
جناب آقای دکتر ارزانی

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

 مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

مصیبت وارده را به ش��ما و خان��واده گرامیتان تس��لیت عرض 
مینمایی��م و از خداون��د متعال عل��و درجات ب��رای آن مرحوم 

خواهانیم.
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بودجه نقدی و غیر نقدی 
اصفهان ادغام شد
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 رییس ش��ورای ش��هر اصفهان با اعالم خب��ر ورود 
۱۷۰دستگاه اتوبوس ش��هری به ناوگان حمل و نقل 

عمومی اصفهان گفت: این تعداد اتوبوس ...

 ش��هردار اصفه��ان گف��ت: ادغ��ام بودج��ه نقدی و 
غیر نقدی برای اولین بار از ویژگی های شاخص بودجه 
سال 95 شهرداری اصفهان است.مهدی جمالی نژاد 
با اشاره به اینکه بودجه سال 95 شهرداری بر اساس 
رویکرد جدید تدوین شده است، اظهارکرد: برای اولین 

بار بودجه شهرداری و سازما ن های وابسته در یک ...

در حالی وزارت کار از حذف یارانه نقدی ۱۸ساله ها 
به باال که کارت ملی ندارند، از بهمن ماه خبر داده که 

بنابر آخرین آمار سازمان ثبت احوال، شمار آنها ...

اصفهانی ها در اس��تقبال از اجرای حسین علیزاده و 
همراهانش سنگ تمام گذاش��تند.اصفهان از دیرباز 

مهد موسیقی بوده و این پیشرفت مدیون...

تغییرات بسیار زیاد و خارج از عرف مربیان در فوتبال 
ایران، موجب ش��ده که مربیان همواره چمدان های 
بسته خود را برای از دس��ت دادن جایگاه شان آماده 
نگه دارند.لیگ برتر فوتبال ایران در کنار تمام عجایبی 
که دارد در یک مس��اله در فصول مختل��ف همواره 
یکنواخت عمل کرده اس��ت، مربیانی که به سرعت و 
در اولین لغزش از باشگاه و تیم شان جدا شده و جالب 
اینکه از باش��گاهی در لیگ برتر به باشگاه دیگری در 
همان لیگ می روند. گویی این تغییر مربی در فوتبال 
ایران به یک چرخ��ه یکنواخت تبدیل ش��ده و قرار 
نیست کس��ی از گود خارج بماند. کمتر مربی ایرانی 

پیدا می شود که ...

 ۱۷۰ اتوبوس حمل و نقل عمومی 
به اصفهان اضافه می شود

سه میلیون یارانه بگیر 
در معرض حذف

نِی کسایی، و نـوای 
شورانگیز...

چمدان به دستان 
فوتبال ایران

سیاسی کاری به اصفهان ضربه زده است؛

کاندیداها از صندوق دولت 
به مردم وعده ندهند
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روسای مجالس جمهوری اس��المی ایران و لوکزامبورگ 
بر ل��زوم اس��تفاده از فرصت های ایجاد ش��ده و توس��عه 

همکاری های متقابل دو کشور پس از لغو تحریم ها ...

رییس انجمن جایگاه داران س��وخت از توقف صدور 
مجوز برای س��اخت تک جایگاه بنزین و گازوئیل با 

دستور وزیر نفت خبر داد...

تاکید بر استفـاده از فرصت هـا 
پس از لغـو تحـریم ها

صدور مجوز برای احداث 
تک جایگاه بنزین متوقف شد
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بان کی مون، دبیرکل س��ازمان ملل محاصره شهرها توس��ط نیروهای مسلح و 
جلوگیری از دسترسی مردم به مواد غذایی را جنایت جنگی نامید.

بان کی مون،دبیرکل سازمان ملل، به گزارش سي ان ان ،تأکید کرد: »گرسنگی 
دادن عمدی مردم، جنایت جنگی است. حقوق بین الملل چنین اقدامات فجیعی 

را ممنوع کرده است.« 
دبیرکل سازمان ملل وضعیت ساکنان این شهر ها را تاسف برانگیز و وحشتناك 
توصیف کرد و گفت: سالخوردگان و کودکان، زنان و مردان به دلیل بروز قحطی در 
این شهرها  به پوست و استخوان تبدیل شده اند و از شدت ضعف حتی نمی توانند 
راه بروند. شورای امنیت سازمان ملل  ۲۵ دی نشست ویژ ه ای برای بررسی وضعیت 

ساکنان شهرهای تحت محاصره در سوریه تشکیل داد.
به گزارش سایت سازمان ملل، ۴۰۰ هزار نفر از شهروندان سوریه در شهرهای تحت 
محاصره هستند. نیمی از اینها در  شهرهایی زندگي مي کنند که تحت محاصره 
گروه تروریستی داعش و نیمی دیگر ساکن  ش��هرهایی هستند که در محاصره 

ارتش سوریه یا گروه های مسلح مخالف بشار اسد هستند.
به گفته بان کی مون، سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ میالدی توانست به پنج درصد 
از جمعیت ساکن مناطق تحت محاصره کمك برساند، اما این رقم حال به کمتر از 

یك درصد رسیده که»به هیچ وجه قابل قبول نیست«
وضعیت مردم در شهرهای تحت محاصره از جمله در شهر مضایا نگرانی و انتقاد 
شدید جامعه جهانی را برانگیخته است.مضایا، شهری در نزدیکی دمشق تحت 
محاصره نیروهای حزب اهلل است.در این شهر حدود ۴۰ هزار نفر سکونت دارند. این 
تعداد دو برابر رقمی است که پیش از آغاز جنگ داخلی سوریه ساکن مضایا بود.

صدها تن از این تعداد به دلیل عدم دسترسی به مواد غذایی در ماه های گذشته 
در آستانه مرگ قرار گرفته اند. دولت سوریه دوشنبه ۲۱ دی امکان ورود نخستین 
کاروان کمك های غذایی و مواد ش��وینده به این ش��هر را فراهم کرد. قرار است 
تعدادي از ساکنان قطحی زده این شهر برای مراقبت های پزشکی به خارج از سوریه 
منتقل شوند. بخش امداد پزش��کان بدون مرز گزارش داد از ماه دسامبر تا کنون 
دست کم ۲۸ نفر به دلیل قطحی و گرسنگی در مضایا جان باختند. سازمان های 
امدادرسان پیش بینی می کنند که وضعیت در تعداد دیگری از شهرهای سوریه نیز 
به همین وحشتناکي باشد. به گفته صلیب سرخ چند کاروان کمك  که در مجموع 
شامل بیش از ۶۰ کامیون می شود به سوی مضایا و سایر شهرهای تحت محاصره 
در سوریه رفتند. به گزارش اي بي سي، روسیه گفته است :»غرب تالش دارد بحران 

بشري را در سوریه سیاسي کند«.

بان کی مون ،گرسنگی دادن مردم 
در سوریه را جنایت جنگی نامید

Shafiei.zayanderoud@gmail.com

رسانه صهیونیستی از معضل نتانیاهو ،بعد از لغو تحریم ها 
پرده برداشت

نقوی حسینی:

عربستان در متحد کردن کشورهای عربی شکست خورده است

خبر

رژیم صهیونیس��تی پنجمین زیردریایی فوق پیش��رفته 
دولفی��ن را در پایگاه نظامی بندر حیف��ا از آلمان تحویل 
گرفت تا آن را برای مقابله با ایران و جاسوسی از این کشور 

به کاربگیرد. 
به گ��زارش جام نی���وز، روزنامه »رای الی��وم« به نقل از 
روزنامه صهیونیستی »هآرتص« نوشت: »در حالی انواع 
موش��ك های دور برد و راهبردی در اختی��ار ایران قرار 
گرفته که سالح پیشرفته هم روسی در حال گسیل به این 
کشور است.« رای الیوم که از لندن بروز رسانی می شود، 
در ادامه به نقل از هآرتص افزود: »توان نظامی و موشکی 
ایران برای نتانیاهو که به تازگی از برنامه هسته ای ایران 
نفس راحتی کشیده به معضل جدی برای او بعد از مرحله 

لغو تحریم های علیه ایران تبدیل شده است.«
رای الیوم اف��زود: »توان نظام��ی ایران در حال��ی بعد از 
توافق هسته ای نمایان شده که آمریکا از صحنه تحوالت 
منطقه در حال دور شدن است. همین مساله نتانیاهو را 
به مانور دادن با زیردریایی آلمانی وادار کرد و توان نظامی 
اسراییل را به نمایش گذاشت.« الزم به ذکر است که رژیم 
صهیونیستی پنجمین زیردریایی فوق پیشرفته دولفین را 
در پایگاه نظامی بندر حیفا از آلمان تحویل گرفت تا آن را 
برای مقابله با ایران و جاسوسی از این کشور به کاربگیرد.

 این زیردریایی می تواند موش��ك های کروز مس��لح به 
کالهك هس��ته ای  را حمل و ش��لیك کن��د. دولفین به 
موشك های نوع » Popeye Turbo SLSM« که برد 

هزار و ۵۰۰ کیلومتری دارند مجهز می شود.
موشك هایی که سازمان نظامی رژیم صهیونیستی آنها را 
تولید می کند و هر موشکی با قابلیت حمل یك کالهك 
هس��ته ای ۲۰۰ کیلوی��ی را حمل می کند و از سیس��تم 

شلیك خودکار هیدرولیك برخودار است.
منابع صهیونیس��تی خبر دادند که اسراییل با وجود این 
زیردریایی هنوز از ت��وان نظامی موش��کی ایران هراس 
داردبه گونه ای که این مساله به معضلی برای ارتش این 

رژیم تبدیل شده است.

یك عض��و کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس با تاکید بر اینکه عربس��تان س��عودی در متحد 
کردن کشورهای عربی شکس��ت خورده است، گفت که 
جلس��ه اخیر اتحادیه عرب درخصوص جمع بندی برای 
اقدامی علیه ایران نش��ان داد که ط��رح منازعه ایرانی- 

عربی توسط عربستان شکست خورده است.
حسین نقوی حسینی با اشاره به جلس��ه اخیر اتحادیه 
عرب در مورد ایران گفت: رژیم آل سعود تالش می کند 
تا منازعه ایرانی- عربی راه بیندازد؛ به همین دلیل جلسه 
اتحادیه عرب را تش��کیل داد تا اهدافش را در بیانیه این 

اتحادیه بگنجاند.
وی ادامه داد: در این جلس��ه نه تنها برخی از کش��ورها 
شرکت نکردند بلکه برخی از کشورهای حاضر در جلسه 
نیز به بیانیه نهایی رای ندادند. این نشان می دهد که طرح 
منازعه ایرانی- عربی مورد نظر عربستان از همان ابتدا با 
شکست مواجه شده است و بین کشورهای عربی در مورد 

مواضع عربستان در مورد ایران اختالف نظر وجود دارد.
نقوی حسینی با تاکید بر اینکه عربستان در متحد کردن 
کشورهای عربی شکست خورده است، گفت: عربستان 
در حالی ب��ه دنبال متحد کردن کش��ورهای عربی علیه 
ایران اس��ت که رفتارهایش در مقابل یمن به عنوان یك 

کشور عربی توجیه پذیر نیست. عربستان ماه هاست که 
اعراب یمن را قتل عام می کند.

این عضو کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی 
مجلس با اشاره به بیانیه اتحادیه عرب گفت که عربستان 
با اتخاذ مواضع معتدل نس��بت به ایران در بیانیه نهایی 
باز هم نتوانست اعتماد تمامی کشورهای عربی را جلب 
کند. از این رو اگر بخواهد مواضع تندی علیه ایران اتخاذ 
کند قطعا کشورهای بیشتری در مجمع اتحاد عرب علیه 

عربستان موضع می گیرند.
وی در پایان گف��ت که عربس��تان با سیاس��ت های در 
 پیش گرفت��ه در آینده به کش��وری من��زوی در منطقه

 تبدیل می شود.

ژنرال بازنشسته مایکل هایدن مدیر سابق آژانس امنیت ملی 
آمریکا در کنفرانس امنیت سایبری در میامی اعالم کرد: این 

آژانس بهترین دزد سایبری در جهان است.
براساس گزارش CNN، هایدن مي گوید: افراد کمي مي توانند 
فعالیت هاي آژان��س امنیت ملي آمری��کا را واقعا درك کنند. 
این آژانس اطالعات افراد را در دامنه هاي سایبري به سرقت 

مي برد.
به گفته هایدن دولت تمامي کشورها، از مردمان و دولت هاي 
دیگر جاسوسي مي کند، اما جاسوس��ان آمریکایي این کار را 

بهتر انجام مي دهند و درجه یك هستند.
هایدن ای��ن س��خنان را در کنفران��س S۴X۱۶ مطرح کرد، 
نشس��تي که بر چگونگي حمله فزاینده هکره��اي مدرن به 

کنترل کننده هاي کلیدي صنای��ع در نیروگاه ها، کارخانه ها و 
سرویس هاي شهري مانند شبکه هاي آب و گاز تمرکز دارد.

این مقام س��ابق اطالعاتي آمریکا در س��خنراني خود توضیح 
داد چگونه آمریکا هك کردن رایانه هاي کش��ورهاي خارجي 
را توجیه کرده و چگونه براي فعالیت هاي خود مرز و محدوده 
تعریف مي کند. هایدن مي گوید: سرقت اطالعات توسط آمریکا 
براي ایجاد آزادي و امنیت است، نه براي ثروتمند  شدن. تنها 
چهار کشور دیگر وجود دارند که چنین سیاستي را در پیش 
دارند که در کنار آمریکا گروه پنج چش��م را تشکیل داده اند: 

استرالیا، کانادا، نیوزیلند و بریتانیا.
به گفته هایدن جاسوسي هاي س��ازماندهي شده براي دیگر 
کشورها ماموریت هایي دولتي به شمار مي رود. هایدن مي گوید 
کشورهاي دیگر باور دارند که به سرقت بردن مالکیت معنوي 
از دیگر کشورها فعالیت جاسوس��ي مشروع و قانوني به شمار 
مي رود و چیني ها اصلي ترین مهره این بازي به شمار مي روند.

در سیاست بین المللي،  تش��خیص دادن قانوني یا غیرقانوني 
بودن این فعالیت ها مرزي بس��یار مبهم دارد؛ از این رو برخي 
از دولت ها نس��بت به عملیات وسیع جاسوس��ي آمریکایي ها 
احس��اس نارضایتي و اضطراب دارن��د. واضح ترین نمونه این 
اضط��راب را مي توان در ح��ذف توافق نامه  اش��تراك گذاري 
اطالعات می��ان آمریکا و اروپ��ا توس��ط دادگاه عالي اتحادیه 
اروپا در ماه اکتبر س��ال ۲۰۱۵ مش��اهده کرد. پیمان»بندر 

امن« به اروپاي مطل��ع از حریم خصوص��ي اطمینان مي داد 
ک��ه ش��رکت هاي آمریکای��ي مانن��د فیس بوك و گ��وگل از 
 اطالعات خصوص��ي کارب��ران اروپایي درح��دي قابل قبول 

محافظت مي کنند.
اما دادگاه عالي اتحادیه اروپا این پیمان را از درجه اعتبار ساقط 
کرد و دلیل اصلي آن افش��اگري هاي ادوارد اسنودن کارمند 
س��ابق آژانس امنیت ملي آمری��کا بود، اما های��دن مي گوید 
اروپا در اشتباه اس��ت زیرا آمریکایي ها براي هك کردن مرز و 
محدوده اي خاص دارند. هایدن مي گوید این پرس��ش مطرح 
اس��ت که آیا آمریکایي ها اطالع��ات اقتصادي را به س��رقت 

مي برند؟
 معلوم اس��ت که این کار را مي کنند، اطالعات مواد شیمیایي 
پیشرفته، تجهیزات دوکاربرده، پولشویي، اما ما اینکار را براي 

بهره برداري مالي انجام نمي دهیم. 
ما هیچ شرکت دولتي نداریم، پس با اطالعاتي که دزدیده ایم 

چه کنیم؟آن را به چه کسي بدهیم؟ 
به گفته هایدن تف��اوت اصلي در مفهوم س��رقت اطالعات را 
تعریف امنیت ملي مش��خص مي کند. تعریف امنیت ملي در 
دیگر کشورها نسبت به تعریف آمریکایي آن بسیار گسترده تر 
است، کشورهاي دیگر موفقیت تجاري را نیز بخشي از امنیت 
ملي مي دانند، اما آمریکا این گزینه را در جاسوسي هاي دولتي 

تعریف نکرده است.

روس��ای مجال��س جمه��وری اس��المی ای��ران و 
لوکزامبورگ بر لزوم اس��تفاده از فرصت های ایجاد 
شده و توسعه همکاری های متقابل دو کشور پس از 

لغو تحریم ها تاکید کردند.
 علی الریجانی و مارس بارتو لومئو روس��ای مجالس 
ایران و لوکزامبورگ پس از دی��دار و گفت وگوهای 
مشترك در جمع خبرنگاران مذاکرات صورت گرفته 
را خوب، س��ازنده و موثر دانس��تند و تصریح کردند 
استفاده از تجربیات دو کشور و بهره مندی از روابط 
بین پارلمانی می تواند در مسیر اهداف ترسیم شده 
ایران و لوکزامبورگ در س��طح منطق��ه ای و جهانی 

موثر باشد.
علی الریجانی در این باره خاطرنشان کرد: مذاکرات 
خوب و س��ازنده ای با رییس پارلم��ان لوکزامبورگ 
صورت گرف��ت و پ��س از ای��ن دیدارها نی��ز مرکز 
پژوهش ه��ا و کمیس��یون های مختل��ف مجل��س 
 شورای اس��المی دیدارهایی با هیات لوکزامبورگی 

خواهند داشت.
وی افزود: کش��ور لوکزامبورگ در مورد بانکداری و 
توسعه س��رمایه گذاری از تجربیات و توانمندی های 
خوب��ی برخوردار اس��ت و در این زمین��ه نیز رییس 

بانك مرکزی دیدارهایی با مسووالن این کشور برای 
استفاده تجربیات خواهند داشت.

رییس قوه مقننه با اشاره به همزمانی دیدار روسای 
پارلمان ایران و لوکزامبورگ با انجام مذاکرات نهایی 
برای لغو تحریم ها گفت: ما ای��ن همزمانی را به فال 
نیك می گیریم و امیدواریم مذاکرات امروز به عنوان 
پله نخست برای فصل جدیدی از همکاری های موثر 

ایران و لوکزامبورگ پس از تحریم ها باشد.
وی تصریح ک��رد: بخش��ی از مذاکرات م��ا با طرف 
لوکزامبورگی مربوط به مبارزه با تروریس��م و ایجاد 
ثبات در منطقه بود که بحمداهلل تفاهم نظرهایی در 

این زمینه وجود داشت.
موضوع حضور زنان در مجلس نیز موضوع دیگری بود 
که در بخش پایانی صحبت ها با طرف لوکزامبورگی 
مطرح ش��د و آقای بارتو لومئو اظهار داشتند که در 
لوکزامبورگ نیز زنان در اقلیت مجلس قرار دارند و 
ما نیز تاکید داش��تیم که در قانون اساسی جمهوری 
اس��المی ایران منعی برای حضور زن��ان در مجلس 
نیس��ت و زنان و م��ردان در رقابت ه��ای انتخاباتی 
برابرند. حتی می توانند اکثریت مجلس را در اختیار 

بگیرند.

علی الریجانی در پای��ان اظهار امی��دواری کرد که 
مذاکرات ام��روز ایران و لوکزامبورگ ش��روع خوبی 
پس از لغو تحریم ها علیه ایران باش��د و هر دو طرف 
برای افزایش روابط دو کش��ور بتوانند همکاری های 

مطلوبی انجام دهند.
در ادامه این دیدار مارس بارتو لومئو، رییس پارلمان 
لوکزامبورگ نیز بر نقش روابط دیپلماسی پارلمانی 
در توسعه مراودات بین کشورها تاکید داشت و گفت: 
من و طرف ایران��ی هر دو نماین��دگان ملت هایمان 
هستیم و وظیفه داریم در جهت صلح، آرامش و رفاه 
ملت هایمان تالش کنیم و در لوکزامبورگ یك نظام 
سیاسی باثبات و مبتنی بر همبستگی اجتماعی در 

این مسیر تالش می کند.
وی افزود: من باید مراتب قدردانی و خرسندی عمیق 
خود را به واس��طه دس��تیابی به توافق هسته ای که 
درهای بزرگی را روی ما باز ک��رده، اعالم کنم و باید 
توجه کنیم که باید از این فرصت ها به نحو شایس��ته 
استفاده شود و بتوانیم با همکاری با کشور مهم ایران 

در مسیر اعتماد متقابل و صلح و ثبات گام برداریم.
بارتو لومئو تصریح کرد: ایران نقش کلیدی و مهمی 
در ایجاد صلح و ثبات در منطق��ه دارد و همه باید با 
هم��کاری و تعامل به این هدف ب��زرگ کمك کنیم 
چراکه قطعا ایران به تنهایی نمی تواند در این موضوع 

موفق باشد.
وی در بخ��ش دیگری از صحبت های خود با اش��اره 
به جنگ های خشن و س��خت 7۰ سال گذشته اروپا 
گفت: ما گاهی فراموش می کنیم که اروپا 7۰ س��ال 
قبل خش��ن ترین جنگ ه��ا را تجربه ک��رده و امروز 
توانستیم با اتحاد و صلح دشمنان دیروز را به دوستان 
امروز تبدیل کنیم و امروز نیز با توجه به مواجه جدید 
اروپا با بحران فقر و مهاجرت با همین استراتژی باید 
با این موضوع مقابله درست انجام داد و در این مسیر 
نیازمند کمك و همکاری های کش��ورهای مختلف 

هستیم.
وی در بخش پایانی صحبت ه��ای خود تصریح کرد: 
برای ریی��س مجلس ای��ران جه��ت افزایش نقش 
بانوان در مجل��س آرزوی موفقیت می کن��م و باید 
بگویم ک��ه در لوکزامبورگ 3۰ درص��د پارلمان در 
اختیار زنان اس��ت. همچنین لوکزامب��ورگ با یك 
سیس��تم بانکی قوی آمادگی دارد در شرایط پس از 
تحریم همکاری های کامل و ش��فافی با ایران داشته 
 باش��یم و از همه ظرفیت های لغو تحریم ها استفاده 

کنیم.

در نشست روسای مجالس ایران و لوکزامبورگ مطرح شد؛

تاکیدبراستفـادهازفرصتهـاپسازلغـوتحـریمها

مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و 
با حضور اکثریت اعضا تشکیل جلسه داد.

در ابتدای جلسه، آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، با توجه به انجام مراحل 
پایانی برجام و انجام تعهدات طرفین، با حضور دکتر ظریف، جان کری 
و خانم موگرینی نماین��ده اتحادیه اروپا، لغو تم��ام تحریم های مربوط 
به مسایل هسته ای جمهوری اس��المی اعالم خواهد شد، مراحل کار و 
مذاکرات را بسیار فشرده، سخت و همراه با تدبیر و عقالنیت توصیف کرد 
و از پشتکار رییس جمهور، دولت و به ویژه تیم مذاکره کننده هسته ای 
که تحت حمایت کامل رهبری معظم انقالب انجام شد، تشکر و قدردانی 
کرد و این موفقیت را به رهبر انقالب، دولت و به ویژه مردم غیور و وفادار 

ایران تبریك گفت.
وی با تأکید بر ضرورت پایبندی و تعهد ط��رف مقابل به همه مراحل و 
مفاد برجام گفت: امیدواریم طرف مقاب��ل به وظایف و تعهدات خود به 
طور کامل عمل کند، در غیر این صورت جمهوری اس��المی ایران نیز 

مقابله به مثل خواهد کرد.
 رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام، با اش��اره به اتفاقات اخیر در 
خلیج فارس در م��ورد ملوان��ان نظامی آمری��کا گفت: مس��اله ای که 
می توانس��ت در داخل، منطقه و جهان تبدیل به یك هیاهو و جنجال 
جدیدی به ویژه در آس��تانه اجرای برجام و انتخابات اس��فند ماه شود 
با س��رعت عمل، تدبیر و عقالنیت دولت و هماهنگی و همکاری س��پاه 
پاسداران به خوبی و درایت حل شد و امیدواریم همواره در سایر موارد 
حس��اس نیز به همین نحو عمل شود. س��پس، مصوبه مجلس شورای 
اس��المی در مورد الیحه معاهده بین دولت جمهوری اسالمی ایران و 
دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومان به حبس که مورد ایراد ش��ورای 
نگهبان قرار گرفته بود، در دس��تور کار قرار گرفت و مجمع تش��خیص 
مصلحت به اتفاق آرای نظر مجلس ش��ورای اس��المی را م��ورد تأیید 
قرار داد.در ادامه جلس��ه، طرح س��نجش و پذیرش دانشجو در مقاطع 
تحصیالت تکمیلی از حیث انطباق با سیاست های کلی نظام مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت که عدم انطباق بخش��ی از مصوبه با سیاست های 

کلی نظام تصویب شد که به شورای نگهبان ابالغ خواهد گردید.

رییس جمهور آمریکا در آس��تانه اعالم اجرای برجام، مجوز فروش هواپیما 
به ایران را صادر کرد. به نوشته روزنامه یو اس ای تودی، باراك اوباما رییس 
 جمهور آمریکا گامی دیگر در راس��تای اجرای برنامه جامع اقدام مشترك 
) برجام( و لغ��و تحریم های ای��ران برداش��ت و اجازه ص��ادرات هواپیمای 

مسافربری به ایران را صادر کرد. 
بر اس��اس این گزارش، آژان��س بین المللی ان��رژی اتمی گ��زارش خود از 
 راس��تی آزمایی تکمیل تعه��دات مرتبط هس��ته ای ایران طب��ق برجام را

 ارایه داد.
بن رو دز معاون مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید روز جمع��ه گفت که لغو 
 تحریم های ای��ران پ��س از تایید اج��رای تعه��دات ایران توس��ط آژانس 

انجام خواهد شد.
وی همچنین دربار ه  عادی س��ازی روابط تهران و واش��نگتن پس از اجرای 
برجام گفت که آمریکا به دنبال برقراری روابط دیپلماتیك با ایران نیس��ت، 
بلکه ممنوعیت تج��ارت آمریکا با ای��ران به قوت خود باق��ی خواهند ماند. 
بنابراین اغلب تجارتی که پس از اجرای برجام به ایران س��رازیر می ش��ود، 

بین المللی خواهد بود.
بر اس��اس این گزارش، این اظهار نظر مقام آمریکایی در حالی مطرح شده 
اس��ت که ایرانی ها به ویژه مقامات وزارت امور خارجه بارها تاکید کرده اند، 

مذاکرات با آمریکا تنها درباره  موضوع هسته ای بوده است.

»باراك حسین اوباما رییس جمهور آمریکا در حالی سخنان سرد خود 
مقابل کنگره این کشور را ایراد کرد که قصد دارد پرونده دشمنی با ایران 

را ببندد و نظام تهران را به رسمیت بشمارد.«
به گزارش جام نیوز، روزنامه سعودی »الحیات« در سرمقاله خود نوشت: 
»باراك حسین اوباما رییس جمهور آمریکا در حالی سخنان سرد خود 
مقابل کنگره این کشور را ایراد کرد که قصد دارد پرونده دشمنی با ایران 

را ببندد و نظام تهران را به رسمیت بشمارد.«
الحیات در ادامه سرمقاله خود آورد: »بعد از 3۶ سال از عمر انقالب ایران، 
آمریکا با توافق هس��ته ای به »توان اتمی« ایران مقابل لغو تحریم ها و 

داشتن نقش محوری و اساسی تهران در منطقه اعتراف کرد.«
 این روزنامه در ادامه نوشت: »باراك اوباما کلید سیطره ایران بر منطقه 
 و آمریکا را تحویل تهران داد و اوباما با این کار روی همه کس��انی که از 
هم پیمانان شانه خالی کردند را سفید کرد و روسیه را با مشارکت ایران 

به رهبر خاورمیانه تبدیل کرد.«

هاشمی رفسنجانی لغو تحریم ها را به 
رهبری، دولت و مردم تبریک گفت

اوباما اجازه فروش هواپیما به ایران را 
صادر کرد

با اشاره به مواضع کاخ سفید؛

رسانه سعودی: کلید سیطره بر منطقه 
و آمریکا در دست ایران است

اخبار کوتاهخبر

آژانس امنیت ملی آمریکـا، برترین دزد سـایبری جهـان



خبرخبر
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ــاله ها به باال كه كارت  در حالى وزارت كار از حذف يارانه نقدى 18س
ملى ندارند، از بهمن ماه خبر داده كه بنابر آخرين آمار سازمان ثبت 
ــت و اين افراد 20 روز  ــه ميليون نفر اس ــمار آنها حدود س احوال، ش

فرصت دارند نسبت به دريافت كارت ملى اقدام كنند.
ــى در اطالعيه اى  ــاون، كار و رفاه اجتماع ــش وزارت تع چند روز پي
ــاده 7 قانون  ــى از م ــاده 4 آيين نامه اجراي ــاس م ــرد، براس اعالم ك
هدفمند سازى يارانه ها، تمامى هموطنان بيشتر از 18 سال سن كه 
داراى شماره ملى بوده اما تاكنون كارت ملى خود را دريافت نكرده اند، 
موظفند حداكثر تا تاريخ 15 بهمن سال جارى اقدامات الزم را براى 
دريافت كارت ملى انجام دهند، در صورت عدم تعيين تكليف وضعيت 
ــال جارى  ــت يارانه اين افراد از بهمن س كارت ملى مربوطه، پرداخ

متوقف مى شود.
ــاس تازه ترين آمار اعالمى سيد عليرضا  اين در حالى است كه بر اس
ــور، كمتر از سه ميليون نفر در  آوايى رييس سازمان ثبت احوال كش

كشور كارت ملى ندارند.
ــراى دريافت  ــال به باال ب ــريع تر افراد 18 س وى كه اخيرا بر اقدام س
كارت ملى تاكيد كرده بود، از تسهيل در صدور كارت هوشمند ملى 
ــت: با توجه به  براى متقاضيان فاقد كارت ملى خبر داد و اظهار داش
ــمند زمان طوالنى نياز دارد، بر اساس  اينكه صدور عادى كارت هوش
برنامه ريزى هاى انجام شده، قصد داريم از اول بهمن ماه طى 15 روز 

براى افراد فاقد كارت ملى، كارت هوشمند صادر كنيم.
ــازمان ثبت  احوال  ــخنگوى س بنابر اعالم محمدابراهيم طريقت، س
ــهريور ماه سال  ــانى كه كارت ملى نداشتند، در ش كشور، شمار كس
جارى 5ميليون نفر بود كه با اعالم مهلت دريافت كارت ملى تا دى ماه، 

2 ميليون نفر از اين رقم كم شده است.
ــور، وزارت تعاون،  ــال 94 كل كش ــاس قانون بودجه س دولت بر اس
ــال جارى يارانه نقدى  كار و رفاه اجتماعى را مامور كرده بود طى س
ــاس اعالم  ــذف كند كه بر اس ــراد پردرآمد را ح ــش ميليون از اف ش
ــده  ــون نفر حذف ش ــش از 3ميلي ــون يارانه بي ــمى، تاكن آمار رس
ــد از قانون اجرايى  ــه  ميليون نفر ديگر، اين بن و در صورت حذف س

مى شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت با اعالم تدابير 5 گانه براى خروج صنعت از ركود، 
از تداوم كاهش طبقات تعرفه اى در سال آينده خبرداد.

ــورتى امور بازرگانى  ــه شوراى مش محمدرضا نعمت زاده در يازدهمين جلس
گفت: تعرفه يكى از ابزارهاى حمايتى دولت از صنايع كشور است و ما درصدد 
هستيم تا طبقات تعرفه اى را از طبقه 10 به طبقه 6 كاهش دهيم. تعداد طبقات 
تعرفه اى كه سابق بر اين 14 طبقه بود، در سال 94 به 10 طبقه و در سال آينده 

به 8 طبقه و در سال 96 به 6 طبقه خواهيم رساند.
وى افزود: حمايت نامعقول و غيرهدفمند دولت از صنايع مشكل زاست و ما بايد 
با دسترسى به نتايج مطالعات و بررسى علمى موسسه مطالعات و پژوهش هاى 
ــى از بنگاه هاى  ــتگى به برخ ــن آن اجازه ورشكس بازرگانى و تكيه بر محاس

غيرصنعتى را بدهيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه درباره مباحث مطروحه براى چگونگى 
ــب و كار براى  ــواردى نظير بهبود فضاى كس خروج ركود از صنعت، گفت: م
فعال ترسازى بخش خصوصى، ارائه اعتبار خريداران داخلى و خارجى، هدايت 
ــعه صادرات و رفع موانع و ارائه تسهيالت و  واردات غيررسمى به رسمى، توس
ــه دليل پايين بودن  ــوق هاى الزم، حمايت هدفمند و زمان دار از صنايع ب مش
رقابت پذيرى توليدات صنعتى و اجازه ورشكستگى به بنگاه هاى غيرصنعتى 

ميان فعاالن صنعتى و بازرگانى مطرح است.
نعمت زاده با بيان اينكه كشور ما جزء كشورهاى نوظهور صنعتى است، افزود: 
پس از برجام وارد مذاكرات WTO خواهيم شد و براى رونق فضاى كسب و كار 

بايد منابع داخلى را به منابع خارجى متصل كنيم.
ــود گفت:  ــخنان خ ــش ديگرى از س ــارت در بخ ــت، معدن و تج وزير صنع
تكميل نبودن زنجيره توليد يكى از عمده ترين مشكالت صنعتى كشور است 
كه با فرمول هاى مختلفى با لحاظ شرايط فعلى اقتصاد كشور در صدد حل آن 
هستيم.وى در ادامه « تحريم » را يكى از بزرگ ترين مشكالت صنعتى معرفى 
كرد و گفت: در اين دوران صنايع به سختى مى توانند رقابت پذير شده و صادرات 
ــند و تا زمانى كه تحريم رفع كامل نشود، اين مشكالت  رقابت پذير داشته باش

كماكان باقى است.
نعمت زاده گفت: با توجه به اينكه در شرايط كنونى اقتصاد كشور وابستگى به 
نفت كمتر شده است، بايد فشار مالياتى به توليدكنندگان نيز كم شود، همچنين 
باال بودن هزينه مبادله و حمل و نقل در توليد از عواملى هستند كه بر صنعت 

موجود فشار مى آورند.

سه ميليون يارانه بگير 
در معرض حذف

تدابير 5 گانه براى خروج از ركود
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رييس انجمن انبوه سازان كشور:

خون خودرو از مسكن رنگين تر است

ــى گفت: افزايش  ــاون، كار و رفاه اجتماع وزير تع
يك باره دستمزد با توجه به تشديد ركود اقتصادى 
ــد، اما براى كاهش فاصله آن با تورم  غير ممكن ش

تالش مى كنيم.
ــب كه  ــه اين مطل ــش ب ــى، در واكن ــى ربيع عل
دغدغه هاى خوبى پيرامون مسائل كارگرى داريد، 
آيا امكان كاهش فاصله مزد كارگران با هزينه هاى 
ــام آور زندگى آنان در بازه زمانى كوتاه مدت  سرس
وجود دارد يا خير، اظهار داشت: در جريان تعيين 
ــتمزد نمى توانيم تصميمات يك باره بگيريم،  دس
چرا كه صنعت و كارفرمايان بخش خصوصى اين 
ــتمزد  توان را ندارند.وى افزود: عقب ماندگى دس
ــال هاى گذشته در شرايط فعلى  نسبت به تورم س
امكان جبران ندارد، اما براى كم كردن اين فاصله 

تالش مى كنيم.
ــاه اجتماعى با اعالم اين خبر  وزير تعاون، كار و رف
ــتمزد به نسبت قيمت  كه مجموع نرخ هزينه دس
ــاال و در  ــات ب ــش خدم ــده در بخ ــام ش تم
ــت: در  ــت، گف اس ــن  پايي ــت  ــش صنع بخ
ــتمزد  ــن دو هزينه دس ــن اي ــوع و ميانگي مجم
ــت. ــاد نيس ــده زي ــت تمام ش ــه قيم ــبت ب نس

ــان قيمت  ــد رابطه مي ــرد: باي ــد ك ــى تأكي ربيع
ــدا كند،  ــتمزد تغيير پي ــده و هزينه دس تمام ش
به طورى كه با كاهش قيمت تمام شده، هزينه هاى 
دستمزد به دليل اثرات پس از آن با افزايش تعيين 
شود، اما اين روند نياز به تغييراتى در كليات اقتصاد 

ايران است.
ــته ركود در اقتصاد  وى گفت: در سال هاى گذش
ــت كه اجازه نمى دهد دستمزد را  تشديد شده اس

يك باره و با سرعت به ميزان واقعى برسانيم.
ــان اينكه  ــاه اجتماعى با بي ــاون، كار و رف وزير تع
ــتمزد را با تورم  ــته فاصله دس ــال گذش در دو س
كاهش داديم به فارس گفت: اين سياست همچنان 
ــال 93،  ادامه دار خواهد بود، به طورى كه براى س
ــال  در مجموع كل حقوق و مزايا 31 درصد و امس
ــن ميزان ــرد كه اي ــدا ك ــد افزايش پي 21 درص

 22 درصد از تورم پيشى مى گيرد.
ــال هم از سياست  ــان كرد: امس ربيعى خاطر نش
دو سال گذشته براى تعيين مزد تبعيت مى كنيم 
و عالوه بر آن براى مستمرى بگيران هم برنامه هاى 
ــت كه عقب ماندگى آنان را  ديگرى خواهيم داش

هم جبران كند.

ــى اعالم كرد:  ــازمان امور ماليات  رييس كل س
ــوق بخش  ــازى ماليات حق ــان س قانون يكس

خصوصى و دولتى دائمى شد.
ــاره به اينكه نرخ  ــيد كامل تقوي نژاد با اش س
ــي و غيردولتي  ــوق بخش دولت ماليات بر حق
(خصوصي) با هدف رفع تبعيض و اجراي عدالت 
مالياتي يكسان شده است، گفت: يكسان سازي 
ــال هاي  ــوق در بودجه س ــات بر حق نرخ مالي
ــت و در اصالحيه قانون  93 و 94 صورت گرف

ماليات هاي مستقيم نيز لحاظ شده  است.
ــازمان امور مالياتي كشور افزود:  رييس كل س
ــه قانون ماليات هاي  با تصويب و ابالغ اصالحي
ــازي ماليات حقوق  ــتقيم بحث يكسان س مس
ــي (خصوصي)  ــي و غيردولت ــدان دولت كارمن
ــده الزم االجرا  ــال آين ــورت دائمي از س به ص

خواهدبود.
ــت ماليات  ــقف معافي تقوى نژاد ادامه داد: س
ــال مشخص مي شود  بر حقوق در بودجه هر س
ــاليانه) تا هفت برابر  و مازاد بر آن (معافيت س
ــاالنه به نرخ 10 درصد و  ــمول ماليات س مش

نسبت به مازاد آن به نرخ 20 درصد است.

ــه كارفرمايان  ــه داد: پرداخت هايي ك وي ادام
ــان خود كه  ــخاص حقيقي غير از كاركن به اش
مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه 
ــاوره، حق حضور  نيستند و با عنوان حق المش
در جلسات، حق التدريس، حق التحقيق و حق 
پژوهش، پرداخت مي كنند؛ اين نوع پرداخت ها 
ــرخ 10 درصد  ــر معافيت حقوق با ن بدون كس

مشمول ماليات مقطوع مي شود.

ــوخت از توقف صدور  رييس انجمن جايگاه داران س
ــن و گازوئيل  ــاخت تك جايگاه بنزي مجوز براى س
ــت: تمامى  ــر داد و گف ــت خب ــر نف ــتور وزي با دس
جايگاه هاى جديد سوخت بايد تحت عنوان يك برند 

بهره بردارى شوند.
ــالغ ضوابط جديد  ــا درباره اب بيژن حاج محمدرض
ــط بخش  احداث جايگاه هاى بنزين و گازوئيل توس
خصوصى در كشور، گفت: براساس دستورات جديد 
ــاخت تك جايگاه  ــدور مجوز براى س وزير نفت، ص

بنزين و گازوئيل در كشور متوقف شده است.
ــوخت سراسر كشور  رييس انجمن جايگاه داران س
ــى جايگاه هاى جديد  ــاخت تمام با اعالم اينكه س
ــوخت بايد تحت عنوان يك برند در كشور انجام  س
ــگاه براى  ــود، تصريح كرد: هم اكنون 630 جاي ش
ــتند كه  ــردارى داراى مجوز هس ــداث و بهره ب اح
ساخت اين جايگاه ها بين صفر تا 90 درصد پيشرفت 

اجرايى دارد.
اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه براساس ضوابطى 
ــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى  ــط ش كه توس
ايران ابالغ شده تمامى جايگاه ها كه داراى پيشرفت 
ــال 1395  كمتر از 20 درصد دارند، بايد تا پايان س

ــاخت و در مدار بهره بردارى قرار بگيرند، اظهار  س
ــت: از اين رو اين جايگاه ها پس از بهره بردارى  داش
ــه فعاليت  ــور ب ــوان يك برند در كش بايد تحت عن

ادامه دهند.
در همين حال، عباس كاظمى معاون وزير نفت اخيرا 
با بيان اينكه قرار است با اجراى طرح كالس بندى، 
ــت: با  ــود، گفته اس كيفيت عرضه خدمات انجام ش
ــرى در كيفيت و  ــرح هيچ گونه تغيي اجراى اين ط
ــد، اما بنزين در  ــخصات بنزين داده نخواهد ش مش
جايگاه ها در سه كالس كيفيت تقسيم بندى شده، 
عرضه مى شود و جايگاه داران مجاز هستند كيفيت 

خدمات را از مصرف كننده بگيرند.
مديرعامل شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى 
ــن طرح،  ــراى اي ــه با اج ــر اينك ــا تاكيد ب ــى ب نفت
ــر جايگاهى بنزين  ــت از ه مصرف كننده مجاز اس
ــا اجراى اين  ــد و تاكيد مى كنيم كه ب خريدارى كن
ــوده اما كيفيت  ــد، كيفيت بنزين ثابت ب طرح جدي
ــوخت متفاوت  ــاى س ــات در جايگاه ه ــه خدم ارائ
ــت: در صورت عرضه  ــود، تصريح كرده اس خواهد ب
كالس بندى شده بنزين، قيمت اين فرآورده نفتى 

به صورت تكليفى توسط دولت انجام مى شود.

ــن 23  ديماه، سالروز افتتاح  دكتر بهرام سبحاني در جش
ــازماني  ــود فرهنگ غني س ــركت فوالد مباركه از وج ش
ــز ماندگاري و تعالي  كاركنان و توليد رقابتي به عنوان رم
ــن، مديران و  ــان در جمع معاوني ــركت ياد كرد.جايش ش
كاركنان شركت ضمن قدرداني از تالش همه كاركناني كه 
ــاخت تاكنون براي فوالد مباركه با تمام وجود  از دوران س
مايه گذاشتند، يادكاركنان فقيد اين شركت را نيز گرامي 
داشت و  افزود: نتيجه همه اين تالش ها اين شده است كه 
امروز ما شاهد آن باشيم كه فوالد مباركه چنان ستاره اي 

درخشان بر تارك صنعت فوالد كشور بدرخشد.
ــاخت و  ــل اول از همكاران در س ــاره به نس ــان با اش ايش
ــكالتي  ــرداري از اين پروژه عظيم، و با توجه به مش بهره ب
ــتگي با آن مواجه شده اند،  كه اين عزيزان پس از بازنشس
ابراز اميدواري كرد تا هر چه زودتر مطابق حق مسلم اين 

همكاران، راهكاري جامع و دايمي تدوين و اجرايي شود.
دكتر سبحاني با اشاره به وجود تعرفه نامناسب بر واردات 
ــا وجود اينكه  ــور آمريكا  ب ــور تصريح كرد: كش فوالد كش
ــت با وضع  تعرفه 225  ــازمان تجارت جهاني اس عضو س
ــت اين  درصدي از توليدات داخلي خود حمايت كرده اس
ــتمر فوالد سازان  ــت كه با پيگيري هاي مس در حالي اس
كشور، تعرفه جديدي در بخش فوالد كشور وضع شد ولي 

ــير  آنقدر قيمت هاي جهاني س
ــر در مقاطع  نزولي دارد كه اگ
ــورت پلكاني بر  مختلف و به ص
اساس قيمت هاي جهاني اين 
ــور تغيير نكند  تعرفه ها در كش
ــازان  ــن تمامي فوالدس به يقي
ــكالت بزرگ تري   كشور با مش

مواجه خواهند شد.  
 وي در همين رابطه ادامه داد: 
ــواد اوليه و  ــت م افزايش قيم
انرژي در كشور، كاهش ميزان 
ــت محصوالت  ــروش و قيم ف
ــت  ــش قيم ــازار و  افزاي در ب
تمام شده محصول كه حاشيه 
ــركت ها را  ــود بسياري از ش س
ــت  ــرار داده اس ــت تاثير ق تح
ــا را رو  ــركت ه ــي ش و برخ
ــش نيرو  ــا كاه ــه تعطيلي ي ب

ــروز  ــا ام ــت. ت ــوق داده اس س
ــطه  ــه واس ــه ب ــوالد مبارك ف
ــاف  ــكاران و انعط ــالش هم ت
ــدن  ــو ش پذيري آنان و همس
ــاي ــت ه ــا سياس ــان ب ايش

ــركت از جمله جاري كردن   ش
ــه و  ــش هزين ــت كاه نهض
ــذاري براي  همچنين هدف گ
توليد محصوالت ويژه و جديد 
ــد كه بدون  شرايطي ايجاد ش
ــرو بتوانيم  ــه كاهش ني هرگون
در گردونه رقابت باقي بمانيم.

ــوالد مباركه در  ــر عامل ف مدي
ــه نمونه هايي  ــاره ب ادامه با اش
ــد  ــژه و جدي ــاي وي از ورق ه
ــد  ــه  تولي ــركت از جمل در ش
ــا ضخامت  ــرم ب ــاي گ ورق ه
ــورد نياز در  ــي متر و م 17 ميل

ــد ورقهاي  ــور ، تولي ــطح كش ــاني س ــاي آبرس ــه ه لول
ــاي  ــد ورق ه ــودرو  و تولي ــتفاده در خ ــورد اس IF  م
ــر  ــاي زي ــروش ورق ه ــد و ف ــن تولي ــدار  و همچني آج
ــوع ورق  ــد اين ن ــا تولي ــت: ب ــراز داش ــر اب ــي مت 3 ميل
ــد. ــت داده ش ــخ مثب ــل پاس ــازار داخ ــاز ب ــه ني ــا ب ه

ــا تحريم را يكي ديگر از  ــتفاده از فرصت هاي پس وي اس
ــان كرد:  ــتراتژي هاي فوالد مباركه  خواند و خاطر نش اس
با توجه به اينكه بستر الزم براي ظرفيت توليد 7/2 ميليون 
ــده نزديك فراهم  ــوالد مباركه در آين تن فوالد خام در ف
ــد و هزينه هاي اجراي طرح هاي توسعه در اين  خواهد ش
شرايط خيلي كمتر از سال هاي قبل و بعد خواهد بود لذا 
ــوالد مباركه ، فوالد  ــعه ف بايد براي انجام طرح هاي  توس
هرمزگان و فوالد سفيد دشت از هم اكنون اقدامات الزم را 
ــد در آينده ما سهم 50 در صدي  انجام دهيم. اگر قرار باش
خود را در توليد فوالد كشور داشته باشيم  و كشور به سمت 
توليد 55 ميليون تن پيش برود ، امروز  زمان مناسبي براي 
اجراي طرح هاي توسعه خواهد بود .ايشان در پايان ضمن 
ــرد: در دنياي رقابتي  ــان ك قدرداني از كاركنان خاطر نش
فعلي سازمان هايي موفق خواهند بود كه همانند كاركنان 
ــازمان را مشكالت و  ــكالت و مسائل س فوالد مباركه مش

مسائل خودشان دانسته و به فكر رفع  آن باشند.

مديرعامل فوالد مباركه :

رمز ماندگاري و تعالي فوالد مباركه در فرهنگ غني سازماني كاركنان و توليد رقابتي است

وزيركار:

فاصله دستمزد تا تورم كاهش پيدا مى كند
رييس كل سازمان امور مالياتى اعالم كرد:

قانون يكسان سازى ماليات حقوق، دائمى شد
با دستور وزير نفت ؛

صدور مجوز براى احداث تك جايگاه بنزين متوقف شد

ــكن در ركود فرو رفته و باعث شده  ــت مس چند سالى اس
مشاغل مرتبط اين حوزه به حاشيه بروند و به قول معروف 
بيكار بنشينند. يكى از شعارهاى دولت يازدهم، وعده خروج 
ــد، بلكه شاهد  اقتصاد از ركود بود كه نه تنها ركود رفع نش
ــتيم. عباس آخوندى به عنوان  عميق تر شدن آن نيز هس
وزير راه و شهرسازى در زمانى كه وزارتخانه خود را تحويل 
گرفت عنوان كرد مسكن مهر پروژه اى اقتصادى نبود، اما 
دولت براى جايگزينى آن، طرح هاى ويژه اى مانند مسكن 
ــكن اميد دارد كه به زودى از آن رونمايى  اجتماعى و مس
خواهد شد.اين گفته هاى وزير راه و شهرسازى باعث شد  
ــازان ايران  با دكتر مجتبى بيگدلى، رييس انجمن انبوه س
ــت بايد  ــيم. وى گفت دول ــته باش ــى داش ــت و گوي گف
ــت، عمل كند و  ــى كه به مردم وعده داده اس به برنامه هاي
ــكن را راه بيندازد. به اين دليل كه حوزه  چرخ صنعت مس
ــغلى ديگر را راه مى اندازد و موتور  ــكن 1200 رده ش مس

پيشران اقتصاد محسوب مى شود.
فعاليت وزيـر راه و شهرسـازى را در دولت يازدهم 

چگونه ارزيابى مى كنيد؟
آقاى آخوندى بار دوم است كه در اين سمت قرار مى گيرد 
ــكن را  ــازندگى، تجربه وزارت مس ــار در دوران س و يك ب
ــارات از وى  ــت كه انتظ ــت. حقيقت اين اس ــته اس داش
ــوان دومين بار كه  ــازى به عن به عنوان وزير راه و شهرس
در اين وزارتخانه قرار مى گيرد بسيار بيشتر بود، اما حداقل 
انتظارات كه تامين مسكن اقشار مختلف بود، هنوز محقق 
نشده است.در اين مدت، شعارهاى متعددى مطرح شده، 
اما ظاهرا در هيات دولت توجهى به اين طرح ها نمى شود. از 
همه صحبت هاى رييس جمهور هم مى توان دريافت روى 
كارآفرينى تاكيد فراوانى دارد، اما بخش مسكن كه مى تواند 
ــورد بى توجهى  ــت در بياورد، م موتور اقتصاد را به حرك
ــش مضاعف براى  قرار مى گيرد. آقاى وزير بايد يك كوش

به ثمر رسيدن طرح هاى وزارت راه و شهرسازى در هيات 
ــفانه چنين موضوعى مشاهده  دولت انجام دهد كه متاس
نمى شود.دولت تاكنون طرح هايى مانند مسكن اجتماعى، 
ــكن، بورس  ــعه زمين و مس ــكن اميد، صندوق توس مس
ــكن خانه اولى ها و وام هاى 70 تا صد ميليون  مسكن، مس
تومانى براى خريد مسكن را مطرح كرده، اما هيچ كدام از 
اين موارد به سر منزل مقصود نرسيده است. حداقل اجراى 
ــه اميدى براى فعاالن اين  يكى از اين موارد مى تواند روزن

صنف باشد.
به نظر شما ركود در بخش مسكن چه تاثيرى در كل 
اقتصاد گذاشته است و راه برون رفت از اين مشكل 

چيست؟
ــاتحريم روبه روى  ــرار داريم كه پس اكنون در وضعيتى ق
ــاتحريم در اقتصاد ايران معجزه  ماست، اما بايد گفت پس
ــوان داخلى،  ــتفاده از ت ــور با اس ــرد و بايد كش نخواهد ك
ــال قبل نياز  ــكالت خود را حل كند. شايد تا چند س مش
ــرمايه گذاران خارجى وارد حوزه مسكن شوند، اما  بود س
اكنون انبوه سازان زيادى در كشور هستند كه توانسته اند 
ــكن را رفع  ــاز متقاضيان مس ــود ني ــور پر رنگ خ با حض
ــده  ــكن باعث ش كنند. ركود به وجود آمده در بخش مس
ساخت و ساز نسبت به قبل كاهش پيدا كند و اين موضوع 
نشان دهنده به صرفه نبودن توليد است. زمانى كه بخش 
ــكن در ركود فرو مى رود 1200 رده شغلى به حاشيه  مس
مى رود و با راه افتادن اين بخش مى توان شاهد شكوفايى 
بيش از هزار رده شغلى كشور بود. راه برون رفت از بحران 
ــت كه دولت هزينه هاى عمرانى خود را  ركود هم اين اس
افزايش دهد، اما اكنون شاهديم هزينه هاى بودجه عمرانى 

در دولت، نزديك به صفر شده است.
دولت غيـر از اجـراى طرح هايى كه اشـاره كرديد 
چه اقداماتى بايد انجـام دهد كه مسـكن از ركود 

خارج شود؟
ما ساالنه يك ميليون ازدواج داريم كه رقمى قابل توجه و 
نيازمند مسكن است. در اين ميان 500 هزار ساخت براى 
حوادث غيرمترقبه در نظر گرفته مى شود و بخشى هم در 
بافت هاى فرسوده بايد ساخته شود، اما ركود حاكم در بازار 
ــته انجام شود.  ــاخت و ساز مانند گذش اجازه نمى دهد س
دولت براى خروج از بحران ركود خودروسازان با همكارى 
بانك مركزى حدود 3000 ميليارد تومان را به آن بخش 
ورشكسته عقب مانده تزريق كرد، در حالى كه مسكن يكى 
از نيازهاى اصلى خانوارهاست، اما در بى توجهى فرو رفته 
ــازى ما با كره  ــيه نگاه ها قرار دارد. در خودروس و در حاش
ــم، اما اكنون رده ايران  همزمان فعاليت خود را آغاز كردي
ــت. ما نمى گوييم چرا به خودروسازى كمك  و كره كجاس
ــكن بى توجهى  ــرا به بخش مس ــد، اما مى گوييم چ كردن

مى كنند.
يعنى شـما از بانك مركزى و دولـت مى خواهيد به 

شما وام بدهند؟
به ما نه، به مردم وام بدهند. خروجى كار مسكن كارآفرينى 
ــتباه رفته ايم. بانك مركزى  ــفانه راه را اش است و ما متاس
ــن دليل كه اين صنعت در  بايد خط اعتبارى بگذارد به اي
حال ورشكستگى است. حجم مالى اين صنعت 70 درصد 
ــت. صنعت فوالد، صنعت سيمان و... كه  صنعت نفت اس
ــده زير مجموعه اين صنعت  هر كدام شهرى محسوب ش
ــتند و اكنون بهترين فرصت براى اقدام دولت در اين  هس
ــورها در زمان ركود، هزينه ها  زمينه است. بسيارى از كش
را پايين مى آورند و بخشودگى مالياتى ايجاد مى كنند، اما 
ــت. اگر دو سال پيش در  در ايران اوضاع برعكس شده اس
شهرى مانند قم براى يك مجتمع 200 واحدى بايد مبلغى 
را براى ماليات مى پرداختيم، اكنون اين مبلغ به 4 تا 5 برابر 
ــان افراد  ــت. چندى پيش با 50 ميليون توم ــيده اس رس
مى توانستند مسكن تهيه كنند، اما اكنون اين مبلغ فقط 
ــه تراكم در  ــت. در تهران هزين ــاخت آن اس پول جواز س

خيابانى مانند انقالب 5 برابر شانزليزه پاريس است.
پيشنهاد شما به دولت براى خروج از ركود مسكن 

چيست؟
ــور را  ــا كل نياز كش ــد م ــن را تهيه كن ــت زمي ــر دول اگ
با سرمايه گذاران داخلى تامين مى كنيم. صنعت ساختمان 
هميشه يك پناهگاه امن براى جذب سرمايه هاى سرگردان 
ــد اين پول به سمت داللى  بوده و وقتى اين پناهگاه نباش
مانند سكه و ارز مى رود و اقتصاد را نابود مى كند.اين كار را 
وزارت مسكن مى تواند انجام دهد، اما متاسفانه نامه وزير 
در هيات دولت كنار مى ماند و وزارت مسكن هم پيگيرى 
نمى كند. برخى كشورها به مسكن نياز ندارند، اما به صورت 
كاذب اين نياز را ايجاد مى كنند كه اقتصادشان سر و سامان 
ــور فقط با صنعت  ــد. قطعا مى توان گفت كش داشته باش

مسكن مى تواند از عميق ترين ركود اقتصادى خارج شود.
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خبرخبر

مدیر پیش��ین ش��رکت کنت��رل کیفیت ه��وای ته��ران و همچنین 
مدیر پیش��ین مرک��ز ه��وا و تغیی��ر اقلیم س��ازمان محیط زیس��ت 
 بهره گیری از کمپین ها و برگزای مراس��م ها و جش��نواره هایی مانند 
»نفس ه��ای ش��هر«را ب��رای مش��ارکت دادن هنرمن��دان در انجام 

فعالیت های نمادین موثر دانست.
یوس��ف رش��یدی مدیر پیش��ین درباره حضور هنرمندان برای حل 
معضالت زیست محیطی مانند آلودگی هوا با ذکر خاطره ای از مواجهه 
خود با همتایان ژاپنی اش، گفت: حدود 10 س��ال پی��ش که با گروه 
همکاری های بین المللی ژاپن صحب��ت می کردیم، یکی از مهم ترین 
دغدغه ها این بود که چگونه مردم را برای ح��ل معضل آلودگی هوا با 

سازمان های دولتی همراه کنیم.
مدیر پیشین شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار کرد: مشارکت 
دادن م��ردم برای ح��ل معضل��ی مثل آلودگ��ی هوا ب��ا چالش هایی 
هم��راه اس��ت؛چراکه ف��رد مجب��ور اس��ت از امکانات رفاه��ی خود 
 مثل خودروی ش��خصی دس��ت بکش��د و از وس��ایل نقلی��ه عمومی

 استفاده کند.
رش��یدی ادامه داد: ژاپنی ها این چنی��ن روایت کردند ک��ه ما وقتی 
می خواهیم در بحث آلودگی هوا از مشارکت های مردمی استفاده کنیم 

از حضور هنرمندان بهره می گیریم.
بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، مدیر پیشین مرکز 
هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست استفاده از کمپین ها و برگزاری 
مراسم ها و جشنواره هایی مانند نفس های شهر را برای مشارکت دادن 
هنرمندان در انج��ام فعالیت های نمادین موثر دانس��ت و تاکید کرد: 
قطعا این شرایط اگر در کشوری دیگر مانند ژاپن جواب داده است در 

کشورما هم نتیجه بخش خواهد بود.
رشیدی استفاده از س��ناریوهای مش��خص برای کاهش آلودگی هوا 
از س��وی هنرمندان و کارشناس��ان را در افزایش مش��ارکت مردمی 
 موثر دانس��ت و ابراز امیدواری کرد که چنی��ن اقداماتی در بلند مدت

 ادامه یابد.

نهنگ قاتل )اُرکا( از آبزیانی است که می تواند بیش از 100 سال عمر 
کند، اما ورود مواد شیمیایی به مناطق صنعتی اروپا آنها را در معرض 

انقراض قرار داده است.
کارشناس��ان محیط زیست اظهار داش��تند: مواد ش��یمیایی که از 
مدت ها قبل جزو م��واد ممنوعه اعالم ش��ده، همچن��ان در دریاها 
نشس��ت می کنند و می تواند خطر انقراض نهنگ قاتل را در مناطق 
صنعتی اروپا افزایش دهد. گروهی از کارشناسان اسپانیایی، پرتغالی، 
ایرلندی و انگلیسی به بررس��ی نمونه های چربی )پیه( 1000 قطعه 
دلفین، نهنگ قاتل و گراز ماهی پرداختند. همچنین کارشناس��ان 
خواهان اجرای قوانین جدی تر برای از بین بردن ترکیبات »پلی کلره 
بی فنیل« )PCB( هستند که تا دهه 1980 در تجهیزات الکتریکی، 

ساختمان سازی و رنگ ها استفاده می شدند.
»پائول جپسون«، نویسنده ارش��د این مطالعه گفت: تصور می کنیم 
خطر فزاینده انقراض برای نهنگ قاتل به عنوان گونه های ساکن در 

مناطق صنعتی اروپا وجود دارد.
طبق یافته های به دست آمده انباشت ترکیبات پلی کلره بی فنیل در 
نمونه های چربی گرفته شده از این گونه های دریایی باالترین میزان 
را در جهان داشته است. این ترکیبات به طور معمول از فاضالب های 
غیرپوشیده و محل های نگهداری زباله ها وارد رودخانه ها می شوند. 
سپس خرچنگ ها و صدف های سیاه که خود غذای ماهی ها به حساب 
می آیند از آنها تغذیه می کنند و ماهی ها نیز به دام گونه هایی همچون 
نهنگ قاتل می افتند. زمانی که ترکیب »پلی کلره بی فنیل« وارد بدن 

پستانداران دریایی می شود داخل بافت های چربی ذخیره می شود.
به گزارش نیچر ورلد نیوز، کارشناسان این مطالعه بر ضرورت اقدامات 
جدی جهت محدود کردن استفاده از این ترکیب در اروپا تاکید کرده؛ 
چراکه ترکیب پلی کل��ره بی فنیل عامل کاه��ش جمعیت این گونه 

جانوری در اروپا خواهد بود.

مشارکت هنرمندان در حل معضالت 
زیست محیطی

 انقراض گونه نهنگ قاتل 
دوچرخه سواران ایرانی که ۶8 کشور را با پیام صلح و حفاظت در مناطق صنعتی اروپا

از طبیعت رکاب زده اند راهی سفر تازه ای هستند تا در مقر 
سازمان ملل متحد در نیویورک نهال زیتون بکارند.

 عبداهلل مصباح و کرامت عزیز زاده که تاکنون در ۶8 کش��ور 
جهان رکاب زده اند، س��فیران صلح و دوستداران طبیعت با 
شعار »حفاظت از محیط زیس��ت و زندگی سالم، شهر پاک 
برای همگان در سراسر جهان« هستند که این پیام جهانی 
را با کاشت ۲010 نهال زیتون نماد صلح به گوش جهانیان 

می رسانند.
از افغانستان تا نیویورک

عبداهلل مصباح که سرهنگ بازنشسته نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی است و ۶۲ سال دارد، درباره پیشینه این 
سفر چند هزار کیلومتری می گوید: سفرمان را از سال 1۳81 
آغاز کردیم و تالش کردیم که در آغ��از، ایران گردان خوبی 
باشیم. سفرمان را با حمایت از کودکان سرطانی، بدسرپرست 
و بی سرپرست همراه کردیم و حمایت از خلیج فارس و آبزیان 

دریای خزر هم اهداف بعدی رکاب زنی ما شد.
وی با بیان اینکه از س��ال 1۳8۷ به افغانستان، بنگالدش و 
کشورهای آسیای شرقی رفتیم، اضافه می کند: از سال ۲010 
سفرمان را به کشورهای اروپایی آغاز کردیم و غیر از اینکه با 
عنوان سفیران صلح و دوستداران طبیعت با شعار »حفاظت 
از محیط زیست و زندگی سالم، شهر پاک برای همگان 
در سراسر جهان« رکاب می زدیم، کاشت ۲010 
نهال زیتون به عنوان نماد صلح را 
آغاز کردی��م. این جانباز 

جنگ تحمیلی و 

برادر شهید با بیان اینکه سال 1۳9۳ سفرمان را با کاشت 1۴ 
نهال زیتون به نام امام خمینی )ره(  مزین کردیم، می گوید: 
یک نهال را با حضور یادگار امام )ره( در مرقد مطهر امام )ره( 
کاشتیم، 1۲ نهال در مسیر سفر و نهال چهاردهم را هم روز 
1۴ خردادماه در نوفل لوشاتو کاش��تیم. مصباح در توضیح 
برنامه های آینده این گروه دو نفره می گوید: در دیداری که 
با آقای دکتر ظریف و با حضور رییس جمهور داش��تیم قرار 
شد روز 1۲ اسفندماه و در هفته درختکاری با حضور دکتر 
روحانی، دکتر ظریف و سایر اعضای هیات دولت و همچنین 
سفرای کشورهای عضو1+5 نهالی بکاریم و از آنجا راهی سفر 
به کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی شویم و نهال دوم را 
در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک بکاریم و از آنجا هم به 

مسابقات پارالمپیک ۲01۶ برزیل برویم.
تصویر مردم جهان از ایران را اصالح کردیم

زمانی که کرامت عزیززاده، همس��فر ۴۶ ساله و اهل آستارا، 
سفرش��ان از داخل ایران عکس ه��ای گوناگ��ون 
ش��رقی و اروپا را نش��ان گرفته تا آسیای جنوب 
پاس��خ به این که واکنش می ده��د، مصب��اح در 
هنگام رو به رو ش��دن با کش��ورهای مختل��ف 
چه بود، می گوی��د: ما در اقدام ای��ن تیم دو نفره 
توانس��تیم تصوی��ری را ح��د ت��وان خودمان 
از کش��ور ما س��اخته بود ک��ه اس��تکبار جهانی 
رم در هتل��ی بودی��م و اص��الح کنی��م. در 
دانش��جویانی از کشور می دیدیم که در البی 
می رسی�م این�ها الب�ی پرو آمده اند، اما تا ما 
ب��ار را ترک می کنند.   ی��ک 

به سراغشان رفتم و گفتم مشکل شما با ما چیست؟ گفتند 
شما از طرفداران مالعمر هستید! من در پاسخ، بروشورها و 
محتوای آموزشی که همراهمان بود را نشانشان دادم و هدف 
س��فرمان را توضیح دادم. شیفته ما ش��دند، بعدها حتی به 
ایران آمدند و هنگام بازگشت می گفتند حتما به دوستان و 

آشنایانمان هم می گوییم این کشور زیبا را ببینند.
ترکیه به ما گفت با پرچم ما رکاب بزنید پولتان را 

می دهیم
عب��داهلل مصباح ب��ا گالی��ه از این که مس��ووالن ب��ه اقدام 
ارزشمندشان بها نمی دهند، می گوید: ما تاکنون 5۳ میلیون 
تومان از جی��ب خودمان برای این س��فر هزین��ه کرده ایم. 
بسیاری از مسووالن در نشست ها و در حضور رسانه ها اعالم 
حمایت می کنند، اما االن دو س��ال اس��ت که ما فقط برای 

کاشت نهال در حضور مقامات نامه نگاری می کنیم.
این برادر شهید و جانباز جنگ تحمیلی با اعالم اینکه از کشور 
ترکیه به ما گفتند با پرچم ما سفر کنید تا همه هزینه هایتان 
را بدهیم و از شما پشتیبانی مالی کنیم، می گوید: ما فقط و 
فقط به عشق ملیت خودمان این کار را انجام دادیم. چطور 
ممکن بود زیر بار چنین کاری برویم، اما این نشان می دهد که 

موضوع چقدر برای آنها اهمیت دارد.
وی در پایان می گوید: اگر مس��ووالن امر نگاه کوچکی به ما 
داشته باش��ند ما هم انگیزه بیش��تری خواهیم داشت. ما به 
عش��ق ایران و ایرانی رکاب می زنیم و تنه��ا خواهش ما این 
است که اگر دست ما را نمی گیرند پای ما را نگیرند! خانواده 
ما مشوق ما بودند و مدت ها دوری ما را تحمل کردند و همه 

بار زندگی در نبود ما روی دوششان بود. 
ای کاش مسووالن هم، کمک حال ما 

می شدند.

۶۸ کشور جهان را رکاب زدیم؛

کاشت نهال محیط زیست  در مقر سازمان ملل

عکس روز )بوقلمون(

رییس مرکز تحقیقات سرطان با تاکید بر اینکه در حوزه ثبت مبتالیان 
به سرطان ریه کم شماری داریم، گفت: مطالعاتی که در سال 80 انجام 
دادیم نشان داد پنجمین عامل مرگ و میر در کشور بیماری های ریوی 
بوده و بیشترین افرادی که از این بیماری فوت می  کردند افراد روستایی 
بودند و دلیل آن آلودگی هوا بوده است. دکتر محمد اسماعیل اکبری در 
میزگرد تخصصی چهارمین همای��ش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا با 
اشاره به تجربیات کشور در زمینه کاهش عوامل خطرزا، افزود: ۳0 سال 
قبل که مسوولیت سالمت اصفهان به من واگذار شد، با شیوع ماالریا در 
این استان مواجه شدم که با تدوین یک برنامه س��ه ساله توانستیم این 

بیماری را ریشه کن کنیم.
وی، موضوع آلودگ��ی هوا را تنها محدود به س��المت ندانس��ت و اظهار 
داش��ت: حوزه س��المت تنها زبان گویا برای بیان خطرات آلودگی های 
هواست. اکبری با اشاره به ثبت ملی مرگ و میر در سال 80 خاطر نشان 
کرد: تا قبل این زمان، کس��ی اطالعات دقیقی از می��زان مرگ و میر در 
 کشور نداش��ت و با اقدام صورت گرفته در این زمینه نتایج قابل توجهی 

به دست آمد.
رییس مرکز تحقیقات سرطان با اشاره به برخی از نتایج به دست آمده در 
این طرح، ادامه داد: در مطالعاتی که در این زمینه اجرایی کردیم مشاهده 

ش��د که پنجمین عامل مرگ و میر در کش��ور بیماری های ریوی است 
بیشترین افرادی که از این بیماری فوت می  کردند افراد روستایی بودند و 

دلیل آن آلودگی هوا بوده است.
اکبری با بیان اینکه نتایج این تحقیقات نشان داد که آلودگی هوا از سال ها 
قبل در کشور وجود داشته است، گفت: زمانی که موضوع آلودگی هوا به 

شهرها رسید، بحث درباره آن بیشتر شد.
وی با اش��اره به وجود بیماران مبتال به سرطان ریه که آن خود بیمار و یا 
خانواده وی دخانیات مصرف کرده باشند، افزود: وجود این بیماران نشان 
می دهد که اتفاقات دیگری در کش��ور رخ داده و آن تغییرات ژنتیکی و 
افزایش آلودگی هواس��ت. رییس مرکز تحقیقات سرطان در این زمینه 
توضیح داد: با ادامه آلودگی های هوا ژن ه��ا آنقدر تغییر ماهیت می دهد 
که خودشان هم تغییر ماهیت می دهند. در این صورت شاهد بروز انواع 
س��رطان ها در افراد جامعه هس��تیم. وی با اش��اره به تعداد مبتالیان به 
سرطان ریه، با تاکید بر اینکه در این زمینه کم شماری داریم، خاطر نشان 
کرد: اخیرا ثبت مبتالیان ریه به من واگذار شده است.اکبری اضافه کرد: 
درحال حاضر س��رطان معده که از نظر من یک بیماری اجتماعی است 
کشنده ترین نوع سرطان در مردان است و س��رطان مری به دلیل آنکه 

ایران در کمربند این سرطان قرار دارد در کشور شیوع بیشتری دارد.

مشاور رییس سازمان محیط زیست گفت: متاسفانه ایران جزو 10 کشور اصلی 
تولیدکننده گازهای گلخانه ای اس��ت. صدرالدین علیپور در همایش »حامیان 
محیط زیس��ت با رویکرد توس��عه کیفیت محیط زیس��تی«، گفت: مؤلفه های 
زیست محیطی به سرعت در حال تخریب است و چالش هایی را تجربه می کنیم 
که باعث نگرانی ماس��ت. وی با اش��اره به افزایش بیماری هایی نظیر س��رطان 
و بیماری های قلبی، گف��ت: آلودگی هوا تبعات بس��یاری به هم��راه دارد. این 
روزها شاهد پایان آمدن سن ابتال به س��رطان و بیماری قلبی هستیم و آمارها 
نگران کننده است. مشاور رییس سازمان محیط زیس��ت ادامه داد: ما الگویی از 
کش��ورهای مختلف را پیش رو داریم و می توانیم از این الگوها استفاده کنیم. به 
عنوان مثال 50 س��ال پیش لندن در یک هفته، 8000 نفر را به دلیل مس��ایل 
زیست محیطی از دست داد؛ یا در کش��ور ژاپن به دلیل آلودگی بسیار گسترده 

هوا، حدود 50 سال پیش کیوسک های اکسیژن در خیابان ها نصب می کردند.
 وی با اشاره به ش��رایط امروز ژاپن گفت: امروز به دلیل ش��رایط بسیار مناسب 
زیس��ت محیطی، این کشور بس��یاری از دستگاه های س��نجش  آلودگی هوا را 

جمع آوری می کند زیرا دیگر نیازی به آنها ندارد.
علیپور افزود: ژاپ��ن در همه حوزه ها با کمبود منبع روبه رو اس��ت، اما همه این 
کمبودها را به فرصت تبدیل کرده است، اما کشور ما با وسعت چند برابری، منابع 
گوناگون و تنوع اکوسیستم، با تهدید جدی در زمینه محیط زیست روبه رو است.

مشاور رییس سازمان محیط زیس��ت ادامه داد: ما جزو 10 کشور دنیا در تولید 
گازهای گلخانه ای و مصرف انرژی هستیم و این نشان می دهد ما بیش از حد به 

حرف و دستورالعمل اکتفا کرده ایم، نه عمل.
وی با انتقاد از اشتباهات متعدد در زمینه محیط زیست، گفت: بررسی ها نشان 
می دهد ما از هدف اصلی که اجراست، دور ش��ده ایم؛ به بیان دیگر دچار بحران 
حرف  زدن هس��تیم. علیپور اضافه کرد: بحث اقتصاد س��بز امروز در بسیاری از 
کش��ورها اولویت اصلی اس��ت که متکی بر حفظ منابع محیط زیست و استفاده 
بهینه از انرژی دارد. امروز که اساس اقتصاد ما، اقتصاد مقاومتی است؛ این شعار 

تاکید بر حفظ منابع و محیط زیست دارد.
مشاور رییس سازمان محیط زیس��ت در ادامه تصریح کرد: منابع ما در معرض 
بحران هستند. امروز ایران با هجوم ریزگردها، بیابان زایی، از بین رفتن منابع آب 
و...  روبه رو است. در برخی از اس��تان ها، نیمی از سال با هجوم ریزگردها مواجه 
هستیم و به زودی با خشک شدن دریاچه ارومیه، شاهد هجوم ریزگردهای نمک 
خواهیم بود. وی خاطرنشان کرد: شهردار ونکوور کانادا که بارها به عنوان شهر 
سبز در دنیا انتخاب شده، در همایش��ی گفت »همه مردم برای رسیدن به این 

هدف تالش کرده اند«.
علیپور در خاتمه اف��زود: ما نیز اگر بخواهیم به ش��رایط مطلوب برس��یم، باید 

یکایکمان خود را در قبال این مساله مسوول بدانیم.

رییس مرکز تحقیقات سرطان هشدار داد؛

بروز تغییرات ژنتیکی سرطان زا در اثر آلودگی هوا
مشاور رییس سازمان محیط زیست:

ایران جزو ۱۰ تولیدکننده گازهای گلخانه ای

دریچه
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اخبار

ویژه

خبر 

موقعیت ش��غلی ایده آل، تحصیالت عالیه، خانه های مجلل و اتومبیل های 
گران قیمت؛ تقریبا همه مهندس هس��تند و تک و ت��وک دکتر، برخی نیمه 
اول سال را در جزایر قناری به سر می برند و برخی دیگر نیمه دوم سال را به 
 سواحل هاوایی می روند، اما در پایان روز همه باهم سوار آخرین خط اتوبوس 
 می ش��وند تا قدری ک��م هزینه ت��ر از محل کار ب��ه خان��ه برگردند.اگر فکر 
کرده ایم که می توانیم در فضای مجازی حقیقت افراد را بشناسیم و یا حتی 
برای تشکیل خانواده فرد موردنظر خود را پیدا کنیم سخت در اشتباهیم. چه 
بسا همان افرادی که آخر شب از آخرین اتوبوس خط برای رفتن به خانه خود 
استفاده می کنند همان هایی هستند که در ش��بکه های اجتماعی خود را 

صاحب گران ترین ویال ها و اتومبیل ها می دانند.
رو در رو نمی تواند بیش از پنج کلمه با کس��ی هم کالم ش��ود، اما در فضای 
مجازی ساعت ها مشغول چت کردن اس��ت و خیلی ها را مجذوب اطالعات 
نداشته خود می کند،پنج روز تا تولد هجده سالگی اش مانده، اما خود را فردی 

پخته معرفی می کند.
آب از سرچشمه گل آلود است

 ازدواج های��ی که پای��ه آنه��ا در فضای مجازی ش��کل گرفت��ه حکایت این 
 ضرب المثل اس��ت، خیال های واهی دوطرف برای ایجاد زندگی مش��ترک

 ایده آل باعث شده تا چشم هردوی آنها به مسایل پیرامون تشکیل خانواده 
 بس��ته ش��ود و تنها به وعده هایی که در چ��ت های مجازی به ه��م داده اند
»Copy« دل خوش باش��ند، غافل از اینکه روزهای خوش ابتدای زندگی  

 نمی ش��ود، مش��کالت اقتصادی »Delete« نمی شود، مس��ایل کاری با 
 »…is typing« حل نمی شود و زندگی واقعی همیشه در حالت »Block«

است پس دیگر کمکی از دست هزاران »Follower« آنها هم بر نمی آید.
خطر؛ شیادها مشغول کارهستند

حاال دیگر کاربران ایرانی اینترنت و وس��ایل ارتباطی را جزو الینفک زندگی 
خود می دانند به طوری که حتی برای ازدواج و پیداکردن شریک زندگی خود 
به این ابزارها روی می آورند و به امید بازشدن بختشان، بدون آگاهی الزم به 
عضویت سایت های »همسریابی بی نام و نشان« در می آیند بدون توجه به 
اینکه سایت های همسریابی که فعالیت می کنند اغلب بدون مجوزند و غالبا 

تبدیل به محیطی برای سوءاستفاده از افراد شده اند.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با انتقاد از اینکه قانون در کشور 
تنها برای افراد ضعیف جامعه اجرا می شود، گفت: در برخی شهرهای 
جنوبی کش��ور هزینه حمل بار ی��ک لنج دریایی از دبی تا بوش��هر 
حدود ۵۰ میلیون تومان است که ۴۰ میلیون تومان آن به ماموران 

پرداخت می  شود.
 محمدعل��ی اس��فنانی، درخص��وص عملک��رد س��ازمان تعزیرات 
 حکومتی در بحث جلوگیری از ورود کاالی قاچاق به کشور، گفت: 
 با توجه به آمارهای مطرح ش��ده مبنی بر کش��ف تنه��ا 2 درصد از 
قاچ��اق کاال در کش��ور، مش��خص اس��ت ک��ه س��ازمان عریض و 
 طویلی مانند تعزیرات حکومت��ی در برخورد با قاچ��اق کاال موفق 

عمل نمی کند.
نماینده م��ردم فریدن، فریدونش��هر و چادگان درمجلس ش��ورای 
 اس��المی با اش��اره به گس��تردگی قاچ��اق کاال و تنها شناس��ایی

 2 درص��د از آن، افزود: شناس��ایی و نح��وه برخورد ب��ا این موضوع 
باید مورد بررس��ی قرار گیرد؛ چرا ک��ه در این زمینه اب��زار قانونی 
همچون قان��ون فعلی مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز ک��ه چندی پیش 
درمجلس و کمیس��یون قضایی مورد اصالح نمایندگان قرار گرفت 

وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از مشکالت حال حاضر سازمان تعزیرات 
حکومتی برای کش��ف قاچاق کاال وسعت بس��یار زیاد مرزهاست، 
 تصریح ک��رد: متاس��فانه درحال حاض��ر گس��تردگی مرزها بحث 
 مقابله با قاچ��اق کاال را غیرقاب��ل کنترل کرده اس��ت، هرچند که  
مهم ترین مش��کل اصلی در بحث قاچاق کاال و ارز در شرایط فعلی 
فسادی است که میان برخی افراد فعال در خروجی ها و گلوگاه های 
کش��ور وجود دارد.بنابراین در مبارزه با قاچاق کاال و اجرای قوانین 
 مربوط به آن در مبادی ورودی کش��ور و مرزها تخلفات بس��یاری 

روی می دهد.
ای��ن نماینده م��ردم درمجلس نهم ب��ا بیان اینکه بی��ش از 12۰۰ 
 کیلومتر مرز آبی درجنوب کشور وجود دارد، گفت: بخش عظیمی از 
 کاالی قاچ��اق از طریق دریا وارد کش��ور می ش��ود که متاس��فانه 
هم اکنون گاهی کاالی قاچاق از جلوی چشم برخی ماموران گمرک 
 وارد کشور ش��ده و تبانی برخی ماموران گمرک با افرادی که اقدام 
 به قاچ��اق کاال ک��رده و پرداخ��ت رقم های کالن رش��وه ب��ه آنها 
 مشکالت بس��یاری برای کش��ور به وجود آورده اس��ت، متاسفانه 
طب��ق بررس��ی های انج��ام ش��ده در برخ��ی ش��هرهای جنوبی 
 کش��ور هزینه حمل بار یک لنج دریای��ی از دبی تا بوش��هر حدود

 ۵۰ میلیون تومان اس��ت ک��ه ۴۰ میلی��ون تومان آن ب��ه ماموران 
پرداخت می شود.

اسفنانی با تاکید بر ضرورت اجرای صحیح قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، افزود: تا زمانی که رخنه ها و درزها برای قاچاق کاال درکشور 
وجود دارد، به هیچ عنوان امکان بهبود شرایط وجود نداشته  و کشف 
جزیی محصوالت قاچاق از خرده پاهایی اس��ت که متاس��فانه هیچ 

ارتباطی با قاچاقچیان کالن ندارند.

همسر ایده آل شما اینجا 
منتظرتان نیست

تبانی و دریافت رشوه های کالن 
برخی مأموران گمرک، از قاچاقچیان

چاق ها، خواب  قلمی شدن می بینند. الغرها، می خواهند آب زیر 
پوستشان برود. کوتاه ها، آرزوی بلند شدن دارند؛ سردمزاج ها، 
آرزوی شور جنسی؛ سالخورده ها، طالب پوست بی چین و چروک 
و استخوان های محکم هستند. جوان ها، اگر مرد باشند رویایشان 
پهلوان پنبه شدن و کله پرموست و اگر زن باشند، همه دنیایشان 

خالصه می شود در دماغ کوچک سر باال و شکم فرورفته...
پای آرزوهای محال که وسط می آید، سودجوها بو می کشند و 
ظاهر می شوند با محصوالت آرایشی و بهداشتی بی مجوزی که 

در شبکه های ماهواره ای تبلیغ شان می کنند.
مردم هم بی خبر از همه جا، مشتاق و ذوق زده، هر چه تبلیغات 
توی گوش شان می خوانند را باور می کنند غافل از این که نه تنها 
این محصوالت باعث اعتیاد، آسیب شدید به مغز، پوست، کبد، 
کلیه و اندام های جنس��ی می ش��ود بلکه دکتر رسول دیناروند، 
رییس س��ازمان غذا و داروی وزارت بهداش��ت هشدار می دهد 
احتمال استفاده از آنها برای اهداف »بیوتروریستی« نیز باالست.

ارسال مرگ به سبک مدرن
بیوتروریسم به گوش خیلی از هموطنان ما اصطالح کم شنیده 
ش��ده ای اس��ت و برخی نهادهای اطالعاتی سال هاس��ت خطر 
آن را احس��اس کرده و درباره اش پژوه��ش می کنند و به مردم 
هم هش��دار داده اند تا آنجا که چند س��ال پیش گزارشی را در 
اختیار خبرگزاری ها قرار دادند تا با معنای بیوتروریس��م کامال 

آشنا شوند.
همچنین بیوتروریسم به معنای منتشر کردن ویروس، باکتری، 
میکروب، باسیل یا مواد شیمیایی سمی به قصد کشتن یا بیمار 

کردن موجودات زنده به ویژه انسان هاست.
خطر بیوتروریس��م معموال از س��وی گروه های تروریستی و 

برخی کشورهاس��ت ک��ه در آزمایش��گاه های 
زیرزمینیشان، پنهانی سالح های بیولوژیک 

می سازند.
تا اینجای کار، آنها ک��ه این گزارش را 

می خوانند، لبخند می زنند و شانه 
باال می اندازن��د که این حرف ها 
مربوط ب��ه فیلم ه��ای علمی 
تخیلی اس��ت، اما کسانی که 
حافظه تاریخ��ی خوبی دارند 
و طرف��دار اخب��ار بین المللی 
هستند ماجرا را جدی می گیرند 

چ��ون پرونده ه��ای روش��ده از 
حمله های بیوتروریستی را به یاد 

می آورند مثل حمله بیوتروریستی 
فرقه راجنیشی در آمریکا که با آلوده 

کردن ساالد به باکتری تایفیموریوم 
س��االمونا، 7۵۰ نفر را در سال 198۴ 

مسموم کردند.
خطر باالی آلودگی محصوالت 

ماهواره ای
ح��اال ک��ه درب��اره جنگ ه��ای 

بیوتروریستی خواندید، ش��اید گفته های دکتر 

رسول دیناروند رییس سازمان غذا و دارو آسان تر باورتان شود 
که درباره خطر آلوده بودن محصوالت تبلیغی در ش��بکه های 
ماهواره ای ابراز نگرانی می کند و می گوید: دشمنان می توانند این 
کاالها را به انواع عوامل بیماری زا آلوده کنند تا بیماری خاصی 
در کشور شایع شود. »نه فقط دولت هایی معاند با ایران ممکن 
است علیه مان اقداماتی انجام بدهند بلکه خطر حمله گروه های 
تروریس��تی هم باالس��ت و یکی از روش های این گروه ها آلوده 
کردن محصوالت آرایشی، بهداشتی و غذایی در قالب حمالت 

بیوتروریستی است.«
این خطر را دکتر حسین رس��تگار، مدیرکل آزمایشگاه مرجع 
سازمان غذا و دارو هم قاطعانه تایید می کند و توضیح می دهد 
که وقتی محصوالت آرایشی و بهداشتی از مبدا قانونی وارد کشور 
می ش��وند وزارت بهداش��ت آنها را از نظر احتمال آلودگی های 
اینچنینی بررس��ی می کند، اما محصوالتی ک��ه از مبدا قاچاق 
یا از راه سفارش به ش��بکه های ماهواره ای وارد کشور می شوند 

فیلترهای بررسی را نگذرانده اند.
چرا مردم باور نمی کنند؟!

ک��ه  گزارش های��ی 
س��ازمان غذا 

و دارو از 

بیماری زا بودن محصوالت آرایش��ی و بهداش��تی دارد، فراوان 
اس��ت. حتی اگر خوش بین باش��یم و خیال کنی��م محصوالت 
آرایشی و بهداش��تی، آلودگی های بیوتروریس��تی ندارند دفتر 
رییس سازمان غذا و دارو پر اس��ت از پرونده های مردمی که با 
مصرف محصوالت آرایشی و بهداش��تی شبکه های ماهواره ای، 
مغز، کبد، کلیه، پوست و اندام های جنسیشان دچار آسیب هایی 

جبران ناپذیر شده است.
دیناروند ابراز تاسف می کند که شماری از مردم باور نمی کنند 
این محصوالت چه بالیی سرشان می آورد. »ادعاها درباره ساخت 
این محص��والت از فرآورده های طبیعی واقعیت ندارد. بیش��تر 
داروهای الغری تبلیغی در شبکه های ماهواره ای، مواد روانگردان 
و مخدر است. بسیاری از محصوالت پوس��تی در بیماران ایجاد 
زخم های خطرناک کرده اس��ت. بیشتر این محصوالت دارویی، 

حتی در کشور تولید کننده هم مجوز ندارند.«
رییس س��ازمان غذا و دارو از مردم می خواهد ب��ه تبلیغات این 
ش��بکه ها درباره اینکه از سازمان 
و  غذا 

داروی کش��ورهای دیگر یا س��ازمان بهداش��ت جهانی مجوز 
دارد، اطمینان نکنند. »اگر این محص��والت مجوز دارد، چرا از 
مبدا قانونی وارد کشور نمی ش��ود تا وزارت بهداشت هم به آنها 
مجوز بدهد؟! کاالیی که تاییدیه ای معتب��ر از مبدا قانونی دارد 
به آس��انی می تواند در ایران مجوز بگیرد. براساس بررسی های 
ما با اطمینان می گویم که هیچ یک از ای��ن محصوالت تاییدیه 

بهداشتی از هیچ کشوری ندارد.«
 تولی�د محص�والت »خارج�ی« در آش�پزخانه های 

کثیف داخل
بدترین قسمت ماجرای محصوالت آرایشی و بهداشتی تبلیغی 
در شبکه های ماهواره ای این است که بازرسان سازمان غذا و دارو 
حاال فاش کرده اند شمار زیادی از این مواد، در آشپزخانه هایی 
کثیف در شهرستان ها تولید و با نام محصوالت خارجی معروف، 

به مردم فروخته می شود.
دکتر عباس زارع نژاد، مشاور وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی نیز، به مردم خبر می دهد اگر محصوالت آرایش��ی و 
بهداشتی تبلیغی در شبکه های ماهواره ای را در بازارهای داخلی 
دیدند، مطمئن باش��ند این کاالها از مبدا قاچاق وارد شده و به 

شدت خطرناک است.
به گفته وی، عل��ت اینکه م��ردم فریب چنی��ن محصوالتی را 
می خورند این است که آنها نمی خواهند قبول کنند مسیر درمان 
صحیح، تدریجی است و هیچ قرص و دارویی یکشبه، مشکلشان 

را حل نمی کند.
در انتظار تصویب قانونی برای نجات مردم

امی��د پزش��کان و باقی اهال��ی وزارت بهداش��ت، 
نمایندگان مجلس است که اکن��ون به 

برای س��اماندهی آشفته 
بازار تبلیغ��ات ماهواره ای 
ت��ازه برداش��ته و  گام��ی 
آس��تین ها را باال زده اند تا طرحی 
را تصویب کنند که با آن، مجازات 
تولید کنن��دگان، فروش��ندگان و 
توزیع کنندگان محصوالت آرایشی 
و بهداشتی تبلیغی در شبکه های 

ماهواره ای چند برابر می شود.
البت��ه اکنون ه��م قوانینی برای 
برخورد ب��ا این گروه ه��ا وجود 
دارد، ام��ا از آنج��ا ک��ه معموال 
قانون به درستی اجرا نمی شود 
این افراد، در حاش��یه امنی قرار 
دارن��د و دس��ت مجری��ان قانون 
به آنها نمی رس��د. با ای��ن همه، اما 
عبدالرحم��ان رس��تمیان، نایب 
رییس کمیس��یون بهداشت 
و درمان مجل��س به جام جم 
خبر می ده��د که ه��م اکنون 
طرح مقابله ب��ا تبلیغات ماهواره ای در کمیس��یون 

بهداشت و درمان آماده شده است.

رییس سازمان نظام وظیفه کشور اعالم کرد: مهلت نام نویسی در طرح جریمه 
غیبت سربازی تمدید نشده و متقاضیان تا پایان دی ماه فرصت دارند تا در این 
طرح ثبت نام کنند.سردار سیدحمید صدرالسادات افزود: در مرحله دوم این 

طرح بیش از 27 هزار نفر نام نویسی کرده اند.
وی اضافه کرد: افراد متقاضی باید درخواس��ت خود را از طریق دفاتر خدمات 

الکترونیک انتظامی )پلیس+1۰( ثبت کنند.
صدرالس��ادات با بیان اینکه سال گذش��ته در مرحله اول این طرح 287 هزار 
نفر ثبت نام کردند، افزود: از این تع��داد 17۰ هزار نفر جریمه خود را پرداخت 

کردند.
وی ادامه داد: آن دس��ته از افرادی که هنوز این جریمه را پرداخت نکرده اند 
تا پایان دی ماه فرصت دارن��د تا مبالغ جریمه خ��ود را پرداخت کنند در غیر 
این صورت به منزله انصراف آنها از این طرح تلقی می ش��ود و باید به خدمت 

سربازی بروند.
رییس س��ازمان وظیفه عمومی ناج��ا گفت: م��دارک مورد نیاز ب��رای ثبت 
 درخواست عبارتند: از اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مشمول، اصل  کپی 
آخرین مدرک تحصیلی و اصل و کپی شناس��نامه همس��ر و فرزند در صورت 
تاهل و دارا بودن فرزند اس��ت و این افراد باید این مدارک را هنگام مراجعه به 
دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی )پلیس+1۰( برای ثبت درخواس��ت همراه 

داشته باشند.
طرح پرداخت جریمه غیبت سربازی، سال گذشته از سوی دولت، مطرح و در 
نهایت در مجلس شورای اسالمی تصویب شد. این طرح شامل افرادی می شود 

که تا پایان سال 9۴ هشت سال غیبت داشته اند.

رییس آزمایشگاه رفرانس ایمونولوژی سازمان انتقال خون ایران از خون های گفت 
که بسیار نادر و کمیاب هستند. به طوری که در بین هر 1۰ هزار نفر جمعیت فقط یک 

مورد از این گروه های خونی دیده می شود.
مصطفی مقدم درباره اینکه گروه خونی کمیاب و بسیار نادر به چه معناست و آیا این 
نوع خون ها از لحاظ عوامل شیمیایی و سلولی با سایر خون های شایع فرق دارند؟ 
اظهار داش��ت: معموالً تعریف خاص و معینی در مورد این گروه های خونی به طور 
مشترک وجود ندارد، اما می توان گفت که اگر در یک منطقه جغرافیایی، گروه خونی 
یک فرد در بین 1۰ هزار نفر خاص باشد یا به عبارتی در بین 1۰ هزار نفر جمعیت تنها 
یک مورد از آن گروه خون دیده شود این گروه خونی به عنوان گروه خونی نادر معرفی 
می شود.رییس آزمایش��گاه رفرانس ایمونولوژی س��ازمان انتقال خون ایران ادامه 

داد: تا به حال بیش از 3۰۰ 
گروه خونی توسط انجمن 
بین المللی انتقال خون در 
31 سیستم شناسایی شده 
اس��ت.مقدم خاطرنش��ان 
کرد: بیشتر افراد با سیستم 
 A.B.O خون��ی اصل��ی
آشنا هس��تند که سیستم 
 اصلی خون اس��ت و سایر 
 سیس��تم ه��ا جزو س��ایر 
گروه های خون یا اصطالحا 

گروه های فرعی هستند.

وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی گفت: تقلب در غذا و دارو، زش��ت ترین 
 کار و بدترین نوع راهزنی اس��ت زیرا مردم به این محصوالت اعتماد و بابت آن پول 

پرداخت می کنند.
سیدحسن هاشمی افزود: تقلب از سوی سودجویان مختلف صورت می گیرد و حتی 
ممکن است این سودجویان ، لباس سفید بر تن داشته باشند.وی در ادامه به ایجاد 
اضطراب از طریق اطالع رس��انی برای مصرف برخی مواد غذایی اشاره کرد و گفت: 
گاهی در حجم وسیعی برای ایجاد اضطراب در بحث سالمت غذا، اطالع رسانی هایی 
انجام می شود و گاهی می بینیم فضای کشور برای برنج تا چهارماه درگیر اضطراب 
است و کاش در این میان، دفاع از حقوق ش��هروندی مطرح باشد، اما مساله تسویه 
حساب های اقتصادی و سیاسی در بین است.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

در این ارتباط ادامه داد: نمی خواهم کسی را متهم کنم اما بی اطالع هم نیستم.
وی تصریح کرد: جایی که باید حقوق شهروندی را ببینیم، این مقوله، مغفول و کم 
رنگ اس��ت، اما در برخی موضوعات که بین آنها، دعواست، دفاع از مردم ، بهانه و به 
یک موضوع خاص توجه می شود.وزیر بهداشت ادامه داد: حق مردم این نیست که با 
اعصاب و روان آنها در موضوعات مختلف بازی کنیم؛ مجموعه اطالعاتی که در اختیار 
مردم قرار داده می شود ، یاس آور است؛ این اتفاقات برای کشوری که در تحریم بوده 

و می خواهد اقتصادش از رکود در بیاید ، مسیر خوبی نیست.
 هاش��می افزود: امید اس��ت که به م��ردم امید ببخش��ند البته نه به ط��ور کاذب ؛ 
 ای��ن روزه��ا سرنوش��ت س��از اس��ت ؛ امیدواری��م تحری��م ها برداش��ته ش��ود؛ 
افراد گمنامی برای برداش��تن تحریم ها، زحمت های زیادی کشیده اند. باید از این 
فرصت استفاده کنیم. همه باید بدانند که فرصت های زیادی برای سرمایه گذاری 

در کشور ایجاد شده است.

مهلت نام نویسی در طرح جریمه 
غیبت سربازی تمدید نشده است

آماری نادر 
از طالی قرمز کمیاب

وزیر بهداشت: 
تقلب در غذا و دارو، بدترین نوع راهزنی است

دبیر شورای سیاست گذاری مرکز گنجینه و اسناد وزارت آموزش و پرورش 
گفت: اکنون دغدغه عمومی در مورد اعتیاد کمرنگ شده و هیچ دستگاهی به 

علت کم کاری در این زمینه بازخواست نمی شود.
ابوطالب حافظی افزود: این درحالی است که تقریبا یک یا دو دستگاه وظیفه 
س��نگینی را در این زمینه بر دوش دارند و باید فعالیت هایی صورت گیرد تا 

حساسیت ها نسبت به موضوع اعتیاد بیشتر شود.
 وی با بیان اینک��ه مبارزه اجتماعی با م��واد مخدر باید به ی��ک باور عمومی 
تبدیل شود، ادامه داد: باید از تجارب کشورهایی که با ایران قرابت فرهنگی و 

مذهبی دارند در پیشگیری و مبارزه با اعتیاد استفاده کرد.
 حافظی تصری��ح کرد: مب��ارزه اجتماع��ی با مواد مخ��در باید ب��ه یک باور 
 عمومی تبدیل ش��ود ب��ه طوری ک��ه همه مردم ای��ن موض��وع را دغدغه و 
 مش��کل خود بدانند البته باید بس��تر اجتماعی ش��دن مبارزه با مواد مخدر 
 نی��ز فراهم ش��ود و هم��ه ای��ن فعالیت ه��ا در قالب ی��ک مدیری��ت واحد 

شکل گیرد. 
 مدیریت��ی که اکن��ون نقش ن��دارد و عالوه ب��ر ل��زوم ایج��اد آن باید همه 
 دستگاه های دولتی و غیر دولتی نقش خود را در زمینه مبارزه با مواد مخدر 

ایفا کنند.
 وی ادامه داد: رویکرد اجتماعی ش��دن مبارزه با مواد مخدر بس��یار مناسب 
 بوده و م��ی تواند در ص��ورت اجرای کامل و مس��تمر نتایج بس��یار مطلوبی 
 را به همراه داش��ته باش��د. اینکه هم��ه افراد ش��امل خانواده و مس��ووالن 
 درگی��ر معض��ل م��واد مخ��در ش��وند و در جه��ت پیش��گیری و مب��ارزه 
با آن گام بردارند، طرح مثبتی اس��ت و افراد جامعه نباید بر این باور باش��ند 

 که فقط یک نهاد و یا دس��تگاه دولتی توانایی مبارزه جام��ع با مواد مخدر و 
اعتیاد را دارد.

 معاون س��ابق توس��عه مش��ارکت های مردم��ی وزارت آم��وزش و پرورش
  گفت: نهادهای تصمیم س��از در کشور زیاد اس��ت، اما مدیریت واحد برای 
 اج��رای کار و فعالی��ت وج��ود ندارد.ب��ه عن��وان نمون��ه ب��رای مب��ارزه با 
 مواد مخ��در و اعتی��اد، باید تحت ی��ک مدیری��ت واح��د، وزارت آموزش و 
 پرورش، نی��روی انتظامی و س��تاد مبارزه با م��واد مخدر ارتباط مس��تقیم 
 و تنگاتنگی داش��ته باش��ند تا در گرو این مس��اله ش��اهد کاه��ش اعتیاد 
 به ویژه میان جوان��ان و نوجوانان که آینده س��ازان این مرز و بوم هس��تند 

باشیم.
حافظی با بیان اینکه اعتیاد یک بحث جدی ب��وده و در حال فراگرفتن تار و 
 پود جامعه است، افزود: آموزش و پرورش، رسانه ملی، نهادهای آموزش عالی 
 می توانند نقش پررنگ تری در زمینه مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر ایفا کنند 
 و ب��ه نق��ش روش��نگری و آم��وزش پیش��گیری از اعتی��اد اهتم��ام جدی 

داشته باشند.
دبیر ش��ورای سیاس��ت گذاری مرکز گنجین��ه و اس��ناد وزارت آموزش و 
 پرورش به موضوع فرهنگ سازی در پیش��گیری از اعتیاد اشاره کرد و گفت: 
 آموزش و فرهنگ س��ازی تنها از طریق کتاب درس��ی انجام شدنی نیست و 
باید به تاثیر آموزش های غیرمس��تقیم از طریق س��اخت فیلم و انیمیش��ن 

توجه داشت.
براساس آمار ستاد مبارزه با موادمخدر اکنون یک میلیون و 32۵ هزار نفر در 

کشور مصرف کننده موادمخدر هستند.

حراجسالمتباتبلیغاتماهوارهای

مقام مسوول در وزارت آموزش و پرورش:
دغدغه عمومی 

درمورد اعتیاد کمرنگ شده است
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پیش فروش اینترنتی بلیت فیلم های حاضر در سی و چهارمین جشنواره 
فیلم فجر از سه شنبه ۲۹ دی ماه آغاز می شود.

پیش فروش بلیت های مردمی از س��اعت 1۲ ظهر س��ه شنبه، ۲۹ دی 
 ماه آغاز و تا نیمه ش��ب )س��اعت ۲4( چهارش��نبه 30 دی م��اه ادامه 

خواهد داشت.
متقاضیان پیش خرید بلیت فیلم های جش��نواره م��ی توانند از طریق 
سایت پیش فروش به نشانی Fajrticket.ir بلیت های مورد نظر خود 
را تهیه کنند. اس��امی فیلم ها، سانس ها و س��ینماهای نمایش دهنده 

همزمان با آغاز پیش فروش بر روی سایت جشنواره قرار خواهد گرفت.
همچنین تحویل بلیت های مردمی در روزه��ای 4 و5 بهمن ماه انجام 

خواهد گرفت.
گفتنی اس��ت، روز های 5 و 6 بهم��ن ماه نیز جهت ف��روش بلیت های 

جشنواره برای نهادها تعیین شده است.
الزم به ذکر است که عالقه مندان می توانند بلیت های خریداری شده را 

در محل مورد نظر خود در محدوده شهر تهران دریافت کنند.

رایزنی فرهنگی ایران در مالزی طب��ق فراخوانی از تمامی عالقه مندان 
س��ینمای ایران، برای تش��کیل کانون فیلم و نمای��ش ایرانی در مالزی 

دعوت کرد.
نمایش و نقد فیلم های روز ایرانی، دعوت از هنرمندان س��ینما و تئاتر 
 ایرانی، بررس��ی و نقد س��ینمای کالس��یک و مس��تند ایران، برگزاری 
کارگاه های آموزش��ی در حوزه س��ینما و نمایش با حض��ور هنرمندان 
و صاحب نظران حوزه س��ینما و نمایش و برگزاری هفت��ه فیلم ایران با 
همکاری فعاالن سینمای مالزی، از برنامه ها و فعالیت های اعالم شده 

در این فراخوان است.
با توجه به نقش و اهمیت سینما و تئاتر در عصر حاضر و زبان مشترک آن 
در ارتباطات بین فرهنگ ها و ملل مختلف، رایزنی فرهنگی کشورمان در 
مالزی، از سال های گذشته مبادرت به برگزاری رویدادهایی سینمایی 
و نمایشی و همچنین تشکیل جلس��ات مختلف با دست اندرکاران این 

حوزه در مالزی کرده است.
به گزارش س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی، پخش فیلم سینمایی 
»چ« به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در س��الن نمایش فیلم دانشگاه 
ماالیا )بزرگ ترین دانشگاه مالزی( با حضور عالقه مندان ایرانی و ماالیی، 
تشکیل گروه نمایش ایرانی توسط رایزنی فرهنگی ایران و اجرای نمایش 
»اسارت شیش��ه ای« با مضمون دفاع مقدس برای اولین بار در مالزی، 
همکاری در ش��رکت گروه نمایش ایرانی »س��وراخ در دیوار« و اجرای 
نمایش »صدای آهسته برف« در جشنواره جورج تاون مالزی، همکاری 
در مشارکت فیلمس��ازان ایرانی در دو دوره جش��نواره فیلم کشورهای 
اسالمی و کسب مقام های مختلف از فعالیت های سینمایی و نمایشی 

رایزنی فرهنگی کشورمان در مالزی در سال های اخیر بوده است.
از س��وی دیگر رایزنی فرهنگی ایران در مالزی در راس��تای تبادل آثار 
و اطالعات بین دو کش��ور ایران و مالزی و همچنی��ن ایجاد زمینه های 
همکاری های مشترک سینمایی و نمایشی، مبادرت به برگزاری جلسات 
متعددی با دست اندرکاران حوزه سینما و نمایش و همچنین استادان 

دانشگاه های مالزی در این حوزه کرده است.
برگزاری جلس��ه با فیضی ایوب، مدی��ر مرکز ملی توس��عه فیلم مالزی 
)فیناس( برای توس��عه روابط س��ینمایی بین ایران و مالزی، برگزاری 
جلسات مشترک با اس��تادان دانشگاه ایس��وارا مالزی و اعزام جمعی از 
اس��تادان این دانش��گاه همچون مدیر گروه فیلم و تلویزیون دانش��گاه 
 ایس��وارا در خ��رداد ۹4 به ای��ران به منظور تب��ادل اطالع��ات و ایجاد

 زمینه های مشترک همکاری، از فعالیت های رایزنی فرهنگی ایران در 
این خصوص بود.همچنین، همزمان با تقاض��ای ایرانیان مقیم و وجود 
زمینه های الزم در مالزی، رایزنی فرهنگی ایران در این کشور، با درک 
ضرورت تشکیل پایگاه و مرکز سینمایی ایران در مالزی طی فراخوانی 
در هفته اخیر از همه عالقه مندان س��ینمای ایران برای تشکیل کانون 
فیلم و نمایش ایرانی در مالزی دعوت به عمل آورد که مورد اس��تقبال 

جامعه ایرانی قرار گرفت.

مت گرینینگ در حال 
مذاکره برای س��اخت 
یک مجموعه انیمیشن 
 برای نتفلیکس اس��ت.

مت گرینین��گ خالق 
سریال های انیمیشنی 
و  » ن ها سیمپس��و «
»فیوچرام��ا« در حال 

مذاکره برای س��اخت یک مجموعه انیمیش��ن در شبکه نتفلیکس 
است. هنوز جزییات این س��ریال کارتونی مخفی نگه داشته شده و 

کسی نمی داند موضوع آن چیست.
نتفلیکس قصد دارد سریال های انیمیشنی اش را افزایش دهد و اگر 
مت گرینینگ ساخت کار جدید برای این شبکه را قبول کند، پروژه 
او کنار »بوجک«، »ف مثل فامیل« و پروژه جدید »تخم مرغ های 

سبز و گوشت دکتر سویس« قرار می گیرد.
هن��وز اطالعات بیش��تری از این پروژه جدید منتش��ر نش��ده ولی 
گمانه ها حاکی از آن اس��ت ک��ه با یک محصول کم��دی مواجهیم 
که جنس شوخی هایش شبیه »سیمپس��ون ها« است. باید دید آیا 
این اثر تبدیل به یک کار کودک خواهد ش��د ی��ا طعنه های جامعه 
 شناسانه و جنسیش می تواند آن را برای افراد 13 سال به باال محدود 

کند.

پیش فروش بلیت های جشنواره 
سی و چهارم فیلم فجر شروع شد

کانون فیلم و نمایش ایرانی
در مالزی راه اندازی می شود

خالق »سیمپسون ها« برای 
نتفلیکس سریال کارتونی می سازد

اصفهانی ه��ا در اس��تقبال از اجرای حس��ین علیزاده و 
همراهانش سنگ تمام گذاشتند.

اصفهان از دیرباز مهد موسیقی بوده و این پیشرفت مدیون 
حمایت مردمی هنر دوس��ت است که موس��یقی را درک 

می کنند.
بی شک رشد هنر در هیچ مرز و بومی بی دلیل رخ نداده و 
نقش مردم در این عرصه غیر قابل انکار است. اصفهانی ها 
را با صفت هنر دوستی می شناسند و برگزاری برنامه های 

هنری در این شهر همیشه با استقبال روبه رو بوده است.
در کنار خیل عظیم اس��تقبال از هنرمن��دان ، آنچه مورد 
توجه ق��رار گرفته، هنر شناس��ی جمعیت میزبان اس��ت. 
 مردمی پ��رورش یافته و پ��رورش دهنده که هن��ر را ارج

 می نهند و ذائقه ای مشکل پسند دارند.
این بار استاد حسین علیزاده میهمان اصفهان بود و مردم 
اصفهان آمدند تا هنرشناسی خود را نشان دهند. بلیت ها 
از چندی��ن روز پیش فروش رفته بودند و ت��االر رودکی از 
 ساعتی قبل ، شاهد حضور  پرشور مشتاقان بود. با باز شدن 
درها بار دیگر م��ردم اصفهان با وجود ش��لوغی و ازدحام 
فرهنگ خود را به نمای��ش گذاش��تند. آرام و با متانت در 
حالی که دیگران را با روی خوش به جلوتر رفتن دعوت می 
کردند وارد سالن انتظار ش��دند . این خالف آن چیزهایی 
 بود که در شبکه های مجازی می دیدیم که مردم با هجوم 

صف ها را در می ریختند.
 در می��ان جمعیت حاضر همه س��ن و همه ج��ور آدمی را 
می شد دید. فردی می پرسید این ساز شورانگیز چیست و 

دیگری از خاطرات کنسرت های قبلی علیزاده می گفت.
کنسرت شروع شد و نوازندگان به همراه خواننده و استاد 
علیزاده وارد شدند. محمد معتمدی که نوای جان نوازش 
این روزها محبوب شده به همراه علیزاده در وسط ایستاده 
بودند و به مردم ادای احترام می کردن��د. گروه هم آوایان 
روی صندلی ها نشس��تند و هنوز به درستی جاگیر نشده 

بودند که شخصی از میان جمعیت فریاد زد: استاد علیزاده 
دوستتان داریم و ممنونیم که به اصفهان آمدید. جمعیت 
با تش��ویق او را همراهی کردند و لبخندی بر صورت استاد 

نشست و با سر از جمعیت تشکر کرد.
برنامه با صدای س��از تار شروع ش��د و جمعیت به سکوت 
فرو رفت. کمی بعد نوای خوش حنجره ای گرم هم نوایی 
گروه حاضران را به تحس��ین درونی واداشت. گویی انتظار 
می کش��یدند تا اولین قطعه به پایان برس��د تا با تش��ویق 

هنرشناسی خود را اعالم کنند و این چنین نیز شد.
در میان برنامه نورهای سبزی که از لیزر انتظامات جلسه 
بیرون می آمد به حضار اخطار می داد که با گوش��ی های 
خود از ای��ن برنامه فیلم نگیرند. این س��وال برای خیلی از 
کسانی که روی صندلی ها نشسته بودند به وجود آمد که 
دلیل این کار چیست؟ اما به زودی همه با مشاهده بیرون 
کردن عکاسان خبری، گویی حس��اب کار دستشان آمد و 

دیگر کسی این کار را ادامه نداد.
قطعه دوم که با نوای نای نی آغاز ش��د ، بغضی را در گلوی 
هر اصفهانی به وجود می آورد . گوی��ی هنوز اصفهان داغ 
دار اس��تاد بزرگ نی بود. کس��ایی و نوای جان که از نی او 
بیرون می آمد هر ایرانی را به یاد اصفهان و هر اصفهانی را 
به یاد نفسی از زندگی می اندازد. حاضران مست نوای نی 
 بودند که قطعه سوم با نوای ش��ورانگیز آغاز شد. برخی که

  می دانس��تند با صدای آرام به دیگران این ساز را معرفی 
می کردن��د . در میان قطع��ه ، رقص پنجه ه��ای نوازنده 
کمانچه و قیچک که بدون آرشه به نواختن مشغول بودند 
 ، ش��ور بی وصفی را در جمعیت بوج��ود آورد. گویی برای 

ثانیه های طوالنی نفس ها در سینه حبس بود.
ساعتی که به سادگی گذشت و انتظاری که طوالنی 

طی شد
وقتی که گروه از روی صندلی ها بلند شدند و به جمعیت 
احترام گذاشتند، باور اینکه ساعت به این سرعت گذشته 

قابل باور نبود. گروهی به ساعت هایشان نگاه می کردند و 
با تعجب از لذتی که باعث شده  بود گذر عمر به فراموشی 

سپرده شود صحبت می کردند.
دقایقی که برای اس��تراحت و تجدید نی��روی نوازندگان 
 و تماش��اچیان در نظ��ر گرفته ش��ده بود مالل��ت بار طی 
می شد. خیلی زود همه در جای خود نشسته بودند و انتظار 
بازگشت گروه را می کش��یدند.  در این بین برخی دالیل 
اخراج عکاس ها را می پرسیدند و عده ای می گفتند وقتی 
عکاس های دعوتی خود برنامه ه��ا را بیرون کرده اند چه 
خوب شد که گوش��ی های ما را نگرفتند. نا گفته نماند که 
این حس در اثر برخوردهای کمی شدیدتر حراست سالن 
در مواجهه با تصویر برداری با دستگاه تلفن همراه به وجود 
آمده بود.این انتظار کم کم به بی حوصلگی بدل می شد که 

کم شدن نور سالن به این انتظار پایان داد.
 بازگش��ت گروه ب��ا نواخت��ن قطع��ه ای از س��اخته های

 حسن کسایی شروع شد. گویی که هم نوایان قصد تشکر 
از تماشاچیان را داش��تند . همگی این نوا را می شناختند. 

سال ها از رادیو و تلویزیون پخش شده بود.
برنامه ادامه پیدا کرد تا آخرین قطعه که همگی را بیش از 
پیش تحت تاثیر قرار داد. این بار گویی خدمت به موسیقی 
به نمایش گذاشته می ش��د. بحر طویل که امروز دیگر از 
یادها رفته ب��ا مهارت تمام به گوش حاضران رس��ید . این 
شعر که نوعی سنت فراموش شده ادبی است، یادگاری از 
دوران صفوی است و هم نویان آن را چنان احیا کرده بودند 
که گویی هیچ انقطاعی در گذر ایام نتوانسته خدشه ای در 

ارتباط این نوع شعر با موسیقی وارد کند.
 با پای��ان بحر طوی��ل برنامه به پایان رس��ید و ت��ا دقایقی 
تش��ویق ها پایان نیافت . در بیرون س��الن نیز هنوز ریتم 
آخرین قطعه مانند خ��ون در رگ های تماش��اچیان این 
برنامه جریان داش��ت. برنامه ای که یاد حس��ن کسایی را 

برای اصفهانی ها زنده کرد.

یک کارگردان از اج��رای نمایش »عالالدین و چراغ ج��ادو« به عنوان 
بزرگ ترین پ��روژه  نمایش ک��ودک و نوجوان بعد از انقالب در س��ال 

آینده خبر داد.
 حمیدرض��ا مالحس��ینی کارگ��ردان تئات��ر، ب��ا اش��اره ب��ه نمایش 
»عالالدین و چراغ جادو« گفت: این نمایش قرار اس��ت به بزرگ ترین 

پروژه  تئاتر کودک و نوجوان در بعد از انقالب تبدیل شود.
وی در توضیح ویژگی ه��ای این نمایش ادام��ه داد: »عالالدین و چراغ 
جادو« داس��تانی معروف به نویس��ندگی بابی بادن، با ترجمه منوچهر 
اکبرلو است و ما با کس��ب اجازه از مترجم، با کمی تغییر که بیشتر بر 

روی دکور و چیدمان است، آن را به صحنه می بریم.
مالحسینی ادامه داد: این نمایش حدود 50 بازیگر دارد که پنج، شش 
نفر از آنها از چهره های تلویزیونی هس��تند و احتماال بودنش��ان برای 
بچه های گذشته دلنشین باشد. مابقی بازیگران هم از دیگر چهره های 

تئاتر کودک و نوجوان هستند.
این کارگردان همچنین اضافه کرد: برای اجرای این نمایش با مدیران 
یکی دو سالن بزرگ صحبت کرده ایم که پس از قطعی شدن محل اجرا 

مشخص می شود.
مالحس��ینی با بیان اینکه در حال حاضر مقدمات کار را برای این اجرا 
فراهم می کند، گفت: همس��و ب��ا پیش بردن مراحل پی��ش تولید این 
نمایش، مهرماه  امسال، اجرای نمایشنامه خوانی این نمایش که توسط 
افرادی چون بهرام ش��اه محمدلو، شهرام کرمی، احس��ان  مجیدی و... 
خوانده می شد را در بیست و دومین جش��نواره تئاتر کودک و نوجوان 
همدان انجام دادیم که برگزید ه این جشنواره بین المللی هم شد و این 

برای ترغیب شدن اسپانسر مان اتفاق خوبی بود.
وی با اشاره به زمان اجرای این نمایش، اظهار کرد: امیدواریم از ابتدای 
سال ۹5 تمرین ها را ش��روع کنیم تا بتوانیم در خوشبینانه ترین حالت 
اواخر تابس��تان س��ال آینده و همزمان با بازگش��ایی مدارس که زمان 

مناسبی برای تبلیغاتمان است، نمایش را به صحنه ببریم.
این کارگ��ردان در بخش دیگری از صحبت هایش ب��ه وضعیت دکور و 
چیدمان نمایش اشاره کرد و گفت: برای س��اخت دکور تالش کردیم 
تا عالوه بر رنگ و لعاب داش��تن، کاربردی هم باش��د ت��ا هضم نمایش 
برای بچه ها راحت تر ص��ورت بگیرد؛ چرا که نمی خواس��تیم کاری به 
اصطالح دم دس��تی انجام دهیم و دکور صحنه هایی مانند بازار یا قصر 
را فقط بزرگ و حجیم بس��ازیم. مالحس��ینی افزود: در مورد موسیقی 
کار هم تالش داریم تا به صورت زنده انجام بگیرد؛ البته در متن اصلی 
نمایشنامه شعر وجود ندارد، ولی می خواهیم که به سبک کالسیک خود 

نمایشنامه، اشعاری نیز خوانده شود.
وی گفت: زمان اجرا احتماال بین ۹0 تا 1۲0 دقیقه اس��ت و شیوه  اجرا 
اصال خسته کننده نخواهد بود. ما همچنین تالش می کنیم تا نمایشی 
دیدنی هم برای کودکان و هم برای بزرگساالن اجرا شود تا کالفه نشوند 

و حتی مجالی برای تکان خوردن هم نداشته باشند.
این کارگردان در پایان خاطرنش��ان کرد: نمایشنامه »عالالدین« زبان 
نوجوانانه ای دارد و تمام هم  و غم ما این است که با زبانی حرف بزنیم تا 
برای گروه سنی کودکان جذاب باشد و البته بیش از هر چیزی به دنبال 
این هستیم تا عالوه بر ایجاد جذابیت برای کودکان، مفهوم نمایشنامه 

را نیز به آنها منتقل کنیم.

تدارکی برای بزرگ ترین نمایش کودکان

 چهارمین »پرونده ویژه« اس��تانی روایت��ی خواندنی و تلخ 
از ش��رایط کنونی هنرهای ازیادرفته ایران است که باهدف 
شناسایی، ثبت و درنهایت تلنگری برای احیای این هنرهای 

اصیل به روی مخاطبان گشوده می شود.
نقش های »چهارپر« و »گل« و »کاج« و دامنی که روی این 
طبیعت رنگی کشیده می شود، صدای »چله کشی« ایل را 
آرام کرده، وسط های و هوی باد صدای هنرمندی زن عشایر 
در دش��ت می پیچد، »گبه«، »گلیم«، »داوار«، »ماشته«، 
»ورنی« و صدها دس��ت بافته دیگر، برایش فرقی ندارد، او 
می بافد و می دوزد و می ریس��د و می سازد...از سقف و دیوار 
و پرچین خانه اش تا زیرانداز و پوش��اک اهل خانه اش، این 
روایتی کوتاه از زیبایی های هنرهای ازیادرفته ایران است، 
هنرهایی که روزگاری خانواده ایرانی را به داشته های خود 

تکیه داده بود.
در راس��تای سیاس��ت پیگی��ری س��وژه های مش��ترک 
کش��وری، چهارمین پرونده ویژه خود را ب��ا حس هنرهای 
ازیادرفته و خفته در دل فراموش��ی عصر دود و س��رعت و 
تکنول��وژی ورق زده و از امروز چراغ این پرون��ده با عنوان 
 »معرفی و بررسی ش��رایط فعلی هنرهای ازیادرفته ایران« 

روشن می شود.
مخاطب��ان پرونده های اس��تانی مهر پیش ازای��ن پا به پای 

»حاشیه نشینان« این سرزمین در نخستین پرونده استانی 
از بایدها و نبایدهای معضلی تلخ گفتند و ش��نیدند، سپس 
با روایت زمینی که از »کم آبی« ترک برداش��ته در پرونده 
دوم سیراب ش��دند و به س��راغ قاب یادگاری »پروژه های 
نیمه تمام« در پرونده سوم رفتند تا هر بار از چالشی رونمایی 

کرده و راهکاری ارایه دهند.
در پرونده چهارم آنچه را که برای مرور روی پیشخوان تفکر 
مخاطب آورده و لطافت روح را تلنگر می زند، روایت هنرهای 
ازیادرفته ای است که با سرانگش��تان هنرمندان ایرانی در 
گوشه ای بی صدا رنگ می بازند، روایتی که سخن از دیروزی 
روشن و امروزی خاموش دارد؛ همان دیروزی که دخترکان 
قالیباف چله های زندگی را بر دار »قالی« می کشیدند و گره 
به امید پایداری هنرش��ان می زدند، اما دریغ که فرش های 
رنگ گرفته با دستانش��ان، ح��اال از زیر پ��ا درآمده و حس 

حضورشان بی رنگ شده است.
ماجرا فق��ط همین نیس��ت، »قلم زنی« با کمرنگ ش��دن 
»مسگری« رونق خود را ازدس��ت داده و از »قلمکاری« که 
روزگاری زینت لباس های زنان و مردان این سرزمین بود، 
خبری نیست، نقش های اسلیمی و خطایی »منبت کاری« 
جای خود را به طرح های خارج��ی داده و کارگاه های »عبا 
بافی« ب��ا واردات نمونه های چینی، کاه��ش درآمد، مرگ 

اس��تادکاران قدیمی و بی عالقگی بازمان��دگان به تعطیلی 
کشیده شده اند.

حاال دیگر صدای ضربه های چوب اس��تاد »لحاف دوز« که 
با دستان پینه بسته اش بر پارچه لوله شده پر از پنبه می زد 
از کوچه پس کوچه های ش��هر به گوش نمی رس��د و ردپای 
»گیوه« هم ب��ا قدم های انواع و اقس��ام کفش های صنعتی 
پاک ش��ده اس��ت. حال »گلیم بافی« و »جاجیم بافی« هم 
همین اس��ت، هنری که روزگاری با آوای الالیی شیر زنان 
عش��ایری در نقاط مختلف ایران قد کش��یده و بالنده شده 
بود، امروز در س��ایه بی توجهی ها رج به رج رنگ می بازد و 

آب می رود.
پرونده چهارم اس��تانی نگاهی گذرا به صدها هنر خاموش 
ایرانی و واگویه حال پریش��ان هنرمندانی اس��ت که زایش 
اندیش��ه و هنر خود را به چوب، نخ، حصیر، فل��ز و ... وصله 
زدن��د، هنرهایی که بی ص��دا، بی غزل، ب��ی خداحافظی از 

حافظه هنرهای این دیار پاک می شود.
مستند س��ازی وضعیت این هنر ها می تواند نمایه ای جامع 
از وضعی��ت هنرهای س��نتی و بومی این س��رزمین پیش 
روی مخاطب��ان، مس��ووالن و کار شناس��ان ق��رار دهد به 
 امید اینکه آس��تینی برای رونق دوباره این داش��ته ها باال 

زده شود.

هنـرهای ازیـادرفتـه ایـران
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 رییس س��تاد مبارزه با بازی های رایان��ه ای غیرمجاز 
از نظارت بر الصاق چه��ار و نیم میلی��ون هولوگرام بر 

بازی های ویدئویی از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
خس��رو کردمیهن گفت: نظارت بر الصاق هولوگرام بر 
بازی های ویدئویی از برج هش��ت سال گذشته اجرایی 
ش��د. این درحالی بود که پیش تر ناشران خود شخصا 

اقدام به الصاق می کردند که شفافیت را کاسته بود.
رییس ستاد مبارزه با بازی های رایانه ای غیرمجاز  افزود: 
این کار با هدف رسیدن به آماری دقیق از بازار داخلی 
اجرایی شده اس��ت. یعنی بفهمیم اوال چقدر بازی در 
بازار توزیع شده و دوما کدام بازی ها مخاطب بیشتری 

دارد و هولوگرام بیشتری برای آن صادر می شود.
کردمیهن آمار دقیق الصاق هولوگرام را چهار میلیون 
و 4۸3 هزار و 5۲5 قطعه برش��مرد و افزود: این نشان 
می دهد که از ابتدای س��ال تاکنون حدود چهار و نیم 
میلیون بازی ویدئویی در سراسر کشور توزیع و پخش 

شده است.
رییس س��تاد مبارزه ب��ا بازی های رایان��ه ای غیرمجاز 
به جمع آوری بازی های غیرمجاز در سراس��ر کش��ور 
نیز اش��اره کرد و گفت: تاکنون 13 مرکز استان مورد 
بازرسی قرار گرفته اند و نزدیک به ۲41 هزار حلقه بازی 

غیرمجاز ضبط شده است.

 رمان های »من اگر شما بودم« نوشته ژولین گرین و »راهی 
برای رهایی« از فرانسوا موریاک با ترجمه داوود نوابی توسط 

نشر نون منتشر می شوند.
فرانسوا موریاک از بزرگ ترین نویسندگان قرن بیستم است 
که روزنامه نگار، نویسنده و شاعر فرانسوی و برنده جایزه ادبی 
نوبل سال 1۹5۲ و یکی از بزرگ ترین نویسندگان قرن بیستم 
اروپا محسوب شده است. ژولین گرین نیز نویسنده  فرانسوي 
آمریکایی تبار است که تا کنون علی رغم معرفی در مجالت و 
نشست های ادبی اثری از او به زبان فارسی منتشر نشده است.

 آثار گرین ب��دون تردید بازتاب دهن��ده  زندگی نامه  طوالنی 
اوست. »رمان ها، نمایش نامه ها و اتوبیوگرافی نویسنده« که در 
آن ژولین گرین در جست وجوی معنای زندگی خود و رازی 
است که به تعبیر نویسنده جز خداوند کسی از آن آگاه نیست. 
داوود نوابی متولد 1313 کرمان است و از مترجمان باسابقه 
زبان فرانسه است. او »تاریخچه ترجمه فرانسه به فارسی« را 
نیز در سال های دور منتش��ر کرده است. تحصیالت ابتدایی 
 را در زادگاه��ش و تحصی��الت متوس��طه را در ته��ران و در 

دبیرستان های کالج البرز و دارالفنون به پایان رساند.
در بیست سالگی عازم فرانسه شد. ابتدا پزشکی و داروسازی 
خواند سپس به ادبیات و زبان روی آورد. او تاکنون بیش از ۲0 
اثر را از زبان فرانسه به فارس��ی ترجمه کرده است که عمدتا 

رمان هستند. 

 کتاب »برند خودت باش« اثری تالیفی و مشترک از پیتر مونتویا 
و تیم وندیهی است که سامان شاهین پور آن را ترجمه کرده و 

هم اکنون در مراحل پایانی تولید قرار دارد.
مولفان این کتاب با ارایه  مطالعه های موردی مختلف نش��ان 
می دهند که اگر می خواهید برند موفقی داش��ته باشید، باید 
روی خودتان متمرکز شوید، زیرا ش��اید آنچه انجام می دهید 
منحصربه فرد نباشد، اما به طور قطع خود شما منحصربه فرد 
هستید، پس الزم اس��ت به جای تمرکز روی کاال یا خدمات و 
قیمت آنها به منظور دستیابی به بازار هدف، فکر و نگاه مخاطبان 
را نسبت به خودتان ش��کل دهید و البته بتوانید شخصاً با آنها 
ارتباط برقرار کنید. این کتاب یکی از مهم ترین دالیل موفقیت 
برندهایی را که بیش از سایر برندها در ذهن مخاطبان ماندگار 
شده اند، بررسی می کند.چگونگی ساختن برند فردی، همان 
چیزی است که این کتاب برای مخاطبش به ارمغان می آورد. 
در این کتاب به مخاطب توضیح داده شده که چگونه یک برند 
بس��ازد و با کمک آن، روابط خود را با مشتریانش شکل دهد. 
کتاب »برند خودت باش« 15 فصل دارد و به زودی از س��وی 
انتشارات س��یته که در س��ال 13۸1 با هدف آموزش و فراهم 
کردن بستری جدید برای رشد و شکوفایی در حوزه بازاریابی 
و تبلیغات تأسیس ش��د و تاکنون بیش از ۷0 عنوان کتاب در 
این حوزه ها تولید و منتشر کرده، در اختیار عالقه مندان حوزه 

برندینگ قرار خواهد گرفت.

الصاق 4/5میلیون هولگرام
 بر بازی های رایانه ای مجاز

ترجمه آثاری از ژولین گرین 
و فرانسوا موریاک در ایران

کتاب »برند خودت باش« 
به زودی به بازار می آید

در حاشیه اجرای کنسرت حسین علیزاده و 
گروه هم آوایان در اصفهان؛

نـِی کسـایی، و 
نــوای شورانگیز...
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خبر

حجت االسالم سید ابوالحس��ن فاطمی ،در خطبه های این هفته نماز 
جمعه شهرکرد، در مصالی امام خمینی )ره( این شهر افزود:تفنگداران 
دریایی آمریکا،وارد مرزهای آب های جمهوری اس��المی ایران ش��ده 
بودند،که نیروی دریایی سپاه پاسداران با اقتدار در برابر این مهاجمان 

ایستاد و آنها را براساس قوانین بین المللی دستگیر کرد. 
به گفته وی،اگر کش��ور دیگری به جای ایران بود که از اقتدار و قدرت 
برخوردار نبود،نسبت به این مساله کوتاه می آمد،اما ایران به دلیل اینکه 
یک کشور قدرتمند است،در برابر این تهاجم دریایی ایستاد و مهاجمان 
را به صالبت دس��تگیر کرد. فاطمی یادآور شد:پاس��داری از مرزهای 
جمهوری اس��المی ایران در آب های خلیج فارس ،بسیار مهم است و 

باید به پاسداران خدا قوت گفت.
 امام جمعه موقت ش��هرکرد،به حرکت ناشایس��ت و به دور از اس��الم، 
آل سعود نیز اش��اره کرد و گفت:عربس��تان نوکر رژیم اشغالگر قدس 
و آمریکاست و برای خوشایندی اس��راییل و آمریکا دست به اقدامات 
ضد اسالمی می زند. فاطمی گفت:آل س��عود فکر می کند هنوز زمان 
بربریت است که یک فرد منتقد را با شمش��یر گردن می زند.در حالی 
که نبای��د در برابر این حرکت ضد انس��انی آل س��عود در به ش��هادت 
 رساندن آیت اهلل شیخ النمر سکوت کرد. وی،به انتخابات اسفندماه نیز

اشاره ای کرد و گفت:انتخابات در نظام جمهوری اسالمی همیشه مهم 
بوده است و این دوره از انتخابات نیز از حساسیت باالیی برخوردار است. 
به گفته وی،حضور پرش��ور مردم در انتخابات اس��فندماه و انتخابات 
افراد اصلح موجب یاس و ناامیدی دش��منان می شود. وی گفت:دولت 
در قرارداده��ای جدید نفتی تجدید نظ��ر کند؛ چرا ک��ه برخی از این 
 قراردادها ممکن اس��ت ایجاد نگران��ی کند. فاطمی ،س��الروز والدت 
عبدالعظیم حسنی اشاره کرد و گفت: این امامزاده خدمات مهمی را در 
جهان تشیع انجام داده است.ائمه جمعه سراسر چهارمحال و بختیاری 
نیز در خطبه های این هفته نماز جمعه ش��هرهای مختلف اس��تان،از 
اقتدار نیروی دریایی سپاه پاسداران در برخورد با مهاجمان آمریکایی 

قدردانی و تشکر کردند.

پاسداری از مرز آب های خلیج فارس 
بسیار مهم است

دو خط م��وازی هی��چ گاه همدیگ��ر را قطع نم��ی کند و 
 این قانون ریاضی اس��ت، که همیش��ه در ذه��ن همگان 

باقی مانده است.
 داش��تن این دو خط م��وازی، از همان ابتدای رس��م و راه 
 توس��عه یافتگی ، آرزوی م��ردم چهارمح��ال و بختیاری

 بوده است،دو خطی که این استان را در سراشیبی پیشرفت 
قرار می دهد.

داشتن این دو خط موازی،س��ه چهار دهه ای است مردم 
چهارمحال و بختیاری چش��م انتظار عبور آن از این خطه 

کوهستانی هستند.
این دو خط موازی،با همان صدای سوت معروفش که از دور 
شنیدنی است و همیش��ه آرزوی بازی کودکانه بوده است 

اکنون در آستانه تحقق و عملیاتی شدن قرار دارد.
این دو خط موازی، همان قطار چهارمحال و بختیاری است 
که قرار اس��ت در دولت تدبیر و امید ریل گذاری ش��ود تا 
بخش عمده از حمل و نقل این استان به راحتی انجام شود و 
یکی از دیرینه خواسته های مهم این خطه به تحقق برسد. 
اس��تاندار چهارمح��ال وبختی��اری م��ی گوید:مرحل��ه 
 اجرایی ط��رح ری��ل راه آهن اصفه��ان به اهواز از مس��یر 

چهارمحال وبختیاری از سال آینده آغاز می شود.
قاسم س��لیمانی دش��تکی افزود:از سال گذش��ته تاکنون 
پیگیری و جلسات مکرر با وزارت راه و شهرسازی ، صندوق 
توس��عه ملی و معاونان رییس جمهوری برگزار شد و برای 

این طرح ملی،مجوز ماده 215 اخذ شد.
وی گفت:براس��اس این مجوز ،ش��ورای عال��ی اقتصادی 
کش��ور،این ط��رح را دارای توجیه اقتصادی مناس��ب و با 
اولویت تشخیص داده اس��ت و مجوزهای زیست محیطی 
ومجوزهای سایر دستگاها نیز برای اجرا طرح که الزمه هر 

طرح بزرگ ملی است، گرفته شد.
اس��تاندار چهارمح��ال وبختیاری گفت:ب��رای اجرای این 
طرح،قرار اس��ت س��هم دول��ت 15درصد و س��هم بخش 
خصوصی 85درصد باش��د که با اس��تفاده از تس��هیالت 
فاینانس داخلی وخارجی با تضمین دولت و بازپرداخت با 

دولت از محل درآمدهای راه آهن تامین می شود.
وی اظهار داش��ت، باپیگیری های مس��تمر، طرح راه آهن 
استان در بودجه سال آینده ردیف وکد دریافت کرده است 
و امیدواریم مجلس نیز برای تسریع در اجرای این طرح به 
عنوان دومین طرح بزرگ ملی، اعتبار الزم را تصویب کند.

وی افزود:با آغاز اجرای این طرح ملی، در دوران ساخت و 
ساز آن بین پنج تا هشت سال طول  می کشد و یک هزار و 

500تا دو هزار نفر در زمان ساخت به کار گرفته می شود.
وی گفت:با اجرای این طرح ملی ، اتصال ریلی استان های 
 مرکزی، اصفه��ان، چهارمحال وبختیاری به خوزس��تان و 
آب های آزاد میسر خواهد شد و تحول عظیمی در بخش بار 
و مسافر و پیش��گیری از تلفات جاده ای، هزینه ای و حمل 

و نقل و همچنین صرفه جویی ارزی فراهم خواهد شد.
اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری گفت: پ��روژه راه آهن 

اصفهان – ش��هرکرد – اهواز توجیه اقتصادی باالیی دارد 
و در ماه های اخیر پس از برگزاری نشس��تی کارشناس��ی 
با مسووالن صندوق توس��عه ملی، مسوولیت اجرای پروژه 
راه آهن اصفهان – ش��هرکرد – اهواز از سوی وزارت راه و 
شهرسازی، بر عهده شرکت ملی راه آهن جمهوری اسالمی 

ایران گذاشته شد.
وی تأکید کرد: براس��اس نظر کارشناسی از سوی شرکت 
ملی راه آهن جمهوری اسالمی ایران، توجیه اقتصادی این 
پروژه تأیید و نحوه اجرای آن از طریق مش��ارکت با بخش 

خصوصی مورد تاکید قرار گرفت.
سلیمانی دشتکی افزود: همچنین در این نشست مقرر شد 
تا مطالعات فاز یک پروژه راه آهن اصفهان – ش��هرکرد – 

اهواز، تا سه ماه دیگر ارایه شود.
وی تصریح کرد: تا دو م��اه آینده، موض��وع تضمین های 
راه آهن برای بخ��ش خصوصی و تأمین کنن��دگان مالی، 

مشخص می شود.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری بیان داش��ت: بانک های 
صنعت و مع��دن، صادرات و س��په، اعالم ک��رده اند که با 
موافقت هیات مدی��ره و در صورت وج��ود تضامین الزم و 
حداقل توجیه اقتص��ادی، فنی و مالی در پ��روژه راه آهن 
اصفهان – ش��هرکرد – اهواز، با تش��کیل کنسرس��یومی، 

نسبت به حمایت از این پروژه اقدام می کنند.
وی اضافه کرد: ش��رکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 

نیز تا دو م��اه دیگر، برنام��ه ریزی ه��ای الزم را برای آغاز 
عملیات اجرایی پروژه راه آهن اصفهان – شهرکرد – اهواز 

انجام دهد.
سلیمانی دش��تکی عنوان داش��ت: همچنین مقرر شده تا 
صندوق توسعه ملی در چارچوب مقررات و مصوبات هیات 

امنا، تأمین مالی این پروژه را بر عهده گیرد.
با اجرای این پروژه، تحول بزرگی در جابه جایی و حمل و 
نقل ریلی مسافر و کاال، بین اس��تان های بزرگ و صنعتی 
کشور، از مسیر چهارمحال و بختیاری رخ می دهد و فاصله 
اس��تان های جنوبی تا مرکز کش��ور حدود 500کیلومتر 

کاهش می یابد.
سرپرس��ت دفتر هماهنگی ام��ور اقتصادی اس��تانداری 
و مش��اور اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری در ام��ور 
اجرای��ی و س��رمایه گ��ذاری گف��ت : ی��ک ش��رکت کره 
 جنوب��ی در اجرای طرح راه آهن این اس��تان مش��ارکت و 

سرمایه گذاری می کند.
 ملک محم��د قربانپ��ور اظهار داش��ت: مذاک��رات اولیه و 
گفت وگوهای مشارکت چهارمحال و بختیاری با نماینده 
تام االختیار شرکت کره ای برای سرمایه گذاری در زمینه 

حمل و نقل ریلی این استان انجام شده است.
به گفته وی، این شرکت کره ای آماده تامین اعتبار و اجرای 

طرح راه آهن چهارمحال و بختیاری است.
 قربانپ��ور اف��زود: انعق��اد تفاهم نام��ه هم��کاری پس از 

بررسی های بیشتر و در نشست های بعدی با مسووالن این 
شرکت انجام می شود.

مشاور اس��تاندار چهارمحال و بختیاری در امور اجرایی و 
سرمایه گذاری گفت: فاز نخست طرح اتصال این استان به 
شبکه ریلی کشور هم اینک با 70 درصد پیشرفت فیزیکی 

در حال اجراست.
قربانپ��ور ادام��ه داد: ط��رح راه آه��ن مبارک��ه - س��فید 
دش��ت- ش��هرکرد به طول 97کیلومتر در چهار قطعه در 
 حال اجراس��ت که قطعه دوم و س��وم آن در این اس��تان

 اجرا می شود.
مدیر کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: فاز 
نخست طرح اتصال این استان به شبکه ریلی کشور با 70 

پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.
قاسم قاسمی اظهار داش��ت:طرح راه آهن مبارکه -سفید 

دشت- شهرکرد به طول 97 کیلومتر در حال اجراست.
وی افزود: این طرح در چهار قطعه اجرا می شود که قطعه 
اول از کیلومتر صفر تا 30 دارای یک تقاطع غیر همسطح 
و یک پل خاص، قطعه اول/ب از کیلومتر 30 تا 42 و دارای 

یک پل و دو تقاطع غیر همسطح اجرا می شود.
به گفته قاس��می،هم این��ک قطع��ه دوم در چهارمحال و 
بختیاری در حال اجراست که 70 درصد پیشرفت فیزیکی 

دارد.
مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان ادام��ه داد: در عملیات 
اجرایی قطعه دوم از کیلومتر 42 تا 63، یک ایس��تگاه و دو 

تقاطع غیر همسطح، یک پل اجرا می شود.
قاس��می تصریح کرد:در قطعه س��وم نی��ز از کیلومتر 63 
ت��ا 90 دارای یک ایس��تگاه و ی��ک تقاطع غیر همس��طح 
 است و 7 کیلومتر باقی مانده ش��امل راه های دسترسی با

 ایستگاه هاست.
ب��ه گفته وی،ح��دود 200 دس��تگاه پل کوچ��ک و چهار 
دستگاه تونل در مس��یر راه آهن در چهارمحال و بختیاری 

اجرا می شود.
قاس��می گفت:قطعه دوم راه آهن در این اس��تان با 120 
 میلیارد ری��ال اعتب��ار به ش��تاب در ح��ال اج��را و رو به

 اتمام است.
مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان گفت: در مسیر قطعه 
دوم این پروژه، یک تونل ب��ه طول 620 متر وجود دارد که 

حفاری 180 متر آن باقی مانده است.
قاسمی ادامه داد: با راه اندازی این خط ریلی 75 میلیون تن 
بار از فالت مرکزی ایران به بنادر جنوبی منتقل می ش��ود 
و مسیر فالت مرکزی به بنادر جنوبی کشور 470 کیلومتر 

کاهش می یابد.
طرح سراس��ری راه آهن اصفه��ان- ش��هرکرد- اهواز در 
چهار قطعه اجرا می ش��ود که قطعه های دو و س��ه آن در 
محدوده استان چهارمحال و بختیاری است که برای اجرای 
 آن پنج هزار و 400 میلی��ارد ریال، نیاز اعتب��اری برآورد 

شده است.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper No.1779 | January 17 .2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

 سارق صندوق های صدقات در شهرکرد 
هنگام سرقت دستگیر شد

کشف 238 هزار نخ سیگار قاچاق 
در بروجن 

3800هزار کیلومتر ایل راه عشایر در استان
 شناسایی شد

۱۶ هزار هکتار گندم آبی تحت پوشش 
بیمه کشاورزی قرار گرفت

 مسابقات ورزشی در دهه فجر
۴۱ داروخانه دامپزشکی در استان  رونق می گیرد

فعالیت می کنند  

فرمان��ده انتظام��ی چهارمحال وبختی��اری از 
دستگیری یک سارق حرفه ای صندوق صدقات 

درهنگام سرقت خبرداد.
 س��ردار نورعلی ی��اری، با اع��الم ای��ن خبر به 
رس��انه های اس��تان افزود: این س��ارق هنگام 
سرقت، توسط مأموران پاسگاه انتظامی چالشتر 
دس��تگیر و برای انجام تحقیق��ات تخصصی به 

پلیس آگاهی استان تحویل شد.
وی گفت: متهم در تحقیقات اولیه منکر ارتکاب 
س��رقت های دیگر ش��د که با تحقیقات فنی و 

تخصصی و ش��واهد به دست آمده، متهم به 12 
فقره سرقت صندوق صدقات اعتراف کرد.

س��ردار یاری از س��وابق کیفری و اعتیاد متهم 
به موادمخدر خب��رداد و اف��زود: متهم تاکنون 
چندین بار توس��ط مراج��ع انتظامی ب��ه اتهام 
سرقت دستگیر شده است. وی خاطر نشان کرد: 
متهم مبالغ به سرقت برده از صندوق صدقات را 
صرف خرید مواد مخدر کرده اس��ت. وی اظهار 
داشت: متهم پس از تکمیل تحقیقات به همراه 

پرونده تحویل دستگاه قضایی شد.

مأموران مبارزه با قاچاق کاال و ارز شهرس��تان 
بروجن، در یک عملیات بازرسی موفق به کشف 
238 هزار800 نخ سیگار قاچاق به ارزش 750 

میلیون ریال شدند. 
فرمانده انتظامی شهرس��تان بروج��ن با اعالم 
ای��ن خبر اف��زود: در راس��تای مبارزه ب��ا ورود 
کاالی قاچ��اق ب��ه کش��ور، مام��وران مبارزه 
ب��ا کاالی قاچ��اق و ارز این فرمانده��ی هنگام 
کنت��رل محوره��ای مواصالت��ی شهرس��تان 
بروجن به یک دس��تگاه خودرو س��واری که در 

 کنار جاده متوقف ش��ده بود، مش��کوک شدند.
 س��رهنگ دوم غالمعلی شکری گفت: ماموران 
پس از بررس��ی مدارک این خودرو در بازرسی 
از آن 238 ه��زار و 800 ن��خ س��یگار خارجی 
 قاچاق فاقد هرگونه اسناد مثبت گمرکی کشف

 کردند.
وی ارزش ریالی محموله کش��ف شده را 750 
میلیون ریال دانس��ت، خاطرنشان کرد: در این 
رابطه، یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده 

به مراجع قضایی تحویل شد.

مدیرکل امور عش��ایر چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
تاکنون 3 هزار و 800 کیلومتر ایل راه درجه 1، 2 و 3 

عشایری در استان شناسایی شده است.
یحیی حسین پور در کارگروه توسعه عشایر روستایی 
این استان، افزود: برخی از این ایل راه ها بیش از 300 
سال قدمت دارد و مهم ترین آن ایل راه دزپارت است 
که از گردنه رخ آغاز و به منطقه دهدز استان خوزستان 

متصل می شود.
وی ادامه داد: این در حالی اس��ت که بخش��ی از این 
 ای��ل راه ها به واس��طه س��اخت وس��ازهایی از جمله 

کارون 3 و کارون 4 به نوعی تصرف ش��ده و عش��ایر 
را با محدودیت هایی مواجه کرده اس��ت، اما از سوی 
 مس��ووالن س��دها نیز خدماتی به عش��ایر ک��وچ رو 

ارایه شد.
حسین پور از سرمایه گذاری 20 میلیارد ریالی بنیاد 
برکت در طرح های عشایری این استان خبر داد و گفت: 
طی یک قرارداد با بنیاد برکت، اجرای سه طرح عمرانی 
 عشایری در اس��تان آغاز ش��د که دو طرح آن تاکنون 
بهره برداری شده اس��ت و یک پروژه دیگر نیز در سال 

آینده به بهره برداری می رسد.

رییس جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ازتحت پوشش بیمه قرار دادن 16هزار 
هکتار گندم آبی در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

ذبیح اهلل غریب، با اش��اره به اینکه 16 هزار هکتار گندم آبی تحت پوشش بیمه کشاورزی 
قرار گرفت، اظهار داشت: این میزان اراضی کشت گندم در برابر حوادث و خطرات عمومی 

تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.
وی اف��زود: در راس��تای بیم��ه ک��ردن اراض��ی کش��ت گن��دم چهارمح��ال و 
 بختی��اری بی��ش از 16 ه��زار و700 هکت��ار نی��ز در براب��ر خط��رات انف��رادی 

بیمه شده اند.
رییس جهاد کشاورزی اس��تان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در حال حاضر بیش 
از 121 هزار هکتار اراضی تحت کش��ت گندم دیم نیز تحت پوشش بیمه عمومی در این 
استان قرار گرفته است. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه حوادث و خطرات طبیعی هر لحظه 
می تواند به کش��ت محصوالت 
کش��اورزی کش��اورزان زی��ان 
وارد کن��د، کش��اورزان باید در 
مس��یر بیمه کردن زمین های 
کشاورزی خود اقدام کنند تا در 
صورت وجود خسارت مشکلی 

برای آنها پیش نیاید.
رییس جهاد کش��اورزی استان 
چهارمح��ال و بختی��اری ادامه 
داد: با وجود خطر س��رمازدگی 
در باغات نیاز است که باغداران 
نسبت به بیمه کردن باغات خود 

اقدام کنند.

 مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری از 
برگزاری 100 عنوان برنامه فرهنگی و ورزشی به 

مناسبت دهه فجر در این استان خبر داد. 
عبدالرحم��ن قاس��می در نشس��ت هماهنگ��ی 
برنامه های ده��ه مبارک فجر با اش��اره به اهمیت 
امید افزای��ی، همدلی و همزبان��ی و مردمی بودن 
برنامه های فرهنگی و هنری اظه��ار کرد: رویکرد 
برنامه ه��ای فرهنگ��ی و ورزش��ی چهارمح��ال و 
بختی��اری در دهه مب��ارک فجر س��الجاری باید 

رویکردی مردمی و انقالبی باشد. 
وی با اشاره به برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی 
ورزش��ی در دهه مب��ارک فج��ر در چهارمحال و 
بختیاری، عنوان کرد: برای گرامیداشت فرارسیدن 

ایام  دهه فجر برنامه ش��اد و مفرح در این اس��تان 
برگزار می شود.

مدیرکل ورزش و جوان��ان چهارمحال و بختیاری 
اف��زود: غبارروبی گلزار ش��هدا، دیدار ب��ا خانواده 
ش��هدای ورزش��کار، برگزاری مس��ابقات ورزشی 
مختلف در رش��ته های تکواندو در دو بخش بانوان 
و آقای��ان، کاراته، رزمی، کونگ فو، ژیمناس��تیک، 
ش��طرنج، دارت، تیراندازی از برنامه های اجرایی 

دهه فجر در این استان است.
عبدالرحمن قاس��می برگزاری همایش و مسابقه 
دوچرخه س��واری، برگزاری همایش پیاده روی در 
سطح نه شهرستان را از مهم ترین برنامه های ایام 

دهه فجر عنوان کرد.

مدیر کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری از فعالیت 41 داروخانه دامپزشکی در 
چهارمحال و بختیاری خبر داد.

عبدالمحمد نجاتی، با اش��اره به اینکه 41 داروخانه دامپزشکی در چهارمحال و بختیاری 
فعالیت می کنند، اظهار داشت: این داروخانه ها در نقاط مختلف استان از جمله شهرها و 

روستاهای استان دایر هستند.
وی عنوان کرد: ه��م اکنون داروخانه های اس��تان بر اس��اس میزان جمعی��ت دام های 
 منطق��ه در نقاط مختلف اس��تان راه اندازی ش��ده ان��د و داروه��ای مورد نی��از دام ها را 

عرضه می کنند.
مدیرکل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داش��ت: بهره گیری دامداران از 
 مشاوره های دامپزشکی و رعایت بهداشت در نگهداری دام نقش مهمی در کاهش ابتال ی

دام ها به بیماری ها دارد و هزینه های دامدار را کاهش پیدا می دهد.
عبدالمحم��د نجات��ی اظه��ار 
داشت: به خطر افتادن سالمت 
 دام در ی��ک دام��داری در 
پی بی توجهی به بهداشت است 
که باید در این زمین��ه دامدار 
تالش کند اطالعات زمینه ای 
خود را در خصوص بهداش��ت 

افزایش دهد.
مدیر کل دامپزش��کی اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری افزود: 
هم اکنون در استان چهارمحال 
و بختیاری 75 هزار دام سنگین 

وجود دارد.

تحقق رویای دو خط موازی

دریچه
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ــه اتم شدند كه در  ــاخت نانو سيمى به قطر س ــگاه واندربيلت موفق به س محققان دانش
كوچك سازى اشيا موثر است. از نتيجه اين تحقيقات مى توان براى تا كردن گوشى تلفن 
همراه استفاده كرد. رقابت بر سر كاهش اندازه تلفن هاى همراه تحقيق و توسعه در زمينه 
اين صنعت را به سمت ساخت نانوسيم هايى با قطر بسيار كمتر از نانوسيم هاى موجود و 

استفاده از آن ها در مدارهاى تك اليه سوق داده است.
ــتفاده از اين فناورى در تلفن هاى همراه، عالوه بر كاهش حجم آن ها، موجب انعطاف  اس
صفحات نيز مى شود. اخيرا محققان، نانوسيمى به قطر سه نانومتر ساخته اند كه مى تواند 

ابعاد تلفن هاى همراه را كاهش دهد و موجب انعطاف پذيرى آنها مى شود.
ــارى اين صنعت  ــت در دنياى تج ــى از اهداف رقاب ــراه، يك ــاد تلفن هاى هم كاهش ابع
ــر به از  ــى ها نبايد منج ــاد گوش ــه، كاهش ابع ــن زمين ــا در اي ــت. با وجود تالش ه اس
دست دادن كاربرى آن ها شود. بنابراين، عامل كاهش وزن و ابعاد، توسط توازن بين كاربرى 
ــود. تحقيقات جديد محققان دانشگاه واندربيلت  ــبكى تلفن، كنترل و بهينه مى ش و س

ــيمى با قطرى به اندازه سه اتم  (Vanderbilt) در ايالت تنسى منجر به ساخت نانوس
شده است. ساخت سيم هايى با اين ابعاد كم، افق هاى جديدى را در كوچك سازى اشيا ايجاد 
كرده  است. از جمله اين امكانات جديد، تلفن هاى هوشمندى هستند كه صفحات آن ها 
ــيم ها در حدود 0/4 نانومتر  مانند تكه هاى كاغذ، قابليت تازدن دارند.ضخامت اين نانوس
ــدود 50 الى 100 نانومتر  ــيم هاى توليدى امروزه در ح بوده در حالى كه ضخامت نانوس
ــيم جديد، يك هزارم سيم هاى مورد استفاده در مدار  است. بنابراين، ضخامت اين نانوس
رايانه هاى امروزى است. اين نانوسيم ها به صورت آرايش شش ضلعى از اتم ها كنار هم قرار 
گرفته اند و داراى هدايت الكتريكى و گرمايى و استحكام قابل مالحظه اى هستند. از آنجا 
كه ترانزيستورها و حافظه هاى فلش نيز از شبكه اين سيم ها استفاده مى كنند، نانوسيم ها 
به راحتى قابليت اتصال به آن ها را دارند. اين نانوسيم ها به شكل شبكه اى از اتم ها با ساختار 
النه زنبورى توليد شده اند. سقراط پاندليتيس راهنماى لين و استاد فيزيك و مهندسى 
ــازيم؛ چون  در اين زمينه گفت: در آينده قادر خواهيم بود يك ماده دوبعدى منعطف بس
اين ماده به صورت تك اليه اى از اتم هاست، صفحات به وجود آمده مانند كاغذ، منعطف و 
قابل تا زدن هستند، شما مى توانيد با استفاده از اين فناورى، كاغذها يا صفحه هاى نمايش 
انعطاف پذير داشته باشيد. دليل انعطاف پذير بودن اين فناورى آن است كه يك اليه اتمى 

از ماده در ساخت آن استفاده شده است.

 

محققان در پژوهشگاه ملى مهندسى ژنتيك و زيست فناورى در صدد هستند 
كه ژن هاى موثر گياه نعناع فلفلى را جداسازى كنند تا از اين گياه در كاربردهاى 

مختلف استفاده شود.
ــى ژنتيك و  ــگاه ملى مهندس ــات علمى پژوهش ــرى اصفهانى، عضو هي  كس
زيست فناورى و  مجرى طرح « جداسازى ژن هاى موثر در توليد منتول گياه 
نعناع» گفت: با توجه به اينكه منتول استخراج شده از گياه نعناع كاربردهاى 
ــل درصدد آمديم تا  ــتى و غذايى دارد، به همين دلي فراوانى در صنايع بهداش
با جداسازى ژن هاى ارقامى از اين گياه كه در ايران رشد مى كند، به بررسى آنها 

و مقايسه با ژن هاى ثبت شده در بانك هاى ژن بپردازيم.
وى با بيان اينكه «منتول» ماده موثر گياه نعناع است كه آنزيم هايى در مسير 
ــير توليد منتول در  ــى گيرند، افزود: در حال حاضر  مس توليد اين ماده قرار م
گياه نعناع توسط دانشمندان بيوشيميست مشخص شده و تاثير هر يك از اين 

آنزيم ها در ميزان توليد ماده موثره آن تعيين شده است.
ــت: به دليل اينكه تعدادى از اين آنزيم ها در توليد منتول  اصفهانى اظهار داش
نقش مهمى ايفا مى كنند و هرچه اين نوع آنزيم ها بيشتر توليد شوند منتول 
بيشترى خواهيم داشت. از آن سو اگر بخواهيم منتول زيادى توليد كنيم بايد 
مانع توليد برخى آنزيم هاى ديگر شويم. به گفته عضو هيات علمى پژوهشگاه 
ــه اين طرح  ــت فناورى، اكنون در مراحل اولي ــى ژنتيك و زيس ملى مهندس
ــاع را باال ببريم. ــتيم تا در نهايت ميزان توليد ماده موثره نعن ــى هس پژوهش
وى افزود: در ادامه همين ژن ها را كه از نعناع گرفتيم دوباره به خود نعناع منتقل 
ــود. اكنون در  ــزان باالى منتول (ماده موثره) توليد ش مى كنيم تا نعناى با مي
مرحله جداسازى ژن ها هستيم و هدف نهايى اين است كه اين ژن ها در سازه 
هاى مختلفى قرار بگيرند و اين سازه ها به خود نعناع منتقل شود و ميزان توليد 
ژن هاى خود نعناع  بيشتر شود. اصفهانى با بيان اينكه 3 الى 4 نوع نعناى بومى 
در كشور موجود است، عنوان كرد: گياه نعناع فلفلى ميزان منتول بااليى دارد  كه 
در حال فعاليت روى ژن هاى اين نوع نعناع هستيم؛ ابتدا اين ژن ها را جداسازى 
ــال هاى آينده به گياه منتقل مى كنيم. در واقع مى خواهيم  مى كنيم و در س

نعناع هايى توليد كنيم كه ميزان منتول يا ماده موثره بيشترى توليد كند.
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 تهيه بانك اطالعاتى توليدات پژوهشگران فضايىساخت دستگاه ويدئومترى پرتابل در كشور

ــالمى واحد دولت آباد  ــگاه آزاد اس ــتاد دانش اس
ــتگاه ويدئومترى پرتابل  ــاخت دس موفق به س
ــا عمق  ــراى حركت ت ــاص ب ــا ويژگى هاى خ ب

300 مترى در چاه ها شد.
ــكارى  هم ــا  ب ــه  ك ــيدى  مش ــا  آت ــر  دكت
ــد از  .  زاده بع . . ــدا ــيروس عب ــدس س مهن
ــه  ــازى هم ــا بومى س ــق و ب ــال تحقي ــه س س
ــتگاه  ــاخت اين دس ــه س ــق ب ــمت ها موف قس
شده است، در مورد اهميت دستگاه ساخته شده

ــع يك ربات  ــتگاه ويدئومترى در واق  گفت: دس
اكتشافى كامال ضد آب با قابليت تحمل فشارهاى 
ــت كه در مراحل پايانى ثبت  ــياالت اس باالى س
اختراع و اخذ مجوز قرار دارد. وى افزود: با كمك 
ــتگاه عمق چاه، چگونگى اتصال لوله ها،  اين دس
ــطح آب، تعيين  ــن س ــكارى، تعيي نحوه جوش
ــيارها و ميزان گرفتگى و انسداد آنها  موقعيت ش
و ميزان پوسيدگى و رسوب گذارى بر روى لوله 

جدار چاه قابل مشاهده است.
ــتم، عيوب  ــتفاده از اين سيس به گفته وى، با اس
ــاى آب و فاضالب به راحتى قابل  احتمالى چاه ه
ــاورزى، نفت و  ــت و در صنايع كش تشخيص اس
براى جلوگيرى از مشكالت كم آبى در بسيارى از 
نقاط كشور كه ممكن است با ترميم به موقع چاه 

بهبود يابد، قابل استفاده است.
مشيدى درباره كارايى و قابليت ديگر اين دستگاه 

ــتگاه ويدئومترى پرتابل قابليت  اظهار كرد: دس
ــب  ــايى و ارائه راهكار مناس ضبط و ثبت، شناس
براى رفع عيب وضعيت چاه براى كاربر را دارد و 
امروزه به منظور جلوگيرى از خطرات جانى براى 
افراد مقنى در چاه هاى خالى و عيب يابى چاه هاى 
ــن قابليت  ــود. همچني ــتفاده مى ش پر از آب اس
 GIS ــافات در سامانه ارزآورى داشته و به اكتش

اداره آب و فاضالب كمك مى كند.
به گفته مشيدى، از جمله ويژگى هاى ديگر اين 
ــى و عيب يابى چاه ها  ــافات بررس دستگاه اكتش
به ويژه چاه هاى آب تا عمق 300 مترى درون آب 
ــاخت اين دستگاه خودكفايى  است و هدف از س
كشور از خريد دستگاه هاى بسيار گران قيمت و 
حجيم خارجى و توليد دستگاهى است كه سبك 

و قابل حمل باشد.

 سرپرست پژوهشگاه فضايى ايران از تهيه و انتشار 
ــگران  ــدات علمى پژوهش ــك اطالعاتى تولي بان
ــان نامه هاى  ــت از پاي ــران و نيز حماي فضايى اي
ــامانه هاى ماهواره اى 6  ــجويى مرتبط با س دانش

دانشگاه خبر داد.
ــراى بيش از  ــه اج ــاره ب ــور با اش ــن حدادپ حس
ــران در حوزه  ــگاه فضايى اي 50 پروژه در پژوهش
ــى و  ــاى سنجش ــاخت ماهواره ه ــى و س طراح
ــاخت و پرتاب كاوشگرها،  مخابراتى، طراحى و س
ــامانه هاى فضايى و  ــى، س ــرى و موقعيت ياب ناوب
زيرساختى، گفت: برخى از اين پروژه ها به اتمام 

رسيده و برخى ديگر نيز ادامه دارد.
ــازى و آزمون  ــه راه اندازى مركز يكپارچه س وى ب
پژوهشگاه فضايى ايران با 9 آزمايشگاه تخصصى 
اشاره كرد و افزود: از ابتداى دولت يازدهم تاكنون 
ــواره مخابراتى-  ــت ماه ــاخت و تس طراحى، س
ــاخت ريزماهواره  تحقيقاتى SRI1، طراحى و س
ناهيد، طراحى و اجراى شبيه ساز عمومى ماهواره 
در محيط مجازى، تحليل ماموريت، امكان سنجى 
ــواره مخابراتى  ــن ماه ــى مفهومى اولي و طراح
زمين آهنگ قائم 1 و تدوين راهبردى ماهواره هاى 
مخابراتى GEO در افق سال 1404 در پژوهشكده 

سامانه هاى ماهواره صورت گرفته است.
ــروژه ها  ــام برخى پ ــه انج ــاره ب ــور با اش حدادپ
ــامانه هاى  ــكده هاى مواد و انرژى، س در پژوهش

ــان كرد:  حمل و نقل فضايى و مكانيك خاطرنش
ــز تحقيقات  ــران يك مرك ــگاه فضايى اي پژوهش
فضايى نيز دارد كه در زمينه هاى لينك تله مترى 
 ،X ــى باند ــد Ku، لينك مخابرات و تله كامند بان
طراحى سامانه آشكارسازى و موقعيت يابى ماهواره 
ــت مى كند. ــدارى، فعالي ــكوپ م (TLE) و تلس

وى از جمله ديگر پروژه هاى اين مركز به پروژه هاى 
ــوزى در عرصه هاى  ــك آتش س پهنه بندى ريس
ــى  ــى، ارزيابى روند تغييرات پوشش منابع طبيع
ــتفاده از سنجش  عرصه هاى منابع طبيعى با اس
ــوزى در عرصه هاى  ــازى آتش س از دور، آشكارس
ــر ماهواره اى  ــتفاده از تصاوي منابع طبيعى با اس
ــتم  ــى، طراحى و ايجاد سيس ــن بررس و همچني
ــت و پايش اطالعات  اندازه گيرى، تحليل، مديري
سطح زيركشت و فرآيند توليد برنج با استفاده از 

فناورى هاى ماهواره اى و GIS اشاره كرد. 
ــم  حدادپور در مورد برنامه ريزى براى برنامه شش
توسعه اظهار داشت: اهم فعاليت هاى پژوهشگاه 
فضايى ايران، رسيدن به محصول فضايى از طريق 
توسعه فناورى هاى مرتبط و امور پژوهشى است كه 
در اين زمينه سعى خواهد شد، منابع الزم در كوتاه 
مدت از طرق مختلف كسب شود و در بلند مدت 
نيز با رسيدن سطح فعاليت ها به سوددهى، بخش 
عمده هزينه ها از طريق فن بازار و فروش خدمات و 

فناورى فضايى تامين شود.

با يك فناورى نانويى؛

تلفن  همراه را تا كنيد و در جيب بگذاريد
دستاورد محققان مهندسى ژنتيك؛

توليد نعنا با بيشترين ميزان ماده موثره

تامين بـازار شركت هـاى نوپـاى
 فنـاورى ارتباطات در سال 95

توليـد سـركه
 با دخـالت نـانـوذرات

ــاورى اطالعات  ــر ارتباطات و فن  معاون وزي
ــنهاد اين وزارتخانه براى تامين بازار  از پيش
شركت هاى نوپا در حوزه ارتباطات و فناورى 

اطالعات در بودجه سال 95 خبر داد.
ــين دوايى با بيان اينكه در بودجه  اميرحس
ــازار براى  ــن ب ــوع تامي ــده موض ــال آين س
شركت هاى نوپا در حوزه فناورى اطالعات و 
ارتباطات پيشنهاد شده است، گفت: با توجه 
به قوانين موجود در كشور، حمايت از توليد 
داخل در اين حوزه را نيز در دستور كار داريم.

وى افزود: در اين راستا چنانچه شركت هاى 
ــند، جلوى  ــته باش ــى داش ــى محصول ايران
ــود.  فروش محصوالت خارجى گرفته مى ش
ــه عنوان قانون حمايت از  اگرچه اين قانون ب
ــته است، اما  توليد داخل تاكنون وجود داش
ساز و كار پياده سازى و نظارت بر آن در كشور 
ــون وزارت ارتباطات  ضعيف بوده اما هم اكن
ــال 95 در جهت  برنامه ريزى جدى براى س

پياده سازى اين قانون به كار گرفته است.
ــوع حمايت از  ــه موض ــان اينك ــى با بي دواي
ــازى براى  ــار بازارس ــل در كن ــد داخ تولي

ــركت هاى ايرانى حوزه فناورى اطالعات  ش
از جمله اولويت هاى وزارت ارتباطات است، 
ــركتى،  ــان كرد: در صورتى كه ش خاطرنش
ــتانداردهاى  ــد كرده و اس محصولى را تولي
مد نظر را داشته باشد، نبايد از بازار جا بماند.

ــر ارتباطات با  ــوآورى و فناورى وزي معاون ن
ــاى كارفرمايى، بخش  تاكيد بر اينكه نهاده
ــت به  ــى را حمايت نمى كنند و دس خصوص
واردات محصول از كشورهاى ديگر مى زنند، 
ــود؛  افزود: بايد جلوى اين عملكرد گرفته ش
ــن مقرراتى  ــال تدوي ــن دليل در ح به همي
ــتيم تا اپراتورها و شركت هاى داخلى از  هس
توليدات داخلى استفاده كنند. اين موضوع 
ــركت هاى ايرانى را به همراه  تضمين بازار ش

خواهد داشت.
ــوالت حوزه  ــادرات محص ــورد ص وى در م
ــت: در اين زمينه  ــات نيز گف فناورى اطالع
ــاد مانند  ــازمان هاى مردم نه ــا نهادها و س ب
ــازمان  ــرات و س ــت مخاب ــنديكاى صنع س
ــده ايم  نظام صنفى يارانه اى وارد مذاكره ش
ــوى اين  چرا كه موضوع صادرات را بايد از س

سازمان ها دنبال كرد.
ــرايط را  دوايى گفت: در اين زمينه دولت ش
ــادرات فراهم مى كند،  ــهيل امر ص براى تس
ــردن ارتباطات  ــناخت بازار و برقرار ك اما ش

بين المللى با اين سازمان ها خواهد بود.
ــاورى اطالعات  ــر ارتباطات و فن معاون وزي
ــورت گرفته با  ــرات ص ــه مذاك ــاره ب ــا اش ب
ــاد بازار  ــف در جهت ايج ــورهاى مختل كش
صادراتى براى شركت هاى فناورى اطالعات، 
ــات رسمى، بخش  گفت: در تمام اين جلس
خصوصى نيز به صورت جدى حضور داشتند 
ــورهاى مختلف در  ــا كش ــى نيز ب و تعامالت
ــت و قدم نهايى  ــده اس ــتا انجام ش اين راس
ــركت هاى خصوصى  ــد بود كه ش اين خواه

به بازارهاى خارجى وصل شوند.
ــى  ــت متول ــه دول اينك ــان  بي ــا  ب وى 
ــرد:  ــه ك ــت، اضاف ــى نيس ــش خصوص بخ
ــاورى اطالعات و  ــود در حوزه فن با اين وج
ــراى فعاليت اين  ــازى ب ارتباطات، زمينه س
ــوى  ــاى بين المللى از س ــش در بازاره بخ

وزارت ارتباطات انجام شده است.

ــنتز خودكار به  محققان با القاى ويژگى فتوس
نوعى باكترى، توسط نانوذرات سولفيد كادميم، 
ــتيك را از كربن دى اكسيد  توانستند اسيد اس

با استفاده از فتوسنتز توليد كنند.
ــتند ــى توانس ــگاه بركل ــان آزمايش  محقق
ــتم  ــوع باكترى، سيس ــرى يك ن ــه كارگي با ب
مصنوعى براى فتوسنتز بسازند كه به كمك آن 
مى توان نور خورشيد را به محصوالت شيميايى 
با ارزش تبديل كرد. در قدم اول، پژوهشگران 
با استفاده از فتوسنتز مصنوعى موفق به ساخت 

اسيداستيك (سركه) شدند. 
ــه طبيعت به  ــت ك ــدى اس ــنتز فرآين  فتوس
ــه توليد  ــيد ب ــذب نور خورش ــك آن با ج كم
ــيد و آب  ــن دى اكس ــا از كرب كربوهيدرات ه
ــن فرآيند  ــراى بهره بردارى از اي مى پردازد. ب
ــاخت  ــدد س ــمندان درص ــى، دانش طبيع
ــنتز  ــتند كه بتواند فتوس ــتم هايى هس سيس
ــتم هاى  ــد. وجود سيس ــام ده مصنوعى انج
فتوسنتز مصنوعى به محققان كمك مى كند تا 
مواد شيميايى مورد نياز خود را از راه خورشيد 
ــن كار را به گونه اى پاك و  ــت آورند و اي به دس

سازگار با محيط انجام دهند. 
 طبق اظهارات پيدونگ يانگ، شيميدان بخش 
ــگاهى بركلى كه مسووليت  علوم مواد آزمايش
ــى كه به  ــده دارد: نتايج ــر عه ــروژه را ب اين پ
ــت كه فرآيند  ــت آورديم حاكى از آن اس دس
ــرى باكترى  ــه كارگي ــودكار با ب ــنتز خ فتوس
ــاخه   ــتيكا (نوعى باكترى از ش ــورال ترمواس م
فيرميكوت ها يا سخت پوستان كه به طور ذاتى 
ــنتز ندارد) قابل انجام است. اين  قابليت فتوس
ــولفيد كادميم  ــتفاده از نانوذرات س كار با اس
ــتيك از كربن دى اكسيد  براى توليد اسيد اس
با كارايى باال انجام مى شود. همچنين اين روش 
در مقايسه با ظرفيت فتوسنتز طبيعى، عملكرد 

يكسان و حتى بهتر از خود نشان مى دهد. 
ــنتز هيبريدى به   اين سيستم مصنوعى فتوس
صورت تلفيقى از مواد نيمه رسانا و باكترى بوده 
كه در آن نانوذرات سولفيد كادميم، طى فرآيند 
ته نشينى زيستى به  عنوان جاذب نور خورشيد 
ــلولى را به طور  عمل مى كنند تا متابوليسم س
ــف توانايى ماده اى  ــازند. كش پايدار فراهم س
ــامل هر دو اجزاى آلى و مكانيكى است،  كه ش

در تقويت خودكار عملكرد سيستم هاى زيستى 
در حوزه شيمى مواد غيرآلى، نقطه آغازى است 
كه امكان يكپارچه سازى اجزاى زنده و غيرزنده  
نسل بعدى فناورى هاى پيشرفته تبديل انرژى 
خورشيدى به مواد شيميايى را فراهم مى سازد. 
ــن روش را توضيح مى دهد:   يانگ اين گونه اي
ــت  ــتيم قابلي ــر توانس ــات اخي در مطالع
ــاده غيرآلى و  ــط يك م ــذب نور توس باالى ج
ــخصات ويژه  و هزينه كم  ــانا را با مش نيمه رس
ــتى  خود ترميم شونده،  ــت زيس يك كاتاليس

تركيب كنيم. 
 يانگ همچنين افزود: با القاى ويژگى فتوسنتز 
ــتيكا، توسط  خودكار به باكترى مورال ترمواس
ــتيم اسيد  ــولفيد كادميم، توانس نانوذرات س
ــتفاده از  ــيد با اس ــتيك را از كربن دى اكس اس
ــد طى چند  ــنتز توليد كنيم. اين فرآين فتوس
ــنايى با كارايى نسبتا  روز دوره تاريكى و روش
بااليى انجام پذيرفت. اين روش بيانگر مسيرى 
به سمت كاهش كربن دى اكسيد موجود در هوا 
از طريق فرآيندهاى تبديل انرژى خورشيدى 

به مواد شيميايى است.

ربات سرعت دهنده اسپرم ساخته شد

ــداع  ب ــيله اى ا ــى وس ــمندان آلمان  دانش
ــى مى آيند  ــپرم هاي كرده اند كه به كمك اس
ــه تخمك  ــيدن ب ــا براى رس ــت آنه كه حرك
ــيله آن حركت آنها تقويت  ضعيف است و بوس

مى شود.
ــى   تحقيقاتــ ــز  مركــــ ــن  محققيـــ
ــل  ــان موفق به نس «IFW Dresden» آلم
ــپرم  ــتاب دهنده اس جديدى از موتورهاى ش
ــد كه اين  ــده ان ــكوبى ش در مقياس ميكروس
ــردان را به صفر ــد ناباروى در م روش مى توان

برساند.
در اين روش منحصر به فرد، دانشمندان آلمانى 
وسيله اى را با نام  «spermbot » موتور دار
ــپرم هايى  ــه كمك اس ــرده اند كه ب ــداع ك  اب
مى آيند كه حركت آنها براى رسيدن به تخمك 
ــيله آن حركت آنها تقويت ضعيف است و بوس

مى شود.
اين در حالى است كه دانشمندان آلمانى مركز 
ــال  ــى «IFW Dresden» در س تحقيقات
ــر به فرد  ــالدى از اين روش منحص 2014 مي
ــلول هاى اسپرم  رونمايى كردند كه در آن س
ــكوپى  ــوب هاى ميكروس ــان توي زنده در مي
ساخته شده از تيتانيوم و آهن قرار گرفته بودند 
ــيله ميدان هاى مغناطيسى به مقاصد  و به وس

خود هدايت مى شدند.

ــى ــز تحقيقات ــن مرك ــار محققي ــن ب ــا اي ام
ــل  ــق به نس ــان موف IFW Dresden آلم
ــد كه  ــده ان ــدى از «spermbot» ش جدي
ــپرم ها به تخمك  ــيدن اس همچنان براى رس
ــى هستند اما  متكى به ميدان هاى مغناطيس
ــلول هاى اسپرم در تويوب ها به جاى اينكه س

ــاى مارپيچ با  ــار پليمره ــوند اين ب  احاطه ش
ــيار ظريف هم هستند،  ــش فلزى كه بس پوش
ــده اند كه قادر به گرفتن اسپرم از  ــاخته ش س
ــپرم ها را احاطه  ــتند و تنها دم اس پشت هس
ــتر روبه جلو  ــت بيش ــد و باعث حرك مى كنن
ــود آمدن  ــب به وج ــوند كه موج ــا مى ش آنه
 micromotor شكل مارپيچ مغناطيسى با

در آنها مى شود.
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اخباركوتاه اخباركوتاه

پيشرفت رتبه فنى و حرفه اى 
آموزش و پرورش آران و بيدگل

برگزارى مراسم گل ريزان براى حمايت 
از قهرمان ووشوى حادثه  ديده

مركز سونوگرافى بيمارستان دهاقان 
افتتاح مى شود

«100 كهكشان ستاره» خاموش شد

حادثه كوهنوردان اصفهانى 
به خير گذشت

ــهرضا با تاكيد بر لزوم استفاده از سخنرانان و  فرماندار ش
ــات و همايش هايى  دانشمندان اين شهرستان در جلس
ــود، گفت: استفاده  ــتان برگزار مى ش كه در اين شهرس
ــى و تفكرات  از علم بايد فارق از جناح بندى هاى سياس
ــهرضا خطبا، علما و دانشمندانى  ــد، در ش سليقه اى باش
ــطح  ــته و جايگاه خود، در س ــتند كه هر يك در رش هس
ــور هستند و بايد از وجود  بهترين دانشمندان  علمى كش

آن ها استفاده شود. 
ــالق ادارى  ــاز و اخ ــش نم ــى در هماي ــن گالب  محس
ــتور زندگى و شيوه متعالى  دين اسالم را كامل ترين دس
ــتورات دينى  ــت و افزود: عمل به دس رفتار انسانى دانس
ــرد و جامعه را  ــعادت ف در دو بخش فردى و اجتماعى س

تضمين مى كند.
ــم  ــاى مه ــى از كاركرده ــرد: يك ــح ك وى تصري
ــتورات دينى در جامعه، كاهش آسيب ها و معضالت  دس
ــت، ايمان و تقيد افراد به دستورات اسالمى  اجتماعى اس
باعث افزايش اعتماد به نفس افراد و در نتيجه عدم ارتكاب 

جرائم و خالف هاى اجتماعى مى شود.
ــهرضا نماز را بهترين شيوه عبادت و پرستش  فرماندار ش
ــت: خضوع در برابر خداوند  خداوند دانست و اظهار داش
ــيوه آن را  ــت كه نماز بهترين ش نيازمند ابزار و آدابى اس

در اختيار ما قرار داده است.
ــا تاكيد بر  ــخنان خود، ب ــش ديگرى از س گالبى در بخ
ــخنرانان و دانشمندان اين شهرستان  لزوم استفاده از س
ــتان  ــه در اين شهرس ــش هايى ك ــات و هماي در جلس
ــارق از ــتفاده از علم بايد ف ــت: اس ــود، گف برگزار مى ش

ــى و تفكرات سليقه اى باشد، در   جناح بندى هاى سياس
شهرضا خطبا، علما و دانشمندانى هستند كه هر يك در 
رشته و جايگاه خود، در سطح بهترين دانشمندان  علمى 

كشور هستند و بايد از وجود آن ها استفاده شود.
ــج فرهنگ  ــرورت تروي ــد بر ض ــا تأكي ــن ب وى همچني
ــك  ــت: مهم ترين اعمال و مناس ــالمى در ادارات گف اس
ــت، ترويج اين فرهنگ در ادارات باعث ــالمى نماز اس اس

ــت  ــود كيفي ــوى ادارى و بهب ــالمت معن ــاء س  ارتق
خدمت رسانى به مردم مى شود.

حجت االسالم سيد عبداهللا بحرينى، استاد حوزه و دانشگاه 
و كارشناس مركز تخصصى نماز كشور نيز در اين همايش 
اظهار داشت: ترويج هر يك از دستورات و احكام اسالمى 
در جامعه نيازمند ايجاد دغدغه در مديران ارشد اجرايى 

كشور است.
ــزوم ترويج  ــبت به ل وى تصريح كرد: هرگاه مديران نس
ــه و در حوزه  ــى در جامع ــك دين ــكام، آداب و مناس اح
ــه و دين كنند،  ــاس وظيف وظايف و اختيارات خود احس
مى توانند با ابالغ شيوه نامه ها و دستورالعمل هايى اجراى 

آن را از مجموعه تحت امر خود مطالبه كنند.
ــور تاكيد كرد: انقالب  كارشناس مركز تخصص نماز كش
ــب براى ترويج احكام اسالمى را  اسالمى بسترهاى مناس
ايجاد كرده و در اين ميان نماز از بيشترين ارزش و اهميت 
برخوردار است تا جايى كه تنها اجالسى كه رهبر معظم 
ــاء آن را مخاطب قرار  ــاله در پيامى اعض انقالب همه س

مى دهند، اجالس سراسرى نماز است.
ــه ما به  ــت: هم ــوان داش ــالم بحرينى عن ــت االس حج

ــالمى نيازمنديم،  ــتورات و احكام و آداب اس ترويج دس
ــود،  ــتورات الهى اداره ش ــو دس ــه در پرت ــه اى ك جامع
ــد و تعالى ــه در آن زمينه رش ــت ك ــه اى امن اس جامع

 انسان ها فراهم شده است.
وى با تاكيد بر لزوم شناخت شاخصه هاى اصلى مديريت 
ترويج فرهنگ نماز در جامعه و ادارات دولتى گفت: نماز 
مهم ترين ركن دين است، ارزش و اهميت آن به اندازه اى 
ــت كه خداوند در 98 آيه قرآن كريم مستقيما به  زياد اس

اداى اين فريضه فرمان داده است.
ــور آموزش و پرورش  كارشناس مركز تخصصى نماز كش
را يكى از مهم ترين نهادهايى دانست كه نقش موثرى در 
ترويج مبانى دينى در جامعه دارد و افزود: تعليم و تربيت 
ــاس آموزه هاى دينى مهم و در عين حال نيازمند  بر اس
اتخاذ راهكارها و شيوه هايى است كه بايد با دقت معرفى 

و به كار برده شوند.
حجت االسالم بحرينى عنوان داشت: سن نوجوانى يكى 
از حساس ترين دوران حيات هر انسانى است در اين ايام 
روحيه پرسش گر افراد اقتضا مى كند به سواالت آن ها در 
خصوص مختلف از جمله مبانى مذهبى و اعتقادى پاسخ 
ــخ هاى مناسب در اين خصوص  داده شود، عدم ارائه پاس
باعث مى شود اين نسل از جامعه پيوند مناسبى با مبانى 

دينى برقرار نكنند.
ــم ترين  ــن و مه ــاس تري ــى از حس ــواده را يك وى خان
ــالمت  ــت و تاكيد كرد: س ــى دانس ــاى اجتماع گروه ه
ــى و ايمانى در ــاد روحيه دين ــواده ها و ايج معنوى خان

 آن ها در محيط خانواده ها، باعث شكل گيرى نسل هايى 
ــود و همين عامل در طول  مومن و معتقد به اسالم مى ش
ــلى به نسل بعدى  تاريخ باعث انتقال مفاهيم دينى از نس
ــناس مركز تخصصى نماز كشور اذعان  شده است. كارش
داشت: متاسفانه امروزه بحران خانواده يكى از جدى ترين 
ــهرهاى بزرگ  ــور است، در ش و مهم ترين معضالت كش
ــهرهاى كوچك يك چهارم ــوم ازدواج ها و در ش يك س

ــى ترين عامل  ــود و اصل  ازدواج ها منجر به طالق مى ش
در بروز چنين فاجعه اى بى توجهى به مبانى دينى و اصول 

و اركان مذهبى از جمله نماز است.
ــيارى از افراد  ــالم بحرينى اظهار داشت: بس حجت االس
ــند  ــج) را انتظار مى كش ــام زمان(ع ــور ام ــواره ظه هم
در حالى كه اولين مؤلفه حكومت امام زمان(عج) اقامه نماز 
ــت، هر كس در آرزوى ظهور آن حضرت است بايد در  اس

حيطه توانايى و وظايف خود، فرهنگ نماز را ترويج دهد.
در اين همايش مسووالن و نمايندگانى از ادارات و نهادهاى 

دولتى و اجرايى شهرستان حضور داشتند.

ــتان اصفهان گفت: مركز سونوگرافى  ــكى اس ــگاه علوم پزش معاون درمان دانش
بيمارستان شهداى دهاقان به زودى به بهره بردارى مى رسد.

 حميد طلوعى با بيان اين مطلب اظهار داشت: مركز راديولوژى اين بيمارستان نيز 
به زودى به بهره بردارى مى رسد.

وى در حاشيه بازديد از بيمارستان شهداى دهاقان خاطرنشان كرد: گسترش مراكز 
اورژانس تابع وزارت بهداشت است و باتوجه به مشكالت مطرح شده توسط نماينده 
شهرستان، فرماندار و درخواست استاندار اصفهان در خصوص رفع مشكل استقرار 
پايگاه اورژانس جاده اى در دهاقان و گلشن سعى مى كنيم تا چند ماه آينده پايگاه 

اورژانس شهر گلشن را به بهره بردارى برسانيم.
محور اصلى شهرستان دهاقان به بروجن و اصفهان از نظر ميزان تردد و تصادفات 

نيازمند به اوژانس جاده اى است.

ــوت و نامدار كاشانى كه  ــاعر پيشكس ــانى ش ــتاد عباس حداد كاش اس
ــتاره را در  ــان س ــهور 100 كهكش ترجمه منظوم قرآن كريم و اثر مش

كارنامه ادبى خود دارد در سن 93 سالگى بدرود حيات گفت.
 استاد عباس حداد كاشانى شاعر نامدار كاشانى كه به عنوان سخن پردازى 
ــبك در عرصه فرهنگ و ادب معاصر به شمار مى رود  بديع و صاحب س

پس از چند دهه زندگى ادبى، جاودانه ترين بيت زندگى اش را سرود.
اين شاعر آيينى برجسته با سرودن بالغ بر 150 هزار بيت كه عمده آن در 
حوزه شعر آيينى است يكى از اديبان فعال محسوب مى شد كه ترجمه 
منظوم قرآن كريم و اثر درخشان 100 كهكشان ستاره به همراه ديوان 

اشعار از جمله آثار مشهور اين شاعر كاشانى به شمار مى روند.   
استاد حداد كاشانى يكى از شعرايى است كه مقام معظم رهبرى نسبت 

به وى تفقد فراوان داشته اند .
استاد على اصغر صائم كاشانى در اين خصوص اظهار داشت: در ديدارى 
ــال 81 ــعرا و اديبان با مقام معظم رهبرى در س كه همراه جمعى از ش

 سال عزت و افتخار حسينى داشتيم، توفيق قرائت شعرى عاشورايى در 
ــورا را در محضر معظم له پيدا كردم كه مورد عنايت  توصيف غروب عاش

ايشان نيز قرار گرفتم. 
وى با بيان اينكه گويا مقام معظم رهبرى قبل از انقالب شبى را ميهمان 
استاد حداد كاشانى (شاعر معاصر) در ديار كاشان بوده اند، افزود: به واسطه 
ــتاد حداد از من جويا  ــان رو به من كردند و از احوال اس اين آشنايى ايش
ــخن تصريح كرد: در اين حين مقام معظم  شدند.رييس انجمن ادبى س
رهبرى با تبسمى رو به دكتر حداد عادل كردند و به طنز گفتند «آقاى 

حداد شما را نمى گويم... مقصودم آقاى حداد كاشانى است.»

ــوول امداد و نجات جمعيت هالل احمر نطنز گفت: دو كوهنورد اصفهانى كه  مس
ــده بودند توسط نيروى هاى هالل احمر نطنز  در قله كركس نطنز دچار حادثه ش

نجات يافتند.
ــت از قله  ــين اصباح اظهار كرد: خبر حادثه دو كوهنورد اصفهانى در بازگش  حس

كركس از مسير كشه به جمعيت هالل احمر نطنز واصل شد.
وى افزود: بالفاصله دو اكيپ امداد كوهستان و آمبوالنس جاده به محل اعزام شدند.

مسوول امداد و نجات جمعيت هالل احمر نطنز تصريح كرد: پس از حضور امدادگران 
ــانده و به  ــده بود به ثبات رس يكى از كوهنوردانى كه از ناحيه كمر دچار حادثه ش
ــتان نطنز اعزام كردند.وى گفت: حادثه ديده دوم نيز كه از ناحيه صورت  بيمارس
دچار جراحاتى شده بود در پايگاه كوهستان جمعيت، به صورت سرپايى مداوا شد.

ــته كوه هاى مركزى ايران است كه  كوهستان كركس، بخشى از نيمه شمالى رش
در غرب شهرستان نطنز واقع شده است. كوه كركس حاصل گدازه هايى است كه 

از راه شكاف هاى موجود در سطح زمين به بيرون راه  يافته اند.

ــه متعلق به  ــهر محمدآباد جرقوي ــرق اصفهان، ش ــرهنگ، در ش ــاختمان تاريخى اعيانى معروف به خانه س س
دوران قاجار خودنمايى مى كند.

ــى تبديل شده است. اين بنا نيز مانند   اين بناى تاريخى واقع در قلعه قديمى شهر است كه به موزه مردم شناس
ساير ابنيه تاريخى داراى سردر و هشتى ورودى و حياط بزرگ كه دور تا دور آن را اتاق ها محصور كرده، مى باشد.
ضلع شرقى شامل سه اتاق، دو اتاق 3 در 4 كه با يك درب به ايوان باز مى شود و يك اتاق سه درى بزرگ در ميان 
ــد، است و اين اتاق ها توسط سه درى هاى مشبك  كه شامل گنجه ها و پنجره هاى مشبك رو به حياط مى باش
ــت، ضلع شمالى بنا شامل دو اتاق به يكديگر متصل مى شود. در قسمت شمال شرقى بنا مطبخ قرار گرفته اس

ــك به حياط متصل  ــط دو راهرو كوچ ــط كه توس ــه درى در طرفين و يك اتاق پنج درى روبه حياط در وس  س
مى شود.

ــبيده به ديوار قلعه يك زيرزمين كه مخصوص نگهدارى مواد غذايى است و  ــمالى و چس در منتهى اليه ضلع ش
ــامل يك اتاق سه درى و يك ايوان و زيرزمين  در باالى آن يك اتاق پنج درى ديده مى شود، ضلع جنوبى بنا ش

بهار خواب و يك اتاق بزرگ با سقف هاى آجرى و ضربى مخصوص انبار غله وجود دارد.
ــت. از  ــيده اس ــار ملى ايران به ثبت رس ــت آث ــماره 14221 در فهرس ــال 1384 با ش اين بناى تاريخى در س
ــاى رنگى  ــه ه ــبك با شيش ــاى چوبى مش ــتفاده از در و پنجره ه ــى اس ــاى تاريخ ــن بن ــارز اي ــخصه ب مش
ــيد به ــوند نور خورش ــا باعث مى ش ــوع در و پنجره ه ــت و اين ن ــبز و زرد) در آن اس ــز ، س ــوردى ، قرم (الج
ــا و ايجاد نورهاى  ــه ه ــى رنگ هاى مختلف اين شيش ــود، از نظر روان شناس ــى وارد فضاى اتاق ش  اندازه كاف
ــدت اين تاثير را خنثى    ــان تاثيرات مختلفى مى گذارد كه هر رنگ كنار رنگ ديگر ش همرنگ شان بر روى انس

مى كند و مقدار مناسب آن را تنظيم و تعديل مى كند.
ــبز و زرد هستند و هر كدام  ــه هاى ارسى رنگ هاى الجوردى قرمز، س بيشتر رنگ هاى استفاده شده در شيش
ــتفاده از انواع نقش هاى گوناگون  ــناختى مجزايى دارند، سطح در و پنجره ها را با اس به تنهايى يك تاثير روانش
ــتند و تركيب هاى بديعى پديد مى آورند و بدين صورت  ــاده مى آراس ــه هاى رنگين و س گره سازى و با شيش
ــى و نورهاى رنگى باعث ايجاد زيبايى دلپذيرى مى شود.ناپسند دانستن  هماهنگى بين اين شبكه هاى هندس
ــمى به تدريج  ــاير هنرهاى تصويرى و تجس ــى و س ــانى و حيوانى در نقاش تقليد از نقش ها و صورت هاى انس

ــيارى از هنر هاى اسالمى چندان مورد توجه قرار نگيرد و جايگاه  موجب شد كه تقليد از طبيعت در فرهنگ بس
ــى و انتزاعى توجه بسيار كردند و در و پنجره هاى  وااليى نيابد.به همين جهت هنرمندان به تركيب هاى هندس

مشبك همچنين باعث محدود كردن ديد از بيرون به درون خانه و ايجاد محرميت مى شود.
در ساخت اين پنجره هاى چوبى از ميخ استفاده نمى شود و اگر هم استفاده شده، ميخ ها چوبى بوده است. براى 
محكم كردن ارسى ها كه تكه هاى چوب آن را تشكيل داده اند، چفت و بست يا همان زبانه نر و مادگى استفاده 
ــى ها زده نمى شد اما بسيار  ــيله وصل كننده ديگرى مانند چسب هم به قطعات ارس مى شد و با اينكه هيچ وس

محكم ساخته شده اند.
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دريچه

رييس اداره آموزش  و پرورش شاهين شهر با بيان اينكه ورودى دانش آموز به شاهين شهر 
ــتا تمهيداتى ــت: چنانچه در اين راس ــى ندارد، گف ــى آن هيچ گونه هم خوان با خروج
 انديشيده نشود در آينده نه چندان دور شاهين شهر با بحران آموزشى روبه رو خواهد شد.
ــوراى دانش آموزى ــط ش ــال با پرداختن به فعاليت هاى صورت گرفته توس  كريم كم
ــوراى ــال پياپى ش ــرد: براى پنجمين س ــهر اظهار ك ــرورش شاهين ش  آموزش  و پ
 آموزش  و پرورش شاهين شهر در بين تمامى شوراهاى آموزش  و پرورش استان اصفهان 
عنوان شوراى برتر را اذعان خود كرده است، كه اين موفقيت نشأت  گرفته از برگزارى 
منظم جلسات ماهانه شورا با حضور تمامى اعضا و پيگيرى تمامى مصوبات به تصويب 

رسيده آن بوده است.
وى يكى از معضالت مهم و پيش روى شاهين شهر را كمبود فضاهاى آموزشى عنوان كرد 

و افزود: رتبه سوم مدارس 2 نوبتى در استان اصفهان از آن شاهين شهر است.
ــته ــال گذش ــان كرد: در س ــهر خاطر نش ــوزش  و پرورش شاهين ش رييس اداره آم
ــال به بركت همين شورا، خيرين مدرسه ساز   232 كالس دو نوبتى داشته ايم كه امس
ــتان موفق به  اضافه كردن 54 كالس به فضاهاى آموزشى  ــووالن شهرس ــاير مس و س

شاهين شهر شده ايم.
وى رتبه رشد دانش آموزى شاهين شهر در بين مناطق آموزش  و پرورش استان اصفهان 
ــوم اعالم كرد و گفت: يكى از مهم ترين داليل نرخ رشد دانش آموزى شاهين شهر را س
ــت و بدون تعارف  ــاير نقاط كشور به اين شهر بوده اس  به دليل مهاجرت بى رويه از س
ــود در آينده نه چندان دور  ــتا تمهيداتى انديشيده نش عرض كنم چنانچه در اين راس

شاهين شهر با بحران آموزشى روبه رو خواهد شد.

ــط خيرين مدرسه ساز در شاهين شهر كمال از وجود يك صد كالس نيمه كاره كه توس
 بنا شده اند خبر داد و تصريح كرد: براى تكميل و آماده سازى اين كالس ها نياز به بودجه 

و تخصيص رديف اعتبارى است.
ــهر با خروجى آن هيچ گونه هم خوانى  وى با بيان اينكه ورودى دانش آموز به شاهين ش
ــته جمعيت دانش آموزى  ــال گذش ــت كه س ندارد، اظهار كرد: اين اتفاق در حالى اس
ــال اين جمعيت به مرز 30 هزار و  ــهر 28 هزار و 700 نفر بوده است اما امس شاهين ش
400 نفر رسيده است. رييس اداره آموزش  و پرورش شاهين شهر ادامه داد: اين جمعيت 
ــش از 400 تا 500 نفر ــال تحصيلى جارى بي ــت به طورى  كه در س رو به افزايش اس

 به جمعيت دانش آموزى شاهين شهر افزوده  شده است.
ــته اند بحران كمبود فضاهاى  وى با بيان اينكه 43 واحد غيرانتفاعى تا حدودى توانس
ــر جمعيت دانش آموزى  ــى را كنترل كنند، گفت: از تعداد 30 هزار و 400 نف آموزش

شاهين شهر نزديك به 5 هزار و 365 نفر در مدارس غيردولتى مشغول تحصيل اند.
ــوان  ــر عن ــزار و 500 نف ــهر را 3 ه ــى در شاهين ش ــال ورودى كالس اول ابتداي كم
ــه داد: اختالف  ــمرد و ادام ــم را 2 هزار نفر برش كرد و همچنين خروجى كالس شش

بيش از يك هزار  نفرى به خوبى مشهود است.
ــى براى  ــاص  يافته فضاى ورزش ــرانه اختص ــتان اصفهان س ــت: در اس وى بيان داش
ــت. اين سرانه در شاهين شهر 7 سانتى متر مربع  هر دانش آموز 27 سانتى متر مربع اس
براى هر دانش آموز مى رسد و بدين معنى است كه شاهين شهر كمترين فضاى ورزشى 

در استان اصفهان براى هر دانش آموز را  دارد.
ــوراى  ــه با كمك هاى ش ــا بيان اينك ــهر ب ــوزش  و پرورش شاهين ش رييس اداره آم

آموزش  و پرورش منطقه آموزشى شاهين شهر تمامى كالس هاى چندپايه برچيده شد؛ 
از برگزارى جشن ستارگان يا همان معرفى و تقدير از برترين هاى آموزشى، كنكورى، 

معدلى، پرورشى و ورزشى شاهين شهر در يك سال گذشته خبر داد.
ــه  ــاس مصوب ــر اس ــرد:  ب ــه ك ــود اضاف ــاى خ ــرى از صحبت ه ــش ديگ وى در بخ
مجلس شوراى اسالمى و با كمك شورا توانستيم تعداد زيادى از معلمين باتجربه مشغول 
در پيش دبستانى را جذب و كمبود نيروى انسانى در آموزش و پرورش شاهين شهر را 

از اين طريق جبران كنيم.
ــا در  ــتانى پرواز با كمك هس ــنواره اس ــال نهمين دوره جش كمال با بيان اينكه امس
شاهين شهر برگزار شد، بيان كرد: در سال آينده اولين دوره جشنواره پرواز با ميزبانى 
ــوراى  ــان اينكه اگر همكارى ش ــان با بي ــد.وى در پاي ــهر برگزار خواهد ش شاهين ش
ــال گذشته نمى توانستيم 2  ــى نبود س آموزش  و پرورش در حوزه فعاليت هاى پرورش
نمازخانه به مجموعه فضاهاى آموزشى اضافه كنيم، تصريح كرد: در ابتداى امسال دومين 
ــهر با حضور مسوولينى از وزارت المپياد ورزشى استان اصفهان در منطقه شاهين ش

 آموزش  و پرورش برگزار شد.

فرماندار شهرضا:

استفاده از علـم بايد فارق از جناح بندى سياسى باشد

ــرورش آران و بيدگل از  ــناس فنى و حرفه اى و كار دانش آموزش و پ  كارش
پيشرفت چشمگير رتبه شاخه فنى و حرفه اى اين آموزش و پرورش در بين 

نواحى و مناطق استان اصفهان خبر داد.
ــتان آران و بيدگل در ميانگين  ــال رتبه شهرس ــين خالقى افزود: امس حس
ــان رتبه13  ــتان اصفه ــى از بين 36 ناحيه و منطقه اس نمره و درصد قبول
ــه با رتبه سال قبل پيشرفت 10 پله اى  اعالم شده است. اين رتبه در مقايس

داشته است.
وى اظهار كرد: نواحى و مناطق داراى رتبه بهتر در آموزش و پرورش بيشتر 
ــهرهاى نزديك به مركز استان است كه  شامل نواحى پنج گانه اصفهان و ش
از لحاظ امكانات آموزشى وضعيت مناسب ترى دارند. رتبه آران و بيدگل در 
حالى داراى پيشرفت خوبى در سطح استان شد كه شهرستان هاى همجوار 

آران و بيدگل شرايط و رتبه خوبى در سال جارى كسب نكردند.
كارشناس فنى و حرفه اى و كار دانش آموزش و پرورش آران و بيدگل برگزارى 
كالس هاى فوق برنامه، مجهز كردن كارگاه ها به وسايل و تجهيزات مورد نياز، 
ــتياق در بين دانش آموزان، ثبت نام از دانش آموزان با  ايجاد زمينه هاى اش
رتبه هاى خوب در آموزش هاى فنى و حرفه اى و تدوين برنامه هاى آموزشى 
براى واحدهاى آموزشى فنى و حرفه اى و كاردانش را از داليل اصلى پيشرفت 

در كسب رتبه بهتر اعالم كرد.
خالقى با اشاره به اينكه امسال نيز همانند سال قبل دو رتبه تك رقمى كنكور 
سراسرى فنى و حرفه اى توسط دانش آموزان آران و بيدگلى كسب شد، گفت: 
ــازار كار، دانش آموزان ــى آموزش هاى فنى و حرفه اى به ب با توجه به نزديك

 انگيزه زيادى براى حضور در اين آموزش ها پيدا كرده اند.
ــته هاى  ــش از 800  نفر در رش ــوز آران و بيدگلى بي ــزار دانش آم از 17 ه

فنى و حرفه اى و كاردانش تحصيل مى كنند.

مراسم گل ريزانى براى حمايت از قهرمان ووشوى نجف آباد كه طى حادثه اى دچار 
ضايعه نخاعى شد، برگزار مى شود.

محمدجواد كاويان پى اظهار داشت: محمد حقيقى قهرمان ووشوكار نجف آبادى 
اخيرا طى يك تصادف رانندگى مصدوم شده و دچار ضايعه نخاعى شده است.

ــكان ايران در داخل و خارج  ــوكار افزود: به دنبال قطع اميد پزش مربى اين ووش
كشور از درمان ضايعه نخاعى حقيقى، تصميم گرفتيم مراسم گل ريزانى را براى 

جمع آورى كمك هاى مالى به اين قهرمان برگزار كنيم.
ــاعت 19 در تاالر فانوس واقع در مسير  به گفته وى مراسم گل ريزان امروز  از  س
جاده نجف آباد به فوالدشهر برگزار مى شود و در پى هماهنگى هاى صورت گرفته، 

قرار است بخش هايى از اين مراسم از بخش هاى خبرى صداوسيما پخش شود.
ــش خبرى اين برنامه از سوى رسانه ها،  ــو ضمن درخواست پوش اين مربى ووش
ــوى نجف آباد و ــواده بزرگ ووش ــكاران و خان ــووالن، ورزش تصريح كرد: از مس
ــده و خواستار مشاركت  ــتان اصفهان براى حضور در اين مراسم، دعوت  ش  اس

عموم مردم در اين اقدام انسان دوستانه هستيم.
ــترى بود،  ــتان بس ــه محمد حقيقى در بيمارس ــرد: طى زمانى ك وى تأكيد ك
ــى و اعالم نظر به مراكز معتبر داخلى و خارجى  پرونده پزشكى وى جهت بررس

ارسال شد اما متأسفانه در شرايط كنونى امكان معالجه اين قهرمان وجود ندارد.
كاويان پى يادآور شد: حقيقى كه از سه  سالگى نيز پدر جانباز خود را از دست  داده، 
عالوه بر هزينه هاى درمانى، مجبور است هزينه هاى سنگينى را بابت پرستارى 
ــكالت موجود  ــاز پرداخت كند كه اين امر مى تواند مش و تهيه داروهاى موردني
ــهريان نجف آبادى و  زندگى اين قهرمان را چندين برابر كند و اميدواريم همش

ورزش دوستان حضور چشمگيرى در اين مراسم گل ريزان داشته باشند.

رييس اداره آموزش  و پرورش شاهين شهر:

ورودى دانش آموز به شاهين شهر با خروجى آن هيچ گونه هم خوانى ندارد

نگاهى به جاذبه هاى گردشگرى شهرستان هاى استان اصفهان؛

خانه تاريخى سرهنگ محمد آباد جرقويه
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زبان خوراكى ها

دريچهنكته ها

ــالمت كلى چشم دارد،  ــنيده ايم كه هويج نقش بزرگى در س ــه ش هميش
ــش خطر ابتال به  ــتند كه منجر به كاه ــاى ديگرى هم هس اما خوراكى ه

بيمارى هاى چشمى مى شوند.
ــت  ــم ها نيازمند پيروى از همان راهنمايى هايى اس ــالمت چش حفظ س
ــترول، پيشنهاد  ــار خون و كلس ــالمت قلب، كنترل فش كه براى حفظ س
ــالمت  ــالم براى حفظ س ــيوه تغذيه اى س ــت. پيروى از 10 ش ــده اس ش

چشم ها مفيد است:
ــره رنگ مانند  ــبزيجات تي ــن و زيگزانتين موجود در س كلم پيچ: لوتئي
ــفناج، برگ چغندر، كلم پيچ و ... براى بهبود ديد و كاهش خطر ابتال به  اس
دژنراسيون ماكوال وابسته به سن موثر است. آنتى اكسيدان هاى موجود در 
اين سبزيجات در واقع يك عينك آفتابى طبيعى براى دفاع از چشم در برابر 

اشعه ماوراء بنفش خورشيد هستند.
ــار از آنتى اكسيدان ها، توت ها نقش  انواع توت ها: در ميان منابع سرش
مهمى در كاهش خطر ابتال به سرطان، بيمارى هاى قلبى عروقى و آلزايمر 

بازى مى كنند. 
ــيدان هاى موجود در توت ها  مطالعات همچنين نشان داده كه آنتى اكس
خطر ابتال به دژنراسيون ماكوال، آب مرواريد، و ديگر بيمارى هاى چشم را 

كاهش مى دهد.
هويج: ويتامين آ موجود در هويج براى جلوگيرى از شب كورى و سالمتى 
شبكيه بسيار موثر است. همچنين خطر ابتال به آب مرواريد و دژنراسيون 
ــر خوراكى هاى نارنجى رنگ مانند  ماكوال را كاهش مى دهد. هويج و ديگ

انبه، سيب زمينى، طالبى، زردآلو و ... دوز باالى ويتامين آ را دارند.
شير: منبع خوبى از ريبوفالوين است و كاهش خطر ابتال به آب مرواريد را 
به همراه دارد. ويتامين آ در شير نيز موجود است. پنير، تخم مرغ و جگر نيز 

از منابع حيوانى ديگر سرشار از ويتامين آ هستند.
گوشت گاو: گوشت گاو بدون چربى منبع بسيار خوبى از مواد معدنى است 
كه به جذب آنتى اكسيدان ها و مبارزه با بيمارى ها كمك مى كند. گوشت 

گاو همچنين سرشار از روى است كه به سالمت شبكيه كمك مى كند.
ــيدهاى چرب امگا 3 در ماهى هاى چرب منجر به كاهش خطر  ماهى: اس
ــود. حداقل دو وعده ماهى در هفته براى  ابتال به دژنراسيون ماكوال مى ش

كاهش خطر ابتال به آب مرواريد نيز توصيه مى شود.
بادام: منبع عالى ويتامينEاست كه از چشم در برابر آسيب راديكال آزاد 
محافظت مى  كند. ويتامينEاز پيشرفت آب مرواريد و دژنراسيون ماكوالر 
تباهى لكه زرد پيش گيرى مى  كند .بادام، دانه آفتابگردان، فندق همه منبع 

عالى اين ويتامين است.
نتايج بررسى هاى اخير نشان مى  دهد، مصرف تركيبى از مواد مغذى مفيد 

براى چشم به طور موثر پيشرفت بيمارى تباهى لكه زرد را كند مى  كند.
بنابراين به جاى تمركز كردن روى يك ماده مغذى، از ميوه و سبزى  هاى 
ــتفاده كنيد و  ــالم، كربوهيدرات سرشار از فيبر اس متنوع، چربى  هاى س

مصرف گوشت قرمز، شكر و آردهاى تصفيه شده را كم كنيد.

ــت بوقلمون، ارزش غذايى، انواع و دستور پخت صحيح آن،   در اينجا به فوايد گوش
ــت ها و خطرات احتمالى استفاده از آن اشاره مى كنيم. هر  مقايسه آن با ساير گوش
ــرم پروتئين دارد و  ــت بوقلمون، 125 كالرى، 2 گرم چربى، 26 گ 85 گرم از گوش
ــت. در مقابل هر 85 گرم از گوشت بوقلمون  در عين حال كربوهيدرات آن صفر اس
تيره حاوى 147 كالرى، 5 گرم چربى، 24 گرم پروتئين و صفر كربوهيدرات است. 
ــى همچون روى،  ــاى B6 و B12 و مواد معدن ــت بوقلمون حاوى ويتامين ه گوش
ــت بوقلمون تيره ويتامين ها و مواد معدنى  ــت. گوش سلنيوم، كولين و نياسين اس
ــت. ماده اى ديگر در  ــترى دارد، اما از طرف ديگر چربى و كالرى آن بيشتر اس بيش
گوشت بوقلمون وجود دارد كه به آن اسيد آمينه تريپتوفان مى گوييم و ممكن است 
مقادير زياد آن موجب خوابيدن شود. گوشت بوقلمون سرشار از پروتئين است. به 
ــاس سيرى و پرى كنيد.  همين دليل باعث مى شود با خوردن مقدارى از آن احس
پروتئين هاى موجود در گوشت بوقلمون باعث به وجود آمدن توده عضالنى بدون 
چربى مى شود و بعد از غذا خوردن سطح انسولين خون را ثابت نگه مى دارد. قسمت 
سينه گوشت بوقلمون از ساير قسمت هاى آن چربى و كالرى كمترى دارد. تحقيقات 
نشان داده است كه سلنيوم موجود در گوشت بوقلمون مى تواند خطر ابتال به سرطان 

پوست، مثانه، پروستات، ريه و همچنين سرطان هاى گوارشى را كاهش دهد.
اين نكات را هنگام استفاده از گوشت بوقلمون رعايت كنيد

ــده اجتناب كنيد. گوشت بوقلمون فرآورى  از مصرف گوشت بوقلمون فرآورى ش
ــون، هات داگ،  ــون ژامب ــى و خوراكى هايى همچ ــواد غذاي ــده مى تواند در م ش
ــود  ــده وج ــخ زده و بسته بندى ش ــر ي ــون و همبرگ ــت بوقلم ــر گوش همبرگ
ــديم، مواد نگهدارنده و نمك  ــار بودن از س داشته باشد. اين گوشت به علت سرش

توصيه نمى شود.
ــازه و  ــون ت ــت بوقلم ــده از گوش ــون برآورى ش ــت بوقلم ــاى گوش ــه ج ب
ــرورش داده  ــع پ ــى و مرات ــرايط طبيع ــه در ش ــد ك ــتفاده كني ــك اس اورگاني
ــرورش داده  ــات پ ــه در كارخانه ج ــت هاى ك ــالف گوش ــر خ ــت و ب ــده اس ش
ــديم  ــك و س ــده، آنتى بيوتي ــده، طمع دهن ــواد نگهدارن ــه آن م ــود ب مى ش
ــبت به بوقلمون هاى  ــت و به همين دليل سطح امگا 3 باالترى نس تزريق نشده اس
ــتفاده از گوشت بوقلمون فرآورى شده خطر  پرورش داده شده در كارخانه دارد. اس
ــرطان،  ــار خون باال، س ــكالت قلبى، فش ابتال به بيمارى هايى همچون چاقى، مش
كليترل باال و نابارورى را افزايش مى دهد. پس بهتر است از گوشت بوقلمون طبيعى 

استفاده كنيد.
دستور پخت صحيح گوشت بوقلمون

ــه 165 درجه  ــرارت داخلى آن ب ــى بپزيد كه درجه ح ــت بوقلمون را تا زمان گوش
فارنهايت برسد تا از اين طريق خطر ابتال به بيمارى  ناشى از مواد غذايى از اين دست 

را كاهش دهيد.

ــدر به منزله  ــيدن روزانه يك ليوان آب چغن ــه محققان، نوش به گفت
مصرف مقدار زيادى آنتى اكسيدان، ويتامين و مواد معدنى است.

ــدر پى برده و  ــه خواص آب چغن ــان در مطالعات اخير خود ب محقق
نوشيدن روزانه يك ليوان آب آن را به افراد توصيه مى كنند.

ــده چغندر، تصفيه خون است. طبق مطالعه  يكى از خواص اثبات ش
ــمندان، دختران نوجوانى كه از كم خونى رنج مى بردند،  اخير دانش
تنها با 20 روز مصرف روزانه يك ليوان آب چغندر سطح آهن خونشان 
را بهبود بخشيدند. چغندر منبع غنى آهن، ماده غذايى موردنياز براى 
ــت. همچنين اين آب ميوه گياهى براى زنان  تشكيل هموگلوبين اس

باردارى كه با كمبود آهن روبه رو هستند نيز بسيار مفيد است.
يكى از خواص ديگر چغندر، توانايى آن در حفظ سالمت قلب است. 
ــاى قلبى،عروقى  ــاير بيمارى ه ــار خون باال يا س افراد مبتال به فش
ــك بزرگى كنند. آب  ــيدن آب چغندر به خود كم مى توانند با نوش
ــرده و وضعيت گردش خون  ــاع عروق خونى كمك ك چغندر به اتس
را بهبود مى بخشد. محققان اثبات كرده اند كه نوشيدن آب چغندر 
ــورت خام به مدت دو  ــرم از اين ماده خوراكى به ص حاصل از 500 گ

هفته فشار خون را كاهش مى دهد.
آب چغندر باعث حفظ جوانى مغز مى شود. مطالعات نشان مى دهد 
ــيد نيترات مانع از جريان خون مغزى مى شود كه اين به  فقدان اكس
ــرعت روند پيرى مغز و مرگ نورون هاست. مصرف چغندر  معناى س
ــوول عملكرد  ــش كورتكس قدامى مغز كه مس به احياى دوباره بخ
ــت كمك مى كند. در نتيجه مانع از بروز اختالالت  شناختى مغز اس

مغزى مرتبط با سن نظير دمانس، آلزايمر و زوال عقل مى شود.
ــت. درحالى كه اكثرا چغندر  خاصيت ديگر چغندر كنترل ديابت اس
ــا آب اين گياه به  ــى مى دانند، ام ــه براى افراد ديابت را غذاى ممنوع
ــن عصاره منبع  ــى كند؛ چراكه اي ــولين كمك م بهبود عملكرد انس
ــت كه به كاهش سطح گلوكز، افزايش  غنى از بتاالين و نئوبتانين اس
حساسيت به انسولين و ممانعت از تغييرات اكسايشى ناشى از استرس 

در بيماران ديابتى كمك مى كند.
ــگيرى ــرطان پيش ــوى ديگر وجود بتانين در چغندر از بروز س از س

 مى كند؛ چراكه اين ماده نقش مهمى در حذف توكسين ها و ممانعت 
از رشد سلول هاى گوناگون سرطانى دارد.

براى داشتن چشم هاى سالم 
چه بخوريم؟

خواص بى نظير گوشت بوقلمون

خواص آب چغندر
ــه نگران  ــرادى ك همه  اف
ــتند از  ــا هس ــالمتى م س
ــك گرفته تا مادرها و  پزش
ــه  خوردن  ــر روز ب غيره ه

صبحانه تأكيد مى كنند.
ــب اندامتان  ــه تناس اگر ب
ــد و  ــى دهي ــت م اهمي
ــالم  مى خواهيد الغر و س
بمانيد، بدانيد كه خوردن 
ــما را  ــالم ش ــه  س صبحان
ــك تر  ــان نزدي ــه هدفت ب
ــن مطلب  ــد. در اي مى كن
شما را با 6 دليل مهمى كه 
اين وعده  غذايى به الغرى 
ــك  ــدام كم ــب ان و تناس

مى كند بيشتر آشنا مى كنيم .لطفا با ما همراه باشيد.
چرا صبحانه مهم ترين وعده غذايى روزانه محسوب مى شود؟

ــن ماندن نياز  ــور كنيد كه براى روش ــان را مانند اجاقى تص مى توانيد بدنت
ــد.  اين وعده   ــزم را بازى مى كن ــز همان نقش هي به هيزم دارد. صبحانه ني
ــت. صبحانه  ــى بوده و از اهميت بااليى برخوردار اس غذايى اولين وعده غذاي
ــوزاندن كالرى هاى دريافتى و براى تحريك متابوليسم بدن الزم است تا س

ــوند. متخصصان تغذيه  دانشگاه   انرژى هاى مصرفى در طول روز كنترل ش
ــود را با  ــه روز خ ــد افرادى ك ــيده ان ــن نتيجه رس ــه اي Edith Cowan ب

صبحانه اى سالم شروع مى كنند تغذيه  سالم ترى دارند.
صبحانه براى تحريك سوخت و ساز بدن

اگر دوباره همان مثال اجاق را در نظر بگيريم و يا اينكه بدن را به يك ماشين 
تشبيه كنيم صبحانه همان بنزين است و صرف نظر كردن از آن اختالالتى در 

عملكرد اين ماشين خواهد داشت.
ــان مى دهد افرادى كه از صبحانه  ــگاه هاروارد، نش  نتايج پژوهش هاى دانش
ــادى ويتامين و مواد  صرف نظر مى كنند عالوه بر اينكه از دريافت ميزان زي
مغذى ضرورى مانند فيبرها محروم مى مانند، متابوليسم يا همان سوخت ساز 

بدنشان نيز در وضعيت شبانه قرار مى گيرد. 
يعنى استارت سوخت و ساز زده نمى شود و بدن مجبور مى شود تمام روز را به 

حالت ناشتا سپرى كند. اين وضعيت به نفع بدن نخواهد بود.
صبحانه براى تنظيم قند خون بدن

صرف نظر كردن ازاينكه صبحانه ارتباط زيادى با اشتها دارد، نخوردن صبحانه 
ــود و اين مساله فرد را بيشتر به سمت  باعث كاهش تدريجى قند خون مى ش
ريزه خوارى به خصوص خوردن شيرينى جات مى كشاند.  همين مساله نيز 
دزد انرژى است. محققان دانشگاه ناتينگهام ثابت كرده اند افرادى كه صبحانه 
ــيرين و چرب  ــترى به خوردن غذاهاى ش نمى خورند در طول روز ميل بيش
ــى هاى همين  ــرژى را كاهش دهد. نتايج بررس دارند كه مى تواند  ميزان ان
محققان نشان مى دهد افرادى كه از مصرف صبحانه صرفن ظر مى كنند مواد 
غذايى ناسالم ترى  را براى مصرف انتخاب مى كنند و در وعده  ناهار نيز حجم 

ــترى غذا مى خورند؛  بيش
ــتر از افرادى كه  يعنى بيش
ــا خوردن  ــان را ب صبحش

صبحانه آغاز كرده اند.
صبحانه چگونـه زمينه 
الغرى را فراهم مى كند؟

محققان معتقدند افرادى 
ــى خورند  ــه صبحانه نم ك
ــتند. محققان  چاق تر هس
مايوكلينيك به اين نتيجه 
ــرادى كه از  ــيده اند اف رس
خير صبحانه مى گذرند به 
سمت مصرف مواد غذايى 
ــر و پرحجم تر  پركالرى ت
مى روند و در نتيجه زمينه 
چاقى آنها فراهم مى شود.اين افراد مواد غذايى سرشار از كالرى، چربى هاى 
ترانس و قند بيشترى مصرف مى كنند تا با سرعت بيشترى گرسنگى آنها را 

برطرف كند.
 اين افراد معموالً از مشترى هاى دايم فست فودها و قنادى ها هستند و همين 
مساله در عملكرد انسولين اختالل ايجاد كرده و وضعيت ذخيره چربى در بدن 

را تشديد مى كند.
صبحانه براى افزايش انرژى و تمركز

 (American Dietetic Association) (ADA )ــان به عقيده محقق
صبحانه نه تنها براى افراد بزرگسال مهم است بلكه براى كودكان در حال رشد 
نيز از اهميت ويژه اى برخوردار است. صبحانه خورها كمتر مريض مى شوند؛ 
چون ميل زيادى به مصرف غذاهاى سالم تر دارند و همچنين ميزان كلسترول 
ــت اين محققان ثابت كرده اند كودكانى كه روز خود را با  ــان كمتر اس خونش

صبحانه اى سالم و مغذى شروع مى كنند عملكرد بهترى در مدرسه دارند. 
به عقيده اين محققان كودكانى كه صبحانه كامل مى خورند انرژى بيشترى 
براى بازى دارند و قدرت تمركز، يادگيرى و حل مسايل آنها باالتر است. اين 
ــت و چشم دارد نيز بهتر  كودكان در انجام كارهايى كه نياز به هماهنگى دس

عمل مى كنند.
افرادى كه صبحانه مى خورند سالم تر هستند

احتماال  بارها شنيده ايد كه صبحانه را بايد مانند يك پادشاه خورد. اگر جزو 
افرادى هستيد كه صبح ناشتا از منزل بيرون مى زنند بهتر است از همين فردا 
ــروع كنيد. محققان Web MD داليل زيادى را براى  صبحانه خورى را ش
خوردن صبحانه كامل عنوان كرده اند.  به عنوان مثال افرادى كه صبحانه صرف 
مى كنند عمر بيشترى داشته و در سالمت باالترى به سر مى برند. اين افراد 
ــن مربوط به چاقى (مانند  همچنين كمتر در معرض بيمارى هاى قلبى مزم

ديابت) و اضافه وزن قرار مى گيرند.
ــه مصرف  ــون ميل زيادى ب ــوند؛ چ ــر مريض مى ش ــه خورها كمت  صبحان
ــان  ــترول خونش ــزان كلس ــن مي ــد و همچني ــر دارن ــالم ت ــاى س غذاه

كمتر است.

الغرى و سالمت، با خـوردن صبحـانه

بيشتر بدانيم

طب سنتى

ويتامين B12 باعث افزايش سوخت و ساز بدن مى شود.محققان به يك دستاورد 
 B12 ــت يافته اند ، و آن هم اثرات ويتامين جديد ديگر، درباره كاهش وزن دس

بر كاهش وزن است.
ــود آن را بخوانيد.  ــواص تا عاليم كمب ــاره اين ويتامين از خ جزييات كامل درب
ــرژى مضاعفى ــه واقعا به بدن ان ــت؛ چرا ك ــن B12 ويتامين انرژى اس ويتامي
ــتگى و سرعت بخشيدن به متابوليسم   مى دهد. نقش اين ويتامين در رفع خس
ــتند.  ــوول توليد هموگلوبين هس ــون نيز مس ــت. گلبول هاى قرمز خ بدن اس

هموگلوبين اكسيژن را از ريه به سرتاسر بدن منتقل مى كند.
تزريق ويتامين B12 و كاهش وزن

بسيارى از مردم اين ويتامين را در عضله خود تزريق مى كنند. تزريق در عضله 
ــاس خستگى  به جذب بهتر اين ويتامين كمك مى كند. اين افراد اكثرا از احس
ــق اين ويتامين  ــراد معتقدند كه با تزري ــده اى از اين اف مزمن رنج مى برند. ع
كاهش وزن داشته اند، اما تزريق اين ويتامين به طور مستقيم باعث كاهش وزن 

نمى شود. 
پس چه علتى باعث كاهش وزن اين دسته مى شود؟

ــوخت و ساز بدن  فاكتورهاى زيادى وجود دارد. ويتامين B12 باعث افزايش س
ــاله به نوبه خود باعث كاهش وزن خواهد شد. اينگونه افراد  مى شود كه اين مس

معموال كسانى هستند كه تمايل به حفظ سالمتى و آگاهى از سالمتى بدن خود 
را دارند. بنابراين رژيم هاى گياه خوارى و يا تناسب اندام را رعايت مى كنند. از 
طرفى كوباالمين باعث انرژى بخشيدن به بدن مى شود و به اين افراد انرژى الزم 
ــان را مى دهد.  براى ورزش و فعاليت هاى بدنى و همچنين حفظ رژيم غذاييش
ــترس و افسردگى دارد؛ يعنى  همچنين اين ويتامين نقش مهمى در كاهش اس
ــود. در كنار  باعث كاهش مواردى كه ارتباط زيادى به افزايش وزن دارند مى ش
منفعت هاى زيادى كه دريافت اين ويتامين براى بدن دارد ممكن است برخى 
ــواد ديگرى را همزمان مصرف  عوارض جانبى را براى برخى افراد كه دارو و يا م
مى كنند و يا داراى شرايط بدنى خاصى هستند به همراه داشته باشد. بنابراين 

حتما قبل از تزريق آن با پزشك مشورت كنيد.
ويتامين B12, رفع خستگى بدن

ــيدن به متابوليسم بدن كمك  ــتگى و سرعت بخش ويتامينB 12 در رفع خس
مى كند.

B12 كمبود ويتامين
ــمار مى آيد. در حالت  كمبود اين ويتامين يك خطر جدى براى سالمتى به ش
ــى كند، اما در مواردى مانند  طبيعى بدن به ميزان الزم اين ويتامين را جذب م
ــت اين ويتامين به درستى جذب بدن نشود و بدن  بيمارى و يا پيرى ممكن اس
كمبود آن را احساس كند. كاهش وزن يكى از عاليم كمبود اين ويتامين است. در 
موارد شديد تر ممكن است منجر به آسيب دايم عصبى در صورت عدم درمان نيز 
بشود. مقادير كافى اين ويتامين براى حفظ سالمتى و كاركرد درست بدن بسيار 
ضرورى است و فرد مبتال به كمبود ويتامين B12 با دريافت كپسول و يا تزريق 

عضالنى تحت درمان قرار خواهد گرفت.
B12 رژيم غذايى و ويتامين

ــويد كه رژيم  ــى را دنبال مى كنيد بايد مطمئن ش زمانى كه رژيم غذايى خاص
متعادلى داريد و تمامى مواد مغذى مورد نياز بدنتان از طريق اين رژيم به بدنتان 
خواهد رسيد. كوباالمين يكى از اين مواد مغذى است كه بايد در رژيم غذاييتان 

گنجانده شود.
B12 منابع غنى ويتامين

ــاير محصوالت لبنى، تخم مرغ و ماهى و … از منابع  ــير و س ــت، مرغ، ش گوش
ــى از منابع اصلى  ــوالت حيوان ــا كه محص ــتند. از آنج ــن ويتامين هس غنى اي

ــى رود، بنابراين  ــمار م ــه رژيم هاى اين ويتامين به ش افرادى ك
ــرده اند بايد  توجه بيشترى به گياه خوارى را انتخاب ك

دريافت اين ويتامين از طريق 
ــاى  ه ــل  مكم

غذايى داشته 
و ــنـد  بــاش
ــى توجهى   ب
ــن  ي ا ــه  ب

ــن  ممك ــه  قضي
ــب  موج ــت  اس
ــران  ــاى جب ضرره

ناپذيرى شود.

B12 نكاتى مهم درباره ويتامين

نارگيل، با نام علمي (Cocos nucifera) گياهي است كه ابتدا در جنوب 
آسيا كشت مي  شد و در حال حاضر به صورت درخت نارگيل در تمام مناطق 
ــمت  هاي اين درخت  ــوس آرام از تمام قس ــتوايي وجود دارد. مردم اقيان اس

استفاده كرده و آن را به عنوان يك غذاي اصلي مصرف مي  كنند.
فوايد قسمت هاي مختلف درخت نارگيل:
ريشه : قابض، ادرارآور(مدر) و كرم ُكش.

شيره گل:,شيرين و مطبوع، تب بُر، مقوي باء(تقويت كننده  نيروي جنسي)، 
نشاط آور، مدر و سمي.

پوسته: مدر (ادرارآور) و برطرف كننده  بوي بد
 مغز: شيرين، خنك كننده، روغني، اشتهاآور، مقوي باء، ملين(ضد يبوست) 

و نيروبخش
ــاء ، ادرارآور،  ــده، مقوي ب ــده، هضم كنن ــيرين و گوارا، خنك كنن  آب: ش

كرم كش و نيروبخش
ــرات، هضم كننده، مقوي باء،   روغن: شيرين، ضد عفوني كننده، دافع حش

اشتهاآور و تقويت كننده موي سر
اثرات درماني نارگيل:

 اسهال:
آب نارگيل يك غذاي ايده آل براي جايگزين كردن مايعات از دست رفته در 

اسهال مي  باشد.
 سنگ هاي ادراري (مانند سنگ مثانه):

براي درمان سنگ هاي ادراري، گل  هاي نارگيل را خشك كرده و پودر كنيد 

و سپس آن را با ماست بخوريد.
 سردرد:

ــردردي را كه در اثر تماس زياد با نور خورشيد بروز مي كند،  آب نارگيل س
تسكين مي  دهد.

 كرم ها:
ــه نارگيل با مقدار كمي از انقوزه براي پاك سازي و رهايي از  جوشاندن ريش

كرم  هاي روده بسيار نافع است.
زخم و جراحت:

روغن كهنه نارگيل، تسكين دهنده سريع زخم  ها مي  باشد.
 استفراغ:

اضافه كردن شكر، عسل و پودر فلفل به آب نارگيل يك تركيب مطلوب براي 
پيشگيري از استفراغ مي  باشد.

 زخم هاي دهاني:
غرغره كردن شيره  حاصل از نارگيل چرخ و رنده شده براي تسكين و معالجه   

زخم هاي دهان مفيد است.
خارش:

در خارش هاي معمول، شير نارگيل براي كاهش التهابات سودمند و كاربردي 
است.

 جاي زخم (اسكار):
پوست درخت  انجير مقدس هندي و انجير معابد را در شيرنارگيل به صورت 
خمير در آورده و در سرتاسر زخم  ها بماليد. اين كار به تسكين و ترميم پوست 

به دليل خاصيت  قابض و مغذي بودن اين تركيب، كمك مي  كند.
اگزما:

چند عدد سير را در روغن نارگيل بيندازيد و روي شعله گاز قرار دهيد تا رنگ 

آن تيره شود. سپس اين سيرها را در روغن نارگيل له كنيد. بعد، آن را از صافي 
رد كنيد. اين مخلوط يك تركيب موثر براي رفع التهابات ناشي از اگزماست.

 رشد موها:
ــراي تغذيه  ــيار موثر ب ــيره نارگيل يك عمل بس ــوي موها با ش ــت وش شس
قسمت  هاي انتهايي ريشه  ي موها ست. اين كار در بين هندي  ها كه موهايي 

بسيار جذاب دارند، شايع است.
چند نكته:

ــيره نارگيل همان مايع آبكي  شيره نارگيل با شير نارگيل متفاوت است. ش
درون نارگيل است، اما شير نارگيل از جوشاندن مخلوط مساوي آب و گوشت 
نارگيل خرد شده حاصل مي شود.به طوري كه وقتي به حالت كف آلود درآمد 

آن را از شعله بر مي دارند و سپس صاف مي كنند.
 * نارگيل به دليل داشتن چربي زياد و مواد مغذي، چاق كننده است.

* نارگيل هنگامي كه نارس است مقدار بيشتري شيره دارد ولي به تدريج كه 
ميوه مي  رسد مقدار شيره آن كمتر مي شود. پس براي اطمينان از تازه بودن 
ــيره آن را بشنويد. دقت  نارگيلي كه مي خريد، آن را تكان دهيد تا صداي ش

كنيد نارگيلى كه  سنگين ترباشد، تازه تر است.
ــت در گرم مزاجان مشكالتي ايجاد  * اين ميوه به دليل گرم بودن ممكن اس
ــرش، ليمو و يا هندوانه  ــراد بايد آن را با ميوه هاي ت كند. بنابراين اينگونه اف

بخورند.
ــاني كه دچار ناراحتي هاي گوارشي  * نارگيل دير هضم است، بنابراين كس

هستند، بايد هنگام مصرف آن مراقب باشند.
 * با اينكه روغن نارگيل يك روغن گياهي است، اما داراي مقدار زيادي چربي 
اشباع مي باشد. به همين دليل افراد دچار چربي خون باال و بيماران قلبي نبايد 

از روغن نارگيل استفاده كنند.

نارگيل و خواص آن

ــى رود، بنابراين  ــمار م ــه رژيم هاى اين ويتامين به ش افرادى ك
ــرده اند بايد  توجه بيشترى به گياه خوارى را انتخاب ك

دريافت اين ويتامين از طريق 
ــاى  ه ــل  مكم

غذايى داشته 
و ــنـد  بــاش
ــى توجهى   ب

ــن  ممك ــه  قضي
ــب  موج ــت  اس
ــران  ــاى جب ضرره

ناپذيرى شود.
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ــنگى بر امام حسين و يارانش  شب نهم محرم، هنگامى كه تش
ــواره و 20 تن  ــدت يافت، برادرش عباس (ع) را با 30 تن س ش

پياده و 20 مشك شبانه فرستاد تا آب بياورند.
ــن گروه  ــاپيش اي ــى پيش ــا پرچم ــالل جملى ب ــن ه نافع ب
ــيدند.  ــريعه رس ــرد. آنها رفتند تا به نزديكى ش حركت مى ك
ــيد  ــريعه بود پرس ــتن ش ــور بس ــه مأم ــن حجاج ك ــرو ب عم
ــتم از  ــر عمويت هس ــن هاللم. من پس ــتى؟ گفت نافع ب كيس
ــم.  ــين. آمده ام از آبى كه ما را منع كرديد بنوش اصحاب حس
ــو! چگونه به من  ــاد. نافع گفت واى بر ت عمرو گفت گوارايت ب
مى گويى آب بنوش در حالى كه حسين بن على (ع) و يارانش 

از تشنگى هالك مى شوند؟
عمرو پاسخ داد هيچ راهى براى سيراب كردن آنها نيست. ما را 
در اينجا قرار داده اند تا آب را از آنها منع كنيم. نافع به پياده ها 
گفت مشك ها را پر كنيد. آنها داخل شريعه شدند و مشك ها 
ــدند. عمرو بن حجاج و يارانش، راه را بر  را پر كردند و خارج ش

آنها بستند.
ــرو حمله  ــام همراهان عم ــع بر تم ــى (ع) و ناف عباس بن عل

ــد برويد. از اصحاب  ــودند و به پياده ها گفتن بردند و راه را گش
عمرو بن حجاج تعدادى به قتل رسيدند، اما هيچ كس از ياران 
ــا آب به اردوگاه  ــين بن على (ع) صدمه اى نديد و همه ب حس
بازگشتند. امام و يارانش آب نوشيدند و از آن روز عباس (ع) سقا 

و ابورالقربه ناميده شد.
ــتم و مقرم از وقايع روز  سماوى اين رويداد را از وقايع روز هش
هفتم دانسته اند. از آنجا كه جريان اين حادثه شب هنگام بوده 
است. وقوع آن مى بايست طبق قول سماوى در شب نهم يا طبق 

نقل مقرم در شب هشتم روى داده باشد.
پيوسـتن تعـدادى بـه سـپاه امـام و جدا شـدن 

هرثمه بن سليم از سپاه ابن سعد
مهادنه به معناى مصالحه است. در واقعه كربال، از روز سوم محرم 
ــعد به كربال بود تا روز نهم كه وقوع  كه مصادف با ورود عمر س
ــماوى و شيرازى  ــد، ايام مهادنه نام  گرفت. س جنگ قطعى ش
ــام به امام  ــعد در اين اي ــپاهيان ابن س معتقدند تعدادى از س
پيوستند. اسامى كسانى كه آنها نام برده اند، به اين شرح است:

ــن عمرو غالم بنى  ــالم ب عمرو بن عبداهللا همدانى جندعى، س

ــعد  ــپاه عمر س ــر خثعمى كه با س مدينه كلبى، عبداهللا بن بش
ــر بن  ــت، بش ــپس به جمع ياران امام پيوس به كربال آمد  و س
ــم بن حبيب بن ابى بشر ازدى،  عرو بن احدوث حضرمى، قاس
ــريع بن جابر  ــيف بن حارث بن س ــيبانى، س جبل بن على ش

همدانى جابرى  ...
ــام مى برند كه در  مورخان همچنين تعدادى از ياران امام را ن
ــين بن على (ع) پيوستند، اما تاريخ  كربال يا در بين راه به حس
دقيق پيوستن آنها و نام منزلى كه در آن به محضر امام رسيدند 

ذكر نكردند.
ــعد را همراهى  ــن س ــپاه اب ــا كربال س ــانى كه ت در ميان كس
كرده اند عده اى نيز بودند كه نه به امام پيوستند و نه كنار ابن 
سعد ماندند بلكه راه سوم يعنى گريز از ميدان را انتخاب كردند. 

هرثمه بن سليم از اين افراد بود.
ــزام كرده  ــه كربال اع ــه ابن زياد ب ــانى بود ك هرثمه جزو كس
ــى (ع) را در  ــخن امام عل ــه كربال س ــيدن ب بود. او هنگام رس
ــپاه ابن سعد  ــهداى كربال به ياد آورد و از همراهى س مورد ش
ــين بن على حركت كرد.  ــوى حس ــاس تنفر كرد و به س احس

ــين بن على  ــوى حس ــالم كرد و به س ــتاد و س مقابل امام ايس
ــپس  ــالم داد، س ــتاد و س ــرد. مقابل امام ايس ــت ك (ع) حرك
ــه او گفت.  ــود ب ــنيده ب ــورد كربال ش ــدرش در م ــه از پ آنچ
ــى يا عليه  ــيد اكنون تو با ماي ــين بن على (ع) از وى پرس حس
ــو، زن و  ــه بر ضد ت ــا توام و ن ــر پيغمبر نه ب ــت اى پس ما؟ گف
ــاس ــردم و بر آنها از طرف ابن زياد احس فرزند خود را ترك ك

 خطر مى كنم.
ــم به كسى  كه  امام فرمود: از اينجا برو تا قتلگاه ما را نبينى.قس
جان حسين در دست اوست هر كس امروز ما را در قتلگاه ببيند 
و ياريمان نكند خداوند او را به آتش مى افكند. هرثمه به سرعت 
ــد كه اين حادثه مربوط  گريخت از متن روايت چنين بر مى آي

به ايام مهادنه است.
 محاصره امام و يارانش

كلينى از اباعبداهللا، جعفر به محمد روايت كرده است كه فرمود:
ــش آن روز در  ــين (ع) و ياران ــه حس ــت ك ــوعا روزى اس تاس
ــام بر آنها گرد آمدند و ــپاه اهل ش ــدند و س كربال محاصره ش
ــعد به دليل فراوانى سپاه مسرور شدند و   ابن مرجانه و عمر س

حسين (ع) و يارانش را ضعيف شمردند و يقين كردند كه ديگر 
ــراق او را يارى  ــد آمد و اهل ع ــين (ع) نخواه ياورى براى حس

نخواهند كرد، پدرم فداى آن ضعيف غريب.
ورود دوبـاره شـمر بـه كربـال و گفـت وگـوى

 او با عمر سعد
ــيد و نامه  ــن زياد به كربال رس ــمر با نامه اب عصر نهم محرم ش
ــوش نيامدى  ــه او گفت به خدا خ ــعد داد. عمر ب ــه عمر س را ب
ــزارت را دور ــد و م ــه ات را نزديك نكن ــدا خان ــرص، خ اى اب
 قرار دهد و آنچه را به خاطر او آمده اى، زشت بدارد. مى دانم تو 
ــتم بپذيرد و كارى را كه اميدوار بودم  نگذاشتى آنچه به او نوش
ــاندى. به خدا قسم حسين هرگز  اصالح شود تو به تباهى كش

تسليم نمى شود. جان پدرش در سينه اوست.
ــر فرمان اميرت  ــه مى كنى؟ اگ ــمر به او گفت به من بگو چ ش
ــكر  ــپاه و لش ــمنش نمى جنگى، س ــرا نمى كنى و با دش را اج
ــت را به تو  ــن كرام ــت نه، اي ــعد گف ــن واگذار. ابن س را به م
ــى گيرم،  ــود را بر عهده م ــم و خ ــن نمى كن نمى دهم، چني

توفرمانده پياده ها باش.
گفـت وگـوى شـمر بـا فرزنـدان ام البنيـن 

وامان دادن آنها
شمر مقابل اردوگاه حسين بن على ايستاد و با صداى بلند فرياد 
ــاكت ماندند. امام فرمود:  زد فرزندان خواهر ما كجايند؟ آنها س
ــت از دايى هاى شماست.  پاسخ او را بدهيد، اگر چه فاسق اس
ــرون رفتند و گفتند چه  عباس (ع)، جعفر، عبداهللا و عثمان بي
ــما در امان  ــت: اى فرزندان خواهرم ش ــمر گف مى خواهى؟ ش
ــين (ع) به كشتن ندهيد و به  هستيد. خود را با همراهى با حس

اطاعت اميرالمومنين معاويه در آييد.
عباس بن على (ع) فرياد زد دستانت بريده باد شمر. لعنت خدا 
بر تو و بر امانى كه آورده اى. اى دشمن خدا آيا به ما امر مى كنى 
كه برادر و سرورمان حسين بن فاطمه را رها كنيم و از ملعونان 

و فرزندان ملعونان اطاعت كنيم؟
ــخ اورا دادند  ــته اند جوانان اينگونه پاس طبرى و ابن اثير نوش
ــر تودايى ما بودى  ــه آوردى لعنت كند اگ ــو و امانى را ك خدا ت
ــول خدا (ص)  ــر رس براى ما امان نمى آوردى در حالى كه پس
در امان نيست. ابن كثير معتقد است آنها گفتند اگر به ما امان 
ــول خدا (ص) نيز بايد امان دهى وگرنه  ــر رس مى دهى به پس

نيازى به امان تو نيست.
ــمناك  ــدان ام البنين خش ــخ فرزن ــمر پس از دريافت پاس ش

بازگشت. جوانان ام البنين نيز بازگشتند.
ــدرت   ــه پ ــى ك ــت هنگام ــت و گف ــاس رف ــزد عب ــر ن زهي
ــب  ــرادرش عقيل كه به  نس ــد از ب ــت ازدواج كن ــى خواس م
ــجاعان عرب  ــت براى او زنى از ش عرب آشنايى داشت خواس
ــين را  ــجاعى بياورد كه حس ــراى او فرزند ش انتخاب كند تا ب
ــن روزى ذخيره  ــو را براى چني ــد. پدرت ت در كربال يارى كن
ــت كوتاهى نكن. ــرادر و خواهران ــت از ب ــود. در حماي كرده ب
ــن روزى مرا به  ــى (ع) فرمود زهير، در مثل چني  عباس بن عل
شجاعت مى خوانى؟ به خدا قسم شجاعتى به تو نشان دهم كه 

تا به حال نديده باشى.

روزى كه
 حضرت عبـاس(ع) 

سقـا نام گـرفت

گردشگرى

بازار اراك كه تلفيقى از معمارى سنتى و مدرن است، در مركز شهر 
اراك قرار دارد و با 2 ورودى شمالى و جنوبى و 8 گذر شرقى و غربى 

به محيط پيرامون خود متصل است.
ــاحت دارد، بيش از  ــار مس ــدود 14 هكت ــازار تاريخى كه ح اين ب
ــاد (اراك  ــلطان آب ــهر س ــكل گيرى ش 2 قرن پيش، همزمان با ش
ــف خان گرجى در دوران فتحعلى شاه قاجار  كنونى) از سوى يوس

ساخته شد.
ــارى دوره قاجار و داراى  ــبك معم معمارى اين بازار برگرفته از س
ــورت ضربدرى  ــه به ص ــت ك ــكل آجرنماس ــاى گنبدى ش طاق ه

ساخته شده است.
بازار اراك از مصالحى چون سنگ، آجر و چوب كه با استفاده از مالت 
گچ، خاك، آهك و نيز صفحاتى كه از ورق هاى منجمد شده سرب و 

مس به هم متصل شده اند، ساخته شده است.
اين بازار با داشتن امكانات رفاهى، مسجد، حمام، مدرسه، آب انبار 
و شبكه فاضالب در برخى محل ها از پيشرفته ترين اصول معمارى و 

شهرسازى زمان قاجار بهره مند شده است.
ــجد،  ــراچه و تيمچه، مس بازار اراك داراى 500 باب مغازه، 20 س
ــوزه علميه امام  ــپهدارى (ح ــه تاريخى س حمام، آب انبار، مدرس

خمينى(ره)) است.
ــمالى – جنوبى  ــت بام، گنبدهاى ممتد در 2 رديف ش از نماى پش
ــت. گنبد چهارسوق بلندترين و  و غربى – شرقى قابل مشاهده اس

عظيم ترين گنبد اين بام است.
ــده كه كار نورپردازى و تهويه  در مركز هر گنبد دريچه اى تعبيه ش
ــيوه هاى خاص  ــد. بهره گيرى از ش ــرا را انجام مى ده هواى هر س
معمارى موجب شده كه فضاى اين بازار در زمستان هواى گرم و در 

تابستان هواى خنك و مطبوع جريان يابد.
ــاختار  ــازار اراك كه همچنان س ــراى ب ــن س ــن و مهم تري زيباتري
ــازار فرش ــه ب ــت كه ب ــانى اس ــراى كاش ــود را دارد، س ــه خ اولي

 اختصاص يافته  است.
سراى مهر نيز به بازارچه صنايع دستى اختصاص دارد. در كنار بازار 

مسجد و مدرسه سپهدار، يكى از زيبا ترين مساجد اراك قرار دارد.
ــماره 1285 در فهرست آثار ملى  ــال 1355 و با ش بازار اراك در س

كشور به ثبت رسيد.

بازار قديمى اراك شهادت «سيدمجتبي نواب صفوي»
 رهبر جمعيت فداييان اسالم و يارانش 

تعطيلي دادگاه مخوف تفتيش عقايد در 
اسپانيا به دستور ناپلئون بناپارت 

پيام امام خميني به مناسبت فرار 
محمدرضا شاه پهلوي از ايران 

ــال 1303ش در خاني آباد  ــوي در س ــواب صف ــيدمجتبي ن ــهيد س ش
ــفر كرد. ــام دروس ابتدايي، به آبادان س ــا آمد و پس از اتم تهران به دني

ــپس براي ادامه تحصيل به نجف اشرف مهاجرت نمود   سيد مجتبي، س
ــان حوزه علميه نجف اشرف بهره مند شد.وي  و در آنجا از محضر مدرس
ــن  ــتور آيت اهللا سيدابوالحس ــال اقامت در نجف به دس پس از چهار س
اصفهاني جهت مبارزه با كج روي هاي كسروي به ايران آمد و با تشكيل 
«جمعيت فداييان اسالم» به مبارزه با بدخواهان و بدانديشان پرداخت. 
ترور وابستگان استعماري مانند احمد كسروي، عبدالحسين هژير، علي 
رزم آرا و حسين عالء از جمله فعاليت هاي سياسي اين جمعيت مي باشد. 
شهيد نواب صفوي همچنين با حكومت دكتر مصدق به خاطر عدم عمل 
به احكام اسالمي به مخالفت برخاست و به همين جهت در ايام نخست 
ــتگير و به زندان افتاد و تا سقوط حكومت مصدق در  وزيري مصدق، دس

زندان بود.
ــن از  ــه ت ــراه س ــه هم ــتگي ناپذير ب ــد خس ــن مجاه ــرانجام اي  س
ــي ذوالقدر و ــر عل ــبي، مظف ــاي خليل طهماس ــه نام ه ــش ب همرزمان

ــيدمحمد واحدي در بيدادگاه رژيم پهلوي محكوم و در صبحگاه 27   س
دي 1334 شمسي تيرباران شده و به خيل شهدا پيوستند. بدين ترتيب 
پرونده ده سال فعاليت سياسي و اجتماعي جمعيت فداييان اسالم بسته 

شد و جنايت ديگري در پرونده سياه خاندان پهلوي ثبت گرديد.

ــه از طرف  ــيون، محكمه اي بود ك ــا انكيزيس ــش عقايد ي دادگاه تفتي
ــه وجود آمد  ــالدي در اين قاره ب ــاهاي اروپا از قرن دوازدهم مي كليس
ــررات مذهبي  ــان در مق ــب متخلف ــردم و تعقي ــش عقايد م و به تفتي

مي پرداخت.
ــد در قرن شانزدهم در تمام اروپا   اين دادگاه كه از طرف پاپ اداره مي ش
به جز انگلستان تسلط پيدا كرد، ولي بعد از يك قرن رو به ضعف گذاشت. 
ــتناك و هول انگيز، در بيدادگري و تعدي، چنان گستاخ  اين بنگاه وحش
ــترده بود كه حتي به كردار و رفتار و توجه و پندار دروني و قلبي و  و گس
وجدان مردم تهمت مي زد و متهمان را فقط با همين تهمت ها، زنده زنده 

به كوره هاي آدم سوزي مي سپرد. 
دوشيزه ژاندراك نوزده ساله، رهبر آزادي بخش و چهره ملي فرانسه در 

همين آتش اتهام واهي و بي اساس، زنده زنده سوزانيده شد. 
ــهور ايتاليايى، در 22 ژوئن  ــناس مش همچنين گاليله منجم و ستاره ش
ــپانيا  ــور اس ــال 1633م در اين دادگاه محاكمه گرديد. تنها در كش س
ــوزانده و در حدود  ــي وچهارهزار نفر س ــال، بيش از س در مدت 350 س
سي صدهزار نفر ديگر توسط اين دادگاه به اعمال شاقه، زندان ابد و تبعيد

 محكوم شدند. 
اين دادگاه سرانجام پس از حدود شش صد سال فعاليت، در هفدهم ژانويه 

1808م به دستور ناپلئون بناپارت تعطيل شد.

حضرت امام خميني(ره) 
ــاه از  ــبت فرار ش به مناس
ــور در پيامي خطاب  كش
ــران فرمودند:  ــت اي به مل
ــا پهلوي  «فرار محمدرض
ــروزي  ــه پي ــه طليع را ك
ــرلوحه سعادت  ملت و س
ــت يافتن به آزادي  و دس
ــت به شما  و استقالل اس
ــك  ــداكار تبري ــت ف مل
ــم» امام در  عرض مي كن
ــام، عالوه بر  ادامه اين پي
ــت از ملت ايران  درخواس
ــه دادن تظاهرات  به ادام

پرشور خود بر ضد رژيم سلطنتي و دولت غاصب بختيار، بار ديگر از قواي نظامي 
و انتظامي خواستند كه به ملت بپيوندند.

 از سوي ديگر با فرار شاه از ايران، مردم، مجسمه هاي شاه فراري را در شهرهاي 
مختلف پايين كشيدند.  در شهرهاي آمل، نهاوند، اليگودرز و ايالم نيز، مأموران 

رژيم شاه، به مردم حمله و شماري از آنان را شهيد و مجروح كردند.

در چنين روزى

«پاتريس لومومبا» مبارز آفريقايي
 و باني استقالل كنگو 

ــتقالل  ــا، انقالبي معروف آفريقايى و باني اس پاتريس لومومب
ــال 1925م ، به دنيا آمد. او پس از  كشور كنگو، در 2 ژانويه س
اتمام تحصيالت متوسطه در اداره پست مشغول به كار شد و 
ــته حقوق تحصيالت عالي خود را به پايان برد.  سپس در رش
لومومبا در نهضت آزادي آفريقا عامل اصلي استقالل كشورش، 

كنگو بود. 
ــال 1958 به عضويت دايمي كنفرانس مردم سراسر  او در س
آفريقا درآمد و به رياست نهضت ملي كنگو و استقالل كنگو از 

بلژيك نيز انتخاب شد.
 لومومبا در سال 1960 پس از تأسيس جمهوري دموكراتيك 
ــاع منصوب گرديد،  ــت وزيري و وزارت دف كنگو به مقام نخس
ــتقالل، نظاميان به تحريك عوامل بيگانه  اما كمي پس از اس
ــتقل ــگا» را مس ــت «كاتان ــته و ايال ــورش برداش ــر به ش س

ــورش ها دست به   اعالم كردند. وي براي جلوگيري از اين ش
ــد، ولي چون از اين امر نتيجه اي نيافت  دامن سازمان ملل ش
ــي كنگو را به جنگ با  خود وارد عمل گرديد و نيروهاي نظام

نيروهاي شورشي اعزام كرد. 
در پي اين اقدام كه مخالف با نظرات رييس جمهور وقت كنگو 

ــوي رييس جمهور از سمت هايش بركنار و  بود، لومومبا از س
پس از يك سلسله تحوالت سياسي، توسط نظاميان در محل 
اقامتش تحت نظر گرفته شد. اين مساله باعث شد شورشيان 
ــدند، دست  كه از جانب دولت بلژيك حمايت و تحريك مي ش

از شورش خود بردارند. 
لومومبا پس از مدتي، موفق به فرار از زندان شد. با اين حال وي 
پس از چندي به اتهام نقض امنيت ملي، توسط نيروهاي دولتي 
دستگير و تحويل نيروهاي شورشي به رهبري موسي چومبه 
ــرانجام در 17 ژانويه 1961 به همراه  شد. پاتريس لومومبا س
ــط عوامل چومبه، پس از شكنجه هاي  جمعي از يارانش توس

فراوان تيرباران شد. 
ــد. در شرايطي كه بيمار بود و  لومومبا در 36 سالگي، اعدام ش
انتشار خبر كشته شدن لومومبا، موجي از اعتراضات مردمي 
ــال آورد. لومومبا  ــورهاي آفريقايي را به دنب كنگو و ديگر كش
چند كتاب از خود بر جاي گذاشته است كه مشهورترين آنها 
«ميهن من كنگو» نام دارد. گفته مي شود كه پاتريس لومومبا 
ــيان كنگو در خمره اسيد  ــي چومبه رهبر شورش توسط موس

انداخته شد تا اثري از وي باقي نماند.



خبرخبر

 قائم مقام س��ازمان س��رمایه گذاری خارجی وزارت اقتص��اد گفت: حجم 
سرمایه گذاری مصوب برای استان اصفهان، سه درصد کل سرمایه گذاری 

کشور است.
س��ید جمال ف��رج اهلل حس��ینی در آیین اختتامی��ه همای��ش بین المللی 
فرصت های سرمایه گذاری ش��هر خالق اصفهان با بیان اینکه شهر اصفهان 
از نگاه عموم مردم جهان جاذبه توریس��تی دارد و در این راس��تا نیز بسیار 
قابل توجه است، اظهار داش��ت: این در حالی اس��ت که به نگاه بسیاری از 

سرمایه گذاران نیز این شهر از جاذبه های صنعتی باالیی برخوردار است.
 وی با بیان اینکه در بازدید گردش��گران از اصفهان باید تمام ظرفیت  های 
س��رمایه گذاری در این شهر به جامعه معرفی ش��ود، اضافه کرد: بنگاه  های 
اقتصادی و واحدهای تولیدی در اصفهان نیازمند توجه و حمایت هس��تند 
 و ازای��ن رو باید از ظرفیت گردش��گران خارج��ی و داخل��ی در این زمینه

 بهره بهرداری الزم صورت پذیرد.
 قائم مقام سازمان سرمایه گذاری خارجی و همکاری  های اقتصادی وزارت 
اقتصاد و دارایی در ادامه با اش��اره به آمار سال 2014 میالدی در خصوص 
آخرین وضعیت س��رمایه گذاری در جهان گفت: بر اس��اس آخرین برآورد 
به دست آمده در سراسر جهان در این س��ال به طور میانگین با کاهش 16 

درصدی سرمایه گذاری در کشور روبه رو بوده ایم.
 وی با بیان اینکه تحریم ها و نبود نقل و انتقاالت مالی در سطح بین المللی 
از مهم ترین عوامل نبود س��رمایه گذاری مناس��ب در کش��ور بوده اس��ت، 
 ادامه داد: البته باید توجه داش��ت که ای��ن روند در تمام کش��ورهای دنیا

 وجود داشته است.
 فرج اهلل حسینی با اشاره به اینکه در سال 2014 کشور چین باالترین میزان 
ورود س��رمایه خارجی را به خود اختصاص داده اس��ت، افزود: در این سال 

کاهش سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته گزارش شده است.
  وی با بیان اینکه آمریکا تنها کش��ور دنیا بوده اس��ت که در سال 2014 با 
2/6 درصد افزایش س��رمایه گذاری روبه رو بوده است، اظهار داشت: بر این 
اساس در سال 2014 از 20 کشور با ظرفیت س��رمایه گذاری باال، 9 کشور 
از کشورهای در حال توسعه هس��تند که در این میان کشور ایران می تواند 

بهره برداری خوبی را در این زمینه داشته باشد.
 قائم مقام سازمان سرمایه گذاری خارجی و همکاری  های اقتصادی وزارت 
اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه باید از پتانسیل موجود در دنیا برای جذب 
س��رمایه گذار اس��تفاده کنیم، افزود: باید برای کاهش وابس��تگی به نفت، 

سرمایه گذاران خارجی را در بخش های مختلف جذب کنیم.
 وی با بیان اینکه بر اس��اس پیش بینی های صورت گرفته در س��ال آینده 
میالدی بیش��ترین میزان س��رمایه گذاری در منطقه خاورمیانه و ش��مال 
آفریقا انجام خواهد شد، ادامه داد: از آنجایی که در حال حاضر کشور ایران 
امن ترین کشور جهان است باید برنامه ریزان سیاست های جدی را در این 

زمینه پیاده کنند.

 ش��هردار اصفهان گفت: ادغام بودج��ه نقدی و غیر نق��دی برای اولی��ن بار از 
ویژگی های شاخص بودجه سال 95 شهرداری اصفهان است.

مهدی جمالی نژاد با اشاره به اینکه بودجه سال 95 شهرداری بر اساس رویکرد 
جدید تدوین شده است، اظهارکرد: برای اولین بار بودجه شهرداری و سازما ن های 

وابسته در یک مجلد تدوین و به شورای شهر ارایه گردید.
وی با اش��اره به ویژگی های بودجه س��ال 95 ش��هرداری اصفهان افزود: ادغام 
بودجه نقدی و غیر نقدی برای اولین بار از ویژگی های ش��اخص بودجه س��ال 
95 ش��هرداری اصفهان است.ش��هردار اصفهان تصریح کرد: با توجه به اهمیت 
منطقه گردشگری ناژوان بودجه این منطقه به صورت مستقل تهیه شده است.

جمالی نژاد خاطرنشان کرد: با توجه به لزوم حرکت به سمت حسابداری تعهدی و 
بودجه ریزی عملیاتی در راستای بهبود فرآیند تدوین بودجه تغییراتی در ساختار 

و محتوای بودجه ایجاد شده است.
وی با اشاره به اهمیت اعتبارات نگهداری و ساماندهی شهر در سه حوزه معاونت 
خدمات شهری، معاونت فرهنگی و اجتماعی و حمل و نقل و ترافیک اظهارکرد: 
اعتبارات این معاونت  ها در بودجه پیش بینی شده و اعتبارات مرتبط نیز به این سه 
حوزه منتقل شده است.شهردار اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه زمان محدودی 
برای تدوین بودجه سال آینده داشتیم، توانستیم بودجه 95 را در حداقل زمان 
ممکن و در فرآیند جدیدی تنظیم و تهیه کنیم تا وقت زیادی از مدیران ارش��د 

شهرداری گرفته نشود.
جمالی نژاد اضافه کرد: بر این اساس با اس��تفاده از سیستم های پیشرفته برای 
بودجه سال  آینده 56 جلسه کارگروهی در حوزه درآمد، جاری و عمرانی برگزار 
شده اس��ت.وی با اش��اره به فعالیت 155 نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان 
شهرداری اصفهان برای تدوین بودجه 95 شهرداری اصفهان گفت: در مجموع 
بودجه سال 95 با یک هزار و 382 نفر ساعت کار کارشناسی تدوین شده است.

شهردار اصفهان افزود: ش��هرداری اصفهان بر خالف بسیاری از شهرداری های 
کشور برای س��ال آینده بودجه را کاهش نداده و بودجه سال آینده مانند اعتبار 
سال 94، 2 هزار و 600 میلیارد تومان پیش بینی شده است.جمالی نژاد با بیان 
اینکه بودجه جاری ش��هرداری اصفهان در سال 95 ، 638 میلیارد تومان است، 
گفت: این بودجه نس��بت به بودجه 510 میلیارد تومانی سال 94 شهرداری در 
این بخش با افزایش 15 درصدی روبه رو بوده است.وی تاکید کرد: 24 درصد از 
بودجه سهم هزینه های جاری و 76 درصد از سهم بودجه به فعالیت های عمرانی 

اختصاص داده شده است.
شهردار اصفهان با اشاره به اینکه در س��ال آینده یک هزار و 962 میلیارد تومان 
بودجه به بخش عمرانی اختصاص داده ش��ده، افزود: این میزان بودجه در سال 
94، 2 هزار 90 میلیارد تومان بوده اس��ت.جمالی نژاد با اش��اره به بودجه برخی 
از س��ازمان ها افزود:10 درصد از بودجه عمرانی ش��هرداری اصفهان به سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان جهت توسعه و تملک پارکها و پساب ها 

تخصیص یافته است.
شهردار اصفهان اظهارکرد: 34 درصد از بودجه عمرانی سال 95 به حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری اصفهان اختصاص یافته است، که بر این اساس قطار شهری 
اولویت اول و پس از آن احداثBRT، رینگ چهارم ترافیکی و تراموا در دستور 

کار قرار گرفته است.

قائم مقام سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد:

 سه درصد از سرمایه گذاری کشور 
برای اصفهان مصوب شده است

بودجه نقدی و غیر نقدی اصفهان 
ادغام شد

اس��تاندار اصفهان گفت: دولت توان س��رمایه گذاری 
برای انجام پروژه های بزرگ   تا 2 سال آینده را ندارد و از 
طریقه سرمایه گذاری و سازوکارهای موجود پروژه ها را 
جلو می برد، بنابراین کاندیداها به مردم درباره صندوق 

بودجه دولت قول ندهند.
رسول زرگرپور اظهار داشت: متأسفانه اجرای برخی از 
طرح های عمرانی با نارضایتی مردم همراه است؛چراکه 
رضایت مردم در آن س��نجیده نشده اس��ت، بنابراین 
الزم است این موضوع مورد توجه مدیران و مسووالن 
قرار گیرد؛ چراکه دولت و س��ایر بخش ها برای اجرای 
پروژه ها هزینه می کنن��د تا مردم در رفاه و آس��ایش 

باشند و نباید نارضایتی اجتماعی شکل گیرد.
وی افزود: اجرای پروژه ها و اتمام پروژه هایی که امکان 
تکمیل آنها وجود دارد نباید وارد مس��ایل سیاس��ی 
شود چراکه نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی تا 7 
خردادماه نماینده مردم هستند و این دلیلی برای توقف 
پروژه ها نیست بلکه مسووالن اجرایی وظیفه دارند به 
گونه ای عمل کنند که ش��ائبه حمای��ت از کاندیداها 

پیش نیایید.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: پیگیری دستگاه های 
اجرای ب��رای تکمی��ل پروژه ها باید به گونه ای باش��د 
که ش��ائبه انتخاباتی پیش نیاید، از سوی دیگر اتمام 
پروژه ها موجب افزایش رضایت مردم می شود و حضور 
آنها را در انتخابات پرش��ورتر می س��ازد، نباید کسی 
این گونه فکر کند که اجرای پروژه ای به نفع نماینده ای 

از نمایندگان مجلس و یا داوطلبان انتخابات می شود 
چراک��ه این پروژه ه��ای برای مردم و خدمت رس��انی 

آنهاست و جزو خدمات نظام محسوب می شود.
لزوم دوری از سیاسی کردن اجرای پروژه ها

وی با بیان اینک��ه انجام پروژه ها برای م��ردم و به نفع 
مردم است، گفت: نباید کسی اجرای پروژه ای را به نام 
خود بزند بلکه ارایه این خدمات به مردم از سوی نظام 
اسالمی است، بنابراین سیاسی کردن اجرای پروژه ها 
کار صحیحی نیست؛ چراکه»سیاست« خسارت زیادی 

به استان اصفهان وارد ساخته است.
زرگرپور بیان کرد: اگر قف��ل و زنجیر تحریم ها از پای 
اقتصاد ایران برداشته ش��ود اقتصاد کشور آماده وارد 
ش��دن در فضای رقابتی را پیدا می کند و با مشارکت 

سرمایه گذاران اجرای پروژه ها فعال تر می شود.
کاندیداها از صندوق دولت وعده ندهند

وی گفت: کاندیداها به مردم درب��اره صندوق بودجه 
دولت قول ندهند دولت توان سرمایه گذاری برای انجام 
پروژه های بزرگ   تا 2 س��ال آینده را ندارد و از طریقه 
سرمایه گذاری و سازوکارهای موجود پروژه ها را جلو 
می برد، بنابراین کاندیداها نبای��د قول هایی را بدهند 
که توان اجرای آن را ندارند چراکه وظایف قوه مقننه 

مشخص است.
استاندار اصفهان بیان کرد: بودجه مصلی ها و حوزه های 
علمیه با نظ��ر آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد 
نماین��ده ولی فقی��ه در اس��تان و حجت االس��الم 

 صالحیان رییس شورای سیاس��ت گذاری ائمه جمعه
 اختصاص می یابد.

وی با اش��اره به ظرفیت امام زادگان اس��تان اصفهان 
در بخش گردش��گری فرهنگی و مذهبی گفت: اوقاف 
مشارکت خوبی در ایجاد ظرفیت گردشگری فرهنگی و 
مذهبی دارد و برای مرمت امام زادگان در حال فعالیت 
است. البته اس��تان اصفهان نیازمند بودجه فرهنگی 
است و نمایندگان مجلس باید برای مسایل فرهنگی به 

ویژه در استان اصفهان بودجه ای را اختصاص دهند.
تعیین حقابه ها همچنان در دستور کار قرار داد

زرگرپور با اشاره به طرح 9 ماده ای درباره حوزه آبریز 
زاینده رود تصریح کرد: در مرحله نخست میزان حقابه  
و اشتراکات اس��تان اصفهان از زاینده رود احصا شد و 
در مرحله دوم حقابه کش��اورزان تا سطح روستاها در 
حال پیگیری، احصا و تدوین اس��ت ک��ه این موضوع 
تا ماه ه��ای آینده انجام می ش��ود و پ��س از آن حقابه 
 هر کش��اورز تعیین می شود و بس��یاری از اختالفات 

برطرف می شود.
وی با اش��اره به پر کردن چاه های غیرمجاز در استان 
اصفهان گفت: اگر کش��اورزی حقابه داش��ته است و 
اقدام به حفر چاه کرده اس��ت نباید چاه وی پر ش��ود 
و برای مردم نارضایتی ایجاد ش��ود، هر چند بر اساس 
مصوبات و قوانین باید چاه های غیر مجاز پر ش��ود، اما 
الزم است در اجرای این موضوع برای مردم نارضایتی 

ایجاد نشود.
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سیاسی کاری به اصفهان ضربه زده است؛

کاندیداها از صندوق دولت به مردم وعده ندهند

عل��ی آقامحمدی، عض��و مجمع تش��خیص 
مصلحت نظ��ام در آیین اختتامیه نخس��تین 
همایش  بین المللی فرصت  های سرمایه گذاری 
شهر خالق اصفهان با اشاره به اینکه با توجه به ظرفیت های موجود 
در استان اصفهان باید پنج درصد سرمایه گذاری های کشور در این 
استان انجام شود، اظهار داشت: این میزان معادل 45 هزار میلیارد 
تومان می ش��ود که در ش��ش هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
تعریف شده در شهر اصفهان در برابر این ظرفیت قابل توجه نیست.

وی با اشاره به اینکه شهر اصفهان به تنهایی باید یک سوم ظرفیت 
س��رمایه گذاری اس��تان اصفهان را به خود اختصاص دهد، ابراز 
داشت: این میزان نیز معادل 15 هزار میلیارد تومان است که باید 

سرمایه گذاری های اساسی برای این امر انجام شود.
آقامحمدی با بیان اینک��ه برگزاری این نشس��ت را برای تعریف 
سرمایه گذاری های جدید در شهر اصفهان به فال نیک می گیریم، 
گفت: شهرداری اصفهان به عنوان حکومت محلی باید به دو صورت 
شهرداری اصفهان و شهر اصفهان به این شهر نگاه کند و برای این 

امر باید ظرفیت های اصفهان شناسایی و مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اگر نگاه شهرداری به شهر اصفهان است با توجه به 
اینکه این شهر حوزه نفوذ دارد باید فعالیت  های گسترده تری در آن 
انجام شود، ابراز داشت: در حال حاضر محور توسعه اصفهان محور 
قم - اصفهان و اصفهان - شیراز است و چنانچه اصفهان با این دو 
شهر هم افزایی داشته باشد می تواند نقش مرکزیت خودش را به 

خوبی ایفا کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مبلمان دو جاده 
اصفهان – قم و اصفهان – شیراز باید ساماندهی شود، ابراز داشت: 
این ساماندهی بار جدیدی را روی ش��هر اصفهان پیاده نمی کند 
بلکه در بس��یاری از زمینه ها به این ش��هر برای جذب توریس��ت 

کمک می کند.

وی با اشاره به اینکه قطار اصفهان – اهواز در حال حاضر بهترین 
پروژه سرمایه گذاری در حوزه پروژه  های هم افزایی در کشور است، 
ادامه داد: تاکنون س��رمایه گذاران زیادی برای اجرای این پروژه 
اعالم آمادگی کرده اند و باید در قالب پروژه هم افزایی بین اصفهان 

و اهواز در دستور کار باشد.
وی با بیان اینکه تاکن��ون حدود پنج برنامه برای ش��هر اصفهان 
تدوین شده و در حال حاضر نیز برنامه 1400 در دستور کار قرار 
گرفته است، گفت: با دید فعلی برای دستیابی به اهداف شایسته و 
جایگاه واقعی نمی توان برنامه پنج ساله داشت بلکه باید با نگاهی 

دیگر به فکر تدوین برنامه 1500 باشیم.
وی با اش��اره به اینکه باش��گاه س��رمایه گذاری باید در اصفهان 
راه اندازی ش��ود، گف��ت: در این باش��گاه بای��د تمام اف��راد برای 
سرمایه گذاری دعوت شوند و میزان سرمایه آنها تفاوتی ندارد چرا 
که با این کار زیرساخت های س��رمایه گذاری تغییر می یابد و این 

بخش متحول خواهد شد.
10درصد سرمایه گذاری های استان اصفهان قانونی است

سید جمال فرج اهلل حس��ینی نیز در ادامه این آیین، با بیان اینکه 
شهر اصفهان از نگاه عموم مردم جهان جاذبه توریستی دارد و در 
این راستا نیز بسیار قابل توجه است، گفت: این در حالی است که 
در نگاه بسیاری از سرمایه گذاران این شهر از جاذبه  های صنعتی 

باالیی برخوردار است.
وی با بیان اینک��ه در بازدید گردش��گران از اصفه��ان باید تمام 
ظرفیت  های س��رمایه گذاری در این ش��هر به ای��ن جامعه هدف 

معرفی شود، اضافه کرد: بنگاه  ها اقتصادی و واحدهای تولیدی در 
اصفهان نیازمند توجه و حمایت هستند و از این رو باید از ظرفیت 
گردش��گران خارجی و داخلی در این زمینه بهره بهرداری الزم را 

داشته باشیم.
فرج اهلل حسینی ادامه داد: حجم سرمایه گذاری مصوب برای استان 
اصفهان سه درصد کل سرمایه گذاری کشور است و 10 درصد از 

این سرمایه گذاری این استان تحت پوشش قانون است.
افزایش کیفیت پشتیبانی از س�رمایه گذاران در اصفهان 

مورد توجه باشد
سید مرتضی حسام نژاد، مشاور امور سرمایه گذاری و مشارکت های 
شهرداری اصفهان  در ادامه این همایش ضمن تشکر از همکاری 
تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی استان اصفهان برای برگزاری 
این همایش گفت: این مشارکت در دیدگاه سرمایه گذاران برای 
فعالیت در اصفهان نقش به س��زایی داشت و افراد بارها به این امر 

اذعان داشتند.
وی با بیان اینکه اس��تقبال از این همایش خارج از باور مسووالن 
برگ��زاری آن بود، افزود: اس��تقبال به گونه ای بود ک��ه در هنگام 
برگزاری پنل های مختلف همه س��الن ها ممل��و از جمعیت بود و 

جای بسی شکرگذاری دارد.
حسام نژاد با بیان اینکه بس��یاری از ظرفیت های معرفی شده در 
اصفهان برای س��رمایه گذاران از چند ماه گذش��ته مورد بررسی 
قرار گرفته  اس��ت، گفت: این دو روز را می توان نقطه عطف ارایه 
ظرفیت ه��ا و همچنین حض��ور و اس��تقبال س��رمایه گذاران از 

ظرفیت های اصفهان عنوان کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حوزه فعالیت  های خدماتی شهر 
اصفهان را می توان به راحتی به بخش خصوصی واگذار کرد، افزود: 
در این راستا شهرداری اصفهان آمادگی الزم در این زمینه را دارد.

حسام نژاد با تاکید بر اینکه اطالع رسانی در حوزه سرمایه گذاری 
نیز باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: افزایش کیفیت پشتیبانی از 

سرمایه گذاران نیز باید در شهر اصفهان مورد توجه باشد.
وی محیط زیست، فناوری اطالعات و مشارکت سرمایه گذاری ها 
را از مهم ترین محورهای توس��عه ای در برنامه 1400 شهرداری 
اصفهان عنوان کرد و افزود: با توجه به دریافت عنوان شهر خالق 
برای ش��هر اصفهان باید در حوزه سرمایه گذاری نیز این امر مورد 

توجه قرار گیرد.
اعالم آمادگی 59 س�رمایه گذار و انعق�اد 8 تفاهم نامه در 

پایان همایش دو روزه
آخری��ن روز نخس��تین همای��ش بین الملل��ی فرصت ه��ای 
سرمایه گذاری شهر خالق اصفهان مراسم انعقاد تفاهم نامه های 
شهرداری اصفهان با سرمایه گذاران حاضر در این همایش برگزار 
شد و در این مراسم 59 س��رمایه گذار اعالم آمادگی کرده بودند 
که ش��هرداری اصفهان طی ای��ن دو روز تفاهم نام��ه 8 نفر از این 

سرمایه گذاران را به امضا رساند.
گفتنی اس��ت در این همایش با »اشتون جی فرولینگ« نماینده 
شرکت »سوالر صنعت نوآور« در بخش انرژی های نو و خورشیدی 
تفاهم نامه ای برای تولید یک هزار مگاوات انرژی خورش��یدی با 

شهرداری اصفهان به امضا رسید.
 امضای تفاهم نام��ه راه ان��دازی مجموعه چند منظوره ش��هرک 
ولیعصر نیز از دیگر تفاهم نامه های منعقد شده در این همایش بود 
که بین شهرداری اصفهان و شرکت همپا تجارت آلین در منطقه 
13 ش��هرداری اصفهان با زیر بنای 130 هزار متر مربع با کاربری 
تجاری، فرهنگی و تفریحی در زمینی به مس��احت30 هزار متر 

مربع به امضا رسید.
تفاهم نامه مجموعه تفریحی، گردش��گری باغ فدک نیز از دیگر 
پروژه های مورد توجه سرمایه گذاران این همایش بود که با اعالم 
همکاری شرکت سازه میثاق تفاهم نامه آن با شهرداری اصفهان 

به امضا رسید.
شهر تفرجی پرواز در منطقه شرق اصفهان نیز از دیگر پروژه های 
مورد توجه سرمایه گذاران نخستین همایش بین المللی فرصت های 
س��رمایه گذاری در ش��هر خالق اصفهان بود که با اعالم شرکت 
س��رمایه گذاری عقیق نقش جهان تفاهم نامه اج��رای این پروژه 

نیز به امضا رسید.
 نورینکو نیز شرکت چند منظوره چینی اس��ت که آمادگی خود 
را برای اجرای پروژه حمل ونقلی قطار شهری اصفهان و هتل سازی 
و س��اختمان س��ازی اعالم کرد که در این زمینه ها به نمایندگی 
جیانگ جاو هانگ تفاهم نام��ه هایی را با ش��هرداری اصفهان به 

امضا رساند.
ش��رکت هم افزا طرح فاوا نیز در خصوص توسعه شبکه بی سیم 
اصفهان  به منظور راه اندازی 400 کیوس��ک اطالع رس��انی در 
 شهر اصفهان تفاهم نامه ای را به امضا رساند که با اجرای این طرح 

وای فای شهر اصفهان نیز راه اندازی خواهد شد.
سامانه اطالع رسانی خدمات شهری نیز توسط شرکت گسترش 
الکترونیک سیمین ایران مورد استقبال قرار گرفت و تفاهم نامه ای 

بین این شرکت و شهرداری اصفهان به امضا رسید.

          
رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

 1۷0 اتوبوس جدید به ناوگان حمل و نقل عمومی اصفهان اضافه می شود
عضو مجمع اصولگرایان اصفهان خبر داد؛

انتخاب فهرست نخستین کاندیداهای مجمع اصولگرایان اصفهان
 رییس شورای ش��هر اصفهان با اعالم خبر ورود 170دستگاه اتوبوس شهری به 
ناوگان حمل و نقل عمومی اصفهان گفت: این تعداد اتوبوس به مناسبت روزهوای 

پاک به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه خواهند شد.
رضا امینی ضمن قدردان��ی از ش��هرداری اصفهان به دلیل برگ��زاری همایش 
بین المللی فرصت های شهر خالق اصفهان اظهار داشت: استقبال سرمایه گذاران 

از این همایش بی نظیر بوده و امیدواریم نتایج خوبی برای این شهر داشته باشد.
وی در ادامه با اش��اره به اینکه با اس��تقبال س��رمایه گذاران از ای��ن همایش بار 
فعالیت های مدیریت ش��هری را دوبرابر می کند، ابراز داشت: بر این اساس ایجاد 
زیرساخت های الزم برای فعالیت بی دغدغه این افراد در شهر اصفهان در دستور 
کار ویژه قرار گرفته است.رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به 
افزایش اعتبارات حمل و نقل عمومی در بودجه سال 95 شهرداری اصفهان گفت: 
با این روند شاهد اقدامات خوبی در راس��تای حفاظت از محیط زیست و کاهش 

خودروهای شخصی خواهیم بود.
وی در ادامه با اشاره به ورود 170 دستگاه اتوبوس شهری به ناوگان حمل و نقل 
عمومی اصفهان افزود: این تعداد اتوبوس به مناسبت روز هوای پاک به ناوگان حمل 

و نقل عمومی اضافه خواهند شد.

روزانه ۶0 هزار دانش آموز اصفهانی با سرویس مدرسه جابه جا می شوند
عباس حاج رسولی ها، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه با 
اشاره به انتخابات پیش رو در کشور اظهار داشت: افرادی که برای این امر پیش قدم 
شده اند باید فن قانون نویسی را به خوبی بدانند ؛چراکه تاکنون برخی از این قوانین 

به نهادهای مختلف ضربه زده است.
وی قانون پارک حاشیه ای را نمونه بارز دخالت مجلس در امور شوراهای محلی 
دانست و افزود: از این رو باید قوانین به گونه ای تصویب شود کاربردی باش و جزو 

اختیارات و وظایف هر نهادی باشد.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه 
طبق ماده 193، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمهیدات الزم را برای 
کاهش آلودگی هوا تا حد اس��تانداردهای جهانی با اولویت شناسایی کانون های 
انتش��ار ریزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای را 
فراهم آورد، اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه برخی اقدامات در راستای کاهش 
آلودگی هوا بر عهده دولت است و برخی بر عهده مدیریت شهری که در این راستا 
دولت باید در راس��تای جوان س��ازی ناوگان اتوبوس رانی، قطار شهری و کاهش 

سفرها اقدام کند.

عضو مجمع اصولگرایان اس��تان اصفهان از برگزاری نخس��تین مرحله 
انتخاب نامزدهای فهرس��ت واحد اصولگرایان اصفهان برای حضور در 

انتخابات مجلس شورای اسالمی خبر داد.
ابوالفضل قربانی با اش��اره به جلس��ه اخیر مجمع اصولگرایان اس��تان 
اصفهان، اظهار داشت: برای انتخاب فهرس��ت واحد شیوه ای جدید را 
در پیش گرفتیم. به گونه ای که نظرات مجمع اصولگرایان برای انتخاب 
نفرات به صورت کامل در آن لحاظ ش��ود و خوش��بختانه توانستیم در 

شروع کار به نتیجه خوبی دست پیدا کنیم.
وی اف��زود: در نخس��تین مرحله کار، همه دوس��تانی را که احس��اس 
می کردیم حضور آنها نیاز است و یا خود آنها برای حضور در این انتخاب 
اعالم آمادگی ک��رده بودند، دعوت کردی��م، همه این اف��راد در دایره 
اصولگرایی قرار دارند و از مدتی پیش تمامی سوابق مربوط به این افراد، 

شرح حال، رزومه و فرم تکمیل شده را از آنها دریافت کردیم.
عضو مجمع اصولگرایان استان اصفهان بابیان اینکه سوابق و شرح حال 
تمامی این افراد از س��وی اعضای مجمع موردمطالعه قرارگرفته است، 
تصریح ک��رد: نهایتا با بررس��ی کامل و دقیق ش��رح حال ای��ن افراد از 

 50 نفر کاندیدای موردنظر دعوت ش��د و به ارایه برنامه های انتخاباتی 
خود پرداختند.

وی اظهار داش��ت: در ادامه کار نس��بت به رأی گیری اقدام کردیم که 
در نهایت 11 نفر برگزیده انتخاب ش��دند، البته بر اس��اس سازوکار در 
نظر گرفته شد در این مرحله باید 10 نفر انتخاب می شدند که به دلیل 

مساوی بودن آرای 2 نفر آخر، هر 2 نفر در لیست قرار گرفتند.
قربانی بابیان اینکه در مرحله دوم و نهای��ی 5 کاندیدای اصلی مجمع 
اصولگرایان اصفهان برای حضور در انتخابات مجلس ش��ورای اسالمی 
انتخاب می ش��وند، تصریح کرد: در هفته جاری بر اساس ارزیابی هایی 
که صورت می گیرد جمع بندی نهایی برای انتخاب 5 نفر نهایی واصلی 

انجام می شود.
وی با اشاره به شاخصه های الزم برای انتخاب فهرست نهایی اصولگرایان 
اصفهان تصریح ک��رد: اعتقاد عملی به اصل مطلق��ه والیت فقیه، تعهد 
به نظام جمهوری اس��المی و خبره بودن در تصمیم گیری های قانونی 
در س��طح ملی و مقبولیت در سطح جامعه ازجمله ش��رایط الزم برای 

انتخاب است.

نخستین همایش بین المللی 
فرصت های سرمایه گذاری شهر خالق اصفهان به پایان رسید

مریم 
یاوری
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  فص��ل نق��ل و انتقاالت نیم فص��ل دوم پانزدهمی��ن دوره رقابت های لیگ برتر 
در شرایطی رو به پایان است که دو تیم استقالل و پرسپولیس هنوز نتوانسته اند 

نیازهای خود را برای نیم فصل دوم تامین کنند.
در حالی که آخرین روزهای نقل و انتقاالت زمستانی در پیش است، پرسپولیس و 
 استقالل نتوانسته اند از این پنجره زمستانی استفاده ای ببرند و در واقع بیش از آنکه

از این فرصت برای بهبود اوضاع استفاده کنند، بعضا تضعیف هم شده اند.
در واقع دوقلوهای پایتخت با ادامه این روند دچار اعتراض های غیر رس��انه ای و 
زیرپوستی هم شده اند تا جایی که مظلومی و برانکو هر دو با حالتی معترض به 

ساعت های آخر نقل و انتقاالت نگاه می کنند.
استقالل

  در اس��تقالل اوضاع پیچیده تر از پرسپولیس اس��ت. در این باشگاه بعد از آنکه 
 ب��ا برخ��ی انتقاده��ا، بهرام امی��ری و نظری جویب��اری » ک��ه در ابتدای فصل 
 تی��م خوب��ی بس��ته بودن��د و حت��ی در رای گی��ری برنام��ه ن��ود بهترین تیم 
 در نقل و انتقاالت شناخته شدند «  از نقل و انتقاالت کنار کشیدند، مسوولیت نقل و انتقال 
به گفته مظلومی به توفیقی عضوی از اعضای هیات مدیره رسید  اما در پنجره 
زمستانی تا این لحظه تنها مهدی مومنی خریداری شده است آن هم در پست 

مهاجم که کمتر به نظر می رسید استقالل در آن با مشکل مواجه باشد.
در نهایت صدای پرویز مظلومی درآمد و او انتقاداتش را در این زمینه رس��انه ای 
کرد هرچند تالش��ی وجود داش��ت تا او را در سایت باشگاه بدون اعتراض نشان 
دهند. مظلومی که در پس��ت هافبک وسط کرار و ریوالدو را از دست داده است، 
بیش ترین نگاهش به این پست بود تا جایی که بختیار رحمانی، رسول نویدکیا 
و آندو تیموریان را به نوبت در خواست کرد اما باشگاه استقالل به نظر می رسد 
در این رابطه هنوز اقدام موثری انجام نداده اس��ت. این ماجرا تا جایی جلو رفت 
که نجف نژاد در غیاب افشارزاده ای که در این نقل و انتقاالت هم در سفر آمریکا 
به سر می برد، درخواست بازگشت نظری به نقل و انتقاالت را داشت، درخواستی 
 که افش��ارزاده تلفنی آن را مس��کوت نگاه داش��ت آن ه��م در حالی که مهلت

نق��ل وانتقاالت رو به پایان اس��ت. اگر چه برخی از پیشکس��وتان س��عی دارند 
درخواست مظلومی را بهانه بدانند اما مظلومی حق دارد از دو بازی سازی که در 

ابتدای فصل از دست داده حداقل یک نفر را داشته باشد.
پرسپولیس

اوضاع پرسپولیس مثل استقالل اسیر اختالفات داخلی نیست اما شوک سوشا و 
البت��ه جدایی ایمان صادقی ضربه های بدی بر پیکر این تیم بود. برانکو چندین 
 جلس��ه با طاهری داش��ته و بارها لیس��ت بازیکنانی را که الزم داشته به باشگاه 
داده است. او حاال دو دروازه بان می خواهد و البته یکی دو بازیکن دیگر اما مساله 

دروازه بان ها موضوعات مهم تری هستند.
 پرس��پولیس ش��هر بی دروازه شده اس��ت و اگر این موضوع را تا  آخرین ساعت 
نق��ل و انتق��االت تمام نکند به بن بس��تی می رس��د ک��ه غیر قابل باور اس��ت. 
البت��ه طاه��ری در مورد بیرانوند تالش هایی صورت داد اما نفت که می دانس��ت 
پرس��پولیس الی منگنه گیر ک��رده قیمت را باال و باالتر برد ت��ا مذاکرات فعال 
متوقف شود. این همه در حالی رخ می دهد که اگر طاهری نتواند دروازه بانی به 
پرسپولیس اضافه کند و کار به ساعات پایانی برسد ممکن است برای یک بازیکن 

متوسط مجبور باشد میلیاردها تومان هزینه کند.
در واقع صبر بسیار زیادی که  طاهری و برانکو تا این لحظه از خود نشان داده اند 
می تواند هزینه بسیار باالیی روی دست این دو بگذارد و البته بازیکن خوبی هم 
نصیب شان نشود. در هر صورت پنجره زمستانی برای این دو تیم فعال قفل شده 
 و زم��ان زی��ادی برای بازکردن این قفل وجود ن��دارد. باید دید طی امروز و فردا 

آیا اتفاقی در این دو باشگاه رخ می دهد یا نه؟

تاکتیک اش��تباهی که او برای مص��اف با همتای اس��پانیایی طراحی کرده بود 
حسابی او را به چالش کشید.

 محم��د خاکپور س��رمربی امیدهای ایران برای این که بتوان��د قطر میزبان را از 
پیش رو برداشته و یا متوقف کند تصمیم گرفت با چند تغییر در ساختار تدافعی 
و تهاجم��ی رقیب خود تدابیر تاکتیکی جدید ارائه کند اما این تغییرات نه تنها 
گره گشا نشد بلکه سرمربی ایران را با چالش ها و انتقادات فراوانی هم روبرو کرد.

 خاکپ��ور که خ��ود در زمان بازیگری یک��ی از مدافعان خوش��فکر فوتبال ایران 
در باشگاه ها و تیم ملی بود برای مصاف با قطر حربه آفسایدگیری را در دستور 
کار مدافعانش قرار داد و در این راه با اضافه کردن کنعانی زادگان به سار مدافعان 
امی��دوار ب��ود که دفاع خطی چهارنف��ره اش بتوانند در تله های آفس��ایدگیری 
 مهاجم��ان خطرناک قطر را مهار کنند اما همین تله ها نس��خه ایران را پیچید 

تا شکست تلخی به فوتبال ملی ایران در دوحه وارد شود.
  نکت��ه عجی��ب تر ای��ن که محم��د خاکپ��ور و دس��تیارانش وقت��ی از حوالی 
 دقیقه 20 ضعف های ساختار تدافعی تیم را دیدند هم کاری برای برطرف کردن این 
 ضع��ف ه��ا انج��ام ندادند ت��ا ناهماهنگی و ع��دم توانای��ی بازیکن��ی همچون 
کنعانی زادگان که در پست غیر تخصصی خود بازی می کرد بارها دروازه ایران 
را به خط بیاندازد و در این بین س��ایر مدافعان که در بازی با س��وریه به خوبی 
از عهده وظایف ش��ان برآمده بودند هم تحت الشعاع این ضعف ها قرار گرفته و 

مدام اشتباه کنند.

مازیار ناظمی در آخرین پس اینس��تاگرامی اش به محمد مایلی کهن 
توصیه کرده است تا از کی روش پند فنی بگیرد.

 باخت ب��ه تیم ملی امید قطر ، خیلی زود باعث ناامیدی از تیم امیدی
ش��ده ک��ه هن��وز فرق��ی در ش��رایطش ایج��اد نش��ده اس��ت. بعد از 
 انتقاده��ای تن��د از تی��م مل��ی در فضای مج��ازی ، مازی��ار ناظمی ، 
 مدی��ر رواب��ط عموم��ی وزارت ورزش ه��م ب��ا انتش��ار عکس��ی از 
 حبیب کاشانی و محمد مایلی کهن با انتقاد از ابهام درباره هزینه های

تی��م مل��ی ، از مدیری��ت فن��ی و اجرای��ی تیم امید خواس��ته اس��ت 
 ب��ه جای ای��ن همه جنجال و تقاب��ل با مربی تیم ملی بزرگس��االن از 
 داش��ته ه��ای فن��ی او به��ره بگیرن��د و حاال که ش��رایط تی��م امید 

پیچیده شده، از او کمک بگیرند.
ام��ا آیا این نظر مازیار ناظمی ، نظر وزارت ورزش هم هس��ت؟ وزارت 
ورزش و شخص محمود گودرزی در دو سال گذشته بر این باور بودند 
 ک��ه کارلوس ک��ی روش به رغم نام ب��زرگ و هزینه باالی��ی که برای 
تیم ملی ایران دارد، توان فنی باالیی نداش��ته و بر اس��اس آمار و ارقام 
 موفق نبوده اس��ت. آنها بس��یار با محمد مایلی کهن، هم عقیده بودند 

که کی روش اصال نتایج خوبی نگرفته و موفق نبوده است.

سیری در دنیای ورزش

دست خالی استقالل و پرسپولیس 
در نقل و انتقاالت

آفسایدگیری 
تاکتیک اشتباه مدافع خوشفکر

انتقاد مدیر وزارت ورزش 
از مایلی کهن و تیم امید

فدراس��یون فوتبال ایتالیا به داوران کارت س��بز هم داد و آنها می توانند بعد از ب��ازی به بازیکن و یا 
بازیکنانی که بهترین رفتار را در زمین داشتند چنین کارتی را بدهند.

داوران در فوتبال برای جریمه کردن بازیکنان از دو کارت زرد و قرمز استفاده می کنند. 
فدراسیون فوتبال ایتالیا تصمیم گرفت که یک کارت رنگی دیگر به داوران بدهد که 
این بار نه در جهت مجازات کردن بازیکنان بلکه ب��رای قدردانی از آنها از این کارت 

استفاده کنند.
 B فدراس��یون فوتبال ایتالی��ا اعالم کرد ک��ه در هفت��ه جدید رقابت های س��ری 
از کارت س��بز هم اس��تفاده خواهد کرد و داور بعد از پایان بازی می تواند به بازیکن 
 یا بازیکنانی که رفتار خوبی در زمین از خود نش��ان دادند چنی��ن کارتی را بدهد تا 
 به نوعی ازآنه��ا قدردانی کند. قرار اس��ت که این تصمیم بع��د از امتحان پس دادن 
در رقابت های س��ری B در س��ری A هم عملی شود. رقابت های س��ری A یکی از 
جنجالی ترین و خشن ترین رقابت های باشگاهی در اروپا است و سران فدراسیون 

فوتبال این کشور می خواهند با چنین اقداماتی تا حدودی فضا را آرام کنند.

ناامیدی مشحون به المپیکی شدن بسکتبال ایران! آغاز استفاده از کارت سبز در فوتبال ایتالیا
رییس کمیته فنی فدراسیون بس��کتبال در حاش��یه دیدارهای لیگ برتر اظهارات عجیب و صریحی را 

عنوان کرد.
محمدرضا مشحون در خصوص شانس تیم ملی ایران برای صعود به المپیک 2016 ریو 
به کار سخت پیش روی ملی پوشان اشاره کرد و گفت: وقتی در مسابقات قهرمانی آسیا 
نتوانستیم سهمیه المپیک بگیریم در واقع بزرگ ترین شانس خود را برای حضور در 
المپیک از دست دادیم و مطمئنا از این پس راه سخت تری را تا المپیک پیش رو داریم.

وی با ارائه دلیل برای اثبات ادعایش، گفت: تنها راه صعود تیم ایران به المپیک ، گذشتن 
از سد حریفان سرسخت اروپایی اس��ت که طبیعتا این مساله اصال ساده نخواهد بود و 
شانس ما را برای صعود به المپیک بسیار کاهش می دهد.رییس کمیته فنی فدراسیون 
 بسکتبال معتقد است: سرمربی آلمانی تیم ملی بس��کتبال تا هفته آینده به ایران باز 
می گردد تا بتواند با نظارت بر مسابقات لیگ برتر، بهترین و آماده ترین بازیکنان را برای 
حضور در اردوی تیم ملی گزینش کند. البته ما ناامید نیستیم و قطعا بازی های تدارکاتی 

را برای تیم ملی در نظر گرفته ایم چون باید با قدرت در مسابقات انتخابی المپیک حضور پیدا کنیم.

تغییرات بس��یار زیاد و خارج از عرف مربیان در فوتبال 
ایران، موجب شده که مربیان همواره چمدان های بسته 
خود را برای از دست دادن جایگاه شان آماده نگه دارند.

لیگ برتر فوتبال ای��ران در کنار تمام عجایبی که دارد 
در یک مساله در فصول مختلف همواره یکنواخت عمل 
کرده اس��ت، مربیانی که به سرعت و در اولین لغزش از 
باش��گاه و تیم شان جدا شده و جالب اینکه از باشگاهی 
در لیگ برتر به باش��گاه دیگری در همان لیگ می روند. 
گوی��ی این تغییر مربی در فوتب��ال ایران به یک چرخه 
یکنواخت تبدیل شده و قرار نیست کسی از گود خارج 
 بمان��د. کمت��ر مربی ایرانی پیدا می ش��ود ک��ه در چند 
تیم مختلف از لیگ برتر مربیگری نکرده باشد، مربیانی 

که بی شباهت به مارکوپولو نیستند.
زمانی که می ش��نویم فرگوسن 27 فصل متوالی هدایت 
منچستر را بر عهده داشت یا آرسن ونگر بیستمین سال 
حضورش در آرسنال را سپری می کند در نگاه اول، یک 
خبر بی ارزش و کم اهمیت جلوه می کند اما مقایسه این 
مدت زمان با مربیان داخلی که اگر خیلی خوب باش��ند 
بیش از دو فصل دوام نمی آورند، نش��ان از یک حقیقت 
تل��خ دارد. در واقع هیچ مرب��ی در لیگ فوتبال ایران از 
س��ال آینده و تیمی که در اختیار دارد، مطمئن نیست. 
به اندازه انگش��تان یک دست هم باشگاهی وجود ندارد 

که با مربیانش قرارداد بلند مدت واقعی امضا کند.
ش��اید دلیل این کار در نبود برنامه و هدف باشد. جایی 
ک��ه در کش��ورهای اروپایی جذب ه��ر بازیکن و مربی 
با اه��داف بلند مدت انجام می ش��ود و آنها فقط هفته  
پی��ش رو را نمی بینند. اگ��ر به برنامه و ه��دف اعتقاد 
داش��ته باش��یم باید وقتی این موضوع که موفقیت در 
یک س��ال و دو سال اتفاق نمی افتد را قبول کنیم. باید 
تغییرات��ی هم که در آینده اتف��اق می افتد مطابق با آن 
هدف و نگرش باش��د. ثبات مدیری��ت، مربی و بازیکن 

یکی از اص��ول ابتدایی باش��گاه داری در جهان ورزش 
اس��ت. زمانی که این س��ه عامل ثابت باشند، پیشرفت 
و حرک��ت رو ب��ه جل��و و از پی��ش تعیی��ن ش��ده هم 
 محقق ش��ده و موجب ساخته ش��دن یک هویت و برند 

می شود.
ش��اید عده ای معتقد باشند که آرسن ونگر نتایج خوبی 
را در آرس��نال کس��ب نکرده اما او بخشی از هویت این 
 باشگاه ش��ده است و تصور آرس��نال بدون ونگر سخت 

به نظر برسد.

نم��اد تیم های ما چه کس��انی هس��تند؟ ب��ه جز چند 
مورد کوچک کدام باش��گاه به دنبال قرارداد بلند مدت 
ب��ا کادر فنی خود اس��ت؟ اگر ق��رارداد بلند مدتی هم 
منعقد شود، بدون شک قطعی نیست و برای فصل های 
 آینده توافقی خواهد بود. ش��اید حضور عبدا... ویس��ی 
در اس��تقالل خوزستان بهترین نمونه ثبات باشد. جایی 
 که حاص��ل اعتماد مدیران این باش��گاه به ویس��ی در

 دو فصل گذشته، موفقت امروز این تیم باشد. استقاللی 
که تحسین همگان را برانگیخته است.

س���اله پن��ج  از  بی���ش  حض��ور  دیگ���ر  مث��ال   در 
کارلوس ک��ی روش در تیم ملی موجب به وجود آمدن 
 ی��ک هویت و نماد برای تیم ایران ش��ده اس��ت. دیگر 
 می توان برای ایران س��بک و نوعی از بازی را قائل بود. 
از طرف��ی ش��خص کارلوس ک��ی روش ه��م تبدیل به 
 ی��ک برند ب��رای فوتبال ایران ش��ده و نمایش ایران در 
جام جهانی مقابل آرژانتین و در دیدار با شیلی و سوئد 

مصداق بارزی بر این ادعاست.
حض��ور  مانن��د  م��دت  می��ان  برنامه ه��ای   حت��ی 
یحی��ی گل محمدی در ذوب آهن و حرکت بر اس��اس 
م��دل فکری او، از ذوب آهن تیم��ی قدرتمند به وجود 
آورده اس��ت. تیم��ی ک��ه ب��رای دومین س��ال متوالی 
 ب��ه فینال ج��ام حذفی صع��ود ک��رده و از تیم ضعیف 
چند س��ال پیش یک مدعی ساخته است. حتی اعتماد 
ب��ه برانکو ایوانکوویچ در پرس��پولیس ه��م جواب داد و 
نمایش درخش��ان پرسپولیس در فصل جاری ما حصل 
این تفکر بود. حضور طوالنی مدت غالم حسین پیروانی 
در فجر سپاس��ی در دهه هش��تاد هم نمونه دیگری از 
ثبات است. فجر پس از جدایی پیروانی هیچ گاه جایگاه 
ثابتی در لیگ برتر نداشت و مانند آسناسور عمل کرده 
است. تیم های بزرگ فوتبال ایران در چند فصل گذشته 
مربی ثابتی نداش��تند. استقالل، س��پاهان، پرسپولیس، 
تراکتورس��ازی و ... روی نیکمت خ��ود این هویت را از 
دس��ت داده ان��د. مربیانی که برای ایج��اد هماهنگی و 

شخصیت تیمی نیاز به زمان دارند. 
 س��رمربی ای ک��ه ب��ا حض��ور در ب��االی ج��دول هم 
 از جایگاهش مطمئن نیس��ت و تمرکز و تالشش کمتر 
می شود. به هر حال ثبات در مربیگری، شجاعتی است 
که هر مدیری قادر به این ریسک نیست اما تجربه ثابت 
کرده اس��ت که چنین مدیران��ی موفق بوده اند و الزمه 

مدیریت هم همین است.

معاون سابق سازمان تربیت بدنی می گوید هنوز فضای ورزش، 
المپیکی نش��ده است، در غیر این صورت س��رمربی تیم ملی 

کشتی فرنگی از کمبود امکانات گالیه نمی کرد.
  س��عید فائقی درباره ش��رایط این روزهای المپیک��ی ایران 
اظهار داشت: من اصال فضا را المپیکی نمی بینم اما شاید فوتبال 
باعث ش��ود فضا به س��مت المپیک تغییر پیدا کند. تیم ملی 
 امید ایران در این بازی ها شروع خوبی داشت اما فکر می کنم 

چند وقت اخیر، قطر گربه سیاه ما شده است.
قطر فهمیده بوده دفاع ما کند است

وی افزود: ای��ران از نظر مدیریتی ضعف داش��ت نباید از یک 
س��وراخ چند بار گزیده ش��د. قطر فهمیده بود دف��اع ما کند 
است به همین دلیل تیمش را جلو می کشید. نیمکت ما باید 
 س��ریعا این موضوع را رصد می کرد و تعویض را انجام می داد. 
با وجود برتری و مالکیت توپ چون تاکتیک مناسب نداشتیم 
نتوانستیم پیروز ش��ویم. قطری ها فرصت س��ازی کردند و ما 
فرصت س��وزی. امیدوارم که تیم ملی ایران بتواند به المپیک 
صعود کند در غیر این صورت ممکن اس��ت انتقادها بالفاصله 

بعد از بازی ها شروع شود.
انتقادهای بنا نشان داد در فضای المپیک نیستیم

معاون س��ابق س��ازمان تربیت بدنی در ادام��ه صحبت های 

خود با اش��اره به انتقادهای بنا س��رمربی تیم کشتی فرنگی 
 اظهار داشت: وقتی س��رمربی پرمدال ترین رش��ته ایران در

 المپی��ک لن��دن گالی��ه می کن��د یعن��ی م��ا هن��وز در 
فض��ای المپیک ق��رار نگرفتی��م. با اینک��ه چند ماه بیش��تر 
ب��ه المپیک ریو فرص��ت باقی نمان��ده اما هنوز ت��دارک تیم 
کامل نیس��ت. اگ��ر فض��ا المپیکی ب��ود و دس��ت اندرکاران 
این مش��کالت را حل می کردن��د آیا بنا چنی��ن مصاحبه ای 
می کرد؟ م��ا از نظر ت��دارکات، برنامه ریزی، ش��رایط مالی و 
 اردوهای م��ورد نی��از در وضعی��ت مناس��بی ق��رار نداریم.
هنوز نمی دانیم اگر بهداد نرسد جایگزینی داریم یا نه؟

فائقی در ادامه این مصاحبه با اش��اره به وضعیت وزنه برداری 
تصریح کرد: همیشه مدال قوی ترین مرد جهان برای ما بوده 
اما حاال نمی دانیم که بهداد سلیمی به المپیک می رسد یا نه 
و اگر نرس��ید آیا جایگزینی داریم؟ وزنه برداری در مسابقات 
اخیر در حالی سهمیه کسب کرد که به نظر می رسد ما نسبت 
 به دوره قبل عقب تر هس��تیم. در رش��ته تکواندو هم اگرچه 
تیم ملی ایران با امیدهایش در مسابقه شرکت کرده اما باخت 

مقابل آذربایجان برای ما نگرانی ایجاد می کند.
وی افزود: چند ماه بیشتر به المپیک نمانده و شما می توانید 
مقایس��ه کنید در این زمان در المپیک لندن چقدر س��همیه 
گرفته بودیم؟ چقدر عقب هستیم؟ آیا برنامه جبرانی دارند تا 
زمانی که باقی مانده سهمیه ها را بگیریم؟ متاسفانه اطالعات 
بیرون نمی آید. ش��نیدم که ش��هنازی جلس��ه ای با ناظران 
 داش��ت اما ناظران هیچ گزارش��ی ندادند که ورزشکاران در 

چه وضعیتی قرار دارند. المپیک مهم ترین رویداد ورزشی برای 
همه دنیاست و باید یک عزم ملی وجود داشته باشد تا بتوانیم 
مطالبات ورزشی کشور را بگیریم. عالوه بر حفظ مقامی که در 

لندن داشتیم این مقام را ارتقاء دهیم.
مدیریت ما به گونه ای نیست که نتایج لندن تکرار شود
معاون س��ابق س��ازمان تربیت بدنی با اش��اره به اینکه 

 م��ا هن��وز ش��ورای ورزش را تش��کیل ندادیم، 
خاطرنش��ان کرد: طبق قانون این شورا، 
باید برای بازی های آسیایی و  المپیک 

تشکیل شود تا مردم هم در جریان المپیک قرار بگیرند. 
 در این ش��رایطی ک��ه می بین��م س��خت اس��ت عنوانی که

  در لن��دن داش��تیم را تک��رار کنیم ام��ا من ه��م ورزش را 
می شناس��م و ه��م قهرمان��ان را و 
فک��ر می کن��م ش��اید غیرت 
 ورزش��کاران باعث ش��ود 
رتب��ه ای باالتر نس��بت 
 ب��ه المپی��ک لن��دن 
 داش�����ته باش����یم

اما نکته اینجاس��ت که 
مدیریت م��ا به گونه ای 
نیست که این شرایط 

حفظ شود.

فائقی: 
نتایج لندن تکرار  نمی شود

برنامه و هدف، معادله  گمشده  فوتبال ایران؛

چمدان به دستان فوتبال ایران

مقامات برگزارکنن��ده بازی های المپیک ریو اعالم 
کردند سیاس��یون برزیل ب��رای انتخابات پارلمانی 
این کشور حق استفاده ابزاری از المپیک را ندارند.

 مقامات برگزاری پارالمپیک ریو در جلس��ه ای که 
با آژانس جهانی دوپنگ داش��تند از آنها خواستند 
تا تفاوت ه��ای واضح بین واحده��ای نمونه گیری 
المپی��ک و پارالمپی��ک وجود داش��ته باش��د. آنها 
معتقدن��د اف��راد معلول مانند افراد ع��ادی توانایی 
مان��دن در واحدهای اخذ نمون��ه را ندارند و حتی 
مس��ائل روحی و روان��ی قبل و بع��د از بازی بین 

ورزشکاران متفاوت است.

 آژانس جهان��ی مبارزه با دوپین��گ اطمینان داده 
در ای��ن مورد به فاکتور س��رعت توج��ه می کند و 
ت��ا حد امکان نمونه گیری ه��ا در محل اقامت افراد 
معلول گرفته می شود. مقامات در تالش هستند تا 
جایی که به قوانین لطمه وارد نشود از سخت گیری 

و وسواس در اخذ نمونه جلوگیری خواهد شد.
یونیسف تعداد زیادی از توپ های ریو در رشته های 
 مختل��ف از جمل��ه فوتبال، بس��کتبال و والیبال را 
ب��ه قیمت 34 ی��ورو از مقامات برگ��زاری المپیک 
ریو خریداری کرده و ای��ن توپ ها را بین کودکان 
محروم در آفریقا و حتی برزیل توزیع کرده اس��ت. 
این خریدها باعث ش��ده تا برزیل س��ود زیادی را 
داشته باشد. سودآور بودن فروش این توپ ها فقط 
مح��دود به برزیل نبوده بلکه ش��رکت تولید کننده 
نی��ز که مبلغ��ی را برای تبلیغ ب��ه برزیل پرداخت 

می کرده از این شرایط راضی به نظر می رسد.
انتخابات پارلمانی و شهرداری برزیل چند ماه بعد 
از رقابت ه��ای المپی��ک و پارالمپیک 2016 انجام 
می شود و مقامات برگزار کننده بازی های المپیک 

ریو استفاده تبلیغاتی از المپیک را ممنوع کردند.

العربی تیم شش��م لی��گ قطر نهمی��ن و احتماال 
آخری��ن مقصد ج��واد نکون��ام در دوران بازیگری 
اس��ت؛ دورانی که بعد از عملکرد کاپیتان تیم  ملی 
در س��ایپا می تواند بهترین مکان برای خداحافظی 

رکوردار بازی های ملی فو تبا ل ایران باشد.
اگ��ر همه چیز ظرف این یکی، دو روز مثبت پیش 
ب��رود، ج��واد نکونام ب��ه العربی قط��ر می پیوندد؛ 
 تیمی ک��ه با هدایت ج��ان فرانک��و زوال و حضور

اش��کان دژاگ��ه در ترکیب��ش در نی��م فصل لیگ 
ستارگان قطر در جایگاه ششم قرار گرفت.

العربی نهمین تیمی اس��ت که نکونام در آن بازی 
خواهد کرد. باش��گاهی که احتماال آخرین مقصد 
رک��وردار بازی های ملی فو تب��ا ل ایران خواهد بود 
و بع��د از پایان ر قا بت ه��ای لیگ قطر و در صورت 
 ت��داوم حضور کارلوس کی روش ب��ر روی نیمکت

  تی��م  مل��ی، نکونام عض��و جدی��د کادر تیم  ملی 
خواهد شد.نکته ای که ش��اید به حضور نکونام در 
لی��گ قطر جذابیت می دهد، انتخ��اب این بازیکن 
 توس��ط یک��ی از ب��ا س��ابقه ترین تیم ه��ای عربی 
در سن 35 سالگی است. در حالی که پس از پایان 

 حضور نکونام در اسپانیا و حضورش در سایپا بسیاری 
تی��م نارنجی پ��وش تهرانی را مقص��د آخر نکونام 
می دانستند اما او با انتقالش به لیگ قطر نگاه ها را 

به خود جلب کرد.
معم��وال لیگ کش��ورهای عرب��ی مقص��د پایانی 
بازیکنان بزرگ فو تبا ل دنیا اس��ت، چه این که در 
این س��ال ها بازیکنان نامداری همچ��ون ریوالدو، 
کاناوارو و ... به لیگ این کشورها آمدند و سرانجام 
از فو تب��ا ل خداحافظی کردند البت��ه انتقال نکونام 
 به العرب��ی مرهون عملکرد خ��وب این بازیکن در 
نیم فصل نخست لیگ برتر با پیراهن سایپا است.

استفاده تبلیغات سیاسی 
از المپیک ممنوع شد

انتقال به العربی؛ 
پایان خوش نکوی فوتبال ایران
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مرد جوانی کنار نهر آب نشس��ته ب��ود و غمگین و 
افسرده به سطح آب زل زده بود. اس��تادی از آنجا 
می گذشت. او را دید و متوجه حالت پریشانش شد 

و کنارش نشست. 
مرد ج��وان وقتی اس��تاد را دید ب��ی اختیار گفت: 
 »عجیب آش��فته ام و هم��ه چیز زندگ��ی ام به هم 
ریخته اس��ت. به ش��دت نیازمند آرامش هستم و 
نمی دانم این آرام��ش را کجا پیدا کنم؟« اس��تاد، 
برگی از شاخه افتاده روی زمین کند و آن را داخل 
نهر آب انداخت و گفت: »به این برگ نگاه کن. وقتی 
داخل آب می افتد خود را به جریان آن می س��پارد 

و با آن می رود.«
س��پس اس��تاد س��نگ بزرگی را از کنار جوی آب 
برداش��ت و داخل نهر انداخت. س��نگ ب��ه خاطر 
سنگینی اش داخل نهر فرو رفت و در عمق آب کنار 
بقیه سنگ ها قرار گرفت. استاد گفت: » این سنگ 
 را هم که دیدی، به خاطر س��نگینی اش توانس��ت 
ب��ر نیروی جری��ان آب غلب��ه کن��د و در عمق نهر 
قرار گیرد. حال تو به من بگو آیا آرامش س��نگ را 

می خواهی یا آرامش برگ را؟«
مرد جوان مات و متحیر به استاد نگاه کرد و گفت: 

»اما برگ که آرام نیست. 
او با هر اف��ت و خیز آب نه��ر باال و پایی��ن می رود 
و االن معل��وم نیس��ت کجاس��ت!؟ الاقل س��نگ 
می داند کجا ایس��تاده و با وجود این ک��ه در باال و 
اطرافش آب جریان دارد اما محکم ایستاده و تکان 
 نمی خورد. من آرامش سنگ را ترجیح می دهم!«

استاد لبخندی زد و گفت: »پس چرا از جریان های 
 مخالف و نامالیم��ات جاری زندگ��ی ات می نالی؟ 
اگر آرامش سنگ را برگزیده ای پس تاب نامالیمات 
 را هم داش��ته باش و محکم هر جایی که هس��تی

 آرام و قرار خود را از دست مده.«
استاد این را گفت و بلند شد تا برود. مرد جوان که 
آرام شده بود نفس عمیقی کشید و از جا برخاست و 
مسافتی با استاد همراه شد. چند دقیقه که گذشت 
موق��ع خداحافظی، مرد جوان از اس��تاد پرس��ید: 
»شما اگر جای من بودید، آرامش سنگ را انتخاب 

می کردید یا آرامش برگ را؟«

استاد لبخندی زد و گفت: »من در تمام زندگی ام، 
 با اطمین��ان به خال��ق رودخانه هس��تی، خودم را 
 ب��ه جری��ان زندگ��ی س��پرده ام و چ��ون می دانم 
در آغوش رودخانه ای هس��تم که هم��ه ذرات آن 
نش��ان از حضور یار دارد، از افت و خیزهایش هرگز 

دل آشوب نمی شوم. 
من آرامش برگ را می پسندم.«

معما 1779

روزی ب��ود و روزگاری . در آن روزگار دو نفر مثل 
س��گ و گربه به ج��ان هم افت��اده بودن��د و با هم 
 دع��وا می کردن��د . هیچ ک��س نمی دانس��ت آنها 
 س��ر چه موضوع��ی ب��ا ه��م دع��وا م��ی کنند . 
تا اینک��ه یک نفر از آنه��ا دیگ��ری را زخمی کرد . 
مردم ، م��رد زورمند را دس��تگیر کردن��د تا پیش 
قاضی ببرند و م��رد کت��ک خ��ورده را آرام کرده 
 و صورت��ش را ب��ا دس��تمالی بس��تند . م��ردم ، 

مرد زورمند را کشان کشان می بردند .
 وقت��ی عصبانی��ت او فروک��ش کرد م��رد با خود 
 گف��ت : دی��دی چ��ه بالی��ی س��رخودم آوردم. 

او طلبش را از من می خواس��ت . ح��رف بدی که 
نمی زند !!

 یک��ی از مام��وران گف��ت: وقت��ی جن��اب قاضی 
ب��ه حس��ابت رس��ید آن وق��ت آدم می ش��وی. 
 ماموره��ا او را ب��ه حض��ور قاض��ی بردن��د. 

قاضی پرسید: چه شده ؟
 مرد زورمند ش��روع به گری��ه و زاری کرد. بعد هم 
ب��ا ناله گف��ت: جناب قاض��ی من ب��ی گناهم. زن 
 و دو ت��ا بچ��ه دارم آب��رو دارم به من رح��م کنید. 
بعد هم برای اینک��ه دل قاضی را به رح��م آورد با 
ناله و زاری ادام��ه داد. پایم درد می کند، دس��تم 

درد می کند .
 قاض��ی فری��اد زد: )س��اکت(. بعد لبخن��دی زد 
و گف��ت: من ک��ه قصد نداش��تم ت��و را ب��ه زندان 
بیان��دازم و ی��ا کتکت بزن��م. من هنوز نم��ی دانم 
 که تو را به چه اتهام��ی اینجا آورده ان��د؟ اما تو با 
 ای��ن داد و ب��ی داد و آه و نال��ه ات ب��ه م��ن 
ثابت کردی که ه��م گناه کاری و هم باید ش��الق 

بخوری و به زندان بروی.
 از آن ب��ه بع��د درب��اره کس��ی ک��ه بخواه��د ب��ا 
 مظلوم نمای��ی و گریه و زاری گناهش را بپوش��اند 
می گویند: )پیش از چوب غش و ریسه رفته است.(

ش��کل باال جزیره ای را نش��ان می دهد که ۱۶ خانه 
)مربع کوچک( دارد. مساحت هر خانه هم یک واحد 
است. ۴تا از این خانه ها که در شکل مشخص شده اند 

حاوی معدن طال هستند.
 یک »مزرعه« یک مس��تطیل روی این جزیره است 
که اضالع آن دقیقا روی مرزه��ای خانه ها قرار دارد 

و مس��احت آن حداقل یک واحد اس��ت. ارزش یک 
مزرعه برابر تعداد معادن طالی داخل آن است. برای 
مثال: ارزش مزرعه  شامل سه ستون سمت چپ و دو 
سطر باالیی )به مساحت ۶( برابر ۲ و ارزش مزرعه ای 

که شامل تمام خانه های جدول باشد، برابر ۴ است.
 مجم��وع ارزش های تمام مزرعه ه��ای متفاوت این 

جزیره کدام است؟
الف( ۱۰۴      ب( ۲۴       ج( ۲۴۰     د( ۱۲۰       ه�(۹۶

ان���ار.
سال م���اه ش��ب روز.

دندان مصنوعی.

معما پیش از چوب غش و ریسه می رود ایستگاه ضرب المثل

خواندنی

 قدیم��ا حریم خصوصي نبود حتي حمامش عمومي بود،ولي چشم 
هیچ کس هرزه نبود.

 اون روزا پاي کسي جلو کسي د��راز نبو، ولي پشت پا زد��ن هم
نبود.

 اون روزا حرف��ی توی دل ها نبود که هیچ، حرفي هم پشت سر کسي
نبود.

اون روزا برگر و چنجه و بختیاري نبود، ژله و پاي سیب ه��م نبود، نون 
و پنیر بود.

اوج کالسش توي سبزي و انواع ترشي و آش بود .
اون روزا رنگ سال نبود، مانتوهاي رنگانگ نبود، پیرهن شیک و بي خط 

و یقه نبود، هر چي بود توي بقچه بود.
اون روزا پیرهن من و داد��اش نداشت، هرچي بود براي چند سال و 
 براي همه بود، آرزوي یه بچه پوشیدن لباس عید پارسال داد��اش 

بود .
اون روزا پولي نبود، ولي دل ها خوش بود .

خوش به حال اون روزا...
ولي االن شاید همه مون پول د��اریم، شایدخونه داریم، ماشین داریم، 
 هر چي بخوایم می خری��م، ولي باز فکر می کنی��م یه چیزي کم داریم، 

که اون روزا رو نداریم .
افسوس که دیگه دل خوش نداریم........

کاش اون روزا خریدني بود،کاش می شد، این روزا رو مثه اون روزا کرد.
باز هم قدیمیا مثه همیشه درست گفتن که خوش به حال اون روزا...

قدیما، شبا باال پشت ب��وم میخوابیدیم و ستاره ه��ا رو می شمردیم و 
دلمون به وسعت یه آسمون بود ...

 این روزا چشم میندازیم به سق��ف محقر اتاقم��ون و گرفتاری هامونو 
می شمریم ...

قدیما یه تلویزیون سیاه و سفید داشتیم و یه دنیای رنگی ...
این روزا تلویزیونای رنگی و سه بعدی و یه دنیای خاکستری ...

 قدیما اگ��ه نون و تخم م��رغ تموم میش��د، راحت م��ی پریدیم و زنگ 
 همسای��ه رو ه��ر ساعت��ی از شبان��ه روز م��ی زدی��م و کل��ی باهاش 

می خندیدیم...
 ای��ن روز ا اگه همزم��ان، درب واح��د اونا باز ش��ه بر میگردی��م تا که 

مجبور نشیم باهاش سالم علیک کنیم ...
قدیما از هر فرصتی  استفاده می کردیم که با دوستان و فامیل ارتباط 

داشته باشیم چه با نامه، چه کارت پستال و چه حضوری ...
این روزا با بهترین دستگاه های رسانه ای هم، ارتباطی با هم نداریم ...

قدیما تو یه محله جدید هم که م��ی رفتیم با دقت و اشتیاق به همه جا 
نگاه می کردیم ...

این روزا دنیا را از پشت دوربینای عکاسی و فیلمبرداری می بینیم ...
قدیما یه پنجشنبه جمعه بود و یه خونه پدر بزرگ با فک و فامیل ...

این روزا پر از تعطیلی، ولی کو پدربزرگ؟
کو اون فامیل؟

قدیما توی قدیما موند...

بازی های محلی

گردو، شکستم

کالغ پر

این بازی در واقع مقدمه ای برای شروع بازی های دیگر است. برای تعیین 
سرگروه یا جای ایستادن هر گروه یا گروهی که باید بازی را شروع کند 
یا در بازی »وسط��ی« برای تعیین گروه وسط، بچه ه��ا اول این بازی را 

می کنند. 
دو نقطه را با فاصله ای انتخاب می کنند. دو نفر نماینده  هر گروه در نقاط 

این طرف و آن طرف قرار می گیرند.
 یکی، در حالی که پای راست را در جلوی شست پای چپ گذاشته است، 
از یک طرف شروع می کند و می گوی��د: گردو! دومی با انجام همین کار 

می گوید: شکستم. 
 هر ک��س هنگ��ام انج��ام ای��ن ک��ار، یعنی د��ر گرد��و گفتن ی��ا در 
 شکست��م گفتن،پایش روی پ��ای دیگری ب��رود، گرد��و را شکسته و

برنده است و گروه او بازی را شروع می کند.
 کودک��ان و تماشاچیان ه��م شعر می خوانن��د و هیجان ه��ای خود را 

تخلیه  می کنند:
گردو با پا می شکنم / چه بی صدا می شکنم

یک نفر به انتخ��اب دیگران اوست��ا )یا اوسا( می ش��ود و همه به شکل 
 دایره در کنار هم می نشینند و انگشت های اشاره خود را روی نقطه ای 

در کنار هم قرار می دهند.
 وقتی اوستا می گوید: »اوستا بدوش« انگشت خود را به شکل مستقیم 

عقب می کشد و بقیه هم این کار را انجام میدهند. 
اگر اوست��ا از روی عمد بگوید:»زن اوستاند��وش« و کسی انگشت خود 
 را عق��ب بکشد بازنده حس��اب می شود و طب��ق قرار بازیکن��ان تنبیه 

می شود.
 این بازی دقت و سرعت عمل رادر بچه ها باال می برد.

گویند روزی گاندی در حین سوار شد��ن به قطار یک لنگه کفشش 
 درآم��د و روی خط آهن افت��اد. او به خاطر حرکت قط��ار نتوانست 

پیاده شده و آن را بردارد.
  در هم��ان لحظ��ه گاندی ب��ا خونسردی لنگ��ه دیگ��ر کفشش را 
از پ��ای د��رآورد و آن را در مقاب��ل دیدگان حیرت زد��ه اطرافیان 
 ط��وری به عق��ب پرت��اب ک��رد ک��ه نزدیک لنگ��ه کف��ش قبلی

 افتاد.
یک��ی از همسفران��ش عل��ت ام��ر را پرسی��د. گاند��ی خندی��د و 
در جواب گفت: م��رد بینوایی که لنگ��ه کفش قبل��ی را پیدا کند، 
 حاال م��ی تواند لنگ��ه دیگ��ر آن را نی��ز برداشت��ه و از آن استفاده

 نماید.

  هنگامی که ناس��ا برنامه فرستادن فضانوردان ب��ه فضا را آغاز کرد 
با مشکل کوچکی روبه رو شد.

 آنها دریافتن��د که خودکارهای موجود در فض��ای بدون جاذبه کار 
نمی کنند ، جوهر خودکار به سمت پایی��ن جریان پیدا نمی کند و 

روی سطح کاغذ نمی ریزد برای حل این مشکل ….
 آنها شرک��ت مشاوری��ن اندرسون را انتخ��اب کردن��د. تحقیقات 
 بیش از یک دهه طول کشی��د ، دوازده میلیون د��الر صرف شد و 
در نهایت آنها خودکاری طراحی کردند که در محیط بدون جاذبه 
می نوشت زی��ر آب کار می کرد، روی هر سطح��ی حتی کریستال 
 می نوشت و در دمای زیر صفر تا سیصد درج��ه ی سانتیگراد کار 

می کرد.
 روس ه��ا راه ح��ل ساده ت��ری داشتن��د، آنه��ا از مد��اد استفاده 

کردند!

شعرحکایت

گفت دانایی که گرگی خیره سره 
هست پنهان در نهاد هر بشر 

هر که گرگش را در اندازد به خاک 
رفته رفته می شود انسان پاک 
وآنکه با گرگش مدارا می کند 

خلق و خوی گرگ پیدا می کند 
در جوانی جان گرگت را بگیر 

وای اگر این گرگ گردد با تو پیر 
روز پیری، گر که باشی همچو شیر 

ناتوانی در مصاف گرگ پیر 
مردمان گر یکدیگر را می درند 
گرگ هایشان رهنما و رهبرند 

و آن ستمکاران که با هم محرم اند 
گرگ هاشان آشنایان همند 

گرگ ها همراه و انسان ها غریب 
با که باید گفت این حال عجیب؟

من سکوت خویش را گم کرده ام 
الجرم در این هیاهو گم شدم 

من که خود افسانه مي پرداختم 
عاقبت افسانه مردم شدم !
اي سکوت اي مادر فریادها
ساز جانم از تو پر آوازه بود

تا در آغوش تو راهي داشتم 
چون شراب کهنه شعرم تازه بود
در پناهت برگ و بار من شکفت 

تو مرا بردي به شهر یادها

کاریکاتور)پذیرایی میهمان با وای فای(
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گاندی و لنگه کفش

راهی آسان تر

روزی گدای��ی به دید��ن صوف��ی درویشی 
رفت و دید ک��ه او بر روی تشک��ی مخملین 
 در میان چاد��ری زیبا که طن��اب هایش به 
 گل میخ ه��ای طالی��ی گ��ره خورد��ه اند، 

نشسته است.
 گدا وقتی این ها را دید فریاد کشید: این چه 
وضعی است؟ درویش محترم! من تعریف های 
زیادی از زهد و وارستگی شما شنیده ام اما با 
دیدن این همه تجمالت در اطراف شما، کامال 

سرخورده شدم.
  درویش خنده ای ک��رد و گفت: من آماده ام 
تا تمامی این ه��ا را ترک کنم و ب��ا تو همراه 
شوم. با گفتن این حرف درویش بلند شد و به 

 دنبال گدا به راه افتاد. او حتی درنگ هم نکرد 
تا دمپایی هایش را به پا کند.

 بعد از مدت کوتاهی، گدا اظهار ناراحتی کرد 
 و گفت: من کاس��ه گدایی ام را د��ر چادر تو 
جا گذاشته ام. م��ن بدون کاس��ه گدایی چه 
کنم؟ لطفا کم��ی صبر کن تا من ب��روم و آن 
 را بیاورم.صوفی خندی��د و گفت: دوست من! 
 گل میخ ه��ای ط��الی چادر من د��ر زمین 
ف��رو رفته ان��د، نه د��ر دل م��ن، ام��ا کاسه 
گدایی ت��و هنوز ت��و را تعقیب م��ی کند . در 
 د نی��ا  بود��ن،   وابستگ��ی نیس��ت،    وابستگی 
 حضور دنیا   در ذهن است  و  وقتی دنیا در ذهن 

ناپدید   شود    وارستگی حاصل خواهد   شد .

صوفی درویش و گدا 

جواب معما 1777
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داستان

سنگ یا برگ !
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احضار متهم 
10/519 ش��ماره  نام��ه:9410113735100618 ش��ماره پرون��ده: 
9309983735100602 شماره بایگانی شعبه:930627 نظر به اینکه آقای 
سعید حاجی هاش��می فرزند محمود شکایتی علیه قاس��م کریمیان نژاد و 
خانم هاجر خیراللهی )خانم محمدی( دائر بر کالهبرداری تقدیم دادس��را 
نموده و به کالسه 930627 ثبت شعبه اول دادیاری گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن متهمین و باس��تناد ماده 115 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت آگهی می گردد ت��ا متهمین پس از اطالع ظرف پنج 
روز در دفتر شعبه اول دادیاری حضور یافته و از خود دفاع کنند در غیر 
اینصورت تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.م الف:326  شعبه اول دادیاری 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نطنز
ابالغ اخطاریه ماده 102

10/520 ش��ماره پرونده:139404002004000151/1 ش��ماره بایگانی 
پرونده:9400353/2 ش��ماره ابالغی��ه:139405102004003777 آگهی 
ابالغ اخطاریه ماده 102 پرونده کالسه:9400353 بدینوسیله به آقای محمد 
کمالی بدهکار پرونده 9400353 به نشانی اصفهان – خیابان آپادانا دوم 
– کوچه اکبرالسادات – بن بست خاتم – پالک22 که برابر گزارش مامور 
مربوطه آدرس فوق شناس��ایی نگردیده ابالغ می گردد که چون از طرف 
آقای محمد کمالی طی نامه به ش��ماره وارده 139405002004006517 

مورخ 1394/7/18 نس��بت به ارزیابی پالک تمامت ششدانگ خانه سمت 
غربی )قطعه اول تفکیکی( به پالک 5770)1( مجزی شده از 5770 واقع در 
بخش 3 ثبت اصفهان متعلق به حسین هشیار س��یچانی و بتول اعرابیان 
که در مقابل طلب تعاونی اعتبار صالحین طی س��ند ش��ماره 6293 مورخ 
1391/04/17 تنظیمی دفترخانه شماره 261 اصفهان در رهن قرار گرفته 
واخواهی گردی��ده لذاطبق ماده 102 آیین نامه اجرای��ی به قید قرعه آقای 
احمد اکبری به عنوان کارش��ناس انتخاب گردیده و م��ورد وثیقه به مبلغ 
9/600/000/000 ریال ارزیابی گردید لذا مراتب بدینویسله به شما اعالم 
می ش��ود ضمنا نام یکی از مالکین پالک فوق در سند رهنی فوق هوشیار 
سیچانی قید گردیده که دفترخانه تنظیم کننده سند )261اصفهان( طی نامه 
ش��ماره 1619 مورخ 1394/07/13 به این اداره اع��الم نموده که صحیح 
آن هشیار سیچانی می باشد که س��هوا هوشیار ذکر گردیده که بدین نحو 
اصالح می گردد.م الف:29706  اسدی اورگانی – رئیس اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان
حصر وراثت

10/521 آقای سیدحس��ن عظیمی پور دارای شناسنامه شماره 3 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ۀ 579/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان س��ید علی عظیمی پور 
بشناسنامه 3-000551-549 در تاریخ 94/9/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1- سید حسن 
عظیمی پور ش.ش 3 ت.ت 1316/1/21 )پدر( 2- زینب علی نقی بیگی ش.ش 
3-002705-549 ت.ت 1371/1/23 )همسر( 3- شهربانو علی نقی بیگی 
ش.ش 365 ت.ت 1322/2/22 )مادر( 4-هانیه السادات عظیمی پور ش.ش 
9-028295-549 ت.ت 1393/12/11 )فرزن��د(. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور در سه نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف س��ه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف:320 شورای حل اختالف بخش کرون
حصر وراثت

10/522 خانم معصومه کاویانی شمس آبادی دارای شناسنامه شماره 9 
به شرح دادخواست به کالس��ۀ 5514/94 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراث��ت نموده و چنین توضی��ح داده که ش��ادروان فاطمه زارعی 
بشناسنامه 658 در تاریخ 94/2/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به یک فرزند پسر و 2 دختر و 
یک همسر:1- محمدعلی کاویانی ش.ش 5 )فرزند پسر( 2- حسن کاویانی 
شمس آبادی ش.ش 575 )همس��ر( 3- زهرا کاویانی ش.ش 886 )فرزند 
دختر( 4- معصومه کاویانی شمس آبادی ش.ش 9 )فرزند دختر( والغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 

می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد. م الف:29054 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
آقای مرتضی منتظریان علیائی دارای شناس��نامه ش��ماره 97 به ش��رح 
دادخواست به کالسۀ 416/94ش1 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر منتظریان علیائی 
بشناسنامه 28 در تاریخ 94/8/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مرتضا منتظریان علیائی 
فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 97 )فرزند متوفی( 2- زهرا منتظریان 
علیائی فرزند علی اکب��ر به ش��ماره شناس��نامه 15085 )فرزند متوفی( 
3- مصطفی منتظریان علیائی فرزند علی اکبر به ش��ماره شناسنامه 234 
)فرزند متوفی( 4- مجتب��ی منتظریان علیائی فرزند علی اکبر به ش��ماره 
شناسنامه 311 )فرزند متوفی( 5- طاهره خانم خبازی علیائی فرزند محمد 
به شماره شناسنامه 16 )همسر متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف:328 شعبه اول 

حقوقی شورای حل اختالف نطنز
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خبر اخبار کوتاه

تصادف پرادو با چند خودرو و گاردریل، مرگ دختر 25 ساله و مصدومیت 
دو پسر را رقم زد.

ماموران کالنتری 103 گاندی در تماس تعدادی از شهروندان در جریان 
تصادف مرگبار خودروی پرادوی س��فید با درخت در تقاطع میرداماد با 
خیابان آفریقا قرار گرفتند. یکی از ش��اهدان تص��ادف به ماموران گفت: 
خودروی پرادو با سه سرنشین که یک پسر و دختر جوان در جلو و پسری 
دیگر در عقب نشسته بود با سرعت زیاد در حرکت بود که یک لحظه راننده 
کنترل خودرو را از دست داد و خودرو با جدول و چند خودرو برخورد کرد. 
بر اثر شدت برخورد دختر جوان از داخل خودرو به بیرون پرت شد و چند 
متر آن طرف روی زمین افتاد. در ادامه امدادگران اورژانس خود را به محل 
رسانده و پس از معاینه دختر 25 ساله اعالم کردند او بر اثر شدت صدمات 
جان خود را از دست داده است. دو پسر 28 و 24 ساله که به علت شدت 

تصادف قادر به حرف زدن نبودند به بیمارستان منتقل شدند.
در ادامه ماموران کالنتری در تماس با محسن مدیرروستا، بازپرس جنایی 
اعالم کردند هیچ اوراق هویتی همراه دختر جوان نبود و امکان بازجویی 
از دو پسر جوان نیز وجود ندارد، اما تحقیقات نشان می دهد آنها در حالت 

طبیعی نیستند.
بازپرس جنایی با دستور انتقال جسد دختر ناشناس به پزشکی قانونی، 

خواستار انجام آزمایش الکل و موادمخدر از سرنشینان خودرو شد.
تالش پزشکان برای نجات جان دو پسر جوان ادامه دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان اعالم کرد: از ابتدای فروردین تا 
 پایان آذرماه سال جاری در اس��تان اصفهان 77 نفر بر اثر حوادث ناشی 

از کار جان خود را از دست دادند که تمامی آنها مرد بودند.
دکتر علی س��لیمان پور اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، 
جسد 77 نفر که بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده بودند 

در مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان معاینه شد.
وی افزود: تعداد متوفیان ناشی از حوادث کار در مدت مشابه سال قبل، 
112 نفر بود که در سال جاری با کاهش 31/3 درصدی روبرو بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی اس��تان اصفهان تصریح کرد: همچنین در مدت 
مذکور 2 هزار و 125 مصدوم ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی 
استان اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد یک هزار و 964 نفر مرد و 
161 نفر زن بودند. سلیمان پور خاطرنشان کرد: تعداد مصدومین ناشی از 
حوادث کار در مدت مشابه سال قبل نیز 2 هزار و 264 نفر شامل 2 هزار 

و 146 مرد و 118 زن بوده است.

با آن که همسرم یک کارگر ساده ساختمانی بود و درآمد کمی داشت 
اما آن قدر در آرامش زندگی می کردم و عاشقانه فرزندانم را در آغوش 
می کش��یدم که گویی در رویا زندگی م��ی کنم. ام��ا ناگهان توفان 

سهمگین اعتیاد، وزیدن گرفت و زندگی ام را درهم کوبید...
  زن 35 س��اله در حالی که دس��تان کوچک فرزندانش را در دس��ت 
 می فشرد وارد کالنتری کاظم آباد مشهد ش��د و در حالی که عنوان 
می کرد می خواهم فرزندانم اسیر هیوالی بی رحم مواد مخدر نشوند، 
به کارش��ناس اجتماعی کالنتری گفت: 25 س��اله بودم که خانواده 

محمد امین از من خواستگاری کردند.
 او کارگر زحمت کش��ی بود و من وقتی در شب خواستگاری دستان 
زخم خورده اش را دیدم او را مرد کار و زندگی یافتم همان ش��ب بود 
که به یاد حدیثی از پیامبر اکرم )ص( افتادم که فرموده اند: » آن کس 
 که برای معاش خانواده خود زحمت می کش��د مانند کسی است که 
در راه خدا جهاد می کند.« بی درنگ به خواستگاری محمدامین پاسخ 

مثبت دادم و زندگی شیرینم را در اتاق کوچک اجاره ای آغاز کردم.
 وقتی کبودی ها و یا زخم های دستان همسرم را پانسمان می کردم 
و پول حالل را از دس��تان زحمت کش او می گرفتم گویی در عالمی 
دیگر و بهشتی زیبا زندگی می کنم. اما افسوس که خیلی زود هیوالی 
اعتیاد همه گل ها و بوته های باغچه زندگی ام را به تاراج برد، زمانی 
 متوجه تغییر رفتارهای همس��رم ش��دم که او ش��ب ها دیر به منزل 

می آمد و گاهی نیز تا صبح مرا چشم  انتظار آمدنش می گذاشت.
 اولین فرزندم ب��ه دنیا آمده بود ک��ه فهمیدم او ب��ا تحریک نگهبان 
س��اختمانی که در آن کار می کرد و برای آن که بی��دار بماند تا کار 
بیش��تری انجام بدهد به مصرف شیشه آلوده شده اس��ت. آرام آرام 
 رفتارهای خش��ن و خش��ونت آمیز محمدامین ج��ای آرامش را در 
زندگی ام گرفت به طوری که از کارش اخراج شد و مواد مخدر را تنها 

مونس خود یافت.
 مدتی بعد ب��رای تأمین هزینه های اعتیادش ب��ه فروش مواد مخدر 
روی آورد. از آن روز به بعد پول های حرامی که از آلوده شدن جوانان 
دیگر به دست می آمد سفره نفقه ام را رنگین تر کرد اما طولی نکشید 
که همسرم دستگیر و روانه زندان ش��د. احساس می کردم او متوجه 
اشتباهاتش شده اس��ت و زندگی مصیبت بارم پس از آزادی او پایان 
پیدا می کند ولی او چند روز بع��د از آزادی دوباره به فروش و مصرف 
مواد مخدر ادامه داد. دیگر نه تنها به ف��ردی توهمی و بدبین تبدیل 
شده بود و مرا به شدت کتک می زد بلکه به راحتی مواد مخدر را مقابل 

چشمان فرزندانم بسته بندی می کرد و تعادل روانی نیز نداشت.
 تالش های من برای نجات خود و فرزندانم از این زندگی مصیبت بار 
بی نتیجه ماند تا این که تصمیم گرفتم با گزارش خالف کاری های او 

جوانان دیگر شهرم را نیز از آلودگی نجات دهم و...

دختر جوان 
قربانی تصادف مرگبار پرادو

در 9 ماهه امسال؛
تمام متوفیان ناشی از حوادث کار در 

استان اصفهان مرد بودند

زن جوان؛ 

هیچ کس را خوشبخت تر از خودم 
نمی دیدم

اشد مجـازات برای عامـالن جنایت شیطانـیطراحـی نقشه آدم ربایی برای فـرار از ورشکستگـی

داماد جوان پس از لو رفتن نقشه دروغین دزدیدنش دستگیر شد.
 22 دی ماه امس��ال زن جوانی ب��ا مراجعه به اداره پلی��س آگاهی تهران

 مدعی شد شوهرش مورد آدم ربایی قرار گرفته اس��ت و آدم ربایان برای 
آزادی همسرش درخواست 400 میلیون تومان پول کرده اند.

 وی درباره جزییات این آدم ربایی به ماموران گفت: همس��ر من سهراب 
در بازار آهن تهران مشغول به کار است، صبح امروز بعد از اینکه شوهرم 
برای رفتن به محل کارش از منزل خارج شد، مرد ناشناسی با من تماس 

گرفت و گفت سهراب را ربوده است، این فرد ناشناس تهدید کرد که اگر 
موضوع را به پلیس اطالع دهم، همسرم را خواهد کشت.

با تش��کیل پرونده آدم ربایی، شناسایی و دس��تگیری متهمان در دستور 
کار کارآگاهان قرار گرفت و با ردیابی مخف��ی گاه متهم پرونده از طریق 
تماس هایی که با همس��ر مرد جوان صورت گرفته بود، متهم 28 س��اله، 
پس از گذش��ت 72 س��اعت از آدم ربایی در غرب تهران دس��تگیر ش��د 
 ام��ا وی در بازجویی ها مدعی ش��د که آدم ربایی دروغ اس��ت و ش��وهر

 این زن جوان از وی درخواس��ت کرده که در تماس ب��ا خانواده اش اعالم 
 کنم س��هراب ربوده ش��ده و از این طریق می تواند از پ��در زنش اخاذی 

کند.
با اظهارات متهم 28 س��اله مخفی گاه س��هراب نیز در میدان خراس��ان 
شناسایی و س��اعت 1 بامداد 25 دی ماه وی دستگیر شد، سهراب صبح 
روز گذشته با انتقال به دادسرای امور جنایی تهران درباره انگیزه خود از 
طراحی نقش��ه آدم ربایی به س��عید احمدبیگی؛ بازپرس هفتم دادسرای 
جنایی تهران گفت: پدرزن من از تاجران سرش��ناس در بازار آهن تهران 
است، من نزد وی مش��غول به کار بودم اما به دلیل بدهی هایی که داشتم 
در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بودم تا اینکه طراحی نقشه آدم ربایی 
به ذهنم رس��ید و با درمیان گذش��تن نقش��ه آدم ربایی با دوستم از وی 
 در اجرای آن کمک خواس��تم اما س��رانجام نقش��ه ما لو رفت و دستگیر

 شدیم.
با اعتراف متهم��ان پرونده به طراحی نقش��ه دروغی��ن آدم ربایی، آن ها 
به دس��تور س��عید احمدبیگی؛ بازپرس هفتم دادس��رای جنایی تهران 
 دستگیر شدند و برای تحقیقات بیشتر در اختیار اداره پلیس آگاهی قرار 

گرفتند.

 دوپسر که با وسوسه های زن جوان، ش��وهر او را با شلوار خفه کرده بودند 
با حکم هیات قضایی دادگاه کیفری به قصاص و دیه   محکوم شدند. پرونده 
دو نفر از متهمان به خاطر این که سن آنها در زمان قتل کمتر از 18 سال 
بود، برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه اطفال فرستاده شد و همسر 

مقتول هم به 15 سال زندان محکوم شد.
تحقیقات جنایی در این پرونده از بامداد هفتم آذر سال 92 و با کشف جسد 
مردی در جنوب تهران آغاز شد. بررسی ها نشان داد این مرد بر اثر خفگی 
جان خود را از دست داده و عامل یا عامالن جنایت پس از کشتن این مرد 

در محل دیگری، جسد او را به آنجا منتقل کرده اند.
 در ادامه هویت مقتول به نام مهرداد، 42 ساله شناسایی شد. تیم جنایی 
در جریان تحقیقات به همس��ر مقتول به نام س��میرا مش��کوک شده و 
تحقیقات را روی او متمرکز کرده و متوجه ارتباط او با پس��ر جوانی به نام 
مهران شدند. زن جوان و مهران دستگیر ش��دند و در بازجویی ها به قتل 
اعتراف کردند. مهران مدعی شد با طرح نقشه زن جوان به کمک برادرش 

و دو دوستش مرتکب قتل شده که سه متهم دیگر هم دستگیر شدند.
با تکمیل تحقیقات، پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه هشتم دادگاه 
کیفری استان تهران فرستاده شد که متهمان در دو جلسه به دفاع از خود 
پرداختند.   مهران در جلس��ه محاکمه گفت:  من و س��میرا دو سال پیش 
با هم آشنا ش��دیم. ابتدا ارتباط ما به صورت تلفنی بودو 10 ماه بعد او را 
مالقات کردم. بعد از این مالقات هم بیشتر به او عالقه مند شدم و از آنجا 
که او و دخترش مرتب از دست مقتول ش��کایت می کردند، دلم برایشان 
می سوخت. شب حادثه همراه دوستانم به خانه او رفتیم. در خانه باز بود که 
وارد شدیم.  در آنجا هم وقتی با مقتول درگیر شدیم، برادرم مهدی  مست 
بود ، سامان و احمد شلوار را برداشتند و او را خفه کردند. من پشتم به آنها 

 بود و ندیدم کدام یک ازآنها قتل را انجام داد. در ادامه س��ه پسر دیگر نیز
 به تشریح شب حادثه پرداختند و صحنه جنایت را در مقابل هیات قضایی 

بازسازی کردند.
 سمیرا هم در دفاع از خود منکر قتل ش��د و گفت: من با مهران ارتباطی 
ندارم و شب حادثه متهمان زنگ زدند و وارد خانه شدند. پس از دفاعیات 
مهران و چهار متهم دیگر پرونده، قضات دادگاه برای تصمیم گیری وارد 

شور شده و مهران و سامان را به قصاص و دیه محکوم کردند.

دامـاد، مـادرزن را خفـه کـرد
مرد جوان که با انگیزه س��رقت طال، مادرزنش را 

خفه کرده بود، سرانجام سکوت خود را شکست.
رسیدگی به این پرونده از اوایل تیر امسال همزمان 
با کشف جسد زن 60 ساله ای در اطراف شهرستان 

رباط کریم در دستور کار تیم جنایی قرار گرفت.
بررسی های اولیه جسد نش��ان داد زن سالخورده 
هیچ گون��ه مدارکی که هویت وی را نش��ان دهد، 

همراه ندارد.
در حالی که آثار اصابت جس��م سخت روی سر و 
صورت پیرزن دیده می ش��د، پزشکی قانونی علت 

اصلی مرگ را خفگی اعالم کرد.
با گزارش کش��ف این جس��د به بازپرس کشیک 
ویژه قتل دادس��رای عمومی و انقالب شهرستان 
 رباط کری��م، جس��د مجه��ول الهوی��ه ب��رای 
مشخص شدن هویت وی و شناسایی خانواده اش 

به پزشکی قانونی منتقل شد.
 کار آگاهان ب��رای رازگش��ایی از هوی��ت مقتول 
به بررسی پرونده افراد گمش��ده در کالنتری ها و 
پلیس آگاهی پرداختند اما تحقیقات در این شاخه 

به بن بست رسید.
مام��وران احتم��ال دادند مقتول س��اکن ش��هر 
دیگری باش��د. بنابراین ب��ه مکاتبه ب��ا اداره های 
جنای��ی ش��هرهای اط��راف پرداختن��د ت��ا این 
ک��ه اط��الع یافتن��د همزمان با کش��ف جس��د 
پی��رزن، خان��واده زن س��المندی ب��ا مراجع��ه 
به پلی��س جنایی غرب اس��تان تهران ش��کایتی 
 مبنی بر گم ش��دن مادر 60 س��اله خ��ود مطرح 

کرده بودند.
در ادام��ه خانواده پی��رزن با مراجعه به پزش��کی 
 قانونی جس��د مادرشان را شناس��ایی کردند. آنها 
در ش��کایت خود گفتند: مادرش��ان قب��ل از قتل 
طالی بسیاری همراه داشته که بعد از کشته شدن 

او به سرقت رفته است.
ماموران به تحقیق از اعضای خانواده مقتول ادامه 
دادند تا این که مشخص ش��د پیرزن شب قبل از 

ناپدید شدن، مهمان خانه دخترش بوده است.
 او روز بعد همراه دامادش راهی خانه خود می شود 
که در میان راه از ماشین پیاده و بعد از آن ناپدید 

شده بود.
با همین سرنخ، پلیس به داماد این خانواده مظنون 
و او برای تحقیقات، چند مرحله به پلیس آگاهی 
رباط کریم احضار ش��د. این م��رد در چند مرحله 

بازجویی مدعی بود روز حادث��ه در نزدیکی خانه 
 مادرزنم، م��ردی از من خواس��ت او را دربس��تی 
به یکی از شهرهای اطراف ببرم. مادرزنم نیز برای 
این که من به کارم برس��م از ماش��ین پیاده شد و 
خواس��ت بقیه راه را پیاده برود. ب��ا توجه به نبود 
مدرکی علیه داماد خانواده او آزاد ش��د و ماموران 

وی را به صورت نامحسوس زیر نظر گرفتند. 
پس از چن��د روز ماموران متوجه ش��دند این مرد 
با جمع کردن وس��ایلش قصد ترک شهر را دارد. 
همین موضوع باعث شک بیشتر پلیس به او شد و 

ماموران وی را قبل از ترک شهر دستگیر کردند. 
 مرد جوان با انتقال به پلی��س آگاهی در بازجویی 
 به اظه��ارات ضد و نقیض��ی پرداخت ت��ا این که 
در ادامه تحقیقات اعتراف کرد، م��ادرزن خود را 

با انگیزه سرقت طالهایش به قتل رسانده است.
متهم به قتل، اضافه کرد: مدتی بود دچار مشکالت 
مالی شده و از او خواس��تم طالهایش را بفروشد و 
پول آن را به من قرض دهد تا مدتی بعد پول آن را 

پس بدهم اما حاضر به این کار نشد. 
من هم وسوسه ش��دم تاطالهایش را سرقت کنم 
بنابراین زمانی که او مهمان خانه مابود وخواست 

به خانه اش برگ��ردد، او را س��وار خودرویم کردم 
و درنزدیکی ش��اهد ش��هر دوباره از او خواس��تم 
طالهایش را بفروشد و با پول آن به من کمک کند 
که توجهی نکرد و با هم درگیر ش��دیم. من هم با 
میله ای که داخل خودرویم بود ضربه محکمی به 

سرش زدم که زخمی شد. 
خ��ودرو را کنار ج��اده متوق��ف و مادر زن��م را با 
تس��مه ای خفه کردم. بعد هم جسدش را در یکی 
ازمحله های رباط کریم رها ک��ردم. میله آهنی و 
تسمه را داخل س��طل زباله انداختم و با دزدیدن 
طالها می خواس��تم چن��د روز بعد ف��رار کنم که 

دستگیرشدم.
 متهم پس ازبازس��ازی صحنه قت��ل روانه زندان 

شد. 
با توجه به این که این جنایت در شهرستان شهریار 
رخ داده بود، پرونده روز پنجش��نبه ب��ا قرار عدم 
 صالحیت رس���یدگی از دادس��ری رب��اط کریم 
به دادس��رای شهرستان ش��هریار ارس��ال شد و 
رسیدگی به این پرونده در دس��تور کار اسماعیل 
برجس��ته، بازپرس دادس��رای عموم��ی و انقالب 

شهرستان شهریار قرار گرفت.



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام حسين عليه  السالم :
با گذشت  ترين مردم، كســى است كه در زمان 

قدرت داشتن، گذشت كند.
14

-4

11
-4

Society.Cultural  Newspaper 
No. 1779.January 17.2016
 16 Pages

صاحب امتیاز : 
شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود

مديرمسوول : 
محمدرضا شواخى زواره
جانشین مديرمسوول :

 بهمن زين الدين 
یکشنبه   / 27 دی   1394 /6 ربیع الثانی 1437

 شماره 1779 / 16صفحه | قیمت:1000 تومان

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

 نشانى : اصفهان.خیابان ارتش.جنب پل حسین آباد.ساختمان 119. واحد 3 
Wچاپ:اشراق قلم پارسه          تلفن : 8- 6284167 3            فکس : 6284166 3- 031 W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12 
	13
	14
	15
	16 

