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رهبر انقالب در دیدار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی:

فضای دبیرخانه شورای عالی امنیت باید 
انقالبی  باشد
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جدال تیم های برانکو و استیماچ در حضور هواداران 
پرشمار در ورزش��گاه آزادی نمایش فوتبالی بود که 

چرت را از کی روش گرفت. چند صباحی است...

رهبرانقالب اسالمی با تاکید براینکه باید در 
مقابل جریان مخالف تفکر انقالبی ایستاد، 
تاکید کردند: فضای دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی باید کامال انقالبی و حزب اللهی 
باش��د. حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهبر 

معظم انقالب اسالمی در دیدار امیر دریابان 
شمخانی دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی و 
معاونان و کارشناس��ان دبیرخانه ش��ورا، با 
اش��اره به پیچیدگی و ابعاد مختلف مقوله 

»امنیت« در دنیای امروز...

امام جمعه موقت تهران گفت: نباید فصل انتخابات، 
فصل التهابات، شایعات دروغ و فصل اختالفات باشد.

آیت اهلل س��ید احمد خاتمی در مراس��م بزرگداشت 
دهه فجر، اظهار کرد: نامزدهای انتخاباتی و هواداران 
آنها مراقب باش��ند که با صحبت های خود بذر تفرقه 
و دعوا در جامعه نپاش��ند. نامزدهای انتخاباتی نباید 
زودتر از موعد، تبلیغ��ات خود را ش��روع کنند و در 
تبلیغات خود به تخریب رقیبان خود بپردازند، بلکه 
باید در هن��گام تبلیغات ظرفیت های خ��ود را بازگو 
کنند. وی با بیان اینکه »انتخاب اصلح یعنی شورای 
نگهبان کف صالحیت ها را تعیین کند و مردم سقف 
صالحیت ها را انتخاب کنند«، گفت: قرآن تقوا را یکی 
از ویژگی های افراد خبره می داند و از جلوه های تقوای 
سیاسی که باید در یک نامزد اصلح باشد همراهی با 
والیت و والیتمداری است و اگر کسانی که با والیت 
زاویه دارند به مراکز تصمیم گیری راه یابند، به کشور 

ضربه می زنند...

 نتای��ج یک تحقیق نش��ان داده، س��یانور ب��ه دلیل 
سرازیرشدن رسوبات و نشست آن از دیواره سد باطله 

که محل انباشت پسماند و رسوبات معدن ...

مدیرکل امور اجتماعی اس��تانداری اصفهان با بیان 
اینکه بانک اطالعات خیریه ها در اصفهان راه اندازی 

می شود، گفت: نخستین فاز بانک اطالعاتی ...

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: برنامه ریزی ما 
این است که هرسال ۱۵ هزار شغل به صورت مستقیم 

در این استان تولید شود...

رییس سازمان توسعه تجارت در همایش فرصت های 
 تج��اری و س��رمایه گذاری ای��ران و تایلن��د گفت: 

باید مناسبات ایران و تایلند را از سطح...

فوتبالی که چرت
 را از کی روش گرفت

فصل انتخابات، 
فصل اختالفات نباشد

 سیانور، در یک قدمی 
حیات وحش موته

بانک اطالعات خیریه ها 
در اصفهان راه اندازی می شود

۱۵ هزار شغل درچهارمحال و 
بختیاری ایجاد می شود

 موافقت نامه بازرگانی ایران
 و تایلند امضا شد
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به دنبال نوآوری جدید 
در سیستم جایگاه های سوخت تک پمپی؛

پیش به سوی 
صف های کوتاه بنزین

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

اصفهان میزبان جشنواره فیلم فجر شد
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رهبرانقالب اسالمی با تاکید براینکه باید در مقابل 
جریان مخالف تفکر انقالبی ایستاد، تاکید کردند: 
فضای دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی باید کامال 

انقالبی و حزب اللهی باشد.
به گزارش مهر، حضرت آیــت اهلل خامنه ای رهبر 
معظــم انقالب اســالمی در دیدار امیــر دریابان 
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و معاونان 
و کارشناسان دبیرخانه شورا، با اشاره به پیچیدگی 
و ابعاد مختلف مقوله »امنیــت« در دنیای امروز، 
وظیفه شــورای عالی امنیت ملی را تصمیم گیری 
در چارچوب نــگاه کالن و چند بعــدی به مقوله 
امنیت، و وظیفه مهم دبیرخانه را »تصمیم سازی« 
برای ایجاد مســیر صحیح »تصمیــم گیری« در 
شــورای عالی امنیت ملی خواندند و تأکید کردند: 
برای آنکه دبیرخانــه نقش بســیار مهم تصمیم 
ســازی را به درســتی و به خوبی انجام دهد، باید 
 فضای حاکم بر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و

  جهــت گیــری هــای آن، کامــال منطبــق بر 
»تفکر صحیح و خالص انقالبی و حزب اللهی« باشد.

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه امنیت یکی از 
حیاتی ترین نیازهای جامعه است و بر همین اساس 
در قرآن کریم بارها به آن اشاره شده است، افزودند: 
امروز مقوله امنیت از یک موضوع نظامی و امنیتی 
صرف خارج شده و دارای ابعاد اقتصادی، معیشتی، 
فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، روانی و اخالقی است.

حضرت آیت اهلل خامنه ای وظیفه اصلی شورای عالی 
امنیت ملی را نگاه جامع به مقوله امنیت و با در نظر 
گرفتن همه ابعاد آن، خواندند و گفتند: دبیرخانه 
شورا باید وظیفه مهم تصمیم سازی را به گونه ای 
انجام دهــد که تصمیم گیری های شــورای عالی 
امنیت ملــی در چارچوب نگاه صحیــح به مقوله 

امنیت باشد.
 ایشان با اشــاره به فعالیت های مختلف دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی، خاطرنشان کردند: انجام 
صحیح نقش تصمیم ســازی دبیرخانه منوط به 
حاکم بودن »فضای صددرصد انقالبی« در این نهاد 
است؛ زیرا اگر جهت گیری های زاویه دار با انقالب 
اســالمی در دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی 
تأثیرگذار شــود، نتیجه مطلوب به دست نخواهد 
آمد.رهبر انقالب با تأکیــد بر اینکه »جهت گیری 
و گرایش های انقالبی«، توهمات و کلیات محض 
نیســتند، افزودند: گرایش ها و جهت گیری های 
انقالبی، واقعی و کامال روشــن و واضح و مبتنی بر 

بیانات امام )ره( است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تالش برخی 
برای جابــه جایی خطوط اصلی و روشــن انقالب 
تأکید کردند: امام)ره( »مظهر انقالب اســالمی« 
 اســت و بر همین اســاس، بیانات ایشــان که در 
ده ها جلد کتاب مدون شده، »مبانی انقالب« است.

ایشــان موارد تکرار شــونده در بیانات امام)ره( را 

»خطوط اساسی و اصول انقالب اسالمی« خواندند 
و گفتنــد: براســاس ســخنان امام)ره(،موضوع 
»مردم«، »استقالل کشور«، »تدین و پایبندی به 
مبانی اسالمی«، »مبارزه با استکبار و زورگویی«، 
»مسئله فلســطین«، »موضوع معیشت مردم«، 
»توجه به مستضعفین و رفع فقر«، خطوط اصلی 
انقالب هستند که از ترکیب آنها »هندسه انقالب« 

به دست می آید.
رهبر انقالب بــا تأکید بــر اینکــه تصمیم های 
شورای عالی امنیت ملی باید در چارچوب خطوط 
اصلی انقالب باشد، خاطر نشــان کردند: باید در 
شــورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه این شــورا، 
»تفکر انقالبی صحیــح و خالص حــزب اللهی« 

حاکم باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: از همان ابتدای 
پیروزی انقالب اسالمی، برخی تفکر انقالبی را قبول 
نداشتند و برخی هم با اینکه در داخل نظام بودند، 
اما اعتقادی به مبارزه با استکبار نداشتند که باید 

در مقابل این جریان ایستاد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه در ۳۷ سال 
گذشته، همواره مبارزه وجود داشته است، گفتند: 
البته امروز به واسطه شــیوه های جدید و پیچیده 
دشمن، همچون موضوع فضای سایبری و تأثیرات 
فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی و ضد امنیتی آن، این 

مبارزه سخت تر و حساس تر شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، با اشــاره به تأثیر آرام و 
بی سر و صدای شــیوه های جدید در »امنیت زیر 
پوستی جامعه« خاطرنشــان کردند: شورای عالی 
امنیت ملی باید به همه این مسایل در بخش های 
مختلف رسیدگی و تصمیم گیری کند و بر همین 
اساس دبیرخانه شــورا نیز باید با اندیشه کارآمد و 
تالش خستگی ناپذیر و کار کارشناسی مبتنی بر 
تفکر انقالبی، تصمیم سازی صحیح را برای مقابله با 
شیوه های پیچیده و جدید ضد امنیتی انجام دهد.

ایشان در پایان سخنان خود، امیر دریابان شمخانی 
را در ردیف یادگاران بســیار خــوب دوران دفاع 
مقدس خواندند و از زحمات و تالش های دبیرخانه 
شورا در تهیه گزارش های کاربردی و به هنگام در 

موضوعات مختلف قدردانی کردند.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اسالمی، شمخانی 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی، با بیان گزارشــی 
از فعالیت هــای دبیرخانه، »سیاســت گذاری«، 
»هماهنگی« و »نظارت« را ســه مأموریت اصلی 
شورای عالی امنیت ملی دانست و گفت: دبیرخانه 
شورا، حمایت و پشتیبانی تخصصی از تصمیمات 
شــورای عالی امنیت ملی را برعهــده دارد و این 
ظرفیت همواره باید در خدمت سیاست های کالن 

نظام و رهبری باشد و ارتقا یابد.

رییس مرکــز تحقیقات اســتراتژیک گفــت: ایران و روســیه نقش 
تاثیرگذاری را در عرصه جهانی برعهده دارند و توســعه روابط در همه 

زمینه ها در کنار تعامالت منطقه ای و بین المللی بسیار مهم است.
علی اکبر والیتی در مراسم افتتاحیه کنفرانس همکاری ایران و روسیه 
در ژیوپلتیک معاصر در روسیه شرکت و طی سخنانی، دیدگاه های خود 
را در زمینه همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی و همچنین 

شرایط نوین بین المللی مطرح کرد.
مشــاور مقام معظم رهبری، به شــرایط بیــن المللی اشــاره کرد و 
گفت:شــرایط انتقالی در نظام بین المللی و وجود ابهام استراتژیک در 
سطح بین المللی ما را ملزم به تبادل نظر و همفکری بیشتر می سازد و 
باید تاکید کرد که دوران سلطه یک کشور بر تمامی مقدرات جهان به 
پایان رسیده و وضع موجود جهانی نتیجه این سیاست های یک جانبه 
گرایانه است و در این میان ایران و روسیه می توانند از طریق همکاری 
با یکدیگر به ایجاد نظامی عادالنه تر در ســطح جهانی کمک کنند که 
این مسیر به خوبی ترسیم شــده و در دیدگاه های مقام معظم رهبری 
سیاست نگاه به شرق و توسعه روابط راهبردی و استراتژیک با اهتمام و 

جدیت دنبال می شود.
رییس مرکز تحقیقات اســتراتژیک با اشــاره به تفاوت های مبنایی 
بــا برخی از کشــورها که در تــالش بــرای ایجاد ســلطه در منطقه 
هســتند تاکید کرد: ایران و روســیه روابط و منافع بســیار راهبردی 
و اســتراتژیک با یکدیگر داشــته و در زمینه های منطقــه ای و بین 
المللــی نیز دیــدگاه های مشــترکی دارنــد و بایــد از فرصت های 
 به دســت آمده در روابط بین المللــی به طور گســترده بهره برداری

 کنیم.
والیتی به بسترهای تحکیم راهبردی روابط اشاره کرد و گفت: روسیه 
و ایران باید تحکیم همکاری های راهبــردی میان خود با قدرت های 
آســیایی و غیرغربی برای به وجود آوردن دنیایی عادالنه تر، توســعه 
همکاری های اقتصادی و همچنین همکاری با کشــورهای منطقه در 
جهت به وجود آوردن شرایط توســعه اقتصادی و سیاسی را در دستور 

کار قرار دهند.
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل با اشاره به جایگاه روسیه 
در سیاســت خارجی ایران تصریح کرد: روســیه جایگاه مهمی را در 
سیاست خارجی ایران دارد و دو کشــور نقش تاثیرگذاری را در عرصه 
جهانی برعهده دارند و توسعه روابط در همه زمینه ها از جمله سیاسی، 
دفاعی، تجاری، سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی و دیگر موضوعات در 
 همکاری های دو جانبه در کنار تعامالت منطقه ای و بین المللی بسیار

 مهم است.
رییس مرکز تحقیقات اســتراتژیک به اقدامــات دول غربی و آمریکا 
و ایجاد تهدید در منطقه و برای کشــورهای مختلــف از جمله ایران 
و روســیه هم اشــاره و خاطر نشــان کرد: ایران و روســیه در شرایط 
جدید، ابعــاد نوینی را باید فراهــم و تدارک ببینند تا بتوانند شــدت 
 و حجم تهدیدات را نیز پاســخ دهند و توســعه روابط اســتراتژیک و 
 بلند مدت می تواند نقش تاثیر گذار خود را در تمامی زمینه ها به دنبال 

داشته باشد.

والیتی در اجالس همکاری ایران و روسیه:

 روابط ایران و روسیه کمک به صلح 
و ثبات منطقه ای و جهانی است

رییس قوه قضاییه با اشــاره به این مطلب کــه قوه قضاییه 
در تمام دنیــا نمونه بی بدیلی از حیث اســتقالل و دارا بودن 
اختیارات است گفت: این اســتقالل برای اینکه در همه امور 
جاری باشد نیازمند این است هرکسی در حد مسئولیتش به 

حفظ آن کمک کند.
آیت اهلل صادق آملی الریجانی رییس قوه قضاییه در مراســم 
افتتاح ســاختمان جدید دیوان عدالت اداری گفت: انقالب 
اسالمی ما حادثه ای بی بدیل و بی نظیر بود و هرچه بیشتر در 
تاریخ جلو می رویم می توانیم به شاخص های ویژه این نظام 

فلسفی سیاسی در جهان امروز پی ببریم.
 وی افزود: عالوه بر بــی بدیل بودن اصل ایــن نظام یکی از 
ویژگی های نظام بی بدیل بودن نظام قضایی کشــور است، 

نحوه چینش قوا در جمهوری اسالمی خاص است.
رییس قــوه قضاییه تصریح کرد: در هیچ کجــای دنیا روابط 
قوای ســه گانه اینگونه نیســت که علت آن هم وجود رهبر 

معظم انقالب است.
وی افزود: در هر کجای دنیا رییس قوه قضاییه به نحوی توسط 
قوه مجریه یا مقننه تعیین می شود، اما در نظام ما قوه قضاییه 

کامال مستقل از قوای دیگر است.

آیت اهلل صادق آملی الریجانی گفت: این اســتقالل در هیچ 
کدام از نظام های قضایــی دنیا وجود نــدارد و قوه قضاییه 
جمهوری اســالمی می تواند بگوید با استقالل کامل در کنار 

قوای دیگر زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می کند.
رییس قوه قضاییه گفت: مسئله استقالل قوه قضاییه موضوع 
مشخصی است و این استقالل برای اینکه در همه امور جاری 
باشد نیازمند این است هرکسی در حد مسئولیت خود به این 

حفظ استقالل کمک کند.
وی افزود: شاید در هیچ کجای دنیا صدق نکند که قوه قضاییه 
این مقدار اختیار قانونی داشته باشد، بنابراین دستگاه قضایی 

از حیث اختیارات هم در دنیا بی بدیل است.
آملی الریجانی گفت: در همین راستا توقع مردم هم از دستگاه 
قضایی باالســت و به همین جهت باید اعتماد مردم را جلب 
کنیم، اگر عدم سالمت در جایی از قوه قضاییه دیده شود مردم 

بی اعتماد می شوند.
رییس قوه قضایی گفت: امروز بعد از سی و چند سال می توانیم 
بگوییم قوه قضاییه مســیر تکاملی خود را طی کرده اســت، 
کســانی که اهل ثروت و قدرت بودند دیده شد که اگر تخلف 

کردند به محکمه کشیده شدند.

مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق با بیان این 
که هیچ کس نمی تواند کردها را از بیان حق سرنوشت 
خود منع یا حقوق آنها را انکار کند، تصریح کرد: زمان 
برگزاری همه پرســی درباره اســتقالل این اقلیم فرا 

رسیده است.
مسعود بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق در بیانیه ای 
گفت: برخی مســئوالن سیاســی محلی و مسئوالن 
کشورهای منطقه اظهارات نادرستی را درباره سرنوشت 
مردم کردســتان و همه پرســی ایراد می کنند. من از 

چنین اظهاراتی حیرت زده می شوم. 
بارزاني پیش از این هم درخصوص برگزاري همه پرسي 

اظهار نظر کرده بود.
فراخوان بارزانی برای برگزاری همه پرسی تعیین 

سرنوشت اقلیم
پیش تر اتحادیه اروپا اعالم کرد با برگزاری همه پرسی 
درباره استقالل کردستان عراق، در شرایط فعلی مخالف 
اســت. بارزانی تصریح کرد : هیچ کس نمی تواند مردم 
کردســتان را از بیان حق سرنوشت خود منع یا حقوق 

آنها را انکار کند.

 برگزاری همه پرســی به معنای اعالم تشکیل کشور 
نیست بلکه بیان اراده مردم اســت تا رهبران سیاسی 
اراده و تصمیــم مــردم را در زمان و مکان مناســب 

اجراکنند.
 اگر مردم کردســتان منتظر این هستند که دیگران به 
آنها استقالل ببخشند هرگز این مسئله رخ نخواهد داد. 
او گفت:  کسانی که کردستان را تقسیم کردند به خوبی 
می دانند که مرتکب اشتباه هایي در حق کردها شده اند.

  اکنون زمان برگزاری همه پرسی فرا رسیده، اما برخی 
تالش می کنند تا مانع آن شوند.

اظهارات بارزانی در حالی ایراد شــده کــه گروه های 
سیاســی کرد اخیرا به اختالف هاي میــان خود پایان 

دادند.
به تازگي در نشست » کمیته حل بحران اقلیم کردستان 
عراق« که از 9 عضو احزاب اصلی این اقلیم تشکیل شده 
بود مقرر شد تا اوضاع به پیش از بحران به وجود آمده در 
اقلیم در اکتبر گذشته بازگردد و این به معنای بازگشت 
نمایندگان اخراج شــده از پارلمان و وزرای مخالف در 

کابینه اقلیم کردستان عراق است.

امام جمعه موقت تهران گفت: نباید فصل انتخابات، فصل التهابات، شایعات دروغ و فصل 
اختالفات باشد.

آیت اهلل سید احمد خاتمی در مراسم بزرگداشت دهه فجر، اظهار کرد: نامزدهای انتخاباتی 
و هواداران آنها مراقب باشند که با صحبت های خود بذر تفرقه و دعوا در جامعه نپاشند. 
نامزدهای انتخاباتی نباید زودتر از موعد، تبلیغات خود را شروع کنند و در تبلیغات خود به 
تخریب رقیبان خود بپردازند، بلکه باید در هنگام تبلیغات ظرفیت های خود را بازگو کنند.

وی با بیان اینکه »انتخاب اصلح یعنی شورای نگهبان کف صالحیت ها را تعیین کند و 
مردم سقف صالحیت ها را انتخاب کنند«، گفت: قرآن تقوا را یکی از ویژگی های افراد 
خبره می داند و از جلوه های تقوای سیاسی که باید در یک نامزد اصلح باشد همراهی با 
والیت و والیتمداری است و اگر کسانی که با والیت زاویه دارند به مراکز تصمیم گیری راه 

یابند، به کشور ضربه می زنند.
 وی با برشمردن برکات پیروزی انقالب اســالمی، خاطرنشان کرد: دهه فجر دهه ذکر 
برکات انقالب اسالمی در عرصه های مختلف است و یکی از این برکات این است که انقالب 
اسالمی قرآن را از انزوا درآورد؛ اگرچه به این مقدار قانع نیستیم. این عضو هیئت رییسه 
مجلس خبرگان، حفظ قرآن، تفسیر و تالوت را مقدمه ای برای ورود قرآن به عرصه زندگی 
عنوان کرد و افزود: حاکمیت قرآن در کشور به برکت خون شهیدان شکل گرفت و امروز 
تنها کشوری که قانون اساسی آن قانون قرآن است و تنها کشوری که حاکمیت قرآن را در 
عرصه های مختلف دنبال می کند و در پی تحقق آن ارزش ها می باشد، جمهوری اسالمی 
ایران است. وی گفت: سیاست خارجی کشور بر اســاس این آیه شریفه که می فرماید: 
خداوند راهی برای سلطه کافران بر مومنان قرار نداده سامان گرفته است و راز ایستادگی 

و مقاومت در برابر آمریکا نیز عمل به این آیه است.
وی ادامه داد: آمریکا در خواب و خیال ۳۷ ســال پیش اســت که ایران همانند یکی از 
ایاالت های آمریکا بود و آمریکاییان همه کاره ایران بودند و ایران را غارت می کردند و هیچ 

پست نان و آب داری بدون رضایت و موافقت آنها به کسی واگذار نمی شد.
خاتمی تصریح کرد: آمریکای سال 1۳94 همان آمریکای سال 1۳58 است که امام )ره( 
فرمود شیطان بزرگ است؛ چراکه در همان حالی که رییس جمهور آمریکا برجام را امضا 
می کرد آمریکاییان تحریم های جدید دیگری را علیه ایران وضع می کردند و این همان 

سیاستی است که مردم ایران آن را فراموش نکرده و نمی کنند.
وی با بیان اینکه »سیاســت دفاعی نظام جمهوری اسالمی ایران سیاست بازدارندگی 
است«، گفت: بر اساس تعالیم قرآنی نظام هرآنچه برای دفاع از خود در برابر دشمن الزم 

داشته باشد تدارک دیده است به استثنای بمب اتم که میانه ای با آن نداریم.
وی افزود: امروزه ایران موشک هایی با برد باال دارد و در آینده هم آنچه برای دفاع از خود 
در برابر دیوانه ای مثل رژیم صهیونیستی الزم داشته باشد آماده می کند و اگر روزی این 
رژیم جالد خواب و خیال مزاحمت برای ایران اسالمی دید، ایران اسالمی حیفا و تل آویو 
را با همین موشک ها با خاک یکسان خواهد کرد. امروزه بیگانگان در مورد موشک های 
بالستیک ایران صحبت می کنند در حالی که در مورد آنها هیچ صحبتی در برجام نشده 

است و بعد از این موضوع حقوق بشر را مطرح خواهند کرد چون آن ها طبق آیه قرآنی 
بهانه جو هستند. این عضو هیئت رییسه مجلس خبرگان با بیان اینکه »امروز ولی فقیه 
رهبر قرآنی است«، گفت: رشد و پیشرفت کشور در سایه والیت فقیه است و صالح و خیر 

کشور در والیت پذیری عملی است نه والیت پذیری شعاری.
وی گفت: امروز کسی که والیتمدار است شــورای نگهبان را تخریب نمی کند. تخریب 
شورای نگهبان مخالفت با خط امام و رهبری است؛ چراکه هم امام خمینی)ره( و هم رهبر 
معظم انقالب فرمودند که باید حرمت همه نهادهای قانونی کشور از جمله نهاد ریاست 
جمهوری، نهاد مجلس شورای اسالمی، نهاد قوه قضاییه و نهاد شورای نگهبان حفظ شود.

وی گفت: شورای نگهبان در طی ۳۷ سالی که از انقالب اسالمی گذشته است نگذاشته که 
نامحرمان به نهادهای تصمیم گذار کشور نفوذ کرده و به انقالب اسالمی آسیب وارد کنند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به این که »انتخابات جشن سیاسی و وحدت ملت است«، 
ادامه داد: در عرصه اجتماعی خطی را که قرآن مطرح می کند خط وحدت است و وحدت 

محور می خواهد و محور وحدت جامعه رهبر معظم انقالب است.
وی جهاد، ایثار و فداکاری را از دیگر ارزش های قرآنی دانست که باید در جامعه حاکم 
شود و افزود: باید به این نکته توجه کرد که کســانی سابقه افتخارآمیز دارند، اما الحقه 

افتخار آمیز ندارند، فرد اصلح کسی است که هم سابقه و هم الحقه جهادی داشته باشد.
وی اظهار کرد: متاســفانه جای خالی ســبک زندگی قرآنی در عرصه های خانوادگی، 
اداری، سیاسی و اقتصادی نقطه ضعف رویکرد قرآنی نظام است؛ اگرچه در ابعاد دیگر 
پیشرفت داشته ایم ولی در این ابعاد پیشــرفت نکردیم و باید تالش کنیم تا این نقطه 

ضعف برطرف شود.

رییس قوه قضاییه:

حتی یک مورد ناسالمی در قوه قضاییه هم باعث 
بی اعتمادی می شود

رییس اقلیم کردستان عراق:

 زمان برگزاری همه پرسی استقالل کردستان عراق 
فرا رسیده است

رییس مجلس شــورای اســالمی در دیدار وزیر خارجه آلمان با ابراز 
نگرانی از گسترش تنش ها در منطقه گفت: برخی مسایل ناهنجار در 
منطقه وجود دارد که باید حل شــود و برخی کشورها در منطقه نقش 
درستی ایفا نمی کنند و باعث افزایش درگیری ها و همچنین کمک به 

تروریسم می شوند.
رییس مجلس شورای اسالمی با انتقاد از رویکرد نظامی گری سعودی ها 
تصریح کرد: چنین رویکردی هیچ وقت به موفقیت نمی رسد همانطور 
که آمریکا با حمالت نظامی در عراق و افغانســتان به موفقیت دســت 

پیدا نکرد.
الریجانی خاطرنشــان کرد: تا وقتی رویکرد کشــورهایی که در پشت 
میز مذاکره در وین می نشینند، اصالح نشود و هر کدام به دنبال منافع 
شخصی و استفاده ابزاری از تروریسم باشند، ادامه این مذاکره بیشتر به 

یک شوخی شباهت خواهد داشت.
وی همچنیــن در این دیدار با تاکید بر روند رو به رشــد و گســترش 
همکاری های اقتصادی و سیاسی ایران و آلمان، گفت: آلمان از جمله 
کشورهایی است که در مدت چند ماه توانسته است قراردادهای تجاری 

و اقتصادی خوبی با ایران منعقد کند.
نظامی گری هیچ وقت نتیجه دلخواه را به دنبال نخواهد داشت

اشــتاین مایر وزیر خارجــه آلمان نیز بــا ابراز خرســندی از این که 
 توانسته است در مدت ۳ ماه، دو بار به ایران ســفر کند، اظهار داشت: 
هیئت های اقتصادی آلمان که به ایران سفر کرده توانسته اند به نتایج 
 خوبی دســت پیدا کنند و ما خیلی خوشــحالیم که توافقات برجام به 

سرانجام رسید.
وی افزود: اما اکنون مسئله ای که برای ما نگران کننده است بحران و 
 تنش هایی است که در منطقه گســترش پیدا کرده است و نتوانستیم 

راه حلی برای آن پیدا کنیم.
وزیر خارجه آلمان تصریح کرد: من مطمئن هستم که دو کشور ایران 
و آلمان عالقه مند به حل مســایل منطقه ای هستند؛ زیرا اکنون طعم 

شیرین مناسبات دوستانه را چشیده ایم.
اشتاین مایر با اشاره به تنش ها میان سعودی ها و یمن، روسیه و ترکیه و 
همچنین افغانستان و عراق گفت: در زمان توافق هسته ای با ایران همه 
کشورها به دنبال این بودند که این توافق به سرانجام برسد ولی متاسفانه 
در مذاکرات وین که درخصوص حل مشکل سوریه تشکیل شده است، 

این یکپارچگی مشاهده نمی شود.
وزیر خارجه آلمان همچنین اظهار داشت: در جهان سیاست، رسیدن 
به توافق مثبت، راحت به دســت نمی آید و برای رســیدن به آن همه 
کشورها باید در این جهت تالش کنند و من متاسفم که باید مشکالتی 
 را حل کنیم که دیگران به وجود آورنده آن بوده اند و من هم معتقدم که

 نظامی گری هیچ وقت نتیجه دلخواه را به دنبال نخواهد داشت.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه »باید جلوی انتقال منابع مالی و تســلیحاتی 
به تروریسم سد شود« تصریح کرد: تروریسم خطری برای همگان و از جمله 

اتحادیه اروپاست.
حجت االسالم حسن روحانی در دیدار »فرانک والتر اشتاین مایر« وزیر امور 
خارجه آلمان، به اجرای رســمی برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( اشاره 
 کرد و گفت: باید با بهره گیری از فرصت های پســابرجام و پساتحریم، سطح 
همکاری های دو کشــور را ارتقا داد. به ویژه اینکه آلمان در دوره نخســتین 

شریک تجاری ایران در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است.
 رییس جمهور با تاکید بر ضرورت پایه گذاری و برنامه ریزی یک همکاری و 
فعالیت مشــترک بلند مدت میان تهران و برلین، تصریح کرد: ایران با برخی 
از کشورها  در مســیر امضا و اجرای قرارداد همکاری راهبردی مشترک قرار 
داشته و با شماری دیگری از کشورها نیز درباره نقشه راه همکاری های بلند 

مدت، توافق کرده است.
روحانی اظهارداشت: فرصت همکاری های مشترک در بخش های مختلف از 
جمله صنعت، معدن، انرژی و خطوط ریلی و گردشگری فراهم است و آلمان 

در این حوزه ها می تواند مشارکت فعالتری داشته باشد.
 رییس جمهور با اشــاره به نقش مثبت و ســازنده آلمــان در روند مذاکرات 
هســته ای تاکید کرد: اجرای دقیق و ســریع برجام به ســود همه طرف ها 
اســت و در همین عرصه باید تالش کرد تا پایه های این توافق هر چه بیشتر 

مستحکم شود.
رییس جمهور اظهارداشت: ایران و آلمان عالوه بر تالش برای ارتقای روابط 
دوجانبه می توانند در مسیر حل مشــکالت منطقه ای و بین المللی به ویژه 

مبارزه با تروریسم و ایجاد صلح و ثبات در منطقه همکاری کنند.
روحانی در ادامه با تاکید بر اینکه» باید جلوی انتقال منابع مالی و تسلیحاتی 
به تروریسم سد شود«، تصریح کرد:تروریسم خطری جدی و مقابله با آن نیز 

ضروری است.
وزیر خارجه آلمان نیز در این دیدار با تاکیــد بر اینکه فصل تازه ای در روابط 
اتحادیه اروپا و آلمان با اجرای رســمی برجام آغاز شــده است، گفت: برلین  
مصمم به گســترش روابط با تهران در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی و 

فرهنگی و دانشگاهی است.
» فرانک والتر اشتاین مایر« گفت: روابط دو کشور طی این دوره زمانی با یک 
جهش مواجه بوده و عمده شرکت های بزرگ آلمانی مایل به حضور در بازار 

ایران برای سرمایه گذاری و همکاری های مشترک هستند.
وزیر خارجه آلمان اظهارداشت: طی سال گذشته میالدی 1۰ هیئت بزرگ 
سیاسی و اقتصادی آلمان از جمهوری اسالمی ایران دیدار و با شرکای خود 
گفت وگو و مذاکره کرده اند و هم اکنون نیز 8 هیئت بزرگ دیگر اقتصادی در 
صف سفر به تهران هستند و این ســفرها راه را برای سرمایه گذاری مشترک 

می گشاید.
وی همچنین به موضوع تروریسم و ضرورت مبارزه همگانی با آن اشاره کرد و 
گفت: باید برای حل مسئله تروریسم، زمینه های رشد و نمو این پدیده شوم 

را خشک کنیم که مقابله با افراط گرایی در منطقه یکی از این زمینه هاست.

اخبار رهبر انقالب در دیدار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی:خبر

فضای دبیرخانه شورای عالی امنیت 
باید انقالبی  باشد

احمد خاتمی:

فصل انتخابات، فصل اختالفات نباشد

الریجانی در دیدار با وزیر خارجه آلمان:

مسایل ناهنجار در منطقه 
باید حل شود 

روحانی در دیدار وزیر خارجه آلمان؛

تروریسم خطری برای همگان است



خبر خبر 
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ــازان  ــرط را براى خودروس ــا نجفى منش گفت: ايران چندين ش محمدرض
ــراكت كنند،  ــازان داخلى ش خارجى قرار داده كه اگر بخواهند با خودروس
ــور،  ــراى توليد خودرو دركش ــاس ب ــد. براين اس ــد آن را بپذيرن حتما باي
ــده و ظرف مدت  ــر گرفته ش ــل 40 درصد درنظ ــاخت داخ بايد حداقل س
ــتگذارى خودرو وزارت  ــد. عضو شوراى سياس ــخصى به80 درصد برس مش
صنعت، معدن و تجارت افزود: مبناى همكارى مشترك خودروسازان خارجى 
با ايرانى ها نبايد بر مبناى واردات CKD باشد بلكه حتما بايد ساخت خودرو 

به مفهوم واقعى در كشور صورت گيرد.
ــد ازمحصوالتى كه درايران  ــاس حداقل30 درص وى تصريح كرد: بر اين اس
ــود و از سوى ديگر، وزارت  توليد مى شود، بايد به بازارهاى جهانى صادر ش
ــت  ــرط كرده اس صنعت، معدن و تجارت در قراردادهاى خارجى خودرو ش
ــورت گيرد. به  ــور بايد ص ــرمايه گذارى براى ورود دانش فنى به كش كه س
ــرايط را بپذيرد، از نظر ايران  گفته نجفى منش، هرشركت يا كشورى اين ش

واجد شرايط براى همكارى است و ما فرش قرمز هم برايش پهن مى كنيم.
ــازان آمريكايى نيز گفت: هيچ مذاكره اى  وى درخصوص مذاكره با خودروس
ــورهاى آسيايى نيز  ــازان آمريكايى در جريان نيست و براى كش با خودروس
ــرايط عمومى را قرار داده ايم كه اگر آن را بپذيرند، حاضربه همكارى  اين ش

با آنها هم هستيم. 
ــفراخير رييس جمهور  نجفى منش در ادامه درخصوص قرارداد پژو كه درس
ــت  ــران را پذيرفته و هم قرار اس ــروط اي ــيد، گفت: پژو تمام ش به امضا رس
داخلى سازى قطعات را صورت دهد و هم پذيرفته كه صادرات را بپذيرد، حتى 
ــته كه اگر صادرات كمتر ازميزان  درمورد صادرات، پژو اين قيد را هم گذاش
مشخص شده در قرارداد باشد، به همان ميزان توليد هم كاهش پيدا مى كند. 
وى اظهار داشت: پژو هم در بازار ايران منفعت دارد و در اين بازار هم آنها سود 
ــويم؛ همه اين منافع به صورت مشترك ديده  مى برند و هم ما منتفع مى ش
شده است؛ در نهايت قرارداد به نحوى انجام پذيرفته است كه ايران خودرو هم 
به عنوان طرف ايرانى، منافع خود را از اجراى اين پروژه توليد مشترك، ببرد.
عضو شوراى سياستگذارى خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان 
كرد: پژو به ايران غرامت مى پردازد و خسارت نيز جبران شده است، بنابراين 
پژو تمام شروطى را كه ايران گذاشته، پذيرفته است و قرار هم هست رقمى 
كه به عنوان خسارت پرداخت شده است، به طور كامل به ايران پرداخت شود.

ــوراى رقابت به تازگى تصميم گرفته است  به دليل انحصارى دانستن   ش
بازار خودروى زير2000 سى سى در قيمت گذارى دخالت كند در عين 
ــوراى رقابت  ــا قيمت گذارى خودرو در ش ــر صنعت بار ديگر ب حال  وزي
مخالفت كرد. حال بايد ديد تصميم جديد شورا با  اظهارات جديد وزير 

عملياتى مى شود يا خير.
ــوراى رقابت به موضوع قيمت گذارى  ازهمان روزهاى نخست ورود ش
خودرو، انتقادات زيادى به اين مساله مطرح مى شود. در اين ميان عالوه 
ــى از قيمت هاى شوراى رقابت  ــركت هاى خودروساز كه دل خوش بر ش
نداشتند وزير صنعت هم به اعالم صريح نظرات خود پرداخت. به اعتقاد 
نعمت زاده در يك بازار رقابتى تعيين دستورالعمل قيمت خودرو معنايى 

ندارد و شوراى رقابت نبايد به اين بازار ورود پيدا كند.
اظهارات وزير صنعت در حالى مطرح مى شود كه رييس شوراى رقابت، 
ــد قيمت خودرو  ــته و اصرار دارد كه باي ــودرو را انحصارى دانس بازار خ

براساس دستورالعمل آنها تعيين شود.
اخيرا نيز با لغو تحريم هاى بين المللى و حضور سرمايه گذاران خارجى 
در كشور وزير صنعت همچنان مخالفت خود را در تعيين قيمت خودروها 
آن هم توسط شوراى رقابت اعالم كرده و با بيان اينكه سرمايه گذاران و 
خودرو سازان خارجى با قيمت گذارى دولتى موافق نيستند، مى گويد: 
ــه و تقاضا  ــاس عرض ــا گفته ايم كه قيمت گذارى بر اس بنابراين به آنه
ــد  ــم اگر قيمت گذارى، دولتى نباش ــود. وى با بيان « معتقدي خواهد ب
ــازى دولتى  ــد » گفت: حدود 4 خودرو س ــا ارزان تر خواهد ش خودروه
ــايپا، پارس خودرو و ايران خودرو را داريم، بر  از جمله كرمان خودرو، س
همين اساس در توليد خودرو انحصارى وجود ندارد و واردات خودرو هم 

آزاد است و پارسال بيش از100هزار خودروى خارجى  وارد شد. 
ــت: اعضاى  ــت گف ــاى وزير صنع ــا صحبت ه ــه ب ــيوا در رابط رضا ش
ــت تعرفه  ــا زمانى كه وضعي ــم گرفتند ت ــوراى رقابت تصمي جديد ش
ــتورالعمل  ــد دس ــى اين گونه باش واردات خودروهاى زير 2 هزار سى س
ــود.  ــوراى رقابت تعيين ش ــط ش قيمت گذارى اين خودروها بايد توس
ــى انحصارى  ــه هنوز بازار خودروهاى زير 2 هزار سى س وى با بيان اينك
ــوند  ــى رقابتى ش ــت، افزود: اگر بازار خودروهاى زير2 هزار سى س اس

شورا دستور العمل قيمت گذارى را تعيين نخواهد كرد.

پژوغرامت قرارداد قبلى را به ايران 
مى پردازد

واكنش شوراى رقابت 
به اظهارات نعمت زاده

khajehzadeh.zayanderoud@gmail.com
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ــعه تجارت در همايش فرصت هاى  رييس سازمان توس
ــت:  ــد گف ــران و تايلن ــرمايه گذارى اي ــارى و س تج
ــبات ايران و تايلند را از سطح توافق نامه هاى  بايد مناس
ــمت برقرارى تجارت ترجيحى و تجارت  معمولى به س

آزاد هدايت كنيم.
به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه تجارت، ولى ا... 
افخمى راد در اين همايش كه با حضور محسن جالل پور 
رييس اتاق بازرگانى ايران، معاون اقتصادى نخست وزير 
تايلند و جمعى از تجار و بازرگانان دو طرف برگزار شد، 
ــور موافقت نامه بازرگانى  اظهار كرد: امروز بين دو كش
به امضا رسيد كه بر اساس آن تجارت دو كشور تسهيل 
مى شود اما بايد از اين موضوع فراتر رفته و موافقت نامه 
تجارت ترجيحى و تجارت آزاد را بين دو كشور پايه ريزى 

كنيم.
ــخنان خود با تاكيد بر  افخمى راد در بخش ديگرى از س
سياست اقتصادى دولت در توسعه روابط با كشورهاى 
جهان به ويژه كشورهاى همسايه، خاطرنشان كرد: دولت 
ــاى مختلف صنعتى،  ــت كه در زمينه ه ايران آماده اس
ــترك و همكارى هاى  تجارى، سرمايه گذارى هاى مش
صلح آميز با طرف تايلندى خود مذاكره و همكارى كند.

ــم و صاحب نفوذ  ــور مه ــد را دو كش ــران و تايلن وى اي
ــت و تاكيد كرد: ايران به عنوان يك كشور كليدى  دانس
در خاورميانه و در سازمان اكو و تايلند نيز به عنوان يكى 
از كشورهاى مهم حوزه آسه آن مى توانند ضمن استفاده 
از حوزه هاى نفوذ خود، همكارى هاى بين منطقه اى را 
ــت، معدن و تجارت  ــترش دهند. معاون وزير صنع گس
در ادامه اظهار كرد: سازمان هاى توسعه تجارت دو كشور 
ــترك تجارى و اقتصادى نقش  براى تحقق اهداف مش

ــيار مهمى را ايفا مى كنند و در اين زمينه بايد همه  بس
موانع تجارى بين دو كشور شناسايى و راهكارهايى براى 
رفع آنها ارائه شود تا بنگاه هاى اقتصادى ايرانى و تايلندى 
ــارت كنند.  ــا يكديگر تج ــترده تر ب بتوانند بهتر و گس
ــد، فراتر از  ــران و تايلن ــه روابط اي ــنهاد داد ك وى پيش
موافقت نامه بازرگانى كه اكنون به امضاء رسيده، گسترش 
 (PTA) پيدا كند و مسئوالن دو كشور تجارت ترجيحى

و تجارت آزاد (FTA) را هدف گذارى كنند.
تجارت حاشيه اى ايران و تايلند

ــومكيد جاتوسرى  ــت، « س ــخنران بعدى اين نشس س
ــود. وى با انتقاد  ــت وزير تايلند ب پيتاك» معاون نخس
ــادالت تجارى  ــدان درمب ــران و تايلند چن ــه اي از اينك
ــت: اگرچه ايران  ــن نبوده اند، گف با يكديگر نقش آفري
ــى و  ــازنده و تاثيرگذار در تحوالت سياس ــورى س كش
اقتصادى خاورميانه و غرب آسيا است و تايلند نيز دومين 
اقتصاد بزرگ منطقه آ سه آن به شمار مى رود اما متاسفانه 
تاكنون دو كشور نتوانسته اند سهم زيادى را از تجارت با 

يكديگربه دست آورند. 
ــزود: فناورى  ــر تايلند اف ــت وزي معاون اقتصادى نخس
ــرفته و  ــاورى نانو، علوم پيش ــات و ارتباطات، فن اطالع
توريسم، تجارت بين المللى و بازرگانى، نيرو، انرژى هاى 
پاك و آموزش از جمله محورهايى است كه تايلند مايل 

به همكارى با ايران در اين زمينه هاست.
ــابقه مبادالت تجارى بين تايلند و  وى با بيان اينكه س
ــاى تجارى به قرن هفتم ميالدى  ايران و تبادل هيات ه
ــراى كمك  ــرايط كنونى ب ــت: در ش ــردد، گف برمى گ
ــك به رقابتى  ــارت دو جانبه، كم به افزايش حجم تج
شدن شركت ها و سياست حمايتى دولت هاى دو كشور 

از بخش خصوصى بسيار موثر و حائز اهميت است.
محسن جالل پور رييس اتاق بازرگانى ايران نيز در اين 
نشست تخصصى گفت: ايران با بيش از80 ميليارد دالر 
گردش مالى حاصل از صادرات و واردات و تايلند با بيش 
از 200 ميليارد دالر واردات فقط نقش10 تا 15 درصدى 

از تجارت با يكديگر دارند. 
وى افزود: اين آمار و ارقام نشان مى دهد كه تاكنون امكان 
برقرارى ارتباط گسترده تجارى و اقتصادى بين دو كشور 
ــت، اما حاال دروازه تجارت دو كشور  ــته اس وجود نداش
گشوده شده و ريل هاى جديدى در اين راستا پايه گذارى 

شده است كه بايد از آن به نحو احسن استفاده كرد. 
ــمردن ظرفيت هاى  ــاق بازرگانى ايران با برش رييس ات
ــران از ظرفيت هاى  ــوك گفت: اي تجارى تهران و بانك
ــه موقعيت  ــن اينك ــت، ضم ــمارى برخوردار اس بيش
ــتراتژيكى در منطقه دارد كه امكان حضور برندهاى  اس
 CIS ــورهاى ــايه و كش ــورهاى همس ايرانى را در كش
ــاى توليدى  ــت؛ تايلند نيز در بخش ه فراهم كرده اس
فعاليت هاى گسترده اى دارد كه همين ويژگى ها بستر 

تجارت دو كشور را فراهم كرده است.
وى با تاكيد بر توليد مشترك ايران و تايلند اظهار داشت: 
ــور را  ــراودات تجارى دو كش اكنون مى توان كمبود م
ــترك و حضور محكم در بازارهاى مشترك  با توليد مش
جبران كرد، كه اين مهم منوط به همكارى مسئوالن و 

بازرگانان دو كشور است. 
ــفرمقامات تايلندى به ايران را نشان از عزم  جالل پور س
آن كشور براى گسترش تجارت با ايران دانست و افزود: 
ــت خود را براى  ــاق بازرگانى ايران همه هم ما نيز در ات
ارتباط بهتر و متصل كردن بنگاه هاى ايرانى و تايلندى 

به يكديگر به كار خواهيم گرفت.
ــته بين  ــزارش در ديدارهايى كه روز گذش بنا براين گ
ــد، موافقت نامه  ــور برگزار ش مسئوالن تجارى دو كش
ــن « محمدرضا نعمت زاده »  بازرگانى ايران و تايلند بي
وزير صنعت، معدن و تجارت و « آپيرا دى تانترا پورن » 

وزير بازرگانى تايلند به امضا رسيد.
ــرف مى دهد  ــكان آن را به دو ط ــه ام اين موافقت نام
ــق همكارى هاى  ــور را از طري ــن دو كش ــارت بي تا تج
نمايشگاهى، مبادله هيات هاى تجارى، همكارى اتاق هاى 
بازرگانى، همكارى در زمينه استاندارد و امور بهداشتى 

و همچنين كاهش تعرفه هاى بازرگانى تسهيل كنند.
ــترك  ــيون مش پيش از اين نيز نهمين اجالس كميس
ــاورزى ايران و  اقتصادى، بازرگانى، صنعتى، فنى و كش
تايلند 3 و 4 بهمن ماه به رياست « محمدرضا نعمت زاده » 
وزير صنعت، معدن و تجارت ايران و «دان پرامود ويناى» 

وزير امور خارجه تايلند در تهران برگزار شده بود.

ــازى با طرف هاى  ــرات هفته هاى اخير وزارت راه و شهرس درجريان مذاك
ــه راه اندازى و افتتاح  ــد ك خارجى بحث تامين مالى پروژه هايى مطرح ش
آنها مى تواند به طور كلى وضعيت صنعت حمل ونقل كشور را تغيير دهد. 
ــلويه يكى از اصلى ترين  در اين ميان شايد راه آهن شيراز – بوشهر – عس

پروژه هاى مطرح شده در اين زمينه باشد.
ــهر  ــاح زودهنگام راه آهن ش ــل در افتت ــت قب ــه اى كه دول هرچند عجل
ــى به يكى از ــت، باعث پايين آمدن كيفيت خط آهن اتصال ــيراز داش ش

ــاندن راه آهن  ــا رس ــد، ام ــور ش ــزى كش ــتان هاى مرك ــن اس اصلى تري
ــده طرح هاى ديگرى  ــتان فارس باعث ش ــبكه مركزى تهران به اس از ش
ــه راه آهن  ــا وجود اين ك ــرار بگيرد. ب ــتور كارق ــوزه در دس نيز در اين ح
ــه به دليل  ــته ك ــكايت داش ــته از اين موضوع ش در طول ماه هاى گذش
ــل كردن خط  ــوارى تعطي ــو و دش ــاى منابع مالى از يكس محدوديت ه
ــوى ديگر نمى توان برنامه جدى براى ارتقا كيفيت اين  ــيراز از س آهن ش
ــكل موازى طرح هايى كه  ــت، اما به نظر مى رسد الاقل به ش راه آهن داش

از اين استان عبور مى كنند قابليت پيگيرى زيادى دارند.
يكى از اصلى ترين اين پروژه ها راه آهن شيراز – بوشهر – عسلويه است كه 
در صورت تكميل شدن يكى از اصلى ترين مناطق اقتصادى جنوب ايران 
را در كنار بندر بوشهر به شبكه مركزى راه آهن و پايتخت متصل مى كند. 
اهميت اين پروژه باعث شده طرف هاى خارجى نيز در مذاكرات اخير خود 
ــند تا جايى كه طبق اعالم شركت ساخت  نگاهى خاص به آن داشته باش

هيات عالى رتبه چينى كه در روزهاى گذشته پا به ايران گذاشته بود بحث 
ــدن آن بسيار باال  فاينانس اين پروژه را پيگيرى كرده و احتمال اجرايى ش

خواهد بود.
ــال چند نقطه مهم ايران  اين راه آهن با توجه به طوالنى بودن و البته اتص
از اهميت استراتژيك براى كشور برخوردار است. براساس اطالعات ارائه شده 
اين پروژه بزرگ در دو فاز مجزا ساخته خواهد شد كه در فاز نخست محور 
ــتگاه راه آهن مرودشت آغاز  شيراز به بوشهر به طول 442 كيلومتر از ايس
شده و پس از عبور از رودخانه كر و درياچه مهارلو به ايستگاه كوار مى رسيد.

درادامه با گذر از روستاى سيريزجان و حوالى غربى موردستان، رودخانه 
ــتانى ادامه  مسير مى دهد  آب شور را فتح كرده و سپس در منطقه كوهس
ــهر اهرم  ــاز دوم نيز كه از ش ــد. در ف ــهر برس ــتان بوش تا نهايتا به شهرس
ــد محورى با طول 225 كيلومتر از ايستگاه شماره دو واقع  آغاز خواهد ش
ــرقى  ــمال ش ــرده و پس از گذر از نواحى ش ــتاى گاودان عبور ك در روس
بندر كنگان به ايستگاه نهايى مى رسد. طول كل اين پروژه كه پس از عبور از 
هشت ايستگاه عسلويه را به شيراز متصل مى كند، 667 كيلومتر خواهد بود.
با توجه به اهميت اين پروژه ايران براى آن برنامه ريزى زيادى كرده و قطعا 
براى تكميلش منابع مالى فراوانى خواهد خواست. بايد ديد آيا چينى ها كه 
پيش از اين صحبت از سرمايه گذارى  و فاينانس آنها در برقى سازى راه آهن 
تهران – مشهد و راه آهن  گرگان بوده سرانجام به اين پروژه بزرگ نيز ورود 

خواهند كرد يا ايران بايد انتظار جذب فاينانس جديد را داشته باشد.

ــور، موديان مالياتى ملزم به استفاده از  براساس اطالعيه سازمان امور مالياتى كش
سامانه صندوق فروش (مكانيزه فروش) يا رايانه داراى سيستم نرم افزار فروشگاهى 
ــامانه هاى مذكور، از معافيت مالياتى مقرر هستند كه در صورت عدم استفاده از س

 در قانون  محروم خواهند شد. طبق اين طرح، قرار است هزينه هاى انجام شده بابت 
خريد، نصب و راه اندازى دستگاه سامانه صندوق فروش (POS مكانيزه فروشگاهى) 
ــخت افزار و نرم افزار) ، از درآمد  ــاغل مذكور (اعم از س يا رايانه توسط صاحبان مش

مشمول ماليات موديان مزبور دراولين سال استفاده كسرشود.
 (POS)گروه اول اصناف مشـمول اسـتفاده از سـامانه صندوق فـروش

مكانيزه فروشگاهى از سال 1392:
1) سازندگان و فروشندگان طال و جواهر 2) فروشندگان آهن آالت 3) فروشندگان 
ــخت افزارى  ــه و قطعات س ــندگان انواع رايان ــرى 4) فروش ــى و تصوي لوازم صوت
ــوط به آنها  ــوازم و قطعات تجهيزات مرب ــين هاى ادارى و ل ــندگان ماش 5) فروش
6) فروشندگان لوازم خانگى(شامل برقى، گازى و نفتى) 7) هتل ها و هتل آپارتمان ها

8 ) تاالر پذيرايى، رستوران ها، چلوكبابى ها و اغذيه فروشى ها 9)مشاوران امالك و 
مستغالت 10) داروخانه ها.

گروه دوم اصناف مشمول استفاده از سامانه صندوق مكانيزه فروشگاهى 
از سال 1393:

1) فروشندگان لوازم يدكى خودروهاى سبك و سنگين و ماشين آالت راه سازى، 
كشاورزى و ساختمانى(نمايندگى، عمده و خرده فروشى)2) صاحبان تعميرگاه هاى
ــازى كشاورزى و  ــنگين و ماشين آالت راه س ــائط نقليه س مجاز خودرو و انواع وس

ساختمانى3) فروشندگان تجهيزات و تاسيسات حرارتى و برودتى، شوفاژ و تهويه 
ــندگان لوازم  ــى) 4) فروش مطبوع و لوازم مربوط (نمايندگى، عمده و خرده فروش
ــى) 5 ) فروشندگان تزئينات  بهداشتى ساختمان(نمايندگى، عمده و خرده فروش
ــاختمان(موكت، كفپوش، انواع پرده، كاغذ ديوارى، شومينه و كارهاى تزيينى  س
ــى) 6) فروشندگان انواع تلفن(ثابت  چوبى و فلزى(نمايندگى، عمده و خرده فروش
ــى) 7)  ــيم)، همراه و تجهيزات جانبى آن(نمايندگى عمده و خرده فروش و بى س
توليدكنندگان و فروشندگان مبل، مصنوعات چوبى و فلزى و غير فلزى اعم از ادارى و 
خانگى(نمايندگى، عمده و خرده فروشى) 8) فروشندگان فرش ماشينى، تابلو فرش، 
ــينى(نمايندگى، عمده و خرده فروشى) 9) فروشندگان لوازم  موكت و قاليچه ماش
آرايشى و بهداشتى(نمايندگى، عمده و خرده فروشى) 10) فروشندگان لوازم طبى 
بيمارستانى، آزمايشگاهى و دندان پزشكى و دندان سازى و انواع لوازم و تجهيزات 

پزشكى(نمايندگى، عمده و خرده فروشى).
گروه سوم صنف هاى مشـمول براى استفاده از سـامانه صندوق مكانيزه 

فروشگاهى در سال 1394:
ــندگان مصالح  ــل2) فروش ــگاه هاى اتومبي ــتيك و نمايش ــندگان الس 1) فروش
ساختمانى3) فروشندگان تاسيسات الكترونيكى، مكانيكى ساختمان4) فروشندگان 
انواع رنگ ساختمان، صنعتى و اتومبيل5) فروشندگان مواد شيميايى6)نمايندگى 
ــى7) نمايندگى هاى فروش  ــركت هاى توزيع كاالهاى داخلى و واردات فروش ش
ــات تجارى و صنعتى اعم از داخلى و خارجى8) فروشندگان  ــركت ها و موسس ش

يخچال هاى صنعتى و ويترينى9) بار فروشان و فروشندگان ميوه.

صنوف مشمول صندوق مكانيزه فروش اعالم شدتوسعـه راه آهن جنـوب با پول چينـى ها

مـوافقت نامه بازرگـانى ايـران و تايلنـد امضـا شد

چرا گوشت 
گــران شــد؟

لزوم ممنوعيت 
افزايش نرخ خدمات دولتى در روستاها

استقبال اكوادور
 از شركت هاى ايرانى

حمايت از تجار
 ايرانى در عمان

ــاهد كاهش قيمت جهانى پوست   على اصغر ملكى اظهار كرد: با توجه به اينكه ش
گوسفندى هستيم همين موضوع يكى از داليلى است كه منجر به افزايش قيمت 
گوشت گوسفندى شده است، چراكه توليدكننده درصورتى كه پوست را به قيمت 

خوبى بفروشد از قيمت گوشت كم مى كند.
گوشت گوسفندى شقه بدون دنبه كيلويى 34 هزار تومان

ــنا،وى افزود: در حال حاضر قيمت هر كيلوگرم گوشت گوسفندى  به گزارش ايس
ــت و مردم حتما براى خريد گوشت بايد  شقه بدون دنبه 33 تا 34 هزار تومان اس

به واحدهاى داراى پروانه مراجعه كنند.
ــام دام هايى كه براى مصرف  ــاله و در اين اي ملكى در عين حال بيان كرد: همه س
در نظرگرفته مى شود رو به اتمام مى رود و بره هاى متولد شده نيز در اواخر اسفند 
و اوايل سال آينده مى توانند وارد چرخه مصرف شوند؛ بنابراين با كمبود و به دنبال 

آن افزايش قيمت مواجه هستيم.
صادرات باال و خروج غيرقانونى دام منجر به گرانى گوشت شد

ــفندى همچنين تاكيد كرد: شاهديم  ــت گوس رييس اتحاديه فروشندگان گوش
در كنار صادرات مجازى كه صورت مى گيرد برخى فرصت طلبان نسبت به خروج 
ــود و به دنبال آن  ــه همين موضوع منجر به كمب غيرقانونى دام اقدام مى كنند ك

افزايش قيمت مى شود كه بايد مورد توجه مسئوالن مربوطه قرار گيرد.
ــازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران،  ــان س وى همچنين بر نظارت بازرس
ــوى مردم  ــكاياتى كه از س اصناف و اتحاديه بر بازار تاكيد كرد و گفت: به تمام ش

دريافت مى شود، رسيدگى مى كنيم.

ــين ميرمحمدى پيرامون بحران اقتصاد روستايى در كشور، اظهار كرد:  محمد حس
برمبناى اصول اقتصادى بايد يك برنامه ريزى كالن ترسيم شود تا اقتصاد روستايى از 
شهرنشينى پيشى گيرد و اقتصاد كشور به سمت توليد هدفمند حركت كند. وى افزود: 
ــتاها بايد در اولويت هاى اقتصاد  معافيت مالياتى و ايجاد واحدهاى توليدى در روس
كشاورزى قرارگيرد. نماينده مردم گلپايگان در مجلس با بيان اينكه افزايش خدمات 
ــود، تصريح كرد: به طور مثال براى خدمات جارى  دولتى در روستاها بايد حذف ش
در روستاها از قبيل گاز، برق سياست هاى تشويقى براى روستاييان در نظر گرفته شود. 
وى ادامه داد: مزاياى جانبى بايد براى روستاييان در كشور لحاظ شود و بستر توليد 
ــتاها عملياتى شود. ميرمحمدى  روستايى مقارن با صنايع تبديلى كارآمد در روس
ادامه داد: توليدات اقتصادى در روستاها بايد با مشوق اقتصادى دولتى در نظر گرفته 
شود، بنابراين اگر ما بسترهاى توليد اقتصاد روستايى را به نحو مطلوب مهيا كنيم، 
مى توانيم شاهد توسعه اقتصادى در كشور باشيم. وى با بيان اينكه واردات محصوالت 
كشاورزى، ابزارى دولتى براى تعيين نرخ محصوالت است، يادآور شد: ما بايد الگوى 

كشت محصوالت كشاورزى را در اقتصاد روستايى نهادينه كنيم.
ــيون اقتصادى مجلس ادامه داد: يكى از نواقص وزارت جهاد كشاورزى  عضو كميس
عدم ارائه الگو كشت است؛ چرا كه بايد كشاورزان را ترغيب كرد كه به سمت كاشت، 
داشت و برداشت محصوالتى حركت كنند كه عالوه بر داشتن مشترى توليد، بتوانند 
ارزش افزوده نيز براى اقتصاد روستايى ايجاد كنند. وى با بيان اينكه هزينه زندگى بايد 
ــد در كالبد  ــتاييان باي ــرد: توليدات روس ــد، تاكيد ك ــتاها كاهش پيدا كن در روس

سياست هاى تشويقى نهادينه شود.

در ديدار وزير صنعت، معدن وتجارت با وزير تجارت اكوادور، راه هاى گسترش 
ــد. محمدرضا نعمت زاده  ــى ش ــاى صنعتى، معدنى و تجارى بررس همكارى ه
در اين ديدار گفت: ايران همواره عالقه مند به گسترش روابط سياسى و اقتصادى 

با كشورهاى آمريكاى التين است. 
ــطح روابط  ــى بين ايران واكوادور اما س وى گفت: با وجود روابط خوب سياس
ــراى آن برنامه ريزى كرد.  ــت كه بايد ب ــيار پايين اس ــور بس اقتصادى دو كش
ــترش روابط  ــوادور نيز گفت: ما عالقه مند به گس در اين ديدار وزير تجارت اك
ــراى افزايش حجم  ــيم راهكارهايى ب ــتيم و در تالش ــران هس ــادى با اي اقتص
همكارى هايى را كه به سود دو كشور باشد، انجام دهيم. ديگو آئولستيا والنسيا 
افزود: خواهان حضور شركت هاى توانمند ايرانى در پروژه هاى اكوادور هستيم 
و البته هم اكنون در بخش مسكن اين زمينه وجود دارد. وى با اشاره به ذخاير 
ــرآورى مواد  ــتخراج و ف ــاف، اس فراوان معدنى اكوادور گفت: در زمينه اكتش
معدنى،  عالقه مند به مشاركت ايران هستيم. وزير تجارت اكوادور افزود: انرژى 
ارزان قيمت، منابع فراوان آب و زيرساخت هاى مناسب جاده اى فرصت خوبى 
براى همكارى دو كشور در پروژه هاى معدنى و صنايع معدنى است. همچنين 
رييس سازمان توسعه تجارت در ديدار با وزير تجارت خارجى اكوادور و هيات 
همراه اعالم كرد: تراز تجارى تهران و كيتو بسيار پايين است و دو طرف با توجه 
ــب  ــد تا اين تراز متناس ــد بايد تالش كنن ــارى كه دارن به ظرفيت هاى سرش
با پتانسيل ها افزايش پيدا كند. ولى ا... افخمى راد اظهار كرد: شركت هاى ايرانى 

از توان خوبى براى مطالعه روى زمين هاى اكوادور برخوردارند.

ــان اينكه عمان به دليل  ــترك بازرگانى ايران و عمان با بي رييس اتاق مش
حمايت از كشورمان در دوران سخت تحريم ها، جايگاه ويژه اي دارد، گفت: 
ــبت به ساير بنادر و  ــور مى توانند جايگزين بسيار خوبى نس بنادر اين كش

مناطق آزاد در ساير كشورها براي تجار ايرانى باشند.
ــران و عمان، ــى اي ــترك بازرگان ــاق مش ــى ات ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــان  ــران و عم ــى اي ــترك بازرگان ــاق مش ــس ات ــى، ريي ــن ضراب محس
ــى مداوم و  ــبت رفع تحريم هاي ايران پس از تالش ضمن تبريك به مناس
طوالنى مدت اعالم كرد: مطمئن هستم كه رفع تحريم ها آغازي در روابط 
بين ايران و ساير كشورهاي جهان مخصوصا كشورهاي منطقه خواهد بود.
ــر جهان براي  ــان از سراس ــار و بازرگان ــرايط كنونى تج وي افزود: در ش
ــور  ــاس بر اين باوريم كه كش ــفر مى كنند و بر اين اس مذاكره به ايران س
ــگاه ويژه اي  ــختى، جاي ــورمان در دوران س عمان به دليل حمايت از كش

دارد. 
ــراي تجار و  ــبى ب ــون زمان مناس ــس هم اكن ــه افزود: پ ضرابى در ادام

سرمايه گذاران ايرانى براى ورود به بازار عمان است. 
ــب و همين طور دارا بودن  عمان به جهت دارا بودن زيرساخت هاي مناس
محيط امن و وجود بنادر و مناطق آزادي چون صحار، دوقم و صالله، شرايط 
ــت و اين بنادر مى توانند  الزم براى ورود تجار ايرانى به اين بازار را دارا اس
جايگزين بسيار خوبى نسبت به ساير بنادر و مناطق آزاد در ساير كشورها 

براي تجار ايرانى باشند.



خبر

 مدی��رکل محی��ط زیس��ت اس��تان اصفه��ان گف��ت: 
محیط زیست اصفهان با دفن زباله های بیمارستانی حتی پس 
از بی خطرسازی در منطقه سجزی موافق نیست و این زباله ها 
باید سوزانده شود.به گزارش مهر، حمید ظهرابی در حاشیه 
سفر رییس س��ازمان حفاظت محیط زیست به اصفهان، در 
جمع خبرنگاران در ارتباط با ش��رایط خاص سجزی از نظر 
آلودگی و ذرات گرد و غبار اظهار داش��ت: ش��رایط صنعتی 
س��جزی در ش��رق اصفهان به گونه ای بود که اغلب صنایع 
آالینده در این بخش مستقر و برنامه توسعه آن در دولت قبل 

اجرایی شده است.
وی افزود: آنچ��ه در حد توان ما بود مح��دود کردن فعالیت  
صنایع آالینده در این منطقه بود. بدین معنا که استقرار صنایع 
آالینده از رده سه به باال در سجزی ممنوع و به تصویب شورای 

برنامه ریزی استان نیز رسید.
مدیرکل محیط زیست استان اصفهان اضافه کرد: همچنین 
برای صنایع قدیمی مستقر در این مجموعه توسعه ممنوع 
اس��ت مگر اینکه منج��ر به کاه��ش مص��رف آب، انرژی و 

آلودگی های زیست محیطی شود.
وی ادامه داد: البته این مطلب نه تنها درباره سجزی بلکه در 
ارتباط با تمام صنایع در محدوده ۵۰ کیلومتری اصفهان نیز 
صادق اس��ت. ظهرابی همچنین در ارتباط با دفع زباله های 
بیمارس��تانی در این منطقه نی��ز تصریح کرد: ای��ن زباله ها 
پس از بی خطر س��ازی در این محل مدفون می شوند، اما ما 
دفن پسماند بیمارس��تانی را روش اصولی دفع این نوع زباله 

نمی دانیم.
پس�اب تصفیه خانه اصفهان از نظر فلزات س�نگین 

مشکلی ندارد
وی اضافه کرد: به دنبال آن هستیم تا زباله های عفونی پس از 
بی خطر سازی سوزانده شوند؛ چراکه این اعتقاد وجود دارد 
که بی خطرس��ازی به طور کامل رفع مشکل آلودگی از این 

زباله ها را در پی ندارد.
مدیرکل محیط زیست اس��تان اصفهان در بخش دیگری از 
سخنان خود در ارتباط با آلودگی پساب تصفیه خانه  اصفهان 
گفت: پس��اب تصفیه خان��ه اصفهان از نظر فلزات س��نگین 
مش��کلی ندارد. وی اف��زود: همچنین در خصوص پس��اب 
تصفیه خانه جنوب اصفهان که به تاالب می ریزد نیز باید این 
مسئله را عنوان کنم که قبال این تصفیه خانه دارای مشکالت 
زیست محیطی بود، اما با رعایت اس��تانداردهای ابالغ شده 

پساب کنونی با استانداردهای محیط زیست مطابقت دارد.

مدیرکل محیط زیست استان اصفهان:

موافق دفن زباله های 
بیمارستانی در سجزی نیستیم
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عکس روز  

دریچه

 نتایج یک تحقیق نشان داده، سیانور به دلیل سرازیرشدن 
رسوبات و نشست آن از دیواره س��د باطله که محل انباشت 
پسماند و رس��وبات معدن طالی موته است تا فاصله حدود 
٧۵متر انتشار یافته و در فواصل دورتر آلودگی به سیانور در 

حد نمونه هایی مشاهده شده است.
 مع��دن ط��الی موت��ه در ۲٧۰کیلومت��ری جن��وب غرب 
تهران در رش��ته کوه های به نسبت پس��ت، واقع در جنوب 
دلیجان،شمال غربی میمه و شمال ش��رقی گلپایگان قرار 
دارد. فاصله  مجتم��ع معدنی موته از روس��تای موته که در 
کنار جاده آس��فالته گلپایگان قرار دارد، ۸ ت��ا ۱۰کیلومتر 
اس��ت. ارتفاع منطقه از س��طح دریا ۱۹۰۰ ت��ا ۲۳۰۰متر 
اس��ت. معدن های عمده در ناحیه ط��الدار موته عبارتنداز: 
معدن ط��الی چاه خات��ون، معدن طالی س��نجده، معدن 
طالی دره اش��کی، معدن ط��الی تنگ��ه زر، معدن طالی 
چش��مه گوهر، معدن طالی ق��رم قرم، مع��دن طالی چاه 
باغ، معدن ط��الی چاه عالم��ه و معدن طالی س��ه کلپ. 
معادن طالی مذک��ور که اغلب در امتداد شکس��تگی های 
مناطق دگرس��ان به وجود آمده اند، در اثر تجمع کانی های 
 فل��زی ط��ال  دار از قبی��ل پیری��ت و کالکوپیریت ه��ای

 ط��ال  دار داخل س��نگ های منطقه در داخل ش��کاف های 
گس��ل های موجود که به صورت تله ای ب��رای گرفتن آنها 
عمل کرده است، ایجاد شده اند و چون فقط در حد گسترش 
عمقی و طولی و عرضی گس��ل موجود توانس��ته اند تجمع 
یابند، پس اغلب دارای گسترش عمقی و عرضی زیاد نبوده 
و گس��ترش طولی آنها نیز بس��تگی به طول گسل مذکور 
دارد. وضعیت زمین شناس��ی ط��الی موته ط��ی چندین 
گ��زارش به ص��ورت جامع توس��ط زمین شناس��ان ایرانی 
 و خارجی تهیه و در آرش��یو ش��رکت طالی ای��ران موجود

است.
موته از حدود ۴۰۰۰ س��ال قبل ش��ناخته ش��ده ب��ود. در 
دوره قاجاری��ه به خص��وص در زمان امیر کبی��ر، اقداماتی 
ب��رای بهره ب��رداری از معادن ط��ال به عمل آم��د. از معدن 
طالی موته در این دوره بهره برداری ش��ده اس��ت. در سال 
۱۳۳۶ بود که مس��لم ش��د در موته معادن طال ب��ه مقدار 
قابل توجه وج��ود دارد و به همین جه��ت فعالیتی که آغاز 
گش��ته بود به همین ترتیب تا آخر س��ال ادام��ه یافت. در 
س��ال های ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹ با اعتباری ک��ه از محل بودجه 
برنامه دوم تحصیل ش��د، دامنه اکتش��اف در محل توسعه 
یاف��ت و در نتیج��ه ذخیره س��نگ طالی مع��دن موته در 
حدود یک��ی دو میلی��ون تن تخمی��ن زده ش��د. بنابراین 
 معادن مزب��ور ارزش این را داش��ت که مورد اس��تخراج و

 بهره برداری قرار گیرد، اما انجام عملیات وسیع تر در مورد 
این معادن به برنامه سوم موکول شد. در سال ۱۳۴۱طرحی 
برای تجهیز و توس��عه معدن طالی موته تهیه ش��د و برای 
اجرای آن از سازمان برنامه، درخواست اعتبار شد. در طرح 
پیش بینی شده بود که یک دستگاه تغلیظ)سیانوراسیون( 

برای جدا کردن طال از سنگ خارجی به ظرفیت ۲۰۰تن در 
روز خریداری شود. در نیمه دوم س��ال ۱۳۴۲ طرح مزبور 
مورد تصویب قرار گرفت و اعتباری در حدود ٧۱ میلیون ریا 

ل برای اجرای آن تخصیص یافت.
عملیات ساختمانی کارخانه و تاسیسات دیگر و حفاری های 
 اکتش��افی و تجهیزات تونل و حتی احداث جاده ای به طول

 ۴۲/۵ کیلومت��ر و تس��طیح جاده ه��ای موج��ود مع��دن 
انج��ام گرف��ت و خری��داری کارخان��ه سیانوراس��یون به 
س��ال آین��ده مح��ول ش��د. در نتیج��ه ادام��ه تحقیقات 
ت��ا  موت��ه  مع��دن  ذخی��ره  می��زان  اکتش��افات،   و 
۲میلیون تن س��نگ طال مسلم ش��ده و عملیات اکتشافی 
سیس��تماتیک در سال ۱۳۵۸ شروع ش��ده است. مساحت 
معدن موته زاید بر ۲۵ کیلومتر مربع برآورد ش��ده و در آن 
در حدود ۲میلیون تن سنگ طال خوابیده است. بنابراین در 
صورت اس��تخراج علمی و تکنولوژیکی در هر سال، ۴۰۰ تا 

۵۰۰ کیلوگرم طال محصول خواهد داد.
 هزینه مقدمات��ی بهره برداری ۳۰۰ میلی��ون تومان بوده و 
حتی قرار بر این بوده که کمپان��ی آلمانی گروپ و آفریقای 
جنوبی با ایران شریک شوند. دولت وقت با دریافت گزارش 
معدن موته قضیه را به طور جدی دنبال کرد و وزارت معادن 
و فلزات مامور ش��د با نص��ب کارخانه )سیانوراس��یون( در 

نزدیکی اصفهان، معدن موته را به زیر استحصال ببرد.
 ۳۱ اردیبهشت ۱۳٧۵ از فرآوری ۱۲٧هزار تن سنگ معدن 

موته ۲۵٧ کیلوگرم ط��ال و از آنجایی که طال معموال با نقره 
همراه است، حدود ۲۵ کیلوگرم نقره نیز به دست آمده است.

تهدیدی برای حیات وحش
بهره برداری از معدن طالی موته در قلب پناهگاه ارزشمند 
محیط زیس��ت اصفهان، در پی برخی پژوهش ها نش��ان از 
آلودگی های سیانوری هوای این منطقه و ورود این ترکیبات 
خطرآفرین به آب و خاک پناهگاه حیات وحش موته دارد. 
پناهگاهی که پرجمعیت ترین منطقه حفاظت شده از نظر 
حیات وحش در کشور است، اما حمیدرضا ظهرابی مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان ایزوله شدن سیانور 
استفاده ش��ده در معدن طالی موته را در س��دهای باطله 
مانع از انتشار این مواد خطرناک دانسته و میزان آن را قابل 

مشاهده نمی داند.
انتشار سیانور و پیشروی آن در حیات وحش 

برای اس��تخراج طالی موته از یک ماده سمی به نام سیانور 
استفاده می شود، به طوری که سیانور در حضور اکسیژن طال 
را حل می کند و از نظر زیست محیطی، فناوری طال با سیانور 

و ترکیبات سمی آن موجب آالیندگی خاک و هوا می شود.
 حاج��ی دلیگان��ی نماین��ده  م��ردم ش��اهین ش��هر در 
این ب��اره می گوی��د: ب��ه دلی��ل فن��اوری ط��ال با س��یانور 
در مع��دن ط��الی موت��ه، ترکیب��ات س��می حاص��ل از 
 ای��ن اق��دام، موج��ب آالیندگ��ی خاک و ه��وا ش��ده، اما 
محیط زیست در این ارتباط هیچ اقدامی انجام نداده است.

 خطر مرگ
حاال که ظهرابی مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اصفهان 
آلودگی سیانوری معدن طال موته را در منطقه حفاظت شده 
با بیان قابل مشاهده نبودن آن ذکر می کند، آیا حیات وحش 
پرجمعیت ترین منطقه حفاظت شده کشور از نفوذ سیانور 

و آلودگی خاک و آب در امان خواهد بود؟ 
وی در این باره می گوید: سیانور برای حیوانات حفاظت شده 
موته می تواند بسیار خطرناک باشد ولی این آلودگی اکنون 

قابل مشاهده نیست.
نبود مطالعات جامع زیست محیطی در حوزه معادن

طبق منابع علم��ی باطله های معادن بس��یار س��می بوده 
و ب��ا انحالل آنه��ا، خط��ر آلودگ��ی کل منطق��ه را تهدید 
می کند و حاال که برای اس��تحصال طال در موته از س��یانور 
اس��تفاده می کنند اس��یدهایی در محیط آزاد می ش��ود و 
آنچه ج��ای تامل دارد،نب��ود تحقیق��ات و پژوهش هایی از 
جانب مس��ئوالن محیط زیس��ت درخصوص بررسی های 
 زمی��ن شناس��ی و زیس��ت محیط��ی مع��ادن اس��ت. 
گفتنی اس��ت؛ معدن طال موت��ه در میان مع��ادن اصفهان 
از برترین ه��ا در رعایت مس��ایل زیس��ت محیط��ی بوده و 
پناهگاه حی��ات وحش موت��ه دارای ۴٧۸ گونه گیاهی ،۲۵ 
گونه پس��تاندار، ۸۸گونه پرنده، ۲۵گونه خزنده و یک گونه 
دوزیست و دارای شاخص های جانوری به نام آهوی ایرانی، 

پلنگ، گربه وحشی، کفتار، گرگ، شغال، روباه، گراز است.

 تاالب گاوخونی که زمانی س��مفونی زیبای آب و حیات زندگی
  در آن نواخت��ه م��ی ش��د ه��م اکن��ون ب��ه س��رعت درح��ال 
 خش��ک ش��دن اس��ت و از نگاه زیس��ت محیطی ب��ه مقوله ای 

تهدید کننده و پرمخاطره تبدیل شده است.
 مخاط��رات و تهدی��دات زیس��ت محیط��ی و ضایعه ناش��ی از

  خش��ک ش��دن ت��االب گاوخونی ب��ه حدی اس��ت ک��ه طی 
 س��ال های اخیر به عنوان مهم ترین نگرانی مردم و مس��ئوالن
  این منطقه مطرح شده اس��ت . این عرصه تاالبی که تا سه دهه

  قبل از نظر زیس��ت محیطی و اقتصادی منش��ا ب��رکات فراوان 
 ب��رای اس��تان اصفه��ان و مناط��ق همجوار ب��وده اکن��ون به 
 بیابانی خش��ک تبدیل ش��ده و به عن��وان یک��ی از کانون های
  تولی��د ریزگرده��ای مض��ر ب��ه خطری ج��دی تبدیل ش��ده

 است .
براین اس��اس اداره کل حفاظت محیط زیس��ت استان اصفهان 
اقدام به برگزاری همایش��ی با عنوان »تاالب ها ب��رای آینده ما 
معیش��ت پایدار« با حضور کارشناس��ان و متخصصان داخلی و 

بین المللی کرد.
 این همایش بین المللی روز س��ه ش��نبه همزمان با روز جهانی 
تاالب ها در باالترین سطح، با حضور دبیرکل کنوانسیون رامسر 
و اعضای دبیرخانه این کنوانس��یون و رییس س��ازمان حفاظت 

محیط زیست در هتل عباسی اصفهان برگزار شد.

 کنوانس��یون رامس��ر قدیمی تری��ن معاهده زیس��ت محیطی 
جهان اس��ت که درس��ال ۱۹٧۱ مطابق با ۱۳ بهمن ۱۳۴۹ در 
رامسر منعقد شد. این کنوانس��یون مربوط به تاالب های جهان 
و پرندگان مهاجر تاالبی اس��ت و تاکنون دو هزارو ۲۲ تاالب در 
جهان ثبت کنوانسیون رامسر ش��ده که ۱۶۹ کشور جهان عضو 

آن هستند.
 همچنی��ن نشس��ت خبری ب��ا حض��ور خان��م ابت��کار معاون 
رییس جمهور و رییس س��ازمان حفاظت محیط زیست کشور 
دراداره کل حفاظت محیط زیست اس��تان اصفهان برگزار شد. 
در ای��ن روزمیهمانان بین الملل��ی و داخلی ش��رکت کننده در 
 همایش روز جهانی تاالب ه��ا، از تاالب بی��ن المللی گاوخونی

 بازدیدکردند. 
ت��االب گاوخونی واقع در ش��رق اصفهان یکی از ب��زرگ ترین و 
مهم ترین تاالب های ایران است و درطول تاریخ عالوه بر ایجاد 
فضای فرح بخش در شرق اصفهان، مامنی برای پرندگان مهاجر 
و جانوران آبی و منبع درآمد و آسایش ساکنان این منطقه بوده 

است.
اکنون با رون��د کاهش جریان آب در زاین��ده رود، این تاالب نیز 
در حال خشک شدن اس��ت و مرگ تدریجی این عرصه طبیعی 
هر بینن��ده ای را افس��رده خاطر می کن��د. به دلیل نوس��انات 
آبی، مس��احت این تاالب طی چند دهه اخی��ر متغیر بوده که با 

محس��وب کردن اراضی مرطوب اطراف آن، مساحت گاوخونی 
 به بیش از۶۳ هزار هکتار می رس��د ولی مس��احت ثبت ش��ده 

آن۴۳ هزار هکتار است.
 ه��م اکن��ون ب��ه ج��ز ناحی��ه کوچک��ی از قس��مت ش��مالی 
 تاالب که ب��ه دلی��ل ورود آب حاص��ل از زهکش ه��ا هنوز هم 
ش��اهد حیات است، سایر قس��مت ها کامال خش��ک و به بیابان 

تبدیل شده است. 
کارشناسان محیط زیست، این تاالب را یکی از کانون های تولید 
ریزگردها می دانند و نسبت به خطرات برای منطقه مرکزی ایران 
هشدار داده اند . متاسفانه شمار پرندگان تاالب به تعداد اندکی 
ازپرندگان کنارآبزی که بیشتر از دسته آبچلیک سانان می باشد 

تقلیل یافته است.
در برخی روزهای سال گونه های دیگر پرندگان، نظیر فالمینگو 
یا تنجه نیز به تعداد بس��یار اندک در این منطقه مش��اهده می 
 ش��ود. اگر تاالب بین المللی گاوخونی خشک ش��ود، به یکی از 
 کانون ه��ای گ��رد و غب��ار در داخ��ل و مرک��ز کش��ور تبدیل 

خواهد شد. 
تاالب گاوخونی در فاصله ۱۴۰ کیلومتری جنوب شرقی اصفهان، 
۳۰ کیلومتری شهر ورزنه، جنوب غربی شهرستان نایین و غرب 
 منطقه ندوش��ن از اس��تان یزد و ش��مال غربی کوی��ر ابرقو قرار

 دارد.

تاالب گاوخونی فرصتی که به تهدید تبدیل شد

در پی روند بهره برداری از معدن طالی موته؛

سیـانور، در یک قدمی حیـات وحش مــوته
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معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان با اشاره به افزايش 
90 درصدي ضريب امنيتي بانك ها و طالفروشي ها در اصفهان گفت: 
ــي ها دربلندمدت درصدد هستيم  براي پيشگيرى از سرقت طالفروش
ــت باال تجميع  ــب و با امني ــي اين صنوف دريك مكان مناس كه تمام

شوند.
ــا و دغدغه مردم و  ــرد: نگرانى ه ــرهنگ جهانگير كريمي اظهار ك س
ــد كه در سال 93  ــرقت باعث ش ــئوالن در خصوص وقوع جرم س مس
ــرقت تهيه و به دنبال آن قرارگاه مقابله  دستورالعمل پيشگيري از س

با سرقت در استان هاي بزرگ كشور از جمله اصفهان تشكيل شود.
ــكيل اين قرارگاه را كنترل و مهار نرخ وقوع جرم  وى هدف اوليه از تش
سرقت و كاهش 10 درصدي اين جرم نسبت به مدت مشابه سال قبل 
دانست و افزود: به دنبال آن شوراي امنيت كشور، دستورالعملي تصويب 
ــتگاه ها در مقابله با چرخه جرم سرقت را مشخص  و در آن وظايف دس
كرد تا عالوه بر برخوردهاي قضايي و انتظامي زمينه ها و بسترهاي وقوع 

جرم به وي ژه سرقت، از جامعه برداشته شود.
ــترهاي وقوع سرقت  كريمي به اقدامات صورت گرفته در مقابله با بس
در سطح استان اشاره كرد و گفت: در همين راستا، پليس اصفهان هم 
مطالبات خود از دستگاه ها را از دستورالعمل مربوطه استخراج و به آنها 
ابالغ كرد كه در اين زمينه بيشتر سازمان ها و ارگان ها، حتي تشكل هاي 

غير دولتي و صنوف مختلف همكاري خوبي با پليس داشتند.
ــتان اصفهان تصريح كرد: در  معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اس
اين ميان، ادارات آموزش و پرورش، برق، شهردارى ها و فرماندارى ها، 
ــترين همكارى را در اين زمينه  اداره كار، تعاون و رفاه اجتماعى بيش

داشتند.
وى در پاسخ به اين سوال كه امسال براى افزايش ضريب امنيتي بانك ها 
و طالفروشي هاي استان چه اقداماتي صورت گرفت، خاطرنشان كرد: 
براي پيشگيرى از سرقت طالفروشي ها در بلندمدت درصدد هستيم 
ــت باال تجميع  ــب و با امني كه تمامي اين صنوف در يك مكان مناس
ــن واحدها  ــايل امنيتي اي ــوند و در هنگام صدور مجوز نيز به مس ش

توجه شود.
ــي ها  ــاه مدت، آموزش طالفروش ــرد: در برنامه كوت كريمى اظهار ك
ــخص و تعريف  ــان انتظامي، تعيين ساعات كار مش توسط كارشناس
استانداردهاي الزم براي ايمن سازي واحدها همچون نصب شيشه هاي 
ضد ضربه، درهاي ضدسرقت و ريموت دار، دوربين مداربسته و سيستم 
آژير است كه خوشبختانه با همكاري صنف طالفروشي ها و بانك ها و 

صرافي ها، بيشتر اين موارد رعايت شده است.
ــتان اصفهان افزود: امسال در  معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي اس
مقايسه با مدت مشابه سال قبل، با افزايش 90 درصدي ضريب امنيتي 

طالفروشى ها و بانك ها روبه رو بوديم.

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان:

طالفروشي ها بايد دريك مكان 
مناسب وبا امنيت باال تجميع شوند

وقتي مي گويم «دوست دختر» حسابي عصباني مي شود، 
انگار حرف زشتي به او زده ام. مي گويد: «دوست دخترم 

نيست، ما با هم خواهري و داداشي هستيم».
ــتفاده كنم. مي گويد:  ــت ندارد از اين واژه اس اصال دوس
ــت دختر و  ــت، ما باهم دوس «اصال هم اين طوري نيس
ــتان اجتماعي هم  ــتيم، ما فقط دوس ــر نيس دوست پس
ــن چيزهايي هم  ــي و خواهري. اي ــتيم يعني داداش هس
ــما مي گويي وصله هايي است كه به ما نمي چسبد،  كه ش
ــر چيست؟ نه اصال. اين دختر  دوست  دختر و دوست پس

خانم فقط دوست اجتماعي منه، فقط همين.»
ــده. مي پرسم خب فرقش  ــتر ش حاال تعجبم خيلي بيش
ــت پسراست .حاال  چيست؟ همان دوست دختر و دوس
ــمش را عوض كرده ايد. مگرغيرازاين است؟ كه  شما اس
ــريع والبته با عصبانيت جواب مي دهد: «بحث  خيلي س
ــت  ــما چه مي داني دوس راعوض نكن عزيزمن. اصال ش
ــما فقط  ــت؟» وبعد ادامه مي دهد: «ش اجتماعي چيس
ــد  نگاه كني.  ــا عينك بدبيني و تردي بلدي همه چيز را ب
ــت.  ــده اس ــن و اين دختر خانم كامال تعريف ش رابطه م
ــريك چيزديگه است. ما يك  دوست دختر و دوست پس
ــت اجتماعي. هميشه  ــتيم. دوس گروهيم كه با هم دوس
هم به هم كمك مي كنيم. هواي همديگر را داريم و ازهم 
پشتيباني مي كنيم، درست مثل خواهر ها و برادرها. براي 
همين هم ما داداشي و خواهري هستيم نه دوست دختر 

و دوست پسر».
اسمش را نيارخودش را بيار!

ــتان معروف پناه بردن پادشاه به خانه  شايد شما هم داس
ــيد.  ــنيده باش ــتايي را ش يك پيرمرد و پيرزن فقير روس
مي گويند روزي يكي از پادشاهان كه براي شكار زمستاني 
ــاه بودند  رفته بود راه را گم مي كند و افرادي كه با پادش
ــوند، اما او را پيدا نمي كنند.  حسابي نگران حال او مي ش
شب فرا مي رسد. هواي زمستاني رفته رفته سرد و سرد تر 
ــيد و به خانه  ــاه به يك روستا رس ــد تا اينكه پادش مي ش
ــواب لحافي  ــاه آورد. موقع خ ــرد و پيرزني فقيرپن پيرم
ــاه آن را روي خود بيندازد.  ــتند تا پادش ــاط نداش دربس
ــم روي خودمان؟  ــيد چيزي نداريد بيندازي ــاه پرس ش
ــرتان بروم، ما  ــاده روستايي گفت: «تصدق س پيرمرد س
آدم هاي فقيري هستيم، لحاف و تشك گرم نداريم، اينجا 
ــت...» جمله اش  تنها چيزي كه هست يك پاالن خراس
ــاه با توپ پرداد زد «احمق شاه  تمام نشده بود كه پادش
ــب  ــت امش ــاالن خر كجا؟» ولش كن الزم نيس كجا؟ پ
ــيد و سرما  ــر مي كنم. شب به نيمه رس را يك جوري س
ــاه ديد اين تو بميري از آن تو  حسابي بيداد كرد و پادش
بميري ها نيست. ناچاربه آن پيرمرد ساده روستايي گفت: 
ــار، اما  ــمش را ني ــب گفتي، اس «آن چيزي را كه سرش
ــرما داريم  خودش را بياربيندازيم روي خودمان كه از س
مي ميريم!»اين داستان حاال شده است حكايت رفتارهاي 
ــت  ــم همين پديده دوس ــا. نمونه اش ه ــي ازآدم ه برخ

اجتماعي كه به تازگي باب شده است.
دوست اجتماعي يا به قول فرنگي ها «سوشال فرند» و يا 
ــت دختر و دوست پسراست  «جاست فرند» همان دوس
ــنيدن كلمه  ــتي كه ازش كه حاال براي اينكه معناي زش
ــر درذهن ها متبادر مي شود،  دوست دختر و دوست پس
ــتفاده  ــت اجتماعي اس ــد از كلمه دوس اينجا معنا نده
ــط يك رابطه  ــراي اينكه بگويند اين فق مي كنند و باز ب
ــقانه و يا  ــه عاطفي، عاش ــت و نه يك رابط صميمانه اس
ــي و خواهري هم  ــر، از واژه هايي مثل داداش هرچيز ديگ

استفاده مي كنند. 
ــتورات ديني و  ــه ازنظردس ــگاه كنيم چ ــر  كه ن ازهرنظ
ــه ازنظرعقلي و چه  ــرف، چ ــرعي، چه ازنظرع احكام ش
ــر  ــليمي ارتباط دختر و پس ازنظراجتماعي هيچ عقل س
ــندد و هيچ خانواده  ــامي گول زننده را نمي پس با اين اس
متعادلي حاضر نيست اجازه بدهد كه فرزندش با جنس 
ــمي ارتباط  مخالف خود حاال به هرعنواني و تحت هراس
ــري به مراكز مشاوره بزنيم و  داشته باشد. كافي است س
يا نگاهي به پرونده هاي موجود در كالنتري ها و دادگاه ها 
ــورد مي كنيم كه  ــم آن وقت با موارد زيادي برخ بيندازي

ــران  ــن پرونده ها دختران و پس طرف هاي موجود در اي
ــتند. همان هايي كه فكر  ــال و بي تجربه هس كم سن و س
ــت اجتماعي هستند و نه چيز ديگر  مي كردند فقط دوس
ــتند كه به هم داداشي و خواهري  و اينقدر صميمي هس
هم مي گويند، اما واقعيت اين است كه عوض كردن اسم 
يك پديده ناهنجار نمي تواند از قبح و زشتي و آسيب هاي 

آن بكاهد.
ــند باشد هر جور هم كه   وقتي يك پديده اجتماعي ناپس
اسمش را عوض كنيم و يا اينكه عنوان هاي ديگري روي 
ــت و مگر مي شود با عوض  آن بگذاريم بازهم ناپسند اس
ــتي اين پديده و موضوع را از بين  ــم، زش كردن يك اس
ببريم. درحقيقت اين كارپاك كردن صورت مسئله است.

پديده اي زشت با رنگ و لعاب زيبا
ــادي از دل  ــد زي ــه تا ح ــي ك ــت اجتماع ــده دوس پدي
دوستي هاي شبكه هاي اجتماعي در آمده است، اين روزها 
درجامعه باب شده و در صحبت با برخي از دخترخانم ها و 
آقا پسرهاي كم سن و سال و نوجوان و جوان برخي ازآنها 
ــان حرف مي زنند و  از ارتباط با فردي ازجنس مخالف ش
ــتند. اين پديده كه البته  معتقدند دوست اجتماعي هس

بيشتر در حيطه  هاي دانشجويي به چشم مي خورد حاال 
ــهر هم درحال نفوذ و اقشار و  ــت ش رفته رفته به زيرپوس
ــز رفته رفته باخودش درگير  گروه هاي ديگر جامعه را ني

كرده است. 
ــر و يا بعضا  ــت اجتماعي يك دختر و پس درپديده دوس
ــوند و يك گروه را  ــربا هم دوست مي ش چند دختر و پس
تشكيل مي دهند. آنها با هم روابط  عاطفي و راحتي دارند 
ــت، اما هرچه هم كه  ــان كمك كردن به هم اس و قصدش
ــت و  ــان را توجيه كنند بازهم قابل توجيه نيس رفتارش
ارتباط دختر و پسر و جنس مخالف به اين شكل پسنديده 

نيست و پيامدهاي خطرناكي به دنبال دارد.
ــاور دريكي ازدبيرستان هاي  دراين باره وقتي با يك مش
پسرانه صحبت مي كنم مي گويد: البته خدا را شكربيشتر 
ــتند، اما برخي از  دانش آموزان مبرى ازاين موضوع هس
دانش آموزان با اين پديده درگيرند و من به عنوان مشاور 
ــعي كرده ام از پيامدهاي  با يكي دو تاي آنها صحبت و س

زشت و خطرناك اين پديده آنها را آگاه كنم. 
وي مي گويد: من فكرمي كنم اين موضوع بيشتر ازهرچيز 
ــود؛  ــوي خانواده ها و والدين كنترل ش ديگري بايد ازس
ــا دانش آموز خودم  ــه هرچقدرهم ب چراكه من درمدرس
ــه كه با او نيستم  دراين خصوص صحبت كنم، اما هميش
ــدر و مادرها  ــه اين پ ــم او را كنترل كنم بلك ــه بخواه ك
هستند كه وظيفه اصلي كنترل و تربيت فرزندان برعهده 

آنهاست.
اين مشاور در آموزش و پرورش مي گويد: به نظر مي رسد 
نداشتن يك الگوي مناسب، ضعف نظارت والدين، وجود 
ماهواره در منازل، دسترسي آسان و بدون محدوديت به 
شبكه هاي اجتماعي، تعريف نشدن روابط دختر و پسر در 
ارتباطات فاميلي و خانوادگي و ... از مهم ترين داليل بروز 

پديده دوست اجتماعي است.
ــف بار اين است كه  ــان مي كند: نكته تأس  وي خاطر نش
ــرات و پيامدهاي اين  خيلي از نوجوانان و جوانان از خط
ــايه نظارت  ــد و اين نوع رفتارها در س رفتار آگاهي ندارن
ــازي و اطالع رساني  كمرنگ والدين و فقدان فرهنگ س

رفته رفته شكل خطرناك تري به خود مي گيرد.
دوست اجتماعي يا هراسمي كه روي آن بگذاريم يك قدم 
تا انحراف است، اما خيلي از نوجوانان و جوانان اين مسئله 
را نمي دانند. پديده دوست اجتماعي يك زنگ خطر است 
كه به صدا در آمده و اگرفكري براي آن نشود خيلي زودتر 

ازآنچه فكرش را بكنيم تبديل به آژيرخطر مي شود.
حال بايد منتظر بود و ديد دستگاه هاي متولي آموزش و 
فرهنگ و بخش هاي مختلف جامعه چه واكنشي به اين 
ــان خواهند داد و آيا براي جلوگيري از تبديل  پديده نش
ــدن اين پديده نوظهور به يك بحران اجتماعي تالش  ش
ــز خيلي زودتر از  ــن پديده ناهنجار ني خواهند كرد يا اي
ــئله اجتماعي تبديل  ــم به يك مس آنچه فكرش را بكني

خواهد شد؟
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كارآفرينى  

كوتاه

جريمه 600 دالرى سيگارى ها 
درايتاليا

اين صداها قبل از خواب 
باعث كابوس شبانه مى شود

آيا زندان اوين
 به فضاى سبزمبدل مى شود ؟

ــتى و  ــازه بهداش ــاس قوانين ت ــر اس ــاى ايتاليا ب ــيگارى ه س
ــيگار در خودروى  ــن كردن س ــت محيطى در صورت روش زيس
ــاردار، مبلغى بالغ بر 500  ــخصى با حضور يك كودك يا زن ب ش

يورو (معادل 600 دالر) جريمه مى شوند.
ــيگار كف خيابان ها نيز جريمه مشابهى به همراه  انداختن ته س
خواهد داشت. مقررات تازه ممنوعيت استعمال دخانيات، شامل 
ــتوران ها و ديگر اماكن همگانى  سيگار كشيدن در اداره ها، رس

تا خصوصى ترين مكان ها يعنى خودروهاى شخصى مى شود. 
اين جريمه براساس يك قانون تازه منطبق با مقررات اتحاديه اروپا 
به منظور بازداشتن جوانان از استعمال دخانيات است كه شامل 
ــيگار بفروشند و توليد كنندگانى  مغازه دارانى كه به كودكان س
كه سيگار را در معرض فروش به آنها قرار مى دهند، نيز مى شود.

ــراى انداختن  ــنگين، ب قانون جداگانه در باره اعمال جريمه س
ــى از مقرراتى است كه شامل  ته سيگار كف خيابان ها نيز بخش
مجازات انداختن آدامس يا رسيدهاى بانكى يا فروشگاهى بر كف 

خيابان ها مى شود.

ــد باعث بروز  نوع خاصى از اصوات مى توانن
ــبانه و برعكس نوع خاص ديگرى  كابوس ش
از اصوات باعث ديدن روياهاى شيرين قبل 

از خواب مى شوند.
ــى صداها  ــاد دارند برخ ــان اعتق كارشناس
مى توانند به بهبود خواب افراد كمك كنند. 
ــد زنگ تلفن  ــت؛صداهايى مانن گفتنى اس
همراه مى تواند باعث هوشيارى مغز و تهديد 

سيستم هوشيارى بدن شود.
ــان مى دهند، در عوض پخش  بررسى ها نش
ــوردن موج هاى  ــد برهم خ ــى مانن صداهاي
ــدت در بهبود ساعت  اقيانوس مى تواند به ش
خواب افراد موثر باشد. كارشناسان صداهايى 
را كه باعث برهم خوردن خواب مى شوند را 
شامل رگبار باران، صداى گريه نوزاد و صداى 
ماشين مى دانند. پژوهشگران به افرادى كه 
ــتند، توصيه  دچار بى خوابى و بدخوابى هس

مى كنند قبل از خواب در يك محيط تاريك 
ــيقى ماليم از جمله صداى اقيانوس  به موس
ــان اعتقاد دارند زنگ  گوش كنند. كارشناس
تلفن همراه، بدترين اثر در بروز بى خوابى در 
ــن يافته ها حاصل تحقيقات  افراد را دارد. اي
ــگاه ايالتى پنسيلوانيا در  پژوهشگران دانش
ــده و مطلوب  ــايى صداهاى آزاردهن شناس
ــگران به افراد  ــت. پژوهش در خواب افراد اس
همچنين توصيه مى كنند، در صورت داشتن 
ــكل بدخوابى و بى خوابى، صداهاى زائد  ش
ــذف كنند و به ويژه  محيط اطراف خود را ح
ــل از خواب خاموش  تلفن همراه خود را قب

كنند.
ــد در حين خواب  ــان اعتقاد دارن كارشناس
ــير انواع  به دليل عملكرد مغز، قابليت تفس
ــى و بدخوابى  صداها و به دنبال آن بى خواب

وجود دارد.

شهردار تهران در خصوص آخرين وضعيت انتقال زندان اوين به 
مديريت شهرى توضيحاتى ارايه كرد.

ــم بهره بردارى از ساختمان  محمدباقر قاليباف در حاشيه مراس
ــه درادامه تهاتر  ــوال ك ــخ به اين س ديوان عدالت ادارى در پاس
ــهردارى با قوه قضاييه آيا  ــت وهمكارى هاى ش ساختمان بهش
ــهردارى براى تبديل  ــن از قوه قضاييه به ش واگذارى زندان اوي
ــود يا خير؟ گفت: پيگير  ــبز عمومى پيگيرى مى ش به فضاى س

واگذارى زندان اوين به شهردارى هستيم.
ــد، اما زمانش  ــا ءاهللا اين اتفاق مى افت ــت: ان ش وى اظهار داش
ــت و هر زمان كه رييس قوه قضاييه اقدام كند ما  مشخص نيس

آمادگى انجام كار را داريم.
ــال زندان اوين  ــهردارتهران دو بار وعده انتق به گزارش مهر، ش
ــدن به فضاى سبز عمومى  ــهردارى تهران براى تبديل ش به ش
ــئوالن قضايى  ــط برخى از مس ــر دو بار توس ــود كه ه را داده ب
ــن رابطه با  ــهردار تهران اعالم كرد مذاكرات در اي ــد و ش رد ش

رييس قوه قضاييه انجام شده است.

هجمه ها به سبك زندگي ايراني – اسالمي، اين بار با دوست اجتماعي؛

ناهنجارى  جديد با اسم جديد تر 
« داداشى و خواهرى »!

ــازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر ايران از آغاز توزيع سبدهاى  رييس س
عيدانه در قالب طرح فرشتگان رحمت در سراسر كشور خبر داد.

ــال قبل با  ــريح جزييات اين طرح گفت: اين طرح از 5 س  فرحناز رافع در تش
توزيع سبد غذايى بين زنان بى سرپرست و بدسرپرست مانند همسران زندانيان 
ــر كشور آغاز شده است. به  طورى  يا خانواده هاى نيازمند و بيماران در سراس
ــال 89، 40 هزار سبد غذايى، در  كه در سال 88، 43 هزار سبد غذايى، در س
ــال 91 نيز 444 هزار سبد غذايى در  سال 90 ، 135 هزار سبد غذايى و در س

بين خانوارهاى زير خط فقر توزيع شده است.
وى در مورد نحوه تهيه و توزيع اين سبدها گفت: نيازمندان توسط داوطلبان 
هالل احمر و خانه هاى داوطلب در سراسر كشور شناسايى مى شوند. تالش ما 
اين است كه حتى افرادى كه تحت پوشش بهزيستى و كميته امداد هم باشند 

در اولويت هاى بعدى در صورت توان اين سبدها را دريافت كنند.
رييس سازمان داوطلبان هالل احمر به محتواى اين سبدهاى غذايى اشاره كرد 
ــامل برنج، روغن، قند و شكر، حبوبات و ماكارونى است  و افزود: اين سبدها ش
كه البته با توجه به فرهنگ هر منطقه اى، محتواى اين سبدها تغيير مى كند.

ــال نيز توزيع 292 هزار و 500 سبد غذايى براى  رافع با اعالم اينكه براى امس
خانوارهاى زير خط فقر در كشور پيش بينى شده است، گفت: مبلغ هر سبد 
ــتر هم باشد كه براى يك  ــت، اما مى تواند بيش كمتر از 400 هزار تومان نيس

خانواده 4 نفره در نظر گرفته شده است.
وى ادامه داد: امسال براى نخستين بار در كنار اقالم غذايى بسته هاى بهداشتى 
شامل صابون، مسواك و خميردندان و حوله نيز قرار مى دهيم كه اين بسته ها 
ــت  ــتان ممكن اس ــده و بنا بر فرهنگ هر اس براى 4 نفر افراد خانوار تهيه ش
ــتان اضافه شود كه  عالوه بر اقالم غذايى پايه اقالم ديگرى مبتنى توان هر اس

ارزش هر سبد 400 هزار تومان برآورد شده است.
به گفته رافع، بيش از 4 هزار خانه داوطلب در سراسر كشور فعاليت مى كنند كه 
با توجه به ظرفيت داوطلبان در هر استان اين سبدها تهيه و توزيع خواهد شد 
كه استان فارس به دليل تعداد بيشتر خانه هاى داوطلب در اين زمينه ركوردار 
است. وى، زمان توزيع اين سبدها را از روز (15 اسفند ماه سال جارى) اعالم 
كرد و افزود: از آنجايى كه ما بر پايه كمك هاى انسان دوستانه و خيرين حركت 
ــارد تومان بودجه مصوب  ــال 21 ميلي مى كنيم بودجه چندانى نداريم و امس
سازمان بوده كه هنوز تمام آن محقق نشده است، اما در كنار آن 100 ميليارد 
ــود هيچ اقدامى  ــته ايم كه اگر اين كمك ها نب تومان كمك هاى مردمى داش

نمى توانستيم انجام دهيم.
رييس سازمان داوطلبان با بيان اينكه اين سبدهاى عيدانه ميان يك ميليون 
و 170 هزار نفر توزيع مى شود، افزود: به همراه توزيع سبدهاى عيدانه، سرانه 
ــازمان جوانان جمعيت هالل احمر هستند، نيز  جوانان نيازمندى كه عضو س
ــان كرد: افراد نيازمندى كه از سوى مددكاران  توزيع مى شود. رافع خاطر نش
ــتاها شناسايى شده اند  داوطلب جمعيت هالل احمر در سطح شهرها و روس

تحت پوشش غيرمستمر اين طرح قرار دارند.
ــاركت هاى مردمى فعاليت هاى  ــت تا براى جلب مش ــانه ها خواس وى از رس
ــش دهند تا افراد خير بتوانند به  داوطلبان و كمبودهاى نقاط محروم را پوش

درستى كمك هاى خود را به نيازمندان برسانند. 

رييس سازمان داوطلبان هالل احمر خبرداد؛

شناسايى افراد نيازمند
ــال گردن و البته دختر  در طرح فرشتگان رحمت ــك مى بينم و ش سرم به هر طرف مي چرخد عروس

معلولي كه گم در اين كالف هاست. 
فريبا معصومي، هنرمند صنايع دستي، معلول 90 درصد با يك ميل بافتني 
ــرگرمي اش بافت همين  ــده و تنها س ــارش خوابي ــب و غريب كنار آث عجي

عروسك ها و گل هاي رنگي است. 
در اين بازارچه زنان و مردان ديگرى هم هستند كه اينجا هنرمندي هايشان 
را براى فروش گذاشته اند، اما فريبا حدود 10 روز است كه از شهرستان فومن 

آمده و مهمان آنهاست.
فريبا معصومى به دليل معلوليتي كه دارد خيلي از كارهاي شخصي خودش را 
هم نمي تواند انجام دهد و معموال مادر، خواهر يا دخترخاله اش در انجام كارها 
ــت كه معلوليتش  او را ياري مي دهند. اوآنقدرخوش خنده و خوش زبان اس

اصال به چشم نمى آيد.
ــتان خواهرش  ــدن به دس ــا خيره ش ــتاد و تنه ــدون اس ــا از اينكه ب  فريب
ــته خالقيت به خرج دهد و خودش عروسك هايي ببافد كه خواهرش توانس

 از او راهنمايي بگيرد خوشحال است. 
ــودت روي پاي خودت  ــي يعني خالقيت. زندگي يعني خ مي گويد: « زندگ
ــما. زندگي يعني بزرگ ديده شدن با دستان  بايستى. زندگي يعني من و ش
ــوله از توابع فومن دور از چشم همه  ــال در روستايمان ش و افكارمان. 26 س

ــناخت تا اينكه از امام  ــي من و عروسك هايم را نمي ش دنيا بودم و هيچ كس
رضا(ع) خواستم، دستم را بگيرد تا بتوانم آرزوي بزرگ مادرم را برآورده كنم.  

امام رضا(ع) چنان دستم را گرفت و به همه دنيا معرفي ام كرد كه االن كمتر 
كسي من را نمي شناسد.

 خوشبختانه در اين 4 سال توانستم به همه ثابت كنم من با اينكه نمي توانم 
ــودم بخورم،  ــاي را خ ــم و حتي يك چ ــام ده ــخصي ام را انج كارهاي ش
ــن را آموزش ــت دارم االن 50 كارآفري ــه در باف ــطه خالقيتي ك اما به واس

 داده ام. 
ــادرم با  ــراي م ــد خانه ب ــدنم خري ــهور ش ــال مش ــد س ــن چن ــه اي نتيج
ــاخته  ــت، س ــل برك ــت.» مي ــك اس ــك كارگاه كوچ ــات و ي ــه امكان هم

خودم است.
ــرش را مي چرخاند و سالم  ــخص تازه وارد به بازارچه، فريبا س با ورود هرش
ــاي صورتش  ــه محو تماش ــت كه هم ــان خوش صحبت اس ــد و چن مي كن

مي شوند. 
ــد: « اين ميل با همه ميل هاي توى  ميل بافتني اش را باال مي گيرد و مي گوي

بازار فرق مي كند.
 اسمش ميل بركت است. طراحي خودم است. 

قبال عروسك هايم را با دندان و ميل مي بافتم، اما حاال با خالقيتي كه به خرج 
دادم براي راحتي كار 2 تا ميل را به هم مي چسبانم و تند تند گل و عروسك 

مي بافم.»

انگار همه نااميد هستند، اما من نيستم



روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1795 | چهارشنبه  15 بهمن 1394 | 24 ربیع الثانی 1437 6

khajehzadeh.zayanderoud@gmail.comSociety,Cultural  Newspaper No.1795 |  February 4 .2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER

 سیمرغ 

تلویزیون فراخوان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان از برگزاری جشنواره فیلم 
فجر در اصفهان خبر داد.

حجت االسالم حبیب رضا ارزانی در رابطه با اکران فیلم های جشنواره فجر در 
اصفهان اظهار کرد: جشنواره فیلم فجر از 16تا 25بهمن ماه به مدت 10 روز در 

سینماهای اصفهان اکران می شود.
وی اف��زود: در این مدت فیلم هایی از بخش س��ودای س��یمرغ و ن��گاه نو در 

سینماهای ساحل، سپاهان، خانواده و فرشچیان اکران خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان پیرامون نهادهای حامی 
اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر در اصفهان خاطر نش��ان کرد: اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با همکاری حوزه هنری، شورای شهر، 
ش��هرداری و اتاق بازرگانی به برگزاری و اکران جشنواره فیلم فجر در استان 

اصفهان اقدام کرده است.
وی در رابطه با نحوه تامین هزینه اکران فیلم های جشنواره فجر تصریح کرد: 
300 میلیون تومان هزینه برای اکران این فیلم ها در 3 سانس طی 10 روز در 
اصفهان نیاز بود و در نهایت با مشارکت بخش خصوصی و همکاری سه نهاد 
حوزه هنری، ش��هرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 

این اتفاق میسر شد.
ارزانی در پایان گفت: این فیلم ها از 16 تا 25 بهمن ماه هر روز در 33 سانس 4، 
6 و 8 عصر به نمایش در می آید؛ احتمال تغییر در برنامه اکران فیلم ها نیز وجود 

دارد که هرگونه تغییر در این برنامه متعاقبا اعالم خواهد شد.

* برخالف اینکه پیش بینی می شد نشست ها با حضور کمرنگ اهالی رسانه 
همراه باش��د، اما تعداد زیادی از خبرنگاران و عکاس��ان در نشست های روز 
گذشته جشنواره حاضر بودند که در این دوره برخالف سال های قبل سواالت 

به صورت شفاهی مطرح می شود.
* هانیه توسلی و محمدرضا فروتن از بازیگران اصلی »نقطه کور« درنشست 
فیلم غایب بودند و نیکی مظفری تنها بازیگر حاضر دراین نشست بود که علت 
غیبت سایر بازیگران راعدم حضور درتهران و مقابل دوربین بودن عنوان کرد.

فیلم »یک شهروند کامال معمولی« درگروه هنر و تجربه درسانس 16 به نمایش 
درآمد و بیش��تر ظرفیت سالن پرشد. خنده و تش��ویق اعتراضی تماشاگران 

درچند صحنه نشان ازعدم رضایت برخی ازحاضران داشت.
* »جشن تولد« در بخش نگاه نو دومین فیلم بلند داستانی روز سه شنبه در 
کاخ جشنواره بود که تعدادی از حاضران در دقایق ابتدایی فیلم سالن را ترک 
کردند، اما با ورود ش��خصیت های ایرانی به این فیلم که داستانش در سوریه 

و با بازیگران عرب روایت می شود، تماشاگران تا انتها پیگیر داستان شدند.
* بیشتر لحظات فیلم »دلبری« که در س��انس چهارم به روی پرده رفت، با 
واکنش تماش��اگران همراه بود و برخی از حاضران به روال س��ال های قبل با 

تشویق به برخی از صحنه های این فیلم ملودرام عکس العمل نشان دادند.
* نمایش آثار در کاخ جشنواره در دومین روز تا 30 دقیقه بامداد ادامه داشت.

* نیروهای گشت امنیت اخالقی نیز حضورفعالی در برج میالد داشتند.

علی اصغر پورمحمدی معاون سیمای رس��انه ملی در پی شایعاتی که درباره 
استعفای سیدغالمرضا میرحسینی مدیر شبکه سوم سیما دررسانه ها مطرح 
شده است، گفت: هنوزدو تا سه س��ال تا بازنشستگی آقای میرحسینی باقی 
مانده اس��ت و س��ازمان صداوس��یما فعال تصمیمی برای تغییرمیرحسینی 
مدیرشبکه سه سیما و محمدرضا جعفری مدیر ش��بکه دو سیما ندارد. وی 
همچنین درباره استعفای مدیر شبکه سه سیما عنوان کرد: آقای میرحسینی 

تاکنون نامه ای مبنی براستعفا ارایه نکرده است.
معاون سیمای رسانه ملی همچنین با اشاره به گالیه بعضی ازمدیران سازمان 
بیان کرد: سازمان صداوسیما با کمبود بودجه مواجه است و مدیران به دلیل 

این شرایط مالی ناراحتی هایی دارند که ان شاءهلل رفع می شود.
وی درپایان از بازنشستگی بعضی ازمدیران شبکه ها و مدیران ستادی سازمان 

صداوسیما در نوروز ۹5 خبر داد.

در دومین جلسه شورای تخصصی کودک و نوجوان رسانه ملی اعالم شد که 
۹2 درصد کودکان و 88 درصد نوجوانان ایرانی، بیننده تلویزیون هستند.

دراین جلس��ه، منیژه پورنوروز از مرکز پژوهش و سنجش افکار سازمان صدا 
و سیما، یافته های دو پیمایش ملی درخصوص وضعیت استفاده از رسانه ها 
توسط کودکان 5 تا 10 سال و نوجوانان 11 تا 17 سال را ارایه کرد. براساس 
این دو پژوهش، ۹2 درصد ک��ودکان و 88 درصد نوجوان��ان ایرانی، بیننده 
تلویزیون هستند و میزان استفاده از شبکه های ماهواره ای نسبت به بازه زمانی 
مشابه، کاهشی نسبی را نمایش می دهد. ضمن اینکه درهمین بازه زمانی، رشد 

بینندگان شبکه هدهد، چشمگیر بوده است.

نویسنده سریال مناسبتی »غیرعلنی« ویژه انتخابات مجلس شورای اسالمی 
گفت: »غیرعلنی« یک الگوبرداری از وضعیت سیاسی جامعه مان نیست و از 

هیچ حزب یا تفکرخاص سیاسی دراین سریال طرفداری نمی شود.
به گزارش ایس��نا، حسین تراب نژاد، نویسنده س��ریال »غیرعلنی« که از24 
بهمن ماه روانه آنتن شبکه دو سیما می شود،  درپاسخ به اینکه آیا در طراحی 
کاراکترها و موقعیت های »غیرعلنی« از چهره ها و فضای سیاس��ی موجود 
جامعه الگو گرفته اس��ت، بیان کرد: نه، واقعیت این است که این سریال یک 
الگوبرداری از وضعیت سیاسی جامعه مان نیس��ت. بلکه به شرایط تبلیغات 
انتخاباتی به ویژه در شهرس��تان ها ک��ه رقابت های خیلی ج��دی تری بین 
نامزدهای انتخابات در این محیط ها شکل می گیرد، سر می زند، اما از هیچ 

حزب یا تفکر خاص سیاسی طرفداری نمی کند.
وی با بیان اینکه در این سریال فضای خانوادگی و انتخاباتی تلفیق شده است، 
ادامه داد: »غیرعلنی« به همان میزان که قصه ای خانوادگی اس��ت داستان 
انتخابات نیز هست و این دو فضا با هم در متن تلفیق شده اند و نمی توان یکی 
 از آنها را بر داس��تان غالب دانس��ت؛ چراکه ماجرای خانوادگی قهرمان قصه

 امیررضا پورکریمی به ماجرای سیاسی متن کامال پیوند می خورد و از این نظر 
به نظرم کار نویی را در تلویزیون شاهد خواهیم بود.

 س��ریال غیرعلنی به قلم حس��ین تراب ن��ژاد و مهدی حمزه ب��ا کارگردانی
 مهرداد خوشبخت توسط رضاجودی تهیه می شود.

امیرحسین عشاقی، دبیراجرایی جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات اصفهان با اشاره 
به نقش و جایگاه زاون قوکاسیان دراین جشنواره ملی گفت: این هنرمند فرهیخته 
با عنوان دبیرهنری چهاردوره گذشته جش��نواره حسنات زحمات زیادی متحمل 
ش��د. وی با بیان اینکه زاون همواره به جوانان اعتماد می کرد و مسئوالن جشنواره 
حسنات نیز جوانان را سرمایه اصلی خود می دانند، گفت: برای پنجمین دوره، جایزه 
ویژه ای به نام جایزه  »مهربانی« به یاد این هنرمند درنظر گرفته شده است. عشاقی 
پیرامون زمان معرفی هیئت داوران جشنواره پنجم نیزافزود: براساس نظرشورای 
سیاست گذاری و نیزمهدی مسعود شاهی مشاورهنری جشنواره، درحال رایزنی با 
هنرمندان و سینماگران مطرح کشورجهت حضور درهیئت داوری هستیم که اسامی 

آنها تا نیمه دوم بهمن ماه اعالم خواهد شد.
دبیراجرایی جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات با یادآوری این نکته که داوران پنجمین 
جشنواره حسنات باید دو هزاردقیقه اثر را داوری کنند، خاطرنشان کرد: ترکیب این 
داوران ازهنرمندان اصفهانی االصل، اندیشمندان دانشگاهی و اساتید ممتازتجربی و 

عملی درحوزه سینما خواهد بود.

دبیرعلمی دومین جشنواره ادبیات کودک شیراز از ارسال 510 اثربه دبیرخانه این 
جشنواره خبر داد. احمد اکبرپور اظهار کرد: تاکنون 320 اثر به بخش داستانی این 
جشنواره ارسال ش��ده که 250 اثر آنها چاپ نشده است و 70 اثر در زمره کارهای 
چاپ ش��ده قرار دارد. وی افزود: همچنین دربخش ش��عر1۹0 اثر ب��ه دبیرخانه 
این جشنواره رسیده اس��ت. علی رغم اینکه پیش تر گفته شده بود این جشنواره 
دربهمن ماه برگزارخواهد شد. مسئوالن برگزاری زمان ارسال آثار به دبیرخانه این 

رقابت ادبی را تا آخر بهمن ماه سال جاری تمدید کرده اند.
فریدون عموزاده خلیلی، علی اصغر سیدآبادی و حمیدرضا شاه آبادی داوران بخش 
داستان و مصطفی رحماندوست، عرفان نظرآهاری و آتوسا صالحی داوران بخش 

شعر دومین جشنواره ادبیات کودک شیرازهستند. 

دبیرجشنواره شهر برفی از برگزاری دومین برف آورد ساالنه استان اصفهان در23 
بهمن ماه به میزبانی شهرستان بویین میاندشت خبر داد. روح اهلل بابایی گفت: این 
جشنواره روز 23بهمن ماه برگزار می شود، اما گروه های شرکت کننده کارخود را 

از روز 22 بهمن ماه درمحل برگزاری جشنواره آغاز خواهند کرد.
شهردارافوس تصریح کرد: در پایان این جش��نواره به افراد و گروه هایی که از نظر 
هیئت داوران بهترین سازه ها را بر اساس معیارهای اعالم شده جشنواره خلق کرده 
باشند جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. ش��هردارافوس افزود: عالوه برآن هموطنان 
می توانند ازغرفه های مردم شناسی، ش��اهنامه خوانی، نمایشگاه عکس و کتاب 
و غرفه های دیگر بازدید کنند. همچنین پیس��ت افوس دراین روز برای استفاده 
عالقه مندان به ورزش اسکی باز خواهد بود. ش��هردارافوس تصریح کرد: در پایان 
این جشنواره به افراد و گروه هایی که ازنظرهیئت داوران بهترین سازه ها را براساس 

معیارهای اعالم شده جشنواره خلق کرده باشند جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان:

اصفهان میزبان جشنواره فیلم فجر شد

حاشیه های دومین روز جشنواره فیلم فجر

مدیران شبکه ۲ و۳ تغییر نمی کنند

۹۲ درصد کودکان ایرانی پای تلویزیون

تاکید بر بی طرفی تلویزیون در انتخابات

اهدای جایزه» مهربانی« جشنواره 
حسنات به یاد زاون قوکاسیان

 رقابت 510 اثر درجشنواره 
ادبیات کودک شیراز

دومین جشنواره شهر برفی درافوس 
برگزار می شود

این ش��انس را داش��ته که بارها زندگی کند. نه به خاطر س��ن و س��ال و تجربه 
 و گذرعم��ر، که ب��ه خاطرهمه نقش های��ی که ازاوبه ی��اد داریم. هم��ان افغانی

 »روب��ان قرم��ز«، هم��ان اصفهان��ی خوش زب��ان »فرش ب��اد«، همان عاش��ق 
سیاست باز»ماهی ها عاشق می ش��وند« همان کاراکتراهل دل »یه حبه قند« و 
 حتی همان جمشید »ش��لیک نهایی«. همه ما همان قدر درباره او می دانیم که 

نقش هایش به ما گفته، او دورازهیاهوهمیشه درحال تولید است. 
 اگرس��رصحنه فیلمی نباش��د، یا گوش��ه ای ازکارگاهش نشس��ته و فیگورهای

 چوبی اش را صیقل و جال می دهد یا اینکه دراتاقی مشغول نوشتن مطلب یا کتابی 
است. گاهی هم می شود او را درحال عکاسی دید. 

اما هیچ وقت نمی شود رضا کیانیان را درقابی محصورکرد.او برای تجربه کردن مدام 
ازاین شاخه به آن شاخه می پرد.

رضا کیانیان درس��ال 1330 درتهران ب��ه دنیا آمد. دومین فرزند خانواده اس��ت 
وچهاربرادر و دو خواهردارد. دریک س��الگی به همراه خانواده به مش��هد می رود 
ودرآنجا عالوه برگذراندن دوران تحصیالت ابتدایی و دبیرستان، درحوزه علمیه 
مشهد به تحصیل دروس فقهی و اس��المی می پردازد. اولین اس��تاد بازیگری او 
برادرش داوود بود که درسال 1345 وی آن را درنمایشنامه از پانیفتاده ها به قلم 

غالمحسین ساعدی کارگردانی کرد. رضا به مدت سه سال درگروه تئاتر برادرش 
داوود فعالیت داشت. رضا سال 1355 ازدانشکده هنرهای زیبای دانشگاه 

تهران دررشته تئاتر فارغ التحصیل شد. همس��راوهایده قراچه داغی، 
خواهرزاده سهراب سپهری است.

کیانیان فعالیت درس��ینما را ازس��ال 1368 با حضور درفیلم تمام 
وسوسه های زمین ساخته حمید سمندریان آغاز کرد. کیمیا ساخته 
احمدرضا درویش اولین کارقابل توجه او بود. سینما سینماست و 
آژانس شیشه ای نقطه اوج او درسینما بود. وی درشانزدهمین دوره 

جشنواره فیلم فجر برای بازی درفیلم آژانس شیشه ای جایزه بهترین 
بازیگرنقش دوم را گرفت و درسیزدهمین دوره جشنواره فیلم فجر 
برای بازی درفیلم کیمیا کاندیدای دریافت جایزه بهترین بازیگرمرد 

نقش دوم بود. فیلم های سینما سینماست، گاهی به آسمان نگاه کن، 

ماهی ها عاشق می شوند، یک حبه قند، فرش باد، کیمیا، یک تکه نان و روبان قرمز 
از کارهای شاخص او به ش��مار می رود و کیانیان دراین آثار بازی های متفاوت و 

فوق العاده ای را به نمایش گذاشت. 
او برای بازی ماندگارش در فیلم خانه ای روی آب نیز سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقش اول مرد را از بیستمین دوره جشنواره فیلم فجر به دست آورد. معروف ترین 
نقش تلویزیونی رضا کیانیان نقش جمشید درسریال شلیک نهایی به کارگردانی 

محسن شاه محمدی می باشد. 
شهرت و محبوبیت کیانیان درنقش جمش��ید چنان بود که مدل مو و لباس های 
جمش��ید درمیان جوانان ،به نام مدل جمشیدی رایج ش��د. به طور یقین بحث 
برانگیزترین و جنجالی ترین نقش تلویزیونی وی درس��ریال های، کیف انگلیسی 

مسن و دردوران سرکشی در نقش یک درنقش یک روحانی 
درس��ال 2014 از وی ب��رای قاضی می باشد. 

ایفای نقش درسریال میهن 
دعوت ش��د، اما کیانیان 
این پیش��نهاد را رد کرد.

اودراین ب��اره گفت: هرگز 
دوست ندارم دراثری بازی 
کنم ک��ه به کش��ورم 

توهین کنند .

رضا کیانیان؛

همان اصفهانی خوش زبان درفیلم »فرش باد«

آشتی

تاالر افتخار

آلبوم

یکی ازاقوام که قدمت حضورفع��ال فرهنگ  آنان درفالت ایران 
به هفت هزارسال پیش می رسد، قوم قشقایی است که تیره ای 
کهن تاریخ از»آذان«، سکنه  اصلی آذربایجان بودند ومانند تیره  
»بایات« آیین مداران نغمه پردازشان با موسیقی غنی و سرشاری 
درنبردهای آیین��ی، هم��راه آالت موس��یقی ابتدایی خویش 
پیشاپیش سربازان وعساکر تیره شان که به آنان »ار« er اطالق 
می شد آهنگ های رزمی و قهرمانی می نواختند و جنگاوران را 

تهییج به نبرد می کردند.
یکی ازاین آالت موسیقی که درالواح سومری نقش شده است، 
کاسه ای کم ضخامت پهن و بیضی شکل با ساعدی کوتاه بوده 
است که ظاهرا سه وتر زهی برآن می کشیدند ومباشر ونوازنده، 
سرپا ایستاده برس��ینه می فش��رد وبا اس��تفاده ازهر دودست 
می نواخت و »ساز« یا »سه تار« امروزین قشقاییان، صورت تکامل 
یافته  آن است که جهانگیرخان نیزهمین س��از را می نواخت و 

الهی ها و مناجات های خویش را درآن ترنم می کرد.
اکنون درمیان ایل قشقایی سه آلت موسیقی رایج است:

1- سازیا قوپوز qupuz: ساز زهی شناخته شده ترکان ایرانی 
با قدمت سومری.

۲- کرنا: ساز بادی معروف.
۳- دؤول »معرب و مفرس آن: دهل«: ساز کوبه ای.

 از میان آهنگ های حماسه  ای کهن نیز، هنوز نشانه هایی برجای 
است. مانند:

1- »سحر آوازی« که پیش از طلوع آفتاب و برای بیدار ساختن 
جوانان ایل، با ریتم تندی نواخته می ش��ود و ریشه در باورهای 
کهن ایل سرافراز و شیوه های آیینی یکتاپرستی ترکی باستان 
دارد. امروزه این آهنگ را فق��ط در روزهای خاصی می نوازند و 
چنان دلنشین و حماسه پروراست که بسیاری از جوانان درآن 

روزها درآالچیق ها فقط برای شنیدن »سحر آوازی« می مانند.
۲- س��اواش یا »جنگ نامه« که با ورود مردان به میدان بازی 
نواخته می شود. این آهنگ حماسی با »ساز« آلت کهن موسیقی 
ترکی سومری نواخته می شود. جهانگیر خان در»ساواش نوازی« 

تبحرداشت.
۳- هه لئی  haleyنوعی آهنگ رقص های حماسی آیینی که 

آن نیز با »ساز« نواخته می شود.
 شکل تجمع ایلی مراس��می که این آهنگ دربس��ترآن پیاده 
می شود، ریشه درفرهنگ غنی هفت هزارساله  قشقایی دارد. مثال 
در هنگام نواختن »ساواش« جوانان ایل با جامه های رزمی کهن 
) آرخالیق، جیقا، زنهارا، پاتاوا( به میدان می آیند و چوب دستی 
»دگنک« بردس��ت درصف های منظم می ایس��تند و با آهنگ  

ساواش، آغاز به رقص جنگ می کنند. 
درهه لئی ها موسیقی حماسی آیینی نواخته می شود ومادران 
فرزند از دست داده، غم آگین همراه با شعله های رقص، نه برای 
تفریح بلکه برای ادای دین و پاس رس��م های آیینی درهاله ای 

ازمعنویات فراز می ایستند.
گذشته از سه آهنگ حماسی یاد ش��ده، درمیان ایل سرافراز، 
»عاش��یق ها«که وارث خنیاگ��ران کاهن پیش��ه وچندی��ن 
هن��ر»اوزان« )ozan (های گذش��ته های دورخود هس��تند، 
آهنگ های حماس��ی تندی دارند که همه  در»س��از« وهمراه 

»زورنا« اجرا می شود. عاشیق این گونه آهنگ ها را با تمام وجود 
اجرا می کند درتلحین نغمات حماسی نیز با بهره وری از تصویر 
انسانی، اش��عاری با مضامین جنگاوری، ش��جاعت و قهرمانی 
می خوانند که گاه اعتراضی تند به ناتساوی های اجتماعی و زر 

و زور و تزویر دارد.
مضامین اش��عاری که درآهنگ های حماس��ی اجرا می ش��ود، 
درونمایه ای از بها دادن به اتحاد ایلی، وابستگی عمیق به سرزمین 
و جوالنگاه ایل و قهرمانی های جوانان ایل سرافراز است دردفاع 
 از ش��رف و نوامیس ایل خود که صد البت��ه جانمایه  مذهبی و 
دین مداری دارد. ش��عرمعروف »بیزیمدیر« )ازآن ماست!( که 
از آهنگ های حماس��ی از س��وی دادال اوغلو - عاشق و شاعر و 
سخن پرداز غریب قشقایی- سروده شده است، چنین اندرونه ای 

دارد. 
ریشه های موسیقی ایل سرافراز قشقایی درآذربایجان

درنخستین منظر، موسیقی قشقایی را درگستره  فولکلور می توان 
وجهی ازموسیقی آذربایجانی دانست. وجود اصطالحاتی نظیر 
گرایلی، شاه ختایی، کرم، کوراوغلو، غریب، کؤچ ایوازی، خوش 
گلدین ایواز و جزء اینها... نش��انگر آن اس��ت که آبشخوراصلی 
موس��یقی قش��قایی، موس��یقی غزان و آذریان بوده است، اما 
نوازندگان ایل، گذشته از ایجاد دگرگونی ها در سازه و ساختار، 
دراجرا نی��ز تغییراتی را ایج��اد کرده اند مثال آهنگ��ی با عنوان 
»دؤنه« در ریت��م بایاتی می نوازند و یا آهنگی با روح حماس��ی 
و قوی با نام »ظومار« دارند که بر اس��اس »آنادولو س��ه گاهی« 
ساخته شده است و آهنگ هایی با عنوان های باش خسرو، دلی 

خسرو، صمصام، بیس��تون، هه لئی و جزء آن را می توان نام برد 
که موسیقی آشنایان آذربایجان با آنها چندان آشنایی ندارند و 
نوازندگان قشقایی این آهنگ ها را در کنار ملودی ها و ترانه هایی 
نظیر: های مدد، اویان ائلیمیز اویان، آغیر ائل و غیره از آن خود 

کرده اند.
 بسیاری از ترانه ها و آهنگ های فولکلوریک آذربایجانی و مناطق 
شمال غرب ایران و شرق آنادولو نظیر دورناالر، عاشیق گلمش، 
ماراالباخ، س��ازی دوتون، کس��مه ناز آغاج��ی، آغدیر بیلگین، 
معصوم و ده ها ترانه نظیر آن با اندک دگرگونی ها در اجرا در میان 

قشقاییان رایج است.
موسیقی رسمی و مکتوب قشقایی همانند ادبیات قشقایی غریب 
و بی کس است. قشقاییان درمحیطی که تدریس زبان و ادبیات 
ترکی درآن عمال ممنوع وناممکن اس��ت، زیس��ت می کنند و 
طبیعی است که نمی توان درمیان ایل ازموسیقی مدرن و ادبیات 
مدرن مکتوب سخن گفت، اما همانند موسیقی فولکلوریک این 
قوم، ادبیات شفاهی ایشان نیزغنی و پربار و سرشار از درد هجران 

وغربت، اکنون برجای است. 
این مجموعه  بسیارعظیم و انسانی وجوه اشتراک قومی با ادبیات 
آذربایجانی و ترکمنی و ترکان شرق ترکیه دارد. اغلب مواد انواع 
ادبیات شفاهی آذربایجانی نظیر بایاتی، قوشما، گرایلی، تاپماجا، 
قوشماجا، ناغیل، دستان، دیوانی و غیره در میان قشقاییان نیز 
رایج اس��ت و درصندوق س��ینه ها محفوظ که ضبط و نشر آنها 
اکنون مرد این می��دان می طلبد.پی��ش ازحکومت رضاخانی، 
درمکاتب سیارقشقایی که به آنها درمتون تاریخی »کرباسیه« 

نام داده شده است، تعلیم و تدریس اصال به زبان ترکی قشقایی 
بوده و درکنارآن، متون فارس��ی و عربی نیز آموخته می ش��ده 
است. بسیاری از شاعران ایل مانند میرزا مأذون قشقایی و یوسف 
علی بیگ این گونه تعلیم یافته اند. اکنون درمیان ایل به برخی 
ازمتون مکتبی ترکی می توان برخورد و نیز حافظه  دیرساالن که 
منظومه های حکمت آمیز مکتب خانه های »کرباسیه« را اکنون 
ازحفظ دارند. ازاین روی حدس می زنیم که حکیم قشقایی پیش 
از ورود به حوزه  علمیه اصفهان درایام جوانی در کرباسیه تحصیل 
کرده است.درباب موسیقی قشقایی باید گفت ترکان روی میراث 
فرهنگی برجای گذاشته ازخود پیوسته دستینه  ترکی نزده اند و 
آثار بسیاری به زبان های غیر ترکی به ویژه فارسی آفریده اند، اما 
به هرتقدیرما این آثار را نیز جزو آثار فرهنگی ترکی به حساب 
می آوری��م. درنام آالت موس��یقی و نام آهنگ ه��ا ومقام ها هم 
وضعیت چنین است. مثال ما درموسیقی عرب، االن اصطالحاتی 
نظیر: نهفت االت��راک، چارگاه الترکی، عش��اق االتراک، ضرب 
الترکی، بس��ته نگار الترکی، مخمس الترکی، برافشان الترکی 
داریم واین خود نش��ان می دهد که اصالحاتی نظیر: برافشان، 
نهفت، سوزناک، راحت افزا، شوق افزا،فرحناک، فرح فزا، راحت 
االرواح، شوق و طرب و جزء آن که ترکیب های فارسی یا عربی 
هستند ایجاد و اختراع ترکان بوده است که درکنار نام های ترکی 
درتاریخ موسیقی ایران به کاررفته است. نوازندگان و خوانندگان 
حرفه ای را قشقاییان ساروان، عاشیق و چنگی می نامند که با ساز 
و کرنا و ناقرا آهنگ های اصیل می نوازند. سه تار، کمانچه و ویلون 
نیز در میان قشقاییان رایج شده است و بس��یاری ازحافظان و 
میراث داران فرهنگ اصیل قشقایی اکنون سرگرم تدوین علمی 

آهنگ های بومی خود هستند.
سبقه   مذهبی موسیقی

موس��یقی مترنم درس��ازحکیم جهانگیرخان قش��قایی، البته 
موس��یقی آیینی و مذهبی بوده، آنچه به تواتر به ما رسیده این 

است که او در سه مایه به ترنم موسیقی می پرداخته است:
1- موسیقی حماسی در مایه های شاهنامه خوانی، بویالماهای 

کوراوغلو و جز آن.
2- موسیقی مردمی و ترانه های بومی و آهنگ های اصیل ترکی.

3- موسیقی آیینی، الهی و مذهبی.
 نوع سوم موسیقی متعالی آیینی درمراسم مذهبی، درشب های 
ماه رمضان و درایام ماه محرم میان ایل سرافراز نواخته می شود. 
درماه محرم هر سال تا اربعین حسینی اغلب مردان و زنان ایل 
 قشقایی س��یاه می پوش��ند و کارهایی نظیر بافتنی، رنگرزی، 
لباس دوزی را تعطی��ل می کنند و به عزاداری و نوحه س��رایی 
آهنگین بر اساس موسیقی آیینی می پردازند.شب عاشورا اغلب 
مردان و زنان در دسته های س��وگوار وجداگانه شب زنده داری 
می کنند. برخی از مردم، روزعاش��ورا حلیم می پزند که نذر ادا 
کنند برای ثواب بیشتر شب حلیم را آماده می کنند تا درساعت 
آغازین سحرگاه، گروه سینه  زنان و شب زنده داران برای خوردن 

حلیم برسند.
 عاشقان شهدای کربال که تا بامدادان پگاه، بیدار بوده اند و تمام 
ش��ب را با موس��یقی آیینی عزاداری می کرده اند و درآخرپس 

ازخوردن حلیم پراکنده می شدند.

س��یامک عباس��ی آلبوم جدید خود را به نام آشتی منتشرکرد. 
 آهنگس��ازی آن برعهده س��عید رضایی بوده و میثم یوس��فی 

ترانه سرای این آلبوم عاشقانه است. 
سیامک عباس��ی پس ازفراغت ازتحصیل دررشته موسیقی به 

تحصیل دررشته  مدیریت فرهنگی پرداخت. 
رش��ته ای که مجموعه ای ازعالیق او، اعم ازادبیات، موسیقی، 
جامعه شناسی، رس��انه، مخاطب شناس��ی و... را درخود جای 
 داده اس��ت. ترانه س��رایی، آهنگس��ازی، تنظیم و خوانندگی؛ 
زمینه ه��ای فعالیت هن��ری این هنرمند ج��وان وتحصیلکرده 
محسوب می ش��ود. عباس��ی درحال حاضردرکنارخوانندگی 
در رش��ته  علوم ارتباطات اجتماعی درمقطع کارشناسی ارشد 

تحصیل می کند.

موسیقی  قشقایی و قرابت دیرینه  آن 
با  سرزمین  آذربایجان
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خبرخبر 

 عدم تعهد مســئوالن و پیمانکاران ســبب ســردرگمی ۱۳۸ متقاضی
 مسکن مهر در استان شده است.

در حاشیه سفر قائم مقام وزیر راه و شهرســازی به شهرکرد متقاضیان 
مسکن مهر که از سال ۸9 نسبت به ثبت نام مسکن مهر در شهرکرد اقدام 
کرده اند و تاکنون مســکن خود را تحویل نگرفته اند، در مراســم افتتاح 
۱۱50 واحد مسکن مهر اعتراض خود را نسبت به شرکت» خوب سازان« 
متولی ساخت این مســاکن که تحت نظارت مسکن و شهرسازی استان 

فعالیت می کند، بیان کردند.
قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در گفت وگو با تســنیم اظهار داشــت: 
درصد جزیی و کمتر از یک درصد از پروژه های مسکن مهر درگیر چنین 
مشــکالتی هســتند که باید از طریق مراجع قضایی و در صورت لزوم از 

طریق وزارتخانه راه و شهرسازی نیز پیگیری می شود.
احمد اصغری  مهرآبادی افزود: در پروژه مسکن شهرک منظریه شهرکرد 
2 یا ۳ مورد از این اتفاقات رخ داده است که هم مردم باید پیگیری کنند و 

ما نیز در این زمینه اقدام می کنیم.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
شرکت خوب ســازان با تفاهمنامه ۳ جانبه با اداراه کل راه و شهرسازی 

نسبت به ساخت و ساز اقدام کرده که پیمانکار تخلف کرده است.
قاسم قاسمی افزود: بانک مسکن قسمتی از وام را بدون هماهنگی برای 

پیمانکار آزاد کرده است.
 یکی از متقاضیان آقا در گفت وگو با تســنیم اظهار داشــت: ســال ۸9،

 25 میلیون تومان پرداخت و 5 میلیــون تومان دیگر نیز به عنوان متمم 
پرداخت شــد.وی افزود: همه ما ماهانه ۳40 تا 400 هزار تومان قســط 
پرداخت می کنیم و مسکن و شهرســازی نیز جوابگو نیست و هیچ گونه 

ضمانتی از پیمانکار نگرفته است.
یکی از متقاضیان خانم که مســن هم بود در گفت وگو با تســنیم اظهار 
داشت: 6 سال است که من معطل شــده ام و شوهرم نمی تواند کار کند و 
با این وجود ماهانه ۳40 هزار تومان قســط خانه مهر و 400 هزار تومان 
اجاره خانه می دهم.در پایان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی قول مساعد 

در این زمینه داد.

عضو کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر اینکه خروج از رکود در بخش مسکن 
نیازمند تحرکی جدی در این حوزه است، گفت: هرچه رغبت سرمایه گذاری در 
بخش مسکن همزمان با پسابرجام بیشــتر باشد آینده اقتصاد مسکن روشن تر 

خواهد بود.
مجیدجلیل سرقلعه  با اشاره به وضعیت کنونی مسکن، گفت: مسکن همچنان 
در حالت رکود به ســر می برد از این رو الزم است تحرکی در این بخش با هدف 

بهبود اوضاع رخ دهد.
نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اســالمی، با بیان اینکه پسابرجام می 
 تواند فرصت خوبی برای بهبود وضعیت بازار مســکن باشد، افزود: هر چه رغبت 
سرمایه گذاری در بخش مسکن همزمان با پسابرجام بیشتر باشد آینده اقتصاد 

مسکن روشن تر خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه نگاه برنامه ششم و بودجه 95 
باید معطوف به بخش مسکن باشد، تصریح کرد: نقدینگی باید به این بازار سرازیر 

شود تا رشد تولید و ساخت و ساز اجازه غافلگیری به قیمت ها ندهد.
وی با بیان اینکه عمل به تعهدات از سوی دولت می تواند مشکل مسکن را مرتفع 
 کند،گفت:مسکن به تنهایی یک اقتصاد بوده که بسیاری از مشاغل را نیز رونق 

می بخشد.
دولت نگاهی فراجناحی به طرح های مسکن داشته باشد

جلیل سرقلعه با تاکید بر اینکه دولت باید نگاهی فراجناحی به طرح های مسکن 
داشته باشد، افزود: در حال حاضر تحرک در بخش مسکن می تواند رکود حاکم بر 

آن را جبران و رضایت مردم را در پی داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: متاســفانه با وجود شعارهای بسیار 
در زمینه بهبود وضعیت مســکن هنوز تحرکی در این زمینه رخ نداده از این رو 
الزم است دولت در این حوزه سیاستی مشخص اتخاذ کند تا حلقه های مرتبط 

با مسکن نیز رونق یابند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اســالمی، مدیریت بازار مسکن را برای 
کنترل قیمت ها پس از برجام و رفع رکود ضروری خواند و گفت: با مدیریت صحیح 

در این حوزه می تواند از حضور دالالن نیز ممانعت کرد.

 سردرگمی ۱۳۸ متقاضی 
مسکن  مهر 

جلیل سرقلعه تاکیدکرد:

پسابرجام فرصتی برای بهبود 
وضعیت مسکن

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: برنامه ریزی ما این 
است که هرسال ۱5 هزار شغل به صورت مستقیم در این 

استان تولید شود.
قاسم سلیمانی دشتکی عنوان کرد: این تعداد شغل تنها 

در واحد های اقتصادی ایجاد می شود.
وی عنوان کرد: احداث کارگاه های کوچک و تولیدی نیز 
در سطح استان حمایت می شوند که این کارگاه ها نیز 

اشتتغال قابل توجهی را برای جوانان رقم می زنند.
اســتاندار چهارمحــال و بختیاری تاکید کــرد: یکی از 
مشــکالت مهــم در ســطح اســتان بیــکاری فارغ 
التحصیــالن دانشــگاهی و جوانــان اســت کــه طی 
برنامــه ریزی هــای صــورت گرفتــه طی دو ســال 
 آینده این مشــکل تــا حــدودی مرتفع خواهد شــد.

قاسم ســلیمانی دشــتکی ادامه داد: هم اکنون در این 
 استان زمینه سرمایه گذاری فراهم شده است و با انجام 
ســرمایه گذاری های خارجی و داخلی طی دو ســال 
آینده بسیاری از مشــکالت بیکاری جوانان استان حل 

خواهد شد.
دولت به دنبال توسعه حوزه گردشگری در استان 

چهارمحال و بختیاری است
وی اذعان داشــت: چهارمحال و بختیاری ظرفیت ها و 
پتاسیل های بسیاری دارد که از مهم ترین این ظرفیت ها 

ظرفیت گردشگری استان است.
 اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت: 

سرمایه گذاری در این حوزه موجب افزایش ورود مسافر و 
گردشگر می شود که این امر نقش مهمی در توسعه استان 

و رونق گرفتن بازار های این استان دارد.
قاسم سلیمانی دشــتکی یادآور شد: یکی از اهداف مهم 
دولت توسعه گردشــگری در این استان است که زمینه 
برای تبدیل این اســتان به یک استان گردشگری وجود 

دارد.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به توســعه 
 حوزه کشــاورزی در اســتان، ادامه داد: هــم اکنون با 
برنامه ریزی های انجام شــده زمینه توسعه کشاورزی 

در این استان فراهم شده اســت که  احداث ۳ گاوداری 
با ظرفیت دو هزار و 500 راســی زمینه را برای اشتغال 
بسیاری از جوانان فارغ التحصیل حوزه کشاورزی فراهم 

می کند.
وی ادامــه داد: ایــن گاو داری ها در بخش فرخ شــهرو 
شهرســتان بن احداث می شــوند که این گاوداری ها 
با حمایت هــای دولتی و بخش خصوصــی احداث می 
 شوند. استاندار چهارمحال و بختیاری  یادآور شد: با رفع 
تحریم ها شاهد رونق گرفتن بخش تولید و فراهم شدن 

زمینه اشتغال در این استان خواهیم بود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

۱۵ هزار شغـل در چهارمحال و بختیاری ایجاد می شود
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 برپایی نمایشگاه 
عکس انقالب

 افزایش 46/6 درصدی
 تولید ماهی قزل آال 

همزمان با دهه مبارک فجر، نمایشگاه عکس 
انقــالب در مجتمــع فرهنگی هنــری غدیر 

شهرکرد گشایش یافت.
در این نمایشــگاه، 22 تابلو عکس از تظاهرات 
و مبارزات انقالبی مردم شــهرکرد علیه رژیم 
ستمشاهی پهلوی در ســال های شکل گیری 
و پیروزی انقالب اسالمی، در قالب آثار مرحوم 
نادر صبوری از عکاسان پیشکسوت چهارمحال 
و بختیاری در معرض دید عمــوم قرار گرفته 

 اســت.این نمایشــگاه به مدت ۱0 روز در نگارخانه مجمتع فرهنگی هنری غدیر شــهرکرد پذیرای
 عالقه مندان است.

مرحوم نادر صبوری متولد ۱۳2۳ تهران، اما ســه دهه ســاکن چهارمحال و بختیاری و از عکاســان 
پیشکسوت این استان بود و حدود ۳0 سال در بخش عکاسی مطبوعات ایران حضوری مستمر داشت 

که 20 دی ماه سال ۱۳۸۸ دار فانی را وداع گفت.
وی، عکاسی خبری یا فتوژورنالیستی را با 2 روزنامه کیهان و اطالعات آن دوران آغاز کرد و در جریان 

مبارزات انقالب اسالمی، تصاویر این هنرمند فقید در روزنامه های سراسری چاپ شد.
نادر صبوری از نخستین عکاس انقالب اسالمی ایران بود که تصاویر به یادماندنی از مبارزات مردمی 
اقشار مختلف مردم کشور و استان چهارمحال و بختیاری علیه رژیم ستمشاهی را به تصویر کشید و 

ثبت کرد.

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: اجرای سیاست های بهداشتی و پیشگیری 
اداره کل دامپزشکی اســتان به خصوص کنترل بیماری  VHS در مزارع پرورش ماهی سطح 
استان، رشد 46/6 درصدی تولید ماهیان قزل آالی اســتان را در سال جاری به همراه داشته 

است.
 دکتر »عبدالمحمد نجاتی« در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشــجویان ایران)ایســنا( 
– منطقه چهارمحال و بختیاری – گفت: بیماری VHS هم اکنون در اســتان کنترل شــده 
به نحوی که پارسال تولید ماهیان سردآبی اســتان حدود ۸000 تن در سال بوده و امسال به 

۱7هزار و ۱54 تن رسیده است.
 وی افزود: این در حالی اســت که چهارمحــال و بختیاری به عنوان قطب پــرورش ماهیان 
 ســردآبی کشــور شــناخته می شــود و با کاهــش شــیوع بیماری هــا و پاییــن آمدن 
 ســطح درگیــری مــزارع پــرورش ماهــی افزایــش تولیــد را به همــراه داشــته و 
 رتبــه اســتان مجــددا در صــدر اســتان های تولیدکننــده ماهــی قــزل آالی کشــور 

قرار گرفت.
نجاتی با توصیه به صاحبان مزارع تکثیر و پرورش ماهی، خاطرنشان کرد: پرورش دهندگان 
به منظور ورود و خــروج ماهی به مزارع خــود بــا اداره کل دامپزشــکی هماهنگی الزم را 
 انجام دهند تا در ســال آینده نیز شــاهد کاهش بیماری ها و افزایش تولید ماهیان سردآبی 

باشیم.
به گفته وی، 250 مزرعه پرورش ماهی و ۱0 مزرعه تکثیر ماهیان سردآبی مجاز در استان در 

حال فعالیت هستند.

دریچه

اخبار کوتاه

گشایش نمایشگاه عروسک های
بومی- محلی 

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری گفت: نمایشــگاه عروسک های 
بومی - محلی همچنین نمایشگاه »روایت انقالب« توسط اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
چهارمحال و بختیاری افتتاح شد. »فرزاد رحیمی« با اعالم این خبر اظهار کرد: عروسک های بومی و محلی 
نماد فرهنگ و قومیت هر منطقه و بازتاب روح لطیف و حس زیباشناســی مردمان این سرزمین هستند. 
وی با اشاره به اینکه برای برپایی این نمایشگاه یک کارگروه علمی پژوهشی تشکیل شد، افزود: اعضای این 
کارگروه در یک تالش خستگی ناپذیر با پژوهش و تحقیق از سالمندان و افراد فعال در زمینه این عروسک ها 

گردآوری شدند.
رحیمی با بیان اینکه این عروســک ها شامل ســرگرمی، آیینی، مذهبی، کار و تالش، مکتبی و ترس آور 
هستند، خاطرنشان کرد: پس از جمع آوری اطالعات الزم، این عروسک ها که در کتاب چهل قاف، نیز به 

ثبت رسیده اند، شامل 52 عدد هستند.
وی بخش جنبی و اثر گذار این نمایشــگاه را آثار ادبی، هنری، فرهنگی و علمی معرفی و تصریح کرد: در 
بخشی از این نمایشگاه آثار رباتیک کودکانه به منظور افزایش خالقیت و انگیزه کودکان و نوجوانان به نمایش 

گذاشته شده است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهار محال و بختیاری، برگزاری جشنواره سرودهای 
انقالبی را از جمله مهم ترین برنامه های این کمیته در دهه فجر انقالب اسالمی دانست و گفت: مسابقه نقاشی 
با عنوان کودک و انقالب اسالمی، جشن انقالب ویژه بانوان، گردهمایی مادران انقالبی از دیگر برنامه های 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایام اهلل دهه فجر است.
به گفته وی، این نمایشگاه در مرکز شماره ۱ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری 

تا پایان دهه فجر به روی عالقه مندان باز است.

 رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی ودرمانــی 
چهارمحال و بختیاری گفت: عملیات ســاخت نخســتین مرکز ناباروری 
استان در شهرکرد به اتمام رسیده و این مرکز تا پایان سال به بهره برداری 

می رسد.
مرتضی هاشم زاده افزود: ساخت این مرکز ازسال 9۳ در زمینی به وسعت 

600 مترمربع شروع شده است.
وی اظهار داشت: حدود ۱5 درصد زوج های جامعه نابارورند که ناباروری 

اکثر این افراد قابل درمان است.
هاشــم زاده افزود: با راه اندازی این مرکز درمان زوج ها ناباروردر اســتان 
انجام و از مراجعه این زوج ها به استان های همجوار برای درمان جلوگیری 

می شود.
 وی از گســترش خدمات این مرکز در زمینه تشــخیص پیــش از تولد و 
النه گزینی خبرداد و مهم ترین مشــکل حوزه بهداشت و درمان استان را 

کمبود زیرساخت ها عنوان کرد .
هاشم زاده از افزایش ۳۳ درصدی بودجه سال جاری حوزه بهداشت و درمان 
استان خبرداد و گفت: افزایش اعتبارات بهداشت و درمان برای سال آینده 

نیز ۱0درصد پیش بینی شده است.
وی با بیان کمبود تخت و فضای آموزشــی در اســتان اظهار داشــت: در 
بخش تکمیل و توسعه بیمارستان ها و مراکز درمانی استان، طرح توسعه 
بیمارستان کاشانی و لردگان با ۱4هزار مترمربع فضای جدیدی در دست 

اجراست که تاسال آینده به بهره برداری می رسد.
هاشــم زاده اظهار داشت: متوســط کشــوری تخت های بیمارستانی به 
 ازای هر یک هزار نفر ۱/7 تخت اســت که این میزان در استان به ازای هر

 یک هزار نفر ۱/2 تخت بیمارســتانی و کمبود 500 تخت بیمارستانی در 
استان وجود دارد .

وی از پیشــرفت فیزیکی 95 درصدی اورژانس بیمارستانی در فارسان و 

لردگان خبرداد و گفت: با راه اندازی این مراکز یک هزار و 700 مترمربع به 
فضای اورژانس های بیمارستانی استان اضافه می شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان همچنین 
از ساخت بخش زایشــگاه در بیمارستان های هاجر، فارســان و لردگان 
خبرداد و گفت: با ســاخت این ســه زایشــگاه دو هزار مترمربع به فضای 

زایشگاه های استان افزوده می شود.
وی راه اندازی کیلینیک ویژه در بروجن، لردگان واردل با سه هزارمترمربع 
وسعت را از دیگر امور در دست اقدام دانشگاه علوم پزشکی استان عنوان کرد 
و گفت: بیمارستان خیریه بیماران سرطانی نیز با وسعت ۱5هزار مترمربع 

در مجاورت بیمارستان کاشانی شهرکرد در دست ساخت است.
وی گفت: با رایزنی های انجام شده با وزارت بهداشت ۸0 میلیارد ریال برای 
ساخت کیلینیک ویژه و بخش سرطانی این بیمارستان اختصاص یافته که 
پیش بینی می شود با این میزان اعتبار، فاز اول این بیمارستان در سه طبقه 

سال آینده به بهره برداری برسد.
وی افزود: سه طبقه دیگر این بیمارســتان نیز با کمک خیران و اعتبارات 

وزارت بهداشت ساخته می شود.
 وی از ســاخت مرکــز مدیریت حوادث اســتان بــا زیربنــای دو هزار و
  400 مترمربع در منطقه رحمتیه شــهرکرد خبرداد وگفــت: این مرکز

 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تکمیل آن پنج میلیارد ریال اعتبار نیاز 
دارد.وی ساخت دانشکده پرستاری و سلف سرویس دانشگاه علوم پزشکی 
در منطقه رحمتیه را ازدیگر برنامه های دانشــگاه علوم پزشــکی استان 
دانست وگفت: خوابگاه 200 نفره و آزمایشــگاه هیدرولیک دانشگاه علوم 

پزشکی به پایان رسیده که در دهه فجر افتتاح می شود.
وی گفت: سال گذشــته 270 نفر برای استخدام در دانشگاه علوم پزشکی 
در آزمون استخدامی قبول شــدند، که نیمی از این تعداد جذب و مابقی 
آنان سال آینده جذب می شوند.گفتنی اســت ؛هم اکنون دانشگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی چهارمحال و بختیاری در قالب 
هشت بیمارستان، 7۳ مرکز بهداشتی درمانی شهری و ۳5 مرکز روستایی، 
۳2۱ پایگاه خانه بهداشت، 22 پایگاه بهداشتی و واحدهای پاراکلینیکی به 

شهروندان استان خدمات بهداشتی ودرمانی ارایه می کند.

مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری با اشاره به کمبود 70 درصدی 
نیروی محیط بانی در اســتان، گفت: تا پیش از آغاز سال جدید 2۳ نیروی 

محیط بانی جذب می شوند.
»شــهرام احمــدی« در گفت وگو با خبرنــگار خبرگزاری دانشــجویان 
ایران)ایسنا( – منطقه چهارمحال و بختیاری – اظهار کرد: با وجود فعالیت 
۱۱0 محیط بان در این سازمان، کمبود حدود 70 درصد نیروی محیط بانی 

احساس می شود. 
وی با بیان اینکه با وجود کمبود نیروی محیط بانی، چهارمحال و بختیاری 
دارنده رتبه نخست حفاظت کشوری است، تصریح کرد: این سازمان قرار 

است تا قبل از آغاز سال جدید 2۳ نیروی محیط بانی جذب کند.
احمدی با اشاره به فعالیت 20 پاســگاه محیط بانی در استان خاطرنشان 
کرد: هر یک از این پاسگاه ها دارای یک گشت ثابت یگان حفاظت هستند.

وی با یادآوری فعالیت ۱0 گشــت ســیار یگان حفاطت در استان، افزود: 

شغل محیط بانی در سطح کشور بر اساس دســتوالعمل ابالغی بیشترین 
ســاعت های کاری را دارا بوده و با مشــکالت زیادی از جمله فعالیت در 
مکان های صعب العبور و در هر شــرایط جوی، درگیری مســلحانه و یا با 

حیوانات وحشی همراه است.
به گفته مدیرکل محیط زیســت چهار محال و بختیاری، امتیاز ســختی 
شرایط کاری محیط بان ها ۳000 است، اما حقوق و مزایای آنها متناسب با 
کارشان نیست و انتظار داریم دولت در این زمینه تجدید نظری حاصل کند.

وی با تأکید بر ضرورت اســتفاده از ابــزار حفاظت نویــن و الکترونیک، 
خاطرنشــان کرد: باید ســطح آموزش محیط بانان را در زمینه های دفاع 
مشروع، اسلحه شناســی، آمادگی جســمانی و رعایت حقوق شهروندی 

افزایش دهیم.
احمدی اهمیت آموزش زیست محیطی در ســطح جامعه را یادآور شد و 

گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر از محیط بانان استان تجلیل می شود.

با وجود کمبود محیط بان در استان؛
چهارمحال و بختیاری دارنده رتبه نخست حفاظت کشوری است

نخستیـن مرکز نابـاروری ، امسال بهره برداری می شود
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خبر خبر

 SenseGO دانشمندان در حال توسعه یک جوراب هوشمند به نام
هستند که بر میزان فشار بر پای بیماران مبتال به دیابت نظارت و از بروز 

زخم های پوستی در آنها پیشگیری می کند.
بسیاری از بیماران دیابتی دچار محدودیت حسی هستند و در نتیجه 
از فشــار زیادی که برای یک مدت طوالنی بر روی پاها وارد می شود 

آگاه نمی شوند.
همچنیــن این امر ســبب ایجاد زخم های پوســتی مزمن و ســایر 
 آســیب ها شــده و به نوبه خود گاهی اوقــات به قطــع عضو منجر 

خواهد شد.
همــواره به بیمــاران دیابتــی توصیه جدی می شــود کــه به طور 
 منظم پاهای خود را بررســی کنند تا از تشــکیل هر گونه زخم آگاه

شوند.
جوراب SenseGO طراحی شده تا حتی قبل از شروع شکل گیری 

هر گونه زخم، به کاربران خود هشدار دهد.
هر یک از این جوراب ها دارای ده ها حســگر فشار کوچک متصل به 
 یک ریزپردازنده هستند. هنگامی که این حسگرها فشار بیش از حد را 
در یک یا چند منطقه تشخیص می دهند، به کاربر توسط یک برنامه 

در گوشی هوشمند وی هشدار داده خواهد شد.
 این هشدار منطقه تحت فشار پا را نمایش خواهد داد، بنابراین کاربر 
 می تواند وضعیت خود را تغییــر داده، کفش خود را تعویض یا در غیر 

این صورت به وضعیت خود رسیدگی کند.
 در حــال حاضر هنــوز هیچ زمان مشــخصی برای تجاری شــدن و 
در دســترس قرار گرفتن نســخه نهایی جوراب SenseGO اعالم 

نشده است.
 این محصول که توســط محققان در دانشگاه اورشــلیم تولید شده، 
در زمان عرضــه می تواند با مورد مشــابه خود که در آلمان توســط 
 جامعه پیشبرد پژوهش کاربردی فراونهوفر توسعه یافته است، رقابت 

کند.

یافته های محققان نشان می دهد که مرگ نوعی سلول مغزی در شکل گیری 
بیماری ام اس نقش دارد. پژوهشــگران نانوذراتی ساختند که بتواند مانع از 

بروز این بیماری شده یا آن را به تعویق بیندازد.
تحقیقات محققان روی موش ها نشــان می دهد که می توان با اســتفاده از 

نانوذرات، بیماری ام اس را با دقت باالتری مورد مطالعه قرار داد.
پژوهشگران دریافته اند که مرگ برخی از ســلول های مغزی باعث تحریک 
سیســتم ایمنی بدن و بروز ام اس می شــود. مرگ این ســلول ها می تواند 
سرآغازی برای پاسخ سیستم ایمنی برعلیه ملین در بدن باشد. ملین ماده ای 
است که روی سطح اعصاب در بدن کشیده شده و نقش عایق را ایفا می کند.

یافته های پژوهشگران دانشگاه نورث وسترن نشان می دهد که نوعی نانوذرات 
می تواند مانع از بروز ام اس شود. در حال حاضر این نانوذرات در حال بهبود 

برای استفاده در آزمون بالینی هستند.
برایان پوپکو از محققان دانشگاه شیکاگو می گوید: » هر چند این پروژه روی 
 موش ها انجام شده اما برای اولین بار ســاز و کاری را به نمایش گذاشته که 
 در آن بیماری ام اس آغاز می شــود. محافظت از این سلول ها می تواند بروز 

ام اس را به تعویق انداخته یا مانع از بروز این بیماری شود.«
این گروه تحقیقاتی با اســتفاده از یک مدل موش آزمایشــگاهی که از نظر 
ژنتیکی مهندســی شــده بودند اقدام به انجام این پروژه کردند. این گروه، 
موش ها را طوری مهندسی کردند که بتوان اولیگودندروسایت ها را که مسئول 
ساخت ملین در مغز هستند، مورد هدف قرار داد. این محققان با از بین بردن 
اولیگودندروسایت ها، دریافتند که رفتاری شبیه به MS در موش ها بروز کرد 

به طوری که قادر به راه رفتن نیستند.
برای حل این مشــکل در بــدن موش ، بدن مــوش اقدام بــه تولید ملین 
 می کند تا موش بتوانــد دوباره راه برود، اما بعد از شــش مــاه حالت های 
ام اس در موش ها دیده شد. این اولین باری است که نشان داده شده  است که 

اولیگودندروسایت ها مسئول بروز بیماری MS هستند.
دلیل از بین رفتن این ســلول ها نیز، ممکن است باکتری، ویروس، سموم یا 
آلودگی های محیطی باشد. در انسان بروز ام اس می تواند سال ها بعد از مرگ 

اولیگودندروسایت ها دیده شود.

پیشگیری از قطع پای مبتالیان
به دیابت با جوراب هوشمند

اثر مثبت نانوذرات بر درمان ام اس

فناوری هوافضا یکی از مهم ترین دانش ها در مسیر توسعه نظامی و غیر نظامی کشورها 
 به شمار می رود. دانشی که توانست تاثیری عمیق بر اقتصاد و فرهنگ جهانی بگذارد و 

با دستاوردهای دانشمندان این حوزه، جامعه بین الملل را با تحولی گسترده روبرو سازد.
این فناوری به علت کارکردها و کاربردهای اقتصادی، علمی و سیاسی دارای جایگاهی 
ممتاز و راهبردی است. دانشی که بشر از آن برای سفر به فضا، سکونت در آن جا، پژوهش 
و داده برداری های رباتیک و غیر رباتیک و در نهایت بهره برداری از فضا استفاده می کند.

نقش کلیدی این فناوری در افزایش رقابت پذیری کشورها در رقابت های نظامی و سیاسی 
بین المللی، سبب شده است تا این مقوله، راهبردی شود. زیرا دولت ها و رژیم های سیاسی 
 متفاوت با انگیزه دفاع از کیان خویش و گاه به منظور ســلطه جویــی، همواره به دنبال 
به کارگیری دانش ها و ابزارهایی هســتند کــه بتوانند این عوامل را بــرای آنان برقرار 
 سازد. بدین گونه فناوری هوافضا از بدو شــکل گرفتن مورد توجه صاحبان قدرت بوده و 
 در ســاختارهای نظامی و دفاعی کشورهای جهان از اهمیت بســیاری برخوردار است. 
توسعه سالح های هوایی و فضایی، حوزه رویارویی نظامی را دگرگون کرد و گسترش این 
فناوری به تجهیزات و تسلیحات فضایی، باعث خواهد شد تا اهمیت آن بیش از پیش شود. 
فضا، سرشــار از منابع و فرصت های جدید برای انسان است و سفر بشر از زمین به فضا و 

استقرار در آن، فصلی تازه از زندگی را بر روی جهانیان خواهد گشود. 
برای توسعه هر فناوری نیاز به سرمایه گذاری های تحقیقاتی در مرحله های نخست و بازار 
تقاضا در بخش های بعدی وجود دارد و این صنعت تا کنون دوره های متفاوتی از رشد و 
توسعه را سپری کرده است، در کنار این امر، افزایش رفاه حال مردم نیز یکی از ابعاد مهم 
این دانش به شمار می رود. سازمان های فضایی در جهان برنامه های اصلی خود را در مسیر 
برقراری رفاه و منفعت مردم قرار داده اند. بر این پایه دولت ها سرمایه گذاری های بسیاری 

را در حوزه فناوری فضایی و کاربردی کردن این صنعت به کار گرفته اند.
 ایران نیز بهره وری از این فناوری را در 1325 خورشــیدی با تشــکیل مرکز ســنجش 
از راه دور آغاز کرد و در 1354 خورشیدی با وارد کردن هواپیماهای F14 به کشور و سپس 
در 1356 خورشــیدی با راه اندازی طرح ماهواره زهره به صورت فعال و جدی به عرصه 

فناوری فضایی راه پیدا کرد.
پس از پیروزی انقالب اســالمی ایران، صنعت هوا و فضا در دهه60 خورشیدی با آن که 
کشور در جنگ تحمیلی به سر می برد، با تالش و کوشش فراوان نیروهای پرتوان آن حوزه 

توانست، نیاز ایران در این زمینه را پشتیبانی و تامین کند.
توسعه دانش های نو به ویژه فناوری نانو و هوافضا در سند چشم انداز 20 ساله کشور بسیار 

دارای اهمیت است، زیرا حضور موثر در این دو حوزه سبب خواهد شد تا مزیت های رقابتی 
 موثری برای کشور در منطقه پدید آید. مجلس شورای اســالمی نیز در شروع دهه70 
در طرحی مرکز ســنجش از راه دور را زیر نظر وزارت پســت، تلگراف و تلفن قرار داد و 

همچنین تشکیل سازمان فضایی ایران را تصویب کرد.
صنعت فضایی ایران در سال های فعالیت خویش به دســتاوردهای مهمی همچون راه 
اندازی طرح ساخت ماهواره مصباح و قرارداد ساخت مشــترک هواپیمای ایران140 با 
اوکراین در 1375 خورشــیدی، برپایی ســازمان صنایع هوایی در 1376 خورشیدی و 

تشکیل سازمان صنایع هوافضا در 1377 خورشیدی دست پیدا کرده است. 
 ایران برای نخســتین بار در 14 بهمن 1387 خورشــیدی یک ماهواره با نام » امید « را 
 با فناوری پرتاب فضایی ایران به فضا پرتاب کرد. این ماهواره، ســه مــاه در فضا ماند و 
 پس از پایان ماموریت به زمین بازگشــت. به همین مناسبت شــورای فرهنگ عمومی 
در مصوبه نخستین روز اردیبهشت 1388 خورشیدی، 14 بهمن، سالروز پرتاب ماهواره 

ملی امید به فضا را » روز فناوری فضایی « نام نهاد. 
 راه اندازی ایستگاه دریافت اطالعات ماهواره ای ســپهر، تشکیل سازمان فضایی ایران، 
فارغ تحصیلی نخستین دانش آموخته دکترای هوافضا در کشور، تصویب برنامه راهبردی 
10 ساله فضایی کشور، تشکیل اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران و شکل گیری ستاد 
توسعه فناوری هوافضا، ساخت ماهواره ســیمرغ و راه اندازی پایگاه جدید برای پرتاب 
ماهواره های یک تنی، ساخت ماهواره های رصد، فجر، طلوع 1، ظفر، امیرکبیر و شریف 
و پرتاب ماهواره های رصد، نوید علم و صنعت و فجــر، پرتاب یک موجود زنده به همراه 
کاوشگر پیشگام به ارتفاع 120کیلومتری زمین، افتتاح و بهره برداری از مرکز رصد فضایی 

کشور، از دیگر ثمره های تالش فعاالن عرصه فناوری فضایی به شمار می رود.
دوران پسا تحریم فرصت ارزشمندی به منظور توسعه و همکاری های بیشتر نهاد های 
 فعال در حوزه فناوری فضایی است. با برداشته شــدن تحریم ها و پشتیبانی روز افزون 
 از مقوله فناوری های نوین، دسترسی به دانش روز مرکزهای علمی- پژوهشی و تعامل 
 با دیگر کشــورها در این زمینه بیش از بیش امکان پذیر می شود و این گونه می توان به 

هدف های از پیش تعیین شده با سرعت بیشتری دست یافت. 
حسن کریمی در پایان گفت: برای بهره وری کامل از فضای پساتحریم در زمینه رشد بیشتر 
در عرصه فضا؛ تعامل بین المللی الزم است. با توجه به شرایط پیش آمده در جهان و اجرای 
برجام باید درصدد انجام طرح های مشترک با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اروپایی 

بود، تا بر این پایه هم از فناوری کشور و هم دیگر کشورها استفاده کرد.

چشم انداز فناوری فضایی در پساتحریم

از ســال ها قبل تا کنون، افراد به صورت چشمگیری به سمت 
اســتفاده از تلفن های همراه روی آورده اند. این در حالی است 
 که حدود۹0 درصد از جمعیت جهان از تلفن همراه اســتفاده 
می کنند ولی با این وجــود در برخی نقاط هنوز هم آنتن دهی 

موبایل ها ضعیف است.
 در این مطلب می خواهیم شــما را با نکاتی آشنا سازیم که با 
انجام دادن آن ها می توانید قدرت سیگنال های شبکه موبایل 

خود را افزایش دهید.
ارتفاع محل قرار گیری موبایل را افزایش دهید

 هر چه در ارتفاع باالتری باشید، قدرت امواج تلفن همراه بیشتر 
خواهد بود و موبایل شــما می تواند بهتر آنتن دهی کند. فرض 
کنید در پایین یک تپه هستید و در این حالت با باال رفتن از تپه 

می توانید افزایش قدرت آنتن دهی را مشاهده کنید.
موانع موجود بر سر راه را بردارید

 موانع فیزیکی مثل ســاختمان های بلند و وجــود دیوار های 
ضخیم در منزل باعث ضعیف شدن سیگنال ها و آنتن موبایل 

شما می شود.

 پس موبایل خود را در جایی مانند نزدیک پنجره قرار دهید که 
 در اطراف آن موانع فیزیکی کمتری وجود داشــته باشد یا اگر 
در خیابان مشکل دریافت دارید، به یک تقاطع بروید تا سیگنال 

بیشتری را دریافت کنید.
گوشی خود را از وسایل الکترونیکی دور نگه دارید

 وســایل الکتریکی مثل لپ تــاپ، ای پد، تلویزیــون و رادیو، 
 سیگنال های مخصوص به خودشان را دارند و در نتیچه میزان 
 ســیگنال هایی که موبایل شــما دریافت می کنــد را کاهش 

می دهند.
پس وســایل الکتریکی نزدیک به موبایل خود را خاموش کنید 
یا اینکه گوشی موبایل خود را از این گونه وسایل دور نگه دارید.

شارژ کردن باتری موبایل
شــارژ کم باتری ، قدرت ســیگنال ها را به میزان قابل توجهی 

کاهش می دهد.
پس اگر شارژ باتری موبایل شــما به کمتر از نصف شده است 
حتما آن را شــارژ کنید به طوری که میزان شــارژ آن از نصف 

بیشتر شود.

۲G تغییر شبکه تلفن همراه به حالت 
 اگر تلفن هوشمند شما روی حالت 3G و 4G باشد و به اندازه 
کافی نیز از دکل های 3G و 4G فاصله داشته باشید، سیگنال 

خوبی را دریافت نخواهید کرد.
پس اگز در آن لحظه نیاز به تماس دارید، می توانید شبکه تلفن 

همراه خود را به 2G تغییر دهید.
 استفاده از دستگاه های تقویت سیگنال تلفن همراه

 دســتگاه های تقویت کننده آنتــن دهی موبایل بــا دریافت 
سیگنال های ضعیف در فرکانس های مشخص با تقویت آن باند 
سبب افزایش سطح آنتن دهی در محیط می شود که این پروسه 
برای مکان هایی که با مشــکل ضعف آنتن دهی موبایل مواجه 

هستند، مورد استفاده قرار می گیرد.
تعویض اپراتور تلفن همراه

 اگر فکر می کنید اپراتوری که خدمات آن را استفاده می کنید 
در محل زندگی شما پوشش مناســبی ندارد، به شما پیشنهاد 
 می کنیم که از خدمات یک اپراتور تلفن همراه دیگر اســتفاده 

کنید.

مـودم نـوری نـاسا 
در راه است

کسب و کارهای نوپای فناوری اطالعات
شناسایی می شوند

 معاون وزیر ارتباطات از نیازسنجی و شناسایی 
 کســب و کارهای نوپای فنــاوری اطالعات 
در راســتای برآورد وضعیت فعــاالن زنجیره 
 ICT کشور خبر داد و گفت: مرحله نوپایی تا 

تجاری سازی به یکدیگر متصل می شوند.
نصرا... جهانگرد با بیــان اینکه تا کنون برآورد 
دقیقی از کســب و کارهای نوپــای فناوری 
 اطالعات وجود نداشته اســت، اظهار داشت: 
بــا راه اندازی مرکز توانمندســازی کســب و 
کارهای نوپا و استارتاپ ها قصد داریم برآورد 
دقیقــی از وضعیت فعــاالن زنجیــره ارزش 
 فناوری اطالعــات و ارتباطات از طراحان ایده 

تا سرمایه گذاران این بخش داشته باشیم.
وی با بیــان اینکه نیازمند دســتیابی به آمار 
متمرکزی در حوزه کســب و کارهای مرتبط 
با بخش ICT هستیم، ادامه داد: با آغاز به کار 
مرکز توانمندسازی و تســهیل گری کسب و 
کارهای نوپای فاوا تمامی بازیگران این عرصه 
به صورت متمرکز در این مرکز جمع شــده و 
می توان آمار مشخصی از وضعیت و نحوه تعامل 

آنها به دست آورد.
معــاون وزیــر ارتباطات با اشــاره بــه اینکه 

مرکز توانمندســازی کســب و کارهای نوپا 
 بــه عنــوان ایجادکننــده یک شــبکه میان 
 ICT تمامی ظرفیت های موجــود در حوزه
فعالیت خواهد کرد، گفت: این مرکز به نوعی 
مشــاوره، راهنما و حلقه واســط برای فعاالن 
عرصه فناوری اطالعات خواهد بود که می تواند 
ظرفیت هــای مختلف را از مرحلــه نوپایی تا 

تجاری سازی محصول به یکدیگر متصل کند.
وی با بیــان اینکه این مرکز به نوعی باشــگاه 
 مجازی همه فعاالن کســب و کارهــای فاوا 
خواهد بود، ادامه داد: مرکز توانمندســازی، 
مراکز رشــد، پارک های علم و فناوری و مراکز 
شتاب دهنده اســتارتاپ ها را به صاحبان ایده 
متصل می کند تا با شناســاندن ظرفیت های 
موجود و تامین منابع از ســوی سرمایه گذار، 

ایده به محصول تبدیل شود.
رییس ســازمان فناوری اطالعات ایران گفت: 
تامیــن کمبودهــای حقوقــی و مقرراتی و 
بازکردن گــره فعالیت های بخش خصوصی از 
 جمله اهداف مدنظر برای کســب و کارهایی 
 خواهد بود کــه توانایی خود را بــه این مرکز 

اعالم کنند.

محققان ناسا در حال توسعه یک مودم مبتنی بر 
نور هستند که سرعت انتقال اطالعات به وسیله 

آن،100 برابر سیگنال های رادیویی است.
مودم داده های ناسا با استفاده از فناوری های 
مبتنی بر نور طراحی شــده و قــادر به انتقال 
 اطالعات با ســرعت بــاال، بیــن فضاپیماها و 
 ایســتگاه های زمینی اســت و می تواند برای 
اولین بار در ســال2020 میالدی، در ایستگاه 
فضایی بین المللی مورد آزمایــش قرار گیرد. 
این پروژه بخشــی از پروژه عظیم ناســا به نام 

LCRD است.
این سیستم لیزری قادر است تغییراتی اساسی 
 در ارتبــاط رادیویی که امروزه مورد اســتفاده 
قرار می گیرد، حاصل کنــد و10 تا 100 برابر 

سریع تر خواهد بود.
 این اولین بار نیست که ناســا از ارتباط لیزری 
 به جای ســیگنال هــای رادیویی اســتفاده 
می کند. در سال 2013 میالدی، ناسا با استفاده 
از شــیوه ای مشابه، رکورد ســرعت دریافت و 

ارسال اطالعات به مدار ماه را شکست.
مودم مورد اســتفاده برای این ارتباط لیزری، 
ILLUMA نام دارد که به انــدازه یک تلفن 

همراه است. محققان ناسا تمامی عملکردهای 
الزم برای انتقال اطالعات توسط این مودم را در 
یک تراشه کوچک طراحی کرده اند. این مودم 
بسیار کوچک تر از گیرنده های فیبرنوری است 

که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد.
دلیل نام گرفتن ایــن مودم به عنــوان مودم 
نوری، انتقال اطالعات با استفاده از نور، به جای 
الکترون  است. این فناوری ناسا را قادر به ساخت 
سریع ترین روش انتقال اطالعات در ماهواره ها 

و ایستگاه های فضایی خواهد کرد.
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کــالهی 
برای نـابینـایـان

یک دانشمند در موسســه فناوری کارلسروهه 
 آلمــان، کالهــی را توســعه داده اســت که با 
نزدیک شدن کاربر به اجسام و موانع، به سر وی 

فشار اعمال می کند.
تــا بــه امــروز سیســتم های زیــادی برای 
 ســرویس دهی بــه کاربــران نابینا توســعه 
پیدا کرده است که بسیاری از این سیستم ها از 
نشانه هایی مانند تن صدا یا لرزش برای هشدار به 
فرد نابینا استفاده می کنند اما این سیستم جدید 
از اعمال فشار بر روی سر کاربر استفاده می کند.

 نســخه نمونه اولیــه این کاله به شــکل یک 
پیشانی بند بوده که مجهز به شش ماژول حسگر 
اولتراســونیک اســت. هر یک از این حسگرها 
در هر ثانیــه50 اندازه گیری انجــام می دهند 
 و تمام جهــات را به صــورت افقــی از فاصله 
چند سانتیمتری تا چند متری اسکن می کنند.

  هنگامی که هر یک از این حسگرها یک شی را 
 در مســیر خود تشــخیص می دهنــد، یک پد 
با روکش الستیک به آرامی ســر کاربر را فشار 
می دهد و هرچقدر فرد به مانع نزدیک تر شود، 
فشار بیشــتری بر روی ســر وی اعمال خواهد 
شــد. به این طریق فرد می تواند هم جهت و هم 

فاصله شی را تشخیص دهد. ادعا می شود که این 
سیستم بیش از سایر سیستم ها بصری است.

 این سیســتم عالوه بر اســتفاده در نابینایان، 
می تواند برای هدایت آتش نشــان در اتاق های 
پر از دود مورد استفاده قرار گیرد یا حتی برای 
کمک به کارگرانی استفاده شود که برای انجام 
کارهای خود ناچار به راه رفتن به ســمت عقب 
هستند. این پدهای فشار عالوه بر این می توانند 
برای هشدار دادن به افراد بینا در برابر خطرات 

نهان مانند آلودگی هوا استفاده شوند.
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اخبار کوتاه اخبار

 انقالب ابهت پوشالی دو ابر قدرت 
شرق و غرب را شکست

 سه خانه تاریخی کاشان 
جز اقامتگاه های برتر خاورمیانه

هنرمند خ��راط گلپایگان��ی می گوید: متاس��فانه گام 
 موثری در جه��ت حمایت از هنرمندان صنایع دس��تی 

برداشته نشده است.
  شهرستان گلپایگان یکی از ش��هرهای کهن تاریخی و 
در عی��ن حال هنرپرور اس��ت که از س��الیان گذش��ته 
تاکنون مهد رش��د و پرورش هنرمندان در رش��ته های 
متنوع هنری به ویژه صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی 

بوده و هست. 
یکی از مهم ترین و در عین ح��ال جذاب ترین هنرهای 
س��نتی ایران زمین که در گلپایگان نیز همچنان رونق 
دارد کار ب��ا چوب و س��اخت آفریده های چوبی اس��ت 
 ک��ه خوش��بختانه در حال حاض��ر هنرمن��دان زیادی 
 در رش��ته های منبت، مش��بک، معرق،  پیکرتراش��ی،  
 گره چین��ی و خراطی در کارگاه ه��ای کوچک و بزرگ 

در شهرستان گلپایگان مشغول به فعالیت هستند.
محمدحس��ن قرائتی یکی از این هنرمن��دان گران قدر 
گلپایگانی اس��ت که در قدیمی تری��ن کارگاه خراطی 
 شهرس��تان واق��ع در ش��هر تاریخ��ی گوگد مش��غول 

به فعالیت است.
محمدحس��ین ماهری پژوهش��گر می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری در گفت وگو با تاکید بر لزوم 
حمایت جدی از فعاالن این حوزه تصریح کرد: حمایت 
از این قش��ر زحمت کش و کم توق��ع از جمله ملزومات 
و ضروریات امروز اس��ت ت��ا در جه��ت بالندگی هرچه 
 بیش��تر این هنرها و هنرمندان بی آالی��ش گام موثری 

برداش��ته ش��ود. ماهری با اش��اره به آثار محمدحسن 
قرائتی تصریح کرد: از جمله آفریده های هنری اس��تاد 
قرائتی می توان به ساخت انواع دسته های مغار نجاری و 
منبت کاری، دستگاه چرخ نخ ریسی، عصا، میل باستانی، 

چرخ پنبه کنی، جیرجیق اشاره کرد.
وی ادام��ه داد: دیگ��ر س��اخته های چوبی او س��اخت 
 انواع کرس��ی، ادوات کش��اورزی و خرمن کوبی سنتی، 
میز و صندلی و ... است که با دقت زائدالوصفی به روش 

پیشینیان ساخته و عرضه می کند.
ماهری افزود: بیش��تر چوب هایی که اس��تاد در ساخت 
مصنوع��ات چوب��ی اس��تفاده می کند چوب ه��ای ونو 
)زبان گنجشک(، توت، گالبی، صنوبر، بید و سنجد است.

ماه��ری اذعان داش��ت: از جذابیت های کارگاه اس��تاد 
قرائتی می توان به قدیمی ترین دستگاه خراطی چوب یاد 
کرد که به پدر استاد تعلق داشته و با ساختار کامال چوبی 

آن به حدود یک صد سال پیش باز می گردد.
پژوهشگر صنایع دس��تی و میراث فرهنگی خاطر نشان 
کرد: ش��یوه کار با این دس��تگاه که به » دس��تگاه میل 
تراش��ی « هم معروف اس��ت؛ به حرکت درآمدن محور 
اصلی یا همان چوب )میله( با اس��تفاده از کمان دستی 
است. بدین صورت که دو طرف ابتدا و انتهایی کمانی که 
محور اصلی کار را به گردش درمی آورد به وس��یله روده 
گوسفند به هم متصل شده و به روی میل، تابیده می شود 
و با گردش یکی از دستان هنرور، چوب یا میل به گردش 
درآمده و با دست دیگر، مغار خراطی بر روی چوب قرار 

می گیرد و طرح خراطی مورد نظر هنرمند بر روی چوب 
پیاده می شود.

 ماهری تصریح کرد: ای��ن روش قدیمی در مقایس��ه با 
کار کردن با دستگاه های خراطی امروزی نیازمند دقت 
و مهارت زیادی اس��ت و در حال حاض��ر کمتر خراطی 

توانایی کار کردن با این دستگاه چوبی را دارد.
 وی گف��ت: در شهرس��تان گلپای��گان در ح��ال حاضر 
 بی��ش از 15 رش��ته صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی 
وجود دارد که هنرمندان در رده های مختلف سنی بدان 
مش��غول اند که در این میان حدود ه��زار نفر به صورت 
غیرحرف��ه ای و حرفه ای در رش��ته قدیمی منبت کاری 

»سبک گلپایگان« مشغول به کار هستند.
 محمدحس��ن قرائتی هنرمن��د گلپایگان��ی اظهار کرد: 
در 15 اردیبهشت 1316 در شهر تاریخی گوگد متولد 
شدم، پدرم زنده یاد عطا ا... قرائتی از نام آوران شهر گوگد 
بود که به همین حرفه نیز می پرداخت و پس از ایش��ان 
دنباله رو حرف��ه قدیمی خراطی در ش��هر گوگد بوده و 

هم اکنون نیز بدان به صورت حرفه ای می پردازم.
قرائتی تصریح کرد: در دوره ای از زندگی به اس��تخدام 
ژاندارمری درآمدم ولی پس از بازنشستگی به طور جدی 
و مستمر، حرفه خراطی و س��اخت ادوات کشاورزی را 

دنبال می کنم.
ای��ن هنرمند گلپایگان��ی گفت: متاس��فانه گام موثری 
 در جه��ت حمای��ت از هنرمن��دان صنایع دس��تی 

برداشته نشده است.
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 رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری شهرستان کاشان 
از انتخاب سه خانه تاریخی کاشان به عنوان سه برند برگزیده گردشگران برای 

اقامت در ایران در وب سایت تریپ ادوایزر خبر داد.
 Travelers Choice awards ۲۰16 محس��ن جاوری با اش��اره به اینکه
 باالترین جایزه افتخاری پای��گاه معتبر تریپ ادوایزر اس��ت، گفت: این جایزه 
به عنوان بهترین انتخاب گردشگران شناخته می شود که هتل سرای عامری ها، 
خانه ایرانی و خانه منوچهری سه هتل سنتی کاشان در میان برگزیدگان جهانی 

این جایزه قرار گرفته اند.
دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان کاشان با بیان اینکه امسال مراکز 
 اقامتی در ایران توانس��ته اند جایگاه خوبی در رده بندی ای��ن پایگاه اینترنتی 
داشته باش��ند، تاکید کرد: این س��ه هتل س��نتی با ارائه خدمات گسترده و با 
کیفیت باال به گردش��گران توانس��ته اند رضایت عالی آن��ان را جلب کنند و در 
حال حاضر به عن��وان اولین توصیه تریپ ادوایزر به عن��وان اقامتگاه های عالی 
کاشان مطرح  شوند. وی ادامه داد: پایگاه » تریپ ادوایزر« در میان سایت های 
مطرح در صنعت گردشگری بسیار شناخته شده است و بسیاری از گردشگران 
 برای دریافت اطالعات س��فرهای خود به این س��ایت مراجعه  و به توصیه های 
این س��ایت عمل می کنند. جاوری با بی��ان اینکه امروز آن چی��زی که درجه 
کیفیت هتل ها و اقامتگاه ها را تعیین  می کند حس و تجربه گردشگر و مهمان 
است، اضافه کرد: معرفی »بهترین بهترین ها« در ارائه خدمات، کیفیت، رضایت 
مداری  اهداف اصلی این  وب سایت گردشگری است که با بررسی بین هتل ها، 
مراکز اقامتی، جاذبه های گردش��گری و برندها و محصوالت مرتبط در صنعت 
گردش��گری اتفاق می افتد. شهرس��تان کاش��ان با دارا بودن۲3 مرکز اقامتی، 
ظرفیت بیش از۲۰۰ تخت را دارد که از این تع��داد 9 خانه تاریخی با همکاری 

بخش خصوصی به هتل سرای سنتی تغییر کاربری داده شده است.

در شورای اداری دهاقان مطرح شد؛

احتمال جیره بندی آب در روستا های دهاقان 

مسئول فرهنگی ناحیه مقاومت بسیج لنجان خبر داد:

 اجرای بیش از 124 ویژه برنامه
 دهه فجر در شهرستان لنجان

پیست اسکی فریدونشهر؛ جلوه گاه هنرمندان چیره دست می شود ظرفیت های گردشگری نایین نیازمند حضور سرمایه گذاران

مسئول فرهنگی ناحیه مقاومت بس��یج لنجان از اجرای بیش از 1۲4 
برنامه به مناسبت دهه فجر در شهرستان لنجان خبر داد.

 سیداحس��ان میرزایی ضمن تبریک به مناس��بت فرارس��یدن ایام اهلل 
دهه فجر و سالروز بازگشت شکوهمند حضرت امام خمینی)ره( اظهار 
 کرد: دهه فجر انقالب اسالمی، سرآغاز طلوع خورشید انقالب اسالمی 

است.
مسئول فرهنگی ناحیه مقاومت بس��یج لنجان از اجرای بیش از 1۲4 
عنوان برنامه در شهرستان لنجان خبر داد و تصریح کرد: عمده برنامه ها 
توسط رده ها و حوزه های مقاومت بسیج شهرستان برگزار خواهد شد، 
که در بین این عناوین برخی از موارد برای اولین بار در سطح شهرستان 

برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برنامه های دهه فجر شهرس��تان تشریح کرد: گل باران 
جایگاه نمادی��ن حضرت امام خمینی)ره(، برگزاری نشس��ت بصیرت 
سیاسی با موضوع انتخابات، مس��ابقه وبالگ نویسی سربازان انقالب، 
برگزاری جشن پیروزی انقالب اسالمی، نورافشانی و ندای بانگ اهلل اکبر 
در میدان مرکزی، س��یر نمایشگاهی دس��تاوردهای انقالب و اقتصاد 
مقاومتی و حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن از جمله برنامه های 

شاخص در این دهه خواهد بود.

به مناسبت گرامیداشت ایام ا... دهه فجر پیست اسکی فریدونشهر میزبان 
هنرمندان چیره دست در جشنواره تندیس برفی است.

برف این قدرت را دارد تا چش��م انداز محیطی را به کل تغییر دهد، یکی از 
جادویی ترین لحظات هر سال برای بسیاری از آدم ها این است که  از پنجره 
اتاق خود به بیرون نگاه کنند و ببینند که سرتاسر دنیای شان در رنگ سفید 
پوشیده شده است که خوشبختانه این رویا در بام ایران دست یافتنی است.

 برف ب��ر خالف گم��ان برخ��ی مردمان  ک��ه تنها س��وز و س��رمای آن را 
 وصف می کنن��د، از لحاظ اقتصادی م��ی تواند صنعتی پای��دار در مناطق 
پر برف و کوهستانی باشد و حتی می  تواند یک اثر هنری نیز تولید کند که 

هرچند موقتی اما زیبایی و هیجان خاص خودش را دارد.
خوشبختانه خودنمایی سرما و بارش برف و سپیدپوشی این طالی سفید 
در شهرستان فریدونش��هر، مجال معرفی اکوتوریس��م این شهرستان را، 
به ایرانگ��ردان و جهانگردان با ظرفیت های زمس��تانی این منطقه همواره 

کرده است. 
 برگزاری جش��نواره تندی��س برفی و مس��ابقات بازی ه��ای بومی محلی، 
 طناب کش��ی و حمل تی��وپ در محل پیس��ت اس��کی در روز جمعه 16 
بهمن ماه از دیگر برکات برف در شهرستان فریدونشهر است که ورزشکاران، 
 هنرمندان و گردش��گران طبیع��ت برفی را در مجموعه تفریحی ورزش��ی 

پیست اسکی دور هم جمع می کند.
 جش��نواره تندی��س برفی و مس��ابقات بازی ه��ای بومی محل��ی با همت

 اداره ورزش و جوانان شهرستان فریدونشهر، شهرداری و شورای اسالمی 
ش��هر، هیات ورزش های همگانی و ورزش های بومی محلی شهرس��تان 
فریدونشهر برگزار می شود که به ۲۲ تندیس برتر جوایزی به رسم یادبود 

اهدا می شود.
 به ب��اور برخی گردش��گران، ب��ا وج��ود اهمی��ت رویدادهای ورزش��ی و 
 صرف ان��رژی و هزین��ه بس��یار در برپای��ی آن، بای��د بخش ن��رم افزار و 
س��خت افزار محل برگزاری فراهم باش��د که مجموعه تفریحی ورزش��ی 
 بام ایران در خصوص فراهم کردن خدمات و زیر س��اخت ها با مش��کالت 
 عدیده ای مواجه است که همت و همراهی مسئوالن استان و شهرستان را 

می طلبد.

به مناسبت دهه مبارک فجرمجتمع تجاری الماس کویر نایین با هشت هزار متر 
مربع زیر بنا با حضور فرماندار، شهردار، اعضای شورای اداری و اعضای شورای 

شهر در چهار راه پلیس نایین افتتاح شد.
مهندس اردشیر عس��کری، ش��هردار نایین درآیین افتتاح این مجموعه گفت: 
مجتمع تج��اری الم��اس کویردر زمین��ی با ش��ش هزارمتر مربع مس��احت و 
هش��ت هزار متر مربع زیربنا ظرف چهارس��ال احداث ش��ده اس��ت.وی افزود: 
درای��ن مجتم��ع ۲۲۰ واح��د تجاری درابع��اد مختل��ف با مجموع��ه خدمات 
 رفاهی، کافی ش��اپ، پارکینگ، سرویس های بهداش��تی و بخش های مختلف 
 ب��ر اس��اس متده��ای روز دنی��ا در دو طبقه طراحی و س��اخته ش��ده اس��ت.

ش��هردار نایین با بیان اینکه افتخار می کنم که مدیریت پ��روژه به عنوان یک 
شهروند در این منطقه کویری سرمایه گذاری کرده، افزود: فعالیت های اقتصادی 
و حمایت های بی دریغ مس��ئوالن عامل س��رمایه گذاری در این شهر بود. وی 
ش��هر نایین را نیازمند س��رمایه گذاری در حوزه های مختلف و به خصوص در 
 تولید، صنعت، گردش��گری و تجارت توصیف کرد و گفت: نایین در حوزه های

 اقتصادی و از حیث ظرفیت های گردش��گری مس��تعد برای س��رمایه گذاری 
است.

فرماندار شهرستان نایین نیز در مراسم افتتاح و بهره برداری از مجتمع تجاری 
 الماس کویر عنوان کرد س��ی و هفتمین س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی را 
به محضر امام زمان )عج(، مقام معظم رهبری و کلیه حضار در جلس��ه تبریک 
عرض می کنم و یاد و خاطره ش��هدا و امام راحل را گرامی می داریم. در آستانه 

برگزاری انتخابات نیز هس��تیم به همه عزیزان خسته نباش��ید عرض می کنم 
 و انش��ا ا... حضور یکپارچه مردم را برای س��اختن حماس��ه ای دیگ��ر در پای 

صندوق های رای داشته باشیم.
سهراب مظفر نجفی ادامه داد: جا دارد به عنوان خدمتگزار مردم در شهرستان 
تشکر کنم از اجرای این پروژه بسیار خوب و از همه عزیزان که در طراحی، اجرا 
و ایجاد و نهایتا به ثمر رس��اندن این مجتمع دخیل ب��وده اند به خصوص بخش 
خصوصی، که واقعا ما نیاز به حضور همه جانبه این عزیزان برای سرمایه گذاری 
داریم. برای برون رفت از مش��کالت فعل��ی به گونه ای که سیاس��ت دولت هم 
 واگذاری تصدی گری های بخش های دولتی اس��ت حض��ور همه جانبه مردم 
در عرصه پیش��رفت و س��رمایه گذاری الزم است. دست همه س��رمایه گذاران 
 و دوس��تان عزیزی که میل دارند در نایین س��رمایه گذاری کنن��د را به گرمی 

می فشارم.
 فرماندار شهرس��تان نایین افزود: س��ال 1395 س��ال خیزش اقتصادی کشور 
اس��ت. این گونه نیس��ت که اگر رییس دولت به س��فر خارجی م��ی رود فقط 
 زمینه واردات را فراهم کند بلکه ما در حال آماده کردن زیر س��اخت ها هستیم 
به گونه ای که اگر 11۸ هواپیما خریداری می شود به لحاظ این است که ناوگان 
هوایی ما زمین گیر است و باید متحول شود، ترابری ما در زمینه های ریلی، آبی 
و جاده ای باید متحول شده تا زمینه ساز توسعه کشور شود. وی در پایان سخنان 
خود عنوان کرد این کار خوب را به فال نیک می گیریم و از کلیه عزیزان در بازار، 
اصناف، بخش خصوصی، شهردار و شورای اسالمی فعلی و قبلی تشکر می کنیم.

آن سوی خبر

امام جمعه موقت س��میرم به مناس��بت آغاز دهه مبارک فجر گفت: 
دهه فجر انقالب اس��المی فرصت��ی مطلوب برای تبیی��ن ارزش ها و 

دستاوردهای واالی نظام اسالمی است.
حجت االسالم سجاد زینعلی بیان کرد: عواملی که باعث شکل گیری 
و پیروزی انقالب اسالمی شد را باید حفظ کرد تا این نظام الهی تداوم 
پیدا کند و بتواند با عزت و س��رافرازی قله های پیش��رفت و افتخار را 

طی کند.
زینعلی با بیان اینکه برای به ثمر نشس��تن این انقالب جان فشانی ها 
و خون های زیادی تقدیم شده اس��ت، اظهار داشت: انقالب هایی که 
در طول تاریخ به وقوع پیوسته اند ماهیت های متفاوتی داشته اند اما 
وجه تمایز انقالب اس��المی ایران با دیگر انقالب ها، دینی و اس��المی 

بودن آن است.
امام جمعه موقت سمیرم افزود: ۲۲ بهمن س��ال 57 روز عزت یافتن 
ملت بزرگ ایران اس��ت و بی شک اقش��ار مختلف مردم در آیین ها و 
جشن های س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی حضوری فعال و موثر 
خواهند داش��ت. وی گفت: در دهه مبارک فجر ابهت پوش��الی دو ابر 
قدرت شرق و غرب شکسته شد و ملت ایران به سعادت و کمال رسید.

زینعلی اضافه کرد: انقالب اسالمی ایران در مقایسه با دیگر انقالب های 
صورت گرفته در جهان تفاوت های بسیاری دارد چرا که ملت سرافراز 

ایران اسالمی برای احیای دین در جامعه قیام کردند.
وی گفت: عنایت و توجه خداوند به ای��ن انقالب، رهبری پیامبرگونه 
امام خمینی )ره(، درایت رهبر معظم انقالب اس��المی و حضور مردم 

در عرصه های مختلف رمز پیروزی و ماندگاری این نظام الهی است.

مس��ئول فرهنگی س��پاه خوانس��ار اظهار کرد: فیلم »محمد رسول اهلل« 
ساخته مجید مجیدی و انیمیشین شاهزاده روم دو روز متوالی در خوانسار 

اکران می شود.
  س��ید رش��ید میرحبیبی ادامه داد: روز پانزدهم بهمن ماه شاهزاده روم 
در دو سانس1۰ و 16 پخش خواهد شد و فیلم سینمایی محمدرسول اهلل 

نیز ساعت ۲۰ روی پرده سینما خواهد رفت.
وی گفت: روز جمعه شانزده بهمن ماه نیز ساعت1۰ و15:3۰ شاهزاده روم 

و ساعت 19 فیلم محمدرسول اهلل پخش خواهد شد.
مسئول فرهنگی سپاه خوانسار یادآورشد: عالقه مندان برای تماشای این 
دو فیلم می توانند در زمان های اعالم شده به سالن هالل احمر خوانسار 

مراجعه نکنند.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد بویین و میاندشت گفت: با توجه به اعتبارات 
فرهنگی خوبی که امس��ال برای اداره اختصاص پیدا ک��رده، امید به خدا 

حرف های بیشتری برای گفتن داریم.
ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان بویین و میاندشت گفت: 

وظیفه  اصلی اداره فرهنگ و ارشاد، رصد فرهنگی و نظارت بر آن است.
کیخایی در ادامه خاطرنشان کرد : ما باید در ابتدا ظرفیت ها و آسیب های 
منطقه را شناسایی و سپس مدیریت استعداد های فرهنگی را انجام دهیم.

وی همچنین اظهار داشت: از زمان استقرار فرهنگ و ارشاد تا کنون فقط 
یک نفر در این اداره مشغول به کار است و در بسیاری از موارد به دلیل نبود 
افراد دیگر در اداره درب اداره بسته می ش��ود و حتی ساختمان این اداره 

نیز استیجاری است.

 محمدرسول اهلل )ص( 
در خوانسار اکران می شود

رییس اداره فرهنگ و ارشاد بویین و میاندشت:

 وظیفه اصلی فرهنگ و ارشاد 
رصد فرهنگی است

 مدیر آبف��ای روس��تایی دهاقان مش��کل کمب��ود آب 
در روستای قمبوان را نگرانی مهم مردم این روستا عنوان 
کرد و بیان داشت: در س��ال آینده اگر همین روند پیش 
برود مجبور به جیره بندی و آب رسانی سیار خواهیم شد.

 جلس��ه ش��ورای اداری شهرس��تان دهاقان ب��ا حضور 
مس��ئوالن ادارات و نماین��ده مردم ش��هرضا، دهاقان و 

منظریه در مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
در ابتدای این جلس��ه حجت االس��الم محمد حس��ین 
مومن پور ضمن تبریک ایام دهه فجر، امام راحل را یک 
الگوی مناس��ب در تمام زمینه ها برای مسئوالن و مردم 
دانس��ت و اظهار داش��ت: رمز موفقیت انقالب اسالمی، 

متحد بودن مردم و مسئوالن بود.
 امام جمع��ه دهاقان یکی از مش��کالت به وج��ود آماده 
در شهرستان را کمبود آب دانست و از مسئوالن خواستار 

رفع این مشکل شد.
 در ادامه این جلس��ه عوض حیدرپور با اشاره به شرایط 
منطقه خاورمیانه و جایگاه ایران در آن  اظهار داش��ت: 
نهایی شدن برجام یک امر مهم و بزرگ بود ضمن اینکه 
لغو تحریم ها ش��رایط خوبی را برای پیشرفت روزبه روز 

کشور فراهم می کند.
نماینده م��ردم ش��هرضا و دهاقان در مجلس ش��ورای 
اس��المی پیرامون مش��کل کمبود آب بیان داشت: باید 
ستاد بحران شهرستان در این زمینه چاره ای بیندیشد و 
با توجه به در پیش بودن تابستان، در صورت نیاز اقدام به 
استفاده از تانکرهای سیار و جیره بندی آب روستاها کند.

احتمال جیره بندی آب در روستا های دهاقان
عزیز ا... پناهی مدیر آبفای روستایی دهاقان نیز از اصالح 
شبکه آب رس��انی و توزیع آب در روستاهای شهرستان 
خبر داد و اظهار داشت: در روس��تاهای علی آباد گچی، 
قمبوان، قمیشلو، همگین و پوده اصالح شبکه آب رسانی 

به خوبی انجام گرفته است.
وی مش��کل کمبود آب در روس��تای قمب��وان را باعث 
 نگران��ی مردم این روس��تا عن��وان کرد و بیان داش��ت: 
 در س��ال آینده اگ��ر همین رون��د پیش ب��رود مجبور 

به جیره بندی و آب رسانی سیار خواهیم شد.
 مدیر آبفای روس��تایی دهاقان از مس��ئوالن خواست تا 
با توجه به کمبود آب مردم را در این زمینه توجیه کنند.

سید علی موس��وی رییس اداره بهزیس��تی شهرستان 
دهاق��ان در ادامه ضم��ن ارائه گزارش��ی از فعالیت های 
 انجام گرفته در شهرستان تش��ریح کرد: دهاقان دارای 
دو مرکز روزانه توان بخش��ی اس��ت که یکی مخصوص 
بیماران اعص��اب و روان نور و دیگ��ری مرکز مخصوص 

دختران کم توان ذهنی باالی 14 سال است.
وی یکی از کمبودهای شهرس��تان را نبود مرکز پسران 
 کم ت��وان ذهن��ی دانس��ت و از نماینده م��ردم دهاقان 
 در مجلس ش��ورای اسالمی خواس��تار حل این مشکل

 شد.
موسوی از واگذاری یک میلیارد و سیصد میلیون تومان 
وام به معلولین خبر داد و تصریح کرد: در آینده ای نزدیک 

مرک��ز اقامتی و کم��پ معتادین در شهرس��تان افتتاح 
می شود. 

مدیران از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی 
حمایت کنند

مجید زمانی معاون فرماندار دهاقان نیز در این جلس��ه 
با اشاره به انتخابات اس��فند ماه، خاطرنشان کرد: ستاد 
 انتخابات شهرس��تان در ش��هریور ماه تش��کیل ش��د و 

در آذرماه عوامل اجرایی آن مشخص شدند.
وی با بی��ان اینکه ط��ی یک م��اه گذش��ته نمایندگان 
فرماندار، کاربران رایانه و بازرس��ان نیز تعیین ش��دند، 
ادامه داد: حدود هزار نف��ر از عوامل اجرای��ی نیروهای 
نظامی - انتظامی و ستاد مرکزی برای برگزاری انتخابات 
شهرستان تالش می کنند. در پایان این جلسه فرماندار 
دهاقان حضور پرش��ور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را 
مشت محکمی بر دهان دشمنان اسالم و نظام دانست و با 
اشاره به سفر استاندار در ماه گذشته به شهرستان افزود: 
سفر ماه گذش��ته اس��تاندار محترم به شهرستان بسیار 
مفید و ارزش��مند بود و می طلبد تا همه مصوبات جلسه 

شورای اداری با حضور استاندار را پیگیری کنند.
وی از مدیران شهرس��تان خواست از س��رمایه گذاران و 
تولیدکنندگان داخلی حمایت کنن��د و تا جای ممکن 
اقالم مصرفی خود را از تولیدات شهرستان تامین کنند.

گزارشی از قدیمی ترین کارگاه خراطی گلپایگان؛

حکایت هم آوایی میل تراشی، مغار و کمان دستی
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زبان خوراكى ها

بيشتر بدانيم

يافته هاى محققان مركز تحقيقات جهاد دانشگاهى قم و پژوهشگاه رويان نشان 
ــپند براى ايجاد مدل هاى كم كارى تيروئيد  مى دهد كه مى توان از عصاره اس
استفاده كرد. دودكردن اسپند ساليان درازى است كه در ميان ايرانيان مرسوم 
ــپند را با نيت دور كردن چشم زخم بر آتش  است. گرچه نسل هاى گذشته اس
مى ريختند، اما امروزه مشخص شده كه اين گياه داراى خواص ضد باكتريايى، 

ضد قارچى، ضد سرطانى و داراى آنتى اكسيدان هاى متعدد است.
ــن و تركيبات  ــا كربولي ــود آلكالوئيد هاى بت ــت وج ــپند به عل اين خواص اس
فالوونوئيدى است. با توجه به خواص اين تركيبات سوالى مطرح مى شود كه آيا 

اين گياه مى تواند بر ترشحات غده تيروئيد موثر باشد؟
ــد كه در آن، عصاره تهيه شده از  ــش، تحقيقى انجام ش براى پاسخ به اين پرس
گياه اسپند به شكل خوراكى به مدت 60 روز با غلظت هاى مختلف به 64 موش 
ــطح هورمون هاى تيروئيدى در  خورانده شد. پس از گذشت مدت آزمايش، س

خون موش ها و ساختار بافت شناسى تيروئيد مورد بررسى قرار گرفت.
نتايج اين پژوهش، نشان داد كه عصاره اسپند با غلظت 200 ميلى گرم در ازاى هر 

كيلوگرم از وزن بدن باعث كاهش هورمون محرك تيروئيد مى شود.
در غلطت 400 ميلى گرم براى هر كيلوگرم از وزن، اين عصاره عالوه بر كاهش 
ــدو تيرونين  ــين و ترى ي ــح تيروكس ــرك تيروئيدى، ميزان ترش هورمون مح
ــت از عصاره  ــد، در اين غلظ ــدى) را نيز كاهش مى ده ــاى تيروئي (هورمون ه
ــكل معنى دارى كاهش يافت كه از اثرات ثانويه كاهش  وزن موش ها هم به ش

هورمون هاى تيروئيدى است.

نتايج يك مطالعه جديد نشان مى دهد كه تفت دادن سبزيجات در روغن زيتون، 
از آب پز كردن آنها سالم تر است و حتى مى تواند از ابتال به سرطان پيشگيرى كند. 
اين مطالعه، نشان داد كه سبزيجات تفت داده شده در روغن زيتون حاوى ميزان 
افزايش يافته اى از آنتى اكسيدان ها هستند كه از ابتال به بيمارى هايى كه دوره 

طوالنى دارند، مانند سرطان و ديابت، پيشگيرى مى كنند.
ــگاه گرانادا در اين مطالعه، با استفاده از دستورهاى غذايى سنتى  محققان دانش
اسپانيايى، 120 گرم سبزيجات مورد استفاده در رژيم غذايى مديترانه اى را مانند 

سيب زمينى، كدو تنبل، گوجه فرنگى و بادمجان پختند.
ــت دادن در روغن زيتون،  ــه روش مختلف تف ــبزيجات را به س محققان اين س

جوشاندن در آب و جوشاندن در مخلوط آب و روغن زيتون تهيه كردند.
نتايج اين مطالعه نشان داد كه سبزيجات پخته شده در روغن زيتون حاوى چربى 
زياد و رطوبت كم بودند. كيفيتى كه در ساير روش هاى پخت سبزيجات مشاهده 
نشد.نتايج اين مطالعه نشان داد كه تفت دادن سبزيجات ميزان تركيبات فنولى 
آنها را افزايش مى دهد. اين تركيبات، شايع ترين آنتى اكسيدان ها هستند و از 
ابتال به بيمارى هايى مانند سرطان، ديابت و كاهش بينايى پيشگيرى مى كنند.

پروفسور كريستينا سانچز از محققان در اين مطالعه گفت: مى توانيم تاييد كنيم 
كه تفت دادن در روغن زيتون روشى است كه بيشترين ميزان افزايش فنوليك 
را موجب مى شود. با سرخ كردن، فنول هاى سالم از روغن به سبزيجات منتقل
ــبزيجات در آب در برخى موارد ويژگى هاى تقويت   مى شود، اما جوشاندن س

سالمتى آنها را كاهش مى دهد.

ــادى فالونوئيد و  ــر زي ــو حاوى مقادي ــت ليم به گفته محققان پوس
پلى فنول است كه به كنترل سطح گلوكز خون كمك مى كند.

همه ما مى دانيم كه نوشيدن آب گرم و آبليمو در اوايل صبح نه تنها به 
كاهش وزن كمك مى كند بلكه موجب تقويت سيستم ايمنى بدن نيز 

مى شود، اما شايد همه ما از فوايد پوست ليمو آگاه نباشيم.
پوست ليمو مملو از خواص آنتى اكسيدانى است كه مى تواند به كنترل 
ــت ليمو حاوى پلى فنول هايى است  سطح قند خون كمك كند. پوس
كه باعث بهبود مقاومت به انسولين مى شوند. در اين شرايط، مانع از 

تجمع چربى در منطقه دور شكمى مى شود.
همچنين وجود تركيباتى نظير نارينگين و هسپريدين به كنترل ديابت 
كمك مى كند و موجب كاهش تجزيه گلوكز در كبد شده و متابوليسم 

گلوكز (توليد مولكول هاى گلوكز جديد در كبد) را متوقف مى كند.
با وجود فوايد متعدد پوست ليمو شما مى توانيد از خالل پوست ليمو 

به شكل هاى گوناگون از جمله در ساالد استفاده كنيد.

ــراى پخت و پز ظروفى  ــناس تغذيه گفت: بهترين ظروف ب يك كارش
است كه هيچ نوع واكنشى به غذا ندهد و تركيبات آنها وارد غذا نشود.

مريم شيرمستى گفت: اين ويژگى در ظروف قديمى سنگى و سفالى 
وجود داشت تا اينكه ظروف فلزى وارد بازار شدند.

ــى» براى پخت و پز  ــناس تغذيه با بيان اينكه ظروف « مس اين كارش
ــاده انجام دهيم و  ــتند، اظهار كرد: اگر يك آزمايش س ــب نيس مناس
مقدارى آبليمو در ظرف مسى بريزيم، شاهد تغيير رنگ ظرف خواهيم 

بود كه بيانگر واكنش مس به غذاست.
به گفته شيرمستى، اين ويژگى در خصوص ظروف از جنس روى هم 

صدق مى كند و استفاده از آنها براى پخت و پز مناسب نيست.
ــت و   وى ظروف آلومينيومى را از بدترين ظروف براى پخت و پز دانس
اظهار كرد: بررسى ها نشان داده تجمع آلومينيوم در سلول هاى مغزى 

مى تواند آلزايمر را تشديد كند.
اين كارشناس تغذيه ظروف پيركس، چدن و سراميك را بهترين ظروف 
براى پخت و پز عنوان كرد كه هيچ نوع ماده اى را وارد غذا نمى كنند.
ــتى اظهار كرد: البته اين ظروف بايد بدون خش باشند. چون  شيرمس
هرگونه خش مى تواند باعث شود مقدارى از مواد ظرف چدن يا تفلون 

كه شامل آلياژهاى فلزى است، وارد غذا شود.
وى در خصوص ظروف مناسب براى نگهدارى از غذاها نيز اظهار كرد: 
در درجه اول ظروف بايد در محكم داشته باشند تا از تماس غذا با هوا 

جلوگيرى شود.
ــاره به اينكه براى غذاهايى كه داغ نيستند  اين كارشناس تغذيه با اش
حتى ظروف پالستيكى هم مى توان استفاده كرد، يادآور شد: بهترين 
ظروف براى نگهدارى غذا خصوصا در يخچال ظروف استيلى هستند 

كه زنگ نمى زنند.

عصاره اسپند موثر در كاهش 
هورمون هاى تيروئيدى

سبزى را با اين روغن تفت دهيد

كنترل ديابت با پوست اين ميوه

بهترين ظروف براى پخت و پز

آيا مى دانيد كمبود پروتئين چه پيامدهايى براى سالمت شما دارد؟ پروتئين يك 
ماده مغذى بسيار مهم است كه بايد به اندازه كافى دريافت شود تا بدن در شرايطى 
خوب و مطلوب بماند. متاسفانه، مثل بسيارى از مواد مغذى مهم ديگر، افراد ممكن 
ــند. آيا مى دانيد كمبود پروتئين چه پيامدهايى براى  است از دريافت آن غافل باش

سالمت شما دارد؟
ــدام از  ــد، و هر ك ــالم بمان ــاز دارد تا س ــى ني ــذى گوناگون ــواد مغ ــه م بدن ما ب
ــه مصرف  ــى كه ب ــه تاكيد و سفارش ــا اين هم ــى دارند. ب ــدف خاص اين مواد، ه
ــى فراموش  ــت پروتئين را به راحت ــود، ممكن اس ــبزيجات و ميوه جات مى ش س
ــن مورد  ــراى تامين پروتئي ــمندانه اى ب ــالش هوش ــه ت ــت ك كنيم، اما الزم اس
ــن عملكردهاى مهم  ــيم. پروتئي ــته باش ــت داش ــه مهم و باارزش اس نياز بدن ك
ــد هورمون ها و  ــم بافت ها، تولي ــاخت و ترمي ــامل س ــيارى در بدن دارد كه ش بس
ــتخوان  و  ــازى، اس ــون س ــرورى خ ــزو ض ــن ج ــود، همچني ــا مى ش آنزيم ه

غضروف سازى و ايجاد و ترميم پوست مى باشد.
 شش عالمت كمبود پروتئين

ــرم از وزن بدن را توصيه  ــه ازاى هر كيلوگ ــان دريافت 8 گرم پروتئين ب  كارشناس
مى كنند. اگر محاسبه كنيم، اين ميزان يعنى اينكه دريافت پروتئين ما بايد بين 46 

تا 56 گرم باشد كه براساس سن اين گونه تعيين شده:
كودكان: حدود 10 گرم

بچه هاى سنين دبستان: 19 تا 34 گرم
دخترهاى نوجوان: تا 46 گرم
پسرهاى نوجوان: تا 52 گرم

زنان: حدود 46 گرم( در صورت باردارى يا شيردهى 71 گرم)
مردان: حدود 56 گرم

راه هاى متفاوتى براى دريافت پروتئين به مقدار توصيه شده وجود دارد. برخى از اين 
منابع مانند: انواع بنشن، محصوالت سويا، سبزيجات برگدار تيره، تمپه(خمير سويا 

و قارچ)، و گوشت هاى كم چرب.
ــد، به ما كمك  ــب و كافى در رژيم غذايى موجود باش اگر پروتئين به ميزان مناس
مى كند تا سالم، متعادل و با انرژى باشيم.بعضى از نشانه هايى كه مى گويند ممكن 

است كمبود پروتئين داشته باشيد:
1. ميل زياد به خوراكى هاى ناسالم

ــيم، احتمال گرايش مان به خوراكى هايى كه ارزش  اگر كمبود پروتئين داشته باش
غذايى ندارند بيشتر مى شود. دليلش هم اين است كه قند خون مان تنظيم نيست و 
وسوسه مى شويم به سمت كربوهيدرات هاى سنگين و پرقند برويم مانند شكالت، 

آب نبات، چيپس سيب زمينى، نان شيرينى، نوشابه هاى گازدار و... .
ــتهايمان غلبه كرده و خوراكى مختصرى  اگر چنين اتفاقى بيفتد، بايد بر ميل و اش
ــالم باشد مصرف كنيم. مثال، آجيل، دانه ها،  كه حاوى مقدار مناسبى از پروتئين س
ــويا)، كره بادام زمينى طبيعى، بلغورجودوسر، ماست يونانى  تمپه(خمير قارچ و س
نارگيلى، و حموس( خوراك خميرمانندى از نخود پخته كوبيده و سير و غيره). البته 
اين يك ليست كامل نيست، بلكه فقط چيزهايى هستند كه دسترسى به آنها نسبتا 

راحت است.
2. درد عضله يا مفصل

ــالت دارد، اين عارضه جانبى  ــى ضرورى در حفظ عض از آنجايى كه پروتئين، نقش
ــتر پروتئين بدن ما در جايى ذخيره  ــت. بيش كمبود پروتئين چندان عجيب نيس
ــد و دور مفاصل قرار  ــينوويال يا مايع مفصلى مى گوين ــود كه به آن مايع س مى ش
دارد. مايع سينوويال نقش مهمى در بازسازى عضالت و روان سازى مفاصل ما ايفا 
ــد، ذخيره پروتئينى در مايع مفصلى  مى كند. وقتى ميزان پروتئين بدن پايين باش
معموال اولين چيزى است كه تحليل مى رود. در نتيجه، احتمال خشكى مفاصل و 

درد عضالنى بيشتر مى شود.
اگر چنين اتفاقى افتاد، بهترين كار، خوردن وعده اى سرشار از پروتئين است. با اين 
ــمگيرى كاهش  ــاعت، درد عضله يا مفصل به ميزان چش روش، در كمتر از چند س

خواهد يافت.
3. كمبود انرژى

همانطور كه گفته شد، كمبود پروتئين تاثيرات زيانبارى روى ميزان قند خون دارد. 
اگر پروتئين براى تثبيت قند خون كافى نباشد، ميزان انرژيمان هم كاهش خواهد 
يافت. ضمنا، كمبود پروتئين اغلب منجر به خلق و خوى متغير و كاهش توانايى براى 
ــود كه در طول روز با آن مواجه هستيم. در نتيجه، بدن ما  مديريت استرسى مى ش
ــكين خواهد بود. بدن ما براى آرام  و متعادل  تهى از عناصر الزم براى آرامش و تس

بودن به پروتئين نياز دارد تا در طول روز كارآمد و مفيد باشد.
4. ناتوانى براى به  خواب رفتن

همانطور كه در اولين مورد گفته شد، بدنى كه كمبود پروتئين داشته باشد، گرايش 
شديدى به كربوهيدرات ها و مواد قندى پيدا خواهدكرد.

ــرمان روى بالش مى رود، بدن ما در صورت  ــت و س  وقتى بدن درانتظار خواب اس
كمبود پروتئين، به جست وجوى اين ماده مغذى مى پردازد. به طور طبيعى افرادى 
ــوردن را تبديل به  ــانند، اين گرايش به خ ــان نمى رس كه پروتئين كافى به بدن ش
ــا از پروتئين  ــالم كه عموم ــر مى كنند. وقتى بدن به چربى هاى س عادتى بد و مض
ــتفاده كند و در حالت خواب  مشتق مى شود نياز دارد تا به عنوان سوخت از آن اس
ــده و آن را  ــوردن، به زمان خواب منتقل ش ــد، اين عادت بد گرايش به خ باقى بمان

مختل مى كند.
اگر اين كمبود ناديده گرفته شود، بدن به طور طبيعى به دنبال مكمل براى جبران 
ــرف كنيم. اين اتفاق هم منجر به  مى گردد؛ ما را بيدار نگه مى دارد تا نيازش را برط

حالتى از هشيارى و ناتوانى براى به خواب رفتن مى شود.

5. مكررا بيمار شدن
ــت. زيرا بدن ما براى  ــتم ايمنى سالم اس پروتئين، عنصرى مهم براى حفظ سيس
اجراى عملكردهاى الزم به پروتئين كافى نياز دارد، مثال نابودكردن آلودگى و عناصر 
ــفيد خون كه  ــوند. براى نمونه گلبول هاى س نامطلوبى كه وارد جريان خون مى ش
غنى از پروتئين هستند، مسئول پيداكردن و حذف اين عوامل نامناسب مى باشند. 
آنتى بادى هاى موجود در گلبول هاى سفيد براى ايفاى نقش خود به پروتئين نياز 

دارند.
ــتن پروتئين كافى، توانايى بدن ما براى يافتن و نابود كردن باكترى ها يا  بدون داش
ويروس ها به طور خطرناكى كاهش خواهد يافت. طبيعتا اين حالت، بدن را مستعد 

بيمارى هاى گوناگون مى كند.
6. عدم توانايى در تمركز

پروتئين، مسئول سالمت بسيارى از فرارسان هاى عصبى در مغز است و از آنجايى كه 
ــده اين موضوع چيز عجيبى نيست كه  نرون هاى مغز ما عمدتا از چربى تشكيل ش
پروتئين منبع اصلى انواع چربى هاى سالم باشد. ضمنا، امينو اسيدها كه واحدهاى 
سازنده پروتئين را تشكيل مى دهند، ساختار پايه اى گيرنده هاى شيميايى مغز ما را 
تعيين مى كنند. به عبارت ساده تر، چيزى كه مى خوريم تعيين كننده مواد شيميايى 
ــعاع قرار خواهد داد و روى احساس ما تاثير  است كه اين راه هاى مغزى را تحت الش
ــود  ــت.خوردن مقدار زيادى از كربوهيدرات ها در نهايت باعث مى ش خواهد گذاش
بيشتر احساس تنبلى كنيم چون ميزان تريپتوفون آمينواسيد را افزايش داده و مغز 
را در حالت« آرامش» قرار مى دهد. مصرف پروتئين، ميزان آمينواسيدهاى خاصى 
را كه توليد دوپامين و نوراپى نفرين را سبب مى شوند، افزايش مى دهد. اين دو ماده 
ــان، ما را با انرژى و كارآمد نگه مى دارند چون نقش اساسى در  ــيميايى پيام رس ش
فعاليت مغز و هشيارى دارند.بنابراين، اگر مى خواهيد سالم، باانرژى و با تمركز باشيد، 

بايد مطمئن شويد كه پروتئين كافى و الزم بدن را تامين مى كنيد.

دريچه

نكته ها

ــده يكى از بدترين عادت هايى  خوابيدن با موى خيس و خشك نش
است كه برخى ها دارند. اگر شما هم اينگونه هستيد بهتر است اين 
ــه دليل  عادت بد و مضر را ترك كنيد. خوابيدن با موى خيس به س

بزرگ خطرناك است.
سردرد

درجه حرارت در خواب افزايش مى يابد. بدن گرم و رطوبت سر پيچيده 
شده در حوله، مى تواند سردرد شديد ايجاد كند. 

وقتى مو مرطوب است درجه حرارت سر نمى تواند با درجه حرارت بدن 
ــديدى در نصف شب به وجود مى  تطبيق يابد؛ به همين دليل سردرد ش

آورد.
عفونت

بالش محل مناسبى براى رشد باكترى است زيرا عرق، سلول هاى مرده 
و روغن هاى پوست را جذب مى كند. موهاى خيس باعث مرطوب شدن 
ــد عفونت و باكترى فراهم  ــود كه محل مناسبى را براى رش بالش مى ش

مى كند.
موهاى شكننده و ايجاد موخوره

موها خيلى زود شكننده مى شوند و درنهايت به موخوره منجر مى شود.
نكته هايى مهم در شانه كردن و خشك كردن مو

نكته مهمى كه بايد به آن توجه داشته باشيد اين است كه با موى خود 
ــد  ــمت پايين رش ــار كنيد. غالف اطراف هر تار مو به س به ماليمت رفت
مى كند. هنگام خشك كردن موها با حوله يا شانه و سشوار زدن هميشه 

از سمت ريشه به سمت نوك مو دست را حركت دهيد تا مو نشكند.
 از برس مناسب براى هر كارى استفاده كنيد. براى صاف كردن مو از 
يك برس گرد و قطور، براى مجعد كردن و حالت دادن از برس گرد نازك 

و از برس تخت براى صاف و يك دست كردن سطح مو استفاده كنيد.
 استفاده از كرم  يا شامپوهاى نرم كننده مو پس از حمام كردن، مو را 

نرم تر كرده و شانه كردن مو را راحت تر مى كند.
 موهايتان را پيش از شست و شو با شامپو برس كنيد تا خوب از هم 

جدا شوند.
 وقتى كه مو خيس است شكننده تر است، بنابراين از خشك كردن 
ــفت و سخت بايد جدا  ــانه زدن و برس كشيدن س خشن مو با حوله و ش

خوددارى كنيد.
ــب ) و هر بار دست كم يك  برس زدن بايد دو بار در روز ( صبح و ش

دقيقه انجام شود.
ــانه را روى نقاطى كه گره هاى  ــدا كردن موها، ابتدا ش براى از هم ج
احتمالى وجود دارد بگذاريد  و گره ها را باز كنيد. موها را نكشيد و به تدريج 

دسته هايى از مويتان را شانه كنيد.
 بهترين راه برس زدن موها اين است كه سر به طرف پايين باشد و از 
پشت گردن به طرف پيشانى موها برس شوند و سپس از كناره ها به طرف 

باالى سر اين كار را ادامه دهيد و در انتها با برس كردن از پيشانى به 
طرف پشت سر كار را خاتمه دهيد.

ــتيد، صبر كنيد تا 80 درصد از موهايتان   اگر موهايتان را شس
خشك شوند و بعد برس بكشيد.

ــتفاده كنيد.  ــب با نوع موهايتان اس   از شامپوهاى معمولى و مناس
توصيه مى شود از دو نوع شامپو به طور متناوب استفاده كنيد.

 به قدرت كف اعتماد نكنيد، كف زياد نمى تواند دليل پاكى و تميزى 
موها باشد. اكثر شامپوها نرم كننده هستند و كمتر كف مى كنند.

دو بار شست و شو با شامپو در هفته توصيه مى شود، اما براى كسانى 
كه احساس لزوم مى كنند، شست و شوى هر روزه هم ايرادى ندارد ( البته 

به شرطى كه از شامپوهاى معمولى و مناسب مو استفاده شود ).
ــت و همان يك بار كافى   دو بار شامپو كردن پى در پى بى فايده اس
ــر را حساس مى كند و  است و در واقع بار دوم شستن، بيهوده پوست س

باعث ايجاد الكتريسيته در موها مى شود.
ــرد خاتمه دهيد؛ چرا كه اين عمل   اگر مى توانيد آبكشى را با آب س
ــطح بيرونى مو صاف شود.بنابراين  باعث مى شود كراتين موجود روى س

موى شما با اين عمل صاف تر، درخشان تر و براق تر خواهد شد.
ــد گاهى اوقات  ــد. بگذاري ــتفاده نكني ــوار اس  به طور مداوم از سش

موهايتان در هواى آزاد خشك شوند.
 نكته آخر ( كه بسيار مهم است واغلب فراموش مى شود ) اينكه شانه 

و برس خود را حداقل هفته اى يك بار با آب و صابون بشوييد.

محمد عباديانى استاد طب سنتى، درباره خواص چاى 
اظهار داشت: چاى نيز مانند هر خوراكى ديگرى فوايد 
ــا كه طبيعت آن، در درجه  و زيان هايى دارد، اما از آنج
ــيدن آن زيان آور  ــت، مدام نوش دوم گرم و خشك اس
نيست؛ پس افرادى كه از نوشيدن چاى، دچار مشكل 

مى شوند، داراى سو مزاج، ضعف مزاج يا...  هستند.
ــت كه  ــفيد اس ــن چاى، چاى س ــه وى بهتري به گفت
ــبز، بنفش،  ــتر از انواع ديگر چاى (س خواص آن بيش
تيره و سياه) و قوى تر از آنهاست و به آن، چاى ختايى 
ــبز از اين جهت، پس از چاى سفيد  مى گويند. چاى س
ــواع چاى، از نظر خواص، از آنها  قرار مى گيرد و ديگر ان

ضعيف ترهستند.
اين استاد طب سنتى بيان داشت: امروزه چاى سفيد به 
دليل گران بودن، توسط عموم مردم استفاده نمى شود 
ــبب ارزان تربودن در همه  ولى چاى سبز و سياه، به س

جهان مورد استفاده عموم مردم است.
عباديانى افزود: طبيعت چاى، بنابر نظر حكيم عقيلى 
ــك در مرحله دوم است و اينكه  خراسانى، گرم و خش
ــش حرارت و  ــكين عطش و كاه ــه جهت تس برخى ب
التهاب داخلى بدن، آن را سرد دانسته اند، اصال درست 
نيست. سبب اين آثار، به تلطيف اخالط بلغمى غليظ و 

پاكسازى اخالط لزج از سطح دستگاه گوارش مربوط 
است. وى بيان كرد: چاى موجب تعديل مزاج و تقويت 
ــود؛ حرارت غريزى و به تبع آن،  اندام هاى بدن مى ش
ــد و به خاطر قبض  ــواى بدن را تقويت مى كن ارواح و ق

ــود. ــه دارد، موجب تقويت معده مى ش ــى ك و عطريت
ــه دارد مى تواند  ــت حرارتى ك ــاى به عل همچنين چ
ــرد و  ــى در افراد با مزاج س موجب افزايش قواى جنس

تر شود.

ــالف آب،  ــرد: بر خ ــنتى اضافه ك ــتاد طب س اين اس
نوشيدن يك فنجان چاى پس از غذاهاى سنگين، به 
برطرف كردن آثار زيانبار غذاهاى چرب كمك مى كند 
و موجب احساس راحتى در معده مى شود. همچنين 
ــالط لزج را از  ــر حرارت مزاجى خود، اخ چاى به خاط
ــد، پاك مى كند  ــيرهايى كه در آن تجمع يافته ان مس
ــاز مى كند و همچنين  ــدادهاى مجارى بدن را ب و انس
ــيدن چاى،  ــرف مى كند. نوش ــنگى كاذب را برط تش
ــح عرق و ادرار است؛ پس به دفع  موجب افزايش ترش

مواد زائد كمك مى كند.
عباديانى در مجموعه مقاالت مكتب طب ايرانى آورده 
ــت: از ديگر خواص چاى مى توان به تسكين برخى  اس
سردردها، تصفيه خون و بهبود رنگ چهره، پاكسازى 
ــش اندوه و  ــد دهان، كاه ــز، كاهش بوى ب معده و مغ
افزايش نشاط، رفع برخى از مشكالت ادرارى، و كمك 

به بهبود خواب اشاره كرد.
وى خاطرنشان كرد:بايد دانست مانند هر گياه ديگرى، 
ــود، مى تواند  ــت استفاده نش چاى نيز اگر بجا و درس
موجب بروز عوارضى شود كه از جمله احساس ترشى 
در دهان، سردرد، دامن زدن به گرمى و خشكى بدن در 

برخى افراد، بى خوابى و... مى شود.

فوايد چاى

خطرات خوابيدن با موى خيس

عـالمت كمبـود پـروتئيـن
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بازخوانی پیام بنیانگذار انقالب اسالمی ایران به نخستین جلسه 
مجلس شورای اسالمی در دوره اول بیانگر تاکید ایشان بر توجه 
به حال مستضعفین و مستمندان ، مقابله با قدرت های شیطانی 

و شرق و غرب و جایگاه اقلیت های مذهبی است.
متن پیام حضرت امام خمینی به نخستین جلسه مجلس اول 
شورای اسالمی که در تاریخ چهارشنبه هفتم خرداد ماه 1359 

برابر با سیزده رجب 1400 برگزار شد ، به این شرح بود.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با خواست خداوند متعال و به مبارکی و میمنت، در روزی بسیار 
بزرگ، مجلس شورای اسالمی افتتاح می شود.

روز ســیزدهم رجب که روز والدت با برکت و با سعادت بزرگ 
مرد تاریخ و معجزه دهر امیرالمومنیــن)ع(، مجلس مقدس 
شورای اســالمی که اولین مجلس جمهوری اسالمی و اولین 
مجلس است که با انتخابات آزاد انجام گرفت، گشایش می یابد 
ومن امیدوارم که این مجلس به برکت این روز مبارک ، مجلس 

عدالت و پیرو اسالم و به نفع مسلمین و کشور اسالمی باشد.
ســپاس خداوند بزرگ را که در مدتی کوتاه ملت ایران موفق 
شدند اســاس جمهوری اســالمی را با آزادی و آرامش بنیان 
گذارند و این از برکت اســالم و وحدت کلمه قشرهای متعهد 
اسالمی اســت.اینجانب طلیعه این مجلس مبارک را به ملت 
بزرگ و شــما نمایندگان محترم تبریک عــرض می کنم و 
تذکراتی را که دوستان من، خودنیز توجه دارند تکرار می کنم :

1-شما دوستان محترم نماینده ملتی هستید که جز به اسالم 
بزرگ و عدالت الهی، اسالمی فکر نمی کنند و انتخاب شما برای 
پیاده کردن عدالت اسالمی است که در طول سلطنت ظالمانه و 

غاصبانه رژیم شاهنشاهی از آن محروم بودند . رژیمی که ثروت 
سرشار کشور را به خود و هم پیمانان نامیمون خود اختصاص 
داد و برای ادامه سلطه جباران خود ،به جیب ابرقدرت ها ریخت 
و ملت مظلوم را در سطح بسیار وســیعی از اولین احتیاجات، 
محروم و به خاک سیاه نشانید و کشور را در تمام زمینه های 
فرهنگــی ، اقتصادی ، سیاســی و نظامی وابســته به اجانب 
خصوصا آمریکا کرد. ببینیم شما و دولت منتخب شما با ملت 
مســتضعف که به برکت انقالبش همه ما را از انزوا خارج کرد، 

چه خواهید کرد.
2-امید آن است که رسیدگی به حال مستضعفین و مستمندان 
کشور که قسمت اعظم ملت مظلوم را در بر می گیرد ، در راس 
 برنامه ها قرار گیرد و در نخســتین مجلس شــورای اسالمی 
طرح هایی جــدی در رفاه حال این طبقه محروم داده شــده 
و از طرف دولت منتخب شــما بدون مســامحه به مورد اجرا 
گذاشته شــود تا در پیشــگاه خداوند متعال بعضی از وظایف 
خودمان را به این طبقــه عزیز که جان خود را برای اســالم 
و آزادی و اســتقالل کشــور در طبــق اخالص گذاشــته و 
 پیروزی را برای انقالب اســالمی به ارمغان آوردند ، ادا کرده

باشیم.
3-شــما منتخبین مجلس که از پشــتیبانی جــدی ملت 
عزیــز برخوردارید باید با کمال قــدرت در مقابل قدرت های 
شیطانی که در رژیم دست نشــانده سابق حاکم بر سرنوشت 
ما بودند، بایســتید و از هیــچ قدرتی غیر از قــدرت خداوند 
قاهــر نهراســید و جز بــه مصالح کشــور به چیــز دیگری 
 فکــر نکنیــد و متوجه باشــید کــه در خــارج از مجلس با 

 صحنه سازی ها و اغفال چه بسا چپ گرایان و یاراست گرایان و 
ریشه های فاسد رژیم ســابق طمع کنند تا با نفوذ در مجلس 
مقاصد شــوم اجانب را تحمیل کنند. باید همه با هوشیاری 
در طرح ها و مســایل روز دقت فرمایید و از کید دشمنان به 
 خدای تعالی پناه ببرید. خداونــد متعال همه ما را از لغزش ها

 نگه دارد.
4-به حمداهلل در مجلس ، دانشمندان و علمای آشنا به احکام 
شرع مطهر حضور دارند و فقهای نگهبان حاضرند؛ لکن الزم 
اســت طرح هایی که در مجلس می گــذرد مخالف با احکام 
مقدسه اسالم نباشــد و با کمال قدرت با پیشنهاد ات مخالف 
شرع مقدس که ممکن است از روی ناآگاهی و غفلت طرح شود 
شدیدا مخالفت کنید و از قلم های مسموم و گفتار منحرفین 
هراس نداشــته باشید و ســخط خالق را برای رضای مخلوق 

تحصیل نکنید و خداوند قاهر و قادر را حاضر و ناظر بدانید.
5-این مجلس که اولین دوره درجمهوری اسالمی است، الگویی 
است برای مجالس آینده و هر سنت حسنه یا سیئه ای ممکن 
اســت در مجالس دیگر اثر بگذارد و برای شما اجر جزیل و یا 
خدای نخواسته وزر و وبال به بار آورد . الزم است در مذاکرات و 
در برخورد آرا به طور آرام و با احترام متقابل عمل شود، نه مثل 

دوره های رضاخان و بعد از آن . 
الزم است از دسته بندی ها و جهت گیری های غیراصولی برای 
کوبیدن طرف متقابل جدا احتراز شود که تنها حل مسایل در 

محیط آرام امکان پذیر است.
 6- ویژگی این مجلس و محیط کشــوردر ایــن دوره ایجاب 
مــی کنــد کــه مجلــس و دولــت هماهنــگ شــده 

تــا بــر مشــکالت کشــور فایــق آینــد و هیــچ یــک از 
 نهادهــای جمهــوری اســالمی خصوصــا مجلــس و 
رییس جمهوری و دولت برای یکدیگر و دیگران کارشــکنی 
نکنند وخود را به طور جدی در خدمت اسالم و کشور درآورند تا 
 خدای متعال آنها را پشتیبانی فرماید و ندای آسمانی انسان ساز

» واعتصموا بجبل اهلل جمعیا و ال تفرقوا « را در نظر داشــته و 
اطاعت کنند  و از نازعه و تفرقه اجتناب نمایند و به امر آموزنده 
الهی گوش فرا دهند »  وال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم«که 

دنباله تنازع ، فشل و شکست و رفتن رنگ و بو و آبرو است .
7- سیاســت نه شــرقی و نه غربــی را در تمــام زمینه های 
داخلــی و روابط خارجی حفــظ کنید و کســی را که خدای 
نخواســته به شــرق یا غرب گرایش دارد هدایت کنید و اگر 
نپذیرفت او رامنزوی نمایید و اگــر در وزارتخانه ها و نهادهای 
دیگر کشــور چنین گرایشــی باشــد که مخالف سیر اسالم 
و ملــت اســت اول هدایت و در صــورت تخلف اســتیضاح 
 نمایید که وجود چنین عناصر توطئه گــر در راس امور یا در 

پست های حساس موجب تباهی کشور خواهد شد.
8-طرح ها و پیشنهادهایی را که مربوط به عمران و رفاه حال 
ملت خصوصا مستضعفین اســت انقالبی و با سرعت تصویب 
کنید و از نکته سنجی ها و تغییر عبارات غیر الزم که موجب 
تعویق امر اســت، اجتناب فرمایید و از وزارتخانه ها و ماموران 
اجرا بخواهید که از کاغذ بازی ها و غلط کاری های زمان طاغوت 
اجتناب کنند و رفاه ملت مظلوم و عقب افتادگی های آنها را به 

طور ضربتی تحصیل و ترمیم کنند.
9- در ادارات دولتــی قوانیــن دســت و پاگیــری کــه در 
مجالــس غیــر قانونی رژیم ســابق بــه تصویب رســیده و 
موجب تعویق یــا تعطیل امورشــده و می شــود و جامعه را 
به تنگ آورده اســت به طــور انقالبی لغو کنیــد، گرچه لغو 
اســت. و به جای آنهــا قوانیــن مترقــی را که رفــاه ملت 
 در آنها بــه بهتریــن وجه مالحظه شــده باشــد جایگزین 

گردانید.
10-مجلس جمهوری اســالمی ، همان ســان که درخدمت 
مسلمین اســت و برای رفاه آنان فعالیت می کند، برای رفاه 
و آســایش اقلیت های مذهبی که در اســالم احترام خاصی 
دارند و از قشــرهای محترم کشور هســتند، اقدام و فعالیت 
می کند و اساسا آنها با مســلمانان در صف واحد برای کشور 
 خدمت می کنند و در صف واحد از تمــام ارزش ها و ماثر آن

 برخوردار می باشند.
11- از حضرات فقهای نگهبان تقاضا می شود که در ماموریت 
مهم خود به هیچ وجه مالحظه اشخاص و یا گروه های انحرافی 
را نکرده و به وظیفه بســیار خطیر خود قیــام و اقدام کرده و 
نگهبانی از اســالم و احکام مترقی آن کننــد و خدمت خود 
 را با قدرت تمام در پیشــگاه خداوند متعــال و ولی مطلق او ، 
حضرت ولی اهلل اعظم امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه شریف، 
عرضه دارند. از خداوند متعال عظمت اسالم و مسلمین و کشور 

عزیز را خواستارم .
 والسالم علی المسلمین و علی عبادهلل الصالحین

 چهارشــنبه هفتم خرداد ماه 1359 ، ســیزده رجب 1400 
روح اهلل الموسوی الخمینی   

دریچه

داستان تاریخی

چارلز اگوســتوس لیندبرگ )4 فوریــه 1902 – 26 اوت 1974( 
هوانورد آمریکایی بود.

 او به تاریخ 20 و 21 ماه مه 1927 بــا یک هواپیمای یک موتوره از 
نیویورک آمریکا برخاست و پس از 33 ساعت و 21 دقیقه پرواز بدون 
توقف، عرض 3 هزار و 600 مایلــی اقیانوس اطلس را طی کرد و در 

بورژه پاریس در فرانسه فرود آمد. 
این پرواز نخستین پرواز انفرادی و بدون توقف بین دو قاره آمریکا و 
اروپا بر فراز اقیانوس اطلس بود و شهرت بسیاری را برای لیندبرگ 

به همراه داشت. 
حدود 5 سال بعد، پســر خردســال لیندبرگ ربوده شده و به قتل 
رسید که در روحیه او اثر فراوان گذاشت. این رویداد به علت شهرت 

لیندبرگ، معروف ترین جنایت دهه 1930 لقب گرفت. 
درد و اندوه ناشی از این واقعه، او را تا پایان عمر رها نساخت. لیندبرگ 
که پدرش در آمریکا نماینده مجلس بود، بعدا  وارد سیاســت شد و 
مخالف ورود کشــورش آمریکا به صحنه سیاسی جهان و خروج از 

انزوا بود. 
او که مدتی را در آلمان به سر برده بود، در بازدید از مراکز هوانوردی 
آلمان نازی، بارها در مورد خطر قدرت گرفتــن نازی ها به آمریکا 

هشدار داده بود. 
اعطای مدال افتخار توســط دولت آلمان نازی به وی و همین طور 
ســخنرانی های او در مورد لزوم بی طرف ماندن آمریکا در جنگ، 
باعث انتقادات بسیاری علیه وی شد. با این حال لیندبرگ در دوران 
جنگ جهانی دوم و پس از ورود آمریکا به صحنه جنگ، مانند یک 
شهروند آمریکایی و به عنوان مشاور کمپانی فورد و همچنین شرکت 

هوانوردی متحده وارد جنگ شد. 
او به سال 1974 در سن 72 سالگی درگذشت. 

 حضرت امام خمینی در عصر عاشــورا ســخنرانی جالبی کردند و
  ادعای شــاه را در مورد روحانیون پاســخ دادند. این ســخنرانی

 تاریخــی امــام در 13 خرداد)عاشــورا( 1342 منجــر بــه 
 دســتگیری ایشــان توســط رژیم و قیام تاریخی پانــزده خرداد

 شد.
 ســید محمد صادق قاضــی طباطبایــی همرزم حضــرت امام و
 آیــت اهلل طالقانی در مورد خاطــرات خود از حضرت امــام در ایام

 محرم اظهار داشت: ســاواک قبل از 12 خرداد )عاشورا( اقداماتی 
انجام داد کــه امام خمینــی)ره( را بــه ســکوت وا دارد، اما امام 
 تسلیم این فشارها نشــد و اعالم کرد در عصر عاشــورا سخنرانی 

خواهد کرد.
 وی افزود: امام در عصر عاشــورا ســخنرانی جالبی کرد و در پاسخ

  به شــاه که روحانیون را مفت خــور خواند فرمودند: من شــما را 
نصیحت می کنم.آیت اهلل بروجردی از دنیا می رود 600 هزار تومان 
بدهی دارد ایشان مفت خور است؟آیت اهلل حائری از دنیا می روند و 
آقازاده ها شام نداشتند بخورند ایشان مفت خورند؟ اما آنهایی که 
در کاخ ها زندگی می کنند و بانک هــای خارجی را پر از پول کردند 
 مفت خور نیســتند؟!دنیا باید قضاوت کند مفت خور چه کســی  

است؟
 طباطبایی ادامه داد: بعد از این ســخنرانی ماموران صبح فردا قبل

  از اذان صبــح، بــه خانه امــام حمله کردنــد و امــام از ماموران 
خواســت اجازه دهند نمازش را بخواند، اما ماموران اجازه ندادند و 
امام فرمود نماز را در ماشین پشت به قبله خواندم. بعد از دستگیری 
 امام در شــهرهای مختلف از جملــه قم و تهران مــردم تظاهرات

 کردند.
وی ادامه داد: امام در دهه اول محرم هر شب محرم به یکی از تکایا 
می رفتند و احتیاط می کردند تا مردم گله مند نباشند که امام فقط 

به یک تکیه می روند.
 طباطبایی ادامه داد: پدرم هــر هفته در منزل روضه برگزار می کرد

  که همــه علمــا از جملــه حضــرت امــام شــرکت می کردند. 
عالمــه طباطبایــی زمانی کــه محــرم می آمد قســمت قدیمی 
 ساختمان می نشستند و می گفتند این آجر ها بوی امام حسین )ع(

 می دهند.
وی گفت: برادر علی دوانی مورخ، در قم رادیوسازی داشت من نوار  
عصر عاشورای امام را در قم ضبط کردم و به او دادم تاکید کردم اگر 

ساواک بفهمد روزگارت را سیاه می کند.
  این مبــارز در پایان خاطرنشــان کــرد: آن وقت یکــی از ضبط 
 صوت ها بایــد می خواند و یکی دیگــر باید ضبط می کــرد دوانی 
گفت شــب تــا صبــح بــرای شــما در منــزل ضبــط می کنم 
 و ده تــا نــوار ضبــط کــرد و بــه مــن داد. مــن هم منتشــر 

کردم.

چارلز لیندبرگ ، هوانورد آمریکایی   

پاسخ امام خمینی به ادعای 
محمدرضا پهلوی

ســیدرکن الدین محمدقاضی عارف ودانشمند قرن هشتم ، مدرسه 
»رکنیه «رابنا کرد.درکتب تاریخ یزد، ازاین مدرســه وقسمت های 

محتلف آن مانند رصدخانه، دارالکتب و… یادشده است. 
این بقعه دارای یک در ورودی می باشد . چهار طرف حیاط طاق نمای 
بزرگ آجری به چشم می خورد.درضلع شرقی صحن با خریدن خانه 
مجاور درصدد افزودن فضای بقعه بر آمده انــد .بدنه دیوار صحن با 
آجر پوشیده شده، کف صحن وداخل بقعه با آجر مفروش شده است . 
طرفین سردر ورودی بقعه سید رکن الدین از جهت شمال ، دارای دو 
صفه که هر یک از دو غرفه تشــکیل شده است .حاشیه ولچکی های 
صفه ها وطاق نماها مزین به کاشی معرق با نقوش هندسی گل وبوته 
اسلیمی می باشد .  سردر ورودی بقعه مسقف به طاق آهنگ با قوسی 
پنج اوهفت وسه طاق نمای گچی بری رسمی بندی می باشد که طاق 

نمای میانی بزرگ تر است . 
در چوبی مشبکی، ما را به داخل بقعه هدایت می کند . درضلع جنوب، 
محراب که مزین به رسمی بندی گچبری شده ، مقرنس کارشیکاری 
شده ، نقوش گل و بوته کتیبه به خط ثلث می باشد ، دیده می شود .در 

طرفین محراب طاق نماهایی با ترنج های گچبری و کتیبه ثلث ودر 
ضلع های غربی وشرقی وشمالی طاق نماهای مزین به ترنج گچبری 

شده وکتیبه ثلث جلب توجه می کند .
گنبد روی چهار فیلپوش وشکنج های رســمی ودوال ورف وبتکانه 
استوار است . به قول محمد کریم پیر نیا درون بقعه با گچبری های نغز 
و نقش های رسمی الجورد و زر آراسته است . آهیانه گنبد مزین به 
شمسه بسیار زیبا و دوازده ترنج می باشد . در گریو گنبد چند پنجره 

مشبک آجری به چشم می خورد .
درقسمت فوقانی ضلع ، شرقی و شــمالی ، 3 پنجره مشبک آجری 
 تعبیه شــده اســت . ازاره داخل بقعه تا ارتفاع 1/70 ســانتیمتر با 
 کاشــی های الجــوردی و ســفید پوشــیده شــده اســت . خود 
) پوشش خارجی ( گنبد دو پوســته متصل و مزین به کاشی معرق 
الجوردی و آبی با نقوش هندسی و قوس شبدری کند می باشد . اربانه 
گنبد با کاشی معرق و خطوط بنایی و لوز آراسته شده، نمای خارجی 
بقعه با آجر پوشیده شده است . بخشــی از سطح پشت بام کاهگلی 

وبخش دیگر با آجر مفروش شده است.

در چنین روزی

بقعه سید رکن الدین

بازخوانی پیـام امـام)ره( به مجـلس اول

گذاشتن سنگ بناي
 دانشگاه تهران 

تشکیل کنفرانس »یالتا« 
با حضور سران متفقین

ترور ناکام
 » محمدرضا پهلوي « 

طرح تأسیس دانشگاه تهران در ســال 1313 شمسي به صورت الیحه 
قانوني به مجلس شوراي ملي ارایه شــد و پس از تصویب به مرحله اجرا 
در آمد. دانشگاه تهران از مدارس عالي آن زمان مانند مدرسه عالي طب 
و مدرســه حقوق و علوم تشکیل مي شد. این دانشــگاه در بدو تأسیس 
شامل شش دانشــکده به نام هاي: علوم طبي، انساني، تربیتي، سیاسي، 
اقتصادي و فني بود و ریاست آن را از سال تأسیس تا سال 1317 شمسي 
دکتر عیسي صدیق با همکاري دکتر علي اصغر حکمت به عهده داشتند. 
 اســتقالل دانشــگاه تهران از نظر اداري و فني در زمــان وزارت دکتر

 علي اکبر سیاسي در 1321 ش عملي شد و نخستین بار بر طبق مقررات 
قانون استقالل دانشگاه، رییسان دانشکده ها از میان استادان و با موافقت 
نظر و راي آنان برگزیده شــدند. همچنین رییس دانشــگاه نیز از میان 

رییس دانشکده ها به راي شوراي دانشگاه انتخاب شد.

کنفرانس تاریخي یالتا از چهارم فوریه 1945م با شــرکت اســتالین، روزولت و 
چرچیل رهبران شوروي، آمریکا و انگلستان در شــهر یالتا در اوکراین برگزار شد 
تا تسلیم بي قید و شرط آلمان نازي در جنگ دوم جهاني را بررسي کنند. اعالمیه 
نهایی کنفرانس یالتا نیز بیشتر به آینده آلمان و نحوه تقسیم آن و ضوابط تشکیل 
یک مجمع جدید جهاني یا ســازمان ملل متحد اختصاص داشــت. درباره آینده 
لهستان، که از ابتداي جنگ، تحت اشغال شــوروي و آلمان قرار داشت، استالین 
نظر خود درباره شناسایی دولت دست نشانده شوروي در آن کشور و تغییر مرزهاي 
شرقي لهستان را به کرسي نشاند و توافق درباره انتخاب حکومت آینده کشورهاي 
آزاد شده از یوغ فاشیسم بر اساس اصول دموکراتیک، هیچ گونه تضمیني درباره 
چگونگي انتخاب آزاد حکومت هاي این کشورها در برنداشت. برنده اصلي کنفرانس 
یالتا، استالین، دیکتاتور شوروي سابق بود که با زیرکي و مکر خود، روزولت، رییس 
جمهور آمریکا را فریفت و مسایل مطرح شده در کنفرانس را به نفع خود به پایان برد.

در روز پانزدهــم بهمن 1327 ش، طبق معمول ســال هاي گذشــته، 
محمدرضا پهلوي در مراســم جشن سالگرد تأســیس دانشگاه تهران 
شرکت کرد که با سوء قصد یکي از عکاســان مواجه گردید ولي آسیبي 

به وي وارد نشد.
پس از این حادثه، حکومت نظامي در شهر اعالم و تحقیقات درباره ضارب 
آغاز شد و نتیجه تحقیقات به این منجر گردید که ضارب از اعضاي حزب 
توده ایران بوده اســت. از این رو حزب توده نیز غیرقانوني اعالم شــد و 

فعاالن آن به زندان افتادند.
 این ترور، زمینه تأسیس مجلس مؤسســان را براي افزایش اختیارات 
شاه پدید آورد که در آن، شــاه حق انحالل مجلس شــوراي ملي را به 
 دســت آورد. این مجلس در نهایت دو ماه و نیم بعد در اول اردیبهشت

 1328 ش گشایش یافت.



خبر

مدیرکل تامین اجتماعی اس��تان اصفهان گفت: بدهی های اتوبوسرانی به 
تامین اجتماعی 80 میلیارد تومان شده بود که با عنایت شهردار اصفهان، 
مقدار 32 هزار مترمربع زمی��ن به مبلغ 25 میلیارد تومان به نام س��ازمان 

تامین اجتماعی سند زده شد و فعال مشکلی در این زمینه نداریم.
علی اصغر دادخواه در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: از جمعیت 5 میلیون 
و 800 هزار نفری استان اصفهان، 3 میلیون و 300 نفر یعنی عددی بالغ بر 
65 درصد از جمعیت استان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

وی با بیان اینکه در سال 94 برای ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات تامین 
اجتماعی گام های موثری برداش��ته شده اس��ت، افزود: ارسال لیست بیمه 
کارگران به صورت اینترنتی و غیرحضوری و ارسال بیالن صورت بدهی ها از 

طریق پیامک به کارفرما از جمله اقدامات انجام شده است.
مدیرکل تامین اجتماعی اس��تان اصفهان با بیان اینکه 110 هزار کارفرما 
طرف قرارداد ب��ا تامین اجتماعی هس��تند، تصریح کرد: ب��ا توجه به رکود 
 اقتصادی حاکم بر صنایع در س��ال 94، بیم��ه بیکاری از 16 ه��زار نفر به

 18 ه��زار نفر افزایش یاف��ت که ماهیان��ه 11 میلیارد تومان ب��ه این افراد 
پرداخت می ش��ود. دادخواه خاطرنشان کرد: تا پایان اس��فند ماه سال 95 
تمامی حقوق بازنشس��تگان س��ازمان تامین اجتماعی از 20 تا 27 هرماه 
پرداخت خواهد شد. وی افزود: بدهی معوق کارفرمایان به تامین اجتماعی 
670 میلیارد تومان است که 20 درصد از آن، سهم دولتی و 80 درصد سهم 

بخش خصوصی است.
مدیرکل تامین اجتماعی اس��تان اصفهان ادامه داد: از مجموع بدهی های 
مذکور 240 میلیارد تومان در رابطه با 8 ش��رکت اس��ت که ریس��ندگی و 

بافندگی کاشان با 120 میلیارد تومان بیشترین بدهی را دارد.
دادخواه تصریح کرد: بدهی های اتوبوسرانی به تامین اجتماعی 80 میلیارد 
تومان شده بود که با عنایت شهردار اصفهان مقدار 32 هزار مترمربع زمین 
به مبلغ 25 میلیارد تومان به نام سازمان تامین اجتماعی سند زده شد و فعال 

مشکلی در این زمینه نداریم.
وی اظهار کرد: برای سال 94 صدور 2 میلیون و 500 هزار دفترچه درمانی 
کاغذی پیش بینی شده بود که با کلید خوردن HIS، دو سوم از آن حذف 

می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان:

 مشکل بدهی  اتوبوسرانی
 به تامین اجتماعی برطرف شد

با اعصابی آرام از خانه خارج می شوی از کوچه گذر کرده 
و به خیابان می رسی. برای یک ربع دیگر قرار مهمی داری 
که آینده ات را رقم میزند،اما با صحنه ای مواجه می شوی 

که نتیجه اش بد قولی آن هم در حد یکی دوساعت است!
 بوق ممتد ترافیک س��نگین و تیک تیک ساعت که گذر 

زمان را نشان می دهد و قرار مهمی که بر باد می رود.
در مسیر راه به صف طویلی بر می خوری که خودش یکی از 
دالیل ایجاد ترافیک در آن خیابان است. صفی که هرکدام 
از ما ش��هروندان بارها و بارها با آن مواجه ش��ده ایم و آن 

چیزی نیست جز صفوف طوالنی پمپ های بنزین .
ترافیک تنها اتالف زمان نیست بلکه مي شود گفت به نوعي 
نماد و نمایه ای از فرهنگ جامعه اس��ت. همچنین اتالف 
زیر س��اخت هاي اجتماعي و اقتصادي نیز هس��ت و االن 
سال هاست که مي شود گفت امروزه ترافیک ابعاد مختلفی 

از زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد.
کش��ورهاي پیش��رفته زیادي را مي بینیم ک��ه طي یکي 
دو دهه اخیر توانس��تند با یک پیش��رفت قابل تامل آمار 
حوادث رانندگي  و ترافیک را کاه��ش دهند که تمام این 
پیشرفت ها نشان از عقل جمعي جامعه است. از آن جمله 
می توان  کش��ور س��وئد را نام برد. کش��وري که توانست 
تعداد کش��ته هاي حوادث رانندگي را به زیر 400 نفر در 
طول سال برس��اند و ترافیک و به تبع آن آلودگی ها را به 
حداقل برساند. آنها بدون شعار و همایش و . . . کار کردند، 
زیرس��اخت هاي مختلف مثل آموزش، فرهنگ س��ازي و 
آموزش ترافیکي را گسترش دادند و در نتیجه به کشوري 
تبدیل ش��دند که کمترین آمار تصادفات را در طول سال 
دارند و چه بسا که هنوز هم دست از تالش نکشیده اند و به 

چشم انداز صفر هم فکر مي کنند.
در ش��هر مانیز هر روز یک تئ��وری جدید و ی��ا راهکاری 
تکراری داده می شود تا بلکه ریه های در معرض دودمان را 
اکسیژنی کند. راهکارهایی چون استفاده از وسایل نقلیه 

عمومی، افتتاح اتوبوس های BRT و .... . 
ش��هرداری اصفهان این بار نیز در یک حرک��ت ابتکاری، 
 تکنول��وژی جدی��دی را وارد ش��هر ک��رد و ب��ا نص��ب 
جایگاه های سوخت تک پمپی س��عی در کاستن ترافیک 
و صفوف طوالن��ی پمپ های بنزین و به تب��ع آن آلودگی 

هوا کرد.
برای ه�ر ۱۴۰۰۰ هزار وس�یله نقلیه ،  ی�ک جایگاه 

عرضه سوخت بنزین
 کالنش��هری مانند اصفه��ان با بی��ش از ی��ک میلیون و 
400 هزار دستگاه وس��یله نقلیه موتوری سبک و سنگین 
نیاز مبرم به جایگاه های سوخت دارد تا صف های طویل 

در جایگاه های سوخت بنزین و سی ان جی کاهش یابد.
هم اکنون حدود 227جایگاه عرضه بنزین و 153جایگاه 
سی ان جی در استان اصفهان وجود دارد که از این تعداد 
حدود یک صد جای��گاه بنزین و 33 جایگاه س��ی ان جی 

درشهراصفهان به  فعالیت مشغول هستند.

این آمار نش��ان می دهد که در ش��هر اصفه��ان برای هر 
14000 ه��زار وس��یله نقلیه یک جایگاه عرضه س��وخت 
بنزین وبرای بیش از هر 40 هزار خ��ودرو یک جایگاه گاز 
وجود دارد. به دلی��ل همین کمبود، موض��وع راه اندازی 
جایگاه های بنزی��ن کوچک و مدرن تک پمپی در س��ال 
جاری توسط ش��هرداری و ش��رکت ملی نفت مطرح شد 
و با اس��تقبال بخش خصوصی و حمایت مدیریت شهری 

اصفهان به نتیجه رسید .
 کاه�ش زم�ان س�وختگیری، کوت�اه ش�دن صف 

جایگاه ها
شهردار اصفهان در این رابطه می گوید: به منظور کاهش 
آلودگی هوا جایگاه های کوچک بنزین ب��ا ایده های نو به 

اصفهان آمد.
جمالی نژاد اظهار کرد: رنج ش��هروندان اصفهانی ناش��ی 
از آلودگی هوا و محیط زیس��ت ما را بر آن داش��ت که جدا 
از پیگیری حقوق ش��هروندان اصفهانی از دس��تگاه های 
مربوطه، اقداماتی عاجل در بهبود کیفیت محیط زیس��ت 

اصفهان به عمل آوریم.
وی با بیان اینکه نتایج پژوهش ها نشان می دهد بخشی از 
آلودگی کالنشهرها ناشی از تردد خودروها در سطح شهر 
است، ادامه داد: یکی از راه های کاهش تردد مردم در سطح 
شهر، کاهش مسیر برای سوخت گیری خودروها یا افزایش 

جایگاه های سوخت است.
ش��هردار اصفهان افزود: چنانچه میزان سوخت گیری هر 
خودرو را به طور میانگین 20 لیتر فرض کنیم، حدود 100 
هزار خودرو روزانه به جایگاه های س��وخت گیری مراجعه 

می کنند.
وی خاطر نش��ان کرد: با توجه ب��ه پراکندگی جایگاه های 
س��وخت و میزان توقف در ترافیک جایگاه ها هر فرد برای 
سوخت گیری به اجبار مسافتی اضافی می پیماید که خود 

باعث ترافیک و آلودگی هوا می شود.
ش��هردار اصفهان در بخش دیگ��ری از صحبت های خود 
گفت: صرفه جویی در مصرف س��وخت و ان��رژی به دلیل 
کاهش س��فرهای درون ش��هری و ترددهای اضافه برای 
س��وخت گیری، کمک به کاه��ش آلودگی ه��وا به علت 
تجهیز جایگاه ها  به سیستم بازیافت بخارات بنزین که در 
طوالنی مدت موجب کاهش آمار بیماری ها خواهد ش��د و 
کاهش زمان س��وختگیری و به تبع آن کوتاه ش��دن صف 
جایگاه ه��ا، مهم ترین اه��داف اجرای این طرح به ش��مار 

می روند.
جمالی نژاد حداقل زمین مورد نیاز، متناس��ب بودن طرح 
جایگاه ها با سیما و منظر شهری، اجرای سریع، جلوگیری 
از انتش��ار بخارات بنزین از باک خودروه��ا و نیز از مخزن 
جایگاه ها به هوا و همچنین ع��دم ریزش بنزین، باال بودن 

ضریب ایمنی، انطباق با استاندارهای روز دنیا، بهره مندی 
از سیس��تم پردازش کننده کیفی و کمی بنزین به صورت 
آنالین و مس��تمر ب��ا مرکز و ارتب��اط آن ب��ا مراکز پخش 
فرآورده های نفتی که امکان اعمال مدیریت کیفی بر عرضه 
سوخت را فراهم می کند و ایجاد اشتغال برای 150 نفر در 
مرحله نخس��ت و 230 نفر پس از عملیات اجرایی و دایم 
که در شرایط رکود موجود قابل توجه است را از مهم ترین 
ویژگی های ط��رح جایگاه های سوخت رس��ان کوچک و 

مدرن برشمرد.
مهدی جمالی نژاد با اش��اره به قدیمی بودن جایگاه های 
س��وخت کنونی، عدم بهره گی��ری از ن��وآوری های این 
صنعت و نیاز روز افزون شهر به جایگاه های سوخت افزود: 
هدف احداث جایگاه های کوچک سوخت رسان در شهر، 
ایجاد تعادل بین نیاز شهروندان به جایگاه های سوخت و 

همچنین افزایش کیفیت هواست.
جایگاه های سوخت کوچک 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به 
اینکه یکی از موضوعاتی که تقاضای سفر باالیی دارد بحث 
سوخت گیری شهروندان اس��ت، گفته: حدود 52 جایگاه 
عرضه سوخت در سطح ش��هر اصفهان وجود دارد که در 
نقاط مختلف شهر جانمایی شده، بر این اساس در معابری 
که جایگاه های س��وخت وجود دارد با مشکل ترافیکی نیز 
مواجه هستیم زیرا صفوف طوالنی ایجاد شده و این موضوع 
پس زدگی ترافیک را به وجود م��ی آورد در نتیجه فضای 

پیرامون خودش را نیز تحت شعاع قرار می دهد.
صلواتی ابراز داشته که در همین راستا مدیریت سفرهای 
زاید ش��هری در دس��تور کار قرار گرفت چرا که مطالعات 
نشان داده که در 10 سال گذشته طول سفر شهروندان 2 

برابر شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: بر این اس��اس مدیریت شهری ایده 
توزیع جایگاه های س��وخت کوچک را در بخش خصوصی 
ایجاد کرد و برای اولین بار این طرح در کشور اجرایی شد، 
خوش��بختانه همه نهاد های مربوطه در مجموعه مدیریت 
ش��هری همکاری کردند ت��ا بتوانیم توزی��ع جایگاه های 

سوخت را در همه شهر داشته باشیم.
کاهش اتالف وقت 

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اصفهان ایجاد این جایگاه ها را گام مشترک بخش 
دولتی و خصوصی برای خدمات رسانی بهتر به مردم خواند 
و گفت: با توجه به افزایش تعداد خودرو در کالنش��هرها و 
روند رو به رشد تولید خودرو در کشور، جایگاه های عرضه 
سوخت موجود پاسخگوی آنها نیست.علیپور با بیان اینکه 
هر خودرو برای رسیدن به جایگاه سوخت به طور متوسط 
ش��ش کیلومتر س��فر درون ش��هری دارد افزود: به طور 
متوسط نیز 20 دقیقه زمان انتظار در جایگاه های سوخت 
است که با راه اندازی این جایگاه های تک پمپی در نقاط 

مختلف شهر این اتالف وقت و انرژی کاهش می یابد.
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به دنبال نوآوری جدید در سیستم جایگاه های سوخت تک پمپی؛

پیش به سـوی صف های کوتاه بنـزین

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه بانک اطالعات خیریه ها در 
اصفهان راه اندازی می شود، گفت: نخستین فاز بانک اطالعاتی تشکل ها و خیریه ها 

در نمایشگاه تشکل های مردم نهاد اصفهان رونمایی می شود.
محمود ابراهیمی در نشست خبری استانداری اصفهان اظهار داشت: حضور مردم در 
جشن های انقالب می تواند آسیب های نظام را از بین ببرد و دهه فجر فرصتی مناسب 

برای اطالع رسانی خدمات مسئوالن به مردم و جامعه اسالمی است.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه  تشکل های مردم نهاد افزود: سازمان ها مردم نهاد 
بسیار زحمت می کش��ند و نتیجه زحمات خود را به مردم ارایه می دهند تا اعتماد 
میان مردم بیش ازپیش تقویت شود و به گونه ای این نهادها وظیفه انتقال مشکالت 
مردم به مسئوالن را دارند و البته بر اساس قانون با توجه به اهدافی که دارند می توانند 

مسئولیت های غیردولتی را انجام دهند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان با بیان اینکه ارتباط مطلوب سازمان های 
مردم نهاد می تواند س��بب انسجام شود، خاطرنشان کرد: س��ازمان های مردم نهاد 
به عنوان بخشی از جامعه می توانند کانال ارتباطی خوبی میان ملت و دولت در جامعه 
باشند. همچنین این س��ازمان ها نقش مهمی در ایجاد امنیت داشته. وی تصریح 
کرد: با کمک این سازمان ها هرچه آس��یب های اجتماعی را کاهش دهیم امنیت 
نیز افزایش می یابد و در راستای این مسئله افزایش سرما یه های اجتماعی افزایشی 

امنیت را در پی دارد و در این زمینه دفتر امور اجتماعی استانداری اصفهان با تعاملی 
مناسب با تشکل های مردم نهاد اقداماتی را با کمک این تشکل ها در زمینه فرهنگ ، 

قانون مندی، نظارت مؤثر و برگزاری جشنواره ها انجام داده است.
ابراهیمی با بیان اینکه نمایشگاه  تشکل های مردم نهاد از برگزاری دوساالنه به ساالنه 
تبدیل می شود، گفت: در این نمایشگاه بیش از 80 تشکل غیردولتی حضور دارند 
که در کنار این تشکل های مردم نهاد 13 سازمان دولتی نیز دستاوردهای خود را به 
نمایش می گذارند و باید دانست نمایشگاه  با همکاری در 3 قسمت سیاست گذاری، 
شورای برنامه ریزی و شورای اجرایی تشکیل می شود که در شورای اجرایی مهم ترین 

وظیفه را در این زمینه دارد.
وی بیان کرد: شروع فعالیت برای برگزاری نمایشگاه  تشکل مردم نهاد از شهریور 94 
بوده و در این زمینه 20 جلسه برگزار شده، در این نمایشگاه سعی بر این داشتیم تا از 
حالت معمولی خارج شود و جوانان حاضر در نمایشگاه  با خالقیت خود روحی دیگر 

را در فضای نمایشگاه بدمند.
مدیرکل امور اجتماعی اس��تانداری اصفهان درباره تعداد تش��کل های مردم نهاد 
اظهار داشت: در بخش توانمند بخشی 134، خیریه ها 400، ورزش و جوانان 120، 
کانون های مذهبی 517 و کانون های مساجد 1700 تشکل مردم نهاد در اصفهان 

دارند که ساماندهی این تشکل ها از سوی استانداری انجام می شود.

 رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: فرآوری کامل زباله ها در اصفهان 
همچنان با مشکل مواجه است که برای رفع این معضل باید به تکنولوژی روز دنیا 
مجهز شویم.رضا امینی در بازدید از سازمان پسماند شهرداری و کارخانه کود آلی 
ش��هرداری اصفهان اظهار داش��ت: روزانه حدود یک هزار و 350 تن زباله در شهر 
اصفهان جمع آوری می شود و با توجه به این موضوع سرانه زباله برای هر شهروند 
حدود 600 تا 700 گرم است. وی با تاکید بر اینکه بیش از دو دهه از عمر سازمان 
پسماند شهرداری می گذرد، تصریح کرد: این سازمان دچار تحوالتی شده، اما در 
دهه گذشته کمتر پیشرفتی را در این سازمان داشته ایم که به دلیل فناوری های روز 
و نیاز زندگی مردم به حفاظت از محیط پیرامونی آنها و تالش برای احیای محیط 
زیست باید تالش کنیم که عوارض ناشی از حمل، دفن و استحصال زباله های روزانه 

مردم را به حداقل ممکن برسانیم.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: بخش های مختلفی از این زباله 
قابل بازیافت است که در اثر عدم دسترسی به فناوری های روز دنیا تاکنون، تمام 
آنچه قابل استحصال است، فرآوری نشده و به مواد قابل بازگشت به چرخه طبیعت 

تبدیل نشده است.
حمایت بودجه ای از شهرداری برای بازیافت زباله با تکنولوژی روز دنیا

وی اضافه کرد: تالش می کنیم که در بودجه سال آینده شهرداری حمایت هایی را 

در مورد بازیافت زباله با فناوری های روز دنیا انجام دهیم که هم به شرایط محیط 
زیست شهر کمک کند و هم در کیفیت تولید کود کمپوست برای مصارف کشاورزی 

و مصارف در پارک ها و باغ ها و اماکن عمومی تاثیرگذار باشد.
امینی بیان کرد: هر چه رو به جلو پیش می رویم باید با دسترسی به فناوری های روز 
بتوانیم ضایعات ناشی از زباله ها و شیرابه های تولیدی در شهر و مواد متصاعد از این 
زباله ها را به حداقل برسانیم و موادی که قابل بازگشت به چرخه طبیعت نیست را به 

صورتی امحاء کنیم که ضرری برای شهر و شهروندان نداشته باشد.
وی تاکید کرد: تم��ام آنچه که به عنوان مواد اولیه از ش��هر ب��ه کارخانه کود آلی 
شهرداری منتقل می شود، موادی است که در نهایت کیفیت مورد استفاده مردم 
قرار گرفته و ضایعات آن به عنوان زباله خانگی، زباله بیمارس��تانی و زباله شهری 

جمع آوری می شود.
 امینی با تاکید بر اینکه اگر حمایت های تفکیک از مبدأ، استحصال و به روز بودن 
فناوری ها در کنار مدیریت سازمان پسماند شهرداری باشد، به طور قطع محصول 
آن فرآوری این مواد اس��ت که می تواند با کیفیت های پایین تر در چرخه طبیعت 
قرار بگیرد، افزود: کود کمپوست تولیدی ناشی از زباله ها در این کارخانه در باغات، 
فضای سبز و بخش های دیگر استفاده می شود و این کود به صورت شهری و استانی 

به فروش می رسد.

مدیرکل اجتماعی استانداری اصفهان:

بانک اطالعات خیریه ها در اصفهان راه اندازی می شود
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

فرآوری کامل زباله ها در اصفهان با مشکل روبه رو است

معاون شهرسازی و معماری شهرداري اصفهان:

 تخفیف 35 درصدی تراکم ساختمانی 
فقط تا 2۰ اسفندماه اجرا می شود

 در افق کوتاه  مدت بازار مسکن 
رونقی را متصور  نیستیم

من ایرانی ام؛

 دیواره های شهر اصفهان 
نورانی می شود

معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداري اصفهان گفت: متقاضیانی که برای دریافت پروانه 
ساختمانی اقدام کنند فقط تا 20 اسفندماه 94 می توانند عالوه بر تخفیف 20درصدی معمول، 

شامل 15 درصد تخفیف تراکم ساختمانی شوند.
س��ید جمال الدین صمصام ش��ریعت افزود: الیح��ه 15درصدی تخفیف تراکم س��اختمانی 

برای 2 ماه پایانی س��ال در شورای 
اس��المی ش��هر به تصویب رس��ید.

مع��اون شهرس��ازی و معم��اری 
ش��هرداری اصفهان تصری��ح کرد: 
البت��ه تخفیف 15درصدی ش��امل 
 آن دس��ته از افرادی می ش��ود که

 هزین��ه ه��ا را ب��ه ص��ورت نقدی 
غی��ر  در  و  کنن��د  پرداخ��ت 
ای��ن ص��ورت، تنه��ا از تخفی��ف 
برخ��وردار  قب��ل   20درص��دی 

می شوند.
صمصام شریعت به همه افرادی که 
در اصفهان قصد ساخت و ساز دارند 
پیشنهاد کرد که تا فرصت باقیمانده 

از این طرح استفاده کنند.

رییس هیئت مدی��ره انجمن صنفی انبوه س��ازان 
اصفهان با اش��اره ب��ه وضعیت فعلی بازار مس��کن 
گفت: در افق کوتاه م��دت بازار مس��کن رونقی را 

متصور نیستیم.
مهدی جعفرپیشه با اشاره به وضعیت رکودی بازار 
و قیمت پایین نفت عنوان کرد: همه منتظر هستند 

در بازار اتفاق خاصی رخ دهد.
وی افزود: مگ��ر اینکه دولت تحرک��ی انجام دهد 
و منابع��ی را وارد این بخش کند؛ چ��را که فضای 
تحریم و پس��اتحریم تأثیر زیادی بر بازار مس��کن 
ن��دارد و با ای��ن رون��د پیش بین��ی ما این اس��ت 
 تا اواس��ط س��ال آینده هم اتفاق خاص��ی نخواهد

 افتاد.
رییس هیئت  مدی��ره انجمن صنفی انبوه س��ازان 
اصفهان با اش��اره به ش��ائبه رونق گرفتن خرید و 
فروش مس��کن پس از اجرای برجام، گفت: اینکه 
گفته می ش��ود خرید و فروش ش��روع شده فضای 
کاذبی است که مشاوران امالک بیشتر به آن دامن 
می زنند. وی با اش��اره به سیاس��ت های تاثیرگذار 

در بازار مس��کن بیان داش��ت: در دولت گذش��ته 
درص��دی از مناب��ع که به ص��ورت طرح مس��کن 
مهر وارد ب��ازار ش��د تحرک هایی ایجاد ک��رد و یا 
قبل تر از آن حض��ور بانک ها و اعط��ای وام عاملی 
بود که به رونق ب��ازار کمک می کرد.جعفرپیش��ه 
رییس هیئت  مدی��ره انجمن صنفی انبوه س��ازان 
 اصفه��ان ادام��ه داد: وام های بانک ها در گذش��ته

 ت��ا 80 درص��د هزین��ه ی��ک واح��د مس��کن 
را تأمی��ن می ک��رد ام��ا در ح��ال حاض��ر و ب��ا 
افزای��ش قیمت ه��ا، ق��درت خری��د مس��کن از 
اکثری��ت م��ردم گرفت��ه ش��ده و وام بانک��ی نیز 
 تنه��ا ح��دود 20 درص��د از هزینه ه��ا را ش��امل

 می شود.
رییس هیئت  مدی��ره انجمن صنفی انبوه س��ازان 
اصفه��ان در پایان توضیح داد: منظ��ور در اینجا از 
مسکن نه مس��کن گران قیمت برای قشر ثروتمند 
جامعه اس��ت نه مس��کن بس��یار ارزان برای قشر 
آسیب پذیر بلکه منظور آن محلی است که اکثریت 

جامعه در آن زندگی می کنند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان گفت: دیواره های خیابان آبشار همزمان با 
 سی و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران با نورهای رنگی نورپردازی

 می شود.
 مه��دی بقایی اظهارک��رد: دی��واره های مجتمع ه��ای مس��کونی مرتفع خیابان آبش��ار 
حدفاصل پل غدیر تا ش��هربازی آبش��ار، 22 بهمن س��ال ج��اری توس��ط پروژکتورها و 
 انع��کاس نوره��ای رنگ��ی ب��ا هزین��ه ای بال��غ ب��ر  800 میلی��ون ری��ال نورپ��ردازی 

می شود.
 وی ادامه داد: نزدیک به سه هزار مترمربع دیواره های خیابان آبشار نورپردازی خواهد شد 

که شب هنگام منظره زیبایی را به شهر می دهد. 
مدیرعامل س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری اصفهان با بیان اینکه مرحله دوم این طرح تا 
چهارراه آبشار و در 12 دیواره مختلف با مس��احت دو هزار و 500 مترمربع اجرا می شود، 
عنوان کرد: فازهای بعدی این طرح سال آینده در خیابان های جابر و شیخ مفید عملیاتی 

خواهد شد. 
بقایی با اشاره به اهمیت وجود رنگ در شهر و تاثیر آن برنشاط و شادابی شهروندان، تصریح 
کرد: نورپردازی ش��هری از جمله برنامه هایی است که در دس��تور کار سازمان زیباسازی 

شهرداری اصفهان قرار گرفته است. 
وی بابیان اینکه طرح نور پردازی برای اولین بار در کشور اجرا شده است، تصریح کرد: طرح 
نورپردازی دیواره ها مجتمع های مسکونی با رضایت نهایی ساکنان مجتمع های مسکونی 

و همسایگان آنها اجرا شده است.
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 دو پیشکسوت پرسپولیس��ی به یک رس��توران رفته  و حال خوب شان را 
با هواداران به اشتراک گذاشته اند.

 مهرداد میناوند با انتشار عکس زیر از حال خوش مجتبی محرمی و خودش 
خبر داده است.

لنز دوربین

حال خوب میناوند و محرمی

بعد از اینکه علی نیلی، داور ایرانی، بازی تنیس بین فدرر و جوکویچ را 
قضاوت کرد، محمد شاهمیری، داور والیبال هم به المپیک دعوت شد.

هفته گذش��ته روزه��ای بزرگی برای ورزش ایران ب��ود اما اتفاقات آن 
 بدون هیچ س��ر و صدایی به فراموش��ی س��پرده ش��د. در روزهایی که 
ب��ه ندرت پی��ش می آید نامی از ای��ران و ایرانی در س��طح اول تنیس 
 جه��ان آورده ش��ود، علی نیلی، داور نش��ان طالی جهان��ی، بازی بین 
دو ف��وق س��تاره جهان را قضاوت م��ی کند . نیل��ی داور صندلی بازی 
 ن��واک جوکویچ و ف��درر بود و مدیریت میدانی را به عهده داش��ت که 
میلیون ها بیننده نظاره گر آن بودند و تماشاگران برخورد دو ورزشکار 

نابغه را تجربه می کردند.
والیب��ال  الملل��ی  بی��ن  داور  ش��اهمیری،  محم��د  روز  آن   ف��ردای 
ب��ه المپیک ریو دعوت ش��د تا زودت��ر از تیم ملی به برزی��ل راه پیدا 
 کند. این دو اتفاق می توانس��ت برای ورزش ایران بس��یار مهم باش��د 
 ام��ا با کمترین توجه از کنار آن گذش��ته ش��د تا مباح��ث دیگری که 

هیچ وقت ارزش چندانی نداشت جایگزین آنها شود. 
نیلی عضو کارمند رس��می قس��مت IT، ATP است و تجربه قضاوت 
دی��دار جوکوی��چ و ف��درر را داش��ته و رویدادهای ب��زرگ دیگری را 
 ه��م قضاوت کرده اس��ت. در آن س��و ش��اهمیری که از س��ال 2001 
 بازی های بین المللی را سوت می زد، دومین المپیک خود را پشت سر 
خواهد گذاش��ت. باالترین بازی های والیبال توس��ط ای��ن داور ایرانی 

سوت زده شده است و حاال المپیک دیگر افتخار او خواهد بود.
 بع��د از ای��ن دو اتفاق ب��زرگ برای ای��ن داور، ش��اهمیری می گوید:

» توجه شاید بزرگ ترین مشکل داوران باشد که شاید در بین اعضای 
یک زمین کمترین س��هم آنها اس��ت مگر اینکه موق��ع اعتراض. اصال 
منظور من افزایش دس��تمزد داوری نیس��ت اما در پایان یک مسابقه، 
 تورنمنت و س��ال همیش��ه بهترین مرب��ی و بازیکنان را م��ورد تقدیر 
قرار می دهند اما داوران از این موضوع بی بهره هستند. یک داور قطری 
 ب��ا من به المپی��ک خواهد آمد و او برای ش��روع 25 هزار دالر پاداش

 م��ی گیرد و ب��ه تناوب این مبلغ افزایش پیدا می کند. من اصال طلب 
چنین مبالغ یا درخواس��ت های مالی را ندارم اما س��وال این است که 
ش��خص اول ورزش مملکت اصال من را می شناس��د؟ یا تا به حال یه 
ورق A4 برای تقدیر به من داده اند؟ دلخوشی ما به رییس فدراسیون، 
ریی��س کمیت��ه داوران، مدیرانم در محل کار، خان��واده و دعای پدر و 

مادرم است و کال داوران تا حاال به بی توجهی عادت کرده اند.«
اعتراض��ات داوری مخصوصا در فوتبال این روزها به بحث داغی تبدیل 
ش��ده اس��ت و فورا تیم ها بعد از هر دیدار ضعف داوری و پایین بودن 
 س��طح داوری از س��طح بازیکنان را به رخ خواهند کش��ید. شاهمیری 
م��ی گوید:» فینال انتخابی المپیک در اروپا 8 درخواس��ت ویدئو چک 
مثبت داشت و یک اشتباه دیگر که در خواست ندادند. 9 اشتباه داوری 
در ی��ک فینال اروپایی را در نظ��ر بگیرید، اگر در ایران اتفاق می افتاد 
 بعید بود آن داور می توانس��ت از س��کو جان س��الم به در ببرد. پیش 
می آید و داوران هم اش��تباه می کنند اما اگر کل شهرهای ایران مثل 
کادر فنی و تماشاگران اردکانی بودند هیچ مشکلی دیگر وجود نداشت. 
در موقع برد و باخت ش��خصیت باالیی از خود نش��ان می دهند و ذات 

مسابقه همین است. 
امکانات داوری در ایران بس��یار محدود است و صحبت من اصال ویدئو 
چک و این مس��ائل نیست. دیداری بوده اس��ت که زیر سکوی داوری 
بلوک گذاش��ته اند یا فاصله تماشاچی با داور 2 متر است. به جز سالن 
غدیر ارومیه تمام سالن های ایران غیر استاندارد هستند و کار قضاوت 

سخت می شود.«
 FIVB ش��اهمیری در پایان گفت:» شعار فدراس��یون جهانی والیبال
این است که خانواده والیبال یعنی برد برای همه باید خوشحال کننده 
باشد و از موفقیت یک بازیکن همه اعضا موفق خواهند شد و در تمام 

ارکان این طور است. 
امیدوارم تیم ملی را در ریو ببینم و زودتر می روم تا برای آنها جا رزرو 

کنم چرا که موفقیت تیم ملی، موفقیت داوران هم هست.«

افتخارات ورزش ایران که دیده نشدند

ج��دال تیم ه��ای برانکو و اس��تیماچ در حض��ور هواداران 
پرشمار در ورزش��گاه آزادی نمایش فوتبالی بود که چرت 

را از کی روش گرفت.
چند صباحی اس��ت ک��ه حضور مردم کش��ورمان به ویژه 
آن دس��ته از هوادارانی که در س��ال های ن��ه چندان دور 
ورزشگاه های مان را برای تماشای هر مسابقه پر می کردند، 
کم رنگ ش��ده است. مس��ابقات فصل گذش��ته لیگ برتر 
ایران و حتی نیم فصل اول کنونی مان نش��ان داده که دیگر 
مثل گذش��ته تماش��اگران فوتبالی برای آنکه خودشان را 
به ورزش��گاه ها برسانند س��ر و دست نمی شکنند در حالی 
که آمار تماش��اگران در فوتبال جهان چیز دیگری را به ما 
نش��ان می دهد. آمار منفی تماش��اگران در ورزشگاه برای 
مردم س��رزمینی ثبت شده که عاش��قانه فوتبال را دوست 

دارند اما فوتبالی با جنس ناب.
در ماه ه��ای اخی��ر کارشناس��ان متع��ددی درب��اره علت 
کاهش فاحش تماش��اگران در ورزش��گاه سخن گفته اند و 
تحلیل های گوناگونی هم در این زمینه داشته اند. این بار؟؟

در مس��ابقه پرسپولیس و س��پاهان یک باره شرایط تغییر 
 کرد. 75 هزار تماش��اگر به ورزش��گاه آزادی آمدند ش��اید 
طبق��ه دوم به خاطر رای��گان بودن مس��ابقه و طبقه اول 
همان عالقمندان واقعی بودند که برای تماشای این دیدار 

حساس خودشان را به آزادی رسانده بودند.
از حضور 75 هزار نفر تماش��اگر در تماش��ای این مسابقه 
می ت��وان در س ه��ای خوب��ی گرف��ت، مس��ابقه ای که نه 
پرس��پولیس برنده آن شد نه سپاهان. 4 گل رد و بدل شد 
و اما از این تس��اوی نه برانکو خوشحال بود و نه استیماچ. 
بلک��ه این فوتب��ال و لیگ ایران بود که به نظر می رس��ید 
برنده ش��ده اس��ت. بله فوتبال ایران در این مسابقه لیگ 
پیروز ش��د و در کنارش ه��واداران و عالقمندان به فوتبال 
کشورمان از تماشای یک مسابقه جذاب لذت بردند شاید 

به خاطر همین فوتبال جذاب بود که در پایان مسابقه 
ب��ا  وجود برنده ن����داش��تن خبری از ش��عار و حاش��یه 
 نب��ود. ب��رای برگزاری مس��ابقه پرس��پولیس و س��پاهان 
همه چیز دس��ت به دس��ت هم داد تا بازی تماشایی رقم 

بخورد که می توان در چند بند این موارد را خالصه کرد:
1-برانک�و و اس�تیماچ: حض��ور برانک��و روی نیمک��ت 
پرس��ولیس و اس��تیماچ روی نیمکت سپاهان نقش اصلی 
و کلی��دی برای جذاب ش��دن ای��ن مس��ابقه را ایفا کرد. 
تصمیماتی که در جریان بازی گرفته شد نشان داد که این 
دو ک��روات برای نباختن نیامده بودند بلکه می خواس��تند 
ببرن��د. وقتی در بین دو نیم��ه برانکو تصمیم می گیرد که 
احم��د نورالهی را تعویض کن��د و علی علیپور را به میدان 
بفرس��تد یعنی اینکه بهترین بازیکن نیم فصل تیمش 
 در این مس��ابقه حس��اس قادر نیس��ت که تیمش را 
رو به جلو حرکت دهد، تعویضی که تاثیرش را با گلزنی 
نشان می دهد و هواداران جشن گل می گیرند. استیماچ 
که مثل برانکو نش��ان می دهد که در یکی از حساس ترین 
مس��ابقات لیگ برتر ایران صرفا اس��م ها نمی توانند نقش 
اصل��ی را ایف��ا کنند ش��اید ب��ه همین دلیل اس��ت که او 

محرم نویدکیا را بیرون می کش��د و آبرمیچ را راهی میدان 
می کند. جالب اینکه همین بازیکن بوس��نیایی نیز در بدو 

ورود پاس گل می دهد تا این بار زردپوس��تان 
آزادی  در  اصفهان�����ی 

بگیرن��د.   گل  جش��ن 
برانک��و  روز  ای��ن  در 

 و اس��تیماچ چ��ون توجه��ی 
به آمار نداش��تند و چون به دنبال فلس��فه 

فوتبال بودند توانستند خالق یک فوتبال تماشایی در لیگ 
 برتر ایران باشند. گل ها -تعویض ها- جابه جایی ها و حتی 
 درگیری ه��ای فنی بازیکنان در داخ��ل زمین عالقمندان 
به فوتبال وطنی و مسابقات لیگ را به آینده امیدوار کرد و 
نوید داد که امسال تا پایان فصل شاهد دیدارهای جذابی 

باشیم.
2-داور مس�ابقه: بی��ژن حی��دری، داور مس��ابقه یکی 
دیگ��ر از عوامل مهم در جذاب ش��دن این مس��ابقه بود 

 اگرچ��ه درگیری ه��ای غیرفنی برخی بازیکن��ان از جمله 
 رض��ا نورمحم��دی و محمدرض��ا خلعتب��ری ت��ا حدودی 

در تالش بودند تا بازی به حاش��یه بکش��انند، اما داور این 
مس��ابقه خالف جریان داوری موجود در فوتبال کشورمان 
حرکت کرد. فوتبال، ورزش پربرخوردی اس��ت و به همین 
دلیل اس��ت که در یک مس��ابقه وطنی به کرات شاهدیم 
که داوران ما در مس��ابقه مدام سوت بر دهان می شوند که 
همین س��وت ها از سرعت و روانی فوتبال لیگ ما می کاهد 
اما روز گذش��ته حیدری خالف این جریان حرکت کرد و 
برای خطاهای کوچک، سوت خود را هزینه نکرد. او اجازه 

داد که سرعت بازی تا پایان مسابقه ادامه داشته باشد.
3-کارلوس کی روش: همان طور که اشاره شد همه چیز 
برای جذاب شدن مسابقه پرسپولیس و سپاهان جور شد و 
پس از مدت ها کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال 
 ای��ران به همراه دس��تیارانش ب��ه ورزش��گاه آزادی آمد و 
از نزدیک این مس��ابقه را تا آخر تماش��ا کرد. کی روش که 
بارها به نقد مسابقات لیگ پرداخته این بار به دلیل سرعت 
باالی مس��ابقه و گل های فنی که رد و بدل ش��د ش��اید با 
خرس��ندی آزادی را ترک کرده باش��د. او برخالف گذشته 
دیگر برای تماش��ای یک مسابقه لیگ چرت نزد  و نه تنها 
خوابش نگرفت بلکه تا دقایق پایانی هم نظاره گر بازی بود. 
شاید آمدن کی روش به ورزشگاه نیروی انگیزشی را میان 
 برخی بازیکنان س��پاهان و پرس��پولیس افزایش داده بود. 
به ویژه جوانانی که می خواس��تند مقابل چشمان سرمربی 

تیم ملی کشورمان هنرشان را نشان دهند.
بله به قول » آلبر کامو « داس��تان فوتبال همان داس��تان 
عش��ق و زندگی اس��ت ک��ه میلیون ها نفر ب��ا آن زندگی 
می کنند و همین عش��ق و زندگی می تواند در کش��ورمان 
عینیت پی��دا کند. ب��رای آنکه بخواهیم ثاب��ت کنیم این 
فوتبال فاس��د نیست باید از این دس��ت مسابقات به وفور 

برگزار کنیم تا از این رشته ورزشی هم لذت ببرند. 

 کاروان تیران��دازی ای��ران در بازی ه��ای المپی��ک ری��و 
با 5 ورزش��کار حضور پیدا می کند که تعداد این سهمیه ها 

نسبت به المپیک لندن افزایش داشته است.
  مس��ابقات کس��ب س��همیه تیراندازی در حال��ی در هند 
 به پایان رسید که ایران توانس��ت 3 سهمیه المپیک توسط

گلنوش س��بقت الهی، پوریا نوروزیان و مه لق��ا جام بزرگ 
در تفن��گ و تپانچه کس��ب کند و ب��ه این ترتی��ب حضور 
 ایران در ریو در مجموع با کس��ب 5 س��همیه قطعی ش��د. 
 26 ورزش��کار ایرانی در کنار 500 ورزش��کار از30 کش��ور 
به رقابت پرداختند که برای کسب 35 سهمیه المپیک تالش 
می کردند. نجمه خدمتی و الهه احمدی دو ورزشکاری بودند 
که در مسابقات جهانی سهمیه گرفته بودند و در مسابقات 
هند هم برای آمادگی بیشتر حضور پیدا کردند که خدمتی 

توانست با کسب مدال طال کار خود را به پایان ببرد.
سهمیه ایران از 15 مدال تیراندازی چقدر است؟

 در المپیک 2016 ریو، 306 مدال طال توزیع می ش��ود که 
از این بین 15 مدال به تیراندازی اختصاص دارد. تیراندازی 
جزو رش��ته های پرمدال به ش��مار می رود، ای��ن در حالی 
اس��ت که در ایران تیراندازی یکی از رشته هایی است که با 

بیشترین مشکالت مالی و همین طور مهمات دست و پنجه 
نرم می کند. با هر ورزشکاری که صحبت کنیم محال است 
از کمبود مهمات و فشنگ گالیه نکند. با وجود قول هایی که 
بارها فدراسیون تیراندازی برای تامین فشنگ داده، اما بازهم 
تعداد فشنگ ها به اندازه ای نیست که ورزشکاران را راضی 
نگه دارد. این اتفاق در فاصله نزدیک به مس��ابقات کس��ب 
سهمیه المپیک هم رخ داد و در واقع با وجود ریاضت هایی 
که ورزشکاران کش��یدند، در یک هفته آخر تمرینات بدون 

فشنگ پیگیری می شد.
پایان کار سهمیه با مدال نقره جام بزرگ

در المپیک 2012 لندن تیم تیراندازی ایران با 3 ورزشکار 
راهی این رقابت ها شد. مه لقا جام بزرگ نخستین ملی پوش 
ایران ب��ود که س��همیه المپی��ک کاروان ای��ران را به خود 

اختصاص داد. 
وی در آخرین مسابقات کسب سهمیه برای ریو 2016 هم 
موفق شد با کسب مدال نقره جواز حضور در برزیل را بگیرد. 
الهه احمدی و ابراهیم برخورداری هم دیگر ملی پوشان ایران 
در ریو بودند که در این دوره فقط احمدی توانست سهمیه 

المپیک ریو را بگیرد.

نکته جالب دیگری که در این دوره رخ داد کس��ب سهمیه 
المپیک در تپانچه بانوان بود که برای نخستین بار این اتفاق 

رخ داده است.
درخواست برای حمایت همه جانبه
با وج��ود افزای��ش س��همیه ها برای 

المپیک ریو این امیدواری وجود 
دارد که ایران در تیراندازی به 

ویژه در بخش بانوان بتواند 
مدال بگی��رد، اما محقق 
شدن این رویا نیاز همه 
جانبه به  مس��ئوالن 
ورزش کش��ور دارد. 
اگرچ��ه مس��ئوالن 
همیشه از مشکالت 
مال��ی گالیه های��ی 
داش��ته اند، اما امید 
م��ی رود ب��ا حمایت 

دول��ت ب��ه وی��ژه در 
آس��تانه المپیک ش��اهد 

 باال رفتن پرچم کش��ورمان 
در ریو باشیم. تیراندازی یکی از 

رشته هایی است که پتانسیل کسب 
 م��دال را دارد و بانوان ایران��ی می توانند 

با حمایت های ویژه این آرزو را محقق کنند، اگر فقط کمی 
دغدغه های شان برطرف شود.

سیری در دنیای ورزش

 س��خنگوی س��تاد ملی مب��ارزه با دوپین��گ از کاه��ش آمار دوپین��گ فو تبا ل 
ب��ه نیم درصد در س��ال 94 خب��ر داد و گفت: از400 نمونه گی��ری که از تمام 
بخش های مختلف فو تبا ل )زنان و مردان( در س��ال 94 توسط ستاد ملی مبارزه 
با دوپینگ صورت گرفته است، تنها نیم درصد آمار دوپینگ فو تبا لیست ها مثبت 

بوده است.
دکت��ر رامی��ن طباطبای��ی در  رابطه ب��ا گزارش اخی��ر کمیس��یون اصل »9 « 
پیرامون دوپینگ فو تبا ل، اظها ر کرد: این آمار مربوط به قبل از س��ال  87 اس��ت 
که مس��ئولیت دوپینگ فو تبا لیس��ت ها بر عهده فدراس��یون فو تبا ل بود و نادو، 
مسئولیتی در این زمینه نداشت. البته مستندات و مدارکی نیز در این خصوص 
در وزارت ورزش و جوانان وجود ندارد. ضمن این که از سال  2015 که مسئولیت 
دوپینگ فو تبا ل به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ )نادو( سپرده شد، نزدیک به400 
 نمونه از بازیکنان لیگ برتر، لیگ دس��ته دو، یک، فو تبا ل س��احلی ، فوتس��ال و 
در تم��ام بخش ه��ا از زنان و مردان به عمل آوردیم که از این تعداد نمونه گیری 
 تنها نیم درصد یعنی چهار نفر تست دوپینگ آنها مثبت بوده که این آمار از نظر 
حجم نمونه گیری آمار بس��یار خوب و در حد آمار خوب جسمانی برای فو تبا ل 
کشورمان است و حکایت از آن دارد که فو تبا ل جزء یکی از رشته های کم خطر 
از نظر دوپینگ در کش��ور اس��ت. وی گفت: در آن زمان چون بانک اطالعات از 
نظر آماری نداشتیم، قطعا آمارهای دقیقی نسبت به موضوع دوپینگ در فو تبا ل 
وجود نداشت، اما در شرایط کنونی چون در اختیار ستاد ملی مبارزه با دوپینگ 

هستیم، مرتب فو تبا لیست ها را مانیتور می کنیم.

مرب��ی تیم فوتبال تاسیس��ات دریایی با بی��ان اینکه کمیته فوتس��ال با برنامه 
 جدید لیگ، کل فوتس��ال را زیر سوال برده است، گفت: متاسفانه ما در ورزش،

 استاد خودزنی هستیم و بعد » کاسه چه کنم « دست می گیریم.
امیر شمس��ایی درباره جلسه مدیران باشگاه ها با مسئوالن سازمان لیگ فوتسال 
برای ش��روع مسابقات لیگ از مهرماه سال آینده و فاصله 9 ماهه تا شروع لیگ، 
اظهار کرد: من همیش��ه دنبال این بوده ام که به فوتس��ال ایران خدمت کنم و 
کمیته فوتس��ال هم در آرامش کار کند ولی احس��اس می کنم اگر االن صحبت 

نکنم، خیانت کرده ام.
وی افزود: ما در ورزش، استاد خودزنی هستیم. این یک عمل و تصمیم نابخردانه 
بوده است و همه فوتسال را زیر سوال برده است. مثل روز روشن است که برای 
داش��تن یک تیم ملی قوی، باید لیگ قوی و پویا داش��ته باشیم. اگر االن چشم 
همه به قهرمانی تیم ملی در جام ملت های آس��یا اس��ت، به خاطر لیگ قوی و 

خوبی بوده که امسال داشتیم.
مربی تیم تاسیس��ات خاطرنش��ان کرد: تیم ملی چطور س��ال آین��ده می تواند 
 ب��ا تعطیلی لیگ موفق باش��د وقتی بازیکن��ان 7، 8 ماه اس��تراحت می کنند؟ 
بدون ش��ک اولین تیمی که متضرر می ش��ود تاسیسات دریایی است که باید در 
جام باشگاه های آسیا بازی کند. این یک تصمیم اشتباه است و دودش به چشم 
فوتسال می رود. تصور من این است که بعضی  از مسئوالن، دنبال خریدن زمان 
بوده اند چون احتماال مشکل مالی دارند و می خواهند با به تعویق انداختن لیگ، 
مشکالت خودشان را حل کنند. آنها در واقع به فکر خودشان هستند نه فوتسال.

به گفته معاون توسعه منابع مالی و انسانی وزارت ورزش، رقم ایده آل 
برای بودجه سالیانه ورزش کشور پنج هزار میلیارد تومان است.

 س��ید مناف هاش��می که به منظور ارائه گزارش مال��ی وزارت ورزش 
در نشست معاون امور بانوان این وزارتخانه با نواب رییس بانوان شرکت 
کرده بود، در بخش��ی از صحب��ت های خود در مورد بودجه س��الیانه 

ورزش صحبت کرد.
وی در این زمینه اظهارداش��ت: در آغاز کار عقیده وزیر ورزش بر این 
ب��ود که به دلیل عقب بودن در مس��ائل فنی و زیرس��اخت ها بودجه 

تخصیص داده شده پاسخگوی نیازها نخواهد بود. 
 ب��ر همین اس��اس ت��الش هایی کردی��م ت��ا بتوانیم افزای��ش بودجه 
داش��ته باشیم. هاشمی در این زمینه ادامه داد: از این تالش ها نتیجه 
گرفتی��م و افزایش صد درصدی بودجه هم داش��تیم اما باز هم بودجه 
تخصیص داده شده پاسخگو نیست حتی االن که بودجه وزارت ورزش 

برای سال 95، هزار میلیارد تومان شده است.
 مع��اون توس��عه مناب��ع مال��ی و انس��انی وزارت ورزش و جوان��ان 
 در مورد رقم ایده آل برای هزینه کرد در ورزش گفت: 5 هزار میلیارد 
 ای��ده آل تری��ن رقم��ی اس��ت ک��ه ورزش کش��ور بای��د در اختی��ار 
 داشته باشد. با در نظر گرفتن هزینه تمام امور قهرمانی، همگانی، معارضین، 
زیر س��اخت ها، اماکن و .... این رقم، ایده آل و پاسخگوی کامل نیازها 

خواهد بود.

آمار بسیار خوب فوتبال ایران
 در دوپینگ

تمام فوتسال را با یک تصمیم 
زیر سوال بردند

بودجه 5 هزار میلیاردی 
برای ورزش

به بهانه رویارویی جذاب شاگردان دو کروات در حضور ۷5 هزار تماشاگر؛

فوتبالی که چرت را از کی روش گرفت

جام بزرگ، اولین و آخرین المپیکی ایران از لندن تا ریو؛

 تیرها به هدف می خورد؟

 طبق آخری��ن آمار ثبت ش��ده از س��وی مس��ئوالن برزیل��ی، 75 درصد 
از بلیت های بازی های المپیک 2016 ریو به فروش رسیده است.

کمیته برگزاری بازی ه��ای المپیک ری��و اعالم کرد، 75 درص��د از بلیت 
مسابقات پیش فروش شده و درآمد حاصل از این فروش 275 میلیون یورو 
بوده است. این رقم درآمد حاصل از حضور تماشاچیان در 42 رشته ورزشی 

از پنجم تا بیست و یکم آگوست بوده است.  
طبق آمار بیشترین فروش بلیت مربوط به مسابقات فوتبال و بعد بسکتبال 
و در ادام��ه والیبال و دوومیدانی بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که برای 
مسابقات پاراالمپیک که از هفتم تا هجدهم سپتامبر برگزار می شود880 

هزار یورو بلیت پیش فروش شده است.

۷5 درصد بلیت های المپیک فروخته شد
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هیچگرانیبیحكمت
وهیچارزانیبیعلتنیست

هرچنددانمتمهر،اینازنیننباشد

غیـرازتومیـانتـوواوفـاصلهاینیست

داستان
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داستان کوتاه  طنزحکایت

روزی شــمس تبریزی، بــر در خانه نشســته بود. 
ناگهان حضرت موالنــا، قدس اهلل از مدرســه پنبه 
فروشــان بیرون آمد و بر اســتری رهوار سوار شده، 
تمامت طالب علمان و دانشــمندان در رکابش پیاده 
 از آن جا عبــور می کردند؛ همانا کــه حضرت موالنا 
شمس الدین برخاســت و پیش دوید و لگام استر را 
محکم بگرفت و گفت: ای صــراف عالم و نقود معانی 
و عالم اســما! بگو حضرت محمد رســول اهلل بزرگ 
بود یا بایزید؟موالنافرمود: محمد مصطفی ســرور و 
 ساالر جمیع انبیا و اولیا است و بزرگواری از آن اوست 

به حقیقت.

همانا که موالنا از اســتر فرو آمده از هیبت آن سوال 
 نعره ای بزد و بیهوش شــد و تا یک ســاعت رصدی 
خفته بود و خلق عالم در آن جایگاه هنگامه شد و چون 
از عالم غشیان به خود آمد، دست موالنا شمس الدین 
را بگرفت و پیاده به مدرسه خود آورده، در هجره ای در 
آمدند، تا چهل روز تمام هیچ آفریده ای را راه ندادند. 
بعضی گویند: ســه ماه تمام از هجره بیرون نیامدند. 
منقولست که روزی حضرت موالنا فرمود: چون موالنا 
شمس الدین از من این سوال را بکرد، دیدم که از فرق 
سرم دریچه ای باز شــد و دودی تا قمه  عرش عظیم 
متصاعد گشت، همانا که ترک درس مدرسه و تذکیر 
منبر و صدارت مســند کرده و به مطالعه اسرار الواح 

ارواح مشغول شدم.

مهارت ها، علــوم، توانایی ها و تجــارب فقط زمانی 
مثمرثمر اســت که شــما در جایگاه واقعی و درست 
 خود باشید. پس همیشــه از خود بپرسید االن شما 

در کجا قرار دارید؟
 آورده انــد روزی میان یــک ماده شــتر و فرزندش 

گفت و گویی به شرح زیر صورت گرفت:
 بچه شــتر: » مادر جون چند تا ســوال بــرام پیش 

آمده است. آیا می تونم ازت بپرسم؟«
شتر مادر: »حتما عزیزم. چیزی ناراحتت کرده است؟«

بچه شتر: »چرا ما کوهان داریم؟«
شتر مادر: »خوب پســرم. ما حیوانات صحرا هستیم. 

در کوهان آب و غذا ذخیــره می کنیم تا در صحرا که 
چیزی پیدا نمی شود، بتوانیم دوام بیاوریم.«

بچه شتر: »چرا پاهای ما دراز و کف پای ما گرد است؟«
شتر مادر: »پسرم، برای راه رفتن در صحرا داشتن این 

نوع دست و پا ضروری است.«
 بچه شــتر: »چرا مژه هــای بلند و ضخیــم داریم؟ 

بعضی وقت ها مژه ها جلوی دید من را می گیرد.«
شتر مادر: »پسرم، این مژه های بلند و ضخیم یک نوع 
پوشش حفاظتی است که چشم ها ما را در مقابل باد و 

شن های بیابان محافظت می کنند.«
بچه شــتر: »فهمیدم. پــس کوهان بــرای ذخیره 
 کردن آب اســت برای زمانی که ما در بیابان هستیم. 

پاهای مان برای راه رفتن در بیابان اســت و مژه های 
مان هم برای محافظت چشم های مان در برابر باد و 

شن های بیابان است.«
بچه شتر: »فقط یک سوال دیگر دارم.«

شتر مادر: »بپرس عزیزم.«
بچه شــتر: »پس مــا در این باغ وحــش چه غلطی 

می کنیم؟«
مهارت ها، علــوم، توانایی ها و تجــارب فقط زمانی 
مثمرثمر اســت که شــما در جایگاه واقعی و درست 

خود باشید.
 پس همیشــه از خود بپرســید االن شــما در کجا 

قرار دارید؟

کجاهستید؟

روزی روزگاری، تاجری که دکان بزرگی در بازار داشت، دو شاگرد هم سن و سال 
را در همان سالی که این دکان را خرید به کار گرفت. تاجر به یکی از شاگردان 

ماهی پنجاه سکه و به دیگری ماهی دویست و پنجاه سکه دستمزد می داد.
شاگردی که کمتر حقوق می گرفت بارها و بارها خواسته بود دلیل این تفاوت 
را با صاحب کارش در میان بگذارد ولی هر بار ترســیده بود صاحبکارش از او 

دلگیر شود.
در یکی از سفرها که مرد تاجر به همراه شاگردی که حقوق کمتری می گرفت 
بود، تاجر بعد از اینکه معامله  پرسودی را انجام داد خیلی خوشحال شد به همین 
 دلیل به شاگرد پیشنهاد داد تا با هم به قهوه خانه شهر بروند و نهار بخورند. بعد 
به طرف شــهر خود حرکت کنند. وقتی نهار را خوردند شاگرد که تا آن موقع 
 صاحب کارش را به این ســرحالی ندیده بود جرات کرد تا سوالی که همیشه 
در ذهن خود داشت را بپرسد؛ شــاگرد رو کرد به طرف صاحب کارش و گفت: 
ارباب! شما هر کاری به من می گویید، سعی می کنم به سرعت و با بهترین کیفیت 

انجام دهم ولی نمی فهمم، چرا حقوقم خیلی کمتر از همکارم هست.
تاجر لبخندی زد و به او گفت: پسرم طاقت بیاور، همین چند روز آینده دلیلش 

را به تو ثابت خواهم کرد.
یک هفته از آن مسافرت کوتاه شاگرد و استاد گذشته بود و شاگرد گمان می کرد 
تاجر قولش را فراموش کرده تا اینکه یک روز که تاجر مشغول حساب و کتاب 
دفاترش بود و دو شاگرد مشغول بســته بندی سفارشاتی بودند که قرار بود به 
شهر دیگری بفرستند، ناگهان صدای زنگ های شتران کاروانی به گوش رسید. 
صدای زنگوله  شتر کاروانیان نوید یک کاروان تازه از راه رسیده و خریدوفروش 
کاال برای صاحب مغازه بود به همین دلیل اول او بود که متوجه نزدیک شدن 

کاروانیان شد.
 صاحب مغــازه رو به شــاگردانش گفت: امیــدوارم کاالی خوبی به شــهر ما 
آورده باشند اجناس شهر ما را هم خوب بخرند و به شهر خود ببرند. یکی از شما 

برود یک سر و گوشی آب بدهد. ببینم یک خبر خوش می آورد.
ادامه دارد......

از لحظه ای که در یکی از اتاق های بیمارستان بستری شده بودم، زن و شوهری 
 در تخت روبروی من مناقشــه بی پایانی را ادامه می دادند. زن می خواســت 
از بیمارستان مرخص شود و شوهرش می خواست او همان جا بماند. از حرف های 
پرستارها متوجه شدم که زن یک تومور دارد و حالش بسیار وخیم است. در بین 

مناقشه این دو نفر کم کم با وضیعت زندگی آنها آشنا شدم.
یک خانواده روستایی ساده بودند با دو بچه. دختری که سال گذشته وارد دانشگاه 
شده و یک پسر که در دبیرستان درس می خواند و تمام ثروت شان یک مزرعه 
کوچک، شش گوسفند و یک گاو است. در راهروی بیمارستان یک تلفن همگانی 
بود و هر شب مرد از این تلفن به خانه شــان زنگ می زد. صدای مرد خیلی بلند 
بود و با آن که در اتاق بیماران بســته بود، اما صدایش به وضوح شنیده می شد. 
موضوع همیشــگی مکالمه تلفنی مرد با پســرش هیچ فرقی نمی کرد: »گاو و 
گوســفند ها را برای چرا بردید؟ وقتی بیرون می روید، یادتــان نرود در خانه را 
 ببندید. درس ها چطور است؟ نگران ما نباشــید. حال مادر دارد بهتر می شود.  

به زودی برمی گردیم...«
 چند روز بعد، پزشک ها اتاق عمل را برای انجام عمل جراحی زن آماده کردند. 
زن پیش از آنکه وارد اتاق عمل شود ناگهان دست مرد را گرفت و درحالی که گریه 

می کرد گفت: » اگر برنگشتم، مواظب خودت و بچه ها باش.«
مرد با لحنی مطمئن و دلداری دهنده حرفش را قطــع کرد و گفت: » این قدر 

پرچانگی نکن.«
اما من احساس کردم که چهره اش کمی درهم رفت. بعد از گذشت ده ساعت، 
پرستاران، زن بی حس و حرکت را به اتاق رساندند. عمل جراحی با موفقیت انجام 
شده بود. مرد از خوشحالی سر از پا نمی شناخت و وقتی همه چیز رو به راه شد، 
بیرون رفت و شب دیروقت به بیمارستان برگشت. مرد آن شب مثل شب های 

گذشته به خانه زنگ نزد. فقط در کنار تخت همسرش نشست و غرق تماشای او 
شد که هنوز بیهوش بود.

صبح روز بعد زن به هوش آمد. با آن که هنوز نمی توانست حرف بزند، اما وضعیتش 
خوب بود. از اولین روزی که ماسک اکسیژنش را برداشتند، دوباره جر و بحث زن 
و شوهر شروع شد. زن می خواست از بیمارستان مرخص بشود و مرد می خواست 

او همان جا بماند.
 همه چیز مثل گذشــته ادامه پیدا کرد. هر شــب، مرد به خانــه زنگ می زد. 

همان صدای بلند و همان حرف هایی که تکرار می شد. 
روزی در راهرو قدم می زدم. وقتی از کنار مرد می گذشتم، داشت می گفت: » گاو و 
گوسفندها چطورند؟ یادتان نرود به آنها برسید. حال مادر به زودی خوب می شود 

و ما برمی گردیم.«
نگاهم به او افتاد و ناگهان با تعجب دیدم که اصال کارتی در داخل تلفن همگانی 
نیست. همچنان با تعجب به مرد روستایی نگاه می کردم که متوجه من شد، مرد 
درحالی که اشاره می کرد ســاکت بمانم، حرفش را ادامه داد تا این که مکالمه 

تمام شد.
بعد آهسته به من گفت: » خواهش می کنم به همسرم چیزی نگو. گاو و گوسفندها 
را قبال برای هزینه عمل جراحیش فروخته ام. برای این که نگران آینده مان نشود، 

وانمود می کنم که دارم با تلفن حرف می زنم.«
در آن لحظه متوجه شدم که این تلفن های با صدای بلند برای خانه نبود! بلکه 

برای همسرش بود که بیمار روی تخت خوابیده بود.
  از رفتار این زن و شــوهر و عشق مخصوصی که بین شــان بود، تکان خوردم. 
عشقی حقیقی که نیازی به بازی های رمانتیک و گل سرخ و سوگند خوردن و ابراز 

تعهد نداشت، اما قلب دو نفر را گرم می کرد.

نمي دونم حوصله دارین این دست نوشته رو بخونین یا نه؟ اصال شما 
آدم با حوصله اي هستین؟

یادم میاد اولین بار این نکته قشنگ رو استادم فرمودن که: 
همون طور که توي جشن ها و مراسم شاد، نورافشاني و روشنایي و 
چراغوني کردن، رکن و اســاس کاره، صبر و حوصله هم رکن و پایه 

زندگیه.
 اما متاســفانه ما غالبا به انــدازه کافي صبور و پرتحمل نیســتیم. 
عمدتا به دنبال نتیجه هاي فوري و سریع هستیم و این یه آفت بزرگ 

واسه موفقیت و پیشرفته.
* هممون مي خوایم توي شغلمون موفقیت هاي کالني رو تجربه 
کنیم اما چندان صبور نیستیم. اگر تالش ها و دوندگي هامون نتیجه 
فوري نده، دلسرد و پشیمون مي شیم و حتي به این فکر مي افتیم 

که شغلمون رو عوض کنیم. 
 * دلمون مي خواد زندگي گرم و شــیریني داشــته باشیم اما امان 

از کم تحملي مون. 
* وقتي بداخالقي ها و رفتار نامناسب همسرمون رو مي بینیم زود 
 از کوره در مي ریم، داد و بیداد و قهــر مي کنیم، یه عده هم که زود 

مي گن تفاهم نداریم و بریم توافقي جدا بشیم! 
* دوســت داریم فرزندان خوبي تربیت کنیم اما تحمل نق زدن ها، 
باال و پایین پریدن ها، استقالل طلبي ها و حتي لجبازي هاي طبیعي 

بچه هامون رو هم نداریم. 
* جالب اینجاست که ما توي طاعت و عبادت خدا هم صبور نیستیم 
و دنبال نتیجه هاي زود و زیاد هستیم. چهار روز نماز و روزه و اندک 

مراقبتي در کنترل نفس داریم اون وقت انتظار داریم درهاي رحمت 
الهي و مائده هاي آســموني که خدا قول داده به روي اولیاي الهي 
باز کنه به روي ما هم باز و ســرازیر بشه، مســتجاب الدعوه بشیم، 
چشمامون به حقایق این عالم باز بشه و در صورت لزوم طي االرضي 

هم بکنیم!
اما دوستان صمیمي؛

 همه ایــن رو باید بدونیــم که الزمــه موفقیت هاي بــزرگ و پ
یشرفت هاي عظیم صبر و تحمله. باید بدونیم که هیچ نهال گردویي 

با چند روز آبیاري گردو نمي ده.
فرقي نمي کنه که شما چه موفقیتي رو مي طلبین. کماالت معنوي 
و بهشــت رو مي خواین، موفقیت هاي شغلي و مالي رو مي خواین، 
زندگي گرم و صمیمانه و فرزندان خوب مي خواین و یا ... اونچه که 
مهمه اینه که باید حوصله داشت، تحمل کرد، ایستادگي کرد و صبور 

بود تا موفق شد.
ظریفي مي گفت: توي ترتیب الفباي فارسي ابتدا » ص« و بعد » ظ« 

است. ابتدا صبر و بعدش ظفر.
 تصمیــم بگیریم و تمریــن کنیم که صبــر و تحمــل و بردباري و 
حوصله مون رو بیشتر کنیم که حضرت علي علیه السالم فرمودند: 

کســي که به مرکب صبر و بردباري سوار باشــد به میدان پیروزي 
خواهد رسید.

و نیز فرموده اند: 
انسان صبور و شکیبا پیروزي را از دست نمي دهد اگرچه زمان آن 

طوالني شود.

هر چند دانمت  مهر،  ای نازنین نباشد            
 امـا روا به عـاشق، پیوستـه کیـن نباشد

هر کس نکرد قبلـه، محراب ابرویت را        
شک نیست که این چنین کس، اهل یقین نباشد
چشمت که خواند آهو؟ آهو نه شیر گیرد!         

زلفت که گفت نافه؟ نـافه که چین ندارد!
ریزد همی کالمت، شهدی به کام جان ها           

حقـا کـه این حالوت در انگبیـن نباشد
با لعل روح بخشت، کوثـر طمـع ندارم          

 با عارض تو کارم، با حور وعین نباشد
بـادا حــرام بر من، دیدار روی خوبان            

از حسن اگر مرادم، حسن آفرین نباشد
با ما مشو مصاحب، گراهل عقل ودینی       
در کوی عشق صحبت، ازعقل ودین نباشد

گرجای باده ساقی، ریزد به ساغرم خون       
نوشم به جان که دانم، قسمت جزاین نباشد
از چیست می کنـد جـا، اندر خزینـه دل؟
گـر گفته ات صغیــرا، در ثمیـن نباشد؟

غیـر از تو میـان تـو و او فـاصله ای نیست
این مرحله طی کن که دگر مرحله ای نیست
زان ره کـــه رونـــد اهـل فنا هرچه ببـینی

نقــش کــف پــا و اثـر قــافــلــه ای نیست
شکر و گلـه از هجــر نشــان می دهد آری
در وصل دگر حالت شکر و گله ای نیست

کـی قسمت هر جـان هوسناک شود وصل
این لقمه بلی در خور هر حوصله ای نیست

شماآدمباحوصلهایهستین؟! مكالمهشوهرروستاییباتلفنبیمارستان

ستاره دریایی مغز ندارد.
فیل ها قادر به پریدن نیستند.

حلزون می تواند سه سال بخوابد.
زبان قوی ترین ماهیچه در بدن است.

روز تولد شما حداقل با ۹ میلیون نفر دیگر یکی است.
قلب انسان می تواند خون را ۱۰ متر به بیرون پرتاب کند.

اثر سیب در بیدار نگهداشتن افراد درشب بیشتر از قهوه 
و کافین است.

هر آمریکایی به طور میانگین ۲ کارت اعتباری دارد.
 شــما نمی توانید با حبس کردن نفس تان خودکشــی 

کنید.
month هیچ کلمــه ای در زبان انگلیســی با کلمــه 

 هم قافیه نمی شود.
مورچه ها بعد از مرگ در اثر سم پاشی به پهلوی راست 

می افتند.
بیشتر هواپیماها صندلی شماره ۱۳ را ندارند.

گربه ماهی بیش از۲۷۰۰۰ عضو چشایی دارد.

صندلی الکتریکی را یک دندانپزشک اختراع کرد.
زنان تقریبا ۲ برابر مردان چشمک می زنند.

خوک ها به دلیــل فیزیک بدنی قادر به دیدن آســمان 
نیستند؟

ســرطان ســینه چنانچه در مراحل اولیه باشد حتی با 
ماموگرافی نمی توان پی به وجود آن برد مگر اینکه چند 

سال از رشد آن گذشته باشد؟ 
بد نیســت بدانید مصرف لیمو تــرش از ابتال به بیماری 

سرطان سینه جلوگیری می کند.
 هر ۱۳ دقیقه یــک کتاب جدیــد در آمریکا منتشــر 

می شود؟
مار می تواند تا نیم ساعت بعد از قطع شدن سرش نیش 

بزند.
آب دریا بهترین ماسک زیبایی پوست می باشد.

جمعیت میمون های هند بالغ بر۵۰ میلیون است.
اولین مردمانی که نخ را کشف کردند وموفق به ریسیدن 

آن شدند ایرانیان بودند.

به راحتی می شــه در دفترچه تلفن کسی جایی 
پیدا کرد ولی به سختی می شه در قلب او جایی 

پیدا کرد.
به راحتی می شــه در مورد اشــتباهات دیگران 
قضاوت کرد ولی به ســختی می شه اشتباهات 

خود را پیدا کرد.
 به راحتی می شه بدون فکر کردن حرف زد ولی 

به سختی می شه زبان را کنترل کرد.
 به راحتی می شــه کســی را که دوستش داریم 
از خود برنجانیم ولی به سختی می شه این رنجش 

را جبران کنیم.
به راحتی می شه کسی را بخشید ولی به سختی 

می شه از کسی تقاضای بخشش کرد.
 به راحتی می شــه قانون را تصویــب کرد ولی 

به سختی می شه به آن ها عمل کرد.
به راحتی می شه به رویاها فکر کرد ولی به سختی 

می شه برای به دست آوردن یک رویا جنگید.
 به راحتی می شه هر روز از زندگی لذت برد ولی 

به سختی می شه به زندگی ارزش واقعی داد.
به راحتی می شه به کسی قول داد ولی به سختی 

می شه به آن قول عمل کرد.
به راحتی می شه دوست داشــتن را بر زبان آورد 

ولی به سختی می شه آن را نشان داد.
 به راحتی می شــه اشــتباه کرد  ولی به سختی 

می شه از آن اشتباه درس گرفت.
به راحتی می شــه گرفت ولی به سختی می شه 

بخشش کرد.
به راحتی می شه یک دوستی را با حرف حفظ کرد 

ولی به سختی می شه به آن معنا بخشید.
و در آخر:

به راحتی می شه این متن را خوند ولی به سختی 
می شه به آن عمل کرد...

خواندنی

- گاندی خطاب به معشوقه اش: 
خوب من، هنر در فاصله هاست... 

 زیاد نزدیک به هم می ســوزیم و زیــاد دور از هم یخ 
می زنیم. 

تو نباید آن کسی باشی که من می خواهم  و من نباید آن 
کسی باشم که تو می خواهی. 

کســی که تو از من می خواهی بسازی یا کمبودهایت 
هستند یا آرزوهایت. 

من باید بهترین خودم باشــم برای تو و تو باید بهترین 
خودت باشی و بشوی برای من...

 خوب مــن هنر عشــق در پیونــد تفاوت هاســت و 
معجزه اش نادیده گرفتن کمبودها...

 کسی را دوســت بدار که دوستت دارد، حتی اگر غالم 
در گاهت باشد؛

و دست بکش از دوست داشتن کسی که دوستت ندارد، 
حتی اگر سلطان قلبت باشد...

فراموش نکن که زمان آدم وفادار رو مشخص می کنه 

نه زبان... 
دریا برای مرغابی تفریحی بیش نیست، اما برای ماهی 

زندگیست... 
برای کسی که دوستت دارد زندگی باش نه تفریح.

- ما انسانها همیشه فکر می کنیم که در آینده قرار است 
اتفاق خاصی بیفتد و یا اینکه می گوییم اگر فردا شود 
فالن کار را خواهم کرد و فکر می کنیم که لذت بردن 
از زندگی فقط در شــرایط خاصی انجام می شود. باید 
بدانیم که در آینده قرار نیست هیچ اتفاقی بیفتد و ما 
همین انسانی خواهیم بود که االن هستیم. باید از لحظه 
حال لذت ببریم و خداوند را برای نعمتهایش شکر گذار 
باشیم. برای مثال راننده هایی رادیده اید که وقتی رنگ 
زرد چراغ راهنما را میبینند سرعت خودرو خود را زیاد 
کرده و سعی می کنند که پشت چراغ قرمز نایستند در 
حالی که فکر می کنند آن طرف چراغ قرمز خبری است 
که اینجا نیست. ما انســان ها باید زندگی حال خود را 
دوست بداریم تا آینده ما، دوست داشتنی متجلی شود.

شمسوموالنا

من تا به حال لب به سیگار نزدم اهل 
رفیق بازی هم نیستم از بچگی هم 
درس می خونم هم کار می کنم!

من اولین بــاره دارم 
با یــه پســر نامحرم 
حــرف مــی زنــم!
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مفاد آرا
10/524 آگه�ی آراء صادره موض�وع قان�ون تعیین تکلی�ف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک کوهپایه 
نظر به اینکه آراء صادره از طرف هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در اداره ثبت اسناد وامالک کوهپایه 
باس��تناد اسناد رس��می مالکیت مش��اعی و اسناد عادی تس��لیمی تصرفات 
مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده ، ل��ذا طبق ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد س��ند رسمی وماده 13 آئین 
نامه اجرائی آن نس��بت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
گردد تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند 
بایستی  پس از انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و 
معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف مدت یک ماه مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
از مراجع قضائی اخذ و به اداره ثبت محل تحویل دهد دراین صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .
 1-     براب��ر راي ش��ماره139460302028000332 تصرفات آق��ای احمد پیکانی 
جندانی  فرزند حسین  بشماره شناس��نامه 28صادره از حوزه3کوهپایه به کد 
ملی 5659779395 در شش��دانگ یک قطعه زمین کش��اورزی و گاوداری احداثی 
متصل به آن  به مساحت 28/8009مترمربع احداثی در قسمتی از پالک یک فرعی 
از 38 اصلی واق��ع درطهمورثات بخش21ثبت اصفهان )مالک رس��مي موضوع 

سنددودانگ مشاع ازششدانگ( محرز گردیده است.
2- براب��ر راي ش��ماره139460302028000330 تصرفات خان��م معصومه قادری 
زفره  فرزند علی  بشماره شناسنامه 111صادره از حوزه23-اصفهان به کد ملی 
5659516106 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 808/13مترمربع احداثی در 
قسمتی از پالک 427- اصلی واقع درمزرعه عبداله بخش19ثبت اصفهان )مالک 

رسمي (محرز گردیده است.
3-برابر راي شماره139460302028000362 تصرفات آقای عبدالفتاح قادری زفره  
فرزند علی  بشماره شناسنامه 18صادره از حوزه کوهپایه به کد ملی 5659423302 
در ششدانگ یک باب خانه به مس��احت 462/01مترمربع احداثی در قسمتی از 
پالک 427- اصلی واقع درمزرعه عبداله بخش19ثبت اصفهان )مالک رسمي نیم 

حبه مشاع (محرز گردیده است.
4-برابر راي شماره139460302028000364 تصرفات آقای عبدالفتاح قادری زفره  
فرزند علی  بشماره شناسنامه 18صادره از حوزه کوهپایه به کد ملی 5659423302 
در ششدانگ یک باب خانه به مس��احت 392/34مترمربع احداثی در قسمتی از 
پالک 427- اصلی واقع درمزرعه عبداله بخش19ثبت اصفهان )مالک رسمي نیم 

حبه مشاع (محرز گردیده است.
5-برابر راي شماره139460302028000366 تصرفات آقای عبدالفتاح قادری زفره  
فرزند علی  بشماره شناسنامه 18صادره از حوزه کوهپایه به کد ملی 5659423302 
در ششدانگ یک باب خانه به مس��احت 233/72مترمربع احداثی در قسمتی از 
پالک 427- اصلی واقع درمزرعه عبداله بخش19ثبت اصفهان )مالک رسمي نیم 

حبه مشاع (محرز گردیده است.
6-برابر راي شماره139460302028000368 تصرفات آقای عبدالفتاح قادری زفره  
فرزند علی  بشماره شناسنامه 18صادره از حوزه کوهپایه به کد ملی 5659423302 
در ششدانگ یک باب خانه به مس��احت 246/80مترمربع احداثی در قسمتی از 
پالک 427- اصلی واقع درمزرعه عبداله بخش19ثبت اصفهان )مالک رسمي نیم 

حبه مشاع (محرز گردیده است.
7- براب��ر راي ش��ماره139460302028000370 تصرفات آق��ای مرتضی مردانی 
تودشکی  فرزند محمد  بشماره شناسنامه 1778صادره از حوزه7-تهران به کد 
ملی 0068125399 دردودانگ ونیم مشاع ازششدانگ مزرعه عباس آباد جشوقان 
پالک 196- اصلی بخش19ثبت اصفهان به مس��احت 20147مترمربع )خریداری 

عادی مع الواسطه ازمالکین رسمي (محرز گردیده است.
8- برابر راي شماره139460302028000373 تصرفات آقای احمد نائینی تودشکی  
فرزندحس��ین  بش��ماره شناس��نامه 7صادره از حوزه23-اصفهان به کد ملی 
5659592880 دریکدانگ ونیم مشاع ازششدانگ مزرعه عباس آباد جشوقان پالک 
196- اصلی بخش19ثبت اصفهان به مس��احت 20147مترمربع )خریداری عادی 

مع الواس��طه ازمالکین رس��مي (محرز گردیده اس��ت.
9- براب��ر راي ش��ماره139460302028000374 تصرفات آقای حس��ین مردانی 
تودشکی  فرزند دیدار قلی  بشماره شناسنامه 890صادره از حوزه کوهپایه به کد 
ملی 5658924863 دردودانگ مشاع ازششدانگ مزرعه عباس آباد جشوقان پالک 
196- اصلی بخش19ثبت اصفهان به مس��احت 20147مترمربع )خریداری عادی 

مع الواس��طه ازمالکین رس��مي (محرز گردیده اس��ت.
تاریخ انتشار نوبت اول :1394/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/15

م الف:28027 – اداره ثبت اس��ناد و امالک کوهپایه
مفاد آرا

10/367 آگهي موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رس�می و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت 

اسناد وامالک خوروبیابانک
برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک خوروبیابانک 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت  لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میشود  در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک تسلیم  
و پس از اخذ رسید،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1.راي شماره  139460302029000128  مورخ 94/05/04  هیات ، موقوفه حسن کوهی 
با تولیت آقای حسن کوهی به شناسه ملی 14000507322 در شش دانگ یک باب 
مغازه به مس��احت 23/60 متر مربع مفروز و مجزی شده از قسمتی از پالک  35 
فرعی از 498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5  ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی 

مع الواسطه ازمالک رسمی آقای علی اکبر افسر یغمایی فرزند علی اصغر
2.راي ش��ماره  139460302029000222  م��ورخ 94/09/08  هی��ات ، آقای عزیزاله 
عسکری  فرزند  علی به شماره شناسنامه 17 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409841565 نس��بت به 1/5 س��هم مشاع از 72 سهم ش��ش دانگ قنات و 
مزرعه قادرآباد  ش��ش دانگ به مس��احت 212/4365 هکتار پالک  3438  اصلی 
واقع درروستای قادرآباد بخش 6  ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه 

ازمالک رسمی آقای سید احمد طباطبایی فرزند سید جعفر
3.راي شماره  139460302029000223  مورخ 94/09/08  هیات ، آقای سید علی اکبر 
طباطبائی فرزند سید هاشم به شماره شناسنامه 30 صادره از خوروبیابانک به 
شماره ملی  5409951808 شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 409/82  متر مربع 
مفروز و مجزی ش��ده از قس��متی از پالک 3430  اصلی واقع درروستای فرحزاد 
بخش 6 ثبت خوروبیابانک خریداری عادی مع الواس��طه ازمالک رسمی مشاعی 

آقای عباس نبی فرزند محمد

4.راي شماره  139460302029000224  مورخ 94/09/08  هیات ، آقای سید علی اکبر 
طباطبائی فرزند سید هاشم به شماره شناسنامه 30 صادره از خوروبیابانک به 
شماره ملی  5409951808 ششدانگ قس��متی از یکباب خانه به مساحت 501/01  
متر مربع مفروز و مجزی شده از قس��متی از پالک 3430  اصلی واقع درروستای 
فرحزاد بخش 6 ثبت خوروبیابانک خریداری عادی مع الواس��طه ازمالک رسمی 

مشاعی آقای عباس نبی فرزند محمد
5.راي شماره  139460302029000225  مورخ 94/09/08  هیات ، آقای سید علی اکبر 
طباطبائی فرزند سید هاشم به شماره شناسنامه 30 صادره از خوروبیابانک به 
ش��ماره ملی  5409951808 ششدانگ یکباب س��اختمان به مساحت 89/16  متر 
مربع مفروز و مجزی شده از قسمتی از پالک 3430  اصلی واقع درروستای فرحزاد 
بخش 6 ثبت خوروبیابانک خریداری عادی مع الواس��طه ازمالک رسمی مشاعی 

آقای عباس نبی فرزند محمد
6.راي ش��ماره  139460302029000235  مورخ 94/10/03  هیات ، آقای رضا نوری  
فرزند  علی به ش��ماره شناس��نامه 20 صادره از خوروبیابانک  به شماره ملی 
5409812735  شش��دانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مس��احت 
121/23 متر مربع پالک 157  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  
خریداری عادی مع الواسطه ازمالکین رسمی مشاعی آقای علی اکبر مقیمی فرزند 

یوسف و ربابه مقیمی فرزند رضا قلی 
7.راي ش��ماره  139460302029000236  مورخ 94/10/03  هیات ، آقای ابوالقاس��م 
فیروزی  فرزند  غالمرضا به ش��ماره شناس��نامه 30 صادره از خوروبیابانک  به 
شماره ملی 5409705890  ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت 117/53 
متر مربع پالک باقیمانده 13 فرعی از 3626  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت 

خوروبیابانک  خریداری عادی ازمالک رسمی آقای حسن کلهر 
8.راي شماره  139460302029000237  مورخ 94/10/03  هیات ، آقای سید محمد آل 
داود  فرزند  حسین به شماره شناس��نامه 56 صادره از حوزه 3 نایین  به شماره 
ملی 5409732456  شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 265/73 متر مربع مفروز 
و مجزی شده از قس��متی از پالک 495  اصلی واقع درش��هر خور بخش 5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواس��طه ازمالک رس��می آقای یحیی امینی 

فرزند حسین 
9.راي ش��ماره  139460302029000238  مورخ 94/10/03  هیات ، خانم فاطمه بیگم 
موسوی  فرزند  سید داود  به شماره شناس��نامه 70 صادره از حوزه 3 نایین  به 
شماره ملی 5409944852  شش��دانگ یکباب خانه به مساحت 206/38 متر مربع 
پالک 161  اصلی واقع درش��هر فرخی بخ��ش 6 ثبت خوروبیابان��ک  خریداری 
عادی مع الواس��طه ازمالکین رسمی مشاعی س��ید غفور موسوی و معصومه 

غالمرضائی 
10.راي شماره  139460302029000239  مورخ 94/10/03  هیات ، خانم فریبا ایزدی 
فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه یک صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
5409908627  چهار دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت شش دانگ  
189/59 متر مربع مفروز و مجزی شده از قسمتی از پالک یک  اصلی واقع در شهر 
خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی علی 

اکبر افسر یغمایی فرزند علی اصغر
11.راي ش��ماره  139460302029000240  م��ورخ 94/10/03  هی��ات ، خانم فاطمه 
جندقی  فرزند  جعفرقلی به ش��ماره شناس��نامه 58 صادره از خوروبیابانک به 
شماره ملی 5409809165 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 414/66  متر مربع 
مفروز  و مجزی ش��ده از قس��متی از پالک  5  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 
ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواس��طه ازمالک رس��می محمد امینی 

فرزند یحیی
12.راي ش��ماره  139460302029000241  م��ورخ 94/10/03  هی��ات ، آق��ای میرزا 
حس��ینقلی بوس��تانی  فرزند  میرزا حسن به شماره شناس��نامه 49 صادره از 
خوروبیابانک به ش��ماره ملی 5409689887 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
201/50  متر مربع پالک  212  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  

خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی حسن محترم فرزند حسین علی
13.راي شماره  139460302029000242  مورخ 94/10/03  هیات ، خانم طاهره رحمت  
فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 69 صادره از خوروبیابانک به شماره ملی 
5409719948  در ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 333/13  متر مربع پالک  37 
فرعی از 498  اصلی واقع درشهر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی 

مع الواسطه از مالک رسمی علی اکبر افسر یغمایی فرزند علی اصغر
14.راي شماره  139460302029000243  مورخ 94/10/03  هیات ، آقای محمد حسن 
عزیز فرزند لطفعلی به شماره شناسنامه 38 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409708423  ششدانگ یکباب مغازه به مس��احت 36/72 متر مربع مفروز 
و مجزی شده از قس��متی از پالک 495  اصلی واقع در ش��هر خور بخش 5 ثبت 
خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواس��طه از مالک رس��می آقای یحیی امینی 

فرزند حسین
15.راي شماره  139460302029000244  مورخ 94/10/03  هیات ، آقای احمد میرزادی  
فرزند  غالمحسین به شماره شناس��نامه 35 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409712102 در ششدانگ یکباب مغازه  به مساحت 32/97 متر مربع  پالک  
453   اصلی واقع در ش��هر خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع 
الواسطه از مالک رسمی آقای سید عبدالحسین ادیب آل داود فرزند سید اسداله

16.راي شماره  139460302029000245  مورخ 94/10/03  هیات ، آقای حمید رشیدی 
فرزند حسینعلی به شماره شناس��نامه 137 صادره از خوروبیابانک به شماره 
ملی 5409731840  ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت 
97/27 متر مربع مفروز و مجزی شده از قسمتی از پالک یک  اصلی واقع در شهر 
خور بخش 5 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه از مالک رسمی علی 

اکبر افسر یغمایی فرزند علی اصغر
17.راي شماره  139460302029000246  مورخ 94/10/03  هیات ، خانم فرشته سادات 
آل داود  فرزند  سید حسن به شماره شناسنامه و شماره ملی 5400003354 صادره 
از خوروبیابانک در ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 115/19  متر مربع  
مفروز  و مجزی شده از قسمتی از پالک  3438  اصلی واقع در روستای قادرآباد 
بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالک رسمی مشاعی 

آقای علی اکبر آل داود  فرزند سید حسن
18.راي ش��ماره  139460302029000247  مورخ 94/10/03  هیات ، آقای احمد رضا 
رحمانی  فرزند مصطفی قلی به شماره شناسنامه یک صادره ازحوزه 3 نائین به 
شماره ملی 5409869915 ششدانگ یکباب خانه  به مساحت 696 متر مربع مفروز 
و مجزی ش��ده از قس��متی از پالک 157 فرعی از 3331  اصلی واقع درروستای 
چاهملک بخش 6 ثبت خوروبیابانک  خریداری عادی مع الواسطه ازمالکین رسمی 

مشاعی آقایان علی افالکی و یار محمد افالکی 
تاریخ انتشار نوبت اول: 30 / 1394/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 15 / 1394/11                                                                                    
م الف:303 محمد علی بیطرف - رئیس ثبت خوروبیابانک 

ابالغ رای 
11/239 ش��ماره دادنامه:9309970350401349 شماره پرونده:9309980350400337 
شماره بایگانی ش��عبه:930362 خواهان: صندوق تامین خس��ارتهای بدنی به 
مدیریت علی جباری با نمایندگی آقای روح اله میرش��فیعی به نش��انی تهران – 
خیابان شهید بهشتی – خیابان احمد قیصر – کوچه مقدس4- پالک11 خوانده: 
آقای محسن ماجدی کریمی به نشانی اصفهان – خانه اصفهان – خیابان گلخانه 
– کوی جنت – کوی بوستان – نبش بن.بست بنفشه  خواسته ها: 1- مطالبه وجه 
بابت... 2- مطالبه خسارت گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه: در خصوص دعوی صندوق 

تامین خس��ارتهای بدنی به طرفیت آقای محس��ن ماجدی کریمی به خواسته 
مطالبه مبلغ 675/000/000 ریال موضوع پرونده کالسه 891355 شعبه 105 دادگاه 
عمومی جزایی اصفهان منته��ی به دادنامه ش��ماره 1853-1389/11/27 که به 
موجب آن خوانده به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مس��لمان در حق اولیاء دم 
مرحوم باقر وداعی محکومیت حاصل و خواهان در اجرای مقررات ماده 10 قانون 
اصالح بیمه اجباری مسئولیت بدنی دارندگان وس��ایل نقلیه موتوری زمینی در 
مقابل اشخاص ثالث معادل مبلغ س��تون خواسته را در حق اولیاء دم پرداخت و 
در اجرای بند ج ذیل ماده 11 قانون فوق الذکر به شرح خواسته تقاضای رسیدگی 
نموده است با تعیین وقت رس��یدگی و دعوت طرفین خوانده با استظهار از وقت 
رس��یدگی مورخه 93/9/23 حضور بهم نرسانده و اصوال دفاعی در قبال دعوی 
مطروحه به عمل نیاورده است فلذا دعوی خواهان وارد تشخیص مستندا به مواد 
198و515و522 قانون آیین دادرس��ی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد 
و هفتاد و پنج میلیون ریال و با احتساب خس��ارت تاخیر در تادیه که بر مبنای 
شاخص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت 
زمان اجرای حکم محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید 
این رای غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه می باشد.م الف:30778 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

مزایده اموال غیرمنقول)اسناد رهنی(
11/257 شماره آگهی:139403902004000259 شماره پرونده:139304002004000344 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه:9301230 1- ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 
15190/32744 مجزی ش��ده از پالک 15190/1594 به مساحت 263/68 مترمربع 
واقع در بخش پنج ثبت اصفهان به آدرس: اصفه��ان – خیابان پروین – خیابان 
حکیم س��نایی – خیابان آذربیگدلی – بعد از مس��جد بالل – پالک 311 که سند 
مالکیت آن در صفحه 340 دفتر 334 با شماره ثبت 60144 ششدانگ به نام محمد 
ایزدپور ثبت و س��ند مالکیت شماره 591156 صادر ش��ده است با حدود: شماال 
درب و دیواریس��ت به بن.بست هش��ت متری به طول 10/04 متر شرقا دیوار به 
دیوار باقیمانده پالک 15190)1594( به طول 25/75 متر جنوبا درب و دیواریست 
به خیاب��ان آذر بهرام به ط��ول 10/34 متر غربا دیوار به دی��وار باقیمانده پالک 
15190)1594( به طول 26 مت��ر و حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارش��ناس 
رسمی پالک فوق به صورت یک باب منزل مسکونی دو طبقه )یک طبقه زیرزمین 
و یک طبقه همکف( به همراه یک واحد تجاری و قدمت ساخت بیش از 15 سال می 
باشد نمای آن سنگ – سیستم برودتی کولر آبی و سیستم گرمایشی آن بخاری 
گازی – آش��پزخانه اپن و کابینت فلزی – سرویس��های بهداشتی کاشی – بدنه 
اتاقها اندود گچ و رنگ روغن – پنجره ها فلزی – دارای انشعابات آب و برق و گاز و 
دو واحد پارکینگ مسقف می باشد ملکی آقای محمد ایزدپور که طبق سند رهنی 
شماره 48649-89/9/13 دفترخانه 129 اصفهان در رهن موسسه قرض الحسنه 
مهر بسیجیان واقع می باشد. 2- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 14874/42/2160 
به مساحت 240 مترمربع با قید اینکه حق احداث واحد تجاری ندارد واقع در بخش 
پنج ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – خیابان کاوه – خیابان گلستان – خیابان 
هس��ا – میدان حج – کوی استاد شهریار – ش��قایق هفتم که اسناد مالکیت آن 
سه دانگ مش��اع در صفحه 173 دفتر 185 ذیل ثبت 36977 و سه دانگ دیگر در 
صفحه 176 ذیل ثبت 36979 شش��دانگ به نام آقای عباس براق س��ابقه ثبت و 
اسناد شماره های 840845و840846 صادر شده اس��ت با حدود: شماال به طول 
10 متر پی است به پی پالک 2159 فرعی ش��رقا به طول 24 متر پی به پی پالک 
2161 فرعی جنوبا به طول 10 متر پی است به خیابان 10 متری غربا به طول 24 
متر پی به پی پالک 2299 فرعی که طبق نظر کارش��ناس رس��می پالک فوق به 
صورت یک باب منزل مسکونی دو طبقه دو واحدی شمالی )یک طبقه60- و یک 
طبقه روی آن( با مساحت عرصه 240 و ساخت 376 مترمربع شامل یک پارکینگ 
مسقف و انباری در پشت بام – اسکلت آن بتن آرمه – نما آجر و سرامیک – حیاط 
موزاییک – آشپزخانه اپن – کابینت آشپزخانه فلزی و بدنه کاشی – سرویسهای 
بهداش��تی کاش��ی –کف پذیرایی و خوابها موزاییک – بدنه پذیرایی و خوابها 
اندود گچ و رنگ روغن – پنجره ها آلومینیوم – دربها چوب و تخته س��ه الیی و 
سیستم گرمایشی آن بخاری گازی و آبگرمکن دیواری و سیستم برودت کولرآبی 
و دارای انش��عابات آب و برق و گاز می باش��د ملکی آقای عباس براق که طبق 
سند رهنی شماره 48649-89/9/13و5907-90/10/7 دفترخانه 129 اصفهان در 
رهن موسسه قرض الحسنه مهر بس��یجیان واقع می باشد و طبق اعالم وکیل 
بستانکار اسناد رهنی فوق فاقد بیمه می باشند. از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه 
مورخ 94/12/4 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
شرقی – چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 
1- مبلغ 8/866/500/000 ریال و 2- مبلغ 2/785/000/000 ریال شروع و به هر کس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود.الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوب��ت در روزنامه زاین��ده رود چاپ اصفهان 
مورخ 94/11/15 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد از 
پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت 
شناسایی معتبر الزامی است. ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایان 
وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حس��اب اداره ثبت اسناد و امالک 

سپرده نماید.م الف:31521 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
حصر وراثت

11/258 خانم مرواری س��عیدی قلعه آقائی دارای شناس��نامه شماره 5 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 544/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد دهقان زاده بشناس��نامه 6 در تاریخ 
1394/04/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به:1- نصیر دهقان زاده قلعه آقائی فرزند محمد ش.ش 5 ت.ت 
1348 صادره از باغبهادران )پس��ر متوفی( 2- فریدون دهق��ان زاده قلعه آقائی 
فرزند محمد ش.ش 297 ت.ت 1350 صادره از اصفهان )پسر متوفی( 3- عباس 
دهقان زاده قلعه آقائی فرزند محمد ش.ش 2630 ت.ت 1354 صادره از باغ بهادران 
)پسر متوفی( 4- فریبا دهقان زاده قلعه آقائی فرزند محمد ش.ش 423 ت.ت 1346 
صادره از اصفهان )دختر متوفی( 5- فاطمه دهقان زاده قلعه آقائی فرزند محمد 
ش.ش 2629 ت.ت 1353 ص��ادره از لنجان )دختر متوف��ی( 6- معصومه دهقان 
زاده قلعه آقائی فرزند محمد ش.ش 412 ت.ت 1356 صادره از باغبهادران )دختر 
متوفی( 7- هاجر دهقان زاده قلعه آقائی فرزند محمد ش.ش 2 ت.ت 1358 صادره 
از باغبهادران )دختر متوفی( 8- خدیجه دهقان زاده قلعه آقائی فرزند محمد ش.ش 
477 ت.ت 1363 صادره از باغبهادران )دختر متوفی( 9- مرواری س��عیدی قلعه 
آقائی فرزند فتح اله ش.ش 5 ت.ت 1325 صادره از باغبهادران )همس��ر متوفی( 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف:1197 ش��عبه پانزدهم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان لنجان
حصر وراثت

11/259 خانم اشرف ش��اه بندری سورانی دارای شناس��نامه شماره 5 به شرح 
دادخواست به کالسۀ 611/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 

و چنین توضیح داده که شادروان نورعلی ش��اه بندری سورانی بشناسنامه 69 
در تاریخ 1384/1/3 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به:1- اشرف شاه بندری س��ورانی ش.ش 5 ت.ت 1338 
)فرزند( 2- سکینه شاه بندری س��ورانی ش.ش 3 ت.ت 1343 )فرزند( 3- علیرضا 
شاه بندری ش.ش 18 ت.ت 1345 )فرزند( 4- مهدی شاه بندری سورانی ش.ش 13 
ت.ت 1352 )فرزند( 5- ناصر شاه بندری سورانی ش.ش 273 ت.ت 1353 )فرزند( 
6- غالمحسین شاه بندری ش.ش 274 ت.ت 1354 )فرزند( 7- خورشید اسماعیلی 
سورانی ش.ش 6 ت.ت 1312 )همسر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف:341 شورای حل اختالف بخش کرون 
مزایده 

10/390 اجرای احکام مدنی ش��عبه 8 دادگاه عمومی حقوق��ی اصفهان در نظر 
دارد جلس��ه مزایده ای با مش��خصات زیر برگزار نماید. پرونده اجرایی کالسه 
398/94ج/8 محکوم له زهره ابراهیمی آفارانی فرزند حسن به آدرس اصفهان – 
خیابان خرم – کوچه مسجد فرشته – پالک 20 و علیه آقای حمیدرضا – محمد 
– مرضیه- طیبه – طاهره – فاطمه- ملوک – غالمحسین – محمدعلی- غالمرضا 
– حسین-مرتضی – الهه – الهام –اعظم – علی –حمیدو محمد همگی صادقی 
و مریم موذنی آفارانی ب��ه آدرس اصفهان – خ.خرم – کوچه ش��هید محمدتقی 
ابراهیمی – پالک79 و شهرداری منطقه2 اصفهان. طبق نظریه کارشناس رسمی 
دادگستری: مورد مزایده شش��دانگ پالک ثبتی ش��ماره 16/675 بخش 14 ثبت 
اصفهان به صورت یک باب منزل مسکونی به مساحت حدود 200 مترمربع عرصه 
و حدود 120 مترمربع اعیانی با دیوارهای باربر و سقف آهن و آجر فاقد نما دربها 
و پنجره ها پروفیل، دارای انش��عابات خدماتی الزم به آدرس اصفهان –سه راه 
صمدیه – خیابان ش��هیدان غربی – نبش خیابان آیت اله مدرس نجفی –مقابل 
بانک صادرات به ارزش 8/000/000/000 ریال )هش��ت میلی��ارد ریال( ارزیابی و 
اعالم گردیده که در روز پنجش��نبه مورخ 94/12/6 ساعت 10 صبح در محل این 
اجراء واقع در )اصفهان – خیابان نیکبخت – جلوتر از دادگستری کل اصفهان – 
ساختمان اجرای احکام حقوقی – طبقه چهارم – اجرای احکام 8 حقوقی اصفهان( 
برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده ضمن هماهنگی 
با این اجرا از ملک به آدرس فوق دیدن کرده و با سپردن 10% ارزش اموال به حساب 
سپرده دادگستری به شماره 2171290210008 نزد بانک ملی دادگستری اصفهان 
و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلس��ه مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت 
پایه شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.م الف:29115 

اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی 

11/262 شماره ابالغیه:9410103734104472 شماره پرونده:9409983734100525 
ش��ماره بایگانی ش��عبه:940605 خواهان محمدرضا کبریائی دادخواس��تی به 
طرفیت خوان��ده مهدی نیک سرش��ت به خواس��ته مطالبه وجه چ��ک و تامین 
خواسته تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان نطنز نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه دادگاه عمومی)حقوقی( شهرس��تان نطنز واقع در نطنز ارجاع و به کالسه 
9409983734100525 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/19 و ساعت 09:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 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 نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف:375 شعبه دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان نطنز
ابالغ وقت رسیدگی

11/265 در خصوص پرونده کالسه 114/94 خواهان شرکت بهسامان سنگ نقش 
جهان با مدیریت عامل��ی آقای مهدی کرمانی اصفهانی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه چک به طرفیت آقای عبدالحسین کبیری سدهی فرزند محمدعلی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 94/12/19 ساعت 4عصر 
تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خیابان کمال اسماعیل 
جنب بانک مسکن پ72 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:31909 شعبه 47 حقوقی مجتمع شماره 3 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

11/266 در خص��وص پرونده کالس��ه 1113/94 خواه��ان حمیدرضا خیراللهی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت علی ظاهری پسند تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 94/12/19 ساعت 4/30عصر تعیین 
گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف 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:31950 شعبه 31 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
احضار 

11/267 شماره درخواست:9410460353300016 شماره پرونده:9209980358001515 
شماره بایگانی شعبه:930080 نظر به اینکه در پرونده 930080 شعبه 107 کیفری 
دو شهر اصفهان حسب شکایت آقای بهمن کیانی اش��ترجانی فرزند مطلب با 
وکالت آقایان عباس شایسته مهر و اس��ماعیل ربیعی علیه آقای رسول نائمی 
فرزند احمد به اتهام انتقال مناف��ع مال غیر مطرح نموده که در وقت رس��یدگی 
مورخه 1394/12/17 ساعت 9 صبح دراین ش��عبه می باشد نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب مصوب س��ال 1392 در امور کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا نامبرده از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه 
به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت پاسخگویی به 
اتهام وارده و دفاع از خود احضار گردد در صورت عدم حضور در دادگاه تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:32032 ش��عبه 107 دادگاه کیفری دو ش��هر 

اصفهان)107 جزایی سابق(
احضار 

11/268 شماره درخواست:9410460353300015 شماره پرونده:9209980359201354 
شماره بایگانی شعبه:930717 نظر به اینکه در پرونده 930717 شعبه 107 کیفری 
دو شهر اصفهان حسب شکایت خانمها پروین و افسانه بیات دهکردی فرزندان 
محمدتقی علیه آقایان محمد انگش��تر س��از و علی دالل به اتهام سرقت مطرح 
نموده که در وقت رسیدگی مورخه 1394/12/15 ساعت 10 صبح دراین شعبه می 
باشد نظر به اینکه متهمان مجهول المکان می باشد حسب ماده 174 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب مصوب سال 1392 در امور کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبردگان از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشانی کامل 
خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود احضار گردد در صورت عدم 
حضور در دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.م الف:32033 ش��عبه 107 

دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)107 جزایی سابق(



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام علی علیه السالم:
 ايثار ، عالى ترين خصلت اخالقى است.
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آشپزی

گوناگون

    

 م�واد الزم کتل�ت ک�دو : کدوی رن��ده ش��ده2 فنجان، س��یر له ش��ده
  نی��م قاش��ق چایخوری، آویش��ن نیم قاش��ق چایخ��وری، ریحان خش��ک 
 نیم قاش��ق چایخ��وری، جعف��ری100 گ��رم، نم��ک و فلفل س��یاه کمی،

تخم مرغ بزرگ1 عدد، آردسه چهارم فنجان، روغن نباتی نیم فنجان.

دستور تهیه کتلت کدو :  کدوها را بشویید و سر و ته آنها را ببرید. با طرف 
 س��وراخ درش��ت رنده کدوها را رنده کنید. در نهایت بای��د دو فنجان کدوی 
رنده شده داشته باش��ید. سیر، آویش��ن، ریحان، نمک و فلفل را در کاسه ای 
مخلوط کنید. خوب هم بزنید تا یکنواخت شود. مزه آن را بچشید و در صورت 

نیاز نمک و فلفل اضافه کنید.
اگر کمی نمک و فلفل آن بیشتر شد اشکالی ندارد. زیرا وقتی آرد و تخم مرغ را 
اضافه می کنید، مزه آن کمتر می شود. تخم مرغ را در کاسه ای بشکنید. خوب 
هم بزنید و به کدوها اضافه کنید. سه چهارم فنجان نیز آرد اضافه کنید.همه 
مواد را خوب مخلوط کنید تا مخلوط یکنواختی به دست آید. نیم فنجان روغن 
را در ماهیتابه کوچکی بریزید. روی اجاق داغ کنید تا حباب بزند. نباید دود آن 
دربیاید ولی اگر این طور شد شعله را کم کنید. از مخلوط کدو یک قاشق داخل 
ماهیتابه بریزید و آن را سرخ کنید. هر دو طرف کتلت ها را سرخ کنید و وقتی 

طالیی شدند. از روغن دربیاورید. روغن اضافی آنها را بگیرید و سرو کنید.
 خواص سیر:

 مصرف سیر مقدار کلسترول خون را پایین می آورد. مقدار LDH را کاهش 
می دهد. برای این منظور مقدار توصیه ش��ده  آن30 گرم در روز است. جالب 
است که با مصرف سیر در چند ماه اول مقدار کلسترول ممکن است باال رود 
 و علتش این است که کلسترول از نسوج خارج شده و داخل خون می شود که 
از آنجا دفع ش��ود، بعد از اینکه کلس��ترول به حالت عادی رس��ید باید برای 

نگهداری آن روزی نصف سیر خام مصرف کرد.

آداب خاکس��پاری هم مانند بس��یاری از چیزهای دیگر باعبور از مرزها 
تغییر می کند.

بسیاری از این آداب و رس��وم آن چنان عجیبند که گاه گمان می کنید 
حقیقت ندارند، اما با وجود پیشرفت و گام هایی به سوی مدرنیته ،هنوز 

هم این رسوم برقرارند. 

دفن آس��مانی یکی از آداب خاکسپاری اس��ت که در تبت مرسوم است 
و راهبان مجازند که اجس��اد را تکه تکه کرده، اس��تخوان ها را آس��یاب 
 کرده و بقایا را به کرکس ها بدهند. آویزان کردن تابوت رسمی است که 
تابوت عزیز از دس��ت رفته با طناب به صخره ای بسته و آویزان می شود. 

این رسم مربوط به مردم » BO « در جنوب غربی چین است.
 تابوت های فانتزی رس��می اس��ت که در برخی نقاط دنیا برقرار اس��ت.

تابوت های مرگ بنا به عالیق شخص به اشکال مختلف؛ ماهی، ماشین، 
هواپیما، دوربین و ... ساخته می شود.

 در تمدن مایاها رس��م بر این بود که جس��د عزیز از دس��ت رفته درست 
زیر خانه دفن می شد تا دوری اش زیاد محسوس نباشد.

 رس��م عجیب فیجی ها برای خاکس��پاری ای��ن بود که ب��ه هنگام دفن 
افراد مهم یکی از اعضاء خانواده، دوستان، خدمتکار یا یک حیوان خانگی 

را خفه کرده و همراه او دفن می کردند!
 رس��م س��اتی، رس��می اس��ت که هندوها آن را دنب��ال م��ی کردند و 
 در آن زمان ها همسر مرد فوت شده را زنده زنده سوزانده و همراه او دفن 
 م��ی کردن��د ت��ا ب��ه عقی��ده خودش��ان وف��اداری او را ثاب��ت کنند. 

زنان زنده مدفون شده پس از این کار یک الهه محسوب می شدند.
در چین قدیم هرچه مراس��م خاکس��پاری ش��لوغ تر ب��ود آن خانواده 
خوش��بخت تر بودند بنابراین بازماندگان برای جذب شرکت کنندگان 
 در مراس��م دس��ت به هر کاری می زدند، حتی آوردن گروه موس��یقی 

و رقصنده!

کتلت کدو

خاکسپاری های عجیب  در کشورهای مختلف

مهارت های زندگی

به عنوان یک کدبانوی مقتصد صرفه جویی کنید: صرفه جویی، روشی مفید 
برای کاهش هزینه هاست. مصرف را باید تابع شرایط خانواده و اهداف آن تنظیم 
کنید. توصیه می شود هیچ گاه مصرف خانواده تان را براساس چشم و هم چشمی 
به کسانی که شرایط مالی و نیازهای متفاوتی نسبت به شما دارند یا زیاده خواهی 
غیر ضروری و افراطی، بنا نکنید. به یقین بپذیرید صرفه جویی بهترین راه کاهش 
هزینه هاست و شما به عنوان یک بانوی مدبر و مدیر با استفاده از روش های مختلف 

می توانید صرفه جویی را هنر خود و فرزندان تان کنید.
در نخستین گام بهتر است علم مصرف کردن صحیح را بدانید. برای مثال در مورد 
کاهش مصرف برق، اگر به روش های نوین کاهش مصرف برق توجه داشته باشید 
و از المپ ها یا لوازم برقی کم مصرف استفاده کنید یا در ساعات اوج مصرف، میزان 
مصرف تان را به حداقل برس��انید یا برای صرفه جویی در مصرف آب از شیرهایی 
استفاده کنید که مصرف آب را کاهش می دهد و...، می توانید صرفه جویی زیادی را 
در بلند مدت داشته باشید، بدون شک با صرفه جویی در مصرف برق و آب، می توانید 

سرمایه اولیه را در دراز مدت برگشت دهید.
در دومین گام الزم است آموزش ببینید و تمرین کنید؛ برای کاهش هزینه ها الزم 

است در دو بخش خرید انواع کاال و نحوه مصرف آنها کسب آگاهی کنید. 
یک کدبانو مقتصد پدر خانواده را یاری می کند: مشکالت اقتصادی چند سال 
اخیر باعث شده است مرد خانواده به تنهایی نتواند عهده دار تامین مخارج زندگی و 
خانواده شود، بی شک در این راستا، شما به عنوان شریک و همدم زندگی همسرتان، 
باید به کمک او بشتابید و برای درآمدزایی هر چه بیشتر، از هرآنچه که برای بهبود 
ش��رایط اقتصادی خانواده می توانید انجام دهید، دریغ نکنید. اگر بانوی شاغلی 

هستید، درآمد تان را در حساب مشترک زندگی مشترک تان به اشتراک بگذارید، 
این کار همس��رتان را دلگرم و امیدوار می کند اما اگر خانه دار هستید، از هنرها و 
استعدادهای بسیارتان همچون آشپزی، خیاطی، عروسک سازی، شمع سازی و... 

در جهت درآمد زایی نهایت استفاده را ببرید.

چگونه کدبانوی مقتصد شوید؟

 » تفکر مثبت « یکی از رایج ترین توصیه هایی است که به افراد عالقه مند 
به رشد فردی می شود. اغلب گفته می شود که اگر افکار منفی داشته باشید 
موفقیت و شادمانی تقریبا غیرممکن است. در این مقاله بررسی می کنیم 

که این مساله درست است یا خیر؟
افکار منفی از کجا می آیند؟

اگر شما افکار منفی داش��ته باش��ید مانند: » من احتماال در پروژه جدید 
موفق نمی شوم «، » او واقعا مرا دوست ندارد« و » من دوباره کار را درست 
 انجام نمی دهم.« این جمالت در نتیجه باورهای منفی اس��ت که بیش��تر 
 در زندگی ش��ما وجود داش��ته اس��ت. برای مثال در جمله » من احتماال 
در پروژه جدید موفق نمی ش��وم « در نتیجه این باور می تواند باشد: » من 
آنقدرها خوب کار نمی کنم « و » من توانایی کافی ندارم.« یا جمله » او واقعا 
مرا دوست ندارد « نتیجه این باور می تواند باش��د: » من دوست داشتنی 
نیستم« و » مردها راستگو نیستند « و همچنین جمله » من دوباره کار را 
درست انجام نمی دهم.« نتیجه این باور می تواند باشد: » من هیچ کاری را 

به طور مطلوب نمی توانم انجام دهم.«
 بنابراین عاملی که ش��ما را از رسیدن به موفقیت و ش��ادمانی بازمی دارد 
افکار منفی نیس��ت بلکه باید گفت این افکار بازتاب نوع نگاه شما به جهان 
است. شما همیشه با باورهای خود درباره زندگی، مردم و خودتان زندگی 
می کنید. حتی اگر شما از افکار منفی خالص شوید باز هم باورها در زندگی 

شما وجود دارند.
مردم برای دورشدن از افکار منفی چه کار می کنند؟

 اگر ش��ما س��عی کنید از افکار منفی خود ف��رار کنید؛ نمی توانی��د آنها را 
از بین ببرید. در بدترین حالت شما فقط نتوانستید در حذف این افکار موفق 
 شوید، اما در بهترین حالت این افکار از ذهن ش��ما دور شده اند ولی هنوز 
از بین نرفته اند بلکه به صورت پنهانی هدایت می شوند. این افکار مثل توپی 
هستند که تالش می کنید زیر آب نگه دارید. ش��ما می توانید برای مدت 
کوتاهی توپ را زیر آب نگه دارید اما در نهایت از این کار خسته می شوید و 

توپ از آب خارج می شود.
باورهایی که درباره خود و زندگی دارید عام��ل به وجود آمدن افکار منفی 
شماس��ت، در این ش��رایط مثبت اندیش��ی فایده ای ندارد. چون ممکن 
 اس��ت حتی هنگامی که هیچ فکر منفی ندارید دچار سوءظن شده و برای 

خالص شدن از شر افکار منفی انرژی خود را هدر دهید.
عالوه براین افکار و احساس��ات سرکوب ش��ده معموال زمانی که انتظارش 
را ندارید در رفتارتان آشکار می شوند. اغلب این افکار به صورت اضطراب 
و نگرانی خود را نش��ان می دهند و این در حالی اس��ت که ما از منبع این 
اضطراب و نگرانی ها بی اطالع هس��تیم و گمان می کنیم بدون دلیل بروز 
کرده اند. تحقیقات زیادی نش��ان می دهند که سرکوب احساسات منفی 
باعث بروز بیماری می شود. به جای س��رکوب بهتر است وجود این افکار و 
احساسات را تایید کنیم. برخی انس��ان ها هر روز جلوی آینه می ایستند 
 و با صدای بلند می گویند » من خیلی خوب هس��تم. م��ن می توانم. من 

دوست داشتنی هستم.« به ندرت پیش می آید که این تمرین بتواند افکار 
شما را تغییر دهد.

  دلیل آن این اس��ت که ش��ما می دانید آنچه را در م��ورد خودتان بر زبان 
می آورید صحیح نیست. وقتی با صدای بلند می گویید: » من خیلی خوب 

هستم.« با خود می اندیشید: » اما من می دانم این طور نیست.«
»من می توانم.« - » اما من می دانم این طور نیست.«

»من دوست داشتنی هستم.« - » اما من می دانم اینطور نیست.«
روش دیگر برای اینکه بفهمید چرا گفتن جمالت مثبت همیش��ه جواب 
نمی دهد این است که از خود بپرسید: » چه کسانی جلوی آینه می ایستند 
و جمالت مثبت را تکرار می کنند؟« کس��انی که واقعا به این جمالت باور 
داشته باش��ند هرگز آنها را بر زبان نمی آورند. درواقع کسانی که جمالت 
 مثبت را درباره خودش��ان ب��ه کار می برند، م��ی خواهند از اف��کار منفی 

فرار کنند.
چگونه می توان افکار منفی را از بین برد؟

 بنابرای��ن اگر تفک��ر مثبت ج��واب نم��ی دهد پ��س راه حل چیس��ت؟ 

همان طور که دیدیم باورهای منفی ما تقریبا تمام افکار منفی ما را به وجود 
می آورند. یک باور در واقع همان چیزی اس��ت که ما احس��اس می کنیم 
واقعیت دارد. تا زمانی که ما احساس می کنیم : » من خیلی خوب نیستم. 
من از عهده کارهایم بر نمی آیم. من دوست داشتنی نیستم.« این جمالت 
واقعا در مورد ما صحیح اس��ت و ما ب��ر مبنای آنها زندگی م��ی کنیم. این 
باورهای ما هستند که به ما می گویند چگونه احساس کنیم، چگونه زندگی 
کنیم و چگونه بفهمیم. تنها راه موثر برای از بین بردن افکار و باورهای منفی 
 این اس��ت که باورهای زندگی خودمان را تغییر دهیم نه اینکه سعی کنیم 
بر افکار منفی سرپوش بگذاریم یا وانمود کنیم افکار منفی از بین رفته اند.

منبع اولیه احتمالی یک باور زندگی خود را پیدا کنید. چه اتفاقی افتاد که 
به این باور رسیدید؟ برای مثال بیش��تر والدین وقتی فرزندانشان مطابق 
 میل آنها رفتار نمی کنند آنها را مورد سرزنش قرار می دهند و این کار باعث 
 به وجود آمدن ای��ن باور می ش��ود:» من خیلی خوب نیس��تم.« فرزندان 
به حضور فیزیکی والدین خود نیاز دارند. با توجه به این نکته در صورتی که 
والدین این حضور فیزیکی را از فرزندان خود دریغ کنند باعث می شود این 

باور در آنها به وجود بیاید: » من مهم نیستم.«
هنگامی که منبع یک باور مش��خص ش��د متوجه می ش��وید که باور شما 

تفسیری از تجربیات شما است. 
 بنابراین تفاس��یر دیگری هم برای باور ش��ما می تواند وجود داشته باشد. 
در اینجاست که متوجه می شوید باور ش��ما تنها بخشی از واقعیت است و 

نه تمام واقعیت.
 برای مثال وقتی از س��وی والدین خود برای انجام ندادن کاری س��رزنش 
 می ش��وید می توان این ط��ور برداش��ت کرد که ش��ما از عه��ده آن کار 
بر نمی آیید. همچنین می توان این طور تفس��یر کرد که پدر و مادر ش��ما 
انتظارات غیرمنطقی از ش��ما دارند یا ممکن است پدرو مادر شما در مورد 
 توانایی ش��ما برای انجام کاری اشتباه کرده باش��ند و یا ممکن است شما 
 در انجام دادن کار به خصوصی توانایی نداش��ته باش��ید. مس��لم است که 
نمی توان نتیجه گرفت شما برای کارهای دیگر هم توانایی ندارید. ممکن 
 است شما به دلیل کم سن و س��ال بودن نتوانید کاری را انجام دهید و این 

به معنی این نیست که هرگز نمی توانید آن کار را انجام دهید.
می توان باور را دید؟

خودتان را در حوادثی که باعث ایجاد یک باور شدند قرار دهید و از بیرون 
به خودتان بنگرید و از خودتان بپرس��ید: » آیا می توانم آن باور زندگی ام 
را ببینم؟« پاسخ افراد به این سوال همیشه این اس��ت: » بله، شما هم اگر 
 آنجا بودید می توانس��تید ببینید.« ح��ال از خود بپرس��ید: » آیا من واقعا 
می توانم آن را ببینم؟« اگر شما واقعا بتوانید یک باور زندگی خود را ببینید 
 باید بتوانید آن را با یک رنگ، ش��کل و موقعیت توصی��ف کنید. حال آنکه 
 نم��ی توانید توصیفی از ظاهر یک باور داش��ته باش��ید. در حقیقت ش��ما 
نمی توانید یک باور را ببینید بلکه فقط ح��وادث و رویدادها را می بینید. 

باورها فقط در ذهن شما نقش می بندند.
علتی که برای یک فکر منفی پیدا کردید و ادعا می کنید که می توانید آن 
را ببینید در واقع فقط یک تفسیر از تمام تفاسیری است که در ذهن شما 
 به وجود آمده است. شاید از خودتان بپرس��ید پس رویدادهایی که باعث 
به وجود آمدن یک باور شده اند هیچ معنا و مفهومی ندارند؟ قبل از اینکه 
ش��ما به آنها معنی بدهید چه مفهومی داش��تند؟ می توانی��د دریابید که 
 این رویدادها مفاهیم متعددی دارند. البت��ه هیچ مفهوم واحدی برای آنها 
نمی توان متصور ش��د. می توان گفت رویدادها مفهوم مش��خص و ثابتی 

ندارند و این شما هستید که در ذهن خود به آنها مفهوم می دهید.
به طور خالصه می توان گفت: باورها واقعیاتی هستند که احساس می کنیم 
حقیقت دارند. آنها حقایق جهان پیرامون ما می باشند. ما باورهای خودمان 
را قبول داریم چون تصور می کنیم می توانیم آنها را ببینیم. در صورتی که 

هرگز نمی توانیم آنها را ببینیم. آنها فقط در ذهن ما وجود دارند.
 به ج��ای اینک��ه مثب��ت بیاندیش��ید س��عی کنی��د باورهایی ک��ه باعث 
به وجود آمدن افکار منفی شدند را از بین ببرید. زمانی که برای مثبت فکر 

کردن تالش نمی کنید در واقع مثبت خواهید بود.

آیا مثبت اندیشی تغییر ایجاد می کند ؟

 شرکت عمران ش��هر جدید مجلس��ی وابس��ته به وزارت راه و شهرس��ازی در نظر دارد مطابق 
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