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آگهی مناقصه عمومی 

شهرداری زرین شهر به استناد بودجه عمرانی مصوب سال 1394 خود در نظر دارد 
نسبت به اجرای عملیات تکمیل فاز اول احداث پارک کوهستان زرین شهر با اعتبار 
اولیه 15/000/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از متقاضیان 
واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات 
بیشتر از تاریخ انتشار تا پایان وقت اداری مورخ 94/10/26 به شهرداری زرین شهر 

مراجعه نمایند.

نوبت دوم

جواد جمالی – شهردار زرین شهر
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برخی در عربستان نگران برمالشدن
 ارتباطشان با تروریسم هستند
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وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، نامه های 
جداگانه ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، 
دبیر کل س��ازمان همکاری های اسالمی و وزرای 
خارجه کشورهای عضو سازمان ملل متحد ارسال 
کرد. محمد جواد ظریف در این نامه ها به »تحوالت 
تاس��ف آور بین ایران و عربس��تان س��عودی« در 

روزهای اخیر اشاره کرده و گفته است: نشانه هایی 
وجود دارد که برخی در عربستان سعودی در کار 
گرفتار کردن تم��ام منطقه در بحران هس��تند و 
بیم آن دارند با کنار رفت��ن ابرهای تصنعی تهدید 
ایران هسته ای، تهدیدات واقعی جهانی که توسط 

افراطیون و حامیان شان...

رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از مردم قم:

همه پای صندوق ها بیایند، حتی کسانی که  نظام 
را قبول ندارند
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از آنجایی که اصفهان در منطقه جغرافیایی پست قرار 
دارد و با توجه به انباش��ت آالینده ها پتانسیل بارش 

باران های اسیدی در استان بسیار باالست...

»کمتر از 300 تومان در سال«، این سرانه ای است که 
دولت در سال برای هر جوان ایرانی پرداخت می کند.

از همین آمار می توان به مش��کالت جوانان پی برد و 
نتیجه گرفت چقدر مس��ائل آنها ب��رای دولت مردان 
مهم اس��ت، کم توجهی به جوانان داس��تان تازه ای 
نیس��ت، اما تکراری بودن آن نمی توان��د از غم انگیز 
و فاجعه ب��ار بودنش بکاه��د زیرا مس��ووالن وزارت 
ورزش و جوانان بارها تاکید کرده اند بودجه ای که به 
جوانان کش��ور اختصاص پیدا می کند برابر با هزینه 
ساخت 16کیلومتر راه روستایی است، در تازه ترین 
اظهارنظ��ر نیز مدی��رکل مش��ارکت های اجتماعی 
معاونت س��امان دهی امور جوان��ان وزارت ورزش و 
جوانان گفت: سرانه ای که دولت برای هر جوان ایرانی 

می پردازد کمتر از 300 تومان در سال است.
داستان، زمانی غم انگیزتر می ش��ود که آسیب های 
اجتماعی که این روزها گریب��ان جوانان را گرفته در 

کنار این کم توجهی قرار داد از طالق...

مدی��ر کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی چهار محال  و 
بختیاری گفت: در دهه فجر امسال بیش از 60 برنامه 

شاخص در سراسر این استان اجرا می شود...

مهاجم سپاهان که به هوای سپری کردن خدمتش 
در تراکتورسازی و همراهی این تیم در لیگ قهرمانان 

آسیا تمام هفته گذشته را در تبریز...

ل��زوم استانداردس��ازی پمپ های بنزی��ن تک پایه 
همچنین تعیین بودجه فرهنگی شهرداری اصفهان 

بر اساس اولویت های معین در شورای شهر از...

یکی از متهمان آلودگی هوا، بنزین آلوده است. از آنجا 
که طی دو سال اخیر اعالم شد با کنار گذاشتن بنزین 

پتروشیمی و واردات بنزین یورو 4، مشکل ...

اصفهان و پتانسیل باالی
 بارش باران اسیـدی

سرانه جوانان، 
کمتر از 300 تومان در سال

اجرای 60 برنامه شاخص 
در دهه فجر 

راهی که باید 
 از تبریز به انزلی کج شود

لزوم استاندارد سازی 
پمپ بنزین های تک پایه در شهر خودکفایی بنزین دود شد
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حضرت آی��ت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اس��امی در دیدار پرش��ور 
هزاران نفر از مردم قم، با تجلی��ل از قیام تاریخ س��از 19 دی 1356 مردم 
این شهر و تشریح علل و عوامل »ماندگاری انقاب«، تاکید کردند: در پرتو 
 حضور آگاهانه همگانی، ماندگاری انقاب، آرامش و سکینه ملت و پیروزی بر 

توطئه های دشمنان امکان پذیر خواهد شد.
رهبر انقاب اس��امی با تجلی��ل از قیام تاریخی نوزدهم دی س��ال 1356 
مردم قم بر ضد رژیم دیکتاتوری شاه و در حمایت از مرجعیت و روحانیت، 
از مردم قم به عنوان »پیشروان و پیش��رانان انقاب« یاد کردند و افزودند: 
سال ها مبارزه و بیانات امام خمینی و جایگاه مرجعیت و روحانیت، در مردم 
زمینه های مساعدی برای مبارزه با رژیم ستمشاهی فراهم کرده بود که قیام 

19 دی، این مبارزه حیاتی را کلید زد.
ایشان »شجاعت و بصیرت مردم و احس��اس تکلیف به هنگام برای ورود به 
میدان«، را عناصر اصلی قیام 19 دی خواندند و افزودند: آن قیام تاریخی در 
دفاع از امام )ره( ش��کل گرفت و حوادث بعد از آن منجر به پیروزی انقاب 

اسامی شد.
رهبر انقاب، پیروزی انقاب اس��امی در ش��رایط حاکمی��ت دیکتاتوری 
وابسته و مورد حمایت قدرت های اس��تکباری را از لحاظ محاسبات مادی، 
غیرممکن و محال خواندند و خاطرنشان کردند: این پیروزی نشان دهنده 
وجود س��نن الهی یعنی قوانینی در عالم خلقت است که انسان های مادی 

از درک آنها عاجزند.
ایشان تأکید کردند: در ش��رایط کنونی نیز نظام جمهوری اسامی ایران با 
جبهه گسترده دش��منان اعم از امریکا و رژیم صهیونیستی، ایادی و عوامل 
اس��تکبار و عوامل تکفیری و داعش مواجه است که اگر به لوازم سنت الهی 
یعنی »ایستادگی، بصیرت و عمِل در لحظه نیاز«، عمل کنیم قطعا همانند 

پیروزی انقاب اسامی می توان بر این جبهه گسترده غلبه کرد.
رهبر انقاب اس��امی س��پس به موضوع علت و چرایی »ماندگاری انقاب 
اس��امی« در مقایس��ه با برخی حوادث مهم تاریخ معاصر ای��ران و جهان 

پرداختند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به دو حادثه »نهضت ملی شدن صنعت 
نفت« و »قیام مش��روطیت« گفتند: در نهضت ملی، خواس��ت مردم، یک 
خواست حداقلی و عبارت از کوتاه شدن دست انگلیس از سرمایه ملی نفت 
بود و در قیام مش��روطیت نیز خواس��ت مردم، حداقلی، و عبارت از محدود 

شدن اختیارات و قدرت مطلقه پادشاه بود.
ایشان افزودند: این دو حادثه با اینکه دارای اهدافی حداقلی بودند و مردم هم 
در صحنه حضور داشتند شکست خوردند ولی انقاب اسامی ایران با آنکه 
دارای یک هدف حداکثری، یعنی استقال همه جانبه و سرنگونی حکومت 

پادشاهی و استبدادی بود، به پیروزی رسید و ماندگار شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: اگر جوانان به تحلیل درستی از این 
واقعیت برسند دیگر تاش برخی برای نشاندن بذر ترس و رعب و ناامیدی 
در دل مردم به نتیجه نخواهد رس��ید و راه صحیح آینده کش��ور مشخص 

خواهد شد.
ایشان همچنین به تغییر مسیر انقاب های فرانسه و شوروی و از بین رفتن 
آن انقاب ها اشاره و خاطرنشان کردند: انقاب اسامی ایران تنها انقابی 
است که توانسته ماندگاری خود را براساس اصول و آرمان های اولیه حفظ 

کند.
رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه اصلی ترین هدف مراکز فکر و اندیشه 
در دنیای استکبار، از بین بردن عناصر ماندگاری انقاب است، افزودند: تمام 
تاش دشمنان در طول سال های گذش��ته اعم از جنگ تحمیلی، محاصره 

اقتصادی و تحریم های گسترده اخیر، با هدف از بین بردن ماندگاری انقاب 
اسامی بوده است که البته در هر دوره، ابتکارات جدید هم انجام می دهند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، خاطرنشان کردند: امریکایی ها در سال 88 به 
دنبال آن بودند که تجربه موفق خود در چند کشور را به بهانه انتخابات در 
ایران نیز اجرا کنند و با برجسته سازی اقلیتی که رأی نیاورده بود و با حمایت 
مالی و سیاس��ی از آنها نتیجه انتخابات را به هم بزنند اما انقاب و کودتای 

رنگی آنها در ایران با حضور مردم، شکست خورد.
رهبر انقاب اسامی با اش��اره به حمایت رییس جمهور امریکا از مخالفان 
نظام و انقاب در حوادث سال 88، خاطرنشان کردند: دولت امریکا تا آنجا 
که توانست از آن حوادث حمایت کرد ولی حضور به موقع مردم در صحنه، 

نقشه آنان را نقش بر آب کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، گفتند: امریکایی ها اکنون می گویند دوره بعد از 
مذاکرات هسته ای، دوره سخت گیری بر ایران است به گونه ای که گویا قبل 
از این بر ایران سخت نمی گرفته اند، اما جوانان، مردم و مسووالن آگاهانه، 
هوشیارانه، امیدوارانه و با مقاومت و توکل بر خدا و تکیه بر نقاط قوت کشور، 

در مقابل دشمنان می ایستند و این، بسیار مهم است.
رهبر انقاب اس��امی در بخش دیگری از سخنانشان، طبیعت انتخابات را 
دادن نفس تازه به ملت برشمردند و افزودند: احساس مسئولیت مردم که با 
حضور در انتخابات جلوه گر می شود و دش��من را ناکام می گذارد از عناصر 

»ماندگاری انقاب« است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای دو مس��ئله را در انتخابات دارای اهمیت فراوان 
خواندند؛ اول: »اصل شرکت در انتخابات« و دوم: »درست انتخاب کردن و 

رأی به نامزدهای اصلح«
ایشان با تأکید مجدد برضرورت شرکت همه واجدان شرایط رأی دادن در 
انتخابات افزودند: همچون گذش��ته اصرار داریم که همه، حتی کسانی که 
نظام  و رهبری را قبول ندارند پای صندوق ها بیایند چرا که انتخابات متعلق 

به ملت ایران و نظام جمهوری اسامی است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای شرکت همگان در انتخابات را موجب پایداری و 
تقویت نظام اسامی، اس��تمرار تأمین امنیت کامل، افزایش اعتبار و آبروی 
ملت در چشم جهانیان و باعث ابهت جمهوری اسامی ایران در نزد دشمنان 

خواندند.
رهبر انقاب در تبیین اهمیت فراوان رأی دادن به نامزدهای صالح افزودند: 
آرا و س��ایق مختلف ایراد ندارد، مهم آن اس��ت که تاش و دقت کنیم که 

انتخاب ما، انتخاب درستی باشد.
ایش��ان افزودند: اگر این دقت صورت گیرد حتی اگر برخی منتخبان، بعدا 
مطلوب از آب در نیایند، »تاش و دقت رأی دهنده برای انتخاب نامزدهای 

شایسته«، مورد رضایت پروردگار خواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به جایگاه رفیع مجلس شورای اسامی 
در عرصه مسائل داخلی و بین المللی خاطرنشان کردند: مجلس از زوایای 
مختلف به ویژه از لحاظ تصویب قوانین، ریل گذاری برای حرکت دولت ها، 

و تجلی ایستادگی ملت اهمیت بی نظیری دارد.
ایشان مواضع مجلس کنونی را در مسائل بین المللی »خوب« برشمردند و 
افزودند: مجلسی که در قضیه هسته ای و دیگر مسائل مقابل دشمنان بایستد 
و شجاع، مس��تقل و آزاد حرف ها و مواضع ملت را بیان کند با مجلسی که 

در مسائل گوناگون حرف های دش��من را تکرار می کند، از زمین تا آسمان 
تفاوت دارد.

رهب��ر انقاب، تک ت��ک نمایندگان مجلس را در ش��کل گی��ری حرکت و 
 مواضع خانه ملت، دخیل دانس��تند و افزودند: به همین علت، مردم همه ی 
 استان ها و ش��هرها، باید در انتخاب نمایندگان خود، کاما دقت کنند و در 

درستی انتخاب، به اطمینان برسند.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در همین زمینه افزودند: البته ش��ناخت کامل 
یکایک نامزدها، واقعا دش��وار اس��ت اما می توان با دقت در سوابق و مواضع 
 کس��انی که فهرس��ت ها و لیس��ت های انتخاباتی را ارائه می کنند، درباره 

لیست ها تصمیم گرفت.
رهبر انقاب اس��امی افزودند: اگر پیش��نهاد دهندگان لیست ها، مؤمن و 
انقابی هستند و خط امام را واقعا قبول دارند می توان به لیست آنها درباره 
مجلس شورای اسامی و مجلس خبرگان اعتماد کرد اما اگر به انقاب و دین 
و استقال، چندان اهمیتی نمی دهند و دل شان دنبال حرف های امریکا و 

دیگر بیگانگان است، قابل اعتماد نیستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مجلس خبرگان را نیز بسیار مهم خواندند و یادآور 
شدند: برخاف برخی تصورها، مجلس خبرگان برای سالی یکی دو بار جلسه 
و سخنرانی تشکیل نمی شود بلکه می خواهد روزی که رهبر فعلی در قید 
حیات نیس��ت، »رهبر« یعنی کلیددار حرکت انقاب را انتخاب کند و این 

مسئله بسیار مهم است.
ایشان با تأکید بر ضرورت دقت کامل در انتخاب نامزدهای مجلس خبرگان 
افزودند: بس��ته به ترکیب خبرگان، آنها ممکن اس��ت در هنگام ضرورت، 
شخصی را به رهبری انتخاب کنند که با توکل به خدا و با شجاعت در مقابل 
دشمنان بایس��تد و راه امام را ادامه دهد اما این احتمال نیز وجود دارد که 
فردی با ویژگی های متفاوت را به رهبری برگزینند، بنابراین باید با تحقیق 

و دقت و شناخت و اطمینان به آنها رأی داد.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای حضور در انتخابات و به وی��ژه دقت در انتخاب 
»نامزدهای صال��ح یا اصل��ح« را موجب تحق��ق دو هدف عال��ی خواندند: 

ماندگاری انقاب و آرامش و سکینه ملت.
ایشان در تشریح تأثیر انتخاب صحیح بر ماندگاری انقاب افزودند: از ابتدای 
انقاب ریزش ها و رویش های فروانی داش��ته ایم، ع��ده ای از افراد انقابی 
به خاطر »ظلم فردی احتمالی« که به آنها ش��ده، ب��ه ناحق از اصل انقاب 
روگردان شده اند و عده ای هم به خاطر مسائل شخصی و خانوادگی مواضع 
دیگری گرفته اند اما مهم این اس��ت که رویش های انقاب در زمینه های 
مختلف از جمله وجود نیروهای »مؤمن، انقابی، متخصص، تحصیل کرده، 

فن آور و کارآمد«، بسیار بیشتر از ریزش ها بوده است.
رهبر انقاب افزودند: در مقطع کنونی نیز اگر مردم به وظایف خود در انتخاب 
نامزدهای صالح برای مجلس و خبرگان، درس��ت عمل کنند »رویش های 

سرسبز و پرطراوت انقاب«، بیشتر و ماندگاری انقاب تأمین می شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خصوصیت دوم عمل به وظیفه در باب ماندگاری 
انقاب را ایجاد آرامش در دل ملت برشمردند و با استناد به آیات قرآن درباره 
نزول سکینه و آرامش بر دل های بیعت کنندگان با پیامبر افزودند: هرکس 
امروز با انقاب و امام خمینی و راه امام بیعت کند به معنای بیعت با پیامبر 
است و پروردگار کریم به پاداش این بیعت، دغدغه، نگرانی و نامیدی را از دل 

ملت می زداید و اطمینان و آرامش را جایگزین می کند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پایان سخنان ش��ان تأکید کردند: ماندگاری 
 انقاب و ایس��تادگی امیدوارانه و پر آرامش مردم، یقینا باعث پیروزی ملت 

بر امریکا و توطئه های دشمنان خواهد شد.
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رییس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: اقدامات عربستان هیچ اثری بر قیمت 
نفت ندارد جز این که می تواند اثر معکوس داشته باشد و با این آشفتگی که ایجاد 
کرده اند قیمت نفت می توان��د افزایش یابد. علی مروی درباره اینکه ش��رایط به 
وجود آمده میان ایران و عربستان چه تاثیری بر قیمت نفت خواهد داشت، گفت: 
عربستان تا به حال هر کاری که توانسته انجام داده، کار جدیدی نمی تواند انجام 
دهد زیرا از طرفی اختافات داخلی کشورش بیشتر شده و از طرف دیگر مردم به 

نوع برخوردها معترض هستند و در حال حاضر به خودش لطمه وارد کرده است.

با حکم وزیر علوم سه عضو جدید هیات امنای دانشگاه مذاهب اسامی به مدت 
۴ سال منصوب ش��دند. با حکم محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و 
به پیشنهاد آیت اهلل محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسامی 
و رییس هیات امنای دانشگاه مذاهب اس��امی، حسن بشیر، غامرضا رئیسیان 
و عبدالحسین خس��روپناه به عنوان اعضای جدید هیات امنای دانشگاه مذاهب 

اسامی منصوب شدند.
اعضای جدید به مدت ۴ س��ال به عضویت هیات امنای دانشگاه مذاهب اسامی 
در آمدند. حسن بشیر از فعاالن و اساتید ارتباطات و عضو هیات علمی دانشکده 
معارف اس��امی و فرهنگ و ارتباطات دانش��گاه امام صادق علیه الس��ام است. 
غامرضا رئیس��یان نیز رییس دانش��کده الهیات و معارف اس��امی دانش��گاه 
فردوسی مشهد و از استادان حوزه و دانشگاه محس��وب می شود و عبدالحسین 
 خسروپناه، رییس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و از استادان حوزه و 

دانشگاه است.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسامی با اشاره 
به نامه ی وزیر خارجه کشورمان به مقامات بین المللی در مورد بروز تنش بین ایران 
و عربستان گفت که عربستان ریشه فکری، عقیدتی و دینی افراطی گری در جهان 
است و این نامه می تواند مظلومیت ایران را به دنیا نشان دهد. احمد شوهانی اظهار 
کرد: نظام سیاسی عربس��تان نقل اول را در تقویت افراط گرایی دارد. آنها با یک 
روحانی شیعه به شدت برخورد می کنند در حالی که می دانند افراط گرایی سنی 
در این کشور وجود دارد اما برخوردی با این موضوع نمی کنند. این در حالی است 

که اگر نظام سیاسی عربستان اراده کند می تواند این وضعیت را متوقف کند.
وی با بیان اینکه عربستان ریش��ه فکری، عقیدتی و دینی افراط گرایی در جهان 
است گفت: دولت این کشور مس��تقیما حمایت سیاسی و نظامی از افراط گرایی 
می کند و قاعدت��ا جهان باید بایس��تد و این مطال��ب را که یک ط��رف آن رژیم 

صهیونیستی و یک طرف عربستان است، حل کند.

اقدامات عربستان می تواند باعث افزایش 
قیمت نفت شود

اعضای جدید هیات امنای دانشگاه مذاهب 
اسالمی انتخاب شدند

 عربستان نقش اول را در تقویت 
افراط گرایی دارد

Shafiei.zayanderoud@gmail.com

جعفری: 

اهمیت درست انتخاب کردن کمتر از شرکت در انتخابات نیست
عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس؛

دولت فعلی عربستان نصیحت پذیر نیست

شنیده ها

یک نماینده اصولگرای مجلس با بیان این که انتخابات فصل 
جنبش و رویش اس��ت گفت: اهمیت درست انتخاب کردن 

کمتر از اصل شرکت در انتخابات نیست.
قاسم جعفری با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار 
مردم قم به مناسبت سالروز قیام 19 دی اظهار کرد: واقعیت 
این است که در نظام های مردم ساالری دینی حضور مردم در 
ایام انتخابات پرشورتر می شود و آنچه که باعث شده انقاب 

تا به امروز استمرار یابد حضور مردم است.
وی با بی��ان اینکه انتخابات فصل جنبش و رویش اس��ت که 
نش��اط را بر می گرداند، اظه��ار کرد: گروه های��ی که در ایام 
انتخابات ظهور می کنن��د و افراد مورد نظر خ��ود را معرفی 
می کنند و برخی از مس��ووالن از س��وی مردم مورد نقد قرار 
 می گیرند و ال��زام به پاس��خگویی دارند، حتی کس��انی که 

بی ظرفیت هستند مجبور به پاسخگویی می باشند.
این نماینده اصولگرای مجلس با اش��اره به ای��ن که یکی از 
زمان های اصل��ی نظارتی م��ردم، در موس��م های انتخابات 
اس��ت تصریح کرد : انتخابات می تواند انق��اب را بیمه کند. 
اگر می بینید حضور احزاب و گروه ها شور و نشاطی را ایجاد 
می کند بدان دلیل اس��ت که آنها خود را در سرنوشت کشور 
و خودش��ان دخیل می دانند و مردم هم مطمئن هستند که 
راهکار و فرآیند انتخابات فرآیندی س��الم است و هیچ گونه 

انحرافی وجود ندارد.

نماینده مردم بجنورد درمجلس با اشاره به این سخن رهبری 
که حتی کس��انی که نظام را قبول ندارند برای حفظ اعتبار 
کشور در انتخابات ش��رکت کنند، گفت: قطعا در این راستا 
کیفیت بخش��ی به انتخابات یک��ی از ابعاد اصلی و اساس��ی 
اس��ت، گرچه صرف ش��رکت در انتخابات هم ی��ک وظیفه 
تلقی می ش��ود. جعفری افزود: در واقع گ��روه های مرجعی 
که سامت درانتخابات را تامین می کنند می توانند به نوعی 
کمک کننده مردم باشند، اما به این نکته هم باید توجه کنند 
که اهمیت درس��ت انتخاب کردن کمتر از اصل ش��رکت در 

انتخابات نیست.

وزیر امور خارجه جمهوری اس��امی ایران، نامه های جداگانه ای خطاب به دبیر 
کل سازمان ملل متحد، دبیر کل سازمان همکاری های اسامی و وزرای خارجه 

کشورهای عضو سازمان ملل متحد ارسال کرد.
محمد جواد ظریف در ای��ن نامه ها به »تحوالت تاس��ف آور اخی��ر بین ایران و 
عربستان سعودی« در روزهای اخیر اشاره کرده و گفته است: نشانه هایی وجود 
دارد که برخی در عربستان سعودی در کار گرفتار کردن تمام منطقه در بحران 
هس��تند و بیم آن دارند با کنار رفتن ابره��ای تصنعی تهدید ایران هس��ته ای، 
 تهدیدات واقعی جهانی که توس��ط افراطیون و حامیان ش��ان پدید آمده است 

بر ما شود.
وی یادآور شده است: دست اندر کاران کشتارهای افراط گرایانه و نیز اغلب اعضای 
القاعده، طالبان، داعش و جبهه النصره شهروندان سعودی هستند یا توسط عوام 
فریبان مستظهر به منابع مالی نفتی شستشوی مغزی ش��ده اند. هم اینان پیام 
ضد اسامی نفرت و طرد و فرقه گرایی را ظرف چند دهه در جهان گسترانده اند.

وی نمونه هایی از اقدامات مستقیما تحریک آمیز عربس��تان سعودی در مقابله 
با ایران را نام برده اس��ت: حمله نظامی علیه اماک��ن دیپلماتیک ایران در یمن و 
حمایت از تروریس��ت ها در حمله به این اماکن در کش��ورهای دیگر، بدرفتاری 
مداوم با زائران ایرانی، نفرت پراکنی در خطبه های س��خنرانان رسمی سعودی 

نه تنها علیه ایران بلکه علیه تمام مسلمانان شیعه، گردن زدن غیر قابل توجیه و 
تحریک کننده علمای ش��یعه و باالخره تحریک جنگ اقتصادی علیه جمهوری 
اسامی ایران.وزیر خارجه تاکید کرده است در تمامی این موارد، ایران به پشتوانه 
اعتماد به قدرت آرمان، ایمان راسخ و مردم خود از اقدامات تافی جویانه، قطع 
یا حتی کاهش سطح روابط با عربستان س��عودی پرهیز کرده و در مقابل نفرت 
پراکنی فرقه گرایانه سعودی همگان را به وحدت اس��امی فرا خوانده است. در 
حالی که عربستان سعودی یا عواملش اماکن دیپلماتیک ایران را هدف قرار داده و 
دیپلمات ها و شهروندان عادی ایرانی را به قتل رسانده اند، دولت ایران با صراحت 
حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در 12 دی ماه را محکوم، سامت و عزت 
دیپلمات های سعودی را تضمین و اقدامات فوری در خصوص بازسازی مجتمع 
دیپلماتیک سعودی اتخاذ کرده اس��ت. ایران در باالترین سطح، اراده خود برای 
مجازات متخلفان بر اساس قانون را اعام و اقدامات تنبیهی علیه کسانی که در 
حفاظت از اماکن دیپلماتیک قصور ورزیده بودند اتخاذ و تحقیقات داخلی برای 

مشخص شدن علل حادثه و جلوگیری از تکرار آن را آغاز کرده است.
دکتر ظریف بر عزم جمهوری اس��امی ایران برای عمل به تعهداتش بر اس��اس 
حقوق بین الملل و اسناد مرتبط، به خصوص کنوانسیون 1961 وین در خصوص 
 روابط دیپلماتی��ک و کنوانس��یون 1963 وین درب��اره روابط کنس��ولی تاکید 

کرده است. وزیر خارجه کشورمان در این نامه ها افزوده است: »ما هیچ عاقه یا 
میلی به باال گرفتن تنش در همسایگی خود نداریم. ما همه نیازمندیم در مقابل 
تهدیدات افراط گرایان علیه خودمان متحد شویم. در واقع، رییس جمهور و من 
از اولین روزهای پس از انتخابات، پیام های عمومی و خصوصی مبنی بر آمادگی 
برای گفت وگو و زمینه سازی ثبات منطقه ای و مبارزه با خشونت و افراط گرایی 
به عربستان ارسال کردیم. عربستان س��عودی باید دست به انتخابی بسیار مهم 
بزند. آنها می توانند به حمایت از تروریست های افراطی و ترویج نفرت فرقه ای 
ادامه دهند یا راه حسن همجواری و ایفای نقش س��ازنده در ثبات منطقه ای را 
انتخاب کنند. امیدواریم عربستان سعودی نس��بت به پیمودن راه خرد متقاعد 

شود.«

یک عضو هیات رییس��ه کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با بیان اینکه دولت عربستان قابل نصیحت 
و اصاح شدنی نیست، گفت: با توجه به عملکرد دولت فعلی 
عربستان به نظر می رسد تنها راه پشت  میز آوردن این دولت 
قطع رابطه سیاسی کشورهای عضو جبهه مقاومت با عربستان 
است. محمدحسن آصفری با اشاره به نامه وزیر امور خارجه به 
دبیرکل سازمان ملل متحد، دبیرکل سازمان همکاری های 
اسامی و وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان ملل گفت: 
با وجود این نامه می توان گفت که دولت فعلی عربستان قابل 
نصیحت و اصاح شدنی نیست چون دولت فعلی این کشور 

برای منافع مردم عربستان و منطقه اهمیتی قائل نمی شود.
وی با بیان اینکه عربس��تان باید در انزوا قرار گیرد، گفت: در 
چنین شرایطی است که عربستان بازتاب رفتارهای زشت و 
خصمانه اش را در حمایت از گروه های تکفیری و تروریستی 
و داعشی می بیند طبیعتا نمی توان تمامی مسائل را در قالب 

تعارفات حل کرد و امروز به اقدام عملی نیاز است.
این عضو هیات رییس��ه کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجه مجلس در ادامه گفت: توقع این است که کشورهایی 
همچون عراق، لبنان، سوریه و روس��یه به عنوان کشورهای 
عضو جبهه مقاومت نس��بت به قطع رابطه با عربستان اقدام 
کنند تا عربس��تان متوجه رفتارها و برخوردهای زش��ت در 
منطقه و در حمایت از جریان های تروریس��تی ش��ود تا این 

اتفاق ش��کل نگیرد بعید اس��ت که ب��ا ای��ن نامه نگاری ها و 
گفت وگو و مذاکره مساله عربستان حل شود.

آصفری با بیان اینکه متاس��فانه زعامداران اعتقادی به حل 
مس��ائل منطقه از طریق صلح، آرامش، دوستی و گفت وگو 
ندارند، گفت: دولت جدید عربس��تان اعتق��ادی به مذاکره 
و گفت وگو ن��دارد بنابرای��ن باید با عربس��تان مثل خودش 
برخورد کرد. از این رو تنها راه پش��ت میز آوردن عربس��تان 
در مورد جنایاتش در منطقه و یمن و سایر نقاط قطع رابطه 
سیاسی کشورهای عضو جبهه مقاومت با عربستان است. در 
صورت رخ دادن این اتفاق مطمئنا عربستان ناچار به پذیرش 

اشتباهاتش می شود.
به گفته وی، دولت عربستان نصیحت پذیر نیست و نمی توان 
زیاد امید داشت که مس��اله از طریق مذاکره حل شود و باید 
فشار سیاسی وارد ش��ود. این عضو هیات رییسه کمیسیون 
امنیت مل��ی و ریاس��ت خارجی مجل��س در ادامه ب��ا بیان 
اینکه وجود ش��اهزاده های متعدد در عربستان باعث تقویت 
 افراط گرایی و فرقه گرایی در این کش��ور ش��ده است، گفت: 
هر یک از این شاهزاده ها دنبال منافع و برنامه های خودشان 
هستند؛ به همین دلیل زورآزمایی و قدرت نمایی در داخل 
و بیرون این کش��ور انجام می دهند. از این رو تا زمانی که در 
داخل سیستم عربس��تان اصاحاتی صورت نگیرد نمی توان 

امیدوار به حل مسائل این کشور بود.

رهبر معظم انقالب در دیدار هزاران نفر از مردم قم:

 همه پای صندوق ها بیایند، حتی کسانی 
که  نظام را قبول ندارند

نامه ظریف به وزرای خارجه جهان:

برخی در عربستان نگران برمالشدن ارتباط شان با تروریسم هستند



خبر 
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 بانک جهانی پیش بینی کرد اقتصاد جهان در سال جاری میالدی به 
علت کاهش رشد اقتصادی چین به کندی پیش برود.

بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرد اقتصاد جهان 
در سال جاری میالدی به علت کاهش رشد اقتصادی چین به کندی 

پیش خواهد رفت.
در همین حال، بانک جهانی پیش بینی خ��ود را برای اقتصاد جهان 
در سال جاری میالدی 2/9 درصد اعالم کرد، این در حالی است که 

پیش از این، رقم 3/3 درصد را اعالم کرده بود.
همچنین رشد اقتصاد جهانی در سال گذشته میالدی تنها 2/4درصد 
گزارش شده است که پیش از آن، رقم 2/8 درصد برای آن پیش بینی 
شده بود. البته رشد اقتصاد جهانی در سال 2۰۱4 میالدی 2/6 درصد 

ثبت شده بود.
بر همین اساس بانک جهانی پیش بینی خود را از رشد اقتصاد چین 
در س��ال 2۰۱6 میالدی از 7 درصد به 6/7 درصد کاهش داد، ضمن 

اینکه رشد اقتصادی برزیل تنها 2/5درصد برآورد شد.
همچنین بانک جهانی اعالم کرد، رش��د اقتصاد جهانی به دوره روند 

کند بازگشته است.

مدیر امور بین الملل ش��رکت ملی گاز ایران از صادرات گاز ایران به 
عراق در س��ه ماهه نخست س��ال 95 خبر داد و گفت: ایران آمادگی 

کامل برای صادرات گاز به این کشور دارد.
عزیزاهلل رمضانی درب��اره صادرات گاز ایران به بغداد با اش��اره به این 
که ایران آماده صادرات گاز به بغداد اس��ت، تصریح کرد: هم اکنون 
خطوط انتقال، ایس��تگاه اندازه گیری در نفت شهرو ...برای صادرات 
گاز به عراق آماده اس��ت و ایران منتظر آمادگی عراق برای دریافت 

گاز از ایران است.
وی در این باره که آیا تا پایان امسال گاز ایران به بغداد می رود آن را 
بعید دانست و گفت: به احتمال زیاد گاز ایران سه ماهه نخست سال 
95 به عراق خواهد رفت و ایران هم اکنون منتظر آماده ش��دن عراق 

برای دریافت گاز است.
علیرضا کاملی، مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران نیز پیش از 
این درباره صادرات به بغداد گفته بود: صادرات گاز به عراق، وابسته به 
برقراری امنیت در خاک این کشور است و ایران برای شروع صادرات 
گاز به عراق مشکلی ندارد.براساس گزارش وزارت نفت، صادرات گاز 
به بغداد با حجم روزانه چهار میلیون مترمکعب آغاز می شود و تا 35 

میلیون مترمکعب در روز قابل افزایش است.

 سرعت اقتصاد جهانی 
الک پشت وار خواهد بود

صادرات گاز ایران به عراق 
به سال 95 موکول شد

Khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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یکی از متهمان آلودگی هوا، بنزین آلوده است. از آنجا که طی دو سال اخیر اعالم 
شد با کنار گذاشتن بنزین پتروشیمی و واردات بنزین یورو 4، مشکل آالیندگی 
بنزین تا حد زیادی رفع شده است، آلودگی شدید اخیر هوای تهران، شائبه هایی 
درباره صحت این ادعاها ایجاد کرد. به همین منظور با جلیل ساالری، مدیرعامل 
سابق شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران گفت وگویی انجام شدکه به مباحث 
نگران کننده ای رس��ید؛ قربانی ش��دن خودکفایی بنزین به پای منافع واردات 

بنزین و... .
درباره بنزین تولید داخل در دولت قبل اتهاماتی مطرح اس�ت. با توجه 

به سابقه مدیریتی شما در آن دوره، چه پاسخی به این اتهامات دارید؟
در دولت قبل پروژه هایی برای افزایش کمیت و کیفیت فرآورده های نفتی انجام 
ش��د. با اجرای این پروژه ها، بهینه سازی هایی در پاالیش��گاه های کشور صورت 
گرفت که ارتقای کیفی��ت بنزین تولید داخل را در پی داش��ت. ب��ه طوری که 
استاندارد بخشی از بنزین تولیدی از یورو 2 به یورو 4 رسید. در ادامه، برای جبران 
کمبود بنزین تولید داخل، تصمیم بر استفاده از ریفرمیت تولیدی پتروشیمی ها 
گرفته ش��د. با این اقدامات به تدریج بنزین تولید داخل به سطح استاندارد یورو 

3 و حتی یورو 4 رسید.
متأسفانه با تغییر دولت، عده ای به بهانه های سیاسی با ایجاد جنجال رسانه ای و 
بدون مطالعات کارشناسی علیه بنزین پتروشیمی، راه را برای ورود هیأت دولت 
به این ماجرا باز کردند که به مصوبه س��ال 93 منتهی شد. براساس این مصوبه، 
دولت چند محور را م��ورد توجه قرار داد؛ یکی حذف بنزین پتروش��یمی و وارد 
کردن بنزین با استاندارد یورو 4 و دیگری گسترش پوشش عرضه بنزین یورو 4 
به 8 کالن شهر کشور بود. از سوی دیگر، بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، 
سازمان استاندارد مکلف بر نظارت مستقیم محموله ها و بنزین های وارداتی شد. 
اما متأسفانه برای واردات بنزین، مطالعاتی صورت نگرفت که آیا در بازار منطقه 
اصال بنزین یورو 4 موجود است که ما بتوانیم آن را وارد کنیم؟ به این ترتیب، با 
چنین نگاهی که تحریم ها به زودی برداشته خواهد شد و ما می توانیم به صورت 
مس��تقیم از تولیدکنندگان خارجی بنزین بخریم، فرآیند کنار گذاشتن بنزین 
پتروشیمی و واردات بنزین به سرعت شروع ش��د. متأسفانه وقتی محموله های 
وارداتی مورد ارزیابی و کنترل کیفی قرار گرفت، مش��خص ش��د محموله های 
وارداتی حتی نشان اس��تاندارد یورو 2 را نیز نداشتند و موادی داخل بنزین های 

وارداتی بود که از 2۰ سال پیش در دنیا ممنوع اعالم شده است.
علت کیفیت پایین بنزین وارداتی چه بود؟

در واقع برای ارتقای اکتان بنزین وارداتی، از مواد نامرغوب و ممنوعه در بنزین ها 
اس��تفاده ش��ده بود. این اتفاق که افتاد مشخص ش��د بنزین از طریق واسطه ها 
دریافت می شود. از نظر قیمت هم مشخص شد بنزین وارداتی پنج تا 9 دالر باالی 
قیمت خلیج فارس به کشورمان می رسد زیرا بنزین های وارداتی از نوعی مخازن 
که محل اختالط و ذخیره س��ازی بود، بارگیری و به کشور وارد می شد. نظارتی 
هم در این واردات نبود. به همین دلیل دستگاه های نظارتی وارد شدند و بنزین 

وارداتی را مورد بررسی قرار دادند.
اما س�ال گذش�ته مس�ووالن دولتی مدعی بودند هوای تهران با کنار 

گذاشتن بنزین پتروشیمی، سالم شده است. نظر شما چیست؟
حقیقت این ب��ود که در آن مقطع زمان��ی آب و هوا، باران و ب��اد به کمک دولت 
ش��تافتند و سبب پاک ش��دن مقطعی هوا ش��دند و مس��ووالن نیز از جریانات 
عامه پسند استفاده کردند و این ادعا را مطرح کردند که سالم شدن هوا به دلیل 

واردات بنزین بوده است.
از س��وی دیگر، تولید بنزین پتروشیمی که قطع ش��د این شرکت ها به صادرات 
ریفرمیت تولیدی خود اقدام کردند. به دنبال مصوبه دولت، پتروشیمی ها شروع 
به صادرات ریفرمیت های خودشان کردند، در صورتی که همین ریفرمیت ها با 

اندکی تغییرات دوباره به ایران وارد می ش��د و برای ارتقای کیفیت بنزین تولید 
داخل مورد استفاده قرار می گرفت.

شرکت های پاالیشگاهی نیز به محصوالت اکتان افزا برای تولید بنزین معمولی 
نیاز داشتند، اما چون این محصول با قیمت باال به دستشان می رسید، انگیزه ای 
به استفاده از آن نداشتند و همین مسائل سبب مشکالت مالی برای پاالیشگاه ها 
هم شد. از سوی دیگر حوادث فنی نیز گریبان گیر پاالیشگاه ها ازجمله پاالیشگاه 

اراک شد که سبب گردید بنزین تولید داخل دچار مشکل کمی و کیفی شود.
در برنامه دولت نیز در تولید استاندارد بنزین، دو نوع استاندارد انتخاب شد. ۱( 
بنزین معمول��ی و 2( بنزین اصالحی که یک نام جعلی اس��ت، چون بنزین باید 

حداقل استاندارد اجباری شماره 49۰4 را داشته باشد.
متأسفانه به  رغم مصوبه شورای عالی استاندارد، سازمان استاندارد نیز که موظف 
به انجام مواردی بود، به وظایف خود عمل نکرد و محموله های وارداتی از شرکت 
ملی پخش یا اداره نظارت بر صادرات وزارت نفت در واقع تأیید می شد. در واقع، به 
نوعی واردکننده و خریدار و ناظر یک دستگاه بود و دستگاه نظارتی وظیفه خود 
را انجام نداد. این مسائل سبب شد واردات بنزین نسبت به سال گذشته تا ۱۱۰ 

درصد افزایش یابد و حتی واردات روزانه 3۰ تا 4۰ میلیون هم داشتیم.
در کشور نیز مش��کالتی برای بنزین های وارداتی ایجاد ش��د، بنزین وارداتی به 
پاالیش��گاه انتقال داده ش��ده و یک تا دو میلیون لیتر از این بنزین در پاالیشگاه 
مخلوط شده و نزدیک پنج میلیون لیتر از آن نیز در انبارها مخلوط می شده است؛ 
بنابراین بنزین که به دس��ت مصرف کننده می رس��ید بنزین استاندارد معمولی 

یورو 2 بود.
با توجه به این که خود کالن ش��هر تهران نزدیک ب��ه ۱4 میلیون در روز مصرف 
بنزین دارد عمال کل تولیدات پاالیشگاه امام خمینی)ره( شازند، حتی تهران را به 
صورت کامل نمی تواند پوشش دهد. پس بحث پوشش هشت کالن شهر با بنزین 

یورو4 درست نیس��ت. یعنی به اصطالح یک کار سیاسی صورت گرفته و چنین 
چیزی امکان پذیر نیست، زیرا هش��ت کالن شهر ما نزدیک به 35 تا 4۰ میلیون 
لیتر مصرف دارند. امروز هم که شرایط آب و هوایی تغییر کرد، مشخص شد توزیع 

بنزین یورو 4 در هشت کالن شهر نادرست بوده است.
نقش سازمان محیط زیست در این وقایع چطور بود؟

سازمان محیط زیست در این میان سیاسی کاری کرد و از طرفی مجموعه وزارت 
نفت نیز همپا با سازمان محیط زیست با هم یک کار سیاسی انجام دادند. حتی 
در نامه چهار امضایی که به رئیس مجلس دادند هم یک بحث سیاس��ی کردند. 
باالخره در این قضیه هزینه سرشاری به کشور تحمیل ش��د، اما عده ای منتفع 

شدند.
از وضعیت توسعه پروژه های بنزین سازی خبر دارید؟

این پروژه ها به نوعی متوقف شده اند. قرار بود نیمی از پروژه ها تا پایان سال 93 
به بهره برداری برس��د. از طرف دیگر در شش ماهه اول امس��ال قرار بود فاز اول 
مجتمع ستاره خلیج فارس به بهره برداری برسد. از طرف دیگر تولید در کشور نیز 
با مشکالتی مواجه شد که خوب نتیجه اش واردات بی رویه بود، اما برخالف تمام 
انتقادات از بنزین پتروشیمی، وزارت نفت در شش ماه اول امسال، تفاهم نامه ای 
یک ساله با پتروشیمی ها براساس دریافت روزانه در حدود دو میلیون لیتر بستند 

که اآلن شروع و سندش هم در رسانه ها منتشر شده است.
نتیجه این قضایای سیاسی و منافع اقتصادی برخی ها این شد که اقدامات ملی در 
خودکفایی بنزین متوقف شود و واردات بنزین رونق بگیرد. این در حالی است که 
چند سال پیش واردات بنزین صفر شده بود. می دانید که واردات بنزین با چند 
واسطه انجام می شود که هر واسطه منفعت خود را می برد. امروز مشخص نیست 
چطور بنزین پتروشیمی دوباره به چرخه تولید بازگشته، اما دیگر دستگاه های 

مسوول، معترض آن نیستند.

توقف صادرات سیمان سفید به عربستانوام ۱۰ میلیونی خرید کاال ناگهان ۶ میلیون تومان شد صادرات تخم مرغ متوقف نشده است

 سقف مبلغ وام خرید کاالی ایرانی با تصمیم ناگهانی 
بانک مرکزی از ۱۰ به 6 میلیون تومان کاهش یافت.

بانک مرکزی ش��رایط جدید دریافت کارت اعتباری 
کاال را ب��ه صورت رس��می اعالم کرد. براس��اس این 
اطالعیه، کارمندان رس��می و پیمانی دس��تگاه های 
دولت��ی و بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران تحت 
پوشش بیمه صندوق بازنشستگی کشوری با دریافتی 
حداکث��ر ۱5 میلیون ری��ال در م��اه می توانند برای 

دریافت کارت اعتباری ثبت نام کنند.
بر اس��اس اعالم بانک مرکزی، سقف اعتبار این افراد 
حداکثر تا چهار برابر دریافتی ماهانه آنها است که بر 
همین مبنا، یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد 
سقف مبلغ وام برای کارت هایی که میان کارمندان، 
بازنشستگان و مس��تمری بگیران توزیع خواهد شد، 

به 6 میلیون تومان کاهش یافته است.
پیش از این، دولت س��قف اعتب��ار کارت های خرید 
کاالهای ایرانی را ۱۰ میلیون تومان اعالم کرده بود 
که اکنون با اطالعیه بانک مرکزی، این میزان اعتبار 
حداکثر 6 میلیون تومان اعالم شده، این در شرایطی 
است که بنا به اعالم دولت، کارت اعتباری خرید کاال 
که براس��اس عقد مرابحه عملیاتی خواهد شد و نرخ 

سود ۱2 درصد در بازپرداخت محاسبه می شود. 
متقاضیان می توانند با مراجعه به فروشگاه های اعالم 
ش��ده در س��ایت اینترنتی وزارت صنعت نسبت به 
خرید کاالی خانگی مورد نیاز خود اقدام کنند. مدت 
بازپرداخت اقساط این تسهیالت نیز ۱2 ماهه تعیین 

شده است.
دولت در مرحله قبلی اجرای ط��رح فروش اعتباری 
کاال که برای خودرو اجرایی ش��د، ناگهان ) 6 روزه( 
ط��رح را متوقف و اعالم کرد که تنها س��قف ثبت نام 
۱۱۰ هزار خودرو را برای تامین مالی در قالب وام 25 

میلیون تومانی، تامین اعتبار خواهد کرد.  

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان از 
توقف یک محموله سیمان سفید به مقصد عربستان 

در پی قطع روابط دو کشور خبر داد.
عبدالرضا شیخان همچنین از توقف فعالیت 3۰ تا 35 
کوره به دلیل قطع گاز و تعمی��رات خبرداد و با بیان 
اینک��ه از مجموع 97 کوره در 7۱ کارخانه س��یمان 
حدود 3۰ تا 35 ک��وره خاموش اس��ت، اظهارکرد: 
حدود 35 کوره به دلیل تعمیرات و قطع گاز متوقف 
ش��ده اند که البته این موضوع ارتباط��ی با آلودگی 

هوا ندارد.
وی با بیان اینک��ه خاموش ب��ودن کوره ها به معنی 
تعطیل بودن کارخانه نیس��ت، ادام��ه داد: برخی از 
کارخانه ها با دو کوره فعالیت می کنند و ممکن است 
یک یا هر دو کوره را به دلیل قط��ع گاز یا تعمیرات 

متوقف کرده باشند.
دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت س��یمان 
افزود: کوره ه��ای متوق��ف ش��ده در کارخانه های 
مختلف سراسر کشور هس��تند و دو تا سه کارخانه 
نیز به دلیل قطع گاز یا داش��تن کلینک��ر مورد نیاز 
ک��وره خ��ود را خام��وش کرده اند ک��ه البته بخش 
س��یمان این کارخانه ها هنوز فعال است.ش��یخان 

با اش��اره به وضعیت نه چندان خ��وب کارخانه های 
س��یمان،ادامه داد: البته در بحث مقطعی تعطیلی 
برخی کارخانه های سیمان به دلیل آلودگی مطرح 
بود که ما با مکاتبه ای که انجام دادیم، اعالم کردیم که 
اگر دولت دستوری مبنی بر قطع فعالیت کارخانه های 
سیمان دارد، باید هزینه ای که به دلیل توقف کار، به 
واحدهای تولیدی وارد می شود را بپردازد تا این طرح 
اجرا ش��ود. وی افزود: به هر حال توقف کوره ها برای 
کارخانه ها هزینه زاست، چراکه ممکن است آجر کنار 
آن بریزد و نیاز به تعمیرات داشته باشد، از سوی دیگر 
پول کارگر و سایر هزینه ها نیز روی آن اضافه می شود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان درباره 
قطع ارتباط سیاسی و اقتصادی عربستان با ایران و 
تاثیر آن بر صنعت سیمان گفت: اخیرا یک محموله 
سیمان سفید به حجم ۱۰۰۰ تن به مقصد عربستان 
که بارگیری هم شده بود، متوقف شد.شیخان با بیان 
اینکه بخشی از صادرات کلینکر ایران به کشورهای 
حاشیه خلیج فارس است، اظهارکرد: سیمان سفید 
عمدتا به عراق و کشورهای CIS صادر می شود، اما 
بخش مهمی از صادرات کلینکر به کشورهای جنوب 
ایران است که قطعا از این موضوعات تاثیر می پذیرد.

در حالی که چند روزی است رسانه ها از متوقف 
ش��دن صادرات تخم مرغ به عراق و افغانس��تان 
خبر می دهند، مدیر کل توس��عه تجارت وزارت 
کش��اورزی توقف صادرات تخم مرغ را رد کرد و 
گفت: با توجه به مازاد تولید گوش��ت مرغ برای 
این محصول نیز مشوق صادراتی در نظر گرفته 

شده است.
در پ��ی افزایش قیم��ت تخم مرغ در ب��ازار طی 
هفته های اخیر برخی رسانه ها از توقف صادرات 
تخم مرغ در روزهای گذشته خبر داده بودند که 
البته پیش از این نیز از س��وی رضا ترکاش��وند 
- مدیرعامل اتحادیه مرغ��داران مرغ تخم گذار  

تکذیب شده بود.
اما گویا همچنان اخبار توقف صادرات تخم مرغ 
ب��ه ع��راق و افغانس��تان ادام��ه دارد و برخی از 
تشکل های بخش خصوصی معتقدند که صادرات 
این محصول به صورت موقتی و با هدف تنظیم 

بازار قطع شده است.
این در حالی است که سید جمال مدرسی  مدیر 
کل توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
صادرات تخم مرغ به هیچ وجه قطع نشده است 

و اخبار برخی رس��انه ها در این زمینه از اساس 
تکذیب می شود.

وی همچنین در خصوص وضعیت تولید و بازار 
گوشت مرغ نیز اظهار کرد: با توجه به مازاد تولید 
۱۰۰ تا ۱5۰ هزار تنی گوشت مرغ پتانسیل برای 
افزایش صادرات این محصول نیز وجود دارد که 
در این زمینه برای باالبردن میزان صادرات مرغ 

مشوق صادراتی در نظر گرفته شده است.
همچنین پیش از این نیزرضا ترکاش��وند مدیر 
عامل اتحادیه مرغداران م��رغ تخم گذار در این 
باره اظهار ک��رد که ص��ادرات تخم مرغ متوقف 
نش��ده و تنها تقاضاه��ای افزای��ش یافته برای 
صادرات تخم مرغ طی هفته اخیر مدیریت شده 

بود، چرا که اولویت با تنظیم بازار داخلی است.
به گفته ترکاشوند روزانه به طور معمول 3۰۰ تا 
4۰۰ تن تخم مرغ به کشورهای مختلفی مانند 
عراق، افغانس��تان و ترکمنستان صادر می شود، 
اما طی روزهای گذشته به صورت ناگهانی تقاضا 
برای صادرات این محصول به حدود 2۰۰۰ تن 
در روز رسید که آن را در راس��تای تنظیم بازار 

داخلی مدیریت کردیم.

 در حالی هنوز نس��خه تحریک تقاضا از س��وی دولت مردان برای بازار مسکن 
نوشته می شود که وام 8۰ میلیون تومانی مسکن هم نتوانسته است بازار مسکن 

را از رکود خارج کند.
در ماه های اخیر نظرات و راهکارهای مختلفی در خصوص رکود بازار مس��کن 
مطرح شده است تا شرایط بازار را تغییر دهد و صنعت ساختمان را رونق ببخشد 
اما هیچ یک از این دیدگاه ها و راهکارها تاکنون نتوانس��ته است مشکالت این 
بخش را حل کند و همچنان فعاالن بازار مسکن درگیر رکود خرید و فروش و 

ساخت و ساز مسکن هستند.
براین اساس، دولت س��عی کرده با تعریف وام جدید و افزایش سقف تسهیالت 
مس��کن، حداقل طرف تقاضا را تحریک کند تا وارد بازار ش��ود اما هنوز هم اثر 
روانی این تصمیمات دولت در بخش مسکن دیده نمی شود و متقاضیان تمایلی 
به خرید مس��کن از خود نش��ان نمی دهند؛ هرچند که بخش عمده ای از آنها 

معتقدند توان مالی برای ورود به بازار مسکن را ندارند.
در حال حاضر حداکثر وام مسکن 8۰ میلیون تومان است که برای صندوق پس 
انداز مسکن یکم پرداخت می ش��ود. در این وام، سپرده گذار مبلغ 4۰ میلیون 
تومان را باید یک ساله در بانک مسکن س��پرده گذاری کند تا وام 8۰ میلیون 
تومانی را دریافت کند. این ش��رایط برای اغلب متقاضیان قابل اجرا نیس��ت، 
بنابراین تعداد اندکی توانسته اند از آن اس��تفاده کنند؛ هرچند که هنوز موعد 

پرداخت این وام به سپرده گذاران نرسیده است.
تحریک تقاضا یکی از موضوعاتی اس��ت ک��ه در ماه های اخیر از س��وی چند 
کارشناس بازار مسکن مطرح شده است و حتی در تازه ترین اظهار نظر، مشاور 
وزیر راه و شهرسازی در امور تامین مالی هم بر این امر تاکید کرده که باید تقاضا 

را در بازار مسکن تحریک کرد.
حسین عبده تبریزی، کمبود تقاضا در اقتصاد را یکی از دو پایه  اصلی بحران و 
رکود جاری عنوان کرده و گفته است: برای اولین بار در اقتصاد کشور با کمبود 
تقاضا مواجه ش��دیم. به عبارتی، اگ��ر تاکنون به مردم ب��رای پس انداز توصیه 
می شد، امروز به دلیل کمبود تقاضا، دولت باید با اتخاذ سیاست هایی تقاضای 

بازار را تحریک کند.
وی با اشاره به دالیل کاهش تقاضا در اقتصاد ایران، گفته است: از سال ۱386 
تا امروز به طور متناوب س��رانه  درآمد خانوار روند کاهشی داشته، ضمن اینکه 
ضریب تکفل در ایران بسیار باال است. به عبارتی، هر یک نفر شاغل از 3/7 نفر 
حمایت می کند در حالی که متوسط این رقم در دنیا حدود 2/6 نفر است؛ یعنی 
در ایران اگر یک فرد شاغل بیکار شود 3/7 نفر بدون منابع برای زندگی می مانند. 
این شاخص ها نشان می دهد تعداد کسانی که در یک خانوار برای حمایت سایر 
اعضای خانواده کار می کنند، بسیار محدود است و این امر منجر شده تا درآمد 

خانوار صدمه ببیند.

اما اجرای سیاست های دولت تاکنون نشانگر این بوده که تحریک تقاضا با این 
نوع اقدامات اجرایی نتوانس��ته تاثیری بر بازار مسکن گذاشته و این بخش را از 
رکود خارج کند، چرا که بیش��ترین صدمه در زمان رکود به تولید مسکن وارد 
می شود و آن را با کاهش و در نهایت عرضه مسکن در سال های آینده را با کمبود 

مواجه می کند.
تحریک همزمان تولید و تقاضای مسکن

براین اس��اس، یکی از نگرانی هایی که در میان فعاالن اقتص��ادی وجود دارد، 
این است که رکود مسکن و صنعت ساخت و س��از در آینده ای نه چندان دور، 
کاهش شدید عرضه را به دنبال داشته باشد که همین موضوع در نهایت بازهم 
 فشار را بر متقاضیانی وارد می کند که امروزه و با وجود کاهش قیمت مسکن، 

نمی توانند با وام 8۰ میلیون تومانی هم وارد خرید مسکن شوند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: االن زمانی است که باید تحرک در بازار 
مسکن شروع شود و نیاز داریم که طرف تقاضا و تولید با یکدیگر تقویت شوند 
و همزمان به پیش بروند، چرا که اگر تولی��د و تقاضا را با یکدیگر دیدیم، موفق 

خواهیم بود.
فرشید پورحاجت با تاکید بر اینکه معتقدم که حوزه مسکن تاوان کنترل تورم را 
می دهد، اظهار داشت: اگر رکودی هست، باید این بیماری آسیب شناسی شده 
و مشکل تورم را حل کنند تا بتوان بخش مسکن را از وضعیت فعلی خارج کرد.

وی با اشاره به اینکه اگر تولید و تقاضا را در کنار یکدیگر در نظر نگیریم بازهم 
دچار مشکل خواهیم شد، بنابراین باید یک فرمولی پیدا کنیم که در این شرایط 

موجود عالوه بر کنترل تورم، صنعت ساختمان هم رونق پیدا کند.
پورحاجت با تاکید بر اینکه باید عالوه بر تسهیالتی که به بخش تقاضا اختصاص 

می یابد، بخش تولید هم در نظرگرفته شود، ادامه داد: دولت با اقداماتی که در 
زمینه تحریک تولید و تقاضا انجام می دهد، می تواند بازار مسکن را رونق داده و 

مشکل کمبود مسکن را حل کند.

مدیرعامل سابق شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران؛

خـودکفـایی بنـزیـن دود شد

حوزه مسکن تاوان کنترل تورم را می دهد؛

وام، هم مسکن را از رکود خارج نکرد
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خبر

تغییرات آب و هوایی تاثیرات منفی بسیاری بر کشورها می گذارد اما خسارت  
کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از کشورهای صنعتی است. باال رفتن 
سطح آب دریاها و بروز سیل ها بیشترین آسیب را به کشورهای در حال توسعه 
وارد می کند.  از نظر تاریخی کشورهای صنعتی جهان مسئول تولید دو- سوم 
گازهای گلخانه ای در سراسر جهان هس��تند. در دوران کنونی اما کشورهایی 

با بودجه  ملی کم یا متوسط مسئول تولید بیش از نیمی از این گازها هستند. 
نتایج گرمایش زمین به کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای صنعتی 
آس��یب می رس��اند. 80 درصد مردمی که در پی بروز سیل آسیب های جدی 

می بینند در 15 کشور در حال توسعه و نیمه صنعتی جهان زندگی می کنند. 
ناسا، سازمان هوانوردی و فضایی ملی آمریکا اعالم کرده است که از دهه 1989 
تاکنون سطح آب دریاها حدود 20 س��انتیمتر باال آمده است. محافل علمی 
پیش بینی می کنند که باال آمدن سطح آب دریاها تا سال 2100 حدود 2/5 تا 
10 سانتیمتر خواهد بود. در چنین شرایطی 10 تا 15 شهر بزرگ رو به رشد 

جهان در معرض خطر سیل قرار دارند. 
گرمای��ش زمین از راه های دیگری نیز به کش��ورهای در حال رش��د آس��یب 
می رساند. این گرمایش به گس��ترش بیماری ها منجر می شود. گفته می شود 
که به خاطر گرمایش زمین بیماری ماالریا تا سال 2030 فقط در قاره آفریقا 
90 میلیون نفر را مبتال خواهد کرد.  گرمایش زمین همچنین بر کش��اورزی 
تاثیر می گذارد که یکی از مهم ترین منابع اقتصادی کش��ورهای در حال رشد 
است. بانک جهانی برآورد کرده که حدود 15 درصد محصوالت کشاورزی در 
پی گرمایش زمین در جنوب صحرای آفریقا کاهش خواهد یافت. بانک جهانی 
کاهش محصوالت کشاورزی در جنوب آسیا را در پی گرمایش زمین 18 درصد، 

این کاهش را در اروپا دو درصد و در آمریکا یک درصد ارزیابی کرده است. 
مبارزه با تغیی��رات آب و هوایی مبارزه ای جهانی اس��ت. در چنین ش��رایطی 
کشورهای فقیر جهان بنیه مالی و همچنین فناوری الزم را در اختیار ندارند که 
هم تولید کربن دی اکسید در این کشورها را کاهش دهند و هم در امر توسعه 

و مبارزه با فقر پیشرفت کنند. 
تفاهم های اولیه در نشست تغییرات اقلیمی پاریس

نشست تغییرات اقلیمی پاریس که شنبه 12 دسامبر )21 آذر( با توافق  تاریخی 
195 کش��ور حاضر در این نشست به پایان رس��ید در ارتباط با کشورهای در 
حال توسعه تصمیم گرفته است که کشورهای پیشرفته صنعتی جهان برای 
رشد اقتصاد کشورهای در حال توسعه به آنها کمک مالی کنند و فناوری الزم 
در اختیارش��ان بگذارند. توافق نامه تغییرات اقلیمی پاریس که از سال 2020 
اعتبار دارد راهکارهایی برای کاهش تولید گازهای گل خانه ای و توقف مصرف 
سوخت های فسیلی با جایگزین کردن انرژی های تجدیدپذیر در نظر گرفته 
است.  بر اساس این توافق نامه گرم تر شدن کره زمین تا سال 2050 میالدی 
باید زیر 1/5 تا 2 درجه سانتیگراد باشد و تولید گازهای گل خانه ای باید در نیمه 
دوم قرن کاهش یابد. قرار است اهداف تعیین شده هر پنج سال یک بار بررسی 
و بهینه شوند.  از آن گذشته با تعیین قوانین شفاف، کشورهای جهان موظف 
به ارائه گزارش در مورد فعالیت ه��ای خود در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی 
هستند. اجرای بخشی از مفاد این توافق نامه برای 195 کشور حاضر در نشست 

پاریس الزامی و بخش دیگری از آن داوطلبانه خواهد بود. 

معاون ترویج دفتر آموزش و ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها 
گفت: تعاونی ه��ای بهره بردار تاثیر مهمی در راس��تای حفاظت و احیاء منابع 

طبیعی دارند. 
لقمان پ��ور در همایش تش��کیل اتحادیه ه��ای منابع طبیع��ی و آبخیزداری 
در لرس��تان، افزود: یکی از کارهای مهم س��ازمان بحث انج��ام امورات منابع 
 طبیعی که شامل حفاظت، احیاء، توس��عه و بهره برداری اصولی و فنی است.   
وی ادامه داد: تعاونی های بهره برداری از منابع طبیعی و آبخیزداری می توانند 
در انجام کارهای مشارکتی فعال بوده و تاثیر مهمی در راستای حفاظت و احیاء 

منابع طبیعی داشته باشند. 
این مسئول اظهار کرد: مدیر عامالن تعاونی ها می توانند در ترویج فرهنگ منابع 
طبیعی در بین آحاد مردم روستایی و جنگل نشین تاثیر بسزایی داشته باشند. 
معاون ترویج دفتر آموزش و ترویج و مشارکت های مردمی سازمان جنگل ها 
تصریح کرد: برای رس��یدن به اهداف هر مجموعه نیاز به س��اختار بوده تا آن 
مجموعه در کارهایش موفق باشد و تشکیل اتحادیه تعاونی های منابع طبیعی 
و آبخیزداری یکی از مجموعه هایی اس��ت که باید دارای س��اختار مشخص و 

هدف معینی باشد. 
وی اضافه کرد: فعالیت تعاونی های منابع طبیعی و آبخیزداری در کنار بخش 
خصوصی و دولتی با حمایت س��ازمان و تعاون می توانند اثرگ��ذار در عرصه 
اقتصادی کشور باشند.  لقمان پور با بیان اینکه حدود 20 درصد اقتصاد کشور 
در بحث تعاونی ها است، تصریح کرد: وجود اتحادیه تعاونی های منابع طبیعی 
و آبخیزداری با س��اختار هدفمند در کنار یکدیگر با یک اتحاد خوب می تواند 
خدمات زیادی در عرصه های مختلف محصوالت دارویی، اقتصادی و غذایی 
داشته باشد.  وی اضافه کرد: س��ه عامل تعاونی، اتحادیه و صندوق که در کنار 
یکدیگر قرار بگیرند می توانند هر تشکل را در عرصه خدمات رسانی موفق کند. 
این مس��ئول گفت: ب��ه هر تع��داد عضو و ه��ر مقدار س��رمایه ک��ه اتحادیه 
سرمایه گذاری کند به همان میزان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 

نیز برای اعضاء سرمایه گذاری می کند. 

اثرات منفی تغییرات جوی
 بر کشورهای فقیر جهان 

معاون ترویج سازمان جنگل ها:

تعاونی های بهره بردار تاثیر مهمی 
در احیای منابع طبیعی دارند 

در س��ال 2015 عوامل متعددی وضعیت جنگل های استوایی 
جهان را تحت تاثیر ق��رار داده و اکنون این عوامل برای س��ال 

جدید میالدی بررسی و پیش بینی شده اند. 
رویدادهای��ی چ��ون آتش س��وزی گس��ترده در جنگل های 
اندونزی، تایید رسمی پروژه کاهش انتشار آالینده های ناشی 
از جنگل زدایی و تخریب جنگل ها )+REDD( و نیز تاسیس 
چندین پارک ملی تنها چند مورد از موضوعات و اتفاقات مهم و 

مرتبط با جنگل های استوایی در سال 2015 بوده اند. 
به گزارش ایسنا، سایت مونگابی اخیرا در گزارشی به بررسی و 
پیش بینی مسائل و رویدادهای مرتبط با اکوسیستم جنگل های 

استوایی در سال 2016 پرداخته  که به شرح زیر است: 
1- ال نین��و: پدی��ده ال نین��و به ط��ور معمول موج��ب بروز 
خشکس��الی های چش��مگیر در جنوب ش��رق آس��یا، جنوب 
 و غرب آم��ازون و مناطق ش��مالی می ش��ود. همچنین خطر

 آتش س��وزی های جنگلی که عامل انس��انی دارند را افزایش 
می دهد. کارشناسان با اعالم اینکه پیش بینی می شود پدیده ال 
نینو تا سال 2016 ادامه پیدا می کند، اظهار داشتند: اندونزی، 
برزیل، روس��یه و کانادا با بیش��ترین میزان آتش س��وزی های 

جنگلی در سال آتی روبرو هستند. 
2- کاهش بهای اجناس: بهای بسیاری از اجناس و وسایل در 
قسمت اعظمی از س��ال 2015 روند رو به کاهش داشته و در 
نتیجه سرمایه گذاری در بخش استخراج انرژی و معدن متوقف 
شد. کارشناسان می گویند اگرچه ش��اخص شفافی از کاهش 
مشابه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی صنعتی و توسعه مزارع 
وجود نداشته اما اگر بازار روغن پالم و سویا و همچنین احشام 
کس��اد بماند می تواند بر قیمت زمین ها تاثی��ر بگذارد و امکان  
اجرای پروژه های تبدیل جنگل های حاش��یه ای به زمین های 
زراعی را کاهش دهد. همچنین در برخی کش��ورها، دولت ها 
ممکن است پروژه های توسعه زیرساختی و برنامه های تبدیلی 
را به تعویق اندازند. اقتصاد رو به کاهش چین نیز محرک اصلی 
افت قیمت کاال در سطح جهان است. در صورتی که شکوفایی 

اقتصادی چین پایان یابد، می تواند بر بازار اجناس و محصوالت 
تولید شده از درختان جنگل های استوایی تاثیر بگذارد. 

3- قانون »تورب« در اندونزی: پس از آتش سوزی های فاجعه بار 
تورب که به بحران ملی سالمت در اندونزی تبدیل شد، رییس 
جمهور این کش��ور دس��تورالعمل هایی را به منظ��ور حفظ و 
نگهداری از زمین های به وجود آورنده تورب صادر کرد. هر چند 
این دستورالعمل ها به قانون تبدیل نشده و ممکن است مورد 
تایید پارلمان این کش��ور قرار نگیرد. همچنین در صورتی که 
دستورالعمل های جدی تر مربوط به زمین های بوجود آورنده 
تورب اعمال شود چندین شرکت اصلی از بین می روند. اما اگر 
مقامات اندونزی در مورد وقوع آتش سوزی ها نگرانی دارند باید 

به طور اساسی در این موارد اقدام کنند. 
4- پروژه کاهش انتشار آالینده های ناش��ی از جنگل زدایی و 
تخریب جنگل ها )+REDD(: پس از شروع رسمی کنفرانس 
پاریس پیش��روی برنامه کاهش انتش��ار آالینده های ناش��ی 
 از جن��گل زدایی و تخری��ب جنگل ه��ا در س��ال 2016 آغاز 
 REDD+ خواهد شد. بیشتر توجهات روی مذاکره بر جزییات
از جمله س��رمایه گذاری و آنچه که بازار بالقوه برای اعتبارات 
+REDD به حس��اب می آید، قرار خواه��د گرفت. همچنین 
پروژه های تغییر کربن هم به س��رمایه گذاری های جدید نیاز 

دارد. 
از سوی دیگر این امکان وجود دارد که )+REDD( مذاکرات 
 بیش��تری را در م��ورد خدم��ات دیگ��ر جنگل ه��ا ب��ه دنبال 
داشته باشد. به طور مثال اگر شرایط خشکسالی در برزیل تداوم 
یابد و اندونزی همچنان شاهد وقوع آتش سوزی ها باشد، باید 
انتظار داشت صحبت های بیش��تری در مورد ارزش آمازون در 

بارش باران های محافظ در مناطق شهری مطرح شود. 
5- اقتصاد ویران برزیل: اقتصاد ویران برزیل ممکن اس��ت هم 
تاثی��رات مثبت و هم منفی بر جنگل ها داش��ته باش��د. ضعف 
اقتصادی این کش��ور ممکن اس��ت برخی س��رمایه گذاران را 
تش��ویق کند تا تولیدات کش��اورزی خود را گس��ترش دهند 

و این اقدامات درنهایت بر اکوسیس��تم جنگل های اس��توایی 
تاثیر بگذارد. 

6- درک حق��وق ذاتی زمی��ن: انتظار می رود در س��ال جدید 
میالدی پیشرفت بیشتری در اقدامات منتهی به تایید حقوق 
سنتی زمین بدس��ت آید. حامیان محیط زیس��ت تحت تاثیر 
ش��واهدی قرار گرفته اند که نشان می دهد گروه های محلی در 
کنترل و مراقبت از منابع طبیعی در صورت تایید حقوق سنتی 
مدیریتی شان وظایف خود را بهتر انجام دهند. در کشورهایی 
همچون اندونزی تالش ها بر آن اس��ت ت��ا کنترل جنگل ها از 
دست دولت خارج شود و به گروه های محلی تحویل گردد. هر 
چند این نگرانی وجود دارد که اگ��ر این فرآیند به خوبی انجام 

نشود به جنگل زدایی های بیشتر بیانجامد. 
7- تعه��دات برای ح��ذف جنگل زدایی: اتخاذ سیاس��ت های 
حذف جنگل زدای��ی در میان مص��رف کنن��دگان، تاجران و 
تولیدکنندگان اصلی اجناس از تمامی انتظارات در دو س��ال 
گذشته پیشی گرفته اس��ت. اما متعهد شدن نسبت به اجرای 
تعهد به مرات��ب از عملی کردن آن آس��ان تر اس��ت. بنابراین 
 باید به دنبال بحث های بس��یاری در مورد این بود که چگونه 
ش��رکت ها در روند حذف پدیده جنگل زدایی از زنجیره های 

تدارکاتی شان پیشرفت می کنند. 
8- پیشرفت های تکنولوژیکی:حاصل ش��دن پیشرفت هایی 
در عرص��ه تکنولوژی ه��ای مربوط ب��ه نظارت ب��ر جنگل ها 
 همچنان ت��داوم دارد. س��ازمان دی��ده بان جهان��ی جنگل با 
به روز کردن دستاوردها و اطالعات خود بینش بیشتری را در 
مورد کیفیت، گستردگی و س��المت جنگل ها در اختیار افراد 

می گذارد. 
9- مناطق حفاظت ش��ده جدید:کش��ورهای مال��زی و پرو با 
اعالم برنامه هایی برای تاس��یس مناطق حفاظت شده جدید 
در سال 2015 خبرس��از ش��دند اگرچه ممکن است در عمل 
تاکن��ون اقدامی نکرده باش��ند و این روند در س��ال جدید نیز 

ادامه پیدا کند. 

پژوهشگران دانشگاه کمبریج دریافتند که اگر کشاورزان راهکارهای 
 مناس��بی برای افزایش محصول اتخاذ کنند، زمی��ن های کمتری را 
به کش��ت غالت و چرای دام اختصاص دهند و بخشی از جنگل ها و 
تاالب ها را احیا کنند، می توانند دی اکسید کربن تولید شده را تا 80 

درصد کاهش دهند.
به گزارش ایرنا از رویترز، انگلیس قصد دارد تا س��ال 2050 میالدی 
دی اکسید کربن تولیدی خود را تا 80 درصد میزان آن در سال 1990 

میالدی کاهش دهد.
حدود 70 درصد مس��احت انگلی��س به کش��اورزی اختصاص یافته 
است و کشاورزان، مسئول تولید 10درصد گازهای گلخانه ای در این 
کشورند؛ این در حالی اس��ت که انتظار می رود تا سال 2050 میزان 
غذای مصرفی در این کشور تا 38 درصد افزایش یابد.بر اساس قانون 
تغییر آب و هوا، دولت ملزم اس��ت بدون افزایش وابستگی به واردات 
مواد غذایی، میزان تولید دی اکس��ید کربن را در این کش��ور کاهش 

دهد. 
این تحقیقات به مطالعاتی اشاره دارند که امکان تولید غالت بهینه را 
فراهم می کنند. این نوع غالت قادرند میزان بیشتری از مواد معدنی 
را از کودها جذب کنند و برای فتوس��نتز به آب کمتری نیاز دارند. با 

افزایش بازدهی غالت، س��طح کمتری از زمین، زیر کشت می رود و 
امکان احیای تاالب ه��ا و جنگل ها در محل زمین های کش��اورزی 

فراهم می شود. 
بر اس��اس این مطالعات در بهترین حالت، بازده��ی محصول غالت 
س��االنه 1/3 درصد افزایش می یابد. این افزای��ش بازدهی می تواند 
 30 تا 40 درصد از زمین های کشاورزی زیر کشت در انگلیس را آزاد 

کند.
 اگر از این زمین ها برای بازسازی پوشش درختی استفاده شود، سطح 
فعلی جنگل های انگلیس بین 12 تا 30 درصد رشد می کند و 2 هزار 

و 700 مایل مربع از مرداب ها نیز احیا می شوند.
بر اس��اس این تحقیقات، هدف نهایی به کارگیری ترکیبی از افزایش 
بازدهی محصوالت کش��اورزی و بازس��ازی منابع طبیع��ی به همراه 

کاهش دور ریز غذا و مصرف گوشت است.
براس��اس ای��ن گ��زارش، ای��ن مطالع��ه دس��تاورد ارزش��مندی 
 ب��رای مب��ارزه ب��ا تغیی��رات آب و ه��وا در سراس��ر جه��ان

 است.
 Nature Climate گ��زارش کام��ل ای��ن تحقیق��ات در نش��ریه

Change منتشر شده است.

رییس س��ازمان امور اراضی کش��ور گفت: در دو سال گذشته ضریب 
حفاظت از عرصه های ملی از30 درصد به بیش از 60 درصد افزایش 

یافته است.
قباد افشار ، با اش��اره به نقش قوه قضاییه و تاثیر ایجاد یگان حفاظت 
از اراضی ملی دراین موفقیت، سعی داریم تا پایان سال آینده ضریب 

حفاظت از اراضی به 90 درصد برسد.
وی با بیان اینکه درهمین راس��تا میزان شناس��ایی ها افزایش یافته 
اس��ت، گفت: با شناس��ایی های صورت گرفته از 10هزار مورد تغییر 

کاربری در سال جاری پیشگیری شد.
افش��ار با اش��اره به اینکه سیاس��ت ما حمایت از کش��اورزان و حل 
 مش��کالت تامین زمین از طرفی و از ط��رف دیگر برخ��ورد قاطع با 
 زمی��ن خواران اس��ت، اظهار ک��رد: برخورد با کس��انی ک��ه درصدد

 سوء اس��تفاده از طریق تغییرکاربری و زمین خواری هستند، قاطع 
خواهد بود.

وی با اش��اره به اینکه راه اندازی 250 گش��ت حفاظتی که در برنامه 
امسال قرار داشت، در9 ماهه گذشته محقق شده است، گفت: تا پایان 

سال 50 گشت دیگر هم راه اندازی می شود.
افشار گفت: به این ترتیب برای 300 شهرستان در معرض خطر کشور 

از نظر زمین خواری که به صورت عمده درکالن شهرها و استان های 
شمالی هستند، گشت حفاظتی راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه از س��ال 85 تا کنون 80 هزار پرونده تغییر کاربری 
غیرمجاز در کشور به وس��عت 70 هزار هکتار گفت: 70 درصد احکام 

رفع تصرف این اراضی صادر شده است.
افش��ار با اعالم اینکه زمان رس��یدگی به پرونده ها به کمتر از سه ماه 
کاهش یافته است، گفت: 70 درصد از 10هزار هکتار اراضی در شرف 

تغییر کاربری در سال جاری بوده  است.
وی از برنامه ریزی برای کش��ت 860 هزار هکتار از اراضی شیب دار 
کشور خبرداد و گفت: امس��ال 50 هزار هکتار از این اراضی عملیاتی 

می شود.
افش��ار با بیان اینکه آذربایجان ش��رقی گام های خوبی در این راستا 
برداشته است، اظهار کرد: ش��یب دار کردن اراضی در بهبود اقتصاد 

روستایی موثر خواهد بود.
27 درصد از وس��عت 45 هزار و481 کیلومتری آذربایجان ش��رقی 
کشاورزی است که شامل 2/5 میلیون هکتار مرتع ، 188هزار هکتار 
جنگل، یک میلیون و 222 ه��زار هکتار اراضی زراع��ی و 124 هزار 

هکتار باغ است. 

پژوهشگران انگلیسی؛

کشاورزان کلید مبارزه با تغییرات آب و هوا
رییس سازمان امور اراضی کشور:

ضریب حفاظت از عرصه های ملی به بیش از 60 درصد افزایش یافت

چالش های 
پیـش روی 
جنگـل های
 استوایی در

 2016 

خبرکوتاه
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دریچه

خبر 

جامعه نه فقط در داروسازی، بلکه در هر صنعت تا وقتی که به تولیدات خارجی 
اکتفا کنیم، آن صنعت به بالندگی نخواهد رسید؛ اما باید در نظر داشت بازار 
تک قطبی دارو هم مشکل ساز است به عبارت دیگر گرچه داروهای ایرانی از 
کیفیت مناسبی برخوردار اس��ت، اما برخی بیماران به علت حساسیت  های 
ش��دید دارویی یا مصرف طوالنی مدت برخی داروهای مهم که قبال از خارج 
می آمده است، گاهی نمی توانند از داروهای تولید داخل استفاده کنند و باید 

برای آنها چاره اندیشی کرد.
چرا که هر جا چاره ای قانونی وجود نداشته باشد، پای قاچاقچیان و سودجویان 
به ماجرا باز می ش��ود؛  همان طور که در این ماجرا نیز این گروه از بیماران که 
نمی توانند به هر دلیل داروی داخل را مصرف کنند، لقمه چرب فرصت طلب ها 

شده اند.
اگرچه کشور ما در حوزه تولید دارو به دستاوردهای بزرگی نایل شده، طوری 
که بسیاری از داروهای داخلی، فرق چندانی با نمونه های مشابه خارجی ندارند 
و حاال حدود 90 درصد داروهای کش��ور، تولید داخل است، اما کم نیستند 
بیمارانی که از حساسیت های دارویی گالیه دارند یا در مدت طوالنی از دارویی 
خاص اس��تفاده کرده اند و باید حتما برای ادامه حیات از همان دارو استفاده 
کنند.این گروه از بیماران مثل برخی بیماران تاالسمی، نوزادان با آلرژی های 
شدید که باید شیرخشک مخصوص استفاده کنند، بیماران پیوند عضو و برخی 
گروه های بیماران سرطانی، مجبورند داروی خارجی را که قبال باارز دولتی وارد 
کشور می شد، هر طور شده پیدا و مصرف کنند؛ در حالی که ارز دولتی دیگر به 

این داروها تعلق نمی گیرد چون مشابه ایرانی آنها ساخته شده است.

 طرح فرهنگ س��ازی و آم��وزش علم��ی و تخصص��ی در موضوع 
فرزندآوری در شهر تهران به صورت پایلوت آغاز شد که پس از ارائه 

گزارش نهایی و موفقیت در سطح استان اجرایی می شود.
جلسه کارگروه بانوان اس��تان تهران با حضور سید حسین هاشمی 
استاندار تهران در ساختمان اس��تانداری برگزار شد. در این جلسه 
عنوان ش��د که فاصله فرزندآوری در ای��ران از ازدواج تا تولد فرزند 
بیش از ۵ س��ال اس��ت اما تهران برای پایلوت انتخاب شده تا طرح 

فرزندآوری در آن اجرا شود.
یکی از کارشناس��ان اعالم کرد: با همکاری آموزش و پرورش و امور 
بانوان استانداری تهران و دانشگاه تهران در مناطق سه، ۱۶، هشت و 
۶ این طرح اجرایی شود به نحوی که در ۱0 مدرسه دخترانه و پسرانه 
پیش دبستانی و دبس��تان ۱000 خانواده را به عنوان جامعه هدف 
انتخاب کرده و فرهنگ س��ازی را آغاز می کنیم. البته در این طرح، 
مدارس ش��اهد را هم قرار دادیم که در مجموع ۲ هزار خانواده می 

شوند و پس از اجرای طرح هم نتیجه اعالم خواهد شد.

یادتان باشد که همسر شما دشمن تان نیس��ت. فقط همین تغییر 
دیدگاه به شما کمک می کند همدیگر را بهتر درک کنید.

در محل کار، لیگ برتر فوتبال، در ارکستر سمفونیک و... مهم نیست 
کجا این اتفاق می افتد و سر و کله آن پیدا می شود، مهم این است 
که چطور می ت��وان آن را برطرف کرد، مخصوصا اگ��ر در خانه تان 

سبز شود.
 سوء تفاهم های خانوادگی بیش از هر نوع رابطه دیگری، فرد را در 
احساس تنهایی رها می کند .شناخت موقعیت های شروع سوءتفاهم 
و راه کارهای حل درون خانوادگی س��وء تفاهم ها لذت زندگی را دو 

چندان می کند.
اولین قدم در ایجاد یک مساله یا سوءتفاهم بین شما و پدر و مادرتان، 
شما و خواهر و برادرتان همین است که هنوز وضعیت و شرایط آنها 
را قبول نکرده باشید. این کنار نیامدن با میزان منحصر به فرد توان 
افراد، می تواند دائم بر مس��اله های ریز و درشت ش��ما که ناشی از 
 توقع زیاد شماس��ت بیفزاید. دومین گروه که در معرض ایجاد سوء
 تفاهم ها هستند، افرادی اند که همیش��ه و به صورت افراطی کوتاه

 می آیند. اشتباه نخوانده اید! اگر تصمیم بگیرید که باید از همه چیز 
به صورت افراط��ی بگذرید و به نفع دیگران از خواس��ته هایتان دل 
بکنید روزی می رسد که دیگر توان تحمل و کوتاه آمدن ندارید و آن 
وقت حتی یک موضوع بی ارزش هم می تواند رابطه تان را شکننده 
کند. سومین گروه افرادی هستند که آنچه آزارشان می دهد را بیان 
نمی کنند و دائم درون ریزی می کنند. این گ��روه کم کم به ادامه 
روابط و حل مساله بی میل می شوند و شاید دوستان شان را بر افراد 
خانواده ترجیح بدهن��د. چهارمین گروه هم اف��رادی اند که روش 
بیان نظرش��ان را تمرین نمی کنند و دائم درگیر ایجاد س��وءتفاهم 

می شوند.
مجهز شوید

وقتی توان انجام کاری را ندارید جمله هایی مثل »نمی توانم، 
شرمنده اما بلد نیستم« و... را در جواب به اطرافیان تان بگویید.

 اگر دل تان سرک کشیدن در کار دیگران را بخواهد، باید منتظر 
دل خوری هم باشید. پیشگیری در این موارد واجب است.

احترام گذاش��تن به والدین از نان ش��ب هم واجب تر است اما 
هس��تند افرادی که بیان نکردن یک دل خوری کوچک در دل شان 
سم کینه ایجاد می کند و آن وقت فضا بین شما با افراد خانواده تان 
طوری می شود که ناراحتی ها عمیق شده و به این راحتی ها از بین 
نمی رود. نگرانی، تلقی تان از کار آنها و دل خوری های تان را تا دیر 
نش��ده به آنها در نهایت احترام و آرامش بیان کنید. بعد از آن نوبت 

شنیدن دالیل آنهاست بدون آنکه خود را حق به جانب بدانید.
 جاذبه و دافعه داشته باشید

مشکالت تمام شدنی نیست، پس اول سهم خودتان را در حل 
سوءتفاهم های خانوادگی بردارید.

شما چه ویژگی ها و شخصیتی دارید؟ بخش��ی از آن که دائم 
 مورد انتقاد نزدیکان تان اس��ت را بشناس��ید و به فکر حل آن نقطه

 ضعف ها باشید.
جاذبه های شخصیت خودتان که برای دورهمی های خانواده، 
لحظه های شاد، مفید و پر از خنده و مهربانی می سازد، بشناسید و 

آنها را تکرار کنید.

بازار دارو، درمان می خواهد

آغاز اجرای طرح »فرزندآوری«
 برای ۲ هزار خانواده تهرانی

سبک زندگی؛

کاهش سوءتفاهم با این روش ها

اتوبوس در ایستگاه توقف کرد؛ نیروهای نظارتی داخل 
ش��دند؛ زن میان س��الی که از ابتدا پش��ت میله  نزدیک 
درب ایستاده بود، زبان به سالم و صلوات باز کرد و گفت 
 خدا خیرتان بدهد. یک دور تس��بیح نذر کردم که از راه 
برسید. توروخدا همه کارت ها را بررسی کنید؛ خیلی ها 

بدون کارت زدن سوار شدن ...
ترنم باران خیابان های ش��هر را پر کرده بود؛ مس��افران 
۲0 دقیقه ای بود که در س��رمای هوا و زی��ر بارش نم نم 
آسمان به انتظار ایستاده بودند و هر از گاهی این پا و آن 
پا می کردند. اتوبوس از راه رسید؛ حجم انبوه مسافران، 
درب ورودی خودرو را مسدود کرده بود؛ مردی میان سال 
خود را به سرعت نزدیک ورودی خانم ها رساند و به تک 
تک مس��افران تذکر می داد ک��ه اول کارت بزنید و بعد 

سوار شوید.
زنی میان س��ال، با چهره ای خسته و غمگین پشت میله 

نصب شده در ابتدای قسمت خواهران، روی پا ایستاده 
بود و مقداری پول نقد در دستش خودنمایی می کرد. هر 
مسافری که سوار می شد، جمله ای می گفت و دوباره در 

ُکنج خود، آرام می گرفت.
یک بنر کوچک با جمله ای تامل برانگیز در پایین سقف، 
خودنمایی می کرد؛  حق الناس؛ کوله بار خود را با نزدن 

کارت کثیف نکن.
همهمه مسافران، شنیدن صدای هم صحبتت را دشوار 

می کرد؛ اتوبوس در ایس��تگاه بعدی توقف کرد. دو زن، 
یکی جوان و دیگری مس��ن وارد ش��دند؛ با دستگاهی 

مستطیل شکل در دست...
ناگهان زن میان سالی که از ابتدا پشت میله  نزدیک درب 
ایستاده بود، زبان به سالم و صلوات باز کرد و گفت خدا 
خیرتان بدهد. یک دور تسبیح نذر کردم که از راه برسید. 
توروخدا همه کارت ها را بررس��ی کنید؛ خیلی ها بدون 

کارت زدن سوار شدند.
نیروهای نظارت به سرعت ش��روع به بررسی کارت های 
مس��افران کردند و چند کارت، دست به دست به جلوی 

اتوبوس فرستاده شد تا مبلغ کرایه از آن کسر شود.
زن میان س��ال همچنان زب��ان گالیه باز ک��رده بود و از 
بدبختی های خودش و همس��رش روایت می کرد. مگر 
شوهر من چه گناهی کرده که از صبح تا شب، بی وقفه 
پشت فرمان اتوبوس در سرما و گرما و روشنایی و تاریکی 

هوا گاز و کالج و ترمز می گی��رد و دنده عوض می کند تا 
بلکه بتواند هزینه زندگی خانواده اش را تامین کند؛ هر 
ماه به خاطر کارت نزدن برخی از این خانم های مسافر، 
مبلغی به عنوان جریمه از حقوق همس��رم کم می شود. 
نمی دانم چرا بند زندگی مان از این شغل جدا نمی شود! 
به خدا اینها حق الناس اس��ت؛ صبح تا ش��ب این همه 
خرج بی خود در زندگی تان می کنید، آن وقت برای 400 
تومان آخرت تان را می فروش��ید؛ به خدا ما هم بدبختی 
داریم؛ دزدی، دزدی است؛ مدل و روشش فرقی نمی کند! 
سخن به اینجا که رسید، کالمش را قطع کردم و با اندکی 
تامل پرسیدم  هر روز را همراه شوهرت از صبح تا شب در 
اتوبوس سر می کنی؟! پاسخش تمام نگاه ها را به سمت 
خود جذب ک��رد آری، چاره ای ندارم؛ ش��وهرم زحمت 
می کشد تا لقمه ای نان حالل برای زن و فرزندانش فراهم 
کند، آن وقت به خاطر بی توجهی های برخی شهروندان، 

هر ماه، لقمه ای از نان شب مان بریده می شود.
نیروهای نظارتی با خودش��ان صحبت می کردند و می 
گفتند،ببین چند نف��ر کارت نزدن��د!!! اتوبوس رانی هر 
ماه 40 میلیون تومان زیان می دهد و همه اینها به خاطر 
بی توجهی مسافران در کارت زدن است؛ بخدا همه اینها 
حق الناس اس��ت و باید یک روز جواب آن را داد و فقط 
 خدا می داند که در آن روز چ��ه جوابی برای توجیه خود 
داریم؟ جمالت شان هم چنان ادامه داشت که اتوبوس در 

ایستگاه توقف کرد. هر دو ناظر پیاده شدند. 

در بقی��ه مس��یر، خ��ودرو مح��ل گ��پ و گف��ت 
مس��افران راج��ع به اتفاق��ات چن��د دقیقه قبل ش��د؛ 
هر یک حرف��ی می زدن��د و دردی از دردهای ش��ان را 
بازگ��و می کردن��د. دردهای��ی ک��ه هم��ه آنه��ا اثری 
 از ی��ک زخ��م ب��ه واس��طه ضایع ش��دن ح��ق الناس 
داشت.مقصد نزدیک بود؛ وسایلم را جمع و جور کردم و 

نزدیک درب ایستادم تا اتوبوس در ایستگاه توقف کند.
دیگر، زمانش فرارسیده بود. 

باید همسفرانم را ترک می کردم. از اینجا به بعد راه مان از 
هم جدا بود؛ اما یک چیز ذهنم را درگیر کرد...

اینکه مقصد در این دنیا مهم نیست؛ مقصد اصلی دنیای 
جاوید اس��ت که تا رس��یدن به آن، همگی همسفِر یک 

جاده ایم...
راستی همسفر! داخل توشه ات چه داری؟

در کوچه پس کوچه های شهر ما؛

همسفر! در کوله پشتی ات چه داری؟

یک کارش��ناس مامایی گفت: س��ابقه کیس��ت های 
تخمدان، تخمدان پلی کیس��تیک، افزای��ش وزن و ... 
خطر ابتال به س��قط جنین را در مادران باردار افزایش 

می دهد.
فریبا اس��دی اظهار کرد: مادرانی که در بارداری های 
قبل خود دچار س��قط جنین شده اند، بیش از دیگران 
در معرض خطر س��قط جنین قرار دارن��د. همچنین 
انجام فعالیت های س��نگین، داش��تن عادت ماهیانه 
نامرت��ب و ابتال به دیابت از دیگر عوامل س��قط جنین 

به شمار می رود.
وی با بی��ان اینکه لکه بین��ی یا خونری��زی در دوران 
بارداری یک عالمت خطر اس��ت، تصریح کرد: مادران 
باردار با مش��اهده هرگونه لکه بینی ی��ا خونریزی در 
دوران بارداری باید به پزشک زنان مراجعه کنند تا نوع 
خوش خیم و بدخیم بودن خونریزی مش��خص شود. 
لکه بینی خوش خیم در صورتی اس��ت که مادر باردار 
در زمان قاعدگی با توجه به عادت قدیم دچار لکه بینی 
شود یا اینکه لکه بینی بر اثر النه گزینی تخمک باشد. 
لکه بینی و خونریزی غیر از دو مورد یاد شده در مطلب 
فوق خطرناک بوده و اگر همراه با درد باشد خطر سقط 

جنین را به همراه خواهد داشت.
این کارشناس مامایی تصریح کرد: از زمان مثبت بودن 
آزمایش بارداری تا سه ماهه نخست بارداری، احتمال 
سقط جنین بیشتر اس��ت. پس از س��ه ماهه نخست 
بارداری به تناوب خطر س��قط جنین کاهش می یابد، 
اما احتمال زایمان زودرس ب��اال می رود. معمول ترین 
راه پیشگیری از خطر س��قط جنین مصرف مایعات و 
اس��تراحت اس��ت همچنین باید از انجام فعالیت های 

سنگین پرهیز شود.
وی تاکی��د کرد: در صورتی که س��ن مادر ب��اال بوده و 
نگه داش��تن جنین برای او اهمیت زیادی داشته باشد 
با مراجعه به پزش��ک، دارو درمانی آغاز می شود و در 
مواردی هم با تزریق هورمون پروژس��ترون از س��قط 

جلوگیری می شود.
این کارش��ناس مامایی در پایان توصی��ه کرد: مادران 
باردار بای��د پیش از اق��دام به بارداری س��المت خود 
را بررس��ی کنند؛ به طوری که آزمایش��ات مربوط به 
تیروئید، دیابت، افزای��ش وزن و ... را انجام دهند و در 
صورت بروز هرگونه مش��کل با پزش��ک خود مشورت 

کنند.

طرح رتبه بن��دی معلمان که ارتق��ای مهارت های تخصصی 
معلمان را دنبال می کند با وجود تمام فراز و نشیب ها و حواشی 
که داشت سرانجام در مهرماه امس��ال برای بخش بزرگی از 
فرهنگیان به اجرا در آمد و مس��ووالن آم��وزش و پرورش در 
همان زمان اعالم کردند که امس��ال فاز اول رتبه بندی اجرا 
شده و در سال 9۵ شاهد اجرای فاز جدیدی از آن خواهیم بود 
که تغییرات بسیاری با آنچه اکنون اجرا شده خواهد داشت.

محمد بطحائی با بیان اینکه طرح رتبه بندی معلمان دروازه 
جدیدی ب��رای ورود به کیفیت نیروی انس��انی در آموزش و 
پرورش اس��ت اظهار کرد: اگر طرح رتبه بندی به خوبی اجرا 
شود می تواند ارتقای مهارت های نیروی تخصصی ما را تضمین 
کند. بنابراین رتبه بندی فی نفسه اهداف بسیار بلندی را دنبال 
می کند.وی افزود: امس��ال توانستیم بخش کوچکی از چشم 
انداز بلند رتبه بندی را به اجرا در بیاوریم. در س��ال جاری که 
به نوعی مرحله تطبیق رتبه بندی تلقی می شود، با توجه به 
صالحیت ها و شایس��تگی هایی که نیروهای موجود داشتند 

رتبه های قبلی شان را با رتبه های جدید تطبیق دادیم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 

با بیان اینکه مکلف شدیم بر اس��اس مصوبه شورای توسعه 
مدیریت برای س��ال آینده بح��ث جدی رتبه بن��دی را که 
سنجش صالحیت های حرفه ای است به اجرا در بیاوریم، اعالم 
کرد: برای سال آینده نظام سنجش صالحیت های حرفه ای 
معلم��ان را راه اندازی خواهی��م کرد و بر اس��اس آن نیروی 
 انسانی متناسب با شایس��تگی ها و صالحیت های حرفه ای و

تخصصی اش مورد ارزیابی قرار می گی��رد.وی افزود: بر این 
اساس کسانی که نس��بت به مرتبه قبلی از پیشرفت مقبولی 

برخوردار شده باشند، رتبه باالتری را کسب می کنند.
رتبه بندی دروازه ورود به کیفیت بخش�ی در آموزش 

و پرورش
بطحائی با اش��اره به اهمیت باال و نقش مهم و کلیدی نیروی 
انس��انی در آموزش و پ��رورش گف��ت: اگر بتوانی��م نیروی 
انس��انی ماهر، متخصص و متعهد داشته باش��یم بسیاری از 
کاستی های نظام آموزش و پرورش که امروز مورد گالیه مردم 
و کارشناسان و مقامات ارشد اس��ت را برطرف می کنیم. در 
واقع می توان گفت طرح رتبه بندی دروازه ورود ما به کیفیت 

بخشی در آموزش و پرورش است.

معاون وزیر آموزش و پرورش تشریح کرد:سقط جنین در انتظار چه مادرانی است؟

مشموالن جدید رتبه بندی معلمان درسال آینده

»کمتر از 300 تومان در سال«، این س��رانه ای است که دولت در سال 
برای هر جوان ایرانی پرداخت می کند.

از همین آمار می توان به مشکالت جوانان پی برد و نتیجه گرفت چقدر 
مسائل آنها برای دولت مردان مهم است، کم توجهی به جوانان داستان 
تازه ای نیس��ت، اما تکراری بودن آن نمی توان��د از غم انگیز و فاجعه بار 
بودنش بکاهد زیرا مسووالن وزارت ورزش و جوانان بارها تاکید کرده اند 
بودجه ای که به جوانان کش��ور اختصاص پیدا می کن��د برابر با هزینه 
ساخت ۱۶کیلومتر راه روستایی است، در تازه ترین اظهارنظر نیز دیروز 
مدیرکل مشارکت های اجتماعی معاونت سامان دهی امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان به مهر گفت: س��رانه ای که دولت برای هر جوان ایرانی 

می پردازد کمتر از 300 تومان در سال است.
داستان، زمانی غم انگیزتر می شود که آسیب های اجتماعی که این روزها 
گریبان جوانان را گرفته در کنار این کم توجهی قرار داد از طالق، اعتیاد 
و بیکاری بگیرید تا جوانانی که در آرزوی ازدواج پیر می شوند و به جمع 

افرادی که لقب تجرد قطعی را یدک می کشند، اضافه می شوند.
آخرین نتایج از وضع ازدواج جوانان براساس نتایجی است که از بررسی 
سرشماری سال 90 به دست آمده به همین دلیل باید یادآور شد که این 
روزها آمارها در حوزه جوانان نگران کننده تر از این نتایج است، زیرا تالش 
قابل توجهی برای بهبود وضع این گروه از جامعه صورت نگرفته و هنوز 

تالش ها به سخنرانی و ابراز نگرانی محدود می شود.
سرشماری سال 90 از این حکایت داش��ت که ۱۱ میلیون و ۲40 هزار 
جوان در کش��ور زندگی می کنند که در سن متعارف ازدواج قرار دارند، 
اما کوهی از مشکالت مانع از ازدواج آنها ش��ده، در این بین آقایان ۲0 
تا 34 ساله پنج میلیون و۵70 هزار نفر هس��تند و خانم های ۱۵ تا ۲9 
 س��اله نیز پنج میلیون و ۶70 هزار نفر از این آم��ار را به خود اختصاص

می دهند.
اما به این آمار تلخ باید افرادی را نیز اضافه کرد که از سن و سال متعارف 
ازدواج درحال فاصله گرفتن هس��تند. یعنی آقایان مج��رد بین 3۵ تا 
49 س��اله ای که در کش��ورمان حدود 3۲0  هزار نفر برآورد می شود یا 
خانم های 30 تا 49 ساله ای که آمارش��ان حدود 980 هزار نفر تخمین 
زده می ش��ود. افزون بر این ۱۵۲ هزار نفر نیز در کش��ور به س��ن تجرد 

قطعی رسیده اند.
حمایت از جوانان زمانی نیز که از مقام س��خنرانی و اب��راز نگرانی فراتر 
می رود ب��ه دادن وعده هایی مانن��د جدایی معاونت س��امان دهی امور 
جوانان از وزارت ورزش می رسد که پس از مدتی نیز به فراموشی سپرده 
می شود، به همین خاطر اغراق نیست اگر نتیجه گیری کنیم دغدغه های 
جوانان به نفع برخی افراد است، چون در مواقعی خاص به آن می پردازند 
تا در رسانه ها مطرح شوند یا برای رس��یدن به اهداف گوناگون صرفا به 

آن اشاره کنند.
به همین سبب باید از مدیران معاونت ساماندهی امور جوانان خواست 
ابراز نگرانی نسبت به وضع جوانان را به کارشناسان این حوزه سپرده و 
به وظیفه خود که بهبود شرایط جوانان است، مشغول شوند و دست کم 
برای افزایش س��رانه ای که این روزها گدایان نیز از دریافت آن س��رباز 

می زنند، تالش کنند.

سرانه جوانان، کمتر از 300 تومان در سال

یک بنر کوچک با جمل�ه ای تامل برانگیز 
در پایی�ن س�قف، خودنمای�ی می ک�رد؛  
حق الناس؛ کوله بار خود را با نزدن کارت 

کثیف نکن.

مگر شوهر من چه گناهی کرده که از صبح 
تا شب، بی وقفه پشت فرمان اتوبوس در 
سرما و گرما و روشنایی و تاریکی هوا گاز و 
کالج و ترمز می گیرد و دنده عوض می کند 
تا بلکه بتواند هزینه زندگی خانواده اش را 

تامین کند؛ 
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نقاش پیشکسوت اصفهانی گفت: انجمن نقاشان اصفهان از نظر مالی 
در وضعیت مطلوبی به سر نمی برد.

سلیمان ساسون که مجموعه ای از آثار  50 سال فعالیت خود در عرصه 
رشته هنری نقاشی را در دهمین نشست بررسی نقاشی اصفهان در 
معرض تماش��ای عالقمندان قرار داده، در گفتگو با خبرنگار ایمنا با 
بیان این مطلب گفت: سلسله نشس��ت های بررسی نقاشی اصفهان 
گام موثری در جهت معرفی صحیح و تخصص��ی هنرمندان نقاش و 
ارائه رویکردی نسبتا عمیق در مواجه با آثار هنری برای مخاطبان و 

عالقمندان به تحلیل آثار است.
وی ادامه داد: هر هنرمندی در دوره ای از تاریخ ظهور می کند، آثاری 
را می آفریند و دنیا را ترک می گوید، بنابراین تهیه آرشیوی از آثار هر 
هنرمند می تواند برای آیندگانی که عالقمند به فعالیت در این عرصه 

هستند بسیار راه گشا و مفید باشد.
این هنرمند از وجود آثاری با سبک ها و تکنیک های مختلف در این 
نمایش��گاه خبر داد و افزود: این آثار از میان مجموعه آثار من که در 
مدت 50 سال خلق شده اند توس��ط خودم انتخاب شده اند و دارای 

سبک ها و تکنیک های مختلف هستند.
ساسون که از اعضای اولیه انجمن نقاشان اصفهان است درباره روند 
فعالیت این انجمن عنوان کرد: انجمن نقاشان اصفهان با هدف حمایت 
مادی و معنوی از هنر نقاشی تاسیس شد . با تصویب اساس نامه ای 
در این راستا فعالیت خود را آغاز کرد، اما متاسفانه به دلیل مشکالت 
متعدد مال��ی با کمبود بودجه قابل توجهی مواجه ش��د و نتوانس��ت 

حرکت بهتر و موثرتری در جهت رسیدن به اهدافش داشته باشد.
وی یادآور ش��د: در نشس��تی که با مدیرکل اداره فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی با حضور هنرمندان صورت گرفت سخنانی درباره این مسئله 
بیان ش��د و امیدوار هس��تیم که قول هایی که از س��وی این نهاد به 

هنرمندان داده شد  به زودی عملی شوند.
این هنرمند همچنین با اشاره به اینکه هنر نقاشی را در هیچ کالس و 
کارگاه آکادمیکی نیاموخته و تنها با تکیه بر احساس و خودآموزی در 
این عرصه قدم نهاده اظهار کرد: هنر امری تقلیدی و آموختنی نیست 
و هنرمند اگر به پیروی و تقلید دچار شد تا انتها مبتالی به آن است و 

نمی تواند راه و سبک خود را مطابق با ایده آل های ذهنی اش بیاید.
گفتنی است؛ دهمین نمایش��گاه از مجموعه نمایشگاه های بررسی 
نقاش��ی اصفهان در س��اعت 17 بعدازظه��ر روز پنج ش��نبه 17 دی 
 م��اه در گال��ری نقش خان��ه اصفه��ان افتت��اح خواهد ش��د و تا روز 
سه ش��نبه 29 دی ماه در این گالری جهت بازدید عموم دایر خواهد 
بود. همچنین نشست تحلیل و بررس��ی آثار این نمایشگاه در ساعت 
17 بعدازظهر روز پنج شنبه 24 دی ماه در خانه هنرمندان اصفهان 

واقع در خیابان آبشار برگزار می شود.

فیلم سینمایی »مات« نخستین س��اخته صبا کاظمی برای حضور 
در جشنواره بین المللی برلین به دفتر این جشنواره تحویل داد شد.

فیلم س��ینمایی »مات« را میالد نیازی و صب��ا کاظمی به نگارش 
درآورده اند و پخش بین المللی آن را مرجان علیزاده بر عهده دارد که 
سال های گذشته فیلم هایی چون ماهی و گربه به کارگردانی شهرام 
مکری، رخ دیوانه س��اخته ابوالحس��ن داوودی و دو به کارگردانی 

سهیال گلستانی را انجام داده است.
»مات« درام اجتماعی است که داستان چندین خانواده را با درگیری 
و چالش های درونی و بیرونی روایت می کند. در واقع در مات، زندگی 
چهار خانواده در شرایط خاص که در آن محصور شده اند به صورت 

پالن سکانس 90 دقیقه نشان داده می شود.
ژاله بلمه، آبان عسگری، عقیل بهرامی، میثم کریم پور، مینو ملکی، 
نیما کاظمی، رامیار مش��ایی، وحید ورس��ه، کیان کاظمی از جمله 

هنرمندانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.
کاظمی تا کنون فیل��م کوتاهی چون جاده، خط فاصله، زر تش��ت 
غربی و مس��تند های چون، برف چال و چهار در چهار را کارگردانی 

کرده است.
وی در فیلم هایی چون آذر، شهدخت، پرویز و دیگران به کارگردانی 
بهروز افخمی، سایلنت به کارگردانی مرتضی میر منتظمی و مرگ 

به کارگردانی میالد نیازی نیز بازی کرده است.
عوامل این فیلم عبارتند از: تهیه کنن��ده و کارگردان: صبا کاظمی، 
مش��اور کارگردان: میالد نیازی، دس��تیار و برنامه ریز: علی س��ینا 
شاهانی، دس��تیار اول کارگردان: ژاله بلمه، دستیار دوم کارگردان: 
حمید نامدار مقدم، منش��ی صحنه: مهرنوش بلم��ه، تصویر بردار: 
مهدی رنجبر، دس��تیاران تصویر: محسن هادوی و حسین عباسی، 
تدوین: میالد نیازی، دس��تیار تدوین: آزاده راد، اصالح نور و رنگ: 
علی کریمی راد، مدیر صدابرداری: سعید احمدی، صدابردار: امید 
قربانی، دستیار صدا: محس��ن پرهیزگاری، طراحی و ترکیب صدا: 
امید قربانی، موسیقی: حمید امساکی، مدیر تولید: مهدی جانبخش، 
طراح صحنه و لباس: مهرنوش بلمه، گریم: محمد تقی خرس��ند و 
مهدیه بشری، عکاس: مروارید دماوندی، طراح گرافیک: مسعود زارع 

زاده، مشاور رسانه ای: علیرضا مرادی.

 کتاب داس��تانی »کالغچه و این همه کار« نوش��ته منیره هاشمی توسط 
انتشارات سروش برای گروه سنی کودکان منتشر و راهی بازار نشر شد.

کتاب داستانی »کالغچه و این همه کار« نوشته منیره هاشمی با تصویرگری 
آتنا شمس به تازگی توسط انتشارات س��روش برای گروه سنی کودکان و 

خردساالن منتشر و راهی بازار نشر شده است.
این کتاب شامل داس��تانی کوتاه برای گروه سنی کودکان است که فضایی 

تخیلی را در ذهن آن ها تصویرسازی می کند.
در این کتاب ماجرای کالغچه کوچکی روایت می شود که در کنار ننه هاجر 
و دخترش گلرخ زندگی شیرینی را دارد. برای گلرخ از ده باال خواستگار آمده 
بود و او داشت ازدواج می کرد. ننه هاجر به کالغچه گفته بود که بعد از گلرخ 

تو تنها مونس من خواهی شد.
 اما چند روزی است که ننه هاجر خیلی توی فکر است و غصه دارد که کسی 
را نداشت تا در کارهای عروسی به او کمک کند. گلرخ هم غصه دار است و 
آرزو می کند ای کاش خواهری داشت تا او را در بافت قالیچه جهیزیه کمک 
می کرد. کالغچه قارقار کنان روی شاخه درخت نشست و برای کمک به ننه 

هاجر و گل رخ تصمیمی گرفت.
 این کتاب به تازگی با 1۸ صفحه مصور رنگی، شمارگان هزار نسخه و قیمت 

50 هزار ریال منتشر شده است.

مجموعه ای از آثار هنری بهناز فاطمی در نمایشگاه  کورسو برگزار می شود.
این هنرمند گفت: »کورسو« نخستین نمایشگاه انفرادی من است و ترجیح 
دادم به جای نمایش مجموعه ای از آثارم در یک حوزه ثابت و مش��خص، در 
چندین حوزه آثاری را به نمایش بگذارم، به همین جهت مجموعه آثاری در 
چهار حوزه نقاشی، عکاسی، مجس��مه و حجم و طراحی در معرض تماشای 
عالقمندان قرار گرفته است.فاطمی افزود:6 اثر نقاشی با تلفیقی از سبک های  
رئال، سورئال، و اکسپرسیونیسم، 30 اثر طراحی، 5 اثر حجم و 11 اثر عکس 
در این نمایش��گاه موجود است. وی با اش��اره به اینکه تنوع آثار در نمایشگاه 
 می تواند موجب جذب مخاطب ش��ود عن��وان کرد: معم��وال در گالری ها و 
نمایشگاه ها می بینیم که بازدیدکنندگان بعد از مش��اهده چند اثر با نوعی 
کسالت روبه رو می شوند و دیگر توجه و دقت اولیه را در تماشای آثار ندارند. 
چنانچه یک هنرمند در حوزه ها و رشته های مختلف هنری دارای آثاری قابل 
نمایش است، می توان برای رفع این مساله در فضای نمایشگاه تنوع ایجاد کرد 

تا مخاطب انگیزه بیشتری برای مشاهده تمامی آثار داشته باشد.
گفتنی است؛ نمایشگاه کورسو در تاریخ 1۸ دی ماه در ساعت 17 در گالری 

متن امروز افتتاح شده و تا 2۸ دی ماه برپاست.
عالقمندان می توانند همه روزه از س��اعت 16 تا 20 به ای��ن گالری واقع در 

خیابان آبشار اول، بعد از بن بست آرش مراجعه نمایند.
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نقاش پیشکسوت اصفهانی:

ادامه حیات انجمن نقاشان به بودجه  
دولتی وابسته است

دورخیز یک فیلم ایرانی برای 
جشنواره برلین

برای گروه سنی کودکان:

چاپ داستان کمک یک کالغ برای 
برگزاری عروسی 

با نمایش آثاری از  بهناز فاطمی؛

به تماشای »کورسو« بروید!

دریچه

سریال »پریا« محصول جدید شبکه 3 سیما

پریا قصه آدم های همین حوالی
تصور عمومی از فیلم ها و سریال های موفق در ذهن مردم با 
واقعیت های موجود در این عرصه منطبق نیست. خیلی ها 
فکر می کنند حضور بازیگران برجسته و شناخته شده، دلیل 

اول و آخر موفقیت یک اثر نمایشی است.
ممکن است در س��ینما که اساس��ا هنری متکی به »سوپر 
استار« است، چنین اصلی تا حدودی صدق کند، اما تلویزیون 
رسانه ای اس��ت که اگر بازیگران شناخته ش��ده را به میدان 
می آورد و داس��تان هایی پرافت و خی��ز را روایت می کند؛ 

اهدافی فرهنگی را نیز دنبال می نماید.
س��ریال تلویزیونی »پریا« که این روزها در حال طی کردن 
مراحل تصویربرداری برای پخش از ش��بکه سه سیماست، 
یکی از آثاری اس��ت که ضمن ارائه اثری نمایشی و جذاب، 

قصه ای با پیام های اجتماعی را نیز بیان می کند.
جزئیات این مساله را در زمان پخش و در میانه های سریال 
خواهید دید. تجربه سازندگان این اثر نشان می دهد بیننده 
در مواجهه با محصولی که از این گروه بیرون می آید، می تواند 

از بابت تماشای اثری جذاب خیالش آسوده باشد.
مثال وقتی نام س��ریال »آوای باران« را می شنویم، در کنار 
قصه پرافت و خیزش، پرداختن به مساله »کودکان خیابانی 

و باندهای گدایان خیابانی« هم در ذهن ما نقش می بندند.
حاال برای این که با آمادگی بیش��تری به انتظار آغاز پخش 

سریال »پریا« بمانید، این گزارش را مطالعه کنید.
ای��ن س��ریال براس��اس فیلمنام��ه ای از س��عید فرهادی 
ب��ه تهیه کنندگی اس��ماعیل عفیفه و کارگردانی حس��ین 

س��هیلی زاده در حال س��اخت اس��ت و بازیگرانی همچون 
الدن مستوفی، امیرحس��ین آرمان، افسانه بایگان، محمود 
پاک نیت، امیررضا دالوری، عمار تفتی، کمند امیرسلیمانی، 
رامتین خداپناهی و هادی قمیشی در این سریال 40 قسمتی 

ایفای نقش می کنند.
این کار تعطیلی ندارد

آلودگی هوا در دهه اول دی دوباره به مرز هش��دار رس��یده 
است. مدارس پیش دبستانی و مهدکودک ها تعطیل و برخی 
بخش های دیگر کشور هم به دلیل قرار گرفتن روزهای کاری 

در بین تعطیلی ها، »نیمه تعطیل« است.
آلودگ��ی ه��وا ممکن اس��ت زورش ب��ه م��دارس و مراکز 
تحصیلی برس��د، اما در مقابل برخی حرفه ها کم می آورد و 
»سریال سازی« یکی از این شغل هاست که نه تنها آلودگی 
هوا، بلکه بارش سنگ از آسمان هم نمی تواند آن را متوقف 
کند.در یکی از روزهای پایانی و آل��وده هفته که حتی برج 
میالد هم دیده نمی ش��ود، عازم یکی از نقاط مرتفع تهران 

هستم تا روایتی از پشت صحنه سریال »پریا« را ثبت کنم.
لوکیشن سریال دفتری اداری در یک مرکز تجاری است که 
با تغییراتی اندک از سوی گروه س��ازنده به »دفتر وکالت« 

تبدیل شده است. وارد مجتمع تجاری می شوم.
ساعت 5/۸ صبح است و به جز بانک خصوصی که مغازه دو 
نبش مجتمع را به خود اختصاص داده و صندلی های خالی 
قرمز رنگش در انتظار مش��تری است؛ پرنده در مرکز خرید 

پر نمی زند.

ویترین ها انباشته از اجناس خارجی، مش��تاقانه در انتظار 
مش��تری های مرفهی هس��تند که در ای��ن منطقه زندگی 
می کنند. با پیمودن چند پله و پش��ت س��ر گذاش��تن این 
آرامش و سکون، به فضایی اداری می رسم که از کار و انرژی 

موج می زند.
 فعالیت در این مکان که شیشه هایی مشرف به منظره جنوبی 

شهر تهران دارد، از ساعت 5/6 صبح آغاز شده است.
بازیگران مقابل آینه ای که دور تا دورش چراغ است نشسته 
و گریم شده اند، گروه تصویربرداری سه پایه، چراغ و دوربین 
را چیده و گروه صحنه و لباس مقدمات کار را فراهم کرده تا 
این دفتر که در حالت عادی مکان مالقات مهندس های راه 
و ساختمان است به دفتر وکالت علیرضا حق گو تبدیل شود.

جایی که قرار است حق به حق دار برس��د. آقای وکیل هم 
کسی نیست جز امیر دالوری که با ریش آنکادر شده و مرتب 
در کت  و ش��لواری تیره حاضر و آماده اس��ت تا بخش های 
ابتدایی برنامه کاری امروز را با افس��انه بایگان، بازیگر نقش 
خاله نیره که در داستان خاله علیرضاست اجرا کند. حسین 
س��هیلی زاده، کارگردان س��ریال هم در پوششی از »جین 
آبی« و حتی کفش آبی که می تواند نش��انه ای از استقاللی 
بودنش باشد، با لیوان چای در دست مشغول گپ و گفت با 
دستیارانش است.در میانه صحبت آنها درباره آلودگی هوا، 
 س��الم و علیک کوتاهی رد و بدل می ش��ود و پیش از آن که 
 س��ر صحب��ت را ب��از کن��م، ب��ا اش��اره محمد افس��ری، 

تصویربرداری نه... تمرینش آغاز می گردد.

رضا رفیع می گوید: مش��کل طنز خط قرمزها نیس��ت، 
بلکه نقطه گنگ روحیه انتقادپذیری ماس��ت؛ چه دولت 

و چه ملت.
این طنزپرداز، درباره مش��کالت طنز گفت: کس��انی که 
می گویند خ��ط قرمزها معلوم نیس��تند، خودش��ان در 
شناخت آن ها ضعیف اند. خود من بیش از شش سال است 
که در تلویزیون حرف سیاسی می زنم و طنز سیاسی اجرا 
می کنم. اتفاقی هم رخ نداده اس��ت؛ چون خط قرمزها را 

می شناسم و می دانم چطور خط قرمزها را دور بزنم.
 وی با بیان این که به نظرش خط قرمزها مش��خص است، 
اظهار کرد: بعضی وقت ها خود دوس��تان طنزپرداز اصول 
را رعای��ت نمی کنند، بعد می گویند خط قرمز مش��خص 
نیست. خط قرمزهای سیاسی، اجتماعی، اخالقی، دینی 
و فرهنگی مشخص است. آن چیزی که مشخص نیست تا 
حدی سعه صدر و روحیه انتقادپذیری بعضی از مسووالن ، 

مردم و حتی خود طنزپردازان است.
 مجری برنامه طنز »قندپهلو« ادام��ه داد: همه ما در این 
زمینه صبر و روحیه انتقادپذیری مان کم اس��ت. همه ما 
از تعریف بیش ت��ر خوش مان می آید؛ تع��ارف که نداریم! 
دوست داریم ادامه بدهد و به او وقت اضافه هم می دهیم! 
اما اگر انتقاد کند سخت مان می شود. باید یاد بگیریم انتقاد 

گونه ای از امر به معروف است.
 رفیع درباره تش��ابه طنز و امر به  معروف بی��ان کرد: امر 
به معروف یک فریضه دینی اس��ت و وقت��ی جنبه ادبی و 
هنری پیدا می کند می تواند به طنز تبدیل شود و با زبان 
انتقادی هم این کار را انجام دهد. امر به معروف می تواند در 
حوزه سیاسی یا اجتماعی یا اقتصادی باشد. خط  قرمزها 
مشخص است؛ گنگ این روحیه انتقادپذیری ماست؛ چه 

دولت و چه ملت.
 

این طنزپرداز درباره وضعیت طنز گفت: فضای طنز نسبتا 
بد نیس��ت و در این سال ها ش��اهد رش��د طنز بوده ایم تا 
حدی در مطبوعات کمتر به طنز پرداخته می شود؛ یعنی 
مجالتی که در حد اس��تعداد و ظرفیت طنز ایران باش��د 
نداریم. تعداد محدودی هم وجود دارند که نتوانس��تند پا 
جای پای نش��ریات موفق  دوره های پیشین که حکم یک 

رسانه را داشتند، بگذارند.
 این ش��اعر با بیان اینک��ه ما نیازمند ج��دی گرفتن طنز 
در مطبوعات هس��تیم، بیان ک��رد: البت��ه فعالیت ها در 
ح��وزه کتاب خ��وب اس��ت و بس��یاری از طنزپ��ردازان 
کتاب های شان را منتشر می کنند. خوشبختانه فضا بازتر 

شد  و سخت گیری ها هم تا حدی کم رنگ تر شده است.
وی درباره کیفیت طنز امروز هم بیان کرد: در حوزه طنز از 
لحاظ کیفی شاهد رشد بیش تر طنز هستیم. طنزپردازان 
امروز خیلی عمیق تر به مسائل نگاه می کنند و از بسیاری از 

چارچوب های نخ نما و کلیشه ای پرهیز می کنند در صورتی 
که در دهه های گذشته بس��یاری از موضوعات به صورت 
کلیشه ای و مشترک در تمام نشریات طنز استفاده می شد.

 رفیع ادامه داد: اما نس��ل امروز خیلی عمیق تر ، دقیق تر و 
جهانی تر به طنز فکر می کند و طنز را شیوه بیانی می داند 
که می توان از آن برای رفع مشکالت اخالقی و اجتماعی و 

ساختن جامعه ای بهتر استفاده کرد.
 وی همچنین درباره رسالت طنزنویس در زمان نزدیک  به 
انتخابات اظهار کرد: طنزنویس باید از طریق همان رسالت 
اصلی خود عمل کند. او باید قبل و بعد از انتخابات این کار 
را انجام دهد و خود را به یک زمان محدود نکند. طنزپرداز 
به عنوان یک شهروند خاص که جزو طبقه فکر ، فرهنگ و 

هنر جامعه است، رسالت  های خاصی دارد.
 رفیع دید جامع را یکی از ملزومات طنزنویس دانس��ت و 
گفت: طنزنویس باید در خدمت تعیین سرنوشت جامعه 

باشد و از واقعیت ها برای حضور مردم استفاده 
کند. او همچنین باید ب��ا نگاه انتقادی به 

کاس��تی ها و نواقص بنگرد؛ یعنی هم 
بی��ان ضروریات و الزام��ات حضور 
مردم در صحنه های تعیین کننده، 
هم بیان انتقادی به مس��ائلی که 

باید تغییر کند، داشته باشد.
 وی همچنین افزود: طنزپرداز 
می تواند بر حض��ور مردم تاثیر 
داشته باش��د و از دیگر سو فضا 
را ب��رای حض��وری بهتر ش��اد 
نگ��ه دارد. او می توان��د با بیان 
موضوعات مرب��وط به انتخابات 
در مطبوع��ات و رس��انه ملی به 
عن��وان یک ن��وع هم��راه پیش 
بیای��د. در واق��ع یک��ی از وظایف 
طنز رس��انه ای همی��ن همراهی و 

هم قدمی با موضوع��ات روز جامعه 
اس��ت. طنزپ��رداز بای��د به تناس��ب 

اتفاقات��ی ک��ه رخ می ده��د در لباس 
خودش آن موضوع را همراهی کند.

 ای��ن طنزنوی��س درب��اره تاثی��ر طنز بر 
انتخابات بیان ک��رد: من طنز را یک موضوع 

جریان ساز در جامعه به خصوص در ایران می دانم. 
طنز می تواند تاثیر عمیقی ب��ر انتخاب مردم 

داشته باش��د. زمانی که طنزپرداز مسائل 
را خ��وب مطرح کند، قطعا جریان س��از 

خواهد بود.
 وی گفت: طنز می تواند تاثیر عمیقی بر 
مردم داشته باشد و وقتی بتواند مسائل 

را خوب مط��رح کند و حتی ب��ه طور ضمن��ی به برخی 
کاندیداها به دیده انتقاد بنگرد، اثر زیادی بر مردم دارد. در 

انتخابات پیش هم شاهد این موضوع بودیم.
 این شاعر درباره تاثیر طنز بر تهییج مردم برای شرکت در 
انتخابات اظهار کرد: جوهایی که نزدیک به انتخابات ایجاد 
می ش��د و جمالت طنزی که بین م��ردم رواج می یافت، 
حتی گاهی سرنوشت ساز می شد. پس طنز می تواند مردم 
را برای ش��رکت در انتخابات تهییج کن��د و به آرای آن ها 

سمت وسو دهد.
 رفیع در پای��ان گفت: طنزنویس می توان��د در حمایت از 
یک کاندیدا یا جریان خاص نقش ایفا کند ولی رسالتش 
این نیست که در خدمت یک جریان یا حزب یا فرد خاص 
باشد. باید آن چه به نفع جامعه و منافع کشور و مصلحت 
ملی اس��ت طنزپرداز در کنارش قرار بگیرد و از این که به 
بندگی سیاس��ی ف��ردی درآید، 

پرهیز کند.

بررسی شرایط طنز در کشور ؛

طنزپردازی که می داند چطور خطوط قرمز را دور بزند

پانزده نمایش برای حضور در بخش »میهمان« سی و 
چهارمین جشنواره بین المللی تئا تر فجر انتخاب شدند.

با نظر و دعوت سعید اسدی دبیر جشنواره سی و چهارم 
تئا تر فجر، تعداد 15 اثر نمایشی برای حضور در بخش 

میهمان جشنواره انتخاب شدند.
اسامی نمایش های ش��رکت کننده در بخش میهمان 

جشنواره )به ترتیب حروف الفبا( بدین شرح است:
گ��روه تئا تر »آران« ب��ا نمایش »اپ��رای مولوی« 

نوشته و کار بهروز غریب پور
گ��روه فرهنگی هن��ری هوم��ان هنر ب��ا نمایش 
»اروند خون« نوش��ته ای��وب آقاخان��ی و کارگردانی  

کوروش زارعی
گروه تئا تر »کوانتوم« با نمایش »اودیسه« نوشته 

امین طباطبایی و کارگردانی آرش دادگر
گروه تئا تر »حرک��ت« نمایش »بازار عاش��قان« 

نوشته محمد ابراهیمیان و کارگردانی هادی مرزبان
گروه تئا تر »ش��ایا« ب��ا نمایش »ترور« نوش��ته و 

کارگردانی حمیدرضا نعیمی
گروه تئا تر »پوش��ه« با نمایش »تکه های سنگین 

سرب« نوشته و کارگردانی ایوب آقاخانی
گ��روه تئا ت��ر »دی« ب��ا نمای��ش »خاط��رات و 

کابوس های یک جامه دار از زندگ��ی و قتل میرزا تقی 
خان فراهانی« نوشته و کارگردانی علی رفیعی

گروه تئا تر »معاصر« با نمایش »در خواب دیگران« 
نوشته و کارگردانی نادر برهانی مرند

 گروه تئا ت��ر »پرچین« با نمای��ش »دعوت به دو 
نمایش همراه« نوشته و کارگردانی محمد رحمانیان

گ��روه تئا ت��ر »اس��توویداتو« ب��ا نمای��ش 
»دیوان شرقی - غربی«   نوشته  و کارگردا نی  محسن حسینی

 گروه تئا ت��ر »پاپتی ها« با نمایش »س��ال ثانیه« 
نوشته نشمینه نوروزی و کارگردانی حمید پور آذری

گروه تئا تر »یرما« با نمایش »شب آوازهایش ها را 
می خواند« نوشته یون فوسه و کارگردانی رضا گوران

گ��روه تئا تر »مانی« ب��ا نمایش »صب��ح به خیر« 
نوشته و کارگردانی سیروس همتی

گروه تئا تر »ما« با نمایش »من شاه ریچارد بودم« 
نوشته کیوان سررشته و کارگردانی محمد عاقبتی

گروه تئا تر »ب��ازی« با نمای��ش »وضعیت صفر« 
نوشته محمد چرمشیر و کارگردانی آتیال پسیانی

اجراهای صحنه ای و خیابانی سی و چهارمین جشنواره 
بین المللی تئا تر فجر به دبیری سعید اسدی از روز اول 

بهمن ماه در تهران آغاز می شود.

باتوجه به استقبال 10 هزار نفری دانش آموزان سراسر کشور 
از مس��ابقه فیلم س��ازی نور ابن هیثم، مهلت ثبت نام در این 

مسابقه تمدید شد.
به دلیل تمدید زمان ثبت نام در مس��ابقه فیلم سازی نور ابن 
هیث��م، برگزیدگان و فیل��م های منتخب ای��ن رقابت دانش 

آموزی، سوم اردیبهشت ماه سال آینده معرفی می شوند.
همچنین آیین اختتامیه این مس��ابقه که از مهر ماه امسال با 
انتشار فراخوانی کار خود را آغاز کرد، به اردیبهشت ماه سال 

95 موکول شد.
این مس��ابقه که میان دانش آموزان سراسر کشور برگزار می 
شود، هدف آشنایی این گروه سنی با موضوع علوم بینایی، نور 

و کاربردهای آن را پیگیری می کند.
نام گذاری این مس��ابقه نی��ز به نام ن��ور ابن هیثم ب��ه بهانه 
نامگذاری س��ال 2015 میالدی به نام س��ال ن��ور ابن هیثم 

دانشمند مسلمان ایرانی صورت گرفته است.
این مسابقه همچنین به دلیل استقبال گسترده دانش آموزان 
تا 22 بهمن ماه سال جاری هم زمان با سالروز پیروزی انقالب 
اس��المی ایران از دانش آموزان عالقه مند به فیلمسازی ثبت 

نام و آثار آنها را دریافت می کند.

جوایز مسابقه فیلم نور ابن هیثم نیز از 100 سکه بهار آزادی 
به 200 سکه بهار آزادی و تعداد برگزیدگان نیز از 100 اثر به 
200 اثر افزایش یافته است. 10 مدرسه و پژوهش سرای برتر 
نیز بر اساس آرای داوران مس��ابقه کمک هزینه 10 میلیون 
تومان��ی تجهیز آزمایش��گاه های خود را دریاف��ت می کنند. 
تاکنون بیش از 10000 دانش آم��وز در قالب گروه های دو 
یا سه نفره برای شرکت در این مس��ابقه فیلم سازی ثبت نام 

کرده اند.
ش��ایان ذکر اس��ت فیلم های یک دقیقه ای دان��ش آموزان 
با موضوع علوم بینایی، ن��ور و کاربرده��ای آن باید در گروه 
های دو یا سه نفره س��اخته و به دبیرخانه مس��ابقه فیلم نور 
 ابن هیثم ارس��ال ش��ود. همچنین بیش از 300 نمونه اثر در

 س��ایت http://noor.mustafaprize.org/  ب��رای 
الگوبرداری دانش آموزان نیز قرار داده شده است و تاکنون از 
همه استان ها و در سطحی وسیع متقاضیانی برای شرکت در 

این رقابت دانش آموزی ثبت نام کرده اند.
در پایان برگزاری مس��ابقه فیلم نور ابن هیثم نیز 2015 اثر 
منتخب دانش آموزی در س��ایتی برای عموم قابل دسترس 

خواهد بود و به جهانیان عرضه خواهد شد.

 معرفی برگزیدگان مسابقه فیلم نور ابن هیثم اردیبهشت ۹۵اجرای پانزده نمایش به دعوت دبیر جشنواره تئاتر فجر
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اخبارکوتاهاخبار کوتاه

 رییس سازمان  صنعت،معدن  و تجارت اس��تان چهارمحال و بختیاری گفت: 
نخستین و تنها طرح تولید چادر مشکی حجاب  کشور در چهارمحال و بختیاری  
به زودی به بهره برداری می رسد.  سید نعیم امامی در  مراسم بازدید معاون  صنایع  
بنیاد مستضعفان  از این طرح  صنعتی، اظهار کرد: طرح  تولید نساجی چهارمحال 
 و بختیاری  با بی��ش از 90 درصد پیش��رفت فیزیک��ی به  مراح��ل  تکمیلی و

 بهره برداری نزدیک ش��ده  اس��ت.وی افزود: این  واحد صنعتی ظرفیت  تولید 
ساالنه  10 میلیون  متر چادر مشکی را  دارد.  امامی خاطر نشان کرد: این  کارخانه  
با بیش از  یک هزار میلیارد ریال سرمایه  گذاری در استان  ایجاد شده  است که  

در زمان  بهره برداری زمینه  اشتغال مستقیم 200 نفر را  فراهم خواهد کرد.

وحید خلیل��ی در گفت وگو با خبرگزای دانش��جویان ایران )ایس��نا( - منطقه 
چهارمحال و بختیاری - گفت: با توجه به تجارب جهاد دانش��گاهی کشور در 
این عرصه و با پیگیری های مجدانه معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان، 
مجوز انتشارات کتاب جهاد دانش��گاهی چهارمحال و بختیاری از سوی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر شده و در چند روز آینده آیین افتتاحیه آن برگزار 
خواهد شد.خلیلی افزود: از این پس بر اساس آیین نامه نشر کتاب، مراحل اخذ 
مجوز نشر و چاپ کتاب محققان و پژوهشگران، معلمان، اعضای هیات علمی، 
دانشجویان و همه اهل و اصحاب قلم از طریق انتشارات جهاد دانشگاهی استان 
چهارمحال و بختیاری انجام می شود و متقاضیان می توانند درخواست چاپ و 
نشر کتاب های خود را به این انتشارات ارسال کنند.وی گفت: جهاد دانشگاهی 
یکی از پیشگامان عرصه چاپ و نشر کتاب است که وجود چندین شعبه پرسابقه 
انتشارات جهاد دانشگاهی در مراکز استان ها و فعالیت گسترده در چاپ و نشر 

کتاب و مقاالت، گویای این موضوع است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اس��تاندار استان چهارمحال و بختیاری 
از راه اندازی شبکه رس��می دولت با مردم در استان خبر داد. سیامک سلیمانی 
اظهار کرد: از امروز شبکه رسمی دولت با مردم راه اندازی می شود.وی افزود: این 
شبکه، یک سامانه امن برای مبادالت نامه های الکترونیکی بین مردم  و  پرسنل 
از طریق سیستم است. سلیمانی با اشاره به اینکه، شبکه دولت شبکه اختصاصی 
هماهنگی  میان دس��تگاه های دولتی و مردم اس��ت، تصریح کرد: این سامانه 
گامی در راستای درست مصرف کردن، کاهش زمان و هزینه ها و جلوگیری از 

واسطه ها و خطای انسانی است.

رییس هیات بسکتبال چهارمحال و بختیاری از شرکت ورزشکاران این استان در 
مسابقات قهرمانی کشور خبر داد.  نعیم امامی با اشاره به برگزاری مسابقات لیگ 
باشگاهی بسکتبال در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: مسابقات لیگ باشگاهی 
بسکتبال چهارمحال و بختیاری با حضور 13 تیم از سراسر این استان در سالن 
ورزشی انقالب شهرکرد برگزار و ورزشکاران برای کسب عنوان برتر باهم به رقابت 
پرداختند.وی با اشاره به حضور تیم هایی از شهر هفشجان، فرخشهر، شهرکرد، 
فارسان و بروجن در این دوره از مسابقات خاطرنشان کرد: مسابقات لیگ باشگاهی 
چهارمحال و بختی��اری با هدف انتخاب تیم منتخب برای حضور در مس��ابقات 
قهرمانی کش��ور برگزار و تیم های برتر معرفی ش��دند.رییس هیات بس��کتبال 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به درخشش تیم جوانان )ج( شهرکرد در مسابقات 
لیگ باشگاهی بسکتبال این اس��تان عنوان کرد: تیم بسکتبال جوانان )ج( مقام 

اول و تیم جوانان شهرکرد)الف( مقام دوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.
امامی با اشاره به اعزام تیم برتر این دوره از رقابت ها به مسابقات قهرمانی کشور 
افزود: مسابقات قهرمانی بس��کتبال کشور هفته آینده در ش��هر تهران برگزار و 

ورشکاران از سراسر کشور باهم به رقابت می پردازند.

رییس کمیته امداد ام��ام خمینی لردگان از برگزاری طرح ش��وق زیارت در این 
شهرستان خبر داد.

 محمدحسین ذیالبی با اش��اره به اهمیت برگزاری طرح شوق زیارت برای قشر 
نیازمند در این شهرستان اظهار کرد: زیارت قبور ائمه اطهار)ع( از  آثار گسترده 

معنوی و روحی فراوانی برخوردار است و باید بدان توجه ویژ ه ای شود.
وی اجرای طرح ش��وق زیارت را ایجاد بستر مناس��ب برای رساندن کمک های 
مردمی به نیازمندانی که در حسرت زیارت مانده اند برشمرد و افزود: با همکاری 
سازمان حج و زیارت، کمیته امداد امام خمینی و خیرین و نیکوکاران شهرستان 

لردگان 120 زائر از این شهرستان به حرم مطهر امام رضا)ع( اعزام می شوند.
ذیالبی هدف طرح شوق زیارت را شناسایی، معرفی، س��ازماندهی و اعزام افراد 
واجدالش��رایط به اماکن زیارتی برش��مرد و تصریح کرد: 120 نفر از مددجویان 
زیرپوشش خود از قبیل دختران بازمانده از تحصیل و مادران و زنان بی سرپرست 

و بدسرپرست شهرستان لردگان به مشهد مقدس اعزام می شوند.
رییس کمیته امداد امام خمینی لردگان بیان داشت: در طرح شوق زیارت زائران 

با  سه دستگاه اتوبوس به مدت هفت روز به  مشهد مقدس اعزام خواهند شد.
وی با اشاره به اهمیت حمایت خیرین از طرح شوق زیارت خاطرنشان کرد: با کمک 
خیرین و کمیته امداد این شهرستان می توان کلیه افراد تحت پوشش را به مشهد 
مقدس اعزام کرد. ذیالبی از اعزام 200 نفر مددجو به عتبات عالیات در سال جاری  
خبر داد و گفت: کمیته امداد امام خمینی شهرستان لردگان درسال 94 تا کنون 

200 نفر را به عتبات عالیات اعزام کرده است.

رییس کمیته امداد امام خمینی لردگان:
طرح شوق زیارت در لردگان 

برگزار می شود

  بهره برداری از تنها طرح تولید 
چادر مشکی حجاب کشور 

رییس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری:

مجوز »انتشارات جهاد دانشگاهی 
چهارمحال و بختیاری« صادر شد

شبکه رسمی دولت با مردم 
در استان راه اندازی شد

رییس هیات بسکتبال چهارمحال و بختیاری خبر داد:
شرکت بسکتبالیست ها در مسابقات 

قهرمانی کشور

مدیر کل فرهن��گ و ارش��اد اس��المی چهار محال  و 
بختیاری گفت: در دهه فجر امسال بیش از 60 برنامه 

شاخص در سراسر این استان اجرا می شود.
 جواد کارگران اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزی های 
صورت گرفته در ایام دهه فجر س��ال ج��اری بیش از 
60 برنامه ش��اخص فرهنگی هنری در چهار محال  و 

 بختیاری برگزار می شود.
وی افزود: مراس��م 12 بهم��ن از برنامه های محوری 
 دهه فجر اس��ت که امسال راس س��اعت 10 صبح در 

فرهنگ سرای بزرگ شهرکرد برگزار می شود.
کارگران با اشاره به اینکه برنامه های دهه فجر امسال 
همانند سال های پیش با ش��کوه هر چه تمام تر اجرا 
می شود ادامه داد: برگزاری جشن انقالب و عصر شعر، 
جنگ ش��ادی و اجرای موس��یقی از دیگر برنامه های 
ایام اهلل دهه فجر سال جاری در چهار محال  و  بختیاری 

است.
وی ادامه داد: اکران فیلم های سینمایی انقالب یکی 
از برنامه های اجرایی کمیته فرهنگی ستاد دهه فجر 

امسال در این استان است.
مدیرکل فرهن��گ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و 
بختیاری از برگزاری نمایش��گاه های هن��ری و عصر 
شعر انقالب در ش��هرکرد خبر داد و خاطرنشان کرد: 
در راستای برگزاری هر چه باشکوه تر برنامه های دهه 

فجر همکاری سایر کمیته  های مرتبط نیز الزم است.
وی بیان داشت: برپایی نمایش��گاه عکس انقالب در 
نگارخانه شهید شهرانی شهرکرد از جمله برنامه های 

مهم و ش��اخص دهه فج��ر در اس��تان چهارمحال و 
بختیاری است. کارگران گفت: عصر شعر در شهرستان 
کیار اجرا و نمایشگاه 35 اثر از هنر جویان رشته گرافیک 
در بخش پوستر گروهی نیز با تمهیدات صورت گرفته 

در ایام دهه فجر برپا می شود.
وی ادام��ه داد: نمایش��گاه تصوی��ر انق��الب در آینه 
مطبوعات و عصر شعر امام خمینی ) ره ( در دهه فجر 

امسال اجرا می شود.
وی تصری��ح کرد:اجرای برنامه ه��ای فرهنگی هنری 
شامل مسابقه و اهداء جوایز،نیز در راستای ایجاد شور 

و نشاط در برنامه های این دهه انجام می شود.
وی برگزاری نمایش  های صحنه ای انقالب را از دیگر 
ویژه برنامه های اثرگذار در زمینه شناخت جنبه های 
مختلف انق��الب اس��المی در دهه فجر س��ال جاری 

دانست.
وی عنوان کرد: اجرای طنز،گروه سرود،موسیقی های 
سنتی و کالسیک،سخنرانی و ش��عر خوانی و برپایی 
نمایشگاه دستاورد های انقالب از برنامه های محوری 

دهه فجر در چهار محال و بختیاری است.
مدیر کل ارشاد اس��المی چهار محال وبختیاری خاطر 
نشان کرد:دیدار و سرکش��ی از خانواده معظم شهدا، 
جانبازان و ایثار گران از برنامه های شاخص امسال در 

دهه مبارک فجر است.
وی عنوان کرد: برگ��زاری کارگاه آموزش��ی نمایش 
خالق با موضوع انقالب، اجرای سرود و ایستگاه عکس 
یاد گاری م��ردم با انق��الب نیز در راس��تای برگزاری 

شکوهمند دهه فجر در این استان انجام می شود.
این مسئول اضافه کرد: حمایت از گروه سرود به وسیله 
تولید آثار فاخر انقالبی با مضامین انقالب در راستای 
پرداختن به مفاهیم ارزشمند انقالب اسالمی از جمله 

دیگر برنامه های دهه فجر در این استان است.
وی با بیان اینکه جشن سالروز ورود امام خمینی )  ره ( به 
ایران و روز شهرستان فارسان در این شهرستان برگزار 
می ش��ود ،گفت: با توجه ب��ه برنامه ریزی های صورت 
گرفته نمایشگاه هنرهای تجسمی نیز در این دهه در 

استان چهارمحال و بختیاری برپا می شود.
کارگران ادامه داد: نمایشگاه خوش نویسی فجر انقالب 
در راستای بیان هنرمندانه آرمان های انقالب اسالمی 

در شهرستان فارسان برپا می شود.
وی از پوشش خبری و تصویری برای راهپیمایی یوم اهلل 
22 بهمن خبر داد و گفت: همزمان با دهه فجر انقالب 
شکوهمند اسالمی همایش »تبیین نقش فرهنگ و 

هنر در انقالب اسالمی« در شهرکرد برگزار می شود.
 وی تصریح کرد: اج��رای نمایش در مرکز اس��تان و 
برگزاری کارگاه ب��ا موضوع انقالب وی��ژه نونهاالن و 
نوجوانان در راستای آشنایی نسل جدید با ارزش  ها و 

آرمان های انقالب اسالمی انجام می شود.
مدیرکل فرهن��گ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و 
بختیاری تاکی��د کرد: گردهمایی و حضور حماس��ی 
اصحاب فرهنگ و هنر در راهپیمایی ش��کوهمند22 
بهمن امسال همانند سال های پیش از دیگر برنامه های 

دهه مبارک فجر در این استان است.
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مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:

فعالیت 800 معاون و مربی پرورشی 
در چهارمحال و بختیاری

استاندار چهارمحال و بختیاری:

تقویت زیر ساخت های گردشگری 
زمینه ساز توسعه است

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از فعالیت 800 معاون 
و مربی پرورشی در این استان خبر داد.

 بهروز امیدی با اش��اره نق��ش معاون��ان و مربیان پرورش��ی در تربیت 
و هدای��ت دانش آم��وزان چهارمحال و بختی��اری اظهار ک��رد: مربیان 
و معاونان پرورش��ی نق��ش تاثیرگ��ذاری در ای��ن زمینه دارن��د و باید 
 با برنامه ری��زی مناس��ب بتوانی��م از این ظرفی��ت نهایت اس��تفاده را

 ببریم.
وی با اش��اره به نقش معاونان و مربیان پرورش��ی در تربیت اجتماعی، 
دینی و سیاسی دانش آموزان خاطرنشان کرد: وظیفه معاونان و مربیان 

پرورشی چهارمحال و بختیاری ایجاد بستر و فضای مناسب جهت سوق 
دادن دانش آموزان به باورهای دینی و اجتماعی جامعه اسالمی و ایرانی 
است.مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری تربیت، آموزش 
سبک زندگی اسالمی و ایرانی، بررسی آسیب شناسی روانی، اجتماعی 
و فرهنگی،  هدایت تحصیلی، بهداش��ت روانی دانش آموزان را از وظایف 
معاونان و مربیان پرورش��ی این استان برش��مرد و افزود: برای شناخت 
اس��تعدادهای دانش آموزان باید س��رمایه گذاری الزم در این راستا در 

دستور کار قرار گیرد.
وی آموزش و پ��رورش را یک دس��تگاه مه��م و اثربخ��ش در تربیت و 
هدایت دانش آموزان برش��مرد و گف��ت: آموزش و پ��رورش نقش مهم 
 و اساسی در رشد و توس��عه کش��ور دارد و از اهمیت ویژه ای برخوردار

 است.
امیدی بیان داش��ت: آموزش و پرورش با بهره گی��ری از ثروت فرهنگ 
دینی اس��المی و ایرانی نقش مهمی در رش��د و ش��کوفایی اس��تعداد 
دانش آموزان دارد.وی با اش��اره به اهمیت شناس��ایی نیاز دانش آموزان 
و بررسی آس��یب های اجتماعی در جامعه عنوان کرد: معاونان و مربیان 
پرورشی چهارمحال و بختیاری با پاسخگویی درست به نیازهای روحی 
و اجتماعی می توانند دانش آموزان را در پویایی و انتخاب مسیر درست 

زندگی هدایت و ارشاد کنند.
وی گفت: نیازهای روحی روانی و اجتماعی دانش آموزان باید شناسایی 

و مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت ارتقاء 
و بروزرسانی مربیان و معاونان پرورشی در این استان خاطرنشان کرد: 
بهسازی و توانمندسازی نیروی انس��انی در آموزش  و پرورش از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است و باید مورد توجه قرار گیرد.

 اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری گفت: تقویت و توس��عه زیر س��اخت های 
گردشگری زمینه ساز توسعه استان چهارمحال و بختیاری است.

قاسم سلیمانی دش��تکی با اش��اره به اینکه تقویت و توس��عه زیر ساخت های 
گردش��گری زمینه سازتوس��عه چهارمحال و بختیاری اس��ت، اظهار داش��ت: 
چهارمحال و بختیاری به واسطه داشتن شرایط اقلیمی و توپوگرافی خاص دارای 

جاذبه های گردشگری و توریستی بسیاری است.
وی عنوان کرد: بهره گیری از این ظرفیتی های گردش��گری خدادادی نیازمند 
توسعه زیر ساخت ها در این حوزه است که نیازمند س��رمایه گذاری در استان 
است. اس��تاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این استان رودخانه، تاالب، 
قله ه��ای مرتفع، جن��گل، دریاچ��ه و ... وج��ود دارد و باید از ای��ن جاذبه های 
گردش��گری بهره کافی برده شود. قاسم س��لیمانی دش��تکی با بیان اینکه این 
 استان به واسطه داش��تن جاذبه های گردش��گری طبیعی و آب و هوای خنک 
می تواند قطب گردش��گری کش��ور بش��ود، بی��ان ک��رد: باید ت��الش کرد که 
سرمایه گذران در استان جذب شوند و در حوزه های مختلف گردشگری سرمایه 
گذاری کنند. وی ادامه داد: احداث مجموعه های گردشگری و افزایش کیفیت 
در خدمات رس��انی گردش��گری نقش مهمی در افزایش ورود مسافر به استان 
چهارمحال و بختیاری دارد. بهره گیری از ظرفیت های روستاهای تاریخی برای 
جذب گردش��گر در چهارمحال و بختیاری ضرورت دارد. استاندار چهارمحال و 
بختیاری افزود: توسعه زیر س��اخت ها در مناطق گردشگری استان زمینه ورود 
مسافران و گردشگران را فراهم می کند که این مهم موجب افزایش درآمد مردم  

استان و رونق گرفتن بازارهای آن می شود.
وی با بیان اینکه بهره گی��ری از ظرفیت های روس��تاهای تاریخی برای جذب 
گردشگر در چهارمحال و بختیاری ضرورت دارد، اذعان داشت: این استان دارای 
بیش از ۷00 روستا است که بس��یاری از این روستاهای تاریخی و بکر هستند و 
باید در مسیر جذب گردشگر و مسافر مورد توجه قرار بگیرند. استاندار چهارمحال 

و بختیاری یادآور شد: اطالع رس��انی و معرفی جاذبه های طبیعی استان نقش 
مهمی در جذب مسافر و گردشگر به اس��تان دارد و باید از ظرفیت رسانه ها در 
این زمینه بیشتر استفاده کرد. ورود مسافر و گردش��گر به استان چهارمحال و 
بختیاری روند افزایشی دارد. قاسم سلیمانی دشتکی عنوان کرد:میهمان نوازی و 
ایجاد خاطره خوش در ذهن مسافران و گردشگران فعلی استان می تواند تبلغی 
مهم برای استان باشد که زمینه ساز ورود مسافران و گردشگران دیگر است. وی 
یادآور شد: در حال حاضر ورود مسافر و گردشگر به استان چهارمحال و بختیاری 
روند افزایشی دارد و هرسال ورود مسافران نسبت به سال گذشته آن بیشتر شده 

است که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاري گفت: حسگرهاي نشست گاز 
مونواکسیدکربن، در صورت نشست بیش از حد مجاز گاز CO باعث قطع جریان گاز 
و یا اعالم هشدار مي شوند و مي توانند در کاهش خطر گازگرفتگي موثر واقع شوند. 
سیامک حیدری در رابطه با عوامل مرگ و میر ناشي از انتشار گاز مونواکسید کربن 
اظهار کرد: عدم وجود تهویه مناسب و کافي، شکستگي شیشه بخاري، استفاده از 
شومینه، عدم استفاده از کالهک خروجي مناسب براي دودکش و نصب دودکش 

افقي در مسیر طوالني موجب انتشار گاز مونواکسید کربن در فضا مي شود.
وي خروج دودکش از پنجره و یا باالتر نبودن دودکش از جان پناه پشت بام، قرار دادن 
خروجي دودکش در سطل آب، استفاده از دودکش با قطر کم و یکسان نبودن قطر 
دودکش در مسیر دود خروجي، استفاده از دودکش با جنس نامناسب خرطومي و 
یا آکاردئوني و عدم اطمینان از باز بودن مسیر دودکش  را از جمله دیگر عوامل موثر 
در انتشار گاز مونواکسید کربن در فضا دانس��ت و افزود: مشترکان باید با آزمایش 
توسط چراغ قوه، ش��عله و یا وزنه از باز بودن مسیر دودکش اطمینان حاصل کنند 
زیرا در غیر این صورت دود حاصل از احتراق و گاز مونو اکسید کربن به محیط باز 
مي شود. حیدری خاطرنشان کرد: در ساختمان هاي داراي پنجره هاي دوجداره، 

استفاده از سیستم هاي گرمایشي جایگزین مانند شوفاژ یا سیستم هاي گرمایش از 
کف، استفاده از سیستم هاي تهویه مناسب در محیط بسته و وجود روزنه هاي زیر 

درب ها در جلوگیري از خطر گازگرفتگي موثر هستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به تاثیر نوع بخاري هاي مورد استفاده در افزایش 
و یا کاهش خطر گاز گرفتگي، تصریح کرد: استفاده از بخاري متناسب با فضاي اتاق، 
بخاري هاي داراي سیس��تم ODS، عدم تبدیل بخاري و سایر وسایل گرمایشي 
غیرگاز سوز به گازسوز و استفاده از آن ها و استفاده از بخاري هاي بدون دودکش در 
محیط هاي بزرگ و داراي تهویه مناسب در کاهش خطر انتشار گاز مونواکسید کربن 
موثر هس��تند. وي در ادامه گفت: قرار دادن خروجي دودکش در ظرف آب اشتباه 
است زیرا آب به هیچ عنوان با CO واکنش نمي دهد و آن را خنثي یا جذب نمي کند 
و در نتیجه ذرات CO به صورت حباب هاي ریز از آب خارج شده و در محیط انتشار 
مي یابند. حیدری با بیان اینکه استفاده از ش��ومینه به دلیل سرعت باالي مصرف 

هواي محیط و در تماس بودن گازهاي حاصل از سوخت با محیط اطراف احتمال 
وقوع گازگرفتگي را افزایش مي دهد، تصریح کرد: نحوه نصب لوله هاي بخاري نیز 
در کاهش این مهم موثر است و براي متصل کردن و افزایش طول لوله هاي بخاري 
قسمت هاي داراي شیار به س��مت باال داخل لوله ها وارد ش��وند تا از نشست دود 
خروجي از میان فاصله هاي لوله ها جلوگیري شود و به ازاي هر یک متر مسیر افقي 
سه متر مس��یر عمودي براي لوله هاي بخاري تعبیه شود. به گفته وي حسگرهاي 
نشست گاز مونواکسیدکربن، در صورت نشست بیش از حد مجاز گاز CO باعث 
قطع جریان گاز و یا اعالم هشدار مي شوند و مي توانند در کاهش خطر گازگرفتگي 
موثر واقع شوند. وي گفت: حسگرهاي اکسیژن)ODS( نیز مي توانند به روش مشابه 
در صورت کاهش میزان اکسیژن جریان گاز را قطع کنند. حیدری با تاکید بر استفاده 
از دودکش هاي جداگانه براي وسایل گازسوز با برچسب انرژي مناسب، اظهار کرد: 
فضاي موجود در منزل باید به گونه ای باشد که بتواند هواي مورد نیاز وسیله گازسوز 

را تامین کند و وسایل گازسوز باید طوري نصب شوند که امکان خاموش شدن آن ها 
از طریق باد نباشد.وي از مشترکان خواست تا از اجاق گاز براي گرمایش استفاده 

نکرده و از خشک کردن لباس بر روي بخاري خودداري کنند .
 CD مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان تهیه و توزیع بروش��ور و پمفلت و کتابچه و
آموزشي، برگزاري نمایشگاه و اطالع رساني در ش��روع فصل سرد سال، برگزاري 
دوره هاي آموزش��ي در مدارس، بین کارکن��ان ادارات و نیز دوره هاي آموزش��ي 
عمومي، ارسال پیامک هاي آموزشي و تبلیغاتي را از اقدامات شرکت گاز در راستاي 

اطالع رساني به منظور کاهش خطر گازگرفتگي دانست.
وي در پایان چاپ بنر و دیوارنویسي در راس��تاي افزایش آگاهي عمومي در سطح 
اس��تان، ارائه آموزش از طریق برنامه هاي تلویزیوني و رادیویي و همکاري با صدا و 
سیماي استان، آموزش به آژانس هاي امالک و تهیه چک لیست به منظور اینکه در 
زمان خرید و فروش و اجاره به طرفین تحویل داده شود را از دیگر اقدامات شرکت 
گاز به منظور افزایش آگاهي عنوان کرد و گفت: خوشبختانه به دلیل آموزش هاي 
ارائه شده، افزایش آگاهي مردم و برودت نسبتا پایین هوا در سال گذشته موردي از 

فوت ناشي از گازگرفتگي مشترکین خانگي گاز طبیعي رخ نداد.

حسگرهاي نشست گاز مونواکسیدکربن ، مفید  در کاهش خطر گازگرفتگي 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهار محال  و بختیاری خبر داد:

اجـرای 60 برنامه شاخص در دهــه فجر 
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خبرخبر

هفتاد و دومین جلسه س��تاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به 
ریاست دکتر محمدرضا مخبردزفولی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی 

در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
دکتر منصور کبگانیان، دبیر س��تاد راهبری اجرای نقش��ه جامع علمی 
کشور در تشریح دستور این جلس��ه گفت: با توجه به نهایی شدن احکام 
برنامه شش��م توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کش��ور از س��وی 
اعضای جلس��ه نگرانی  هایی مبنی بر اینکه این احکام با پیش��نهادهای 
 دس��تگاه  ها و وزارتخانه  ه��ای ذی رب��ط کم��ی تداخ��ل دارد، مط��رح 

شد.
وی افزود: در این جلسه تمام دستگاه  هایی که در حوزه علم و فناوری فعال 
بودند، تقاضا داشتند که س��ازمان مدیریت و برنامه  ریزی، پیشنهادهایی 
که از س��وی وزارتخانه  ه��ا و دس��تگاه  های مربوطه در ش��ورای س��تاد 
 راهبری اجرای نقش��ه جامع علمی کش��ور مطرح ش��ده را مدنظر قرار 

دهد.
عضو ش��ورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد: اعضای حاضر درجلس��ه 
نسبت به پایین بودن بودجه پژوهش��ی الیحه برنامه ششم توسعه تذکر 
دادند، چ��را که معتقدند این بودجه کم پژوهش��ی به هی��چ وجه ما را به 

چشم انداز و اهداف مندرج در نقشه جامع علمی کشور نمی  رساند.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: در این جلسه همچنین 
رییس جهاد دانش��گاهی اع��الم کرد اساس��نامه »نهاد مل��ی پژوهش و 
فناوری« نهایی و به دبیرخانه س��تاد راهبری اجرای نقش��ه جامع علمی 
کشور تقدیم شده که پس از بررسی کارشناسی این اساسنامه در جلسه 

ستاد مطرح خواهد شد.
دکت��ر کبگانیان همچنین با اش��اره به برگزاری مراس��م اه��دای جایزه 
بین  الملل��ی پیامب��ر اعظ��م )ص( گفت: در این جلس��ه ضمن تش��کر و 
قدردان��ی از زحمات معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری در 
ارتباط با جایزه بین  الملل��ی پیامبر اعظم )ص(، برخی از اعضاء نس��بت 
 به عدم ش��رکت مقامات عال��ی رتبه اجرای��ی برای تقدی��م جوایز تذکر

 دادند.
وی افزود: مهم ترین دس��تور جلسه س��تاد راهبری ادامه بررسی »طرح 
آمای��ش آم��وزش عالی« ب��ود و در این جلس��ه ب��ا حض��ور نمایندگان 
وزارتخانه های صنایع و کار، مباحث مربوط مورد بحث و بررسی صورت 

گرفت.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد: نکته مهمی که در این سند 
مورد تأکید قرار گرفته، این نکته اس��ت که دانشگاه آزاد اسالمی باید در 
سند آمایش آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد و نیز هماهنگی بین نظام 

دولتی و غیردولتی حتما لحاظ شود.
دبیر س��تاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کش��ور گفت: وزارت علوم 
و بهداشت نیز متعهد ش��د در حوزه دانش��گاه  های غیردولتی به ویژه در 
دانشگاه آزاد اس��المی بر اس��اس اس��تانداردها و معیارهای قابل قبول 

فعالیت شود.

 محققان ایرانی موفق به تهیه موادی شدند که برای درمان ریشه دندان 
مورد استفاده قرار می گیرد که با استفاده از این مواد، از شکست دندانی 
جلوگیری می شود.شایع ترین  درمان در حوزه دندانپزشکی، درمان ریشه 
دندان است و این در حالی است که بیش��ترین شکست های این درمان 
ناشی از مواد پرکننده آن است.ماده پرکننده ریشه دندان، ماده ای به نام 
»گوتاپرکا« است که برای مهر و موم کامل ریشه، نیازمند یک سیلر است. 
سیلرها چند سال پس از درمان از بین می روند و محققان ایرانی در قالب 

یک طرح موفق به بهبود خواص سیلری با فناوری نانو شدند.
در این ط��رح با عن��وان »درمان ریش��ه دندان با اس��تفاده از نانوس��یلر 
"HTND«، ماده پرکنن��ده کانال  ریش��ه دندان با اس��تفاده از فناوری 
نانو سنتز و مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت.ماده پرکننده کانال ریشه 
دندان، توانایی اتصال به دی��واره های کانال را ن��دارد و به همین منظور 
برای پرکردن فض��ای باقیمانده میان »گوتاپرکا« و دی��واره های کانال، 
از سیلرهای مختلفی استفاده می ش��ود. سیلرها عمدتا شامل یک پودرو 
یک مایع هستند که مخلوط آنها به صورت خمیری به همراه »گوتاپرکا« 
 در ریش��ه دندان قرار می گیرد. یک س��یلر خوب بایس��تی مه��ر و موم 
غیر قابل نفوذی را در برابر مایع بافتی و میکروارگانس��یم ها ایجاد کند.

به همین دلیل محققان درصدد آمدند تا با اس��تفاده از یک نوع سیلر که 
در » گوتاپرکا« وجود دارد، مانع شکس��ت های دندان��ی بعد از پرکردن 
 دندان شوند.از این طرح می توان برای جلوگیری از شکست دندانی و از 
 دست دادن دندان طبیعی بهره برد، همچنین با بهره گیری از این طرح،

 از هدر رفت مواد برای مهر و موم دندان هم جلوگیری می شود.
در حال حاضر سیلرAH۲۶   با کاربردی مشابه برای درمان ریشه دندان 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد.آزمون های مقایسه نانو سیلر HTND با 
س��یلرAH۲۶   بر روی بیش از ۵۰۰ نمونه دندان حیوانی و انس��انی در 
چندین طرح تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اجرا شده است.

همچنین نانو س��یلرHTND   از یک نانوپودر و یک مایع تشکیل شده 
که به همراه »گوتاپرکا« برای مهر و موم کامل ریشه دندان مورد استفاده 

قرار می گیرد. 

بررسی نهایی اساسنامه 
»نهاد ملی پژوهش و فناوری«

توسط محققان ایرانی؛

ساخت نانو مواد موثر  در درمان های 
دندانپزشکی 

محققان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر نمونه های 
نانوکامپوزیتی تهیه کرده اند که کاربرد اصلی آن ها 
در بسته بندی مواد غذایی است. این نانوکامپوزیت 
به دلیل وجود نانوذرات ضد باکتری در ساختار خود، 
منجر به افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی بدون 

استفاده از مواد نگهدارنده می شود.
با توجه به هزینه  باالی تولید و تهیه  منابع س��الم و 
کافی غذایی، افزایش زم��ان ماندگاری مواد غذایی 
امری بسیار ضروری و مهم است. اهمیت این موضوع 
به منظور تولید مواد با کمترین هزینه و بیش��ترین 
ارزش غذایی است. راه های مختلفی برای جلوگیری 
از فس��اد مواد غذایی وج��ود دارد ک��ه از آن جمله 
می توان به اس��تفاده از مواد نگهدارنده و همچنین 

بسته بندی مواد غذایی اشاره کرد.
دکتر سعیده ابراهیمی اصل مجری طرح، در مقایسه  
دو روش ذکر شده در حفاظت از مواد غذایی عنوان 
کرد: »به هنگام استفاده از مواد نگهدارنده، مجبور 
به اضافه کردن مواد شیمیایی به مواد غذایی هستیم 
تا مانع از رشد میکروارگانیس��م ها شویم. اما همین 
مواد خ��ود باعث پایی��ن آم��دن ارزش غذایی و در 
درازمدت موجب فساد آن می شوند. بنابراین بهترین 
روش برای حفاظت از فساد مواد غذایی استفاده از 

بسته بندی های اصولی و بهداشتی است.«
به گفته  ای��ن محقق، در این ط��رح، نانوکامپوزیتی 
طراحی شده است که می تواند در صنعت بسته بندی 

مواد غذایی استفاده شود.
وی در ادامه در توضیح نانوکامپوزیت آزمایشگاهی 
سنتز شده و خصوصیات آن افزود: »نانوکامپوزیت 
سنتز ش��ده ترکیبی از نانوذرات مس و پلیمرهای 
م��ورد اس��تفاده در صنای��ع بس��ته بندی اس��ت. 
طوالنی کردن مدت زمان نگهداری و س��الم ماندن 
 م��واد غذایی در ای��ن نوع بس��ته بندی نس��بت به 
بس��ته بندی های معمولی از مهم ترین مزیت های 
 اس��تفاده از ای��ن نانوکامپوزی��ت اس��ت. از طرفی 
س��اده بودن روش تولی��د از دیگ��ر برتری های آن 
است. در واقع برخالف س��ایر روش های تولید که از 
روش هایی مانند الیه نشانی به وسیله  دستگاه های 
پیش��رفته بر روی سطح نایلون اس��تفاده می کنند 
با روش پیش��نهادی در ای��ن طرح ب��ه راحتی و با 
دس��تگاه های موج��ود تولید پالس��تیک می توان 
اقدام به تولی��د این نایلون های ض��د باکتری  در هر 
 کارگاه بسته بندی کرد و نیازی به خرید تجهیزات 
گران قیم��ت و متحمل ش��دن هزینه ه��ای گزاف 
نیست«. الزم به توضیح است که مس یکی از عناصر 

الزم برای متابولیسم س��لولی و همچنین 
یک��ی از عناصر مه��م برای ارتب��اط میان 
نورون های عصبی اس��ت. ب��ا توجه به این 
نکات و در نظ��ر گرفتن اینک��ه وجود آن 
در رژیم غذایی ب��ا اس��تانداردهای مجاز 
جهان��ی در ح��دود ۲ ت��ا 1۰ میل��ی گرم 
اس��ت، می تواند به عنوان ی��ک ماده  ضد 
میکروبی با خ��واص بهتر و اثرات س��می 
کمتر جایگزی��ن نانو مواد دیگ��ر از جمله 
نق��ره ش��ود. ابراهیمی اص��ل درخصوص 
نح��وه  انج��ام آزمایش ه��ای ص��ورت 
 گرفت��ه، عن��وان ک��رد: »در آزمایش های 
صورت گرفته به روش ساده و ارزان احیای 
ش��یمیایی، نانوذرات مس درون ماتریس 
پلیمری زمینه )هیدوکسی پروپیل متیل 
س��لولز که یک پلیمر آبدوست است( قرار 
گرفته اند. ای��ن ذرات دارای ابعادی کمتر 
از 1۰۰ نانومترند و به طور یکنواخت درون 
ماتریس پلیمر پراکنده می شوند. بررسی 
خ��واص میکروبی ب��ه روش مولر هینتون 
آگار انجام شده است. از طرفی برای مطالعه 
 میزان مقاومت مکانیکی از دستگاه تنسایل استفاده 
شده است«. طبق بررس��ی های صورت گرفته، این 
نانوکامپوزیت خواص ضدمیکروبی خوبی در مقابل 
دس��ته ای از باکتری های بیماری زای گرم مثبت یا 
گرم منفی از خود نشان می دهد. بنابراین با کاربرد 
این نانوکامپوزیت ارزش غذایی مواد غذایی و داروها 
بدون نیاز به نگهدارنده های ش��یمیایی مضر حفظ 
خواهد ش��د. عالوه بر این، انعطاف، شکل پذیری و 
مقاومت مکانیکی مواد مورد استفاده در بسته بندی 
از دیگر دغدغه های مهم و قابل مطالعه است. بررسی 
خاصیت مقاوم��ت مکانیک��ی ای��ن نانوکامپوزیت 
نیز حاکی از باالتر بودن ای��ن ویژگی در نمونه های 
 س��نتز ش��ده در مقایس��ه با پلیمر خالص اس��ت. 
ضم��ن اینکه ب��ه دلیل اس��تفاده از مواد با منش��اء 
 س��لولزی، اس��تفاده از این م��واد در بس��ته بندی 
مواد غذایی زیست سازگاری خوبی با ارگانیسم های 
ب��دن نش��ان می ده��د. همچنی��ن اس��تفاده 
 از این نان��وذرات در بس��ته بندی ش��یر با خصلت 
آنتی باکتریال و ضد قارچی ای��ن نانو ذرات موجب 
افزایش عمر ماندگاری این فرآورده تا 3۲ روز بدون 

افزودن هیچ گونه ماده  نگهدارنده شده است.

Smart Candle نخستین شمع هوشمندی است که تاکنون ساخته 
شده است. 

این شمع هوشمند از طریق یک برنامه نرم افزاری اختصاصی قابل کنترل 
است و به این ترتیب می توانید در هر زمان و مکان از شعله های زیبای این 
شمع های هوشمند برای تامین روش��نایی یا نورپردازی محیط استفاده 

کنید. 
رنگ و شدت نور این شمع قابل تغییر است. می توان از شمع های هوشمند 

به عنوان چراغ خواب های امن به خصوص برای کودکان استفاده کرد. 
ب��رای ذخی��ره بات��ری این 
ش��مع ها می توان براس��اس 
یک برنامه زمان بندی ش��ده 
از شمع اس��تفاده و در زمان 
مورد نظ��ر آن را خاموش یا 

روش کرد. 
در حقیق��ت ای��ن ش��مع 
هوش��مند تلفیقی از سنت و 

مدرنیته است.

Eyesynth یک سیستم صوتی و تصویری اختصاصی برای افراد نابیناست.
این سیس��تم از یک عینک و رایانه کوچک تش��کیل ش��ده و مش��خصات و 
ویژگی های محیط اطراف را به صورت س��ه بعدی ثبت می کند س��پس این 
اطالعات جمع آوری شده به صدای قابل فهم برای افراد نابینا تبدیل می شود. 
کاربر با استفاده از این سیستم نه تنها می تواند اش��کال و فضاها را شناسایی 

کند، بلکه از بعد سوم نیز اطالعاتی به دست می آورد. 
صدای تولید شده در این سیستم مفهوم انتزاعی است. یعنی از کلمات استفاده 
نمی شود و سیستم بر اساس زبان جدیدی عمل می کند که مغز به طور خودکار 
آن را تشخیص می دهد.صدای 
تولید شده از طریق استخوان 
س��ر منتق��ل خواه��د ش��د، 
بنابرای��ن از خس��تگی گوش 

جلوگیری می شود.
تصاویر ابتدا از عینک به رایانه 
منتقل می شود و کاربر پس از 
پردازش این اطالعات بازخورد 

آن را دریافت می کند.

انویدیا س��وپرکامپیوتر جدید خ��ود، ویژه خودروه��ای خودران را در نمایش��گاه 
الس وگاس رونمایی کرده و جین-هس��ون هوآنگ مدی��ر اجرایی توضیحات فنی 
 Drive PX۲ و امسال سوپرکامپیوتر Drive CX درباره آن ارائه کرد.سال گذشته
رونمایی ش��د که مملو از پردازنده های مختلف با کارآیی های متنوع بوده و قدرتی 
معادل 1۵۰ لپ تاپ مک بوک پ��رو دارد.اما این س��وپرکامپیوتر بااین همه قدرت، 
در داخل یک جعبه کوچک غذا نیز جا می ش��ود و با 1۲ سی پی یو که 8 ترافالپ را 
پشتیبانی می کند،بیش از ۲4 عملیات عمیق را برای انجام در خودروی خودران در 

هر ثانیه انجام می دهد.
معماری خنک کننده این س��وپرکامپیوتر نیز جالب توجه ب��وده و این همه قدرت 
تولیدشده توسط فن های تعبیه شده و نصب مواد ویژه، خنک می شود.طراحان در 
انویدیا معتقدند برای خودروهای خودران نیاز به صدها پردازنده پرقدرت هم زمان 
است تا بتوان حسگرها، کنترل کننده ها، سیستم یادگیری و پاسخ )به جای گفتن و 
دریافت از سیستم کلود( و ده ها آیتم مرتبط را به طور هم زمان مورد پردازش خودکار 
انجام داد و هوش مصنوع��ی می تواند در این راه حرف اصل��ی را بزند.به گفته مدیر 
اجرایی انویدیا، سوپرکامپیوتر PX۲ می تواند 1۲ دوربین ویدئویی را به طور هم زمان 
پردازش کند، سیستم تش��خیص موس��وم به Plus Lidar را جلو ببرد و سیستم 

راداری و حسگرهای اولتراسونیک را به راحتی پاسخ دهد.

دانشمندان چینی دو نوع از سلول های عصبی که می تواند باعث تحریک یا سرکوب 
ترس ذاتی ناش��ی از بو شود را شناس��ایی کردند که این کش��ف می تواند به درمان 
اختالالت مربوط به ترس کمک کند. دوان شومین از آکادمی علوم چین اظهار کرد: 
ترس ذاتی، که شامل چیزهایی مانند ترس از ارتفاع و حشرات می شود یک غریزه 
اصلی در حیوانات برای جلوگیری از خطر است که افزایش آن می تواند به اضطراب 
و حتی بیماری های روانی منجر شود. ش��ناخت مکانیسم نورون حیوانات می تواند 
به درمان اختالالت مربوط به ترس کم��ک کند. با ق��رار دادن موش ها در معرض 
بوی مدفوع ش��کارچی ها و ضبط پاس��خ های مربوط به ترس از قبیل بهت زدگی از 
روی ترس، لرزیدن و افزایش ضربان قلب ، تیم دوان به بررسی اینکه چگونه چنین 
ترس هایی مربوط به سلول های عصبی سوماتوستاتین مثبت و سلول های عصبی 
parvalbumin مثبت اس��ت پرداختند. وانگ هائو از دانش��گاه ژجیانگ، که او 
نیز در این پژوهش ش��رکت کرده بود اظهار کرد: هنگامی که س��لول های عصبی 
parvalbumin مثبت آنها مهار شد، احساس ش��جاعت در موش ها باقی ماند و 
با وجود تهدید یک شکارچی، همچنان به عملکرد عادی خود ادامه دادند در حالی 
که فعال شدن س��لول های عصبی سوماتوس��تاتین نیز همان اثر را ایجاد کرد. این 
سلول های عصبی مانند سوئیچ های ترس هستند و حتی بدون وجود بو نیز می توانند 
در موش ها پاسخ های ترس مانند فرار، افزایش ضربان قلب و بی اختیاری تولید کنند.

مشاغل مرتبط با مقوله امنیت در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
و ایجاد مزیت های رقابتی در کسب و کارهای نوین، در صدر فهرست 
شغل های پرطرفدار سال های آینده قراردارند. اطالع از مشاغلی که 
در آینده بازار کار بهتر و بیش��تری دارند به همه ما خصوصا آن دسته 
افرادی که در آستانه انتخاب رشته تحصیلی هستند، کم می کند تا با 
اولویت بندی عالئق، توانایی ها و البته ظرفیت های بازار کار دست به 
گزینش رشته تحصیلی بزنیم یا برای افزایش دانش وتوانمندی های 
خود در حوزه های مورد نیاز بازار کار سرمایه گذاری کنیم؛ دوره های 

آموزشی ببینیم یا مطالعه مان را افزایش  دهیم.
با گس��ترش زندگی دیجیتالی، خط��ر و احتمال س��رقت اطالعات و 
شکسته شدن حریم شخصی افراد نیز افزایش پیدا کرده است. به همین 
خاطر افرادی که دارای توانایی و دان��ش الزم در زمینه ارتقای امنیت 
در حوزه آی تی و حفظ حریم امن ش��رکت ها، کسب و کارها و حتی 
افراد باشند، از شانس بیشتری برای یافتن ش��غل مناسب و پردرآمد 

برخوردار خواهند بود.
متخصص�ان گ�ردآوری اطالع�ات ش�خصی ب�ه صورت 

دیجیتال
ای��ن اف��راد م��ی توانن��د مجموع��ه ای از اپلیکیش��ن ها، نرم افزارها، 
سخت افزارها و منابع اطالعاتی مرتبط با مس��ائل شخصی یا کاری را 

به کارگیرند و در مدیریت و اس��تفاده از آن ها به اش��خاص حقیقی و 
حقوقی سرویس  دهند.

مشاوران حفظ حریم خصوصی
این مشاوران نقاط آس��یب پذیر یا در واقع حفره های امنیت شخصی 
را حوزه های دیجیتالی و اینترنتی شناسایی و راه های پرکردن آن ها 

را آموزش می دهند.
روانشناسان متخصص حوزه زندگی در عصر ارتباطات

تا به حال خیلی ش��نیده ایم که زندگی در دوران دیجیتال و استفاده 
 از ابزاره��ای ارتباطاتی مانند گوش��ی های تلفن همراه هوش��مند و 
تبلت ها و... در کنار فوائد و لذت  هایی که دارد، عوارض روحی و روانی 

زیادی هم به دنبال می آورد.
 همین ع��وارض و بیم��اری های ناش��ی از آنها، گروهی از مش��اوران 
 و روانش��ناس ها را به وجد آورده که مش��خصا ب��ر روی مدیریت این 

آسیب ها و رفع آن ها کار می کنند. 
در واق��ع قرار اس��ت این مش��اوران ب��ه ما کم��ک کنند ب��دون این 
 عوارض روح��ی زندگ��ی در عص��ر ارتباط��ات و اطالع��ات را دنبال 

کنیم.
مشاوران نوآوری و خالقیت

فش��رده تر ش��دن رقابت در بازارهای مختلف و دشواری کسب سود، 

بس��یاری از کمپانی ها و سرمایه گذاران 
بزرگ دنی��ا را بر آن داش��ته اس��ت تا 

هزینه های فراوان��ی صرف نوآوری 
 در تولی��د محص��والت و خدمات 
کنند.  این س��رمایه گ��ذاری ها در 
واقع به معنی رونق کسب و کارهای 
جدیدی است که در آن ها افراد نان 

نوآوری ها و فکر کردن های ش��ان را 
می خورند. 

به همی��ن خاط��ر در آینده نه 
چن��دان دور حضور یک مش��اور 

نوآوری در هر مجموعه ای الزامی خواهد بود.
معماران استارتاپ ها

نوآوری ها و خالقیت ه��ا تنها به تولید محص��والت جدید و خدمات 
جذاب خالصه نمی ش��ود، س��اماندهی خالقانه س��اختار سازمانی و 
بازتعریف رون��د کار در کمپانی ه��ا نیز از جمله مواردی اس��ت که 

صاحبان کسب و کار در آیند بیشتر به آن توجه خواهند کرد.
به همین خاطر در آینده به نسل جدیدی از متخصصان نیاز خواهد 

بود که سازمان ها را برای نوآوری آماده کنند. 
این کارشناسان در واقع سلسله مراتب و روندهای کاری را در 
شرکت ها و سازمان ها به گونه ای تعریف می کنند که زمینه 

برای نوآوری و ابداعات فراهم شود.

شمع هایی از نوع هوشمند رونمایی از سوپرکامپیوتر انویدیا چشم هایی برای شنیدن کشف کلید ترس در موش ها

توسط محققان ایرانی به منظور بسته بندی مواد غذایی ؛

طراحـی نانوکامپوزیت های ضدباکـتری 

پنج شغل پرطرفدار آینده چیست؟
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3 هزار کارت ملی هوشمند 
در تیران و کرون صادر شده است

رییس اداره آب و فاضالب شهرستان دهاقان عنوان کرد:

عبور خط فاضالب دهاقان
 از زمین های کشاورزی

 پخت 10 تن حلیم نذری 
در سفید شهر آران و بیدگل

 مدی��ر جهادکش��اورزی ش��هرضا گف��ت: به مناس��بت 
فرا رس��یدن دهه فج��ر س��ال 1394 تع��داد 23 پروژه 
کشاورزی و دامداری در سطح شهرستان شهرضا افتتاح 

و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
 عبدالرض��ا تاکی در نشس��ت خبری با خبرن��گاران این 
شهرستان اظهار داشت: کشاورزی و دامداری، دو بخش 
مهم و تأثیر گذار در اقتصاد کشور است که سرمایه گذاری 
در آن زمینه ایجاد رشد و توسعه پایدار را فراهم می کند.

وی تصریح کرد: فعاالن بخش های کشاورزی و دامداری 
اس��تفاده از تمامی امکانات موجود و عل��ی رغم تمامی 
مشکالت، در راستای حفظ استقالل و خودکفایی کشور 

در عرصه تولید محصوالت مختلف تالش می کنند.
مدی��ر جهادکش��اورزی ش��هرضا از افتت��اح 23 پروژه 
کش��اورزی و دامداری در این شهرس��تان در دهه فجر 
امسال خبر داد و افزود: این پروژه ها با اختصاص اعتباری 

بالغ بر 128 میلیون و 58 هزار ریال ایجاد شده اند.
تاکی در خص��وص پروژه های دام��داری مدیریت جهاد 
کشاورزی شهرضا که در دهه فجر امس��ال مورد افتتاح 
 و بهره برداری ق��رار می گی��رد، عنوان داش��ت: افتتاح 
مرغداری در روستای ولندان با اختصاص اعتباری بالغ بر 
8 هزار میلیون ریال که 5 هزار میلیون ریال آن از آورده 
شخصی س��رمایه گذار و 3 هزار میلیون ریال آن از محل 
تسهیالت اعطایی تأمین می شود و زمینه اشتغال 4 نفر 

را ایجاد می کند از جمله این پروژه هاست.
وی گف��ت: پ��روژه گاوداری در روس��تای نظر آب��اد، با 
اختصاص اعتب��اری بالغ بر 10 ه��زار میلیون ریال که 2 
هزار میلیون ریال آن از آورده ش��خصی س��رمایه گذار و 
8 هزار میلیون ریال آن از محل اعطاء تسهیالت اعطایی 
تأمین شده و زمینه اش��تغال 4 نفر را نیز ایجاد می کند، 

بخش دیگری از پروژه های دامداری این مدیریت است.
مدی��ر جهادکش��اورزی ش��هرضا اظهار داش��ت: پروژه 
پرواربندی گوسفند، در روستای اسفرجان با اختصاص 
اعتب��اری بالغ بر 500 میلی��ون ریال که تماماً از س��وی 
سرمایه گذار تأمین می ش��ود و زمینه اشتغال یک نفر را 
فراهم می کند نیز در دهه فجر امس��ال مورد افتتاح قرار 

می گیرد.
تاکی اضافه کرد: پروژه گاوداری شیری در بخش منظریه 
با س��رمایه گذاری 2 هزار میلیون ریال که تماماً از سوی 
س��رمایه گذار تأمین شده و زمینه اش��تغال 2 نفر را نیز 

ایجاد می کند مورد افتتاح و بهره برداری قرار می گیرد.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود، افتت��اح طرح 

های کش��اورزی را بخش دیگری از پروژه های مدیریت 
جهادکش��اورزی ش��هرضا برش��مرد که در ده��ه فجر 
امس��ال مورد بهره برداری قرار می گی��رد و افزود: پروژه 
گلخان��ه س��بزی و صیفی آق��ای مهدی رحیم��ی واقع 
 در روس��تای امین آباد با حجم س��رمایه گذاری 8 هزار 
و 800 میلیون ریال که 3 هزار میلیون ریال آن از سوی 
س��رمایه گذار و 5 هزار 800 میلیون ری��ال آن از محل 
 تس��هیالت اعطایی تأمین می ش��ود و زمینه اش��تغال 
10 نفر را فراهم می کن��د از جمله پروژه های این بخش 
است.مدیر جهادکشاورزی شهرضا عنوان داشت: پروژه 
گلخانه س��بزی و صیفی آواقع در روس��تای نهضت آباد 
با حجم س��رمایه گذاری 11 ه��زار و 500 میلیون ریال 
 که 4 هزار میلی��ون ریال آن از س��وی س��رمایه گذار و

7 هزار و 500 میلیون ریال آن از محل تسهیالت اعطایی 
تأمین می شود و زمینه اشتغال 10 نفر را ایجاد می کند 
نیز افتتاح می شود.تاکی اظهار داشت: پروژه های احداث 
باغ گردو،  بادام و آبیاری قطره ای و تیپ واقع در روستای 
 نهضت آباد با مجموع سرمایه گذاری 21 میلیون ریال که

 2 هزار و 420 میلیون ریال آن از س��وی س��رمایه گذار 
و یک ه��زار و 510 میلیون ریال آن از محل تس��هیالت 
 اعطایی تأمین ش��ده و زمینه اش��تغال 7 نف��ر را ایجاد 

می کند مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: پروژه آبیاری بارانی واقع در روس��تای 
ولندان با حجم س��رمایه گ��ذاری 870 میلیون ریال که 

400 میلیون ریال آن را سرمایه گذار و 235 میلیون ریال 
آن از محل تسهیالت اعطایی و 235 میلیون ریال آن از 
محل اعتبارات استانی تأمین شده و زمینه اشتغال 2 نفر 
را نیز فراهم می کند در دهه فجر امسال افتتاح می شود.

مدیر جهادکش��اورزی ش��هرضا گفت: در پروژه آبیاری 
 قط��ره ای و تی��پ واق��ع در روس��تای ولن��دان، 2 هزار 
 و 455 میلی��ون ریال س��رمایه گذاری انجام ش��ده که 
 یک ه��زار و 200 میلیون ری��ال آن را س��رمایه گذار و 
یک هزار و 255 میلیون ریال آن از محل اعتبارات استانی 

تأمین شده و زمینه اشتغال 4 نفر را نیز فراهم می کند.
تاکی افتتاح پروژه آبیاری قطره ای را از دیگر طرح های 
افتتاحی دهه فجر امس��ال برش��مرد و افزود: این پروژه 
 با حجم س��رمایه گذاری بالغ بر 363 میلی��ون ریال که 
200 میلیون ریال آن را سرمایه گذار و 163 میلیون ریال 
 آن از محل اعتبارات استانی تأمین شده و زمینه اشتغال

  1 نفر را فراه��م می کند، در روس��تای کهروی��ه ایجاد 
می شود. وی اظهار داشت: از مجموع 481 میلیون ریال 
سرمایه گذاری انجام ش��ده در طرح آبیاری قطره ای در 
روستای اس��فرجان، 240 میلیون ریال از سوی سرمایه 
گذار و 241 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی تأمین 

شده و زمینه اشتغال 2 نفر را نیز فراهم می کند.
مدیر جهادکش��اورزی ش��هرضا گفت: در ط��رح آبیاری 
 کم فش��ار، که در دش��ت جالل آب��اد ایجاد می ش��ود، 
683 میلیون ریال اعتبارات استانی و 300 میلیون آورده 

شخصی سرمایه گذار زمینه ایجاد طرحی را فراهم آورده 
که 4 نفر اشتغال ایجاد کرده است.

تاک��ی گف��ت: در ط��رح ه��ای آبی��اری کم فش��ار که 
 در دش��ت مهی��ار ایج��اد می ش��ود، ب��ه ترتی��ب 256
  میلی��ون ری��ال اعتب��ارات اس��تانی تعل��ق گرفت��ه و

261 میلیون ریال نیز از سوی سرمایه گذاران تأمین شده 
است، این دو طرح به ترتیب زمینه اشتغال دو و پنج نفر 

را ایجاد کرده اند.
وی عنوان کرد: در طرح آبیاری قطره ای در مزرعه چغاد 
ش��هرضا مجموعاً 390 میلیون ریال اعتبارات اس��تانی 
و 400 میلیون ریال آورده ش��خصی کارآفرین س��رمایه 

گذاری شده و زمینه اشتغال 2 نفر نیز ایجاد شده است.
مدیر جهادکشاورزی شهرضا در طرح های آبیاری بارانی 
و آبیاری قطره ای که در دشت مهار و منطقه کشاورزی 
پرزان ایجاد م��ی ش��ود، 318 میلیون ری��ال اعتبارات 
 استانی 318 میلیون ریال تس��هیالت بخش کشاورزی

150 میلیون ریال آورده ش��خصی کارآفرین س��رمایه 
گذاری شده و زمینه اشتغال 4 نفر نیز ایجاد شده است.

تاکی در بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود افتتاح طرح 
های صنایع تبدیل��ی را بخ��ش دیگری از پ��روژه های 
مدیریت جهادکش��اورزی شهرضا برش��مرد که در دهه 
فجر امس��ال مورد بهره برداری قرار می گیرد و افزود: در 
طرح فرآوری و بسته بندی س��بزیجات، 1700 میلیون 
 ریال سرمایه گذاری انجام ش��ده که از این مجموع مبلغ

 1400 میلیون ریال از محل آورده شخصی سرمایه گذار 
و 300 میلیون ریال از محل تسهیالت بخش کشاورزی 
شهرستان بوده و زمینه اشتغال 12 نفر را نیز ایجاد کرده 
است.وی اظهار داشت: پروژه پرورش قارچ خوراکی، واقع 
در روستای اسفرجان 3100 میلیون ریال سرمایه گذاری 
با تجمیع 2500 میلیون ریال آورده شخصی کارآفرین و 
600 میلیون ریال تسهیالت بخش کشاورزی شهرستان 

اناج شده و زمینه اشتغال 25 نفر نیز فراهم شده است.
 مدی��ر جهادکش��اورزی ش��هرضا اظه��ار داش��ت: 
در طرح ه��ای لوله گذاری و ایجاد منب��ع ذخیره آب که 
 در منطقه س��لطان خلیل ایجاد می ش��ود، ب��ه ترتیب

50 و 51 میلیون ریال سرمایه گذاری از محل اعتبارات 
استانی انجام می شود.

تاکی عنوان کرد: در طرح ایجاد آب گرم کن خورشیدی 
واقع در روستای آینه قرین بخش هونجان نیز 70میلیون 
 س��رمایه گ��ذاری از مح��ل اعتب��ارات اس��تانی انجام 

شده است.

مدیر اداره ثبت احوال شهرس��تان تیران و کرون از ص��دور 3 هزار کارت ملی 
هوشمند در این شهرستان خبر داد.

اصغر رضاراده با بیان اینکه در دو س��ال گذش��ته 3 هزار کارت ملی هوشمند 
در تیران و کرون صادر شده اس��ت، گفت: کارت ملی هوشمند دارای مزایای 
شناسایی اینترنتی که موجب کاهش تقلب در شناس��ایی می شود، حاوی اثر 
انگشت برای اس��تفاده الکترونیکی که کارت ملی هوشمند در دستگاه کارت 
خوان قرار می گیرد و شخص با گذاشتن انگشت خود وارد مراحل بعدی می شود 
و همچنین دارای امضا الکترونیکی است که شخص می تواند اسناد الکترونیکی 
خود را در فضای دیجیت��ال امضا کند. رضازاده اضافه ک��رد: صدور کارت ملی 

هوشمند در شهرستان برای افرادی است که دارای شناسنامه جدید باشند.

رییس اداره آب و فاضالب شهرستان دهاقان گفت: خط فاضالب از زمین های 
کش��اورزی دهاقان عبور کرده و با تعامل خوب با کشاورزان روبه رو شد. مهدی 
شمس بگی با بیان این مطلب اظهار داشت: مرحله دوم کلکتور طرح اصلی خط 
فاضالب دهاقان پیشرفت 90 درصدی داشته است.  وی با اشاره به اینکه این طرح 
کمتر از سه ماه دارای 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته، گفت: سه کیلومتر لوله 
پلی اتیلن فاضالبی با قطر 400میلی متر در این طرح به کار رفته است.رییس 
اداره آبفای شهرس��تان دهاقان تصریح کرد: عبور خط فاضالب دهاقان از خط 
اصلی گاز و قنوات کشاورزی نیز گذشته است.شمس بگی با بیان اینکه مرحله 
دوم اجرای طرح انتقال آب شرب به دهاقان نیز پیشرفت 90درصدی دارد، اذعان 

داشت: با این حال انتقال آب به مرحله پایانی نزدیک شده است.

مردم سفید ش��هراز توابع آران و بیدگل بنا به یک سنت قدیمی 10 تن 
حلیم نذری پختند.شهردار سفید شهر گفت: حلیم نذری همه ساله در 

اواخر دی ماه در مرکز شهر سفید شهر پخته می شود. 
مردم سفید شهر بنا به اعتقادی که دارند تمامی مخارج پخت حلیم را 

جمع آوری و در پخت آن نیز همه همکاری می کنند.
حسین غالمی افزود: برای پخت این حلیم 600 کیلوگرم گوشت، 700 

کیلوگرم گندم و حدود هزار کیلوگرم پیاز و نخود استفاده شده است.

امام جمعه موقت دهاقان گفت: کشور ما نیازمند مسووالنی دلسوز و مدافع اسالم 
است.  حجت االسالم و المسلمین علیرضا اسماعیلی در خطبه های نماز جمعه 
دهاقان افزود:ما همچنان نیازبه مسووالنی نظیر امیر کبیر، شهید رجایی و شهید 
مدرس داریم. وی، با اشاره به سالروز شهادت امیر کبیر اذعان داشت: علت قتل 
امیر کبیر این بود که نمی گذاش��ت دولت انگلیس به منافع ایران دست یابد و 

همین هم موجب شد استعمار ظالم او را به قتل برسانند.
خطیب نماز جمعه دهاقان، با بیان اینکه حکومت اسالمی ایران همچنان به یاری 
افرادی همچون شهدا و مدافعانی مثل امیرکبیر است گفت: مسوولین ما نیز باید 
استکبار ستیز باشند و دست چپاولگران را از این مملکت اسالمی کوتاه کنند. وی 
تصریح کرد: در کشور پاکستان هم اوضاع امن نیست و اگر جلساتی گرفته شود 
باید جلسه دیگر در ساعت و مکان های متفاوت باشد چرا که اگر دشمنان مطلع 

شوند به کشتار مسلمانان می پردازند.
امام جمعه موقت دهاقان، نم��از جمعه را بهترین جایگاه ب��رای گفتن حقایق 
ومسایل فرهنگی دانست و اظهار داشت: در انتخابات پیش رو باید آگاهانه وارد 
شویم و معیار ها رادرنظر داشته باشیم، مهم ترین مالک ها ایمان و وفای به عهد 
است که در کتاب آسمانی نیز به آن پرداخته شده اس��ت پس ما باید با حضور 

باشکوه خود فردی راانتخاب کنیم که دلسوز نظام وانقالب اسالمی باشد.
همچنین در پایان نماز جمعه مردم نمازگزار دهاقان برای اعالم انزجاراز آل سعود 

و دشمنان خارجی اقدام به برگزاری راهپیمایی کردند.

امام جمعه موقت دهاقان:

کشور ما نیازمند 
مسووالن دلسوز و مدافع اسالم است

مدیر کمیته امداد گلپایگان گفت: کمیته امداد گلپایگان 
در بین مجریان این طرح در این شهرس��تان رتبه برتر را 

کسب کرده است.
 سید رسول محمدیان اظهار کرد: سه هزار و 534 خانوار 
تحت حمایت کمیته امداد امام خمین��ی )ره( گلپایگان 

قرار دارند که جمعاً 6 هزار و 48 نفر می شوند.
وی افزود: در این تعداد خانوار تحت حمایت کمیته امداد 
یک هزار و 917 زن سرپرستی خانواده را بر عهده دارند و 
ماهانه یک میلیارد و 780 میلیون ریال در قالب مستمری 
ماهانه به خانواده های مددجویان تحت حمایت پرداخت 

شده است.
مدیر کمیته امداد گلپایگان اظهار کرد: تعداد 151 یتیم 
تحت حمایت کمیته امداد هستند که توسط 568 حامی 
 حمایت می ش��وند، و طی 9 ماه��ه امس��ال 1 میلیارد و 
670 میلیون ریال کمک نقدی از سوی حامیان پرداخت 

شده است.
محمدیان با بیان اینکه در صورت ادامه تحصیل، ایتام تا 
سن 25 سال از سوی حامی حمایت خواهند شد، افزود: 
س��رانه پرداختی به هر یتیم مبلغ 130 هزار تومان بوده 

که از سوی حامیان ماهانه به حساب ایتام واریز می شود.
وی اظهار کرد: در 9 ماه امس��ال به 156 خانوار در قالب 
طرح محسنین )خانواده های بد سرپرست و از کارافتاده( 
توس��ط 162 حامی مبلغ 392 میلیون ری��ال پرداخت 

شده است.

مدیر کمیته امداد گلپای��گان با بیان اینکه در راس��تای 
توانمندس��ازی خانواده های مددجویان که ش��امل زنان 
سرپرس��تان خانوار و مجری��ان طرح های اش��تغال زایی 
هس��تند تاکنون 453 نفر ب��ه تأمی��ن اجتماعی معرفی 
ش��ده اند، تصریح کرد: از این تعداد 206 زن سرپرس��ت 
 خانوار و 247 مرد هس��تند ک��ه ماهانه ی��ک میلیارد و

500 میلی��ون ری��ال برای بیم��ه مددجویان ب��ه تأمین 
اجتماعی پرداخت می شود.

وی افزود: پس از 5 تا 15 سال واریز بیمه از سوی کمیته 
امداد، این افراد به عنوان ف��رد توانمند از حمایت کمیته 

امداد خارج، و مستمری بگیر تأمین اجتماعی می شوند.
مدیر کمیته امداد گلپای��گان با بیان اینکه در راس��تای 
توانمندس��ازی خانواده ها امس��ال تاکنون 85 مورد وام 
بانکی و امدادی در قالب اشتغال زایی به مبلغ 13 میلیارد 
و 400 میلیون ریال به مددجویان پرداخت ش��ده است، 
تصریح کرد: س��رانه وام اش��تغال زایی 15 تا 30 میلیون 
 تومان بوده اس��ت که بس��تگی ب��ه طرح اش��تغال اعطا 
می ش��ود.محمدیان با بیان اینکه  کمیت��ه امداد نهادی 
مردمی است که در راستای حمایت و ارائه خدمات مؤثر 
به قش��ر محروم و نیازمند جامعه تمام ت��الش خود را به 
کار خواهد بس��ت خاطر نش��ان کرد: بیش از 81 درصد 
کارآفرینان طرح اشتغال گلپایگان در سامانه رصد اشتغال 
کمیته امداد کش��ور ثبت ن��ام کرده اند ک��ه کمیته امداد 
گلپایگان در بین مجریان این طرح در این شهرستان رتبه 

برتر را کسب کرده است.
 مدیر کمیته ام��داد گلپایگان افزود: طی 9 ماهه امس��ال

36 مورد کمک هزینه خرید جهیزی��ه از محل اعتبارات 
دولت��ی، مردمی و صدقات ب��ا اعتبار دو میلی��ارد ریال و 
15 مورد هدیه ازدواج به مبلغ 800 هزار تومان پرداخت 

شده است.
محمدی��ان گفت: برای خرید مس��کن و تعمیر مس��کن 
 مددجوی��ان نیز امس��ال تاکن��ون مبلغ ی��ک میلیارد و

 220 میلیون ریال پرداخت شده است.
 وی ب��ا بیان اینکه ط��ی 9 ماهه امس��ال ی��ک میلیارد و

60 میلیون ریال زکات در قالب زکات مس��تحبی، واجب 
و محرومین به صورت نقدی و غیر نقدی در شهرس��تان 
گلپایگان جمع آوری شده اس��ت، گفت: درآمد وجوهات 
امانی )کمک به ایتام، کمک به فلسطین، جشن عاطفه ها( 

کمیته امداد مبلغ 5 میلیارد ریال بوده است.
مدیر کمیته امداد گلپایگان اظهار کرد: برای آموزش های 
فنی 116 نفر از فرزندان مددجو در مرکز فنی و حرفه ای 
 گلپایگان در قالب آموزش بلندم��دت و کوتاه مدت مبلغ

 95 میلیون ریال پرداخت شده است.
محمدیان در پایان با بیان اینکه درآمدهای کمیته امداد 
به صورت مش��ارکتی و مردمی خاطر نش��ان کرد: طی 9 
ماهه امس��ال از محل صندوق های خیرات که در س��طح 
شهرستان پراکنده است مبلغ 4 میلیارد ریال جمع آوری 

شده است.

معاون شبکه بهداشت و درمان برخوار خبر داد:

شناسـایی 2 نفـر مبتال به آنفلوانـزا 
امام جمعه نجف آباد:

گسترش بیداری اسالمی منافع مستکبران را تهدید می کند
معاون ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرس��تان برخوار گفت: تاکنون در س��طح 
شهرستان برخوار دو نفر مبتالبه آنفلوانزا N1-H1 شناسایی شد که پس از انتقال 

به بیمارستان امین اصفهان به بهبودی رسیده اند.
 ملیحه زیبنده پور اظهار کرد: تاکنون در سطح شهرس��تان برخوار دو نفر مبتال 
به آنفلوانزا N1-H1 داشته ایم که خوشبختانه پس از انتقال به بیمارستان امین 
اصفهان به بهبودی رسیده اند.وی در ادامه به بخشی از اقدامات شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان برخوار در جهت اطالع رسانی بیماری آنفلوانزا نیز اشاره ای کرد 
و افزود: ارسال دستورالعمل کنترل آنفلوانزا به مدارس و بازدید از آن ها، آموزش 
در مراکز صنعتی، ارسال پوسترهای آموزشی به تمام مراکز، واکسیناسیون پرسنل 
شبکه بهداشت و دامپزش��کی و اطالع رسانی از طریق س��ایت شبکه بهداشت و 
درمان بوده است.معاون شبکه بهداش��ت و درمان برخوار تصریح کرد: شناسایی 
بیماری آنفلوانزا معموالً بر اساس مشخصات اپیدمیولوژیک آن صورت گرفته و 

موارد تک گیر آن را فقط با کمک روش های آزمایشگاهی می توان تشخیص داد.
وی همچنین خاطر نشان کرد: در حوزه پیشگیری از بیماری آنفلوانزا باید به چهار 
مورد مهم ازجمله استفاده از واکسن، رعایت اصول بهداشت فردی، خودداری از 
دست دادن و روبوسی در هنگام بیماری و پوشاندن دهان به هنگام سرفه و عطسه 

کافی به منظور جلوگیری از انتشار بیماری است.
زیبنده پور به یک تخلف بهداشتی نیز اشاره کرد و گفت: پیرو گزارش های مردمی 

مبنی بر تولید همبرگر دستی در منزل مسکونی و توزیع در بین اغذیه فروشی های 
شهرس��تان گروه مهندسی بهداش��ت محیط با بازرس��ی میدان از اطراف منزل 
مسکونی تأیید خبر فوق و اخذ مجوز ورود به منزل از طریق مراجع قضایی به محل 
متأسفانه مشاهده شد افرادی سودجو در اتاق خواب منزل مسکونی و در شرایط و 
مواد اولیه کاماًل غیربهداشتی اقدام به تهیه همبرگر می کردند.وی تأکید کرد: به 
همین وسایل کار آن ها تا تعیین تکلیف نهایی به شبکه بهداشت انتقال داده شد و 

پرونده متخلفان جهت رسیدگی به مراجع ذی صالح ارجاع داده شد.

امام جمعه نجف آباد گفت: وحش��ت قدرت های اس��تکباری و مرتجعین 
منطقه ای از گسترش بیش از پیش موج بیداری اسالمی در نقاط مختلف 
جهان اسالم، آنها را وادار به انجام اعمال دیوانه واری کرده که نتیجه ای جز 

نزدیک تر شدن زمان نابودی آنها به دنبال نخواهد داشت.
حجت االسالم و المسلمین مصطفی حس��ناتی، در خطبه های این هفته 
اظهار داشت: برخوردهای اخیر با مسلمانان کش��ورهایی مانند نیجریه و 
عربستان و به شهادت رساندن  ش��یخ نمر به عنوان نماد شیعیان مظلوم 
عربس��تان، اوج  توحش مدعیان حقوق بش��ر و حامیان منطقه ای آنها را 

نشان داد.
وی،در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تکرار بدعهدی های آمریکا 
در موضوع برجام و وضع چندین تحریم جدید بر علیه ایران به بهانه های 
مختلف گفت: بخشی از مشکالت موجود کشور ریشه در تحریم و فشارهای 
خارجی دارد ولی عمده معضالت موجود با مدیریت صحیح و توجه به منابع 
داخلی قابل حل خواهد بود که این امر مس��تلزم توجه بیشتر مسووالن و 

اعمال مدیریت جهادی آنها خواهد بود.
امام جمعه نجف آباد افزود: متاسفانه در شرایط بد اقتصادی حاکم بر جامعه 
برخی س��وء مدیریت ها وضعیت را بیش از پیش سخت کرده که از جمله 
آنها می توان به واردات بیش از حد و غیر ضروری انواع کاال های مصرفی با 

وجود تولید نمونه های مشابه آن در داخل اشاره کرد که به تدریج زمینه 
تعطیلی کامل واحد های صنعتی باقیمان��ده در عرصه تولید را فراهم می 
کند. حجت االسالم حس��ناتی، در اولین خطبه نماز نیز با هشدار نسبت 
 به گس��ترش معضالت اجتماعی تصریح کرد: بی��کاری و اعتیاد از جمله 
مهم ترین عوامل تهدید کننده کیان خانواده ها به شمار می آیند که مقابله 
با آنها در کنار رسیدگی دستگاه های مسوول، به احساس مسوولیت بیشتر 

تمامی آحاد جامعه نسبت به اطرافیان خود هم نیازمند است.«
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دریچه

مدیر کمیته امداد گلپایگان خبر داد:

کسب رتبه برتر کمیته امداد 
گلپایگان در بین مجریان طرح 

اشتغال

مدیر جهادکشاورزی شهرضا خبر داد:

افتتـاح 23 پروژه جهـادکشاورزی به مناسبت دهـه فجـر
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دریچه خبر

روز اول بالفاصله بعد از بیدار ش��دن از خواب، یک لی��وان آب خالص 
بنوشید تا سیستم گوارش تان کار بیفتد.

منظور از پاکسازی کبد این است که آن را برای پاکسازی همه چربی ها، 
اندوخته های قدیمی کلسترول، سنگ های مثانه، سموم، بقایای داروها 
و موادزائدی که در بدن ذخیره می شوند، تحریک و آماده کنیم. مطمئنا 
هیچ کار دیگ��ری )حتی پاکس��ازی روده( نمی تواند چنی��ن تاثیرات 

شگرفی در سالمت شما داشته باشد.
 نکت�ه: ضروری است که قبل از پاکس��ازی کبد، حتماً پاکسازی روده 
انجام دهید. وقتی کبد پاک می شود، از طریق مجرای صفرا و به سمت 

روده خالی می شود.
اگر روده بسته باش��د، موادزائد دوباره به سمت خون برگشته و موجب 

مریض شدن جدی تان می شود.
 به همین دلیل اس��ت که پزش��کان معموال با پاکس��ازی روده شروع 
می کنند. پاکسازی روده پیش نیاز همه پاکسازی های دیگر بدن هستند 

و البته فواید بسیار زیاد دیگری هم به همراه دارد.
 روز 2 تا 4 برنامه پاکسازی کبد

بعد از نوشیدن آب در اول صبح، تا هر چقدر که می توانید در طول روز 
از آبمیوه های رقیق و چای گیاهی اس��تفاده کنید. سعی کنید آن را به 

16 لیوان برسانید.
 چیز دیگری که مصرف آن در طول روز پیش��نهاد می ش��ود، س��وپ 
پتاسیم است. سوپ پتاس��یم از این واقعیت استفاده می کند که بیرون 

سیب زمینی یکی از غنی ترین منابع گیاهی پتاسیم است. 
برای این منظور فقط پوس��ت چن��د س��یب زمینی را بگیرید و داخل 
آنها را اس��تفاده نکنی��د. چند س��بزیجات دیگر مثل هوی��ج، کرفس، 
 چغندر، جعفری و مقدار زیادی پیاز و س��یر )ت��ا 50 حبه( به آن اضافه

کنید.
 آن را ب��ه م��دت 60-40 دقیقه در یک قابلمه در بس��ته بجوش��انید. 
سبزیجات را بیرون آورده و سوپ را سرد کرده و مصرف کنید. باقیمانده 
آن را در یک ظرف شیشه ای گذاشته و در یخچال قرار دهید و تا دو روز 

بعدی استفاده کنید.
 روز 5 پاکسازی کبد 

شبیه به روز اول می باشد. 

گیاه خواران مطلق در معرض کمبود آهن و کم خونی ناش��ی از کمبود 
B12 قرار دارند.

دکتر نادری متخصص تغذیه در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان 
گفت: در علم تغذیه استفاده متعادل و متنوع از همه مواد غذایی توصیه 
شده و کسانی که صرفا گیاه خواری را ترجیح می دهند با کمبود برخی 

از ویتامین ها و مواد مغذی مواجه می شوند.
 وی افزود: دس��ته ای از گیاه خ��واران لبنیات هم مص��رف نمی کنند، 
به همین دلیل با کمبود کلسیم و ویتامین  D مواجه خواهند شد و باید 
این کمبودها را با کمک مکمل ها جبران کنند، البته گیاه خوارانی هم 
که لبنیات مصرف می کنند، باید به این نکته توجه کنند که گیاه خواری 

مانع جذب کلسیم در بدن می شود.
دکتر نادری در خصوص دیگر دس��ته گیاه خواران تصریح کرد: عده ای 
از گیاه خ��واران مصرف تخم م��رغ را کن��ار نمی گذارند که ای��ن افراد 
می توانن��د از طری��ق تخم م��رغ B12 و آهن م��ورد نیاز ب��دن خود را 
جذب کنند اما افرادی که تخم م��رغ را حذف می کنند، باید تحت نظر 
 متخصص تغذیه یا پزش��ک خود از مکمل های آهن و B12 اس��تفاده 

کنند.
وی بیان کرد: اگ��زاالت یک نوع اس��ید ارگانیک طبیعی در س��اختار 
گیاهان است که با قسمت اعظم کلسیم ترکیب می شود و مانع جذب 

این ماده مفید خواهد شد. 
گیاه خواران مطلق با کمبود آهن مواجه می شوند و عالوه بر آن احتمال 
کم خونی ناشی از کمبود B12 در آن ها بیشتر است زیرا B12 فقط در 
منابع حیوانی مثل گوشت، خاویار و… وجود دارد یا بخش کمی از آن 

از طریق پنیر و تخم مرغ قابل جبران است.
 این متخصص تغذیه در پایان خاطرنش��ان ک��رد: گیاه خواری رژیمی 
 کم پروتئین تر از رژیم همه چیز خواری اس��ت ک��ه می توان پروتئین 

مورد نیاز بدن را با مغزها و یا حبوبات جبران کرد. 
در گیاه خواری همزمان با کاه��ش پروتئین، کاهش دریافت چربی هم 
داریم و این رژیم الغری را برای فرد در پی دارد اما توصیه می شود افراد 
تا حد امکان از همه گروه های غذایی استفاده کنند و رژیم گیاه خواری 

طوالنی مدت نداشته باشند.

پاکسازی کبد و خون  کم خونی هدیه ای برای گیاه خواران 
مطلق
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طب سوزنی معموال یک شیوه درملنی جدید جایگزین است، اما طبق 
یک گزارش جدید، در مواقع نادر می تواند عامل گس��ترش عفونت در 

بدن باشد.
در نمونه ای در استرالیا مردی 6۷ ساله بعد از یک دوره درمانی 5 هفته 
طب سوزنی به منظور تسکین درد آرتروز گردن، مبتال به عفونت جدی 

باکتریایی شد.
او بعد از تش��دید دردهای گردنش به پزش��ک مراجعه کرد و پزشکان 
بیمارستانی در غرب استرالیا تشخیص دادند که گردن او مبتال به »ورم 
پیشرفته بافت های زنبوری« شده است. این عارضه، یک عفونت جدی 
باکتریایی پوستی اس��ت که در صورت عدم درمان به سرعت در سایر 

نقاط بدن پخش خواهد شد.
آزمایش خون، MRI و سایر آزمایش��ات البراتواری عفونت موجود در 

مفصل گردن وی را تایید کردند.
پزش��کان بعد از مش��اهده ش��رایط این بیمار، علت ب��روز این عفونت 
باکتریایی را ناشی از طب سوزنی عنوان کردند. به گفته آنها، »حتی با 
وجود انجام درست تمامی مراحل درمان بدین شیوه، باز هم امکان بروز 

عفونت در مواقع نادر وجود دارد.«
پزشکان این روش درمانی را به عنوان آخرین گزینه درمان به بیماران 

توصیه می کنند.

به گفته محققان، مردانی که به طور منظم آس��پرین مصرف می کنند 
کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات قرار دارند.

محققان دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد به وجود ارتباط بین مصرف 
آسپرین و کاهش مرگ ناشی از سرطان پروستات پی بردند.

دکتر کریستوفر آالرد، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: »ما 
دریافتیم که مصرف منظم آس��پرین بعد از تش��خیص ابتال به سرطان 
پروستات در فرد، موجب کاهش احتمال مرگ ناشی از این سرطان تا 

40 درصد می شود.«
با این حال وی در ادامه می افزاید: »هنوز زود است که آسپرین را برای 
پیشگیری از ابتال به سرطان کشنده پروستات توصیه کنیم، اما مردان 
 مبتال به این س��رطان که تاکنون از فواید قلبی عروقی اس��پرین بهره 

برده اند، یک دلیل دیگر برای مصرف منظم آسپرین خواهند داشت.«
به گفت��ه آالرد، توانایی آس��پرین در توقف تولید پالک��ت های خونی 
ممکن است دلیل نحوه تاثیر آن در پیشگیری از روند پیشرفت سرطان 
 پروس��تات باش��د. آالرد در این باره اظه��ار داش��ت: »احتماال کاهش 
پالکت های خونی این امکان را برای سیستم ایمنی فراهم می آورد تا 

سلول های سرطانی را تشخیص داده و با آنها مقابله کند.«

وقوع یک عارضه نادر؛

بروز عفونت باکتریایی ناشی
 از طب سوزنی

توصیه جدید محققان؛

آسپرین موجب کاهش مرگ ناشی
 از سرطان پروستات می شود

کارشناس��ان مراکز کنترل و پیش��گیری امراض در آمریکا توصیه کرده اند که 
 برای رفتن به استخر، دریاچه و یا دریا ها حتما حوله و کرم ضدآفتاب به همراه 
داشته باشید و نسبت به این امر که با چند تن دیگر در آب مشترک شنا می کنید

هوش��یار و گوش به زنگ باش��ید. کارشناس��ان ای��ن مراکز اع��الم کردند که 
استخرهای عمومی در ایاالت متحده با افزایش تعداد مبتالیان به بیماری های 
 آب های تفریح گاه ها روبرو هستند که دلیل آن وجود میکروارگانیسم ها در این 

آب هاست.
 این روند نگران کننده اس��ت چرا ک��ه این ارگانیس��م ها می توان��د باعث بروز 
بیماری های ج��دی و حتی موجب مرگ افراد ش��وند. از آنجا ک��ه تعداد افراد 
مراجعه کننده به این اس��تخرها و تفریح گاه های آبی عموم��ی در آمریکا روبه 
افزایش است، این مراکز مردم را به توجه بیشتر به بهداشت آبی که در آن شنا 

می کنند، توصیه می کنند
به گفته یک اپیدمیولوژیست آمریکایی، شنا کردن ورزش مهمی است که باید 
برای بهره مندی از مزایای آن ادامه پیدا کند، اما حقیقت این است که بسیاری 
از کشورها به بهداشت این تفریح گاه ها توجه نمی کنند. به گفته این کارشناس 

اعتماد به این کلر می تواند تمام آلودگی های خطرزای این آب ها را از بین ببرد، 
یک تصور غلط است و به عالوه حتی اگر این قبیل امور رعایت شود باز نمی توان 
از عدم وجود فضوالت و پس مانده های انس��انی در این آب ها اطمینان حاصل 

کرد.
 تم��ام میکروارگانیس��م های بیم��اری زا از قبی��ل باکت��ری ه��ا، ویروس ها، 
 ت��ک یافته ای ه��ا و کرم ه��ا در پ��س مانده ه��ای انس��انی وج��ود دارن��د که
  ب��ه راحت��ی از طری��ق ای��ن آب ه��ای عموم��ی منتق��ل می ش��وند.

از مهم ترین دستورالعمل های بهداش��تی که در این زمینه ارایه شده، می توان 
به نکات زیر اشاره کرد:

1- اگر به بیماری اسهال مبتال هس��تید از رفتن به داخل آب خودداری کنید. 
توجه به این امر به ویژه برای کودکانی که هنوز پوش��ک می ش��وند مهم است، 
چرا که ممکن است در صورت وارد ش��دن به داخل آب، محیط را آلوده کرده و 

دیگران را بیمار کنند.
2- آب استخر را به هیچ وجه وارد دهان نکنید.

۳- بهداش��ت خود را به دقت رعایت کنید. پیش از ش��نا حتما دوش بگیرید و 

 دس��ت های خود را پس از اجابت مزاج بش��ویید. آلودگی های پوست بدن شما 
به راحتی در آب منتقل می شود.

4- حتما کودکان خردسال خود را در فواصل زمانی کوتاه حمام کرده و پوشک 
آنها را عوض کنید. اگر منتظ��ر بمانید تا خود آنها اعالم نی��از کنند، حتما دیر 

شده است.
5- پوشک کودکان را در کنار استخر عوض نکنید و حتما به سرویس بهداشتی 

مراجعه کنید، چرا که آلودگی از روی سطح و اجسام قابل انتقال است.
6- کودکان را قبل از وارد شدن به آب با آب و صابون تمیز بشویید. 

همچنین کارشناسان آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا در مورد شنا کردن 
در آب های آزاد مانند دریاچه و دریاها رعایت نکاتی را ضروری می دانند که در 

ذیل مطرح شده است:
1- از ش��نا کردن بالفاصله پس از بارش باران در آب های آزاد خودداری کنید. 
باران عمدتا آلودگی ها را شس��ته و ب��ه نزدیکی زمین های اط��راف دریاچه ها، 

رودخانه ها، دریاها و نهرها می آورد.
2- مراقب وجود لوله های پوس��یده در کنار دریا باشید و هرگز در نزدیکی آنها 
ش��نا نکنید چرا که آبی که از این لوله ها خارج می ش��ود ح��اوی آلودگی های 

بسیاری است.
 ۳- از ش��ناکردن در آب ه��ای ح��اوی زبال��ه، م��واد چرب��ی و س��ایر پ��س

  مانده های جامد خ��ودداری کنید،  ای��ن آب ها حاوی میکروارگانیس��م های 
بیماری زا هستند.

 یک محق��ق طب س��نتی گفت: خیل��ی از خانم ه��ا به خاطر الغر ش��دن 
به خوردن بیش از حد چای سبز روی می آورند، همین امر احتمال ابتالی 
آنها به کم خونی را بیشتر می کند، چرا که خوردن چای سبز به طور مداوم و 

بالفاصله بعد از غذا مانع از جذب آهن در بدن می شود.
فاطمه جوادی، یکی از عوامل بروز کم خونی در افراد را مصرف بی رویه مرغ 

و پایین آمدن مصرف گوشت قرمز دانست. 
 وی خاطرنش��ان ک��رد: به دلی��ل اینکه گوش��ت قرم��ز، آهن بیش��تری

 دارد برای اف��راد دچار بیماری کم  خونی، مفید اس��ت ام��ا خیلی از افراد 
 میل و عالقه ش��دید به مصرف مرغ دارند و متاس��فانه گوش��ت بس��یاری

از مرغ ها حاوی هورمون است که مش��کالت زیادی را برای افراد به وجود 
آورده است.

کم خونی در خانم ها شایع تر از آقایان است
وی در مورد ش��ایع بودن کم خونی در خانم ها نسبت به آقایان اظهار کرد: 
این بیماری در خانم ها بیشتر از آقایان دیده می شود که یکی از مهم ترین 
 دلیل آن خونریزی های مکرر عادت ماهانه در خانم ها است که باید در مقابل 
با مصرف غذا های آهن دار جبران شود.این محقق طب سنتی، به عالئم این 
بیماری در افراد اشاره کرد و گفت: س��رگیجه، سردرد، زردی صورت، پف 
کردن پلک، ضعف اعصاب، خواب زیاد، ریزش مو،ورم پا، خستگی مفرط، 

سردی در ناحیه پا از نشانه های بیماری کم خونی در افراد است.
جوادی، به خاصیت مویز در درمان کم خونی اش��اره کرد و افزود: مصرف 
مویز و شیره انگور بسیار برای درمان کم خونی توصیه می شود که متاسفانه 
خیلی  از افراد فواید آن را نمی شناسند و از مصرف این ماده ارزشمند غذایی 
غفلت می کنند.وی رژیم غذایی خودس��رانه و مصرف بیش از اندازه چای 

سبز را در بروز بیماری کم خونی مؤثر دانست و افزود: متاسفانه گرفتن رژیم 
خودسرانه غذایی و بدون نظارت از سوی پزشک مربوطه در خانم ها دیده 
می شود که این خود در بروز بیماری کم خونی بی تاثیر نیست؛ همچنین از 
آن جهت که خیلی از خانم ها به خاطر الغر شدن بسیار به خوردن چای سبز 
روی می آورند همین امر احتمال ابتالی آنها به کم  خونی را بیشتر می کند، 
چرا که خوردن چای س��بز به طور مداوم و بالفاصله بعد از غذا خود مانع از 

جذب آهن می  شود و در نهایت فرد را مبتال به این بیماری می کند.
افراد مبتال به کم خونی کمتر لبنیات مصرف کنند

جوادی، مصرف بیش از اندازه لبنیات را برای کس��انی که کم خونی دارند 
 مضر برش��مرد و اظهار کرد: مصرف بیش از اندازه لبنی��ات باعث بیماری 
کم خونی شده و جذب آهن در بدن پایین می آید؛ همچنین نان هایی که 
 در حال حاضر جزء عادت غذایی ما ایرانیان اس��ت متاسفانه غنی نبوده و 

به هیچ وجه آهن ندارند.
 این مش��اور تغذیه در رابطه با باید ها و نباید های تغذیه در رابطه با بیماری 
کم خونی اظهار کرد: مصرف فندق، عدس، شیره انگور، عرق یونجه، عرق 
شبدر، سبزیجات و به خصوص مویز در افراد کم  خون به خصوص خانم هایی 
که بیماری کم خونی دارند بسیار توصیه می شود؛ بالعکس مصرف لبنیات، 
غذا  های فس��ت فودی و چای نیز در این افراد توصیه نمی شود.این محقق 
طب سنتی، مشکل کمبود ویتامین ب به خصوص در رابطه با کم خونی در 
خانم ها را خطر جدی دانس��ت و اظهار کرد: امروزه خیلی از خانم هایی که 

به ما مراجعه می کنند، مش��کل کمبود ویتامین ب دارند که خود در بروز 
بیماری کم خونی و ریزش موی ناش��ی از آن بی تاثیر نیس��ت و باید افراد 

الگوی تغذیه ای خود را اصالح کنند.
وی عوارض بیماری کم خونی در مزاج بلغمی را بیش��تر از س��ایر مزاج ها 
دانست و افزود: افرادی که دارای مزاج بلغمی و در سنین باال هستند مشکل 
کم خونی در آنها بیشتر به چش��م می آید و معموال کف پای این افراد سرد 

و بی حس است.

نکته

اخبارکوتاه

 مقابله با آبریزش بینی و بینی ای که کیپ شده است کار 
سختی نیست اما به همین سادگی ها نیز قابل حل نیست. 
با این حال می توان به چند ماده غذایی اعتماد کرد تا رفع 

این مشکل را سرعت بیشتری بدهد. 
درمان خانگی آبریزش بینی

 خدا نکند آدم سرما بخورد و واش��ر دماغش شل شود و یا 
این که برعکس دماغش کیپ شود و راه نفس بسته شود! 
اگر این اتفاق بیفتد دماغ نه موقعیت اجتماعی می شناسد 
 و نه دل��ش به حال دس��تمال هایی که خیس می ش��وند 
می سوزد! در واقع بی وقفه آبریزش دارد و انرژی را به صفر 

می رساند.
 در نتیج��ه اعصاب برای ف��ردی که دچ��ار آبریزش بینی 
شده است و چه بسا برای اطرافیانش باقی نمی ماند. البته 
این مش��کل صرفا به آبریزش ختم نمی شود و مشکالت 
دیگری مانند قرمز شدن بینی و حتی خشک شدن پوست 
و ترک برداشتن گوش��ه های آن را نیز در پی دارد. مقابله 
با آبریزش بینی و بینی ای که کیپ شده است کار سختی 

نیست اما به همین سادگی ها نیز قابل حل نیست. 
با این حال می توان به چند ماده غذایی اعتماد کرد تا رفع 
این مشکل را سرعت بیش��تری بدهد. با ما همراه باشید تا 
بیشتر در خصوص ۷ ماده غذایی مقابله کننده با مشکالت 

بینی آشنا شوید.
عسل: برای مقابله با گلودرد و سرماخوردگی

زمانی که بینی می گیرد مازاد موکوس آن به س��مت گلو 
سرازیر می شود. عسل باعث کاهش و تسکین گلودرد می 

مش��کل شود و به حل 

آبریزش نیز کمک می کند. در واقع عسل درمانی برای رفع 
مشکالت و بیماری های رایج فصل سرماست.برای این کار 
یک قاشق چایخوری عسل را داخل یک فنجان دمنوش )هر 
دمنوشی که دوست دارید( ریخته و میل کنید. از آبنبات 
های عسلی اس��تفاده کنید. به کمک آب جوش، عسل و 

کمی لیموترش شربت سینه تهیه و میل کنید.
غذاهای تند برای مقابله با بینی آب چکان

ادویه ها و پیاز باعث خشک ش��دن آب بینی می شود و از 
آبریزش مجدد آن پیشگیری می کنند. پیاز یک ماده غذایی 
ضدعفونی کننده اس��ت که از بروز بیماری های زمستانی 
جلوگیری می کند. فلفل نیز برای روان شدن سینوس های 
مسدود شده مفید است. بهتر است بعد از مصرف غذاهای 
تند آب زیادی بنوشید. این کار به رفع آبریزش بینی کمک 

زیادی می کند. 
سیر عالئم سرماخوردگی و آبریزش بینی را برطرف 

می کند 
س��یر حاوی ترکیبات ضدعفونی کننده و آنتی باکتریال 
 طبیعی اس��ت. این ماده غذایی عالئم س��رماخوردگی را 
به سرعت بهبود می دهد. شما می توانید سیر را به صورت 
خام، داخل سوپ یا آش، در ساالد و شیر داغ مصرف کنید.

اگر دچار مشکل عکسی شده اید یعنی اینکه بینی تان کامال 
کیپ شده است می توانید دو حبه سیر را له کرده و داخل 
یک کاسه آب داغ بریزید. یک حوله روی سرتان بیندازید 

و بخور دهید. 
نوشیدنی های داغ برای نجات بینی کیپ شده

اگر بینی تان گرفته اس��ت بدنتان با س��رعت بیش��تری 
خش��ک می ش��ود. چون زمانی که بینی کیپ می ش��ود 
ما مجب��ور م��ی ش��ویم از راه ده��ان نفس بکش��یم. 
 در ای��ن ش��رایط نوش��یدنی ه��ای داغ بس��یار 

کمک کننده هستند. 
این قبیل نوشیدنی ها اعم از چای سبز یا انواع 
دمنوش های دیگر آب کافی بدن را تأمین و 
 به دفع توکسین ها یا همان سموم بدن کمک 
می کنن��د. گرمای ناش��ی از این نوش��یدنی ها 
 باعث رف��ع احتقان از بینی ش��ده و گلو را ن��رم می کنند. 

می توانید به سوپ داغ نیز اعتماد کنید. 
خردل برای رهاسازی مخاط
 خ��ردل باع��ث رف��ع احتق��ان 

می ش��ود و البته آبریزش بینی را نیز بهبود می دهد. برای 
رس��یدن به بهترین نتیجه بهتر اس��ت از خردل به عنوان 
مرهم استفاده شود. برای این کار پودر خردل و آرد را با هم 
مخلوط کنید. کمی آب اف��زوده و خمیر تهیه کنید. کمی 
روغن وازلین روی قفس��ه س��ینه بمالید تا امکان سوزش 
احتمالی پوست را کاهش دهد س��پس خمیر را روی یک 
پارچه تمیز پهن کنید و روی س��ینه ت��ان بگذارید. اجازه 
دهید به مدت یک ربع بماند. با احساس قرمزی، خارش یا 
سوزش روی پوس��ت خیلی زود مرهم را برداشته و پوست 

را تمیز کنید. 
لیموترش برای رفع عالئم سرماخوردگی

لیموترش سرشار از ویتامین C است و برای رفع خستگی 
ناشی از سرماخوردگی مفید است. این میوه با کاهش عالئم 
سرماخوردگی شما را از ش��ر آبریزش بینی یا بینی گرفته 
خالص می کند. افزودن لیموترش به دمنوش حاوی عسل 
یا مصرف آبنبات های لیمویی برای رفع مش��کالت بینی 
کارساز است. توجه داشته باشید که برای رفع گرفتگی بینی 
می توانید کمی سرکه داخل آب گرم ریخته و بخور بگیرید.

چوب میخک: برای مقابله با آبریزش بینی 
 اگر آبریزش بینی کالف��ه تان کرده و بینی ت��ان را به درد 
آورده است به سراغ چوب میخک بروید. چون حاوی خواص 
ضدعفونی کنندگی و آرام بخشی طبیعی است. برای تهیه 
دم کرده چوب میخک و مقابله ب��ا آبریزش بینی یک عدد 
چوب میخک، مقداری دارچین، زنجبیل تازه رنده ش��ده، 
یک عدد هل شکسته و یک قاشق عسل را با یک لیوان آب 

داغ دم کنید. قبل از خواب این دمنوش داغ را میل کنید.
از این ها بپرهیزید

اگر دچار آبریزش بینی ش��ده اید از پوس��ت گرفتن پیاز 
بپرهیزید. این کار باعث تش��دید مشکل می شود. مصرف 
 الکل ی��ا س��یگار باعث خش��ک ش��دن مخ��اط و انتقال 

ویروس ها می شود.
روش های دیگر برای مقابله با آبریزش بینی

آبری��زش بینی ع��الوه ب��ر س��رماخوردگی در نتیجه ی 
 مواد آل��رژن )گیاه��ان یا حیوان��ات خانگی( ی��ا تماس با 
میکروب ه��ا رخ می دهد. س��عی کنید از آل��وده کردن و 
تحریک مخاط بینی بپرهیزید. شستش��وی روزانه بینی 
با آب نمک یک��ی از بهترین روش ه��ای مقابله با آبریزش 

بینی است.
بهتر اس��ت چندین مرتبه به خوبی دماغت��ان را بگیرید تا 
محتویات آن خارج ش��ود. قرار دادن دستگاه بخور در اتاق 
 نیز برای مقابله با این مشکل کمک کننده است. همچنین 
می توانید یک حوله تمیز را گ��رم کرده و روی صورت قرار 
دهید. این کار باعث کاهش فشار س��ینوس ها می شود و 

مجاری تنفسی را باز می کند. 

زبان خوراکی ها

خطر رژیم الغری با چای سبز

چه مواردی در استخرهای عمومی باید رعایت شود

درمـان خـانگی »آبریزش بینی«
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ــگفتى هاى تاريخ اسالم است، هر  سير تاريخى «فدك» يكى از ش
يك از خلفاء در برابر آن موضعى داشتند، يكى مى گرفت و ديگرى 
پس مى داد، و اين وضع آن قدر ادامه يافت تا اين سرزمين به كلى 

ويران شد و برباد رفت.
ــيب هايى كه در اين   به گزارش فارس، براى پى بردن به فراز و نش
ــت، مقطع هاى زير را مورد توجه  روستاى آباد پديد آمد كافى اس

قرار دهيم:
ــتيم پس از سقوط خيبر از طريق   1- فدك در آغاز، چنانكه دانس
مصالحه از يهوديان به پيامبر(ص) منتقل شد و اختيار آن به طور 
كامل با شخص پيامبر(ص) بود و به حكم آيه، حق آن حضرت شد.
ــر(ص) آن را در حيات خود  ــناد معتبر تاريخى پيامب 2- طبق اس
طبق دستور قرآن، به بانوى اسالمى فاطمه زهرا(س) بخشيد، و به 
اين ترتيب در اختيار دخت گرامى پيغمبر اسالم(ص) قرار گرفت.

3- در زمان خليفه اول اين آبادى غصب شد، و در اختيار حكومت 
ــختى عجيبى در حفظ اين وضع  وقت قرار گرفت، و آن ها با سرس

كوشيدند.
ــر بن عبدالعزيز»  ــت تا زمان «عم 4- اين امر همچنان ادامه داش
خليفه اموى كه نسبت به اهل بيت پيغمبر(ص) روش ماليم ترى 
داشت رسيد، او به فرماندارش در مدينه «عمرو بن حزم» نوشت 

كه «فدك» را به فرزندان فاطمه(س)  باز گردان.

فرماندار مدينه در پاسخ او نوشت:
ــيارند و با طوايف زيادى ازدواج كرده اند، به  «فرزندان فاطمه بس

كدام گروه باز گردانم»؟!
«عمرو بن عبدالعزيز» خشمناك شد، نامه تندى به اين مضمون 

در پاسخ فرماندار مدينه نگاشت:
ــتور دهم گوسفندى ذبح كن،  «هر گاه من ضمن نامه اى به تو دس
ــد يا شاخدار؟!، و  تو فورا در جواب خواهى نوشت آيا بى شاخ باش
اگر بنويسم گاوى را ذبح كن سوال مى كنى رنگ آن چگونه باشد؟

هنگامى كه اين نامه من به تو مى رسد فورا«فدك» را بر فرزندان 
فاطمه از على(ع)   تقسيم كن».

و به اين ترتيب با يك چرخش بزرگ، «فدك» بعد از ساليان دراز 
به دست فرزندان فاطمه(س) افتاد.

ــه اموى آن را  ــن عبدالملك» خليف ــرى نپائيد كه «يزيد ب 5- دي
مجدداً غصب كرد.

6- سرانجام «بنى اميه» منقرض شدند و «بنى عباس» روى كار 
آمدند، «ابوالعباس سفاح» خليفه معروف عباسى آن را به «عبداّهللا 
ــى فاطمه(س)  باز  ــوان نماينده بن ــن بن على(ع) » به عن بن حس

گرداند.
ــى» آن را از «بنى حسن»  7- چيزى نگذشت كه «ابوجعفر عباس

گرفت (زيرا آن ها قيامى بر ضد بنى عباس كردند).

ــه فرزندان  ــر» آن را ب ــو جعف ــى» فرزند «اب ــدى عباس 8- «مه
فاطمه(س)  باز گرداند.

9- «موسى الهادى» خليفه ديگر عباسى بار ديگر آن را غصب كرد 
و «هارون الرشيد» نيز همين معنى را ادامه داد.

ــبت به اهل  ــديد نس ــون» به خاطر تظاهر به عالقه ش 10- «مأم
ــه زهر(س) آن را با  ــر(ص) و فرزندان على(ع)  و فاطم بيت پيغمب

تشريفاتى به فرزندان فاطمه(س)  بازگرداند.
ــر» فرماندار  ــم بن جعف ــه مأمون به «قث ــت ك در تاريخ آمده اس
ــول خدا(ص) «فدك» را به دخترش  ــت: «رس مدينه چنين نوش
«فاطمه»(س) بخشيد، واين امرى آشكار و معروف نزد اهل بيت 
ــپس همواره فاطمه(س)  مدعى آن بود و قول  پيامبر(ص) بود، س
او از همه شايسته تر به تصديق و قبول است، و من صالح مى بينم 
كه آن به ورثه آن حضرت(س) داده شود، و به «محمدبن يحيى» 
ــن العابدين) بازگردانى تا  و «محمد بن عبداّهللا» (نوه هاى امام زي

آن ها به اهلش برسانند».
«ابن ابى الحديد» مى گويد:

ــته بود، اولين  ــكايات مردم نشس ــيدگى به ش «مأمون براى رس
شكايتى كه به دست او رسيد و به آن نگاه كرد مربوط به فدك بود، 
همينكه شكايت را مطالعه كرد گريه كرد، و به يكى از مأموران گفت 
صدا بزن وكيل فاطمه(س)  كجاست؟ پيرمردى جلو آمد، و با مأمون 

سخن بسيار گفت، مأمون دستور داد حكمى را نوشتند و فدك را 
به عنوان نماينده اهل بيت به دست او سپردند.

ــت و  ــون اين حكم را امضاء كرد« دعبل» برخاس هنگامى كه مأم
اشعارى سرود كه نخستين بيت آن اين بود:

«چهره زمان خندان شد
چرا كه مأمون فدك را به بنى هاشم بازگرداند.

نويسنده كتاب «فدك» مى نويسد مأمون به اتكاء روايت «ابو سعيد 
خدرى» كه مى گويد: پيامبر فدك را به فاطمه (س) بخشيد، دستور 

فدك به فرزندان فاطمه(س)   باز گردانده شود.
11- اما «متوكل عباسى» به خاطر كينه شديدى كه از اهل بيت 
در دل داشت، بار ديگر فدك را از فرزندان فاطمه(س)  غصب كرد.

ــتور داد كه آن را مجددا به  12- فرزند متوكل بنام «منتصر» دس
فرزندان امام حسن و امام حسين(ع)  باز گردانند.

بديهى است روستايى كه اين چنين دست به دست بگردد، و هر روز 
بازيچه دست سياستمداران كينه توز باشد، به سرعت رو به ويرانى 
مى گذارد، و همين سرنوشت سرانجام دامان فدك را گرفت، و تمام 

آبادى آن ويران، و درختانش خشك شد!
ــت كه  ــل و انتقال ها به هر حال بيانگر اين واقعيت اس ولى اين نق
خلفاء روى فدك حساسيت خاصى داشتند، و هر كدام طبق روش 
سياسى خود موضع گيرى مخصوص و عكس العمل خاصى روى 

آن نشان مى دادند.
ــت بر آنچه قبال گفتيم كه غصب فدك  و اين ها همه تأكيدى اس
ــه جنبه اقتصادى  ــالم(س)  يا فرزندان او، پيش از آنك از بانوى اس
ــت، و هدف منزوى كردن آن ها  ــد، جنبه سياسى داش داشته باش
درجامعه اسالمى، و تضعيف موقعيت، واظهار دشمنى با اهل بيت 
ــه بازگرداندن فدك را به اهل بيت:  پيامبر(ص) بود، همان گونه ك
كه بارها در طول تاريخ اسالم تكرار شد «يك حركت سياسى» به 
ــتگى و ارادت به خاندان پيامبر(ص) صورت  عنوان اظهار همبس

مى گرفت.
اهميت «فدك» در اذهان عمومى مسلمين تا آن اندازه بود كه در 
ــت كه در عصر «متوكل عباسى» قبل از  بعضى از تواريخ آمده اس
آنكه فدك از دست بنى فاطمه(س)  گرفته شود خرماى محصول 
آن را در موسم «حج» به ميان حجاج مى آوردند و آن ها به عنوان، 

تيمن و تبرك با قيمت گزافى آن را مى خريدند.
فدك و امامان اهل بيت:

از مسائل بسيار قابل توجه اينكه هيچ يك از امامان اهل بيت بعد از 
«غصب نخستين» هرگز در امر فدك دخالت نكردند، نه على(ع) 
ــرد و نه امامان ديگر، و  در دوران حكومتش در اين امر دخالتى ك
ــى «مأمون» خليفه  ــن عبدالعزيز» و يا حت افرادى مانند «عمر ب
عباسى، پيشنهاد كردند كه به يكى از اهل بيت: بازگردانده شود، 
ــت كه اين موضع گيرى در برابر مسأله  و اين واقعا سؤال انگيز اس

فدك به چه علت بود؟
چرا على(ع) در زمانى كه تمام كشور اسالم زير نگين او بود اين حق 
را به صاحبان اصلى باز نگردانيد،؟ و يا چرا فى المثل مأمون كه اين 
ــى الرضا(ع)  همه اظهار ارادت - ولو ظاهرا - به امام على بن موس

مى كرد «فدك» را به آن حضرت تقديم نكرد؟
بلكه به دست بعضى از نوه هاى «زيد بن على بن الحسين(ع) » به 

عنوان نماينده «بنى هاشم» سپرد؟
در پاسخ اين سؤال مهم تاريخى مى گويم:

اما امير مؤمنان على(ع) در همان كالم كوتاهش همه گفتنى ها را 
گفته است آنجا كه مى فرمايد:

«آرى از آنچه در زير آسمان ها دنيا است تنها «فدك» در دست ما 
بود، عده اى نسبت به آن بخل ورزيدند، ولى در مقابل گروه ديگرى 
سخاوتمندانه از آن صرف نظر كردند، و بهترين داور و حاكم خدا 
ــى كه فردا به خاك  ــت، مرا با فدك و غير فدك چه كار در حال اس

سپرده خواهيم شد.»
آن بزرگوار عمال نشان داد كه فدك را به عنوان يك وسيله درآمد 
و يك منبع اقتصادى نمى خواهد، و آن روز هم كه فدك از ناحيه 
ــرش مطرح بود براى تثبيت مسأله واليت، و جلوگيرى از  او همس
ــالم(ص)  بود، اكنون  خطوط انحرافى در زمينه خالفت پيامبر اس
كه كار از كار گذشته، و فدك بيشتر چهره مادى پيدا كرده، گرفتن 

آن چه فايده اى دارد؟
ــخنى  ــيعه در اين زمينه س ــيد مرتضى عالم و محقق بزرگ ش س

پرمعنى دارد، مى گويد:
«هنگامى كه امر خالفت به على(ع) رسيد درباره بازگرداندن فدك 
ــخن گفتند، فرمود: «من از خدا شرم دارم كه چيزى  خدمتش س
را كه ابوبكر منع كرد و عمر بر آن صحه نهاد، به صاحبان اصليش 

باز گردانم».
در حقيقت با اين سخن هم بزرگوارى و بى اعتنايى خود را نسبت 
به فدك به عنوان يك سرمايه مادى و منبع درآمد، نشان مى دهد، 

و هم موانع اصلى اين حق را معرفى مى كند!.
ــتند به خاندان  ــى از خلفاء كه ظاهرا مى خواس اما اينكه چرا بعض
ــل بيت: باز  ــدك را به ائمه اه ــراز ارادت كنند، ف ــر(ص) اب پيامب
نگرداندند، و مثال به نوه هاى زيد بن على با افراد ناشناس ديگرى به 
عنوان نمايندگى بنى فاطمه(س)  تحويل دادند؟ اين امر دو علت 

ممكن است داشته باشد:
1- ائمه هدى هرگز حاضر به پذيرش فدك نبودند، چرا كه اين كار 
ــت تا معنوى، و شايد حمل بر  در آن زمان بيشتر جنبه مادى داش
عالقه به دنيا مى شد، نه امتيازات معنوى، و به تعبير ديگر قبول آن 
در آن شرايط براى ائمه هدى كوچك بود، عالوه بر اين دست آن ها 
را در مبارزه با خلفاى جور مى بست، چرا كه هر زمان مى خواستند 
مبارزه كنند فدك را مسترد مى داشتند (همانگونه كه در ماجراى 
ــى» از «بنى  ــو جعفر خليفه عباس پس گرفتن فدك از طرف «اب
الحسن» در تاريخ آمده است كه بعد از قيام بعضى از آن ها بر ضد 

دستگاه خالفت، فدك را از همه گرفت).
2- خلفاى جور نيز ترجيح مى دادند كه امكانات مالى امامان اهل 
ــتان معروف «هارون»  بيت: گسترده نشود، همانطور كه در داس
ــت كه وقتى به مدينه آمد احترام فوق العاده اى براى  ــهور اس مش
ــد به گونه اى كه براى فرزندش  ــى بن جعفر»قائل ش «امام موس
ــيد  ــى كه نوبت به هدايا رس ــت. اما هنگام «مأمون» تازگى داش
هديه اى را كه خدمت امام(ع) فرستاد، بسيار ناچيز بود، «مأمون» 
از اين مسأله در شگفت شد، و هنگامى كه علت را از پدر سؤال كرد 
او در جواب مطلبى گفت كه حاصلش اين بود ما نبايد كارى كنيم 

كه آن ها قدرت پيدا كنند، و فردا بر ضد ما قيام نمايند!

دريچه

ــلطان ابوسعيد  ــيخ  فرزند س ظهيرالدين محمد بابُر فرزند ميرزا عمر ش
ــگ، در چهاردهم  ــاه فرزند تيمور لن فرزند ميرزا محمد فرزند ميرانش
فوريه 1483 ميالدى مطابق با ششم محرم 888 ه .ق. در ناحيه فرغانه 
(حوالى مرزهاى شمالى افغانستان امروزى) زاده شد. نسبش از جانب 
پدر به واسطه پنج امير به تيمور و از سوى مادر، قتلغ نگار خانم، به پانزده 

واسطه به چنگيز خان مى  رسد.
وى در سال 899 هـ  .ق. در يازده سالگى پس از فوت پدرش عمر شيخ 
وارث حكومت فرغانه شد. او در اندجان حكومت مى كرد و بر سر حكومت 
ــرعمش كه در آن جا جلوس كرده بود  سمرقند با سلطان على ميرزا پس
اختالف داشت. قسمت اول عمر بابر در ناحيه كوچك فرغانه به سر آمد. تا 
پس از آن به واسطه هجوم شيبان خان اوزبك، در سال 1504 ميالدى، 

از آن جا بيرون رانده شد.
محمد بابر مدت 11 سال با فرمانروايان ازبك و تاتار جنگيد و چون ضعف 
ــاس كرد و به كابل و قندهار آورد و پس از تسخير خراسان  خود را احس
22 سال در آن جا فرمان فرمايى كرد. به اين ترتيب، دوره دوم عمرش را 
از 1504 ميالدى تا 1525 ميالدى، در افغانستان و بدخشان حكومت 

كرد و به فكر تسخير هندوستان افتاد.
ــكل از ترك و تاتار و افغان  ظهيرالدين محمد بابُر با لشكرى جرار متش
به هندوستان حمله برد. در سال 1526 ميالدى مطابق با 932 هـ  .ق. 
ابراهيم لودى آخرين پادشاه طايفه لوديه (افغان) را كه در دهلى سلطنت 
مى كرد مغلوب ساخت و بدين طريق امپراتورى بزرگ گوركانيان هند 
ــيس كرد و اعقاب او حدود  معروف به «امپراتورى مغولى هند» را تأس
350 سال بر سراسر يا بخش هايى از شبه قاره هند فرمانروايى داشتند. 
ــلطان ابراهيم لودى پادشاه دهلى  او پس از فتح پانى پات كه در آن س
ــمال  ــالدى، اگرا و دهلى و ش ــت داد در 20 آوريل 1526 مي را شكس
ــند تا بنگال به تصرف درآورد. اين قسمت سوم  هندوستان را از رود س
كوتاه ترين بخش زندگى اوست. او پنج سال در دهلى حكمرانى كرد تا 
مرگش فرا رسيد. واژه بابر در زبان تركى همان ببر حيوان مشهور است 
ــاهان ترك اين لقب به عنوان ببر يا پلنگ براى خود  كه بعضى از پادش
ــته اى به علم و ادب  برگزيده اند. ظهيرالدين محمد بابر خدمات برجس
ــت ما رسيده كه به  ــت هاى بابر به دس نمود. مجموعه كاملى از يادداش
«بابرنامه» معروف است و در آن به زبان تركى جغتائى شرح حال زندگى 
خود، فتوحات و رسم جهان دارى را آورده  است. اين كتاب بعدها توسط 
عبدالرحيم خان جانان و به فرمان اكبر شاه بزرگترين امپراتور هند و از 
نوادگان بابر به فارسى برگردانده شد كه به «توزوك بابرى» معروف است. 

بابر به فارسى و تركى شعر مى گفته  است.
ــراهاى بى شمار به وجود  بابر در هندوستان و خراسان راه ها و كاروانس

آورده و به عمران و آبادى بسيار خدمت كرد.
ــلطنت محمد بابُر به 38 سال بالغ شد. وى در سن  مجموع سال هاى س
49 سالگى در اگرا ى هندوستان درگذشت. او را در ابتدا در شهر جمنه 
در باغچه اى موسوم به «نورافشان» به خاك سپرده بودند، در زمان شاه 
ــتخوان هاى او را به كابل منتقل ساخته براى او در خارج شهر  جهان اس
آرامگاه مجللى ساختند. پس از او پسر بزرگش همايون جانشينش شد.

آخرين امپراتور دوران طاليى 
اسالمى چه كسى بود؟

قتل «ميرزا محمدتقى خان اميركبير»
 به دستور «ناصرالدين شاه قاجار»

تشكيل «جامعه ملل» در ژنو پس از 
جنگ جهاني اول 

ارتحال فقيه بزرگوار آيت  اهللا «سيدمحمد 
هاشم خوانساري چهارسوقي»

ميرزا تقى خان اميركبير در حدود سال 1187 هـ.ش در روستاى هزاوه در اراك به 
دنيا آمد. وى پس از طى مراحل پيشرفت و ترّقى علمى و سياسى به صدر اعظمى 
ــد و در طول چهار سال صدراعظمى  حكومت ناصرالدين شاه قاجار برگزيده ش
خويش خدمات شايسته و فراوانى به ملت و حكومت نمود. اصالح امور مالى، سر و 
سامان دادن به وضع ارتش، تالش در رواج خودكفايى ملى، گسترش فعاليت هاى 
ــى (مانند دارالفنون تهران) مبارزه با عقايد و  علمى و تأسيس مؤسسات آموزش
انحرافات مذهبى، بى اعتنايى به خواسته ها و تهديدات قدرت هاى خارجى و قطع 
ــتعمارى، از جمله فعاليت ها و تالش هاى پيگير او در اين  ايادى و جاسوسان اس
ــاه كه منافع خود را در  ايام بود. در اين حال، درباريان به ويژه مادر ناصرالدين ش
ــاه را تحريك كرده كه اميركبير را از صدر اعظمى خلع نمايد.  خطر مى ديدند ش
ــايعه پراكنى دولت هاى استعمارى و ايادى داخلى آنان  سرانجام با جّوسازى و ش
عليه اميركبير، ناصرالدين شاه وى را از صدارت خلع كرده و فقط عنوان فرمانده 
كل قشون را براى او باقى گذاشت. چند روز بعد او را به حكومت كاشان منصوب 
كرد و اميركبير را به طرف كاشان حركت دادند كه در حقيقت او را تبعيد نمودند. 
آنگاه تمام عناصر مخالف داخلى و خارجى كه در زمان صدارت اميركبير در كمين 
ــاه و عفو اميركبير، دست به دست هم دادند  نشسته بودند، از ترس تغيير نظر ش
و حكم قتل او را از شاه گرفتند. سرانجام اين صدراعظم اليق و با كفايت، در روز 
20 دى ماه 1230هـ. ش برابر با 18 ربيع االول 1268 هـ.ق در 43 سالگى به قتل 

رسيد و بدنش را در كربال به خاك سپردند. 

ــت كه بعد از جنگ جهاني اول به  ــازمان بين المللي اس جامعه ملل نخستين س
موجب پيماني 14 ماده اي كه بخشي از پيمان صلح "ورساي" بود، با عضويت اوليه 
18 و سپس 45 كشور در دهم ژانويه 1920م تشكيل شد. در آغاز فعاليت جامعه 
ــوروي به آن ملحق نشدند و دولت هاي  ــورهاي افريقايى و امريكا و ش ملل، كش
انگليس و فرانسه نيز تنها از آن پشتيباني مي كردند. منشور جامعه ملل، اعضا را 
ــاس احترام متقابل به يك ديگر استوار  متعهد مي ساخت كه روابط خود را بر اس
سازند و عليه تجاوز به استقالل و تماميت ارضي شان، اقدام كنند. هم چنين براي 
ناقضان منشور، مجازات هايى در نظر گرفته شده بود. ولي فقدان ضمانت اجرايى 
براي تصميمات جامعه ملل بزرگ ترين مشكل اين جامعه و عامل اصلي انحالل 
آن بود. پس از روي كار آمدن هيتلر، آلمان، در سال 1933م جامعه ملل را ترك 
ــانه خالي كردن از انجام تعهدات پيمان صلح  ــتين گام او در ش گفت و اين نخس
ــاي بود. جامعه ملل با ناتواني در دفع تجاوز ايتاليا به حبشه و تجاوز آلمان  ورس
ــلواكي، و نيز تجاوز ژاپن به چين و هجوم شوروي به فنالند، به  به اتريش و چكس
تدريج اعتبار خود را از دست داد و كشورهاي متجاوز براي اين كه تعهدي در قبال 
ــند به تدريج آن را ترك گفتند. در جريان جنگ جهاني  جامعه ملل نداشته باش
دوم، جامعه ملل عمال به حال تعليق درآمد تا اينكه پس از جنگ جهاني دوم، در 
19 آوريل 1946م منحل شد و سازمان ملل متحد جاي گزين جامعه ملل گرديد. 
ــاختاري جامعه ملل همچنان دامن گير  هرچند هنوز هم برخي از مشكالت س

سازمان ملل متحد نيز هست.

ـ.ق)  ميرزا محمدهاشم خوانساري چهارسوقي در حدود سال 1199هـ. ش (1235ه
در خوانسار و در خانواده اي اهل علم و تقوا و فضيلت به دنيا آمد. تحصيالت ابتدايي را 
در خوانسار فرا گرفت و سپس از محضر پدر نامدارش، ميرزا زين العابدين خوانساري 
ــد و از دروس پرفيض حضرات آيات:  بهره مند گرديد. وي سپس راهي اصفهان ش
شهيد سيدحسن مدرس، سيد صدرالدين عاملي و حاجي كرباسي استفاده نمود. 
آيت اهللاَّ چهارسوقي پس از اين سال ها، از آيت اهللاَّ مدرس، در 26 سالگي اجازه روايت 
و اجتهاد گرفت. سپس براي تكميل معلومات و اندوخته هاي علمي به عراق مهاجرت 
كرد و با حضور در درس فقيه كامل، شيخ مرتضي انصاري، مفتخر به دريافت اجازه 
ــت آن بزرگوار گرديد. ميرزا هاشم چهارسوقي از آن پس به اصفهان  اجتهاد از دس
مراجعت نمود و عالوه بر تشكيل حوزه درسي عظيم، صاحب فتوي و مرجع خاص و 
عام گرديد و در اصفهان رياست تام يافت. در حلقه درس اين استاد كبير، دانشمندان 
فرهيخته اي حضور داشتند كه بعدها هر يك مدرسي سترگ و فقيهي صاحب نام 
شدند. در ميان اين شاگردان، حضرات آيات عظام: عالمه سيدمحمد كاظم يزدي، 
شيخ الشريعه اصفهاني، حاج آقا رضا همداني، شيخ هادي تهراني، ميرزا حسن نوري، 
ــيد ابوتراب خوانساري از بقيه  شيخ محمدباقر اصطهباناتي، سيد حسن صدر و س
مشهورترند. همچنين كتب ارزشمندي همچون االستصحاب، منظومه اي در اصول 
ــت. ميرزا  فقه، مباني االصول، جواهرالعلوم و احكام االيمان و ده ها اثر ديگر از اوس
محمدهاشم چهارسوقي سرانجام در بيستم دي ماه 1279ش، در هشتاد سالگي 

بدرود حيات گفت و در وادي السالم نجف اشرف به خاك سپرده شد.

اشرف پهلوى در روز چهارم آبان ماه سال 1298 هجرى شمسى در محله سنگلج تهران، 
پنج ساعت پس از تولد برادرش محمدرضا به دنيا آمد.

به گزارش فارس،  پدرش رضاخان هنگام تولد او و برادرش هنوز در گمنامى به سر مى برد و 
در لشكر قزاق درجه سرهنگى داشت. مادرش تاج الملوك آيرملو يكى از مهاجران روسيه 
به شمار مى آمدكه بعد از انقالب بلشويكى همراه خانواده اش به آذربايجان ايران نقل مكان 
ــالگى به عقد على محمد قوام پسر ابراهيم خان  ــن هفده س كرده بود.اشرف پهلوى در س
قوام الملك شيرازى درآمد. ازدواج اشرف با على قوام در فضايى آكنده از رنگ و بوى سياسى، 
بدون پيش زمينه هاى عاطفى و اخالقى الزم براى پيوند زناشويى، به اشرف پهلوى تحميل 
شد. او از اين ازدواج به تلخى ياد كرده و مى گويد: « در حالى كه پيراهن سفيد به تن داشتم، 
در مراسم عروسى مشتركى كه براى من و شمس برپا شده بود، تن به ازدواج دادم. اما اگر 
پيراهن سياه پوشيده بودم، مناسب تر بود.»ازدواج اشرف پهلوى با على محمد قوام بيش از 
شش سال دوام نياورد و در سال 1322 به طالق انجاميد. حاصل اين ازدواج شهرام است 
كه نام خانوادگى پهلوى نيا را براى خود برگزيده است. در پى سفر اشرف پهلوى به مصر و 
ــفيق، مقدمات ازدواج آنها فراهم آمد. احمد شفيق يك تاجر مصرى  آشنايى او با احمد ش
ــا رئيس دفتر خديو عباس حلمى بود، كه بعد از انتخاب ملك فؤاد  بود. او پسر شفيق پاش
ــرف پهلوى با احمد شفيق در سال به سلطنت، از مصر تبعيد و مقيم اروپا شد. ازدواج اش

 1322 هـ .ش صورت گرفت. اما اين ازدواج نيز از آسيب زوال در امان نماند و آنها در سال 
1329، يعنى نه سال پيش از طالق رسمى با توافق دوجانبه از هم جدا شدند. احمد شفيق 
ــت و فرزندان او شهريار و آزاده، نام  در سال 1355 هـ .ش بر اثر بيمارى سرطان درگذش
خانوادگى شفيق را برگزيدند.سومين شوهر اشرف پهلوى، مهدى بوشهرى است. پدرش 
جواد بوشهرى از خانواده هاى با نفوذ بوشهر به شمار مى آمد. مهدى بوشهرى سفير سيار 
و رئيس هيئت مديره فستيوال هاى هنرى بود. وى در اواخر عمر رژيم محمدرضا پهلوى، 
ــينمايى مشترك با شركت  ــيس كرد و چند فيلم س ــترش سينمايى را تأس سازمان گس

هنرپيشگان معروف جهان، در ايران تهيه كرد.

در دوران سلطنت پهلوى هيچ زنى به اندازه اشرف در سياست داخلى و خارجى نقش آفرين 
نبود. او نقش اصلى را در كودتاى 28 مرداد 1332 هـ .ش بازى كرد. وى در سياست هاى 
بين  المللى ايران هم دخالت داشت. به مسافرت هاى خارجى متعددى مى رفت و از طرف 
برادرش، مذاكراتى با دولت هاى متخاصم ايران انجام مى داد. براى نمونه، اشرف در سال هاى 
بعد يكى از چهره هاى مهم در برقرارى رابطه ايران با جمهورى خلق چين بود. او همچنين از 
سال هاى دهه 1950 م يكى از اعضاى اصلى هيأت نمايندگى ايران در سازمان ملل محسوب 
ــتفاده از مطبوعات بتواند پايگاهى  مى شد. يكى از نخستين نقشه هاى او اين بود كه با اس
سياسى براى محمدرضا پهلوى تدارك ببيند و براى اين منظور با يافتن يك سردبير مشتاق 

و با كمك مالى دربار، روزنامه اطالعات را ارگان دربار كرد.
ــور قرار داشت و در زندگى  اشرف پهلوى در رأس هرم تصميم گيرى هاى سياسى در كش
ــاه و ملكه اش آتش  خصوصى برادرش دخالت مى كرد و تا آنجا پيش مى رفت كه ميان ش
نفاق مى انداخت و همچنين در مورد تصميم گيرى ها خط اصلى را مى داد و عقيده اش را به 
برادرش تحميل مى كرد و قدرتش به حّدى بود كه محمدرضا پهلوى نمى توانست در مقابل 
ــياه رضاشاه» مى گفتند. اما بعدها يكى از  وى مقاومت كند. روزگارى به اشرف «اردك س

روزنامه نويسان فرانسوى به او لقب «پلنگ سياه» داده بود.
اين لقب خشم اشرف را به دنبال داشت و به نظر وى از او جز يك بيمار جنسى با تمايالت 
ساديسمى، هيچ نكته مثبت ديگرى ترسيم نشده است.اشرف پهلوى سرانجام در 18 دى 
ــت. او تقريبا در سه دهه اخير، در سكوت خبرى  سال 1394 و در سن 96 سالگى درگذش
قرار داشت. منابع رسمى علت اين سكوت را «آلزايمر زودرس» اعالم مى كردند، اما  اخبار 
جسته و گريخته حكايت از آن داشت كه او با طرح اين بهانه در صدد است كه كمتر در انظار 
ــخن بگويد. او تنها «لذت» را مى شناخت و  حاضر و طبعا درباره پيشينه و كارنامه خود س
لذت جويى اقتضا مى كرد كه همچنان و بى دغدغه، با ثروت بادآورده خويش كامجويى كند!
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در چنين روزى

«فـدك» 
در مسيـر تـاريـخ

زندگى نامه اشرف يا پلنگ سياه پهلوى



خبرخبر

عضو شورای شهر اصفهان با اشاره به اینكه هزینه ۹ میلیاردتومانی 
میراث فرهنگی در ایستگاه های مترو كمرشكن است،گفت: میراث 
فرهنگی باید در برنامه های خود مهندس��ی ارزش را در دستوركار 

قرار دهد.
نوراهلل صلواتی در یكصد و هفدهمین جلس��ه علنی شورای اسالمی 
شهر اصفهان با اشاره به اینكه ش��هرداری اصفهان با توجه به اعالم 
زمان بندی از س��وی شورای اس��المی ش��هر اصفهان، برنامه خود 
برای آغاز ب��ه كار و اج��رای خط دو و س��ه مترو اصفه��ان را اعالم 
كند،  اظهار داش��ت: ضروری اس��ت كه هر چه زودتر  قطار شهری 
 اصفهان برنامه های خود را برای اجرای این دو خط به شورای شهر 

ارائه  دهد.
وی همچنین با انتقاد از هزینه ه��ای هنگفتی كه برای فعالیت های 
میراث فرهنگ��ی در ایس��تگاه  های مت��رو صرف می ش��ود،  افزود: 
بای��د توج��ه داش��ت ك��ه درآمدزایی ب��رای ش��هرداری بس��یار 
مش��كل اس��ت و مس��ووالن می��راث فرهنگی ب��ه این ام��ر توجه 
 داش��ته باش��ند و صرفه جوی��ی در هزینه ه��ا را در دس��تور كار 

قرار  دهند.
خودروهای نظامی، دولتی و شهرداری معاینه فنی شوند

وی در بخ��ش دیگري از س��خنان خ��ود با اش��اره به اینكه س��ایه  
آالینده ها همچن��ان بر س��ر اصفهان وج��ود دارد، اف��زود: در این 
راس��تا از اس��تاندار تقاض��ا داریم نس��بت ب��ه نظارت و بازرس��ی 
معاینه فن��ی خودروه��ای دولتی، نظام��ی و ش��هرداری تذكرات 
 الزم را ب��ه مس��ووالن بدهن��د ت��ا الگوی��ی ب��رای عم��وم م��ردم

 باشد.
صلوات��ی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه اینك��ه ش��هرداری بای��د 
زیرس��اخت های الزم را ب��رای برگزاری جش��ن های ده��ه فجر در 
دس��تور كار ق��رار ده��د، اظه��ار داش��ت: در زمینه برنام��ه هاي 
نوروزي نی��ز با توجه به دریافت عنوان ش��هر خالق ب��رای اصفهان 
باید ب��رای اصفهان همچ��ون دیگر ش��هرهای كش��ور نماد خاص 
 نوروزی تعریف ش��ود ت��ا این ش��هر را از دیگر ش��هرهای كش��ور 

شاخص تر كند.
وی همچنین با اشاره به اینكه تعریف محل درآمدهای جدید برای 
شهرداری ضروری است ، گفت: درآمدهای شهرداری باید از فروش 

تراكم فاصله بگیرد.
عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان همچنین ش��فاف س��ازی 
محاس��بات مالی ش��هرداری ب��رای ش��هروندان را مه��م ارزیابی 
ك��رد و ادام��ه داد: در ای��ن زمین��ه تكریم ارب��اب رجوع نی��ز باید 
 در تم��ام مناط��ق ۱۵ گان��ه ش��هرداری م��ورد توج��ه ج��دی 

قرار گیرد.

 رییس شورای ش��هر اصفهان بازس��ازی شبكه فاضالب ش��هری را امری 
ضروری دانس��ت و گفت: ش��بكه فاضالب اصفهان سال هاس��ت كه دچار 
فرسودگی ش��ده و هرازگاهی گوش��ه ای از شهر را با مش��كل جدی روبرو 

می كند.
 رضا امینی در یكصد و هفدهمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
ضمن محكوم كردن اعدام شیخ نمر اظهار داش��ت: از عموم مردم اصفهان 
به منظور برگزاری مراسم بزرگداش��ت این عالم دینی تشكر می كنم و به 
ش��هرداری اصفهان نیز توصیه می كنم در این زمینه هم��كاری الزم را با 
شهروندان داشته باشد. وی با اشاره به بازدید س��ه ساعته اعضای شورای 
اسالمی شهر اصفهان از پروژه های بزرگ شهرداری ابراز داشت: در بازدید 
از پروژه های میدان اس��تقالل، میدان ۲۵ آبان، تقاطع اش��كاوند، میدان 
آزادی و س��الن همایش های بین المللی آیت اهلل خامنه ای ش��ور و نش��اط 
در كارگاه ها مشهود بود كه جا دارد از  همه دس��ت اندركاران این پروژ ه ها 
قدردانی به عمل آید. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان همچنین با انتقاد 
از تعیین تكلیف نشدن ساختمان های بلند مرتبه حاشیه رودخانه زاینده رود 
تصریح كرد:  برخی از این س��اختمان ها به جنگل آهن آالت تبدیل شده و 
به سیما و منظر شهری خدشه وارد كرده است كه ضروری است نسبت به 
ساماندهی این ساختمان ها نیز اقدام ش��ود. وی در ادامه با اشاره به اینكه 
پوشش كارگاه ها و زیباس��ازی محیط های كارگاهی شهری نیز باید مورد 
توجه باشد، افزود: در این راستا ضروری است معاونت های خدمات شهری، 
شهرسازی و سازمان زیباسازی به صورت جدی در این زمینه وارد شده و 
به وی ژه برای ایام نوروز برنامه جامعی برای زیباسازی محیط های كارگاهی 
سطح شهر فراهم و به اجرا درآورند. امینی بازسازی شبكه فاضالب شهری 
را نیز امری ضروری دانست و ابراز داشت: شبكه فاضالب اصفهان سال ها 
است كه دچار فرسودگی شده و هرازگاهی گوش��ه ای از شهر را با مشكل 

جدی روبرو می كند.
وی در ادامه اضافه كرد: از جمله مواردی كه سبب بروز مشكل برای مردم 
شهر شده است، می توان به مشكل فاضالب خیابان بزرگمهر ابتدای خیابان 
كسری اشاره كرد كه در سال های گذشته چندین بار شكافته شده و مورد 

ترمیم قرار گرفته و هر روز نیز احتمال مشكالت جدید وجود دارد.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

هزینه ۹ میلیاردی تحمیلی میراث 
فرهنگی در مترو كمرشكن است

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح كرد:

ساختمان های بلند ساماندهی شود

از آنجایی كه اصفهان در منطقه جغرافیایی پس��ت 
قرار دارد و با توجه به انباش��ت آالینده ها پتانس��یل 

بارش باران های اسیدی در اصفهان بسیار باالست.
احمد خاتون آبادی با اشاره به اینكه ایجاد ریزگردها 
و باران اس��یدی از تبعات انباشت آالینده ها در شهر 
اصفهان است، اظهار داش��ت: این آالینده ها ناشی از 
تردد خودروهای سبک و سنگین، صنایع و خروجی 

دودكش های ناشی از سوخت فسیلی است.
وی با بیان اینكه رنگ آالینده های موجود در هوای 
اصفهان بیانگر ایجاد این آالیندگی توس��ط صنایع 
است، افزود: این در حالی اس��ت كه رنگ آلودگی ها 
در ته��ران بیانگر نقش بیش��تر خودروه��ا در تولید 

آلودگی ها اس��ت. نق��ش پررنگ كارخانه س��یمان 
سپاهان، نیروگاه ش��هید محمد منتظری و شركت 

ذوب آهن در آالینده های اصفهان مشهود است.
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره 
به نقش تاثیرگذار صنایعی مانند كارخانه س��یمان 
سپاهان، نیروگاه ش��هید محمد منتظری و شركت 
ذوب آهن در ایجاد آالینده ها در ش��هر اصفهان ابراز 
داشت: در این راس��تا باید یادآور شد كه این صنایع 
در ط��ول روز از فیلتر اس��تفاده می كنند و ش��ب ها 
فیلترهای خود را ب��از می كنند كه ای��ن امر موجب 
هجوم آالینده های مخملی مش��كی رنگ به سمت 
شهر اصفهان می شود.وی در ادامه با اشاره به اینكه 

وجود این آالینده ها در هوای اصفهان و گوگرد، ازت و 
دی اكسید كربنی كه در این آالینده ها وجود دارد در 
دمای منفی سه درجه تا ۱۰ درجه سانتی گراد باالی 
صفر در شهر اصفهان حالت ایستایی به خود گرفته 
و با توجه ب��ه وارونگی هوا یک ج��ا می مانند، افزود: 
در این ش��رایط بارش های پراكنده كه ب��ا این مواد 
مخلوط می شود باران اس��یدی را به وجود می آورد. 
خاتون آبادی اضافه كرد: از آنجایی كه شهر اصفهان 
در منطقه جغرافیایی پس��ت و فرودس��ت قرار دارد 
 و با توجه به انباش��ت آالینده ها به ویژه در ش��هرک
  ش��هید غرض��ی، می��دان آزادی، پ��ل چم��ران و

 اتوبان ش��هید خرازی پتاس��نیل ب��ارش باران های 
اسیدی در اصفهان بسیار باالست.

لزوم حذف ۱۰۰ هزار خودروی دودزا از اصفهان
وی با اشاره به اینكه اس��یدی بودن باران پس از هر 
بارش مشخص می ش��ود، ادامه داد: اداره كل محیط 
زیس��ت مس��وول اعالم میزان اس��یدی بودن باران 
است كه در این راس��تا نیز تاكنون تحقیقات جدی 
انجام نشده است.عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی 
اصفه��ان در ادامه با تاكی��د بر اینكه باران اس��یدی 
می توان��د به صورت ج��دی به نمای س��اختمان ها، 
س��نگ ها، درختان، م��زارع، لب��اس اف��راد و حتی 
چرم تاثیر منفی بگ��ذارد، افزود: این باران از رش��د 
گیاه��ان جلوگیری می كند و این امر باعث ش��ده از 
باغ ش��هر اصفهان تنها یک نام و نش��ان باقی بماند.

وی حذف ۱۰۰ ه��زار خودروی فرس��وده و دودزا از 
سطح شهر اصفهان، تامین س��وخت پاک مورد نیاز 
صنایع و تعطیلی منابع آالین��ده به جای مدارس در 
روزهایی كه می��زان آالینده های ه��وا رو به افزایش 
اس��ت را از جمله اقدامات پیش��گیرانه در راس��تای 
كاه��ش آالینده های ه��وا در اصفهان عن��وان كرد 
و ادامه داد: همچنین ضروری اس��ت ك��ه صنایع از 
 زغال تصفیه شده برای دس��تگاه های خود استفاده 

كنند.
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اصفهـان و پتانسـیل باالی بارش 
باران اسیـدی

 لزوم استانداردس��ازی پمپ های بنزین ت��ک پایه همچنین 
تعیی��ن بودج��ه فرهنگ��ی ش��هرداری اصفهان بر اس��اس 
اولویت های معین در شورای شهر از مهم ترین تذكرات اعضا 

در یكصد و هفدهمین جلسه علنی بود.
عدنان زادهوش، عضو شورای اسالمی در یكصد و هفدهمین 
جلسه علنی ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان در تذكر خود با 
انتقاد از روند تقس��یم بندی بودجه خانه علوم اصفهان اظهار 
داشت: باید توجه داشته باشیم كه خانه علوم مربوط به تمام 
بخش های علوم می شود و نباید بودجه آن را تنها در یک بخش 

هزینه كرد و از دیگر بخش ها غافل بود.
وی با اش��اره به اینكه ه��م اكنون كه در فص��ل بودجه ریزی 
ش��هرداری هس��تیم، تعیین بودجه فرهنگی باید بر اساس 
اولویت های تعریف شده در ش��ورای شهر تعیین شود، افزود: 
همچنین ضروری اس��ت كه این اولویت ه��ا در اختیار دیگر 
بخش های فرهنگی ق��رار گیرد تا با حرك��ت واحد به اهداف 

خود دست یابیم.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان همچنین به بازدید از پروژه 
میدان استقالل اشاره كرد و ابراز داشت: اقدامات انجام شده 

در این پروژه قابل توجه است اما باید توجه داشته باشیم كه 
برخی از تاسیس��ات نهادهای خدماتی با اج��رای این پروژه 
تداخل دارد از این رو هم��كاری الزم باید ب��رای اجرای این 

پروژه ها انجام شود.
اخذ جریمه نمای ساختمان مصوبه ندارد

عبدالرسول جان نثاری، رییس كمیسیون عمران، شهرسازی 
و معماری شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه 
علنی با اشاره به اینكه در برخی از مناطق شهرداری اصفهان 
كاركنان ش��هرداری نس��بت به اخذ جریمه از ساخت نمای 
غیر مجاز اقدام می كنند و تاكنون ش��هروندان در این راستا 
به شورای ش��هر مراجعاتی را داش��ته اند، اظهار داشت: باید 
توجه داشت كه تاكنون شورای شهر در این زمینه مصوبه ای 

نداشته است.
وی در ادامه با اشاره به لزوم استانداردسازی پمپ بنزین های 
تک پایه گفت: این اقدام بسیار شایسته است ولی با توجه به 
استعالم انجام شده از اداره كل استاندارد استان اصفهان هنوز 
استاندارد سازی این اماكن انجام نشده و برای تامین امنیت 

شهر و شهروندان باید این امر مورد توجه قرار گیرد.

بودجه سازمان های شهرداری باید بر اس��اس برنامه ۱۴۰۰ 
تعیین شود رییس كمیس��یون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای اسالمی ش��هر اصفهان نیز در این جلس��ه با اشاره به 
تحویل برنامه ۱۴۰۰ شهرداری به شورای شهر، اظهار داشت: 
ضروری است كه بودجه سازمان های شهرداری بر اساس این 

برنامه تعریف شود.
اصغر آذربایجانی با اش��اره به تشكیل ش��ورای سازمان های 
مختلف شهرداری ابراز داشت: شوراهای سازمان ها باید این 
امر را مورد توجه قرار دهند تا بودجه شهرداری به خوبی و با 

توجه به نیاز هر سازمان تخصیص یابد.
رییس كمیس��یون فرهنگی، اجتماعی و ورزش��ی ش��ورای 
اس��المی ش��هر اصفه��ان همچنین ب��ه برگ��زاری همایش 
بین المللی فرصت های س��رمایه گذاری در ۲۳ و ۲۴ دی ماه 
اش��اره كرد و گفت: در این كنفرانس مهمان های بین المللی 
زیادی حضور خواهند یافت كه ضروری اس��ت بهره برداری 
الزم در زمین��ه س��رمایه گذاری در بخ��ش حم��ل و نقل و 
ترافیک، فناوری اطالعات،  گردشگری، انر ژی و شركت های 

دانش بنیان داشته باشیم.

3  پروژه عمرانی در منطقه ۱5 اصفهان
 افتتاح شد

BRT  اصفهان تا پایان امسال به پایانه
 امام علی )ع( می رسد

یک عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

برند نوروزي اصفهان طراحي شود

۳ پروژه عمرانی، فرهنگی با حضور شهردار اصفهان و اعضای شورای شهر، متعمدان 
محل و خانواده شهدا به بهره برداری رس��ید. همچنین ۳ پروژه عمرانی، فرهنگی 
شامل بوستان شهرک مروارید، فرهنگسرای گورت و فرهنگسرای محله قصر در این 
منطقه به بهره برداری رسید. عملیات اجرایی مجموعه فرهنگی – ورزشی گورت 
واقع درخیابان جی شرقی – خیابان فرهنگ با مساحت یک هزار و ۴۲۰ مترمربع 
ب��ا هزین��ه ای بال��غ ب��ر 
۲۰میلی��ارد ریال احداث 
شده است. فرهنگسرای 
قص��ر واق��ع در خیاب��ان 
ج��ی ش��رقی- مقاب��ل 
كارخانه قند با مس��احت 
7۵۰مترمربع با اعتباری 
بالغ بر ۲میلیارد و پانصد 
میلیون ریال اجرا ش��ده 
اس��ت. بوس��تان شهرک 
مروارید واق��ع در خیابان 
جی ش��رقی به مساحت 
7۵۰مترمربع و با هزینه 
ای بال��غ ب��ر ۱۰میلیارد 

ریال تكمیل شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
با بیان اینكه ب��ر محورهای جدی��د بی.آر.تی 
اصفهان متفاوت از گذش��ته نظارت می شود، 
گف��ت: در بح��ث گیت ه��ای الكترونیك��ی و 
دوربین های نظارتی در این خطوط برنامه های 

ویژه ای داریم.
علیرضا صلواتی با اشاره به احداث خطوط جدید 
بی.آر.تی در اصفهان، اظهار داشت: خط بی.آر.

تی خیابان جی در محور ش��رقی و غربی شهر 
راه اندازی می شود كه مبدا آن ارغوانیه است و 

تا پایانه صمدیه ادامه دارد.
وی با بیان اینكه  فاز نخس��ت این خط با گذر 
از خیابان جی به پایانه امام علی )ع( می رسد، 
گفت: در احداث ایس��تگاه های این مسیر ۵۰ 
درصد پیشرفت داش��ته ایم، در این مسیر ۱۵ 
ایستگاه در دس��ت ساخت اس��ت و پیشرفت 

برخی ایستگاه ها به 8۰ درصد نیز می رسد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان 
با بیان اینكه بحث ایمن سازی مسیر و افزایش 
كیفیت این خط مدنظر است، خاطرنشان كرد: 

عملیات عمرانی این خط به وسیله ۳ پیمانكار 
و با اعتباری بالغ بر 6۰ میلیارد ریال آغاز شده 
و به دنبال این هستیم تا پایان سال فاز نخست 

آن آماده شود.
وی گف��ت: ب��رای تأمین ن��اوگان ای��ن محور 
اتوبوس های دوكابین را مدنظر داریم و در بحث 
گیت های الكترونیكی و دوربین های نظارتی بر 
مسیر برای نظارت بیشتر بر تردد خودروها به 
صورت متفاوت از گذشته برنامه هایی خواهیم 

داشت.
صلواتی با بی��ان اینكه ایجاد تع��ادل پایدار در 
ترافیک ش��هر اصفه��ان از جمله اه��داف راه 
اندازی س��ایر محوره��ای  اتوبوس های تندرو 
اس��ت، گفت: در حال حاضر ۱۲۰ هزار مسافر 
توس��ط اتوبوس های بی.آر.تی در سطح شهر 
اصفهان س��فر می كنن��د و بر اس��اس آخرین 
نظرسنجی های انجام شده توسط پژوهشگران 
دانشگاه اصفهان ، بیش از ۹۰ درصد مسافران 
بی.آر.تی از راه ان��دازی این خطوط در اصفهان 

اعالم رضایت مندی كرده اند.

یک عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینكه متاسفانه 
هر ساله نمادهای نوروزی در شهر تنها به رنگ آمیزی جداول 
و نظافت شهر ختم می شود،گفت: متاسفانه اصفهان نماد بارز 
نوروزی ندارد و این درحالی است كه ش��هرهای دیگر مانند 
مشهد از این ظرفیت بهره برده اس��ت. نوراهلل صلواتی اظهار 
كرد: با توجه به مدت باقی مانده سال باید با خالقیت، نوآوری و 
برنامه ریزی الزم طراحی شاخص های نوروزی و برند نوروزی 

فراهم شود. 
این عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان با اش��اره به ركود 
اقتصادی در كش��ور، خاطر نشان كرد: مس��لماً شهر اصفهان 
 نیز ازاین قاعده مستثنی نیست كه همین امر بر شهرداری نیز 

تأثیر گذار است و شهرداري باید مكانیزم ها را تدوین كند. 
صلواتی با بیان اینك��ه در آمدهای پای��دار در تمامی حوزه ها 
می تواند محقق ش��ود، ادامه داد: با توجه به اختیارات شورای 
اس��المی ش��هر در تعیین عوارض محلی، طراحی مناسب و 
تدریجی می تواند درآمد شهرداری را از تراكم فروشی تفكیک 
كند و امید م��ی رود با تدوی��ن یک الیحه دقی��ق، منطقی و 
معقوالنه درآمدهای پایدار تا سال ۱۴۰۰ به گونه ای باشد كه 
هزینه های اداره و نگهداری شهر از عوارض محلی تأمین شود.

تنظیم بودجه ۹5 براساس اقتصاد مقاومتی

هم چنین یک عضو دیگر شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
بودجه ریزی س��ال آینده بر اس��اس اقتصاد مقاومتی تنظیم 

شود . 
رس��ول جهانگیری اضافه كرد: براین اس��اس باید سیاس��ت 
مدیریت هزینه و كاهش آن ایجاد ش��ود زیرا در شرایط ركود 
كنونی این موضوع یک نوع درآمد محسوب می شود. هم چنین 
احمد شریعتی، نایب رییس شورای اس��المی شهر اصفهان 
با اش��اره به تردد بیش از حد وس��ایل نقلیه در شرق اصفهان 
)اشكاوند(، اظهار كرد: پهنا و وس��عت خروجی و ورودی این 
مكان با توجه به ت��ردد بیش از اندازه باریک اس��ت در نتیجه 
 حتی در س��اعات نیمه ش��ب نیز  این منطقه با ترافیک روبرو

 است. 
 وی به تامین سیستم هوش��مند پرداخت الكترونیک توسط 
تاكسی های شهری اشاره كرد و ادامه داد: برنامه ریزی جهت 
كاهش هر چه بیشتر تصدی گری سازمان تاكسیرانی، كنترل 
و نظارت هوش��مند و انحصاری نشدن سیس��تم الكترونیک 
پرداخت كرایه، امكان فعالیت برای چند ارگان و موسسه جهت 
رقابت سالم و افزایش كیفیت و ارائه خدمات از جمله مواردی 
است كه با مصوبه كمیسیون حمل و نقل شورای اسالمی شهر 

اصفهان تایید و تصویب شد.

لزوم استانداردسازی پمپ بنزین های تک پایه در شهر

دفاترپیشخوان با دریافت هزینه های هنگفت از مردم مشكل آفرین شده اند
عضو شورای شهر اصفهان گفت: دفاتر پیشخوان به 
جای اینكه حالل مش��كالت مردم باشند با دریافت 

مبالغ هنگفت از آنها، مشكل آفرین شده اند.
محمدرضا فالح افزود: ش��هر اس��المی ش��هری با 
حاكمیت دین در س��ه قلمرو اقتص��ادی، كاربری و 
اجتماعی اس��ت بنابراین این تعری��ف تمام صفات 
دیگر همچون شهر زیبا، شهر خالق و شهر دوستدار 

كودک را در برمی گیرد.
فالح همچنین به انتق��اد از نمایندگانی كه تنها در 

ایام انتخابات به مناطق محروم سركشی می كنند، 
پرداخ��ت و گفت: بهتر اس��ت نمایندگان ش��ورای 
ش��هر كه اعتقادی به محرومیت زدای��ی ندارند در 
این مناطق حاضر نش��وند تا بیش از پیش شرمنده 
مردم نباشند. وی ادامه داد: گاهی شاهد آن هستیم 
كه برخی طرح ه��ا در راس��تای محرومیت زدایی از 
مناطق شهری تصویب شده و جلسات متعددی در 
مورد آن برگزار می ش��ود اما شهرداری مركزی قادر 
به اجرایی كردن این طرح ها نیست كه این انتقاد بر 

كار ما وارد است و باید اصالح شود. عضو شورای شهر 
اصفهان یادآور شد: واگذاری ارائه برخی از خدمات 
به دفاتر پیشخوان سبب س��رگردانی مردم در شهر 
و ایجاد مش��كالت متعدد برای آنها شده است.وی 
ادامه داد: دفاتر پیشخوان به جای اینكه حل كننده 
مشكالت مردم باشند با دریافت مبالغ هنگفت از آنها 
مشكل آفرین ش��ده اند بنابراین پیشنهاد می شود 
در مورد این دفاتر در كمیس��یون مربوطه بررسي و 

تصمیم گیری های الزم صورت پذیرد.
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 س��نگربان ملی پوش نفت ای��ن روزهای به یکی از دردس��رهای بزرگ 
نفتی ها در نقل و انتقاالت زمستانی تبدیل شده است.

علیرضا بیرانوند در روزهایی که مذاکراتش با پرس��پولیس برای پیوستن 
به جمع سرخپوش��ان به بن بس��ت خورد قرارداد جدی��دش با نفت در 
هیات فوتبال و سازمان لیگ به ثبت رسید که طبق این قرارداد با مبلغ 
ی��ک میلیارد و صد میلیون تومان یکی از گ��ران ترین بازیکنان تیمش 
لقب گرفت. اما با این وجود بیرانوند در تمرینات روزهای گذش��ته نفت 
 حاضر نشد تا غیبت هایش سوژه اصلی اردوی نفت شود. گلر ملی پوش 
نفتی ها همان طور که گفته می ش��د در مصاحبه ای اذعان کرد تا 50 
درصد قراردادش را از باشگاه دریافت نکند در تمرینات حاضر نمی شود. 
به اذعان این بازیکن باشگاه باید 55 درصد قراردادش را تا امروز پرداخت 

می کرد اما تنها 15 درصد داده است.
 در ش��رایطی ک��ه مدی��ران باش��گاه نفت ترجی��ح دادن��د در خصوص 
صحبت های بیرانوند س��کوت کنند اما از اردوی این تیم خبر می رسد 
ماجرای مطالبات مالی بیرانوند ممکن است آتش زیر خاکستر نفتی ها را 
شعله ور کند چون اگر باشگاه بخواهد برای راضی کردن این دروازه بان 
پول او را بپردازد سایر بازیکنان هم که طلب های زیادی از باشگاه دارند 
برای دریافت پول های خود دس��ت به کار خواهند شد و این در شرایط 
فعلی که باش��گاه با بحران بی پولی دس��ت و پنجه نرم می کند چالشی 
ج��دی پیش روی مدیریت ق��رار خواهد داد. به ای��ن ترتیب هیچ بعید 
 نیست نفتی ها در آخرین لحظات با پافشاری پرسپولیس برای جذب این

 دروازه ب��ان از خواس��ته های خود کوتاه آمده و ای��ن بازیکن را به تیم 
پرطرف��دار پایتخت واگذار کند تا هم از زیر بار بدهی کالن به او خالص 

شود هم جو حاکم بر اردوی تیم را آرام نگه دارد.

 هفته پایانی لیگ برتر فوتسال در حالی برگزار خواهد شد که سه تیم 
 مدعی کس��ب عنوان قهرمانی هس��تند و لغزش و توقف هر یک از این 
س��ه تیم می تواند به قیمت از دست رفتن قهرمانی و ۹ ماه تالش تمام 
ش��ود.هفته بیست و شش��م و پایانی لیگ برتر فوتس��ال  امروز برگزار 
می ش��ود تا پرون��ده ای��ن دوره از رقابت های لیگ هم با تم��ام فراز و 
نش��یب ها و حواشی اش بسته شود. مسابقات این هفته در حالی برگزار 
می ش��ود که سه تیم تاسیسات دریایی، مس س��ونگون و گیتی پسند 
اصفه��ان با ۴۹ امتیاز و به ترتیب در رده های اول تا س��وم هس��تند و 

همین موضوع حساسیت هفته آخر را چندبرابر کرده است.
تیم تاسیس��ات دریایی که با تفاضل گل باالت��ر در رده اول قرار دارد، 
ش��انس اول قهرمانی اس��ت و در صورت پیروزی مقابل تیم فردوس��ی 
مش��هد، صرفنظر از نتیج��ه دو مدعی دیگر عن��وان قهرمانی را از آن 
خود خواهد کرد. این مس��ابقه برای وحید شمسایی سرمربی - بازیکن 
تاسیس��ات اهمیت زیادی دارد چرا که در صورت قهرمانی، وی رکورد 
جالب سه قهرمانی پیاپی در لیگ برتر را به نام خودش ثبت می کند.

شمس��ایی البته ب��ه خاطر مصدومیت به این بازی نمی رس��د و باید از 
خارج زمین تیمش را هدایت کند. روی کاغذ ش��انس تاسیسات برای 
شکس��ت فردوس��ی بیش��تر اس��ت مگر اینکه اتفاقات عجیب و غریب 

فوتبالی در این مسابقه رقم بخورد و مانع قهرمانی تاسیسات شود.
تیم مس سونگون فردا میزبان تیم میثاق تهران است. مس که تا هفته 
گذش��ته ش��انس اول قهرمانی بود، با توقف مقابل یاسین پیشرو، صدر 
جدول را از دست داد و حاال باید ضمن پیروزی در دیدار مقابل میثاق، 
چش��م انتظار نتیجه بازی تاسیس��ات باش��د. مس در صورتی قهرمان 
می ش��ود که بتواند میثاق را شکس��ت بدهد و گیتی پسند و تاسیسات 

مقابل حریفان شان متوقف شوند.
گیتی پس��ند اما ای��ن هفته در خانه خ��ود از حفاری اه��واز پذیرایی 
می کند. هرچند نتیجه این مس��ابقه برای حفاری بی اهمیت است ولی 
در مقابل تیم گیتی پسند می تواند با برتری در این مسابقه و در صورت 

توقف دو مدعی دیگر، جام قهرمانی را باالی سر ببرد.
کمیته فوتس��ال س��ه جام قهرمانی را تدارک دیده و این جام ها به سه 
شهر مشهد، تبریز و اصفهان فرستاده می شود تا در صورت قهرمانی هر 

کدام از سه مدعی، به آن تیم اهدا شود.
با س��قوط زودهنگام تیم فردوسی مشهد و کاشی نیلو اصفهان به لیگ 
دس��ته اول، معادالت انتهای جدول پیچیده نیست و خیال سایر تیم ها 

برای ماندن در لیگ برتر راحت است.
نکت��ه جالب بعد از اتمام مس��ابقات ای��ن دوره از لی��گ برتر می تواند 
مش��خص ش��دن وضعیت وحی��د شمس��ایی بازیکن و س��رمربی تیم 
فوتس��ال تاسیسات دریایی برای ادامه بازی کردن در سال آینده است. 
شمس��ایی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید ک��رده بود که بعد از پایان 
بازی با فردوسی در مشهد برای خداحافظی از دنیای بازیگری فوتسال 

استخاره می کند.

سرمربی نفت در هنگام جذب پیام صادقیان قول داد این بازیکن را احیا 
و یک صادقیان آماده را در انتهای فصل به پرسپولیسی ها تحویل دهد.

هافبک س��ابق پرس��پولیس که از او به عنوان یکی از استعدادهای ناب 
فوتبال ایران نام برده می ش��ود بعد از فصلی ناامیدکننده توسط برانکو 
ایوانکوویچ از جمع سرخپوشان کنار گذاشته شد تا در روزهایی که هیچ 
تیمی تمایلی به جذب او نداش��ت علیرضا منصوریان شاگرد سابقش در 
تیم ملی امید را به نفت ببرد. علی منصور در همان روزها این قول را به 
فوتبال ایران و طرفداران پرس��پولیس داد تا پیام را به روزهای اوج خود 
رس��انده و یک صادقیان آماده و س��رحال در پایان فصل به پرسپولیس 

تحویل دهد.
اما هنوز نیم فصل بیشتر از همکاری سرمربی نفت با صادقیان پرحاشیه 
نگذش��ته بود ک��ه این بازیکن پ��ا را در یک کفش کرد ت��ا از نفت جدا 
ش��ود. پیام که در بازی های آخر نفت به خصوص مقابل اس��تقالل در 
 ج��ام حذفی یکی از بهترین نمایش های خ��ود را ارائه داد در میانه راه 
س��از جدایی کوک کرد تا پروژه منصوریان برای احیای او به بن بس��ت 
خورده و بی نتیجه باقی بماند تا او مقابل پرسپولیس��ی ها بدقول ش��ود.

حاال پیام به صبا کوچ کرده تا زیر نظر علی دایی به فوتبالش ادامه دهد. 
هم��ان مربی که او را از ذوب آهن به پرس��پولیس برد و یکی از بهترین 
فصل های فوتبالی پیام را به نمایش گذاش��ت حاال امیدوار است همان 
صادقیان را در میانه میدان صبا در اختیار داش��ته باش��د تا نمایش های 

فانتزی این هافبک جوان اما پرحاشیه به پیشرفت تیمش کمک کند.

سیری در دنیای ورزش

شورش مالی بیرانوند به کجا می رسد؟

یورش سه مدعی به سمت جام قهرمانی

پروژه احیای پیام شکست خورد

لیگ قهرمانان آسیا، سپاهان و ذوب آهن را 
قوی  می کند

 یک کارش��ناس فوتبال گفت: س��پاهان و ذوب آهن در نیم فص��ل دوم خیلی بهتر 
خواهند شد چرا که مشغول آماده سازی برای لیگ قهرمانان آسیا هستند.

حسن حاج رسولیها درباره وضعیت این روزهای س��پاهان و ذوب آهن، اظهار کرد: 
اعتقاد دارم این تعطیالت لیگ برتر به س��ود هر دو تیم اصفهانی اس��ت به خصوص 

برای سپاهان مفید خواهد بود چرا که سپاهان چند بازیکن جدید جذب می کند که 
با استفاده از این فرجه زمانی می تواند آن ها را با تیم هماهنگ کند. هرچند که در این 

مدت زمانی سپاهان بهتر می تواند نقاط ضعف خود را رفع کند.
وی افزود: البته ذوب آهن شرایط بهتری نسبت به سپاهان دارد، اما به این دلیل که 

این تیم می خواهد خود را برای آسیا آماده کند می تواند از این تعطیالت لیگ سود 
ببرد. در 2 بازی آخر نیم فصل اول، ذوب آهن کمی افت کرده بود به خصوص در بازی 

داربی که آن شرایط ایده آل را نداشت.
این کارش��ناس فوتبال، تصریح کرد: درس��ت اس��ت که این تعطیالت لیگ برتر 

فرسایشی است و همیشه از آن انتقاد کرده ایم، اما در این برهه زمانی می تواند به دو 
تیم اصفهانی کمک کند.

حاج رسولیها گفت: اعتقاد دارم هر دو تیم س��پاهان و ذوب آهن در نیم فصل دوم 
خیلی بهتر خواهند شد، چراکه هم اکنون خود را برای بازی های لیگ قهرمانان آسیا 
آماده می کنند و در نتیجه خیلی قدرتمندتر از قبل در لیگ برتر ظاهر خواهند شد.

بازیکن ایرانی که بازی اش در آسیا ارزش 
دیدن دارد

مهاجم تیم فوتبال نف��ت تهران از دید یکی از ش��بکه های تلویزیونی آمریکایی در 
جمع بازیکنانی است که نباید بازی های آنها در مسابقات قهرمانی زیر 2۳ سال آسیا 

را از دست داد.
در آستانه مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 2۳ سال آسیا که دومین دوره آن از تاریخ 12 

ژانویه 2016 )22 دی ۹۴( به میزبانی قطر آغاز خواهد شد، سایت شبکه تلویزیونی 
»ONE World Sports« آمریکا به قلم جان دوردن، تحلیل گر و ستون نویس 

خود در بخش فوتبال آسیا نوشت: مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 2۳ سال آسیا شامل 
بهترین استعدادهای جوان در بزرگ ترین قاره جهان می شود.

این ش��بکه تلویزیونی نام 15 بازیکن جوانی را معرفی کرده ک��ه بازی های آنها در 
مسابقات قهرمانی زیر 2۳ سال آسیا ارزش دیدن دارند و یکی از این بازیکنان مهاجم 

22 ساله نفت تهران و تیم زیر 2۳ سال ایران است.
در این مقاله آمده است: »ارسالن مطهری بهترین بازیکن جوان ایران در سال 2015 

آماده است تا در سال 2016 هم به درخشش خود ادامه دهد. ایران چند تن از بهترین 
بازیکنان خود را برای این تورنمنت در اختیار نخواهد داشت، ولی مهاجم نفت تهران 

از همان مسابقات قهرمانی زیر 2۳ سال آسیا در منطقه غرب درخشش خود را آغاز 
کرد، جایی که عنوان بهترین گلزن مسابقات را از آن خود کرد. به همین خاطر ماه 

ژانویه هم می تواند ماه خیلی خوبی برای مطهری باشد.«

مهاجم س��پاهان که به هوای س��پری کردن خدمتش در 
تراکتورس��ازی و همراهی این تیم در لیگ قهرمانان آسیا 
 تمام هفته گذش��ته را در تبریز س��پری ک��رد با تصمیم 
نظام وظیفه باید برای سپری کردن دوران سربازی خود به 

بندر انزلی رفته و پیراهن ملوان را بر تن کند.
 بع��د از ش��هرآورد اصفه��ان از هفته هفده��م لیگ برتر 

به ب��ود که مهدی ش��ریفی با چش��مانی اش��کبار 
س��مت ه��واداران س��پاهان رف��ت و از آنها 

خداحافظی کرد. پس از آن هم به خبرنگاران 
حاضر در ورزش��گاه فوالدشهر گفت که 

به دلیل فش��ردگی مسابقات و 
عدم شرکت در امتحانات 

مشروط  دانشگاه 
و  ش��ده 

از آنج��ا ک��ه دیگ��ر 
معافیت  از  نمی توان��د 
اس��تفاده  تحصیل��ی 
کند به ناچ��ار باید به 

تراکتورسازی برود.
این اق��دام مهاجم 

سپاهان 
باعث 
شد 

تا اهالی رسانه در نشست خبری بعد از مسابقه در این باره 
از ایگور استیماچ سوال کنند. سرمربی کروات سپاهان هم 
در پاس��خ ضمن ابراز بی اطالعی از وضعیت دقیق شاگرد 
خود تأکید کرد که در این مدت از کار کردن با این جوان 
لذت برده و امیدوار است تا در بازگشت از کرواسی همچنان 
 او را در تمرین��ات س��پاهان ببیند. آرزوی اس��تیماچ در 
این باره اما برآورده نش��د زیرا شریفی کمتر از 2۴ ساعت 

براب��ر ذوب آه��ن ب��رای عق��د بع��د از دی��دار 
ب��ا  تراکتورس��ازی خ��ود را ب��ه ق��رارداد 
و پ��س از حض��ور در اردوی تبریز رس��اند 
تی��م  ی��ادگار ای��ن  ورزش��گاه   در 

)ره(  به تماش��ای دربی امام 
شهر نشست. این 

پس از حضور شریفی در تبریز بود که ایوب ذوالفقاری هم از طی 
 شدن مراحل اداری پیوستن این بازیکن به تراکتورسازی و 
قطعی شدن انتقال او به این تیم خبر داد. اظهارات سرپرست 
تراکتورس��ازی یک روز بعد با واکنش ستاد کل نیروهای 
مسلح و یادآوری این نکته مواجه شد که محل خدمت یک 
بازیکن س��رباز از سوی خود او یا باشگاه خواهانش تعیین 
نمی ش��ود بلکه این کمیته تقسیم بازیکنان مشمول است 
که تصمیم می گیرد شریفی به کدامیک از تیم های نظامی 
لیگ برتری یا حتی لیگ یکی فرس��تاده شود. پس از آن 
 بود که سرپرس��ت تراکتورس��ازی هم از موضع قبلی خود 
عقب  نش��ینی کرد و در اظهارنظری جالب گفت هر فردی 
که ب��ه تبریز آمده یا به هتل می رود قرار نیس��ت بازیکن 
تراکتورس��ازی ش��ود و شاید ش��ریفی هم مثل بازیکنانی 
ک��ه در این برهه به ش��یراز یا مازندران رفته اند خواس��ته 
ت��ا از تعطیالت خود برای گردش در تبریز اس��تفاده کند. 
در ادامه ذوالفقاری برخالف اظه��ارات روزهای قبل خود 
تأکید کرد که درباره ش��ریفی هنوز هی��چ اتفاقی نیفتاده 
و هی��چ چیز قطعی نیس��ت. در این ش��رایط و با اینکه به 
نظر می رس��ید انتقال مهدی ش��ریفی به تراکتورسازی به 
بن بست خورده مهاجم پیشین سپاهان همچنان در تبریز 
حضور داشت و پس از آنکه در میانه های هفته به تماشای 
دیدار دبیری و گیتی پس��ند از لیگ برتر فوتسال نشست 
حتی در تمرینات تراکتورس��ازی هم حضور یافت. آینده 
ای��ن بازیکن 2۳ س��اله همچنان در هال��ه ای از ابهام قرار 
داش��ت تا اینکه روزنامه گل در شماره روز پنج شنبه خود 
مدعی ش��د که کد مهدی ش��ریفی از سوی نظام وظیفه 

 ب��رای ملوان بن��در انزلی خ��ورده و این بازیکن ش��اگرد
امی��ر قلع��ه  نویی نخواهد ش��د. ی��ک روز پ��س از ادعای 
 ای��ن روزنام��ه ورزش��ی ب��ود ک��ه معاونت تربی��ت بدنی 
نیروه��ای مس��لح ه��م ضم��ن تأیی��د ای��ن خب��ر آب 
 پاک��ی را روی دس��تان تراکتوری ه��ا ریخ��ت. س��ردار 
مهرعلی باران چش��مه همچنین یادآور ش��د که باش��گاه 
تبریزی بدون هماهنگی ب��ا کمیته تربیت بدنی نیروهای 
مسلح با مهاجم سپاهان صحبت کرده و قرارداد او در تبریز 

سندیتی ندارد. 
در این میان، مدیرعامل و سرمربی ملوان از رفتن شریفی به 
این تیم استقبال کرده اند. مسعود رضاییان ابراز امیدواری 
کرده که مهاجم س��ابق سپاهان هرچه زودتر در تمرینات 

ملوان حاضر شده و کارش را در این تیم شروع کند. 
اینک��ه  ب��ر  تأکی��د  ضم��ن  ه��م  اس��تیلی   حمی��د 
هر باشگاهی دوست دارد بازیکن خوبی مثل مهدی شریفی 
را در اختیار داش��ته باشد ابراز امیدواری کرده تا در فصلی 
که مهاجمان ملوان با مصدومیت های پیاپی مواجه شده اند 
 ای��ن مهاجم سرش��ناس به رفع مش��کل این تی��م در امر 

گلزنی کمک کند. 
هرچ��ه انزلی چی ها از فع��ل و انفعاالت اخیر خوش��حال 
هس��تند مسجل ش��دن حضور مهاجم پیش��ین سپاهان 
در مل��وان، تراکتوری ها را حس��ابی ناامید کرده اس��ت تا 
جایی که برخی از هواداران تبریزی دس��ت به کار ش��ده 
و در نامه سرگش��اده ای خطاب به فرمانده نیروهای مسلح 
خواهان آن شدند تا با توجه به اینکه تراکتورسازی یکی از 
نمایندگان ایران در این فصل از لیگ قهرمانان آسیاس��ت 
ب��ا حضور این بازیکن در این تیم موافقت ش��ود. ماجرای 
 ش��ریفی حتی واکنش برخی از نمایندگان مجلس را هم 
 در پی داش��ته است که از نیروهای مس��لح خواسته اند تا 

در این باره با باشگاه تبریزی همکاری کند.

تهدید به ش��رکت نک��ردن در المپیک و 
یا رقابت کردن ب��رای دیگر کش��ورها به 
 ع��ادت ت��ازه دو و میدان��ی کاران تبدیل 

شده  است.
 در حالی که ورزشکاران زیادی آرزوی حضور 

در المپیک و افتخار آفرینی برای کشورشان 
را دارند، اما برخی از دوومیدانی کاران ایران به 

بهانه کم توجهی ها، تهدید به شرکت نکردن در 
 مسابقات و یا ترک ایران و حضور در کشوری دیگر 

می کنند. در س��ال ۹2 احس��ان حدادی به خاطر بی 
توجهی ها اعالم ک��رد دلیلی ندارد ک��ه بخواهد برای 
ایران در مس��ابقات ش��رکت کند چون دین خود را به 
کش��ور و مردم ادا کرده و فکر می کند می تواند جایی 
 برود که ق��درش را بدانند و حداقل امکان��ات اولیه که 

می خواهد را برایش فراهم کنند.
در چند ماه گذش��ته لیال رجبی، نف��ر اول پرتاب وزنه 
ایران در زم��ان آغاز ب��ه کار فدراس��یون جدید اعالم 
کرده بود، به دلی��ل اینکه به برنامه های او رس��یدگی 
نمی شود، دیگر نمی خواهد تمرین کند و عطای حضور 
در المپی��ک را به لقایش می بخش��د. ب��ه تازگی جعفر 
مرادی، یکی از دوندگان ماراتن ایران که به لطف کاهش 
رکوردهای ورودی المپیک از سوی فدراسیون جهانی 
سهمیه المپیک را کسب کرده گفته است اگر برنامه ها و 
خواسته هایی که دارد، عملی نشود، برای کشور دیگری 

نند  ما
امارات و 

رقابت   س��وئد 
خواهد کرد. 

در اینکه مش��کالت مدیریتی و 
مالی در س��طح ورزش ایران وج��ود دارد و نمایندگان 
کشورمان با س��ختی زیادی اردوها و مسابقات خود را 
برگزار می کنند، هیچ شکی نیست، اما سوال اینجاست 
که آیا به خاطر مش��کالت بای��د پیراهن تی��م ملی را 

فروخت و برای رقابت به دیگر کشورها رفت؟
 کیوم��رث ه���اش��می، رییس کمیته ملی المپیک، 
درموردپناهندگ��ی برخی ورزش��کاران گفته بود:  این 

موضوع 
همین  ب��ه 

راحتی نیست. 
ه��ر ورزش��کاری ک��ه 
می خواهد ب��رای کش��ور دیگری 
مسابقه دهد باید طبق ضوابط باشد و ۳ سال از دوران 

قهرمانی آنها بگذرد. 
به نظ��رم توجه فدراس��یون های م��ا به ورزش��کاران 
بایدبیشتر ش��ود و ورزشکاران هم س��عه صدر داشته 
باشند و بدانند که هر جایی بروند مانند کشور خودشان 

نمی شود. 
فکر می کن��م توج��ه از س��وی فدراس��یون ها کمک 

می  کن��د ای��ن فض��ا از بی��ن ب��رود. نبای��د 
بگذاری��م این ش��رایط ب��ه وج��ود بیاید که 
 ورزشکار برود و برای کش��ور دیگری مبارزه 

کند. 
جعفر مرادی، در صحبت ه��ای خود ادعا کرده 
اس��ت که امارات و س��وئد او را می خواهند، اما 
اینکه تا چه حدی صحت داش��ته باشد، مشخص 
نیس��ت؛ این در حالی اس��ت ک��ه او در س��ال های 
 گذش��ته مقام آنچنانی در س��طح بین المللی نداشته 

است.
دوندگان آفریقایی در س��طح جهان جزء برترین های 
ماراتن هستند و کشورهای عربی از جمله قطر و امارات 
نیز نش��ان داده اند که برای تبعه کردن ورزشکاران به 
س��راغ آنها می روند تا در مس��ابقات جهانی و المپیک 
مدالی کس��ب کنند، اما ح��اال چطور م��رادی که در 
مسابقات جهانی دوومیدانی در رقابت با 67 دونده دیگر 
حتی به خط پایان هم نرسید، این ادعا را مطرح کرده، 

جای تعجب دارد.
در مجموع اگر ورزش��کاری به مقام و مدالی می رسد، 
باید بداند که با س��رمایه و پول همین کش��ور به مقام 
رس��یده و از س��وی دیگر مس��ووالن ورزش کش��ور 
نیز بای��د زمین��ه ای را فراهم کنند ک��ه المپیکی های 
 کش��ور ب��ا دغدغ��ه کمت��ری ب��ه کار خ��ود ادام��ه

 دهند.

راهـی که باید  از تبریـز به انزلی کج شود

مسووالن باشگاه پرسپولیس در پاسخ به اظهارات هتاکانه مس��ووالن فوتبال امارات تصمیم به لغو 
اردوی این تیم در دوبی گرفتند.

پس از اظهارات خارج از عرف رییس فدراس��یون فوتبال امارات بود که رس��انه ها به 
درستی از باشگاه پرسپولیس خواستند تا در پاسخ به این ادعاها اردوی خود را در دوبی 
لغو کند. تنها ساعتی پس از انتشار این گزارش، مسووالن باشگاه پرسپولیس با در نظر 
گرفتن منافع ملی به جای منافع باشگاهی اعالم کردند که اردوی پرسپولیس در این 
کشور لغو می شود. تصمیم باشگاه پرسپولیس از آنجایی مهم ارزیابی می شود که اگر 
قرار به برگزاری این اردو در امارات بود، مسووالن فدراسیون فوتبال امارات در ادامه 
 افکار توهمی خود به این جمع بندی می رسیدند که تیم های باشگاهی فوتبال ایران- 
به ویژه تیمی چون پرسپولیس- برای آماده س��ازی خود محتاج این کشور کوچک 
است اما این تصمیم بار دیگر به آنها ثابت کرد که برای ایرانی ها منافع ملی بر هر چیز 
دیگری ارجحیت دارد. اکنون بر اساس تصمیمی که مسووالن باشگاه پرسپولیس و 
برانکو ایوانکوویچ گرفته اند قرار است قرمزهای پایتخت تعطیالت نیم فصل را در تهران سپری کنند.

فروش لباس کامرانی فر در جام جهانی به قیمت 20 میلیون درسی که پرسپولیس به فوتبال امارات داد
کمک داور بین المللی سابق فوتبال کشور گفت: خوشحالم که توانس��تم در موسسه همدم نمایشگاه 

افتخارات داوری خود را ب��ا نام از آفریقا ت��ا برزیل برگزار کنم و حض��ور بازیکنان و 
هنرمندان نیز در  این موسسه دل کودکان را شاد کرد. حسن کامرانی فر در خصوص 
برگزاری نمایشگاه افتخارات داوری خود در موسسه همدم اظهار کرد: این نمایشگاه 
از 1۴ دی ماه به مدت س��ه روز در موسسه همدم برگزارشد. خوشبختانه در بهترین 

مکان توانستم افتخارات داوری خود را به نمایش بگذارم.
 کمک داور بازنشس��ته مش��هدی فوتبال گف��ت: در این مراس��م پیراهن��ی که در 
جام جهانی برزیل برای قضاوت به تن کردم و همچنین مدال طالی جام باشگاه های 
جهان که با تیم داوری ایرانی در سال 2012 بدست آورده بودم را به قیمت 20 میلیون 
تومان به نفع موسسه همدم به فروش رس��اندم. خوشحال هستم که توانستم سهم 
کوچکی را در این کار خیر داشته باش��م. وی افزود: با توجه به عالقه قلبی که به این 
موسسه داشتم تصمیم گرفتم نمایشگاهی را با عنوان آفریقا تا برزیل در موسسه همدم 

برگزار کنم و تمامی افتخاراتی که در این مدت به دست آورده بودم را به نفع این موسسه به فروش رساندم.

تهدید، ُمِد این روزهای دو و میدانی ایران؛
ادعای تغییر تابعیت دونده ای که به خط پایان هم نمی رسد!
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بازی های محلیخواندنی

ماندن همیشه خوب نیست ...
رفتن هم همیشه بد نیست ...

گاهی رفتن بهتر است. گاهی باید رفت ...
باید رفت تا بعضی چیزها بماند ...

اگر نروی هر آنچه ماندنی ست خواهد رفت ...
اگر بروی شاید با دل پر بروی و اگر بمانی با دست خالی خواهی ماند ...

گاهی باید رفت و بعضی چیزها که بردنی ست با خود برد ...
مثل یاد، مثل خاطره، مثل غرور ...

و آنچه ماندنی ست را جا گذاشت، مثل یاد، مثل خاطره، مثل لبخند ...
رفتنت ماندنی می شود وقتی که باید بروی، بروی ...

و ماندنت رفتنی می شود وقتی که نباید بمانی بمانی ...
برو و بگذار چیزی از تو بماند که نبودنت را گران بها کند ...

برو و بگذار پی��ش از اینکه رفتنت دردی بر دلی بنش��اند، خاطره ای پر 
حسرت شود ...

برو و نگذار ماندنت باری بش��ود بر دوش دل کسی که شکستن غرورت 
برایش ...

از شکستن سکوت آسانتر باشد ... عش��قت را بردار و برو ... خوب برو ... 
زیبا برو ... 

زندگی زیباست چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کن.
زندگی زیباست

زندگی من با همه تلخی ها و شیرینی هایش.....
برایم لذت بخش است

چون آن چیزی ست که خدایم برایم خواسته است...
و از صمیم قلب از تو سپاس گزار خدای عزیزم...

دوستت دارم ...

یکی از شاگردان شیوانا همیشه روی تخته سنگی رو به افق می نشست 
و به آسمان خیره می شد و کاری نمی کرد. شیوانا وقتی متوجه بیکاری 
و بی فعالیتی او شد کنارش نشس��ت و از او پرسید چرا دست به کاری 
نمی زند تا نتیجه ای عایدش شود و زندگی بهتری برای خود رقم زند.

شاگرد جوان سری به عالمت تاسف تکان داد و گفت: »تالش بی فایده 
است استاد! به هر راهی که فکر می کنم می بینم و می دانم که بی فایده 
است. من می دانم کار درست چیست اما دست و دلم به کار نمی رود 

و هر روز هم حس و حالم بدتر می شود«!
شیوانا از جا برخاست و دستش را برشانه شاگرد جوانش کوبید و گفت: 
»اگر می دانی کجا بروی خوب برخیز و برو! اگر هم نمی دانی خوب از 
این و آن، جهت و سمت درست حرکت را بپرس و بعد که جهت را پیدا 
کردی آن موقع برخیز و در آن جهت برو! فقط برو و یک جا منش��ین! 
از یکجا نشستن هیچ نتیجه ای عاید انسان نمی شود. فرقی هم نمی 
کند آن انسان چقدر دانش داشته باشد! اگر غم و اندوه داری در حین 
فعالیت و کار به آنها فکر کن! اگر می خواه��ی معنای زندگی را درک 
کنی در اثنای کار و تالش این معنا را دریاب. مهم این است که دائم در 

حال رفتن به جلو باشی! پس برخیز و راه برو!«

صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر افتاد.
طاقت حفظ آن نداش��ت ماهی بر او غالب آمد و دام از دس��تش در 

ربود و برفت.
دیگر صیادان دریغ خوردند و مالمتش کردند که چنین صیدی در 

دامت افتاد و ندانستی نگاه داشتن.
گفت ای برادران چه توان کردن؟

مرا روزی نبود و ماهی را همچن��ان روزی مانده بود. صیاد بی روزی 
در دجله نگیرد و ماهی بی اجل بر خشک نمیرد.

حکایت

صیاد ضعیف و ماهی قوی

دو شعر زیبا

دلم می خواست سقف معبد هستی فرو می ریخت
پلیدی ها و زشتی ها، به زیر خاک می ماندند

بهاری جاودان آغوش وا می کرد .
جهان در موجی از زیبایی و خوبی شنا می کرد!

بهشت عشق می خندید.
به روی آسمان آبی آرام،

پرستوهای مهر و دوستی پرواز می کردند.
به روی بام ها، ناقوس آزادی صدا می کرد...

اگر این کهکشان از هم نمی پاشد؛
اگر این آسمان در هم نمی ریزد؛
بیا تا ما فلک را سقف بشکافیم و

طرحی نو در اندازیم.

****

زندگی چیدن سیب است
باید چید و رفت

زندگی تکرار پاییز است
باید دید و رفت

زندگی رودیست جاری
هر که آمد شادمان

کوزه ای پر کرد و رفت
قاصدک، این کولی خانه به دوش روزگار

کوچه گردی های خود را زندگی نامید و رفت

کاریکاتور)بی آبی(

جواب سودوکو  شماره 1772سودوکو  شماره 1773

جواب معما 1772 معما 1773

صابونش به جامه ما خورده !
صبر کوتاه خدا سی ساله !

صد پتک زرگر، یک پتک آهنگر !
صداش صبح در میاد !

صد تا گنجشک با زاق و زوقش نیم منه !
صد تا چاقو بسازه، یکیش دسته نداره !

صد سال گدایی می کنه هنوز شب جمعه را 
نمی دونه !

صد تومن میدم که بچه ام یک ش��ب بیرون 
نخوابه وقتی خوابید ، چه یک شب چه هزار 

شب !

صد رحمت به کفن دزد اولی !
صد سر را کاله است و صد کور را عصا !

صد من پرقو یک مشت نیست !
صد موش را یک گربه کافیه !

صد من گوش��ت ش��کار به یک چ��س تازی 
نمی ارزه !

صفراش به یک لیمو می شکنه !
صد من یه غاز

صنار میگیرم سگ اخته می کنم، یه عباسی 
میدم غسل می کنم !

صنار جیگرک سفره قلمکار نمی خواد !

در شکل باال، 24 چوب کبریت داریم. 
آیا می توانی��د با برداش��تن 8 چوب 

کبریت، تنها 2 مربع باقی بگذارید؟

- اول قرار ب��ود که تع��داد 12 اتوبوس براي 
بردن دانش آموزان بیایند و هر کدام 25 نفر 

سوار کنند ...
چون تعداد 2 اتوبوس نمي توانند بیایند ، 10 
اتوبوس موجود است و هرکدام 5 نفر اضافه 
سوار مي کنند تا همه سوار شوند.  هر اتوبوس 

30 نفر سوار مي کند.
- اول باید کبریت را روشن کنید !!

تا اول کبریت را روشن نکنید که نمي توانید 
یکي از اونها را روشن کنید ...

معما
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ضرب المثل ایرانی

داستان

»پانتومیم«
تشریح بازی پانتومیم:

معموال بازی در جمع های دوس��تانه یا فامیل انجام می شود، هر چند یک جمع 
کوچک خانوادگی هم می تواند این بازی را انجام دهند. با آن برنامه حتی دو نفر هم 

می توانند در قالب دو تیم بازی کنند و سرگرم شوند.
بازی بسیار مفرح و شاد و البته دوستانه اس��ت بنابراین قواعد خاصی برای تعداد 
اعضای تیم ها وجود ندارد )البته در حالت کلی نه در مس��ابقات ما!(، حتی بعد از 
ش��روع بازی هم اعضای تیم می تواند تغییر کند و افراد جدیدی به تیم ها اضافه 
 شوند. اجباری وجود ندارد که تعداد اعضای دو تیم مس��اوی باشد اما بهتر است 
این گونه باشد و دو تیم تقریبا هم تعداد باشند. نحوه بازی به این ترتیب است که هر 
تیم یک لغت یا عبارت چند کلمه ای انتخاب می کند، مثال تیم اول لغت کوهنوردی 
را انتخاب می کند. یکی از اعض��ای تیم دوم داوطلب اجرا می ش��ود و تیم اول به 
آهستگی لغت کوه را به نفر اجرا کننده می گوید. حال باری شروع می شود، نفر اجرا 
کننده رو به هم تیمی هایش در تیم دوم می ایستد و تالش می کند بدون لب زدن 
یا هرگونه کالم، لغت کوهنوردی را برای دوستانش اجرا کند. به فرض دو دستش 
را به شکل هشت فارسی نگه می دارد که مفهوم کوه را نشان دهد.  هم تیمی های او 
در تیم دوم با بیان کردن حدس های شان تالش می کنند سریع تر به مفهوم مورد 
سوال نزدیک شوند. در این حالت مثال یکی می گوید خونه؟ دیگری می گوید ورزش 
یوگا یا کاراته و... سایر حدس ها. اگر در بین کسانی که حدس می زنند، کسی به کوه 
اشاره کرد، اجرا کننده با حرکت دست تایید می کند و نشان می دهد که درست اما 
کامل نیست و ادامه دارد یا نزدیک شده اند و باید اجرا را ادامه دهد. اگر هم حدس 
های هم تیمی ها خیلی دور بود، اجرا کننده متوجه می شود باید به گونه ای دیگر 
دوستانش را راهنمایی کند، مثال حرکات فردی را نشان می دهد که طنابی را گرفته 

و از شیب تند باال می رود...
در این بازی اجرای فرد اجرا کننده و حدس های هم تیمی ها، هر دو به یک اندازه 

اهمیت دارد و موجب رسیدن به جواب می شود.
گاهی مورد سوال مثال نام یک پرنده است، به فرض طوطی، اجرا کننده به راحتی با 
حرکت دستانش به صورت بال زدن پرنده، دوستانش را راهنمایی می کند که باید 
اسم یک پرنده را ببرند. در این جا اعضای گروه باید با اسم بردن پرندگان مختلف، 
به  درست برسند. گاهی عبارت سوال چند کلمه ای است. در این حالت اجرا کننده 
در ابتدای اجرا با نشان دادن شماره کلمات با انگشتان دستش، تیمش را راهنمایی 
می کند. بعد از اینکه مثال با نشان دادن عدد سه، به دوستانش فهماند که سوال سه 
کلمه ای است، می تواند در صورت لزوم مثال از کلمه دوم یا سوم که اجرای راحت 
تری دارند شروع کند. هر چند محدودیت مش��خصی برای تعداد کلمات عبارت 
پیشنهادی وجود ندارد اما بهتر است خداکثر لغات هر پیشنهاد، به سه کلمه محدود 

شود )باز هم تاکید می کنم لیگ ما قوانین خاص خودش رو داره.(!
 داشتن س��ناریو هنگام اجرا خیلی مهم اس��ت. گاهی با اجرای یک سناریوی بد، 
اعضای تیم هر چقدر هم سعی کنند نمی توانند به جواب برسند. در این حالت اجرا 
کننده باید زمان مناسب برای تغییر شیوه اجرا را بشناسد و اعضای تیم را دعوت 
کند که با یک راه دیگر به جواب برسند. در عین حال سوال های اعضای تیم برای 
رسیدن به کلمه بس��یار مهم اس��ت. مثال در یک تیم هماهنگ، اعضا ابتدا سوال 
می کنند چند کلمه است، یا وقتی سوال یک کلمه ای است، با پرسش هایی مثل 
جاندار است؟ صفت است؟ شی است؟ و... حدود لغت مورد سوال را تعیین می کنند.

تیم برنده در بازی پانتومیم:
می توان بازی را فقط به منظور س��رگرمی انجام داد و اج��رای هر فرد محدودیت 
نداشته باشد. اما بهتر است زمانی حدود 2 یا 3 دقیقه از ابتدا تعیین شود و اجرا در 
آن زمان قطع شود. زمانی هم که هر گروه به کلمه درست می رسد، ثبت گردد و از 

تعداد یا مجموع زمان های اجرا، تیم برنده مشخص شود.

با خود گفت اگر قیمت کاسه را بپرسد رعیت ملتفت می شود و قیمت گرانی 
بر آن می نه��د. پس رو به رعیت کرد و گفت: عتیقه  فروش��ی در روس��تایی 
به منزل رعیتی س��اده وارد شد. دید کاس��ه  ای نفیس و قدیمی دارد که در 

گوشه ای افتاده و گربه ای در آن آب می خورد.
 با خود گفت اگر قیمت کاسه را بپرسد رعیت ملتفت می شود و قیمت گرانی 
بر آن می نهد. پس رو به رعیت کرد و گفت: عموجان چه گربه قشنگی داری؛ 

حاضری آن را به من بفروشی؟
 رعیت گفت: چند می خری؟

 - یک درهم.
  رعی��ت گربه را گرف��ت و به دس��ت عتیقه ف��روش داد و گف��ت: خیرش را

 ببینی.
  عتیقه فروش پیش از خ��روج از خانه قیافه خونس��ردی به خ��ود گرفت و 
گفت: عموجان این گربه ممکن است در راه تشنه  شود، بهتر است کاسه آب 

را هم به من بفروشی.
 رعیت گفت: قربان؛ من به این وس��یله تا به حال پنج گرب��ه فروخته ام. آن 

کاسه، فروشی نیست!

ایستگاه ضرب المثل

پسری جوان از ش��هری دور به دهکده ش��یوانا آمد و به محض ورود به دهکده 
بالفاصله سراغ مدرسه شیوانا را گرفت و نزد او رفت و مقابلش روی زمین مودبانه 
نشست و گفت: »از راهی دور به دنبال یافتن جوابی چندین ماه است که راه می 
روم و همه گفته اند که جواب من نزد شماست! تو که در این دیار استاد بزرگی 
هستی برایم بگو چگونه می توانم تغییری بزرگ در سرنوشتم ایجاد کنم که فقر 

و نداری و سرنوشت تلخ والدینم نصیبم نشود!؟«
شیوانا نگاهی به تن خس��ته و رنجور جوان انداخت و با تبسم گفت: »جوابت را 
زمانی خواهم داد که آرام بگیری و گرد و خاک جاده را از تن خود پاک کنی. برو 

استراحت کن و فردا صبح زود نزد من آی!«
روز بعد شیوانا پسر جوان را از خواب بیدار کرد و همراه چند تن از شاگردانش به 
سوی رودخانه ای بزرگ در چند فرسنگی دهکده به راه افتاد. نزدیک رودخانه 
که رسیدند شیوانا خطاب به پسر جوان و شاگردانش گفت: »تکلیف امروز شما 
این است! از این رودخانه عبور کنید و از آن س��وی رودخانه تکه ای کوچک از 

سنگ های سیاه کنار صخره برایم بیاورید. حرکت کنید«!
پس��ر جوان مات و مبهوت به شاگردان ش��یوانا خیره ماند و دید که هر کدام از 
آنها برای رفتن به آن س��وی رودخانه یک روش را انتخاب کردند. بعضی خود 
 را بی پروا به آب زدند و ش��نا کنان و به س��ختی خود را به آن س��وی رودخانه 

رساندند. 
بعضی با همکاری یکدیگر با چوب های درختان اطراف رودخانه کلک کوچکی 
درست کردند و خود را به جریان آب رودخانه سپردند تا از آن سوی رودخانه سر 

در آورند. بعضی از گروه جدا شدند تا در باالدست در محلی که عرض رودخانه 
کمتر بود از آن عبور کنند.

پسر جوان به سوی شیوانا برگش��ت و گفت: »این دیگر چه تکلیف مسخره ای 
است!؟ اگر واقعا الزم است بچه ها آن سمت رودخانه بروند، خوب برای این کار 
پلی بسازید و به بچه ها بگویید از آن پل عبور کنند و بروند آن سمت برای تان 

سنگ بیاورند!؟«
شیوانا تبس��می کرد و گفت: »نکته همین جاس��ت! خودت باید پل خودت را 

بسازی! روی این رودخانه ده ها پل است.
 این جا که ما ایس��تاده ایم پلی نیس��ت! اما تکلیف امروز برای این است که یاد 
بگیری در زندگی برای عبور از رودخانه های خروش��ان س��ر راهت خودت پل 

خودت را بسازی و روی آن قدم بزنی! 
تو این همه راه آمدی تا جواب س��والی را پیدا کنی و م��ن اکنون می گویم که 
جواب تو همین یک جمله اس��ت: اگر م��ی خواهی چون بقی��ه گرفتار جریان 
خروشان رودخانه های سر راهت نش��وی، دچار فقر و فالکت نشوی و زندگی 
سعادتمندی پیدا کنی، باید یک بار برای همیش��ه به خودت بگویی که از این 
به بعد پل های زندگی خودم را خودم خواهم ساخت و بالفاصله از جا برخیزی 
و به طور دایم و مستمر و در هر لحظه در حال ساختن پلی برای قدم گذاشتن 
 روی آن و عب��ور از رودخان��ه باش��ی. منتظر دیگ��ران مان��دن دردی از تو دوا

 نمی کند. 
پل من به درد تو نمی خورد! پل خودت را باید خودت بسازی!«

فقط برو !

فکر نکنید دیگران احمقند!

خودت پل 
خودت را بساز

باید رفت...

زندگی  زیباست 
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ــودروى پرايد  ــتى مردى در محمودآباد خ ــوهرى كه با همدس زن و ش
مى دزديدند، دستگير شدند.

ــتان محمودآباد در  ــاليكار، فرمانده انتظامى شهرس ــرهنگ زمان ش س
اين باره گفت: از آخرين روزهاى پاييز امسال شكايت هايى در دستور كار 
ــان مى داد تعدادى خودروى پارك شده  پليس آگاهى قرار گرفت كه نش
در مكان هاى خلوت يا اطراف ميدان هاى محمودآباد، سرقت شده است.

ــارق در اين  ــروع تحقيقات، ردپاى يك زن و مرد س وى اضافه كرد: باش

سرقت هاى سريالى به دست آمد و آنها در خانه اى اجاره اى در محمودآباد 
ــتگير شدند. با انتقال اين سه متهم به  شناسايى و همراه مرد ديگرى دس
پليس آگاهى، يكى از آنها اعتراف كرد با همدستى همسرش و مردى كه 
دوستشان بوده و همراه آنها بازداشت شده، دست به اين سرقت ها زده وده 
خودرو را دزديده اند كه برخى را فروخته و برخى را با سرقت وسايل داخل 
ــر وى و ديگر  آن در محله هاى ديگر رها كرده اند. با اعتراف متهم، همس

همدست آنها به سرقت سريالى خودرو اعتراف كردند.

خبر خبر 

ــب اعتماد يكي از  ــتان اصفهان گفت: فردي كه با جل رييس پليس فتا اس
شهروندان در شبكه هاي اجتماعي اينترنتي، مبلغ 750 ميليون ريال از وى 
كالهبرداري كرده بود توسط كارشناسان پليس فتا شناسايي و دستگير شد.
ــكايت يكي از  ــرد: در پي ش ــيد مصطفي مرتضوي  اظهار ك ــرهنگ  س س
ــى از وى كالهبرداري  ــت اينترنت ــك دوس ــهروندان مبني بر اينكه، ي ش
ــتور كار كارشناسان پليس فتا  ــت، موضوع به صورت ويژه در دس كرده اس

قرار گرفت.
ــخص شد شاكي مدتي پيش در  وي افزود: در تحقيقات صورت گرفته مش
يكي از شبكه هاي اجتماعي با شخصي غريبه آشنا شده و با او طرح دوستي 
ريخته است و پس از اينكه رابطه آن ها عميق تر و اعتماد قرباني به او جلب 
ــنهاد فراهم كردن وامي به مبلغ 300  ــخص كالهبردار به او پيش ــد، ش ش
ميليون تومان را داد و در قبال آن مبلغ 75 ميليون تومان به عنوان ضمانت 

درخواست كرد.
ــتان  ــادل اطالعات فرماندهي انتظامي اس رييس پليس فضاي توليد و تب
ــت، مبلغ  ــاكي به او داش ــرد: با توجه به اعتمادي كه ش اصفهان تصريح ك
ــابي كه فرد شياد معرفي كرده بود واريز كرد،  درخواستي را فراهم و به حس
ــد و حتي به ايميل ها و  اما بعد از واريز مبلغ، ديگر هيچ خبري از آن فرد نش

تماس هاي تلفني شاكي نيز پاسخ نداد.
مرتضوى خاطرنشان كرد: سرانجام كارشناسان پليس فتا با انجام تحقيقات 
ــبانه روزي ظرف مدت يك  صورت گرفته در فضاي مجازي و تالش هاي ش

هفته توانستند متهم را شناسايي و دستگير كنند.
وى افزود: بررسي هاي پليس نشان مي دهد بيشتر پرونده هاي كالهبرداري 
ــت؛ چراكه فضاي  در فضاي مجازي به دليل اعتماد بي جا به افراد غريبه اس
مجازي به گونه اى است كه افراد با هويت هاي جعلي با نيت سوءاستفاده از 
ــتان  كاربران حضور يافته و ديگران را فريب مي دهند. رييس پليس فتا اس
اصفهان خطاب به شهروندان تاكيد كرد: همان طور كه از نام فضاي مجازي 
مشخص است هويت افراد هم در اين فضا، مجازي است و مشخص نيست 
پشت چهره مجازي آنان چه شخصيت واقعي قرار دارد بنابراين به هيچ كس 

در اين فضا اعتماد نكنيد.

ــى، جنايت  ــاختمان قديم ــاى از پنجره طبقه دوم يك س ــاب تفاله چ پرت
هولناكى را در منطقه فالح تهران رقم زد.

ــاكنان خيابان فالح را به بيرون كشيد. 2  ناگهان فرياد هاى وحشتناكى، س
ــاله و 45 ساله. يكى از آنها صاحب  مرد با يكديگر درگير شده بودند؛ 34 س

خانه طبقه دوم بود و ديگرى در مغازه امالك طبقه پايين كار مى كرد. 
ــس در  ــودروى اورژان ــداى خ ــان ص ــرى، ناگه ــن درگي ــه اي در همهم
ــودروى پليس بود كه  ــردان خ ــى بعد نور چراغ گ خيابان پيچيد و دقايق
ــاله اى را ديدند كه  ــد. ماموران اورژانس در محل حادثه مرد 34 س ديده ش
غرق در خون روى زمين افتاده بود. با منتقل شدن اين مرد به بيمارستان، 
ــد. در حالى كه بررسى هاى ميدانى در دستور كار  تحقيقات پليسى آغاز ش
ماموران كالنترى 161 ابوذر قرار داشت، مرد 34 ساله در بيمارستان جان 
باخت. با مرگ اين مرد، بازپرس ايلخانى به همراه تيمى از كارآگاهان جنايى 

پايتخت راهى محل جنايت شدند تا زواياى پنهان ماجرا فاش شود.
بررسى ها نشان مى داد محمود 45 ساله با ضربات چوب بيسبال، سعيد 34 
ــت. محمود در طبقه زيرين خانه سعيد در مغازه  ساله را به قتل رسانده اس
امالكى مشغول به كار بوده كه اين حادثه تلخ رخ داده است. وقتى محمود 

دستگير شد در بازجويى ها به جرم خود اعتراف كرد.
وى به ايلخانى، بازپرس كشيك ويژه قتل دادسراى جنايى گفت: در طبقه 
همكف، مغازه امالكى ما قرار دارد. در طبقه باالى امالكى، خانه سعيد قرار 
داشت. غروب بود. بيرون از مغازه ايستاده بودم كه احساس كردم سعيد از 
ــغال به بيرون پرتاب كرد كه مقدارى از آن  ــرى آش پنجره طبقه باال يك س
روى سرم ريخت. وقتى آشغال ها را از سرم برداشتم ديدم سعيد تفاله چاى 
را از پنجره به بيرون پرتاب كرده بود. با يكديگر درگيرى لفظى پيدا كرديم 
كه سعيد از طبقه باال خود را به پايين رساند. با هم گالويز شديم. او صندلى 
ــختى توانستم خود را نجات  ــت و به سمتم حمله كرد. به س مغازه را برداش
دهم. به سمت مغازه رفتم و چوب بيسبالى را كه در مغازه داشتم برداشتم. 
به سمتش حمله كردم و چند ضربه به او زدم.  با هم گالويز بوديم كه ناگهان 
ــودم و نگاه  ــته ب ــه اى نشس روى زمين افتاد. غرق در خون بود. فقط گوش
مى كردم. جمعيت زيادى جمع شده بود. اورژانس آمد سعيد را به بيمارستان 
ــم. تصور مى كردم كه زخمى شده است. وقتى  برد. نمى خواستم او را بكش
ماموران كالنترى دستگيرم كردند متوجه شدم فوت كرده است. با ادعاهاى 

اين مرد، وى براى تحقيقات بيشتر راهى زندان شد.

رييس پليس فتا استان اصفهان:

وعده وام 300 ميليونى، دامى براى 
كالهبردارى 75 ميليونى بود

پرتاب تفاله چاى به جنايت ختم شد!

از  ــى  حق ــلمين  المس و  ــالم  حجت االس
صدوركيفرخواست براى متهمان قتل هاى سريالى 
در گرگان خبرداد و گفت: پرونده 15 نفر از متهمان 

با صدور كيفرخواست راهى دادگاه شد.
ــيد مصطفى حقى  حجت االسالم و المسلمين س
ــتگاه  با تاكيد بر برخورد قاطع و بدون اغماض دس
ــريالى اظهاركرد:  ــان قتل هاى س قضايى با متهم
حكم متهمان 13 فقره قتل عمدى به زودى صادر 

مى شود.
ــتان عمومى وانقالب گرگان گفت: سه نفر  دادس
ــه 13 فقره قتل عمدى  از متهمان اصلى پرونده ب
ــد كه  ــخص ش اعتراف كردند و در تحقيقات مش

تمامى قتل ها توسط اين افراد انجام شده است.
ــر از متهمان اصلى  ــزود: درحال حاضر 3نف وى اف
ــر  ــت موقت در زندان به س ــده با قرار بازداش پرون
ــان نيز با قيد وثيقه آزاد  مى برند و 12 نفر از متهم

هستند.
دادستان حقى در ادامه بيان كرد: متهمان به 86 
فقره سرقت از جمله تراكتور، موتور چاه آب، وسيله 
ــه قصد تصاحب  ــراف كردند و ب نقليه خودرو اعت

اموال مرتكب سرقت و قتل هاى عمد شده اند.
ــن وقايع  ــه اي ــدار داد ك ــان هش ــه مجرم وى ب
ــتگاه قضايى در  ــان نمى ماند و دس ــچ گاه پنه هي
ــامحه نخواهد كرد. در پى  برخورد بامجرمان مس
ــد و فوت  ــلحانه خودروى پراي ــرقت مس وقوع س
ــارقان،  ــل اصابت گلوله س ــودرو به دلي راننده خ
ــراى عمومى و انقالب گرگان  پرونده اى در دادس
تشكيل شد و رسيدگى به اين پرونده در دستور كار 
دادستانى قرار گرفت.با تالش كارآگاهان و بازپرس 
ــاى علمى  ــم و به كارگيرى روش ه ــعبه شش ش
مشخص شد كه با اين اسلحه چندين فقره سرقت 
و قتل هاى ديگر در محل هاى مختلف شهرستان 
ــاد، گنبد كاووس،  هاى گرگان، كردكوى، على آب

خان ببين و دلند به وقوع پيوسته است.

ــارق يكى از خودورهاى مسروقه  ــايى س با شناس
ــد كه اين فرد از  ــى مشخص ش با تحقيقات پليس
سال 1378 تا كنون به همراه فرزندنش و يك فرد 
ــرقت هاى مسلحانه مى كرده كه  ديگر اقدام به س
ــه نفر دستگير و در  در يك عمليات ضربتى هر س
اختيار ماموران پليس آگاهى قرار گرفتند.سارقان 
ــتندات به معرفى ديگر  پس از مواجه شدن با مس
ــلحانه و دو  ــرقت هاى مس ــان و س ــت ش همدس
ــكارى نيروى  ــراف كردند كه با هم فقره قتل اعت
ــت آنان  ــتان ديگر همدس ــى و قضايى اس انتظام
ــتان  ــتگير و به شهرس ــت قضايى دس با اخذ نياب
ــات  ــراد در تحقيق ــد.اين اف ــل ش ــرگان منتق گ
ــره قتل و  ــيزده فق ــى و قضايى به انجام س پليس

ــخص  ــرقت هاى متعدد اعتراف كردند كه مش س
ــتان با  ــاط مختلف شهرس ــد قتل هايى در نق ش
ــام  ــى انج ــت جنگ ــينكف و كل ــلحه كالش اس

شده است.
بازپرس اين پرونده با هماهنگى دادستانى به همراه 
مأمورين در حوزه هاى مختلف محل قتل ها حضور 
ــازى  ــى متهمين اقدام به بازس يافته و با راهنماي
ــايى اولياى دم  صحنه جنايت كردند كه با شناس

وقوع قتل ها مورد تاييد قرار گرفت.
ــازل متهمان دو  ــت، در بازجويى از من گفتنى اس
ــت كمرى  ــينكف و يك كل ــلحه كالش قبضه اس
ــف و ضبط  ــنگ كش ــداد زيادى فش جنگى و تع

شده است.

همدستى پـدر و پسـر
 در قتـل هاى سريـالى گرگـان

ابالغ اجراييه 
شماره پرونده:139404002127000060/1 شماره بايگانى پرونده:9400083 
ــيله به آقاى محمد  ــماره آگهى ابالغيه: 139403802127000039 بدينوس ش
ــنامه 47 صادره از شهرضا متولد  ــماره شناس امين مهدى پور فرزند شهريار به ش
ــين حاجب فرد فرزند  1364/09/03 به شماره ملى 5129972821 و آقاى حس
فرج اله به شماره شناسنامه 7 صادره از اصفهان متولد 1356/06/12 به شماره ملى 
1291799117 كه طبق آدرس متن سند و تقاضانامه صدور اجراييه به ساكنين: 
شهرضا – خيابان اميركبير – فرعى29- پالك225 كه برابر اعالم اداره پست شهرضا 
در آدرس مذكور مورد شناسايى واقع نگرديده ايد ابالغ مى گردد براساس قرارداد 
ــماره 2178 مورخ 1391/04/20 تنظيمى در بانك سپه شعبه مركزى شهرضا  ش
شما مبلغ بيست و نه ميليون و يكصد و هفت هزار و يكصد و سيزده ريال از تسهيالت 
ــتفاده كه به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست مديريت شعب  بانك مذكور اس
بانك سپه منطقه اصفهان (بستانكار پرونده) اجراييه به مبلغ بيست و سه ميليون و 
پنج هزار و يكصد و نود و هشت ريال بابت اصل طلب و خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 
1394/02/20 كه از اين تاريخ به بعد روزانه مبلغ يازده هزار و پانصد و شصت و شش 
ريال بانضمام هزينه هاى متعلقه به آن اضافه مى گردد اجراييه صادر و پرونده تحت 
شماره بايگانى 9400083 در واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا در جريان رسيدگى 
مى باشد لذا به استناد ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى مصوب 1387 
مراتب يكنوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به شما درج و منتشر 
ــار آگهى عمليات اجرايى جريان خواهد  مى گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتش

يافت. مسئول واحد اجراى اسناد رسمى شهرضا
تحديد حدود اختصاصى 

9/223 شماره:1394/04/141228-1394/9/8 چون تمامى ششدانگ يك قطعه 
زمين معروف به باغ باقر تقريبا سه قفيزى پالك شماره 638 فرعى از 9-اصلى واقع 
در علياء بخش 9 ثبت نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام خانم زهره فيروزى 
فرزند محمد و غيره در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل 
ــمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى  نيامده است اينك بنا به دستور قس
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در مورخ 1394/11/27 ساعت 9 صبح در محل 
ــه مجاورين اخطار مى  ــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهى به كلي ش
گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين 
يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى تا 30 
ــار:1394/10/20 م الف:269 رئيس اداره ثبت  روز پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتش

اسناد و امالك نطنز
مزايده 

10/245 اجراى احكام مدنى شعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى اصفهان در خصوص 
پرونده اجرايى كالسه 930358/ح/5 له محمد حريزاوى و عليه احمد مولويان جزى 
ــماره10- پالك69 در نظر دارد  ــانى گزبرخوار – بلوار كشاورزى – كوچه ش به نش
جلسه مزايده اى در تاريخ 94/11/6 از ساعت 9تا 10 صبح در محل اين اجراء واقع 
در اصفهان – خيابان نيكبخت – 200 متر پايين تر از ساختمان مركزى دادگسترى 
كل استان اصفهان – جنب بيمه پارسيان – ساختمان اجراى احكام حقوقى – طبقه 
چهارم برگزار نمايد طالبين خريد مى توانند 5 روز قبل از جلسه مزايده از اموال ذيل 
الذكر و با واريز 10٪ قيمت پايه كارشناسى به حساب سپرده دادگسترى به شماره 
ــترى اصفهان و به همراه داشتن فيش  2171290210008 نزد بانك ملى دادگس
ــركت نمايند. فرد يا افرادى برنده مزايده مى باشند  واريزى آن در جلسه مزايده ش

كه باالترين قيمت كارشناسى را پيشنهاد نمايند. اوصاف و مشخصات مورد مزايده 
براساس نظريه كارشناس: نام اوراق بهادار: ارتباطات سيار ايران. تعداد دارايى اوراق 
بهادار توقيفى: 1743. آخرين قيمت (به ريال):29/060ريال. ارزش دارايى توقيفى 
ــعبه 5 دادگاه  (به ريال): 50/651/580ريال.م الف:28089 اجراى احكام مدنى ش

عمومى حقوقى اصفهان
مزايده 

ــده:  پرون ــماره  ش  9410116838600192 ــه: نام ــماره  ش  10 /246
ــعبه:940296 اجراى احكام شعبه  ــماره بايگانى ش 9309980352501093 ش
ــتان اصفهان در نظر دارد در خصوص كالسه 940296ح. 6 دادگاه خانواده شهرس

ج6 له خانم نفيسه كاظمى با وكالت آقاى مهدى نبيان ديدرانى عليه آقاى ماشاءاله 
جانعلى فرزند حسن به خواسته اصل مهريه و هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل و 
ــه مزايده اى جهت فروش اموال زير برگزار نمايد طالبين مى  نيم عشر دولتى جلس
توانند جهت بازديد 5 روز قبل در محل از ملك ديدن كرده و جهت شركت در مزايده 
در تاريخ 1394/11/05 ساعت 09/30 در دفتر اين اجرا واقع در اصفهان – خ.شهيد 
ــترى – سمت راست – ساختمان  نيكبخت – 200 متر باالتر از ساختمان دادگس
ــوند فروش از مبلغ ارزيابى شروع و برنده  اجراى احكام طبقه 2 –واحد4 حاضر ش
ــغ تصويبى را به  ــنهاد و ده درصد مبل ــى خواهد بود كه باالترين قيمت را پيش كس
ــود. 1- پنج دانگ مشاع از  ــپرده واريز و هزينه هاى مربوطه را متقبل ش حساب س
ــارراه نيروى هوايى – خيابان ارغوان  يك باب منزل 2 طبقه واقع در اصفهان – چه
– خ.شفيعى- بعد از مسجد صاحب الزمان(عج) منزل پنجمى با ديوار نماى مشگى 
رنگ به صورت قولنامه اى (فاقد سند رسمى حسب اعالم طرفين پرونده) با قدمت 
ــاحت 149 مترمربع با ابعاد 20*5/7 متر و 180 متر اعيانى  بالغ بر 15 سال به مس
كف ساختمان موزاييك (فقط كف سالن طبقه فوقانى سراميك است) ديوارها نقاشى 
مستعمل، داراى كمد ديوارى در اتاق مى باشد سيستم گرمايش آبگرمكن و بخارى 
گازى و سيستم سرمايش كولرآبى مى باشد دربهاى داخلى چوبى و دربهاى خارجى 
فلزى مى باشد حياط به وسيله ايرانيت به دو قسمت براى طبقه همكف و قسمتى 
براى طبقه فوقانى تقسيم شده است و طبقه همكف در تصرف برادر محكوم عليه و 
طبقه اول در تصرف خود محكوم عليه و 6 دانگ آن توسط كارشناس رسمى به ارزش 
2/335/000/000 ارزيابى شده است. 2- يك باب مغازه واقع در خ.رباط دوم ضلع 
غربى پارك گل محمدى بين نسترن 2-3 جنب نانوائى به صورت قولنامه اى (فاقد 
سند رسمى حسب اعالم طرفين پرونده) با ابعاد 3/6*7/3 حدودا 78/23 مترمربع 
عرصه كه فعال خالى و كسبى در آن وجود ندارد حسب اعالم داراى مدارك تجارى 
مى باشد و داراى خدمات عمومى شهرى داراى انشعاب آب و برق سه فاز كه كل آن 
ــت.م الف:28090 اجراى احكام  به مبلغ 1/902/000/000 ريال ارزيابى شده اس

شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان
تحديد حدود اختصاصى 

ــن جاللى  ــاى حس ــون آق ــماره:1394/37/157265-94/10/9 چ 10/289 ش
ــت ثبتى اراضى و  ــررات قانون تعيين تكليف وضعي زواره فرزند رضا در اجراى مق
ــندمالكيت نسبت به ششدانگ  ــمى تقاضاى صدور س ساختمانهاى فاقد سند رس
يكباب خانه واقع در محدوده پالك 1812 واقع در زواره 16 اصلى دهستان گرمسير 
بخش 17 ثبت اصفهان را نموده و راى شماره 139460302021000223 مورخ 
ــبت به آن صادر شده و  1394/07/15 هيات حل اختالف موضوع قانون مذكور نس
تحديد حدود پالك اوليه تاكنون به عمل نيامده لذا طبق تبصره ماده 13 قانون فوق 
الذكر تحديد حدود پالك شماره 6572 فرعى مفروز شده از 1812 فرعى واقع در 

زواره 16 اصلى دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان به نام آقاى حسن جاللى 
زواره فرزند رضا در روز پنج شنبه 1394/11/15 از ساعت 9 صبح  در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهى به كليه مالكين و مجاورين اخطار مى 
گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند اعتراضات مالكين 
مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد.اعتراض به تقاضاى تحديد حدود بايستى توسط معترض ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى با تقديم دادخواست به مرجع 
ذيصالح قضايى صورت پذيرد.تاريخ انتشار:1394/10/20 م الف:854 فدايى رئيس 

اداره ثبت اسناد و امالك زواره 
ابالغ وقت رسيدگى 

ــده:  ــماره پرون 9410103737103942 ش ــه: ــماره ابالغي 10 ش /373
9409983734100524 شماره بايگانى شعبه:940604 خواهان خسرو صفرى 
نسرانى دادخواستى به طرفيت خواندگان كريم سليمانى و خدامراد كرمى و محمود 
شهريارى گشنگانى به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى ومطالبه وجه چك 
ــعبه  ــيدگى به ش ــتان نطنز نموده كه جهت رس تقديم دادگاههاى عمومى شهرس
دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان نطنز واقع درنطنز ارجاع و به كالسه 
ــيدگى آن 1394/12/08 و  ــت گرديده كه وقت رس 9409983734100524 ثب
ــت به علت مجهول المكان بودن خوانده آقاى كريم  ساعت 11:00 تعيين شده اس
سليمانى و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى 
ــتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد  عمومى و انقالب در امور مدنى و دس
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
ــيدگى حاضر گردد.م الف:315 شعبه دادگاه عمومى  و در وقت مقرر فوق جهت رس

حقوقى شهرستان نطنز 
ابالغ وقت رسيدگى

10/374 در خصوص پرونده كالسه 1028/94 خواهان محسن ناصرى دادخواستى 
مبنى بر مطالبه به طرفيت شيرزاد كوراوند تقديم نموده است وقت رسيدگى براى 
مورخ 94/12/4 ساعت 11/30صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب 
ــعبه واقع در اصفهان  ــيدگى به اين ش ــر تا خوانده قبل از وقت رس در جرايد منتش
ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 
تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:24341 شعبه 8 حقوقى مجتمع شماره 

2 شوراى حل اختالف اصفهان
تحديد حدود اختصاصى 

ــدانگ  ــماره:1394/04/161508-1394/10/17 چون تمامى شش 10/375 ش
ــماره 586 فرعى از 25- اصلى  قطعه زمين محصور معروف سر قبرستانى پالك ش
ــيد  ــوابق و پرونده ثبتى به نام س ــت نطنز كه طبق س واقع در چيمه بخش 10 ثب
ــت و عمليات تحديد  ــيد على در جريان ثبت اس فخرالدين جاللى چيمه فرزند س
ــمت اخير ماده 15  ــت اينك بنا به دستور قس حدود قانونى آن به عمل نيامده اس
ــالك مرقوم در 1394/11/28  قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پ
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهى به كليه 
مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند 
ــاده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس  و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق م

ــار:1394/10/20 م الف:321  ــد.تاريخ انتش تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد ش
عباسعلى عمرانى - رئيس اداره ثبت اسناد وامالك نطنز
تحديد حدود اختصاصى 

ــماره:1394/04/153474-1394/10/1 چون تمامى ششدانگ يك  10/376 ش
ــماره 121 فرعى از 5-اصلى واقع در  ــجر معروف باغ على پالك ش قطعه زمين مش
تكيه بخش 10 ثبت نطنز كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام سيد حيدر حيدرى 
تكيه فرزند سيد رضا در جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى آن قبال به 
ــتباه در نام خانوادگى مالك اوليه بايستى تجديد گردد.  عمل آمده ولى به علت اش
اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبرده تحديد 
حدود پالك مرقوم در تاريخ 1394/11/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
ــار مى گردد كه در روز  ــه موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخط خواهد آمد لذا ب
ــاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين  و س
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورتمجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد 
ــعلى عمرانى - رئيس اداره ثبت  شد.تاريخ انتشار:1394/10/20 م الف:320 عباس

اسناد وامالك نطنز
ابالغ 

ــده:  ــماره پرون ــت:9410463624700007 ش ــماره درخواس 10/377 ش
9409983624700257 شماره بايگانى شعبه:940270 نظر به اينكه در پرونده 
كالسه 940270 شعبه اول بازپرسى متهم آقاى على اكبر قمى برزكى فرزند على به 
اتهام خيانت در امانت نسبت به 4300 كيلوگرم بار طالبى از طرف اين دادسرا تحت 
ــيله در اجراى  ــد با توجه به مجهول المكان بودن نامبرده بدين وس تعقيب مى باش
ــان ابالغ تا ظرف يك ماه از  ــى كيفرى مراتب به ايش ماده 174 قانون آيين دادرس
تاريخ انتشار آگهى در شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب اردستان جهت 
ــود در صورت عدم حضور پس از موعد مقرر  ــخگويى به اتهام خويش حاضر ش پاس
اقدام قانونى معمول خواهد شد.م الف:867 شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و 

انقالب شهرستان اردستان
ابالغ اجراييه 

10/378 شماره دادنامه:157 شماره بايگانى:126/93 مرجع رسيدگى: شعبه سوم 
شوراى حل اختالف مهاباد خواهان: احمد آقابابائيان به نشانى بادرود خ.امام جنب 
ــته: مطالبه به موجب  ــيا خوانده: خليل فتاح مفتح مجهول المكان خواس بيمه آس
ــورا كه قطعيت يافته محكوم  راى شماره 157 مورخ 1394/02/21 شعبه سوم ش
عليه آقاى خليل فتاح مفتح مجهول المكان محكوم به پرداخت وجه چك به ميزان 
ــارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك  شانزده ميليون و يكصد و سى هزار ريال خس
(1392/08/15) كه در مرحله اجرا محاسبه خواهد شد خسارت دادرسى به ميزان 
يكصد و پنجاه هزار ريال و پرداخت وجه فاكتور به ميزان پنج ميليون و پنجاه هزار 
ريال و خسارت تاخير تاديه از تاريخ دادخواست (1393/07/08) كه در مرحله اجرا 
محاسبه خواهد شد در حق محكوم له آقاى احمد آقابابائيان و مبلغ صد و پنج هزار 
و نهصد تومان نيم عشر دولتى به عنوان حق االجرا در حق صندوق دولت مى باشد 
ــد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز  همين كه اجراييه به محكوم عليه ابالغ ش
ــت محكوم به بدهند يا مالى  مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخ
ــتيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه  معرفى كند كه اجراى حكم و اس
خود را قادر به اجراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى 
خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارند صرحا اعالم نمايد. م الف:868 

شعبه سوم شوراى حل اختالف مهاباد – اردستان

همدستى زوج جوان در سرقت خودرو



 امام حسن عليه السالم:
انســان تا وعده نــداده ، آزاد اســت . اما وقتى 
وعده مى دهد زير بار مسووليت مى رود، و تا به 

وعده اش عمل نكند رها نخواهد شد.
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آشپزى

گوناگون

    

ــت كه خيلى ها  ــمزه اس ــيرينى هاى قديمى و خوش نان پنجره اى يكى از ش
دوستش دارند. طرز تهيه اين شيرينى لذيذ بسيار ساده است و هر كسى مى 

تواند به راحتى آن را تهيه كند. 

 مواد الزم:آرد سفيديك استكان معمولى،نشاسته يك استكان معمولى،تخم 
مرغ5 عدد،گالب3تا 4 قاشق سوپخورى

ــته را در ظرفى مى ريزيم و گالب را به تدريج داخل نشاسته   طرز تهيه:نشاس
اضافه مى كنيم و به هم مى زنيم تا نشاسته خمير گردد ولى زياد نبايد شل شود 
ــكنيم و به هم مى زنيم و آرد را در آن  بعد تخم مرغ ها را داخل نشاسته مى ش
مى ريزيم و تمام مواد را مخلوط مى كنيم و مايه را از صافى رد مى كنيم. روغن 
فراوان را داغ مى كنيم قالب مخصوص نان پنجره اى را در روغن مى گذاريم تا 
گرم شود(نكته حساس در مورد اين شيرينى ميزان گرمى قالب است كه بايد 
ــرد  و اين مشكل با تجربه اى اندك حل مى شود) نه زياد داغ باشد و نه زياد س
ــر قالب برسد و روى قالب را  قالب را در مايه مى زنيم به اندازه اى كه مايه تا س
ــى زنيم و آنرا تكان مى دهيم تا نان  نگيرد بعد قالب را بالفاصله داخل روغن م
از قالب جدا شود. حرارت را ماليم مى كنيم يك طرف نان كه كمى برشته شد 
بر مى گردانيم تا طرف ديگر نيز برشته شود بايد نان ها خشك شود ولى رنگ 
آنها زياد تغيير نكند بعد نان ها را وارونه در صافى مى چينيم تا روغن زيادى آن 
گرفته شود وقتى كامال سرد شد دو طرف نان را كمى خاك قند كه با كمى هل 
كوبيده مخلوط كرده ايم مى پاشيم و در ظرفى مى چينيم و روى آن را كمى 
پسته چرخ كرده مى ريزيم. نكته قابل توجه گاه نان ها از قالب به راحتى جدا 
نمى شود. علت زياد نگاه داشتن قالب در روغن است كه نان در قالب مى پزد و 
جدا نمى شود بايد يك لحظه قالب را در مايه نگاه داشت و فورى در روغن زده 

تكان داده تا نان در روغن بيفتد.

ــير و ليموى تازه بود و مى گفت كه  ــاالد س بنيتو موسولينى:او عاشق س
ــولينى حزب فاشيست  ــوى «مزخرف» هستند. بنيتو موس غذاهاى فرانس
ايتاليا را از دهه 20 ميالدى تشكيل داد و قدرت را به دست گرفت. او در جريان 
جنگ جهانى دوم به هيتلر پيوست، اما مدتى بعد از قدرت خلع و محاكمه 
شد.موسولينى مايل بود تا در خانه اش و در كنار همسر و پنج فرزندش غذا 

ــاعت خاصى بود و همه افراد  بخورد. زمان سرو غذا در خانه ى آن ها راس س
مى بايست پيش از ورود او، سر ميز حاضر باشند.

عيدى امين:وى رهبر خودكامه، ديكتاتور نظامى و همچنين سومين رئيس 
جمهور اوگاندا از ژانويه سال 1971 تا آوريل سال 1979 بود. گفته مى شود 
كه او روزى 40 پرتقال مى خورد و در زمان تبعيدش در عربستان سعودى، از 
طرفداران KFC شده بود. عيدى امين عاشق بز بريانى، كاساو و نان ارزن بود.
او از طريق كودتاى نظامى، رئيس جمهور منتخب را كنار زد و خود را به عنوان 
رئيس جمهور جديد معرفى كرد. او هشت سال با وقاحت تمام حكومت كرد 
و حدود 300 هزار نفر را كشت.عيدى امين اين طور فكر مى كرد كه پرتقال، 
وياگراى طبيعت است. امين براى مدتى عاشق تمام عادات غذايى بريتانيايى 
ــايعاتى مبنى بر آدم خوار بودن  از جمله چاى بعد از ظهر شده بود. حتى ش

عيدى امين مطرح شده بود.
ــت مدار كامبوجى، رهبر جنبش ِخِمرهاى سرخ  پل پوت:پل پوت، سياس
بود و از سال 1975 تا 1979 ميالدى بر كامبوج حكومت كرد. او از گوشت 
گوزن، خرس وحشى، مار، ميوه تازه، كنياك و شراب چينى لذت مى برد. حتى 
گفته مى شود كه سوپ مار كبرا نيز از غذاهاى محبوب او بوده است.پل پوت 
و حزب كمونيستى اش در كامبوج «برنامه مهندسى اجتماعى» را مديريت 
كردند كه طى آن، حدود 2 ميليون كامبوجى (معادل 21 درصد كل جمعيت 
ــنگى و محاكمه از دست دادند.  كامبوج) جان خود را بر اثر كار زيادى، گرس
پل پوت عاشق غذاهاى لوكس بود، در حالى كه باقى مردم كامبوج تنها آب 

و سوپ برنج مى خوردند.

طرز تهيه
 نان پنجره اى

عادت بد غذايى 9 ديكتاتور جهان

خانه دارى
آماده سازى قالب:

براى اينكه ژله و يا هر نوع دسر به راحتى از ظرف جدا شود بايد قالب پالستيكى و يا 
سيليكونى را با برس روغن مالى كنيد و سپس شكر بپاشيد و نيم ساعت داخل فريزر 
بگذاريد و بعد مايع ژله را داخل ان بريزيداگر قالب فلزى داريد فقط آنرا خيس كنيد 

و در فريزر گذاشته تا يك اليه نازك يخ ببندد و بعد مايه ژله را بريزيد.
نحوه خارج كردن ژله از قالب: ابتدا مطمئن شويد كه ژله كامال بسته است.

قبل از خارج كردن چند لحظه در آب ولرم قراردهيد و با نوك انگشت خيس و يا يك 
كارد، ژله را از ديواره قالب جدا كنيد.قالب را كمى تكان مى دهيم تا كف ژله هم از 

قالب جدا شود.اين كار را چند بار تكرار مى كنيم.
نكته 1: ظرف مورد نظر را كمى مرطوب كنيد تا اگر ژله موقع برگشتن در جايى كه 

مى خواهيم قرار بگيرد قرار نگرفت بتوانيم راحت جابه جايش كنيم.
نكته 2:  همانطور كه گفتيم ممكن است الزم باشد اين كار را 3-2 بار انجام دهيد.

نكته 3: توصيه مى كنيم يك ساعت قبل از زمان پذيرايى ژله را از قالب خارج كنيد، 
زيرا ممكن است در اثر حرارت ظرف آب گرم سطح روى ژله كمى شل شده و الزم 

باشد مدتى ديگر در قرار بماند تا فرم اوليه خود را به دست آورد.
جدا كردن ژله از قالب هاى پيركس:

صد البته روش استفاده از آب گرم براى زمانى كه از ظروف پيركس به عنوان قالب 
ژله استفاده مى كنيد مناسب نيست(چون در اثر تغيير ناگهانى دما ظرف پيركس 
خواهد شكست).وقتى مى خواهيد در ظرف پيركس ژله درست كنيد،قبل از اينكه 
مواد ژله را در ظرف بريزيد مقدارى آب به ديواره هاى ظرف بپاشيد.وقتى هم كه 

خواستيد ژله را از قالب در بيارويد، اجازه دهيد تا چند دقيقه بيرون از يخچال بماند 
ــرو را روى دهنه قالب پيركس خود گذاشته و قالب را در حال تكان  و بعد ظرف س

تكان دادن برگردانيد.

تكنيك هاى برش زدن و جدا كردن 
ژله از انواع قالب

ــتند كه  ــيارى هس ــد اما بس ــت خواندن يك كتاب هفته ها طول بكش ممكن اس
مى خواهند كتابى را در يك روز به اتمام برسانند؛ و اين غيرممكن نيست.

خواندن كتاب در چندين ساعت طى يك روز ممكن است غيرممكن به نظر برسد، 
اما دور از ذهن نيست؛ با يك حساب ساده مى توان اثبات كرد كه خواندن تمامى يك 
كتاب طى يك روز كامال منطقى است. بزرگساالن مى توانند به طور متوسط 200 تا 
400 واژه در دقيقه را بخوانند. متوسط تعداد واژگان يك رمان بين 60 هزار تا 100 
هزار واژه است. اگر فردى با سرعت متوسط 300 واژه در دقيقه بخواند و با در نظر 
گرفتن متوسط 80 هزار واژه براى يك رمان، هر فرد بزرگسال مى تواند چنين كتابى 

را حدود 5 ساعت يا حتى كمتر به پايان برساند.
 ممكن است بسيار سخت به نظر برسد اما كامال ممكن است و هر فرد بزرگسالى اين 
توانايى را دارد تا بدون داشتن مهارت فنون تندخوانى، كه حقيقتا با آن اطالعات 
اصلى يك رمان به ياد نمى ماند، رمانى را طى يك روز - حتى با وجود شاغل بودن - به 
اتمام برساند. مهمتر از همه اين كه اين كار در يك مكان عمومى امكان پذير است و 
اطالعات به اندازه كافى و الزم در ذهن باقى مى ماند؛ با وجود اين، نكات ديگرى نيز 

براى تقويت اين توانايى ضرورى به نظر مى رسد.
 يافتن مكان مطالعه مناسب

ــت. هر چيزى كه بتواند توجه شما را از كتاب منحرف  حواس پرتى دشمن شماس
كند، مدت زمان الزم براى اتمام يك كتاب را افزايش خواهد داد. اينترنت، سروصدا، 
حيوانات خانگى، دوستان و ... همه و همه مواردى هستند كه تمركز شما را از درك 
واژگان مى گيرند. بنابراين حتى در اماكن عمومى، از نگاه كردن به ديگران اجتناب 

كنيد تا تمركز خود را از دست ندهيد.
 خود را از همه دور كنيد. خود را در اتاقى با يك جفت گوش گير محبوس كنيد؛ به 
مكانى خالى در كتابخانه تان برويد يا پتويى را در خلوت ترين نقطه پارك پهن كنيد. 
اگر هيچ جاى خلوتى پيدا نمى كنيد در درون خودروى خود پنهان شويد (البته اگر 
هوا خيلى گرم يا سرد نباشد). به اين فكر كنيد كه چه مقدار نياز داريد و سپس آن 
ــى هاى كم  را دوبرابر كنيد. اگر نمى توانيد از صداهاى مزاحم اجتناب كنيد، گوش
كننده صدا را به كار گيريد. صداى يكنواخت و باران براى تمركز بسيار مفيد هستند.

 مكان يابى
ــود. بهتر   مكانى راحت را بيابيد؛ البته نه آن قدر راحت كه باعث خواب آلودگى ش
است پشت ميز بنشينيد و كتاب بخوانيد تا درون تخت خواب. همين طور نشستن 
ــائل راحتى براى خواندن مناسب  روى يك صندلى مناسب تر است از كاناپه. وس
هستند؛ البته به ياد داشته باشيد كه تفريحى كتاب نمى خوانيد بلكه قرار است با 
درصد بااليى از فهم آن را تمام كنيد. اگر در شب مطالعه مى كنيد، بايد از وسائلى 
چون تخت خواب يا كاناپه كه براى چرت زدن ايجاد وسوسه مى كنند دورى كنيد. 
به جايى برويد كه گزينه اى براى برگشت وجود نداشته باشد و تا اتمام كتاب آن جا 

بمانيد.
با فاصله خواندن و فعال ماندن

ــويد؛   هنگامى كه بر موضوعى زياد تمركز كنيد موجب كاهش انرژى خود مى ش
ــتراحت  ــى و اراده. اگر به طور منظم به خود اس ــرژى ذهنى، خودكنترل كاهش ان
ندهيد، انگيزه ادامه خواندن به طور كامل از بين مى رود و اين بدين معنى است كه 
ــت. تا زمانى كه كتاب فريبندگى خود را حفظ كند،  براى شما ديگر بازى تمام اس

سيرى ناپذيرى خواندن ادامه پيدا مى كند.
ــاعت خود را تنظيم و براى 20 دقيقه مطالعه كنيد؛ سپس براى 5 تا 10 دقيقه   س
فعاليتى انجام دهيد تا انرژى را در شما نگه دارد. قدم بزنيد، نرمش كنيد، كمى با 
رايانه بازى كنيد يا با موسيقى خود را تكان دهيد. هر كار خواستيد انجام دهيد فقط 
منفعالنه نباشيد و با موضوع مورد مطالعه ارتباطى نداشته باشيد. نكته اصلى، كمى 

استراحت و سرحال بازگشت به خواندن است.
 اگر مايل به تنظيم زمانى نيستيد، مى توانيد كتاب را بخش بندى كنيد. هر بخش را 

عالمت گذارى يا درصدبندى كنيد.
 يادداشت بردارى كنيد

ــما  را زياد كند. نكاتى را از   فعال بودن هنگام كتاب  خواندن نيز مى تواند تمركز ش
آن چه مى خوانيد يادداشت كنيد و يا بخش هايى از كتاب را كه بعدها به ياد آوريد با 
ماژيك فسفرى نشانه گذارى كنيد. همه چيز را يادداشت بردارى كنيد؛ واژگانى را 
كه نمى دانيد، نكاتى را كه درك كرده ايد، انگيزه شخصيت ها، ايده ها و حتى احساس 

خود درباره بخشى از كتاب.
 در پايان كتاب اين چهار هدف بايد رعايت شده باشد:

    1- طبقه بندى كتاب بر مبناى موضوع
    2 - كتاب درباره چيست. تا آن جايى كه مى شود موجز و خالصه باشد

    3 - فهرست بخش هاى اصلى بايد  به ترتيب كل مطلب كتاب باشد
    4 - توصيف مشكل و يا مشكالتى كه نويسنده سعى در حل آن داشته است

خواندن كتاب هرچند دلپذيرباشد، هم چون دوى ماراتن است، برخى اوقات حتى 
انجام فعاليت هاى فيزيكى در بين فصل هاى خواندن ممكن است سرعت مطالعه 
را باال نبرد. صرف نوشيدنى هاى كافئين دار ممكن است خيلى توصيه نشود ولى، 
ــتفاده از اين گونه نوشيدنى ها در  استفاده از آن ها هم فائده دارد و هم ضرر. در اس

هنگام مطالعه كتاب از موارد زير اجتناب كنيد:
   خواندن را با نوشيدنى هاى كافئين دار آغاز نكنيد مگر اين كه واقعا احساس نياز 
ــاس خستگى  ــيدنى هاى كافئين دار را براى زمانى نگه داريد كه احس كنيد. نوش

مى كنيد.
 از نوشيدنى هايى كه آماده هستند استفاده نكنيد. اين نوع نوشيدنى ها انرژى 
شما را به يك باره افزايش داده و به سرعت آن را تقليل مى دهند. بهتر است نوشيدنى 
را صرف كنيد كه بتوانيد آن را جرعه جرعه بنوشيد. قرار نيست منفجر شويد؛ فقط 

قرار است تمركز و انرژى خود را هدايت كنيد.
 نوشيدنى با شكر زياد ننوشيد. كمى شكر در قهوه فقط براى تغيير ذائقه خوب 
است اما برخى دوست دارند قهوه را با يك خروار شكر ميل كنند. ممكن است شكر 
براى مدتى شما را سرحال نگه دارد اما هنگامى كه شكر و كافئين اثر خود را از دست 

دادند، شما را بر زمين مى زنند. به خاطر داشته باشيم كه براى رفع خستگى، كمى 
چرت زدن بهتر از نوشيدن قهوه و شكر است.

 غذا ركن مهم ادامه خواندن
ــوب مى شود. هرچند   براى طى كردن ماراتن كتاب خوانى غذا ركن مهمى محس
كافئين و شكر براى تجديد قوا توصيه نمى شود اما بدن به سوخت و ساز  نياز دارد 
تا ذهن بتواند به طور كامل عمل كند. با اين وجود هنگام مطالعه رعايت نكات زير 

ضرورى است.
غذاى چرب و يا رقيق ميل نكنيد. ممكن است به صفحات كتاب آسيب بزند.

 غذا به گونه اى باشد كه بدون نگاه كردن بتوان آن را خورد.
 غذاى انتخابى را بايد بتوان با يك دست خورد.

 بهتر است غذايى را انتخاب كنيد كه با يك بار جويدن بتوان آن را بلعيد.
 تلفن همراه خود را خاموش كنيد

ــاعت مطالعه در يك روز امكان پذير نيست. با وجود اين،   بسيارى مى پندارند 5 س
پژوهش هاى انجام شده در دانشگاه «لنكستر» انگلستان نشان مى دهد كه هر فرد به 
طور متوسط روزى 5 ساعت با تلفن همراه خود كار مى كند كه بيشتر اين زمان صرف 
ــود. بنابراين  خواندن اخبار يا تبادل اطالعات از طريق فيس بوك، تويتر و ... مى ش

مى توانيد كتاب را جايگزين تلفن همراه خود كنيد.
ــود دور كنيد يا حداقل صداى زنگ آن را   تا آن جا كه مى توانيد تلفن همراه را از خ
خاموش كنيد. همين كار را با ديگر ابزارهاى ارتباطى چون تبلت، تلويزيون و حتى 

لپ تاپ خود انجام دهيد. 
ــتيد؛ بنابراين، تمامى دقايقى را كه  فكر كنيد در حالت اضطرار براى خواندن هس
ــرف كنيد؛ بدين معنى كه هر كجا  در حالت عادى هدر مى دهيد براى خواندن ص
كه تلفن همراه خود را مى بريد، به جاى آن كتاب را با خود ببريد. در صف خريد يا 
هنگامى كه منتظر آماده شدن غذايتان در رستوران هستيد، به جاى تلفن همراه 
كتاب به دست بگيريد. فقط در صورتى تلفن همراه را به دست بگيريد كه كتاب شما 

درون آن باشد؛ البته در اين حالت نيز زنگ گوشى خود را خاموش كنيد.
 كتاب هاى صوتى

 براى خواندن يك كتاب مى توان به جاى چشم از گوش نيز استفاده كرد. هرچند 
ممكن است سرعت خواندن شما از آن چه كه گوينده كتاب را مى خواند بيشتر باشد 
اما در صورت كمى وقت اين نوع فناورى مى تواند بسيارى از خالء ها را پر كند. هرچند 
ممكن است گستره انتخاب شما براى يك كتاب صوتى محدود باشد. ادبيات كمتر 
شناخته شده يا كتاب هاى دانشگاهى به صورت صوتى يافت نمى شوند با وجود اين 

گوش دادن به كتاب هاى صوتى مى تواند در وقت شما صرفه جويى كند.
 تفكر بين خواندن

ــته باشيد: كتاب ها   پيش از آغاز خواندن يك كتاب اين نكته مهم را به خاطر داش
براى خوانده شدن در يك روز منتشر نشده اند. همان گونه كه سريال هاى تلويزيونى 
قسمت بندى مى شوند، كتاب را نيز قسمت بندى كنيد و در حد فاصل هر قسمت 

به آن چه خوانده ايد فكر كنيد. 
ــر  ــتن نظ ــى نوش ــات و حت ــى لغ ــال معان ــتن دنب ــت بردارى، گش يادداش
ــك  ــب كم ــر مطال ــه درك عميق ت ــد ب ــاب مى توان ــاره كت ــان درب خودت

كند.

معرفى كتاب

كتاب «مدير مدرسه» نوشته ى «جالل آل احمد» را نشر هرم چاپ و روانه 
بازار نشر كرده است.

ــد،  ــالل آل احم ــه ج ــروف ب ــد، مع ــادات آل احم ــن س ــالل الدي ج
ــيد نصرالدين از  ــه س ــى در محل ــينى طالقان ــد حس ــيد احم فرزند س

محله هاى قديمى شهر تهران به دنيا آمد. 
وى روشنفكر دينى، نويسنده و مترجم ايرانى بود. كتاب «مدير مدرسه» 
ــت كه وى ان را در سال 1337  ــته هاى اين نويسنده اس نيز يكى از نوش

منتشر كرد.
ــيارى  ــباهت بس ــقوط كامو ش ــبك به بيگانه و س  اين كتاب  از نظر س
ــه به تنگ  ــت ك ــاره ى آموزگارى اس ــاب  درب ــن كت ــتان اي دارد. داس
ــتر و ــد بيش ــتن درآم ــود و داش ــودگى خ ــراى آس ــت، ب ــده اس آم

ــه بداند چه  ــى آورد، بى آنك ــتان روى  م ــرى دبس ــر به مدي  بى دردس
دردسرهايى در پى خواهد داشت...

در بخش هايى از اين كتاب مى خوانيم:
«از در كه وارد شدم، سيگار دستم بود و زورم آمدم سالم كنم. همين طوري 
دنگم گرفته بود قد باشم. رييس فرهنگ كه اجازه ي نشستن داد، نگاهش 
لحظه اي روي دستم مكث كرد و بعد چيزي را كه مي نوشت تمام كرد و 
ــود كه رونويس حكم را روي ميزش گذاشته  مي خواست متوجه من بش
بودم. حرفي نزديم. رونويس را با كاغذهاي ضميمه اش زيرورو كرد و بعد  
بادى به غبغب انداخت و آرام و مثال خالي از عصبانيت گفت: جا نداريم آقا. 
اين كه نميشه! هر روز يك حكم ميدن دست يكي و مي فرستنش سراغ 

من... ديروز به آقاي مدير كل...»

ــه راحتى امر و نهى  ــيدى بود كه  بلند حرف مى زد و ب «ناظم جوان رش
مى كرد. بيا و برويى داشت و با دانش آموزان درشت روى هم ريخته بود كه 
خودشان ترتيب كارها را مى دادند. و پيدا بود بود كه به سرخر احتياجى 

ندارند و بى مدير هم مى توانند گليم مدرسه را ازآب بكشد... » 
ــمارگان  ــرم در قطع رقعى و ش ــارات ه ــه» را انتش كتاب «مدير مدرس

هزار نسخه و با قيمت 6500 تومان منتشر كرده است.

مدير مدرسه

چگونه در يك روز يك كتاب را تمام كنيم؟
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