبخند دشمن و یا احیاناً مساعدت کوتاه 
مدت او در موضوعی خاص، نباید فریب دشمن را خورد بلکه همواره باید 

متوجه این موضوع باشیم که طراحی و نقشه او چیست.
حجت االسالم حس��ین رجائی پور،  در خطبه های این هفته نماز جمعه 
س��میرم با اش��اره به دیدار اخیر رهبر معظم انقالب اس��المی با اعضای 
مجلس خبرگان، رهبر انقالب در این دیدار مجلس را  کامل ترین انتخابات 

مردم ساالری دینی و موجب آرامش در جامعه دانست.
وی، با اش��اره به اهمیت مجلس خبرگان رهبری گفت: انتخاب اعضای 
مجلس خبرگان توسط مردم انجام می شود و مجلس خبرگان نیز انتخاب 

رهبری را بر عهده دارند.
امام جمعه سمیرم، با اشاره به این سخن رهبر معظم انقالب که تروریسم 
و حقوق بش��ر در ادبیات نظام س��لطه معان��ی خاصی دارن��د، افزود: به 
فرموده رهبر انقالب اسالمی ادبیات نظام سلطه، دفاع مشروع نیروهای 
مقاومت در لبنان و فلسطین، تروریسم به حساب می آید؛  ولی اقدامات 
 کش��ورهای مس��تبد و نزدیک به امریکا، در منطقه، برخالف حقوق بشر

 نیست.
وی تصریح کرد: ادامه صحبت های حض��رت آیت اهلل خامنه ای در دیدار 
با اعضای مجلس خبرگان تاکید بر داش��تن بصیرت و قدرت تش��خیص 
 دشمن بود که گفتند نباید به واسطه لبخند دشمن و یا احیاناً مساعدت

 کوتاه مدت او در موضوعی خاص، فریب دش��من را خورد؛  بلکه همواره 
باید متوجه این موضوع باشیم که طراحی و نقشه او چیست.

حجت االس��الم رجائی پور اف��زود: چهارمی��ن بخش فرمایش��ات مقام 
معظم رهب��ری پیرامون تواق هس��ته ای بود و تبیین کردن��د که محو و 
ناب��ودی کامل نیروه��ای مقاومت، و تس��لط کامل بر س��وریه و عراق از 
جمله سیاس��ت های امریکا در منطقه اس��ت و توقع دارند که جمهوری 
 اسالمی وارد این چهارچوب ش��ود که هرگز چنین چیزی اتفاق نخواهد

 افتاد.
وی در ادامه تشریح صحبت های مقام معظم رهبری گفت: اگر قرار است 
تحریم ها تعلیق ش��وند، ما هم اقداماتی را که باید انج��ام دهیم، در حد 

تعلیق و نه در سطح اقدام اساسی برروی زمین، انجام خواهیم داد.
خطیب جمعه سمیرم تاکید کرد: امیدوارم این گفتار کلیدی رهبر انقالب 
اسالمی که همواره نقشه راه برای نظام جمهوری اسالمی ایران است مورد 

توجه و عمل دولتمردان قرار گیرد.
وی، همچنین به واقعه ۱۷ ش��هریور اش��اره کرد و گف��ت: در واقعه  ۱۷ 
ش��هریور جریان انقالب اسالمی سرعت بیش��تری گرفت و در نهایت به 

وقوع انقالب ۱۳۵۷ ایران انجامید.
حجت االس��الم رجائی پور تصرح ک��رد: ای��ن واقعه منجر به ش��هادت 
چهار هزار نفر توس��ط نیروهای نظامی ارتش شاهنش��اهی ایران ش��د 
ک��ه در حقیقت با این کش��تار، راه مخالفی��ن و مبارزین برای همیش��ه 
 از حکومت ج��دا و امکان هرگونه آش��تی میان حاکمیت و مردم س��لب

 شد.

پس از برگزاری انتخابات هیئت رییس��ه شورای شهر خمینی شهر، 
فرشته پریشانی به عنوان رییس این ش��ورا در سومین سال فعالیت 

دوره چهارم انتخاب شد.
در جلسه عصر دیروز )چهارش��نبه ۱۱ش��هریورماه( سومین دوره 
انتخابات هیات رییسه ش��ورای اسالمی شهر خمینی شهر با حضور 
همه اعضا فرآیند رای گیری به عمل آمد که فرشته پریشانی به عنوان 
رییس شورا، حسین رحیمی به عنوان نائب رییس، قنبرعلی خلیلی 
به عنوان خزانه دار، قاسم ش��یروی به عنوان منشی انتخاب شدند.

فرش��ته پریش��انی به عنوان یکی از فعاالن فرهنگی شهرستان هم 
اکنون بیش از یکسال است که به عنوان مشاور امور بانوان فرمانداری 
شهرستان خمینی شهر مسوولیت دارد و در دو سال گذشته به عنوان 
رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر بوده و در حوزه های 
علمیه خواهران این شهرس��تان نیز فعالیت داشته است.چهارمین 
دوره شورای اسالمی شهر خمینی شهر ۱۳عضو دارد که پیش از این، 
سیدعلی صالح درخشان و محمدعلی پورشریعت ، در دوسال گذشته 

ریاست این شورا را بر عهده داشتند.

امام جمعه آران وبیدگل گفت: عمده مشکل ما در اقتصاد رکود تورمی است 
که منشاء این مشکل نیز ناقص بودن بعضی از قوانین اقتصادی است.

حجت االسالم والمسلمین سیدمحمد موسوی در خطبه های نمازجمعه این 
شهر افزود: البته نقص قوانین اقتصادی را مجلس شورای اسالمی باید با اصالح 

قوانین حل کند که امیدواریم این گونه شود.
وی همچنین خواستار توجه بیش از پیش مسووالن استان به مشکالت مردم 
این خطه شد و در ادامه اضافه کرد: البته بعضی از مشکالت مانند تورم و رکود، 
ملی است که باید با همت دولتمردان حل شود.امام جمعه آران و بیدگل در 
ادامه تاکید کرد: در چنین موقعیتی دولتمردان باید در گرفتن مالیاتی که به 
صورت ارزش افزوده از صاحبان صنایع و تولید کنندگان اخذ می شود، با مردم 
مدارا کنند و کمک های مالی و تسهیالت در اختیار تولید کنندگان قرار دهند.

حجت االسالم موسوی افزود: مشکالتی از قبیل سندهای واحدهای تولیدی 
این منطقه، فرسایش بادی که باعث ورود ریزگرها در این منطقه و تاثیر آن بر 
زندگی مردم این شهرستان شده و نیز مشکالت بخش بهداشت و درمان اهم 
مواردی است که امیدواریم مسووالن استان و شهرستان به طور جدی پیگیر 
رفع آن باشند.وی همچنین: به فرمایشات رهبر انقالب در جمع فرماندهان 
پدافند خاتم االنبیاء اشاره کرد و گفت: مهمترین توصیه رهبر معظم انقالب 
این است که توانمندی های نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدات توخالی 

دشمنان افزایش یابد.

معاون سازمان انرژی اتمی:

چراغ صنعت هسته ای در ایران هرگز 
خاموش نخواهد شد

امام جمعه سمیرم:
به واسطه لبخند دشمن، فریب نخوریم

برای اولین بار در خمینی شهر:

یک بانو بر صندلی ریاست شورای 
شهر تکیه زد

امام جمعه آران وبیدگل:

رکود تورمی به دلیل نقص قوانین 
اقتصادی است

حجت االس��الم س��جادی گفت: قانون اساسی این 
مشروعیت را به شورای نگهبان داده است تا صالحیت 
کاندیداها را بررس��ی کند و افرادی که امروز نظارت 
استصوابی ش��ورای نگهبان را زیر سوال می برند اگر 
مشکلی از سوی نمایندگان نااهل ایجاد شود همین 

افراد به شورای نگهبان اعتراض خواهند کرد.
حجت االس��الم عب��اس س��جادی در خطبه های 
 نماز جمعه این هفته خوانس��ار با اش��اره به برخی ا

 ویژگی های دین مبین اسالم نسبت به سایر ادیان 
الهی اظهار کرد: دین اس��الم دین��ی کامل و جهان 
شمول است و در زمان امام عصر )عج( ویژگی جهان 

شمول بودن اسالم به اوج خود خواهد رسید.
وی افزود: اسالم تنها برای یک گروه و قوم خاص آورده 
نشده و پیامبر اکرم بشارت دهنده و انذار کننده برای 
همه بشریت بوده است و اسالم دینی است که آیات 
و بینات آن تمام نیازهای مردم را تامین می کند.امام 
جمعه موقت خوانسار گفت: اسالم بی پیرایه و وارسته 
از هر گونه شرق زدگی و غرب زدگی اسالمی است که 
مفسران حقیقی آن ائمه اطهار علیهم السالم هستند.

وی در ادام��ه با تاکی��د بر ویژگی دیگر دین اس��الم 
 و رس��الت پیامب��ر اکرم نس��بت ب��ه س��ایر ادیان

 تصریح کرد: از ویژگی های دیگر اس��الم این است 

که خداوند زمین را سجده گاه و طهارت بخش برای 
مسلمانان قرار داد.وی اضافه کرد: خداوند متعال در 
سایه جذبه معنوی اس��الم در دل دشمنان اسالم و 
مسلمین رعب و وحشت قرار داد و همین رعب آنها را 
وادار به عقب نشینی می کند.حجت االسالم سجادی 
ادامه داد: ایمان و اعتصام به حبل الهی موجب رعب 
دشمنان اسالم می ش��ود و امروز نیز دشمنان نه به 
دلیل وجود قدرت دفاعی و نظامی ما بلکه به جهت 
روح معنوی، ایمان و وحدت ملت اجازه گستاخی به 
خود نمی دهند.وی افزود: یکی دیگر از ویژگی های 
اسالم و مسلمانان در دست داشتن قرآن کریم است 
چرا که قرآن کریم موجودی زنده، حیات بخش و پویا 

و برای هر مکان و زمان است.
امام جمعه موقت خوانسار در ادامه با تاکید بر اهمیت 
رعایت تقوای الهی آن را مایه سعادت انسان دانست 
و تصریح ک��رد: رعایت حریم و ح��دود الهی و آنچه 
مهر حرمت بر آن خورده اس��ت را با توجیه مصلحت 
 سنجی نباید شکست، البته تشخیص تغییر برخی از 

حرمت ها با مجتهدان است.
حجت االسالم سجادی گفت: احکام اسالم را نباید 
با عقل فردی خود تطبیق داد بلکه باید این تطبیق 
با عق��ل کل یعنی عق��ل ائمه اطهار علیهم الس��الم 

انجام پذیرد.وی خاطر نشان کرد: مستندات فتوای 
مجتهدان بر اساس اجماعی است که از عقول کل به 
دست آمده اس��ت و از این رو است که اجتهاد کاری 

سخت و سنگین است.
وی افزود: برخی به خود اجازه م��ی دهند با اغراض 
سیاسی به حریم مجتهدان اهانت کنند در حالی که 
شکستن حرمت مجتهد به معنای شکستن حرمت 
ولی خدا اس��ت.وی اضافه کرد: قانون اساس��ی این 
مشروعیت را به شورای نگهبان داده است تا صالحیت 
کاندیداها را بررس��ی کند و افرادی که امروز نظارت 
استصوابی ش��ورای نگهبان را زیر سوال می برند اگر 
مشکلی از سوی نمایندگان نااهل ایجاد شود همین 

افراد به شورای نگهبان اعتراض خواهند کرد.
وی با تاکید بر نزدیکی انتخابات تصریح کرد: مردم، 
مسووالن و جناح های سیاسی خدا را فراموش نکنند 
و برای آن که فرد مورد نظرش��ان وارد مجلس شود 

حریم شورای نگهبان را نشکنند.
وی با اشاره به حدیثی از رسول خدا افزود: مسووالن و 
افرادی که هدایت جامعه را به عهده دارند باید بدانند 
که در عواقب دستور و عمل عجوالنه و مغرضانه ای که 
به کیان و آداب اسالم ضرر وارد کند تا قیامت سهیم 

خواهند بود.

امام جمعه موقت خوانسار:

برخی با اغراض سیاسی به حریم مجتهدان اهانت می کنند

در دیار نخستین ها صورت می گیرد:

دومین جشنواره ملی عکاسی نعنا، در کاشان فلش خورد
رییس س��تاد نماز جمعه سمیرم:تروریسم ریشه های فرهنگی دارد و 

نپرداختن به آن باعث ایجاد تبعاتی گسترده برای هر منطقه می شود.
حجت االس��الم س��جاد زینعلی با انتقاد از رس��انه هایی ک��ه خود را 
مس��تقل سیاس��ی معرفی م��ی کنند اف��زود: اگ��ر روش��نفکران و 
هنرمندان در وضعیت بس��ته ای ق��رار بگیرند زمینه های نامناس��ب 
فرهنگ��ی در جامعه ایجاد می ش��ود بنابراین ب��رای جلوگیری از این 
معضل بهتر اس��ت همه مس��ایل به چارچوب سیاس��ی وارد ش��ود. 
وی با بیان اینک��ه در صورت عدم ش��کل گیری جامعه ب��ا چارچوب 
 سیاس��ی، نهاده��ای ضعیف ایج��اد می ش��ود اظهار داش��ت: وقتی

 سیاست گریزی در جامعه توسط دانش��جویان، مدیران، مسوولین و 
… شکل بگیرد باعث می ش��ود تا سیاست های نادرست جای خود را 

باز کنند و این مسئله مشکالت بسیاری را برای مردم ایجاد می کند.
زینعلی تروریسم را موضوعی بیشتر از یک بحث نظری دانست و تصریح 
کرد: جهانی که روبه روی ما قرار دارد و مشاهده شرایط منطقه، تروریسم 
را از یک پدیده نظری فراتر می برد. وی تاکید کرد: پدیده هایی مانند 
القاعده و داعش محصول تحجر سنتی هستند زیرا با وجود استفاده آنها 
از تکنولوژی های جدید، این دو پدیده در منطقه علیه تکنولوژی های 
جدید هستند؛  اما چون این ابزار می تواند آنها را در رسیدن به اهداف 

خود موفق کند بنابراین از آن استفاده می کنند.
رییس ستاد نماز جمعه سمیرم با اشاره به اینکه داعش و القاعده از رسانه 
های نوین، خوب اس��تفاده می کنند بیان کرد: رس��انه سه نوع هویت 
مشرعیت بخش، مقاومت و برنامه ریزی را پیش روی مخاطب خود قرار 
می دهد.وی به تعریف انواع این هویت ها اشاره و بیان کرد: اگر هویت 
ها شکل بس��ته ای به خود بگیرد از نوع مقاومت است اما اگر مخاطب 
بپذیرد که هر فردی چگونه  شکل هویت مشروعیت بخش به خود می 
 گیرد و در نهایت هویت برنامه ریزی ش��ده ک��ه ارتباطات افقی دارد و 
شبکه ای است از بهترین هویت هایی که در اختیار مخاطب قرار می 

گیرد.
زینعلی تروریسم را فردی عنوان کرد که سالح فکر خود را از دست داده 
است و برای رسیدن به اهداف خود از اجبار استفاده می کند لذا فقط 
قرار نیست که تروریسم با سالحی یک فرد را بکشد بلکه ترور شخصیت 

و … نیز از جمله کارهایی است که تروریست انجام می دهد.
به گفته وی تروریسم فقط به فالسفه، کارشناسان و مدیران سیاسی 
بازنمی گردد بلکه همه اقش��ار باید آن را مورد بررسی قرار دهند زیرا 
تروریسم ریشه های فرهنگی دارد و نپرداختن به آن باعث ایجاد تبعاتی 

گسترده برای هر منطقه می شود.

دبی��ر جش��نواره مل��ی عکاس��ی و نقاش��ی نعن��ا 
گف��ت: دومی��ن جش��نواره مل��ی نعن��ا ب��ا حمای��ت 
مرک��ز ارتباط��ات و ام��ور بی��ن المل��ل ش��هرداری 
 کاش��ان در بخ��ش اصل��ی گی��اه نعن��ا کش��اورزی،

 بس��ته بندی و س��ایر موارد مرتبط و 2 بخش ویژه برگزار 
می شود.قاس��م گندمی در خصوص بخش های جشنواره 
عکاس��ی و نقاش��ی نعنا به تهیه عکس از آث��ار تاریخی و 
فرهنگی کاش��ان، عکاس��ی از مراحل کاش��ت تا مصرف 
محصول نعنا، نقاش��ی در خصوص نعن��ا، مناظر تاریخی 
و طبیعی، آیین، آداب و رس��وم مردم کاش��ان اشاره کرد 
و افزود: جش��نواره ملی عکس و نقاش��ی نعنا ازدیروز در 
کاشان با تور عکاسی و بازدید از مزارع نعنا، کارخانه تولید 
و استحصال گیاه نعنا و بازدید از آثار تاریخی کاشان آغاز 
شده اس��ت.وی اظهار داش��ت: عالقه مندان به عکاسی و 
نقاشی می توانند آثار خود را با توجه به محورهای مطرح 
شده تهیه و به دبیرخانه جش��نواره مرکز ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری کاشان و یا به آدرس پایگاه اینترنتی 

جشنواره به نشانی تا بیستم شهریورماه  ارسال کنند.

دبیر جشنواره عکاسی و نقاشی نعنا، با اشاره به نحوه ارسال 
آثار گفت: هر شرکت کننده می تواند ۳ اثر در هر بخش به 
دبیرخانه ارسال  و در سایت جشنواره ثبت نام کند.گندمی، 
زمان داوری آثار را 22 شهریور ماه اعالم کرد و افزود: آثار 
برگزیده در نمایشگاه عکس و نقاشی جشنواره همزمان با 
جشنواره ملی نعنا در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در نخس��تین جشنواره عکاس��ی نعنا در سال 
گذش��ته بیش از 600 عکس از 200 عکاس به دبیرخانه 
ارس��ال ش��د و امیدواریم  امس��ال با توجه به بخش های 
ویژه شاهد افزایش آثار ارس��الی و تعداد شرکت کنندگان 
 باش��یم.به گفته وی، هدایای نفرات برتر بخش عکاسی و 
بخش های ویژه جشنواره را به ترتیب ۵، ۳ و 2 میلیون ریال 
همراه با لوح یادبود و گواهی شرکت در جشنواره اعالم کرد 
و افزود: به تمامی آثار برگزیده حق تالیف نیز تعلق خواهد 
گرفت. دومین جش��نواره ملی نعنای فین کاشان از 2۵ تا 
2۷ شهریور ماه در ۳ بخش عکاسی و نقاشی، مقاله نویسی 
و همایش ادبی و هنری س��یلک توسط شهرداری کاشان 

برگزار می شود.

از گوشه وکنار استان

مدیر آموزش و پرورش ش��هرضا گفت: امسال نزدیک 
 ب��ه 25 هزار دان��ش آم��وز را در س��ه دوره ثب��ت نام 

کرده اند.
احمد ملکیان با اشاره به سال تحصیلی جدید و پروژه 
مهر94، اظهار کرد: هر ساله با آغاز مهرماه شور و نشاط 
 وصف ناپذیری در همه جای ش��هر و روس��تا به چشم

 می خورد. وی افزود: خیابان ها، کوچه ها و حتی خانه ها 
از کودکانی که ب��ا لباس های همانند ب��رای اولین بار 
به سمت مدرس��ه قدم بر می دارند تا آنهایی که برای 
 آخرین سال به مدرسه می روند، پر از حرکت و هیجان

 می شود.
مدی��ر آموزش وپرورش ش��هرضا با بی��ان اینکه برای 
آغ��از س��ال تحصیل��ی از ماه ه��ا قب��ل گ��روه بزرگ 
آموزش وپرورش در تالش و فعالیت هستند، بیان کرد: 
امس��ال نزدیک به 25 هزار دانش آموز را در سه دوره 

ثبت نام کرده ایم.

وی اظهار کرد: در دوره ابتدایی حدود13 هزارو 79۸ 
دانش آموز در  95 مدرس��ه دوره متوسطه اول،  حدود 
۶ هزار دانش آموز در 4۸دبیرس��تان دوره متوس��طه 
 دوم و هنرس��تان و حدود 4 هزارو۸00 دانش آموز در 

 4۸ دبیرستان و هنرستان ثبت نان کرده اند.
ملکی��ان با بیان اینکه امس��ال س��خت ترین س��ال به 
لح��اظ س��اماندهی نی��روی انس��انی و جاب��ه جایی 
م��دارس ب��ود، گف��ت:  ح��دود 1500 معل��م، مربی 
 پرورش��ی، مش��اور و مربی تربیت بدنی س��اماندهی

 شدند.
وی افزود: تعمیر و بازس��ازی و تکمیل نزدیک به 190 
آموزش��گاه، رنگ آمیزی برای زیبایی و نشاط، تعمیر 
و تجهیز صندلی ها و لوازم آزمایش��گاهی و تجهیزات 
هنرس��تان ها و کاردانش ها از دیگر اقدامات آموزش و 

پرورش در آستانه سال تحصیلی جدید است.
مدیر آموزش وپرورش شهرضا بیان کرد: ۶ مدرسه در 

حال ساخت داریم که سه واحد آن در حال اتمام است 
یعنی برای مهر ماه به بهربرداری می رسد.

وی گفت: به مناسبت هفته دولت فرماندار از 3 پروژه در 
حال اتمام آموزش و پرورش بازدید و بر تکمیل سریعتر 

آموزشگاه ها تاکید کردند.
ملکیان با بیان اینکه مدرسه خاتم االنبیاء فقط حیاط 
سازی آن باقی مانده اس��ت، افزود: مدرسه رییس زاده 
که توسط خیر در حال اتمام است، امیدواریم تا مهر ماه 

تکمیل شود .
وی بیان کرد: به منظور تجلیل از پیشکسوتان فرهنگی 
که در طول عمر با برکت خود در عرصه تعلیم و تربیت 
نونهاالن دیارمان خدمت کردند از خانواده پیشکسوت 

فرهنگی حبیب اهلل رئوفی دیدار به عمل آمد.
مدی��ر آموزش وپ��رورش ش��هرضا گف��ت: ای��ن 
پیشکس��وت فرهنگ��ی متول��د س��ال 1310 م��ی 
باش��د ک��ه در س��ال 1331 در س��رارود مبارک��ه 
 اس��تخدام و در اواخ��ر س��ال 13۶0 بازنشس��ته

 شد.
وی افزود: اعتقاد نامب��رده بر این بود ک��ه هر مطلبی 
توسط دانش آموز باید به صورت عملی آموخته شود، 
به همین جهت کلیه وسایل کمک آموزشی را شخصاً 
تهیه می کرد تا دانش آموزان هر کالس بتوانند از آنها 

استفاده کنند.
ملکیان با اش��اره به اینکه در همان سال ها به آموزش 
امر نم��از اهتمام وی��ژه داش��ت، اف��زود:   در کالس با 
یک ظ��رف آب وضو را به دانش آم��وزان می آموخت و 
 س��پس از تک تک آنها می خواس��ت تا در کالس نماز

 بخوانند.
وی تصری��ح ک��رد: از جمل��ه ش��اگران ایش��ان 
حج��ت االس��الم والمس��لمین یعقوبی ام��ام جمعه 
ش��هرضا، دکتر وثوقی چش��م پزش��ک، دکتر میربد 
 و فض��ل ال��ه کفی��ل فرمان��دار اس��تان اصفه��ان

 هستند.

رییس ستاد نماز جمعه سمیرم:

تروریسم،  ریشه های فرهنگی دارد

مدیر آموزش و پرورش شهرضا:

۲۵ هزار دانش آموز در مدارس شهرضا ثبت نام کردند
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خبرخبر

 پس از گذشت 12 سال، حاال به نظر می رسد هیچ ویروس ایدزی در بدن 
این دختر وجود ندارد و گویا سیستم ایمنی او توانسته تمام ویروس ها را 

به طور کامل از بین ببرد.
 دختر 18 ساله ای که با ویروس ایدز متولد شد، حاال دیگر اثری از ویروس 
در بدنش وجود ندارد. او پژوهشگران را در رسیدن به درمانی جدید برای 

ایدز امیدوار کرده است.
این دانش��جوی 18 س��اله از مادری مبتال به ایدز متولد شد و در 6 سال 
نخس��ت زندگی درمان  های آنتی ویروس دریافت کرد؛ اما بنا به خواسته 
والدینش، درمان های او قطع ش��د و یک س��ال بعد، وقتی برای آزمایش 
مراجعه کرد، متخصصان با تعجب متوجه ش��دند ک��ه ویروس در بدن او 

کامال غیرفعال است و تکثیر نشده است.
پس از گذشت 12 سال از این موضوع، حاال به نظر می رسد هیچ ویروسی 
در بدن ای��ن دختر وجود ندارد و گویا سیس��تم ایمنی او توانس��ته تمام 
ویروس ها را به طور کامل از بین ببرد. محققان می گویند دلیل این موضوع 
احتماال دریافت زودهنگام داروی ضدایدز بوده که از دوران بارداری مادر 
 آغاز ش��ده و عامل کاهش میزان انتقال ویروس به کودک بوده اس��ت و 
در نتیجه سیستم ایمنی توانسته ویروس را از بین ببرد. این نتیجه در 14 
بیمار بزرگسال دیگر که درما ن ها را از سن پایین آغاز کرده بودند و 8 سال 

به آن ادامه داده بودند نیز دیده شده است.
محققان می گویند این مساله می تواند امیدی تازه برای کشف درمان های 

موثر بیماری ایدز باشد.

تراوادا )Truvada( یکی از داروهای پیشگیری از ویروس HIV، مرحله 
آزمایش��ی خود را با موفقیت پشت سر گذاش��ت. این دارو خطر ابتال به 
عفونت HIV را در افرادی که در معرض خطر این ویروس قرار داشتند، 
 تا 92 درصد کاهش داده اس��ت. ب��ه گزارش مرکز پیش��گیری و کنترل 
بیماری های آمریکا ، منظور از افرادی که در معرض خطر هستند، یکی 
از زوجینی اس��ت که طرف مقابل به ویروس آلوده است و روابط جنسی 

کنترل نشده دارند یا معتادانی که از سرنگ مشترک استفاده می کنند.
نتیجه آزمایش ویروس HIV در این افراد پس از یک دوره س��ه س��اله 
 که از دارو اس��تفاده می کردن��د، منفی گزارش ش��ده اس��ت. این دارو

 در سال 2004 میالدی توسط FDA تایید شد. 
ای��ن دارو ب��رای کاه��ش وی��روس HIV در خ��ون اف��رادی 
ک��ه ب��ه ای��ن بیم��اری مبت��ال هس��تند م��ورد اس��تفاده ق��رار 
ن��د عالی��م بیم��اری را کاه��ش ده��د و   م��ی گی��رد و م��ی توا

از گسترش آن تا حدی جلوگیری کند. 

هرچند غذای رستوران اغلب از نظر کیفیت و رعایت بهداشت در سطح 
غذای خانه نیست، اما با رعایت برخی نکات می توانید غذای سالم تری 

را بیرون از منزل میل کنید.
محققان چند توصیه مهم را در این زمینه ارائه کرده اند:

مواد تشکیل دهنده غذای خود را بشناسید: بسیاری از غذاهای 
رس��توران مملو از نمک، طعم دهنده ها، مواد نگهدارنده و شکر تصفیه 
شده هستند از این رو قبل از ورود به رس��توران جدید از موادی که در 
غذای آنها به کار می رود مطلع ش��وید. این اطالعات معموال در سایت 

رستوران موجود است.
س�س ها: اگر مایلید ب��ا غذای خود س��س تناول کنید بهتر اس��ت از 
 سفارش س��س های س��فید و نیز س��س های ارزان قیمت بپرهیزید؛ 
زیرا معموال مملو از شکر و نمک هستند. توصیه می شود از سس هایی 
که با روغن ها درست می شوند مانند سس روغن زیتون و لیمو و یا سرکه 

سفید استفاده کنید.
انواع س�وپ: از خوردن س��وپ ها که معموال مملو از نمک هس��تند 

بپرهیزید.
همبرگر: هنگام س��فارش همبرگر به مواد تشکیل دهنده اصلی مانند 
نان، گوشت، کاهو و گوجه اکتفا کنید و از مواد اضافی مانند ژامبون یا 
پیاز سرخ شده بپرهیزید و مصرف سس کچاپ و باربیکیو را به حداقل 

برسانید.
مرغ: مصرف مرغ بریان ش��ده به مرغ سرخ ش��ده برای کاهش میزان 

روغن و نمک ترجیح دارد.
ساندویچ: هنگام سفارش ساندویچ نان کامل را که غنی شده با غالت 
و فیبر است انتخاب کنید و از مصرف مواد گوشتی مانند ژامبون و کباب 
ترکی بپرهیزید، زیرا مملو از طع��م دهنده های مصنوعی، نمک و مواد 
نگهدارنده هس��تند. بهتر است سبزیجات بیش��تری در ساندویچ خود 

قرار دهید.
حجم وعده غذایی: معموال حجم وعده غذایی رس��توران برای یک 
نفر بسیار زیاد است از این رو توصیه می شود که غذای خود را با دیگران 

شریک شوید.

محققان نروژی موفق به ساخت اس��پری متفاوتی برای انجام معالجات 
هورمونی بر بیماری های روانی ش��ده اند که بس��یار کارآمد و سودمند 

است.
هورمون »Oxytocin Hormone« توس��ط غ��ده هیپوتاالموس 
تولید و در غده هیپوفیز ذخیره می شود. این هورمون کاهنده اضطراب، 
 اس��ترس و هورمون افزای��ش دهن��ده ارتب��اط اجتماعی ن��ام گرفته 

است.
ای��ن هورم��ون را به دو ش��یوه متف��اوت م��ی توان ب��ه مغز رس��اند، 
 از طری��ق خ��ون یا به ش��یوه غی��ر مس��تقیم و ب��ا کمک مس��یرهای 

عصبی. 
محققان دانشگاه »اسلو« موفق به ساخت اسپری جدیدی شده اند که 
 می تواند در معالجات هورمونی بیماری های روانی و ذهنی استفاده شود. 
در ای��ن روش، هورمون از طری��ق بینی وارد ب��دن بیمار می ش��ود تا 
 دارو بهتر ب��ه مغز منتق��ل ش��ده و از ع��وارض جانبی آن نیز کاس��ته 

شود.
مطالعات محققان دانشگاه »UiO« نشان می دهد، دوز پایین هورمون 
»Oxytocin« می تواند با ابتال به بیماری های روحی در ارتباط بوده 
و در نتیجه جبران ای��ن کمبود می تواند به ادراک بهتر س��یگنال های 
 اجتماعی کمک کرده و در معالجه بیماری های ذهنی س��ودمند باشد؛ 
ب��ه  و  اس��ت  بزرگ��ی  نس��بتا  مولک��ول  ای��ن هورم��ون  ام��ا 
عب��ور  و خ��ون  مغ��ز  بی��ن  مان��ع  از  ن��د  توا نم��ی   س��ادگی 

کند.
در نتیجه محققان تصمی��م گرفتند برای افزایش می��زان این هورمون 
 در بیماران و برداشتن سد بین مغز و خون، این ماده را از طریق بینی و 
 به ط��ور مس��تقیم به مغ��ز منتقل کنن��د تا مش��کلی وجود نداش��ته 

باشد.
پرفس��ور »Ole A. Andreassen« در رابطه با این پروژه می گوید: 
»نتایج تحقیقات نشان داد، دریافت دارو از طریق بینی بر عملکرد مغز 

تاثیر مفیدی دارد. 
در ای��ن پژوه��ش، ب��ه مقایس��ه اث��رات دریاف��ت دوز مش��خصی 
 از هورم��ون Oxytocin از طری��ق خ��ون و بین��ی پرداخت��ه 

شد«.
افرادی که دوز پایین��ی از هورم��ون »Oxytocin« را دریافت کرده 
بودند، شاهد تغییر در ادراک نش��انه های اجتماعی بودند؛ زیرا دریافت 
دوز پایین از هورمون در عین حال که بر درم��ان بیماری اثر می گذارد 
عوارض جانبی کمتری را نیز متوجه سایر دستگاه های بدن می کند، اما 
 دوزهای باال ممکن است تاثیر معکوسی بر رفتار اجتماعی افراد داشته 

باشد.
دانش��مندان دریافتن��د، اف��رادی ک��ه از حف��ره ه��ای بین��ی 
ب��زرگ ت��ری برخوردارن��د پاس��خ بهت��ری در براب��ر دریاف��ت 
نش��ان  خ��ود  از   »Oxytocin« هورم��ون  پایی��ن   دوز 

می دهند.

 درمان یکباره و عجیب یک بیمار 
مبتال به ای�دز!

آزمایش داروی پیشگیری از ایدز 
موفقیت آمیز بود

  چند توصیه برای خوردن 
غذای سالم در رستوران

اسپری ضد افسردگی از راه رسید

دانشمندان 
دانش��گاه ایالتی اوهایو 
ادع��ا می کنن��د، برای 

نخس��تین بار توانسته اند 
کامل ترین نمونه مغز انس��ان 

را در محیط آزمایش��گاهی کشت دهند. 
در مطالعات پیشین دانش��مندان توانسته بودند 

به کشت اندامک هایی مشابه اندامک های جنین 9 هفته ای انسان دست پیدا 
کنند، اما آن کار کامل نبود و فقط بخشی از مشخصات یک مغز کامل را شامل 
می ش��د؛ در حالی که در مطالعات اخیر، 99 درصد انواع مختلف س��لول ها و 

ژن های مغزی بازسازی شده است.
ابعاد این مغز کشت داده شده تقریبا به اندازه یک پاک کن است و به مغز جنین 
پنج هفته ای انسان شباهت دارد. این مغز با بهره گیری از سلول های پوستی 
انس��ان بالغ و تبدیل آنها به س��لول های پرتوان که قابلیت دارند به بافت های 

مختلف بدل شوند، ایجاد شده است. 
این سلول ها سپس در یک محیط تخصصی که برای رشد سلول های بنیادی و 
شکل گیری اجزای سازنده مغز و سیستم عصبی مرکزی مناسب است، کشت 

داده شدند.
 به گفته دانشمندان، این مغز آزمایش��گاهی کامل ترین نمونه بازسازی شده 
 مغز انس��ان اس��ت و 99 درصد محتویات ژنتی��ک جنین پنج ماهه انس��ان را 
دارد. در کل، حدود 12 هفته زمان الزم اس��ت تا یک مغز آزمایشگاهی به این 

مرحله از رشد برسد.
  ادامه تکامل به کش��ت رگ های خونی و نیز یک قل��ب مصنوعی نیاز دارد که 

در حال حاضر میسر نش��ده است. کارشناس��ان معتقدند کیفیت کارکرد این 
دستاورد شگرف بدون در اختیار داشتن اطالعات تکمیلی قابل قضاوت نیست.

 با این حال، به نظر می رس��د دانش��مندان ش��رکت کننده در مطالعات فوق 
 قصد ندارند پیش از ثبت رس��می این دس��تاورد، اطالع��ات تکمیلی را علنی 

کنند.
دانشمندان امیدوارند استفاده از مغز کشت داده ش��ده، در پژوهش هایی که 
پیش��رفت بیماری های تکاملی را مورد مطالعه قرار می دهن��د، کارآمد واقع 
ش��ود. این دس��تاورد در مطالعه بیماری های عصبی و نیز آزمایش داروهای 
مرتبط ب��ا آلزایمر و پارکینس��ون کارب��رد دارد، زیرا نواحی مغ��زی درگیر در 
 این گونه بیم��اری ها، در هم��ان مراحل ابتدایی تکامل مغز ش��کل 

می گیرند. 
پیش از این، داروه��ای نوترکیبی که گم��ان می رفت 
 در درم��ان آلزایم��ر و پارکینس��ون مؤثرن��د، ابتدا 
می بایست روی حیوانات آزمایشگاهی و سپس 
 روی نمون��ه های انس��انی مطالعه می ش��د،

اما آزمای��ش های اولی��ه روی ای��ن گونه 
مغزهای کش��ت داده ش��ده م��ی تواند 
تأثیرات مص��رف دارو و عوارض جانبی 
آن را ب��ه ش��کل مش��خص ت��ری در 
مقایس��ه با حیوانات آزمایشگاهی به 
 نمای��ش بگ��ذارد و در نتیجه هزینه 
آزمایش های بالینی را به مقدار قابل 

توجهی کاهش خواهد داد.
اگر کارک��رد این مغز آزمایش��گاهی 
موفقیت آمیز ارزیابی شود، دانشمندان 
 خواهند توانس��ت ان��واع بیم��اری ها را 
 با روش نوین ریش��ه یاب��ی و مطالع��ه کنند؛ 
برای مثال، اگ��ر حامل یک بیماری ارثی هس��تید 
که چگونگی پیش��رفت آن نگران تان ک��رده، خواهید 
توانست یک نمونه از سلول های پوس��تی خود را در اختیار 
 دانش��مندان قرار دهید تا با کش��ت یک نمونه مغز آزمایش��گاهی از 

سلول های بنیادی خودتان، از روند بیماری و چند و چون آن آگاه شوند.
 همچنین مطالعه آثار س��وء س��موم محیط��ی روی تکامل مغ��ز از این طریق 
امکان پذیر خواهد ش��د. از این پس، دانش��مندان می توانند عملکرد ژن های 
 موجود در ژنوم انس��ان را از نزدیک مش��اهده و کوچک ترین تغییراتی را که

هر یک از ژن ها در حضور سموم مختلف متحمل می شود، ردیابی کنند. 
مش��اهده این که تغییرات ژنی چه وقت و چگونه اتفاق می افتد به دانشمندان 
امکان می دهد به راه حل های درمانی مناسب تری بیندیشند. در حال حاضر 
محققان می خواهند مغز کشت داده شده را در تحقیقات نظامی به ویژه مطالعه 
اختالل اس��ترس پس از ضربه و آس��یب های ضربه ای مغز مورد مطالعه قرار 

دهند. 
دریافت س��لول های پوس��تی از مبتالیان اختالل نامبرده و افراد سالم نشان 
خواهد داد تفاوت عملکرد مغزی آنها کدام اس��ت. نتای��ج مطالعات فوق برای 
 نخستین بار در س��مپوزیوم تحقیقاتی سیس��تم بهداش��ت نظامی ارائه شد. 
از آنجا که مغزهای کشت داده شده در محیط های آزمایشگاهی به هیچ وجه 
 قابلیت تفکر آگاهانه نخواهد داش��ت به لحاظ اخالق زیس��تی نیز مورد تائید

 است.

نکته ها 
طب سنتی

بهتر اس��ت بدانید که خانم های مراکشی، تونسی 
و الجزایری هر روز از این ادویه در آش��پزی و طبخ 
 غذا اس��تفاده م��ی کنن��د. در این مطلب ش��ما را 
با گوشه ای از خواص شگفت آور زیره آشنا کرده و 
 تشویق تان می کنیم که بیش از پیش از آن استفاده 

کنید.
زیره مفید برای خانم های شیرده

 زیره یک��ی از منابع خوب آهن و کلس��یم اس��ت. 
در زمان ش��یردهی، نوزادان آهن و کلسیم ذخیره 
ش��ده در بدن مادر را می مکند؛ در نتیجه مادر این 
مواد معدنی را بیشتر از دس��ت داده و نیاز بیشتری 
به جذب آن ها پیدا می کند. زیره می تواند یکی از 
منابع تامین کننده ی آهن و کلسیم باشد و مادرها 
بدون ترس از کمبود این مواد معدنی به شیردهی 

خود ادامه دهند.
زیره مفید برای مقابله با سنگ کلیه

زیره یک درمان طبیعی شناخته شده برای مقابله 
و درمان س��نگ کلیه اس��ت. س��نگ های کلیه در 
 اکثر موارد باعث ایجاد درد شدیدی می شوند. این 
ادویه ی فوق العاده به حفظ سالمتی کلیه ها کمک 

زیادی می کنند.
زیره برای داشتن خوابی راحت

اگر ش��ب ها این دنده آن دنده می ش��وید و بعد از 
شمردن یک گله گوس��فند خواب به چشمان تان 
نمی آید زیره را دریابید. مصرف زیره و یا موز هر دو 

باعث ایجاد آرامش و خوابی راحت می شوند.
زیره برای مقابله با سرماخوردگی

زیره سرش��ار از ویتامین C است و در پیش گرفتن 
یک دوره ی درمانی با آن، زکام و سرماخوردگی را 
برطرف می سازد. این ادویه همچنین برای مقابله با 

بیماری های تنفسی موثر است.
زیره مفید برای هضم راحت غذا

زیره دوست دستگاه گوارش است و شهرت زیادی 
 در هض��م غذا دارد. ای��ن ادویه به دلی��ل دارا بودن 
 آنزیم های خ��اص باعث تحری��ک فعالیت روده ها 
م��ی ش��ود. ب��ا مص��رف زی��ره م��ی توانی��د ب��ا 
خداحافظ��ی گوارش��ی  مش��کالت  و   نف��خ 

 کنید.
زیره نقش مهمی در بهبود متابولیس��م و سوخت و 
ساز بدن دارد. این ادویه به بدن کمک می کند تا با 

آسیب های روزمره مقابله کند.
زیره برای تقویت سیستم ایمنی بدن شما

زیره به دلیل دارا بودن ترکیبات مفید باعث تقویت 
سیس��تم ایمنی بدن و مقابله با مهاجمان خارجی 
و رادیکال ه��ای آزاد می ش��ود. حتما م��ی دانید 
 که رادیکال ه��ای آزاد، مولکول های هس��تند که 
به س��لول های بدن آس��یب می رس��انند و باعث 

 بروز پیری آن ها و بیم��اری های التهابی 
می شوند.

زیره برای افزایش متابولیس�م 
بدن

زیره نقش مهمی در بهبود متابولیسم 
 و سوخت و س��از بدن دارد. این ادویه 
ب��ه ب��دن کم��ک م��ی کن��د ت��ا با 
آس��یب های روزم��ره مقابل��ه کند. 
ش��ما م��ی توانید ب��رای دف��ع و آب 
ک��ردن چرب��ی ه��ای اش��باع ش��ده 
 در ب��دن و ب��ه خص��وص دور کمرتان 
 ب��ه ای��ن ادوی��ه ی موث��ر اعتم��اد 

کنید.
زیره برای تنظیم عادت ماهانه

اگر دچار اختالل در عادت ماهانه هستید و 
یا هر ماه دچار دردهای شدیدی می شوید به 

سراغ زیره بروید. این ادویه باعث تنظیم سیکل 
قاعدگی شده و برای کاهش و تسکین دردهای آن 

موثر عمل می کند.
زیره برای مقابله با سرطان

زی��ره ح��اوی ترکیب��ات ضدس��رطانی اس��ت. 
متخصص��ان ب��ه بیمارانی ک��ه در مراح��ل اولیه 
 س��رطان هس��تند توصیه می کنند که زی��ره را به 
برنامه ی غذایی خ��ود اضافه کنند. چون این ادویه 
 برای مقابل��ه با بیم��اری موثر ب��وده و تحمل درد 

درمان های سنگین را باال می برد.
زیره برای مقابله با کم خونی

یکی دیگر از خواص فوق العاده ی زیره میزان آهن 
موجود در آن است که به ساخت گلبول های قرمز 
کمک می کن��د. گلبول های قرمز باعث تس��هیل 
 گردش خون در رگ ها می ش��وند و به این ترتیب 

به مقابله با کم خونی کمک می کند.
زیره برای مقابله با آسم

آس��م به دلیل عوامل برون زای متعددی در بدن و 
در شرایط التهابی بروز می کند. اگر از این بیماری 
رنج می برید بدانید که زیره حاوی »تیموکینون« 
 اس��ت که به عنوان بازکننده ی برون��ش ها عمل 

می کند.
دم نوش های زیره ای برای کاهش وزن

همان طور که گفتیم زیره باعث افزایش متابولیسم 
ب��دن می ش��ود. در واقع بای��د بدانید ک��ه مصرف 
غذاه��ای پرادویه باع��ث جذب چربی ه��ای غذا و 

تحریک گوارش می شود. 
نتای��ج یک پژوه��ش آمریکایی نش��ان م��ی دهد 
که غذاه��ای پرادوی��ه احس��اس س��یری را 1/5 
 برابر افزای��ش می دهد. زی��ره به دلی��ل دارا بودن 
ویتامین ها این خ��واص را دارد. ای��ن ادویه باعث 

کاهش جذب قند موجود در مواد 
غذایی شده و به کنترل چربی خون کمک می کند. 
 قدرت زیره در افزایش ترش��حات گوارشی و مقابله 
با نفخ باعث می شود که زیره را یک ادویه ی مفید 

در داشتن شکمی تخت بدانند.
ب��رای به��ره من��دی از خواص زی��ره م��ی توانید 
 ب��ا عط��ار ی��ا دکت��ر گیاه��ی مش��ورت کنی��د. 
اما در حالت کلی می توانید یک قاش��ق غذاخوری 

زیره را با آب جوش دم کرده و میل کنید.
 اگر رژیم گرفته اید و می خواهید هرچه س��ریع تر 
الغر شوید 3 قاشق مرباخوری زیره، 1 قاشق و نیم 
زنجبیل، نصف قاش��ق دارچین و 1 عدد لیموترش 

 ورقه ش��ده را با 3 لیوان آب ج��وش ترکیب کنید. 
در ظرف را بگذارید و اجازه دهید مواد با هم ترکیب 
شده و خنک شوند. سپس محلول را صاف کرده و 

در یخچال قرار دهید.
 توصیه می کنیم این نوش��یدنی را قب��ل از هر غذا 
)1 تا 2 فنجان( میل کنید. اگر این نوشیدنی را در 
چهارچوب تغذیه ی س��الم و کم کالری میل کنید 

الغر شدن تان حتمی است.
 اگ��ر در خص��وص مص��رف ای��ن ادوی��ه ی��ا 
می��زان آن متناس��ب ب��ا ش��رایط بدن��ی ت��ان 
 مطمئ��ن نیس��تید، با ی��ک متخصص مش��ورت

 کنید.

کشتکاملترین
نمـونهمغــز
انســـــان

11 تأثیر شگفت انگی�ز زی�����ره
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دريچه داستان تاريخی

گردشگری

ارتش های آلمان ، بریتانیا و فرانسه در جریان جنگ جهانی اول در بلژیک 
با هم می جنگیدند.

شب کریسمس جنگ را تعطیل می کنند تا دست کم برای چند ساعت 
کریس��مس را جش��ن بگیرند، در ارتش آلمان یکی از سربازان که سابقه 
 خواندن در اپرا را داش��ت، ش��روع به خواندن ترانه کریس��مس مبارک 

می کند.
 صدای خوانن��ده آلمانی را س��ربازان جبهه ه��ای دیگر می ش��نوند و با 
پرچم های سفید به نش��انه صلح از خاکریز باال می آیند و به سوی ارتش 

آلمان می روند.
آن شب سربازان هر سه ارتش در کنار هم ش��ام می خورند و کریسمس 

را جشن می گیرند.
ولی هر ۳ فرمانده توافق می کنند:که از روز بعد صلح شکسته شود و جنگ 

را از سر بگیرند!
صبح روز بعد دست و دل سربازان برای جنگ نمی رفت. شب قبل آنقدر با 
دشمن رفیق شده بودند که بی خیال جنگ شدند و از پشت خاکریز برای 

هم دست تکان می دادند.
چند ساعت که گذشت باز هم پرچم های سفید باال رفت و پس از گفتگوی 
س��ه نماینده ارتش ها تصمیم بر این گرفته شد که برای سرگرم شدن با 

هم فوتبال بازی کنند.
آنها آنقدر با هم رفیق می شوند که با هم عکس می گیرند و حتی آدرس 
خانه های خود را به همدیگر می دهند تا بعد از جنگ به کشور های هم 

سفر کنند!
کار به جایی می رس��د که این س��ه ۳ ارتش به هم پناه می دهند و تنها 
چیزی که باعث می ش��ود قضیه لو برود متن نامه هایی بود که سربازان 
برای خانواده های شان فرس��تاده بودند و به آنها اطمینان داده بودند که 

اینجا از جنگ خبری نیست.
این اتفاق تاریخی با نام Christmas Truce شناخته می شود.

 س��ال ها بعد کریس دی برگ متن یکی از این نامه های س��ربازان را در 
یک حراجی به قیمت 27 ه��زار دالر می خرد؛ پل م��ک کارتنی هم در 
ویدیوی یکی از کارهایش به این اتفاق ادای احترام کرده و سال 2005 هم 
کریستین کاریون با استناد به مدارک این اتفاق فیلمی به نام»کریسمس 
مبارک« می س��ازد که اس��کار بهترین فیلم خارجی را گرفت و حتی در 

جشنواره فیلم فجر ایران به نمایش در آمد.

آغا محمدخان قاجار سرسلس��له پادش��اهان قجری است که زندگی اش 
با حوادث عجیب و جالبی گره خورده اس��ت؛ او که با بر انداختن سلسله 
زندیه به قدرت رسید، سرانجام در جریان لشگر کشی بیرون راندن سپاه 

روس ها از ایران کشته شد.
عبداهلل مس��توفی در کتاب ش��رح زندگانی من که یکی از منابع مهم در 
مطالعه دوران قاجاریه محس��وب می ش��ود، دلیل به قتل رس��یدن او را 
این گونه شرح می دهد: در ایام محاصره شوشا، مقداری خربزه برای شاه 
آورده بودند که تحویل آبدار خود داده و امر ک��رده بود که هر وعده مثال 
نصف یک دانه از آن ها را که یک ظرف می شود در سفره غذای او بگذارند. 

خربزه ها زودتر از حسابی که شاه داشته است، تمام می شود.
ش��اه تاری��خ روز آوردن خربزه ه��ا و این ک��ه چن��د دانه آن ب��ه مصرف 
رس��یده و چند دانه آن باید باقی باش��د دقیقا تعیین می کن��د و از آبدار 
باقیمان��ده را مطالب��ه می کن��د. آبدار ه��م نج��ات را در حقیقت گویی 
 می پن��دارد و اعت��راف می کند که ب��ا دو نف��ر از پیش��خدمت ها آن ها را 

خورده اند. 
ش��اه برای همین جرم، امر به کشتن هر س��ه نفر می دهد. بعد از آن که 
به خاطر او می آورند که ش��ب جمعه اس��ت، اعدام آن ها را به صبح شنبه 
محول می کند و چون محکومین به تجربه می دانس��تند که حکم ش��اه 
 استیناف پذیر نیس��ت، شب ش��نبه س��ه نفری وارد اتاق خواب او شده، 
 کارش را می س��ازند و جواهره��ای س��لطنتی را برداش��ته ف��رار 

می کنند.

 کاخ آپادانای ش��وش قصر زمس��تانی ش��اهان هخامنش��ی بوده است. 
این کاخ به دستور داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی در حدود سال های 
 5۱5 �52۱ پیش از میالد در ش��وش روی آثار و بقایای عیالمی بنا نهاد 

شد.
دیوارهای کاخ از خشت و ستون های آن از جنس سنگ است.

کاخ داری��وش واحده��ای مختلف��ی از جمله ت��االر بار عام، حرم س��را، 
دروازه و کاخ پذیرای��ی و همچنی��ن س��ه حی��اط مرک��زی دارد. 
دیواره��ای داخل��ی کاخ ب��ا آجر لعاب��دار منق��وش با طرح های س��پاه 
جاوی��دان، ش��یر بال��دار و نق��ش گل نیلوف��ر آب��ی مزی��ن بوده اند که 
 بقای��ای به جای مانده ی آنه��ا در موزه های خارج��ی و داخلی نگهداری 

می شوند.
مساحت تاالر یا کاخ آپادانا ۱0۴۳۴ متر است. این کاخ که بارگاه یا آپادانه 
نامیده شده توس��ط اردشیر دوم تجدید بنا شده اس��ت. طرح کاخ بنایی 
کوشک مانند با ۳ ایوان ستون دار در جبهه ش��مالی ، شرقی و غربی آن 

است.
 ت��االر مرک��زی ب��ا ابع��اد 5۸ در 5۸ مت��ر اس��ت و دارای ۳۶ س��تون 
می باشد. ارتفاع ستون ها حدودا 20 متر است و با ستون های کله گاوی 
شکل ساخته شده است. ایوان ها هر کدام دارای دو ردیف ستون ۶ تایی 

می باشند.
از کلیه مجموعه کاخ ۱۱0 اتاق و تاالر مکش��وف شده است. شش حیاط 
 که سه تای آنها بسیار بزرگ دور یک محور شرقی و غربی قرار گرفته اند، 
در داخل مجموعه کاخ ها وجود داشته اند که به وسیله یک راهروی بزرگ 

به بخش شمالی مربوط می شده است. 
 س��ه حیاط کوچک تر در بخش ش��مالی مجموعه کاخ قرار داش��ته اند. 
اتاق ها و ساختمان های مختلف کاخ به وس��یله این حیاط ها روشنایی 

گرفته و تهویه می شدند.
در س��ال ۱۸۸0 می��الدی، یک گروه از باس��تان شناس��ان فرانس��وی 
ای��ن کاخ را از دل خاک بیرون کش��یدند و س��تون ها و سرس��تون های 
کاخ را ب��ا اره بریدند و به فرانس��ه منتق��ل کردند و امروزه در ش��وش، 
 فق��ط چن��د زیرس��تون وج��ود دارد و کاخ به ش��کل س��ابقش وجود 

ندارد.
بیش تر اشیا خارج شده، اکنون در موزه لوور نگهداری می شوند.

کريسمس در جنگ خربـــزه قاتل

کاخ آپادانای شوش

قلیان برگرفته از لغت عربی» ُقل« به معنی جوش و جوشش می باشد و قلیان حالت 
مایعی است که بر اثر حرارت شروع به تبخیر می کند، چنانچه مایع حرکت می کند 
و صدایی از آن به علت صعود حباب های بخار از قس��مت مجاور کانون حرارت به 

سطح مایع به گوش می رسد.
 این وس��یله از چند بخش تش��کیل ش��ده اس��ت ک��ه از آن جمله می ت��وان به 
 »س��ر قلیان« )بیشتر از س��نگ س��اخته می ش��ود(، بادگیر فلزی، میانه چوبی، 
میالب )در کوزه قلیان میان آب قرار می گیرد( و نی و نی پیچ )سر آن را در دهان 

قرار می دهند( اشاره کرد.
بنابر گفته ی کس��روی، ایرانیان اولین مردمی بودند که قلیان را ساختند و از آن 
اس��تفاده کردند. نخس��تین باری که اروپائیان قلیان را از نزدی��ک دیدند، زمانی 
 بود که »محمدرضا بیگ« به عنوان فرس��تاده ی ش��اه س��لطان حسین صفوی، 
 راهی دربار لویی چهاردهم ش��د. از آنجایی که محمدرضا بیگ از قلیان اس��تفاده 
می کرد، فرانسویان از دیدن این وسیله که آب و آتش را در کنار هم داشت، شگفت 

زده شده و برای آشنایی بیشتر با کاربرد آن، ساعت ها به تماشا می ایستادند.
 اولی��ن توصیف��ات درب��اره ی قلی��ان و طریق��ه ی اس��تفاده از آن در 

سفرنامه های صفوی آمده است.
»اولئاریوس« قلیان ایرانیان را چنین توصیف می کند:

»ایرانی ها تنباکو را از طریق مخصوص خ��ود دود می کنند. بدین معنی که 
 تنب��ل را برداش��ته و آن یک تنگ بل��ور، کوزه گل��ی یا کدوی 

 را ت��ا نیمه آب 
م��ی کنن��د و در آب 

 ه��م گل یا م��واد خوش��بو 
ندازن��د ت��ا ب��وی خوب��ی  م��ی ا

داش��ته باش��د و ی��ک لول��ه چوب��ی خراط��ی 
ش��ده را داخ��ل یک تن��گ یا ک��وزه م��ی کنند و س��ر آن 

 را ی��ک محفظه ای م��ی گذارن��د ک��ه در آن تنباک��و و آتش 
می ریزند، ی��ک لوله چوبی دیگ��ر را نیز وارد ک��وزه کرده و 
 بعد آن لوله را در دهان گذاش��ته می کشند. با کشیدن هوا 
 دود تنباک��و وارد کوزه ش��ده و شستش��و پیدا م��ی کند و 

جرم های سیاه رنگ آن در آب باقی می ماند و دود معطر تنباکو 
وارد دهان می ش��د و به این دس��تگاه ابداعی خود نام 

قلیان را داده اند«.

»ش��اردن« جواهر فروش و س��یاح مش��هور فرانس��وی که مدت زمان طوالنی 
 در ایران می زیس��ت و بس��یاری از آداب و رس��وم ایرانیان را از نزدیک دیده بود، 

چنین می نویسد:
 » ... چ��ون ایرانی��ان م��دام تنباک��و دود م��ی کنن��د، دود را از تنگ آب��ی عبور 
می دهند و اینگونه چپق ها را قلیان می نامند، باالی بطری )کوزه قلیان( سر چپق 
)قلیان( که سفالی یا فلزی است به وسیله ی لوله ای که منتهی الیه آن داخل آب 
شده، تعبیه گشته اس��ت. در زیر کوزه ی قلیان چهارپایه ای وجود دارد که شبیه 
 زیری بعضی شمعدان ها اس��ت و چپق و یا پیپی که به وسیله ی آن دود کشیده 
می ش��ود به لوله مذکور متصل می باش��د. هنگامی که میل تدخی��ن داد اندکی 
 تنباکو را که بس��یار ریز و س��ائیده ش��ده خیس می کنن��د و در س��ر قلیان قرار 
می دهند تا به سرعت سوخته نشود آنگاه دو یا س��ه قطعه ذغال مشتعل کوچک 
 را بر روی آن می گذارند و دود را می کش��ند که داخل آب می شود و در آن چرخ 
می خورد و بالفاصله به دهان وارد می شود. البته هم مطبوع و گوارا و هم از تندی و 
خشونت و غلظت تنباکو کاسته شده و تصفیه شده است. 
اش��خاصی که اش��تهای خوب دارند، غلیان عظیم و 
غرغر زیادی با کشش هوا در آب قلیان راه می اندازند. 
این بطری ها )کوزه قلیان( را معموال برای حسن منظر 
مملو از گل می کنند و اق��ال روزی یک بار آب آن را که در 
نتیجه تاثیر جوهر تنباکو فاسد و بدبو گشته تعویض 

می کنند ...«.
 بنابر گزارش این سیاحان، استفاده از قلیان 
 در بین اقش��ار مختلف مردم رواج داش��ت و 
آن  از  مس��اجد  حت��ی  محل��ی  ه��ر  در 
اس��تفاده م��ی کردن��د. ب��زرگان و اعی��ان و 
اش��راف، وابس��تگی بیش��تری به قلیان داش��تند و هرگز بدون آن 
 از خان��ه بی��رون نم��ی رفتند و ب��ه هر کجا ک��ه وارد می ش��دند 
به محض نشس��تن، قلیان به دس��ت آن ها داده می ش��د؛ آنچه 
تعجب ای��ن ناظرین خارج��ی را بر م��ی انگیخت این 
نکته بود که کشیدن قلیان، مانع از انجام دادن کارها 
نمی ش��د و افراد ضمن کش��یدن قلی��ان، کار خود را 
به خوبی و راحت��ی انجام می دادند. یک��ی از تفریحات 
 زنان دربار صف��وی که بیش��تر اوقات خود را در حرمس��را 
 م��ی گذراندند، کش��یدن قلی��ان ب��ود. البت��ه تنباکوی 
آن ها آن ق��در مالیم بود که اگ��ر از بامداد تا ش��امگاه از 
قلیان اس��تفاده می کردند، دچار س��ر درد نمی ش��دند. 
در ای��ن دوران تنه��ا توت��ون و تنباکو جهت اس��تعمال با 
 قلیان به کار نم��ی رفت، بلک��ه گاهی »افی��ون« نیز 

مورد استفاده قرار می گرفت.
 قلیان و قهوه خان��ه همواره ب��ا یکدیگر عجین 
بوده اند. در زم��ان صفویه در ش��هر اصفهان 
که مرکز حکومت بود، قه��وه خانه های 
 بس��یاری وجود داش��ت که بیشتر 
آن ها در خیابان چهارباغ و میدان 
نقش جهان قرار داشت؛ و مردم 
 بعد از پای��ان کار روزان��ه در این 
قه��وه خانه ه��ا جمع می 
ش��دند تا چای بنوشند و 

قلیان بکشند. 

 انفجار بمب در خيابان خيام 
 تـوسط  منافقيـن 

)1361ش(

 مرگ »عليرضا عضد الُملك«
  نايب السلطنه خاندان قاجار 

)1289 ش(

رحلت آيت  اهلل »سيدمحمود شاهرودي« 
 زعيم بزرگوار حوزه علميه نجف

 )1353 ش(

چه کسی دستور تغيير زبان در ايران را صادر کرد

در حالي که جمهوري اسالمي ایران، در نبردي نابرابر مشغول دفاع از کیان اسالمي بود و 
براي عقب راندن دشمن بعث از خاک وطن، فرزندانش را تقدیم اسالم مي کرد، دشمنان 
داخلي و فریب خوردگان داخلي و عناصر منافق سعي در ایجاد رعب و وحشت در میان 
صفوف ملت قهرمان ایران داش��تند. این افراد جاهل و کوردل براي خوش خدمتي به 
اربابان خارجي خود از هیچ جنایتي فروگذار نمي کردند و جان ملتي را که برایش شعار 
 آزادي خواهي مي دادند، به بازي مي گرفتند. در یکي از این اعمال وحش��یانه، عوامل 
خود فروخته آمریکا، در یک بمب گ��ذاري در خیابان خیام ته��ران، بیش از صد نفر 
از مردم بي گناه راکش��ته و زخمي کردند. در س��اعت 20/۱9 دقیقه بعد از ظهر این 
روز، هنگامي که خیابان خیام و اطراف آن مملو از جمعیتي بود که در ایس��تگاه هاي 
اتوبوس صف کشیده بودند، بمبي که در زیر یک پل این خیابان کار گذاشته شده بود، 
منفجر شد و ده ها نفر زنده زنده در آتش سوختند و ده ها نفر دیگر نیز به شدت زخمي 
 شدند. شدت این انفجار به حدي بود که شیشه هاي ادارات و منازل اطراف آن تا شعاع 
چند صدمتر شکست و صداي آن تقریبا در تمام تهران شنیده شد. در جریان این انفجار، 
یک اتوبوس دو طبقه نیز که در حال حرکت و مملو از جمعیت بود به آتش کشیده شد 

و تمام مسافران آن شهید و مجروح شدند.

علیرضا عضدالُملک، برادرزاده مهد علیا مادر ناصرالدین ش��اه قاجار، در حدود س��ال 
۱200 ش در تهران به دنیا آمد. وي پس از فراگی��ري تحصیالت مقدماتي وارد دربار 
 محمدشاه قاجار شد و پس از چند سال در زمان ناصرالدین شاه که پسر عمه اش بود، 
به وزارت عدلیه منصوب ش��د. وي در وقایع تحریم تنباکو رابط بین ش��اه و عده اي از 
علما بود و تدریجا جزو امناي دولت و رجال درجه اول محس��وب مي ش��د، تا این که 
ایلخان )بزرگ خاندان( قاجار شد. عضدالملک، سالیاني در زمان سلطنت مظفرالدین 
 شاه و محمد علي شاه، گوش��ه عزلت گزیده بود و غالبا در منازعات مملکتي به عنوان 
ریش سفید مداخله مي کرد. او پس از خلع محمدعلي شاه، چون احمدمیرزا سن قانوني 
نداشت، از طرف فاتحان تهران به عنوان نیابت سلطنت انتخاب شد و تا پایان عمر به 
مدت چهارده ماه در این مقام بود. او با تندروي هاي مش��روطه خواهان که در روزهاي 
 نخستیِن فتح تهران انجام مي گرفت موافقت نداش��ت و اعدام شیخ فضل اهللهَّ نوري را 
به شدت مورد انتقاد قرار داد. از این رو س��پهدار اعظم، صدراعظم مشروطه را معزول 
کرد و مستوفي الممالک را به آن سمت منصوب کرد. هر چند وي را مردي زاهد و پاک 
طینت گفته اند ولي برخالف اندوختن ثروت فوق العاده، در نهایت خس��ت و امساک 

زندگي مي کرد و اهل بخشش نبود. 

آیت اهلل سیدمحمود ش��اهرودي در حدود س��ال ۱۳۶2 ق )۱۳0۱ ش( در روستایي 
از توابع ش��اهرود والدت یافت. در ابتدا تحت تربیت پدرش س��یدعلي بود تا آنکه به 
خراسان رفت و سپس در 27 س��الگي به نجف اشرف عزیمت کرد. آیت اهلل شاهرودي 
در نجف از درس هاي خارج اصول آیات عظام آخوند خراساني، آقا ضیاءالدین عراقي و 
سیدابوالحسن اصفهاني بهره برد و به مرتبه اجتهاد نائل آمد. این فقیه بزرگوار سپس به 
تدریس روي آورد. پس از وفات آیت اهلل ابوالحسن اصفهاني جمع کثیري از مردم، مقلد 
آیت اهللهَّ شاهرودي ش��دند. اما پس از رحلت حضرات آیات بروجردي و حکیم، ایشان 
یکي از بزرگ ترین مراجع تقلید شیعیان شد. ایشان در جریان حمله مزدوران پهلوي 
به مدرسه فیضیه قم، جنایات خونبار درباریان را محکوم کرد و در برابر آن موضع گیري 
کرد. از این فقیه وارسته آثار متعددي بر جاي مانده که تقریرات بحث هاي آقا ضیاءالدین 
عراقي و میرزاي ناییني، حاشیه بر کتاب عروه الوثقي و ذخیره المؤمنین و...، از آن جمله 
است. از شاگردان ایشان مي توان از آیات عظام: حاج سیدمحمد شاهرودي و شیخ جواد 
تبریزي، سیدمرتضي فیروزآبادي، سیدجعفر مروج شوشتري، شیخ محمدرضا رضواني 
 خمیني و... نام برد. این عالم بزرگوار س��رانجام در 9۱ س��الگي در نجف وفات یافت و  

در کربال مدفون شد.

تکمیل این تغییرات هش��تاد س��ال وقت گرفت و این اصالحات 
 حروف و تبدیل واژه ها در س��ال 950 میالدی به پایان رس��ید و 

خط الرسم فارسی امروز به دست آمد.
یعقوب لیث موسس سلس��له صفاریان که تصمیم به پایان دادن 
 به حکومت اع��راب بر ایران را گرفته بود در  س��ال ۸۶۸ میالدی 

شهر کرمان را آزاد کرد. 
در کرمان بود که یعقوب دستور اکید داد به زبانی که او نمی فهمد 

)عربی(، مکاتبه نکنند. 
از زمان افتادن ایران به دس��ت عرب، تا آن روز مکاتبات اداری به 
زبان عربی صورت می گرفت. با صدور دس��تور اکید یعقوب لیث 
بود که »پارسی« بار دیگر زبان رسمی ایرانیان شد و رونق گرفت. 
یعقوب بود که خواس��ت برای حروفی که در عربی نیس��ت و در 
فارس��ی تلفظ می ش��ود، جانش��ین بیابند تا خط الرسم تکمیل 
 شود و سال ها طول کش��ید تا ادیبان با هم به توافق رسیدند که 
»پ، چ، ژ، گ« را با افزودن نقطه و سرکش بر حروف عربی مشابه، 
به وجود آورند تا ترکیب حروف تغییر نکند و مقرر داشتند که از 
بکار بردن حروف خاص زبان عربی از جمله »ص، ض، ط، ظ، ث، 

ح، ع و ء« در واژه ها و اسامی فارسی خودداری شود. 
تکمیل این تغییرات هش��تاد س��ال وقت گرفت و این اصالحات حروف و 

تبدیل واژه ها در سال 950 میالدی به پایان رس��ید و خط الرسم فارسی 
امروز به دست آمد. باید دانست که ایرانیان تنها مسلمانان آن زمان بودند 

که زبان ملی خود را از دست ندادند. 

می دانیم ک��ه ایرانیان س��اکن »ف��رارود« و خراس��ان خاوری 
)افغانستان شمالی امروز( که تاجیک خوانده می شوند »پارسی« 
را از دس��ت نداده بودند و گروهی از آنان با افتخ��ار تمام خود را 

»پارسیوان = پارسیبان« می نامیدند.
یعقوب که پرچم استقالل طلبی را در سیستان برافراشته بود در 
سال ۸۶2 میالدی هرات و س��ال بعد سراسر شمال شرقی ایران 

زمین و تا کابل را از دست عمال خلیفه بغداد بیرون آورده بود. 
یعقوب پ��س از آزاد ک��ردن کرمان، ب��ا همان ه��دف، فارس و 
خوزس��تان را پس گرف��ت، مهاجرت قبای��ل عرب به ای��ران را 
متوق��ف و ممن��وع س��اخت و در س��ال ۸7۸ با خلیفه عباس��ی 
مستقیما وارد جنگ ش��د. او که از دیر العاقول یک عقب نشینی 
تاکتیکی ک��رده و در منطقه  ُگندی ش��اپور )خوزس��تان( اردو 
زده بود پس  از رد پیش��نهاد صلح خلیف��ه، در پنجم ژوئن ۸79 
از بیماری  قولن��ج درگذش��ت، همانجا مدفون ش��د و برادرش 
 »َعمرو«  بر جای او نشس��ت و مصلحت در آن دید که با خلیفه از 
 در آش��تی درآید و خلیفه هم حکومت وی را بر فارس، اصفهان،  
کرمان، سیس��تان، مکران )بلوچس��تان(، س��ند )ایالت جنوبی 
پاکس��تان امروز به مرکزیت ش��هر کراچی( و بخش هایی از خراس��ان به 

رسمیت شناخت.

در چنین روزی :

تاریخچه 
قلیان



خبر 

آزمایش موشک های بهینه سازی شده هوا به هوا در رزمایش فداییان حریم والیت
پنجمین رزمایش فداییان حریم والیت با رمز مقدس یا علی ابن ابیطالب)ع( از صبح 

امروز با محوریت پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان آغاز شد. 
جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش از آزمایش موشک های بهینه سازی شده هوا 
به هوا در رزمایش نهاجا خبر داد و گفت: در پنجمین رزمایش فداییان حریم والیت 
از تمامی موشک هایی که تاکنون داش��ته ایم اعم از موشک های هوا به هوا و هوا به 

سطح استفاده می کنیم.
 امیر سرتیپ علیرضا برخور دقایقی پیش با بیان "با رصد اطالعاتی و عملیاتی و با 
تحلیل اطالعات و داده ها، پدافند غیرعامل را در طول رزمایش به نمایش خواهیم 
گذاشت" به موضوع جنگ الکترونیک اش��اره کرد و اظهار داشت: یکی از مباحث 
اصلی ما در این رزمایش بحث جنگ الکترونیک اس��ت که هم در زمان رزمایش و 
هم در زمانی که بحث اصلی ما جنگ الکترونیک است، توسط هواپیماهای شکاری 
و هواپیماهای جنگال )هواپیماهای مخصوص جن��گ الکترونیک( این نقش ایفا 

خواهد شد.
جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران افزود: همچنین در 
این رزمایش آزمایش تسلیحات بهینه سازی شده را خواهیم داشت. همچنین یکی 

از اهداف این رزمایش ایجاد عملیات غیر وابسته است.
وی با اعالم اینکه در این رزمایش از پایگاه های ش��مال، ش��مال غرب و سه پایگاه 
مرکزی به همراه پایگاه های جنوب و جنوب غرب کشور استفاده خواهد شد، افزود: 
تمام مراحل این رزمایش از آغاز تا پایان توسط کارشناسانی از ستادکل نیروهای 

مسلح مورد ارزیابی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن شناسایی می شود.
جانش��ین فرمانده نیروی هوایی ارتش از به کارگیری مهم��ات جنگی در روز آخر 
رزمایش خبر داد و گف��ت: در پنجمین رزمایش فداییان حری��م والیت از تمامی 
موشک هایی که تاکنون داش��ته ایم اعم از موش��ک های هوا به هوا و هوا به سطح، 
اس��تفاده می کنیم. همه این موش��ک ها هم به لحاظ دق��ت و هم به لح��اظ بُرد، 

بهینه سازی شده ارتقا یافته اند.

 جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش خبر داد:

آزمایش موشک های هوا به هوا در 
رزمایش فداییان حریم والیت

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1672 | یکشنبه 15 شهریور 1394 | 22 ذی القعده 1436

نمایندگی رسمی رنو در ایران با رونمایی از خودرو رنو سیمبل در مجموعه 
اصفهان سیتی سنتر، این خودروی لوکس را برای اولین بار معرفی کرد.

 رنو س��یمبل با ضمانت پنج  س��اله یا 150 هزار کیلومت��ری و با امکاناتی 
همچون سیستم تهویه خودکار، کامپیوتر سفری، سیستم ترمز ضد قفل، 
کروز کنترل و محدودکننده س��رعت در هفت رنگ متف��اوت راهی بازار 

خودرو کشور شد.
در مراسم رونمایی از رنو سیمبل، چهره های شاخص صنعت خودرو استان 
و مسووالنی چون رسول جهانگیری عضو شورای اسالمی شهر اصفهان، 
س��یدجواد قنادیان رییس و روح اهلل چلونگر نایب ریی��س اتحادیه صنف 
خدمات فنی خودروهای سبک و اعضای هیئت  مدیره اتاق اصناف استان 

نیز حضور داشتند.
مدیرمس��وول نمایندگی رنو در اصفهان در این مراسم، گفت: پس از رفع 
تحریم صنعت خودرو، ش��رکت رنو جدیدترین محصول خ��ود با نام رنو 
سیمبل را راهی بازار ایران کرد. این خودرو نسل جدیدی از خودرو لوگان 

یا ال 90 اما با تغییرات کاماًل اساسی است.
اصغر تیموری با تاکید بر این که رنو س��یمبل نسبت به کیفیت و امکاناتی 
که دارد از قیمت مناسبی برخوردار اس��ت، تصریح کرد: تاکنون مردم از 

محصوالت رنو راضی بوده اند و مطمئناً این محصول جدید که قیمتی 77 
میلیون تومانی دارد سهم عمده ای از بازار خواهد داشت.

وی با بیان اینکه محصوالت ش��رکت رنو عموماً برای قشر متوسط جامعه 
ایران طراحی و تولید می شوند، افزود: اغلب برندهای وارداتی، اقشار مرفه 
جامعه را هدف قرار داده اما ش��رکت رنو با کیفیت های جهانی به تدریج 
به سمت قیمت های مناسب گام برمی دارد؛ در حال حاضر نیز گران ترین 

خودرو رنو در ایران حدود 160 میلیون تومان است.
وی با اشاره به اینکه همه قطعات رنو در دس��ترس هستند و مردم از این 
لحاظ هیچ گونه مشکلی نخواهند داشت، افزود: خودروهای رنو به خصوص 
مدل س��یمبل از کیفیت باالیی برخوردار هستند و در آینده نیز سه مدل 

هیبریدی جدید وارد بازار ایران خواهد شد.
عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان نیز در این مراسم، تصریح کرد: اگر از 
دید کیفی نگاه کنیم ورود خودروهای خارجی به کشور خوب است و باعث 
ایجاد رقابت می شود و خودروسازان داخلی می توانند از این فرصت برای 

ارتقای کیفیت محصوالتشان استفاده کنند.
رسول جهانگیری ادامه داد: اگر بخواهیم از بُعد ناسیونالیستی نگاه کنیم، 
ورود خودرو خارجی به صالح نیس��ت اما به لحاظ منطقی، ورود خودرو 

باکیفیت خارجی یعنی احترام گذاشتن به مصرف کننده و در نهایت این 
موضوع موجب ارتقای کیفیت خودروهای داخلی می شود.

  

»رنو سیمبل« در خیابان های نصف جهان؛

رونمایی از جدیدترین محصول وارداتی رنو در اصفهان

12
عاطفه 
 دشت اصفهان با قرار گرفتن بر حاش��یه زاینده رود بستر انصاری

مناس��بی برای کش��ت و زرع اهالی آن فراهم آورده است. 
خاک آبرفتی، آب ش��یرین و زمین های بدون شیب باعث ش��ده تا از دیرباز این 
دیار به عنوان یکی از مهمترین مراکز کش��اورزی در ایران قلمداد شود. اشتغال 
به کش��اورزی میراث مخصوص خود را نیز در این منطقه بجا گذاش��ته است. از 
جمله این میراث کبوترخانه های موجود در اصفهان و شهرستان های اطراف آن 
است که عالوه بر تامین کود از فضوالت کبوتران، معماری زیبایی نیز در منطقه 
به یادگار گذاشته اند. این معماری را می توان منظر فرهنگی کشاورزی روستاها 
در نظر گرفت. چیزی که بسیاری از مردم به آن عالقه خاطر و دلبستگی دارند و 
حتی در سفرنامه ها و نگارگری ها و ترسیمات سایرین نیز وجود دارد که از جمله 
آن ها می توان به نقاشی های سمبات درکیورقیان و سفرنامه های ابن بطوطه و ... 
اشاره کرد. این موضوع در روستاهای اصفهان بیشتر بچشم می خورد و مسافرین 
کبوترخانه ها را نشانه ای برای نزدیک ش��دن به اصفهان به حساب می آوردند. 
استفاده از کبوترخانه ها به عنوان شیوه ای سنتی در تهیه کود سال ها ادامه داشت 
اما پیشرفت تکنولوژی و تغییر سیستم کشاورزی باعث شد استفاده از این شیوه 
سنتی رو به فراموشی رود. با استفاده از کودهای شیمیایی بجای کودهای آلی، 
کبوترخانه ها متروک و مهجور مانده اند و مانند مرواریدهای گمشده، به تدریج 

ارزش و اعتبار خود را از دست داده اند. 
کبوترخانه ها نشانه ورود به شهر اصفهان

      بس��یاری از کبوترخانه ه��ا به دلیل اهمی��ت تاریخی، س��ازه ای، معماری و 
کاربردی که دارند به ثبت ملی رسیده اند، به طوری که 106 عدد کبوترخانه در 
ایران تا سال 1388  ثبت ملی شده اند که 80 عدد از آنها در استان اصفهان واقع 
 شده اند. این کبوترخانه ها در ش��هرهایی مانند اصفهان، نجف آباد، فالورجان، 
خمینی ش��هر، مبارکه، خوانس��ار، گلپایگان و روس��تاهایی همچ��ون َگَورت، 
دینان، والش��ان، هویه، ونه��ر و ...  قرار گرفت��ه اند. توصیف مناطق روس��تایی 
اطراف ش��هر اصفهان و کبوترخانه های آن  در نوش��ته های س��فرنامه نویسان 

به خوبی زیبای��ی و تاثیر این آثار را بر کس��انی ک��ه از این راه عب��ور می کردند، 
 نش��ان می دهد. چنانچه دکتر هینریش بروگش در مسیر مسافرت به اصفهان

 

)در زمان حکومت ناصرالدین شاه(، کبوترخانه ها را نشانه ای برای نزدیک شدن 
به اصفهان بیان می کند و چنین می نویسد: »  راه کاروان رو نخست از کنار کوه ها 
و ارتفاعات می گذشت و بعد وارد دشتی می ش��د که پر آب و سرسبز بود، در این 
دشت در فواصل مختلفی از یکدیگر برج هایی دیده می شد که آن ها را برج های 
کبوتر می نامیدند. وجود این برج ها نشانه آن بود که به اصفهان نزدیک شده ایم 
و در حقیقت اصفهان را با همین برج های کبوتر می توان از فواصل چند فرسخی 
تشخیص داد«  ابراهم ویلیامز جکسن که در زمان حکومت مظفرالدین شاه و احمد 
شاه  به ایران سفر کرده است نیز، به توصیف دش��ت اصفهان و مناظر اطراف آن 
می پردازد : » شهر در دشت همواری قرار گرفته است که تا فرسخ ها پیرامون آن 
ادامه دارد. مدخل شهر از میان تاکستان های محصور و باغ هایی می گذرد که تنوع 
رنگ های آن به فرش های ایرانی می ماند. یکی از ویژگی های این منظره، برج های 

کبوتر متعددی است که به صف در کنار جاده و در پهنه دشت قد برافراشته اند«
  کبوترخانه ها اگرچه به منظور تهیه کود کبوتران در میان مزارع ساخته می شدند، 
اما از نظر بصری نیز در هماهنگی کامل با طبیعت اطراف شهر اصفهان شکل گرفته 
بودند.  با گذشت زمان و تغییر سیستم های کشاورزی و کاربرد کودهای شیمیایی 
اس��تفاده از کبوترخانه ها منسوخ شد و بس��یاری از آن ها در اثر عوامل مختلف 

مخروبه شدند. رشد حاشیه های شهری و روستایی اصفهان و ساخت شهرک های 
صنعتی نیز باعث شد این بناهای ارزشمند کشاورزی از دید رهگذران )این مسیر( 
مخفی بماند. به طوری که آنچه امروز در مورد چشم انداز حاشیه ای شرق اصفهان 
شاهد آن هستیم، تصویری نامتناسب و ناهماهنگ است. روستاهایی که روزی 
جلوه ورودی نصف جهان بودند اکنون در پشت حاشیه های شهری و روستایی 
و شهرک های صنعتی مخفی شده اند و دورنمای ما از سیمای روستاهای شرقی 
اصفهان در حقیقت زاغه هایی بی ارزش هستند. تصویری که می توانست در ذهن 
رهگذران این مسیر به صورت مزارع سرسبز با ساختمان های تاریخی باشد، به 
علت خشکسالی های اخیر و روند رشد حاشیه ها و متروکه شدن روستاها تبدیل 
به مناظری بی مفهوم شده است. با روند مخفی ماندن آثار معماری از دید عموم 
و عدم توجه به مرمت آن ها، گرد فراموشی کم کم بر روی آثار با ارزش این مسیر 
می نشیند و فرسودگی در جسم آن ها رخنه می کند. آثار شاخص معماری همچون 
مساجد تاریخی شانس بیشتری برای بقا می یابند، ولی بافت تاریخی روستاها و 
کبوترخانه ها با سرعت بیشتری رو به زوال می روند. چنانچه تعداد کبوترخانه های 
روستای گورت از پنجاه عدد در دوره پهلوی اول  به 16 عدد در سال 1392 کاهش 
یافته است  و اکثر این تعداد نیز آسیب های زیادی دیده اند و ممکن است در پی یک 

بارندگی فصلی فرو ریزند بدون آنکه کسی متوجه تخریب آن شود.
گامی برای حفظ کبوترخانه ها

   اگرچه بس��یاری از کبوترخانه ها به دلیل اهمیت تاریخی، سازه ای، معماری و 
کاربردی که دارند به ثبت ملی رسیده اند، اما همچنان در معرض خطرات مختلفی 
قرار دارند. شاید نتوان به علت تعداد زیاد کبوترخانه ها بودجه الزم برای مرمت 
تک تک آن ها را فراهم آورد ولی توجه ویژه برنامه ریزان، مسوولین شهری و میراث 
فرهنگی در زمینه جاده کشی ها و تاسیس ش��هرک های صنعتی در مجاورت 
کبوترخانه ها در راستای حفظ حریم آن ها گامی مثبت در جهت حفظ چشم انداز 
کبوترخانه های باقی مانده اطراف شهر اصفهان است. عالوه بر این سرمایه گذاری 
در راس��تای جذب توریست در این مناطق روس��تایی و اقدام جهت زنده کردن 
کارکرد آغازین و اصلی آنها )کودورزی( از جمله مواردی هستند که می توانند از 
آسیب های کالبدی بیشتر به کبوترخانه ها جلوگیری کنند. مراقبت و رسیدگی 
به کبوترخانه ها با  توجه به مشکالت موجود در روستاها نظیر بیکاری، بهره وری 
پایین در بخش کش��اورزی و بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی، عالوه بر 
حفظ این میراث با ارزش کشاورزی، زمینه سرزندگی اقتصادی و اجتماعی را در 

این مناطق فراهم می آورد.  

 وزیر امور خارجه جمهوری چک گفت: ایران و جمهوری             
چک در سال های گذش��ته فرصت های زیادی را برای 
همکاری از دس��ت داده اند اما در نودمین سال برقراری 
دیپلماتیک دو کش��ور، به دنبال بازسازی و نوسازی این 

روابط هستیم.
به گزارش زاینده رود، به نقل از اداره کل روابط عمومی 
اس��تانداری اصفه��ان، لویومی��ر زائورال��ک در دیدار با 
استاندار اصفهان اظهار داشت: آمده ام تا روابط دو کشور 
که در سال های اخیر در برخی زمینه ها به ویژه اقتصادی 

ضعیف شده بود، را تقویت و نوسازی کنم.
وی با اش��اره به اینکه از ابتدای انقالب جمهوری چک 
در سال 1989 میالدی تاکنون، چنین هیات بزرگی از 
فعاالن اقتصادی به ایران نیامده بود، افزود: در س��فر به 
ایران، یکی از بزرگ ترین هیات های اقتصادی از فعاالن 
اقتصادی و بازرگارن��ان جمهوری چک بنده را همراهی 
می کنند.وزی��ر امور خارجه جمهوری چک با اش��اره به 
اینکه تجار و بازرگانان این کش��ور عالقه بسیاری برای 
روابط با ایران دارند، بیان کرد: پس از توافق هس��ته ای، 
فرصت بزرگی برای فعاالن بخش اقتصادی دو کشور به 

وجود آمده تا با یکدیگر همکاری داشته باشند.
وی با اش��اره به اینکه امکانات بزرگی در اختیار فعاالن 
اقتصادی دو کش��ور اس��ت و آن ها بای��د از این فرصت 
استفاده کنند، تصریح کرد: جمهوری چک در گذشته 
تامین کننده ماش��ین آالت و تجهیزات راهسازی ایران 
بوده اس��ت.زائورالک گف��ت: تجار و بازرگان��ان زیادی 
در جمه��وری چ��ک خاط��رات و س��ابقه روابط خوب 

دو کش��ور را به یاد دارند، اما متاس��فانه ای��ن روابط در 
سال های گذشته کم رنگ و قطع ش��د.وی خاطرنشان 
کرد: فراموش نکرده ایم که دو کشور فرصت های زیادی 
را برای همکاری با یکدیگر از دست داده اند، اما آمده ایم 
تا در نودمین س��ال برقراری دیپلماتیک دو کشور، این 

روابط را بازسازی و نوسازی کنیم.
ورود هیات بزرگ تجار چک به اصفهان نش�ان از 

عالقه این کشور به ایران است
استاندار اصفهان نیز در این نشست با اشاره به برگزاری 
نشس��ت فعاالن اقتصادی اصفه��ان و جمهوری چک با 

حضور وزیر امور خارجه این کش��ور در ات��اق بازرگانی 
اصفهان اظهار داشت: امیدوار هس��تیم که این نشست 

مراودات اصفهان با جمهوری چک را گسترش دهد.
رسول زرگرپور افزود: س��فر وزیر امور خارجه جمهوری 
چک و هیات بزرگ فعاالن اقتصادی این کشور به ایران 
می تواند سبب تقویت و ارتقای س��طح روابط دو کشور 
ش��ود.وی به بیان ظرفیت های اصفهان پرداخت و بیان 
کرد: اصفهان محل زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان 
مختلف بوده که از قرن ه��ا پیش تاکن��ون در کنار هم 

زندگی می کنند.
اس��تاندار اصفهان، این اس��تان را صنعتی ترین استان 
کش��ور برش��مرد و تصریح کرد: اصفهان بع��د از تهران 

قدرتمندترین استان از نظر اقتصادی است. 
بسیار خرسند هس��تیم که پس از گذش��ت 16 سال از 
اس��تقالل جمهوری چک، وزیر امور خارجه این کشور 

سفر خود به ایران را از اصفهان آغاز کرده است.
زرگرپ��ور با اش��اره به اینک��ه دو کش��ور در زمینه های 
مختلف به ویژه اقتصادی از روابط تاریخی برخوردارند، 
خاطرنشان کرد: ورود هیات بزرگ تجار و بازرگانان چک 
به اصفهان نشان از عالقه این کشور به ایران بوده و ابراز 
عالقه جمهوری چک برای همکاری ه��ای اقتصادی با 

ایران به ویژه اصفهان سبب خوشحالی است.
 وزیر امور خارجه جمهوری چک در راس هیاتی 70 نفره 
از بازرگانان و فعاالن اقتصادی این کشور در بدو ورود به 
ایران در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان مورد 

استقبال رسول زرگرپور قرار گرفت.
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وزیر  خارجه جمهوری چک در دیدار با استاندار اصفهان:

آمده ام تا روابط دو کشور را تقویت کنم

خبر 

به دنبال توافق اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و مسووالن وزارت دارایی با 
نمایندگان صنف تولید کنندگان سنگ استان اصفهان و کشور این واحدها از روز 

شنبه فعالیت مجدد خود را آغاز کرد.
مسووالن صنف و اتحادیه تولید کننده س��نگ استان اصفهان با صدور بیانیه ای 
ضمن قدردانی از پیگیری اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، 
اعالم کردند: تولید کنندگان سنگ استان پس از ارائه گزارش نمایندگان اعزامی 
خود به مجلس و توافقات به عمل آمده با مسووالن وزارت دارایی فعالیت خود را 
از سر می گیرند. در این بیانیه که پنجش��نبه هفته گذشته در جمع صدها نفر از 
دست اندرکاران و تولیدکنندگان سنگ استان در سالن اجتماعات انجمن صنفی 
سنگبران اصفهان قرائت شد ، تصریح شده است: به منظور تعامل و حسن نیت، 
تولید کنندگان سنگ استان با مسووالن استان و کشور روز شنبه اعتراض 50 روزه 

تولید کنندگان سنگ استان اصفهان شکسته شد.
به گفته مسووالن انجمن صنفی سنگبران استان اصفهان، طبق توافقات انجام 
شده، قرار است مالیات سالهای 92 و 93 واحدهای سنگبری طبق عملکرد آنان 
محاسبه شود و از 1/ 10 / 94 این واحدها مالیات خود را بصورت ارزش افزوده از 

خریداران اخذ کنند.
تولید کنندگان سنگ اس��تان اصفهان در این بیانه، خطاب به مسووالن استان 
و کش��ور اعالم کردند: نمایندگان و تولید کنندگان صنف سنگ به قول و وعده 
های وزیر اقتصاد و امور دارایی و مس��ووالن سازمان امور مالیاتی کشور و اعضای 
کمیسیون اقتصادی مجلس برای حل مشکالت مالیات بر ارزش افزوده و توافقات 

به عمل آمده در جلسه مشترک اعتماد کامل دارند.
این جلسه مشترک با حضور نمایندگان انجمن صنفی واحدهای سنگبری، اعضای 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و مسووالن سازمان امور مالیاتی هفته 

جاری در تهران برگزار شده است.
در بیانه سنگبران استان اصفهان اظهار امیدواری شده است: مسووالن سازمان 
امور مالیاتی کشور برای حل و فصل مش��کالت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات 
عملکرد تولیدکنندگان سنگ، وارد عمل شوند و به تعهدات کتبی و شفاهی خود 
عمل نمایند.در بیانه مذکور اضافه شده اس��ت: در صورت عدم اجرایی تعهدات 
مس��ووالن امور مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی و اعضای کمیس��یون اقتصادی 
مجلس در مدت کوتاهی صنعت سنگ کشور به دلیل فشارهای وارده و ناشی از 
تورم ، اجرای قانون مالیات ارزش افزوده ، عدم صادرات سنگ و مشکالت جاری 
با ورشکستگی کامل روبه رو خواهند شد.نمایندگان صنف سنگ استان اصفهان 
بااعالم آمادگی برای به تعامل و ارتباط بیشتر نمایندگان صنف تولید کنندگان 
سنگ با مسووالن دولت و مجلس برای حل مشکالت بوجود آمده ، خاطر نشان 
کردند: در صورت عدم اجرای تواققات به عمل آماده کلیه آثار ونتایج ناشی از عدم 
اجرای توافق و مشکالت صنعت سنگ استان اصفهان به طبع متوجه مسووالن 

امور مالیاتی خواهد بود.
بیش از 50 روز است که حدود دو هزار کارخانه س��نگ استان اصفهان به دلیل 
اعتراض به مشکالت ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم 

در تعطیلی بسر می بردند.

کارخانجات سنگ اصفهان ازشنبه فعالیت 
خود را از سر گرفتند

کبـوترخانـهها،

مـرواریدهـای

گمشـدهاصفهـان



   قهرمانی کاله 
درمینی والیبال 

کشور

خودباوری
 به تیم ملی

 برگشته است

مرحله نهایی مسابقات قهرمانی مینی والیبال پس��ران کشورکه به میزبانی آکادمی 
والیبال کاشان، دراین شهر تاریخی برگزارشد، با قهرمانی مقتدرانه تیم کاله به پایان 
رسید. در این رقابت ها،104تیم از 29 استان ش��رکت داشتند که دیدارهای خودرا 
طی س��ه روز برگزارکردند ودرنهایت تیم های کاله، مازندران، گیالن وباریج اسانس 
کاشان نماینده شایسته استان اصفهان  چهار تیم برتری بودند که به مرحله نهایی راه 
یافتند.    دردیدارهای ضربدری  تیم کاله از سد تیم باریج اسانس گذشت و تیم مازندران 
برابرسفیر گیالن به پیروزی رس��ید تا دو تیم از مازندران برگزار کننده بازی پایانی 
باشند.    دربازی رده بندی تیم باریج اسانس کاشان به مربیگری مرتضی حمامی با غلبه 
برتیم سفیر گیالن سوم شد و در بازی فینال تیم کاله با اقتدار،هم استانی خود، تیم 
منتخب مازندران را شکست دادوفاتح جام زرین قهرمانی شد.درپایان با حضور نصراله 
سجادی، معاون ورزش قهرمانی وحرفه ای وسید مناف هاشمی، معاون توسعه منابع 
وپشتیبانی وزارت ورزش وجوانان ومحمد رضا داورزنی، رییس و محمود افشار دوست، 
دبیرفدراسیون والیبال کشور، کاپ، مدال واحکام تیم های اول تاسوم اهدا شد.در این 
دوره مسابقات مینی والیبال، بازیکنان متولدین 1381 به بعد اجازه حضور دررقابت ها 

را داشتند و بازی ها دریک ست 21 امتیازی برگزارمی شد.

 علیرض��ا بیرانوند، ک��ه در ب��ازی مقابل گ��وام در جمع ثاب��ت تیم ملی
 قرار گرفته بود، در خصوص این بازی گفت: تیم ملی، همیش��ه در همه 
بازی ها برابر حریفان منس��جم و با برنامه ظاهر می شود و  درمقابل گوام 
نیز بازیکنان هماهنگ و حس��اب ش��ده به هدف اصلی یعنی کسب سه 
امتیاز دست پیدا کردند.دروازه بان تیم نفت تهران در پاسخ به اینکه فکر 
 می کردید گوام را با 6 گل شکس��ت دهید، بیان کرد: وقتی حریف ما در

 دو بازی گذش��ته، 6 امتیاز گرفته قطعا تیم خوبی اس��ت و ما نیز آنها را 
دست کم نگرفتیم و توانستیم با پیروزی پرگل دل هواداران را شاد کنیم.

وی با بیان اینکه تی��م ملی آنقدر زیبا بازی می کن��د که همگان محو آن 
می شوند، این امر را ناشی از بازگرداندن روحیه خودباوری و تزریق دوباره 
آن به تیم توس��ط کی روش و کادر فنی دانس��ت و تصریح کرد: تیم ملی 
قابلیت شکست دادن تیم های دیگر را با گل های زیاد دارد همان طوری 

که بحرین را در مقدماتی جام جهانی 2014 با 6 گل شکست داده بود.

درحالی که انتقادها در مجل��س و وزارت ورزش اینگونه بود که هزینه های 
دو تیم بزرگ پایتخت نباید از جیب دولت پرداخت شود، امروز می بینیم که 

پرسپولیس هزینه ها را می خواهد روی دوش ملت بگذارد.
مهم ترین نکته ای که همیشه مجلس و وزارت ورزش وشخص امیررضا خادم 
به آن تاکید داشت برداشتن هزینه اداره دو باشگاه پرسپولیس و استقالل از 
روی دوش دولت بود. حال، باشگاه پرسپولیس شماره حسابی اعالم کرده که 
مردم به این باش��گاه کمک کنند تا روزگارشان بگذراند.در واقع این حرکت 
در روزهایی که پرسپولیس اصال اسپانسر ندارد و استقالل هم از اسپانسرش 
راضی نیست به معنای آن اس��ت که هزینه ها از روی دوش دولت برداشته 
ش��ده و روی دوش ملت گذاشته ش��ده اس��ت.کریم باقری به نمایندگی از 
بازیکنان حرفی زد که بسیار س��نگین بود، او گفت:  اگر طاهری نمی تواند 
باش��گاه را اداره کند بهتر اس��ت برود.او تاکید کرد: »من نمی دانم تصمیم 
گیرنده کیست؟ مدیرعامل باشگاه یا کسی که این آقا را )علی اکبر طاهری( 
اینجا گذاشته اس��ت«.این حرف کریم باقری را باید اعتراض غیر مستقیم و 
خزنده به وزارت ورزش قلمداد کرد که همیش��ه همه اعضای آن بر این باور 
بودند که مدیران سابق برای این دو باش��گاه، بد اسپانسر گرفته اند اما حاال 
 پرسپولیس اصال اسپانس��ر ندارد و جالب اینجاس��ت که وسط این اتفاق ها 
هر از گاهی حمیدرضا سیاسی هم صحبت هایی انجام می دهد که در نوع خود 
جالب است.در استقالل اوضاع از پرسپولیس بهتر نیست. آخرین خبر از این 
باشگاه موید آن است که نیمی از بازیکنان هنوز سی درصد اولیه قرارداد های 
خود را نگرفته اند و کادر فنی هم به جز مجید صالح ن��ه پول گرفته اند و نه 
چک.در این وضعیت نمی توان آینده خوبی برای این دو باشگاه متصور بود 
و این در حالی است که هم خادم و هم سجادی از روزهای بهتری برای این 
دو باش��گاه خبر می دادند و بعضا حتی از نتایج به دست آمده قبل هم انتقاد 
می کردند.شماره حسابی که کانون هواداران باشگاه در اختیار مردم قرار داد 
اوج حرکت معکوس دو باشگاه نسبت به ایده آل های قبلی بود و موجب شد 
پرسپولیس با سروصدای زیاد به هم بریزد آن هم در روزهایی که آنها اولین 
برد خود را به دس��ت آورده و امید آن می رفت که از بحران خارج شود.باید 
دید دقیقا چه نکته مثبتی از تغییرات وسیعی که از سال گذشته در این دو 
باشگاه شروع شد به وجود آمده و آن را بررسی کرد. ثبات که از بین رفته است، 
نتایج که بدتر شده اند، درآمدها که کمتر شده، بدهی ها بیشتر از قبل روی 
 دست مدیران مانده و البته پرسپولیس اصال مدیر عامل ندارد و استقالل هم 
مدیر عاملش دو شغله است.فتح اهلل زاده، رویانیان و عابدینی و خیلی های 
دیگر تاکید داشتند که خادم متخصص فوتبال نیست و نباید در این حوزه 
تخصصی به کار گرفته ش��ود حاال ش��اید بهتر بتوان قضاوت کرد که حرف 
آنها درست بوده یا مس��ووالن وزارت ورزش، چرا که حتی در بعد مالی هم 
هزینه ها اگر تا دیروز بردوش دولت بود،  این بار ملت، هدف تامین هزینه ها 
قرار گرفته اند که اتفاق خوشایندی نیست و با انتقادهای زیادی هم این کار 

مواجه شده است.  

 سرمربی تیم فوتبال اس��تقالل با اش��اره به اینکه روی موفقیت تیمش در 
جام حذفی حساب کرده، گفت: درست نیست بازیکن  ما را به اردوی تیم  ملی 
می برند و شب بازی برمی گردانند. متاس��فانه تعاملی با باشگاه ها نمی شود.

پروی��ز مظلومی پس از تس��اوی تیمش براب��ر نیروی زمین��ی، ضمن بیان 
مطلب فوق اظهار کرد: خوشحالم ش��رایط الزم مهیا است که تعامل خوبی 
با رسانه ها داش��ته باش��یم. ضمن اینکه باید بگویم اردوی خوبی در تهران 
 داشتیم که این 10 روز، بازیکنان تمرینات پرفشاری را پشت سرگذاشتند.

سرمربی تیم فوتبال استقالل در ادامه با تش��کر از مسووالن این باشگاه که 
در شرایط نه چندان مناسب مالی زمینه برگزاری این اردو را فراهم کردند، 
افزود: متاس��فانه در این اردو ۷-8 بازیکن مان را در اختیار نداش��تیم، چند 
بازیکن مان در اردوهای تیم های ملی بزرگساالن و امید بودند، یک بازیکن مان 
به ارمنس��تان رفته و وضعیت ریوالدو هم برای حضور در تمرینات مشخص 
نبود. در نهایت با همین نفرات هم اردوی خوبی برگزار کردیم.وی در مورد 
برگزاری دیدار اس��تقالل در جام حذفی هم خاطرنش��ان کرد: بازی مان با 
نفت را برداشتند؛ زیرا ملی پوشان را گرفتند اما سوالم این است آیا مسابقات 
جام حذفی، یک رقابت رسمی نیس��ت؟ متاسفانه درحالی که بازیکنان مان 
در اردوهای تیم امید و بزرگس��ال حضور دارند، برنامه جام حذفی را اعالم 
می کنند.پرویز مظلوم��ی صحبت هایش را اینگونه ادام��ه داد: درحالی که 
پنجش��نبه بازیکنان را تحویل مان می دهند، ما باید برای بازی روز جمعه از 
آنها چگونه استفاده کنیم چه کار کنیم؟. مگر در دوره های گذشته، تیم های 
ناش��ناخته در جام حذفی مقابل تیم های مدعی پیروز نش��دند که بگوییم 
حریف مان در این جام ضعیف است.وی اضافه کرد: اگر در مسابقه خود در جام 
حذفی ببازیم از جام کنار می رویم، آن هم درحالی که حساب ویژه ای روی 
این جام باز کرده ایم اما اگر در لیگ ببازیم، باز هم فرصت جبران داریم. ضمن 
اینکه بنده با حبیب کاشانی صحبت کردم و گفتم در شرایطی بازیکنان خود 

را به تیم امید می گذاریم که برای ما در جام حذفی بازی نگذارند.
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محمد س��لطان حس��ینی، مدیرکل ورزش 
وجوانان اس��تان، دردومین نشس��ت خبری 
 با اصح��اب رس��انه اصفهان که به مناس��بت 
گرامی داشت هفته دولت برگزارشد، با اشاره 
 به مجاهدت های شهدای گرانقدر رجایی  و باهنرگفت: درپنجم 
بهمن ماه 1392طی معارفه ای باحضورامیر رضا خادم، معاون 
پارلمانی و اموراس��تان ها، حکم مدیرکل اداره ورزش و جوانان 
استان اصفهان را دریافت داشتم وبا اس��تناد به سوابق ورزشی 

وتحصیالت دانشگاهیم ادعا دارم، ورزش در تخصص من است!
 س��لطان حس��ینی ب��ا اب��راز رضای��ت از اقدامات��ی ک��ه این 
زمان کوت��اه م��دت در امورعمران��ی وحل مش��کالت مالی به 
عمل آورده، تصریح ک��رد: روزی ک��ه اداره کل ورزش وجوانان 
اس��تان اصفهان را تحویل گرفتم، تمام حس��اب ه��ای بانکی 
این اداره کل به خاط��ر احکام صادره از س��وی مقامات قضایی 
مسدود شده بود ومسلما با مش��کالت فراوان مالی مواجه بودم.

مدیرکل ورزش وجوانان اس��تان با تش��ریح برنامه هایی که در 
طول 18ماه مدیریت انجام داده بود،اظهار داش��ت: درش��روع 
 کارباتوج��ه به معضالت ومش��کالت معارضان ومس��دودبودن

حس��اب های بانکی ، ش��رایط به گونه ای بودکه کاررا برای ما 
خیلی س��خت کرده بود، ضمن اینکه بعضی ازهی��ات ها هم با 
بحران مدیریتی دس��ت به گریب��ان بودندکه کارما را س��خت 
تر کرده ب��ود که مجبورش��دیم تا تش��کیل مجام��ع عمومی 
انتخابات ، افراد متخصص وقابل اعتمادی رابرای اداره اموراین 
هیات ها تح��ت عنوان سرپرس��ت دعوت به هم��کاری کنیم.

وی در رابطه با س��رانه ورزش��ی ورتبه بندی اس��تان ها گفت: 
متاس��فانه زمانی که این اداره کل را تحویل گرفت��م، اداره کل 
ورزش وجوان��ان اس��تان اصفهان دربین اس��تان های کش��ور 
در رده بیس��ت ونهم قرارداش��ت وحدود 300پروژه نیمه تمام 
ورزش��ی در اقصی نقاط اس��تان به حال خود رها ش��ده بودند 
 ک��ه مس��وولین ادارات ورزش وجوان��ان ومقام��ات محلی در
 شهرس��تان ه��ا، اداره کل را ب��رای تکمی��ل وراه ان��دازی

بودن��د!  ق��رارداده  فش��ار  تح��ت  ه��ا  پ��روژه  ای��ن   
وازطرف��ی ه��م ب��ا مش��کالت ف��راوان ودس��ت وپاگی��ر 
 معارض��ان ورزش��گاه ب��زرگ اصفه��ان ب��ه وی��ژه پ��روژه

 نیمه تمام استادیوم نقش جهان روبه روبودیم که واقعا کار را برای 
 ما دراین اداره کل دشوارکرده بود وباید هرچه زودترسروسامان 
م��ی یافتن��د وتعیی��ن تکلی��ف م��ی ش��دند.مدیر کل 
ورزش وجوان��ان اس��تان ب��ا تاکی��د براینک��ه اگرب��ه مناب��ع  
 دول��ت نگاه م��ی کردی��م انج��ام ای��ن اقدام��ات س��ال ها به 
 طول می انجامید، افزود: شکایات افرادمختلف از این اداره کل 
مارا به پرداخت میلیاردها تومان محکوم کرده بودکه پرداخت 
همه ی آنها برای ما امکان پذیر نب��ود.وی یک بار دیگر به بحث 
حقوقی وحل مشکالتی دراین رابطه اشاره کردو افزود:نزدیک 
به 10میلیارد تومان از احکامی که علیه این اداره کل صادرشده 
بود را تسویه حس��اب کردیم که در پی مس��دودبودن حساب 
ها که 14ماه به ط��ول انجامیده بود ختم به خیر شد.س��لطان 
حس��ینی دررابطه با مش��کل مدیریت��ی برخ��ی ازهیات های 
 ورزشی عنوان کرد: درمدت یک س��ال و نیم، مجامع انتخاباتی

 

25هی��ات را برگ��زار  کرده ای��م که دریک��ی دوهفت��ه آینده 
نیز مجام��ع انتخاباتی چندهی��ات دیگرازجمل��ه بدمینتون، 
بولین��گ و بیلی��ارد، اس��کیت  و... را دربرنام��ه داری��م ک��ه 
 زمان برگ��زاری آنه��ا متعاقبا به اط��الع عموم خواهد رس��ید.

س��لطان حس��ینی تصریح کرد: خوش��بختانه درمجامعی که 
برگزارش��د، هیچ گونه بح��ث ومجادله و مباحث��ه ای صورت 
نپذیرفت و باکمترین حاشیه و بسیارخوب مدیریت شد.مدیرکل 
ورزش وجوان��ان درارتباط با بودجه هیات های ورزش��ی گفت: 
باتوجه به مس��دودبودن 14ماه حس��اب های بانکی اداره کل، 
هیات ها از مش��اهده این همه بحران مالی، مایوس شده و عدم 
اعتماد واطمینان پیداکرده بودند، اما درس��ال 93با اس��تناد به 
 مدارک موجود، با وجود مشکالت مالی بس��یاری که داشتیم.

بودجه ای ک��ه در اختی��ار هیات ه��ا قرارگرفت بی��ش از 2 تا 
3برابرنسبت به س��ال های گذش��ته بوده اس��ت.وی دربحث 
سرانه ورزش��ی اظهار کرد: اگر به منابع دولتی بسنده کنیم که 
3وحداکثر4پروژه بیش��تربه اتمام نخواهد رس��ید، درحالی که 
درعرض همین ایام کوتاه مدت هفت��ه دولت 12 پروژه ازجمله 
استخر سرپوشیده کاشان وچند زمین چمن مصنوعی فوتبال 
به پایان رسید ومورد بهره برداری قرارگرفته اند، مضافا به اینکه 
تاپایان امس��ال 40 پروژه دیگر باکمک خیری��ن و بخش های 

خصوصی وسایر ارگان های غیردولتی به اتمام خواهند رسید.
 سلطان حس��ینی دربخش دیگری ازس��خنان خودبه وضعیت 
پروژه نقش جه��ان پرداخ��ت وگفت: ای��ن پ��روژه عظیم که 
باگنجایش ۷5هزارتماشا گرنزدیک به 20سال است با مشکل 
معارضین مواجه ب��وده، باحمایت مقامات بلند پایه اس��تانی به 

ویژه شخص آقای استاندار، پس ازحل مشکالت، درحال اتمام 
اس��ت ودرحال حاض��ر روزان��ه 150 تا200کارگردراین پروژه 
درحال فعالیت هس��تندو طبق برنامه زمان بندی ش��ده،کارها 
پیشرفت داشته است که باید بگویم تا این لحظه ازبرنامه زمان 
بندی عقب نیستیم .وی درخصوص س��الن 25آبان گفت:این 
س��الن تاچندی پیش قابلیت برگزاری مس��ابقات را نداشت و 
مورد تایید فدراس��یون های ورزشی کشور وکنفدراسیون های 
آسیایی قرارنمی گرفت؛  اما اینک به یکی اززیباترین ومجهزترین 
سالن های آسیا بدل شده است.سلطان حس��ینی افزود: البته 
هنوزکارهایی داردکه باید دراس��رع وقت به انجام برس��د. وی 
تصریح کرد: آقای جمالی نژاد ش��هردارمحترم پ��س از بازدید 
اخیرش��ان از این س��الن ، درجهت رفع نواقص��ات وتکمیل آن 
کمک کردند ومبلغ یک میلیارد تومان هم از محل منابع استانی 
هزینه شد تا آماده برای بهره برداری وبرگزاری مسابقات شود.

مدیرکل ورزش وجوانان استان توجه اصحاب رسانه حاضر در این 
نشست را به رتبه بندی ادارات کل ورزش وجوانان کشورمعطوف 
 داش��ت واضافه کرد: درارزیابی که درپایان س��ال92 از س��وی

 وزارت ورزش وجوانان ب��ه عمل آمده بودو بر اس��اس گزارش 
دفت��ر ارزیاب��ی اداره کل ورزش وجوانان اس��تان ب��ا توجه به 
محدودیت هایی که ذکر ش��ده بود، این اداره کل بعد ازاس��تان 
ه��ای تهران،آذربایج��ان ش��رقی، خراس��ان رضوی،ف��ارس، 
خوزس��تان وزنجان رتبه هفت��م را دارا بوده اس��ت، اما درپایان 
س��ال 93طبق اع��الم رس��می اس��تانداری اصفه��ان، از نظر 
شاخص هایی نظیر ورزش همگانی، ورزش قهرمانی وکارهای 
عمرانی، ب��ا اح��راز 1۷400 امتیاز رتب��ه اول را کس��ب کرده 
 اس��ت که با اس��تان دوم چهار هزار امتیاز فاصله داش��ته است.

وی اف��زود: اداره کل ورزش وجوان��ان اس��تان اصفه��ان ب��ا 
ظرفیت ها و قابلیت های بس��یار زی��ادی ک��ه دارد امیدواریم 
درس��ال جاری هم یا اول ش��ویم ی��ا دوم، مقامی ک��ه به حق 
شایس��ته نام پرافتخ��ار اصفهان نص��ف جهان است.س��لطان 
 حس��ینی درخص��وص انتقادات��ی که ب��ه انتخابات روس��ای

 هیات های ورزشی می شود، گفت: ما س��عی کرده ایم شرایط 
را به گون��ه ای فراهم کنیم ک��ه هرکس اج��ازه ورود به هیات 
های ورزش��ی را به خود ندهد ودر انتخابات حض��ور پیداکند.
 وی تصریح کرد: م��ن معتقدم م��ا رویکرد خودرابا اس��تناد به

 علمی شدن ورزش، افرادی را در راس هیات ها قرارداده ایم که 
از مدیران علمی بوده اند.مدیرکل ورزش وجوانان استان درپاسخ 
به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص انتقاد نمایندگان مردم 
اصفهان درمجلس شورای اسالمی گفت: مردم شریف اصفهان 
فهیم هستند وبه خوبی بد را ازخوب تشخیص می دهند ونیک 
می دانند کارها چقدر به واقعیت نزدیک بوده است وچقدردوراز 
 حقیقت!سلطان حسینی با تاکید به فهم وشعور اجتماعی مردم 
شهید پروراستان گهرباراصفهان که س��ال های سا ل متحمل 
جنگ تحمیلی بوده اند، گفت: این انسان های فهیم می خواهند 
برای حفظ وحراست ازآب وخاک سرزمین اجدادی و هم وطنان 
خود، در اداره امورکشورسهیم باشند، به همین منظوربا درایت 
کارها راپیگی��ری می کنند واز اتفاقاتی که در س��طوح مختلف 
رخ می دهد آگاهی دارن��د. وی درادامه این بح��ث اضافه کرد: 
 هرکس اجازه دارد ومی توانددراین خصوص هم اظهار نظر بکند.

مدیرکل ورزش وجوانان استان درمورد موج استعفا وکناره گیری 
بعضی ازروسای هیات های ورزشی که به گفته یکی از خبرنگاران 
درهفته های اخیرباال گرفته اس��ت گفت: روسای هیات هایی 
مثل اسکیت، بولینگ وبیلیارد، شمشیر بازی واسکی هر یک به 
دالیل خاصی استعفاداده اند ورییس هیات بدمینتون نیزپس از 
به وجود آمدن پاره ای مشکالت درهیات ، مصلحت را درکناره 
گیری دید، اما به صراحت باید بگویم شخص بنده کوچک ترین 
دخالتی دراین کناره گیری نداشته ام، چراکه معتقد به برکناری  
هیچ یک از روس��ای هیات ها نیس��تم، ولی کسی که درمجمع 
انتخابات رای می آورد طبق مق��ررات وقوانین مصوبه می تواند 
برای چهار س��ال درپس��ت رییس هیات باقی بماند، مگر اینکه 
تخلفی صورت بگیرد، که در آن صورت، اعضای مجمع متقاضی 
تشکیل جلسه می ش��وند و با انجام رای گیری فرد اصلحی را تا 
تشکیل مجمع انتخابی به عنوان سرپرست هیات انتخاب ومعرفی 
می کنند که بنده هم دارای یک رای هستم که تا آخرین لحظه 
هیچ کس از رای من مطلع نیست .سلطان حسینی درپاسخ به 
سوالی مرتبط با وضعیت هیات فوتبال گفت: در ارزیابی هایی که 
از س��وی اداره آمار اداره کل به عمل آمده، هیات فوتبال استان 
رتبه دوم را احراز نموده است؛ اما برای برگزاری انتخابات، تاسال 
آینده باید صبر کنیم که معلوم نیست درآن زمان آقای ابرقوئی 
 نژاد ار نظر قانونی می تواند درلیست کاندیدها حضور پیدا بکند یا 

خیر!
وی تصریح کرد: چنانچه شرایط برای شرکت ابرقوئی نژاد بالمانع 
باشد قطعا ایشان هم می توانند درانتخابات حضور پیدا بکنند و 
اگر رای الزم را به دست بیا ورند، درپست خود ابقاء خواهند شد 

سرخابی ها

هافبک هجومی تیم پرسپولیس اولین بازی ملی اش را برابر گوام انجام داد 
و پاس گل ششم را برای ترابی فراهم کرد. امید عالیشاه که در 15 دقیقه 
پایانی وارد میدان شده بود، در صفحه اجتماعی اش نوشت: »اگر صخره و 
سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد، صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد.«

لنز دوربین

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران می گوید: تیم ملی فوتبال ایران در 
آینده نه چندان دور با بازیکنان جوان بهتر از دیدار با گوام

 خواهد ش��د.منصور ابراهیم زاده ،درباره پیروزی شش بر صفر ایران 
مقابل گوام گفت: در این دیدار تی��م ایران با ترکیب 1-1-4-4 بازی 
می کرد که طارمی و آزمون در عمق، کن��ار یکدیگر بودند و در طول 
بازی جابه جا می ش��دند. با توجه به جوان گرایی که صورت گرفته، 
باید صبور باشیم تا این تغییرات تاثیرات خودش را بگذارد. قطعا در 
آینده تیم بهتری خواهیم ش��د. در بازی با ازبکستان هم بازی خوبی 
را نمایش دادیم و به اینکه شرایط مان در آینده بهتر شود، امیدوارم.

کارشناس فوتبال درباره جوان گرایی کی روش در تیم ملی بر خالف 
اینکه گفته می ش��د او به جوان��ان میدان نمی دهد، اظه��ار کرد: در 
دیدارهای جام جهانی و جام ملت ها طبیعی بود که از ترکیب بازیکنان 
باتجربه اس��تفاده کند اما اگر این اتفاق بعد از جام  ملت ها رخ می داد 
عجیب بود. کی روش هم خالف این موض��وع عمل نکرد و بازیکنان 
جوان را به تیم ملی دعوت ک��رد. کی روش نش��ان داد می خواهد از 
بازیکنان جوان استفاده کند. بازیکنان جوان خوب دیگری هم داریم 
و مطمئنا در آینده ترکیب تیم ملی تغییر می کند. این نسل از جوانان 
تیم ملی استعداد خوبی دارند و در آینده تیم خوبی را خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این سوال که این نسل از بازیکنان تیم ملی می توانند 
 در صورت��ی که در تیم مل��ی به بازی گرفته ش��وند، ت��وان صعود به

 دور حذفی جام جهانی 2018 روسیه را دارند، گفت: قطعا می توانیم 
موفق باشیم به شرطی که پشتوانه سازی همیشگی باشد و مشکلی 
برای ما به وجود نیاید. باید جوان های دیگر را هم به تیم ملی دعوت 
کنیم. ابراهیم زاده انجام بازی های دوستانه برای موفقیت تیم ملی را 
موثر دانست و افزود: باید از تیم ملی پشتیبانی خوبی صورت بگیرد. 
زمین تمرین مناسب از ابتدایی ترین نیاز های یک تیم است. تیم ملی 
نباید دغدغه چگونگی سفر به کشوری را داشته باشد و با فراهم کردن 
یک پرواز چارتر به راحتی به مقصدش برس��د. این از مسایلی است 
که فدراس��یون باید برای تیم ملی فراهم کند. فک��ر نمی کنم فراهم 
کردن چنین امکاناتی کار ش��ق القمری باش��د. تمامی این مس��ایل 
در موفقیت یک تیم دخیل است.س��رمربی س��ابق تیم ملی فوتبل 
ایران با اش��اره به دیدار ایران و هند، گفت: به نظرم کار س��ختی در 
مقابل این تیم نخواهیم داش��ت مگر اینکه خودمان به مانند دیدار با 
 ترکمنستان اشتباه کنیم و خودمان نتوانیم در گلزنی موفق باشیم.

واکنش امید عالیشاه به اولین بازی ملی

تیم ملی جوان گرایی کرده، باید 
صبور باشیم

همیشه مصدومیت اتفاقی است که ممکن است زندگی 
یک فوتبالیست را تغییر دهد.

مصدومیت ها، مهمان های نا خوانده ای هس��تند که به 
راحتی می توانند یک فوتبالیست را به پایان خط برسانند. 
خیل��ی از بازیکنان فوتبال بعد از س��پری ک��ردن دوران 
مصدومیت خود دیگر آن بازیکن قبل نشدند. خیلی ها هم 
شانس آورده اند که بعد از مصدومیت خود با اقبال مربی 
مواجه شدند و به ترکیب بازگش��تند. البته بعضی ها هم 
بودند که طعم مصدومیتشان با دیگران فرق داشت. مثل 
اریک آبیدال یا چند بازیکن دیگر که اسیر بیماری سرطان 

شدند. ولی جالب اینجاست که اکثر
 فوتبالیست های دچار سرطان، با این بیماری جنگیدند و 
پیروز شدند. لیگ برتر انگلیس هم از آن دسته لیگ هایی 
بوده که همیش��ه از خود مصدومان زیادی به جا گذاشته 
است. شاید س��طح کیفی بازی که باعث می شود تیم ها 
خیلی مسابقه را جدی بگیرند، موجب این اتفاق شده است.
بد نیس�ت در گزارش�ی جال�ب به مص�دوم ترین 
 ترکیب لی�گ برت�ر انگلی�س در ق�رن 21 نگاهی

 بیندازیم :
دروازه بان :

میادی��ن(: از  دوری  روز  گ��وردون)913    
 آنتون��ی گ��وردون دروازه بان��ی اس��ت ک��ه در زم��ان 
حضور خود در س��اندرلند ب��ه دلیل مصدومیت ش��دید 
 از ناحیه زان��و مدت زی��ادی از میادی��ن دور مان��د. این 
دروازه بان اس��کاتلندی هم اکنون فوتبال خود را در تیم 

سلتیک ادامه می دهد.
مدافعین :

هیب��رت ) 1280 روز دوری از میادین (: تونی هیبرت در 

س��ال 200۷ زمانی که برای اورتون ب��ازی می کرد دچار 
مصدومیت شد و بسیاری از بازی های تیم خود را از دست 
داد. هیبرت از دس��ته بازیکنان وفاداری اس��ت که حتی 
پیشنهاد منچس��تر یونایتد را هم رد کرده و همچنان در 

اورتون توپ می زند.
لدل��ی کین��گ ) 1318 روز دوری از میادی��ن (: 
کاپیت��ان تیم تاتنهام آنق��در از ناحیه زانو مصدوم ش��ده 
اس��ت که در ای��ن زمین��ه ش��هرت خاصی پی��دا کرده 
اس��ت. هضم ای��ن مصدومیت ها ب��رای کاپیتان س��ابق 
تاتنه��ام آنق��در س��خت بود ک��ه او 3 س��ال قب��ل، بعد 
 از 13 س��ال حض��ور در تاتنه��ام از فوتب��ال خداحافطی

 کرد.
اس��تیون تیل��ور ) 1205 روز دوری از میادی��ن (: 
این دفاع ب��ا تجربه نیوکاس��ل هم مثل دیگ��ر بازیکنان 
حاض��ر در ای��ن ترکیب مصدومیت ش��دیدی را پش��ت 
س��ر گذاش��ت. البته تیلور که ح��اال به مرز 30 س��الگی 
 رس��یده، هن��وز ه��م ب��رای نیوکاس��ل در قل��ب دفاع

 مهره ای مطمئن به شمار می آید.
آسو اکوتو ) ۷52 روز دوری از میادین (: این مدافع کامرونی 
نسبت به سایر بازیکنان این ترکیب، مدت کمتری اسیر 
مصدومیت بوده است. اکوتو که سابقه بازی در اورتون را هم 
دارد با پایان دوران مصدومیتش در کیو پی آر خوب ظاهر 
شد. او نظر مثبت مسووالن باشگاه سن اتین را جذب کرد و 

هم اکنون برای این تیم فرانسوی بازی می کند.
هافبک ها :

آبو دیاب��ی ) 2156 روز دوری از میادی��ن ( :دیابی در این 
ترکیب بیش��تر از هر کس��ی از میادین دور مانده اس��ت. 
هافبک فرانسوی و سابق آرس��نال، فصل جدید در لیگ 

کشورش و برای تیم مارسی بازی می کند.
توماس روسیچکی)1118روز دوری از میادین (شاید در 
بین همه، مصدومیت روسیچکی تاثیر بیشتری روی کار 
تیم او داشت. آرسنال در مدت دوری این هافبک اهل چک 
از میادین، خیلی در خط هافبک ضربه خورد و چه بسیار 
بازی هایی که به دلیل نب��ود این هافبک خوش فکر برای 
آنها با شکست همراه شد. جالب اینجاست که روسیچکی 
هم اکنون باز هم به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو قادر به 

همراهی تیمش نیست.
ازمیادی��ن(  دوری  )11۷9روز  هارگری��وز  اوون 
 هارگری��وز ک��ه س��ابقه ب��ازی در بای��رن مونی��خ و 
منچستر یونایتد را دارد در زمان حضور خود در منچستر 
سیتی دچار این مصدومیت طوالنی مدت شد. مصدومیتی 
که باعث شده او این روزها به جای حضور در مستطیل سبز 

در حوزه کارشناسی فوتبال فعالیت کند.
مهاجمان :

تئو والکات )1030 روز دوری از میادین ( مصدومیت این 
مهاجم نه تنها آرسنال بلکه تیم ملی انگلیس را هم خیلی 
متضرر کرد. والکات از آن دسته بازیکنانی بود که به عنوان 
تعویض طالیی فوق العاده ظاهر می شد و می توانست بازی 
را کامال عوض کند.اما این مصدومیت طوالنی مدت والکات 
کمی روی کیفیت بازی او تاثیر منفی گذاش��ته است. به 
طوری که آرسن ونگر از او کمتر استفاده می کند. والکات 
در فصل جدید لیگ برتر فقط 119 دقیقه برای توپچی ها 

به میدان رفته است.
مم��دی س��یدیبه ) 932 روز دوری از میادی��ن 
(:  ای��ن مهاج��م مالیای��ی در زم��ان حض��ورش 
ش��د.  مصدومی��ت  دچ��ار  س��یتی  اس��توک  در 
 س��یدیبه ه��م اکن��و ب��رای تی��م زس��کا س��وفیه بازی 

می کند.
ویکتور آنیشبه ) 1096 روز دوری از میادین (: این یازده 
ماه دوری آنیشبه از مستطیل س��بز به دلیل تکل خشن 
مدافع حریف روی پای او در سال 2009 بود. این مهاجم 
اهل نیجریه سابقه بازی در اورتون و وست بروم ویچ را دارد.

مصدوم ترین ترکیب لیگ برتر در قرن 21 را 
بشناسید

انتقال پرداخت هزینه های استقالل و 
پرسپولیس از دوش دولت به جیب ملت

انتقاد مظلومی از برنامه جام حذفی
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اصغر 
قلندری 

 درنشست خبری مدیرکل با اصحاب رسانه مطرح شد؛

   ادعا دارم، ورزش در تخصص من است!
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دانستنی هارازهای موفقیت

براي اينک��ه ديگران توانايي هايت��ان را باور کنن��د قبل از هر چيز باي��د خودتان به 
مهارت هاي وجودي تان ايمان داشته باشيد

براي اينکه همه اطرافيان و آدم هاي اطراف تان روي حرف ش��ما حساب کنند و به 
عبارت ساده تر جدي فرض تان کنند بايد مجهز به اعتماد به نفس باشيد، اما رسيدن 

به اعتماد به نفس هم يک شبه ممکن نيست. 
اول خودتان را جدي بگیريد

براي اينکه ديگران شما را جدي بگيرند ابتدا بايد خودتان شخصيت وجودي تان را 
جدي بگيريد و خودتان را باور داشته باشيد. براي رسيدن به اين هدف از 2 وجه بيروني 
و دروني مي توان اين موضوع را تحت بررس��ي قرارداد ک��ه در اين مورد وجه دروني 
آن از اهميت بيشتري برخوردار است. اگر بخواهيم از بعد دروني به اين موضوع نگاه 
کنيم بايد روند افکار و احساسات مان را تغيير دهيم. فردي موفق است که واقع بين 
باشد و مس��ووليت رفتارهاي خود را بپذيرد. براي مثال اگر در جايي مرتکب اشتباه 
شد آن را قبول کند و در جهت اصالح آن برآيد. چنين ش��خصي خود را باور دارد و 

اين دليل موفقيت او است.
فرار از رنج رواني

فردي که توانايي هاي خود را باور نداشته باشد به دستاوردهايي که آرزويش را دارد 
نمي رسد. چنين شخصي واقع بين نيست و به همين دليل مسئوليت خطاهاي خود 
را نمي پذيرد چون فکر مي کند اگر اشتباهات را گردن بگيرد باعث بروز نوعي درد و 
رنج ذهني و رواني در خود مي شود. به همين دليل اين گروه از افراد ترجيح مي دهند 
براي فرار از واقعيت، ديگران و شرايط بيروني را تنها دليل اشتباهاتشان معرفي و با 

اين کار خود را از فشار رواني خالص کنند.
افزايش اعتماد به نفس،تقويت اعتماد به نفس،خودباوری

در اين شرايط اين طور براي خودش��ان توجيه مي کنند که چون ديگران آنها را باور 
نکرده اند آنها هم به موفقيت دست پيدا نکرده اند. اما بهتر است اين سوال را بپرسيم: 
»آيا خود ش��ما توانس��ته ايد خودتان و توانايي هايتان را باور کنيد که انتظار آن را از 

ديگران داريد؟«
تکنیک هاي باورپذيري

تکنيک هايي وجود دارد که از طريق آن مي توان اعتماد به نفس را در افراد تقويت کرد 
و خودباوري را در آنها افزايش داد. يکي از اين تکنيک ها اين است که افراد کار خود 
را جدي بگيرند. براي مثال به کوچک ترين کاري که انجام مي دهند اهميت دهند و 
آن را جدي در نظر بگيرند. وقتي درون ذهنمان اين گونه فکر مي کنيم که کارهايي 
که انجام مي دهيم چندان مهم نيست و جزو کارهاي ارزشمند به حساب نمي آيد، 
تاثير زيادي در عدم باورپذيري مان دارد و در واقع باعث ايجاد حلقه معيوبي مي شود؛ 
يعني در فرد اين حس به وجود مي آيد که نه خود ارزشمند است و نه کاري که انجام 

مي دهد اهميت دارد.
در نتيجه اين افکار حس باورپذيري مان کم مي شود و سطح خود و توانايي هايمان را 
پايين مي آوريم. در حالي که اگر هر شخصي وظيفه و مسووليتي که برعهده مي گيرد 

را جدي و مهم تلقي کند، جايگاه اجتماعي اش افزايش پيدا مي کند.
وانمود کنید اعتماد به نفس داريد

نحوه صحبت کردن و حرکات بدن يکي ديگر از راه هايي است که مي توان از طريق 
آن در ديگران تاثير گذاش��ت و به اصطالح کاري کرد که اطرافيان شما را جدي در 
نظر آورند. تحقيقاتي که در اين زمنيه انجام ش��ده نش��ان داده اف��رادي که اعتماد 
به نفس بااليي دارند معموال سرش��ان را بلند مي کنند، نگاه چش��مي متداوم تري با 
ديگران برقرار و با صداي بلند صحبت مي کنند. دقيقا حاالت اين گروه از افراد شبيه 

ورزشکاري است که گلي را به ثمر رساند.

آيا مي دانس��تيد که گوش و بيني در تمام طول عمر انسان در حال رشد
 مي باشد و بزرگ تر ميشود ؟

آيا مي د انستيد که نام پايتخت قرقيزستان بيشکک است و مساحت آن از 
استان کرمان کمتر است ؟

آيا مي دانستيد که بيش از صد ميلي�ارد کهکشان تا به اکنون در جهان 
شناسايي شده اند ؟

آيا مي دانستيد که اس��ب ماده سي دندان و اس��ب نر سي و شش دندان 
دارد؟

آيا مي دانستيد که سياره اورانوس پانزده قمر  دارد ؟
آيا مي دانس��تيد که زمين از حيث بزرگي پنجمي��ن و از حيث فاصله با 

خورشيد ، سومين سياره منظومه شمسي است؟
آيا مي دانستيد که کنگوکينشاسا همان کشور زئير مي باشد ؟

آيا مي دانستيد که زهر مار کبری بيشتر بر روی مراکز تنفسی اثر کرده و 
باعث خفگی صيد می شود ؟

آيا مي دانس��تيد که بيش��تر س��ردرد های معمولي از کم نوشيدن آب
 مي باشد؟

آيا مي دانستيد که کشور بلغارستان از نصف استان کرمان هم کوچکتر 
است ؟

آيا مي دانستيد که اندونزی چهارمين کشور پر جمعيت دنيا بعد از چين و 
هند و آمريکا مي باشد ؟

آيا مي دانستيد که ايراني ها روزانه بطور متوسط حتي نصف استکان هم 
شير ن������مي خورند ؟

آيا مي دانستيد که شواهد نشان داده است که انسان از هفتاد هزار سال 
پيش لباس بر تن مي کرده است ؟

آيا مي دانستيد که نام های قديمي ترکيه ، روم شرقي و عثماني بوده است؟
آيا مي دانستيد که دود سيگار موجود در محيط بيشتر از مصرف مواد قندی 

در پوسيدگي دندان های کودکان نقش دارد ؟
آيا مي دانستيد که پروانه ها، چشم هاي مرکب دارند که تعداد آنها گاهي 

به هجده هزار مي رسد ؟
آيا مي دانستيد که يک نوع پشه وجود دارد که در ثاتيه هزار بار بال مي زند؟

آيا مي دانستيد که نمک از پنج هزار سال پيش در سفره ما انسانها بوده 
است ؟

آيا مي دانستيد که ستارگان آبي داغتر از خورشيد و قرمز ها سردتر از آن 
هستند ؟

آيا مي دانستيد که استرس تا 5 برابر سيستم ايمني بدن را پايين مي آورد 
؟

آيا می دانستيد که اگر تمام رگهاي خوني را در يک خط بگذاريم تقريبا 
97000 کيلو متر مي شود ؟

آيا مي دانستيد که قوي ترين نيروهاي دنيا به ترتيب عبارتند از : نيروي 
هسته اي ، الکترو مغناطيس و نيروي جاذبه ؟

آيا مي دانستيد که ما حتي در روزهای ابری هم در معرض اشعه بنفش 
خورشيد مي باشيم ؟ بين هفتاد تا هشتاد درصد از اين نور ميتواند به راحتي از 

ابرها رّد شوند !
آيا مي دانستيد که بی رحم ترين حشره دني��ا حشره دعا خوان ماده است 
؟ هنگامی که حش���ره ماده از همسرش باردار می شود، به آن نيش می زند و 

همسر نيمه جان پس از جفتگيری غذای لذي�ذی برای حش�ره ماده ميشود !
آيا مي دانستيد که خطر بيماري قلبي و سرطان ريه در افراد غير سيگاري 
که در خانه در معرض دود س��يگار اطرافيانشان هستند، بيست و پنج درصد 

بيشتراز ديگران است ؟

راه های افزايش اعتماد به نفس 
و خودباوری

جواب جدول سودوکو  - شماره 1671جدول سودوکو  - شماره 1672

کاریکاتور)گرانی قبر(

داستان کوتاه

شیوانا

 )idiom انگليس��ی)  اصطالح��ات در زب��ان 
گروه هايی از واژه ها هس��تند ک��ه مجموعا دارای 
درک و معنايی ويژه و خاص می باش��ند. مفهوم و 
معنی »اصطالحات« رو نمی ت��وان با ترجمه تک 
تک لغات تشکيل دهنده آنها حدس زد و همين بر زيبايی اين بخش از 
زبان خارجی)دراينجا انگليسی( می افزايد. آنها اغلب استعاری هستند 
و به زبان روح و تنوع می دهند. همين مورد که باوجود ترجمه تک تک 
لغات نمی توان به يک ترجمه کلی برای آن اصطالح رسيد، خود دليلی 

بر زيبايی idiom می باشد.

An idiom is a phrase or a fixed expression 
that has a figurative, or sometimes literal 
meaning. An idiom figurative meaning is 
different from the literal meaning. There 
are thousands of idioms and they occur 
frequently in all languages.

شعرزنگ زبان

یادش 
بخیر 

قدیما...

ماه رمضون که ميشد اگه کسی می  گفت من روزه ام 
بهش ميگفتيم:  بونتو در بيار ببينم راست ميگی يا نه!

 
يه زمانیبدترين فحشي که ميشد به يه نفر بدي »بي 

غيرت«بود!

اون موقعها مچ دست مون رو گاز مي گرفتيم، بعد با 
خودکار بيک روي جاي گازمون ساعت مي کشيديم 

.. مامان مون هم واسه دلخوشي مون ازمون مي پرسيد 
ساعت چنده، ذوق مرگ مي شديم

هيچی بدتر از اين نبود که شام خوشمزه داشته باشيد،
مهمونای خوب داشته باشيد،

فيلم عالی هم داشته باشه اما تو؛
مشقاتو ننوشته باشی؟!!!

اصطالحاتی که مربوط به اعضای بدن هستند
)سری پنجم(:

 EYE  »با »چشم
Have one's eyes on stalk
چشمان کسی از تعجب چهارتا شدن، 

کسی از تعجب خشکش زدن

    Have an eye for
در تشخيص....استاد بودن/در 

شناختن....خبره بودن

Keep one's eyes peeled/
skinned

چشم و گوش خود را خوب باز کردن

بارگهش را آب برده
كار او دیگر اصالح پذیر نیس��ت،  چون بس��یار 
خراب است،  بیشتر در مورد ورشكست شده ای 
گویند كه با كمك دوس��تان هم نمی تواند باز به 
س��ركار خود برگردد،  یعنی خرابی كار بیش��تر 
از این حد اس��ت.  در موارد مش��ابه نیز كاربرد 
 دارد. ماخ��ذ: الزم اس��ت ك��ه اول معن��ی واژه

» بارگه « را بدانیم : بارگه در تداول آباده و ُصغاد 
سد كوچكی اس��ت كه چون آبیار بخواهد آب را 
سوی دیگربفرستد،  ماسه و شن و ریگ آن طرف 
جوی را كه باید آب برود با بی��ل بر می دارد و به 

سمتی كه نباید آب برود می ریزد.  
در این موقع حس��اس،  چابك��ی و جلدی الزم 

دارد.  چون این كار باید سریع انجام شود،  یعنی 
از وقتی كه میرآب اعالم می كند،  دیگر جریان 
آب به حساب َمَمر دوم كه سد آن برداشته شده 
است، خواهد بود.  گاهی زارعان در این موقع اگر 
سنگی بزرگ و امثال آن را بیابند از آن استفاده 
می كنند،  ولی برخی وقت ها به سبب فشار زیاد 
آب یا از چابكی الزم برخ��وردار نبودن،  موجب 
می ش��ود ك��ه آب را نتوانند بگردانن��د.  در این 
زمان اس��ت كه » بارگ��ه «را آب می برد و دیگر 
 كار یك نفر نیس��ت كه بتوان��د آب را برگرداند 
) واژه بارگه را مردم كرم��ان» گرگه « و كردان 

»ورگال«گویند.(

 جواب معمای 1671
حداقل پول او 9 تومان و حداکثر پول او 15 تومان 
است . زيرا اوال 7 سکه ی يک تومانی و يک سکه ی 
دو تومانی برابر 9 تومان می شود که حداقل پول 
آن فرد می باشد . ثانيا 7 سکه ی دو تومانی و يک 
س��که ی يک تومانی برابر 15 تومان می شود که 
حداکثر پول آن فرد است . اگر پاسخ را 8 و 16 داده 
ايد به اين نکته که بايد از هر دو س��که اس��تفاده 

کنيد دقت نکرده ايد.

معما 1672
سه سكه در هوا پرتاب می شود و دو سكه به 
صورت شیر به زمین می افتد . شانس اینكه 

سكه سوم خط بیاید چقدر است ؟

سپیده 
بارانی

معما ایستگاه ضرب المثل

گوين��د روزی دزد��ی د��ر راه��ی بس��ته ای ياف��ت ک��ه د��ر آن چي��ز گرانبهاي��ی 
 ب��ود و دعاي��ی ني��ز پيوس��ت آن ب��ود. آن ش��خص بس��ته را ب��ه صاحب��ش ب��از

گرداند.
او را گفتند : چرا اين همه مال را از دست دادی؟

گف��ت: صاحب مال عقيده داش��ت ک��ه اين دع��ا، م��ال او را حفظ می کن��د و من دزد 
مال او هس��تم، ن��ه دزد دي��ن! اگ��ر آن را پس نم��ی داد��م و عقيده صاح��ب آن مال 
 خللی می ياف��ت، آن وقت م��ن، د��زد باورهای او ني��ز بودم و اي��ن کار د��ور از انصاف

 است.

زن و دختر جوانی پيرمردی خسته و افسرده را کشان کشان نزد شيوانا آوردند و در 
حالی که با نفرت به پيرمرد خيره شده بودند از شيوانا خواستند تا سوالی را از جانب 

آن ها از پيرمرد بپرسد !
شيوانا در حالی که س��عی می کرد خشم و ناراحتی خود را از رفتار زشت دختر و زن 
با پيرمرد پنهان کند ، از زن قضيه را پرس��يد . زن گفت : " اين مرد همسر من و پدر 

اين دختر است .
او بسيار زحمت کش است و برای تامين معاش ما به هر کاری دست می زند . از بس 
شب و روز کار می کند دستانی پينه بس��ته و سر و صورتی زخمی و پشتی خميده و 
قيافه ای نه چندان دلپسند پيدا کرده است . وقتی در بازار همراه ما راه می رود ما در 
هيکل و هيبت او هيچ چيزی برای افتخار کردن پيدا نمی کنيم و سعی می کنيم با 
فاصله از او حرکت کنيم . ای استاد بزرگ از طرف ما از اين پيرمرد بپرسيد :»ما به چه 

چيز او به عنوان پدر و همسر افتخار کنيم و چرا بايد او را تحمل کنيم !؟ «
ش��يوانا نفس��ی عميق کشيد و دوباره از زن و دختر پرس��يد : » اين مرد اگر شکل و 

شمايلش چگونه بود شما به او افتخار می کرديد !؟«
دخترک با خنده گفت : » من دوس��ت دارم پدرم قوی هيکل و خوش تيپ و خوش 
لباس باشد و سر و صورتی تميز و جذاب داشته باشد و با بهترين لباس و زيباترين اسب 

و درشکه مرا در بازار همراهی کند . «
زن نيز گفت : » من هم دوست داشتم همسرم جوان و سالم و تندرست و ثروتمند و با 
نفوذ باشد و هر چه از اموال دنيا بخواهم را در اختيار من قرار دهد . نه مثل اين پيرمرد 
فرتوت و از کار افتاده فقط به اندازه بخور و نمير برای ما درآمد بياورد !؟ به راستی اين 
مرد کدام از اين شرايط را دارد تا مايه افتخار ما شود ؟ ای استاد از او بپرسيد ما به چه 

چيز او افتخار کنيم !؟«
شيوانا آهی کشيد و به سوی پيرمرد رفت و دستی به شانه اش زد و به او گفت : » آهای 
پيرمرد خسته و افسرده ! اگر من جای تو بودم به اين دختر بی ادب و مادر گستاخش 
می گفتم که اگر مردی جوان و قوی هيکل و خوش هيبت و توانگر بودم ، ديگر سراغ 
شما آدم های بی ادب و زشت طينت نمی آمدم و همنشين اشخاصی می شدم که در 

شان و مرتبه آن موقعيت من بودند !؟ «
پيرمرد نگاه سنگينش را از روی زمين بلند کرد و در چشمان شفاف شيوانا خيره شد و 
با صدايی آکنده از بغض گفت : » اگر اين حرف را بزنم دلشان می شکند و ناراحت می 
شوند !! مرا از گفتن اين جواب معاف دار و بگذار با سکوت خودم زخم زبان ها را به جان 
بخرم و شاهد ناراحتی آنها نباشم ! «پيرمرد اين را گفت و از شيوانا و زن و دخترش جدا 

شد و به سمت منزل حرکت کرد .
شيوانا آهی کشيد و رو به زن و دختر کرد و گفت : » آنچه بايد به آن افتخار کنيد همين 
مهر و محبت اين مرد اس��ت که با وجود همه زخم زبان ها و دشنام ها لب به سکوت 

بسته تا مبادا غبار غم و اندوه بر چهره شما بنشيند .«

داستان آموزنده دزد باورها

شیوانا و پیرمرد زحمت کش

5 4 7 8 3 1 2 6 9 
2 6 9 7 4 5 1 8 3 
3 1 8 2 9 6 5 4 7 
1 9 4 3 6 2 7 5 8 
8 5 3 1 7 9 4 2 6 
6 7 2 4 5 8 3 9 1 
4 8 1 9 2 3 6 7 5 
7 3 5 6 8 4 9 1 2 
9 2 6 5 1 7 8 3 4 

 

2   8   7   
    3   8  
    5 1    
6         
   6  8    
 9       6 
    6     
 6   7     
5  9      2 

 

ديدار خدا

با کراوات به ديدار خدا رفتم و شد 
بر خالف جهت اهل ريا رفتم و شد 

ريش خود را ز ادب صاف نمودم با تيغ 
همچنان آينه با صدق و صفا رفتم و شد 

با بوی ادکلنی گشت معطر بدنم 
عطر بر خود زدم و غالبه سا رفتم و شد 

حمد را خواندم و آن مد »والالضالين« را 
ننمودم ز ته حلق ادا، رفتم و شد 

يک دم از قاسم و جبار نگفتم سخنی 
گفتم ای مايه هر مهر و وفا، رفتم و شد 
همچو موسی نه عصا داشتم و نه نعلين 

سرخوش و بی خبر و بی سرو پا رفتم و شد 
»لن ترانی« نشنيدم ز خداوند چو او 

»ارنی« گفتم و او گفت »رثا« رفتم و شد 
مدعی گفت چرا رفتی و چون رفتی و کی؟ 

من دلباخته بی چون و چرا رفتم و شد 
تو تنت پيش خدا روز و شبان خم شد و راست 

من خدا گفتم و او گفت بيا رفتم و شد 
مسجد و دير و خرابات به دادم نرسيد 

فارغ از کشمکش اين دو سه تا رفتم و شد 
خانقاهم فلک آبی بی سقف و ستون 
پير من آنکه مرا داد ندا رفتم و شد 

گفتم ای دل به خدا هست خدا هادی تو 
تا بدينسان شدم از خلق رها رفتم و شد
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ابالغ وقت رسیدگی
6/209 در خصوص پرونده  کالسه 94-360 خواهان آقای حمیدرضا فدائی فر دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت آقای محمد ابراهیمی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 
مورخه 94/7/29 ساعت 3:30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب  در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
اصفهان خیابان س��جاد، اول ارباب، روبروی مدرسه نیلی پور، جنب س��اختمان صبا، پالک 57 کد 
پستی 8165756441 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف16144 

مدیر دفتر شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

6/208 در خصوص پرونده  کالسه 94-972 خواهان آقای هاشم شبانی سدیانی دادخواستی مبنی 
بر الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت 1- مرتضی باقری 2- حسین امانی بنی  تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخه 94/7/29 ساعت 8:30 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 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی  دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف16127 

مدیر دفتر شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان
احضار

6/207 شماره ابالغیه: 9410100353502815 شماره پرونده: 9409980365100034 شماره 
بایگانی شعبه: 940540 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در 
پرونده کالسه 9409980365100034 برای اشکان قربانی و آرش ایزدی به اتهام ایراد صدمه بدنی 
غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی حرکت در محل ممنوعه و  نداشتن پروانه رانندگی 
و ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع 
به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1394/7/29 س��اعت 9:30 تعیین گردیده است. 
با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به متهم و در اج��رای مقررات مواد 115 و 180 
قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم  
جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت  مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، 
مطابق  مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف 16235دفتر شعبه 9 دادگاه  کیفری دو 

شهر اصفهان )109 جزایی سابق( 
احضار

6/206 شماره ابالغیه: 9410100353502818 شماره پرونده: 9309980358901212 شماره 
بایگانی شعبه: 931470 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در 
پرونده کالسه 9309980358901212 برای مرتضی صفری به اتهام سرقت گوشی همراه تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1394/7/29 
ساعت 9:00 تعیین گردیده اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در 
اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم  جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت  مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق  مقررات رس��یدگی غیابی به عم��ل خواهد آمد. م الف 

16234دفتر شعبه 9 دادگاه  کیفری دو شهر اصفهان )109 جزایی سابق( 
مزایده

6/20 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 93-3892 ش ج / اول 
له خانم عزت پوره و علیه آقای جواد سرخی خوزانی به آدرس خ گلزار شمالی کوی مهران کوی جمال 
الدین بن بست شهید طالبی پالک 55 بابت محکوم به و هزینه های اجرای به مبلغ 14/992/986 
ریال اموال توقیفی محکوم علیه به شرح خودرو سواری رنو 5 به رنگ طوسی مدل 1370 به شماره 
موتور 46720 و شماره شاسی 240369 که طی نامه به ش��ماره 93/5752-93/10/22 از طریق 
کالنتری 15 به پارکینگ انتقال یافته است. و در اثر فرسودگی و پوسیدگی نیاز به رنگ و صافکاری 
دارد موتور و گیربکس و دیفرانسیل چهار حلقه الس��تیک خودرو 50 درصد سالم فاقد بیمه اسناد 
بررسی ش��ده وکالت و پالک س��ند به نام خانم عزت پوره می باش��د طبق نظریه کارشناسی مبلغ 
30/000/000 ریال ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است در 
نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 94/6/31 در س��اعت 11 تا 10 صبح در محل اجرای احکام شورای 
حل اختالف ا صفهان واقع در خیابان شیخ صدوق نبش چهارراه وکال برگزار نماید طالبین شرکت در 
جلسه مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 2171350205001 بانک 
ملی و ارائه فیش آن به این اجرا از اموال بازدید نمایند پیش��نهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده 

خواهد بود. م الف 15267 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
5/193 شماره:1394/04/76026  نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه باغچه تقریبا یکرجل 
و نیم ارقین سینه مارچون پالک شماره 70  فرعی از شماره 37- اصلی واقع در کشه بخش  11 ثبت 
نطنز که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام رقیه رحیمی کش��ه فرزند هاجی در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوش��نبه مورخ 94/8/11 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار: 

94/6/15 م الف:132 عباسعلی عمرانی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
مزایده

6/110 اجرای احکام ش��عبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
کالس��ه پرونده اجرایی 930166ج/12 له آقای جابر توس��ل هندوآبادی و علیه آقای مجید توسل 
بخواسته مطالبه مبلغ 580/927/835 ریال بابت اصل خواس��ته در روز چهارشنبه مورخ 94/7/8 
ساعت 9 صبح در محل این اجرا واقع در خیابان شهید نیکبخت 200 متر پایین تر ساختمان مرکزی 
دادگستری ساختمان اجرای احکام طبقه سوم برگزار نماید. مشخصات و مورد مزایده: مقدار 8/61 
حبه از 12 حبه از 72 حبه )ششدانگ( پالک ثبتی 15177/49 بخش 5 اصفهان به صورت یکباب 
واحد مسکونی و یکباب مغازه واقع در اتوبان چمران- خ محمد طاهر- نبش خیابان شهید اسماعیلی 
می باش��د که عرصه آن 211 متر مربع که 12 متر آن به صورت یکباب مغازه با سقف تیر چوبی می 
باش��د و اعیانی منزل مذکور 73 متر مربع با سقف تیرآهن و آجر ش��امل انشعابات آب و برق و گاز و 
تلفن و حدود 15 متر زیرزمین می باشد که ارزش شش��دانگ پالک  فوق 4/853/000/000 ریال 
توسط کارشناس��ان دادگس��تری ارزیابی گردیده و نظریه مصون از اعتراض طرفین باقی مانده که 
ارزش  یکدانگ سهم محکوم علیه 808/833/000 ریال می باش��د. طالبین خرید می توانند 5 روز 
قبل از جلسه مزایده از مورد مزایده بازدید نمایند و با تودیع 10% قیمت پایه )بدهی محکوم علیه( فی 
المجلس در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 

م الف 15990مامور اجرای احکام شعبه 12 حقوقی اصفهان 
مزایده

6/118 اجرای احکام ش��عبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در خصوص 
کالسه پرونده 930515 ج ح / له مرتضی نادر طهرانی و علیه شهناز و شهال و محبوبه همگی شهرت 
نادر طهرانی مبنی بر دس��تور فروش به منظور فروش شش دانگ پالک های ثبتی )ذیل برگه 2( به 
نش��انی خیابان حکیم نظامی بین خیابان قزلباش و کوی ریحانی گاراژ نادری پالک 912 با وصف 
کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در روز سه شنبه تاریخ 94/6/31 
از ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل این اجرا،  اصفهان خیابان نیکبخت غربی اجرای احکام جنب بیمه 
پارسیان طبقه چهارم واحد 8 دادگستری شهید نیکبخت برگزار نماید. در خصوص ملک مورد نظر 
اعمال ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته اس��ت. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه 
مزایده می توانند به نش��انی ملک مراجعه و از آن بازدید و با واریز 10% قیمت پایه به حساب سپرده  
دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری در جلسه مزایده همراه 
با فیش واریزی شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک 
بر اساس نظریه کارشناسی مشخصات اعیانی: کلیه پالکها عماًل  با یکدیگر تجمیع شده و به صورت 
یکباب گاراژ تعیمرگاه درآمده که جمعاً دارای 13 باب  تعمی��رگاه  و مغازه در داخل گاراژ و یکباب 
مغازه خارج گاراژ بر خیابان حکیم نظامی و یکباب مغازه بر خیابان قزلباش می باشد. سازه اعیانی با 
دیوارهای آجری باربر- سقف تیرآهن و آجر و بعضا تیرچه بلوک دربهای پروفیل فلزی و شیشه  و بعضاً 
کرکره فلزی کف ها سیمانی و بعضا موزائیک شغل مغازه های مشخص شده در کروکی به شرح زیر 
می باشد: - سه باب مغازه در شمال گاراژ با شغل صافکاری و مکانیکی در اختیار مستاجر – سه باب 
مغازه در شرق گاراژ با شغل باطریسازی، صافکاری و نقاشی در اختیار مستاجر – دو باب مغازه قصابی 
و مکانیکی در جنوب گاراژ که بخشی از مغازه و تمامی مغازه مکانیکی در عرصه گل انداز جوی متعلق 
به شهرداری است. – س��ایر مغازه ها خالی بوده و در تصرف مالکین می باشد. – پس از کسر اعیانی 
واقع در بخش گل انداز مادی)عرصه ادعائی شهرداری( اعیانی گاراژ حدود 183 متر مربع می باشد 
که حقوق تجاری 6 باب مغازه متعلق به مستاجرین می باشد باضافه حقوق تجاری قسمتی از قصابی. 
حقوق تجاری حدود 55 متر مربع آن )5 باب مغازه( متعلق به مالکین می باشد به اضافه حقوق تجاری 
قسمتی از مغازه قصابی. 3- مش��خصات ثبتی به غیر از پالک 1985/7 )راه ورودی فعلی گاراژ( که 
متعلق به آقای مرتضی نادری طهرانی بوده و جزو پالکهای مورد دعوی در اجرا نمی باشد گاراژ دارای 
4 پالک شش��دانگ واقع در بخش 5 ثبت اصفهان می باشد که با هم تجمیع فیزیکی شده و تشکیل 

گاراژ را داد ه اند. اسناد مالکیت 28 5/4 حبه از 72 حبه متعلق به آقای مرتضی  نادر طهرانی به  شرح 
زیر می باشد. شماره ورقه مالکیت 840504 الف 18 شماره ملک 1984 شماره ثبت 27333 صفحه 
524 دفتر 1129. شماره ورقه مالکیت 281274 الف 80 شماره ملک 1984/1 شماره ثبت 14874 
صفحه 371 دفتر 124. ش��ماره ورقه مالکیت 942738 الف 81 ش��ماره ملک 1985/1 باقیمانده 
شماره ثبت 208263 صفحه 137 دفتر 1135 . شماره ورقه  مالکیت 281270 الف 80 شماره ملک 
1985/4 ش��ماره ثبت 15102 صفحه 196 دفتر 126. 3- موارد زیر لزوما بایستی مورد توجه قرار 
گیرد. الف: طبق اسناد مالکیت ورودی فعلی گاراژ به صورت شش دانگ یکباب مغازه به شماره ملک 
1985/7 ملکی آقای مرتضی نادر طهرانی است و جز پالکهای مورد اجرا نمی باشد و بنابراین به لحاظ 
ثبتی گاراژ ورودی ندارد و بنا به دستور مقام محترم قضائی ارزیابی با این ورودی صورت می گیرد. ب: 
طبق نقشه ثبتی حدود 94/5 متر مربع  عرصه در جنوب گاراژ شامل 4 باب مغازه در گل انداز مادی 
واقع است و هنگام ساخت گاراژ ضمیمه آن شده است در ارزیابی لحاظ نشده است. ج: حدود 9/5 متر 
مربع از جنوب ش��رق گاراژ از پالک 1984 متداخل، مغازه های بر خیابان حکیم نظامی شده است. 
د: در سمت شمال حدود 30 متر مربع در تعریض گذر کوچه ریحانی می باشد. ه�: قسمتی از مغازه 
قصابی واقع در جنوب گاراژ جزء عرصه گاراژ و قس��متی از عرصه گل انداز مادی است و بنابراین از 
مغازه قصابی حقوق تجاری در ارزیابی منظور نشده است چون ورودی اصلی آن متعلق به شهرداری 
است. و: پالک 1985/7 متعلق به  آقای مرتضی نادر طهرانی بنا به دستور در ارزیابی منظور شده ولی 
جزء مشاعات اجرا نیست  و متعلق به آقای مرتضی نادر طهرانی است. نظر به در نظر گرفتن جمیع 
جوانب و کاربری و کسر تعویض  گذر و سهم شهرداری و انشعابات و لحاظ نمودن پالک 1985/7 و 
سایر عوامل موثر ارزش عرصه و اعیان و  حقوق تجاری پنج پالک بالغ بر 115/000/000/000 ریال 
معادل یازده میلیارد و پانصد میلیون تومان قیمت پایه برآورده می گردد. 11 برگ ضمیمه گزارش 

می باشد. م الف 15282اجرای احکام شعبه 2  دادگاه  عمومی حقوقی اصفهان 
مزایده

6/19 شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 93-5645 مرجع اول 
له خانم سهیال ورانی جونی و علیه آقای جلیل باغبان بصیر به آدرس خ کهندژ، مادی سودان کوی 
اسالمی فرعی دوم پالک 48 بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 1/439/560/000 ریال 
اموال توقیفی به شرح یک باب منزل مسکونی قدیمی ساز در سه طبقه زیرزمین )انباری( دو طبقه 
مسکونی با قدمت حدود 35 سال دارای سند عادی با سقف های تیرآهن و آجر دیوارها آجری حال و 
پذیرایی و اتاق خواب سرویس بهداشتی حمام و توالت، آشپزخانه با کابینت زمینی و دیواری فلزی، 
انشعابات موجود آب، فاضالب، گاز بدون نما، کف حیاط موزائیک و نمای حیاط پالستر سیمان سفید 
پنجره ها فلزی درهای داخلی چوبی و خارجی فلزی، سیستم گرمایش بخاری گازی، سرمایش کولر 
آبی، مقدار به مقدار حدود 165 متر مربع عرصه و به میزان حدود 300 متر مربع اعیانی لذا با توجه به 
موقعیت طبق نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ آن به مبلغ 2/200/000/000 ریال و طبق گواهی 
انحصار وراثت س��هم آقای جلیل باغبان بصیر به مبلغ 628/571/428 ریال ارزیابی گردیده است و 
مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده اس��ت و معادل 70/349 عدد سکه تمام بهار آزادی 
می باشد در نظر  دارد جلسه مزایده ای مورخ 94/6/31 در ساعت 10 تا 9 صبح در محل اجرای احکام 
شورای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان شیخ صدوق چهارراه وکال برگزار  نماید طالبین شرکت 
در جلس��ه مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه به ش��ماره حساب 2171350205001 
بانک ملی و ارائه فیش  آن به این اجرا از اموال بازدید نمایند. پیش��نهاد دهنده باالترین مبلغ برنده 
مزایده خواهد بود. م الف15268 مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک شهرستان اصفهان شورای 

حل اختالف اصفهان 
آگهی ابالغ

6/205 شماره ابالغیه: 9410100350605969 شماره پرونده: 9309980350600787 شماره 
بایگانی ش��عبه: 930894 خواهان بانک ملت به مدیریت محمدرضا ساروخانی با وکالت آقای آرش 
شیرانی دادخواستی به طرفیت خواندگان جواد سلمانی و اکبر پنجه پور و شرکت تعاونی پویا بافت 
و رسول فنائی به خواس��ته مطالبه وجه بابت طلب و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارات 
دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه  6 دادگاه 
عمومی و حقوقی اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق ش��ماره 430 ارجاع و به کالس��ه 9309980350600787 ثبت 
گردیده که با توجه به وصول نظریه کارشناسی و به علت مجهول المکان بودن خوانده جواد سلمانی 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور  دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده جواد 
سلمانی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت  مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 16002 

منشی دادگاه شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ فوت فرضی
6/204 شماره نامه: 9410110351300855 ش��ماره پرونده: 9009980351300512 شماره 
بایگانی ش��عبه: 900515 به حکایت محتویات پرون��ده 900515 ح 13 که  در این ش��عبه تحت 
رسیدگی می باشد اعالم گردیده است متوفی فوت فرضی صدیقه عزیزان از سال 1337 غایب و ناپدید 
شده است و هیچگونه خبری از نامبرده در دسترس نیست لذا بدینوسیله ضمن اعالم مراتب از کلیه 
کسانی که خبری از غایب یاد شده دارند دعوت می شود اطالعات خود را به نحو مقتضی در اختیار 
این دادگاه قرار دهند تا حقی از کسی ضایع نگردد این آگهی سه نوبت متوالی هر یک به فاصله یک 
ماه در اجرای ماده 1023 و 1024 قانون مدنی در امور مدنی منتشر می گردد بدیهی است چنانچه 
یک سال از تاریخ اولین نشر آگهی حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او صادر خواهد شد. م 

الف15994   رئیس شعبه 13 عمومی حقوقی اصفهان 
مزایده

6/17 اجرای احکام مدنی شعبه سوم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرائی کالسه 920772 ج ح / له سید عبدالرزاق آکوچکیان و علیه امیررضا کدخدایی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 196/730/505 ریال به منظور فروش وفق نظریه کارشناسی به نشانی اصفهان، خ 
امام خمینی، خ قائم مق��ام جنوبی، مقابل خیابان باباگلی انبار کدخدایی با وصف کارشناس��ی ذیل 
الذکر که مصون از تعرض طرفیت واقع گردیده است در مورخ 94/6/29 از ساعت 9 تا 9/30 صبح در 
محل این اجراء )طبقه چهارم، ساختمان اجرای احکام دادگستری، خ نیکبخت، جنب بیمه پارسیان( 
برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اموال قادر به بازدید از آن خواهند بود 
تا با تودیع 10% قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد 
بانک ملی از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین  قیمت برنده مزایده خواهد بود. نظریه 
کارشناس 1- یک دستگاه جرثقیل پلی ثابت )دروازه ای( با عرض حدود 8 متر 4 حرکته و ظرفیت 
حدود 30 تن کارگاهی دست ساز و غیر استاندارد منصوب به روی پایه های لوله ای که مورد مصرف 
آن صرفا جهت بارگیری  و تخلیه کارگاه می باشد بارزش پایه 130/000/000 یکصد و سی  میلیون 
ریال. 2- یکدستگاه پرس هیدرولیک مستعمل و کارکرده آماده به کار با طول در حدود 90 سانتی 
متر با ظرفیت اعالمی 300 تن به رنگ طوسی بدون پالک و مشخصات فنی که تجهیزات هیدرولیک 
آن در بخش خدماتی پرس منصوب بوده و ارزش پایه مزایده آن معادل 90/000/000 نود میلیون 
ریال برآورد و جمع دو ردیف اقالم توقیف فوق الذکر 220/000/000 ریال دویست و بیست میلیون 

ریال. م الف 15283اجرای احکام مدنی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
مزایده

6/111 اجرای احکام مدنی ش��عبه اول دادگاه حقوق��ی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 910504 ج ح /له عالیه اخالقی و علیه مس��عود سعادت مبنی بر 
مطالبه مبلغ 672/910/908 ریال )بابت بدهی و حق االجرا( ب��ه منظور فروش 0/62 دانگ از یک 
دانگ مالیکت آقای مسعود سعادت به نشانی: اصفهان خ جی، سه راه شهید رجایی، ک گلخانه، اول 
ک خرم، ک شهید مطهری پ 13 و 11. با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین  
واقع گردیده است در روز مورخ 94/7/1 از ساعت 9 تا 9/30 صبح در محل این اجراء )طبقه چهارم، 
ساختمان اجرای احکام  دادگس��تری، خ نیکبخت، جنب بیمه پارسیان( برگزار نماید. در خصوص 
ملک مورد نظر اعمال ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی صورت  گرفته است. طالبین خرید 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10% قیمت کارشناسی 
به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان و ارائه 
فیش واریزی به این اجرا در جلسه مزایده شرکت  نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت، برنده مزایده خواهد بود. نظریه کارشناس��ی: ملک متنازع فیه عبارتست از 
یکباب منزل مسکونی به شماره پالک ثبتی  10393/1208 بخش پنج ثبت اصفهان دارای 2 جلد 
س��ند مالکیت و چهار دانگی مشاع از شش��دانگ به نامهای خانم زهره عطائیان خوراسگانی و آقای 
مسعود سعادت می باش��د دارای 285 متر مربع عرصه )طبق سند مالکیت( و حدود 220 متر مربع 
اعیانی مشتمل بر  یک طبقه  با مشخصات دیوارهای باربر و سقفها تیرآهن و طاق ضربی- بدنه ها گچ 
و نقاشی ، کفها موزائیک و سرامیک- چهارچوبها فلزی  و دربهای داخلی چوب، دربها و پنجره های 
خارجی پروفیل، بدنه آشپزخانه  و سرویسهای بهداشتی کاشی و کفها سرامیک، سیستم گرمایش 
بخاری و آبگرمکن و سرمایش کولر و دارای انش��عابات آب و برق و گاز می باشد. محل مذکور دارای 
دو درب در قسمت شمال و جنوب و بدون مجوزات قانونی از شهرداری احداث گردیده است و ضمنا 
بر اساس نامه شماره 15/94/5798 مورخ 94/4/2 ش��هرداری منطقه 15 اصفهان محل مذکور به 
صورت ساختمان احداث شده دارای کاربری مسکونی و فاقد خط بدنه طرح مصوب و بازنگری می 
باشد که دارای تخلفات ساختمانی می باشد. با عنایت به  موارد فوق االشاره، موقعیت محل، متراژ، 
قدمت ساختمان )حدود 35 سال لیکن  بازسازی شده( شرایط عرضه و تقاضا و جمیع عوامل موثر در 
قضیه ارزش ششدانگ محل مذکور شامل عرصه  و اعیان و اشتراکات منصوبه مبلغ 6/450/000/000 
ریال )شش میلیارد  و چهارصد و پنجاه میلیون ریال( برآورد و اعالم می گردد. م الف 15989 اجرای 

احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

خبراخبار کوتاه

فرمانده انتظامي شهرس��تان گچس��اران اس��تان کهگیلویه و بویراحمد از 
دستگیري سارق س��ابقه دار حین سرقت لوله هاي ش��رکت نفت خبر داد.

سرهنگ »علي کرم بازیان« گفت: مأموران پاس��گاه انتظامي »عبدالهي« 
حین گشت زني در س��طح حوزه استحفاظي با مش��اهده فردي که با یک 
دستگاه خودروي وانت در حال س��رقت از لوله هاي متعلق به شرکت نفت 

بوده، اقدامات قانوني و انتظامي خود را براي دستگیري وي انجام دادند.
این مقام انتظامي گفت: با هوش��یاري مأموران، متهم قبل از اینکه اقدام به 

فرار کند، دستگیر و خودروي وي متوقف شد.
وي تصریح کرد: متهم ضمن اعتراف به اقدام براي سرقت از لوله هاي شرکت 
نفت و داشتن س��ابقه در همین خصوص، پس از بازجویي هاي تکمیلي با 

تشکیل پرونده براي سیر مراحل قانوني به دادسرا تحویل داده شد.

فرمانده انتظامي بناب آذربایجان شرقي از توقیف هفت دستگاه خودرو سواري 
حامل کاالهاي قاچاق به ارزش پنج میلیارد ریال و دستگیري هفت قاچاقچي 

سابقه دار در شهرستان بناب خبر داد.
سرهنگ »علي سلطاني وش« با اعالم این خبر، اظهار داشت: بدنبال دریافت 
خبري مبني بر انتقال محموله هاي قاچاق به صورت کارواني توس��ط هفت 
دستگاه خودروي تیزرو از مرزهاي استان همجوار به سمت شهرهاي کشور، 
بالفاصله با تش��کیل تیم هاي شناسایي و عملیاتي متش��کل از پلیس هاي 
تخصصي شهرس��تان بناب، شناس��ایي و توقف خودروها در دستور کار قرار 
 گرفت. وي گفت: مأم��وران پس از شناس��ایي و حصول اطمین��ان از وجود

 محموله هاي قاچاق در خودروها، اقدام به برپایي تور ایست و بازرسي در مسیر 
ورودي این خودروها کردند.

سلطاني وش افزود: رانندگان خودروها به محض مشاهده تور ایست و بازرسي، 
برخالف دستور توقف از سوي پلیس، در حالي که قصد خسارت مالي و جاني 

به شهروندان را داشتند از محل متواري شدند.
این مقام انتظامي تصریح کرد: به دنبال این اقدام رانندگان، مأموران به تعقیب 
خودروهاي آنها پرداختند، در این تعقیب و گریز قاچاقچیان وارد مسیرهاي 
فرعي ش��ده و در نهایت با  ره��ا کردن خودروها در حاش��یه ج��اده خاکي، 

قاچاقچیان متواري با تعقیب پلیس دستگیر شدند.
وي از انتقال این خودروها به مقر پلیس خبر داد و گفت: در بازرس��ي از آنها 
269هزار نخ س��یگارت خارجي، 200 عدد قابلمه خارجي، بیش از 64 هزار 
قرص و کپسول غیرمجاز، 320عدد آمپول، شربت و اسپري دارویي کشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان بناب خاطرنشان کرد:به طور معمول قاچاقچیان 
کاال براي فرار از دست قانون با س��رعت باال از داخل شهر عبور مي کنند و با 
ابزاري همچون استفاده از وسایل دودزا و میخ براي پنچر کردن خودروهاي 
تعقیب کننده سعي در دور کردن خودروهاي پلیس دارند و موجب تصادف 

منجر به وارد شدن خسارت مالي و جاني به شهروندان مي شوند.

مظنون اصلی قتل هولناک پسر بچه 10 س��اله در محله وحدت اسالمی در 
بازجویی به ارتکاب این جنایت اعتراف کرد. م��رد جوان هنوز انگیزه اش را از 

قتل فاش نکرده است.
 رسیدگی به این پرونده ساعت 14 و 30 دقیقه دهم شهریور همزمان با کشف 

جسد سپهر مقابل خانه شان در محله وحدت اسالمی آغاز شد.
بررسی ها نشان می داد، این کودک برای خرید از خانه خارج شده و 10 دقیقه 
بعد جسدش در حالی که سرش بریده شده بود مقابل خانه شان مشاهده شد. 
تحقیقات پلیس از اهالی نشان داد، آنها در زمان قتل مردی با لباس آبی نفتی 
را مشاهده کرده اند که سراس��یمه و در حالی که چاقویی در دست داشت از 
کوچه خارج شد. ماموران با بررسی تصاویر دوربین های مداربسته ساختمانی 
در نزدیکی محل جنایت متوجه شدند، مرد جوانی پشت سر مقتول وارد کوچه 

شده و دقیقه ای بعد چاقو به دست از کوچه خارج شده است.
اهالی محل نیز پس از مشاهده عکس مرد جوان او را شناسایی و عنوان کردند، 
اشکان 35 ساله یکی از اهالی بازار شاپور است. بررسی سوابق متهم نیز نشان 
داد، او چهار بار دستگیر و زندانی شده بود که سه فقره از سوابقش مربوط به 
ضرب و شتم بوده است. با شناسایی هویت اشکان، دستگیری وی در دستور 
کار کارآگاهان اداره دهم قرار گرفت و ساعت 17 و 30 دقیقه یازدهم شهریور 
ماموران او را در محدوده گلوبندک دستگیر کردند. در حالی که او منکر قتل 

می شد، آثاری از خون روی لباسش دیده می شد.
اشکان پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در اظهارات خود 
عنوان کرد: دهم شهریور در خانه در حال اس��تراحت بودم که با سر و صدای 
بچه ها ازکوچه عصبانی شدم، اما زمانی که به کوچه آمدم، پسربچه ای تقریبا 
10 ساله را دیدم که انتهای کوچه ایستاده بود؛ من به سمت او نرفتم. فقط این 
صحنه را به خاطر دارم. اشکان در پاسخ این پرسش که آیا آن پسربچه )مقتول( 
را قبال هم دیده بودی؟ به کارآگاهان گفت: فقط به یاد دارم شبیه بچگی های 
خودم بود. او را  از قبل در رویاهام دیده بودم. پس از تحقیقات مقدماتی سجاد 
منافی آذر، بازپرس جنایی تهران دستور بازداش��ت متهم را برای تحقیقات 
بیشتر صادر کرد. همچنین محمد شهریاری، سرپرس��ت دادسرای جنایی 
تهران گفت: قاتل به ارت��کاب جنایت اعتراف کرده، اما ب��ه انگیزه مرد جوان 

اشاره ای نکرده است.

سارق لوله هاي شرکت نفت گچساران 
دستگير شد

توقيف محموله پنج ميلياردي 
کاالي قاچاق 

اعتراف مرد جوان به قتل پسر 10 ساله

دانشجوی برتر کارشناسی ارشد و تحصیلکرده کش��ور کانادا به اتهام سرقت 
لوازم داخل خودرو شناسایی و دستگیر شد.

 چهارشنبه هفته گذشته دو مرد جوان با دستبند وارد شعبه پنجم دادسرای 
ویژه س��رقت ش��دند. بازپرس با ورق زدن پرونده آنها متوجه شد هر دو سارق 
حرفه ای لوازم داخل خودروی ش��رق تهران هستند. محمد 38 ساله در مورد 
سرقت هایش به بازپرس پرونده گفت: چند سابقه سرقت خودرو و لوارم داخل 
آن را دارم. تاکنون پنج سال از عمرم را در زندان گذراندم و سه ماه قبل وقتی 
از زندان آزاد شدم، با پسر جوانی که خودش را مهندس معرفی می کرد، آشنا 

شدم.
قرار شد او در سرقت ها کمکم کند و من هم به او جای خواب بدهم. پسر جوان 
خیلی مودب بود و ادعا می کرد از نخبه های کش��ور اس��ت، اما چون معتاد به 
شیش��ه بود، فکر می کردم توهم زده اس��ت و دروغ می گوید. در شرق تهران 
لوازم داخل خودرو س��رقت می کردیم که دو روز قبل هنگام سرقت، ماموران 

ما را دستگیر کردند.
در ادامه پسر 36 ساله به نام ایمان در بازجویی ادعا کرد: من لیسانس شیمی 
خود را از دانش��گاهی در کانادا گرفتم و در کارشناس��ی ارشد رشته مهندسی 
ش��یمی با رتبه 19 در دانش��گاه ش��ریف قبول ش��دم. من عالوه بر تحصیل 
دردانشگاه، زبان انگلیسی نیز تدریس می کردم. پنج سال قبل عاشق یکی از 
شاگردانم شدم و قصد داشتم با او ازدواج کنم، اما خانواده ام مخالفت کردند که 

این موضوع لطمه بزرگی به من در زندگی زد.
مرد جوان ادامه داد: بعد از منتفی ش��دن ازدواج، از س��ر کنجکاوی و به دلیل 
رشته تحصیلی ام که شیمی بود، دست به تولید ماده مخدر شیشه در خانه مان 
زدم تا ببینم این مخدر چیست و در ادامه خودم هم شیشه مصرف کردم و وقتی 
به خودم آمدم که دیگر معتاد ش��ده بودم. به همین دلی��ل درس را رها کردم. 

 از آن پس خانواده ام با من درگیر شدند و پنج سال است در کوچه و خیابان و 
سطل های زباله می خوابم؛ البته چند ماه اول در خانه دوستانم بودم، اما آنها 

هم دیگر مرا راه ندادند و همین باعث شد کارتن خواب شوم.
آقای قاضی من دزد نیستم و برای جای خواب مجبور شدم با محمد همکاری 
کنم. در س��رقت ها، به عنوان راننده داخل خودرو بودم و او خودش دست به 

سرقت می زد.
من چهار ماه اس��ت ترک کرده ام و می خواهم همان ایمان س��ابق شوم و نزد 
خانواده ام برگردم. من نخبه علمی کش��ور بودم و تعدادی کشفیات دارم، اما 
لجبازی با خانواده، مرا به اینجا کشاند. باور کنید کانادا از من می خواست درسم 
را آنجا ادامه دهم، اما من به کشورم آمدم و در دانشگاه شریف مشغول تحصیل 
ش��دم. با اعترافات هر دو متهم، آنها با دستور علی وسیله ایزد موسی، بازپرس 
شعبه پنجم دادسرای ویژه سرقت برای تحقیقات در اختیار کارآگاهان پلیس 
آگاهی قرار گرفتند. قاضی همچنین از ماموران خواست درخصوص ادعاهای 

ایمان تحقیق کنند.

جانشین فرمانده انتظامي اس��تان خوزستان، از 
کشف 227 کیلو حشیش و دستگیري دو سوداگر 
م��رگ در یک عملیات منس��جم در شهرس��تان 

ماهشهر خبر داد.
سرهنگ »س��ید محمد صالحي« گفت: مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرس��تان ماهشهر، 
با انجام اقدام��ات اطالعاتي از فعالی��ت باند تهیه 
و توزیع گس��ترده مواد مخدر و انتقال محموله به 

این شهرس��تان مطلع ش��دند، که بالفاصله براي 
شناسایي و کشف محموله وارد عمل شدند.

 وي ادام��ه داد: مام��وران پلی��س مب��ارزه ب��ا 
مواد مخ��در این شهرس��تان پ��س از تحقیقات، 
توانس��تند مخفیگاه س��رکرده باند را ک��ه در امر 
تهیه و توزی��ع مواد مخ��در در یک��ي از محالت 
شهرس��تان فعالیت م��ي کرد، شناس��ایي کنند، 
پلیس پ��س از هماهنگي با مق��ام قضایي در یک 

عملیات غافلگیرانه توانس��ت دو سوداگر مرگ را 
در مخفیگاه شان دستگیر کند.

جانش��ین فرمانده انتظامي اس��تان خوزس��تان 
تصریح کرد: در بازرسي از مخفیگاه متهمان 227 
کیلو ماده مخدر حشیش، که به طرز ماهرانه اي 
جاسازي شده بود، کشف شد.صالحي خاطر نشان 
کرد: متهمان پس از تش��کیل پرونده جهت سیر 

مراحل قانوني راهي مراجع قضایي شدند.

کشف بيش از 200 کيلو حشيش 

دستگیری نخبه علمی 
به اتهام سرقت



امام على عليه السالم :
هر كس رابطه اش را با خ��دا اصالح كند، 
خداوند رابطه او را با مردم اصالح خواهد 

نمود. 
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در لندن برنامه ای ویژه برای کشف اس��تعداد افراد بی خانمان 
برپا شد. میان آنها دوربین عکاسی توزیع ش��د تا دنیا را از زاویه 
دید آنها مشاهده کنند.»کافه هنر انگلستان« با همکاری فوجی 
فیلم دست به ابتکار تازه ای زد که در آن افراد بی خانمان حاضر 
در بریتانیا بتوانند خودشان را از طریق هنر عکاسی معرفی کنند.

برای این کار تعداد ۱۰۰ دوربین یک ب��ار مصرف از محصوالت 
فوجی فیل��م در اختی��ار بی خانمان ها قرار گرف��ت و همچنین 
آموزش های الزم از طریق انجمن س��لطنتی عکاسی داده شد. 
در پایان از دریافت کنندگان این دوربین ها خواس��ته ش��د که 

عکس های خودشان را با موضوع»لندِن من« بگیرند.
در مدت زمانی ک��ه در اختیار داش��تند، ۸۰ دوربی��ن به مرکز 

برگردانده شد که با آن ها، تعداد ۲۵۰۰ عکس ثبت شده بود.
این تصاویر توسط داورهایی از فوجی فیلم، عکاس های آماتور، 
 جش��نواره عکس لندن مورد بررس��ی قرار گرف��ت و در نهایت 

۲۰ عکس انتخاب شد .

  بناب��ر نتایج ی��ک تحقیق جدید، لن��دن گران ترین  سیس��تم
 حمل و نق��ل عمومی را در جهان دارد.»تیس��ا ج��وول«، عضو 
پارلمان و سیاس��ت مدار حزب کارگر انگلیس که خود را برای 
انتخابات شهرداری لندن در سال ۲۰۱۶ آماده می کند، تحقیقی 
را منتش��ر کرده که آش��کار می س��ازد لندن در مقایسه با سایر 
ش��هرهای جهان، باالترین نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی 
را دارد.روزنامه ایندیپندنت با انتش��ار این تحقیق نوشت: لندن 
در این زمینه از ۲۰ شهر بزرگ جهان از جمله نیویورک، پاریس 
و هنگ کنگ سبقت گرفته است.در این تحقیق تاکید شده که 
بهای یک بلیط  منطقه ۱ تا ۶ ش��بکه حمل و نقل زیرزمینی یا 
همان متروی لندن که به ش��بکه Tube نیز معروف اس��ت در 
ساعت اوج رفت وآمد، ۵/۱۰ پوند یعنی بیش از دو برابر نرخ این 
بلیط در ۲۰ شهر بزرگ دنیا به اس��تثنای »واشنگتن دی سی« 
است. پس از لندن، واشنگتن گران ترین نرخ این بلیط  ها را دارد.

 شاید دوچرخه سواری به علت دشواری رکاب زدن برای برخی 
از افراد سخت باش��د. اما یک مخترع هلندی با اختراع عجیب و 
غریبش توانسته این موضوع را حل کند!»بروین برگمستر« به 
تازگی دوچرخه الکتریکی اختراع کرده که از تلفیق دو دستگاه 
دوچرخه و تردمیل ساخته شده است. این مخترع ۵۱ ساله با این 
اختراع سعی داشت راهی برای سریع تر طی کردن مسافت ۱۲ 
کیلومتری برای محل کارش پیدا کند تا اینکه این ایده به ذهنش 
رسید و توانست با این »تردمیل- دوچرخه« در عرض ۳۰ دقیقه 
یعنی ۲۵ کیلومتر در س��اعت این مس��یر را طی کند.برگمستر 
معتقد است اقوام مختلف با لباس های خاص شان ممکن است 
نتوانند به راحتی از دوچرخه های رکابی استفاده کنند. اما با این 
تردمیل- دوچرخه به راحتی می توانند فقط با راه رفتن به جای 
رکاب زدن چرخ های آن را به حرکت در بیاورند و مسافت های 

زیادی را طی کنند.

 یک زن ۸۷س��اله چینی به خاطر ش��اخی روی سرش سوژه 
رسانه ها شده است. این شاخ درست وسط سر این خانم مانند 
شاخ کرگدن رشد کرده است! »لیانگ زیژن« پیرزنی در یکی 
از روس��تاهای جنوب غربی چین اس��ت که به خاطر ش��مایل 
عجیبش، به زن »تک شاخ« معروف شده است. شاخ عجیب و 
غریبی که حدود ۱۳ س��انتی متر طول دارد. تقریبا ۷ یا ۸ سال 
پیش، یک خال گوشتی بر سر این زن ظاهر می شود که خارش 
زیاد سر را برای او به همراه می آورد. »چاوجون« پسر این خانم 
می گوید: »ما همان زمان این مش��کل را با روش های س��نتی 

چینی درمان کردیم و دیگر اثری از آن نبود«.
اما این پایان بیماری او نبود؛ چرا که حدود دو سال پیش دوباره 
توده ای مانند شاخ در سر او ظاهر ش��د. این شاخ وقتی بزرگتر 
می ش��ود که دختر این خانم هنگام شستن س��ر مادر، به طور 

تصادفی آن را می شکند. 

با این دوچرخه پیاده روی کنیدگران ترین سیستم حمل ونقل عمومِی جهاندنیا به روایت بی خانمان هاپیرزنی با شاخی روی سر

با گران ترین و مجلل ترین جزایر شخصی جهان آشنا شوید
 گذراندن تعطیالت یا ماه عسل در گران ترین جزایر شخصی جهان تجربه ای 
خاص و به یاد ماندنی خواهد بود که تنها نصیب ش��مار بس��یار اندکی از 
افراد جهان می ش��ود. زندگی در این جزایر حتی اگر برای چند روز کوتاه 
 باش��د آنقدر ش��یرین و به یادماندنی خواهد بود که هر لحظه آن به اندازه 

چند س��ال در ذهن باقی خواهد ماند.در این گزارش به بررس��ی6جزیره 
شخصی گران قیمتی پرداخته شده که از ش��رق تا غرب گسترده شده و 
مالکان آنها با صرف هزینه های میلیون دالری، جزایر شخصی شان را همواره 

به روز و دیدنی نگاه می دارند.

خانه داریآشپزی

اگر طرفدار قارچ هستید، حتما قارچ سوخاری را هم دوست دارید. قارچ 
س��وخاری یک پیش غذای بسیار خوش��مزه اس��ت که آن را می توانید 
به راحت��ی در منزل درس��ت کنی��د. در این دس��تور چ��ون قارچ ها در 
 روغن س��رخ نمی ش��وند، می توان گفت که یک غذای رژیمی محسوب 

می شود.

۱ ق چ پ��ودر  م�واد الزم ب�رای 4 نف�ر: ۳۰۰ گ��رم ق��ارچ، ۲ /
۱ پیمان��ه پنی��ر م��وزارالی  ۱ ق چ پ��ودر س��یر، ۲ / آویش��ن،
س��وخاری، ن��ان  پ��ودر  س  ق   ۲ ش��ده، رن��ده  چ��رب   ک��م 

۲ ق س رب گوجه فرنگی،۱ ق چ س��بزی معطر خشک،۲ حبه سیر رنده 
شده،به میزان الزم نمک،فلفل و روغن

طرز تهيه: فر را با دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد روشن کنید تا گرم شود. 
در یک کاسه کوچک رب گوجه را با ۲ لیوان آب جوش خوب مخلوط کنید 
س��پس آن را داخل یک قابلمه کوچک بریزید و روی حرارت مالیم قرار 
دهید. حاال سیر،سبزی معطر خشک،نمک و کمی فلفل را اضافه کرده و 
خوب هم بزنید تا کامال باهم مخلوط شوند.بعد از ۵-4 دقیقه قابلمه را از 
روی حرارت برداشته و کنار بگذارید. قارچ ها را خوب بشویید سپس با یک 
چاقوی تیز ساقه آنها را جدا کنید. یک ظرف مناسب برای گذاشتن داخل 
فر انتخاب کنید و آن را کمی چرب کنید. اکن��ون قارچ ها را داخل ظرف 
طوری بچینید که قسمتی که ساقه به قارچ وصل می شود کف ظرف قرار 
گیرد. حاال پودر سیر، پودر آویش��ن و سسی  را که آماده کرده بودید روی 
قارچ ها بریزید و ظرف را به مدت ۱۰ دقیقه داخل فر قرار دهید تا قارچ ها 
کمی نرم شوند. اکنون ظرف را بیرون آورید، پنیر و پودر سوخاری را روی 
مواد ریخته و آن را دوباره در فر به مدت ۵ دقیقه قرار دهید تا پنیر کاماًل آب 

شود سپس آن را سرو کنید.
یه جور دیگه

اگر می خواهید غذای شما بیشتر حالت پنیری داشته باشد، عالوه بر پنیر 
موزارال از پنیر پارمسان هم استفاده کنید.

سرکه یکی از موادی است که در اکثر خانه ها می توانیم آن را ببینیم. از این 
ماده اسیدی نه تنها در برخی از غذاها و خوراکی ها بلکه در تمیز کردن خانه 
نیز استفاده می شود.سرکه سفید یکی از محصوالت خوراکی معجزه کننده 
اس��ت که به غیر از مصرف خوراکی و درمانی جایگزین خوبی به جای مواد 

شوینده است.
تميز کردن وسایل خانه با سرکه :

یک فنجان سرکه سفید را در لباسش��ویی یا ظرفشویی بریزید و ماشین را 
روش��ن کنید؛ این کار باعث می شود جرم های داخل ماش��ین از بین برود 
و ضدعفونی ش��ود. داخل یک سطل آب گرم، کمی س��رکه بریزید و جرم 
کاشی ها را با آن از بین ببرید. )به غیر از سنگ( یک قوطی سرکه را شب در 
سرویس های بهداشتی بریزید و بگذارید تا صبح بماند؛ تمام جرم سرویس ها 
را از بین می برد. مبلمان چوبی قدیمی را با دس��تمالی که از سرکه سفید 
مرطوب شده پاک کنید. یک کاسه سرکه مخلوط با آب را در ماکروفر قرار 
دهید و ماکروفر را به مدت ۵ دقیقه روشن کنید سپس با دستمال داخل آن 
را تمیز کنید؛ ماکروفر تمیز و ضدعفونی می شود.با مخلوط سرکه، آب گرم و 
برس می توانید موکت ها و فرش ها را برق بیاندازید. ظروف استیل یا شیرآالت 
استیل با سرکه سیب براق می شوند؛ مخلوط آب و سرکه را بر روی ظروف 
و شیرآالت اس��تیل بریزید و چند دقیقه بعد آنها را بشویید. برای شستن 
شیرآالتی از کروم باید یک حوله را به سرکه آغشته کنید و آنها را تمیز کنید.

جا مسواکی را با سرکه بشوئید.

کتری را از سرکه پر کنید و بگذارید نیم س��اعت بجوشد تا داخل آن تمیز 
شود. ظروف چرب را با مخلوط آب گرم، سرکه و مایع ظرفشویی بشوئید.

در مرحله آخر شست و شوی لباس در لباسشویی می توانید یک لیوان سرکه 
داخل ماشین بریزید تا هر نوع باکتری موجود در لباس و ماشین از بین برود.

تميز کردن همه جا با مایع خوراکىقارچ سوخاری پنيری

زندگی در این جزیره دس��ت کمی از گذراندن لحظات در بهشت ندارد! این 
جزیره شخصی و تفریحی را می توان یکی از دل انگیزترین، آرام ترین و زیباترین 
نقاط تفریحی سراسر جهان به شمار آورد. اما هر چه در این جزیره زندگی آرام 
و به دور از تنش باشد، حداقل یک چیز داغ و قابل بحث است: قیمت! آنهایی که 
دوست دارند زندگی در این جزیره را ، حتی برای یک یا چند روز کوتاه سپری 
کنند باید چند شرط مهم را رعایت کنند. اول از هر چیز که کرایه این جزیره 
 حداقل باید برای ۵ شب باش��د. این جزیره در نهایت برای۲۴ مهمان اجاره 
داده می شود.توجه به فهرست قیمت های مربوط به این جزیره نیز به آنهایی که 
قصد سفر به آن را دارند توصیه می شود. نرخ اجاره این جزیره برای 1۲ میهمان 
از 37 هزار و ۵00 دالر شروع می شود آن هم برای هر یک روز! این رقم شامل 

هزینه های مربوط به مواد غذایی گران قیمت آن نیز می شود. 

تقریبا تمامی آنهایی که به تاهیتی س��فر کرده اند، این سرزمین را شگفت انگیز و 
 یکی از دیدنی ترین نقاط زمین عنوان کرده اند. این جزیره که به فرانسه تعلق دارد 
بزرگ ترین عضو گروه جزایر Windward واقع در جنوب اقیانوس آرام اس��ت 
و شهرت اصلی آن به خاطر ساحل شن های سیاه آن است. اما چیز دیگری نیز در 
این نقطه از جهان وجود دارد که توجه گردشگران ثروتمند سراسر جهان را به خود 

 .Villa Corallina جلب می کند و آن چیزی نیست جز جزیره شخصی
نکته جالب توجه این اس��ت که در ای��ن جزیره تنها یک ویالی مس��کونی وجود 
دارد. در این جا نه خبری از جاده است و نه راه های ارتباطی. تا چشم کار می کند 
ساحل است و اقیانوس. در این جزیره آشپرخانه کوچکی وجود دارد که غذاهای به 
خصوصی در آن سرو می شود؛ اما در صورت نیاز می توان سوار بر قایق شده و راهی 
جزایر اطراف ش��د.  به Villa Corallina می توان گفت بهشتی سرسبز در دل 
اقیانوس. هزینه هر ش��ب اقامت در این جزیره برای یک زوج 3۵0 دالر است. این 
جزیره شخصی یکی از ده ها جزیره ش��خصی و متمایز در تاهیتی به شمار می آید. 

در اطراف آب های مالزی جزیره کوچکی وج��ود دارد که در آن ۴7 ویالی کوچک 
و بزرگ س��اخته ش��ده و به جهت مناظر دیدنی و زیبایی که دارد از جمله مقاصد 
گردشگری جنوب شرق آسیا و حتی جهان محس��وب می شود. این ویالها توسط 

افراد محلی و با استفاده از مواد موجود در محل ساخته شده است. 
شنا با الک پشت ها از جمله سرگرمی های کم نظیری است که در ساحل این جزیره 
امکان آن وجود دارد. اما تنها این الک پشت ها نیستند که برای گردشگران جذابیت 
دارند. شنا در اطراف کوسه ها )که البته با رعایت موارد کامال ایمنی صورت می گیرد( 
و تورهای اکتشافی در جنگل این جزیره از دیگر سرگرمی های ماجراجویانه ای به 

شمار می آید که برای مسافران جزیره در نظر گرفته شده است. 
در این جزیره حوضچه های آب گرمی نیز وجود دارد که حضور در آنها به تسکین 
دردهای مفصلی کمک زیادی می کند. تمامی این ویالها مجهز به سیس��تم های 
پیشرفته تهویه هوای مطبوع هستند. استفاده از از وای فای و سایر تجهیزات مدرن 
ارتباطی، شرایط زندگی چند روزه در این جزیره را دلپذیرتر از تصورات خواهد کرد. 

از منطق��ه کارائیب به عن��وان یک��ی از دیدنی تری��ن و در عین حال 
اسرارآمیزترین نقاط جهان یاد می ش��ود. جزایری که در این نقطه از 
زمین وجود دارد همگی زیبا و بس��یاری از آنها بکر و دس��ت نخورده 
هس��تند؛ اما در این میان جزیره Cayo Espanto چیزی متفاوت 

است. 
این جزیره کوچک و شخصی به راحتی و از طریق قایق به ساحل اصلی 

منطقه در ارتباط است.
 این جزیره شخصی تنها ۴ هکتار مس��احت دارد. آب های اطراف این 
جزیره شخصی تا کیلومترها کم عمق و بسیار ش��فاف ؛ به طوری که 

حرکت کوچک ترین ماهی ها از فاصله دور نیز قابل مشاهده هستند. 

این جزیره در جنوب خط استوا و در اقیانوس هند واقع شده و می توان 
با پروازی کوتاه از جزیره اصلی یعنی Mahé به آن رسید. سراسر این 
جزیره از جنگل پوشیده ش��ده است. 7 س��احل دیدنی این جزیره از 
شن های سفیدی پوشیده شده گویی دانه های ش��کر در سراسر آنها 
پاشیده اند. در این جزیره 17 ویال ساخته شده که تماما از چوب درختان 

محلی سر از زمین درآورده اند. 
استخر اختصاصی و جکوزی از ویژگی های اصلی این جزیره دیدنی به 
شمار می آیند. چند رستوران کوچک و بزرگ نیز در این جزیره ساخته 
شده که در آنها غذاهای متعلق به فرهنگ های مختلف طبخ می شود. 
هزینه اقامت در ویالهای این جزیره به ازای هر سه شب اقامت از دوهزار 

و700 یورو آغاز می شود.

باز هم کارائیب و باز هم یکی دیگر از جزایر شخصی دیدنی جهان. این 
جزیره ش��خصی با جزیره قبلی که در این گزارش معرفی شده تفاوت 
 Guana بزرگی دارد و آن ابعاد و سرسبز بودن آن است. جزیره شخصی
Island بخشی از جزایر بریتیش ویرجین آیلندز است که به انگلیس 
تعلق داشته و در اطراف پورتوریکو واقع در منطقه کارائیب قرار دارد. 
اگرچه این جزیره ۸۵0 هکتار مساحت دارد اما امکان دسترسی عمومی 
به آن وجود ندارد زیرا یک جزیره شخصی محسوب می شود. این جزیره 
دیدنی و سرسبز که گویی غرق در جنگل شده دارای 7 ساحل رؤیایی 
است که شن های سفید حرف اول و آخر را در آن می زنند.امکان شنا در 
اطراف صخره های مرجانی و آب های کم عمق این جزیره آن هم با لوله 

تنفسی امکان پذیر است.

Musha Cay در باهاماس

Villa Corallina تاهيئىBunga Raya Island Resort مالزی

Guana Island منطقه کارائيب Fregate Island Resort سيشل Cayo Espanto منطقه کارائيب
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