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به مناسبت ایام اهلل دهه فجر در اصفهان؛
برگزاری300 برنامه فرهنگی 

 با مشارکت 
 مراکز خودجوش مردمی 
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سخنگوی وزارت خارجه با اش��اره به اعالم آمادگی 
پاکس��تان برای میانجی گری میان ایران و عربستان 

گفت:عربستان رابطه خود را با ایران قطع کرده و...

ناصر طالبی، در نشس��ت با مس��ووالن شهرس��تان 
اس��کی  پیس��ت  داش��ت:  اظه��ار   کوهرن��گ 

کوهرنگ، زمینه تبدیل از کشوری به ...

سه هفته دیگر تهران میزبان مسابقات شطرنج جایزه 
بزرگ بانوان جهان است و در اتفاقی نادر فدراسیون 

ایران به عنوان برگزارکننده...

میانجی گری میان ایران و عربستان 
منوط به تغییر سیاست ریاض است

پیست اسکی کوهرنگ ،زمینه 
بین المللی شدن را دارد

شرایط حاد شطرنج
 برای میزبانی گرندپری

»الیت  باکس ها« در اصفهان
 به کمک سالمتی مردم آمدند

محسن یارمحمدیان معاون گردشگری خبر داد:

فعاالن گردشگری اصفهان 
 در نمایشگاه 

بین المللی برلین

12

الیت  باکس ها را می توان به عنوان یک رسانه جدید نام 
برد، جدیدترین سازه در تبلیغات ش��هری که به کمک 
آن می توان به ش��یوه ای جذاب هرآنچه که نیاز است به 
شهروندان آموزش داد، این بار در اصفهان الیت باکس ها 

به کمک سالمتی مردم آمده اند.
الی��ت باکس ها  جدیدترین س��ازه در تبلیغات ش��هری 
هستند که امروز به خوبی جای خود را در تبلیغات شهری 
اصفهان باز کرده اند. سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان نیز که از متولیان اصلی فرهنگ س��ازی در شهر 
است در این مسیر ابتکار عمل را به دست گرفته و با به کار 

بردن الیت باکس ها تبلیغات آموزشی ...
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 ریی��س مجل��س ش��ورای اس��المی در دی��دار ب��ا 
نخست وزیر عراق خواستار گسترش روابط دو جانبه 

ایران و عراق در همه سطوح شد. علی الریجانی ...

یک کارش��ناس اقتصادی گفت: علت باال بودن سود 
س��پرده به این خاطر اس��ت که ده موسس��ه و بانک 

کوچک در حال ورشکستی هستند...

لغو روادید بین ایران و عراق 
در دست پیگیری است 

خطر ورشکستگی درکمین10بانک 
و موسسه مالی کشور
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عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی در مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: س��فر مرکل صدراعظم آلمان به تهران از آثار پس��ا تحریم و پسا 
برجام اس��ت که هم در گس��ترش روابط اقتصادی اثر گذار خواهد بود هم بر 

مسایل منطقه ای و سیاسی.
 مهدی دواتگری با اشاره به احتمال سفر صدر اعظم آلمان به تهران گفت: این 
قبیل سفر ها در جهت گسترش روابط دو جانبه است که می تواند بر مسایل 
منطقه ای اثر گذار باشد. در شرایط پس��ا برجام و پسا تحریم کشورها سعی 

می کنند در بحث سرمایه گذاری های مشترک حضور فعالی داشته باشند.
نماینده مردم مراغه و عجب ش��یر در مجلس نهم ش��ورای اس��المی با بیان 
 اینکه سفر مرکل پس از پس��ا تحریم در قالب افزایش روابط انجام می شود،

 اظهار داشت: نه تنها این سفرها در زمینه گسترش روابط اقتصادی موثر است 
بلکه  این ارتباطات و تعامالت در گسترش روابط سیاسی نیز موثر خواهد بود.

این نماینده با اشاره به تالش آلمان برای کاهش تنش در منطقه به ویژه رفع 
تنش بین ایران و عربس��تان گفت: با وجود اینکه ایران سیاست تنش زدایی 
را در پیش گرفته، اما نظام جمهوری اس��المی برای این کار اصولی دارد که 
بر آن تکیه می کند.  ایران خواهان برقراری ارتباط با همه کشورها جز رژیم 
صهیونیس��تی اس��ت و برای این موضوع مراعات اص��ول و چارچوب نظام را 

همواره مورد توجه قرار می دهیم.
 دواتگری در خصوص اثرگ��ذاری آلمان برای رفع تنش بی��ن تهران و ریاض

 اظهار داش��ت: برای این منظور ری��اض باید در رفتاره��ای خودتجدید نظر 
 کند. ایران و عربس��تان اختالف های ج��دی و مبنایی دارن��د و آلمان برای 

میانجی گیری باید این موارد را در نظر بگیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی اعتقاد 
دارد که عربس��تان در س��وریه و یمن رفتارهایی خالف حقوق بشر دارد و تا 
در این زمینه تجدید نظ��ر نکند اختالف های بین ته��ران و ریاض قابل حل 

نخواهد بود.

رییس مجلس شورای اس��المی در دیدار با نخس��ت وزیر عراق خواستار 
گسترش روابط دو جانبه ایران و عراق در همه سطوح شد.

علی الریجانی در حاش��یه یازدهمین اجالس بین الملل��ی پارلمان های 
کشورهای اسالمی در دیدار با حیدرالعبادی نخست وزیر عراق خواستار 

تقویت و گسترش روابط دوجانبه ایران و عراق در همه سطوح شد.

وی لغو تحریم های اقتصادی را بستر ساز فعال شدن مناسبات بانکی بین 
ایران و عراق عنوان کرد و در خصوص ف��روش برق به عراق بحث و تبادل 

نظر شد.
رییس مجلس شورای اس��المی با تشکر از برگزاری باش��کوه اربعین ۹۴ 
توسط مسووالن عراقی برگزاری موفق اجالس یازدهم را به نخست وزیر 

عراق و مسووالن این کشور تبریک گفت.
حیدر العبادی نیز در این دیدار از پیگیری برای لغو روادید بین جمهوری 
اسالمی ایران و جمهوری عراق خبر داد و افزود: ان شاء اهلل به زودی مشکل 

ورود کامیون های حامل بار ایرانی به عراق رفع خواهد شد.
نخست وزیر عراق پذیرایی از زائران کربالی حس��ینی را وظیفه دولتش 
دانس��ت و از کمک های جمهوری اس��المی ایران برای برگزاری باشکوه 
یازدهمین اجالس پارلمان های کش��ورهای اس��المی از رییس مجلس 

شورای اسالمی تشکر کرد.
همچنین رییس مجلس ش��ورای اسالمی در حاش��یه اجالس یازدهم با 
رییس مجلس تونس دیدار و در خصوص مس��ایل دوجانبه، منطقه ای به 
ویژه مساله افراط گرایی و تروریسم و راه های همبستگی بین کشورهای 

اسالمی تبادل نظر کردند.
براس��اس این گزارش رییس مجلس ش��ورای اس��المی به همراه روسا و 
نمایندگان پارلمان های کشورهای اس��المی در ضیافت شام عمار حکیم 
رییس مجلس اعالی عراق شرکت کرد. در این مراسم حکیم در خصوص 

پیشرفت های امنیتی این کشور گزارش مبسوطی به حضار ارایه کرد.

رییس مجلس شورای اس��المی با بیان اینکه حکام سعودی 
دچار اشتباه استراتژیک شدند گفت: با سعودی ها مشکالت 
اساسی نداریم، اما آنها در درک و حل مشکالت جهان اسالم 

دچار اشتباه شده اند.
علی الریجان��ی رییس مجلس ش��ورای اس��المی که برای 
 حضور در اجالس بین المجالس کش��ورهای عضو س��ازمان 
همکاری های اسالمی به کشور عراق سفر کرده، در گفت وگو 
با ش��بکه العراقیه گفت: هی��چ گاه رفتار مس��لمانان به ویژه 
ش��یعیان تند نبوده بلکه بیش��تر تندروی ه��ا از وهابی ها و 

سعودی ها دیده می شود.
وی ادامه داد: ش��یعه همواره رفتار سنجیده داشته است، اما 
شاید مستشرقین نخواس��تند عمق احکام اسالم برای افکار 
عمومی روشن شود، اما سیره ش��یعیان و اهل سنت واقعیت 
را به خوبی نشان داده اس��ت. نه رهبران شیعیان و نه علمای 
اهل سنت هیچ گاه رفتارهای تروریس��تی و افراطی را تایید 

نکرده اند.
الریجان��ی تاکید ک��رد: با ش��کل گیری جریان ه��ای تندرو 
اسالمی، تالش کردند احکام و سنت اسالمی را خشن و تند 
نشان دهند. از این رو حرف های سست و تند توسط جریان 

تندرو اسالمی زده می شود.
وی ادامه داد: هم برخی کشورهای اس��المی و هم برخی از 
نهادهای اس��المی به ش��کل گیری جریان های تندرو کمک 

کردند. البته سرویس های جاسوسی 
برخی کش��ورها و کمک های مالی و 
غیرمالی آنها به تروریست ها گواه این 

مساله است. 
آنها برای تاثیر بر سوریه جریان های 
تروریس��تی راه انداختن��د. امروز در 
دست تروریست ها در سوریه موشک 
تاو وجود دارد. این موش��ک س��ریال 
س��اخت و کش��ور س��ازنده دارد، اما 
برخ��ی کش��ورهای منطق��ه تصور 
می کنند با در اختیار قرار دادن سالح 
به تروریست ها در س��وریه می توانند 
روی شرایط این کشور تاثیر بگذارند.

رییس مجلس ش��ورای اس��المی در 
بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر 
حمایت ایران از گروه الحشدالشعبی و 
حزب اهلل گفت: ما از حزب اهلل حمایت 
می کنی��م، اما ای��ن مس��اله را پنهان 

نمی کنیم، برخی از کشورهای منطقه 
از تروریس��ت ها حمایت کرده و آن را 
انکار می کنند. حزب اهلل برای مقابله با 
ظلم و ستم رژیم صهیونیستی تشکیل 
ش��د و یک گروه ضدتروریس��تی در 
عراق نیز وقتی تروریس��ت ها به این 
کش��ور تجاوز کردن��د مرجعیت این 
کشور از جوانان خواس��ت تا در برابر 
تروریست ها مقاومت کنند از این رو 
گروه الحشدالش��عبی شکل گرفت و 
ما از هر دو گروه مقاومت در سوریه و 

عراق حمایت می کنیم.
الریجانی متهم کردن ایران به حمایت 
از تروریس��ت ها را یک جک خنده دار 
توصیف کرد و افزود: خود تروریست ها 
به دش��منی ایران با آنان اذعان دارند 
اما برخی کش��ورها ایران را متهم به 

حمایت از تروریست ها می کنند.

رییس مجلس شورای اسالمی در بخش دیگری از سخنانش 
حکام س��عودی را دچار اشتباه اس��تراتژیک دانست و افزود: 
سعودی ها مسلمان و از برادرانمان هستند و با آنان مشکالت 
اساسی نداریم، اما در درک و حل مشکالت جهان اسالم دچار 

اشتباه شده اند. 
بنده دلیل حمایت سعودی ها از تروریست ها در افغانستان و 
عراق را پرسیدم، یکی از مسووالن سعودی به نام »بندر« به 

من گفت »ما در افغانستان و عراق اشتباه کردیم«. 
بنابرای��ن مته��م کردن ای��ران ب��ه حمای��ت از جریان های 

تروریستی فرار رو به جلوست.
وی با انتقاد شدید به حمله سعودی ها به یمن گفت: حمایت 
آنان از تروریست ها جای خود، اما چرا به یمن حمله کرده اند 
و زیرساخت های این کشور را نابود کرده اند؟ چرا ده ها هزار 
نفر از مردم این کشور را به خاک و خون کشیده اند با این توهم 
که یمن حیاط خلوت ایران اس��ت؟ آیا یک کشور عربی حق 
ندارد خودش زندگی اش را انتخاب کن��د؟ رفتارهای برخی 
کشورهای منطقه از نظر عقلی و اسالمی قابل توجیه نیست.

رییس قوه مقننه، با بیان اینکه ایران مدت هاست وارد عرصه 
انرژی صلح آمیز هسته ای شده اس��ت توافق با 1+5 را به فال 
نیک گرفت و افزود: ایران هیچ گاه دنبال س��الح اتمی نبوده 
و نیست و آن را برای منطقه مفید نمی داند. سالح هسته ای 

جایی در دکترین و منطق ایران ندارد.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اعالم آمادگی 
پاکستان برای میانجی گری میان ایران و عربستان 
گفت:عربس��تان رابطه خود را با ایران قطع کرده 
و ب��رای هرگونه تغیی��ر در این رواب��ط باید اعالم 

آمادگی کند.
به گزارش مهر، حسین جابری انصاری سخنگوی 
وزارت خارجه در نشس��ت خبری هفتگی خود با 
اصحاب رسانه با اشاره به سفر رییس جمهور چین 
به کشورمان گفت: در این س��فر افق مشترک ربع 
قرنی ۲5 ساله آینده همکاری های جامع بین چین 

و جمهوری اسالمی ایران مورد توافق قرار گرفت.
وی با اش��اره به اینکه روابط چین برای جمهوری 
اس��المی ایران حائز اهمیت است افزود: در حدود 
کم تر از نیم قرن گذش��ته که رابطه دوران جدید 
برگزار شده، همواره این روابط رو به گسترش بوده 
و در بیش از یک دهه گذشته که جمهوری اسالمی 
ایران دوران تحریم های ظالمانه سپری کرده این 
دو کشور همکاری هایی داشته اند که از اهمیت و 

حجم خاص خود برخوردار بوده است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان ادامه داد: 
در دوران پسابرجام رابطه با چین برای جمهوری 

اسالمی ایران و جمهوری اسالمی ایران برای چین 
از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی ابراز امیدواری کرد: در ۲5 س��ال آینده شاهد 
روابط دو کشور در حوزه های سیاسی، اقتصادی و 

جنبه های دیگر باشیم.
نخس�تین س�فر اروپایی ریی�س جمهور در 

پسابرجام اهمیت خاصی دارد
جابری انصاری در بخش دیگری از نشست خبری 
خود با اش��اره به س��فر رییس جمهور به دو کشور 
اروپایی گفت: امروز سفر مهم اروپایی آقای روحانی 

آغاز می شود.
وی افزود:  این س��فر نخس��ت به ایتالیا و س��پس 
 به فرانس��ه اس��ت که در س��فر ایتالیا گفت وگوی 
رییس جمهور با واتیکان هم انجام خواهد ش��د و 
هیات بزرگ اقتصادی آق��ای روحانی را همراهی 

می کنند.
سخنگوی دس��تگاه دیپلماسی کش��ورمان تاکید 
کرد: این نخستین س��فر رییس جمهور به اروپا در 
دوران ریاست جمهوری خود و به خصوص پس از 

برجام است که اهمیت خاصی دارد.
س��خنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی 

مبنی بر اینکه برخ��ی معتقدند ترکی��ه به دنبال 
احیای امپرات��وری عثمانی در منطقه اس��ت و به 
همین جهت روابطه اش با ایران به چالش برخورده، 
آیا ای��ران برنامه ای برای همکاری های بیش��تر با 
ترکیه و رفع برخی تنش ها با این کشور خواهد بود 
یا خیر؟ اظهار کرد: ترکیه همسایه مهم ایران است 
و تاریخی از همکاری ها، رقابت ها و اختالفات میان 
دو کشور وجودداشته است، اما سیاست جمهوری 
اس��المی ایران گس��ترش همکاری ه��ا و کنترل 
اختالفات با ترکی��ه در قالب ی��ک رقابت طبیعی 

میان دو کشور است.
وی افزود: کشورها نباید رقابت های طبیعی خود 
را به دش��منی تبدیل کنند و سیاس��ت جمهوری 
اسالمی این است که مسایل بین خود و ترکیه را در 

قالب یک رقابت طبیعی پیگیری کند.
اعالم آمادگی پاکس�تان برای میانجی گری 

بین ایران و عربستان
جابری انصاری در پاسخ به س��وال دیگری مبنی 
بر اینکه آیا در سفر اخیر نخست وزیر پاکستان به 
ایران پیشنهادی مبنی بر میانجی گری پاکستان 
بین ایران و عربستان مطرح شده است، خاطرنشان 
کرد: آقای نوازشریف در سفری که به ایران داشت 
مس��ایل مختلفی از جمل��ه اع��الم آمادگی برای 
میانجی گری بین ایران و عربستان را پیشنهاد داد.
هرگونه میانجی گری میان ایران و عربستان 
منوط ب�ه تغیی�ر سیاس�ت ه�ای تندروانه 

عربستان است
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه اف��زود: موفقیت 
هرگون��ه ت��الش میانج��ی گران��ه من��وط ب��ر 
تغییر سیاس��ت های تندروانه عربس��تان اس��ت. 
عربس��تان رابط��ه خ��ود را با ای��ران قط��ع کرده 
 و تا ای��ن لحظه هی��چ عالمتی مبنی ب��ر تغییر در 

سیاست های عربستان دیده نشده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص مذاکرات سوریه 
گفت: تاریخی برای گفت وگوهای سوری و مذاکره 
هیات های معارض با دولت سوریه از سوی نماینده 
دبیرکل س��ازمان ملل اعالم شده بود ولی به دلیل 
اصرار برخی کشورها از جمله عربستان و تحمیل 
برخی سیاست ها به مذاکرات سوریه مشکالتی در 
جدول زمان بندی پدید آم��د که نماینده دبیرکل 
سازمان ملل نیز در س��خنان اخیر خود اشاراتی به 

این مشکالت داشته است.
جابری انصاری خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی 
همواره از حصول توافق سیاسی حمایت می کند 
و معتقد است بحران س��وریه راه حل سیاسی و نه 
راه حل نظامی خواهد داش��ت و به همین دلیل در 
روند گفتگوهای منطقه ای و بین المللی از جمله 

مذاکرات وین مشارکت داشته است.

 رییس  جمهوری، گس��ترش روابط با کش��ورهای اتحادی��ه اروپا را از
 سیاست های تهران برشمرد و تاکید کرد که باید از فضای پسابرجام، 
برای رشد و توس��عه کشور و اش��تغالزایی بهره گرفت و سفر به ایتالیا و 

فرانسه با این هدف انجام می شود.
حجت االسالم و المسلمین دکتر حس��ن روحانی در فرودگاه مهر آباد 
و در تش��ریح اهداف س��فرش به خبرنگاران گفت: این سفر در مقطع 
 تاریخی بسیار مهم پس��ا برجام و پسا تحریم انجام می شود و از اهمیت 

به سزایی برخوردار است .
وی با اشاره به اهمیت گس��ترش روابط با کشورهای اروپایی مخصوصا 
کشورهایی که در گذش��ته روابط خوبی با ایران داش��ته اند، از بررسی 
و توافق دو س��ند مهم در جریان این س��فر ۴ روزه به فرانس��ه و ایتالیا 
 خبر داد وافزود : در این س��فر سند نقش��ه راه میان مدت و بلند مدت 
همکاری های تهران با ایتالیا و فرانسه مورد بررسی و توافق قرار خواهد 
 گرفت. همچنین در خصوص موسس��اتی که بیمه صادراتی را تضمین 

می کنند تفاهماتی انجام می گیرد.
 ریی��س جمه��وری با اش��اره ب��ه آمادگ��ی کش��ورمان ب��رای جذب 
 فناوری ه��ای نوین گف��ت: ایران پیش��رفت های خوب��ی در خصوص

 فناوری های نوین داشته و جذب این نوع فناوری ها برای ما از اهمیت 
زیادی برخوردار است.

دکتر روحان��ی همچنین از امضای اس��نادی در بخش ه��ای مختلف 
اقتصادی در جریان سفر به ایتالیا و فرانسه خبر داد و گفت: در خصوص 
حمل و نقل و نوسازی ناوگان هوایی و نیز ریل لوکوموتیو و خودرو اسناد 
زیادی آماده اس��ت که در جریان این س��فر مورد مذاکره و تفاهم قرار 

خواهد گرفت.
رییس جمهوری اضافه کرد: همکاری در بخش های مختلف صنعتی، 
دانشگاهی ، کشاورزی ، گردشگری و تجهیزات پزشکی و محیط زیست 
از دیگر موضوعاتی است که در جریان این سفر در خصوص آن مذاکرات 

و تفاهماتی انجام خواهد گرفت.
وی همچنین مالقت با پ��اپ و مقامات واتیکان و دی��دار و گفت وگو با 

فعاالن اقتصادی و سیاسی را از دیگر برنامه های این سفر دانست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: توان 
نیروهای اطالعاتی ایران سبب س��ردرگمی نیروهای تروریستی و تکفیری شده 
چون آنها توانسته اند تا کنون در بسیاری از کشورهای جهان عملیات تروریستی 

انجام دهند ولی در ایران عاجز هستند.
 حجت اهلل خدایی سوری،گفت: فضایی که در چند سال اخیر شاهد آن هستیم 
به این دلیل اس��ت که عده ای می خواهند کش��ورهای خاور میانه و مسلمانان 
دچار مشکالتی ش��وند، بعضی از کش��ورها با تجهیز گروه های افراطی تکفیری 
 که به نام دین و فرقه گرایی ش��کل گرفت��ه اند، وضعیت جدی��دی را در منطقه

 ایجاد کرده اند.
این نماینده مردم در مجلس شورای  اسالمی بیان کرد: در ۴ سال گذشته به عنوان 
نمونه می توان از درگیری های موجود در سوریه، عراق، بحرین، یمن، افغانستان 
و پاکستان نام برد که متاسفانه عده ای از کش��ورهای منطقه به دنبال ایجاد این 

تنش ها هستند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه برخی از کشورهای منطقه به دنبال آشوب در این حوزه هستند، ادامه داد: 

این کشورها به عنوان ابزاری در اختیار غرب، آمریکا و اسراییل عمل می کنند.
 خدایی س��وری با بیان اینکه در چند س��ال گذش��ته با توجه به رش��د داعش و

 گروه های تکفیری به دنبال ایجاد نا آرامی در ایران هستند، گفت: تا کنون بارها 
برای رسیدن به اهداف توطئه آمیز خود، در خارج از کشور برنامه ریزی و طراحی 
کرده اند تا با استفاده از گروه های تروریستی بتوانند در ایران یک نا امنی را ایجاد 

کنند.
وی اف��زود: خداراش��کر تاکن��ون نتوانس��ته ان��د ک��ه ای��ن امنیت ب��ه دلیل 
 لط��ف خ��دا، هوش��یاری م��ردم و ت��الش نیروه��ای امنیت��ی و اطالعات��ی

 به دست آمده است.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه در بسیاری از مواقع سرویس های اطالعاتی کشورهای غربی 
و منطقه دست نیاز به سمت نیروهای اطالعاتی ایران دراز می کنند، تصریح کرد: 
این توان نیروهای اطالعاتی ایران سبب سردرگمی نیروهای تروریستی و تکفیری 
شده است چون آنها توانسته اند تا کنون در بسیاری از کشورهای جهان عملیات 

تروریستی انجام دهند ولی در ایران عاجز هستند.

رییس جمهوری در فرودگاه مهرآباد:

روابط با اروپا را توسعه می دهیم
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس :

توان نیروهای اطالعاتی ایران سبب 
سردرگمی نیروهای تکفیری شده است

خبرخبر

الریجانی در گفت وگو با شبکه العراقیه:

سعودی ها در درک مشکالت جهان اسالم دچار اشتباه شده اند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس:

سفر مرکل به ایران متاثر از اجرای برجام است
حیدر العبادی در دیدار الریجانی:

لغو روادید بین ایران و عراق در دست پیگیری است

جابری انصاری در نشست خبری:

میانجی گری میان ایران و عربستان 
منوط به تغییر سیاست ریاض است



خبر 
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 عضو هیات علمی دانش��کده خودرو دانش��گاه عل��م و صنعت گفت:
 » خودروس��از ها باید به س��مت س��اخت خودروه��ای خالقانه و با 

طراحی های جدید بروند.«
روح ا... طالب��ی، عضو هیات علمی دانش��کده خودرو دانش��گاه علم 
 و صنعت درباره تاثی��ر قراردادهای جدید خودروس��ازهای خارجی 
بر بازار داخلی کش��ور گفت:» این قرارداد ه��ا دو رویکرد در صنعت 
 خودرو ایجاد م��ی کنند. کیفیت خ��وب و هزینه پایی��ن هدف این 
قرارداد ها اس��ت. رقابت و ایجاد بازار رقابتی بحث دیگری است که 
قطعه سازان در آن نقش مهمی دارند و می توانند خوب در این زمینه 

کمک کنند تا خودور ها با کیفیت باال و قیمت مطلوب ارائه شود. «
 وی ادام��ه داد:» اگ��ر حمای��ت دولت��ی را از خودروس��از برداریم و 
با روش های دیگر مانند مس��کن ها ب��ه بازار خ��ودرو کمک کنیم، 

خودروسازها می توانند روی پای خود بایستند. 
 متاس��فانه صنعت خودرو کش��ور در حال حاضر خصوصی نیست و 
زیر سیطره دولت قرار دارد. مادامی که تعرفه وارداتی خودرو باال باشد 
قیمت خودرو ها تغییر نمی کند و وضعیت بهتری نخواهیم داش��ت.

متاسفانه خودروس��ازهای ما به سمت س��اخت خودروهای خالقانه 
نمی روند.«

 طالبی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران نیازمند بازار رقابتی است گفت:
» از طریق حمایت دولتی، بازار رقابتی را بسته ایم.  این نوع قرارداد ها 
 را در سال های گذشته نیز داشتیم و اگر برگردیم به نیم قرن پیش و 
 به عمر ش��رکت های خودوس��از توجه کنیم متوجه می ش��ویم که 
به روش کار آن ها در طراحی و توجه به تحقیقات قطعات که ماموریت 
اصلی خودرو بوده اهمیتی داده نشده است. در حالی که اگر همین راه 

را در پیش بگیریم، نمی توانیم موفق شویم.«
وی افزود:» در پساتحریم اگر تالش نکینم که از رکود اقتصادی خارج 
ش��ویم، اتفاق خاصی برای این صنعت نمی افتد. اگ��ر از نظر تولید 
قطعات پیش��رفت کنیم و قطعات با کیفیتی تولی��د کنیم وضعیت 
بهتر خواهد ش��د. درحال حاضر چ��ون قطعات با کیفی��ت پایین تر 
 هم به راحتی تهیه می شود دغدغه خودروس��از ها کمتر شده است 

با این حال این موضوع تاثیری بر قیمت ها نگذاشته است.«
 این استاد دانش��گاه یادآور ش��د:» دولت باید برنامه بلند مدتی برای 
این صنعت داشته باشد. حمایت از خودروساز های داخلی را کاهش 
دهد تا خودروساز ها بتوانند مستقل شوند. تا زمانی که به این شیوه از 
خودروسازهای داخلی حمایت شود، پیشرفتی در این زمینه نخواهیم 
 کرد. باید تعریف مان را از حمایت تغیی��ر دهیم و با رویکرد جدیدی 

از این صنعت حمایت کنیم.
 حمای��ت زمانی موثر اس��ت که ب��ه خودروس��ازها اج��ازه بدهند تا 
 در بازارهای خارجی رقابت کنند. قطعه س��از و خودروس��از ما نباید 

در کشور محدود شود و باید در دنیا رقابت کند.«

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت پیشنهاد داد:
دو رویکرد جدید 

برای قراردادهای خودرو

khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت از س��فر رس��می آلکس��یس 
س��یپراس، نخس��ت وزیر یونان به تهران درماه آینده میالدی خبر داد و 
گفت: در قالب تفاهمنامه ای که بین دو کشورامضا شد بدهی نفتی یونان 

تسویه می شود.
 امیرحسین زمانی نیا به ارتقای روابط سیاس��ی ایران و یونان اشاره کرد و 
با بیان این که در س��فر دو روزه به یونان تفاهمنامه مقدماتی مش��ترکی 
 برای تس��ویه بدهی ش��رکت نفتی هلنیک پترولیوم و خرید نفت از ایران 
حاصل شده اس��ت، تصریح کرد: در قالب این تفاهمنامه قرار است بدهی 

یونان به ایران تسویه شود.
زمانی نیا با بیان این که آلکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان ماه آینده 
میالدی به تهران می آید، تصریح کرد: تفاهم های همکاری انرژی ایران و 

یونان در این سفر نهایی می شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در سفر اخیر به یونان در خصوص خرید 
پاالیشگاه های یونان مذاکراتی انجام شده است، با اشاره به این که بخش 
 خصوصی ایران عالق��ه مند به حض��ور در این بخش اس��ت، اظهار کرد: 
وزارت نفت از حضور بخش خصوصی ایران در پاالیش��گاه هلنیک یونان 

استقبال می کند.
براساس گزارش وزارت نفت، بیژن زنگنه، وزیر نفت پیش از این و پس از 
دیدار ٩ آذرماه با نیکوس کوتزیاس، وزیر امور خارجه یونان میزان بدهی 
هلنیک پترولیوم را ٧٥٥ میلیون دالر عنوان کرد و با بیان این که مجموع 
 بدهی ش��رکت های یونانی به ایران ٨٠٠ میلیون دالر می ش��ود، تصریح 
کرده بود: پیش��نهادهایی در خصوص پرداخت ای��ن میزان بدهی مطرح 
 شده اس��ت. وزیر نفت همچنین پس از آن دیدار در خصوص خرید سهام 
پاالیشگاه های یونان، افزوده بود: شرکت ایرانی در تدبیر انرژی عالقه مند 
به خرید سهام پاالیشگاه یونان است که در صورت به توافق رسیدن، وزارت 

نفت از آنها حمایت خواهد کرد.
وی ب��ا بیان این ک��ه وزارت نفت به صورت مس��تقیم دخالت��ی در خرید 
پاالیشگاه ندارد، گفته بود: خرید پاالیش��گاه از سوی شرکت های ایرانی 

اتفاق خوبی خواهد بود.

درآستانه سفر نخست وزیر یونان به تهران اعالم شد؛

امضای تفاهم نامه مقدماتی برای 
تسویه بدهی نفتی یونان به ایران

یک کارشناس اقتصادی گفت: علت باال بودن سود سپرده 
به این خاطر است که ده موسسه و بانک کوچک در حال 

ورشکستی هستند.
به گزارش دانشجو، محمد حسین ادیب عضو هیات علمی 
دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان با حضور در برنامه پایش 
گفت: در حال حاضرهیچ فعال اقتص��ادی نمی تواند نرخ 
بهره۲٠ تا ۲٧ درصدی را پرداخت کند، س��وال این است 
که چرا نرخ بهره باالس��ت؟ علت باال ب��ودن نرخ بهره باال 
بودن سود سپرده اس��ت و علت باال بودن سود سپرده نیز 
به این خاطراست که ده موسس��ه و بانک کوچک درحال 
ورشکستی هستند. به گفته آقای تهران فر معاون نظارتی 
بانک مرکزی آب از س��ر این۱٠ بانک و موسسه گذشته و 

هیچ چیزی برای آنها مهم نیست.
این اقتص��اددان گفت: این ها با باال بردن س��ود س��پرده 
می خواهند مش��کالت خود را به بعد منتقل کنند، مردم 
بدانند هر موسس��ه و بانکی که سود بیشتری می دهد آن 
موسس��ه یا بانک یک گام بیش��تر تا ورشکستگی فاصله 
ندارد. به گفته مدیر عامل یک��ی از بانک های خصوصی، 
بانک های دیگر مجبورن��د که با این ده بانک و موسس��ه 
 مالی ورشکسته رقابت کنند وگرنه پول از بانک های دیگر 

به سمت این بانک ها سرازیر می شود .
وی ادامه داد: به عبارت دیگر چیزی که اکنون در کش��ور 
درحال رخ دادن اس��ت این اس��ت که بانک ه��ا در حال 
حاضر برای غرق ش��دن درحال رقابت با یکدیگر هستند. 
استراتژی بانک مرکزی نیز این است که می گوید ما نباید 
دخالت کنیم و باید عملکرد بازار نشان دهد کدام یک سود 
 بیشتری بدهد. عملکرد بازارهم یعنی غرق شدن بانک ها،

من صراحتا می گویم با این اس��تراتژی بانک مرکزی ،۱٠ 
بانک و موسسه مالی تا سال آینده ورشکست می شوند.

این کارش��ناس اقتصادی اظهار داشت: س��ود سپرده ای 
که بانک ها در ح��ال حاضر درحال پرداخت آن هس��تند 

دراقتصاد قابل توجیه نیست. 
به گفته آقای ته��ران فر معاون بان��ک مرکزی٥٠ درصد 
وام های بانکی به شرکت های بزرگ داده شده و این وام ها 
را پس نمی دهند. این ش��رکت ها اگر بخواهند وام خود را 
پس بدهند از یک بانک دیگر می گیرند و به بانک دیگری 
پس می دهند یعنی حاصل جمع مثبت آن برای بانک ها 
صفر اس��ت. اگر به وام های��ی که از بانک ها گرفته ش��ده، 
 شرکت های دولتی را نیز اضافه کنیم بیشتر این وام ها به 

۲ هزار شرکت داده شده است.
 ادیب افزود: مش��کل صنایع کوچک ما نیس��ت مش��کل 
 دو هزار ش��رکت دولتی اس��ت ک��ه از ده س��ال پیش به 
این س��و به مرور باید ورشکس��ته می ش��دند و با گرفتن 

وام ادامه فعالی��ت دادند. ت��ا االن دو عامل باعث ش��ده 
بود که این گونه ش��رکت های زیان ده س��رپا باشند ولی 
 تا س��ال آینده این ش��رکت ها دیگر قادر به ادامه حیات 
نخواهند بود، اگر استراتژی خود را تغییر ندهند. این دو 
عامل نیز این بود که اوال در کش��ور تورم بود و ما تا سال 
٩۱ دومین کش��ور دارای باالترین نرخ تورم را در جهان 
داش��تیم،٨٠ درصد س��ودی که این ش��رکت ها کسب 

می کردند ناشی از تورم بود .
این اقتصاددان همچنین تاکید کرد: علت 

دوم نیز این اس��ت که ما روزانه ۴٠٠ 
هزار بشکه انرژی به داخل اقتصاد وارد 
می کنیم. قبل از س��قوط قیمت ها، 
قیمت ه��ر بش��که۱۱٠ دالر بود و 
معدل قیمتی که انرژی در داخل 
کش��ور فروش می رفت۱٠ دالر 
بود، یعنی بابت هر بشکه ما۱٠٠ 

دالر به اقتصاد ضرر می زنیم. 
ما س��الی۱۴٠ میلی��ارد دالر 
به اقتصاد ان��رژی می دادیم و 
پ��ول آن را نمی گرفتیم. امروز 

نف��ت اپ��ک بش��که ای ۲۳ دالر 
اس��ت، یعنی۱٠ دالر آن را می دهیم 

و ۱۳ دالر را نمی گیری��م، اینکه۱٠٠ دالر 
نمی گرفتی��م و ح��اال ۱۳ دالر نمی گیریم، این 
مهم ترین عاملی بود که به صورت سود در صورت 
مالی شرکت ها شناسایی شد. چون یارانه انرژی 
از بشکه ای۱٠٠ دالر به ۱۳ دالر رسیده و تورم 
هم نیست و آن دو هزار شرکتی که وام گرفته 
و وام خ��ود را پس نمی دهند تا بش��ود با این 
وام ها پایین بودن به��ره وری را اجرا کرد این 
سیس��تم به بن بست رس��یده و مسوول آن 

بانک مرکزی است.
 وی در مورد موس��س های غیر مج��از و حمایت 
از آن ه��ا گف��ت:٩٠ نماینده مجلس نام��ه ای به 
بانک مرکزی نوشتند و عنوان داشته اند که اعالم 
نکنید موسس��ه ای که اخیرا ورشکس��ت شده غیر 
 مجاز است، نقش مجلس را در حمایت از موسسات 
غیر مجاز نبای��د نادیده گرفت، م��ا حدود۱٠٠هزار 
میلیارد توم��ان معوق��ات بانکی و ح��دود ٩٠ هزار 
میلیارد توم��ان وام اس��تمهالی داری��م، مدیر عامل 
یکی از بانک ها به من گفت که در وام های استمهالی 
یک قس��ط را می دهند و مابقی را نمی دهند؛ وام های 

استمهالی را مصوبه مجلس ایجاد کرد.

نماین��دگان مجل��س با 
تصوی���ب مصوب���ه ای 
معادل معوقات در کشور 
معوقه درس��ت کردند و 
 مدام ب��ه بانک ه��ا حمله 

می کنند.

یک کارشناس اقتصادی هشدار داد:

خطر ورشکستگی درکمین10بانک و موسسه مالی کشور 

 گفته می ش��ود هر لیتر بنزین روی کش��تی در خلیج فارس به حدود ٩۴٠ تومان 
رسیده اس��ت. با چنین قیمتي، قیمت بنزین مصرفي در ایران به قیمت فوب این 
فرآورده نفتي در منطقه خلیج فارس نزدیک شده و پیش بیني مي شود با تداوم ارزاني 
نفت خام در بازارهاي جهاني، قیمت فروش بنزین به مصرف کننده ایراني از شاخص 

تعیین شده در قانون هدفمندي یارانه ها فراتر رود.
سوال اصلي این اس��ت که درصورت س��بقت قیمت بنزین داخلي از قیمت فوب 

خلیج فارس، آیا دولت باید اقدام به کاهش قیمت بنزین کند؟ 
ک���ه  ک���رده  مکل���ف  را  دول���ت  یارانه ه���ا،  هدفمن���دي   قان���ون 
 قیمت ف��روش داخلي بنزی��ن، نفت گاز، نف��ت کوره، نف��ت س��فید و گاز مایع و 
 س��ایر مش��تقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتس��اب هزینه هاي مترتب 
 )ش��امل حمل ونقل، توزیع، مالی��ات و عوارض قانون��ي( به تدریج ت��ا پایان برنامه

 ٥س��اله پنجم )امس��ال( کمتر از ٩٠درصد قیم��ت تحویل روي کش��تي )فوب( 
در خلیج فارس نباشد. 

براساس این قانون دولت مجاز است درصورتي که نوسان قیمت ها بیش از ۲٥درصد 
شود، در قیمت حامل هاي انرژي تجدیدنظر کند. آمارهاي اعالم شده از سوي امور 
بین الملل ش��رکت ملي نفت ایران نش��ان مي دهد که ارزش هر تن بنزین در بازار 
خلیج فارس در ۲هفته اخیر بین ۴٠٠تا ۴۴٠دالرنوس��ان داشته که در روزجمعه 
 قیمت هرتن بنزین دربازارمنطقه به حدود ۴۲٠دالر رس��یده اس��ت و با احتساب 
 هر دالر در بازار رس��مي ایران به ارزش ۳٠۲٠ تومان، قیمت فروش هر لیتر بنزین 

در منطقه به حدود ٩۴٠تومان رسیده است. 
گفتني است هر تن بنزین ۱۳٥۱لیتر مي شود، این درحالي که قیمت فروش هر لیتر 

بنزین معمولي در کشور ۱٠٠٠تومان است.
کاهش ش��دید قیمت جهاني نفت درماه هاي اخیر باعث شده تا برخي کشورهاي 
منطقه براي جبران کس��ري بودجه خود اقدام به افزایش قیمت حامل هاي انرژي 

کنند. 
 درایران با پایان یافتن زم��ان اجراي قانون برنامه پنجم توس��عه، باید دید مجلس 
چه تصمیمي درخصوص قیمت حامل هاي انرژي ازجمله بنزین در قانون هدفمندي 

یارانه ها خواهد گرفت. 
پیش از این محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت هرگونه افزایش قیمت حامل هاي 

انرژي را در سال آینده رد کرده بود. 
او اذعان داشته که فعال تصمیمي در این زمینه گرفته نشده است. باید دید در بررسي 

لوایح برنامه ششم و بودجه ٩٥ چه تصمیمي در این زمینه اتخاذ مي شود.
 جعفر قادري، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ش��وراي اسالمي مي گوید: 
در قانون هدفمندي یارانه ها دولت مکلف شده تا قیمت حامل هاي انرژي را در پایان 
برنامه پنجم به نح��وي تعیین کند که کمتر از٩٠درص��د قیمت فوب خلیج فارس 
 نباش��د، نه اینکه دولت حق ندارد قیمت را بیش از فوب خلیج فارس افزایش دهد، 
 بنابراین الزام قانون هدفمندي یارانه ها مش��خص کننده ک��ف قیمت حامل هاي 

انرژي است که به دولت تکلیف شده است.
وي مي افزاید: با این حساب کاهش دادن قیمت بنزین به بهانه پایین آمدن قیمت 
فوب خلیج فارس اصال منطقي نیست و دولت مجاز است اضافه درآمد حاصله را برابر 
قانون به خزانه واریز کند و از محل مازاد درآمد، اعتبارات طرح هاي بهینه س��ازي 

مصرف انرژي و بهبود حمل ونقل عمومي را تامین کند. 

بانک ها با پرداخت ۲66 هزار میلیارد تومان تسهیالت در٩ماهه ابتدایی امسال بیش 
از 6۲ درصد آن را به سرمایه درگردش اختصاص دادند.

عملکرد تس��هیالت پرداختی بانک ها در ٩ ماهه ۱۳٩۴ نش��ان می دهد که میزان 
تسهیالت پرداختی دراین دوره حدود ۱۱/٩درصد درمقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته افزایش پیدا کرده و به ۲66هزار و٥٠٠ میلیارد تومان رسیده است. 
این درحالی است که با توجه به تمرکز برای تخصیص تسهیالت بیشتر به سرمایه 
درگردش بخش های اقتصادی، شبکه بانکی حدود ۱66 هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان 
معادل 6۲/٩ درصد کل تس��هیالت اعطایی خود را به تامین نقدینگی این واحدها 
اختصاص داده است؛ این رقم حدود ۲٥ هزار میلیارد تومان و به عبارتی۱٧/۴ درصد 

افزایش دارد.
همچنین بررسی جزئیات بیشتری از عملکرد تسهیالت دهی بانک ها حاکی از آن 
است که صنعت و معدن حدود٧٧/6 هزار میلیارد تومان از مجموع تسهیالت ۲66 
هزار میلیاردی را دریافت کرده ک��ه ٨۳ درصد این وام ها معادل6۴/۳ هزار میلیارد 

تومان برای تامین سرمایه در گردش این بخش پرداخت شده است.
گرچه صنعت و معدن بیشترین سهم از وام های بانکی را در ٩ ماهه ابتدایی امسال 
دریافت کرده اس��ت ولی درصد پرداختی به این بخش حدود۱/٩ درصد نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته کمتر شده و از ۳۱ به ۲٩/۱ درصد رسیده است. این سهم 
در چهار دوره گذشته در حداقل قرار دارد. هرچند که میزان منابع دریافتی نسبت به 
 قبل در باالترین اندازه ایستاده است. صنعت و معدن حدود٥٠٠٠ میلیارد تومان در

 ٩ ماهه اول امسال در مقایسه با این مدت در سال ۱۳٩۳ بیشتر تسهیالت دریافت 
کرد.

همچنین مابقی تسهیالت بانکی ۲66 هزار میلیاردی بانک ها به گونه ای تقسیم شده 
که ۲۳/٧ هزار میلیارد تومان آن سهم بخش کشاورزی بوده که در مجموع حدود ٨/٩ 

درصد کل تسهیالت را به خود اختصاص داده است. 
از سوی دیگر از ۲66 هزار میلیارد تومانی که بانک ها از فروردین ماه تا پایان آذر امسال 
تسهیالت پرداخت کردند۳٧/۴ هزار میلیارد تومان به بخش بازرگانی اعطا شده که 
سهم آن را در کل تسهیالت دریافتی به ۱۴/۱ درصد افزایش داده است. در عین حال 
که٩٩/٨ هزار میلیارد تومان از مجموع تسهیالت بانکی یعنی رقمی حدود ۳٧/٥ 

درصد کل به بخش خدمات اختصاص پیدا کرده است.
به هر حال بانک ها ۲66 هزار میلیارد تومان تسهیالت را در حالی برای ٩ ماه پرداخت 
کرده اند که در سال گذشته با وجود پیش بینی۲٨٠ هزار میلیاری بانک مرکزی بالغ 
بر۳۴٠ هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف اقتصادی وام داده بودند. موضوعی 
که البته واکنش بانک مرکزی را نیز به دلیل افزایش اضافه برداش��ت بانک ها برای 

تسهیالت دهی و به تبع آن احتمال افزایش تورم به همراه داشت.
این درحالی است که بانک مرکزی در جریان تسهیالت دهی بانک ها ضمن تذکر 
برای مراقبت نسبت به مالحظات مربوط به کنترل تورم و همچنین قدرت گرفتن 
پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد از بانک ها خواسته تا به افزایش 
توان خلق پول از طریق افزایش س��رمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش 
تسهیالت غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش 
بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف 
بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک 

ابزار مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی )ایجادی(توجه ویژه ای داشته باشند.

معمای قیمت بنزین با نفت ارزان

همزمان با سفررییس جمهور؛

 ۱۰۰ فعال اقتصادی ایران عازم ایتالیا 
شد ند

عضو کمیسیون بودجه مجلس:

تصویب الیحه بودجه 95 به سال آینده 
موکول شد

قائم مقام معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی خبرداد:

کشت فراسرزمینی سبزی و صیفی 
روس ها در ایران

مقام ارشد یک شرکت آمریکایی:

 ایران می تواند به قطب حمل و نقل 
هوایی منطقه تبدیل شود

پرداخت 266هزار میلیارد وام بانکی

اگرچه حمالت تروریستی پاریس اجازه سفر برنامه ریزی شده قبلی رییس جمهور ایران 
به فرانس��ه و ایتالیا را نداد اما اکنون هیاتی از فعاالن اقتصادی ایران با حسن روحانی 

همراه شدند.
بعد از لغو سفر حسن روحانی، رییس جمهوری اسالمی ایران به ایتالیا و فرانسه به دلیل 
حمالت تروریستی پاریس، هیاتی از فعاالن اقتصادی به همراه رییس کل بانک مرکزی 
و مدیران عامل بانک های کشور عازم رم ش��دند تا اولین گروهی باشند که در حاشیه 
سفر رییس جمهور به این دو کشور اروپایی پس از لغو تحریم ها، برای همراهی او وارد 

اروپا می شوند.
 محس��ن جالل پور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ای��ران در این رابطه گفت: 
پس ازانفجارهاي تروریستي در پاریس و لغو سفر رییس جمهور روحاني و هیات همراه، 
سرانجام هواپیماي حامل فعاالن اقتصادي، شب گذشته تهران را به مقصد رم ترک کرد.

وی افزود: بیش از۱٠٠ نفر از فعاالن اقتصادي در رشته هاي مختلف در این سفر حضور 
دارند و چندین قرارداد و تفاهم نامه در حضور مقامات سیاسي که امروز عازم رم شده اند، 
در دو کشور ایتالیا و فرانس��ه امضا خواهد ش��د. به گفته جالل پور، نخستین نشست 
اقتصادي در رم، راس ساعت هش��ت و نیم صبح با بیمه ساچه برگزار مي شود و بعد از 
آن راس ساعت دو و نیم صبح با اعضاي اتاق ایتالیا نشست و مالقات رو در رو خواهیم 
 داشت. این در حالی است که هیاتي متشکل از مدیران ارشد سیستم بانکي به ریاست 
ولي اهلل سیف رییس کل بانک مرکزی نیز در این پرواز با ما همراه  هستند و در نشست 

ها در کنار فعاالن بخش خصوصي خواهند بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که تصویب الیحه بودجه ٩٥ به سال 
آینده موکول می شود، گفت: قیمت نفت۴٠ دالری در الیحه بودجه ٩٥ غیر واقعی است 

و باید کاهش پیدا کند.
تصویب الیحه بودجه ٩٥ به سال آینده موکول ش��د. نفت۴٠ دالری در الیحه بودجه 

غیر واقعی است.
 جعفر قادری ، درباره وضعیت تصویب کلیات الیحه بودجه س��ال ٩٥ اظهار داش��ت: 
با توجه به شرایط کنونی و پیش رو بودن انتخابات، امکان تصویب بودجه سال ٩٥ وجود 

ندارد، بنابراین بررسی الیحه بودجه بعد از انتخابات مجلس شروع خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اش��اره به اینکه دولت طبق قانون آیین نامه 
 داخلی مجلس، باید بودجه دو دوازدهم ارائه دهد، تصریح ک��رد: اینکه دولت در برابر 
این موضوع مقاومت می کند، درست نیست و باید طبق قانون عمل شود، تا پایان سال 

نیز می توان بودجه دو دوازدهم را تصویب کرد.
این نماینده مجلس در مورد قیمت نفت در الیحه بودجه ٩٥ عنوان کرد: قیمت هر بشکه 
۴٠ دالر با توجه به شرایط کنونی که قیمت نفت کمتر از ۲٧ دالر است، منطقی نیست و 
باید راجع آن بحث و بررسی بیشتر صورت گیرد. وی در مورد سهم صندوق توسعه ملی 
نیز از منابع نفتی در سال آینده عنوان کرد: دولت برای سال آینده سهم این صندوق را 
۲٠ درصد پیش بینی کرده، در حالی که سیاست های کلی برنامه ششم و سهم حداقل 
۳٠ درصدی صندوق حداقل از منابع نفتی صراحت دارد عمال در این موضوع بر خالف 

سیاست های ابالغی عمل شده که جای تامل و بررسی دارد.

قائم مقام معاون باغبانی وزیر جهاد کش��اورزی از کشت فراسرزمینی انواع 
سبزی و صیفی گلخانه ای روس ها در ایران خبر داد و گفت: برنامه ریزی برای 
صادرات انواع محصوالت باغی از جمله انواع خش��کبار به روسیه نیز صورت 

گرفته است.
جهانگیر عرب، اظهار کرد: طی شش ماه گذشته که روس ها تقاضای واردات 
سبزی و صیفی از ایران داش��تند و ما نتوانس��تیم به دلیل برخی مشکالت 
موجود از جمله گردش مالی و غیره این محصوالت را برای آنها صادر کنیم، 
سرمایه گذاران روسی خود اقدام به سرمایه گذاری برای کشت فراسرزمینی 

انواع سبزی و صیفی گلخانه ای در ایران کردند.
 وی اف��زود: در حال حاضر روس ها با س��رمایه گذاری خ��ود گلخانه هایی را 
 در کش��ور اجاره کرده و ضمن تامین و مایحتاج خود در زمینه  انواع نهاد ها 
از جمله بذر، کود و غیره از شرکت های معتبر اروپایی، به تولید انواع سبزی 

و صیفی می پردازند.
 قائم مق��ام معاون باغبان��ی وزیر جهاد کش��اورزی گفت: س��بزی و صیفی 
تولید شده روس ها در ایران از طریق کشت فراسرزمینی به روسیه می رود و 
در این زمینه نیز دیگر هزینه های اضافی برای ایران در صادرات به روسیه هم 
ندارد.عرب اعالم کرد: برنامه ریزی های صورت گرفته در زمینه  صادرات انواع 
 محصوالت باغی از جمله انواع خش��کبار مانند پسته، بادام و غیره به روسیه 

در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

معاون رییس بخش فروش و توس��عه تجاری ش��رکت هایکو آمریکا)سازنده قطعات 
 صنایع ه��وا و فضا، دفاع��ی و الکترونیکی( گف��ت: ایران در مرکز ی��ک منطقه بزرگ 
 ق��رار دارد و از قابلیت های الزم برای تبدیل ش��دن به یک قطب حم��ل و نقل هوایی 

منطقه ای برخوردار است.
 »جیم س��الیوان« در حاش��یه اج��الس دو روزه هوان��وردی » ای��ران ۲٠۱6« افزود: 
پتانسیل های هوانوردی ایران دست نخورده و بکر است؛ احساس می کنم در صورت 
 س��رمایه گذاری خارجی، آینده درخشانی می تواند داشته باش��د. وی اظهار داشت: 
شرکت های خارجی برای کسب و کار با ایران، رقابت شدیدی خواهند داشت اما با توجه 
به اندازه بازار ایران، فرصت برای همه هست. معاون بخش فروش و توسعه تجاری شرکت 
هایکو در اروپا، خاورمیانه و آفریقا تاکید کرد: شرکت هایکو در حال بررسی پتانسیل های 
بازار ایران برای سرمایه گذاری و همکاری های آینده با شرکت های هوایی ایران است.

وی درباره زمان رسیدن صنعت هوانوردی ایران به جایگاه مطلوب، گفت: اکنون برای 
هر برآوردی زود است؛ باید وضع موجود بررسی و برای اهداف مورد نظر برنامه ریزی 
 و زمانبندی ارائه شود. سالیوان، در مورد اینکه آیا ش��رکت های آمریکایی تمایلی به 
سرمایه گذاری در ایران دارند نیز گفت: اگر مانعی سر راه همکاری های تجاری وجود 
 نداشته باشد، آنها نیز مانند همه ش��رکت های بین المللی دیگر، عالقه مند همکاری 
با شرکت های ایرانی هستند. اجالس دو روزه هوانوردی » ایران ۲٠۱6« با حضور عباس 
آخوندی وزیر راه و شهرسازی و بیش از ۱6٠ نماینده از ٨٥ شرکت سازنده هواپیما و 

قطعات جانبی از ۳٥ کشور جهان در هتل آزادی برگزار شد.



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی  شماره 1787  سه شنبه 6 بهمن 1394  15 ربیع الثانی 1437 4

Society,Cultural  Newspaper No.1787  |  january 26 .2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

عکس روز

با تداوم اثرات منفی مواد شیمیایی س��می در آب های قاره اروپا، 
نگرانی کارشناسان در مورد نسل آینده وال ها و دلفین ها افزایش 

یافته است.
با وجود ممنوعیت ورود مواد ش��یمیایی سمی به آب های نواحی 

 اروپایی، این رون��د همچنان ادام��ه دارد و اکنون س��طح باالیی 
از این مواد، نسل آینده وال ها و دلفین ها را با تهدید جدی مواجه 

می کند.
طبق بررسی های کارشناس��ان حیات وحش در انگلیس، وال ها و 
دلفین های بومی آب های اروپا بیشترین س��طح آلودگی به ماده 
شیمیایی »پلی کلره بی فنیل« )PCB( را در مقایسه با گونه های 

مشابه خود در نقاط دیگر جهان دارند.
از دهه 1980 اس��تفاده از این ترکیب در سراس��ر جهان ممنوع 
 شد، اما نتایج آخرین مطالعات نش��ان می دهد که مصرف ترکیب 
پلی کلره بی فنیل همچنان ادامه دارد و وارد چرخه غذایی شده و 

در بدن گونه های دریایی انباشت می شود.
انباش��ت س��طح باالیی از پلی کلره بی فنیل  در اکوسیستم های 
دریایی مش��کالت بزرگی را برای پس��تانداران دریای��ی به وجود 
می آورد، بر سیستم ایمنی آنها تاثیر می گذارد و آنها را مستعد ابتال 

به انواع بیماری ها می کند.
عالوه بر این ب��ر توانایی آنه��ا در زاد و ولد نیز تاثی��ر می گذارد و 
همچنین احتمال انتقال این مواد سمی از گونه ماده به نسل آتی 

هم وجود دارد.

کارشناسان آمریکایی هش��دار داده اند که اثرات سوء فعالیت های انسانی، 
خفاش ها را در آستانه انقراض قرار داده است.

 برخورد با توربین های بادی در سراس��ر جهان و ش��یوع س��ریع س��ندرم 
»بینی سفید« در آمریکای شمالی از علل مهم افزایش مرگ و میر خفاش ها 
از آغاز قرن 21 بوده است.بس��یاری از 1300 گونه خفاش در حیات وحش 
زمین در معرض انقراض قرار دارند یا تعداد آنها رو به کاهش است. خفاش ها 
از پستاندارانی با طول عمر باال و میزان زاد و ولد با سرعت پایین هستند که در 

بسیاری از اکوسیستم های زمین نقش حیاتی بازی می کنند.
این گونه جانوری باعث پخش ش��دن دانه ها و بذرهای گیاهان در مناطق 

استوایی شده و نوع طبیعی کنترل حشرات را در اختیار دارند.
 کارشناس��ان حیات وحش در آمری��کا در آخرین مطالعه خ��ود اطالعات 
جمع آوری شده طی سال های 1970 تا 2015 را به منظور بررسی میزان 
مرگ و میر ساالنه خفاش ها مورد استفاده قرار دادند.به گفته کارشناسان، 
انواع مختلف دالیل طبیعی و انس��انی علل تلف ش��دن خفاش ها بوده، هر 
چند از میان 1180 مورد مرگ و میر این گونه جانوری در سراس��ر جهان 
در بیشتر آنها عامل انسانی نقش پررنگی داشته است.پیش از سال 2000 
انسان ها به شکار خفاش ها به منظور تامین غذا، حفظ محصوالت کشاورزی 
خود و کنترل جمعیت آنها اقدام می کردند. اما در قرن 21 تعداد بیشتری 

 از این گونه جانوری به دلیل برخورد با توربین های بادی و ابتال به س��ندرم
 بینی سفید تلف شده اند.

 عالوه بر این شرایط نامناسب جوی با افزایش تلف شدن خفاش ها مرتبط 
است و می تواند با تغییرات آب و هوایی تشدید شود.

خطرانقراضدرکمینخفاشهایکتهدیدجدیبرایوالهاودلفینها

دریچه

خبر

جلسه ارزیابی عملکرد دستگاه ها و سازمان های استان اصفهان در اجرای 
برنامه جامع کنترل کیفی هوا با حضور نهاد ها و دس��تگاه های مرتبط در 

استانداری اصفهان تشکیل شد.
 مهن��دس حمی��د ظهراب��ی در ای��ن جلس��ه اظهار داش��ت: بر اس��اس 
برنامه ریزی های ط��رح جامع کنترل کیفی هوای اصفهان، هر دس��تگاه 
وظیفه ای بر عهده داشته اس��ت که فعالیت آنها در دو سال اخیر بررسی 

شده است.
 وی گفت: اس��تانداری اصفهان 80 درصد، ش��هرداری اصفه��ان بیش از
  50 درص��د، پلی��س راهنمای��ی و رانندگ��ی بی��ش از 79 درص��د،

 حمل و نقل و پایانه های اس��تان بیش از 47 درصد، محیط زیس��ت 86 
درصد، آموزش و پرورش بیش از 86 درصد، صنعت معدن و تجارت بیش از 
 43 درصد، منابع طبیعی بیش از 76 درصد، شرکت گاز بیش از 62 درصد،
  ص��دا و س��یما 32 درصد، ب��رق منطق��ه ای 57 درصد، ش��رکت پخش

ف��رآورده ه��ای نفت��ی 71 درص��د و نظ��ام مهندس��ی بی��ش از 33 
درص��د از س��هم فعالی��ت خ��ود را در م��دت دو س��ال انج��ام داده 
 ان��د.وی درباره هم��کاری و تحقق برنامه س��ایر دس��تگاه ه��ا نیز گفت:

 سازمان های مردم نهاد 100 درصد، راه و شهرس��ازی 31 درصد، جهاد 
کشاورزی 40 درصد، مخابرات و پست هر کدام 20 درصد و هواشناسی 60 

درصد از سهم دستگاه خود در این برنامه را محقق کرده اند.
وی به نقش شهرداری های سایر شهرهای در محدوده طرح جامع اشاره 
کرد و افزود: شهرداری شاهین شهر همکاری خوبی در این زمینه داشته و 

53 درصد از سهم برنامه خود را محقق کرده است.
وی درب��اره س��هم پایی��ن ش��رکت پس��ت و مخاب��رات گف��ت: توج��ه 
 به دول��ت الکترونیک و توس��عه آن از وظای��ف این دو س��ازمان بوده که 

محدودیت های اجرایی مانع تحقق کامل برنامه آنها شده است.
وی با اش��اره به محورهای اجرای طرح گفت: این محورها در بخش حمل 
و نقل و ترافیک 56 درصد، سوخت 60 درصد، کنترل منابع ثابت آالینده 
64 درصد، فضای سبز 47 درصد، مدیریت سبز و توسعه انرژی 26 درصد، 
نظارت پایش 60 درصد، فرهنگی و اجتماع��ی 65 درصد و تدوین برنامه 

100 درصد پیشرفت داشته است.
وی ادامه داد: با انجام فعالیت ها در این دو سال 60 درصد از برنامه محقق 

شده که باید 40 درصد مابقی آن در سال آینده اجرایی شود.
وی به نتایج حاصل از اجرای این طرح در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: 
با اجرای این طرح روزهای سالم به 198 روز رسید و روز بسیار ناسالم در 
سال 93 و 94 در کالنشهر اصفهان نداشتیم در حالی که در سال 92، هفت 

روز بسیار ناسالم داشتیم.
مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان بیان کرد: کالنش��هر 
 اصفه��ان رتب��ه اول افزای��ش روزه��ای س��الم را در مقایس��ه با س��ایر 

کالنشهر های کشور داشته است.

مدیرکلحفاظتمحیطزیستاستان:

کالنشهراصفهانرتبهاولافزایش
روزهایسالمرادرکشورداشتهاست

 باغ وحش ها اغلب مورد انتقاد فع��االن حقوق حیوانات بوده اند. 
اس��ارت، جایگاه های غیراس��تاندارد، رفتار آزاردهنده و کشتار 
حیوانات در باغ وحش ها س��رفصل اغلب انتقادات فعاالن حقوق 

حیوانات به باغ وحش ها را تشکیل می دهند. 
انتقال ببر سیبری از قرنطینه به جایگاه تازه ای در باغ وحش ارم 
نیز بار دیگر بهانه ای ش��د تا فعاالن حق��وق حیوانات اعتراضاتی 
 را نس��بت به نگهداری این ببر در باغ وحش داش��ته باش��ند. اما 
دکتر ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش، نظر دیگری دارد 
و با اشاره به بهبود قابل توجه جایگاه های نگهداری حیوانات در 
باغ وحش ارم به برخی از نقدهای اخیری که به این باغ وحش وارد 
شده نیز پاسخ می دهد.دامپزشک باغ وحش تهران می گوید: برای 
کسانی که مخالف وجود باغ وحش هستند، نه فقط در ایران بلکه 
 در تمام دنیا، باغ وحشی که شرایطش بهتر باشد بدتر است زیرا 
باغ وحش خوب طرفداران خودش را دارد و می تواند به مردم نشان 
دهد که باغ وحش هم می تواند فوایدی داشته باشد. به این ترتیب 
باغ وحش خوب برای کسی که می خواهد اصال باغ وحش وجود 

نداشته باشد خیلی بد است!
 دکتر ایم��ان معماری��ان در گفت وگو ب��ا مهر تاکی��د می کند:

 باغ وحشی که بد باشد، نیازی به انتقاد ندارد! شما اگر به باغ وحش 
شیراز و مش��هد بروی و حیوانات را نگاه کنی حالت بد می شود و 
می آیی بیرون، اما در مورد باغ وحش تهران که شرایطش در حال 

بهتر شدن است نیاز داری که حمله کنی تا نگذاری شرایط این
 باغ وحش هم خوب شود و اصال باغ وحش کال تعطیل شود!

ازرفتارونیازهایحیوانچیزینمیدانند
دامپزشک باغ وحش تهران با ادعای اینکه علت دیگر برخوردها 
با باغ وحش این است که متاسفانه اصال دانش مرتبط با موضوع را 
ندارند؛ تنها بخشی در ذهنشان به نام حقوق حیوانان ثبت شده و 
همان را به اسم حق آزادی نگه داشته اند و کال با ذهنیت خودشان 

با همان کار می کنند!
معماریان با تاکید بر اینکه »علم رفتارشناسی حیوانات یک علم 
 خاص اس��ت« درباره »حق آزادی« می گوید: اینکه شما چگونه 
می توانید بفهمید یک حیوان شرایط مناسب یا نامناسب دارد هم 

یک شاخه ای از علم دامپزشکی است. 
این دامپزشک حیات وحش در پاسخ به اینکه چگونه می توانیم 
این نیازهای حیوان را درک کنیم می گوید: این موضوع خود علم 
جدیدی در دامپزش��کی است که شاید 10 س��ال بیشتر قدمت 
نداشته باشد. البته قبال هم بوده، اما به صورت پرخاشگرانه بوده 
است و نتایجش مشکل داشت. امروز روش غیرپرخاشگرانه داریم 
که در آن دیگر الزم نیس��ت برویم حیوان را بگیریم و از او نمونه 

بگیریم. 
از مدفوع، ادرار، ترشحات بدنش، مو و همه اینها می توانیم استفاده 

کنیم تا سطح یک سری از هورمون ها را در بدنش اندازه بگیریم.

وی با بیان اینکه اکنون می توانیم س��طوح هورمونی را از طریق 
غیرپرخاشگرانه بررسی کنیم، می گوید: به این ترتیب می توانیم 
بفهمیم که س��طح رضایتمندی  حیوان چطور است، شاد است، 
سرحال است، اس��ترس دارد یا ندارد؟ س��طح اندازه گیری شده 
هورمون ها می تواند به ما نش��ان بدهد که استاندارد جایگاه های 

ما چطور است. 
حالحیواناتدرباغوحشازطبیعتهمبهتراست!

دامپزش��ک باغ وحش تهران با بی��ان اینکه ه��دف از راه اندازی 
باغ وحش ترویج و نمایش طبیعت اس��ت، می گوی��د: نمی توانم 
بگویم 100 درصد، اما99/9درصد حیوانات در جایگاه مناسبی 
که بر اساس استانداردها برایش��ان فراهم شود حتی از طبیعت 
هم سطح استرس پایین تری دارند. چون حیوان در طبیعت مثال 
بایستی قلمرو طلبی بکند. مثال شیر همان طور که خیلی وقت ها 
در نقد باغ وحش ها می گویند باید در طبیعت 10 هزار کیلومتر راه 
برود. بله، باید راه برود چون باید فرار کند، دعوا کند، باید برود جان 
بکند تا قلمرو تعریف کند. این رفتار طبیعی حیوان است ولی اینها 

برایش استرس ایجاد می کند!
معماریان با تاکید بر اینکه اصال منظورم این نیس��ت که حیوانی 
را برای این که استرسش در باغ وحش کم تر و حالش بهتر است 
از طبیع��ت بیاوریم و در ب��اغ وحش بگذاریم می گوید: بخش��ی 
از طبیعت را اینجا گذاش��ته ایم تا به مردم ی��اد بدهیم که حیات 
وحش چیست. بعد برای حفظ گونه های مختلف فرهنگ سازی 
می کنیم و برای این کار از تابلوهای انواع گونه ها و داوطلبانی که در 

توضیح نکات به ما کمک می کنند یاری می گیریم. به این ترتیب 
در حق همان گونه هم ظلمی نکرده ایم زیرا اینجا حداقل حالش 
بهتر است. البته اگر در جایگاه مناسبی باش��د. یعنی با آموزش 
و فرهنگس��ازی عالوه بر این که از او برای حف��ظ همان گونه در 
طبیعت و عالقه مند کردن مردم عام به طبیعت استفاده کرده ایم 
در ضمن به او هم ظلمی نکرده ایم و شرایطش به شکلی است که 

سطح استرسش از طبیعت هم کمتر است.
او در پاسخ به این که آشنایی با گونه ای مثل کانگورو چه کمکی به 
حفظ گونه های بومی کشورمان می کند توضیح می دهد: حیات 
وحش یک دید کلی است. خوب است که گونه های بومی در این 
دید کلی برجسته تر باشند و بس��یار خوب است که به گونه های 
بومی مان بیشتر توجه کنیم اما توجه کنید که مثال گورخر ایرانی 
ما که بسیار بسیار گونه مهمی است اگر 4 تا گونه جذاب کنار آن 
نگذاریم مردم عوام به این گور اصال نگاه هم نمی کنند و می گویند 
خر است. یعنی باید آن جذابیت را ایجاد کنی تا بتوانی گونه های 
مهم را ه��م تبلیغ کنی. اگ��ر جذابیت ایجاد نکنی باغ وحش��ت 
نمی تواند رشد کند و اگر باغ وحش بنگاه اقتصادی نباشد و رشد 
نکند اصال باید آن را تعطیل کنی. البت��ه می توان تمرکز را روی 

گونه های بومی بیشتر کرد.
دراینباغوحش۲۰سالهیچاتفاقینیفتادهبود

دامپزشک باغ وحش تهران با اعالم اینکه باغ وحش از سال 1370 
به اینجا آمده است می گوید: از این 24 س��ال، در این باغ وحش 
طی 20 س��ال هیچ تغییری رخ نداده بود و االن 3 سال است که 

تغییرات آغاز شده است.
ایمان معماریان در توضیح این تغییرات می گوید: اگر تابلوهای 
قدیمی باغ وحش را دیده باشید بیشترشان اصال اشتباه است و 
هیچ اطالعات خاصی هم در آن درج نشده است، اما در تابلوهای 
تازه سعی ش��ده درباره عوامل تهدید گونه ها از گرافیک استفاده 
کنیم، س��عی کرده ایم که وضعیت حفاظتی  گونه ها دیده شود، 
واقعیت های جذاب را اشاره کرده ایم که تا کسانی که خیلی عالقه 

ندارند تابلوها را نگاه کنند هم جذب شوند.
خواببودنشیرهاطبیعیاست

دامپزشک باغ وحش ارم با اشاره به گزارش های نادرستی که پیش 
از این در رسانه ها درباره حیوانات باغ وحش منتشر شده می گوید: 
شتری داریم که پشت سرش غده  سیاه رنگی دارد و همه شترهای 
 دوکوهان نر این غده س��یاه را دارند. در یک گزارش آمده بود ما 
پس کله اینها را سوزانده ایم. خب افرادی که موضوع را بدانند به 
این موضوع می خندند.ایمان معماریان می گوید: موضوع دیگری 
که مطرح شده بود بستن فیل ها بود. واقعیت آن است که فیل های 
س��ریالنکایی فقط در روزهای اول که آمده بودن��د، برای اینکه 
به جایگاه عادت کنند بسته ش��ده بودند و دیگر هیچ وقت بسته 

نشدند. فیل ها االن در جایگاه زمستانی هستند. 
در سیستم قدیمی اینجا مراقب ها مستقیم به سراغ فیل می رفتند 
اما اکنون به سمت تماس محافظت ش��ده رفته ایم و از 2-3 روز 
آینده هیچ کس قرار نیس��ت پی��ش فیل ها ب��رود. مربی آلمانی 
که اینجاس��ت فیل ها را تمرین می دهد که چگونه پاهایشان را 
از دریچه مخصوص بی��رون بیاورند تا تمیزش��ان کنند و درمان 
 و مراقبت بش��وند. وضعیت جایگاه قدیمی بس��یار ب��د بوده و ما

 300 میلیون تومان برای جایگاه تازه هزینه کردیم. در کل دنیا 
عمر این رویکرد شاید بیش از 6 س��ال نباشد و هنوز در همه باغ 

وحش های اروپایی این کار را نکرده اند.
 در حقیق��ت یک اتف��اق خیلی به روز در دنیاس��ت. ب��دون این 
سیستم ناگزیر بودیم فیل ها را برای پدیکور کردن ناخن هایشان 
و تمیز کردن پایش��ان هرب��ار بگیری��م و ببندیم و مقیدش��ان 
 کنی��م. ی��ا بیهوشش��ان کنی��م و داروی آرام بخش اس��تفاده 

کنیم.
وی درباره خواب آلوده و بی حال بودن ش��یرهای باغ وحش نیز 
می گوید: چیزی که در مورد گربه سان های بزرگ در مستندهای 
حیات وحش می بینید یک ربع از زندگی 24 س��اعته آنان است. 
اغلب گربه سانان بزرگ ترجیح می دهند از 24 ساعت حدود 20 

ساعت را بخوابند. 
وقتی کاری مثل دعوا، تعیین قلمرو یا غذاخوردن نداشته باشند 
می خوابند. اگر قرار باش��د به اینها دیازپام بدهیم بایستی روزی 
حدودا 6000 دیازپام 10 به آنها بدهیم در حالی که این خوابیدن 

رفتار طبیعی گربه سانان است.

دامپزشکباغوحشتهرانبهانتقاداتپاسخمیدهد؛

حال حیوانات باغ وحش ازطبیعت هم بهتراست



خبر خبر

معاون درمان وزیربهداش��ت گفت: در راس��تای سیاس��ت های افزایش 
جمعیت با دستور وزیر بهداشت از چند روز قبل برنامه حمایت از زوج های 

نابارور در سراسرکشورآغاز شده است.
محمد آقاجانی معاون درمان وزیر بهداش��ت گفت: ما در زمینه س��اخت 
بیمارستان های جدید به ویژه بیمارستان های بزرگ »مگا هاسپیتال« ها، 
تأسیس مراکز س��رطان، توس��عه س��اخت تجهیزات پزش��کی و تولید 
 دارو نیازمند س��رمایه گذاری های خارجی هس��تیم. امید می رود با سفر

رییس جمهوری چین به ایران و هیات همراهشان، همکاری های دو کشور 
در زمینه بهداش��ت و درمان به ویژه در دوره اجرای برجام و لغو تحریم ها 

توسعه بیشتری یابد.
آقاجانی افزود: یکی از فرصت های مناس��ب س��رمایه گ��ذاری درمنطقه 
بازار چهارصد میلیونی تجهیزات پزشکی س��رمایه ای مثل دستگاه های 
ایمجینگ )تصویر برداری( و لوازم پزشکی مصرفی است. که امید می رود 
بتوانیم با جذب س��رمایه گذار خارجی ضمن تأمین نی��از 80 میلیون نفر 
جمعیت کش��ورمان برای تولید دارو، تجهیزات پزشکی و صادرات آن به 

کشورهای مختلف منطقه اقدام کنیم.
معاون درم��ان وزیربهداش��ت گفت: درط��رح تحول نظام س��امت 50 
مرکزمدرن س��رطان درس��ه س��طح غربالگ��ری، خدمات تش��خیصی 
س��رپایی و جراحی و پرتو درمانی تأس��یس شده اس��ت و پیش بینی و 
طراحی 200مرکزدرمان دیگر نیز انجام ش��ده که امید می رود با جذب 
س��رمایه گذاران خارجی به ویژه س��رمایه گذران چینی بتوانیم در حوزه 
درمان سرطان و تأسیس مراکز سرطان درایران و منطقه به قطب درمانی 

تبدیل شویم.
معاون درمان وزارت بهداشت: از آنجایی که نقش دولت در ارایه خدمات 
سرپایی از جمله ویزیت پزشکان خیلی محدود و برعکس وضعیت خدمات 
بستری است )20درصد س��هم دولت و 80درصد سهم بخش خصوصی( 
و تعرفه های خدمات س��رپایی دربخش خصوصی باالست، اقشارمتوسط 
یا طبقات پایین جامعه برای گرفتن خدمات دچارمشکل بودند،بنابراین 
وزارت بهداشت برای اینکه بتواند دسترس��ی مردم را در مناطق مختلف 
کش��ور به ویژه مناطق محروم به خدمات ویزیت استاندارد و ارزان قیمت 
فراهم کن��د 600 کلینیک وی��ژه را در مرحله  اول طرح تأس��یس و برای 

راه اندازی 250 پلی کلینیک برنامه ریزی کرده است.
آقاجانی اظهار داشت: سیاست وزارت بهداشت استانداردسازی خدمات و 
ارزان بودن آن برای طبقات متوسط و محروم جامعه از طریق ایجاد پوشش 
بیمه ای است، ضمن تحقق این مهم، در طرح کلینیک های ویژه، برنامه 
تمام وقت شدن 10 هزار پزشک متخصص و فوق تخصص در کلینیک ها 

و بیمارستان های وزارت بهداشت اجرایی شده است.
وی ادامه داد: در راس��تای سیاس��ت های افزایش جمعیت با دستور وزیر 
بهداش��ت از چند روز قبل برنامه حمایت از زوج های نابارور در سراس��ر 
کشورآغاز شد. برنامه در دو محور توسعه زیرساخت های درمان ناباروری 
با راه اندازی مراکز تش��خیصی و درمانی ناباروری در مراکز دانش��گاهی و 
حمایت مالی در درمان از زوجین در همه استان ها برنامه ریزی شده است.

جانشین بنیاد نخبگان س��تاد کل نیروهای مس��لح، از تمدید مصوبه 
اعطای کسرخدمت تحقیقاتی به مشموالن سربازی تا پایان سال ۹۹ 

خبر داد.
سردارسید علیرضا قاسمی درباره مصوبه کس��رخدمت های سربازی 
درازای انجام فعالیت ه��ای تحقیقاتی برای مش��موالن گفت: مصوبه 
اعطای کسر خدمت س��ربازی به کس��انی که فعالیت تحقیقاتی برای 
نیروهای مس��لح انجام دهند، با موافقت مقام معظم رهبری، تا پایان 

سال ۹۹ تمدید شد.
وی درتوضیح بیش��تر و نحوه اجرای این طرح گف��ت: دراین طرح که 
 مختص دانش��جویان مقطع کارشناس��ی ارش��د و باالتر اس��ت، افراد 
می توانند با مراجعه به بنیاد نخبگان نیروهای مس��لح یا سازمان های 
تحقیقاتی نیروهای مسلح، طرح تحقیقاتی متناسب با رشته و گرایش 
تحصیلی خود را دریافت کرده و با ارایه آن، دو تا 1۹ماه کس��ر خدمت 

دریافت کنند.
 قاسمی با بیان اینکه متقاضیان می توانند با توجه به ماموریت و وظایف 
س��ازمان های تحقیقاتی، به این مراکزمراجعه مستقیم داشته و طرح 
تحقیقاتی دریافت کنند، گفت: همچنین برابراین طرح، سازمان های 
تحقیقاتی می توانند به دانش��گاه ها مراجعه و نسبت به جذب دانشجو 
متناس��ب با طرح های تحقیقاتی، حوزه ماموریتی و اموردفاعی کشور 

اقدام کنند.
به گفته جانشین بنیاد نخبگان س��تاد کل نیروهای مسلح درصورتی 
که داوطلبان کارشناس��ی ارش��د و دکتری موضوع پایان نامه خود را 
موضوعات تحقیقات��ی نیروهای مس��لح قراردهند، از کس��ر خدمت 
مناسب برخوردارخواهند شد. برابر اطاعیه ای که ستاد کل نیروهای 
مسلح دراختیار رس��انه ها قرار داده، قاس��می درباره فرآیند بررسی و 
اعطای کسرخدمت نیز گفت: این فرآیند به نحوی است که فعالیت های 
تحقیقاتی انجام ش��ده درس��ازمان های تحقیقاتی نیروهای مس��لح 
ارزیابی و میزان کسر خدمت به این بنیاد پیشنهاد و پس از بررسی در 

کمیسیون مربوطه میزان کسر خدمت تعیین و اعام می شود.
جانش��ین بنیاد نخب��گان س��تاد کل نیروهای مس��لح اضاف��ه کرد: 
دانشجویان کارشناسی ارشد و باالتر می توانند درحین تحصیل و پس از 
فارغ التحصیلی تا زمان اعزام به خدمت سربازی مبادرت به اجرای طرح 

تحقیقاتی کرده و کسرخدمت مناسب دریافت کنند.
قاسمی درباره اینکه آیا س��ربازان حین خدمت نیز می توانند از چنین 
طرحی بهره مند ش��وند یا خیر نیز گفت: سربازان وظیفه با تحصیات 
یاد ش��ده نیز در صورت تمای��ل و ت��وان می توانن��د درحین خدمت 
س��ربازی، فعالیت های تحقیقاتی از س��ازمان های نیروهای مس��لح 
 اخذ و کس��ر خدمت دریافت کنند، از این رو به این دسته از داوطلبان 
توصیه می ش��ود از س��ازمان هایی که در آن خدم��ت می کنند طرح 

تحقیقاتی دریافت کنند.

معاون درمان وزیر بهداشت عنوان کرد:

برنامه حمایت از زوج های نابارور
سردارسید علیرضا قاسمی :

خبرخوش ستاد کل نیروهای مسلح 
برای نخبگان سرباز

امروزه با توجه ب��ه اینکه جمعیت عظیمی در کش��ور 
ما درسنین میانس��الی قرار دارند باید شرایط نیز برای 

زندگی بهتر آنها ایجاد شود.
امیرمحم��ود حریرچی،م��ددکار اجتماع��ی و اس��تاد 
دانشگاه با این مقدمه در»آرمان« نوشت: بنابر تعاریف 
مردم شناس��ی، افراد در س��نین 30 تا 60 س��الگی در 
دوره میانس��الی به س��ر می برند. این دوره اوج فعالیت 
و تاش افراد اس��ت. مقدمات زندگی  هر کسی در دوره 
جوانی فراهم می شود و درسنین میانسالی باید بتواند 
آن را کامل کند. افراد درس��نین قبل از میانسالی باید 
 تشکیل خانواده دهند و صاحب فرزند شوند. در زمینه 
توس��عه کاری نیز باید اقدام های اساس��ی انجام دهند 
و بتوانند از تحصی��ات خود بهره مند ش��وند. در واقع 
توسعه عمومی کشور برعهده میانس��االن جامعه بوده 
و مس��وولیت رشد هر کش��وری در زمینه های مختلف 
برعهده میانس��االن آن جامعه اس��ت. حال درشرایط 
کنونی کشور، این پرسش مطرح است که آیا در کشور 
ما زمینه های پیشرفت و شکوفایی در سنین میانسالی 
فراهم شده است؟ آیا نس��ل جوان دیروز جامعه ما که 
امروز به سنین میانسالی رسیده اند توانسته اند با توجه 
به شرایط اقتصادی تش��کیل خانواده بدهند؟ وضعیت 

کسب مهارت و شغل آنها به چه نحوی است؟
افسردگی در میانساالن بیداد می کند

امروزه اغلب افراد درسنین آغازمیانسالی دچارافسردگی 
هستند، آن هم به این دلیل که دربین میانساالن جامعه 
کم نیستند افرادی که نه ازدواج کرده اند و نه توانسته اند 
برای خود ش��غلی ایجاد کنند. این نارسایی ها درافراد، 

زمینه های ب��روز بح��ران را ایجاد می کند. براس��اس 
آمار، هم اکنون پنج میلیون فارغ التحصیل دانش��گاهی 
بیکارکشوردرسنین میانس��الی به سر می برند. درواقع 
اگر درجامعه از پتانس��یل این افراد بهره برده نشود، به 
دلیل اغماضی که صورت گرفته است، جامعه متحمل 
صدمه های گوناگونی می شود. دراصل، بارجامعه درابعاد 
مختلف اقتص��ادی،  اجتماعی، فرهنگ��ی و ... بر دوش 
میانساالن است، اما باید بررس��ی کرد که آیا مسووالن 
و دس��ت اندرکاران جامعه آن طور که باید به این قش��ر 

توجه کرده اند؟
بنا بر تعریف های جامعه شناس��ی، قشرمیانسال درهر 
جامع��ه ای س��رمایه اجتماع��ی آن جامعه محس��وب 
می شوند، اما درکش��ورما با بی توجهی به نیازهای این 
گروه بالطبع س��رمایه های اجتماعی نیز هدر می رود. 
با توجه به شرایط کنونی هم اکنون برخی از میانساالن 
افسوس وضعیت بزرگساالن را می خورند و این شرایط 
با وجود قش��رتحصیلکرده و کارآمد میانساالن جامعه 
مایه تاسف است. این موضوع باید در مراکزعلمی کشور 
مورد بررس��ی قرار گیرد و به این ترتیب باید به چرایی 
بروز چنین طرز فکری پرداخته شود. دراصل، این نوع 

طرز تفکر با افق چشم انداز 1404 کشورمغایرت دارد.
مهاجرت میانساالن، افسوسی شگرف

هم اکن��ون مهاج��رت میانس��االن تحصیلک��رده در 
کشوربیش��ترین فراوان��ی را دربین دیگ��ر مهاجرت ها 
به خ��ود اختص��اص داده اس��ت. انگار دراین ش��رایط 
مسووالن به فکر ایجاد اشتغال برای فعالیت میانساالن 
تحصیلکرده جامعه نیستند. هم اکنون اغلب مهاجران 

از کش��ور، باالی 30س��ال و تحصیلکرده ه��ای جامعه 
هستند. این افراد به دلیل عدم وجود شرایط مناسب و 
درک شرایطشان از کشور مهاجرت می کنند. درحالی 
که در کش��ورجدید به یک نی��روی کار پرتاش و کارا 
تبدیل می شوند. این درحالی است که با ایجاد شرایط 
مطلوب باید بتوان از ش��رایط این افراد در کش��ور بهره 
برد. متاسفانه از سوی مجامع علمی کشور به غلط برای 
این شرایط واژه فرار مغزها به کار برده می شود،  این در 
شرایطی اس��ت که باید زمینه های بررسی جاذبه های 
کش��ورمقصد و دافعه های کش��ورمبدا برای مهاجرت 
نخبگان بررسی ش��ود. برای مثال درکش��ورما انجمن 
نخبگان برای رس��یدگی به وضعیت این قشرتش��کیل 
شده است، اما متاس��فانه فعالیت های این انجمن فقط 
درحد برگزاری مسافرت های سیاحتی خاصه می شود. 
متاس��فانه تاکنون حمایت خاص��ی از نخبگان جامعه 
انجام نشده اس��ت. مسووالن و س��ازمان های ذی ربط 
باید ش��رایطی را فراهم کنند تا بتوانند از پتانسیل این 
افراد بهره مند ش��وند، اما متاس��فانه تاکنون از س��وی 
سازمان های مربوطه هیچ گونه اقدامی مبنی براهمیت 

دادن به خواسته های این افراد مشاهده نشده است.
با توجه به اینکه در برنامه ریزی های مختلف زمینه های 
بهره گیری از پتانس��یل میانس��االن عنوان شده است، 
اما درعمل هیچ گونه خروجی از ای��ن برنامه ریزی ها را 
شاهد نیستیم. این درحالی است که ازسوی دولت، در 
دوره های مختلف، برای تحصیل و کسب مهارت هر یک 
از جوانان کشورهزینه شده است و دراین صورت توجه 
به نیازهای این قشر نتیجه ای جز هدررفت انرژی کشور 

و از دست دادن نیروی پویا را به همراه نخواهد داشت.
میانسالی، دوره طالیی زندگی هر فرد

نگرش و ش��خصیت اف��راد نی��ز درای��ن دوران باید از 
برون گرایی به درون گرایی تغییر یابد. دلبس��تگی های 
ما نیز باید از مسایل جسمانی و مادی به مسایل معنوی، 
فلسفی و شهودی، تغییر کند. یک جانبه بودن شخصیت 
باید جای خود را به توازن بین همه جنبه های شخصیت 
بدهد. بنابراین درمیانسالی فرآیند تحقق بخشیدن به 
خود یا ش��کوفا کردن آن باید به طور طبیعی آغازشود. 
در این ش��رایط اگر در یکپارچ��ه کردن ناهوش��یار با 
هوش��یارموفق عم��ل ش��ود، ب��ه نس��بت درموقعیت 
 دستیابی به سطح جدیدی ازسامتی روانی مثبت نیز 
قرارخواهیم گرف��ت. دراصل میانس��الی اوج پویایی و 
پختگی ش��خصیت هریک از افراد محسوب می شود و 
به این ترتیب می توان از این دوران به عنوان یک دوره 

طایی در زندگی هر فرد یاد کرد.
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دریچه

با بخش��نامه ارسالی از س��وی ستاد دیه کش��ور تمامی 
ش��عب اس��تانی موظف هس��تند، هر روز از ایام اهلل دهه 
 فجر نس��بت به آزادی 3 زندانی غیرعمد واجد ش��رایط

 اقدام کنند.
به مناس��بت س��ی و هفتمین س��الگرد پیروزی انقاب 
اسامی 31 استان کشور )به اضافه شهرستان کاشان که 
شعبه مستقل دارد( با احراز صاحیت مددجویان واجد 
شرایط در صدد هستند در هر روز از ایام مبارک دهه فجر 
۹4 ، نس��بت به آزادی 3 زندانی اقدام و گ��زارش روزانه 

آزادی ها را در اختیار اصحاب رسانه قرار دهند.
س��تاد مردم��ی رس��یدگی به ام��ور دی��ه و کم��ک به 
 زندانی��ان نیازمن��د در س��ال های اخیر ب��ا عضویت در 
»کمیته همیاری و تشکل های مردمی ستاد دهه فجر« به 
منظور پاسداشت این ایام فرخنده و تاریخ ساز طرح های 
کشوری خود را همس��و با اقشار مختلف مردمی معطوف 

به این مناسبت بزرگ کرده است. 
برپایی غرفه های س��تاد دیه در مسیر راهپیمایی یوم اهلل 
22 بهمن در مراکز استان ها و حضور خیرین، هنرمندان، 
ورزشکاران و مسووالن اس��تانی در این شعب به منظور 
تشویق بیش��تر نیکوکاران در جهت مشارکت حداکثری 

در سنت حسنه کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد 
از دیگر برنامه های ویژه این ایام خواهد بود.

 گفتنی اس��ت س��ال گذش��ته با همت عموم��ی خیران
 نوع دوست ایران اسامی در طول ایام دهه فجر ۹3 بیش 
از ۷50 زندانی نیازمند از بند حبس آزاد و به آغوش گرم 

خانواده هایشان بازگشتند.

خیره شدن به نمایشگرهای درخشان نه تنها می تواند موجب 
بی خوابی شود بلکه بر کیفیت خواب نیز تاثیر می گذارد. نور 
 نمایشگر گوشی هوشمند یا لپ تاپ ذهن کاربر را فعال نگه

 می دارد و از این رو زمان بیش��تری طول می کشد تا وی به 
خواب عمیق فرو رود.

بدون تردید، بسیاری از مردم جهان دوستدار فناوری هستند 
اما برخی عادات فناوری می توانند نسبت به نمونه های دیگر 
سامت تر باشند. بر همین اساس، ایجاد تعادل بین لذت بردن 

از فناوری و مراقبت از سامت بدن اهمیت ویژه ای دارد.
پیش از خواب نمایشگرها را کنار بگذارید

ممکن است برای مش��اهده یک ویدئو یا وب گردی پیش از 
خواب وسوسه شوید، اما شواهد علمی قوی بر مضر بودن این 

فعالیت تاکید دارند. 
در یک زمان روی یک وظیفه تمرکز کنید

ش��اید فکر کنید با بررس��ی ایمیل ها، چش��م برنداشتن از 
 توییتر و ویرایش یک فایل اکسل به عنوان فردی با بهره وری 
فوق العاده ش��ناخته می ش��وید اما با انج��ام همزمان چند 
کار تمرکز خ��ود را بر بخ��ش هایی کوچک تر تقس��یم می 
 کنید و ممکن اس��ت در مجم��وع حتی از کارایی ش��ما نیز 

کاسته شود.

 پس تاش کنید در هر زمان بر یک وظیفه متمرکز شوید تا 
نتیجه مفید آن را شاهد باشید.

نمایشگرها را هم سطح چشم خود قرار دهید
از خم کردن گردن هنگام اس��تفاده از گوشی های هوشمند 
و موقعیت های نامناسب نشستن پشت میز رایانه خودداری 
کنید. اگرچه همواره امکان پذیر نیس��ت، ام��ا کاربران باید 
 هنگام اس��تفاده از تلف��ن های هم��راه و تبلت ها آنه��ا را تا 
 حد ممکن هم س��طح ب��ا چش��مان خود نگ��ه دارن��د تا از 

فشار برستون فقرات کاسته شود. 
همچنین، از نوش��تن متن هنگام راه رفت��ن باید خودداری 
کنید. حفظ ش��رایط بدن هنگام نشستن پش��ت میز رایانه 
آسان تر اس��ت زیرا کاربر بر موقعیت صفحه کلید و نمایشگر 

کنترل دارد. 
کنی��د  م��ی  اس��تفاده  ت��اپ  ل��پ  از  اگ��ر   حت��ی 
می توانید ی��ک صفحه کلید و ماوس خارج��ی به آن متصل 
کنید و از ی��ک پایه برای ق��رار دادن لپ ت��اپ در موقعیتی 

مناسب استفاده کنید.
اندکی از شبکه های اجتماعی فاصله بگیرید

شبکه های اجتماعی از ترفندهای هوشمندانه ای برای حفظ 
 حضور کاربران اس��تفاده می کنند، اما باید در برابر وسوسه 

سر زدن به ش��بکه های اجتماعی مقاومت کرده و اندکی نیز 
به خود استراحت دهید. همانند هر چیز دیگر، دراین زمینه 
نیز باید حد اعتدال را رعایت کنید. چندین مطالعه به ارتباط 
استفاده از ش��بکه های اجتماعی و س��طوح باالتر استرس و 
احساس تنهایی اشاره داش��ته اند زیرا کاربر خود را درمقام 

مقایسه با دیگران قرار می دهد. 
پس یک روز یا چند ساعت به خود اس��تراحت داده و نتیجه 

آن را بررسی کنید.
از داده دیجیتال خود محافظت کنید

همه ما م��ی دانیم ک��ه پیش��گیری، بهتر از درمان اس��ت و 
 این مس��اله در مورد س��بک زندگی دیجیتال م��ا نیز صادق

 است.
 اطمینان حاصل کنید که تمام داده های دیجیتال ش��ما به 
طور کامل پشتیبان گیری ش��ده اند. هر آنچه که برای شما 
مهم است را در دو یا سه مکان مختلف، به عنوان مثال، فضای 
ابری، لپ تاپ و هارد اکس��ترنال ذخیره کنی��د تا از بدترین 
سناریوها درامان باش��ید. احراز هویت دو مرحله ای را برای 
حساب های کاربری مختلف خود فعال کنید و اپلیکیشن ها 
و س��رویس های غیر ضروری متصل به حساب های کاربری 

خود را حذف کنید.

دهه فجر ،
5 عادت برای سبک زندگی فناورانه سالم تر۹۶۰ زندانی آزاد می شود

حسین هدایتی 45 ساله و متولد تهران ازمحله دوالب 
است. مالک صنایع اس��تیل آذین، مالک کارخانه های 
فوالدس��ازی و ورق، دارن��ده ب��زرگ تری��ن ش��رکت 
پ��رورش میگوی ای��ران، مالک زمین های کش��اورزی، 
س��هامداربازارمبل ایران، رییس ش��رکت های تجاری 
در ایران و خاورمیانه و چندی��ن و چند فعالیت تجاری 
 دیگر، عناوینی اس��ت که به حس��ین هدایتی نس��بت 

می دهند.
عابر بانک پرسپولیس��ی ها )لقب هدایتی( حاضراس��ت 
20میلیارد تومان ب��رای تصاحب این تی��م  پرطرفدار 
بدهد، ام��ا هنوز بح��ث خصوصی س��ازی در ورزش ما 
 آنچنان جدی نشده که کسی به پیش��نهاد اغوا کننده

 حسین هدایتی توجه کند.
حس��ین هدایتی را همه می شناسند. سرمایه داری که 
پایش به فوتبال این کشور باز شد و حاشیه های فراوانی 

برای خود به وجود آورد. 
برخی او را به رانت خواری متهم کرده اند و بعضی درباره 
ثروتش ح��رف و حدیث هایی گفته اند. س��رمایه داری 

 که صفرهای پول هایش را دیگر نمی ش��ود ش��مرد، از
  کارخان��ه ه��ا و پاالیش��گاه های��ش گرفت��ه، ت��ا

  باغ ها و ویاهایش در لواس��ان و اماکش در عسلویه و 
س��هام هایش در بورس و … . اما حس��ین هدایتی این 

همه پول را از کجا آورده است؟ خودش می گوید :
» 35 سال است من مشغول کاسبی هس��تم. از زمانی 
که ی��ک نوجوان پانزده س��اله ب��ودم. همی��ن کارخانه 
اس��تیل آذین، جرقه اش برای من از پانزه سالگی خورد، 
زمانی که سوم راهنمایی بودم. به عبارتی شروع همه این 
درآمدها از یک مغازه پرسکاری بود که من در آن واشر 
می زدم. بعد رفتیم سراغ ساخت تجهیزات پرده و بعد هم 
رسیدم به استیل آذین. آن زمان که من ماهی 50 هزار 
تومان درآمد داشتم بلیت هوایی تهران �  مشهد رفت و 

برگشت فقط 600 تومان بود. کم تر از هزار تومان. 
کارخانه استیل آذین را سال 58 راه اندازی کردم و اولین 

ساختمان سازی ام در سال 65 بود.
 ش��اید باور کردن این صحبت ها برای خیلی ها آس��ان 
نباش��د، اما زمان��ی که م��ن باب��ت فعالی��ت کارخانه 

استیل آذین ماهی 50 هزار تومان درآمد داشتم زمین در 
دماوند و فیروزکوه متری 10 تومان بود! االن در مخیله 
یک جوان بیست ساله نمی گنجد که بتواند ماک شود، 
اما آن زمان امکان پذیربود و خدا هم به من کمک کرد. 

سال 65، یعنی 2۷ سال پیش من یک زمین به مساحت 
صد هکتار در جاده خاوران خریدم یک میلیون تومان. 
1۷سال بعد زمین دیگری را به مساحت 530 هکتار در 
لواس��ان خریدم دو میلیارد تومان. یعن��ی تقریبا متری 
 400 ه��زار تومان. االن زمین در لواس��ان ش��ده متری

 10 میلی��ون تومان. ی��ا 400 هکتار زمین درعس��لویه 
خریدم ۷00 میلیون تومان که ده سال پیش ارزشش به 
120 میلیارد تومان رسیده بود و حاال هزار میلیارد تومان 

هم برایش کم است. 
همین ویایی که در لواس��ان دارم سال 63 متری هزار 

تومان خریدم. 
االن زمی��ن در لواس��ان مت��ری 12 میلی��ون توم��ان 
اس��ت. ی��ا خان��ه ای ک��ه در آن زندگ��ی می کن��م در 
 کمت��ر از ده س��ال ارزش آن از ی��ک میلی��ارد و

 600 میلیون به 40 میلیارد تومان رس��یده اس��ت. در 
کن��ارآن درعرص��ه تولید ه��م فعالی��ت دارم؛ این طور 
 نبوده ک��ه فقط ب��ه دنب��ال درآمده��ای ای��ن چنین 

باشم. 
ازمحل درآمدهایم عاوه بر پرداخت وجوهات قانونی و 
شرعی، به ورزش هم کمک کرده ام. خوشبختانه در تمام 

این سال ها وجوهات پولم را هم پرداخت کردم. 
نه یک ری��ال بدهی مالیات��ی دارم و نه باب��ت پرداخت 
نکردن حق بیم��ه پولی بدهکار هس��تم. ام��ا مهم این 
اس��ت که یک ریال هم خارج از ایران س��رمایه گذاری 
 نکردم. اینکه می گویند هدایتی در دبی برج دارد دروغ

 است. 
من حتی می توانس��تم در خارج از ایران تیم داری کنم. 
برای خرید یک باشگاه و تیم داری در کشورهای انگلیس، 
یونان، ترکیه و جمهوری چک حتی پای میز مذاکره هم 

نشستیم.
 من می توانس��تم تیم چارلتون انگلیس را بخرم، اما به 

توصیه مراجع نظارتی این کار را نکردم.« 

غول ورزش: حسین هدایتی
۲۰میلیارد تومان برای خرید پرسپولیس می دهد

کارآفرینان موفق  
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سیمرغ

فراخوان بازارکتاب

تهیه کننده فیلم س��ینمایی »پل خواب« گفت: جش��نواره فیلم فجربا تمام 
 نقاط قوت و ضعف در رشد و ارتقای س��ینمای ایران تاثیر بسیاری داشته که

 نمی توان منکرآن شد. وی با تاکید بر اینکه سینمای ایران مدیون جشنواره 
 فیلم فجراس��ت، افزود: درزم��ان برگزاری جش��نواره فیلم فج��ر صاحبان 
جشنواره ها و کارگردانان به جشنواره می آیند تا برای جشنواره های خارجی 

آثارانتخاب کنند.
کوثری گفت: درجشنواره این فرصت هست که تماشاگرایرانی فیلم را ببیند 
و بعد به جش��نواره جهانی برود که این اتفاق خوبی اس��ت و کسانی که پایه 
جشنواره را در دهه 1360گذاش��تند؛ یعنی فخر الدین انوار و محمد بهشتی 
 نگاه درست فرهنگی به سینما داشتند. وی با انتقاد از برگزاری منفک بخش

  بین الملل��ی و بخش فیلم ه��ای داخلی جش��نواره فجر گفت: درگذش��ته 
بزرگ ترین نویس��نده و کارگردانان جهان ب��رای دیدن فیلم ه��ای ایرانی 
درجشنواره به ایران می آمدند و همزمان کارگردانان و نویسندگان ایرانی می 
توانستند با آنها دیدار کنند که االن با تفکیک جشنواره این فرصت از بین رفته 
است.کوثری اظهار داشت: سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر همچنان 
جذابیت و رقابت دارد و درهر دوره شاهد چهارنس��ل از فیلم سازان هستیم 
 که اس��تمرارمنطقی و درست سینمای ایران را نش��ان می دهد. کارگردانان 
 بزرگ تر در کنار کارگردانان جوان تر درس��ینما کارم��ی کنند، اگرموقعیت 
سالن های سینما درست شود سینمای ایران سینمای بسیار موفقی خواهد 

بود و همین می تواند این سینما را به رشد باالتری برساند.

مدیرامورسینماهای جشنواره فیلم فجر گفت: هشت هزارصندلی در26سالن 
سینمایی با کیفیت، برای بخش مردمی جشنواره سی و چهارم درنظرگرفته 

شده است.
محمدرضا فرجی گفت : به دلیل استقبال گسترده و چشم گیرازجشنواره فیلم 
فجر، بازتاب فرهنگی و تاثیرات آن درتمام سطوح جامعه، تصمیم گیری برای 
آن با دقت بیشتری نسبت به سایر جشنواره های بومی انجام می گیرد واز این 
رو الزامات نمایش آثار در سینماهای منتخب از جمله بررسی دستگاه های 
نمایش دهنده، آماده سازی سالن های نمایش به سینماهای منتخب اعالم 
شده و خوشبختانه مالکان و مدیران سینماها از این برنامه استقبال کردند و 

همراهی و همکاری الزم را انجام دادند.
فرجی با اش��اره به حضور کارگردانان و تهیه کنندگان مطرح دربخش های 
سودای س��یمرغ ، نگاه نو و بخش هنر و تجربه گفت: همین موضوع موجب 
 اس��تقبال بی نظیرعالقه مندان به س��ینمای ایران ش��د به گون��ه ای که در

س��اعت های اولیه پیش فروش بلیت ها که از طریق اینترنت انجام شد ما را 
نگران کم کردن سهم گیشه سینما کرده بود. فرجی درباره تعداد سالن های 
سینماهای مردمی نیز توضیح داد: 13مرکزسینمایی با 26سالن نمایش فیلم 
و نزدیک به هشت هزارصندلی با درنظرگرفتن سینماهایی که دارای امکانات 

الزم کمی و کیفی هستند درخدمت مردم و هنردوستان قرارگرفته اند.

»7 جن« برای آنهایی که اهل مطالعه یا تماش��ای آثار ژانر وحش��ت هستند 
حتما جذاب خواهد بود و به آنهایی که کمی ترسو هستند مطالعه این کتاب 

توصیه نمی شود.
رمان »7 جن« همانطور که به آن اش��اره ش��د عنوانش برای جذب بیننده 
یا ش��نونده کفایت می کند، اما عالوه بر عنوان بندی رم��ان، طراحی جلد و 
کتاب سازی کتاب نیز موجب جذب بیش��تر خواننده به آن می شود. طراحی 
جلد متفاوت و رمزآلود کتاب و ظاهر س��حرآمیز آن که شباهت بسیاری به 
اوراد نوشته شده توسط جادوگران دارد موجب جذب بیشتر مخاطب به کتاب 
می شود. نویسنده که ظاهرا تسلط و اشراف کاملی بر مباحث علوم غریبه دارد 
به خوبی توانسته از پس فضاسازی بر بیاید و خواننده را در موقعیت اتفاقات 

قرار بدهد و او را تا پایان متن با خود همراه کند.
نکته جالب توجه در رمان »7 جن« سیطره تفکر دینی در موضوع علوم غریبه 
است و راوی و شخصیت اصلی رمان پیوسته در مس��یر رسیدن به مقصد از 
خداوند یکتا کمک می خواهد و خود را بدون کمک او هیچ می داند. تعلیق هایی 
که در متن داستان قرار داده شده یکی دیگر از دالیل جذب شدن خواننده به 
متن »7 جن« می شود. همچنین نویسنده با قرار دادن گره های داستانی، قصه 
را نیز به خوبی جلو می برد. این رمان یقه خواننده را می گیرد و او را با خود به 
عمق دنیای ساحران و جادوگران می برد و خواننده با خواندن »7 جن« سفری 

شگفت انگیز با اجنه را آغاز خواهد کرد.
رمان »7 جن« اثر امید کوره چی رمانی متفاوت اس��ت برای آنهایی که اهل 

تجربه کردن هستند و خواننده با آن در لذت یک کشف تازه شریک می شود.
 این رمان از س��وی انتش��ارات کتابس��تان معرفت در 302 صفحه با قیمت

 16 هزار و 500 تومان راهی بازار کتاب شده است.

 کتاب »کفش توری گل بلوری« سروده  افسانه  شعبان نژاد شرایطی را فراهم 
می کند تا پدر و مادرها و مربیان بتوانند با کودکان و خردساالن در قالب های 
کامال نمایشی بازی کنند؛ چراکه کودکان، آثاری را که تلفیقی از بازی، شعر، 
نمایش و موسیقی باش��د، دوس��ت دارند و با این گونه آثار، احساس نزدیکی 
بیش��تری می کنند.این اثر دفتر دیگری از مجموعه  کتاب های »بازی، شعر، 
نمایش« است که برای آموزش موضوع های مختلف به کودکان منتشر شده 
و به دلیل نزدیک ب��ودن به زندگی کودک می تواند زمینه س��از پرورش آنان 
باشد. نقش آفرینی کودکان به جای شخصیت های مختلف دراین مجموعه، 
همچنین امکان مناسبی را برای آموزش »نمایش خالق« به کودکان فراهم 
می کن��د، فعالیتی که درمراکز کانون سراس��ر کشورازس��وی مربیان کانون 
با جدیت دنبال می ش��ود. برهمین اس��اس این کتاب در5 بازی نمایش��ی با 
 عنوان های »خاله خاله جون میوه می خواد«، »می ش��ه که مهمونم بش��ی« 
و  بادکن��ک«  من��م  »من��م  ب��دوز«،  را  دم��م  پین��ه دوز   »خال��ه 
»کفش توری گل بلوری« منتشرشده است. به عنوان مثال در بازی نمایشی 
»خاله خاله جون میوه می خواد« مربی ازانگشت های دست خود برای معرفی 

هر یک از شخصیت ها استفاده می کند.
 کتاب »کف��ش توری گل بل��وری« در 52 صفح��ه  رنگی برای گروه س��نی

 الف و ب، به رشته تحریر در آمده و  ازس��وی انتشارات کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوان��ان با ش��مارگان 5000 نس��خه و قیم��ت 3500 تومان 

منتشرشده است.

 حجت االسالم محمود میرجلیلی دبیر چهارمین جشنواره وقف چشمه همیشه 
جاری یزد گفت: عالقه من��دان تا پانزدهم بهم��ن ماه فرص��ت دارندآثار خود را 
در رشته های وبالگ نویس��ی، نرم افزارهای چند رس��انه ای ونرم افزارهای تلفن 
 همراه با موض��وع وقف در پای��گاه اطالع رس��انی دبیرخانه جش��نواره به آدرس

 yazd-oghaf.ir  ثبت کنند.
معاون فرهنگی، اجتماع��ی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان یزد توس��عه و 
ترویج فرهنگ اس��المی وقف، شناس��ایی و معرفی اس��تعدادهای هنری و تولید 
 آثار فاخر بر بس��تر رس��انه های دیجیت��ال را از اه��داف برگزاری این جش��نواره 

برشمرد .
وی گفت: به برگزیدگان این جش��نواره که اواخر بهمن ماه س��ال جاری  برگزار 

خواهد شد هدایای ارزنده ای اهدا می شود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران با همکاری کمیس��یون 
ملی یونس��کو در نظر دارد به منظور بزرگداش��ت روز مل��ی آب در تاریخ 
 12 اس��فندماه ۹۴ اقدام به برگزاری مسابقه سراس��ری عکس با موضوع 

»بحران آب« کند.
 شرکت در مسابقه برای عالقه مندان آزاد است و عکس ها باید در منطقه 

جغرافیایی ایران عکسبرداری شده باشد.
عالقه مندان بایس��تی عکس های ارس��الی را با فرمت jpg ذخیره، ضلع 
ب��زرگ عکس ه��ا 1500 پیکس��ل و Quality عکس ها را ب��ه صورتی 
 انتخاب کنند که حجم هر عکس از 1 مگا بایت بیشتر نباشد.عالقه مندان

  می توانند آثار خ��ود را ب��ه آدرسwaterphoto@iccim.ir ایمیل 
کنند.

به عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه راه می یابد گواهی حضوراهدا خواهد 
شد.

 DPI300 فایل عکس راه یافته حداقل با عرض 50 سانتی متر و با دقت
دریافت می شود.

 )کیفیت مناس��ب جهت چ��اپ در ابعاد 50 ×70 را داش��ته باش��ند( و 
مسوولیت ناشی از عدم ارسال بر عهده صاحب اثر خواهد بود.

آخرین مهلت ارسال آثار: پنجش��نبه 25 بهمن 13۹۴)این تاریخ به هیچ 
وجه تمدید نخواهد شد(

جوایز:
1- نفر اول دیپلم افتخار و مبلغ 50 میلیون ریال
2- نفر دوم دیپلم افتخار و مبلغ 30 میلیون ریال
3- نفر سوم دیپلم افتخار و مبلغ 15 میلیون ریال

۴- تقدیر ویژه و دیپلم افتخار و مبلغ 3 میلیون ریال
5- تقدی��ر ویژه و دیپل��م افتخار و مبل��غ 3 میلیون ریال )برای ش��رکت 

کنندگان زیر 1۸ سال(
دیپلم افتخ��ار و گواهی های برگزی��دگان ممهور به مهر ات��اق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کمیسیون ملی یونسکو خواهد بود.
برای کس��ب اطالعات بیش��تر می توانید با دبیرخانه مس��ابقه به شماره 

۸۸۸30060 تماس بگیرید.

موفقیت های سینمای ایران را 
مدیون جشنواره فجر هستیم

هشت هزار صندلی برای جشنواره فجر

»7جن« رمانی در موضوع علوم غریبه

»کفش توری گل بلوری« به بازار آمد

چهارمین جشنواره وقف  چشمه 
همیشه جاری در یزد تمدید شد

اولین مسابقه سراسری عکس با موضوع آب

لنی ابراهامس��ون، الخاندرو ایناریتو، تام مک کارتی، ادام مک کی و جورج میلر پنج 
نامزد بخش کارگردانی اسکار 2016 هستند.

س��ابقه پنج نامزد بخش کارگردانی اس��کار 2016 در دوره های قبل��ی این آکادمی 
 بررسی می شود. لنی ابراهامس��ون، الخاندرو ایناریتو، تام مک کارتی، ادام مک کی و

 جورج میلر پنج نامزد بخش کارگردانی اسکار 2016 هستند که در زیرسوابق آنها در 
حوزه فیلم سازی بررسی شده است.

لنی ابراهامسون با »اتاق«
لنی ابراهامس��ون ۴۹ س��اله به دلیل کارگردانی فیلم »اتاق« نام��زد جایزه بهترین 

کارگردانی شده است.
این فیلم داستان ربودن و اسارت مادری است که مجبور می شود با پسر پنج ساله اش 

مدتی در یک فضای چند متری زندگی کند.
سابقه اسکار: این اولین باری است که او برای جوایز اسکار نامزد می شود.

نظر منتقدان
نشریه آیریش اگزمینر نوش��ت: »لنی ابراهامس��ون کارگردان ایرلندی، پس از فیلم 
موفقش »فرانک« محصول 201۴ با ساختن فیلم »اتاق« که حکایتی منحصر به فرد 

است به حق در عرصه سینمای جهانی مطرح شده است.«
الخاندرو ایناریتو با »بازگشته«

ایناریتو به دلیل کارگردانی فیلم »بازگش��ته« نامزد جایزه بهترین کارگردانی شده 
است.

این فیلم داستان تالش یک ش��کارچی برای بقای خود در سرزمین های خطرناک و 
وحشی آمریکاست.

سابقه اسکار: در سال 2015 برای فیلم »بردمن« جایزه بهترین کارگردانی، بهترین 
فیلمنامه اوریجینال )به طور مشترک( و بهترین فیلم به عنوان تهیه کننده را دریافت 

کرد. او در س��ال 2007 نیز با کارگردانی فیلم »بابل« در رش��ته بهترین کارگردان و 
بهترین فیلم )به عنوان تهیه کننده( نامزد شده بود.

نظر منتقدان
مجله ورایتی نوش��ت: »کم تر کارگردانی مثل الخاندرو ایناریتو مفهوم اس��تقامت و 
پایداری را در قالب سینما به این زیبایی نش��ان داده است و در فیلم »بازگشته« او از 
قابلیت های خودش، تصورات بینندگان و خطرهای زندگی دش��وار مردمان ساکن 

مناطق وحشی آمریکا در قرن نوزدهم بسیار فراتر رفته است.«
تام مک کارتی با »کانون توجه«

تام مک کارتی به دلیل کارگردانی فیلم »کانون توجه« نامزد جایزه بهترین کارگردانی 
شده است.

»کانون توجه« ماجرای تحقیقات روزنامه نگاران روزنامه بوستون گلوب و افشای آزار 
جنسی کودکان توسط کشیش های کلیسای کاتولیک است.

سابقه اسکار: در سال 2010 به خاطر فیلم »باال« )UP( در رشته فیلم نامه اوریجینال 
)به طور مشترک( نامزد جایزه اسکار شد.

نظر منتقدان
روزنامه دیلی تلگراف نوشت: »تام مک کارتی در آثار قبلی خود نشان داده بود که در 
پرداخت داستان های درام استادی ریزبین و بالغ است. فیلم »کانون توجه« داستان 
پیچیده ای است که در پس زمینه گسترده تری اتفاق می افتد و برای این کارگردان 

گام بزرگی به جلو است.«

ادام مک کی با »کسری بزرگ«
ادام مک کی به دلیل کارگردانی فیلم »کسری بزرگ« نامزد جایزه بهترین کارگردانی 
شده است.داستان این فیلم س��رمایه گذاری تعدادی دالل مالی با قمار روی بحران 

اقتصادی سال 200۸ و به جیب زدن پولی هنگفت است.
سابقه اسکار: این اولین باری است که او برای جوایز اسکار نامزد می شود.

نظر منتقدان
نشریه ایندی وایر نوشت: »ادام مک کی با جسارت و خالقیت، انگیزه و انرژی سیاسی 
و در فرمی کامال نوآورانه یک موضوع پیچیده را تصویر می کند که تماشای آن لذت 

بخش و سرشار از اعجاب است.«
جورج میلر  با »مکس دیوانه: جاده خشم«

جورج میلر به دلیل کارگردانی فیلم »مکس دیوانه: جاده خشم« نامزد جایزه بهترین 
کارگردانی شده است.

 این فیلم داس��تان پرهیج��ان تعقیب و گری��ز در جاده هاس��ت ک��ه در آن مکس،
 جنگ جوی جاده ای داس��تان های قبلی این مجموعه با زنی شورش��ی و جنگ جو 

روبه رو می شود.
سابقه اسکار: در سال 2007 برای فیلم »Happy feet« به عنوان تهیه کننده جایزه 
بهترین فیلم انیمیش��ن را دریافت کرد. در سال 1۹۹3 برای فیلم »روغن لورنزو« در 
رشته بهترین فیلم نامه اقتباس��ی )به طور مشترک( نامزد ش��د و در سال 1۹۹6 به 
خاطر فیلم »عزیز« )Babe( به عنوان تهیه کننده جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد.

نظر منتقدان
نیویورک پست نوش��ت: »فیلم جورج میلر که ساختاری سنتی دارد و حوادث آن در 
دنیای پرحادثه پ��س از آخرالزمان اتفاق می افتد، طوری چش��م و ذهن بیننده را به 

خود جلب می کند که هیچ فیلم پرهزینه و تریلر امروزی قادر به انجام آن نیست.«

او متولد 1۹ آبان 1350 درتهران اس��ت و از دوران دبس��تان ب��ازی در گروه های 
کوچک تئاتری را آغاز کرد. نخستین نقش سینمایی اش را درسال 136۸درفیلم 
»وسوسه« به کارگردانی جمش��ید حیدری به دس��ت آورد، اما نخستین حضور 
ج��دی اش را می توان درفیل��م »عروس« ب��ه کارگردانی بهروزافخمی درس��ال 
136۹دانست. از همین نقش بود که چهره ای جدید، جذاب وتوانمند به صنعت 
سینمای کشورمعرفی شد .دیری نگذش��ت که به نام همین نقش عنوان عروس 
 ایران را ب��ه خود اختصاص داد. پ��س ازعروس، نیکی کریم��ی دردو فیلم مهم از 
داریوش مهرجویی به نام های »س��ارا« و »پری« بازی کرد. درس��ال 1371بازی 
 درفیلم »س��ارا« توانس��ت برای��ش جای��زه بهتری��ن بازیگر زن جش��نواره های 
سن سباستین و نانت را به ارمغان بیاورد.نیکی کریمی برای پنجمین بار برای فیلم 
»دو زن« نامزد دریافت سیمرغ بلورین جش��نواره فیلم فجر شد و جایزه بهترین 

بازیگر زن را به خاطر بازی درهمین فیلم از جشنواره تائورمینا ایتالیا گرفت.
 درس��ال 13۸1 در دو فیل��م »دیوان��ه ای از قف��س پری��د« ب��ه کارگردان��ی

 احمدرضا معتمدی و »واکنش پنجم« ب��ه کارگردانی تهمینه میالنی بازی کرد 
که به خاطر بازی در این دو فیلم جایزه س��یمرغ بلورین جشنواره فجر را گرفت. 
نیکی کریمی برای اولین بار در فیلم »باج خور« اثر »فرزاد مؤتمن« در یک نقش 
خاکستری بازی کرد.درسال 13۸3 اولین فیلم بلندش به نام یک شب را کارگردانی 
کرد. کریمی در تله تئاتر خرده جنایت های زن و شوهری برای اولین بار دریک کار 
تلویزیونی حاضر ش��د وآخرین حضور او درتلویزیون به مجموعه پربازیگر کیمیا 
مربوط می شود. او همچنین در حرفه عکاسی نیز فعالیت دارد و تاکنون چندین 
 نمایش��گاه عکس از کارهای خود، برگزارکرده و درعین ح��ال به کارترجمه هم

 می پردازد. اخباردقیقی از زندگی خانوادگی او دردست نیست، اما شنیده ها حاکی 
است عروس سینمای ایران درسن ۴۴سالگی هنوز مجرد مانده درحالی که اعضای 
خانواده اش هم خارج از کش��ور و درانگلستان زندگی می کنند به همین خاطراو 
بیشتربین تهران و لندن در رفت وآمد است. این بازیگرشهیر و پرسابقه سینمای 

ایران تاکنون دربس��یاری از جش��نواره های مطرح وبه نام بین المللی جزوهیات 
داوران بوده است.

س��االرعقیلی خوانن��ده موس��یقی 
ایران��ی برخ��الف اع��الم قبلی در 
جش��نواره موس��یقی 
 فج��ر حضورنخواه��د 

داشت.
اع��الم  طب��ق 
س��تاد  قبل��ی 
برگزاری س��ی 
یکمی��ن دوره  و 
جش��نواره موسیقی 
فجر، ق��رار ب��ود ت��ا گروه 
موس��یقی »وزی��ری« ب��ه 
سرپرس��تی کیوان س��اکت و 
خوانندگی س��االر عقیلی در 

تاریخ 23 بهمن ماه روی صحنه برود، اما س��االر عقیل��ی خواننده این 
گروه در این اجرا غایب خواهد بود و کیوان س��اکت از خواننده ای دیگر 

استفاده می کند.
 نام س��االر عقیلی در حالی از جدول اجراهای جش��نواره س��ی و یکم 
موسیقی فجر حذف شده اس��ت که این خواننده ماه گذشته در نشست 
خبری گروه های حاضر در جش��نواره حضور یافته، و بی��ان کرده بود: 
»وقتی دیدم تفکری پش��ت این دوره جش��نواره اس��ت احساس کردم 
که جشنواره س��ی و یکم افتراقاتی با دوره های پیشینش دارد. احساس 
می کنم که جش��نواره موسیقی فجر امس��ال حرفی برای گفتن داشته 

باشد.«
 شینده ها حاکی است هنوز خواننده جایگزین ساالر عقیلی در اجرای 

گروه »وزیری« مشخص نشده است.
 سی و یکمین دوره جشنواره موسیقی فجر از 21 بهمن تا یکم اسفندماه 

در شش سالن موسیقی شهر تهران، برگزار می شود.

نیکی کریمی؛
عروس سینمای ایران؛ لقب مشهورترین بازیگرزن تاریخ سینمای ایران

ساالر عقیلی از جشنواره موسیقی فجر حذف شد

تاالر افتخار

با نامزدهای کارگردانی جایزه اسکار ۲۰۱۶ آشنا شوید



7 روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی  شماره 1787   سه شنبه 6 بهمن 1394  15 ربیع الثانی 1437

خبرخبر

 رییس پارک علم و فناوری اس��تان چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: راه اندازی 
شرکت ها و کس��ب و کار های کوچک زمینه ساز ایجاد اش��تغال در سطح این 
استان است.اس��ماعیل پیر علی، در دیدار با مسووالن دانشگاه علمی و کاربردی 
استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه شرکت های دانش بنیان در 
چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار بگیرد، اظهار داشت: باید از ظرفیت های 

استان در مسیر توسعه استان استفاده شود.
 وی ادام��ه داد: هم اکنون وجود ش��رکت های کوچک و فعالیت آنها در اس��تان 
می تواند ظرفیت بزرگی برای توسعه استان و اشتغال قابل توجهی در سطح استان 
ایجاد کند.رییس پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
ارتباط پارک علم و فناوری باید با دانشگاه های استان چهارمحال و بختیاری بیشتر 
شود و ما به دنبال حمایت دانشجویان و صاحبان ایده در مسیر کارآفرینی و تبدیل 

علم به ثروت هستیم.
وی عنوان کرد: دانشگاه ها باید در مسیر تربیت دانشجویان به سمت کارآفرینی 

حرکت کنند.
رییس پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ایجاد زمینه 

خالقیت دانشجویان باید توسط دانشگاه ها فراهم شود.
 زمینه ارتباط مراکز رش�د دانش�گاه ها با پارک علم و فناوری اس�تان 

فراهم شود
رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی اس��تان چهارمحال و بختیاری نیز در این 
نشست اظهار داشت: هم اکنون دانش��گاه ها باید به سمت کاربردی شدن پیش 
بروند که دانشگاه جامع علمی کاربردی استان توانسته در این مسیر بسیار خوب 
 عمل کند.حمید رضا عزیزی ادامه داد: ایجاد کارگروه فناوری با محوریت پارک 

علم و فناوری می تواند از موازی کاری و هدر رفتن منابع جلوگیری کند.
وی با اشاره به مراکز رشد این دانشگاه که در زمینه گیاهان دارویی و شیالت است، 
ادامه داد: مراکز رشد زمینه را برای شناسایی افراد توانمند و موفق شدن آنها در 

مسیر تبدیل ایده به ثروت فراهم می کند.
وی گفت: باید زمینه ارتباط مراکز رشد دانشگاه ها با پارک علم و فناورزی استان 

فراهم شود.

معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: کارگاه 
پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی و عروقی در راستای اجرای مصوبه 

و دستور هیات وزیران دولت در شهرکرد برگزار شد.
عبدالمجید فدایی، در کارگاه پیش��گیری و کنترل بیماری های قلبی 
و عروقی اظهار داش��ت: ه��دف از برگ��زاری ای��ن کارگاه بازآموزی و 
توانمندسازی پرسنل بهداشتی درمانی در خصوص پیشگیری و کنترل 
بیماری های قلبی و عروقی در راس��تای اجرای مصوبه و دستور هیات 

وزیران دولت است.
وی افزود: ارتقای کیفیت ارایه خدمات به بیماران قلبی و عروقی، ارتقای 
آگاهی گروه های مختلف، آموزش مراقبت عوامل خطرساز بیماری های 
قلبی و عروقی در گروه های جمعیتی استان به منظور کاهش یا حذف 
عوامل خطر، آموزش خود مراقبتی و توانمندسازی گروه های جمعیتی 

در معرض خطر از دیگر اهداف برگزاری این کارگاه است.
معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد پوکی استخوان، 
دیابت، کبد چرب، یائسگی بدون عارضه و برخی سرطان های دستگاه 
گوارش را از جمله بیماری های غیر واگیر مزمن برشمرد و بیان کرد: در 
تالش هستیم با برگزاری دوره های آموزشی در سطوح مختلف از شیوع 

این بیماری ها جلوگیری کنیم.
فدایی با اشاره به برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه کارشناسان شاغل 
در مراکز بهداشتی و درمانی سطح اس��تان خاطر نشان کرد: انتظار ما 
از این گروه ها، انتقال آموخته و اطالعات علمی خود به طور آبش��اری 
در شهرستان ها و دستگاه های اجرایی است که در 6 ماهه نخست سال 
آینده دوره های ویژه کارشناسان ش��اغل در مراکز بهداشتی و درمانی 

استان برگزار می شود.
 وی با اش��اره ب��ه تعامل دانش��گاه ب��ا س��ازمان های مختل��ف گفت:

 آموزش و پ��رورش نیز در قالب آموزش های ضم��ن خدمت و آموزش 
رابطان ادارات و زندان ها در نظر دارد در 6 ماهه نخس��ت س��ال آینده 

برنامه های آموزشی خود را ادامه دهد.

راه اندازی کسب و کار های کوچک 
زمینه ساز ایجاد اشتغال است

کارگاه پیشگیری و کنترل بیماری های 
قلبی و عروقی در شهرکرد برگزار شد

ناصر طالبی، در نشس��ت با مسووالن شهرستان 
 کوهرن��گ اظه��ار داش��ت: پیس��ت اس��کی 
کوهرنگ، زمینه تبدیل از کشوری به بین المللی 

را دارد.
وی عنوان کرد: این پیس��ت اس��کی ب��ا توجه به 
 وجود ظرفیت های گردش��گری و پتانسیل های 
موج��ود در منطقه و ق��رار گرفت��ن در ارتفاعات 
 زمینه بین المللی از ظرفیت های خوبی برخوردار 

است.
رییس فدراس��یون اس��کی عنوان کرد: ثبت این 
پیست اسکی در فدراسیون جهانی اسکی نیازمند 
تالش و کوش��ش و رعایت اس��تانداردهای الزم 

است.
 ناصر طالبی یادآور ش��د: س��اختار این پیست و 
طرح های آن بررس��ی ش��ده و حدود ۵۰ درصد 

طرح اجرایی این پیست اسکی انجام شده است.
رییس فدراسیون اسکی ادامه داد: توسعه پیست 
اس��کی کوهرنگ و بین المللی شدن این پیست 
 زمین��ه را برای ورود ورزش��کاران خارجی فراهم 
 می کند ک��ه این مه��م موجب توس��عه منطقه 

می شود.
 وی اف��زود: ب��ه واس��طه وج��ود ظرفی��ت ها و 
پتانس��یل ها در مطنقه زمینه برگزاری مسابقات 

کشوری اسکی در رده جوانان و نوجوانان در این 
منطقه وجود دارد.

بیش از پنج ه�زار مس�افر  و گردش�گر به 
کوهرنگ سفر کردند

فرمان��دار کوهرنگ نی��ز در این نشس��ت گفت: 
شهرستان کوهرنگ یکی از شهرستان های مهم 
گردشگری استان و کش��ور به شمار می رود و در 
فصل زمس��تان یکی از مهم ترین نقاط برف گیر 

کشور است.
مرتضی زمان پور عنوان کرد: وجود پیست اسکی 
یکی از ظرفی��ت های مهم این شهرس��تان برای 
توسعه ورزش های زمستانی به شمار می رود که 

توسعه این پیست بسیار ضروری است.
 وی ادام��ه داد: وج��ود پیس��ت اس��کی در کنار 
ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری، این منطقه 
را به یکی از پر مسافر ترین مناطق کشور در فصل 

زمستان تبدیل کرده است.
فرمان��دار کوهرنگ اف��زود: از ابتدای زمس��تان 
تاکنون بیش از پنج هزار مسافر  و گردشگر به این 

منطقه سفر کرده اند.
مرتض��ی زمان پ��ور یادآور ش��د: باید با توس��عه 
 زیرس��اخت ه��ا و معرف��ی و اط��الع رس��انی 
ظرفیت های گردشگری و ورزش��ی این منطقه 

زمینه را برای ورود مسافران و گردشگران فراهم 
کرد.

کوهرن�گ در پی توس�عه زیرس�اخت ها و 
فراهم آوردن امکانات توسعه پیدا می کند

امام جمع��ه کوهرنگ نیز در این نشس��ت عنوان 
ک��رد: ورزش و تحرک از س��فارش ه��ای انبیا و 
امامان اس��ت که باید زمینه ب��رای انجام ورزش 

مردم فراهم شود.
حجت االسالم س��ید ش��هاب الدین طباطبایی 
تاکید کرد: توس��عه تجهی��زات و امکانات نقش 

مهمی در توسعه ورزش در شهرستان دارد.
وی عن��وان کرد: شهرس��تان کوهرن��گ یکی از 
شهرس��تان های سردس��یر و محروم کش��ور به 
 ش��مار می رود که با وجود داش��تن ظرفیت ها و 
پتانسیل های گردشگری، محرومیت همچنان در 
برخی از روستاهای این شهرستان دیده می شود.

امام جمعه کوهرنگ گفت: باید مس��ووالن توجه 
بیشتری به این شهرستان داشته باشند و با فراهم 
آوردن زیرس��اخت ها و امکانات زمین��ه را برای 
افزایش درآمد مردم و توس��عه این منطقه فراهم 
کنند.بازدید از پست اسکی کوهرنگ وبررسی این 
پیست از دیگر برنامه های سفر رییس فدراسیون 

اسکی به کوهرنگ بود.
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رییس فدراسیون اسکی:

پیست اسکی کوهرنگ ،زمینه بین المللی شدن را دارد

معاون جهاد کشاورزی استان:

۲۰ هزار تن 
گوشت قرمز در استان تولید شد

به مناسبت دهه فجر؛

۶۵ برنامه فرهنگی 
در استان برگزار می شود

معاون بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهاد 
کش��اورزی چهارمحال و بختیاری گفت: از 
ابتدای امس��ال تاکنون ۲۰ هزار تن گوشت 

قرمز در استان تولید شده است.
مه��راب فرجی، اظهار داش��ت: س��االنه ۲6 
هزار ت��ن گوش��ت قرم��ز در اس��تان تولید 
 می شود که تاکنون ۲۰ تن آن تولید و عرضه

 شده است.
وی با بیان اینکه تنها 4۰ درصد از گوش��ت 
 تولی��د ش��ده در اس��تان مصرف می ش��ود،

 اف��زود: 6۰ درص��د باق��ی مان��ده گوش��ت 
تولید شده به اس��تان های اصفهان، تهران، 
خوزستان و کشور های حاشیه خلیج فارس 

صادر می شود.
 مع��اون بهب��ود تولی��دات دامی س��ازمان 
جه��اد کش��اورزی چهارمح��ال و بختیاری 
 ب��ا بی��ان اینک��ه ی��ک کش��تارگاه صنعتی 
و 9 کش��تارگاه س��نتی در س��طح اس��تان 
 فع��ال هس��تند، بی��ان ک��رد: فعالی��ت 

یک واح��د کش��تارگاه صنعتی در اس��تان 
 نق��ش مهم��ی در توس��عه صنعت��ی ایف��ا 

می کند.
ب��ه سیاس��ت های  اش��اره  ب��ا   فرج��ی 
 جه��اد کش��اورزی در افزای��ش تولی��د 
گوشت قرمز در اس��تان خاطرنش��ان کرد: 
ص��دور مجور ب��رای توس��عه پ��رورش دام 
س��نگین، جایگزینی دام س��نگین به جای 
دام س��بک، برنامه ری��زی ب��رای توس��عه 
 دامداری صنعت��ی به منظور حف��ظ مراتع، 
حمایت از تولیدکنن��دگان در تنظیم بازار از 
جمله سیاست های سازمان جهاد کشاورزی 
در افزایش تولید گوش��ت قرمز در اس��تان 

است.
وی ب��ا بی��ان اینکه قیم��ت گوش��ت قرمز 
در اس��تان 31 ه��زار توم��ان برآورد ش��ده  
گف��ت: قیم��ت گوش��ت قرم��ز نس��بت به 
 س��ال گذش��ته تغیی��ر چندان��ی نداش��ته 

است.

مع��اون فرهنگی، پژوهش��ی تبلیغات اس��المی 
اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری از برگ��زاری 
 6۵ برنام��ه فرهنگی به مناس��بت ده��ه فجر در 
چهارمحال وبختیاری توس��ط تبلیغات اسالمی 
خبر داد.حجت االسالم حسن بت شکن، با اشاره به 
برگزاری 6۵ برنامه فرهنگی به مناسبت دهه فجر 
در چهارمحال وبختیاری توسط تبلیغات اسالمی، 
اظهار داش��ت: این برنامه در حوزه های مختلف 
قرآنی و فرهنگی در سطح استان برگزار می شود.

 وی برگ��زاری گفتم��ان ه��ای دین��ی، برگزاری 
جش��ن های انقالب، برگزاری ایس��تگاه قرآنی، 
برگزاری نمایش��گاه های قرآنی و مذهبی و... را از 
مهم ترین برنامه های فرهنگی دهه فجر که توسط 

این سازمان برگزار می شود، بر شمرد.
مع��اون فرهنگی، پژوهش��ی تبلیغات اس��المی 
اس��تان چهارمحال و بختیاری با اش��اره به اینکه 
یکی از برنامه های مهم دهه فجر امسال برگزاری 
جشنواره اذان است، بیان کرد: اختتامیه جشنواره 
اذان اس��تانی با حضور محمد حسین سعیدیان، 
قاری بین المللی و جمعی از مسووالن استانی 14 
بهمن ماه در مجتمع الله شهرکرد برگزار می شود.

وی ادامه داد: در ای��ن جش��نواره از 3۰۰ مؤذن 
استانی تجلیل می شود.

حجت االس��الم حس��ن بت ش��کن عنوان کرد: 
این برنامه ه��ا به هم��ت کانون ه��ای فرهنگی 
تبلیغ��ی، هی��ات های مذهب��ی، روحان��ی های 
 مس��تقر، کارشناسان تبلیغات اس��المی استان و

 شهرستان ها و... برگزار می شود.

اخبار کوتاه

دریچه

همزمان با دهه فجر؛

۱۱۰ واحد مسکن روستایی 
در استان افتتاح می شود

 مدی��رکل کمیت��ه ام��داد ام��ام خمین��ی)ره( 
 چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: همزم��ان با آغاز

 دهه فج��ر ،11۰ واحد مس��کن روس��تایی برای 
خانواده ه��ای تحت پوش��ش این نهاد در اس��تان 
افتتاح می شود.ابوالقاسم رستگاری، اظهار داشت: 
11۰ واحد مسکن روستایی در طرح توانمند سازی 
با مشارکت کمیته امداد امام خمینی)ره(، خیران 
 مسکن س��از اس��تان ته��ران، مؤسس��ه ام ابیها و 

آقای میرمحکم، خیر استان افتتاح می شود.
وی با بیان اینکه مسکن های برخی از مددجویان 
نیز بهسازی و نوسازی ش��ده است، افزود: افتتاح و 
واگذاری 4۲ مسکن نوسازی و بهسازی روستایی به 
مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( یکی دیگر 

از برنامه های دهه فجر است.
 مدی��رکل کمیت��ه ام��داد ام��ام خمین��ی)ره( 
چهارمحال و بختی��اری از واگذاری ۲4 دس��تگاه 
تراکتور در قالب طرح های اشتغالزایی به مددجویان 
خب��ر داد و بیان ک��رد: در راس��تای اش��تغالزایی 
مددجوی��ان 4۲ دس��تگاه تراکتور ب��ه متقاضیان 

واگذار می شود.رس��تگاری خاطر نش��ان کرد: 16 
دس��تگاه خودرو نیس��ان در قالب طرح های خود 
کفایی کمیته امداد امام خمینی)ره( در دهه فجر 

به مدجویان واگذار می شود.
وی با شاره به اینکه طرح محسنین در استان اجرا 
می ش��ود، گفت: همزم��ان با آغاز ه��ه فجر توزیع 
اقالمی شامل پتو، البسه، کتب مذهبی، سبد  غذایی 
و کامپیوتر در بین خانواده های ایتام تحت حمایت 
و نیازمندان در قالب طرح محسنین کمک می شود.

مدیرکل می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: 

همزمان با آغاز دهه فجر 3 طرح باغ گردشگری 
در استان افتتاح می شود.

بهمن عس��گری، اظهار داشت: به مناسبت دهه 
مبارک فجر 3 ط��رح باغ گردش��گری واقع در 

شهرستان سامان افتتاح می شود.
وی افزود: افتتاح هتل روس��تای ملک آباد واقع 
در شهرس��تان کوهرنگ و افتتاح هتل روستای 
صادق آباد شهرستان سامان از دیگر طرح هایی 

است که در این ایام افتتاح می شود.
 مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی 
 و گردش��گری چهارمح��ال و بختی��اری بی��ان 
کرد: افتت��اح فاز نخس��ت موزه مفاخ��ر و خانه 
مشروطیت اس��تان واقع در شهرستان فارسان، 
 افتتاح ف��از دوم موزه س��نگ قلع��ه دزک واقع 

در روس��تای دزک شهرس��تان کی��ار و تجهیز 
کارگاه خات��م کاری روس��تای ش��یخ ش��بان 
 شهرس��تان ب��ن از دیگ��ر برنامه ه��ای اجرایی 

در دهه فجر است.
عسگری خاطر نشان کرد: غباروبی گلزار شهدا، 
آیین برافراش��تن بلندترین پرچ��م ایران، چاپ 
گزارش عملکرد س��ال 94 می��راث فرهنگی در 
جراید و روزنامه های اس��تان و بازدید یک روزه 
رایگان از موزه های اس��تان از دیگر برنامه های 

میراث فرهنگی در ین ایام است.
وی گفت: برگزاری نمایش��گاه صنایع دس��تی 
در محل گالری موزه باستان شناس��ی شهرکرد 
از دیگ��ر برنامه ه��ای قابل اجرا توس��ط میراث 

فرهنگی استان است.

مع��اون سیاس��ی، امنیت��ی و اجتماعی اس��تانداری 
چهارمحال و بختیاری گفت: ش��ادی و نشاط مردم از 
مهم ترین اموری اس��ت که باید در اجرای برنامه های 
دهه فجر انقالب اسالمی نسبت به آن اهتمام ویژه ای 

صورت گیرد.
خدابخش مرادی در نشس��ت کارگروه تخصصی زنان 
و خانواده استان افزود: دس��تگاه ها و نهادهای متولی 
برگزاری برنامه های دهه فجر، نشاط جامعه و شادی 

مردم را با اجرای برنامه های متنوع فراهم کنند.
وی با تاکید بر تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی در 
دهه فجر، تصریح کرد: بی شک در 37 سال عمر انقالب 
اسالمی، موفقیت های بسیاری حاصل شده که بیان این 
دستاوردها برای نسل جوان جامعه اهمیت زیادی دارد.

مرادی، بزرگداش��ت هرچه بهتر برنامه های دهه فجر 

را مقدمه ای برای ش��کل گی��ری حماس��ه ای دیگر 
 در انتخابات هفتم اس��فند دانس��ت و گفت: با اجرای 
برنامه های دهه فجر در یک فضای آرام، امن و همراه با 
عقالنیت می توان زمینه برگزاری یک انتخابات سالم، 

قانونی و حداکثری را فراهم کرد.
رییس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری با تاکید بر 
رعایت اصل بی طرفی از سوی مجریان انتخابات، اظهار 
کرد: طبق ماده ۵9 قانون انتخابات، کارکنان دولت حق 
استفاده از امکانات دولتی له یا علیه کاندیدایی را ندارند.

مرادی خاطرنش��ان کرد: ملت ایران با درایت و بینش 
باال، قدرت انتخاب فرد اصلح را دارند و ضروری اس��ت 
تا از انجام تبلیغات انتخاباتی در برنامه های دهه فجر 

جلوگیری کرد.
در این نشس��ت کارشناس��ان امور بانوان دستگاه ها و 

نهادهای اداری اس��تان برنامه های تدوین شده حوزه 
زنان در دهه فجر انقالب اسالمی را بیان کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

۳ طرح » باغ گردشگری«  افتتاح می شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری:

برنامه های دهه فجر با پویایی و نشاط برگزار شود
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تاثیر عملیات مکانوشیمیایی )فعال سازی مکانیکی( و سپس فعال سازی اسیدی 
بر مش��خصه  های س��اختاری بنتونیت  های نواحی معادن فردوس و قائن واقع در 
استان خراسان جنوبی به منظور بهینه  سازی خواص سطحی آن جهت کاربردهای 

گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفت.
راضیه اسدی، دانشجوی کارشناسی ارشد نانومواد پژوهشگاه مواد و انرژی با بیان 
اینکه تحقیق حاضر با توجه به اهمیت و کاربردهایی که بنتونیت به عنوان یک ماده 
معدنی به ویژه در فرآیندهای جذب دارد، مورد نظ��ر قرار گرفت، گفت: بنتونیت 
یک ماده معدنی از خانواده رس  هاس��ت که کانی اصلی تش��کیل دهنده آن مونت 
موریلونیت است. این کانی با توجه به داشتن خواص ساختاری و همچنین فیزیکی، 
شیمیایی ویژه مانند س��طح ویژه باال، نرم بودن، ظرفیت تبادل کاتیونی، خواص 
کلوئیدی و جذب س��طحی قابل توجه برای مواد گوناگ��ون، کاربردهای صنعتی 

زیادی به ویژه در رنگبری روغن  های خوراکی پیدا کرده است.
وی افزود: معموال به منظور افزایش این خواص، بنتونیت  ها بسته به نوع یا خاستگاه 
آنها تحت فرآیند فعال سازی فیزیکی یا ش��یمیایی قرار می  گیرند. در فعال سازی 
شیمیایی که امروزه عمدتا انجام می ش��ود، بنتونیت تحت عملیات شست وشو با 
محلول  های اسیدی در شرایط بهینه قرار می  گیرد که طی آن، ضمن خروج برخی 
ناخالصی  های معدنی و همچنین قسمتی از کاتیون  های ساختاری آن، سطح ویژه 

و قابلیت جذب سطحی آن به طرز قابل توجهی افزایش پیدا می کند.
دانشجوی کارشناسی ارشد نانومواد پژوهشگاه مواد و انرژی گفت: امروزه با توجه 
به الزام استفاده از محلول  های اسیدی معدنی در غلظت و دماهای باال در فرآیند 
فعال سازی اسیدی بنتونیت  ها، هزینه  های زیادی تحمیل می  شود که خودآگاهی 
 این فرآیند را از ش��رایط اقتص��ادی خارج می کن��د. بنابرای��ن در تحقیق حاضر 

تالش بر این بوده تا با انجام عملیات مکانیکی به عنوان فرآیند پیش فعال سازی، 
رفتار فعال سازی اسیدی پس از آن، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

این پژوهش��گر اظهار کرد: در این راس��تا، ابتدا نمونه  های بنتونیت با استفاده از 
تکنیک های XRF،XRDو ICP-AES مورد آنالیز کیفی و کمی قرار گرفتند. 
نتایج وجود کانی اصلی مونت موریلونیت به عنوان ف��از اصلی و کانی  های همراه 

چون کوارتز، کریستوبالیت، فلدسپار، کلسیت و دولومیت را نشان داد.
وی افزود: س��پس ای��ن نمونه  ها در آس��یاب س��یاره ای تح��ت تاثی��ر عملیات 
مکانیکی در ش��رایط مختلف زمانی ق��رار گرفت و در ادامه تغییرات س��اختاری 
 SEMو XRD، FTIR،DTA ایجاد ش��ده با اس��تفاده از تکنیک های آنالی��ز
مطالعه و بررسی ش��د. اس��دی با اش��اره به نتیجه این تحقیق اظهار کرد: نتایج 
حاکی از ریزش��دن کانی های تش��کیل دهنده به همراه تخریب جزئی س��اختار 
 مون��ت موریلونی��ت و البت��ه آگلوم��ره ش��دن ذرات در زمان  ه��ای طوالنی ت��ر

 آسیاب بود.
وی ادامه داد: آزمایش های فعال سازی اسیدی نمونه  های آسیاب شده و در ادامه 
 تست های رنگبری آنها نش��ان داد که نمونه  های بنتونیت آس��یاب شده به مدت 
نیم ساعت و سپس فعال س��ازی ش��ده با محلول اسید س��ولفوریک یک نرمال، 
بیش��ترین بازدهی را در رنگبری روغن خوراکی دارد. در عین حال، همین نمونه 

بیشترین میزان جذب فلزات سنگین از محلول را نیز نشان داد.
وی گفت: نتایج به دس��ت آمده که جزو معدود نتایج در این نوع تحقیقات است، 
به وضوح تاثیر مثبت آسیاب مکانیکی را در تسهیل عملیات فعال سازی اسیدی، 
از نظر کاهش غلظت اس��ید مورد اس��تفاده و بالطبع کاه��ش هزینه  های فرآیند 

فعال سازی اسیدی نشان می  دهد.

محققان یک ش��رکت دانش بنیان زیس��ت فناوری موفق به تولید برنج تراریخته 
غنی از آهن شدند که می تواند نیاز زنان باردار و دیگر گروه ها به این عنصر حیاتی 
را تامین کند. مهندس فاطمه فرشاد، مدیرعامل شرکت زیست فناوران پردیس 
اظهار داش��ت: آهن و روی در پوشش دانه برنج ذخیره می ش��وند و وقتی که این 
پوشش دانه حذف شده و به اصطالح پولیش می ش��ود و بعد دانه پخته می شود، 
قس��مت اعظمی از این آهن و روی هدر می رود. در این طرح دو ژن را که مسوول 
افزایش آهن در دانه برنج بودند، به برنج منتق��ل کردیم. یکی از اینها ژن فریتین 
اس��ت که حدود چهار هزار و500 اتم آهن در هسته خودش ذخیره می کند و ژن 

دیگر مسوول جذب آهن از خاک و انتقال آهن از اندام گیاهی به دانه است.
وی خاطرنشان کرد: با اس��تفاده از این روش ها در مجموع توانستیم میزان آهن 
در دانه را 4/4 برابر افزایش دهیم. فرش��اد، درباره روند پیشرفت این پروژه گفت: 
طرح تولید برنج غنی از آهن به فاز آزمایش های گلخانه ای رس��یده که بعد از آن 
هم آزمایش های مزرعه ای است و در ادامه با حمایت های دولت ان شاا... وارد فاز 
تجاری سازی می شویم. وی با بیان این که تمرکز این شرکت دانش بنیان بر گیاه 
برنج است، تصریح کرد: برنج در کشور ما بعد از گندم مهمترین محصول کشاورزی 
اس��ت، به همین دلیل از جهات مختل��ف روی بهبود برن��ج کار می کنیم. یکی از 
نظر مقاومت در برابر تنش های زیس��تی و یکی هم در برابر عوامل غیر زیس��تی 
مثل خش��کی که یکی از بزرگ ترین معضالت کشور ایران اس��ت. از طرف دیگر 
از آنجا که قوت غالب مردم ما برنج اس��ت، اگر برنج مصرفی از میزان کافی عناصر 
حیاتی مثل آهن و روی برخوردار باشد، مردم نیاز کمتری به استفاده از مکمل ها 
خواهند داشت؛ لذا غنی سازی برنج از عناصر غذایی از دیگر محورهای تحقیقات 
مااست. فرشاد خاطرنشان کرد: پروژه  دیگری که در زمینه پزشکی داریم، تولید 

پروتئین های نوترکیب مورد نیاز انسان در داخل دانه برنج است. دانه برنج ظرفیت 
بسیار باالیی در تولید پروتئین ها دارد. به عنوان مثال یکی از پروژه های شرکت که 
االن یک دانشجوی دکتری ما روی آن کار می کند، بیان ژن سرم آلبومین انسانی 
در داخل دانه برنج است. بعد از این که این ژن بیان شد، پروتئین را استخراج کرده 

و در قالب داروی نوترکیب به بیماران ارائه خواهد شد.
این دانش آموخته جوان در خصوص نحوه ش��کل گیری این شرکت دانش بنیان 
در حوزه فناوری زیس��تی گفت: زمانی که دانش��جوی کارشناسی ارشد دانشگاه 
آزاد واحد علوم و تحقیقات بودم در انتخاب پایان نامه به موضوع کش��ت بافت که 
زمینه جدیدی بود، عالقه مند شدم و با توجه به عالقه ای که درتولید گل و گیاه 
 داشتم پیشنهاد تاسیس یک شرکت در زمینه کشت بافت را به استادم دادم. دکتر 
قره یاضی از این پیشنهاد اس��تقبال کردند ولی این نکته را هم متذکر شدند که 
می توان به جای کشت بافت که عمده کاربرد تجاری آن در تولید گیاهان زینتی 
است در حوزه ای مثل برنج کار کرد که نفع ملی دارد لذا کال مسیر تحقیقاتی من 
تغییر کرد و برای کارهای پایان نامه به مرکز تحقیقات بین المللی برنج در فیلیپین 
رفتم. در نهایت این ش��رکت با راهنمایی و حمایت دکتر قره یاضی با هدف تولید 
محصوالت زیست فناوری در زمینه کشاورزی، پزشکی و میکروبی تشکیل شد که 

زمینه اصلی فعالیت ما تاکنون بر محور برنج بوده است.
وی در پای��ان در خص��وص رون��د تج��اری س��ازی محص��والت ای��ن ش��رکت 
گف��ت: دوره تحقیقات زیس��ت فن��اوری بس��یار زمان بر اس��ت ک��ه امیدواریم 
بتوانی��م طی ی��ک و نیم ت��ا دو س��ال آینده پ��روژه غنی س��ازی برن��ج و ظرف 
 دو س��ال طرح تولی��د پروتئین نوترکیب انس��انی را ب��ه مرحله تجاری س��ازی

 برسانیم.
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هواپیمایی که در 30 دقیقه 
به دور دنیا پرواز می کند

آیفون 4 اینچی اپل
 تغییر نام داد 

روباتی که جاروبرقی می کشد

یک مهندس کانادایی هواپیمای شخصی طراحی کرده است که می تواند در عرض 30 
دقیقه به دور دنیا پرواز کند.  این هواپیما که توسط چارلز بامباردیر مهندس کانادایی 
طراحی شده است، ظاهرا می تواند 10 نفر را در عرض 11 دقیقه از نیویورک به لندن 
و در عرض 22 دقیقه از نیویورک به دبی و در عرض 32 دقیقه از نیویورک به سیدنی 
ببرد. دیدگاه این مهندس، نوعی هواپیمای جت بود که با استفاده از یک سامانه حرکت 
الکتریکی که به طور مغناطیسی شارژ می شود، کار کند. بر این اساس هواپیما برای 
افزایش سرعت و ارتفاع گرفتن، اکسیژن مایع را مشتعل می کند تا به سرعتی برسد که 
بتواند هوای ورودی را به طور موفقیت آمیز برای احتراق موتور فشرده کند و هیدروژن 
 و اکسیژن فشرده را برای رسیدن به سرعت حدود شش هزار و600 مایل در ساعت 
در ارتفاع40 هزار پایی، بسوزاند. گرچه این مفهوم، انسان را تحت تاثیر قرار می دهد، 
اما مسائل بحرنجی را مانند گرم شدن بیش از حد هواپیما و شکست دیوار صوتی ناشی 

از چنین سرعت های فوق العاده زیادی، الینحل باقی می گذارد.
 مهم تری��ن وج��ه تمایز ای��ن ج��ت جدی��د از نمون��ه قبل��ی آن )که از سیس��تم 
 پرتاب کننده های الکترومغناطیس��ی railgun برای حرکت اس��تفاده می کرد( 
این است که به دلیل وجود بوسترهای راکت چسبیده به بال های آن، می تواند از هر 
فرودگاهی پرواز کند. این بوسترها، فشار کافی برای رسیدن هواپیما به ارتفاع40 هزار 
پا و به سرعت 5 ماخ را تامین می کند. پس از آن، این بوسترها از هواپیما جدا می شوند 

و به پایگاه بازمی گردند.

نسخه ویژه پیش��رفته، یا 5se نام جدیدی است که برای آیفون 4 اینچی اپل 
در نظر گرفته اند.

 مارک گورمن در 9to5mac گزارش داد آیفونی که آوریل رونمایی می شود 
درواقع نمونه پیشرفت کرده آیفون 5 اس است که با تجهیزات سخت افزاری و 

نرم افزاری بهینه سازی شده است.
 به گفته وی se از دو کلمه special  و enhanced گرفته شده که می خواهد 

توانایی های جدید گوشی زیر500 دالر اپل را به رخ بکشد.
گفته می ش��ود کاربران هنوز عالقه مند به داشتن اسکرین کوچک با طراحی 
5 اس هس��تند که هنگام ورود خیل��ی از نظرات را به خود جل��ب کرد و اپل 
می خواهد با پردازنده جدید و مختصات جدید فنی، نظر کاربران را جلب کند.
 نکته بعدی اینکه نمایش��گر 5se خمیده اس��ت و از این بابت شبیه اس 6 و

 اس 6 پالس سامسونگ شده است.
سایر مشخصات فنی گفته ش��ده برای مدل فنی موسوم به N69 به شرح زیر 

است:
شیشه خمیده / 8 و 1/2مگاپیکس��ل دوربین مانند آیفون 6 / تصویر پانوراما 
و اتوفوکوس روی ضبط ویدئویی / بارومتر برای اپ س��المت و تناسب اندام / 
NFC و پرداخت الکترونیکی اپل / تراشه A8 و گرافیک M8 / بلوتوث 4/2 / 

VoLTE / وای فای روی آیفون 6 اس.

» این جارو برقی نیس��ت بلک��ه روباتی اس��ت که ج��ارو برقی می کش��د«، بدون 
 ش��ک این جمله بهترین توصیف روبات پیش��رفته ای اس��ت که محی��ط اطراف را 

جارو می کشد.
 )IHMC( دانشمندان آزمایشگاه روباتیک انستیتو شناخت ماشینی و انسانی فلوریدا 
 دس��ت به نوآوری جالب توجهی زده و روباتی س��اخته اند که ب��ه راحتی می تواند 

در محیط آزمایشگاه راه رفته و جاروبرقی بکشد.
 این روب��ات Atlas نام دارد و اگرچه فعال زیبایی س��اختاری چندان چش��مگیری 

 ب��رای اس��تفاده در خان��ه و انج��ام کاره��ای مختلف ن��دارد ام��ا می ت��وان از آن 
 به عنوان گام نخس��ت طراحی س��اختارهای روباتیکی مورد نیاز خان��ه های آینده

 نام برد.
محصول جدید دانشمندان این آزمایشگاه برای آژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته 
دفاعی آمریکا موسوم به DARPA طراحی و ساخته شده و از ساختاری دقیقا مشابه 

انسان ها برخوردار است.
روب��ات Atlas ب��ا 1/9 مت��ر ق��د و 165/5 کیلوگرم وزن ب��ا این ه��دف طراحی و 
س��اخته ش��ده که به دانش��مندان کمک کند تا آنها در آینده از روبات های مشابه 
 برای به کارگیری در ش��رایط اضط��راری و فجایع طبیعی نظیر س��یل و زمین لرزه 

استفاده کنند.
درحقیقت قرار است این روبات و روبات های مشابه آن راهی مناطق خطرناکی شوند 

که جان نیروهای امدادرسان را به خطر می اندازد.
ای��ن روبات از نوع سیس��تم ه��ای نیمه خودکار اس��ت. ب��ه عبارت دیگ��ر همواره 
یک اپراتور انس��انی فرمان ه��ای الزم را به روبات م��ی دهد و در ادام��ه این روبات 
 اس��ت که تش��خیص می دهد چگون��ه فرمان ه��ای دریافت��ی را به مرحل��ه اجرا 

درآورد.
با توجه به موفقیت هایی که در فازهای نخس��ت این نوآوری به دست آمده، اکنون 
دانشمندان در تالش هستند تا با انجام به روزرسانی های الزم و تعریف کدهای جدید، 

آن را برای انجام کارهای پیچیده آماده کنند.

در پژوهشگاه مواد و انرژی بررسی شد؛

تاثیر عملیات مکانوشیمیایی بر مشخصه های 
نانوساختاری 

محققان یک شرکت دانش بنیان؛

 تولید برنج تراریخته غنی شده از آهن 
در کشور

همان طور که می دانید سئو یکی از محبوب ترین روش ها 
برای متقاعد کردن موتورهای جستجو می باشد. 

ب��ا اس��تفاده از کلمات کلی��دی می توان صفح��ات وب را 
ایندکس کرد.

 مدت هاس��ت که س��ئو یکی از تاکتیک های هر بازاریاب 
است.

اما هر چقدر شما در سئو ماهرتر شوید موتورهای جستجو 
 نیز پیشرفته تر می شوند و الزم است ش��ما با آنها همگام 

شوید.
بازاریابی موتورهای جس��تجو )SEM ( به نحوی که شما 
با قرار دادن تبلیغات در جایگاه باالی نتایج جس��تجو قرار 

می گیرید.
این روش می تواند مناسب تر باشد چرا که گوگل ترجیح 

می دهد تا عملکرد اطالعات تبلیغات شما را بررسی کند.
اگر شما هنوز از SEM استفاده نکرده اید سعی کنید آن را 

در برنامه بازاریابی آینده خود قرار دهید زیرا :
سئو غیرقابل پیش بینی است

 دلیل آنکه س��ئو ایده آل به نظر نمی رس��د این اس��ت که 
بر اثر جس��تجوی طبیعی و به مرور زمان رتبه وب سایت 

شما را تغییر می دهد.

 ای��ن ب��دان معناس��ت ک��ه قابلی��ت اعتم��اد ب��ه آن کم 
 اس��ت و جایگاه وب س��ایت ش��ما دقیقا قابل پیش بینی 

نیست. 
 ممکن اس��ت ش��ما ماه ها بر روی س��ئو وب س��ایت خود 
کار کنید اما در نهایت نتیجه مطلوب و ترافیک طبیعی را 

دریافت نکنید.
موتورهای جستجو مانند گوگل دائما الگوریتم جستجوی 
خود را تغییر م��ی دهند ت��ا عواملی را  که برای بررس��ی 

وبسایت ها در نظر دارند فاش و یا دستکاری نشود.
"SEM برخ��الف SEO کام��ال تحت کنترل شماس��ت، 
چرا که ش��ما کلمات کلی��دی و هزینه پرداخت��ی را برای 

تبلیغات انتخاب می کنید.
نامعلوم بودن تعداد مخاطبان جذب شده

بسیار دشوار است که بتوان تش��خیص داد چه تعداد افراد 
 از طریق پارامترهای سئو و به چه روشی به سایت مراجعه 

کرده اند.
به عن��وان مث��ال هنگامی که فردی از وب س��ایت ش��ما 
بازدید می کن��د و ثبت ن��ام می کند نمیتوان تش��خیص 
داد که از طریق موتورهای جس��تجو ش��ما را پیدا کرده و 
 یا بعد از ش��نیدن نام برند شما به وب س��ایت تان مراجعه 

کرده است؟
ممکن اس��ت 
از  ترکیب��ی 

 SEM پارامترهای سئو و
بتواند نتیجه مطلوب تری را 

به همراه داشته باشد اما استفاده 
از SEM بسیار آسان تر است.

یکسان بودن جایگاه ها
SEM یکی از معدود مناطقی است که جایگاه اول و دوم و 

سوم آن باهم تفاوتی  ندارد.
 ب��ه عنوان مثال ش��ما در گ��وگل آگه��ی دارید.

بعد از ی��ک هفته تبلی��غ ش��ما در جایگاه 
دوم ی��ا س��وم نتایج جس��تجوی کلماتی 
 ک��ه ب��رای آن تعری��ف ک��رده ای��د 

قرار می گیرد. 
البت��ه باید به این موضوع توجه داش��ت 
 ک��ه کارب��ران در اکث��ر مواق��ع ترجیح 

می دهند بر روی تبلیغات��ی که در جایگاه 
 دوم یا سوم نتایج جس��تجو ظاهر شده اند 

کلیک کنند.

فناوری و اطالعات؛

SEO نسبت به SEM دالیل برتری
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اخبار  اخبار کوتاه

  اردوی راهیان نور 
هویت و شناسنامه ایران است

اجرای طرح رایگان غربالگری 
بیماری های قلبی عروقی در گلشهر  

گلپایگان جنگل طبیعی ندارد

کشف دو شناساگر اسید و باز 
توسط معلم آران و بیدگلی

برگزاری چهارمین یادواره شهدای 
طلبه و روحانی در تیران و کرون

 شهردار ش��اهین ش��هر با اش��اره به اینکه
 98 درص��د از ش��هروندان شاهین ش��هری 
 با س��واد هس��تند و بر اس��اس آخرین آمار  

به دست آمده این شهر دومین شهر باسواد کشور شناخته 
شده اس��ت، ابراز داش��ت: ش��هرداری شاهین شهر تمام 
توان خود را برای توس��عه بیش��تر فضاه��ای فرهنگی و 
 آموزشی در دس��تور کار قرار داده اس��ت. حسین امیری 
 در نشس��ت خبری با خبرنگاران به مناس��بت برگزاری

  هفته نکوداشت شاهین ش��هر و معرفی ویژه برنامه های 
 ده��ه فج��ر اظه��ار داش��ت: شاهین ش��هر به نام ش��هر 
دانش و خالقیت نام گذاری ش��ده اس��ت و بر این اساس 
 محور برنامه های هفته نکوداش��ت این شهر با محوریت 

تجلیل از نخبگان برگزار خواهد شد.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه تجلی��ل از700 نخبه شاهین ش��هر 
 در هفت��ه نکوداش��ت شاهین ش��هر اضاف��ه ک��رد: 
 در این هفته پروژه، خانه دانش و خالقیت شاهین شهر نیز 

کلید می خورد.
شهردار شاهین شهر با اشاره به اینکه هفته شاهین شهر از 
شش تا 12 بهمن برگزار خواهد شد، ابراز داشت: به منظور 
مشارکت حداکثری مردم، مسابقات و جشن های مختلف 
در مراکز ورزشی و تفریحی شاهین شهر برگزار خواهد شد.

بودجه 148 میلیارد شهرداری شاهین شهردرسال94 
 امیری  در بخش دیگری از س��خنان خود ب��ا بیان اینکه 
بودجه 94 شهرداری شاهین ش��هر 148 میلیارد تومان 
 بوده اس��ت، افزود: تاکن��ون90 درص��د از ای��ن بودجه 
محقق ش��ده اس��ت. وی بهره برداری از ساختمان جدید 
شهرداری و افزایش سرانه فضای سبز در شهر شاهین شهر 
را از مهم تری��ن برنامه های آینده ش��هرداری برش��مرد 
 و اظهار داش��ت: س��اختمان جدید ش��هرداری با اعتبار

29 میلیارد تومان آغاز شده و با اعتبار 11 میلیارد تومانی 
نیز بهره برداری از پنج پارک بزرگ محلی در شاهین شهر 

اجرایی شده است.
ش��هردار شاهین ش��هر همچنین به راه اندازی چهارمین 
ایس��تگاه آتش نش��انی شاهین شهر در مس��کن مهر این 
شهر اش��اره کرد و گفت: همچنین معابر مجموعه اداری 
شاهین شهر نیز با اعتبار یک میلیارد و 700 میلیون تومان 
آماده شده و در اختیار ارگان های مختلف قرار گرفته است.

وی در ادامه ب��ه بهره ب��رداری از فرهنگس��رای خانواده 
شاهین شهر طی یک سال آینده اشاره کرد و ابراز داشت: 
این پروژه نیز با اعتبار هفت میلیارد و500 میلیون تومان 

در حال بهره برداری است.
 امیری با اش��اره ب��ه برنامه ریزی ب��رای بهره ب��رداری از 
قطار شهری شاهین شهر نیز اظهار داشت: این پروژه دارای 
19/5 کیلومتر مسافت است که 13/5 کیلومتر آن در حوزه 
 شاهین شهر و 6 کیلومتر نیز در حوزه شهرداری اصفهان 

است.
800 میلیارد تومان اعتبار  برای بهره برداری مترو

وی اعتبار مورد نیاز برای بهره برداری از مترو شاهین شهر 

 را800 میلی��ارد توم��ان عنوان ک��رد و اف��زود: چنانچه 
اعتبار مورد نیاز بهره برداری از این پروژه تامین ش��ود تا 

چهار سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
شهردار شاهین ش��هر راه اندازی مقبره ش��هدای گمنام 
شاهین ش��هر را نیز از دیگر پروژه های در دس��ت اجرای 
ش��هرداری شاهین ش��هر اعالم کرد و گفت: این پروژه تا 
5 ماه آینده با اعتبار800 میلی��ارد تومان به بهره برداری 
خواهد رسید. امیری همچنین با تاکید بر اینکه شهرداری 
 شاهین ش��هر آمادگی خود را برای حضور سرمایه گذاران 
در این ش��هر اعالم می کن��د، اضافه کرد: بر این اس��اس 
ش��هرداری زمین را به س��رمایه گذاران واگذار می کند و 
هیچ گونه هزینه ای را نیز بابت صدور پروانه س��اختمان 
از آنها دریافت نمی کند و به این گونه با س��رمایه گذاران 
مشارکت خواهد کرد. وی بودجه تعیین شده برای سال 95 
شهرداری شاهین شهر را 218 میلیارد تومان اعالم کرد و 
ابراز داشت: از این میزان اعتبار 160 میلیارد تومان بودجه 
خود شهرداری و 58 میلیارد تومان نیز بودجه پنج سازمان 

وابسته تعیین شده است.
ش��هردار شاهین ش��هر همچنین در خص��وص دریافت 
 عوارض از پاالیشگاه اصفهان با توجه به خساراتی که این 
واح��د صنعتی ب��ه ش��هرهای اط��راف و به ویژه ش��هر 
شاهین ش��هر وارد کرده است، اظهار داش��ت: از سال 91 
تاکنون با وجود آالیندگی بارز پاالیشگاه این واحد صنعتی 

هیچ عوارضی را به شهرداری پرداخت نکرده است.
وی اضافه کرد: م��ا به دنبال دریافت ع��وارض آالیندگی 
نیس��تیم اما این هدف را دنبال می کنیم که صنایع پاک 

باشند و ایجاد آلودگی برای این شهر نکنند.
 وی با بیان اینک��ه از اهداف م��ا تبدیل شاهین ش��هر به 
شهر سبز اس��ت اما صنایع آالینده مانع تحقق این هدف 
اس��ت، اضافه کرد: بر این اس��اس ما وظیفه داریم تا این 
عوارض را با ابزارهای قانونی دریافت و در راستای کاهش 

آالیندگی و توسعه فضای سبز استفاده کنیم.

امی��ری تاکید ک��رد:  با توجه ب��ه پیگیری ه��ای متعدد 
 پاالیشگاه صنعت آالینده معرفی شده و قرار است از ابتدای 
سال آینده نس��بت به پرداخت عوارض به شهرداری های 
اط��راف اق��دام کن��د؛ دریاف��ت ع��وارض س��ال ه��ای 
 94 و 93 دارای موانع��ی اس��ت که امیدواریم س��ریع تر 

رفع  شود.
 ایج�اد پ�ارک ب�زرگ از پلی�س راه اصفه�ان ت�ا 

میدان استقالل
وی در ادامه با اش��اره به اجرای طرح ایج��اد پارک بزرگ 
از پلیس راه اصفهان تا میدان اس��تقالل ابراز داشت: این 
 طرح با همکاری شهرداری اصفهان کلید خورده است که 
بر اساس آن شهرداری شاهین شهر از پلیس راه تا پاالیشگاه 
و شهرداری اصفهان نیز از پاالیشگاه تا میدان استقالل را 
جنگل کاری کند. شهردار شاهین شهر افزود: برای اجرای 
پارک بزرگ اصفهان از پلیس راه مورچه خورت تا میدان 
استقالل با مشکالت مالکین خصوصی روبرو هستیم که 

برطرف خواهد شد.
 بهره ب�رداری از 22 پ�روژه عمران�ی ش�هرداری 

شاهین شهر  در دهه فجر 
وی در ادامه با اش��اره به بهره برداری از 22 پروژه عمرانی 
ش��هرداری شاهین ش��هر به مناس��بت دهه فجر امسال 
 ابراز داش��ت: این پروژه ها ب��ا اعتبار 185 میلی��ارد ریال 
به بهره برداری خواهند رسید. از جمله این پروژه ها می توان 
به بهره ب��رداری از یادمان ش��هدای گمن��ام، کلنگ زنی 
بزرگ ترین پروژه سرمایه گذاری شاهین شهر، بهره برداری 
از ساختمان اداری اتوبوس رانی، بهره برداری از ساختمان 
آتش نشانی مجموعه مسکن مهر، الحاق 5 دستگاه اتوبوس 
به ناوگان اتوبوس رانی شاهین شهر، تکمیل و بهره برداری 
زمین چمن ورزشگاه ملت، کلنگ زنی خانه فرهنگ، آغاز 
عملیات اجرایی فاز دوم فرهنگسرای خانواده، زیرسازی و 
آسفالت معابر س��ایت اداری و آغاز عملیات اجرایی مترو 

شاهین شهر -  اصفهان اشاره کرد.

معلم آران و بیدگلی با همکاری دانش آموزان پایه ششم آموزشگاه شهید دشتبانی 
آران و بیدگل موفق به کشف دو شناساگر جدید اسید و باز شد.

احس��ان افتادگان افزود: با توجه به طراحی درس��ی به نام اس��ید و باز در کتاب 
 علوم تجربی پایه شش��م ابتدایی به کمک دانش آموزان کالس، موفق به کش��ف

 دو شناساگر جدید شدیم.
 وی اظهار کرد: ای��ن دو ماده به نام های شناس��اگر میوه گالبی خ��اردار و عصاره

 برگ کرچک به عنوان گیاه آزمایش��گاهی کش��ف ش��د. ب��ا اس��تفاده از این دو 
 شناساگر کش��ف ش��ده آزمایش��ات درس اس��ید و باز به راحتی قابل اجرا است. 
این معلم خاطر نش��ان کرد: هم چنین دانش آموزان کالس با توجه به هزینه های 
 باالی تهی��ه کاغذهای )پ��ی اچ( با تالش خ��ود موفق به کش��ف دو کاغذ جدید 
با عصاره های جدید شدند. دانش آموزان موفق شدند این دو کاغذ را با استفاده از 

دو گیاه زردچوبه و گل رز تهیه کنند.

رییس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان تیران و کرون گفت: چهارمین 
یادواره شهدای طلبه و روحانی با حضور آیت اهلل خاتمی امام جمعه موقت تهران  

در هشتم بهمن سال جاری در حسینیه قدیم شهر تیران برگزار می شود.
مهرداد حسن پور افزود: در محل برگزاری یادواره، نمایشگاه عکس و پوستر شهدا 
برپا می شود و در سطح شهر نیز بنر تصاویر شهدای روحانی استان که 290 شهید 

هستند، نصب می شود. 
حسن پور اضافه کرد: هدف از برگزاری این یادواره معرفی شهدای روحانی و طلبه، 
نقش روحانیون در دفاع مقدس و انقالب و زنده نگه داش��تن ارزش های انقالب و 

آرمان های امام راحل )ره( است.
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 ریی��س اداره منابع طبیعی شهرس��تان گلپای��گان گفت: برای 17 ع��رف مرتعی 
با  مساحت 39 هزار هکتار به درخواست دامداران ، طرح های مرتع داری تهیه و سند 

آن به نام دامدار انتقال داده شده است.
 علیرضا حیدری ب��ا بیان اینکه این شهرس��تان جنگل طبیعی ن��دارد، اظهار کرد: 
به صورت پراکنده درختچه های جنگلی در گلپایگان وجود دارد که مس��احت آن 

حدود دو هزار هکتار است.
وی با اشاره به اینکه مساحت شهرستان گلپایگان حدود190 هزار هکتار است، ادامه 
داد: 31 هزار هکتار از مساحت شهرستان مربوط به اراضی کشاورزی است، هم چنین 

مساحت مراتع 144 هزار و 135 هکتار است که شامل 57 عرف مرتعی است.
حیدری خاطر نشان کرد: مراتع غرب شهرس��تان به صورت تپه ماهور، کوهستانی 
 و دارای پوش��ش جاز و گراس اس��ت و در ش��رق نیز عالوه بر ص��اف و هموار بودن 

دارای گونه گیاهی دلمنه دشتی، کوهی، شکر تیار و... است.

امام جمعه شهرضا با تاکید بر لزوم رعایت اخالق و شئونات اسالمی در جریان 
تبلیغات انتخاباتی گفت: خطیبان انتخاباتی خطوط قرمز و ارزش های نظام 
را رعایت کنند و بدانند که تخریب جایگاه والیت فقیه به صالح جامعه نیست.

 حجت االس��الم س��یف اهلل یعقوبی در جلسه ش��ورای اداری شهرضا اظهار 
 کرد: انتخابات اسفندماه امسال از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است، 
 تمامی اقش��ار و گروه های سیاس��ی و توده مردم باید با حضوری گس��ترده 

در این انتخابات، حماسه دیگری را رقم بزنند.

وی تصریح کرد: همه افرادی که به نوعی دست اندرکار انجام تبلیغات به نفع 
فرد یا جریان خاصی هس��تند باید روند تبلیغات انتخاباتی را کنترل کنند و 

امور خود را طوری سازماندهی کنند که به آرامش جامعه منتهی شود.
امام جمعه ش��هرضا با تاکید بر ضرورت حفظ ش��ئونات اس��المی از سوی 
داوطلبان نمایندگی مجلس و حامیان آنها تصری��ح کرد: انتخابات دوره ای 
مقطعی و گذرا است اما ارزش های دینی و اسالمی همیشه ماندگار هستند؛ 
 افراد باید برای رض��ای خدا انتخاباتی با ش��کوه برگزار ک��رده و دقت کنند 

در ایام برگزاری انتخابات گناهی مرتکب نشوند.
حجت االسالم یعقوبی اظهار کرد: افرادی که به هر عنوان در جلسات مختلف 
سخنرانی می کنند باید خطوط قرمز و ارزش های نظام را رعایت کنند، مردم 
نسبت به برخی امور حساس هستند و حاضر به گذشت در برابر آن ها نیستند 

و حفظ حرمت والیت فقیه مهم ترین آن هاست.
وی تاکید کرد: والیت فقیه مترقی ترین رکن قانون اساسی ماست که دیگر 
کشورها نیز نس��بت به آن غبطه می خورند بنابراین باید قدردان این نعمت 

الهی بوده و در حمایت و تبعیت از آن بکوشیم.
محسن گالبی، فرماندار ش��هرضا نیز در جلسه شورای اداری این شهرستان 
عنوان داش��ت: در انتخابات آزاد اندیشی و دموکراس��ی حاکم است اما این 
اصول باید براس��اس قانون مداری و با رعایت اص��ول و ارزش های انقالب و 

اسالم باشد.

وی تصریح کرد: اگر آزاد اندیشی در جامعه حاکم باشد زمینه رقابت انتخاباتی 
نیز در جامعه فراهم می ش��ود، تاکنون نیز تالش شده به همه افکار و عقاید 
اجازه اظهار نظر داده ش��ود اما الزم است طبق فرمایش رهبر معظم انقالب، 

همه پایبند به قانون باشند.
فرماندار شهرضا تاکید کرد: در جریان برگزاری انتخابات یکی از مسائلی که 
 مطرح می شود تایید یا رد صالحیت افراد مختلف است، این اقدام بر اساس

 قانون و موازین انجام می ش��ود اما اف��رادی هم که رد صالحیت ش��ده اند 
می توانند در مهلت قانونی نسبت به این مساله اعتراض کنند.

گالبی در بخش دیگری از س��خنان خ��ود اضافه کرد: باید ت��الش کنیم در 
 ارائه خدمت به مردم، رضایت آنان را کس��ب کنیم، برخ��ی از مدیران برای 
خوش خدمتی یا هر عنوان دیگر در م��واردی مثل اخذ وجوه از مردم، بدون 
رعایت وضعیت مالی حاکم بر جامعه آن ها را تحت فش��ار قرار می دهند که 
این اقدام به هیچ وجه پسندیده و قابل قبول نیست. وی معضالت ترافیکی را 
بخش مهمی از مشکالت شهرضا دانست و افزود: باز شدن گره کور ترافیکی 
ش��هرضا، نیازمند اتخاذ تدابیر کارشناس��ی و نظریات کارشناسی کارآمد و 
کارساز است.گالبی تاکید کرد: خیابان هایی که روزگاری برای عبور درشکه 
ساخته شده بود امروزه ظرفیت پذیرش این تعداد از تردد خودرویی را ندارند؛ 
بنابراین ما نیز در ساخت خیابان های جدید باید افزایش حجم تردد خودروها 

در سال های آینده را مد نظر داشته باشیم.

امام جمعه شهرضا:

تخریب جایگاه والیت به صالح جامعه نیست
 کوتاهی در انجام 

امربه معروف و نهی از منکر 

راه اندازی خدمات اینترنت 3G همراه اول در نطنز آغاز آموزش های امدادی به دانش آموزان 

رییس اداره ارشاد اسالمی شهرستان لنجان گفت: در انجام امربه معروف و 
نهی از منکر کوتاهی صورت می گیرد.

 رییس اداره ارش��اد اس��المی شهرس��تان لنجان در حاش��یه نشس��ت 
با کارشناس��ان امربه معروف و نهی از منکر شهرستان گفت: در خصوص 
 ترویج این فریضه دینی در جامعه خاطرنشان کرد: مجموعه ها می توانند

 با اس��تناد به آیات قرآن کری��م، روای��ات و احادیث پیرام��ون این مهم، 
پیام هایی را در مراکز مربوطه نصب کنند.

مرادی با اش��اره به نقش موثر آم��وزش و پرورش در جامعه یادآور ش��د: 
 افراد جامعه در بازه های زمانی مختلف مدت قابل توجهی از عمر خود را 
در مدارس سپری می کنند که این موضوع به خودی خود فرصت طالیی 

را برای ارتقا کرامت های انسانی فراهم آورده است.
رییس اداره ارش��اد اس��المی شهرس��تان لنج��ان ادام��ه داد: برگزاری 
همایش های عفاف و حجاب در مدارس و در س��طح شهرس��تان کمک 
 ش��ایانی را به ترویج فرهنگ مهدوی در جامعه می کند ک��ه نباید از آن 

غافل شد.
م��رادی در ادامه با اش��اره به پروژه  فرهنگس��رای ش��هید توکلی لنجان 
 خاطرنش��ان کرد: 95 درصد این پروژه تکمیل ش��ده و تنها 5 درصد آن 
 باقی مان��ده که در آین��ده ای نه چن��دان دور ش��اهد افتتاح ای��ن پروژه 
خواهیم بود.رییس اداره ارشاد اسالمی شهرستان لنجان در پایان افزود: از 
مجموعه شهرداری و شورای اسالمی شهر زرین شهر که با کمک های مادی 

و معنوی خود در پیشبرد فرهنگ سرا ما را یاری دادند، تشکر می کنم.

مس��وول امور جوانان جمعیت هالل احمر شهرس��تان برخوار گفت: حوزه جوانان 
 جمعیت هالل احمر شهرس��تان برخ��وار بی��ش از 200 عض��و دارد و عضوگیری 

این کانون شامل رده سنی 5 تا 29 سال است.
سمیرا باغبان بصیر با اش��اره به این که حوزه جوانان جمعیت هالل احمر از کانون 
 غنچه ها، دانش آموزان و دانش��جویان تش��کیل ش��ده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 

 ای��ن کانون ها ب��ه منظ��ور ارتقای توس��عه و مش��ارکت هر چ��ه بیش��تر جوانان 
در فعالیت های اجتماعی، خدمات بشردوستانه و امدادی، تداوم همکاری مشترک 

و هماهنگی فعالیت های جوانان تشکیل شده است.
وی به طرح دادرس اشاره کرد و گفت: طرح دادرس طرحی است که طی سه سال 

در مدارس شهرستان اجرا می شود.
 باغبان بصیر با بی��ان این که ط��رح دادرس هش��ت مبحث دارد ک��ه از بهمن ماه 
 به دانش آموزان آموزش داده می ش��ود، اظه��ار کرد: در این ط��رح دانش آموزان 
مهارت های رفتار و واکنش در شرایط سخت را آموزش می بینند و در این دوره های 
 آموزش��ی، دانش آموزان مهارت های امدادی را فرا گرفته تا در هنگام وقوع حادثه 

به خود و دیگران کمک کنند.
مس��وول امور جوانان جمعیت هالل احمر شهرس��تان برخ��وار در ارتباط با کانون 
دانشجویان گفت: در دانش��گاه ها دبیر کانون، تعدادی از دانشجویان را عضو کانون 
دانشجویی جمعیت جوان هالل احمر می کند و این اعضا به مناسبت های مختلف 

مثل روز دانشجو و دهه فجر چادر سالمت برپا می کنند.
وی خاطرنشان کرد: چادر سالمت جهت انجام رایگان تست قندخون، فشارخون و 

وزن و ارائه خدمات امدادی همچون جذب اعضای جدید برپا می شود.
 این مس��وول با اش��اره به کانون غنچه ه��ا گفت: در ای��ن کانون ب��ه مربیان مهد،

  آموزش های امدادی داده می ش��ود و غنچه ه��ا نیز این آموزش ه��ا را از مربیان 
دریافت می کنند.

عباس فردوسی پیرامون تغییرات و اختالل در تلفن ثابت نطنز اظهارکرد: 
با توج��ه به اینک��ه در اکثر نق��اط مرکزی ش��هر نطنز ام��کان فنی جهت 
دای��ری تلفن ثاب��ت و اینترنت پرس��رعت وج��ود ن��دارد و متقاضی برای 
 تلف��ن ثابت وج��ود دارد، توس��عه ش��بکه تلفن ثاب��ت در نطن��ز ضروری 

بود. 
وی در ادامه افزود: هم اکنون توس��عه ش��بکه تلفن از طریق فیبر نوری که 
به عنوان آخرین تکنولوژی انتقال اطالعات اس��ت، انجام می گیرد بنابراین 
پیش شماره 5422 شامل 10 هزار شماره بوده و پرشده است که واگذاری 
مجدد آن در سیستم جدید به علت پراکندگی سطح شهر قابلیت واگذاری 

ندارد پس تصمیم به توسعه شبکه گرفته شد.
رییس اداره مخابرات نطنز گفت: به همین علت و جهت توسعه شبکه کابل 
و واگذاری دایر ش��دن تلفن ثابت و اینترنت پرس��رعت و برگرداندن کابل 
قدیمی به سیستم مجهز فیبر نوری این عملیات در محله امیریه انجام شد 
و شماره های این محله با پیش ش��ماره 5421 از رنج 0000 تا رنج 0733 

برگردانده و به تک تک مشترکان تحویل داده شد.
وی در ادامه تصریح کرد: هم اکنون نیز شماره های منطقه سرابان در حال 
تغییر و در حال تحویل به مشترکان است و به زودی بعد از اتمام این پروژه 
شهرک شهید منتظری با رنج 1000 تا 1733 با پیش شماره همان 5421 

برگردان خواهد شد.

فردوسی ضمن پوزش از مردم صبور شهرس��تان نطنز، درخواست کرد که 
این اداره را در جهت پیشبرد و توسعه شبکه مخابرات یاری کنند.

 وی همچنین در مورد نارضایتی مش��ترکان همراه اول از سرعت اینترنت 
در تلفن همراه، خاطرنشان کرد: به زودی خدمات اینترنت 3G همراه اول 

در نطنز راه اندازی می شود.

آن سوی خبر

مدیر آموزش و پرورش کاشان گفت: راهیان نور یک اردو یا یک سفر معمولی 
نیست بلکه یک حرکت فرهنگی اس��ت و باید در مسیر زندگی فرزندان ایران 
بدرخشد. محمود خدمتی در آیین بدرقه دانش آموزان کاشان افزود: اردوی 
راهیان نور، هویت و شناسنامه ایران اس��ت که با خون ایثارگران هشت سال 

دفاع مقدس نوشته شده است.
به گفته وی، ما باید ش��کوه ایثار مردان و زنان مجاهد سال های دفاع مقدس 
 را زنده نگه داریم و در برابر آنها سر تعظیم فرو بیاوریم و به عنوان یک تکلیف 

از آن پاسداری کنیم.
وی تصریح کرد: نسل حاضر، س��ال های جنگ تحمیلی را تجربه نکرده است 
 اما باید بداند که برای امنیت وآزادی و نظام جمهوری اس��المی در این کشور 

چه هزینه باالیی پرداخته شده است.   
خدمتی تاکید ک��رد: اردوهای راهیان ن��ور، رجعت دوباره ب��ه تاریخ انقالب 
 و رش��ادت هایی اس��ت که برای اس��تقرار و اعتالی نظام جمهوری اسالمی  

انجام شده است.
کارش��ناس مس��وول فعالیت های دانش آموزی مدیریت آم��وزش و پرورش 
کاشان گفت: در سال جاری  اردوی یک هزار و400 دانش آموز این شهرستان 
به مناطق جنوب انجام می ش��ود که نسبت به س��ال قبل40 درصد افزایش 

یافته است.
جواد لطفی افزود: این اردوه��ا در قالب چهار کاروان و 35 دس��تگاه اتوبوس  
 از آب��ان تا نیمه اس��فند انجام می ش��ود که 840 نف��ر دخت��ر و560 نفر نیز 

دانش آموزان پسر پایه دوم و سوم متوسطه دوره دوم هستند.
 وی اظهار داش��ت: دانش آموزان ش��رکت کننده در کاروان های راهیان نور، 
طی سه روز سفر خود، از مناطق دهالویه، طالئیه، شلمچه، اروند کنار و هویزه 

دیدن خواهند کرد.
 لطف��ی گف��ت: ای��ن اردوها ب��ه ص��ورت داوطلبان��ه و ب��ا رضای��ت والدین 
 دانش آموزان انجام می ش��ود  و دانش آموزان ش��رکت کننده در این اردوها 

بیمه هستند.

 طرح غربالگری شناس��ایی بیماران قلبی عروقی در گلش��هر و مناطق تابعه آن 
از جمله  ورزنه، فیالخص و وداغ  با هدف باال بردن س��طح س��المت مردم شهر 
 اجرا می شود.در این طرح فشار خون، قند خون و چربی خون به صورت رایگان  

در مرکز بهداشتی گلشهر و پایگاه ورزنه  سنجیده می شود. 
 گفتنی است به اهالی توصیه شده که  در صورت داشتن چنین آزمایش هایی،

 آزمایش ه��ای قبلی خود را همراه داش��ته باش��ند ت��ا با مقایس��ه آزمایش ها 
 به نتیجه بهتری دس��ت پیدا کنند و در ص��ورت نیاز، ش��خص تحت مراقبت 

قرار گیرد.

زاینده
 رود

شاهین شهر، دومین شهر باسواد کشور
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نکته ها

بیشتر بدانیم 

یک متخصص طب س��نتی گفت: هر مکانیزمی ک��ه منجر به کاهش 
رطوبت در مغز ش��ود منجر به بی خوابی خواهد ش��د که گیاه بنفش��ه 
می تواند برای درمان این مشکل داروی خوبی باشد، مشروط بر اینکه 

مزاج فرد در نظر گرفته شود.
دکتر قدیر محم��دی، درباره تاثی��رات مصرف گل بنفش��ه در درمان 
بی خوابی از منظر طب س��نتی گفت: مزاج گیاه بنفشه سرد و  تر است، 
اگر بی خوابی ما ناشی از خشکی مغز یا گرم و خشک بودن دماغ باشد، 
گل بنفشه می تواند برای درمان کم خوابی داروی خوبی محسوب شود 

مشروط بر اینکه مزاج فرد در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه خشکی دماغ بی خوابی را به دنبال دارد، افرود: به هر 
شکلی میزان رطوبت مغز کم شود بی خوابی زیاد خواهد شد؛ کم شدن 
رطوبت مغز می تواند ناشی از کم خوری به علت روزه  گرفتن طوالنی، 

رژیم غذایی نادرست، عصبانیت پیاپی، ترشح زیاد صفرا باشد.
شب زنده داری و زیاد خوابیدن منجر به خشکی دماغ می شود

این متخصص طب س��نتی ادامه داد: ش��ب کاری طوالنی و زیاد بیدار 
بودن در افراد منجر به خشکی دماغ می شود. همچنین خوابیدن زیاد 
نیز همین عملکرد را در بدن فرد به وجود م��ی آورد؛ فردی که ورزش 
س��نگین انجام می دهد و یا ش��اطرهایی که جلوی تن��ور نانوایی کار 

می کنند نیز خشکی  دماغ دارند.
عضو هیات علمی افتخاری دانش��کده طب س��نتی تبریز تصریح کرد: 
وقتی مغز مدام در حال فعالیت و چالش باشد تولید حرارت می کند و 
این حرارت از بین رفتن رطوبت را به همراه دارد که در   نهایت منجر به 
خشکی مغز می شود، در واقع هر مکانیزمی که منجر به کاهش رطوبت 

در مغز شود بی خوابی را در فرد ایجاد خواهد کرد.
وی تاکید کرد: هر مکانیزمی که منجر به کم شدن رطوبت در مغز شود 
برای بی خوابی ایجاد خواهد کرد و گیاه بنفشه برای هر بیماری که پایه 

خشکی دارد کمک کننده است.
محمدی، درباره سایر خواص گیاه بنفشه گفت: این گیاه به ویژه برای 
بیماری های پوس��تی از جمله خارش، خشکی و التهابات پوستی موثر 
اس��ت، بنفش��ه حاوی ماده لزج و مرطوب کننده موس��یالژ است که 
می تواند در بیماری های ریوی و خش��ونت صدا موثر باش��د همچنین 
بنفشه می تواند در درمان آسم و آلرژی هایی که ناشی از گرما و خشکی 

است تاثیر مثبت بگذارد.
استفاده از دمنوش بنفشه برای درمان کم خوابی موثر است

وی درباره شیوه مصرف گیاه بنفشه خاطرنشان کرد: این گیاه را می توان 
به ش��کل مالیدنی روغن یا کرم در بیماری های پوس��تی و به ش��کل 
عرقیجات و شربت استفاده کرد، که شربت آن در بازار موجود است و این 
شربت عمدتا برای مشکالت ریوی و ضد سرفه استفاده می شود؛ برای 

درمان کم خوابی نیز می توان بنفشه را به شکل دمنوش استفاده کرد.
درمان بیماری های ریوی با مصرف گیاه بنفشه

 این متخصص طب س��نتی تاکید کرد: توصیه می ش��ود برای درمان 
کم خوابی یک تا دو بار در طول روز گیاه بنفشه استفاده شود، اما برای 

بیماری های ریوی باید هر ۸ ساعت یک بار از آن استفاده کرد.

تحقیقی جدید ارتباط بین مصرف مقادیر مناس��ب فیبر را ب��ا کاهش خطر بروز 
بیماری ریه نشان می دهد.

مواد غذایی غنی از فیبر به خاطر کاهش قند خون، کاهش کلسترول، پیشگیری 
 از یبوس��ت و حتی پیش��گیری از ابتال به سرطان روده معروف هس��تند. حال در
 مطالعه ایی جدید، فواید اینگونه مواد خوراکی برای ریه ها هم به اثبات رسیده است.

محققان با بررسی داده های به دست آمده از نظرسنجی های انجام شده، افراد را 
از لحاظ مصرف فیبر دس��ته بندی کردند. آنها دریافتند از بین افرادی که جز یک 
چهارم باالیی بیشترین مصرف فیبر قرار داشتند، 6۸/3درصد دارای عملکرد عادی 
ریه بودند در حالی که در مقایسه با یک چهارم تحتانی، این رقم 50/1 درصد بود. 
همچنین در بین یک چهارم فوقانی، 14/۸ درصد مبتال به انسداد مجاری تنفسی 

بودند در حالی که در یک چهارم تحتانی،29/۸ درصد مبتال به این مشکل بودند.
در دو تست تنفسی انجام شده، افرادی که بیشترین مصرف فیبر را داشتند به شکل 
قابل توجهی بهتر از اف��راد دارای مصرف فیبر کم تر عمل م��ی کردند. افراد گروه 
فوقانی در مقایسه با یک چهارم تحتانی، ظرفیت ریه بیشتری داشتند و در مدت 

یک ثانیه، هوای بیشتری را استنشاق می کردند.
 به گفته محققان، بیماری ریه مشکل مهمی در مسایل سالمت به شمار می آید.

 به جز ترک سیگار، راهکارهای پیشگیرانه بسیار کمی در این زمینه شناسایی شده 
است. افزایش مصرف فیبر می تواند راهکاری موثر و عملی برای افرادی باشد که 

مبتال به بیماری ریه هستند.

بعضی افراد وقتی می خواهند مصرف قندها را در رژیم غذاییشان کاهش دهند، 
خیلی افراطی رفتار می کنن��د. این افراد حتی مصرف میوه ه��ا را هم کامال قطع 
می کنند، در حالی که چنین کاری اص��ال الزم و مفید نیس��ت. در واقع، میوه ها 
می توانند سالح مخفی و برگ برنده انسان ها باش��ند، دقیقا در مواقعی که هوس 

خوراکی های شیرین فرد را تحت فشار قرار می دهد.
میو ه ها در کنار مواد مغذی مهمی که ارایه می کنند، فیبر زیادی دارند و به همین 
دالیل است که سطح قند خون را پایدار نگه می دارند، در حالی که خوراکی های 
ش��یرین دیگر، اصال چنین توانایی خاصی را ندارند. حذف کردن کامل همه مواد 
غذایی شیرین، به خصوص برای کسانی که ذاتا به طعم شیرین تمایل دارند، واقعا 

سخت و مضر است.
این افراد هنوز هم می توانند طعم مواد غذایی ش��یرین را بچش��ند، فقط باید راه 

درست را انتخاب کنند.
مقداری میوه مثل موزه همراه با ش��یر نارگیل و کمی خامه، می تواند میان وعده 
مناسبی برای این افراد باش��د که هم شیرین اس��ت و هم ضرر ندارد. می توان تا 
سه وعده مصرفی در روز از چنین ترکیبات سالمی اس��تفاده کرد. ضمنا توصیه 
متخصصان این است که اصال از میوه های خشک شده استفاده نکنند، چون حاوی 

قند زیادی هستند و سریعا فرد را به سمت پرخوری می کشانند.

یک متخصص طب سنتی مطرح کرد؛

درمان کم خوابی با دمنوش بنفشه

محققان توصیه می کنند؛

 فواید مصرف غذاهای فیبری 
در مقابله با بروز مشکالت ریوی

 بهترین جایگزین برای هوس 
مواد غذایی شیرین

داشتن عادات سالمی برای خواب می تواند تفاوت زیادی 
در کیفیت زندگی شما ایجاد کند؛ عاداتی که اغلب تحت 
عنوان »بهداشت خواب« از آنها یاد می شود. سعی کنید 
عادات زیر را به صورت مس��تمر و مداوم در خود پرورش 
دهید و در صورتی که نتیجه نگرفتید موضوع را با پزشک 
معتمد خود در میان بگذارید چرا که کیفیت خواب شبانه 
عالوه بر موارد زیر به علل روحی و روانی نیز ارتباط دارند 

که ممکن است در نگاه اول از نظر شما دور بمانند.
1- برای خواب برنامه ثابتی داش�ته باشید و به آن 

متعهد بمانید
این برنامه می تواند ش��امل س��اعت به خواب رفتن و از 
خواب برخاس��تن باش��د؛ حتی آخر هفته ها. این کار به 
تنظیم ساعت بدن شما کمک می کند و می تواند در به 
خواب رفتن و حفظ کیفیت خواب ش��بانه تان اثر بسیار 

مثبتی داشته باشد.
 2- برای رفتن به رختخ�واب آداب آرامش بخش

 به خصوصی داشته باشید
انجام یک فعالیت روتی��ن و آرامش بخش پیش از رفتن 
به رختخواب و به دور از ن��ور زیاد می تواند به جدا کردن 
ساعت خواب شما از دیگر فعالیت هایی که منجر به باال 
رفتن هیجان، استرس و یا تشویش شما می شوند کمک 
کند. باال رفتن موارد یاد ش��ده می تواند به خواب رفتن، 
در خواب ماندن و کیفیت خواب شما را با اختالل مواجه 

کند.
3- اگر مشکل خواب دارید، از چرت زدن در طول 

روز اجتناب کنید
چرت های کوتاه ممکن اس��ت ش��ما را در حفظ انرژی 
روزانه تان یاری کنند، اما اگر فکر می کنید هنگام خواب 
شبانه با مشکل مواجه می شوید حذف همین چرت های 
روزانه کوتاه، به ویژه چرت های بعد از ظهر، ممکن است 

به شما کمک کند.
4- نگاهی به اتاق خواب خود بیندازید

چیدمان محل خواب خود را به گون��ه ای طراحی کنید 
که ش��رایط الزم برای به خواب رفتنت��ان را فراهم کند. 
 اتاق خواب شما باید خنک باش��د؛ دمایی بین 15 تا 19 
 درج��ه  س��انتی گ��راد دم��ای مناس��بی محس��وب 
می شود. اتاق خواب ش��ما باید از هر گونه سر و صدایی 
که بتواند خواب ش��ما را مختل کند نیز به دور باشد. در 
نهایت هیچ نوری نباید هنگام خواب در اتاق خواب شما 

وجود داشته باشد. 
با این اطالعات، میزان سر و صدا و یا دیگر عوامل مزاحم 
را در اتاق خود بسنجید. این شامل مزاحمت هایی مثل 
خرناس کش��یدن که ممکن اس��ت ش��ریک زندگیتان 
 برای خواب ش��ما ایجاد کند نیز می ش��ود. اس��تفاده از 
پ��رده ه��ای کلف��ت، چش��م بن��د، پنب��ه مخص��وص 
 گوش، دس��تگاه ه��ای تولید کنن��ده »نویز س��فید«، 
مرطوب کننده های هوا، پنکه و غیره را در نظر داش��ته 

باشید و امتحان کنید.
5- هر روز ورزش کنید

ورزش س��نگین برای خواب بهترین حالت است، با این 
حال حتی انجام ورزش های سبک نیز از ورزش نکردن 
بهتر است. در هر زمانی از روز می توانید ورزش کنید، اما 

نه به قیمت از دست دادن زمان خواب شبانه.
6- روی تشک و بالشت راحت بخوابید

از گرم و نرم بودن تشک رختخواب خود اطمینان حاصل 
کنید. تش��کی که سال هاست از آن اس��تفاده می کنید 
ممکن اس��ت دیگر کارایی خود را از دس��ت داده باشد؛ 
بهترین تش��ک های موج��ود در بازار نیز بیش��تر از 9 یا 
10 س��ال دوام نمی آورند. از بالش��ت راحت استفاده و 
اتاق خود را برای خواب مناس��ب س��ازی کنید. مراقب 
عوامل حساس��یت زا و یا اش��یایی که ممکن است باعث 
سر خوردن و یا افتادن ش��ما هنگام بیدار شدن از خواب 

شوند باشید.
 7- از ن�ور ب�رای تنظی�م س�اعت درون�ی خ�ود

 استفاده کنید
برای این کار م��ی توانید هنگام عصر از ق��رار گرفتن در 
معرض نور زیاد بپرهیزید و صبح ها خود را در معرض نور 

آفتاب قرار دهید. این کار باعث می ش��ود ساعت درونی 
بدن شما بهتر تنظیم شود.

8- از سیگار و غذای سنگین اجتناب کنید
س��یگار و کافئین می توانن��د خواب ش��ما را با اختالل 
مواجه کنند. خوردن غذاهای سنگین و پر ادویه به دلیل 
مشکالت احتمالی در هضم، می توانند خوابیدن را برای 

شما دشوار کنند. 
در صورت امکان، دو تا س��ه س��اعت پی��ش از رفتن به 
رختخواب از خوردن غذای س��نگین خ��ودداری کنید. 
اگر فکر می کنید پیش از خواب ممکن اس��ت احساس 
گرس��نگی کنید، 45 دقیقه قبل از خوابی��دن یک نیم 

چاشت سبک شبانه میل کنید.
9- فعالیت هایتان را کاهش دهید

بدن شما برای وارد ش��دن به مرحله  خواب نیاز به زمان 
دارد. بنابراین آخرین س��اعت بیداری خ��ود را به انجام 
فعالیتی آرامش بخش مثل مطالعه بگذرانید. استفاده از 
دستگاه های الکترونیکی مثل لپ تاپ می تواند به خواب 
رفتن را برای بعضی ها با دش��واری همراه کند، چون نور 
خاصی که از نمایشگر چنین ابزار هایی ساطع می شود 
موجب تحریک مغز به فعالیت خواهد ش��د. اگر مشکل 

خواب دارید، از استفاده از ابزار های الکترونیکی پیش از 
خواب و یا هنگام نیمه شب بپرهیزید.

10- با بی خوابی در رختخواب نمانید
اگ��ر نم��ی توانی��د بخوابید ب��ه ات��اق دیگ��ری بروید 
 و کار آرامش بخش��ی انج��ام دهید تا کم ک��م خوابتان 
بگیرد. بهترین حالت این اس��ت که اب��زار های کار نظیر 
رایان��ه و یا تلویزی��ون را بی��رون از محیط خ��واب خود 
نگهداری کنی��د. از رختخ��واب خود تنها ب��رای خواب 
استفاده کنید تا ارتباط میان قرار گرفتن در این موقعیت 
و آمادگی ذهن��ی الزم برای خواب در مغز ش��ما تقویت 

شود.
 اگر یک فعالیت به خصوص موجب ایجاد تنش در خواب 
شما می ش��ود، آن را از آداب پیش از خواب خود حذف 

کنید.
اگر با وجود رعایت تمام موارد باال باز هم مش��کل خواب 
داشتید، حتما با پزشک خود مشورت کنید. ثبت عادات 
و ویژگی های کمی و کیفی خواب شبانه نیز می تواند به 
ارزیابی بهت��ر الگوهای معمول خوابت��ان کمک کند. به 
این ترتیب قادر خواهید بود ارزیابی بهتری از مشکالت 

احتمالی خود داشته باشید.

طب سنتی

 آیا شما چربی ش��کمی دارید؟ آیا ش��ما اضافه وزن دارید؟ آیا همیشه هوس 
خوردنی های شیرین می کنید؟ آیا ش��ما با انجام رژیم های کم چرب، باز هم 
الغر نمی شوید؟ یا حتی شاید بدتر، آیا ش��ما به دیابت نوع 2 مبتال شده اید؟ 
اگر شما به هر کدام از سوال های باال پاسخ مثبت دادید، وقتش است که قند 
را تا حد امکان از بدن خود دور کنید، اما چطور می توان چنین کرد؟ در ادامه 

راهکارهایی برای این موارد عنوان می شود.
تصمیم به انجام این سم  زدایی بگیرید

ش��ما می توانید در همین لحظه این کار را بکنید. تنه��ا باید تصمیم بگیرید. 
بگویید: »وقتش است قند را کنار بگذارم و زندگی سالم تری داشته باشم. بله، 

گام اول انجام شد.«
از همین لحظه دیگر مواد قندی مصرف نکنید

گفتنش بسیار راحت تر از انجام آن است. در همین لحظه قند و شیرینی های 
دیگر را کامل ت��رک کنید. دیگر حت��ی از ش��یرین کننده های مصنوعی نیز 
استفاده نکنید. این مواد اشتهای شما را برای مصرف قند افزایش داده و سبب 
ذخیره چربی می شوند. از موقعی که تصمیمتان را گرفتید، کلیه غذاهایی که 
 )MSG( دارای روغن  هیدروژنه یا چربی های ترانس یا مونوسدیم گلوتامات

هستند را نیز باید کنار بگذارید.
آب، قهوه و چای بنوشید

به بیان دیگر، کالری ننوشید. از نوشیدن آب میوه ها به ویژه انواع صنعتی احراز 
کنید. مصرف آب میوه طبیعی و س��بزیجات مانعی ندارد، اما سعی کنید در 
مقادیر مناسب و به اندازه استفاده کنید. به هیچ وجه نوشابه یا نوشیدنی های 

ورزشی مصرف نکنید.
مقداری پروتئین به رژیم غذاییتان اضافه کنید

انرژی موردنیازتان در طول روز را با مصرف مقداری پروتئین، به ویژه در نوبت 

صبحانه، تامین کنید. این امر به تنظیم مقدار قند خون و انسولین شما کمک 
می کند و از اشتهای شما برای غذاهای شیرین می کاهد.

مقداری چربی استفاده کنید
چربی ها لزوما شما را چاق نمی کنند. شاید گمراه کننده به نظر می آید. اما این 
قندها هستند که نقش اصلی را در چاق شدن بر عهده دارند. چربی ها به شما 

احساس سیری القا می کنند و قند خون ش��ما را متعادل نگاه می دارند. بدن 
شما برای انرژی دهی به سلول هایتان و دریافت مقادیر باالی انرژی، نیازمند 

چربی هاست.
برای سخت ترین مرحله آماده شوید

حاالت اضطراری کاهش قند خون واقعی هس��تند. برای خودتان یک بسته 
مقابله با حالت اش��تهای اضطراری قند آماده کنید. مانن��د مقداری از مواد 

پروتئینی، میوه و مقدار اندکی چربی.
استرس و تنش های خود را تحت کنترل درآورید

خود را دچار تنش بیش از حد نکنید. کمی تمرین ورزشی کنید، نفس عمیق 
بکشید، کمی یوگا تمرین کنید و اجازه ندهید تنش ها و استرس شما را ترغیب 

به مصرف دوباره قندها کنند.
از وقت خواب خود کم نکنید

خواب اندک ش��ما را ترغی��ب می کند، سیس��تم بدن خ��ود را ب��ا قندها و 
کربوهیدرات ها سرپا نگاه دارید. در تحقیقی مشخص شده است، دانشجویانی 
که به جای ۸ س��اعت، تنها 6 س��اعت می خوابند، در این افراد هورمون های 
گرس��نگی  افزایش یافته و از طرف دیگر هورمون های سرکوب کننده اشتها 

کاهش می یابند.
کربوهیدرات و قند مناسب را مصرف کنید

اغلب می گویند در رژیم غذایی کم قن��د، باید از قندها به صورت کامل دوری 
کرد، اما انواعی از کربوهیدرات ها هستند که شما می توانید هر چقدر که میل 
دارید از آنها استفاده کنید: »سبزیجات«، اما حواستان باشد که از سبزیجات 
نشاسته ای استفاده نکنید. نباید سیب زمینی، کدو مسما و چغندر بخورید. 
این کار تنها برای 7 روز الزامی است. پس از یک هفته، می توانید دوباره از این 

مواد استفاده کنید.

دریچه

کبد تنها عضوی است که می تواند خود را بازسازی )ترمیم( کند.
مطالعات محققان دانشکده پزشکی هاروارد نش��ان می دهد که چای زردچوبه 

بهترین ماده غذایی برای سم زدایی از کبد است.
به دلیل مواد شیمیایی و آفت کش ها در مواد غذایی و محیط زیست، کبد به مرور 
زمان، غرق در مسمومیت می شود. مسمومیت کبد معموال با سر درد، سوء هاضمه، 
نفخ شکم، افزایش وزن، لکه های کبدی، سوزش سر دل و مشکالت کیسه صفرا 
همراه است.مطالعات نشان می دهد که چای زردچوبه، یکی از مهم ترین روش های 
سم زدایی از کبد است. این ماده، کیسه صفرا را تحریک می کند و سبب تولید صفرا 

می شود. کبد از مایع صفرا برای سم زدایی استفاده می کند.
زردچوبه گیاه��ی از خانواده زنجبیل اس��ت و در برخی از کش��ورها مانند هند، 
بیشترین کاربرد را دارد. رنگ زرد زردچوبه به دلیل ماده ای به نام کورکومین است 
که سبب تحریک صفرا می شود. معموال برای تهیه چای زردچوبه از زردچوبه تازه، 
زنجبیل تازه، فلفل سیاه، دارچین، شیر نارگیل و عسل استفاده می شود که هر یک 

خواص فوق العاده ای دارند.
زردچوبه تازه: دارای خواص ضد التهابی قوی است و می تواند به درمان اختالالت 

گوارشی، رفع تهوع و گاز روده کمک کند.

زنجبیل تازه: به همراه زردچوبه، بهترین ترکیب برای کمک به التیام درد مفاصل 
و درمان مشکالت تنفسی است.

فلفل سیاه، غنی از ویتامین C است و خواص ضد سرطانی دارد، به عالوه سبب 
کاهش وزن می شود.

دارچین، دارای اثرات آنتی اکسیدانی و ضد التهاب است.
شیرنارگیل، چربی سالم موجود در شیر نارگیل به جذب زردچوبه کمک می کند.

عسل، سرشار از انواع آنزیم، ویتامین و مواد معدنی است.
کاهش کلسترول خون، افزایش ایمنی بدن، بهبود گردش خون، روشن شدن رنگ 
پوست، پیشگیری از ایجاد لخته در اندام های داخلی بدن و تصفیه خون، از دیگر 
فواید چای زردچوبه هستند.کبد یکی از اندام های بزرگ سمت راست شکم است 
که حدود1/36 کیلوگرم وزن دارد. مهم ترین وظیفه کبد، فیلتر کردن خونی است 
که از دستگاه گوارش وارد کبد می ش��ود و قرار است در سراسر بدن جریان یابد. 
تمام مواد سمی و مضر خون در کبد جدا می شوند. کبد با تولید صفرا، چربی غذا را 
تجزیه کرده و آن را تبدیل به انرژی می کند. ذخیره قند بدن نیز به عهده کبد است.

حقایقی در مورد کبد:
– کبد بزرگ ترین ارگان داخلی بدن است.

– بیش از 500 عملکرد حیاتی بدن، از جمله مب��ارزه با انواع ویروس و عفونت به 
عهده کبد است.

– کبد با تولید پروتئین و هورمون در سراسر بدن، نقش مهمی را در حفظ سطح 
نرمال قند خون ایفا می کند.

– کبد تنها عضوی است که می تواند خود را بازسازی )ترمیم( کند؛ به همین دلیل 
است که افراد می توانند بخشی از کبد خود را اهدا کنند.

"– کبد حدود 10 درصد از جریان خون را مصرف می کن��د و در هر دقیقه حدود
 دو لیتر خون پمپاژ می کند.

متاسفانه بیماری های کبدی با هیچ عالمت ظاهری همراه نیستند و بیمار زمانی از 
آن مطلع می شود که کار از کار گذاشته است. سرطان کبد، نارسایی کبد، سیروز، 

هپاتیت و هموکروماتوز شایع ترین مشکالت کبد هستند.
انواع س��بزیجات، گریپ فروت، گردو، لیمو، آووکادو، چای س��بز، سیر، چغندر، 
سبزیجات با برگ های س��بز پررنگ و زردچوبه مهم ترین غذاهایی هستند که 
کبد را س��الم نگه می دارند.اس��تفاده از غذاهای آماده و حاضری، الکل و سیگار، 
 روغن و غذاهای س��رخ کرده و عدم تح��رک، مهمترین دالیل آس��یب به کبد 

هستند.

چای زردچوبه و سم زدایی از کبد

پاک سازی بدن از قندها در 7 روز 

بهداشت خواب را رعایت کنید!



11 روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1787 | سه شنبه  6 بهمن 1394 | 15 ربیع الثانی 1437

Society,Cultural  Newspaper No.1787 | January 26 .2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

یقین��ا خصوصی��ات ام��ام، اس��تثنایی، ممتاز و ب��ی نظیر 
اس��ت و هرچه در ابعاد شخصیت ایش��ان تأمل کنیم ، این 
 استثنا و امتیاز را بهتر و بیش��تر می یابیم. درباره شخصیت

 امام خمینی واقعا نمی ش��ود حرف زد . وقتی می خواهیم 
 راجع ب��ه ابعاد ش��خصیت این عزی��ز دوران ح��رف بزنیم ، 

می دانیم که ناقص خواهد ماند. 
قاطعیت امام )ره(

 زمانی که ام��ام خمین��ی )ره( ام��ری را وظیف��ه و تکلیف 
 ش��رعی خویش تش��خیص م��ی دادند، اگ��ر س��ایر افراد 
 هم با آن مخالفت م��ی کردند، ب��ا قاطعیت تم��ام و بدون 
 هی��چ ت��رس و واهم��ه ای آن را دنب��ال ک��رده و انج��ام 

می دادند. 
 ایش��ان در زمان پهل��وی، خطاب به فرس��تاده رژیم ش��اه 
می گویند: »این را بدانید تا زنده هس��تم، اگر در خانه ام را 
هم به رویم ببندید، از پای نخواهم نشست و با این نیش قلم، 
علیه شما خواهم نوشت و اگر نشد، از شکاف در سخنم را به 

مردم خواهم رساند«.
جاذبه و دافعه امام رحمه اهلل علیه

 ام��ام خمین��ی رحم��ه اهلل ضم��ن آنک��ه در مقاب��ل افراد 
 خودی و انس��ان ه��ای مح��روم، فروتن و خاکس��ار بودند،

 در برابر س��تمگران و افراد خیانت کار، هیچ گونه تس��اهل 
 و تس��امحی نداش��تند و مص��داق ای��ن جمل��ه حض��رت 
علی علیه السالم بودند که »دشمن ستمکار و یاور ستمدیده 

باشید«. 
 از این رو، ب��ه هیچ عنوان به دش��منان روی خوش نش��ان 
 ن��داده و با عزت نف��س و صالب��ت معنوی، کوچ��ک ترین 
 اعتنای��ی ب��ه مقام��ات سیاس��ی طاغ��وت و اس��تکبار 

نداشتند. 
 ایش��ان با الهام از س��یره معصوم��ان علیه الس��الم ، معتقد 
بودند که باید در برابر باطل و جبهه نفاق، قاطعیت به خرج 

داد.
ساده زیستی و نظافت

س��اده زیس��تی و پاکیزگی، از جمله ویژگی های برجسته 
زندگی حضرت امام خمینی رحمه اهلل است. 

یکی از پزش��کان ایش��ان می گوید: »برای انج��ام خدمات 
درمانی، به محضر امام رسیده، مشغول کار بودم که چشمم 
به قطعه ای پارچه افتاد که خیلی مرتب و منظم، تا شده بود 

و نزدیک ایشان قرار داشت.
  نخس��ت نفهمی��دم چیس��ت و تنها وقت��ی آقا داش��تند
  جورابش��ان را پ��ا می کردن��د، متوج��ه ش��دم، آن پارچه

  مرتب و منظ��م، جوراب ایش��ان اس��ت. جالب اس��ت که 
وقتی لنگه دوم جوراب را پوشیدند، دیدم وصله هم خورده 

است.«
 آینده نگری و عاقبت سنجی امام

آین��ده نگری و عاقب��ت اندیش��ی در ام��ور، از ویژگی های 
شخصیتی امام خمینی )ره( به شمار می رفت که همواره به 

آن توجه وافری  داشتند.

 

ایش��ان در جایی  فرموده بودند: » در این مب��ارزه ، بذری را 
که  االن  می کاریم، ممکن است پنجاه سال دیگر به نتیجه 

برسد«.
بصیرت و بینش امام

 بصیرت، بینای��ی و دی��دن مس��ایل و عمق زوای��ای امور، 
 از ویژگی ه��ای ش��خصیتی ام��ام خمینی )ره( به ش��مار 
می رفت که در فراز و نش��یب های مس��ایل، از آن استفاده 

می کردند. 
ایش��ان نقل می کنند که: » گاهی کس��ی پیش من آمده، 
ش��روع ب��ه صحبت م��ی کند ول��ی هن��وز حرف��ش تمام 
نش��ده، می فهمم ک��ه از آنچ��ه م��ی خواهد بگوی��د، چه 
 نقش��ه ای دارد و چه نتیجه ای می خواه��د از این مالقات 

بگیرد.«
امام خمینی )ره( از همه علوم الزمه برای موفقیت در نهضت 

بهره مند بود. 
 او عالم��ی اس��الم ش��ناس، سیاس��تمدار، مردم ش��ناس،

 آگاه به مس��ایل روز دنی��ا و تاریخ عمومی و تاریخ اس��الم 
 بود که از فلس��فه و عرفان و اخالق و هم��ه علوم تخصصی 
ب��ود برخ��ودار  باالی��ی  بس��یار  در ح��د   ح��وزوی 

 به گونه ای ک��ه نه تنه��ا در حرکت های خ��ود نیاز علمی 
 ب��ه کس��ی نداش��ت؛بلکه از اس��تادان مش��هور به ش��مار 

می رفت.
  یک��ی از نزدی��کان ام��ام م��ی گوی��د: »یک��ی از اس��اتید 
نجف می گفت: من بیس��ت س��ال در نج��ف درس خواندم 
 و خیال می کردم مس��تغنی ش��ده ام، اما وقت��ی امام نجف 
آمدن��د و من ب��ه درس او رفت��م! دیدم خیر، هن��وز چیزی 

نفهمیده ام«.
 مرگ ارادی امام )ره(

 خصوصی��ت ب��ارز ام��ام )رض( ای��ن ب��ود ک��ه از م��رگ 

نمی ترس��ید؛ چون مرگ ارادی را تجربه ک��رده بود. وقتی 
مرگ ارادی را تجربه کرده، وقتی که ترس از مرگ نباش��د، 
 انس��ان چیزی کم نمی آورد و بقیه مس��ایل ب��رای او حل 

است.
  از ای��ن رو در مورد تبعیدش��ان بع��د از واقع��ه 15 خرداد

 می فرمودند: اینها می ترسیدند، من نمی ترسیدم. 
 همچنی��ن در واقع��ه ش��وال 52 ک��ه عوام��ل رژی��م 
و  کردن��د  مج��روح  را  ط��الب  از  بعض��ی   پهل��وی 
 بعض��ی را ب��ه ش��هادت رس��اندند و بس��یاری از آقای��ان 
 ترس��یدند و گفتن��د: وقت تقیه اس��ت و س��اکت ش��دند، 
اعالمی��ه ام��ام در ف��ردای آن روز ک��ه خط��اب ب��ه رژیم 
 فرمودند: ش��ما روی مغ��ول را س��فید کردید! کس��ی که 
 از مرگ نترس��د، چنین آثاری دارد و کسی از مرگ طبیعی

 نمی ترس��د که باالت��رش را تجربه کرده باش��د و آن مرگ 
ارادی است.

شخص امام )ره( انس��ان خوبی بود. خوبی او توانست تمام 
قلمرو حضور او را متأللی کند .

 وقتی کس��ی خوب اس��ت، حول و حوش او هم تحت تأثیر 
قرار می گیرد و خانه و دوس��تان و کش��ور و دنیای خودش 
را خوب می کن��د. ام��ام )ره( مثل چراغی بود ک��ه همه جا 
را منور می کرد ، چ��ون خودش منور بود، حتی دش��منان 
امام ، ش��خص او را از لحاظ زه��د و پارس��ایی و بی طمعی 
 و بی اعتنای��ی به دنیا و راس��تگو ب��ودن در ادعاه��ا، قبول

 داشتند.
 انس��ان وقتی امیالش را اماته کند، متحرک بالهواء نباشد، 
متحرک بالهوس نباش��د، متح��رک بالمیل نباش��د، بلکه 
متحرک بالوالیه باشد، از مرگ هراس��ی ندارد. وقتی که از 
مرگ هراسی نداشت، چنین می شود. در انجام وظیفه آنچه 
که جلوی دیگران را می گرفت و م��ی گیرد، همان ترس از 

مرگ است. 
بن��ده در هم��ان بحبوح��ه قی��ام ایش��ان رفت��م خدمت 
 یک��ی از مراجع که از اس��اتید من ه��م بودند. دی��دم بحار

 مرحوم عالمه مجلسی را باز کرده اند و مشغول مطالعه بحث 
تقیه هستند.

 او گرچه ممک��ن بود بحث��ی از جهاد و مب��ارزه و فداکاری 
مط��رح کند، ول��ی ح��رف جه��اد را م��ی زد و فک��ر تقیه 
در ذهن��ش بود.  فک��ر جه��اد را می ک��رد و قلب��ش برای 
 جهاد م��ی طپی��د. ای��ن خصوصیت را داش��ت. ای��ن هنر

 است.
امام )ره( از دیدگاه مقام معظم رهبری

 مق��ام معظ��م رهب��ری، عظم��ت روح و ش��خصیت واالی
 امام خمینی )ره( را چنین بیان م��ی کنند: » نام آور بزرگ 
دوران معاصر، یعنی امام؛ امام خمینی )ره( دانشمندی پارسا 
و خردمن��دی پرهیزکار و حکیمی سیاس��ت مدار و مومنی 
نواندیش و عارفی شجاع و هوش��مند و فرمانروایی عادل و 

مجاهدی فداکار بود.
 او فقیه و اصولی و فیلس��وف و عارف و معلم اخالق و ادیب 

و شاعر بود. 
 در او خصلت های برجس��ته خ��داداد، در آمیخت��ه با آنچه 
 او خ��ود از معارف��ی قرآن��ی آموخت��ه و دل و جان��ش را 
 ب��ه آن زی��ور داده ب��ود، ش��خصیت عظی��م و ج��ذاب و 
تأثیر گذاری پدید آورده بود که هر یک از چهره های برجسته 
یک قرن اخیر جهان ،که قرن رجال بزرگ و مصلحان نام آور 
دینی و سیاسی و اجتماعی اس��ت ، در برابر آن کم جاذبه و 

یک بعدی و کوچک به نظر می آمدند«.
خصوصیاتی که امام )ره( داشتند ، هر کدامش کافی بود یک 
انسان معمولی را ، انسانی بزرگ معرفی کند. اراده و قاطعیت 
و علم و شجاعت و صدق و صراحت و تقوا و ورع ، ویژگی های 

بارز امام بودند.
 اگر ه��ر ک��دام از اینها به تنهای��ی در یک انس��ان معمولی 
 دمی��ده ش��ود او را تبدی��ل ب��ه ی��ک انس��ان ب��زرگ 

می کند.

امام خمینی نام آور دوران معاصر

دریچه

 روز س��ه ش��نبه هفتم مهر 1366 شمس��ی ، ائمه جمعه سراس��ر 
 کش��ور اس��المی ایران در پایان کار س��ومین س��مینار سراسری ، 
و  ق��م  جمع��ه  ام��ام  مش��کینی  اهلل  آی��ت  اتف��اق   ب��ه 
حضرت حجه االسالم والمسلمین آقای س��ید علی خامنه ای امام 
جمعه تهران در حس��ینیه جماران با امام خمینی )مدظله العالی( 

مالقات کردند. 
 حض��رت آی��ت اهلل مش��کینی ، چن��د دقیق��ه س��خنرانی ک��رد، 
 و در ای��ن س��خنرانی مق��داری از مق��ام ارجمن��د ام��ام ، تجلیل 

کرد. 
پس از ایش��ان ، امام خمینی )مدظله( س��خنرانی کردن��د.در آغاز، 
 پس از بس��م اهلل فرم��ود: من قب��ال از آقای مش��کینی گل��ه کنم ، 
 ، هس��تیم  خودم��ان  نف��س  گرفت��ار  ک��ه  آنق��دری   م��ا 
 کافی است دیگر مس��ایلی نفرمایید که انباش��ته بشود در نفوس ما 
 و م��ا را ب��ه عق��ب برگرداند، ش��ما دع��ا کنید ک��ه آدم بش��ویم ، 
 دع��ا کنید ک��ه حتی ب��ه همی��ن ظواه��ر اس��الم عم��ل بکنیم ، 
ما که دس��تمان به آن بواطن نمی رس��د، الاقل به این ظواهر عمل 

بکنیم . 
 نگارنده گوی��د: این جریان م��را به جمل��ه ای از خطب��ه همام که 
 در نه��ج البالغ��ه آم��ده انداخ��ت ک��ه امیرمؤمن��ان عل��ی )ع(

  در وص��ف پرهی��زکاران م��ی فرماید:ه��رگاه یک��ی از آنه��ا 
 )پرهی��زکاران( م��دح و س��تایش ش��وند، از آنچ��ه درب��اره اش 
   گفت��ه ش��ده ، در هراس م��ی افت��د و می گوی��د: م��ن از دیگران

 نسبت به خود آگاه ترهس��تم ، و پروردگارم به اعمالم از من آگاه تر 
اس��ت )می گوید( پروردگارا ما را به آنچه که درب��اره ما می گویند، 

مؤاخذه مفرما! 

از قول فرزند امام نقل شده است : 
روز اولی که شاه رفت ، ما در نوفل لوشاتو بودیم . 

نزدیک به س��یصد الی چهارصد خبرنگار اطراف من��زل امام جمع 
 ش��ده بودند. تخت��ی گذاش��تند و ام��ام روی آن ایس��تادند.تمام 

دوربین ها کار می کرد. 
قرار بود هر چند نفر خبرنگار یک سوال بکنند. 

دو سه سوال از امام شد که صدای اذان ظهر شنیده شد. 
بالفاصله امام محل را ت��رک کردند و فرمودند: وق��ت فضیلت نماز 

ظهر می گذرد. 
 تمام حاض��ران از اینک��ه ام��ام صحنه را ت��رک کردن��د، متعجب 

شدند. 
کسی از امام خواهش کرد چند دقیقه ای صبر کنید تا حداقل چهار، 

پنج سو ال دیگر بشود.
 امام با عصبانیت فرمودند: به هیچ وجه نمی شود و رفتند.

تذکر امام

اهمیت  نماز

 اجتماع مردم تهران براي ملي شدن 
نفت ایران به دعوت »آیت اهلل کاشاني« 

تولد »آتیال« 
رهبر خون خوار قوم »هون«

برگزاري رفراندوم فرمایشي رژیم 
پهلوي تحت عنوان » انقالب سفید« 

از آغاز اکتشاف و استخراج نفت در ایران، شرکت هاي نفتي بیگانه، همواره 
دست اندرکار امور نفت بوده و ثروت هنگفتي از این راه به جیب مي زدند، 

ولي در این میان سود اندکي عاید ایران مي شد.
از ای��ن رو کمیس��یون نف��ت مجل��س ش��وراي مل��ي در نظ��ر گرفت 
ت��ا قرارداده��اي خارج��ي را لغ��و و نف��ت را ملي اع��الم کن��د. در این 
مس��یر، س��پهبد رزم آرا، نخس��ت وزیر پهل��وي، با حمایت انگلس��تان 
 درص��دد انعق��اد قراردادهای��ي ب��ه نف��ع انگلی��س و ب��ه ضرر کش��ور

 بود. 
در این میان اختالف مجلس و مردم با نخست وزیر شدت گرفت تا اینکه 
آیت اهلل کاشاني رهبر مذهبي و روحاني سرشناس وقت، براي آگاهي مردم 
و نیز در خواست جهت ملي شدن نفت، اجتماع بزرگي را در ششم بهمن 

1329 در مدرسه شاه برگزار کرد.
در نهایت، رزم آرا ک��ه تصمیم جدي براي تصویب الیح��ه الحاقي نفت 
داشت، توس��ط خلیل طهماس��بي، از یاران فداییان اس��الم ترور شد و 
 در پایان اس��فند 1329، مجلس، ملي ش��دن صنعت نفت را به تصویب

 رساند.

آتیال پادش��اه خون ریز قوم هون در 26 ژانویه سال 405م به دنیا آمد. وي پس از 
مرگ دایی اش در سال 423م در 18 سالگي به پادشاهي رسید. 

آتی��ال قبایل مع��روف ه��ون را ک��ه از ن��ژاد تات��ار بودن��د و در کن��اره دریاي 
 خ��زر مي زیس��تند، تح��ت رهب��ري خ��ود متح��د ک��رد و ب��ه اروپ��ا یورش

 برد. 
آتیال در این حمالت، بر امپراتوري هاي روم شرقي و غربي چیره شد و تا سرزمیني 
که امروز، فرانسه نامیده مي شود، پیش رفت. اما از برخي دولت هاي اروپایی که 
علیه وي متحد شده بودند، شکس��ت خورد و س��رانجام در حالي که در تدارک 
حمله دیگري به »روم« بود، پس از 30 سال سلطنت در 15 اوت سال 453م در 

48 سالگي درگذشت. 
آتیال فردي بسیار خشن و س��نگدل بود و در حمله هاي خود، شهرهاي بسیاري 
را ویران و مردم آنها را قتل عام کرد. به همین جهت نام وي در ش��مار پادشاهان 
و حاکمان س��فاک تاریخ ثبت ش��ده اس��ت. وي در جریان حمله ه��اي ویرانگر 
خود، نش��انه اي از حیات باقي نمي گذاش��ت و چنان ویراني به ب��ار مي آورد که 
 درباره او گفته اند: هر جا س��م اس��ب آتیال پا گذاش��ت، دیگر علف در آنجا سبز

 نخواهد شد.

پس از اعالم اصول ششگانه شاه و ملت، دولت اسداهلل علم تصمیم گرفت تا 
این اصول را به رفراندوم بگذارد. 

همزمان با اقدامات دولت جهت برگزاري مراسم رفراندوم، حوزه علمیه قم 
و سایر روحانیون و علماي بزرگ، ضمن مخالفت با جنبه هاي خالف شرع 
قانون اصالحات ارضي و حضور زن��ان و مخالفت با تقس��یم و اجاره دادن 
امالک موقوفه، دست به مبارزه زدند و از طریق ایراد سخنراني و تلگراف و 

غیره، دولت را تحت فشار قرار دادند. 
در نهایت بر خالف تحریم رفراندوم توس��ط علما و مراجع و ناکامي شاه در 
س��فر به قم و جلب نظر حوزه و نیز با وجود تم��ام مخالفت ها، اعتصابات و 
تظاهراتي که در شهرهاي مختلف به ویژه در مراکز مذهبي صورت گرفت، 
رفراندوم شاه انجام شد.  در این میان بلندگوهاي وابستگان دستگاه پهلوي، 
با شعار جاوید شاه، سعي داش��تند به مردم از جمله کارگران، کارمندان و 
مستخدمان شرکت ها فش��ار وارد آورند تا راي مثبت بدهند. با این وجود، 
محل راي گیري صندوق ها خلوت بود. ولي سرانجام دستگاه تبلیغاتي رژیم 
اعالم داشت که اصول پیشنهادي شاهنش��اه، با استقبال پرشور و بي نظیر 

مردم روبه رو گردید و اکثریت مردم به انقالب سفید شاه، آري گفته اند.

در چنین روزی

قلعه تاریخی شوش، از آثار به جا مانده دوران قاجاریه، در خیابان طالقانی شهر 
شوش در استان خوزستان قرار دارد.

قلعه شوش که به قلعه اکروپل یا قلعه فرانسوی ها نیز شهرت دارد به دست هیات 
باستان شناسی فرانس��وی در س��ال 189۷ میالدی روی بلندترین نقطه شهر 
شوش بنا شده. این قلعه شباهت بسیار زیادی به زندان باستیل فرانسه دارد که با 
استفاده از آجرهای به دست آمده از کاخ داریوش و تعدادی از آجرهای منقوش 

به خط میخی چغازنبیل به دست معماران دزفولی بنا شده است.
این قلعه بس��یار زیبا یکی از منحصر به فردترین آثار تاریخ��ی و دیدنی ایران و 
استان خوزستان است که روی تپه باستانی شوش و در کنار کاخ آکروپل ساخته 

شده است.
پالن قلعه ذوزنقه شکل اس��ت که قاعده کوچک آن در سمت شمال واقع شده 
است. دور تا دور آن را راهرویی احاطه کرده و ردیف اتاق هایی به سمت حیاط، 

برگرد آن قرار گرفته اند.
تقسیم بندی کلی قلعه با دو حیاط و فضاهای پیرامون این حیاط شکل می گیرد. 

قلعه دارای سه ورودی است که یکی از آنها در حال حاضر مسدود می باشد.
قلعه شوش که آن را قلعه آکروپل نیز می نامند، روی بلندترین نقطه شهر شوش 

بنا شده و شباهت بسیار زیادی به زندان باستیل فرانسه دارد.
نخستین حرکت های باستان شناسی در محوطه تاریخی شوش در سال 1851 
به وسیله کنت لفتوس انگلیسی آغاز ش��د. این حرکت چندی بعد توسط ژان و 
مارسل دیوالفوای فرانسوی ادامه پیدا کرد. به واسطه گسترش کاووش و کشف 
آثار ارزشمند و همچنین ناامنی، هیات فرانس��وی تصمیم به ساخت مکانی در 
این محوطه تاریخی گرفت. باالخره در سال 189۷ توسط ژان ژاک دومورگان 

قلعه ش��وش را بنا کرد. مصالح این قلعه نیز از آثار و ابنیه ای که در حفاری های 
کشف شد، تهیه شده بود.

قلعه شوش همانند قالع قرون وس��طی اروپا از 2 حیاط تشکیل شده که حیاط 
دوم مرتفع تر از حیاط اول است. در زیر حیاط دوم 2 تاالر )زیرزمین( تعبیه شده 
است. این قلعه کال دو اش��کوبه می باش��د. بافت اصلی دیوارها از خشت است با 

روکشی از آجر. آجرها مربوط به ادوار مختلف تاریخی است.
فرانسوی ها کامال وقیحانه از آجرهای بناهای تاریخی مکشوفه، در ساخت این 
قلعه اس��تفاده کردند. عناصر تشکیل دهنده معماری ش��امل طاق های رومی، 
درگاه های قوسی و تزیینات آجری است که تماما از معماری ایرانی مایه گرفته 

و کل بنا توسط 2 معمار دزفولی ایجاد گردیده است.
از سال 13۷1 از این محل به عنوان پایگاه باستان شناسی و انبار نگهداری اشیای 

تاریخی استفاده می شود.
 از دیگر قس��مت های قلعه ش��وش می ت��وان به اتاقک شیش��ه ای موس��وم به

 کاله فرنگی و برج استوانه ای که در ضلع غربی قرار دارد و به عنوان کبوترخانه 
مورد استفاده قرار می گرفت و همچنین برجی دیگر که در وسط حیاط اول قرار 

دارد، اشاره کرد.
از دیگر تزیینات ای��ن قلعه نیز، نعل درگاه های قوس��ی و ایجاد نماهای تزیینی 
با آجر و همچنین نقاش��ی هایی به س��بک تلفیقی اروپایی و شرقی و آجرهای 

کتیبه دار چشمگیرتر هستند.
به دلیل وجود ان��واع آجر به ویژه آجرهای کتیبه دار ب��ا ابعاد مختلف و منقوش 

مینایی، می توان این قلعه را موزه آجر نامید.
در خالل جنگ تحمیلی و در س��ال های 1359 تا 1360 بارها این اثر تاریخی 
مورد حمله دشمن قرار گرفت و آسیب های جدی به آن وارد آمد. از سال 13۷1 
تا 13۷3 قلعه شوش چندین بار مرمت اصولی شد ولی در سال 13۷5 متاسفانه 

قسمتی از راهرو ها و اتاق ها توسط سازمان میراث فرهنگی رنگ آمیزی شد.
قلعه تاریخی ش��وش در سال 1380 توسط س��ازمان میراث فرهنگی با شماره 

3983 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

قلعه شوش



خبرخبر

رییس سازمان تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: تریبون برنامه های دهه 
فجر به آحاد مردم تعلق دارد و امکان اس��تفاده از این تریبون را به هیچ 

جناح خاصی نمی دهیم.
 جعفر عسکری در جمع اصحاب رسانه با اشاره به الگوگیری کشورهای 
منطقه از انقالب اسالمی گفت: دشمن درصدد اس��ت ایران اسالمی را 
ناموفق در اداره حکومت نش��ان دهد و بگوید اسالم پاسخگوی نیازهای 
جوامع امروزی نیست،  در مقابل وظیفه ماست که دستاوردهای انقالب 

را برجسته کنیم.
وی با اذعان به وجود مش��کالت اقتصادی، رکود و بیکاری گفت: اربعین 
یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی است که 26 میلیون نفر از گرایش ها 
و نژادهای مختلف در آن شرکت می کنند یا ایس��تادگی در کشورهای 
منطقه با الگوگیری از انقالب اس��المی اس��ت که اگر نبود مانعی برای 

رسیدن صهیونیست ها به اهدافشان وجود نداشت.
رییس سازمان تبلیغات اسالمی اصفهان خلق داعش در منطقه را برای 
مقابله با تفکر انقالب اسالمی دانست و تصریح کرد:  تا زمانی که ملت های 
منطقه مردانه در این راه بایس��تند نوید الهی و پیروزی شامل حالشان 

خواهد شد.
وی با برشمردن اهداف انقالب عنوان کرد: رسیدن به نظام مردم ساالری 
دینی حول محور والیت به عنوان اولین هدف انقالب که محقق شده است 

و در راهپیمایی 22 بهمن و نیز در انتخابات 7 اسفند شکوفا می شود.
عسکری افزود: استقالل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هدف 
دیگر انقالب بوده که دشمنان پس از ناکامی طی این سال ها پروژه نفوذ 
را در پیش گرفته اند، از آنجا که مشکل اصلی کشور اقتصادی است این 

حوزه ظرفیت بیشتری برای نفوذ دارد.
وی ادامه داد: هدف س��وم حفظ ارزش ها و اجرایی ک��ردن قوانین الهی 
شرع مقدس است و به گفته امام پیروزی نهایی آن زمان است که اسالم 
در همه ابعاد و همه احکام در کشور پیاده شود و از آن باالتر گسترش در 

تمام جهان هستی است.
رییس سازمان تبلیغات اس��المی اصفهان ایجاد محیط سالم برای رشد 
فضایل اخالقی را ه��دف بعدی انقالب اس��المی خوان��د و اضافه کرد: 
بداخالقی هایی که در حال حاضر و در آس��تانه انتخابات شاهد هستیم 
نشان از فاصله ما با آرمان انقالب اس��ت؛ چرا که در نظام اسالمی حضور 
در انتخابات به نیت خدمت به مردم برای رضای خداست نه منفعت های 

شخصی و حزبی.
وی مبارزه با مظاهر فس��اد، نفی اس��تعمار س��لطه خارجی و  حمایت از 
مظلومان و مستضعفان در سراسر عالم را از دیگر اهداف انقالب اسالمی 

برشمرد.
عس��کری با بیان اینکه نس��ل جوان و نوجوان ام��روز واقعیت های قبل 
انقالب را نمی داند، اظهار داشت: یکی از برنامه های ما در دهه فجر امسال 

بازگویی  دستاوردهای  انقالب است.

الیت  باکس ها را می توان به عنوان یک رسانه جدید نام برد، جدیدترین 
سازه در تبلیغات ش��هری که به کمک آن می توان به شیوه ای جذاب 
 هرآنچه که نیاز اس��ت به ش��هروندان آموزش داد، این بار در اصفهان

 الیت باکس ها به کمک سالمتی مردم آمده اند.
الیت باکس ه��ا  جدیدترین س��ازه در تبلیغات ش��هری هس��تند که 
امروز به خوبی جای خود را در تبلیغات ش��هری اصفهان باز کرده اند. 
سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان نیز که از متولیان اصلی 
فرهنگ سازی در شهر است در این مسیر ابتکار عمل را به دست گرفته 
و با به کار بردن الیت باکس ها تبلیغات آموزش��ی را به شیوه ای نو در 

اختیار شهروندان قرار می دهند.
 مدیرعام��ل س��ازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفه��ان گفت:

 الیت باکس ها به عنوان یک رسانه شهری با توجه به ساختار فیزیکی 
متفاوتی که دارند، جوابگوی بخشی از تبلیغات آموزشی ستاد فرهنگ 

سالمت هستند.
علی اکبر بقایی با اش��اره به اس��تفاده از این ابزار جدی��د تبلیغاتی در 
برنامه های فرهنگی اصفه��ان افزود: این تابلوها ب��ا توجه به موقعیت 
مکانی برای دو نوع مخاطب سواره و پیاده کاربرد دارد و ستاد سالمت 
با چاپ کیو.آر.کد روی پوس��ترهایش از طریق دنی��ای مجازی نیز با 

مخاطبان پیاده ارتباط برقرار می کند.
تبلیغات نوین شهری به کمک سالمتی مردم آمدند

این رسانه بزرگ شهری در اصفهان برای نخستین بار به کمک سالمتی 
مردم آمده است. یکی از اهداف سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان و متعاقب آن ستاد فرهنگ سالمت، آموزش های الزم در حوزه 
بهداشت و سالمت است که در نوع خود راه کارهایی موثر برای ترویج 

سبک زندگی سالم را در اختیار شهروندان قرار می دهد.
مدیرعامل س��ازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان با اش��اره 
به اینکه برای نخس��تین بار در حوزه س��المت از این سازه ها استفاده 
 شده اس��ت، گفت: الیت باکس ها به عنوان یکی از ابزارهای تبلیغاتی

 ستاد فرهنگ سالمت به تازگی از طرف سازمان زیباسازی در خدمت 
این س��تاد قرار گرفته ان��د که این س��ازه  ها با قابلی��ت دریافت انرژی 
خورشیدی به خودی خود دوس��تدار طبیعت معرفی شده و از آنها به 
عنوان بستری مناس��ب برای فعالیت ها و آموزه های ستاد سالمت در 

جهت تندرستی شهروندان اصفهانی بهره برداری می شود.
خیابان های شهر با میوه و سبزی خوش رنگ شدند 

در تصاویری که با الیت باکس ها میهمان چهارراه های س��طح ش��هر 
اصفهان شده ذرت، هلو، کاهو، خرمالو، اس��فناج، انار، هویج، چغندر، 
پیازچ��ه، هندوانه، لیموش��یرین، گالب��ی و انجیر از جمل��ه میوه ها و 
س��بزیجات مؤثر در تغذیه عنوان ش��ده اند که هر یک دارای خواصی 
همچون تقویت کننده عملکرد معده، تناسب و الغری اندام، پیشگیری 
از دیابت، شست وش��وی کلیه و کبد و ... بوده که در قالب این تابلوها 

معرفی شده اند.

رییس سازمان تبلیغات اسالمی اصفهان:

تریبون دهه فجر متعلق به هیچ 
جناح خاصی نیست

»الیت  باکس ها« در اصفهان
 به کمک سالمتی مردم آمدند

معاون فرهنگی اجتماعی ش��هرداری اصفهان گفت: 
حدود 300 برنامه فرهنگی در دهه فجر با مش��ارکت 
100 مرکز خودجوش مردمی در قالب جش��ن های 
محلی، ایستگاه صلواتی، مسابقات فرهنگی، ورزشی 

و نمایشگاه دستاوردهای انقالب برگزار می شود.
علی قاس��م زاده اظهارکرد: به مناسبت ایام دهه فجر 
نورپردازی سطح شهر، نصب پرچم جمهوری اسالمی 
و آذین بندی میادین، چهارراه ها و خیابان های اصلی، 

فضاسازی و تبلیغات شهری انجام می شود.
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان با اشاره 
به برنامه های فرهنگی این ایام تصریح کرد: نمایشگاه 
عکس انقالب و تجلیل از پیشکسوتان انقالب در ایام 

دهه فجر در مسجد قدس برگزار می شود.
قاس��م زاده ب��ا اش��اره ب��ه برگ��زاری جش��ن بزرگ 
نق��الب در کانون ه��ای  ا ایس��تگاه مردم��ی   و 
فرهنگ��ی اله��ادی و ش��هدای کردآب��اد و پای��گاه 
بس��یج ش��هید قدوس خاطرنش��ان کرد: ویژه برنامه 
سوئیت س��مفونی انقالب از 19 الی 21 بهمن ماه در 

فرهنگسرای کوثر برگزار می شود.
وی اظهارک��رد: دوچرخه س��واری  200 نفره در روز 
22 بهمن ماه از منطق��ه 8 اصفهان تا میدان امام)ره( 

برپا می شود.
معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان با اشاره 

 به اینکه جشن بزرگ و ایستگاه مردمی انقالب در ایام 
دهه فجر در محالت مختلف ش��هر برگزار می شود، 
ادامه داد: جش��ن بزرگ انقالب در روز 21 بهمن ماه 
 در کانون محبان صاحب الزمان)عج( رودکی و صحن

 امامزاده محمد برپا خواهد شد.
قاس��م زاده اضافه کرد:  ویژه برنامه جش��ن پایداری 
انقالب در ورزشگاه مارچین و مس��جد االئمه برگزار 

می شود.
وی ب��ه برگ��زاری اجراي یک صد س��ال موس��یقي 
س��مفوني انقالب اش��اره کرد و گفت: موسیقی یک 
صدس��ال س��مفوني 17 الی  19 بهمن ماه در سالن 

رودکی ملک شهربرگزار می شود.
معاون فرهنگی اجتماعی ش��هرداری اصفهان افزود: 
س��رودهای انقالب��ي درکن��ار اج��راي نمایش هاي 
کودك در روزهای 12 الی 14 و 17 الی 21 بهمن در 

هنرسرای خورشید اجرا می شود.
قاسم زاده تصریح کرد: از 12 الی 21 بهمن همچنین 
اج��رای 20 تئاتر ک��ودك در 3 نقطه ش��هر اصفهان 

برنامه ریزی شده است.
وی با اشاره به اینکه شب شعر انقالب نیز 17 بهمن ماه 
در مجموع��ه فرهنگ��ی قلمس��تان برپ��ا می ش��ود، 
خاطرنشان کرد: جشن ویژه سه هزار نونهال برگزیده 

در خانه انقالب و والیت نیز برپا می شود.

مع��اون فرهنگ��ی، اجتماع��ی ش��هرداری اصفهان 
ب��ا اش��اره ب��ه ت��ور بازدی��د از اماک��ن تاثیرگ��ذار 
در ته��ران وی��ژه دانش آم��وزان، دانش��جویان، 
سلس��له  اظهارک��رد:  تش��کل ها  و  ط��الب 
 نشس��ت های وی��ژه جوان��ان، ش��امل س��خنرانی 
 حجت االس��الم مهدوی ارفع، دکتر حسن عباسی و 
جواد الریجانی در خانه انق��الب و والیت برپا خواهد 

شد.
قاس��م زاده با بیان اینکه تور نی��م روزه بازدید از خانه 
انقالب به همراه کرسی آزاد اندیشی با موضوع سبک 
زندگی برگزار می شود، ادامه داد: 33 محصول در قالب 
پادکست، نماهنگ، پوستر  و مستند با هدف ارایه به 

شبکه های مجازی تولید شده است.
وی اضافه ک��رد:  از 7 عن��وان کتاب بین��ش والیی با 
موضوع اندیش��ه های مق��ام معظم رهب��ری و کتاب 
فلس��فه تحول تاریخ با حضور صاحب نظران در دهه 

فجر رونمایی می شود.
 معاون فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان با اشاره 
به اینک��ه مس��ابقات تفریحی در این ای��ام به صورت 
سیار در یکي از پارك هاي سطح شهراصفهان برگزار 
می ش��ود، گفت: برنامه های آدینه هاي شاد در پارك 
ناژوان، جشن ویژه س��المندان در باغ تجربه، جشن 
ویژه دانش آموزان مناطق محروم در اردوگاه ش��هید 
بهش��تي،  مس��ابقه  ویژه دانش آموزان در باغ بانوان 

پردیس برگزار می شود.
قاسم زاده با اش��اره به بازدید رایگان از موزه هنرهای 
معاصر، حمام علی قلی آق��ا، حمام رهنان، عصارخانه 
شاهی در طول دهه فجر افزود: برگزاري ایستگاه هاي 
بازي و تفریح ویژه کودکان در حرم زینبیه، مس��ابقه 
وادعیه خواني)وی��ژه بانوان ( در ش��هدای کوه صفه، 
حرکت نمادین 200 اس��کیت سوار به مناسبت ورود 
حضرت امام)ره( به میهن اسالمی در ورزشگاه فتوت 

از دیگر برنامه های ایام دهه فجر است.
وی تصریح کرد: جش��ن باس��تانی کاران، جش��نواره 
ورزشی تفریحی در مناطق مختلف، جشنی به رنگ 
انقالب در ورزش��گاه میثاق، همایش ی��وگا خنده در 
ورزشگاه ارغوان، بازی های والیبال خانوادگی 4 نفره 
ویژه آقایان در ورزش��گاه کوجان، ب��ازی های بومی 
محلی در ورزش��گاه کردآباد، بازی های تنیس روی 
میز در گلزار ش��هدای رهنان، مسابقات کشتی آزاد و 
پهلوانی در ورزش��گاه فتوت، مسابقات فوتبال خاکی 

درمناطق 15گانه برگزار می شود.
مع��اون فرهنگ��ی، اجتماع��ی ش��هرداری اصفهان 
خاطرنش��ان کرد: همچنین مس��ابقات در رشته های 
والیب��ال، داژب��ال، دارت، تیراندازی وی��ژه بانوان در 
ورزش��گاه های ابرار، گل نرگس و امین،  مسابقات در 
رش��ته های طناب کش��ی و تیراندازی ویژه آقایان در 

ورزشگاه های آبشار و امین برگزار می شود.
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 محسن یار محمدیان معاون گردشگری خبر داد:
فعاالن گردشگری اصفهان

 در نمایشگاه بین المللی برلین

به منظور ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی؛
برنامه های فرهنگی در آپارتمان های 

شهر اصفهان اجرا می شود

در شرکت پاالیش نفت اصفهان؛
اجرای پروژه سامانه گندزدایی 
پیشرفته  مولتی اکسیدان بکو 

مدیرعامل شرکت میلک الین ایتالیا:
رفع تحریم ها انگیزه حضور ما 

در ایران بود
معاون گردشگری استان اصفهان از حضور گسترده فعاالن گردشگری استان اصفهان 

در نمایشگاه بین المللی برلین خبر داد.
 محسن یار محمدیان با اعالم این خبر افزود: یکی از سیاست های اداره کل میراث 
فرهنگی استان زمینه سازی جهت تشویق فعاالن گردش��گری استان در راستای 

شرکت در نمایشگاه های بین المللی گردشگری است.
وی افزود: هدف از این طرح از یک سو معرفی بهینه جاذبه های گردشگری اصفهان 
به جهانیان و ورود هرچه بیشتر گردش��گران خارجی به ایران و از سوی دیگر ایجاد 
زمینه های الزم برای فعالیت های بازاریابی دفاتر خدمات مس��افرتی استان جهت 
ارتباط با فعاالن گردشگری سایر کشورهای جهان در راستای جذب گردشگر است.

یارمحمدیان افزود: در این راستا با برنامه ریزی های به عمل آمده، فعاالن گردشگری 
استان در دو نمایش��گاه بین المللی در داخل کشور )اصفهان و قشم( و همچنین 5 
نمایشگاه بین المللی خارجی در روس��یه، هلند، ارمنستان، اسپانیا، اتریش شرکت 
کرده اند. وی همچنین اظهار داش��ت: تا پایان س��ال جاری فعاالن گردشگری در 

نمایشگاه بین المللی برلین در کشور آلمان نیز شرکت خواهند کرد.
یارمحمدیان تصریح کرد: بر اساس گزارش واحد بازاریابی و تبلیغات گردشگری این 
اداره کل برای اولین بار است که در ده سال اخیر فعاالن گردشگری استان به صورت 
گسترده در نمایشگاه های بین المللی گردشگری مشارکت فعال دارند،امیدواریم 
این نکته آغازگر دوران جدیدی در توسعه صنعت گردشگری دیار نصف جهان باشد.

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان گفت: برنامه های ویژه ای به منظور 
ارتقای فرهنگ شهروندی در آپارتمان های پر جمعیت اجرا می شود.

 محمد حسن مردانی اظهارکرد: سازه های فرهنگی در آپارتمان هایی که دارای بیش 
از 100 خانوار هستند، نصب شده است. وی افزود: هر ماه در این سازه ها محصوالت 
جدید فرهنگی از جمله کتاب، بروش��ور ، پوس��تر و... قرار می گیرد که بیشتر این 
محصوالت با موضوع فرهنگ آپارتمان نشینی است. دبیرکمیته فرهنگ شهروندی 
شهرداری اصفهان در ادامه اجرای تئاتر و مسابقه در آپارتمان های پرجمعیت شهر 
را از دیگر برنامه های کمیته فرهنگ شهروندی برش��مرد و تصریح کرد:  هر ماه به 
صورت دوره ای گروهی از هنرمندان تئاتر اصفهان به ای��ن آپارتمان ها می روند و 
 برای س��اکنان برنامه اجرا می کنند. مردانی خاطرنش��ان کرد: با عضویت ساکنان

 آپارتمان ها در طرح ذکر ش��ده برنامه های فرهنگی ش��هر نظیر س��اخت اشیای 
تزیینی با مواد بازیافتی و آموزش کشت و نگهداری گل و گیاهان برای دانش آموزان 
 و غیره نیز اطالع رس��انی و برگزار خواهد ش��د. وی بیان کرد: آن دسته از ساکنان

 آپارتمان های پر جمعیت باالی 100 خانوار که تمایل دارند این برنامه ها در محل 
سکونت ش��ان اجرا ش��ود می توانند درخواس��ت خود را از طریق نامه هیات مدیره 
ساختمان با کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان در میان بگذارند. گفتنی 
است؛ عالقه مندان برای کسب اطالعات بیش��تر می توانند با شماره 34467360 

تماس بگیرند و یا به وب سایت shahrvandi.net مراجعه کنند.

طرح سامانه گندزدایی پیشرفته مولتی اکسیدان بکو در واحد اسمز معکوس شرکت 
پاالیش نفت اصفهان اجرا شد. به گزارش ایرنا، روابط عمومی شرکت پاالیش نفت 
اصفهان اعالم کرد: این طرح با هزینه دو میلیارد و 855 میلیون اجرا شده است. این 
سامانه با بهره گیری از دانش مدرن الکتروشیمی در فرآیند کنترل شده الکترولیز 
محلول نم��ک طعام، م��اده ای منحصر به ف��رد تولید می کند که ح��اوی چندین 
ماده گندزدای موثر از جمله ازن، آب اکس��یژنه، دی اکس��ید کلر، اسید هیپوکلرو، 

هیپوکلریت سدیم، اکسیژن و کلر محلول است.
از مزایای این طرح می توان به کاهش اثر نامطلوب گندزدایی بر پارامترهای کیفی آب 
نظیر طعم و بو، کاهش گرفتگی، خوردگی و خرابی های ناشی از مواد گندزدا، حذف 
زائدات و لجن ناشی از گندزدایی، قابلیت اطمینان باال، بهره برداری و نگهداری آسان، 
حذف حمل و نقل مواد خطرناك، استفاده همزمان از چند عامل گندزدایی موثر و 

سیستم هوشمند ارسال وضعیت، هشدارها و خطاها اشاره کرد.
ارجحیت توجیه فنی و اقتصادی در هزینه های جاری و سرمایه گذاری نسبت به سایر 
روش های گند زدایی، حذف خطرها و اثرهای زیست محیطی ناشی از نشت و انفجار 
کپسول های گاز کلر و پسماندهای پرکلرین، حذف خطرها و اثرهای گاز کلر ناشی 
از نشت کپسول یا در هنگام ساخت محلول پرکلرین بر سالمتی کاربر و گستردگی 
دامنه کاربرد از جوامع روستایی تا شهری و سایر کاربردهای صنعتی از دیگر مزایای 

این طرح است.

مدیرعامل ش��رکت میلک الی��ن ایتالیا گفت: رف��ع تحریم ها علیه ای��ران یکی از 
انگیزه های حضور ما در نمایشگاه دام و طیور بود و در این شرایط، بازار کار را بسیار 
وسیع می بینیم. منطقه اصفهان و به نقل از واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین 
المللی استان اصفهان، ایلیو فریجریو که در زمینه تولید انواع تجهیزات شیردوشی 
فعالیت می کند و درنمایشگاه دام و طیور اصفهان شرکت کرده اظهار کرد: پیش از 
حضور در این نمایشگاه، بازار ایران را رصد کردیم. بازار ایران رو به رشد است و جای 
کار زیادی دارد. وی افزود: اصفهان م��زارع و دامداری های بزرگی دارد و در نتیجه 

نیازهای بزرگی هم دارد که ما قادر به تأمین آنها هستیم.
وی تصریح کرد: مجموعه ما به ایران صادرات داشته اما میزان این صادرات محدود 
بوده و قصد داریم با حضور در این نمایشگاه، صادرات را  خود به این کشور افزایش 
دهیم. مدیرعامل شرکت میلک الین ایتالیا گفت: در این نمایشگاه شاهد استقبال 
زیاد و حضور کشاورزان و افراد متخصص بودیم و با متخصصان زیادی مذاکره کردیم. 
مدیرعامل ش��رکت میلک الین ایتالیا گفت: تکنولوژی جدیدی که به نمایش��گاه 
اصفهان آورده ایم یک نمونه دستگاه شیردوش است که قطعات آن قابل تعویض و به 
روز کردن است اما سازه اصلی آن باقی می ماند و این باعث شده این دستگاه بسیار 

مقرون به صرفه باشد.
وی تصریح کرد: رف��ع تحریم ها علیه ایران یک��ی از انگیزه های حض��ور ما در این 

نمایشگاه بود و در این شرایط، بازار کار را بسیار وسیع می بینیم.

افتتاح نخستین مرکز تخصصی درمان و بستری اعتیاد کشور؛ 

»نگین« بدون حمایت دولتی ها جان گرفت

نخس��تین مرکز تخصص��ی درم��ان و بس��تری اعتیاد کش��ور در حالی 
بدون حمایت دولتی ها جان گرفت که در ح��ال حاضر 50 درصد تخت 

بیمارستان های اعصاب و روان را معتادان اشغال کرده اند.
نخستین مرکز تخصصی درمان و بستری اعتیاد کشور؛ با نام »نگین«، در 
35 کیلومتری شهر اصفهان و در روستایی به نام برسیان به بهره برداری 

رسید.
این مرکز راه پرپیچ وخم��ی را طی کرده تا درنهایت ب��ه مکان فعلی اش 
رسیده اس��ت .ش��اید اگر خیران با دیدی بازتر به مش��کالت و معضالت 
گریبان گی��ر جامعه نگاه می کردند این بیمارس��تان در ح��ال حاضر در 

فاصله ای نزدیک تر به کالنشهر اصفهان دایر شده بود.
کم تر از دو ماه است که فعالیت  خود را با پذیرش 20 معتاد آغاز کرده و این 
در حالی اس��ت که وقتی به مرکز تخصصی درمان و بستری اعتیاد نگین 
وارد شوید آنچه مش��اهده می کنید با آنچه از پیش زمینه های ذهنی در 

خصوص مراکز ترك اعتیاد در ذهن داشته اید تفاوت دارد.
در این مرکز خبری از معتادان کنار هم خوابیده و بی حال و طناب و بوی 
بد نیست. پشت دیوارهای مرکز تخصصی ترك اعتیاد نگین به معتادان به 
چشم یک بیمار واقعی نگاه می کنند. آنها را متناسب با جایگاه اجتماعی 
که دارند پذیرا می ش��وند و ب��ا روش های درمانی مناس��ب آنها را درمان 

می کنند.

انگیزه ش��خصی برای ت��رك اعتی��اد و حمایت  های خان��واده مهم ترین 
ش��اخصه پذیرش بیماران در مرکز نگین اس��ت. اینجا ق��درت نه گفتن 
را به مراجعه کنندگان آموزش می دهند و به آنه��ا می آموزند که چگونه 

تفریحات سالم داشته باشند تا دیگر به دنبال مصرف مواد نروند.
۵۰ درصد از تخت های بیمارستان های اعصاب و روان را معتادان 

اشغال کرده اند
امید فردین مهر،  یکی از پزش��کان فعال در مرکز تخصصی ترك اعتیاد 
نگین با بیان اینکه بیش از 50 درصد از تخت های بیمارستان های اعصاب 
و روان را معتادان اشغال کرده اند،  می گوید: این در حالی است که بیماران 
روانی دچار کمبود فضا برای نگهداری و درمان هس��تند و باید مسووالن 

نسبت به این امر توجه ویژه داشته باشند.
وی همچنین از وضعیت نامناسب کمپ های ترك اعتیاد استان اصفهان 
خبر می دهد و می افزاید: در این مراکز پزشک معالج و یا روانشناسی وجود 
ندارد و تنها مسووالن کمپ که تحصیالتی هم ندارند از بهزیستی مجوز 

می گیرند و نسبت به پذیرش افراد در کمپ اقدام می کنند.
این پزشک که یکی از پایه گذاران مرکز تخصصی درمان و بستری نگین 
اصفهان اس��ت، با اش��اره به اینکه این مرکز تنهاتری��ن و تخصصی ترین 
مرکز درمان معتادان کش��ور اس��ت، اضافه می کند: برای راه اندازی این 

مرکز هیچ ی��ک از ارگان ه��ای دولتی همکاری نداش��ته ضم��ن اینکه 
س��نگ اندازی هایی را داش��ته اند و حت��ی ب��رای تبلیغ��ات در خصوص 

بهره برداری از این مرکز نیز با مشکالت زیادی روبه رو بوده ایم.
وی که معتقد اس��ت برای ترك اعتیاد معتادان اهتم��ام و توجه زنجیره 
اجتماعی مرتبط با ترك و بازگشت معتادان به جامعه باید دست به دست 
هم دهند تا تأثیرگذاری خوبی را داشته باشیم، ادامه می دهد: باید توجه 
داشت که برای این امر اشتغال، تفریحات سالم، محیط سالم برای زندگی 
و دیگر پیشگیری های الزم موردتوجه باشد تا بتوان جامعه را از وضعیت 

موجود نجات داد.
لزوم توجه خیران به معضالت اعتیاد در جامعه

فردین مهر همچنین به لزوم توج��ه خیران به معضالت اعتیاد در جامعه 
 اش��اره می کند و می گوید: باید باور داش��ته باش��یم که اعتیاد در کشور 
معضل آفرین ش��ده اس��ت و برای نجات جامعه از این معضل باید بخش 
خصوصی و به ویژه خیران به میدان بیایند.وی همچنین در ادامه از کاهش 
سن اعتیاد در جامعه سخن به میان می آورد و می افزاید: گرایش زنان به 
مصرف مواد مخدر نیز بحرانی است و باید برای این امر چاره اندیشی کرد.

فردین مهر ادامه می دهد: مرکز تخصصی درمان و بستری معتادان نگین 
آماده پذیرش بانوان در این مرکز با بهترین شرایط است.وی همچنین از 

امکانات موردنیاز برای نگهداری و درمان معتادان در مرکز نگین اش��اره 
می کند و اضافه می کند: در این مرکز امکاناتی همچون موسیقی درمانی و 

ورزش درمانی برای استفاده مراجعه کنندگان ارایه می شود.

به مناسبت ایام اهلل دهه فجر در اصفهان؛

برگزاری300 برنامه فرهنگی 
با مشارکت  مراکز خودجوش مردمی 
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  سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان با وجود شکس��ت برابر تیم صبای قم از رفاقت خود 
با علی دایی خبر داد. یحیی گل محمدی با انتش��ار متن��ی در صفحه اجتماعی اش 
 نوشت: » رفاقت ساختنی نیست، هر چیز ساخته شده، روزی خراب و ویران مي شود، 

رفاقت را باید خلق كرد و با محبت و عشق آفرید.«

لنز دوربین

 پیام جالب یحیی 
در مورد رفاقت با علی دایی

س��رمربی تی��م ملی فوتب��ال ایران ك��ه از رواب��ط بین المللی خوب��ی برخوردار 
 اس��ت كنت��رل نامحسوس��ی روی همه بازیکنانی دارد كه ش��اگرد او هس��تند.

كارلوس كی روش در نقش��ی پدرانه و دلس��وزانه نقل و انتقال آنها را هم زیر نظر 
دارد.

علیرضا حقیقی به تیم » ماریتیمو« در پرتغال پیوست یعنی تیمی كه مربیگری 
آن بر عهده » نلو وینگادا« اس��ت. وی كه مدت ها بود در روبین كازان دروازه بان 
 ذخی��ره ب��ود، باالخ��ره از این تیم جدا ش��د ام��ا نکته جالب اینجاس��ت كه در 
جابه جایی او می توان نش��انی از كی روش دید چون هم كش��ور پرتغال زادگاه 
این سرمربی است، هم وینگادا رابطه بسیار خوبی با كی روش دارد و هم حقیقی 
بازیکن تیم ملی ایران است البته ممکن است خود وینگادا، حقیقی را به پرتغال 
برده باشد اما حتما كی روش در جریان این انتقال بوده است. در مورد نکونام هم 
درس��ت همزمان با حضور كی روش در قط��ر و صحبت های این مربی با رییس 
باش��گاه العربی انتقال او صورت گرفت. نکونام البته امروز بازیکن تیم ملی ایران 
نیست اما او روزهای زیادی برای كی روش بازی كرده و بازیکن مورد اعتماد وی 
بوده است. با اینکه حاال نکونام دیگر بازیکن تیم ملی نیست اما كی روش بازهم 

پدرانه مراقب اوست و تالش می كند در جریان وضعیت او قرار بگیرد.
كی روش نشان داده كه به جزئی ترین حركات بازیکنانش توجه می كند و مراقب 
آنها هم هست. شاید برخی همین حدس را نوعی اتفاق بد بدانند و این انتقال ها 
را مالی تصور كنند اما منظور ما در این مطلب به هیچ عنوان این مسائل نیست. 
 بلک��ه اعتق��اد داریم كی روش به عن��وان یک مربی بین المللی ك��ه در فوتبال 
حرفه ای اروپا رش��د كرده اس��ت حت��ی به جزئی ترین مس��ائل بازیکنان مورد 
اطمینانش هم توجه دارد و برایش مهم اس��ت ك��ه بازیکنانش در چه وضعیتی 
 باشند. در واقع كی روش از صفر تا صد بازیکنانش را كنترل می كند و حتی برای 
آماده نگه داشتن آن ها كوچک ترین موارد را هم كنترل می كند به عنوان مثال 
باید تاكید كرد كه علیرضا حقیقی با این انتقال ممکن اس��ت به جای نشس��تن 
 روی نیمک��ت ذخیره ها برود درون دروازه یک تیم اروپایی بایس��تد یا دژاگه كه 
با این انتقال پول خوبی به دست آورد و همچنان نزدیک به ایران بازی می كند.

 هر چه هس��ت تصور می كنیم كی روش با این كارها تیمش را متحدتر و گوش 
ب��ه فرمان تر می كند. در واقع همان طور كه ت��ا امروز دیده ایم در تیم كی روش 
نظم بس��یار زیادی دیده می ش��ود كه در تاریخ فوتبال ایران كمتر شاهد چنین 
اتحاد خاصی بوده ایم. این مربی پرتغالی تنبیه و تش��ویق را كامال در دستور كار 
خود دارد و حتی از ارتباطات ش��خصی خود هم شاید برای باال نگه داشتن نظم 
در تیم استفاده می كند. او با همین كار بازیکنانش را مثل موم در دست گرفته و 
به این ترتیب می توان تاكید كرد دخالت احتمالی او در انتقال ها هم اگر كنش و 
واكنش مالی نداشته باشد اصال چیز بدی نیست، هم ارزآوری برای كشور دارد، 
هم تیم را متحد می كند، هم بازیکنان را تحت كنترل در می آورد و هم جایگاه 
سرمربی را ارتقا می دهد و بازیکنان را در شرایط مطلوب فوتبالی قرار می دهد.

كمپانی بزرگ تولیدات لوازم ورزش��ی در آلمان اعالم كرد كه پس از یازده سال 
به همکاری اش با اتحادیه جهانی دوومیدانی پایان می دهد.

كمپانی آدیداس به عنوان بزرگ ترین اسپانسر اتحادیه جهانی دوومیدانی تصمیم 
گرفت كه به دلیل دوپینگ، فس��اد و رسوایی های اخیر در رشته دوومیدانی كه 
از دس��امبر گذش��ته مطرح ش��ده به همکاری اش با اتحادیه جهانی دوومیدانی 
 )IAAF( خاتمه بدهد. این ش��ركت بزرگ آلمان��ی اعالم كرد كه اتفاقات اخیر 
 در دوومیدان��ی نقض ق��راردادش از س��وی اتحادیه جهان��ی دوومیدانی بوده و 
به همین دلیل چنین تصمیمی را گرفته اس��ت. آدیداس از نوامبر س��ال 2008 
متعهد شده بود كه سالیانه 8 میلیون دالر )5/61 میلیون پوند( به اتحادیه جهانی 
دوومیدانی بپردازد. این ش��ركت در كنار كنون، تویوتا، س��یکو، TDK، TBS و 

موندو یکی از شركای رسمی اتحادیه جهانی دوومیدانی بود.

 مردم آذربایجان ش��رقی حمای��ت قاطعانه ای از دروازه ب��ان ملی پوش خود 
انجام داده اند.

بع��د از چند اش��تباهی كه محمدرضا اخباری در جری��ان دیدار تیم امیدایران 
و امی��د ژاپن انج��ام داد، انتقادهای متعددی نس��بت به عملک��رد این دروازه 
بان مطرح ش��د. حج��م انتقادها به حدی بود كه حتی اخباری، ش��خصا تلفن 

همراهش را خاموش كرد تا از شرایط دور باشد.
اخباری كه هنوز در اردوی تراكتورسازی شركت نکرده، مورد حمایت قاطعانه 
هم تیم های خود و هواداران تراكتورسازی و مردم آذربایجان واقع شده است. 
ه��واداران آذری زبان فوتب��ال با ایجاد چند كمپین در ش��بکه های اجتماعی 
 ب��ه حمایت از اخباری پرداختند. فعال تری��ن كمپین در این خصوص كمپین 
 » م��ا هم��ه یک اخباری هس��تیم« اس��ت كه اف��راد زی��ادی را در خود جای 
 داده اس��ت.همچنین بس��یاری از هواداران تراكتورس��ازی به صفحه شخصی 

محمدرضا اخباری در اینستاگرام رفتند و به او دلداری دادند.

  سرمربی که برای بازیکنانش 
پدر است!

 قطع همکاری آدیداس با 
اتحادیه جهانی دوومیدانی 

آذربایجان یک صدا از گجت حمایت می کند

سه هفته دیگر تهران میزبان مسابقات شطرنج جایزه بزرگ 
بانوان جهان است و در اتفاقی نادر فدراسیون ایران به عنوان 
برگزاركنن��ده این رقابت های مهم و معتب��ر نه رییس دارد 
 و نه نایب رییس بانوان! فدراس��یون جهانی شطرنج )فیده( 
هر دو سال یک بار برگزار كننده مسابقات گرند پری یا همان 
جایزه بزرگ اس��ت. برگزاری این رقابت ها در بخش مردان 
از س��ال 2008 آغاز ش��د و اولین دوره گرندپری بانوان هم 
 سال 200۹ برگزار شد. هر دوره از مسابقات گرندپری شامل

6 س��ری مس��ابقات اس��ت كه بخش��ی از چرخه قهرمانی 
 جه��ان یا قهرمانی زنان جهان را هم تش��کیل می دهد و از 
همی��ن رو جزو رویدادهای مهم در تقویم فیده به حس��اب 
می آید. چهار مرحله نخست هر یک از دوره های مسابقات 
گرندپری دریکی از كش��ورهای عضو فیده برگزار می شود. 
بر اس��اس پیش��نهاد ای��ران و موافقت فدراس��یون جهانی 
این رش��ته )فی��ده( مرحله دوم مس��ابقات 2016 - 2015 
گرندپری بانوان به میزبانی تهران برگزار خواهد شد. بر این 
 اس��اس به فاصله چهار ماه پس از برگزاری مرحله نخس��ت 
 ای��ن رقاب��ت ه��ا در موناكو فرانس��ه، تهران ط��ی روزهای 
22 بهمن ماه تا ۴ اس��فندماه میزبان بهترین های شطرنج 
جهان در قالب دومین مرحله این دوره از مسابقات گرندپری 

خواهد بود.
قهرمانان شطرنج جهان در راه ایران

در ه��ر دوره از مس��ابقات گرندپ��ری بان��وان 16 نف��ر از 
قدرتمندترین ش��طرنج بازان جهان حض��ور دارند. در واقع 
10 استاد بزرگ ش��طرنج كه بر اساس شاخص هایی مانند 
 رنکین��گ بهترین ه��ای این رش��ته در جهان به حس��اب 
 م��ی آیند همراه با دو ش��طرنج باز منتخ��ب رییس فیده و

كل���ی  تع���داد  میزب���ان،  كش���ورهای  از  نماین���ده   ۴ 
 شركت كنندگان در هر یک از دوره های مسابقات گرندپری را 

تش��کیل می دهند. بر همین اس��اس و به واس��طه میزبانی 
ای���ران در مرحل���ه دوم دوره 2016 - 2015 مس���ابقات 
گرندپری، نام س��ارا خادم الش��ریعه در فهرس��ت ش��انزده 
نف��ره این دوره مس��ابقات ق��رار گرفت. ب��رای مرحله دوم 
مس��ابقات گرندپری بانوان عالوه بر س��ارا خادم الش��ریعه 
 ك��ه در مرحله نخس��ت ای��ن رقابت ها هم حضور داش��ت، 
 یازده ش��طرنج ب��از دیگر از كش��ورهای مختلف كه همگی

 اس��تاد بزرگ و جزو اولی��ن های جهان در رنکینگ جهانی 
هستند نیز به ایران سفر می كنند و این یعنی رقم خوردن 
یک فرصت استثنایی برای ورزش و فدراسیون شطرنج ایران 
و در این در حالی است كه فدراسیون ایران به عنوان میزبان، 

اوضاع و احوال مدیریتی خوبی ندارد.
میزبانی بدون رییس و نایب رییس!

اگرچه نیمه دوم س��ال گذشته انتخابات فدراسیون شطرنج 
 برگ��زار ش��د اما ای��ن فدراس��یون از چندماه پی��ش از آن 
به خاطر پایان دوره ریاست كامبوزیا، برگزار نشدن به موقع 
مجمع و اداره ش��دن توسط سرپرس��ت با معضل مدیریتی 
مواجه ش��ده بود. بعد از برگزاری مجمع انتخابی نیز، رییس 
منتخب مجمع یعنی كامبوزیا بیشتر از آنکه در ایران باشد، 
خارج از كش��ور بود و از راه دور به امور مربوطه رس��یدگی 
 م��ی كرد ت��ا اینکه اردیبهش��ت ماه امس��ال یعن��ی بعد از 
 پن��ج م��اه از آغ��از دوره جدید ریاس��تش اس��تعفا داد و از 

 آن زم��ان هم سرپرس��تان مدیری��ت ش��طرنج را بر عهده 
داش��ته ان��د. بر این اس��اس طی حدود دو س��ال گذش��ته 
 فدراس��یون ش��طرنج ب��ا مش��کل مدیریت��ی مواج��ه بوده 
با این حال و با وجودی كه چهارماه پیش ثبت نام از كاندیداهای 
این فدراسیون انجام شد، مجمع انتخاباتی برگزار نشد و حتی 
شنیده ش��ده كه خیلی پیش از این وزارت ورزش برگزاری 
این مجمع را به بعد از مسابقات مهم گرندپری موكول كرده 
 است! البته بحران مدیریتی فدراسیون شطرنج تنها به خاطر 
خالی بودن جایگاه رییس نیس��ت چراكه این فدراسیون از 
وجود نایب رییس بانوان هم محروم اس��ت! مریم شهیدیان 
آخرین نایب رییس فدراس��یون ش��طرنج ب��ود كه چندماه 
پیش و در دوره سرپرس��تی امیر حسینی اعالم استعفا كرد. 
 اگرچه با این استعفا موافقت رسمی نشد اما شهیدیان دیگر 
در محل كار خود حاضر نش��د تا یک جایگاه مدیریتی دیگر 

هم در فدراسیون شطرنج بالتکلیف شود.
فرصت استثنایی از دست نرود

در هر ص��ورت برگزاری یکی از ب��زرگ ترین و معتبرترین 
 رویداده��ای جهان��ی ش��طرنج بان��وان در ای��ران و س��فر 
بهتری��ن های جهان به تهران، فرصت خوبی برای ش��طرنج 
كش��ورمان به حس��اب م��ی آید ك��ه چندماهی اس��ت به 
 خاط��ر بالتکلیف��ی مدیریتی و تبعات آن ب��ا چالش مواجه 
ش��ده اس��ت و به همین دلیل در حالی كه فرصت زیادی تا 
زمان برگ��زاری این رقابت ها باقی نمانده هنوز محل دقیق 
 مسابقات مش��خص نشده و حتی مسووالن س��تاد اجرایی 

بازی ها نیز معرفی نشده اند. 
بای��د مس��ووالن ورزش ك��ه با ب��ه تاخی��ر انداختن مجمع 
انتخاباتی باعث طوالنی تر ش��دن بالتکلیفی ش��دند به فکر 
باش��ند تا آبروی ملی ش��طرنج ایران در این میزبانی  بزرگ 

به خطر نیفتد.

رس��ول خادم به حدی در تمرینات ب��ه صورت جدی 
بر نحوه كار ش��اگردانش نظارت دارد و س��خت ترین 
تمرینات را برای آنه��ا در نظر می گیرد كه پس از پایان 
 تمرین، كش��تی گیران، دیگ��ر نایی برای بلند ش��دن 

از زمین ندارند.
آزادكاران حاضر در اردوی تیم ملی كه با هدف كسب 
موفقیت در رقابت های المپیک روزهای سختی را پشت 
سر می گذرانند، این روزها زیر نظر كادر فنی تیم ملی 
خود را برای حضور در تورنمنت فرانس��ه و مس��ابقات 

قهرمانی آسیا آماده می كنند.
 مهم تری��ن نکته ای ك��ه در بدو ورود به خانه كش��تی 
از ذهن هر فردی خطور می كند، جدیت بس��یار زیاد 
كادر فنی و در راس آنها رسول خادم در تمرینات است؛ 
تمریناتی كه در آن هیچ كدام از آزادكاران چه شاخص 
و غیر ش��اخص نمی توانند از زیر فش��ار آن شانه خالی 
كنند. تمریناتی كه كمتر از مبارزه رسمی و یک جنگ 

تمام عیار نیست.
آزادكاران حاض��ر در اردوی تیم مل��ی یکی از روزهای 
سخت و نفس گیر خود را پشت س��ر گذاشتند. در این 
تمرین آزادكارانی كه قرار اس��ت به تورنمنت فرانس��ه 
اعزام ش��وند در 2 گروه با حریفان خ��ود به یک مبارزه 
نفسگیر و جدی پرداختند و در سوی دیگر خانه كشتی 
نیز نفراتی كه قرار است به مسابقات آسیایی اعزام شوند 

به همراه جوانان آزادكار به مبارزه پرداختند.

در این تمرین كه بیش از 2 س��اعت به طول انجامید، 
خادم نی��ز كمتر از ش��اگردان خ��ود از نف��س نیفتاد 
 چرا كه بارها ب��ا فریادهای خود ای��رادات و نکات فنی 
 مورد نظر خود را به ش��اگردانش گوش��زد م��ی كرد و 
 در طول مبارزه آنها را به س��مت جل��و و گرفتن امتیاز 

از حریفان تشویق می كرد.
خ��ادم در ابتدای ای��ن تمرین ش��اگردان خ��ود را در 

گوش��ه ای جمع كرد و به آن ه��ا این نکت��ه را یادآور 
ش��د كه زم��ان چن��دان زی��ادی پی��ش روی ش��ان 
نیس��ت و بای��د ه��ر چه س��ریع ت��ر خ��ود را ب��ه اوج 
 آمادگی برس��انند و ای��رادات فن��ی خ��ود را برطرف 
ب��ا  نی��ز  تمری��ن  ای��ن  ط��ول  در  وی  كنن��د. 
فری��اد، ش��اگردان خ��ود را خط��اب ق��رار داد و 
گفت:»جای���گاه هی���چ كش���تی گیری در هی���چ 

 مس��ابقه ای حتم��ی نیس��ت و نبای��د گ��ول اس��امی 
داده شده را بخورید.«

 خ��ادم در خ��الل تمری��ن نی��ز دیگ��ر مربی��ان ك��ه 
حس��ین نقیبی مربی كهنه كار مازندرانی نیز در میان 
آنها به چش��م می خورد را دور هم جمع ك��رد و به آنها 
این نکته را گوشزد كرد كه فرصت چندانی تا مسابقات 
پیش رو باقی نمانده و باید كشتی گیران را به هجوم هر 
چه بیشتر به سمت حریفان و گرفتن امتیاز از آنها وادار 
كنند.در جریان این تمرین در یکی از تشک ها كمیل 
قاسمی سنگین وزن تیم ملی كه خود را برای حضور در 
تورنمنت فرانسه و پس از آن نیز مسابقه كسب سهمیه 
المپیک آم��اده می كند مقابل پوری��ا رحمانی در حال 
 مبارزه بود كه ناگهان فریاد رحمانی به هوا بلند ش��د و 
بر روی تش��ک افتاد و مچ پایش را گرفت؛ فریادی كه 
باعث ش��د تمامی نگاه ها به آن س��مت معطوف شود و 

برای لحظات كوتاهی آزادكاران دست از كار بکشند.
 اما خادم كه به گفته خود ش��اگردانش را برای حضور 
در یک جنگ تمام عیار به ن��ام المپیک آماده می كند، 
خیلی زود با یک فریاد بلند ش��اگردان خود را به ادامه 
مب��ارزه و تمركز ب��ر روی كار خود فراخوان��د و به تیم 

پزشکی گفت: » این مجروح جنگی را بیرون ببرید!«
او حرص می خورد، فریاد می كش��د و دس��ت از تالش 
برنمی دارد تا كشتی، پرافتخار ترین رشته ورزشی ایران 

در ریو هم سربلند باشد.

به گفته وزیر ورزش، تصویب پیش��نهاد مطرح ش��ده به دولت برای اختصاص بودجه 
جداگانه به پیشکسوتان ورزش حداقل یک سال و نیم زمان می برد.

 محمود گودرزی كه در مراسم تشییع پیکر مرحوم همایون بهزادی شركت كرده بود،  
در مورد حمایت این وزارتخانه از پیشکس��وتان ورزش اظهارداشت: تا آنجاكه در توان 
 مان باشد و قوانین اجازه دهد به پیشکسوتان كمک می كنیم اما محدودیت هایی هم 
 وج��ود دارد. امیدوارم با بهتر ش��دن وضعیت اقتصادی كش��ور حمایت های بهتری را 

از قهرمانان انجام دهیم.
وزیر ورزش و جوانان درباره محدودیت های قانونی نیز خاطر  نش��ان كرد: هیچ قانونی 
در دولت مبنی بر كمک به پیشکس��وتان وجود ندارد ولی ما این پیشنهاد را به دولت 
 داده ای��م و باید در مجلس ش��ورای اس��المی تصویب ش��ود و بودج��ه جداگانه ای را 

به این موضوع اختصاص دهند. این كار یک تا یک و نیم سال به طول می انجامد و امیدوارم پس از آن شرایط 
برای پیشکسوتان هم بهتر شود.

 كنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست عربستان برای برگزاری مسابقات تیم های فوتبال 
این كشور با تیم های ایرانی در كشور قطر را رسما اعالم كرد.

در حالی كه از هفته های گذشته صحبت های زیادی مبنی بر درخواست عربستانی ها برای 
بازی با تیم های ایرانی در كشور قطر مطرح ش��ده بود، مسووالن فدراسیون فوتبال ایران 

این ادعاها را رد كردند.
با این حال بعد از جلسه ای كه برای بررسی این موضوع برگزار شد، كنفدراسیون فوتبال 
آسیا اعالم كرد كه عربستان خواهان بازی در كشور قطر است و این كشور را به عنوان زمین 

بی طرف معرفی كرده است.
به گزارش سایت الکاس، در این جلسه كه یک شنبه برگزار شد، نماینده فدراسیون فوتبال 
ایران تاكید كرد كه ایران امن ترین كشور در منطقه است و فدراسیون فوتبال ایران امنیت 
تیم های عربستانی را تضمین می كند. با این حال كنفدراسیون فوتبال آسیا هم اعالم كرد 

كه مركز بین المللی امنیت ورزش )ICSS( در این خصوص تصمیم گیری خواهد كرد.

وعده وزیر ورزش 
برای یک سال و نیم دیگر

 کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست عربستان را 
رسما اعالم کرد

سیری در دنیای ورزش

 كارش��ناس فوتبال گفت: تا آخ��ر پای این پرونده بایس��تند و متخلفانی را كه 
شناسایی كرده اند به سزای اعمال شان برسانند.

 امیر حاج رضایی در مراس��م تش��ییع همایون بهزادی اظهار داشت: چه چیزی 
می توانم بگویم. بهزادی یکی از افتخارات پرس��پولیس است كه همه می دانند. 
زمان��ی كه من در س��ال 1۹6۴ یک بازی مان��دگار را از او دیدم او یکی از اركان 

اصلی تیم ملی فوتبال در خط حمله بود. 
وی افزود: متاس��فانه عدم توجه افراد مس��وول به این قبیل پیشکس��وتان باعث 
بیماری او شد. بهزادی اولین نفر نبود. آخرین نفر هم نخواهد بود. كسی به این 

پیشکسوتان توجهی نمی كند. 
 كارش��ناس فوتبال تصری��ح كرد: من دو تس��لیت دارم یکی به خان��واده اش و 
 جامع��ه ورزش و دیگ��ری ب��ه فدراس��یون فوتب��ال تس��لیت م��ی گوی��م كه 

در خوش گذرانی به سر می برد. 
وی درباره گزارش كمیسیون اصل۹0 گفت: خیلی مسائل در فوتبال وجود دارد 
 كه قابل اثبات نیس��ت. هس��تند افرادی كه در این فوتبال كارش��ان فحاش��ی و 
تهمت زدن است. وقتی چند سال پیش خواستم دوباره به فوتبال برگردم متوجه 
ش��بکه ای شدم كه به صورت گس��ترده در فوتبال عامل فساد در فوتبال است. 
من در این باره هر بار خواستم صحبتی كنم یا حرفی بزنم با برخورد غیرمنطقی 
یکسری افراد خاص مواجه شدم. امیدوارم كمیسیون اصل۹0 فقط در حد حرف 
این موضوع را باز نکرده باشد. تا آخر پای این پرونده بایستند و متخلفانی را كه 

شناسایی كرده اند به سزای اعمال شان برسانند.

ملی پ��وش اصفهانی تیم ملی ووش��و گف��ت: ادامه فعالیت ورزش��ی برای همه 
ورزش��کاران روزی ب��ه ح��د » غیرممکن« می رس��د و ایجاد ش��غلی مناس��ب 
 ب��رای گذران زندگ��ی این قهرمان��ان در دوران وداع ش��ان ب��ا ورزش ضروری 

است.
 محسن احمدی اظهار كرد: من مدت 15 سال است كه بازیکن تیم ملی هستم 
و در این ورزش برایم بس��یار هزینه ش��ده تا به اینجا رسیده ام اما در عین  حال 
 باید یادآور ش��وم برای زندگی آینده ام و در آن س��نی كه دوران ورزشی ام به سر 

خواهد آمد، الزم است از همه لحاظ آسودگی خاطر داشته باشم.
وی افزود: به همین منظور بهتر است مسووالن در ایجاد شغل و كار برای آینده 

تمام قهرمانان در عرصه ورزش فکری كرده و دقت نظر كافی را داشته باشند.
قهرمان دوئلین و دارنده مدال طالی آس��یایی و جهانی تصریح كرد: در اصفهان 
نیز مسووالن ورزش استان می توانند از هم اكنون با كاریابی برای قهرمانان تمام 
 رش��ته های ورزش��ی در س��طح اس��تان اصفهان، تامین بودن این ورزشکاران را 

در زمان كنار رفتن از ورزش و دیده نشدن تضمین كنند.
وی خاط��ر نش��ان ك��رد: م��ن در حال حاض��ر س��رمربی تیم ووش��وی پارس 
 جنوبی بوش��هر در عس��لویه در لی��گ برتر )تال��وی آقایان( هس��تم و با توجه 
به تک بعدی شدن باشگاه های اصفهانی در برخی رشته های خاص باید بگویم اگر 
اصفهان در تیم داری در لیگ برتر دقت داشت، هم یک نوع اشتغال زایی صورت 
می گرفت و هم از رفتن بسیاری از بازیکنان و مربیان به  جاهای دیگر جلوگیری 

به عمل می آمد.

 رییس فدراس��یون شمش��یربازی گفت: شمش��یربازانی كه از رنکینگ جهانی 
 صاحب س��همیه المپیک نش��وند این فرصت را خواهند داش��ت ك��ه با حضور 
در مسابقات زون آسیا به عنوان آخرین مرحله رقابت های توزیع سهمیه المپیک 

برزیل، شانس خود را برای دستیابی به این سهمیه امتحان كنند.
فضل ا... باقرزاده با اشاره به اینکه شمشیربازی اسلحه سابر ایران برای كسب سهمیه 
 المپی��ک از رنکینگ جهانی موقعیت خیلی خوب��ی دارد، ادامه داد: طبق قانون 
 در اس��لحه هایی كه كسب سهمیه در آن قطعی شده است، اجازه اعزام نماینده 
به مسابقات زون آسیا را نداریم ضمن اینکه در هر اسلحه هم یک نماینده اعزامی 
خواهیم داشت. رییس فدراسیون شمشیربازی با یادآوری اینکه مسابقات زون آسیا 
 25 فروردین ماه سال آینده در چین آغاز خواهد شد، تصریح كرد: بر این اساس در پنج

 اس��لحه فلوره پس��ران و دختران، اپه پس��ران و دختران و سابر دختران در این 
رقابت ها نماینده خواهیم داش��ت. وی تاكید كرد: شمشیربازان اعزامی به چین 
 اس��فندماه با برگ��زاری رقابت های انتخابی مش��خص و معرفی خواهند ش��د. 
 باقرزاده یادآور شد: كشورهایی همچون چین، كره جنوبی، ژاپن، هنگ كنگ و قزاقستان 
به ط��ور حتم از طریق رنکینگ جهانی، صاحب س��همیه المپیک می ش��وند و 
بنابراین طبق قانون، حضوری در زون آس��یا نخواهند داشت. غیبت نمایندگان 
این گون��ه كش��ورها در بخش بانوان، كار را برای بانوان ای��ران به مراتب راحت تر 
 و آس��ان تر می كند. رییس فدراسیون شمش��یربازی در پایان گفت: در مجموع 
 این ش��انس و احتم��ال وج��ود دارد كه شمش��یربازان ایران از زون آس��یا هم 

صاحب سهمیه شوند.

فدراسیون
 در خوش گذرانی است

 تیم داری اصفهان در لیگ 
موجب اشتغال زایی می شود

 اعزام پنج شمشیرباز 
به مسابقات انتخابی المپیک در چین

جنگ واقعی در خانه کشتی

نه رییس داریم نه نایب رییس!

شرایط حاد شطرنج
 برای میزبانی گرندپری
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 ریاضت کش بد اقبال 
پینه دوز جن ها گیرش می آید

زندگي، خاطره  آمدن و
 رفتن ماست
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داستان کوتاه حکایت

حکایت است که پادشاهی از وزیرخود پرسید: بگو خداوندی که تو می پرستی چه 
می خورد، چه می پوشد و چه کار می کند و اگر تا فردا جوابم نگویی عزل می گردی. 
وزیر س��ر در گریبان به خانه رفت. وی را غالمی بود که وقتی او را در این حال دید 
پرسید که او را چه شده؟ و او حکایت بازگو کرد. غالم خندید و گفت: ای وزیر عزیز 
این سوال که جوابی آسان دارد. وزیر با تعجب گفت: یعنی تو آن می دانی؟ پس برایم 

بازگو؛ اول آنکه خدا چه می خورد؟
 - غم بندگانش را، که می فرماید من ش��ما را برای بهش��ت و قرب خ��ود آفریدم. 

چرا دوزخ را برمی گزینید؟
- آفرین غالم دانا.

- خدا چه میپوشد؟

- رازها و گناه های بندگانش را.
- مرحبا ای غالم، وزیر که ذوق زده شده بود سوال سوم را فراموش کرد و با شتاب 
به دربار رفت و به پادشاه بازگو کرد، ولی باز در سوال سوم درماند، رخصتی گرفت و 
شتابان به جانب غالم باز رفت و سومین را پرسید. غالم گفت : برای سومین پاسخ 

باید کاری کنی.
- چه کاری؟

- ردای وزارت را بر من بپوشانی و ردای مرا بپوشی و مرا بر اسبت سوار کرده و افسار 
به دست به درگاه شاه ببری تا پاس��خ را باز گویم. وزیر که چاره ای دیگر ندید قبول 
کرد وبا آن حال به دربار حاضر شدند. پادش��اه با تعجب از این حال پرسید ای وزیر 
این چه حالیست تو را؟ و غالم آنگاه پاسخ داد که این همان کار خداست ای شاه که 
وزیری را در خلعت غالم و غالمی را در خلعت وزیری حاضر کند. پادشاه از درایت 

غالم خوشنود شد و بسیار پاداشش داد و او را وزیر دست راست خود کرد.

مردی دیر وقت، خس��ته از کار به خانه برگشت. پسر 
پنج ساله اش را دید که دم در منتظرش نشسته بود. 

- سالم بابا؛ یه سوال بپرسم؟ 
- بله پسرم حتما. چه سوالی؟ 

- بابا شما برای هر ساعت کار چقدر پول می گیرین؟ 
- مرد با ناراحتی گفت: این به تو ارتباطی نداره. 

واسه چی سوال می کنی؟ 
- فقط می خواستم بدونم. 

- اشکالی نداره من ساعتی 20 دالر حقوق می گیرم. 
 پسرک در حالی که س��رش پایین بود آهی کشید و 

به پدر نگاه ک��رد و گفت: میش��ه 10 دالر بهم قرض 
بدین؟ 

 م��رد فکر ک��رد ک��ه حتم��ا پس��رش ب��رای خرید 
اس��باب بازی پول می خواد و با عصبانیت گفت: پس 
مقدار دستمزدم رو واسه این می خواستی؟ برو توی 
اتاقت که من حوصله این رفتارهای کودکانه رو ندارم!

پس��ر کوچک پس از این همه انتظار با دلی شکسته 
شام نخورده، آرام به اتاقش رفت و در را بست....

مرد حدود یک ساعت بعد وقتی شام خورد و آرام تر 
شد فکر کرد که با پسرش رفتار تند و خشنی داشته...

به سمت اتاق پسر رفت و در را باز کرد. 
- خوابی پسرم؟ 

- نه پدر بیدارم. 
- من امروز خیلی خسته بودم و همه ناراحتیم رو سر 

تو خالی کردم... باید بابات رو ببخشی... 
بیا اینم 10 دالری که خواسته بودی.

پس کوچولو نشست، خندید و فریاد زد: 
متشکرم باال؛ و بعد دستش را زیر بالش برد و از آن زیر 

چند اسکناس مچاله شده در آورد... 
- تو که این همه پول داشتی چرا دوباره پول خواستی 

پسرم؟ 
پسر کوچولو پاس��خ داد: برای اینکه پولم کافی نبود، 
ولی حاال 20 دالر دارم. حاال می تونم یک س��اعت از 

کار شما رو بخرم تا فردا زودتر بیایین خونه؟

محبت پسر به پدرخدا چه می خورد؟

 یکی بود یکی نبود، مرد فقیر و بیچاره ای بود که به هر کار دس��ت می زد 
بد می آورد و موفق نمی ش��د. مرد بیچ��اره روز به روز فقیرت��ر و بدبخت 
 تر می شد و کاری از دس��تش س��اخته نبود. یک روز دوست قدیمی اش 

به سراغش آمد.
 سالم کرد و گفت: چی شده چرا به این حال و روز افتادی؟ مرد گفت: دست 
روی دلم نگذار، بد بیاری روی بد بیاری، اصال شانس ندارم، نمی دانم چه 
کنم؟ دوستش خیلی ناراحت شد فکری کرد و گفت چه طور است مدتی 
ریاضت کشی کنی )یعنی سختی بکشی( شاید جن ها به کمکت بیایند و 

گشایشی در کارت شود.
 مرد فقیر گفت: منظورت چیست؟

دوستش گفت: یکی دو هفته باید گوش��ه گیری کنی و با هیچ کس حرف 
نزنی و فقط روزی یک مغز بادام و یک لیوان آب بخوری و زجر بکشی تا یکی 
از جن ها به سراغت بیاید و مش��کل تو را حل کند. مرد فقیر حرف دوست 
خود را گوش کرد و دو سه هفته ای ریاضت کش��ید. او روز به روز الغرتر و 
افسرده تر شد با خود گفت: نخیر مثل اینکه جن ها هم با آدم بدشانسی مثل 
من کاری ندارند، بهتر است به ریاضت کشیدن خودم پایان دهم. بلند شد 
تا کفشش را بپوشد. چه کفش پاره ای! با خودش گفت کاش پول داشتم و 
یک کفش نو می خریدم یا می رفتم سراغ پینه دوز تا کفشم را تعمیر کند 

ناگهان موجود عجیبی به خانه اش پرید.
 مرد گفت: تو چی هستی؟

گفت: من جنم و حاال در خدمت تو هس��تم. مرد فقیر با خوشحالی گفت: 
خوب جناب جن بهتر اس��ت به قصر پادش��اه بروی و دو سه کیسه طال و 
جواهرات برایم بیاوری اما جن ایس��تاده بود و حرکت نمی کرد. مرد فقیر 

عصبانی شد و گفت چرا دستورم را اجرا نمی کنی؟
 جن گفت: راستش من پینه دوز جن ها هستم و فقط می توانم کفش شما 
را تعمیر کنم .مرد با ناراحتی گفت: این هم از شانس بد ماست. ریاضت کش 

بد اقبال، پینه دوز جن ها گیرش می آید.

پروفسور فلسفه با بسته سنگینی وارد کالس درس فلسفه شد و بار سنگین 
خود را روبروی دانش��جویان خود روی میز گذاشت، وقتی کالس شروع شد 
 بدون هیچ کلمه ای یک شیشه بسیار بزرگ از داخل بسته برداشت و شروع 
به پر کردن آن با چند توپ گلف کرد، سپس از شاگردان خود پرسید که، آیا 

این ظرف پر است؟ و همه دانشجویان موافقت کردند.
 سپس پروفسور ظرفی از سنگریزه برداشت و آنها رو به داخل شیشه ریخت 
و شیشه رو به آرامی تکان داد، س��نگریزه ها در بین مناطق باز بین توپ های 
گلف قرار گرفتند؛ سپس دوباره از دانشجویان پرسید که آیا ظرف پر است؟ 

و باز همگی موافقت کردند.
 بعد دوباره پروفسور ظرفی از ماسه را برداشت و داخل شیشه ریخت و خوب 
البته، ماس��ه ها همه جاهای خالی رو پر کردند. او یکبار دیگر پرسید که آیا 

ظرف پر است و دانشجویان یکصدا گفتند : بله.
بعد پروفس��ور دو فنجان پر از قهوه از زیر میز برداشت و روی همه محتویات 
داخل شیشه خالی کرد و گفت: در حقیقت دارم جاهای خالی بین ماسه ها رو 

پر می کنم! همه دانشجویان خندیدند. 
در حالی که صدای خنده فرو می نشست، پروفسور گفت: حاال من می خوام 
که متوجه این مطلب بشین که این شیش��ه نمایی از زندگی شماست. توپ 
های گلف مهمترین چیزها در زندگی ش��ما هس��تند ) خ��دا، خانواده تان، 
فرزندان تان، سالمتی تان، دوس��تان تان و مهمترین عالیق تان(. چیزهایی 
که اگر همه چیزهای دیگر از بین بروند ولی اینها باقی بمانند، باز زندگی تان 

پا برجا خواهد بود.
 اما س��نگریزه ها س��ایر چیزهای قابل اهمیت هس��تند مث��ل کارتان، خانه 
تان و ماش��ین تان. ماسه ها هم س��ایر چیزها هستند  مس��ایل خیلی ساده. 
 پروفسور ادامه داد: اگر اول ماس��ه ها رو در ظرف قرار بدید، دیگر جایی برای 

سنگریزه ها و توپ های گلف باقی نمی مونه، درست عین زندگی تان. اگر شما 
همه زمان و انرژی تان را روی چیزهای س��اده و پیش پا افتاده صرف کنین، 

دیگر جایی و زمانی برای مسایلی که برای تان اهمیت داره باقی نمی مونه.
  به چیزهایی که برای ش��اد ب��ودن تان اهمی��ت داره توجه زی��ادی کنین، 
با فرزندان تان بازی کنین، زمانی رو برای چک آپ پزشکی بذارین. با دوستان 
و اطرافیان تان به بی��رون بروید و با اون ها خوش بگذرونین. همیش��ه زمان 
برای تمیز کردن خانه و تعمیر خرابی ها هست، همیشه در دسترس باشین. 

اول مواظب توپ های گلف باش��ین چیزهای��ی که واقعا ب��رای تان اهمیت 
دارند. موارد دارای اهمیت رو مش��خص کنین بقیه چیزها همون ماس��ه ها 
 هستند. یکی از دانشجویان دستش را بلند کرد و پرسید پس دو فنجان قهوه 
چه معنی داشتند؟ پروفس��ور لبخند زد و گفت: خوشحالم که پرسیدی. این 
فقط برای این بود که به شما نشون بدم که مهم نیست که زندگی تان چقدر 
شلوغ و پر مش��غله است. همیشه در زندگی ش��لوغ هم جایی برای صرف دو 

فنجان قهوه با یک دوست هست!

تنها یک تو وجود دارد و تنها تو به سبک تو عشق را حس می کند، می بخشد 
و پاسخ می گوید. می توانید عشق خود را آن طور که می خواهید و احساس 
می کنید ابراز کنید. مساله احساس کردن عشق در خود و در دیگران است. 
همه  زیبایی ماجرا در کشف همین عشق است. بین شما و انسان های دیگر...

 وقتی می بینی که عش��ق چگونه خود را در آدم های دیگر فاش می سازد، 
نرم و شگفت انگیز... پرده ای از روی احساس کنار می رود و چیزی به آرامی 
 و محتاطانه گش��وده می ش��ود. فرهنگ ها در قبال ابراز آش��کارانه  عشق، 
طرز تلقی های متفاوتی دارند. مثال در خیلی از کشورها به بچه ها می آموزند 
که احساس��ات ش��ان را بروز ندهند! و آن ها را در دل نگ��ه دارند، قهقهه، 

خندیدن یا اشک تلخ ریختن را نشانه های نابالغی می دانند!
 به ما گفته اند یک خانم جوان درست و حسابی به صدای بلند نمی خندد! 
مردها گری��ه نمی کنند! و زن های��ی هم که گریه می کنند بس��یار عاطفی 
 و ضعیف هس��تند! چه کس��ی چنین حرف های��ی زده؟! چرا باید دس��تور 
زندگی کردن را از دیگران بگیریم؟! من همیشه گریه می کنم. در خوشحالی 
اش��ک ش��وق می ریزم، در غم گریه می کنم. وقتی جمله زیبایی را از زبان 

دانشجویی می شنوم اشک در چشمانم حلقه می زند.
 نکته  مهم این اس��ت: اگر احساس��ی دارید بگذارید دیگران هم بدانند که 
چنین احساسی در شما موج می زند. اگر احساس می کنید که می خواهید 
بخندید، بس��یار خ��وب بخندید. اگ��ر از گفته  کس��ی خوش ت��ان آمد به 
 سویش بروید و با حرکتی محبت آمیز این را به او نشان دهید. برای انسان 
پنهان کردن احساس��اتش غیر طبیعی اس��ت... اما اگر این گونه از کودکی 

 بیاموزد چنین خواهد ک��رد.  هر بار که به ایتالیا، به دی��دار اقوامم می روم، 
آن گونه ش��یرین و گرم احساس��ات ش��ان را ابراز می دارند که جای هیچ 
تردیدی برای عش��ق نمی گذارند. می فهمم و احساس می کنم که از دیدار 
و حضور من شادند. باورتان نمی ش��ود! من در میان فریادهای خوشحالی 
آن ها، در میان ابراز محبت آن ها، بغل کردن ها و بوسه ها و نوازش های شان 

که همگی آری گفتن به احساسات آن هاست، گیر می افتم!!!
 نمی دانید چه شور و ش��عف زیبایی اس��ت. من در چنین محیطی بزرگ 
ش��ده ام، خانواده  من همیشه احساسات شان را نش��ان می دادند و آشکارا 
ابراز می کردند. اما قابل درک است برای آن هایی که به این رگبار احساسی 
عادت ندارند، این تجربه ها می تواند بیش از اندازه ترس��ناک باشد و حتی 

افسردگی بیافریند.
 به لحاظ جس��مانی، جدایی و فاصله  ما به عنوان انس��ان از این هم بیشتر 
است. انگار مساله دانستن این اس��ت که چقدر می توانیم از دیگران فاصله 
بگیریم، نه اینکه چقدر به آن ها نزدیک ش��ویم. همین لمس کردن س��اده 
می تواند ارتباطی به مراتب بیشتر از هر کالم و هر ابراز محبتی فراهم آورد. 
 کسی را بغل کردن یا دست گذاشتن بر شانه  کسی یعنی من تو را می بینم، 
من با تو احساس می کنم، برای من مهمی. اما در بعضی از شهرهای آمریکا و 
بعضی کشورهای آسیایی این رفتارها را زشت تلقی کرده و مخالف شئونات 
اجتماعی می دانند و زن و مردی را که به این رفتاره��ا تن داده اند جریمه 

می کنند!                                                                                                                     
                                                                                                                                             ادامه دارد...

زندگي، خاطره  آمدن و رفتن ماست
شب آرامي بود

میروم در ایوان، تا بپرسم از خود
زندگي یعني چه؟

مادرم سیني چایي در دست
گل لبخندي چید، هدیه اش داد به من

خواهرم تکه  ناني آورد، آمد آنجا
لب پاشویه نشست

پدرم دفتر شعري آورد، تکیه بر پشتي داد
شعر زیبایي خواند و مرا برد به آرامش زیباي یقین

با خودم مي گفتم:
زندگي، راز بزرگیست که در ما جاریست

زندگي فاصله آمدن و رفتن ماست
رود دنیا جاریست

زندگي، آبتني کردن در این رود است
وقت رفتن به همان عریاني، که به هنگام ورود آمده ایم

دست ما در کف این رود به دنبال چه مي گردد؟
هیچ!!!

زندگي، وزن نگاهي است که در خاطره ها مي ماند
شاید این حسرت بیهوده که بر دل داري

شعله  گرمي امید تورا خواهد کشت
زندگي درک همین اکنون است
زندگي شوق رسیدن به همان
فردایي است، که نخواهد آمد

تو نه در دیروزي و نه در فردایي
ظرف امروز، پر از بودن توست

                                                                                                                                      ادامه دارد ...

آغوشت را به سوی مهربانی باز کن!

آیا می دانستید که فیل ها تنها حیواناتی هستند که 
نمی توانند بپرند ؟

 آی��ا م��ی دانس��تید ک��ه هرب��ار ک��ه ی��ک تمبر 
 را زب��ان م��ی زنی��د، 10/1 کالری ان��رژی مصرف 

می کنید ؟
 آیا م��ی دانس��تید که تم��ام خرس ه��ای قطبی، 

چپ دست هستند ؟
آیا می دانستید که هر تکه کاغذ را نمی توان بیش 

از ۹ بار تا کرد ؟
آیا م��ی دانس��تید ک��ه در تای��وان بش��قاب های 
 گندمی درست می شود و افراد بعد از خوردن غذا 

بشقاب های شان را هم می خورند ؟
آیا می دانس��تید که گوش و بین��ی در تمام طول 
عمر انس��ان در حال رش��د می باش��ند و بزرگ تر 

می شوند ؟
آیا می دانستید که آب دریا بهترین ماسک زیبایی 

پوست می باشد ؟
آیا میدانس��تید که اولین مردمانی که نخ را کشف 
کردن��د و موفق به ریس��یدن آن ش��دند، ایرانیان 

بودند ؟
آیا میدانس��تید که بزرگترین دری��ای دنیا دریای 
مدیترانه اس��ت و عمیق ترین نقط��ه آن به۴۳۳0 

متر می رسد ؟
آیا می دانس��تید که فقط پش��ه ماده نیش می زند 
و از پروتین خون مکیده ش��ده جهت تخم گذاری 

استفاده می کند ؟
آیا می دانستید که هر چشم مگس دارای10 هزار 

عدسی است ؟
آیا می دانستید که مقاومت موش صحرایی در برابر 

بی آبی بیشتر از شتر است ؟
آیا می دانستید که جمعیت میمون های هند بالغ 

بر۵0 میلیون است ؟

رنگ��ی  م��داد  مث��ل  انس��ان ها  م��ا   
هستیم شاید رنگ 

مورد عالقه یکدیگر نباشیم!!!!
اما روزی... 

برای کامل کردن نقاشی مان؛؛؛؛
دنبال هم خواهیم گشت!!!

به شرطی که این قدر 
همدیگر را تا حد نابودی نتراشیم.... 

یکی از اهالی ده به اس��م مش مراد به صحرا 
رفت و شب از قضا حیوانی به او حمله کرد. پس از 
یک درگیری سخت، باالخره بر حیوان غالب شد 
و آن را کش��ت و حیوان را به دوش انداخت و به 
س��مت آب��ادی راه افتاد.پ��س از ورود ب��ه ده، 
همسایه اش از باالی بام او را دید و فریاد زد: آهای 
مردم، مش مراد یک شیر شکار کرده. مش مراد با 
ش��نیدن اس��م ش��یر لرزید و غش کرد. بیچاره 

نمی دانست حیوانی که با او درگیر شده شیر بوده.
وقتی درگیر ش��ده ب��ود فکر می کرد که س��گ 
قدیمی مش تیمور اس��ت و گرنه همان اول غش 
می کرد و به احتمال زیاد خوراک شیر می شد. اگر 
از بزرگی اسم یک مشکل بترسید قبل از اینکه با 
آن بجنگید از پا درتان می آورد. تو زندگی مشکل 

وجود نداره همه چیز مساله است و قابل حل. 

تفاوت ذهن زنان و ذهن مردان 
 - زنانی که این واقعیت را می دانند، همواره حواس شان 
 به این هست که شوهرش��ان در کدام اتاق است. مثال 
اگر م��رد مش��غول کار اس��ت و او را صدا بزنن��د و مرد 
 چندان توجهی نکند، حمل ب��ر بی مهری او نمی کنند 
زیرا می دانن��د که مرد در اتاق کار اس��ت، ن��ه در اتاق 

خانواده. 
 بنابرای��ن رفت��ارش را حم��ل ب��ر توجه��ی ب��ه خود

 نمی کنند. 
- به همین خاطر است که مردان در تعطیالت و سفرها 
که به کل��ی از محی��ط کار دور می ش��وند، رفتارهای 

مطلوب تری دارند. 
اگر زنان دیوار حائل را که در ذهن م��ردان وجود دارد 
به رس��میت بشناس��ند، قادر خواهند ب��ود رفتارهای 
 آنان را بهتر تحلیل کنند و از دست شان کمتر ناراحت 

شوند. 

چرا مردها به حرف زنان گوش نمی دهند؟ و چرا 
زنان زیاد حرف می زنند؟

- تفاوت با تس��اوی حقوق در تضاد نیس��ت. منظور از 
تساوی حقوق، آزادی برای انجام کاری است که برای آن 
ساخته شده ایم و تفاوت این است که زن و مرد برای کار 

یکسان ساخته نشده اند. 
زنان و مردان با یکدیگر فرق می کنن��د؛ نه بهترند و نه 

بدتر، بلکه متفاوتند. 
 - به علت ظلم هایی که در تاریخ به زنان ش��ده اس��ت، 
هر صحبتی مبن��ی بر متفاوت بودن زن��ان و مردان را، 
مخالفت با تس��اوی حقوق زن و مرد و سخنی ناپسند 

می دانند. 
- برابر بودن زن و مرد یک قضیه مصلحتی و به عبارت 
دیگر اخالقی است، اما پرسش درباره تمایزات اساسی 

بین آنها، یک مساله عملی است. 
                                                                                                     ادامه دارد...
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تحدید حدود اختصاصی 
11/45 ش��ماره:1394/04/169853-1394/11/1 چون تمامی ششدانگ یکباب خانه 
پالک شماره 1403 فرعی از 120-اصلی در واقع در خفر بخش 9 ثبت نطنز که طبق 
سوابق و پرونده ثبتی به نام علی پناهی فرزند حسین در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 
15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید ح��دود پالک مرقوم در 1394/12/11 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د.تاریخ انتش��ار:1394/11/06 

م الف:345 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

11/46 ش��ماره:1394/04/169767-1394/11/1 چون تمامی ششدانگ قطعه زمین 
 بائره پالک ش��ماره 1963 فرع��ی از 100-اصلی واقع در طامه بخ��ش 9 ثبت نطنز

 که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به ن��ام جمیله غالمزاده طامه و غیره حس��ین در 
 جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید ح��دود قانونی آن به عمل نیامده اس��ت اینک

 بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در 1394/12/24 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد.تاریخ انتشار:1394/11/06 م الف:343 عباسعلی عمرانی - رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

11/48 شماره:1394/04/170822-1394/11/3 چون تمامی ششدانگ یکباب خانه و 
باغچه متصل مفروز طرف شرقی پالک شماره 3784 فرعی از شماره 193-اصلی 
واقع در طرق بخش 11 ثبت نطنز که طبق س��وابق و پرونده ثبت��ی به نام علیرضا 
حیدری طرقی فرزند عب��اس و غیره در جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود 
قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز 1394/12/01 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:1394/11/06 م الف:350 عباسعلی عمرانی 

- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی 

11/49 ش��ماره:1394/04/170506-1394/11/3 چون تمامی شش��دانگ یکدرب باغ 
 مش��جر پالک ش��ماره 201 فرعی از 152-اصلی واقع در نیه بخ��ش 11 ثبت نطنز

 که طبق س��وابق و پرونده ثبتی به نام خس��رو مهابادی مهاباد فرزند حس��ن در 
جریان ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا 
به دستور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز 1394/12/05 س��اعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد.تاریخ انتش��ار:1394/11/06 م الف:346 عباس��علی عمرانی - رئیس اداره ثبت 

اسناد وامالک نطنز
ابالغ وقت رسیدگی 

11/62 ش��ماره ابالغیه:9410100351509358 ش��ماره پرون��ده:9409980351500778 
شماره بایگانی شعبه:940858 خواهان/شاکی رضا مبشری دادخواستی به طرفیت 
خوانده/متهم اصغر نصری به خواسته مطالبه خس��ارت دادرسی و مطالبه وجه 
چک و اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ی و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه15 
دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 348 ارجاع 
و به کالس��ه 9409980351500778 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1394/12/26 
و س��اعت 11:00 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و 
درخواس��ت خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:30785 شعبه 15 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ

11/63 ش��ماره ابالغنامه:9410100351106256 ش��ماره پرونده:8709980351100907 
شماره بایگانی ش��عبه:870916 مشخصات ابالغ ش��ونده حقیقی:محمدعلی زارع 
پور فرزند حسن به نشانی خ.الله –خ.اوحدی – پ14 مدارک پیوست: در خصوص 
تجدیدنظرخواهی آقای احمد شاهس��وندی به طرفیت ش��ما نس��بت ب��ه دادنامه 
ش��ماره 1894 صادره از این شعبه به پیوست نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظرخواهی به شما ابالغ می شود مقتضی است حسب ماده 346 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف 
ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال 
پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد.م الف:30784 شعبه 11 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی 

11/64 شماره ابالغیه:9410100361709986 شماره پرونده:9409980361700866 شماره 
بایگانی شعبه:940947 خواهان/شاکی مهران ذاکری دادخواستی به طرفیت خوانده/

متهم حسین قاسمی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به ش��عبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700866 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/12/25 و ساعت 08:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:30781 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/65 ش��ماره ابالغیه:9410100361710005 ش��ماره پرون��ده:9409980361701081 
شماره بایگانی شعبه:941185 خواهان/شاکی محمدرضا رجائیان دادخواستی به 
طرفیت خوانده/متهم امیر طیبی و اصغر حجازی اصل به خواسته تامین خواسته 
و مطالبه وجه چک و مطالبه خس��ارت دادرسی و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 214 
ارجاع و به کالسه 9409980361701081 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/15 
و س��اعت 12:30 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و 

درخواس��ت خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:30780 شعبه 28 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/66 شماره ابالغیه:9410100361710006 شماره پرونده9409980361700431  شماره 
بایگانی شعبه:940473 خواهان/شاکی شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان 
به مدیریت عاملی غالمعلی پور توکلی فرزند پرویز دادخواستی به طرفیت خوانده/

متهم رضا باقر زمانی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک 
و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به ش��عبه 28 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 9409980361700431 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1394/12/16 و س��اعت 12:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف:30779 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/67 ش��ماره ابالغیه:9410100350110013 ش��ماره پرون��ده:9309986793900978 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:940507 خواهان کوروش احمدی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان رمضان پرنا و ارس��الن نبی زاده و مهری مهرپاکان به خواسته دستور 
موقت و الزام به تنظیم سند رسمی پالک 14039/515 بخش 5 ثبتی اصفهان تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه 
عمومی)حقوقی( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333 ارجاع 
و به کالس��ه 9309986793900978 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/11 و 
ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:30767 ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ 

11/68شماره ابالغیه: 9410100350412992 شماره پرونده:9309980350401292 شماره 
بایگانی شعبه:931365 تجدیدنظرخواه سید علی سمسارزاده با وکالت آقای خدارحم 
اس��دیان به طرفیت تجدیدنظرخوانده حوری برهانی ش��یدانی نس��بت به دادنامه 
ش��ماره 9409970350401268 در پرونده کالس��ه 931365ح4 ش��عبه چهارم دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان اقدام به تجدیدنظرخواهی نم��وده و در این مرحله آدرس 
تجدیدنظرخوانده را مجهول المکان اعالم نموده لذا مراتب در اجرای ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اصفهان درج و آگهی و 
به تجدیدنظرخوانده مجهول المکان ابالغ می گردد ظرف ده روز از تاریخ نشر آگهی 
با مراجعه به دفتر شعبه چهارم حقوقی اصفهان واقع در خ.شهید نیکبخت ضمن 
اعالم آدرس دقیق خود و دریافت نس��خه دوم دادخواست تجدیدنظر و ضمائم آن 
پاسخ کتبی خود را در فرجه مرقوم ارائه نمایند.م الف:30773 شعبه 4 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/69 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 94-798 خواه��ان حمیدرض��ا خیراللهی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت احسان هاشم پور تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 94/12/9 س��اعت 3/5عصر تعیین گردیده است لذا با عنایت 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مستندا به ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
شعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 
م الف:30748 ش��عبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/70 در خصوص پرونده کالسه 94-1341 خواهان اشرف عطاریان پور اصفهانی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال منزل مسکونی به طرفیت جواد کاظمیان تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 94/12/8 ساعت 18/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:30691 شعبه 

17 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
احضار

11/71 چون آقای غالمرضا س��لیمی ش��کایتی علیه آقای بهنام الماسی مبنی بر 
صدور چک بالمحل مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 941105ک121 این دادگاه 
ثبت وقت رسیدگی برای 95/1/15 س��اعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان  میباشد لذا حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف:30769 شعبه 121 دادگاه کیفری دو اصفهان 
احضار

11/72 چون آقای حسین کوه گرد فرزند عباس شکایتی علیه آقای شهریار خلیفه 
س��لطانی فرزند اصغر مبنی بر چک بالمحل مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
941106ک121 این دادگاه ثبت وقت رس��یدگی برای روز 95/1/15 س��اعت 11 صبح 
تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان  میباشد لذا حسب ماده 115 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع 
و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:30770 شعبه 121 دادگاه کیفری دو اصفهان 
احضار

11/73 چون آقای اسماعیل قدسی ش��کایتی علیه آقای فرض ا... رضایی مبنی بر 
صدور چک بالمحل مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 941103ک121 این دادگاه 
ثبت وقت رسیدگی برای روز 95/1/15 ساعت 9صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان  میباشد لذا حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف:30771 شعبه 121 دادگاه کیفری دو اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
11/74 ش��ماره ابالغیه:9410100350412189 ش��ماره پرون��ده:9409986793900551 
شماره بایگانی شعبه:940929 خواهان/ش��اکی علیرضا کیوان نسب، احمد زارعی 
مهدی قاسمی مریم قنواتی و احمد زارعی و مریم قنواتی و مهدی قاسمی و حمید 
ایراندوست و نرگس فیروزی شوشتری دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم حسین 
کیخس��روی به خواس��ته الزام به ایفای تعهد )غیرمالی( تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبق��ه 3 اتاق ش��ماره 308 ارجاع و به کالس��ه 
9409986793900551 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/29 و ساعت 11:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان/

شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:30774 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/75 ش��ماره ابالغیه:9410100350413118 ش��ماره پرون��ده:9409980350400738 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:940798 خواهان/شاکی محمد بخش��نده دادخواستی به 
طرفیت خوانده/متهم مصطفی وفائی به خواس��ته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و 
مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 9409980350400738 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/21 و ساعت 08:00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواس��ت خواهان/شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م الف:30775 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/76 شماره ابالغیه: 9410100350412571 شماره پرونده:9409980350401063 شماره 
بایگانی شعبه:941146 خواهان/شاکی ناهید ناظمی دادخواستی به طرفیت خوانده/

متهم ایت ا... زمانی به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال و مطالبه خسارت دادرسی 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 
دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع و به 
کالسه 9409980350401063 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/07 و ساعت 
10:30 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواست 
خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده/متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:30776 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/77 شماره ابالغیه:9410100350412986 شماره پرونده:9409980350400699 شماره 
بایگانی شعبه:940755 خواهان/شاکی حسن ماه پیشانیان دادخواستی به طرفیت 
خوانده/متهم حمید مجید تراقی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
خس��ارت دادرس��ی و مطالبه وجه بابت... تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 4 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 308 ارجاع و به کالسه 9409980350400699 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/20 و ساعت 12:00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و درخواس��ت خواهان/شاکی و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد.م الف:30772 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/78 در خصوص پرونده کالس��ه 980/94 خواهان بهنام یعقوبی دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مجتبی صالحی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخه 94/12/17 ساعت 4/30عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ 
می ش��ود. م الف:30757 شعبه 18 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/80 در خصوص پرونده کالسه 941188 خواهان محمدرضا معین دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه ب��ه طرفیت احمدرضا جمش��یدی تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 94/12/24 ساعت 10صبح تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:30750 شعبه 

9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/81 در خصوص پرونده کالسه 94-935 خواهان محمدرضا شاوران دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمدرضا آقابابائی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی 
برای م��ورخ 94/12/12 س��اعت 4/5عصر تعیین گردیده اس��ت لذا ب��ا عنایت به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستندا به ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 23 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:30749 شعبه 

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

11/82 در خصوص پرونده کالس��ه 941307 خواهان محمد جعفری دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی صابری تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای 
روز چهارشنبه مورخ 94/12/12 س��اعت 8/30صبح تعیین گردیده است با توجه به 

مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر م��اده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
 وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.م الف:30740 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

11/83 در خصوص پرونده کالسه 94-395 خواهان علیرضا مشهدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت رس��ول صابری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 94/12/19 ساعت 4عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.م الف:30739 ش��عبه 39 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

11/84 در خصوص پرونده کالس��ه 941021 خواهان مجید جوادوزین دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت س��جاد س��لیمانی مرغملکی تقدیم نموده اس��ت وقت 
رس��یدگی برای مورخ 94/12/12 س��اعت 8/30 تعیین گردیده اس��ت ب��ا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر م��اده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.م الف:30755 شعبه 33 

حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
 ابالغ وقت رسیدگی 

11/85 شماره ابالغیه:9410106825308638 شماره پرونده:9409986825301010 شماره 
بایگانی شعبه:941122 خواهان/ش��اکی مریم ابراهیم نژادشلمانی دادخواستی به 
طرفیت خوانده/متهم نعمت ا... اشراقی و محمد رضا صدری فر و مسعود کرباسی 
و حسینعلی شاهکار نیا و حسین خدایی به خواس��ته الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 31 دادگاه عمومی)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
ارجاع و به کالسه 9409986825301010 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/09 
و س��اعت 08:30 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم و 
درخواس��ت خواهان/ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی ازجراید 
کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:30761 شعبه 31 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
حصر وراثت

11/91 آقای رسول معصوم زاده جوزدانی دارای شناسنامه شماره 44706 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 5677/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان صدیقه معصوم زاده بشناس��نامه 35460 در 
تاریخ 1393/8/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به چهار پسر و چهار دختر:1- رسول معصوم زاده جوزدانی ش.ش 
44706 نسبت با متوفیه فرزند 2- مهدی معصوم زاده ش.ش 153 نسبت با متوفیه 
فرزند 3- علی معصوم زاده ش.ش 1906 نس��بت با متوفی��ه فرزند 4- محمدجواد 
معصوم زاده جوزدانی ش.ش 2652 نس��بت با متوفیه فرزند 5- زهره معصوم زاده 
ش.ش 126 نس��بت با متوفیه فرزند 6- زهرا معصوم زاده جوزدانی ش.ش 53625 
نسبت با متوفیه فرزند 7- طاهره معصوم زاده ش.ش 42498 نسبت با متوفیه فرزند 
8- فاطمه مکاریان الیادرانی ش.ش 463 نسبت با متوفیه فرزند والغیر. 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 شد. م الف29959 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
حصر وراثت

11/92 خانم زهرا سادات دارای شناسنامه شماره 7186 به شرح دادخواست به کالسۀ 
5676/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان س��ید علی طاعات بشناس��نامه 577 در تاریخ 1393/12/21 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پسر 
و یک دختر و یک همسر:1- سید حسین طاعات ش.ش 864 نسبت بامتوفی فرزند 
پسر 2- زهرا سادات طاعات ش.ش 7186 نسبت با متوفی فرزند دختر 3- عصمت 
صبوری س��یچانی ش.ش 38238 نس��بت بامتوفی همس��ر والغیر. 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 شد. م الف:29958 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/93 آقای مهدی جانثاری الدانی دارای شناسنامه شماره 28 به شرح دادخواست به 
کالسۀ 5675/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان غالمرضا جانثاری الدانی بشناسنامه 26 در تاریخ 1394/10/10 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به چهار پسر و 2 دختر و یک همس��ر:1- مهدی جانثاری الدانی ش.ش 28  نسبت 
با متوفی فرزن��د 2- محمد جانثاری الدانی ش.ش 1085 نس��بت ب��ا متوفی فرزند 
3- عبدالرسول جانثاری الدانی ش.ش 20 نسبت با متوفی فرزند 4- اکبر جانثاری 
ش.ش 1 نس��بت با متوفی فرزند 5- فاطمه جانثاری الدانی ش.ش 1048 نسبت با 
متوفی فرزند 6- مهناز جانثاری الدانی ش.ش 1271041073 نسبت با متوفی فرزند 
7- زهرا کامران کوهانستانی ش.ش 4 نسبت با متوفی همسر والغیر. 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 شد. م الف:29957 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 
حصر وراثت

11/94 آقای عباسعلی هاشم پور با وکالت محسن شجاعی دارای شناسنامه شماره 
1476 به شرح دادخواست به کالسۀ 5680/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد هاشم پور بشناسنامه 1714 
در تاریخ 1382/8/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر:1- عباسعلی هاشم پور ش.ش 1476 
نس��بت با متوفی فرزند پسر 2- حسنعلی هاش��م پور ش.ش 13 نسبت با متوفی 
پسر 3- صدیقه هاشم پور ش.ش 1474 نسبت با متوفی دختر 4- صفا هاشم پور 
ش.ش 1475 نسبت با متوفی فرزند دختر والغیر. 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 باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف:29956 ش��عبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :
بازى گوشى كودك در خردسالى اش، مايه فزونى 

عقل در بزرگسالى اوست.
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آشپزی

گوناگون

    

 م�واد الزم: پي��از 1 ع��دد، ک��ره )ذوب ش��ده( 80 گ��رم، روغ��ن ماي��ع  
به مقدار الزم، س��ير )کوبيده ش��ده( 2 حبه، ماهيچه گوس��فند  450 گرم، 
 زعفران 3 قاشق سوپخوري، هويج )نصف شده( 2 عدد، برگ بو 2 عدد، نمک و
 فلف���ل س���ياه ب��ه مق���دار الزم، برنج3پيمان���ه، ش���بت خش���ک

 3 قاشق سوپخوري، چوب دارچين 2 تکه.
روش تهيه: پي��از را در قابلمه اي حاوي 30 گرم از ک��ره و روغن داغ، تفت 
 دهيد تا نرم و شفاف شود، سپس سير را به آن افزوده و مجددا تفت دهيد تا 
طاليي رنگ ش��ود؛ ماهيچه را به قابلمه افزوده، حرارت را زياد کنيد و تفت 
 دهيد، س��پس يک قاش��ق س��وپخوري زعفران را به همراه 500 ميلي ليتر 
آب جوش، هويج، برگ بو و فلفل به قابلمه اضافه کرده، حرارت را زياد کنيد 

تا جوش آيد. 
زماني که جوش آمد، حرارت را ماليم کنيد و در قابلمه را بگذاريد تا ماهيچه 
به مدت س��ه س��اعت و نيم بپزد. در اواخر پخت، مقداري نمک به آن اضافه 
کرده و در آخر، برگ بو را از آن خارج کنيد.آب روي برنج خيس  شده را خالي 
کنيد و آن را به مدت 10 تا 14 دقيقه داخل  قابلمه  اي حاوي آب جوش، روي 
حرارت زياد بريزيد تا آماده ش��ود، س��پس آبکش کنيد؛ در قابلمه اي ديگر، 

مقداري روغن ريخته و روي حرارت ماليم قرار دهيد تا داغ شود. 
 يک اليه برن��ج آبکش ش��ده داخل آن ريخته، س��پس مقداري از ش��بت و 
 يک تکه چوب دارچين را روي برنج بريزيد. به همين ترتيب، ش��بت و بقيه 
چوب دارچين را البه الي برن��ج ريخته و در آخر، روي آن را با برنج س��فيد 
بپوش��انيد. در قابلمه را بگذاريد. بقيه کره را با سه قاشق سوپ خوري روغن 
مايع، روي حرارت ماليم، داغ کنيد. زماني که بخار برنج بلند شد، آن را روي 
 برنج ريخته، در قابلم��ه را بگذاريد و حرارت را ماليم کني��د تا برنج به مدت

30 دقيقه دم بکشد.

در اين نوشته با کشورهايی آشنا می ش��ويد که اساسا نيروهای مسلح ندارند. 
 در مورد هريک از آنه��ا به »چرا«يی قضيه هم اش��اره می کنيم؛ برخی از آنها 
 به دليل تاريخچه آن کشور بوده و برخی ديگر به خاطر موقعيت مکانی شان. 
اما در بسياری از حالت ها، نوعی برنامه پشتيبانی هم برای زمانی طرح ريزی 

شده که کشور مورد حمله قرار می گيرد يا در آن اعالم جنگ می شود.

 البته ژاپن در اين ليس��ت قرار نمی گيرد چون نيروی نظامی دارد ولی طبق
 بند 2 قانون اساسی اين کشور به طور رسمی در درون مرزش نيروی نظامی 

نداشته و اين نيروهای دفاعی برای دفاع از مرزهای ملی هستند.
 ۱. جزایر مارشال

از زمان شکل گيری اين کشور تنها نيروی نظامی در آن واحد پليس بوده که 
برای امنيت داخلی آن کشور کاربرد داش��ته و يک واحد نظارت دريايی هم 
 دارد. بخش بازرسی پليس دريايی آن را هم افراد نظامی کمی می چرخانند و

  يک کش��تی کوچ��ک ب��رای گش��ت اقيانوس��ی ب��ه ن��ام Lomor دارد. 
دفاع از اين کشور بر عهده اياالت متحده است.

2. واتيکان
واتيکان دارای يک مرکز پليس برای حفاظت داخلی است. گارد سوئيسی آن 
هم يک واحد وابسته به حوزه » سرير مقدس« است، نه منطقه شهری واتيکان.

براساس قوانين اين جمهوری ايتاليايی، هيچ نيروی دفاعی در آن وجود ندارد 
 چرا که ممکن اس��ت باعث نقض بی طرفی واتيکان ش��ود. با اين همه به طور 
 غير رس��می ني��روی نظام��ی ايتاليا از ش��هر واتي��کان محافظ��ت می کند. 

گارد  سلطنتی و گارد مجلل آن هم در سال 1۹۷0 منحل شد.
3. پاالئو

از زمان تأس��يس اين کش��ور، تنها نيروهای مجاز در آن ني��روی پليس بوده 
که ش��امل يک واحد نظارت درياي��ی30 نفره از مردان ب��رای امنيت داخلی 
است. نظارت دريايی مجهز به سالح بوده و دارای يک کشتی کوچک گشت 
اقيانوس��ی به نام President H.I.Remeliik است. کمک دفاعی به اين 

کشور از سوی اياالت متحده و تحت معاهده ارتباط آزاد صورت می گيرد.

طرز تهيه شبت پلو 
با ماهيچه

این كشورها نيروی نظامى ندارند)۱(

مهارت های زندگی
پس انداز کردن پول از کارهايی است که گفتنش از عمل کردنش بسيار 
ساده تر اس��ت. همه می دانند که بايد پول ش��ان را پس انداز کنند ولی 

بيشتر افراد در انجام آن با مشکل روبرو می شوند.
نکات زیر به شما كمک مى كند كه بهتر بتوانيد پس انداز كنيد: 

برای رسيدن به هدف خود زمان مشخص کنيد
 نمی توان هدفی داش��ت و زمانی برای رس��يدن ب��ه آن در نظر نگرفت. 
زيرا رسيدن به هدف در زمان مشخصی می تواند لذت بخش و مفيد باشد 
 و اگر قرار باشد ش��ما س��ال ها پول کمی پس انداز کنيد و معلوم نباشد 

کی به هدف خود می رسيد، دلسرد و مايوس خواهيد شد. 
 طبق درآمد خ��ود و ه��دف معقوالنه ای ک��ه در مرحله قب��ل انتخاب 
کرده ايد، زمانی را برای رس��يدن به آن هدف در نظر گرفته و پول تان را 

پس انداز کنيد.
برای پس انداز کردن، هزينه هايی که بايد در طول يک ماه انجام دهيد، 

را يادداشت کنيد.
 ثب��ت درآمد، هزينه ه��ا و مق��دار باقيمان��ده از پول تان به ش��ما برای 
برآورد بهتر کمک می کند. سعی کنيد تا جايی که امکان دارد هزينه های 
 خود را کاهش دهيد تا بتوانيد پول بيش��تری پس انداز کنيد تا يک قدم 

به هدف تان نزديک تر شويد. 
 حواس تان باش��د که اگر نتوانيد از هزينه های خود بکاهيد دس��تيابی 
به هدف تان برای تان مش��کل خواهد بود. بايد به جزييات هزينه های 

خود توجه بيشتری کنيد. برای اين کار يک دفترچه کوچک تهيه کنيد 
 و آن را هميش��ه همراه خود داش��ته باش��يد. همچنين در حال حاضر 
برنامه هايی برای موبايل وج��ود دارند که می تواني��د از آنها برای ثبت 

هزينه های خود استفاده کنيد.

در زندگى های پرخرج امروزی 
چگونه پس انداز كنيم؟ )2(

معرفی کتاب

کتاب » فرهنگ واژگان و اصطالحات طنز«  نوشته» محمدرضا اصالنی«  
شامل مدخل هايی اس��ت که به حيطه های مختلف طنزهای نوشتاری و 

گفتاری و نمايشی می پردازد.
 محمدرضا اصالنی )همدان( در بيس��ت و يکم و خرداد ماه س��ال134۷ 
 در تهران متولد ش��د. وی دکترای رش��ته زبان شناس��ی همگانی است و 

از او تاکنون چند کتاب و مقاله در نشريات مختلف به چاپ رسيده است.
اولين کتاب او با نام » بهرام صادقی، دفتر هفتم چهره های قرن بيستمی 
ايران« در س��ال 1381 و دومين کتابش با نام » صادق چوبک، دفتر دهم 
چهره های قرن بيستمی ايران« در سال 1383 منتشر شد. اين نويسنده 
 در س��ال 13۷8 برنده جايزه قلم بلورين شش��مين جشنواره مطبوعات و 
به عنوان بهترين منتقد ادبی سال برگزيده شد و همچنين در سال 1382 

رتبه اول سومين جشنواره کتاب معلم را کسب کرد.
کتاب » فرهنگ واژگان و اصطالحات طنز« اثری ديگر از اصالنی اس��ت 
 که فرهنگی تخصصی در زمينه طنز در ايران اس��ت. اين کتاب مش��تمل 
بر مدخل هايی اس��ت که به حيطه ه��ای مختلف طنزهای نوش��تاری و 
گفتاری و نمايشی می پردازد و گفتنی است که بيشتر اين مدخل ها شامل 

نمونه هايی از مشهورترين و مطرح ترين آثار طنز در ادبيات فارسی است.
 در توضيحات��ی در نش��ر مرواريد درباره اي��ن کتاب آمده ک��ه اين کتاب 
400 صفحه و بالغ بر300 مدخل و بيش از100 مدخل دايره المعارفی و 
همراه با نمونه های متعدد برگزيده از آثار ش��اخص ادبيات ايران و جهان 
اس��ت. کتاب حاضر همچنين دارای مدخل های خ��اص فرهنگ ايرانی 
 مانند تعزيه،  جشن انگورچينی، خروس بازی، طنز فقهی، کاريکلماتور و 

 مدخ��ل ه��ای خ��اص فرهن��گ غرب��ی مانن��د خن��ده کارناوال��ی، 
ضيافت دلقک ها، طنز جوونالی، فارس قرون وس��طايی و... و مدخل های 

خاص فرهنگ عربی مانند ادبيات، نوادر جحوی و قتال است.
 کت��اب » فرهن��گ واژگان و اصطالح��ات طن��ز« را انتش��ارات مرواريد 

در قطع رقعی منتشر کرده است.

فرهنگ واژگان و اصطالحات طنز 

 حواس پرتى چيست ؟
حواس پرتی نقطه مقابل تمرکز حواس است. »تمرکز  حواس، 
اس��تعدادثابت نگه داش��تن توجه و دقت روی موضوع يا کاری 
 اس��ت که به مي��ل و اراده انتخاب ش��ده اس��ت و مانع ش��دن 
از اين که اين دقت و توجه به موضوعات ديگری متوجه شود« 
 به تعبير ديگر تمرک��ز حواس، عملی دفاعی علي��ه تاخت و تاز

  افکار خارجی اس��ت که اين اف��کار باعث ح��واس پرتی افراد 
می ش��وند . بنابر اين ح��واس پرتی يعنی خارج ش��دن از روند 

مطالعه و فرو رفتن در افکار و تخيالت يا انجام کار ديگر.
عوامل برهم زننده تمركز و هوشياری

 انج��ام کاره��ای خس��ته کننده: برخ��ی از وظاي��ف م��ا در 
 طول روز جالب تر از بقيه است. بنابراين کامال طبيعی است حين 

انجام کارهای خسته کننده تمرکز بيشتر مختل شود. 
 وقتی بی حوصله هس��تيد هر چيزی، از تماس تلفنی گرفته تا 
گ��رد و غب��ار روی مي��ز کار می تواند تمرک��ز ش��ما را از بين 
بب��رد. بنابراين برای ح��ل اين مش��کل، بين کار ب��ه خودتان 
 اس��تراحت دهيد و با يک ليوان چای يا بيس��کويت از خودتان 

پذيرايی کنيد.
اف��کار آزاردهنده: به ط��ور حت��م کار کردن در ش��رايطی که 
نگران هس��تيد، س��اده نيس��ت. اگر دائم به برنامه های مربوط 
به بچه های ت��ان فکر می کنيد ي��ا اگر هنوز باب��ت بحث کاری 
ديروز ناراحت هس��تيد، مطمئ��ن باش��يد نمی توانيد در محل 
 کارتان هم موفق عمل کنيد. چون اين افکار عامل مهمی برای 

برهم زدن تمرکز است. 
اگر ش��ما هم ب��ا اين مش��کل روب��رو هس��تيد، ب��رای تمرکز 
 بيش��تر و پيش��گيری از بروز بيماری های مختلف بهتر اس��ت 
اف��کار آزاردهنده را روی کاغذی يادداش��ت کني��د تا وضعيت 

بهتر شود.
انجام چند کار با هم: کودک خردسال تان را در آغوش گرفته ايد 

و کتاب می خوانيد. 
در همين زمان پاسخ ايميلی را هم می دهيد و برای خريد روزانه 
هم فهرست تهيه می کنيد! اگر شما هم در انجام چنين کارهايی 
استاد ش��ده ايد و می توانيد چندين کار متفاوت را در يک زمان 

انجام دهيد، دوباره و با دقتی بيشتر به شرايط بينديشيد. 
تحقيقات نشان داده است هر بار که انس��ان توجه و تمرکزش 
 را تغيير می دهد ت��ا کار ديگ��ری انجام دهد، زمانی از دس��ت 
خواهد رفت. بنابراين نتيجه می گيريم انجام س��ه کار هم زمان 
بيشتر از انجام دادن آن ها به ترتيب و پشت سر هم زمان می برد. 
 پس ت��ا جاي��ی ک��ه ام��کان دارد در هر زم��ان تنها ي��ک کار 
 خ��اص را انج��ام دهي��د. ب��ا اي��ن کار از نگرانی و اس��ترس و 

بروز مشکالت جسمی ناشی از آن نيز پيشگيری می کنيد.
گرسنگی: مغز بدون تامين سوخت مورد نياز نمی تواند درست 
عمل کند؛ البته حواس تان باشد صبحانه يکی از مهم ترين منابع 
تامين مواد غذايی مورد نياز بدن است که نبايد فراموش شود. 
بنابراين هميش��ه به فکر تامي��ن انرژی باش��يد و اجازه ندهيد 

گرسنگی، قدرت توجه و تمرکز را از شما بگيرد.
استرس و خستگی: استرس مش��کالت زيادی برای فرد ايجاد 
می کند که بر هم خوردن تمرکز يکی از آن هاست. البته وقتی 
اين تاثيرات در جسم هم خودشان را نشان دهند، شرايط بدتر 
می شود؛ مثل عضالت سفت و دردناک، سردرد يا افزايش ضربان 
قلب. مطمئن باشيد اين موارد همگی می توانند تمرکز شما را 

از بين ببرند. عالوه بر استرس، نبايد از خستگی هم غافل شد.
 مطالع��ات نش��ان می ده��د کم خواب��ی می توان��د تمرک��ز و 
حافظه کوتاه مدت را تحت تاثير ق��رار دهد. بنابراين هيچ وقت 
به بهانه انجام کار يا تفريح، خواب شبانه کافی)۹-۷ ساعت( را 

ناديده نگيريد.
کوچک شدن مغز: با کوچک ش��دن مغز، بخش هايی از آن که 
مس��وول برخی اعمال در انسان اس��ت، تحليل رفته و به مرور 
از بين می رون��د. همين مس��اله رفته رفته باع��ث ايجاد برخی 
مشکالت از قبيل بروز آلزايمر و زوال عقل شده و افراد سالمند و 

اطرافيان آن ها را با دردسرهای زيادی مواجه می کند.
کم توجهی: برخی پزش��کان معتقدند حواس پرتی در بيش��تر 
موارد مربوط به کم توجهی اس��ت و ارتباطی با بيماری مغزی 
ندارد. به طور کلی برای ب��ه ياد آوردن موضوع ي��ا انبار کردن 
 اطالع��ات ب��ر روی حافظه، باي��د ابت��دا آن ها را ضب��ط کرد و 

بايد دانست که چگونه اين اطالعات را جمع آوری کرد.
 راهکارهایى برای جلوگيری از حواس پرتى

يادداش��ت کني��د: يک��ی از راهکارها اين اس��ت ک��ه هر وقت 
وسط انجام دادن کارتان به سراغ ديدن س��ايت يا سايت های 
 اينترنت��ی می رويد ي��ا تلفن ت��ان را چک می کني��د يا جلوی 

برنام��ه تلويزيونی م��ی نش��ينيد، در دفترچه يادداش��ت تان 
بنويسيد. به اين ترتيب دفعه بعد که هر يک از اين کارها را انجام 

داديد، هوشيارانه خواهد بود. 
 مثال ه��ر بار که تلف��ن تان را چ��ک می کنيد، ي��ک خط روی 
برگه ای بکش��يد که به منزله تعداد بررس��ی ه��ای تلفن تان 
 اس��ت. به اين ترتي��ب ضمي��ر ناخ��ودآگاه تان فعال ش��ده و 
موقع انجام دادن هر يک از کارهای فوق هوشيار خواهيد بود و 

اين رفتارها را ناخودآگاهانه انجام نمی دهيد.
موضوع حواس پرتی را بنويس��يد: به ياد داش��ته باشيد هرچه 
بتوانيد وس��ايل محيط اطراف مطالعه تان را منظم تر بچينيد 
 و در عي��ن حال س��ادگی آن را ه��م رعايت کني��د متمرکزتر 
می شويد. به خودتان بگوييد که در چه ساعتی اجازه تخيل يا 

فکر کردن داريد. 
 موضوع ح��واس پرت��ی ت��ان را يادداش��ت کنيد، ب��رای خود 
 چند پل��ه تا رس��يدن ب��ه تمرک��ز طراح��ی کنيد ک��ه در آن 
از 5 دقيقه يا... ش��روع و به زمان های طوالنی تر برسيد. گاهی 
اوقات کار بيش از حد شما را خسته می کند تا جايی که به دنبال 
موضوعی برای فرار هس��تيد يا ممکن است در مورد موضوعات 
 مورد عالقه تان زياد روياپ��ردازی کنيد و به جای پيروی کردن 
از برنام��ه ای منظم در تخي��الت تان فرو رويد. ب��ا يافتن دليل 

حواس پرتی تان می توانيد آن را نيز درمان کنيد.
فرمان تمرکز را به دس��ت بگيريد: موثرترين عواملی که تمرکز 
را قوی يا ضعيف می کند به ريش��ه های درونی مانند ش��رايط 
جس��می، روحی، انگيزش و ش��يوه ه��ای يادگيری بس��تگی 
 دارد. اگر م��ی خواهيد تمرکز ب��ه يادگيری ت��ان کمک کند و 

مانع تراشی نکند اين تمرين ها را به کار ببريد. 
ارزشی که برای کارتان قائل می شويد و انگيزه  و هدف شما، به 
حافظه تان اجازه تمرکز يا حواس پرتی می دهد؛ علت و فوايد 

کاری که می کنيد را پيدا کنيد تا قدرت تمرکز داشته باشيد.
محيط را هم��راه خود کنيد: يک��ی از مواقعی ک��ه خيلی افراد 
حواس ش��ان پرت می ش��ود و تمرک��ز ندارند، زم��ان مطالعه 
اس��ت. راس��تی چرا خيلی از افراد نم��ی توانند ج��ز کتاب ها 
و جزوه های درس��ی ش��ان کتاب ديگ��ری بخوانن��د و تمرکز 
خود را در طول مطالعه حفظ کنند؟ محيط مطالعه ش��ما می 
تواند منزل، مدرس��ه، دانش��گاه، کتابخانه يا... با تمامی افراد و 
 اش��يا و فضای فيزيکی آن باش��د. اما ويژگی مزاحم اغلب اين 
محيط ها برای ايجاد تمرکز، مناس��ب نبودن نور، صدا، راحتی 
مکان يا افراد و واکنش های آنان است. در گام اول شرايط تان را 

 بپذيريد و نخواهيد هر بار به نداشته های تان فکر کنيد، نيمی از 
همراه شدن با محيط است. 

 ذهن ب��رای تمرکز ب��ر مطلبی که ش��ما آن را مهم م��ی دانيد 
به کمک نياز دارد؛ مثال محلی که اغلب در آن مطالعه می کنيد 
 و استفاده از عطری که هنگام مطالعه و روز امتحان دادن از آن
 استفاده می کنيد در يادآوری آنچه خوانده ايد تمرکزآور است. 
 اگر صدای محيط برای ش��ما آزاردهنده اس��ت م��ی توانيد از 

ساعت های آرام تر محيط مثل اوايل صبح يا اواخر شب استفاده 
 کنيد. به ياد داشته باش��يد هرچه بتوانيد وسايل محيط اطراف 
مطالعه تان را منظم تر بچينيد و در عين حال سادگی آن را هم 

رعايت کنيد متمرکزتر می شويد.
زندگی را دوست داشته باشيد:

 اگر ب��ه مفهوم زندگ��ی و اهميت وج��ود اطرافيان ت��ان توجه 
نشان دهيد، هرگز دچار نگرانی و اضطرابی نمی شويد که جلوی 
متمرکز شدن تان را بگيرد. وقتی به زندگی و هر چه در آن است 
عش��ق بورزيد می توانيد راحت تر به کار مورد عالقه تان توجه 

نشان دهيد.

راهکارهایی برای جلوگيري از  حواس پرتی
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