
W W W . Z A Y A N D E R O U D . C O M
No. 1819  March 5. 2016    16 PagesSociety. Cultural Newspaperinfo @zayanderoud.com شنبه  15   اسفند 1394 | 25 جمادى االول   1437      شمار ه  1819   / 16 صفحه  |    قيمت:1000 تومان روزنامه فرهنگى ،اجتماعى ،سياسى ،اقتصادى  و ورزشى

نايب رييس اتاق بازرگانى مطرح كرد:

سرمايه گريزى اصفهان
 به واسطه سختگيرى ادارات 

در اجراى قوانين

13 2 12

وقتـى
 همـه مقصرنـد

آمريكا با بدعهدى
 نمى تواند باعث توقف
 برجام شود

كانون فرهنگى هنرى 
مساجد به يك مدل جهانى 
گسترش يابد
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ــفند ماه به عنوان« هفته  در ايران، روز 15 تا 22 اس
منابع طبيعى» نامگذارى شده است كه نخستين روز 
اين هفته يعنى 15 اسفند «روز  درختكارى » است...

عضو كميسيون اقتصادى مجلس با انتقاد بر اينكه بيمه 
كارگران كشاورزى به هر بهانه اى قطع مى شود، گفت: 

بيمه كشاورزى بايد حامى روزهاى بازنشستگى...

فقط كافى است، پله هاى د  اد  گاه هاى خانواد  ه را باال، 
ــرانى بنشينيم كه د  ر  پايين كنيم و به د  رد   د  ل همس
انتظار نوبت هستند   تا از د  ليل تصميم بر جد  ايى شان...

ــراى برنامه هاى مختلف  ــگاه نوروزگاه اصفهان با اج نمايش
ــود. ــام نوروز برگزار مى ش ــتانه اي فرهنگى و هنرى در آس

 ويژه برنامه فرهنگى هنرى نوروزگاه با هدف معرفى...

به مناسبت روز درختكارى 

بيمه كارگران كشاورزى 
به هر بهانه اى قطع مى شود 

آوار خيانت  بر سر
 خانواده هاى ايرانى 

نقالى و شاهنامه خوانى
در نوروزگاه اصفهان 
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ــه اينكه قيمت  ــاره ب ــس اتحاديه هتلداران اصفهان با اش ريي
ــت، گفت:  ــى نخواهد داش ــا در ايام نوروز هيچ افزايش هتل ه
تاكنون حدود 40 درصد ظرفيت هتل هاى اصفهان براى ايام 
ــاره به فعاليت 95  ــده اند. مهدى نريمانى، با اش نوروز رزرو ش
هتل در آستانه نوروز 95، اظهار كرد: مجموع ظرفيت هتل و 
مهمان پذيران استان اصفهان، 16 هزار و 500 تخت بوده كه 
تا 25 هزار تخت براى نوروز قابل افزايش است. رييس اتحاديه 
ــاى اصفهان براى  هتلداران اصفهان در خصوص نرخ هتل ه
ــال 94 نرخ هتل ها بين هشت تا  ايام نوروز،گفت: درطول س
12 درصد افزايش يافت، اما براى نوروز 95 هيچ افزايش قيمتى 
نداريم. وى همچنين به مسافران توصيه كرد كه در هفته دوم 
ــگرى  ــد از آثار تاريخى و جاذبه هاى گردش نوروز براى بازدي
اصفهان، به اين شهر سفر كنند؛ چرا كه درخواست رزرو هتل ها 

در هفته نخست بسيار باالست....

هتل هاى اصفهان نـوروز 95
 گران نمى شوند

2

ــالمى گفت:  ــداران انقالب اس ــپاه پاس فرمانده كل س
ــرز هاى  ــى بيش از م ــى و اجتماع ــاى فرهنگ مرز ه
ــر در مفاهيم قرآنى  ــت. لذا تدب خاكى مورد تهديد اس
ــت.  ــالب و نظام اس ــداوم انق ــكار ت ــن راه ــم تري مه
ــرآن  ــابقات ق ــرى در مس ــكر جعف ــردار سرلش س
ــور، در مجتمع  ــر كش ــپاه سراس خانواده كاركنان س
ــرآن را  ــم و محتواى ق ــر در مفاهي ــام رضا(ع)،تدب ام
مهم ترين راهكار دفاع از ارزش ها و تداوم نظام و انقالب 
دانست. فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى با 
اشاره به اقدامات مناسب صورت گرفته در زمينه تدبر 
در قرآن اظهار كرد: تدابير مقام معظم رهبرى در زمينه 
تدبر در مفاهيم قرآن باعث شد تا امروز اين امر مهم در 

كشور و در...

مرز هاى فرهنگى و اجتماعـى 
بيش از مرز هـاى خاكى

 مورد تهديد است

عيدى اصفهانى ها پيش از فرا رسيدن 
نوروز به نيازمندان؛

بهـار همـدلى
 شـكوه مهربانـى 

شور نيكوكارى

12
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معاون عربى و آفريقايى وزير امور خارجه گفت: كسانى كه حزب اهللا 
را تروريسم مى خوانند خواسته و ناخواسته وحدت و امنيت لبنان را 

هدف قرار داده اند.
ــورهاى عضو اتحاديه عرب در بيانيه پايانى سى و سومين  وزراى كش
ــور تونس، حزب اهللا لبنان را گروه تروريستى  ــت خود در كش نشس

معرفى كرده و آن را عامل بى ثباتى دانستند.
اميرعبداللهيان معاون عربى و آفريقايى وزير امور خارجه اظهار كرد: 
تروريسم خواندن حزب اهللا موثرترين جريان مقاومت و بى توجهى به 
ــتى، خطاى جديدى است كه به نفع ثبات و  جنايات رژيم صهيونيس

امنيت منطقه نيست.
ــان در خط مقدم  ــه گفت: ما به حزب اهللا لبن معاون وزير امور خارج
ــم در  ــتاز مبارزه با تروريس ــتى و پيش مقاومت عليه رژيم صهيونيس

منطقه افتخار مى كنيم.
ــات لبنان و  ــدت ملى، امنيت و ثب ــان تصريح كرد: وح اميرعبداللهي
ــجام همه گروه هاى لبنانى سياست اصولى جمهورى  حمايت از انس

اسالمى ايران است.
ــازمانى  ــوراى همكارى خليج فارس، همه اركان حزب اهللا را « س ش
ــه تصميماتى اتخاذ  ــتى» خواند و اعالم كرد كه در اين زمين تروريس

كرده است.
ــكل از رژيم سعودى،  ــوراى همكارى خليج فارس متش اين اقدام ش
امارات، بحرين، قطر، كويت و عمان با اعتراض شديد در داخل لبنان 

مواجه شده است.
رژيم سعودى پيش تر نيز حزب اهللا لبنان را يك سازمان تروريستى 

خوانده بود. 
به نظر مى رسد اقدامات و تحريكات رژيم سعودى منجر به صدور اين 

بيانيه در شوراى همكارى خليج فارس شده است.

اميرعبداللهيان:

كسانى كه حزب اهللا  را تروريسم
 مى خوانند وحدت لبنان را هدف قرار داده اند

ــداران انقالب اسالمى گفت:  فرمانده كل سپاه پاس
ــش از مرز هاى  ــى و اجتماعى بي ــاى فرهنگ مرز ه
خاكى مورد تهديد است. لذا تدبر در مفاهيم قرآنى 

مهم ترين راهكار تداوم انقالب و نظام است.
ــرآن  ــابقات ق ــرى در مس ــكر جعف ــردار سرلش  س
ــور، در مجتمع  ــپاه سراسر كش خانواده كاركنان س
ــواى قرآن را  ــر در مفاهيم و محت ــام رضا(ع)،تدب ام
ــداوم نظام و  ــاع از ارزش ها و ت مهم ترين راهكار دف

انقالب دانست.
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى با اشاره 
ــب صورت گرفته در زمينه تدبر در  به اقدامات مناس
قرآن اظهار كرد: تدابير مقام معظم رهبرى در زمينه 
تدبر در مفاهيم قرآن باعث شد تا امروز اين امر مهم 

در كشور و در ميان قاريان گسترش يابد.
ــه مرز هاى  ــا بيان اينك ــداران ب ــپاه پاس فرمانده س
ــاى خاكى  ــش از مرز ه ــى بي ــى و اجتماع فرهنگ
ــار كرد:  ــت اظه ــورد تهديد اس ــر م ــال حاض در ح
ــالم در جبهه  هاى جنگ  تالش هاى مجاهدان اس
ــاى نظامى از  ــا تهديد ه ــده ت ــه كفر موجب ش علي

مرز هاى ما دور شود.
سردار جعفرى با بيان اينكه دشمنان اسالم تهديدات 
نظامى خود را به شكل ديگرى و در قالب جنگ نرم 
و با حربه نفوذ در دستور كار قرار دادند ادامه داد: در 
ــى و اجتماعى بيش از ــر مرز هاى فرهنگ حال حاض

 مرز هاى خاكى نيازمند حراست و پاسدارى است.
ــئله  وى با بيان اينكه فهم و تدبير در آيات قرآن مس
ــزود: در تمام  ــت اف ــه ماس ــالب و جامع ــى انق اصل
عرصه هاى سياسى، فرهنگى و اجتماعى كه انقالب 
اسالمى را تهديد مى كند بايد آمادگى الزم را كسب 
ــاره به اينكه انقالب اسالمى موجب  كنيم. وى با اش
ايجاد بستر بيدارى اسالمى در دنيا شده است و هيچ 
ــته فرياد  انقالبى مانند انقالب ايران تاكنون نتوانس
ــترش دهد ادامه  ــتيزى را در جهان گس استكبارس
داد: يكى از اصلى ترين داليلى كه دشمن همواره به 
دنبال دسيسه و توطئه عليه نظام جمهورى اسالمى 
ايران بوده ماندگارى انقالب و تاكيد بر همين شعار 

استكبارستيزى بوده است.
ــمن كه در طى دفاع  سردار جعفرى يادآور شد: دش
ــخت و جنگ، موفق به  مقدس با استفاده از ابزار س

ضربه زدن به انقالب و نظام نشد در حال حاضر با ابزار 
ــرز هاى اعتقادى  ــوذ تصميم به ورود به م و حربه نف

گرفته است.
ــرم و نفوذ  ــال حاضر جنگ ن ــد كرد: در ح وى تاكي
ــمن قوت گرفته و بدخواهان نظام از هر طريقى  دش

سعى در ضربه وارد كردن به نظام را دارند.
فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به اينكه براى مقابله 
با دشمن بايد برنامه ريزى داشت افزود: هرچه بيشتر 
از عمر انقالب اسالمى ايران مى گذرد دشمنى هاى 

وارد بر آن نيز بيشتر مى شود.
غير محافظه كارانه بايد از انقالب محافظت كرد

فرمانده كل سپاه پاسداران اظهار كرد: براى پاسدارى 
و صيانت از انقالب و نظام بايد محافظه كارى را كنار 
گذاشت و به گونه اى از انقالب و اسالم محافظت كرد 
كه امام حسين(ع) در پاسدارى از عاشورا و در صحنه 

كربال از خود نشان داد.
ــمن به بى تاثير بودن  وى بيان كرد: امروز ديگر دش
ــالمى واقف  ــى عليه جمهورى اس تهديدهاى نظام
است. لذا با اين ابزار قادر به جلوگيرى از صدور انقالب 
ــرم را بايد  ــت، بنابراين موضوع نفوذ و جنگ ن نيس

جدى گرفت.
عوامل داخلى دشمن خطر پيش روى انقالب

فرماند سپاه پاسداران همچنين در بخش ديگرى از 

ــخنان خود حضور و نفوذ عوامل داخلى دشمن را  س
يكى از خطرات اصلى پيش روى انقالب و نظام عنوان 
ــالب را تهديد  ــى از خطراتى كه انق كرد و افزود: يك
مى كند عوامل و افرادى هستند كه در داخل كشور 

آب به آسياب دشمن مى ريزند.
ــال عده اى در  ــردار جعفرى بيان كرد: به طور مث س
داخل سعى دارند تا به هر طريقى با اصل واليت فقيه 

مخالفت كنند.
وى تاكيد كرد: اين افراد اعتقادى به استمرار انقالب 
ــخنانى را  ندارند و در مخالفت با اصل واليت فقيه س
ــد اذعان كرد  ــت و باي مى گويند كه قابل قبول نيس
فلسفه وجودى انقالب بر اصل واليت فقيه  و رهبرى 

استوار است.
ــمن و تالش عناصر  ــان اينكه تحركات دش وى با بي
ــته براى  ــى فتنه هاى گذش ــى به خوبى در ط داخل
ــت ادامه داد: حتى عده اى در  مردم نمايان شده اس
ــاير  ــال هاى 76 تا 78 معتقد بودند كه نبايد با س س
ــت كارى  ــده اس ــلمانان دنيا كه به آنها ظلم ش مس
داشته باشيم و خواستار متوقف كردن توسعه انقالب 
بودند.سردار جعفرى بيان كرد: سخنانى از اين دست 
ــان مى دهد كه اين گونه افراد آشنايى  به خوبى نش
ــى و قرآنى ــالمى و وظيفه دين با ماهيت انقالب اس

 ندارند.

خبر
فرمانده كل سپاه پاسداران:

مرز هاى فرهنگى و اجتماعـى بيش از مرز هـاى خاكى
 مورد تهديد است

وزيرفرهنگ و ارشاد اسالمى گفت: حضور مردم در پاى صندوق هاى راى و آرايى كه 
مردم تهران، كالنشهرها و بوشهر براى حاميان دولت به صندوق ها ريختند وظيفه 

دولت تدبير و اميد را سنگين تر كرد.
ــالگرد شهادت  ــركت در كنگره علمى يكصدمين س ــيه ش على جنتى، درحاش
ــهر افزود: همه كسانى كه افتخار خدمت در عرصه هاى  رييسعلى دلوارى در بوش
مختلف را دارند از امروز وظيفه آنها براى حل مشكالت مردم سنگين تر مى شود. 
وى با بيان اينكه خدمت گزارى مردم، افتخارى براى مسئوالن نظام است يادآورشد: 
الزم مى دانم مراتب تشكر دولت جمهورى اسالمى از حضور فعال، باشكوه و معنادار 
ملت بزرگ ايران و مردم استان بوشهر در انتخابات هفتم اسفند را در اين خطه از 

ميهن اسالمى به همه مردم ابالغ كنم.
ــالمى و پنجمين  ــوراى اس ــار كرد: انتخابات دهمين دوره مجلس ش جنتى اظه
ــت كه دولتمردان و  دوره مجلس خبرگان رهبرى پيام هاى مهمى در درون داش

سياست مداران اين پيام را دريافت كردند.
وى ادامه داد: آنچه كه ما به عنوان خدمت گزاران در دولت بايد درك كنيم اين است 

كه مردم شريف و مقاوم ايران همواره در صحنه حاضر هستند.
جنتى در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: نهضت جنوب و رييسعلى دلوارى 
ــل جوان و آينده  ــت امروز براى همه ما، نس عالوه بر اينكه مايه افتخار و غرور اس
مى تواند راهگشا باشد. وى يادآور شد: رييسعلى دلوارى در يك برهه بسيار حساس 
ــى ها به اين منطقه تجاوز كرده بودند با فتواى علماى بزرگ  تاريخى كه انگليس
ــت و با انگيزه هاى دينى و ملى عناصرى را جمع و به مقابله مسلحانه با به پا خاس
 انگليسى ها پرداخت. جنتى با بيان اينكه ملت ايران در مقاطع مختلفى به خصوص 
ــال دفاع مقدس در برابر متجاوزان خارجى ايستادگى كرد، افزود: با  در هشت س
توجه به اينكه ممكن است در آينده همچنان مورد تهاجم نيروهاى بيگانه باشيم 
بايد با درس گرفتن از نهضت جنوب، مقاومت و حفظ هويت ملى را بياموزيم.وى با 
اشاره به اينكه شركت در آيين پاسداشت حافظان قرآن مجيد و تقدير ازحافظان 
ــه و خاطرات حافظان و خادمان قرآن در  و رونمايى از برخى كتاب ها در اين زمين
ــهر، برنامه سفرش به بوشهر است گفت:  شهرستان تنگستان از توابع استان بوش
ــوزه قرائت، تالوت،  ــانى كه در ح ــعه فرهنگ قرآنى و تقدير از خدمات كس توس
ــير و قرآن پژوهان و دانش پژوهانى كه در اين زمينه تالش كرده اند  حفظ و تفس
ــاد اسالمى است. وى تاكيد كرد: لبيك  يكى ازوظايف اصلى وزارت فرهنگ و ارش
به نداى رهبر معظم انقالب اسالمى در خصوص تربيت 10 ميليون حافظ قرآن از 
ــاير دستگاه هاى اجرايى  ــاد اسالمى در كنار س برنامه هاى وزارت فرهنگ و ارش

ذى ربط از جمله اوقات و امورخيريه است.

وزيرفرهنگ و ارشاد اسالمى: 

راى مردم وظيفه دولت را سنگين تر كرد

ــراف كرد  ــى آمريكا اعت ــس اطالعات دفاع مدير آژان
ــكى ايران تاثيرى  كه تحريم ها بر توانايى برنامه موش

نداشته است.
ــات دفاعى ــتوارت مدير آژانس اطالع ــنت اس  وينس

ــلح  ــاى مس ــات نيروه ــه خدم ــه كميت ــكا ب  آمري
ــاى  ــت:  تحريم ه ــكا گف ــدگان آمري ــس نماين مجل
ــرفته ترين  ــعه توانايى پيش ــته مانع توس ما در گذش
ــى  ناي توا و  ــت  اس ــده  نش ــتيك  بالس ــك  موش
ــه اروپا را  ــيدن ب ــوه و رس ــمنان بالق ــيدن به دش رس

دارد.
ــا تكنولوژى ــا ( ايرانيان) نه تنه وى اعتراف كرد: آنه
ــه ــد بلك ــاد كردن ــكى را ايج ــد موش ــيار توانمن  بس

 دقت و قدرت مانور آن را نيز بهبود بخشيده اند.
ــه كرد:   ــى آمريكا اضاف ــات دفاع ــس اطالع مديرآژان
ــد زيرا  ــير را تغيير دهن ــن مس ــر نمى كنم اي من فك
ــى براى عاجز كردن و گيج توانايى موشكى آنها روش
ــتوانه اى ــن توانايى پش ــت و اي ــردن اقدامات ماس  ك

ــر مى كنم  ــن من فك ــراى همي ــت. ب ــراى رژيم اس  ب
ــر ــير را تغيي ــن مس ــه اي ــچ وج ــه هي ــا ب تحريم ه

نمى دهد.
ــه ما  ــور ك ــان ط ــم هم ــر مى كن ــه داد: فك وى ادام

ــود دارد  ــن احتمال وج ــو مى كنيم اي تحريم ها را لغ
ــدرت تخريب،  ــت ق ــراى تقوي ــا راه هايى ب ــه آنه ك
ــان پيدا  ــتم هاى موشكى ش ــى و برد همه سيس تواناي

خواهند كرد.

ــورمان بر  ــور خارجه كش ــيه وزير ام ــيا و اقيانوس معاون آس
ــورهاى منطقه  ــيه و ديگر كش ضرورت همكارى ايران و روس
ــد كرد. ــده تاكي ــى ثبات كنن ــا عوامل ب ــت مقابله ب در جه

 «گريگورى كاراسين» معاون وزير امور خارجه روسيه در امور 
ــترك  المنافع كه به منظور رايزنى با همتاى  ــورهاى مش كش
ايرانى خود وارد تهران شد با «ابراهيم رحيم پور» معاون آسيا، 
اقيانوسيه و مشترك المنافع وزراى امور خارجه كشورمان ديدار 
و مذاكره كرد. در اين ديدار مهم ترين تحوالت مناطق آسياى 
مركزى، قفقاز، حوزه خزر و اروپاى شرقى مورد بحث و تبادل 
ــاره به روند رو به توسعه روابط  نظر قرار گرفت.رحيم پور با اش
ــيه، لزوم همكارى و اشتراك مساعى دو  دوجانبه ايران و روس
كشور در جهت حل و فصل مسايل منطقه را مورد اشاره قرار داد 
و ضرورت همكارى ايران و روسيه و ديگر كشورهاى منطقه در 
جهت مقابله با عوامل بى ثبات كننده را ياد آور شد.وى با اشاره 
ــالمى ايران با كشورهاى منطقه  به روابط حسنه جمهورى اس
ــورها در قالب  ــكارى با اين كش ــياى مركزى و قفقاز و هم آس
تشكل هايى نظير اكو و سازمان همكارى شانگ هاى، بر عزم 
ــورمان براى كمك به حل و فصل معضالت و مساعدت به  كش
تحكيم ثبات در منطقه تاكيد كرد. گريگورى كاراسين نيز در 
ــترده مردم ايران  ــاركت گس اين ديدار با ارزيابى مثبت از مش
ــيه در  ــورمان، همكارى ايران و روس در انتخابات اخير در كش

ــته و بر نتايج مثبت  روند تحوالت منطقه را حائز اهميت دانس
ــيه نيازى  ــد كرد.وى گفت: ايران و روس اين همكارى ها تاكي
ــديد اوضاع در منطقه ندارند، لذا بايستى در اين جهت  به تش

همكارى كنند.

ــان اينكه تانك كرار  ــروى زمينى ارتش  با بي فرمانده ني
در روزهاى آينده با حضور  وزير دفاع رونمايى مى شود، 
ــه يگان هاى نيروى  افزود: تانك كرار  به زودى به چرخ
زمينى  اضافه مى شود.  امير سرتيپ احمدرضا پوردستان 
ــه امروز امنيت در  در جمع خبرنگاران با تاكيد بر اينك
ــت، افزود: امروز  تمام مرزهاى ايران اسالمى برقرار اس
كوچك ترين مشكلى در مرزها به ويژه مرزهاى شرقى 

نداريم.
 T90 وى با بيان اينكه مقدمات كار براى خريدارى  تانك
از كشور روسيه در حال انجام است، تصريح كرد:  به زودى 
تانك  T90هم به تجهيزات نيروى زمينى اضافه مى شود.

اقدامات گسترده براى افزايش تانك ها
ــان اينكه يكى  ــا بي ــى ارتش ب ــروى زمين ــده ني فرمان
ــه داد:  در  ــت، ادام ــالح هاى نبرد زمينى تانك اس از س
ــترده اى براى افزايش تانك ها  اين زمينه اقدامات گس
ــت.وى با بيان اينكه  ــده اس در نيروى زمينى انجام ش
تانك ذوالفقار هم اكنون در اختيار نيروى زمينى است، 
ــان كرد:  تانك كرار هم به زودى به تجهيزات  خاطرنش

نيروى زمينى اضافه مى شود.
رصد تهديـدات در اولويـت كار نيـروى زمينى 

قرار دارد
ــاى پهپادى  ــان اينكه ظرفيت ه ــتان با بي امير پوردس

ــد يگان هاى  ــت بلن نيروى زمينى  امروز به عنوان دس
ــت، اضافه كرد:   آمادگى نيروهاى  ــلح اس نيروهاى مس
ــالمى ايران  را هميشه به دشمنان  مسلح جمهورى اس

ــروى زمينى ارتش با بيان  تحميل كرده ايم.فرمانده ني
اينكه موضوع آمادگى و توان رزمى و رصد تهديدات در 
اولويت كار نيروى زمينى قرار دارد، تاكيد كرد: دشمن به 

واسطه جنگ هاى نيابتى براى ضربه زدن به كشور مان 
تالش مى كند كه نيروى زمينى به تناسب اين فضا خود 

را آماده كرده است.
قـرارگاه واكنش سـريع  نيروى زمينـى ارتش را 

تجهيز  كرده ايم
فرمانده نيروى زمينى ارتش با بيان اينكه با هدف نمايش 
توان رزمى نيروى زمينى، رزمايش محمد رسول اهللا  در 
دو مرحله در خوزستان و مرزهاى شمال شرقى كشور 
اجرا شد، گفت:  تاكتيك ها و تكنيك هاى نيروى زمينى 
را در اين رزمايش به نمايش گذاشتيم و به قابليت هاى 
بسيار خوب در اين زمينه رسيده ايم و دشمنان هم اين 

توانمندى را مى دانند.
ــت امروز  ــخنان خود امني ــش ديگرى از س وى در بخ
ــربازان و  ــادت هاى س ــل رش ــالمى را حاص ــران اس اي
ــدس و در  ــگ و دفاع مق ــاى ارتش در طول جن نيروه
ــرباز و درجه دار  ــم46 هزار س ــتان و تقدي وقايع كردس

دانست. 
ــهداى  ــتان با بيان اينكه 40 هزار نفر از ش امير پوردس
ــتند، گفت:  از آنجايى  ــرباز هس نيروى زمينى ارتش س
ــربازان از جايگاه ويژه اى برخوردارند و بدنه اصلى  كه س
ــربازان شهيد در ــكيل مى دهند يادواره س ا رتش را  تش

 سيستان و بلوچستان برگزار  شد.

اعتراف مدير آژانس اطالعات دفاعى آمريكا به توانمندى 
موشكى ايران برخالف تحريم ها

در ديدار رحيم پور با معاون وزير خارجه روسيه مطرح شد؛

تاكيد بر همكارى ايران و روسيه در حل مسايل منطقه

فرمانده نيروى زمينى ارتش: 

مقدمات خريد تانك T90 در حال انجام است

رييس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى 
ــنگ اندازى آمريكا در اجراى برجام عامل توقف اجراى  تاكيد كرد: س

اين توافق نخواهد شد.
ــاى بانكى  ــر در رفع تحريم ه ــاره به تاخي ــن بروجردى با اش عالءالدي
ــاى بانكى  ــر در رفع تحريم ه ــه تاخي ــا توجه به اينك ــت: ب اظهار داش
ــد گفت كه  ــت، باي ــى هاس ــكارى آمريكاي ــدم هم ــر از ع ــا متاث اروپ
ــت و  ــام ترديدى وجود نداش ــنگتن در اجراى برج ــكنى واش بر كارش

ندارد.
نماينده مردم بروجرد در مجلس نهم شوراى اسالمى با بيان اينكه آمريكا 
دشمن ملت ايران است، تاكيد كرد: اين كشور غير قابل اعتماد بوده و در 
عرصه اجراى برجام نيزتالش دارد با سنگ اندازى مانع اجراى درست 

و به موقع آن شود.
وى ادامه داد: واشنگتن از فضايى كه براى كشورهاى ديگر  در ارتباط با 
ــده است -و چنين جايگاهى براى آنها  حضور در اقتصاد ايران فراهم ش
ــورهاى  ــمت بر هم زدن برجام رفته،  اما اقبال كش وجود ندارد- به س
ــيدن آمريكا به هدفش ديگر و پايبندى ايران به تعهداتش مانع از رس

 مى شود.
ــى در مجلس  ــت خارج ــى و سياس ــت مل ــيون امني ــس كميس ريي
ــا به توقف  ــر در رفع تحريم ه ــالمى در اين باره كه تاخي ــوراى اس ش
ــث تاخير  ــنگ اندازى ها باع ــايد اين س ــود گفت: ش برجام منجر نش
ــق توافقات از  ــود، اما طب ــت تعهدات غرب ش در اجراى كامل و درس
ــكنى ها در نهايت عامل به توقف برجام  ــده اين كارش پيش تعيين ش

نخواهد شد.
ــا تأكيد بر  ــور ب ــازمان انرژى اتمى كش ــى رييس س  على اكبر صالح
ــورت كامل  ــه ص ــته اى خود ب ــاى هس ــه فعاليت ه ــران ب ــه اي اينك
ــراى تعهدات  ــى در اج ــرف غرب ــد: ط ــر ش ــد، متذك ــه مى ده ادام
ــر ــى تأخي ــاى بانك ــو تحريم ه ــه در لغ ــام از جمل ــود در برج خ

كرده است.

آمريكا با بدعهدى
 نمى تواند باعث توقف برجام شود

اخبار
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ــيون اقتصادى مجلس با انتقاد بر اينكه بيمه كارگران  عضو كميس
كشاورزى به هر بهانه اى قطع مى شود، گفت: بيمه كشاورزى بايد 

حامى روزهاى بازنشستگى كشاورزان باشد. 
ــاورزان  ــاره وضعيت بيمه كش ــوى الرگانى درب ــيد ناصر موس س
ــاورزى و روستايى  ــدگان بيمه كش ــور، بيان كرد: بيمه ش در كش
ــكالت بسيارى دست و پنجه نرم  متاسفانه در سنين باال نيز با مش
ــتند و با توجه  ــاطى هس مى كنند؛ چرا كه مجبور به پرداخت اقس
ــد، بنابراين دولت  ــان توان پرداخت ندارن ــرايط اقتصادى ش به ش
ــيب پذير جامعه  ــار آس ــرى به حال اقش ــس آينده بايد فك و مجل

كنند.
ــود   وى با بيان اينكه بيمه قالى بافان تنها اگر يك روز پرداخت نش
قطع مى شود، ادامه داد: متاسفانه بسيارى از اين افراد در سنين باال 
قراردارند و به  همين  علت نمى توانند بيمه جديدى را انتخاب كنند.
 موسوى الرگانى ادامه داد: مجلس شوراى اسالمى بايد در راستاى 
سرو سامان دادن به وضعيت بيمه كشاورزان تمهيدات مناسبى اتخاذ 
كند تا افرادى كه با اميد روز كهنسالى بيمه شده اند به سادگى شاهد 

قطع شدن بيمه خود نباشند.
ــاورزان زحمتكش ترين قشر جامعه هستند   وى تصريح كرد: كش
ــفانه از كمترين امكانات و حمايت در كشور برخوردارند  اما متاس
ــت جدى از بيمه  ــاهد حماي درحالى كه در دولت هاى قبلى ما ش
ــد  با هماهنگى و  ــاورزى نبوديم؛ بنابراين دولت و مجلس باي كش
برنامه ريزى كالن در راستاى سروسامان دادن به اين مهم وارد عمل 

شوند.
عضو كميسيون اقتصادى مجلس با بيان اينكه بيمه كشاورزى بايد 
حامى روزهاى بازنشستگى كشاورزان باشد، تصريح كرد: مجلس 

آينده بايد فكرى به حال اقشار آسيپ پذير جامعه بكند.

عضو كميسيون اقتصادى مجلس انتقاد كرد:

بيمه كارگران كشاورزى به هر بهانه اى 
قطع مى شود

رييس اتحاديه هتلداران اصفهان:

95 نـوروز  اصفهـان  هتل هـاى 
 گران نمى شوند
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ــور به درآمدهاى نفتى  ــرايطى كه وابستگى كش در ش
ــده و ميزان بودجه نفت در سال جارى 53 هزار  كم ش
ــه حدود 26 درصد از كل بودجه  ميليارد تومان بوده ك
ــازمان  ــود، معاون س ــامل مى ش ــور را ش عمومى كش
ــور با 120 هزار  ــت و برنامه ريزى مى گويد: كش مديري
ــى يعنى دو برابر بودجه نفت  ميليارد تومان فرار ماليات

مواجه است.
ــوراى  ــه ش ــدوى، در جلس ــظ مه ــا واع  محمدرض
ــتان، با تاكيد بر  ــعه استان خوزس برنامه ريزى و توس
ــتگى به درآمدهاى نفتى و  استمرار روند كاهش وابس
اينكه كشور بايد با درآمدهاى پايدار اداره شود، اظهار 
ــور با بودجه 120 ميليارد دالرى اداره  كرد: زمانى كش
مى شد، اما اكنون دولت تنها با 20 ميليارد دالر كشور را 
مديريت مى كند كه اقدام بسيار بزرگى با توجه به پايين 

بودن قيمت نفت و درآمدها در كشور است.
وى افزود: طبق گزارشات رسمى سازمان امور مالياتى، 
ــارد تومان فرار مالياتى در  بين 100 تا 120 هزار ميلي
كشور وجود دارد كه اين ميزان معادل دو برابر بودجه 
ــش  ــاس اعالم بانك  مركزى در ش ــت و بر اس نفت اس
ــارد تومان حجم  ــال 860 هزار ميلي ــت امس ماه نخس
سپرده هاى غيرجارى و درازمدت در سطح كشور بوده 
است كه با احتساب سود 20 درصدى براى اين حجم 
ــپرده ها بيش از 210 هزار  سپرده ها، دارندگان اين س
ميليارد تومان سود دريافت مى كنند كه اين رقم چهار 

برابر بودجه نفت است.
واعظ مهدوى اظهار كرد: بسيارى از بحران هاى فعلى 
كشور از قبيل اشتغال به اين علت است كه در شرايط 
ــاختار و روند در بانك ها پولى  كنونى و با وجود اين س
وارد بخش صنعت نمى شود. بنابراين بايد به اين مسايل 

رسيدگى شود تا صنايع ما ديگر گرفتار ركود نباشند.
معاون توسعه امور علمى و فرهنگى سازمان مديريت 
ــاره به اينكه در پسابرجام  ــور با اش و برنامه ريزى كش
ــاختار بانكى در  ــكالت موجود س پرداختن و حل مش
افق هاى كشور مدنظر قرار گرفته است، تصريح كرد: در 
سطح ملى در اين زمينه، پيگيرى ها و اقداماتى متمركز 
مى شود، اما بدون تالش استان ها مثمرثمر نخواهد بود.
وى در خصوص برنامه ششم توسعه عنوان كرد: برنامه 
ششم توسعه فقط چند ماده است كه به معناى برنامه 
نيست بلكه برنامه را وزارتخانه ها و سازمان هاى متناظر 
ــريح وضعيت موجود،  ــامل تش تدوين مى كنند كه ش
ــع چالش ها،  ــى براى رف ــا، موانع ياب احصاى چالش ه
ــت هاى غلبه بر چالش ها،تبيين اهداف  احصاى سياس

ــى به اهداف  ــى و زمانبندى براى دسترس كمى و كيف
است.

واعظ مهدوى ادامه داد: در مراحل اوليه تدوين برنامه 
ششم توسعه قرار داريم و سهم استانى و اهداف كمى 
هنوز نامشخص است و بايد اين موضوع را پيگيرى كرد 
تا برنامه اى تدوين شود كه تمام اقدامات مندرج در آن 
ــود و توجه به اين  انجام و اهداف مطرح شده واصل ش

برنامه از اهميت زيادى برخوردار است.
ــتانى را يكى از راهكارهاى  وى آموزش هاى پيش دبس
ــت تحصيلى در  ــت جلوگيرى از اف ــى جه مورد بررس
ــت و گفت: اين  دوره ابتدايى به ويژه در پايه اول دانس
ــط ما به  آموزش ها هم در آموزش و پرورش و هم توس
ــايرى و حواشى شهرها بسيار  خصوص در مناطق عش
ــى نيز به  ــال آت ــت و در س مورد توجه قرار گرفته اس
ــش بينى و تعريف  ــك رديف اعتبارى پي اين منظور ي
ــايرى  ــه بتوانيم مناطق عش ــم و اميدواريم ك كرده اي
ــى را با اين اعتبارات از نظر آموزش هاى  مرزى و حواش

پيش دبستانى پوشش دهيم.
ــازمان  ــى س ــى و فرهنگ ــور علم ــعه ام ــاون توس مع
ــور، فرهنگ را عامل بسيار  مديريت و برنامه ريزى كش
ــت و اظهار كرد: نظام انگيزشى  تعيين كننده اى دانس
ــد زمينه   ــت، پس باي ــرش آنها نهفته اس ــراد در نگ اف
ــم كنيم و  ــازى را فراه ــات فرهنگى و فرهنگس اقدام
همچنين در خوزستان كه ميعادگاه جمعيت وسيعى 
ــترى  ــت بايد توجه بيش از كاروان هاى راهيان نور اس
ــه و جنگ  ــار فرهنگ جبه ــوص رواج و انتش در خص

ــيم.واعظ مهدوى گفت: حساسيت مراكز  ــته باش داش
ــايل  ــى و فنى و حرفه اى به مس ــگاهى، تحقيقات دانش
موجود استان از اهميت بسيار زيادى براى ما برخوردار 
ــترده اى را در  ــال آتى سياست هاى گس است و در س
ــم كرد و حدود 1800  بخش پژوهش پيگيرى خواهي
ــه مراكز  ــار را جهت تخصيص ب ــان اعتب ميليارد توم
دانشگاهى عالوه بر اعتبارات موجود در نظر گرفته ايم 
ــت كه  و اين اعتبارات تخصيصى معادل اعتباراتى اس
ــته اند از بخش صنعت جذب كنند تا  دانشگاه ها توانس

مشوقى براى گسترش پژوهش در كشور باشد.
وى با تاكيد بر لزوم توجه ويژه به شاخص بازماندگى از 
تحصيل در آموزش و پرورش گفت: امتناع دانش آموزان 
دوره ابتدايى به ويژه پايه اول از ادامه تعليم در مدارس 
ــود كه پيگيرى  به عنوان فاجعه اى براى ما تلقى مى ش
ــى  ــاير و حواش اين معضل به خصوص در مناطق عش
شهرها از اولويت هاى ماست و آبادكردن حواشى بايد 
در اولويت قرار بگيرد تا در ابتدا ارتقاى شرايط زيست 
ــگيرى از مهاجرت ها را شاهد  در حواشى و سپس پيش

باشيم.
ــران در انتخابات  ــت اي ــاركت مل ــدوى مش واعظ مه
ــته تقدير دانست و بيان كرد كه  هفتم اسفند را شايس
مشاركت پرشور مردم عزت و اقتدار ملى پرشكوه ملت 
ــرد و اميدواريم بتوانيم با  ــران را در جهان متجلى ك اي
ــرى روحيه و دانش  ــكارى و به كارگي هماهنگى، هم
جمعى گامى كوچك در جهت خدمت رسانى به مردم 

برداريم.
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معاون سازمان مديريت و برنامه ريزى:

دو برابر بودجـه نفت، فرار ماليـاتى داريـم

ــرژى هاى  ــى در زمينه ان ــال بخش خصوص يك فع
ــا پرداخت به موقع بدهى  تجديدپذير گفت: دولت ب
ــش موثرى در  ــش خصوصى مى تواند نق خود به بخ
توسعه انرژى هاى تجديدپذير در كشور داشته باشد.

ــين يارمحمدى يكى از فعاالن بخش خصوصى  حس
حاضر در هشتمين نمايشگاه بين المللى «انرژى هاى 
تجديدپذير، صرفه جويى و بهره ورى انرژى، مولدهاى 
مقياس كوچك و تجهيزات روستايى» افزود: شركت 
ــته 60 ميليارد ريال از  ــال گذش متبوعش در دو س
ــاى وزارت نيرو با  ــب دارد، اما پرداختى ه دولت طل

تاخير انجام مى شود.
ــه بيمه و  ــكالتى ك ــايل و مش ــادآورى مس وى با ي
ماليات ها براى توليدكنندگان ايجاد كرده اند، اضافه 
ــى، ماليات بر  ــا، ارزش افزوده فصل كرد: حق بيمه ه
درآمدها و ... همگى پيش از محقق شدن درآمدهاى 
ــركت هاى توليدكننده دريافت ــاير ش شركت و س

ــود.يارمحمدى در ادامه، نيروگاه خورشيدى   مى ش
يك مگاواتى اراك را بزرگ ترين پروژه از اين نوع در 
كشور توصيف كرد كه توسط اين شركت اجرا و برق 

توليدى آن از پنجم اسفندماه، وارد مدار شده است.
ــركت صنعتى گفت: فقط پرداخت مبلغ  اين مدير ش
ــگاه نيرو  ــط پژوهش ــت اين پروژه توس پيش پرداخ
هشت ماه به طول انجاميد و هنوز 60 درصد مطالبات 

شركت (مبلغ 45 ميليارد ريال) باقى مانده است.
ــوق قانونى خود  ــت حق و حق وى تصريح كرد: دول
ــا در مقابل  ــر موعد مطالبه مى كند، ام را همواره س
مطالبات بخش خصوصى را به موقع نمى دهد و حتى 

تهاتر هم نمى كند.
 دولت به قيمت هاى اعالم شده در قراردادهاى 

تضمينى خريد برق وفادار باشد
ــرق  ــى ب ــد تضمين ــدى، خري ــه يارمحم ــه گفت ب
ــد ــر چن ــى ه ــش خصوص ــدگان بخ توليدكنن

ــه دليل  ــرده، اما ب ــى در كار ايجاد ك ــايش هاي گش
ــت نفت، با  ــن نرخ ها به قيم ــتگى فرمول تعيي وابس
ــر آرش كردى  ــت. پيش ت ــده اس كاهش مواجه ش
ــركت توانير گفته بود: دولت نسبت به  مديرعامل ش
خريد تضمينى 20 ساله برق از سرمايه گذاران داخلى 
ــو و تجديدپذير به  ــى در بخش انرژى هاى ن و خارج

منظور توسعه اين صنعت ، اقدام مى كند.
وى به طور نمونه با اشاره به نيروگاه هاى 10 مگاواتى، 
ــاعت برق اين  ــر كيلو وات س ــرد: خريد ه تصريح ك
ــده  ــاعت معين ش نيروگاه ها 6 هزار و 750 ريال س
بود، اما در قراردادهاى اوليه به پنج هزار و 200 ريال 
ــت: ادامه روند  ــال صنعتى گف كاهش يافت.اين فع
ــرق را به دنبال  ــش توليد ب ــى، افت بازار و كاه كنون

خواهد داشت.
 اجرايى شدن برجام

ــدن برجام اظهار داشت:  ــاره به اجرايى ش وى با اش

ــا، اعتبار  ــم ه ــال تحري ــا اعم ــركت متبوعش ب ش
ــالوه بر آن ــت داد و ع ــزد خارجى ها از دس خود را ن
 هزينه هاى شركت به ويژه در بخش توليد چند برابر

شد.
ــركت هاى خارجى  ــدى، برخى ش به گفته يارمحم
ــتر حاضر بودند در ازاى  ــركت، پيش همكار با اين ش
ــوالت، مطالبات خود را  اجراى كار و يا فروش محص
ــى 90 روزه دريافت كنند، اما با اعمال  60 روزه و حت

تحريم ها اين مزيت از بين رفت.
ــزود: وارد كردن  ــل بخش خصوصى اف اين مديرعام
ــركت از طريق كشور امارات و  كاالهاى مورد نياز ش
ــورهاى ثالث، هزينه هاى زيادى به شركت  ساير كش
ــركت هاى  ــيارى ش تحميل كرد و عالوه بر آن، بس
خارجى ديگر حاضر به مشاركت با ما نشدند كه اميد 
مى رود با رفع تدريجى تحريم ها، شرايط بهترى در 

انتظار توليدكنندگان باشد.

قائم مقام صندوق توسعه ملى:

بانك ها به روز نيستند
هند واردات نفت از ايران را 21 درصد

 افزايش داد
دعوت از شركت بوئينگ آمريكا 

به منظور مذاكره  جهت خريد هواپيما
ــه روز نبودن  ــعه ملى گفت: ب قائم مقام صندوق توس
ــانى، نرم افزارى و سيستم  بانك ها از نظر منابع انس

يكى از مشكالت كشور به شمار مى رود.
ــينى در نشست شوراى  ــم حس به گزارش ايرنا قاس
ــش خصوصى در  ــوى دولت و بخ ــتانى گفت و گ اس
ــن زمينه بايد به  كرمان افزود: بخش خصوصى در اي

كمك بانك ها بيايد.
وى تاكيد كرد: جاهايى الزم است كه بخش خصوصى 
ــد و كارها را  ــا را تايي ــش براند تا پروژه ه بانك را پي
ــعه ملى  ــه داد: صندوق توس ــرى كند.وى ادام پيگي
منابع ارزى خوبى دارد و طرح ها بايد از مسير توجيه و 

پذيرش بانك ها پيگيرى شوند.
ــت: تيمى كه در  ــعه ملى گف قائم مقام صندوق توس
صندوق توسعه ملى حضور دارند، اولويت هاى كشور 
را به خوبى تشخيص داده و با مسايل و مشكالت بخش 

خصوصى آشنايى خوبى دارند.
ــعه ملى، منابع  وى تصريح كرد: منابع صندوق توس
كشور و مردم است كه بايد صرف رشد اقتصادى و رفاه 

مردم شده و قابل بازگشت نيز باشد.
حسينى گفت: دارا بودن توجيه فنى، مالى، اقتصادى 
و اهليت متقاضى در صندوق توسعه ملى مورد توجه 

قرار دارد.
ــان با  ــا از جمله كرم ــتان ه ــى اس ــزود: برخ وى اف
ــى  ــات خارج ــب و ارتباط ــاى مناس ــروژه ه پ
ــته اند طرح هايى را ارايه كنند كه مورد تاييد  توانس

بانك نيز قرار گيرد.
قائم مقام صندوق توسعه ملى گفت: در حوزه تامين 

آب برنامه هاى خوبى را مد نظر داريم.
وى اظهار كرد: امسال هفت هزار ميليارد ريال اعتبار 
با نرخ 14 درصد را براى بخش گردشگرى اختصاص 
داده ايم و استفاده از اين منابع بايد در استان كرمان 

مورد توجه ويژه قرار گيرد.
وى درباره توسعه صادرات كاال و خدمات گفت: امسال 
ــاورزى 70 درصد سرمايه در  در بخش صنعت و كش

گردش به بخش صادرات اختصاص يافته است.
حسينى افزود: 50 هزار ميليارد ريال تسهيالت ريالى 

در سال جارى پرداخت شده است.
ــوراى گفت و گوى دولت و  ــت ش سيزدهمين نشس
بخش خصوصى استان كرمان با حضور محمد خزاعى 
ــينى  ــر اقتصاد و دارايى، عليرضا رزم حس معاون وزي
استاندار كرمان و جمعى از فعاالن اقتصادى در كرمان 

برگزار شد.

ــه ــاه فوري ــران در م ــد از اي ــام هن ــت خ واردات نف
ــبت به ماه قبل از آن، حدود 21   (بهمن-اسفند) نس

درصد افزايش يافته است.
روزنامه تايمز آو اينديا، در گزارشى نوشت:شركت هاى 
نفتى اين كشور در ماه فوريه (بهمن - اسفند)روزانه 
215 هزار و 500 بشكه نفت خام از ايران وارد كرده اند 
كه اين ميزان نسبت به ژانويه (دى - بهمن ) 21 درصد 

افزايش نشان مى دهد.
ــاس گزارش ها، ميزان واردات نفت خام هند از  براس
ــال (بهمن - اسفند) تقريبا 2  ايران در ماه فوريه امس
ــور در فوريه سال گذشته  برابر ميزان واردات اين كش
بوده است . هند در ماه فوريه سال 2015 روزانه 111 

هزار بشكه نفت خام از ايران وارد كرد.
ــد از نفت وارداتى هند در ماه  ايران با تامين 6/3 درص
ژانويه (دى-بهمن)در جايگاه ششمين صادر كننده 

نفت به اين كشور قرار گرفت .
هند ازمهم ترين بازارهاى هدف نفت صادراتى ايران 
ــم ،حدود  ــال هاى تحري ــمار مى رود كه در س به ش
ــران را خريدارى  ــت خام صادراتى اي 20 درصد از نف
ــار تحريم هاى اعمالى غرب  مى كرد.هند تحت فش
در فوريه سال گذشته مجبور به كاهش واردات نفت 

ــاس اين گزارش ،تحريم هاى  از ايران شده بود.براس
اعمالى غرب روى ايران، صادرات نفت اين كشور را از 
2/5 ميليون بشكه نفت در روز از سال 2011 به حدود 

يك ميليون بشكه نفت كاهش داد.
شركت نفت «اسار اويل» با واردات 110 هزار و 200 
ــكه در روز بزرگ ترين خريدار نفت خام ايران در  بش
ماه فوريه بود و شركت پااليش و پتروشيمى منگلور با 
واردات حدود 69 هزار و 500 بشكه در روز در رده دوم 

وارد كنندگان نفت قرار داشت .
ــدرت از ايران نفت ــركت «ايندين اويل» كه به ن ش

 مى خرد، در ماه فوريه (بهمن - اسفند) 35 هزار و 800 
بشكه نفت از ايران وارد كرد.

ميزان واقعى در افزايش واردات نفت خام هند از ايران 
ــال جديد مشخص خواهد  از ماه آوريل يعنى آغاز س
شد؛ چرا كه بيشتر شركت ها واردات نفت در آخرين 

ماه سال مالى را كاهش مى دهند.
ــركت صنايع «رالينس» كه واردات نفت خام را از  ش
ــال 2010 در اثر اعمال تحريم هاى غرب  ايران در س
روى ايران متوقف كرد در نظر دارد كه ماه آينده يك 
ــكه ميعانات از  ميليون بشكه نفت و يك ميليون بش

ايران بخرد.

ــازى گفت: از شركت سازنده  وزير راه و شهرس
هواپيماى بوئينگ دعوت كرديم براى مذاكرات 
ــد هواپيما مذاكره  به ايران بيايد و درباره خري

كنيم.
ــاح فاز اول  ــيه افتت  عباس آخوندى، در حاش
ــهر با عنوان «نماى  ــمان ايران ش مديريت آس
ايران شهر» (ناوبرى ماهواره اى) اظهارداشت: 
پس از آنكه كشور آمريكا عالمت هايى به شركت 
سازنده هواپيماى بوئينگ براى رفع تحريم هاى 
صنعت حمل و نقل هواپيمايى نشان داد از اين 
ــاره خريد هواپيما  ــوت كرديم درب كمپانى دع

مذاكراتى داشته باشيم.
وى درباره تعيين تكليف قرارداد خريد ايرباس 
ــرارداد  ــوان پيش ق ــال حاضر به عن كه در ح
محسوب مى شود، گفت: مراحل اخذ مجوزها در 
ــت ضمن آنكه كمپانى  داخل در حال انجام اس
ــردن مجوزهاى  ــال طى ك ــازنده نيز در ح س

بين المللى خود مى باشد.
ــتيبان ماهواره  ــامانه سيار پش وى به افتتاح س
ارتباطات مركز كنترل فضاى كشور اشاره كرد 
و گفت: در فاز اول افتتاح مديريت آسمان ايران 

ــتاوردهايى نظير كاهش مصرف  ــهر به دس ش
سوخت، كاهش آالينده هاى زيست محيطى از 
سوى هواپيماها، افزايش زمان تعويض قطعات 
ــفر هوايى دست  موتور و كاهش مدت زمان س

مى يابيم.
ــه همه تالش خود را جهت  وى با تاكيد بر اينك
ــاى ايران انجام  ــردارى حداكثرى از فض بهره ب
ــيرهاى هوايى در  ــت: طول مس مى دهيم، گف
آسمان ايران كوتاه مى شود تا در شرايط رقابتى 

به خوبى عمل كرده باشيم.
وزير راه و شهرسازى افزود: در راستاى افزايش 
ــى يك طرفه  ــه خطوط جديد هواي ايمنى هم
ــدن هواپيماها  ــر روبه رو ش ــود و از خط مى ش
ــه در  ــد ضمن آنك ــل مى آي ــه عم ــت ب ممانع
ــه 11 بخش  ــا از 7 بخش كنترلى ب فرودگاه ه

كنترلى دست مى يابيم.
وى با تاكيد بر اينكه ايران به هاب منطقه تبديل 
ــد، گفت: كاهش نقاط پرواز ممنوع  خواهد ش
ــه اقتصادى  ــط و صرف ــتگاه هاى ذى رب با دس
ــتاوردهاى اين موضوع ــراى ايرالين ها از دس ب

 است.

توسعه انرژى هاى تجديدپذير، نيازمند تسريع 
در پرداخت بدهى بخش خصوصى است

رييس اتحاديه هتلداران اصفهان با اشاره به اينكه قيمت هتل ها در ايام نوروز 
هيچ افزايشى نخواهد داشت، گفت: تاكنون حدود 40 درصد ظرفيت هتل 
هاى اصفهان براى ايام نوروز رزرو شده اند. مهدى نريمانى، با اشاره به فعاليت 
ــوع ظرفيت هتل و مهمان  ــتانه نوروز 95، اظهار كرد: مجم 95 هتل در آس
پذيران استان اصفهان، 16 هزار و 500 تخت بوده كه تا 25 هزار تخت براى 
نوروز قابل افزايش است. رييس اتحاديه هتلداران اصفهان در خصوص نرخ 
ــال 94 نرخ هتل ها بين  هتل هاى اصفهان براى ايام نوروز،گفت: درطول س
ــوروز 95 هيچ افزايش قيمتى  ــت تا 12 درصد افزايش يافت، اما براى ن هش
ــافران توصيه كرد كه در هفته دوم نوروز براى  نداريم. وى همچنين به مس
بازديد از آثار تاريخى و جاذبه هاى گردشگرى اصفهان، به اين شهر سفر كنند؛ 

چرا كه درخواست رزرو هتل ها در هفته نخست بسيار باالست.
به گفته نريمانى، هتل هاى استان اصفهان با درجه بندى از يك تا پنج ستاره 
ــازى قرار گرفته اند و از لحاظ كيفيت خدمات و  همه در فرآيند استانداردس
تجهيزات به روز شده اند.وى همچنين در خصوص خانه هاى اجاره اى براى 
مسافران نوروزى در اصفهان، بيان كرد: اگر اجاره اين خانه ها مديريت نشود 
ــود نه تنها به صنعت هتلدارى اصفهان لطمه  و بدون برنامه اين كار انجام ش

مى زند بلكه طبعات فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى زيادى خواهد داشت.
ــدادى از خانه هايى كه بدون  به گفته رييس اتحاديه هتلداران اصفهان، تع
هماهنگى ستاد سفر و مشاوران امالك در ايام نوروز به صورت غيرمجاز وارد 
فعاليت مى شوند در آنها ضوابط ايمنى، بهداشتى و امنيتى رعايت نمى شود 
و مشكالت بسيارى ايجاد مى كند. وى همچنين در خصوص برخى از آسيب 
هايى كه به گردشگرى اصفهان لطمه مى زند، گفت: برخى از تصميمات خلع 
الساعه به بدنه صنعت گردشگرى لطمه مى زند. نريمانى تصريح كرد: بهتر 
است پيش از هر اقدام و تصميمى در حوزه گردشگرى، ذى نفعان و دستگاه 
هاى متولى امر نيز حضور داشته باشند و اگر دستگاه هايى خارج از اين موضوع 
عمل كنند به طور قطع ضرباتى را به پيكره صنعت گردشگرى وارد  مى كنند.
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عكس روز( آبشار)

دريچه

مهم ترين دليل مرگ و مير باالى ماهيان قرمز عدم آشنايى مردم 
با نحوه نگهدارى و مراقبت از ماهى قرمز است.

ــورمان  ــيارى از مردم كش ــود بس بر خالف آنچه كه تصور مى ش
اطالعاتشان در مورد اين حيوان بسيار مختصر است و بعضا داراى 

اطالعاتى غلط هستند.
ــى مقاومت بااليى  ــبت به ديگر ماهيان آكواريوم ماهى قرمز نس
ــان مى تواند سال هاى  دارد و درصورت رعايت نكاتى ساده و آس
ــازك نارنجى و مردنى به  زيادى عمر كند و اينكه اين ماهى ها، ن
حساب مى آيند ناشى از اين است كه مردم روش نگهدارى آنها را 
ــنايى با بيمارى هاى اين گونه ماهى ها و روش هاى  نمى دانند. آش

پيشگيرى و بعضا درمان  آنها مى تواند مفيد باشد.
بيمارى ها سبب بروز رفتار غير طبيعى در ماهى و همچنين تغيير 
ــوند. برخى از عفونت هاى ناشى از وجود  شكل بدن ماهى مى ش
ــبب مرگ و مير در مقياس باال در  باكترى، قارچ و پروتوزوئرها س

ماهيان مى شوند.
ــرات ايجاد  ــى آب و تغيي ــع فاكتورهاى حيات ــيارى مواق در بس
ــروز بيمارى در  ــهوى موجب ب ــده در آن به طور عمدى يا س ش
ماهى هاست؛گرچه غذا ى مورد استفاده در تغذيه ماهى نيز يكى 
از عوامل ايجاد بيمارى است. ايجاد بيمارى و بروز برخى تغييرات 
ــيار مشهود است و توجه به  در رفتار ماهى در اثر بروز بيمارى بس
ــرايت بيمارى به ديگر ماهيان  آنها مى تواند از مرگ ماهى و يا س

جلوگيرى كند.
كنترل دقيق محيط زيست ماهى ودقت در برخى رفتارهاى ماهى 
نظير آمدن ماهى به سطح آب،  شناى غيرطبيعى، تنفس سخت، 
ــته كردن مكرر دهان و سرپوش آبششى به  تنفس سريع باز و بس
دفعات زياد،  عكس العمل نشان ندادن نسبت به محرك خارجى، 
ــف آب و باقى  ــن ماهى در ك ــطوح پايين، قرار گرفت ــنا در س ش
ــواره و واردآوردن ضربه  ماندن بدون تحرك در آنجا، پرش به دي
ــريع باله ها،  ــياى داخل ظروف نگهدارى ماهى، حركات س به اش
ــكل بدن آنان نظير پوسيدگى دم و باله،  شناى عمودى، تغيير ش
ــت،  ــكم،  خونريزى پوس تجمع مايعات در بدن يا آب آوردگى ش
ــياه  ايجاد انحناى دمى و تغيير محوطه دهان و ايجاد لكه هاى س
در دم ماهى، كمرنگى پوست و ريزش فلس و بلند شدن پوست،  
برآمدگى هاى غير طبيعى در آبشش ها و خونريزى آبشش،  كاهش 
وزن و متورم بودن شكم،  تحليل شكم و پريدگى رنگ و انحنا در 
ــم،  بيرون زدگى چشم ها و  قسمت ستون مهره ها،  كدورت چش
لكه هاى پوستى و... همه مى تواند دليل بر وجود بيمارى در ماهى 
بوده و شما را واداركند كه با دكتر دامپزشك براى نجات جان اين 

حيوان كوچك ودوست داشتنى مشورت كنيد.
بيمارى هاى محيطى

ماهيان قرمز عمدتا به علت نگهدارى در ظروف نامناسب،  غذادهى 
ــتباه  و عدم توجه به فاكتورهاى آب شامل حرارت آب،  ميزان  اش
اكسيژن محلول در آب، اسيديته آب، آمونياك- كه به طور طبيعى 
سمى ترين تركيب موجود در آب است و از متابوليسم بدن ماهى 
ناشى مى شود-  نيتريت ها -كه بعد از آمونياك سمى ترين تركيب 
آب است- و نيترات ها و نگهدارى ماهى در حجم كم آب در داخل 

تنگ ها تلف مى شوند.
ــاالى 25 درجه  ــز در درجه حرارت ب ماهى هاى قرم

سانتى گراد آسيب پذيرهستند حتى تغييرات 
ــرگ ماهى  ــز باعث م ــا ني ــى دم ناگهان

مى شود. سطح آب اهميت بيشترى 
ــم آب دارد زيرا  ــبت به حج نس

ــود تا اكسيژن  ــبب مى ش س
مورد نياز ماهى بيشتر در 

آب حل شود،  استفاده 
از ظروف دهان گشاد 
ــراى  ب ــد  ن مى توا
طوالنى كردن عمر 

آنها مؤثر باشد.
ــناخت  ــراى ش ب
ــا  ــما ب ــتر ش بيش
بيمارى هاى ماهى  
ــايد عامل  ــه ش ك

ــده  ــود آورن به وج
ــيم،   ــان باش آن خودم
شايع ترين بيمارى هاى 
مربوط به محيط زندگى 
را  ــز  قرم ــاى  ماهى ه

مرورمى كنيم:
خفگى: 1

ــيژن  عامل: كمبود اكس
(زير 6 ميلى گرم در ليتر)

عالئم: ماهى به سطح آب 
آمده و تنفس سريع دارد. 

درمان و رفع مشكل: افزايش 
ميزان هوادهى،  كاهش تراكم 

ماهى،  كاهش درجه حرارت و در 
آكواريوم ها رعايت فاصله مناسب از 

منابع حرارتى
2  بيمارى تغذيه اى:

عامل: نبود غذا و يا جيره غذايى نامتعادل
عالئم: فرورفتگى شكم و بى اشتهايى و ساييدگى 

باله ها و رشد ضعيف و سستى همراه با بى حالى 
ــتفاده از جيره متعادل و كافى و  ــكل: اس درمان و رفع مش

ــى ويتامين و مواد كمكى به  غذاى زنده در تغذيه و افزودن مولت
جيره غذايى

3  اسيدى شدن آب:
عامل: تغيير اسيديته (PH) به زير 6/5 

ــناى غير طبيعى،  به طورى كه ماهى در مسيرى كوتاه  عالئم: ش
شنا كرده و سپس متوقف مى شود. ماهى به سطح آب آمده و هوا را 
مى بلعد و موكوس زياد در آبشش ترشح مى شود. پديد آمدن نقاط 
ــتى و بى حالى و تنفس سريع و  ــترى در سر، سس سفيد و خاكس

خونريزى هاى نقطه اى زير جلدى 
ــكل: كنترل ميزان PH و باال بردن آن از طريق  درمان و رفع مش

افزودن محلول آهك به آب.
4   قليايى شدن آب:

عامل: باالرفتن (PH )بيش از 8/4
عالئم: خوردگى باله ها،  تغيير رنگ قهوه اى در آبشش ها،  نداشتن 

تعادل،  بروز نقاط سفيد خاكسترى در اطراف سر،  موكوس زياد 
پوستى و نيز خونريزى نقطه اى زير جلدى

PH درمان و رفع مشكل: تعويض آب و كنترل
5  ضربه:

ــى، برخورد  ــتكارى ماه عامل: حمل ونقل، دس
ماهى با اشيا، استرس حمل ونقل و... 

ــدن در كف  ــزش فلس ها و مان عالئم: ري
آب،  از بين رفتن شعاع باله ها، تيرگى 
كامل باله ها،  تيرگى قرنيه، جراحت 
ــمى،  ــدن، خونريزى چش روى ب
بى اشتهايى و سستى و بى حالى 

ــكل: كاهش  درمان و رفع مش
ــى و افزايش حجم  تراكم ماه

ظرف نگهدارى با افزايش آب
6   مسموميت آمونياكى:

ــش از حد،   ــه بي ــل: تغذي عام
ــاى غذايى تجمع  وجود مانده ه

يافته در كف ظرف 
عالئم: شناى غير طبيعى،  باز بودن 
دهان و سرپوش آبششى در ماهى،  
ــطح آب،  پرش ماهى،   تنفس در س
خوردگى باله،  ترشح موكوس زياد 

پوستى و سستى و بى حالى 
درمان و رفع مشكل: كاهش ميزان 
ــتفاده از  ــض آب و اس PH و تعوي
ــته و  ــتم مداربس ــت در سيس زئولي

آكواريوم ها
7    مسـموميت با دى اكسـيد 

كربن:
ــيد  ــيژن كمتر از 6 و دى اكس عامل: اكس

كربن بيشتر از 60 ميلى گرم در ليتر
ــى،  كندى تنفس،   ــه پهلو افتادن ماه عالئم: ب

سستى،  بى حالى و بى اشتهايى 
درمان و رفع مشكل: استفاده از مواد بافرى

8  مسموميت با كلر:
عامل:  افزايش ميزان كلر بيشتر از 5/ 0 ميلى گرم در ليتر

عالئم: كمرنگى ماهى،  نداشتن تعادل،  رنگ پريدگى آبشش ها،  
ــطح آب صورت  ــم ها،  تنفس آهسته كه درس گود افتادگى چش

مى گيرد. 
ــتفاده از مواد  ــا اس ــردن آب ب ــكل: تعديل ك ــان و رفع مش درم

خنثى كننده كلر(تيوسولفات سديم)
بيمارى هاى عفونى

غير از بيمارى هاى يادشده،  گروهى ديگرى از بيمارى ها  از عوامل 
ــى مى شوند كه  ــى و باكتريايى و قارچى و انگلى ناش زنده ويروس
ــك براى درمان اين بيمارى ها ضرورى  البته مشورت با دامپزش
است. پوسيدگى دم و باله،  آبله پوستى،  استسقاى عفونى (تجمع 

ــكم)،  بيمارى چشمى،  بيمارى  مايعات در بدن يا آب آوردگى ش
ــان و ايجاد  ــى و تغيير محوطه ده ــاد انحناى دم چرخش،  ايج
لكه هاى سياه در دم ماهى،  شناى غيرطبيعى و كمرنگى پوست 
ــت، برآمدگى هاى غير طبيعى  ــدن پوس و ريزش فلس و بلند ش
ــش،  كمى تحرك و تحليل شكم  ــش ها و خونريزى آبش در آبش
ــمت قدامى ستون مهره ها و بيرون  و پريدگى رنگ و انحنا در قس

زدگى چشم ها همه از عالئم بيمارى هاى ميكروبى هستند.
 ماهى قرمزدر حالت طبيعى مى تواند 12 تا 20 سال زندگى كند 
ــرايط نگهدارى بد در منازل عمر بسيار  ــفانه به دليل ش كه متأس
كوتاهى دارد. درصورتى كه جزو آن گروه از خانواده ها هستيد كه 
ــدارى مى كنيد و امكان فراهم  صرفا ماهى را براى ايام نوروز خري
كردن شرايط زيستى مناسب را براى اين حيوان نمى توانيد فراهم 
كنيد، بايد با رعايت حقوق حيوانات و براى حمايت از اين حيوانات 
ــيزده  زيبا با خود عهد كنيم كه پس از ايام نوروز آنها را در روز س

نوروز همراه با روز طبيعت به آغوش طبيعت باز گردانيم.
توصيه هاى آخر

نكات زير را هم به خاطر داشته  باشيد:
ــدارى نكنيد،  ــرف نگه ــى دريك ظ ــك جفت ماه  از بيش از ي
ــته  ــورت دوره اى شس ــم بايد به ص ــدارى ماهى ه ــروف نگه ظ

شود.
ــام 3درصد يا  ــد از محلول نمك طع ــور مى تواني  براى اين منظ
تركيبات آمونيوم به مقدار 0/1 تا يك گرم در ليترآب به مدت 15 
ــددار به مقدار 200 ميلى گرم در ليتر  تا 10 دقيقه و يا تركيبات ي

آب به مدت 10 ثانيه استفاده كنيد.
بايد توجه داشت كه مواد ضدعفونى كننده براى ماهى ها خطرناك 
است. لذا بايد حتما ظروف در انتهاى كار به دقت شست وشو داده 
ــى براى آن  ــازى ماه ــده و زمانى براى آبگيرى مجدد و رهاس ش
ــود، هر ماهى قرمز براى ماندگارى طوالنى حداقل  پيش بينى ش
ــت روزانه تعويض  ــاز دارد كه ترجيحا مى بايس به يك ليتر آب ني
شود، توجه داشته باشيد تغيير ناگهانى دماى آب تعويضى موجب 
ــود،  آب مناسب براى نگاهدارى  ايجاد استرس براى ماهى مى  ش

ماهى آب نرم است.
درصورتى كه از آب لوله كشى شهرى استفاده مى كنيد چون داراى 
كلر است و ماهى قرمز در مقابل افزودنى هاى شيميايى همانند كلر 
بسيار حساس است،  اين آب ها بايد قبل از استفاده براى ظروف 

نگهدارى ماهى كلرزدايى شود.
ــتفاده حداقل به مدت 48  ــور بايد آب را قبل از اس براى اين منظ
ــاد نگهدارى تا ضمن برقرارى تعادل  ساعت در ظروف دهان گش
ــردد، از ريختن نمك يا  ــر موجود در آب خارج گ گازها در آب كل
ــر فلزات در آب  ــكه و ديگ انداختن حبه قند در آب، انداختن س
ــه هاى بامبو، صدف هاى ريز و گوش ماهى  خوددارى كنيد، ريش
منابع خوبى به جهت تامين مواد معدنى آب محسوب مى  شوند، 
از ريختن سنگريزه به داخل ظرف ماهى اجتناب كنيد زيرا عالوه 
براينكه مى توانند سبب آلودگى محيط شوند، لبه هاى ناصاف آن 
نيز مى تواند موجب آسيب رساندن به ماهى و ايجاد عفونت هاى 

ثانويه شود.

ين                                                                                                                                      
ت  س

               آشنايى با علت مرگ ماهى هاى قرمز سفره هف
    

    
    

     
     

ــوان« هفته منابع  ــفند ماه به عن در ايران، روز 15 تا 22 اس
ــتين روز اين هفته  طبيعى» نامگذارى شده است كه نخس

يعنى 15 اسفند «روز  درختكارى » است.
 تاريخچه روز درختكارى

ــال 1872 و در ايالت نبراسكاى  روز درختكارى  ابتدا در س
ــط فردى  آمريكا و در تاريخ 10 آوريل (21 فروردين)، توس
به نام J.Sterling Morton برگزار شد و گفته مى شود 
ــته شده است  كه در آن روز بيش از 1 ميليون درخت كاش
اما بعد از مدتى اين تاريخ به آخرين جمعه ماه آوريل انتقال

يافت.
ــورهاى دنيا روز درختكارى را محترم  ــتر كش امروزه بيش
شمرده و در اين روز به كاشتن درخت ها و نهال هاى متفاوت 
ــا توجه به آب و هواى  اقدام مى كنند. البته تاريخ اين روز ب
هر كشور متفاوت است و بيشتر سعى مى كنند تا در موقعى 
از سال اين كار را انجام دهند كه درخت قابليت رشد كردن 

را داشته باشد.
ــد آلمان، مصر،  ــور هايى مانن ــال مى توان به كش  براى مث
ــاره كرد كه روز درختكارى به ترتيب  پاكستان، مكزيك اش
ــن، 27 مرداد و دومين  ــت، 26 بهم در روزهاى 5 ارديبهش

پنجشنبه از ماه جوالى است.

 روز درختكارى در ايران
درختكارى در ايران داراى پشتوانه  اى از عاليق ملى و سنت 
ــان مى  دهد كه ايرانيان باستان،  ــت، تاريخ نش تاريخى اس
جشن هاى خاصى داشتند و در اين جشن ها به درختكارى 

پرداخته و به خاك و زراعت احترام مى  گذاشتند.
ــفند هر سال برگزار در كشور ما روز درختكارى در 15 اس
ــا، جنگل ها و اقصى  ــود و مردم با حضور در پارك ه  مى ش
ــى كنند. ــال هاى جوان م ــت نه ــهر اقدام به كاش نقاط ش

 ايرانى ها هر سال با كاشت درخت به استقبال سال نو رفته 
ــار زندگى را به  ــتانه به ــا اين كار نمادين در آس و در واقع ب
زمين باز مى گردانند. در اين روز در مقابل بيشتر پارك ها و 
فضاهاى سبز و ديگر نقاط شهر نهال هايى به صورت رايگان 

در اختيار مردم قرار مى گيريد.
فوايد درختان در زندگى انسان ها

امروزه با صنعتي شدن جوامع بشري درختان نقش مهم تري 
ــويي مقدمات پيشرفت  در زندگي بشر ايفا مي كنند، از س
ــتر صنعت و فناوري را موجب مي شوند و منابع تامين  بيش
كننده محصوالتي نظير وسايل چوبي، مبلمان، لوازم التحرير 
(كاغذ، انواع مدادهاي مختلف)  الوار و هزاران محصول ديگر 
ــو ي ديگر به منزله ريه هاي يك  محسوب مي شوند و از س

ــده و نقش مهمي در تامين سالمت اعضاي  ــهر تلقي ش ش
جامعه را ايفامي كنند. به دليل فعاليت كارخانجات صنعتي و 
نيز ازدياد وسايل نقليه عمومي و فعاليت روزانه آنها در سطح 
ــهرهاي بزرگ  آالينده ها و گازهاي مهلك و خطرناكي  ش
ــي يافته و  ــهرها فزون ــيد كربن در هواي ش نظير دي اكس
ــالمت افراد را تهديد مي كند. افزايش هر چه بيشتر اين  س
مواد آالينده كاهش ميزان اكسيژن در هوا را سبب مي شود 
ــيب پذير نظير بيماران  و اين وضع نامساعد، گروه هاي آس
ــتر تهديد  ــالخوردگان و كودكان را بيش ــي، س ريوي و قلب
مي كند. در چنين شرايطي مسئله درخت و درختكاري راه 
ــب براي مبارزه با آلودگي هاي مذكور به شمار  حلي مناس

مي آيد. 
ايجاد جنگل هاي مصنوعي و فضاي سبز در اطراف شهرهاي 

بزرگ به تاسيس كارخانجات توليد اكسيژن مي ماند.
ــت براى اين كه  به طور خالصه روز درختكارى بهانه  اى اس
ــته و آن را احيا كنيم و يا  ما به محيط زيست احترام گذاش

حداقل آن را با دقت بيشترى نگهدارى كنيم.
ــت كه با تالش در اين جهت، حتى با كاشتن يك   اميد اس
نهال كوچك، كشورى زيبا و آباد را براى خويش مهيا كنيم 

كه يقينا كارى پسنديده است.
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ــى  ــاخص مهمى در بررس ــهرى،  ش ــد جمعيت ش ــه رش روند روب
ساختارهاى اجتماعى،  اقتصادى،  فرهنگى و زيست محيطى انسان 
در قرن بيست و يكم است. گزارش وضعيت جمعيت جهان صندوق 
جمعيت سازمان ملل متحد در سال 2007ميالدى به دليل اهميت 

موضوع به شهرنشينى اختصاص يافته است.
 براساس اين گزارش (UNFPA) سال 2008 ميالدى نقطه عطفى 
ــول تاريخ، بيش از  ــت؛ زيرا براى اولين بار در ط در تاريخ جهان اس
ــه ميليارد وسيصد ميليون  نيمى ازجمعيت جهان يعنى حدود«س
ــهرى زندگى خواهند كرد. بنابراين توسعه پايدار  نفر» در مناطق ش
شهرى با تأكيد بر حفظ محيط زيست،  حفظ منابع طبيعى،  كاهش

ــاى جايگزين در  ــرژى ه ــرد ان ــى،  كارب ــا،  تمركززداي ــى ه  آلودگ
حمل و نقل،  بازيافت زباله ،  افزايش اشتغال پايدار و ... مطرح شده،اين 
ــت كه امروزه نقش حمل و نقل در توسعه پايدار بسيار  در حالى اس
روشن و غير قابل انكار است؛ چرا كه در شهر، سيستم هاى مختلفى 
وجود دارند كه با سيستم حمل و نقل در ارتباط مستقيم مى باشند. 
سيستم هاى اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى كه شهر را احاطه 
كرده بر طراحى، مديريت و بهره بردارى از سيستم حمل و نقل پايدار 

تأثير گذاشته است.
ــتم ها وجود دارد. ارزان   بنابراين كنش هايى همواره بين اين سيس
نگاه داشتن خدمات حمل و نقل براى رفاه و توسعه ملى، دسترسى 

ــش آالينده هاى  ــهرى، كاه ــه خدمات ش ــريع و ايمن ب راحت، س
ــيارى بر سالمت روح  زيست محيطى كه در دراز مدت تأثيرات بس
و جسم شهروندان دارد از جمله مهم ترين كنش هايى است كه در 
سيستم شهر بين مؤلفه هاى حمل و نقل و اقتصاد، محيط و اجتماع 

وجود دارد.
ــهر ها سهم زيادى از تردد  از سوى ديگر امروزه در شهر ها و كالنش
ــده است. خودرو موجب  و حمل و نقل به خودرو اختصاص داده ش
ــر مصرف كنندگان و  ــده و تأثير زيادى ب ــفر  ش ــرانه س افزايش س

حوزه  هاى اجتماعى و اقتصادى مرتبط با خودرو گذاشته است.
مشاغل، محل فراغت و مراكز خريد  و حتى نحوه طراحى ساختمان ها 
ــخصى در آن به  ــده كه محوريت خودروى ش به گونه اى طراحى ش
ــتين تأثير آن براى كودكان بوده كه  ــايد نخس چشم مى خورد و ش

فضاى امن را براى بازى از دست داده اند.
افزايش آمد و شد، افزايش هزينه حمل ونقل و مصرف منابع، تقاضاى 
منابع مالى و فيزيكى براى احداث جاده، پاركينگ و تسهيال ت مرتبط 
با حمل و نقل و... موجب افزايش ترافيك، افزايش ريسك حمل ونقل 

جاده اى و تأثيرهاى زيست محيطى آن شده است.
بنابراين ارزيابى،  تحليل و منظوركردن ساختار حمل و نقل كارآمد 
و پايدار از جمله ضروريات در شهرهاى امروز و كالنشهرهاست. لذا 

براى دستيابى به حمل و نقل پايدار، سه گام بايد طى شود:

1- كاهش نياز مردم به سفر شامل حجم و طول سفر.
ــايل نقليه موتورى به ــترين قالب حمل ونقل از وس 2-  تغيير بيش

 پياده روى و دوچرخه سوارى.
ــايل نقليه  ــش آلودگى در وس ــره ورى انرژى و كاه 3- افزايش به

موتورى.
ابزارهايى نيز براى دستيابى به حمل و نقل پايدار نياز است. طراحى 
ــه مفهوم تغيير  ــل پايدار فقط ب ــت. حمل و نق يكى از اين ابزارهاس
فناورى خودرو از سوخت فسيلى به هيبريد و... نيست، بلكه كاهش 
ــتفاده از روش پياده روى است و حمل ونقل  تعداد و طول سفر و اس
پايدار نمى تواند در اسرع وقت تحقق يابد، اما به صورت بالقوه امكان 
ــه موجب بهبود در  ــاو حمل ونقل عمومى بهتر را ك بهبود خيابان ه

كيفيت زندگى مى شود، داراست.
ــهرى نيز با اتخاذ روش هاى مختلف مديريت ترافيك و  مديريت ش
ــتيابى به حمل و نقل پايدار، مى تواند كارايى  حمل و نقل براى دس
سيستم هاى حمل و نقل عمومى را افزايش داده و برنامه هاى ويژه 
ــتفاده از سيستم هاى حمل و نقلى تعريف  براى ترغيب عموم به اس

كند.
مديريت زيست محيطى نيز بايد در راستاى تأمين سوخت هاى پاك 
ــايل حمل و نقل عمومى استفاده از انرژى هاى  گام بردارد و در وس

نو را ممكن سازد.

مديركل آمار و اطالعات جمعيتى و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور:

دختران 20 تا 24 ساله 
ركورددار ازدواج در كشور

اخبار ويژه

پرسه درشهر

خبر

رييس سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى كشوردرحاشيه نشست 
ــوراى حقوق بشرسازمان ملل متحد  عالى رتبه سى و يكمين اجالس ش
گفت: احترام به حقوق انسانى و رعايت حقوق شهروندى دو ويژگى مهم 

در زندان هاى ايران است.
على اصغر جهانگيردرجمع خبرنگاران اظهاركرد: امروز زندان هاى ايران 
از نظر رعايت حقوق زندانيان درسطح بسيار بااليى قرار دارد و نه تنها در 

منطقه خاورميانه بى نظير است بلكه در سطح دنيا نيز كم نظير است.
ــتانداردهاى زندان، رعايت مسايل  وى افزود:در راستاى ارتقاى سطح اس
ــانى وهمچنين آموزش، بهداشت ودرمان ، در اختيار تمامى  حقوقى، انس

زندانيان قرار دارد.
50 درصد زندانيان ايران مجرمين مواد مخدرهستند

رييس سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى كشور گفت: حدود50 
درصد زندانيان ما را مجرمين مواد مخدر تشكيل مى دهند و اگر زندانيانى 
را كه به طور غير مستقيم مرتبط با مواد مخدر هستند به اين جمع اضافه 

كنيم اين رقم به حدود 70 درصد خواهد رسيد.
جهانگير افزود: از آنجايى كه ايران در مسير ترانزيت مواد مخدر به اروپا قرار 
دارد كشور جمهورى اسالمى ايران هزينه هاى زيادى را براى جلوگيرى از 
اين ترانزيت متقبل مى شود كه بخشى از آن وجود زندانيان و آمار آنهاست.
 زندانى سياسى به تعريفى كه در زندان هاى جهان ارايه شده در 

ايران وجود ندارد 
ــوالى در مورد زندانيان سياسى گفت: در كشور ما  جهانگير در پاسخ به س
ــى به تعريفى كه در زندان هاى جهان ارايه مى شود وجود  زندانى سياس
ندارد.به گفته وى، ما تعداد ناچيزى زندانى امنيتى داريم. يعنى كسانى كه 
امنيت كشور را به خطر انداخته اند و بحث هايى مثل ناامن كردن جامعه، 
اغتشاش و مسايل ضد امنيتى را شامل مى شود. هر چند آمار اين عده از 

زندانيان بسيار ناچيز است.
ــاير زندانيان  ــت كه اين گروه از زندانيان نيزمانند س وى افزود: بديهى اس
ــهروند  ــد و تقريبا همه حقوقى كه براى يك ش ازحقوق كامل برخوردارن
ــت براى تمامى زندانيان از جمله زندانيان  ــرايط عادى فراهم هس در ش
امنيتى نيز فراهم شده است.رييس سازمان زندان ها دسترسى به وكيل، 
مددكار،پزشك، تلفن،كتابخانه و سيستم آموزشى را از جمله حقوق تثبيت 

شده در تمام زندان هاى ايران عنوان نمود.
ــخ به سوالى  ــالمى ايران در پاس ــاور رييس قوه قضاييه جمهورى اس مش
ــى از زندانيان و  ــار اخبارى در خصوص اعتصاب غذاى برخ مبنى بر انتش
ــى به وكيل به هيچ وجه  عدم دسترسى آنها به وكيل گفت: عدم دسترس
درست نيست.اين مسئله از حقوق عادى در تمام زندان ها و براى تمامى 
زندانيان است. جهانگير ادامه داد: آن كسانى كه گاها اقدام به اعتصاب غذا 
مى كنند از اين موضوع استفاده ابزارى مى كنند و عمدتا كسانى هستند 
كه مى خواهند از اين طريق در فضاى رسانه اى قرار بگيرند و از نظر تبليغى 

فضايى را براى خود فراهم كنند.

رييس سازمان زندان هاى كشور:

همه زندانيان ايران ازحقوق كامل 
شهروندى برخوردار هستند

ــى و مهاجرت  ــار و اطالعات جمعيت مديركل آم
سازمان ثبت احوال كشور از ثبت بيشترين ازدواج 

دختران در گروه سنى 20 تا 24 سال خبر داد.
ــى اين مدت  ــار كرد: ط ــزون اظه على اكبر مح
ــيد  ــور به ثبت رس 627هزار و 81 ازدواج در كش
كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2/4 درصد 

كاهش داشته است.
ــن تا پايان بهمن  ــه داد: از ابتداى فروردي وى ادام
امسال، بيشترين ازدواج ثبت شده مردان در گروه 
ــاله با آمار 230 هزار و 452 نفر  سنى 25-29 س

گزارش شد.
ــى و مهاجرت  ــار و اطالعات جمعيت مديركل آم
ــان كرد: در  ــازمان ثبت احوال كشور خاطرنش س
ــترين ازدواج ثبت شده دختران  همين مدت بيش
ــاله نيز شامل 187هزار  در گروه سنى 20-24 س

و 141 نفربود.
ــال بيشترين  محزون اضافه كرد: در 11 ماهه امس
ــه تركيب  ــده، مربوط ب ــب ازدواج ثبت ش تركي

ــنى 20-24 ساله با دختران سنى مردان گروه س
ــمار آن به 94 هزار و 726   15-19 ساله بود كه ش

واقعه رسيد.
طالق يك درصد افزايش داشت

ــى و مهاجرت  ــار و اطالعات جمعيت مديركل آم
سازمان ثبت احوال عنوان كرد :در 11 ماهه امسال 
146هزار و 980 واقعه طالق ثبت شد كه نسبت به 
مدت مشابه سال قبل يك درصد افزايش نشان داد.
ــترين  محزون تصريح كرد: طى همين مدت بيش
طالق ثبت شده زنان در گروه سنى 25-29 ساله 

نيز به تعداد 337 هزار و 69واقعه به ثبت رسيد.
ــازمان ثبت احوال كشور  ــئول در س اين مقام مس
اظهار كرد: در 11ماهه سالجارى بيشترين تركيب 
ــده، مربوط به تركيب سنى مردان  طالق ثبت ش
ــه تعداد  ــاله ب ــا زنان 25-29 س ــاله ب 30-34 س

143هزار و 17 واقعه بوده است.
ــالجارى برابر 79  جمعيت ايران تا پايان آذر ماه س

ميليون و 490 هزار تن بوده است.

فقط كافى است، پله هاى د  اد  گاه هاى خانواد  ه را باال، پايين 
كنيم و به د  رد   د  ل همسرانى بنشينيم كه د  ر انتظار نوبت 
هستند   تا از د  ليل تصميم بر جد  ايى شان به قاضى بگويند  . 
ــر  ــويى چه بر س ــم د  يد   كه روابط فرازناش آنوقت خواهي

خانواد  ه ها آورد  ه است!؟
ــد  ه د  ر تهران  ــى پروند  ه هزار خانواد  ه جد  اش  گرچه بررس
ــا 45 د  رصد   جد  ايى ها به د  ليل  حكايت از آن د  ارد   كه 40 ت
ــى بود  ه و همچنين  ــتن مهارت الزم د  ر روابط جنس ند  اش
ــل اعتياد   يكى از  ــى از جد  ايى ها به د  لي بخش قابل توجه
همسران رقم خورد  ه است ولى د  ر ميان كسانى كه د  چار 
طالق عاطفى هستند  ، بيشترين د  ليل مراجعه به د  اد  گاه ها 
ــت. روابطى كه ممكن است حتى  ــويى اس روابط فرازناش
ــود  ، ولى به گسست ناشى از طالق  به طالق هم منجر نش
ــه  ــد   و اركان خانواد  ه را براى هميش عاطفى د  امن مى زن

متزلزل مى كند  .
ــال روابط  ــه د  نب ــوهر، ب ــتى چرا زن و ش  به راس

ــويى مى روند  ؟ آيا يكى از طرفين يا  فرازناش
هر د  و به د  نبال تامين نيازهاى عاطفى و 

جنسى خود   هستند  ؟ آيا سخت گيرى 
مرد   يا بى مباالتى زن، مجوزى براى 
ــت برقرارى رابطه  طرف مقابل جه
ــويى مى تواند   باشد ؛  قبل  فرازناش
ــخى مناسب  از آنكه به د  نبال پاس
ــش هايمان برآييم، به  براى پرس
ــى از اين زاويه  ارايه تعريفى علم

مى پرد  ازيم.
ــد  م،  ــى مق ــان ا... قرائ ــر ام  د  كت

ــناس و پژوهشگر مطرح  جامعه ش
ــورمان مهمان «قانون» بود  تا با  كش

هم به واكاوى اين موضوع بپرد  ازيم. او با 
تاكيد   بر اينكه روابط فرازناشويى تعاريف 

مختلفى د  ارد  ، د  ر تعريف مختصر اين رابطه 
ــويى به  مى گويد  : «رابطه خارج از روابط زناش

رابطه اى گفته مى شود  كه يكى از زوجين رابطه 
عاطفى، كالمى يا جنسى اى را با فرد   د  يگرى خارج از 

قرارد  اد  ى كه با همسرش د  ارد   برقرار كند   كه اين رابطه 
همراه با پنهانكارى است.» به ا ين ترتيب سه عنصر رابطه 
«كالمى»، «عاطفى» و «جنسى» همراه با «پنهان كارى» 
ــامل رابطه  ــر» مى تواند   ش ــرارد  اد   با همس و «خارج از ق

فرازناشويى شود  .
 د  اليل روى آورى به رابطه فرازناشويى

ــد   كه رابطه فرازناشويى، صرفا رابطه  بنابراين مشخص ش
ــت رابطه اى  ــود  . بلكه ممكن اس جنسى را شامل نمى ش
كالمى يا عاطفى نيز د  ر زمره رابطه فرازناشويى قرار گيرد  . 
ــرارى رابطه  ــت؛ صرفا محد  ود   به برق يعنى د  ر واقع خيان
ــود   و اگر رابطه اى  ــر نمى ش جنسى با شخصى جز همس
ــود  ،  ــا پنهان كارى نيز برقرار ش كالمى و عاطفى همراه ب
ــت كه اين  ــاب مى آيد  ، گرچه طبيعى اس خيانت به حس

ــود  گى است تا نسبت  نوع خيانت كمرنگ تر و قابل بخش
ــرى از عوامل را د  ر  به خيانت جنسى. قرائى مقد  م يك س
بروز خيانت موثر مى د  اند  . وى ازد  واج هاى اجبارى، تالفى 
خيانت طرف مقابل، ارضا نشد  ن نيازهاى جنسى، هجمه 
سريال هاى رسانه ها و شبكه هاى ماهواره اى بيگانه، ترويج 
لود  ه گرى، هرزه گرى و بيان بى پرد  ه روابط نامشروع، نوع 
ــابقه كود  كى و مراود  ه با افراد    خانواد  ه، نوع سرپرست، س
بى بند   و بار را از آن د  ست علت هايى د  انست كه د  ر احتمال 

بروز خيانت موثر هستند  .
 تاثير اعتقاد  ات د  ينى د  ر جلوگيرى از خيانت

اين استاد   د  انشگاه با تاكيد   بر اينكه «اعتقاد  ات د  ينى تاثير 
بسيار زياد  ى د  ر جلوگيرى از خيانت ها د  ارد  » خاطرنشان 
كرد  : جامعه ما د  ر برزخ بين ارزش هاى ملى و مذهبى فرو 
رفته است؛ كمرنگ شد  ن ارزش ها و هنجارهاى اعتقاد  ى و 
معنوى د  ر جامعه ايران به فروريختگى 
ــد  ن  ــته ش فرهنگى و شكس
ــد  ه  حرمت ها منجر ش
ــط  ــت. رواب اس
فرازناشويى 

ــا  ي

ــر طى  خيانت به همس
چند   سال اخير به يكى از 

ــد  ه  معضالت اجتماعى تبد  يل ش
ــت. وقتى صحبت از اين نوع ارتباط  اس

ــت كه يك  ــود   منظور رابطه پنهانى اس مى ش
ــت، برقرار ــرش نيس فرد   متأهل با فرد   د  يگرى كه همس

ــرعى كه مفهوم آن  ــد  ه غير اخالقى و غيرش مى كند  . پد  ي
ــايل  ــن د  ر مورد   انحصار مس ــى از پيمان بين زوجي تخط
عاطفى و جنسى است. معضلى كه د  ر اغلب موارد   مخفى 
ــته آن سبب فروپاشى نظام  ماند  ه و گاهى افشاى ناخواس
خانواد  ه و يا وقوع يك جنايت مى شود  . البته خيانت زن و 
مرد   د  ر طول تاريخ وجود  د  اشته، اما امروزه نحوه خيانت و 

ابزارهاى آن تغيير كرد  ه است.
 نياز اقتصـاد  ى، مصرف الكل، د  ر د  سـترس نبود  ن 

همسر و د  يگر موارد  
قرائى مقد  م يك سرى د  اليل فرد  ى و اجتماعى د  يگرى را 
نيز د  ر وقوع رابطه فرازناشويى موثر مى د  اند  . وى نارضايتى 
از روابط زناشويى، ماجراجويى و تمايل به تنوع يا هيجان، 
انتقام يا خشم، سوء ظن و انتقام گيرى از همسر، احساس 
عد  م امنيت، بلوغ نايافتگى، نياز اقتصاد  ى و مالى، چشم و 
هم چشمى با اطرافيان، د  ر د  سترس نبود  ن همسر، مصرف 

د  ارو و الكل و ويژگى هاى 
ــخصيتى را از  ش

ــر  د  يگ

د  ر  ــر  مؤث ــل  عوام
شكل گيرى روابط فرازناشويى 
عنوان كرد  . وى همچنين اد  امه د  اد  : 
البته ناگفته نماند   امروزه تنوع طلبى مرد  ان 
ــد  ه و چون غريزه  ــى آنان ش باعث ضعف قواى جنس
ــران خود   را برآورد  ه نمى كنند  ، زن ها هم به  جنسى همس

د  نبال روابط فرا زناشويى مى روند  . تغيير سبك زند  گى از 
الگوى اسالمى _ ايرانى به الگوى رفتارى غربى تحت تأثير 
ــيب  ــت از علت هاى د  يگر ازد  ياد   اين آس ماهواره و اينترن
ــواره اى د  ر زمينه روابط ــاى ماه ــت. فيلم ه اجتماعى اس
 فرا زناشويى و روابط بيرون از چارچوب منطقى و قانونى 
است. همزاد  پند  ارى با هنرمند  ان اين گونه فيلم ها نيز باعث 
ــويى مى  شود  . نوع ازد  واج  گرايش زنان به روابط فرا زناش
(اعم از سنتى، د  انشجويى، همكارى و د  وستى خيابانى)، 
ــوهر، منطقه و محل سكونت،  ــطح تحصيالت زن و ش س
ــتغال زنان و از بين رفتن هيجان د  ر زند  گى زناشويى  اش

نمونه هايى از اين عوامل به حساب مى آيند  .
 پيامد  هاى رابطه فرازناشويى بر اقتصاد   خانواد  ه

نكته د  يگر د  ر روابط فرازناشويى تاثير آن بر اقتصاد   خانواد  ه 
است. د  كتر قرائى مقد  م د  ر بيان تاثير منفى اين گونه رابطه 
ــه از لحاظ اقتصاد  ى نيز  بر خانواد  ه تصريح كرد  : اين رابط
ــود   را بايد   براى  ــوق خ ــت، يعنى اينكه مرد   حق مضر اس
ــترك  ــيم كند   كه براى زند  گى مش د  و خانواد  ه تقس
ــت يا حتى د  ر برخى از رابطه ها  مشكل ساز اس
ــود   را به  ــى از د  رآمد   خ ــش عظيم مرد   بخ
ــاص مى د  هد    ــويى اختص رابطه فرازناش
ــرش مجبور است  براى خرج  كه همس
ــه خود    ــود   ك ــاغل ش زند  گى خود   ش
ــد  ن براى زن مى تواند    اين شاغل ش

آسيب هاى د  يگرى د  اشته باشد  . 
ــت متوجه  ــى د  ق ــا كم ــن ب بنابراي
ــيب هاى اجتماعى  مى شويد   كه آس
ــت و زمانى كه  به هم گره خورند  ه اس
يك آسيب (ولوكوچك) اتفاق مى افتد   
ــوارى د  ر پى  ــت آن پيامد  هاى ناگ پش
خواهد   داشت . زمانى كه د  ر د  رون خانواد  ه، 
ــد  ل و همرنگ و  ــا يكد  يگر هم زن و مرد   ب
ــت  ــند ، اقتصاد   خانواد  ه شكس همزبان نباش
ــت و پرورش  ــن د  ر تربي ــورد  . حتى والد  ي مى خ
فرزند  ان با مشكل مواجه هستند؛   چراكه موفقيت 
ــواد  ه د  ر تربيت فرزند  ان  روابط عاطفى و اقتصاد  ى خان

موفق تاثيرگذار است. 
ــد  ى به اصول  ــرد  ى كه پايبن ــد   مى كند  : زن و م وى تاكي
ــاظ اخالقى و  ــاظ معنويات، از لح ــويى ند  ارند   از لح زناش
ارزش هاى فرهنگى ضعيف هستند و تحت تاثير رسانه ها 
ــوه پايبند  ى به اين  ــد.   بنابراين آموزش نح قرار مى گيرن
ــرورش صورت بگيرد ؛   ــد   از طريق آموزش و پ خانواد  ه باي
ــود  . رسانه ها  از طريق راد  يو و تلويزيون و مطبوعات القا ش
ــيقى و هنر  مى توانند   از طريق حكايت هاى اخالقى، موس
ــد  ، اما د  ر  ــد  ان آموزش د  هن ــا را به فرزن اين گونه تعليم ه
ــاهد   هستيم كه  ــانه هاى بصرى همانند   تلويزيون ش رس
ــان د  اد  ن روابط صميمانه ميان زن و مرد   نوع  به جاى نش
ــه وفور د  ر  ــت را ب ــه كه   همان خيانت اس د  يگرى از رابط

سريال ها و فيلم هاى سينمايى نشان مى د هند .

ــال روابط  ــه د  نب ــوهر، ب ــتى چرا زن و ش  به راس
ــويى مى روند  ؟ آيا يكى از طرفين يا  فرازناش

هر د  و به د  نبال تامين نيازهاى عاطفى و 
جنسى خود   هستند  ؟ آيا سخت گيرى 

مرد   يا بى مباالتى زن، مجوزى براى 
ــت برقرارى رابطه  طرف مقابل جه
ــويى مى تواند   باشد ؛  قبل  فرازناش
ــخى مناسب  از آنكه به د  نبال پاس
ــش هايمان برآييم، به  براى پرس
ــى از اين زاويه  ارايه تعريفى علم

ــد  م،  ــى مق ــان ا... قرائ ــر ام  د  كت
ــناس و پژوهشگر مطرح  جامعه ش

ــورمان مهمان «قانون» بود  تا با  كش
هم به واكاوى اين موضوع بپرد  ازيم. او با 

تاكيد   بر اينكه روابط فرازناشويى تعاريف 
مختلفى د  ارد  ، د  ر تعريف مختصر اين رابطه 

ــويى به  مى گويد  : «رابطه خارج از روابط زناش
رابطه اى گفته مى شود  كه يكى از زوجين رابطه 

عاطفى، كالمى يا جنسى اى را با فرد   د  يگرى خارج از 
قرارد  اد  ى كه با همسرش د  ارد   برقرار كند   كه اين رابطه 

همراه با پنهانكارى است.» به ا ين ترتيب سه عنصر رابطه 
«كالمى»، «عاطفى» و «جنسى» همراه با «پنهان كارى» 
ــامل رابطه  ــر» مى تواند   ش ــرارد  اد   با همس و «خارج از ق

د  اليل روى آورى به رابطه فرازناشويى
ــد   كه رابطه فرازناشويى، صرفا رابطه  بنابراين مشخص ش
ــت رابطه اى  ــود  . بلكه ممكن اس جنسى را شامل نمى ش
كالمى يا عاطفى نيز د  ر زمره رابطه فرازناشويى قرار گيرد  . 
ــرارى رابطه  ــت؛ صرفا محد  ود   به برق يعنى د  ر واقع خيان
ــود   و اگر رابطه اى  ــر نمى ش جنسى با شخصى جز همس
ــود  ،  ــا پنهان كارى نيز برقرار ش كالمى و عاطفى همراه ب
ــت كه اين  ــاب مى آيد  ، گرچه طبيعى اس خيانت به حس

ــد  ن  ــته ش فرهنگى و شكس
ــد  ه  حرمت ها منجر ش
ــط  ــت. رواب اس
فرازناشويى 

ــا  ي

ــر طى  خيانت به همس
چند   سال اخير به يكى از 

ــد  ه  معضالت اجتماعى تبد  يل ش
ــت. وقتى صحبت از اين نوع ارتباط  اس

ــت كه يك  ــود   منظور رابطه پنهانى اس مى ش
ــت، برقرار ــرش نيس فرد   متأهل با فرد   د  يگرى كه همس

د  ارو و الكل و ويژگى هاى 
ــخصيتى را از  ش

ــر  د  يگ

د  ر  ــر  مؤث ــل  عوام
شكل گيرى روابط فرازناشويى 
عنوان كرد  . وى همچنين اد  امه د  اد  : 
البته ناگفته نماند   امروزه تنوع طلبى مرد  ان 
ــد  ه و چون غريزه  ــى آنان ش باعث ضعف قواى جنس
ــران خود   را برآورد  ه نمى كنند  ، زن ها هم به  جنسى همس

ــود   را بايد   براى  ــوق خ ــت، يعنى اينكه مرد   حق مضر اس
ــترك  ــيم كند   كه براى زند  گى مش د  و خانواد  ه تقس
ــت يا حتى د  ر برخى از رابطه ها  مشكل ساز اس
ــود   را به  ــى از د  رآمد   خ ــش عظيم مرد   بخ
ــاص مى د  هد    ــويى اختص رابطه فرازناش
ــرش مجبور است  براى خرج  كه همس
ــه خود    ــود   ك ــاغل ش زند  گى خود   ش
ــد  ن براى زن مى تواند    اين شاغل ش

آسيب هاى د  يگرى د  اشته باشد  . 
ــت متوجه  ــى د  ق ــا كم ــن ب بنابراي
ــيب هاى اجتماعى  مى شويد   كه آس
ــت و زمانى كه  به هم گره خورند  ه اس
يك آسيب (ولوكوچك) اتفاق مى افتد   
ــوارى د  ر پى  ــت آن پيامد  هاى ناگ پش
خواهد   داشت . زمانى كه د  ر د  رون خانواد  ه، 
ــد  ل و همرنگ و  ــا يكد  يگر هم زن و مرد   ب
ــت  ــند ، اقتصاد   خانواد  ه شكس همزبان نباش
ــت و پرورش  ــن د  ر تربي ــورد  . حتى والد  ي مى خ
فرزند  ان با مشكل مواجه هستند؛   چراكه موفقيت 
ــواد  ه د  ر تربيت فرزند  ان  روابط عاطفى و اقتصاد  ى خان

موفق تاثيرگذار است. 
ــد  ى به اصول  ــرد  ى كه پايبن ــد   مى كند  : زن و م وى تاكي
ــاظ اخالقى و  ــاظ معنويات، از لح ــويى ند  ارند   از لح زناش
ارزش هاى فرهنگى ضعيف هستند و تحت تاثير رسانه ها 
ــوه پايبند  ى به اين  ــد.   بنابراين آموزش نح قرار مى گيرن
ــرورش صورت بگيرد ؛   ــد   از طريق آموزش و پ خانواد  ه باي
ــود  . رسانه ها  از طريق راد  يو و تلويزيون و مطبوعات القا ش
ــيقى و هنر  مى توانند   از طريق حكايت هاى اخالقى، موس
ــد  ، اما د  ر  ــد  ان آموزش د  هن ــا را به فرزن اين گونه تعليم ه
ــاهد   هستيم كه  ــانه هاى بصرى همانند   تلويزيون ش رس
ــان د  اد  ن روابط صميمانه ميان زن و مرد   نوع  به جاى نش
ــه وفور د  ر  ــت را ب ــه كه   همان خيانت اس د  يگرى از رابط

سريال ها و فيلم هاى سينمايى نشان مى د هند .

مديركل سابق كميته امداد استان اصفهان:
سرانه كمك به ايتام از 55 هزار تومان به 175 هزار 

تومان رسيده است
مديركل سابق كميته امداد استان اصفهان گفت: در 
ــرانه كمك به ايتام اصفهان از ــال گذشته، س چهار س

 55 هزار تومان به 175 هزار تومان رسيده است.
مهدى مجلس آرا در مراسم توديع خود با بيان اينكه 
ــه دور افتاده ترين  خانواده كميته امداد با تمام توان ب
نقاط خدمت رسانى مى كند، به روند رو به رشد وضعيت 
ــاره و اظهار كرد: در  ــتان اصفهان اش كميته امداد اس
بخش اكرام ايتام استان، شاهد 15 درصد رشد بوده ايم 
ــرانه كمك حاميان به ايتام در چهار سال گذشته  و س
ــاره به اينكه در استان  افزايش داشته است. وى با اش
ــنين  ــون 8 هزار نفر، حامى طرح محس اصفهان تاكن
شده اند، افزود: از سوى خيران استان 4 ميليارد تومان 
ــت. ــده اس ــنين كمك ش به خانواده هاى طرح محس
مديركل سابق كميته امداد استان اصفهان، موفقيت 
اين نهاد انقالبى را همراهى با ساير دستگاه هاى اجرايى 
استان عنوان كرد و گفت: با تالش همكاران در كميته 
امداد 56 ميليارد تومان وام از سوى بانك هاى عامل به 

مددجويان پرداخت شده است.
ــزار و 48 فقره  مجلس آرا تصريح كرد: همچنين 3 ه
جهيزيه به ارزش 6 ميليارد تومان به دختران در آستانه 
ازدواج پرداخت شده است.وى با تاكيد بر اينكه وجود 
خيريه ها و خيران به اين مهم كمك بزرگى كرده است، 
خاطرنشان كرد: اصفهان 500 خيريه فعال دارد كه در 

كمك به نيازمندان بسيار فعال هستند.

حمل و نقل پايدارشهرى؛ 

چالش ها و ضرورت ها !!!

در 10 ماهه سال جارى؛
84 مرد بر اثر حوادث كار در استان اصفهان،

 جان خود را از دست دادند
ــكى قانونى استان اصفهان گفت:  مديركل پزش
ــال 94 ،تعداد 84 مرد در استان  در 10 ماهه س
ــى از كار، جان خود  اصفهان بر اثر حوادث ناش
ــه با  ــت دادند كه اين تعداد در مقايس را از دس
ــال قبل، 9/33 درصد كاهش  ــابه س مدت مش

داشته است.
ــرد: از ابتداى  ــليمان پور اظهار ك دكتر على س
ــال جارى، 84 نفر  فروردين تا پايان دى ماه س
جان خود را از دست دادند كه جسد همگى آنها 
ــكى قانونى اصفهان مورد معاينه  در مراكز پزش

قرار گرفت.
ــرد  ــان م ــه متوفي ــه هم ــان اينك ــا بي وى ب
ــا  ــه ب ــداد در مقايس ــن تع ــزود: اي ــد، اف بودن
ــر بودند،  ــال قبل كه 127 نف ــابه س مدت مش

كاهش داشته است.
مديركل پزشكى قانونى استان اصفهان تصريح 
كرد: در 10 ماهه امسال، 2 هزار و 378 مصدوم 

ــه مراكز  ــراى معاينه ب ــى از حوادث كار ب ناش
ــتان اصفهان مراجعه كردند  پزشكى قانونى اس
ــزار و 201 نفر مرد و 177  كه از اين تعداد، 2 ه

نفر زن بودند.
ــان كرد: تعداد مصدومان ناشى از  وى خاطرنش
ــته 2 هزار و  حادثه كار در 10 ماهه سال گذش

522 نفر بوده است.

خانواد  ه هاى 
ايرانى

آوار خيانت  بر سر 



ویژهاخبار

 نمایش��گاه ن��وروزگاه اصفه��ان ب��ا اج��رای برنام��ه ه��ای مختل��ف 
فرهنگی و هنری در آستانه ایام نوروز برگزار می شود.

  وی��ژه برنام��ه فرهنگ��ی هن��ری ن��وروزگاه ب��ا ه��دف معرف��ی ان��واع 
می��راث  کل  اداره  س��وی  از  ایران��ی  محل��ی  و  بوم��ی  هنره��ای 
فرهنگ��ی اس��تان اصفه��ان وی��ژه ای��ام ن��وروز برگزار م��ی ش��ود. معرفی 
 صنای��ع دس��تی و اق��ام فرهنگ��ی، ب��ازی ه��ای بوم��ی و محل��ی، 
غذاها و خوراکی های سنتی، آداب و رس��وم زندگی مردم در ایران قدیم و ... از 

بخش های مختلف این برنامه است.
اجرای دو برنامه نقالی و شاهنامه خوانی از جمله برنامه هایی است که در این 
نمایشگاه اجرا می شود. نقالی ایرانی یا افس��انه گویی ایرانی کهن ترین شکل 
بازگویی افسانه ها در ایران است و نقال کسی است که نقل حماسی می گوید و 
مضمون نقل هایش بیشتر پیرامون داستان شاهان و پهلوانان ایران زمین است. 
شاهنامه خوانی نیز از جمله هنرهای نمایش��ی کهن در ایران است که به نقل 
و بازخوانی اشعار شاهنامه حکیم ابولقاسم فردوسی در حضور عموم مردم می 
پردازد. این دو هنر کهن از دیرباز در ایران رواج داشته و بیشتر در مجامع عمومی 

همچون چایخانه ها و قهوه خانه ها مرسوم بوده است.
 گفتن��ی اس��ت؛ برنام��ه ن��وروزگاه اصفه��ان از 24 ت��ا 28 اس��فندماه 
 در کاخ چهلس��تون می��دان نق��ش جه��ان و م��وزه هنره��ای تزیین��ی 

ویژه عموم شهروندان برگزار می شود.

برنامه کافه نقد همراه با اکران اختصاصی و نقد فیلم » ایستاده در غبار « روز یکشنبه 
16 اسفندماه برگزار می شود.

دبیر کمیته فرهنگ رس��انه با اعام این خبر گفت: سلسله نشست های هم اندیشی 
کافه نقد به منظور نقد محصوالت و جریان های رسانه ای روز دنیا با موضوعات متنوع 

از سوی کمیته فرهنگ رسانه برگزار می شود.
غامرض��ا رحیم��ی اظه��ار داش��ت: نشس��ت نمای��ش و نق��د فیل��م » ایس��تاده 
در غب��ار « با حضور محمدحس��ین مهدوی��ان نویس��نده و کارگردان ای��ن فیلم از 
 س��وی کمیته  فرهنگ رس��انه و با همکاری مجمع فیلمس��ازان انقاب اس��امی

) س��یمرغ (، روز یکشنبه 16 اس��فندماه س��اعت 18:15 بعدازظهر در محل سینما 
س��پاهان برگزار می ش��ود.وی افزود: ایس��تاده در غب��ار فیلمی ب��ه تهیه کنندگی 
 حبیب ا... والی نژاد محصول س��ال 1۳۹4 اس��ت ک��ه برای حضور در بخ��ش نگاه نو 

سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر انتخاب شد.
دبیر کمیته فرهنگ رس��انه تصریح کرد: » ایس��تاده در غبار « م��ورد توجه عموم و 
منتقدین قرار گرفت و س��یمرغ بلورین بهترین فیلم جش��نواره فیل��م فجر 1۳۹4 
 را از آن خود ک��رد. رحیمی ادامه داد: فیلم س��ینمایی » ایس��تاده در غبار « زندگی 
احم��د متوس��لیان را ب��ه تصوی��ر م��ی کش��د ک��ه ای��ن اث��ر دومی��ن 
 هم��کاری تهی��ه کنن��ده و کارگ��ردان بع��د از تجرب��ه موف��ق مجموع��ه 

» آخرین روزهای زمستان « است.

ویژه فاطمیه

همراه با اکران اختصاصی برگزار می شود؛

 نشست نقد و بررسی فیلم 
» ایستاده در غبار « در کافه نقد

از 24 تا 28 اسفند برگزار می شود؛

نقالی و شاهنامه خوانی
در نوروزگاه اصفهان

ساختگی بودن انیمیشن، ساخت آن را دشوار می کند
عضو هیات علمی گروه انیمیش��ن و س��ینمای دانش��گاه تربیت مدرس گفت: 

کارگردانی خوب آن است که در تولید فیلم، از هیچ لحظه ای غافل نشود.
محمد علی صف��ورا ام��روز  در کارگاه آموزش��ی مباحثی درب��اره کارگردانی و 
فیلنامه انیمیشن اظهار کرد: فیلم هایی که برای جش��نواره ای مانند جشنواره 
حسنات ساخته می شود باید در جهت تاثیرگذاری بر جامعه و تاکید بر احسان 
و نیکوکاری باشد. وی با بیان اینکه سینما به سه دسته مستند، انیمیشن و زنده 
)Live action( تقس��یم بندی می شود، افزود: اگر فیلمس��ازان این سه حوزه 
 را به خوبی بشناس��ند، در حوزه خاص خود می توانند، تاثیرگذاری بیش��تری 
داشته باشند. عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در انیمیشن 
 نیز تقس��یم بندی های انیمیشن به کوتاه، بلند س��ینمایی و تلویزیونی تقسیم 
می ش��وند، اضافه کرد: در صورتی که در مدیوم ها تفکیک وجود نداشته باشد، 
 نسخه هایی پیچیده می ش��ود که می تواند اشتباه باشد. فیلمسازان در صورتی 

می توانند به یک پدیده اشراف پیدا کنند که به صورت جز به آن نگاه کنند.
صفورا ادامه داد: ۹۹ درصد انیمیشن هایی که به جشنوراه حسنات رسیده است، 
جزو انیمیشن های کوتاه به حساب می آید. انیمیشن های بلند سینمایی باید 

آنقدر قوی باشند که مردم برای تماشای آن رغبت و هزینه کنند.
وی خاطرنشان کرد: در آثار سینمایی مانند Inside out و The Peanuts که 
کاندیداهای اسکار امسال بودند،کمال گرایی و تیم ورک مشاهده شد. این نمونه 

فیلم ها در تمام بخش ها در اوج قرار دارند. 
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه صنعت در سینما از شناخت 
جنبه هنری به وجود می آید، ادامه داد: سینما از سه ضلع هنر، صنعت و رسانه 

خارج نیست، در فیلم سینمایی به جنبه صنعت اهمیت داده می شود. 

صفورا تصریح کرد: زمانی که جنبه های خاص هر کدام از مدیوم ها مشخص شود، 
به راحتی می توان فعالیت کرد و فیلم ساخت. در این راستا باید عناصر مختلف 
میزانسن در روند فیلمس��ازی از کیفیت س��الن تا تیتراژ پایانی مورد توجه قرار 
 گیرد و اگر یکی از بخش ها ضعیف باشد، فیلم آن طور که باید بر مخاطب تاثیر 
نخواهد گذاش��ت. وی افزود: مجموعه انیمیشن فوتبالیس��ت ها یک انیمیشن 
تلویزیونی به حساب می آید، اما همچنان جذاب است به دلیل اینکه ویژگی های 

انیمیشن در آن شناخته شده و به درستی به کار گرفته شده است.
 این اس��تاد دانش��گاه اضافه کرد: کارگردانی خوب آن اس��ت که در تولید فیلم، 
از هیچ لحظه ای غافل نشود. انیمیشن The Peanuts از بهترین نمونه ها برای 
 پرورش موضوع به ش��مار می آید. در واقع فیلم خوب خ��ودش را به طور کامل 

در لحظات نشان می دهد.
صفورا به زم��ان اس��تاندارد در انواع انیمیش��ن ها اش��اره و اظهار ک��رد: زمان 
 استاندارد برای انیمیشن های سینمایی باید باالتر از70 دقیقه باشد. انیمیشن 
رس��انه ای اس��ت که باید ظرف مدت70 ت��ا۹0 دقیقه حرف خ��ودش را بزند. 
 انیمیشن کوتاه تجربی باید کمتر از۳0 دقیقه باشد، در خصوص حداقل زمان هم 
نمی توان زمان مشخصی را در نظر گرفت، حتی می توان انیمیشن پنج ثانیه ای 
نیز ساخت که بسیار خوب باشد. این استاد دانشگاه افزود: انیمیشن تلویزیونی 
سریال و مجموعه 7، 11 و 22 و گاهی ۳، 5، 15 و۳0 دقیقه تولید می شود. وی 
افزود: انیمیشن از اساس ساختگی است که همین موضوع ساخت انیمیشن را 
دشوار می کند. اما تولید انیمیشن جذابیت هایی هم دارد که مهم ترین آنها دنیای 
مفرحی است که درونش وجود دارد. انیمیشن گونه ای است که می توان آن را 

با خانواده تماشا کرد به طوری که برای تمام رده های سنی جذاب و مفرح باشد.

منتقد پیشکسوت کشورمان گفت: پایان باز با پایان رهاشده و بی پایان تفاوت 
دارد. در خیلی فیلم ه��ای کوتاه پایان را رها می کنند و م��ی گویند پایان باز 
است، در حالی که پایان باز دخالت دادن تماشاگر است تا یک از چند موقعیت 

را برای پایان انتخاب کند. 
به جز بعضی فیل��م های داس��تانی س��ینمای حرف��ه ای ما اغل��ب فیلم ها 
 پایان رهاش��ده دارند و یک��ی از معضات فیل��م کوتاه معضل پای��ان بندی 

است.
همچنین جلسه نقد و بررسی آثار مسابقه روز اول با حضور طهماسب صلح جو 

در پنجمین جشنواره فیلم کوتاه حسنات اصفهان برگزار شد.
صلح جو در این جلس��ه درباره فیلم » آنجا که همه چیز تمام اس��ت « مختار 
 عبدالهی که در بخش تجربه نخس��ت جش��نواره حاضر بود، گفت: س��اخت 
 ای��ن فیلم به ص��ورت پان س��کانس در یک بیمارس��تان با میزانس��ن های 

متغیر سخت است.
وی افزود: مرگ باعث می ش��ود پدر در این فیلم از حقیقت سردربیاورد. این 
 فیلم از نظر قاب بندی دچار مش��کل اس��ت، گرچه فیلمبرداری آن دش��وار 
 بوده اس��ت. مت��ن ای��ن کار خوب نوش��ته ش��ده اس��ت و آدم ه��ا را خوب 

می شناسیم.
عبدالهی هم درباره ای��ن فیلم گفت: یک ماه در یک شهرس��تان دورافتاده با 
بضاعت بازیگر کم تمرین کردیم و پان س��کانس انتخاب ش��د، چون در کل 

 فیلم با pov یک روح روبرو هس��تیم و این س��اختار دوربین روی دس��ت را 
می طلبید.

صلح جو درباره فیلم » کودکان ابری « هم بیان کرد: این فیلم س��هل ممتنع 
بود و در یک فضای ساده با س��اختار واقع گرا دنیای فانتزی ذهن کودکان را 

روایت می کرد. 
وی افزود: همراهی شخصیت اصلی با شخصیت مکمل باعث باورپذیری این 
فیلم شد، چرا که دو ش��خصیت کامل کننده ذهنیت همدیگر هستند و این 
به فیلم ق��درت دراماتیک می دهد، ب��ه ویژه که پایان آن براس��اس تخیات 

کودکانه است.
منتقد پیشکسوت سینمای ایران اظهار کرد: شخصیت پردازی این فیلم دقیق 
و براس��اس رویاهای انسان بود و ش��خصیت به کمک تخیل خود با مشکات 
زندگی مقابله می کرد. اندازه قاب ها درست انتخاب شده بود و ذهنیت درونی 
و بیرونی آدم ها در آن هماهنگ بود. وی درباره فیلم » چهارضلعی « هم بیان 
کرد: در این فیلم با گرافیک خوب کار شده بود، زاویه دوربین overhead بود، 
وضعیت عصر دیجیتال را به خوبی بیان می کرد و در آن از عنصر چهارضلعی 

درست، خاقانه و معنادار استفاده می شد.
صلح جودرباره فیلم » اندوه « نجیبه حقانی هم گفت: این فیلم یک تک پان 
7 دقیقه ای است و تاریکی اتاق و شعله های آتش فضای روحی شخصیت آن 

را به خوبی نشان می دهد.
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تهیه کننده و مستندساز سینمای کشورمان در کارگاه مستند 
س��ازی و پس از پخش فیلم » گف��ت و گو در مه « به تش��ریح 
شاخصه های مهم فیلم های مستند به ویژه شیوه مشارکتی که 

این فیلم از آن بهره برده است، پرداخت.
به نقل از ستاد خبری جشنواره حس��نات کارگاه مستندسازی 
با موضوع » جامعه در سینمای مس��تند « با حضورارد عطارپور 
 برگزار ش��د؛ در این کارگاه آموزشی فیلم مس��تند » گفت و گو 
در مه « ب��ه کارگردان��ی مرح��وم محمدرضا مقدس��یان برای 

مخاطبان به نمایش درآمد.
پس از پایان پخش فیلم، ارد عطارپور مستندساز سینمای ایران 
با اشاره به اینکه این فیلم جزو فیلم های مستند مشارکتی است، 
اظهار داشت: طبقه بندی در فیلم های مستند به شکل معمول به 
همان شکلی که رخ داده به مخاطب منتقل می شود که این شیوه 

از دهه50 شکل گرفته است.
وی افزود: از نکات اساس��ی در مس��تندهای مشارکتی استفاده 
 از مصاحبه اس��ت که این مصاحبه در پیش��برد یک امر واقعی 

در فیلم بسیار تاثیرگذار است.
تهیه کننده و مستندس��از س��ینما با بیان اینکه در کشور ایران 
انواع فیلم های س��ینمای مستند مش��ارکتی را شاهد هستیم، 
ابراز داشت: در فیلم های مشارکتی کارگردان به سوژه و موضوع 
نزدیک می شود و از عنوان ناظر بی طرف خارج و خود نیز ماجرا 

را تعقیب می کند.
وی ادام��ه داد: ای��ن ن��وع فیل��م، فیلمنام��ه ن��دارد و دارای 
غافلگیری هایی اس��ت که ماحصل دخالت های کارگردان است 

بر این اساس آنچه پیش خواهد آمد مشخص نیست.
» گفت و گ�و در مه « یک نمونه کامال موفق در س�ینمای 

مستند ایران است
عطارپور با بیان اینکه فیلم » گفت و گو در مه « یک نمونه کاما 
موفق در س��ینمای مس��تند ایران اس��ت که برداشت مستقیم 
 از فیلم به راحتی حاصل نمی ش��ود، ابراز داش��ت: مقدس��یان 
با استادی تمام حضور خود را در این فیلم آشکار و پنهان می کند 
و در زمان موردنیاز وارد ماجرا می شود تا ارتباط  محافظه کارانه را 

بشکافد و بگوید در پس این موضوع چیست.
 وی اضاف��ه ک��رد: از س��ویی در بخش��ی از فیلم نی��ز برعکس 
این روند شاهد این مسئله هس��تیم که کارگردان کاما ساکت 
 اس��ت وحرکات فیل��م کند پی��ش م��ی رود چراکه نی��ازی به 
 ش��کافته ش��دن موضوع نیس��ت و بر این اس��اس مقدس��یان 

اجازه می دهد مستند به روال خود پیش رود.
مستندس��از س��ینما با بی��ان اینک��ه در » گفت و گ��و در مه « 
مصاحبه های فیلم به جز یکی دو م��ورد ناگهانی بود غافلگیری 
آدم های پشت صحنه مش��خص بود، خاطرنش��ان کرد: در این 
 فیلم کارگردان توجیه به میزانس��ن ن��دارد و از نریش��ن برای 

روشن شدن ابعاد مسئله استفاده نش��ده است. وی اضافه کرد: 
این فیلم با یک دوریبن فیلمبرداری شده است و سر دوربین در 
جهات مختلف می چرخد چرا که این سینما بر حقیقت جلوی 
دوربین بیش��تر تکیه دارد و قصد نشان دادن مهارت فیلمبردار 

را ندارد.
 عطارپ��ور در بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود با بی��ان اینکه 
در بسیاری از فیلم های داستانی نیز از شیوه مشارکتی استفاده 
شده است، ابراز داش��ت: در واقع این زیبایی شناسی و این نوع 
تکنیک از س��ینمای مس��تند به داس��تانی منتقل شده است 
 که از این جمله فیلم های نب��رد الجزایر، نجات س��رباز رایان و 

از گور برگشته را می توان نام برد.
 وی ب��ا بیان اینک��ه جا مان��دن دوربی��ن، تغییر س��وژه، رفتن 

به موقعیت اصلی در این سینما 
به کرات دیده می شود، 

گف��ت: تک�نیک 
ج��ا مان��دن 

بین،  دور

س��رگردانی و القای التهاب و هیج��ان از این نوع ن��گاه و روش 
سینمای مستند اخذ شده است. مستندساز سینما تصریح کرد: 
در واقع در این شیوه در بسیاری از موارد دوربین در لحظه های 
 مختلف جا می ماند، دوربی��ن برمی گردد، اما بخش��ی از ماجرا 
از دید دوربین از دست رفته است و ش��واهد پس از اتفاق وجود 
دارد. وی ادامه داد: به طور مثال انفجاری در پش��ت دوربین رخ 
می دهد، دوربین برای ثبت لحظه به عقب برمی گردد، اما تنها 

دود پس از انفجار قابل مشاهده است.
عطارپور با بیان اینکه این ش��یوه امروزه در بازی های رایانه ای 
نیز استفاده می شود، گفت: بر این اساس روش مشارکتی خاص 
سینمای مستند نیس��ت و می تواند در جاهای دیگر نیز به کار 

گرفته شود.
وی بیان داشت: این س��ینما تکرار و تمرین ندارد سعی می کند 
و فی البداهه از دل سوژه بیرون می آید چرا که سوژه های 

کنترل شده خود را در زیر نقابی پنهان می کند.
مستندساز س��ینما با اشاره به اس��تفاده از این 
روش در فیلم های ایرانی ابراز داش��ت: معموال 
فیلم سازانی که بیش��تر به مسایل اجتماعی 
توجه دارند به این ش��یوه توجه دارندو برخی 
مولفه ه��ای این نوع نگاه را امس��ال در برخی 
فیلم های جش��نواره 

نن���د  ما
» اژده��ا وارد 
می ش��ود « ش���اهد 

بودیم.
وی با بیان اینکه فیلم های اسکویی نیز بخشی 

از ش��یوه مش��ارکتی را در دل خود دارد، اف��زود: همچنین در 
 فیلم های اصغر فرهادی زیبایی شناس��ی س��ینمای مس��تند 
به ویژه روش مشارکتی دیده می شود و در فیلم ابد و یک روز نیز 

شاهد حرکت، تغییر کردن صحنه و جا ماندن دوربین هستیم.
 عطارپ��ور تصریح ک��رد: نمون��ه ای دیگ��ر از این ن��وع فیلم را 
 در » آخرین روزهای زمس��تان « شاهد هس��تیم که همه چیز 
بر مبنای نوار صوتی از شهید باقری به عنوان مبدا مستند اصلی 

بازسازی شده است.
ساخت مستند به روش انعکاسی درست در نقطه مقابل 

روش مشارکتی است
وی با تاکید بر اینکه روش انعکاسی درست در نقطه مقابل روش 
مشارکتی است، تاکید کرد: در این نوع از فیلم که نمونه شاخص 
آن فیلم های مهدویان است، حضور عوامل تولید حس می شود و 
به طور مثال فیلمبردار نیز در پروسه ساخت فیلم دیده می شود.

مستندساز سینما با اش��اره به اینکه همچنین در تقسیم بندی 
س��ینمای مس��تند در محافل آکادمیک ش��یوه های مختلف 
توزیع��ی، ش��اعرانه، فیل��م مش��اهده گ��ر و غیره نی��ز مطرح 
 اس��ت، تاکید ک��رد: در فیلم مش��اهده گ��ر مانن��د فیلم های 
» فرهاد و رهرام « مستندساز کشورمان، دوربین در جایی مستقر 
می شود و بدون دخالت در واقعیت دوربین تنها آنچه رخ می دهد 

را ثبت می کند.
 وی ب����ا بی����ان اینک����ه ای����ن فیل����م ه����ا 
بر برداش��ت های بلند متکی هستند، ابراز 
داشت: در این فیلم ها کارگردان 
سعی دارد به ش��ما بگوید 
که من به شما موضوعی 
را تحمی��ل نکردم؛ به 
ط��ور مث��ال زمانی 
س��وارکاری   ک��ه 
در حال حرکت است 
جزییات صورت، چشم 
و دیگر جزییات بدن وی 
نشان داده نمی شود چراکه 
این امر نوع��ی دخالت کردن 

در فیلم است.
عطارپور اضافه کرد: در این فیلم ها واقعیت 
روبرو تاثیری در فیلم ندارد و فیلمساز سعی می کند هیچ 
تاثیری بر موقعیت نگذارد که این امر درست برعکس فیلم های 

مستند مشارکتی است.
وی اضافه کرد: بر این اساس طبیعی است در بخش مونتاژ این 
نوع فیلم های مستند کار سبک تر می شود و دیگر چارچوب فیلم 

بر امر تدوین استوار نیست.

 سوگواره نمایش��ی » بغضی که ماند « به نویس��ندگی محمد رضا افسری از 1۳ 
اسفند ماه ساعت 1۹ در تاالر هنر بر روی صحنه رفته  و تا 25 اسفندماه ادامه دارد.

  مدیر تاالر هنر با بی��ان این مطلب گفت: ای��ن نمایش به کارگردانی مش��ترک 
 محمد ترابی و جواد ایزد دوس��ت روایتگر داس��تان جوانی به نام یحیی است که 
 از فدک ب��رای حضرت عل��ی)ع( خبر تصاحب زمی��ن هایی ک��ه از پیامبر)ص( 
به حضرت زهرا )س( به ارث رسیده را آورده است و زمانی که وارد مدینه می شود 

با اتفاقاتی روبرو می شود.
حمیدرضا مکارمی افزود: مهدی شداد، حسن جویره، مهدی فرخانی، ابوالفضل 
 ش��ریفی، جلیل جالی، حجت دش��تگرد، محمد س��رتاج، علیرض��ا پورقربان، 
محمد رضا حسنی و محمد ترابی به عنوان بازیگر در این نمایش به ایفای نقش می 
 پردازند. وی تصریح کرد: از دیگر عوامل این نمایش می توان به امید علی اصغری 
 مدیر صحنه، رزیتا کروندی منش��ی صحن��ه، هادی رنجکش دس��تیار صحنه، 

محمد ترابی طراح لباس، مهراب شاپور زاده طراح گریم و ... اشاره کرد.

 فرهنگس��رای خانواده س��ه ش��نبه 18 اس��فندماه همایش��ی با موض��وع خانواده 
در اصفهان برگزار می کند.

 محمدمه��دی کریم��ی در خص��وص برنامه ه��ای فرهنگس��رای خان��واده گفت: 
دوره های آموزشی فرهنگسرای خانواده شامل کاس ها و کارگاه های آموزشی ویژه 

خانواده ها و همچنین جوانان در آستانه ازدواج است.
وی اف��زود: کارگاه های آموزش��ی خانواده ها که ب��ا هدف ارتقا کیفی��ت زندگی در 
خانواده ها برگزار می شود در موضوعاتی مثل شادی در خانواده، تعامل در خانواده و 
شیوه های حل تعارض در خانواده ارائه می شود. مدیر فرهنگسرای خانواده گفت: مرکز 
آموزش های قبل از ازدواج فرهنگسرا هم کارگاه های آموزشی ویژه جوانان در آستانه 
ازدواج برگزار می کند. وی ادامه داد: مرکز سنجش خانواده نیز به شناخت جوانان از 
خود و همسرآینده آنها کمک خواهد کرد تا انتخاب همسر با کمترین خطای ممکن 
صورت پذیرد همچنین این مرکز به ش��ناخت اعضا یک خان��واده از خود و یکدیگر 
نیز کمک می کند. کریمی بیان داش��ت: این خدمات در دو بخش مشاوره خانواده و 
مشاوره ازدواج ارائه مي شود. در مشاوره خانواده که همه افراد خانواده مي توانند از آن 
بهره ببرند در دو قسمت بهبود روابط در خانوداه و حل مشکات خانوادگي خدمات 
مشاوره ارائه مي ش��ود. وی تصریح کرد: همچنین همایش هایی تحت عنوان زمانی 
برای آموختن زندگی روزهای سه شنبه در تاالر ادب اصفهان برگزار می شود که سه 
شنبه 18 اسفندماه دکتر امیر مهرداد خسروی با موضوع » وقتی در خانه اخاق کم 

می شود « سخنرانی می کند.

 ریی��س اداره اوقاف و ام��ور خیریه ناحی��ه دو اصفه��ان گفت: در ایام ش��هادت 
حضرت فاطمه زهرا )س( ویژه برنامه یاس نبوی در جوار 11 امامزاده عظیم الشان 

برگزار می شود.
  حجت االس��ام و المس��لمین س��ید محمد هادی روح االمینی اظهار داش��ت: 
با هماهنگی ها و پی گیری های صورت گرفته، از20 اسفند ماه لغایت 2۳ اسفند، 
11 امامزاده واجب التعظیم با برگزاری ویژه برنامه هایی میزبان عزاداران و عاشقان 
اهل بیت )ع( هس��تند. وی در ادامه تصریح کرد: این وی��ژه برنامه در قالب طرح 

سوگواره یاس نبوی در جوار بقاع متبرکه برگزار می شود.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه دو اصفهان در ادامه افزود: این برنامه شامل 
س��خنرانی، مداحی توس��ط مداحان اهل بیت )ع(، همایش پیاده روی رهروان 

فاطمی و... است.
حجت االسام و المسلمین س��ید محمدهادی روح االمینی در ادامه بیان کرد: 
همچنین خیمه های معرفت برای پاسخگویی به مسائل شرعی توسط کارشناسان 
مجرب دینی و ایستگاه های » همه واقف باش��یم « نیز با رویکرد ترویج و تشویق 
مردم به ایجاد وقف های جدید در این ایام در جوار بقاع متبرکه نیز برپا خواهند بود.

فیلم »روباه« به کارگردانی بهروز در ش��بکه نمایش خانگی سوره توزیع شد. 
سعید خندق آبادی مدیر عامل موسسه هنرهای تصویری سوره، درباره توزیع 
نسخه نمایش خانگی فیلم سینمایی » روباه « در سطح کشور گفت: » روباه « 
به کارگردانی بهروز افخمی و به تهیه کنندگی محمد پیرهادی توسط موسسه 
هنرهای تصویری سوره در ش��بکه نمایش خانگی توزیع شد. وی افزود: فیلم 
سینمایی » روباه « یک اثر جاسوسی جذاب اس��ت که داستان فیلم در مورد 
برادر نتانیاهو ) جال فاطمی ( برای انجام یک عملیات تروریستی جدید علیه 
دانشمندان هسته ای به ایران می آید. این مامور حرفه ای در ایران برای رسیدن 

به اهداف خود از یک راننده ساده ) حمید گودرزی ( سو استفاده می کند، اما...
دی وی دی فیلم »روباه« شامل پش��ت صحنه فیلم و گالری عکس های فیلم 
در شبکه خانگی توزیع می شود. در این فیلم بابک حمیدیان، مسعود سخایی، 

مرجان شیرمحمدی، جال فاطمی و حمید گودرزی حضور دارند.

سوگواره  نمایشی 
» بغضی که ماند « در تاالر هنر

برنامه های فرهنگسرای خانواده برای اسفند؛
برگزاری همایش های خانوادگی

 در فرهنگسرای خانواده

مراسم عزاداری حضرت زهرا )س( 
در اصفهان برگزار می شود

مدیر عامل موسسه هنرهای تصویری سوره خبر داد؛

» روباه « به نمایش خانگی آمد
صلح جو: 

سینمای مستند سرشار از امید است

شاخصه های مهم فیلم مستند؛

تاثیر تکنیک های ساخت فیلم های مستند بر فیلم های داستانی
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نماینده شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: کوچک کردن بدنه دولت و تقویت بخش خصوصی به عنوان اقتصاد 

مقاومتی است.
اردش��یر نوری�ان، در جمع خبرنگ�اران  اظه�ار ک�رد: انتخاب�ات پرش��ور 
هفتم اس��فندماه ه�م به دنیا نش���ان داد ک�ه م�ردم ای�ران همیشه در 

صحنه هستند. 
وی با اشاره به اینکه به همه مسئوالن چهارمحال و بختیاری پیام می دهم 
که آماده هرگونه همکاری هستم و دست یاری به سمتشان دراز می کنم 
بیان داش��ت: با انجام وظیفه هر کدام از ما و ایفای نقش درست موجبات 

سرافرازی این استان را فراهم می کنیم.
نوری��ان تاکی�د کرد: از هف�ت اس��فن�دماه همگ�ی ید واحده هس��تیم و 
نباید بگذاریم که فرصت کوتاه خدمتگزاری از دس��تمان برود و قدردان 

وقت باشیم.  
نماینده شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه اساسا فرصتی برای پرداختن به دعوا، کشمکش و سیاسی کاری 
را ندارم، افزود: ترجیح می دهم با عقل و خ��رد از اختالفات دوری کرده و 

برای وحدت اقوام و مردم با گویش های مختلف تالش کنم.
وی با اشاره به نقش رسانه ها در پیشبرد کارها ادامه داد: دانستن، حق مردم 

است و پاسخگویی صریح به مردم جزو وظایف ماست.
وی خاطرنشان کرد: اگر اصحاب رسانه با دلسوزی، در وقت مناسب و در 
جای مناسب حرف حق و درست را بزنند می توانند بسیار سازنده باشند به 
عبارت دیگر قلم خبرنگاران باید مقابل مدیران کم کار و در کنار مدیران 

دلسوز و کارا باشد.
نوریان اضافه کرد: برنامه دارم که عضو یکی از دو کمیسیون بودجه برای 
اثرگذاری در توزیع بودجه و امکانات یا کمیسیون سیاست خارجی برای 

اثرگذاری در روند سیاست های خارجی شوم.
نماینده شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: اقتص��اد مقاومتی اقتص��ادی درون زا و درون محور اس��ت و 
پایه هایش بر اس��اس توانمندی های داخلی و اتکا به ظرفیت های داخلی 
است پس باید به اقتصاد مقاومتی پرداخته ش��ود و آیین نامه های الزم از 

طرف دولت، تدوین و ارایه شود.
وی به کوچک کردن بدنه دولت و تقویت بخش خصوصی به عنوان اقتصاد 
مقاومتی اش��اره کرد و ادامه داد: چهارمحال و بختی��اری در عرصه های 
مختلف امکان توس��عه دارد چ��ون در کنار دو قطب بزرگ کش��ور چون 
اصفهان و خوزستان قرار گرفته به همین دلیل باید در مسیر این دو قطب 
باشیم که نیاز به امکاناتی چون راه آهن است. نوریان با اشاره به اینکه برای 
ورود صنعت توریس��م به این اس��تان ظرفیت داریم ولی زیرساخت های 
 الزم را نداریم تاکید کرد: عقیده من این اس��ت ک��ه بخش مغفول مانده 

چهارمحال و بختیاری، گردشگری و مباحث وابسته به آن است.

مهرداد عظیمی در نشست خبری و هم اندیشی با موضوع منابع طبیعی 
رسانه و فرهنگ س��ازی در جامعه اظهار کرد: باید در راستای حفاظت 
مشارکتی از محیط زیس��ت و منابع طبیعی فرهنگ س��ازی به صورت 
جدی انجام ش��ود. مدیرکل صدا و س��یمای چهارمح��ال و بختیاری با 
اشاره به اینکه رسانه، تاثیر به س��زایی در فرهنگ سازی دارد ادامه داد: 
دستگاه های اجرایی ظرفیت های مختلفی دارند و رسانه نیز با توجه به 
ظرفیت های خود در راس��تای احیا، تقویت و حفاظت از منابع طبیعی 

اقدامات الزم را انجام می دهد. 
عظیمی با اشاره به سوره انفال، گفت: نقش منابع طبیعی در اسالم و نظام 
جمهوری اسالمی بسیار ارزشمند است و در آیات زیادی از قرآن به احیا و 
محافظت از منابع خدادادی اشاره شده است. وی با اشاره به اهمیت مشارکت 
اقشار مختلف مردم در حفظ منابع طبیعی بیان داشت: باید با مشارکت مردم 
برای حفظ منابع طبیعی در سال آینده برنامه ریزی مطلوبی انجام شود؛ چرا 
که بدون مشارکت مردمی امکان محافظت از عرصه های منابع طبیعی وجود 
ندارد و همه ارگان ها و مردم باید در کنار هم فعالیت های زیست محیطی را 
انجام دهند. این مسئول ادامه داد: چهارمحال و بختیاری به واسطه دارا بودن 
منابع طبیعی، ظرفیت های گردشگری بسیار مناسبی دارد که می توان در 
راستای رشد و توسعه این اس��تان از آن بهره کافی را برد.  وی افزود: رسانه 
ملی یک دستگاه فراقوه ای است و مصادیق بی شماری وجود دارد که در این 

دستگاه ورود پیدا کرده و مطالبات باید توسط مردم مطرح شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
طرح خانواده کتابخوان در راستای ترویج فرهنگ مطالعه در مراکز کانون 
فرهنگی و هنری اس��تان اجرا می ش��ود. فرزاد رحیمی، اظهار داشت: در 
طرح خانواده کتابخوان با برقراری تعامل میان اولیا و مربیان مراکز کانون، 
فعالیت های فرهنگی به شیوه ویراستاری و در قالب طرح های کارگاهی و 
کتابچه های کتابخوانی اجرا می شود. وی با بیان اینکه راهکارهای افزایش 
میزان مطالعه اعضا در اقدام پژوهشی مراکز فرهنگی هنری استان بررسی 
می شود، افزود: این طرح به صورت پایلوت در مرکز هفشجان انجام شده 
که تاکنون نی��ز بازتاب های قابل توجهی در افزای��ش میزان مطالعه اعضا  
داشته که از سال آینده در س��ایر مراکز اس��تان به صورت گسترده اجرا 
می ش��ود. مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان اس��تان چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی از مهم ترین 
اهداف کانون است، گفت: امسال در راس��تای شناسایی موانع گسترش 
کتابخوانی در برخ��ی از مراکز اس��تان پژوهش هایی با عن��وان »چگونه 
می توانیم میل و رغبت ب��ه مطالعه را در اعضای گروه س��نی)ج( با انجام 

فعالیت های فرهنگی هنری افزایش دهیم« انجام شده است. 

نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس:

 کوچک کردن بدنه دولت
 زمینه ساز اقتصاد مقاومتی است

 لزوم مشارکت مردم برای احیا
 و صیانت از منابع طبیعی

 طرح »خانواده کتابخوان«
 در استان اجرا می شود

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه 
درختکاری بسیار مهم است. از همین رو باید موانع را با 
کار بیشتر از سر راه برداریم و نباید اجازه دهیم قوانین 

دست  و پاگیر جلوی حرکت مان را بگیرند.
 حجت االسالم محمدعلی نکونام در جمع کارکنان اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 
اظهار کرد: نام گذاری هفته منابع طبیعی از نظر زمانی 
بجاست؛ چراکه در آس��تانه نزدیک شدن به فصل بهار 

هستیم.
 وی با اشاره به اینکه جا دارد از این به بعد توجه ویژه به 
اینگونه نام گذاری ها صورت گیرد گفت: خروجی همه 
نشست ها، جلسات، گفت و ش��نودها و... باید در عمل 
نمایان باشد وگرنه جلس��اتی که بازخورد عملی ندارند 

چیزی جز دلخوشی نیستند.
نماینده ولی فقی��ه در چهارمحال و بختی��اری با بیان 
اینکه خدا در قرآن در آیات بس��یاری ب��ه لزوم توجه 
به منابع طبیعی اش��اره کرده اس��ت خاطرنشان کرد: 
طبق آی��ات قرآن��ی حف��ظ، حراس��ت و بهره برداری 
 درست از منابع طبیعی بس��یار مهم است و باید به آن 

توجه شود. 
نکونام افزود: باید بکوشیم تا ایمان چون ریشه درختان 
کهنسال در درون ما رشد کند و مستحکم شود؛ چراکه 

اگر حق و ایمان در درون انسان ریشه دار شود هیچ چیز 
و هیچ کس نمی تواند آن را زایل و نابود کند. 

وی با اش��اره به اینکه ایمان مس��تحکم مثل درختان 
که هر نوع آن آثار و برکات��ی دارد دارای تاثیرات قوی 
است تصریح کرد: توسعه درختکاری و بعد از آن حفظ 
و حراس��ت منابع طبیعی و خدادادی از حق نش��ات 
می گیرد پس باید بکوشیم تا این تفکر و دیدگاه ادامه 

پیدا کند.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری به عملکرد 
خوب سازمان  منابع طبیعی و آبخیزداری این استان 
اشاره و خاطرنشان کرد: ایده های جدید برای توسعه 
بهتر، حفظ، نگهداری و حراست منابع طبیعی از ایمان 

فرد سرچشمه می گیرد.
نکونام نتیجه شکل گیری ایمان را خالقیت و نوآوری 
عنوان کرد و ادامه داد: باید مش��کالتی که  در مس��یر 
حفاظت هرچه بهتر از منابع طبیعی هستند شناسایی 
شوند، توقعات مردم را بش��نویم و اگر این توقعات بجا 
هستند برای آنها راه حلی پیدا کنیم و اگر نه از راه های 

مناسب افراد را توجیح کنیم.
وی در ادامه بیان داشت: امیدوارم به مدد الهی روزی را 
شاهد باشیم که توسعه و پیشرفت فوق العاده ای را هم 
در محیط های درختکاری شده و هم در فرهنگ حفظ 

و حراست از این درختان شاهد باشیم.
 نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: 
همه باید خودشان را موظف بدانند تا از منابع طبیعی 
که یک امانت در دست ماست نگهداری کنند تا بتوان 
آن را به دست فرزندان و آیندگان رس��اند.  وی افزود: 
امید اس��ت با نگاه ایمانی و گره زدن فعالیت هایمان با 
کلمه طیبه که خداوند در قرآن به آن اشاره کرده است 

روز به روز شاهد پیشرفت منابع طبیعی مان باشیم.
نماینده ولی  فقی��ه در چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
توسعه درختکاری بسیار مهم اس��ت از همین رو باید 
موانع را با کار بیش��تر از س��ر راه برداریم و نباید اجازه 
دهیم قوانین دست و پاگیر جلوی حرکت مان را بگیرند.

وی به لزوم ایجاد فضای باز برای آبادانی و پیش��رفت 
زندگی مردم اش��اره و اضافه ک��رد: نیاز ام��روز نظام 
جمهوری اس��المی ایران این اس��ت که باور داش��ته 
باشیم اگر برای خدا کاری انجام دهیم قطعا خدا کمک 
و یاورم��ان خواهد بود، اگ��ر این تفک��ر در بین مردم، 
مس��ئوالن و آحاد جامعه تقویت ش��ود یقینا سالمت 

کارمان بیشتر خواهد شد.
در انتهای این نشست حجت االسالم محمدعلی نکونام 
و جمعی از مس��ئوالن منابع طبیعی اقدام به کاش��ت 

درخت کردند.
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نماینده ولی فقیه  در استان:

باید موانع توسعـه درختکـاری برداشته شود

اخطار اجرایی
12/282 شماره:94-769 ش/ 13 به موجب رای ش��ماره 1264 تاریخ 94/7/27 حوزه 
13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- 
مهران شیخ امیری 2- حسینجان کریمی رحمت آبادی هر دو مجهول المکان محکوم 
اس��ت به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی با احتساب اجرا و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف )92/10/17( لغایت زمان اجرای 
حکم در حق محکوم له علیرضا مشهدی رنانی فرزند محسن به نشانی اصفهان، خ 
میر، مقابل بانک مسکن صنایع برتر همراه با نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:34996 

دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

12/283 شماره:94-448 به موجب رای شماره 774 تاریخ 94/8/13 حوزه 17 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه غالمرضا ملک 
پور مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پانزده میلیون و سیصد هزار ریال 
بابت اصل خواس��ته و مبلغ دویست هزار ریال هزینه دادرس��ی و هزینه های نشر 
آگهی تا اجرای حکم و همچنین خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ 94/4/30 لغایت 
اجرای حکم در حق خواهان خواهان جهانگیر صالحی به نشانی بهارستان، خ ولی 
عصر شمالی، جنب بانک ملی دفتراسناد رسمی 373 و نیم عشر حق االجراء در حق 
صندوق دادگستری. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:34997 دفتر شعبه 17 شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

12/284 ش��ماره:94-1146 به موجب رای ش��ماره 1171 تاری��خ 94/11/30 حوزه 17 
شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه فرید 
احمد جاللی  مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ سیصد و ده هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی تا 
اجرای کامل حکم و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/9/17 لغایت اجرای 
کامل حکم در حق خواهان ابوالقاسم جوبندی به نشانی ملک شهر، خ 17 شهریور، 
اردشیر سبیلی، مجتمع عرفان 5 واحد 8 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که 
 خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی
  خود را به قس��مت اج��را تس��لیم کند و اگ��ر مالی ن��دارد، صریحا اع��الم نماید.

م الف:34999 دفتر ش��عبه 17 مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان

اخطار اجرایی
12/285 شماره:94-757 به موجب رای شماره 872 تاریخ 94/8/30 حوزه 17 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- محمدرضا 
جهانبخش 2- س��االر مختاری هر دو مجهول المکان محکوم اس��ت به محکومیت 
تضامنی خواندگان ب��ه پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 

یکصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی تا ارسال اجرای 
حکم و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 871801-87/7/15 در حق 
خواهان اصغر کریمی به نش��انی اصفهان، زینبیه، دارک کوی طالب پالک 22 و نیم 
عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:35000 دفتر شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

12/286 شماره:94-756 به موجب رای شماره 873 تاریخ 94/8/30 حوزه 17 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محک��وم علیه 1- رضا 
جمشیدی 2- منوچهر علیپور 3- عباسعلی حیدریان هر سه مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ سه میلیون و دویس��ت هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
یکصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی تا اجرای کامل 
حکم و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 838260-87/2/26 در حق 
خواهان اصغر کریمی به نشانی اصفهان، خ زینبیه، دارک کوی طالب، پالک 22 و نیم 
عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:35001 دفتر شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

12/287 شماره:94-609 به موجب رای ش��ماره 869 تاریخ 94/8/3 حوزه 17 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- علی اکبر 
محس��نی 2- رضا اصغر زاده هر دو مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
دو میلیون و یکصد و پنجاه هزار ری��ال بابت اصل خواس��ته و پرداخته یکصد و 
هش��تاد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و هزینه نش��ر آگهی تا اجرای کامل 
حکم و پرداخت خس��ارت تاخیر و تادیه از تاری��خ 465170-89/2/20 لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان اصغر کریمی 
به نش��انی زینبیه دارک، کوی طالب، پالک 22 و نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در 
 صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت

 جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم 
نماید.م الف:35002 دفتر شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان
اخطار اجرایی

12/288 شماره:94-611 به موجب رای شماره 870 تاریخ 94/8/30 حوزه 17 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه شهرام طاهری 
مجهول المکان محکوم اس��ت به محکومیت خوانده به پرداخ��ت مبلغ دو میلیون و 
پانصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت یکصد و هفت��اد هزار ریال هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی تا اجرای کامل حکم و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ 443029-89/3/25 لغایت زمان وصول و ایصال طبق نرخ شاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان اصغر کریمی به نش��انی زینبیه، دارک، کوی طالب، پالک 22 و نیم 
عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 

شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:35003 دفتر شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

12/289 شماره:94-671 به موجب رای شماره 1016 تاریخ 94/9/3 حوزه 17 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم حس��ین کریمی 
مجهول المکان محکوم اس��ت به محکومیت خوانده به پرداخت پنجاه میلیون ریال 
بابت اصول خواس��ته و یکصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین 
هزینه نشر آگهی تا اجرای کامل حکم و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواس��ت 94/6/9 لغایت اج��رای حکم در حق خواه��ان اصغر کریمی به 
نشانی زینبیه، دارک، کوی طالب، پالک 22 و نیم عش��ر حق االجرا در حق صندوق 
دادگستری. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، 
محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:35004 دفتر شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

12/293 شماره:94-717 به موجب رای شماره 758 تاریخ 94/9/15 حوزه 24 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه سید عباس 
حسینی دارگانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و س��یصد و هش��تاد و پنج هزار ریال بابت هزینه های 
دادرس��ی و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/11/30 تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن بر اس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام و 
همچنین پرداخت نیم عشر االجرا در حق دولت گردید. مشخصات محکوم له داریوش 
حسن پور مسجدس��لیمانی با وکالت آقای علیرضا نجاری به نشانی اصفهان- خ 
شیخ صدوق شمالی- رو به روی پل میر- ساختمان 99 طبقه اول همراه با نیم عشر 
دولتی. ماده 34 قانون اجرای اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، 
محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:35016دفتر شعبه 24 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

12/291 شماره:94-715 به موجب رای شماره 842 تاریخ 94/10/7 حوزه 24 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه سید عباس 
حسینی دارگانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و سیصد وچهل و پنج هزار ریال بابت هزینه های دادرسی 
و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/1/15 تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام و همچنین پرداخت 
نیم عش��ر االجرا در حق دولت گردید. مش��خصات محکوم له داریوش حسن پور 
مسجدسلیمانی با وکالت آقای علیرضا نجاری به نشانی اصفهان- خ شیخ صدوق 
شمالی- رو به روی پل میر- ساختمان 99 طبقه اول همراه با نیم عشر دولتی. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 

به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائی��ه نداند، باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا 
اعالم نماید.م الف:35014دفتر ش��عبه 24 مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

12/292 شماره:94-716 به موجب رای شماره 751 تاریخ 94/9/15 حوزه 24 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه سید عباس 
حسینی دارگانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و س��یصد و بیس��ت و پنج هزار ریال بابت هزینه های 
دادرس��ی و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 94/3/15 تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن بر اس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام و 
همچنین پرداخت نیم عشر االجرا در حق دولت گردید. مشخصات محکوم له داریوش 
حسن پور مسجدس��لیمانی با وکالت آقای علیرضا نجاری به نشانی اصفهان- خ 
شیخ صدوق شمالی- رو به روی پل میر- ساختمان 99 طبقه اول همراه با نیم عشر 
دولتی. ماده 34 قانون اجرای اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د، 
محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:35015دفتر شعبه 24 مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
اخطار اجرایی

12/290 شماره:94-714 به موجب رای شماره 752 تاریخ 94/9/15 حوزه 24 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه سید عباس 
حسینی دارگانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و 155/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و هزینه نشر 
آگهی، حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید94/2/15 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده 
اجرای احکام و همچنین پرداخت نیم عش��ر االجرا در حق دولت گردید. مشخصات 
محکوم له داریوش حسن پور مسجدس��لیمانی با وکالت آقای علیرضا نجاری به 
نشانی اصفهان- خ شیخ صدوق شمالی- رو به روی پل میر- ساختمان 99 طبقه اول 
همراه با نیم عشر دولتی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.م الف:35013دفتر شعبه 24 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

اعالم مفقودی 
اینجان��ب ابراهیم صمص��ام زاده مالک خ��ودرو پژو 405 
مدل 1383 به شماره شاس��ی 83018673 و شماره موتور 
12483039849 به ش��ماره پالک ای��ران -13 421 د12 به 
علت فقدان اسناد فروش) سند کمپانی( تقاضای رونوشت 

المثنی اسناد مذکور را دارم. 
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سازمانفضاییایرانبرگزارمیکند؛
مسابقهماهوارهدانشجوییمکعبایرانی

اینتلهمبهسراغفناوریواقعیتافزودهمیرود؛
یکحسواقعی

خودرویزرهیجدیدروسیه؛
رقیبیبرایهاموی

معاونوزیرارتباطات:
نقشهراهاجرایاینترنتاشیاتدوینمیشود

رییسفرهنگسرایفناوریاطالعاتتهرانخبرداد؛
مرکزتخصصیبازیهایرایانهایافتتاحمیشود

 مس��ابقه سراس��ری ماهواره دانش��جویی مکعب ایرانی باهدف ترویج فناوری فضایی و آموزش 
کار گروهی در بین دانشجویان برگزار می شود.

س��ازمان فضایی ایران به منظور ترویج فناوری فضایی، آموزش کار گروهی در بین دانشجویان 
 با گرایش ه��ای متفاوت، مس��ابقه سراس��ری ماهواره دانش��جویی مکع��ب ایران��ی را برگزار 

می کند.
 مسابق�ه ماهواره دانشجویی مکعب ایرانی با ه�دف آش��نایی عملی با اصول طراحی مهندسی 
و مهندسی سیس��تم و ایجاد بس��تری هدفمند برای خالقیت و نوآوری دانشجویان و طرح ایده 
های نو در حوزه فناوری فضایی، در ش��ش مرحله انجام خواهد ش��د که همه دانشگاه های فنی 
کشور می توانند در آن شرکت کنند.س��ازمان فضای�ی ای�ران در هم�ه مراح�ل برگ�زاری ای�ن 
مسابق�ه تی�م ه�ای دانشجوی�ی را حمایت می کند و در صورت تصویب پیشنهاد ایران در شورای 

 اپس��کو، تیم های برت��ر ب��ه رقابت های
منطقه ای راه پیدا خواهند کرد. 

عالق��ه مندان م��ی توانند جهت کس��ب 
اطالع�ات بیش��ت�ر به نش��انی س��ای�ت 

SPCS.ISA.IR مراجعه کنند.
 الزم به ذکر  اس��ت که تا آخر اس��فند ماه 
94 سرپرس��ت هر تی��م باید در س��ایت 
ثبت نام کرده و عالوه بر آن نامه رس��می 
 معرف��ی ایش��ان نیز در س��ایت ارس��ال 

شود.

گزارش های اخیر حاکی از آن هس��تند که کمپانی اینتل در حال توس��عه هدس��ت 
واقعیت افزوده است و قصد دارد مستقیما وارد رقابت با هولولنز مایکروسافت و یا شاید 
حتی فناوری مجیک لیپ شود. براساس گزارش وال استریت ژورنال، توسعه هدست 
واقعیت افزوده بر اساس فناوری دوربین 3D RealSense این شرکت آغاز شده است. 
مشخص نیست که هدف اینتل از توسعه این محصول جدید چیست و چه شکلی خواهد 
داشت. آیا یک دستگاه مس��تقل خواهد بود یا رویه ای مشابه با تولید چیپ برای دیگر 
تولیدکنندگان پی سی را در پیش گرفته است؟ با توجه به رابطه مستحکم مایکروسافت 
و اینتل، هیچ بعید نیس��ت که دو کمپانی مذکور روی محصولی مشترک در حال کار 
کردن باشند. ش��اید حتی اینتل مشغول س��اخت چیپ های مخصوص برای هولولنز 
است. کسی چیزی نمی داند. فناوری RealSense اینتل، همین حاال هم در نرم افزار 

Windows Hello به کار گرفته شده 
و گفته می ش��ود تکنولوژی واقعیت 
افزوده ای که روی آن کار می کند نیز 
از فناوری مشابه بهره می گیرد. اینتل 
عمده درآمد خ��ود را از طریق فروش 
چیپ به پی س��ی س��ازها به دس��ت 
آورده اس��ت و با توجه ب��ه تغییراتی 
که در راه اس��ت، آن ها هم باید آماده 
 ارائ��ه خدم��ات کامل خود ب��ه دیگر 

توسعه دهندگان شوند.

والدیمیر پوتین،رییس جمهور روسیه بازدیدی از خودروی 
زرهی این کش��ور داش��ته اس��ت. این خودروی زرهی که 
خیلی ها آن را مشابه Batmobile )خودروی معروف بتمن( 

می دانند، اما چه مشخصاتی دارد؟
 )The Punisher  » وقتي براي اولین بار » مجازات کننده
دیده ش��د و تصاویرش به رس��انه ها رس��ید خیلي ها تصور 
 کردند که Batmobile ) خودروی مع��روف بتمن (تبدیل 
 به واقعیت ش��ده اس��ت. روس ها ای��ن خ��ودروي زرهي را 
در رقابت با خودروي زرهي معروف آمریکا یا همان هاموی ) 

Humvee ( ساخته اند. 
مجازات کننده توانایي حمل10 نظام��ي را دارد و عالوه بر 
سالح نیمه خودکار که روي سقف آن نصب شده در پهلوهاي 

خود هم مجهز به مسلسل است.
نظامیان در این خودرو به صورت پشت در پشت مي نشینند 
که بر فضاي بیرون دید کامل داشته باشند و بتوانند در موقع 
الزم سریعا واکنش نشان دهند. این خودروي 4WD یا همان 
دو دیفرانسیل 12 تن وزن دارد، اما مصرف سوختش باعث 
مي شود مغزتان سوت بکشد؛100 لیتر در هر100 کیلومتر! 
بدنه این خودروي زرهي  به صورت V شکل طراحي شده اند 
تا موج انفجاري یا گلوله هاي مختلف راحت تر  دفع  ش��ود. 

این خ��ودروي زرهي ضد گلوله و ضد مین اس��ت و به گفته 
شرکت س��ازنده اش قدرت موتور 8 س��یلندرش730 اسب 
بخار اس��ت. بدنه خودرو در مقابل گلوله هاي اس��لحه هاي 
سبک) گلوله هاي تا 62/7 میلیمتر ( و گلوله هاي کالیبر30 

مقاومت مي کند.
با وجود وزن س��نگین، این خ��ودرو با موتور غول آس��ایش 
مي تواند به حداکثر سرعت150 کیلومتر در ساعت برسد که 

در نوع خودش بي نظیر به حساب مي آید.
در حال حاضر » مجازات کننده « سریع ترین خودروي زرهي 

جهان شناخته مي شود.

معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر لزوم تحقق فناوری اینترنت اش��یا از سوی 
دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی، از تدوین نقشه راه برای عملیاتی کردن این 

فناوری در کشور خبر داد.
 پنجمین نشس��ت ش��ورای راهبری طرح اینترنت اش��یا ) IoT ( با حضور 
برات قنب��ری معاون برنام��ه ریزی و نظ��ارت راهب��ردی وزارت ارتباطات، 
امیرحس��ین دوایی معاون فناوری و نوآوری ای��ن وزارتخانه، مرتضی براری 
معاون حقوقی، امور دولت و مجل��س وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و 
محمد خوانساری رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در دانشگاه 

علم و صنعت برگزار شد.
برات قنبری در این نشست با بیان اینکه اینترنت اشیا ) IoT ( نه فقط حریم 
شخصی افراد را، بلکه حریم دولت ها را نشانه گرفته، اظهار داشت: هدف اصلی 
تشکیل این شورای راهبری، ارائه نقش��ه راه برای اجرای این طرح در کشور 
است. بنابراین هرچه زودتر در این جلسات باید به یک تعریف و نقشه راه واحد 

برسیم و کار عملی را شروع کنیم.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه در این ط��رح ب��ه دنب��ال انحص��ار نیس��تیم، گفت: 
حضور دانش��گاه ها و مراک��ز تحقیقاتی در این طرح الزم اس��ت. م��ا بر لبه 
تکنولوژی حرکت می کنیم و قصد نداریم در این طرح از صفر ش��روع کنیم؛ 
بلکه به دنبال اس��تفاده از هم��ه تجربه ها و ظرفیت ه��ای داخلی و خارجی 

هستیم و در این راستا فعالیت های بین الملی را رصد می کنیم.

در همین حال اط��الع از گروه های مطالعاتی اتحادی��ه بین المللی مخابرات 
)ITU( در این زمینه ضروری است.

در این جلسه محسن بوشهریان مش��اور اجرایی و استراتژی طرح اینترنت 
اشیا نیز گفت: سیاس��ت بخش دولتی باید تهیه و آماده سازی زیرساخت ها 
برای ورود بخش خصوصی باش��د. چرا که بخش خصوص��ی به تنهایی توان 
رقابت با ش��رکت های خارجی را ندارند و کیفیت راه ان��دازی این طرح یکی 
از موارد مهمی است که باید از س��وی حاکمیت به آن توجه شود. وی ادامه 
داد:  الزم است مجموع پتانسیل دانشی و پژوهشی کشور در این خصوص در 
شهر هوشمند سازماندهی شوند و تولیدات خود را تست و برای فعاالن این 
بخش ارائه کنند. همچنین هومن ضرابی مجری طرح اینترنت اشیا گزارشی 
 از روند پروژه در قالب اهمیت گسترش وسیع طرح اینترنت اشیا در کشور، 
زنجیره فناوری های نوین در طرح اینترنت اش��یا، سیر تکامل اینترنت همه 
اشیا، زنجیره تامین اینترنت اشیا )مدل مرجع(، مدل مرجع پلتفرم اینترنت 
اشیا، سرویس های اولویت دار اینترنت اشیا، راهبرد توسعه و گسترش طرح 
در 5 سال، اهمیت اجرای چابک طرح،400 پروژه پایلوت ارتباطات خودرویی 
در دنیا، نمون��ه ای از ب��ازه زمانی اج��رای پایلوت های میدانی، اثربخش��ی 
اقتصادی، لیست اقدامات و پروژه های پیش��نهادی برای اجرا، جهت گیری 
 و اس��تراتژی اجرای طرح، فرآیند احصا چش��م انداز طرح، را برای حاضران 

در جلسه ارائه کرد.

رییس فرهنگس��رای فناوری اطالعات تهران از راه اندازی » مرکز تخصصی 
بازی های رایانه ای « به همراه10 رویداد جدید در عرصه  بازی های رایانه ای 

خبر داد.
روح ا... عابدین��ی یگان��ه اف��زود: راه ان��دازی » مرکز تخصص��ی بازی های 
رایان��ه ای« در آغازی��ن روزهای س��ال جدید، زمینه س��از رش��د و تکوین 
 ظرفیت های کشور در بخش فناوری اطالعات می شود. دبیر ستاد برگزاری 
 » نخس��تین دوره  مس��ابقات بازی ه��ای رایانه ای ته��ران کاپ « با اش��اره 
به ضرورت اهتمام دستگاه های فرهنگی کشور، نخبگان و فعاالن امر نظارت 
و هدایت هدفمند اوقات فراغت گروه های س��نی جامعه به ویژه نوجوانان و 
جوانان، افزود: از آنجایی که حوزه  ع��ام فرهنگ، ابعاد، مولفه ها و متغیرهای 
گوناگون��ی دارد بنابراین می توان به هر عرصه ای حت��ی » صنعت بازی های 
رایانه ای و ویدئویی « از دریچه  فرهنگ و هنر نگریست. عابدینی یگانه گفت: 
امروزه در عصر شکوفایی فناوری های نوین، بازی های رایانه ای دیگر ابزاری 
برای سرگرمی و تفریح نیس��تند، بلکه اکنون به یک » رسانه ی فرامدرن « 
مبدل شده اند. رس��انه ای جذاب، پرنفوذ، پرمصرف و متکی به تکنولوژهای 
به روز و نیز به روزرس��انی های آنالین که محصوالتش، پ��ا به پای تولیدات 
 و رس��انه های علمی و فرهنگی، آموزشی و پرورشی رش��دی اعجاب انگیز 
داش��ته اس��ت. بنابراین راه اندازی این مرکز تخصصی امری ضروری است. 
رییس دفتر شبکه های اجتماعی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 

سه مبحث » ارتقای سطح آموزش و توجه به توس��عه «، » حمایت معنوی 
از تولید بازی های فاخ��ر داخلی « و نیز » انطباق حداکثری و بومی س��ازی 
بازی های خارجی « با فرهنگ ایرانی اس��المی کش��ور را از س��رفصل های 
راهبردی فرهنگس��رای فناوری اطالعات در سال آتی برش��مرد. وی سایر 
اقدامات مرتبط با مبحث بازی های رایانه ای را این گونه تشریح کرد: برگزاری 
کارگاه های آموزشی متنوع و دوره های مهارت افزایی تخصصی با مشارکت 
اس��اتید مجرب و در موضوعات مرتبط��ی همچون بازی س��ازی، اله مان و 
شخصیت سازی بومی، صدا سازی حرفه ای، انیمیشن سازی، برنامه نویسی، 
سناریو نویسی، همچنین برپایی همایش های کاربردی با موضوعاتی همچون 
»بررسی باید ها و نباید های بازی های رایانه ای «،» نحوه مواجهه خانواده ها با 
موضوع بازی ها «،» ورزش های الکترونیک، فرصت ها و تهدیدها در جهان و 
ایران «، » طراحی و تولید بازی های متنوع در پلتفرم های مختلف« و مواردی 

از این دست، از جمله اهم اقداماتی است که در سال آینده انجام می شود.
رییس فرهنگسرای فناوری اطالعات تاکید کرد: در کنار پرداختن به موضوع 
 » بازی های رایان��ه ای و ورزش ه��ای الکترونیک « چه به ص��ورت آنالین و 
 در بس��تر اینترن��ت و چ��ه در پلتف��رم PC و کنس��ول و نیز  پلتف��رم های 
اسمارت فون ها، برنامه های خالقانه و فعالیت های منعطف دیگری از جمله 
 تالش فرهنگ محور و مشارکت آمیز با سایر دس��تگاه های متولی و ذیربط 
در مورد طرح های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات در دستور کار است.

انرژی های تجدیدپذی��ر به انرژی های��ی گفته می ش��ود که منابع 
و سرمنش��ا آن ها در بازه طول عمر انس��ان به ط��ور طبیعی امکان 
 بازیابی داش��ته باش��ند. ن��ور خورش��ید، باد، ب��اران، ج��زر و مد، 
 م��وج دری��ا و گرم��ای زمی��ن از جمل��ه ای��ن انرژی ها هس��تند. 
 از انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر غالب��ا در چه��ار ح��وزه مه��م 
تولی��د الکتریس��یته، گرمای��ش یا س��رمایش آب، حم��ل و نقل و 
مناطق خ��ارج از دس��ترس ش��بکه های ان��رژی مانند روس��تاها 
 اس��تفاده می ش��ود. بر اس��اس گزارش��ی موس��وم به REN21 که 
در س��ال 2014 به انجام رس��ید، انرژی های تجدیدپذیر توانس��ته 
در س��ال 2012 نوزده درصد س��رانه مص��رف کل انرژی های کره 
خاکی ما را به خ��ود اختصاص دهد و در س��ال 2013 از انرژی های 
 تجدیدپذی��ر 22 درص��د ب��رای تولی��د الکتریس��یته اس��تفاده 
ش��ده اس��ت. گفته ش��ده ک��ه س��رمایه گذاری جهانی در س��ال 
2013 روی انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر رقمی بی��ش از 214 میلیار 
دالر ارزیابی ش��ده که عمده این س��رمایه گذاری در چین و آمریکا 
در حوزه های باد، آب، خورش��ید و س��وخت زیس��تی بوده اس��ت. 
اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر به امنیت تامین انرژی، کاهش 
تغیی��رات آب و هوایی و بهب��ود وضعیت اقتصادی کمک ش��ایانی 
می کند. در بین کش��ورهای جهان تمایل زیادی برای تامین انرژی 
از منابع تجدیدپذی��ر وجود دارد. در حال حاضر حداقل30 کش��ور 
در دنیا وج��ود دارد که بی��ش از20 درص��د انرژی های م��ورد نیاز 
خود را از منابع تجدیدپذی��ر فراهم می کنند. بر اس��اس گزارش ها 
این بازار پیوس��ته در حال توس��عه و پیش��رفت اس��ت. گفته شده 
که کش��ورهای نروژ و ایس��لند تمام الکتریس��یته م��ورد نیاز خود 
را از مناب��ع تجدیدپذیر کس��ب می کنند. دانمارک نی��ز قصد دارد 
 تا س��ال2050 تم��ام منابع ان��رژی خود را ب��رای الکتریس��یته و 
حم��ل و نق��ل گرفت��ه ت��ا س��رمایش و گرمای��ش از انرژی ه��ای 
تجدیدپذی��ر تامی��ن کن��د. یک��ی دیگ��ر از مزای��ای انرژی ه��ای 
 تجدیدپذی��ر در بازدهی ب��االی آن اس��ت. قالب اوقات هر ش��کل 
از انرژی را که قصد داریم به الکتریسس��ته تبدی��ل کنیم، ابتدا باید 
به نوع انرژی مکانیکی تبدیل ش��ود. در س��وخت های فسیلی برای 
انجام این کار انرژی یک بار باید به نوع گرمایی تبدیل ش��ود سپس 
در سیستم های بخار این انرژی به آب داده می شود تا آب را به بخار 
تبدیل کند و در نهایت بخار عامل ایجاد انرژی مکانیکی می ش��ود. 
در این تبدیل ه��ای مکرر، بازدهی پایین می آی��د. نیروگاه های برق 
فس��یلی بازدهی40 تا 65 درصدی دارند. در طرف دیگر انرژی های 
تجدیدپذیر عمدتا خود مس��تقیم به انرژی مکانیکی )مانند باد در 
توربین های بادی( تبدیل می ش��وند و همین موضوع باعث افزایش 
 راندمان کار خواهد بود. بر خالف تصور عموم، انرژی های تجدیدپذیر 
پیش از پیدایش منابع س��وخت فس��یلی عامل تولی��د انرژی برای 
انس��ان ها بوده اس��ت. س��ال ها پیش چیزی در حدود7000 سال 
پی��ش قایق ه��ا و کش��تی ها از ب��اد ب��رای نی��روی پی��ش رونده 
 خ��ود در دریاه��ا و رودخانه ها اس��تفاده می کردند، ام��ا این روزها 
به مدد پیشرفت فناوری، انسان از انرژی های تجدیدپذیر برای تولید 
نیروی الکتریسیته استفاده می کند که عمده مصارف انسان را این 
روزها در برگرفته است. انرژی های تجدیدپذیر شکل های متنوعی به 
خود گرفته و از آن ها عالوه بر تولید الکتریسیته، گرما و سرما و موارد 

دیگری هم تولید می شود.

نیرویباد
از جریان باد می ت��وان برای چرخان��دن توربین ها اس��تفاده کرد. 
توربین های بادی این روزها توان تولید600 کیلو وات تا 5 مگاوات 
توان الکتریکی دارند. نوع رایج ای��ن توربین ها که به صورت تجاری 
از آن ها استفاده می شود، قادر به تولید 1/5 تا 3 مگاوات نیروی برق 

را دارن��د. توان باد را بر حس��ب مکعبی از 
سرعت باد می سنجند و هر قدر سرعت باد 

 بیشتر باشد، نی�روی خروج�ی 
به ماکزیمم توان تولید توربین 
نزدی��ک می ش��ود. از این رو 
مناطقی که باد در آن ها قوی تر 
و با سرعت ثابتی در طول سال 
می وزد، مانند مناطق ساحلی 

 و مناط��ق مرتف��ع، 
عن��وان  ب��ه 
ی��ی  ن ها مکا
شناسایی شده اند 
ک��ه ب��رای تولی��د 

 ب��رق از ب��اد ترجیح 
داده م�ی ش����وند. 
این طور تصور شده 
اس���ت که ب��اد در 
جهان بیش از 5 برابر 
ک���ل انرژی ه��ای 
ش����ده  تولی��د 
در سراس��ر جه��ان 
می توان انرژی تولید 

کند و یا بی��ش از40 
برابر نیاز به الکتریس��یته 
در حال حاض��ر توان تولید 

الکتریسیته دارد. البته این ها 
در حد فرضیه اس��ت و مطالعه 

بیشتر نیاز دارد. بر اساس 
آمار در س��ال 2013، 3 
درص��د از الکتریس��یته 

جهان توس��ط ب��اد تولید 
شده است.

آبوبرق
 انرژی ب��رق آبی ک��ه عموما آن را با س��د می شناس��ند، توانس��ته 
در س��ال 2013 ش��انزده درصد نیاز الکتریس��یته جهان را تامین 
کند. از آن جا که آب نس��بت به هوا800 برابر چگال تر است، حتی 
جریان کوچک��ی از آب یا ب��اال آم��دن آن می تواند ان��رژی زیادی 
تولید کن��د. از ان��رژی آب برای تولید الکتریس��یته در س��ه حالت 

اس��تفاده می ش��ود که یکی از آن ها همان س��دهای آبی است که 
 بزرگ تری��ن آن در چی��ن و کوچک تری��ن آن در غنا شناس��ایی 
شده است. حالت دوم روشی موسوم به Micro Hydro است که در 
آن آب رودخانه را به یک ژنراتور هدایت کرده و به این ترتیب ب��رق 
تولید می کنند. معموال از این روش برای تولید 100 کیلو وات توان 

لکتریس��یته  ا
حال��ت آخ��ر اس��تفاده می کنن��د. 

اس��ت که ب��دون استفاده از جریان رودخانه ها 
س��اخت منابع بزرگ آب از آن برای تولید الکتریس��یته اس��تفاده 
می کنن��د. در حال حاض��ر از انرژی ب��رق آبی در 150 کش��ور دنیا 

استفاده می شود. در س��ال2010 حوزه آسیا و اقیانوسیه 32 درصد 
الکتریسیته برق آبی را در جهان تولید کردند. چین در سال 2010، 
721 تراوات در ساعت از برق آبی، الکتریس��یته تولید کرده است. 
انرژی موج و ج��زر و مد هم به عنوان دو منبع غیرمس��تقیم از آب، 
 می توانند انرژی الزم برای تولید الکتریسیته را در آینده تولید کنند. 
در حال حاضر از این دو انرژی اس��تفاده تجاری نمی شود. انرژی 
گرمایی اقیانوس نیز یکی از راه های تولید انرژی است که 
در آن از اختالف دمای آب های س��رد اعماق اقیانوس 
و آب های گ��رم روی اقیانوس ب��رای تولید انرژی 
اس�������تفاده م�ی ش����ود ک��ه از ب��ازده 

اقتص�������ادی برخوردار نیست.
ستارهپرانرژی

از انرژی خورش��یدی ب��ه عنوان 
یک ان��رژی نامنتها 
می ش��ود.  ی��اد 
پیش��رفت  ب��ا 
 فن��اوری ام��روزه 
هم می توان از گرمای 
خورشید و هم از نور آن 
برای تولید انرژی استفاده 
ک��رد. ان��رژی خورش��ید 
فناوری ه�ای��ی  توس��ط 
مانند گرمایش خورش���یدی، 
فوتوولتائی��ک، مراک���ز تجمع��ی 
ت��وان خورش��ید CSP، مراک���ز 
 ،CPV تجمع���ی فوتوولتائی��ک
معماری خورشیدی و فوتوسنتز 
مصنوعی جمع آوری می شود. 
فناوری های خورش��یدی به 
دو نوع اکتیو و پس��یو بسته 
ب��ه ن��وع جم��ع آوری، تبدیل 
و توزیع تقسیم می ش��وند. در 
بین روش های تولید الکتریسیته 
از خورش��ید، فوتوولتائی��ک به یک 
صنعت مولتی میلی��اردی تبدیل ش��ده و 
به س��رعت در حال رش��د اس��ت. این صنعت در حال کاهش 
 هزینه های خ��ود و افزایش راندمان تولید الکتریس��یته اس��ت. 
از س��ال1980 اولین مرکز متمرکز تولید الکتریس��ته ایجاد ش��د. 
آژان��س انرژی بین المل��ل در س��ال 2011، انرژی خورش��یدی را 
به عن��وان ان��رژی معرف��ی کرد ک��ه با بازده��ی طوالن��ی مدت و 
ایجاد امنیت برای کش��ورهای تولی��د کننده انرژی الکتریس��یته 
از خورش��ید، اس��تفاده می کند. به نق��ل از این آژان��س این انرژی 
 به دلی��ل ماهی��ت ذاتی، پایدار و مس��تقل خ��ود، باعث اس��تمرار 

در تولید الکتریسیته، کاهش آلودگی، کاهش هزینه های کم کردن 
تغییرات آب و هوایی و پایین آوردن قیمت سوخت های فسیلی است. 
گزارش شده که در سال 2013 کمتر از یک درصد الکتریسیته جهان 

با استفاده از خورشید تولید شده است.
زمینپرانرژی

ان��رژی زمین حاص��ل از انرژی گرمایی اس��ت ک��ه در زمین نهفته 
ش��ده اس��ت. انرژی گرمای��ی درون زمی��ن حاصل از دم��ای ماده 
مذابی اس��ت ک��ه در آن ق��رار دارد. اخت��الف دمایی بین هس��ته 
 زمی��ن و پوس��ته آن باع��ث راهنمای��ی ان��رژی گرمای��ی از مرکز 
ب��ه روی زمین در قال��ب گرما می ش��ود. وقتی که به س��مت مرکز 
زمی��ن6400 کیلومت��ر می روی��م دمای هس��ته ب��ه5000 درجه 
سیلس��یوس می رس��د. این گرما وقتی به س��مت پوس��ته حرکت 
 می کن��د، در اثر فش��ار زی��اد و دم��ای بس��یار باال باعث می ش��ود 
 ت��ا س��نگ ها ذوب ش��وند ک��ه ب��ه آن م��واد م��ذاب می گوین��د. 
از آن جای��ی ک��ه مواد م��ذاب س��بک تر از س��نگ ها هس��تند، به 
 سمت س��طح پوس��ته راه می افتند تا باعث داغ ش��دن سخره ها و 
جوش��یده ش��دن آب می ش��ود. از این فرآیندها برای تولید گرما و 
س��رما در صنایع و تولید الکتریس��یته در قالب فناوری های موسوم 
 به GHP اس��تفاده می ش��ود. برخی از کش��ورها از جمل��ه آمریکا 
برای استفاده از این منابع گرمایی حمایت هایی را در قالب بخشودگی 

مالیاتی در دستور کار خود دارند.
سوختزیستی

 زیس��ت ت��وده ب��ه مخلوط��ی از م��واد گفت��ه می ش��ود ک��ه 
از ارگانیسم های زنده به دست آمده اس��ت. به عنوان یک منبع 
انرژی، گاهی با سوزاندن مستقیم این زیست توده، گرما ایجاد 
کرده و گاهی با تولید سوخت زیس��تی از آن برای تولید انرژی 
 اس��تفاده می کنند. روش های تولید س��وخت زیس��تی معموال 
به سه روش گرمادهی، شیمیایی و بیوشیمیایی انجام می شود. 
 از چوب ب��ه عنوان ب��زرگ تری��ن منبع ان��رژی زیس��ت توده 
یاد می شود، اما دانه های گیاهی مانند سرقوم، ذرت و بامبو و مواد 
حیوانی زیادی می توانند در زیست توده قرار بگیرند. همچنین 
 زیس��ت توده را می توان ب��ه قالب های دیگر ان��رژی برای مثال 
گاز متان و یا حت��ی بیودیزل تبدیل ک��رد. زباله های گندیده و 
زباله های انس��انی و کش��اورزی هم تولید گاز مت��ان می کنند. 
 بیواتانول که یکی از منابع برای تولید س��وخت زیس��تی است 
 در آمری��کا و برزی��ل به صورت گس��ترده اس��تفاده می ش��ود. 
هرچند آژانس محیط زیست اروپا می گوید که سوخت زیستی 
انتظارات مبحث گرم ش��دن زمین را برآورده نمی کند. سوخت 
 زیستی رایج در اروپا بیودیزلی اس��ت که با استفاده از فرآیندی 
ب��ه ن��ام Transesterification به دس��ت می آی��د. گفتنی 
اس��ت که س��وخت زیس��تی در س��ال2010 نزدیک ب��ه 2/7 
درصد از س��وخت م��ورد نی��از حمل و نق��ل جه��ان را به خود 
اختصاص داده اس��ت. ب��رای تولید گرم��ا و انرژی از س��وخت 
زیس��تی بای��د آن را س��وزاند. همی��ن اتف��اق باع��ث تولی��د 
گازهای��ی مانند اکس��ید گوگردی، اکس��ید نیت��روژن و ذرات 
 معلق زیادی می ش��ود. هن��وز تحقیقات زی��ادی در حال انجام 
روی سوخت های زیستی اس��ت تا بتوانند این معایب آن را نیز 

برای ایجاد انرژی تجدیدپذیر پاک برطرف کنند.

انرژیهایتجدیدپذیررابشناسیم؛

بهصرفهتر،پایدارتر،ایمنتر
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رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان لنجان، 
از پخت160 نانوایی کشیک نوروزی در این شهرستان 

خبر داد.
محم��د تقی ادیب��ی در نشس��ت کارگ��روه آرد و نان 
 شهرس��تان لنجان با اش��اره ب��ه اهمی��ت عرضه نان 
با کیفیت و مرغوب در شهرستان لنجان نان را یکی از 
تاثیرگذارترین مواد معیشتی در زندگی مردم دانست و 
اظهار داشت: در شهرستان لنجان نان، بخش عمده ای 
از غذای روزانه افراد جامعه را تشکیل می دهد از این رو 
الزم اس��ت این ماده غذایی از کیفیت و سالمت کامل 

برخوردار بوده و در اختیار مردم قرار گیرد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه صن��ف نانوای��ان یک��ی از 
زحمتکش ترین اصناف کشور به شمار می آیند، افزود: 
یکی از راهکارهای بهبود کیفیت و کمیت نان حمایت 
از صنف نانوایان بوده از این رو باید دست به دست هم 
دهیم و با تالش بیشتر رضایتمندی این قشر را فراهم 
کنیم. رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
 لنجان اظهار داشت: در راستای باال بردن سطح آگاهی 
صن��ف نانوای��ی برگ��زاری دوره ه��ای آموزش��ی در 
 دس��تور کار این اداره قرار گرفت تا آموزش های الزم 
به نانوایان داده شود و در این میان اداره فنی و حرفه ای 
شهرس��تان لنجان نقش موثری را از خ��ود به نمایش 

گذاشت.

ادیبی با بیان اینکه نان باید با کیفیت مناسب به دست 
مصرف کننده برس��د، تصریح کرد: ما معتقدیم فعاالن 
در صن��ف نانوایی موظف هس��تند نس��بت به عرضه 
 نان باکیفیت و مرغوب به عموم م��ردم اهتمام جدی 
داش��ته باش��ند بنابرای��ن گام ض��روری بع��د از 
انج��ام نظارت های مس��تمر ب��ر عملک��رد نانوایی ها 
برخورد قاط��ع و قانونی ب��ا متخلفی��ن در این صنف 
اس��ت از این رو در راس��تای اج��رای ط��رح نظارتی 
ب��ا بهرمن��دی از ظرفی��ت ب��االی اتحادیه ه��ای 
ای��ن شهرس��تان در ط��ول س��ال، گش��ت های 
 مش��ترک ارزیابی و ارش��اد ب��ا حضور کارشناس��ان 

کنترل کیفی در شهرستان لنجان انجام می شود.
 وی ب��ا اش��اره به اینک��ه بالغ  ب��ر160 واح��د خبازی 
 در شهرس��تان لنجان مش��غول به فعالیت هستند که 
بر این اس��اس به ازای ه��ر یک ه��زار و450 نفر، یک 
نانوایی در این شهرس��تان وجود دارد، خاطر نش��ان 
کرد: کنترل قیمت نان، رعایت وزن خالص و بهداشت 
عمومی نانوایی ها امری ضروری اس��ت، از این رو اداره 
صنعت، معدن و تجارت شهرستان لنجان با بهره مندی 
 از ظرفیت باالی اتحادیه های شهرس��تان لنجان طی 
یک ماه گذش��ته بالغ بر 325 مورد گش��ت مشترک 
برگزار کرده که در این گشت ها 3 مورد تخلف ثبت و به 

اداره تعزیرات معرفی شده است.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان لنجان 
میزان جریمه متخلفان را 22 میلیون و 790 هزار ریال 
اعالم کرد و متذکر شد: گشت های مشترک در راستای 
نظارت بهینه هر10 روز یک بار در دو نوبت صبح و عصر 
با همکاری اتاق اصناف، فرمانداری و اتحادیه در سطح 
شهرس��تان لنجان صورت می گیرد و در روس��تاهای 
دور دس��ت نیز دهیاران ب��ا جدیت این بازرس��ی ها را 
انجام می دهند و دستگاه های متولی از جمله صنعت، 
معدن و تجارت و بهداش��ت نیز نظارت ویژه و مکرر بر 
 نانوایی ها در سطح شهرستان لنجان دارند و تاکنون نیز 

با متخلفین برخورد جدی داشته اند.
وی در ادام��ه ب��ا اش��اره به اع��الم کش��یک خبازان 
شهرس��تان لنجان به نانوایان این شهرستان، تصریح 
کرد: یک��ی از مباحث مهم در ای��ام تعطیالت نوروزی 
مس��اله تامین نان است از این رو اس��امی نانوایی های 
 کش��یک دس��ته بن��دی و اع��الم ش��ده و ب��ا توجه 
 به اقلی��م و موقعی��ت خ��اص شهرس��تان لنجان که 
 در طول س��ال پذیرای گردش��گران بس��یاری است و 
 در ایام ن��وروز ش��اهد افزای��ش و حضور مس��افرین 
در شهرها و روس��تاهای این شهرستان هستیم تامین 
 نان مورد نیاز س��اکنین و مس��افرین مورد توجه ویژه 
 قرار گرفته ت��ا در تامین ن��ان مورد نیاز افراد س��اکن 
در روستاها و همچنین مسافرین دچار مشکل نشویم.

اخبار

نمایشگاه و فروش��گاه بزرگ کتاب و محصوالت فرهنگی با حضور فرماندار و 
جمعی مسئوالن شهرستان نطنز و عموم عالقه مندان به کتاب و کتاب خوانی، 

افتتاح شد.
علی مشربی؛ رییس اداره فرهنگ و ارشاد اس��المی شهرستان نطنز در این 
 خصوص گفت: دین، فرهن��گ و تاریخ ما انس و الفتی دیرینه و همیش��گی 
با کتاب و کتاب خوانی دارد. همین بس که معجزه پیامبر گرامی اسالم )ص(، 
کتاب انسان ساز قرآن کریم است. حضرت علی )ع( اولین امام شیعیان درباره 
 کتاب می فرمایند: کس��ی که با کتاب ها آرامش پیدا می کند هرگز آس��ایش 

از او سلب نمی شود.
وی اظهار کرد: کتاب خوانی جز در بین عده ای از اهل علم و دانش و کس��انی 
که بعضا با آن س��روکار دارند، متاس��فانه در میان مردم امری رایج و روزمره 
نیست بنابراین اداره فرهنگ و ارشاد اس��المی شهرستان نطنز وظیفه خود 
 می داند جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و همچنین جهت رفاه حال 
عموم مردم و عالقه مندان به کت��اب، با هماهنگی و همکاری با موسس��ات 
 فرهنگی و انتشاراتی که آمادگی الزم برای برپایی نمایشگاه را داشته باشند 

در طول سال چندین نوبت نمایشگاه کتاب را برگزار کند.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اس��المی نطنز اضافه کرد: این نمایشگاه کتاب 
و محصوالت فرهنگی با همکاری موسس��ه پیام قیوم ب��ا300 عنوان کتاب 
برگزارشده که انواع کتاب های فرهنگی، مذهبی، روانشناسی، تاریخ، کودک 
و نوجوان و ... با تخفیف ویژه 20 درصد در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد. 
 مش��ربی خاطرنش��ان کرد: نمایش��گاه کتاب و محص��والت فرهنگی نطنز 
 از 12 اس��فند تا 25 اس��فند ماه جاری همه روزه از س��اعت 8 تا 2 بعدازظهر 
در مکان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نطنز، پذیرای اندیشمندان 

و عالقه مندان به کتاب و کتاب خوانی است.

معاون امداد و نجات و آموزش هالل احمر شهرس��تان تیران و کرون گفت: 
دوره بازآموزی امداد و نجات با هدف ارتقای دانش امدادگران در آس��تانه 
سال نو در پایگاه امداد و نجات ش��هدای امدادگر شهرستان تیران و کرون 

برگزار می شود.
حس��ین دادخواه افزود: در این دوره200 نفر از امدادگران شهرستان های 
تیران و کرون، نجف آباد، لنجان و فالورجان حضور دارند و مباحث آموزشی 
را فرا می گیرند. معاون امداد و نجات و آموزش هالل احمر شهرستان تیران 
و کرون اذعان داشت: این دوره طی 6  روز برگزار می شود که فرصت مناسبی 

برای انتقال تجربه بین امداد گران است.
وی به اجرای طرح نوروزی امداد و نجات هالل احمر نیز اشاره کرد و گفت: 
 این طرح در دو پایگاه امداد و نجات بین ش��هری شهرستان تیران و کرون 

از 25 اسفند به بعد اجرایی می شود.

ش��هردار ش��هرضا  با بیان  این که  تخصص و تجربه دو اصل مهم و 
 اساسی در مدیریت بهینه و کار آمد اس��ت، گفت سعی شده  تا این 

دو عامل در انتخاب مدیران و معاونین شهرداری مد نظر باشد . 
مهندس جافری ضمن معرف��ی محمد مهدی موالئی��ان به عنوان 
سرپرست حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شهرضا افزود: 
کار فرهنگی بنا به تاثیراتی که می تواند داشته باشد و آینده ای که 
می تواند رقم بزند نیازمند یک مهندسی حساب شده در این خصوص 
است. وي تاکیدکردتوجه به آداب و رسوم پتانسیل های فرهنگی، 
 اجتماعی و هنری ش��هر و پیش��ینه این ش��هر کهن، هم��ه و همه 
از مولفه هایی اس��ت که باید مد نظ��ر معاون فرهنگ��ی اجتماعی 

شهرداری باشد و در مهندسی فرهنگی شهر به آن عمل شود.
در این جلس��ه موالئیان کار فرهنگی را یک س��رمایه گذاری بلند 
مدت دانست که در تامین زیرساخت های جامعه و نیز ترمیم آسیب 
های اجتماعی و مقابله با تهدیدهای جدی برای شهروندان در ابعاد 

مختلف زندگی امروزه  فوق العاده تاثیر گذار و راه گشا خواهد بود. 
 وی ضمن تش��کر از حس��ن نظر ش��هردار در این خص��وص گفت: 
کار فرهنگی  ی��ک کار گروه��ی و نیازمند تخصص ه��ای مختلف 
است که بی ش��ک تجمیع همه آن تخصص های مورد نیاز در یک 
 فرد قابل تصور هم نیس��ت و بر این اس��اس نیازمن��د کار گروهی و 
خرد جمعی است که امیدوارم گروه های مختلفی که مد نظر است با 

هماهنگی شهردار محترم تشکیل و این موضوع محقق شود.

علیرض��ا غی��ور در کارگ��روه آرد و ن��ان در فرمان��داری گف��ت: بخش��ی 
 از س��همیه آرد شهرس��تان خ��ارج از فرآین��د مص��رف م��ردم عرض��ه 
 می ش��ود که با توج��ه به پرداخ��ت یاران��ه زی��اد از طرف دول��ت، توزیع 
 بهین��ه س��ازی و برمبن��ای جمعی��ت در بی��ن نانوای��ی ه��ا عرض��ه 

خواهد شد. 
 وی ضمن اعالم نارضایتی از وضعیت بهداش��تی و پخ��ت بعضی نانوایی ها

 اظهار داش��ت: اداره صنعت، معدن و تج��ارت و بهداش��ت محیط نظارت 
 جدی تر به کار نانوایی ها داشته باشند و گزارشات بازرسی های انجام شده را 

به فرمانداری اعالم کنند.
 غیور تصریح کرد: نانوای��ی هایی که موارد بهداش��تی و کیفیت را رعایت 
نمی کنند م��ورد تنبیه قرار گرفته و آنان که موض��وع را رعایت می کنند 
تشویق خواهند شد. فرماندار اردستان با اشاره به تعطیالت نوروز و ورود 
میهمانان نوروزی به شهرستان خواس��تار ذخیره سازی آرد مورد نیاز 
ش��ده و افزود: نانوایی هایی که زمان پخت را رعایت نکرده ویا سهمیه 

خود را خریداری نکنند، آرد آنان کاهش پیدا خواهدکرد.

 فرمانده س��پاه ناحیه مقاومت بسیج برخوار با تس��لیت فرارسیدن
 ایام فاطمیه )س( به تش��ریح برنامه های امسال سپاه ناحیه برخوار 
برای اعزام اقشار مختلف به اردوهای راهیان نور در آستانه سال جدید 
پرداخت و اظه��ار کرد: اردوهای راهیان نور ب��ا توجه به هجمه های 
گسترده جنگ نرم از سوی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران یکی از بزرگ ترین حرکت های فرهنگی در حال حاضر کشور 
ما است که می تواند تاثیر به سزایی در خنثی سازی این هجمه ها و 

تقویت ارزش ها و باورها داشته باشد.
محمدحسین کفعمی با بیان این ک�ه س��پاه ناحیه مقاومت بسیج 
شهرس��تان برخوار در تالش اس��ت ای�ن حرکت ب��زرگ فرهنگی 
را در کنار س��ایر نواحی به  خوب��ی انجام ده�د، افزود: اعزام اقش��ار 
مختلف مردم به مناطق عملیاتی دوران هش�ت سال پر افتخار دفاع 
 مقدس از 27 اسفند آغاز و تا پانزده فروردین م�اه سال جدید ادامه 

خواهد داشت.
 فرمانده س��پاه ناحیه برخوار اظه��ار ک�رد: نزدیک ب��ه یک هزار نفر 
از اقشار مختلف مردم این شهرستان با بیش از20 دستگاه اتوبوس 

در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام خواهند شد.
 وی تصریح ک��رد: از مهم تری��ن برنامه های س��پاه ناحی��ه برخوار 
در ایام ن��وروز دیدار با خان��واده ش��هدا و تعامل با س��ایر نهادهای 
شهرستان جهت راهنمایی و کمک به مسافران نوروزی خواهد بود.

 برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب 
و محصوالت فرهنگی در نطنز

برگزاری دوره بازآموزی
امداد نجات در تیران و کرون

کار فرهنگی در ترمیم آسیب های 
اجتماعی راه گشا ست 

توزیع آرد بر مبنای تراکم جمعیت 
صورت می گیرد

شرکت  1000 نفر برخواری
در اردوی راهیان نور

اخبار کوتاه

آن سوی خبر

مجموعه فرهنگی مذهبی شبه مدینه النبی با مراسم س��وگواری پذیرای بازدید 
عزاداران فاطمی طی ایام فاطمیه در شهر نوش آباد است.

مسئول پشتیبانی این نمایش��گاه، بازگویی وقایع جانسوز فاطمیه به ویژه تجسم 
ساده زیستی، عظمت ایثار و حمایت یگانه دخت نبی اسالم از حریم والیت وامامت، 
آشنایی نسل جوان با حقایق تاریخ اسالم و شناسایی ظلم و ستم دشمنان اسالم 
به یگانه بانوی بزرگ اس��الم حضرت زهرا )س( و ذریه پاک و مطهرش را از جمله 

اهداف ساخت این مجمو عه برشمرد.

 ش��ناخت تمام��ی مظلومی��ت و حقانی��ت دخت��ر نب��وت، همس��ر والی��ت 
 و م��ادر امام��ت در براب��ر غاصب��ان ح��ق والی��ت در فضاس��ازی روی��داد

 آتش زدن خانه حضرت فاطمه و شهادت محسن 6  ماهه اش در مجموعه همراه 
با معرفی و شناسایی ابعاد ش��خصیتی بی نظیر حضرت صدیقه کبری به بانوان و 
دختران جوان را از دیگر اهداف ساخت نمونک شبه مدینه النبی عنوان کرد.  وی، 
با اشاره به س��اخت این مجموعه در وس��عت یک هزار متر مربع با10 غرفه جنب 
 گلزار شهدای نوش آباد گفت: شورای سقیفه، نخلستان و چاه موال، قبرستان بقیع، 
کوچه های مدینه و بنی هاشمی، بیت االحزان، شبه حرم ائمه بقیع قبل از تخریب، 
ش��به قبر و مس��جد پیغمبر اکرم )ص(، خیمه مهدوی، درب نیم سوخته و خانه 
حضرت زهرا )س( با نمایش تمام وس��ایل ابتدایی و س��اده زندگ��ی از غرفه های 

نمونک شبه مدینه النبی است.
به گفته وی، ای��ن مجموعه مذهبی فرهنگی که برای س��یزدهمین س��ال متوالی 
 توس��ط گروه50 نفره از جوانان و نوجوانان والیتمدار و عاش��ق اهل بیت)ع( طی 
دو ماه ساخته شد تا پایان ایام فاطمیه برای بازدید عاشقان اهل بیت )ع( و عزاداران 

فاطمی دایر است.
ای��ن مجال��س س��خنرانی،  اف��زود:   ای��ن فع��ال فرهنگ��ی اجتماع��ی 
روض��ه خوان��ی و س��ینه زنی ب��ا حض��ور کارشناس��ان مذهب��ی و  س��خنرانان 
کش��وری در حس��ینیه نمایش��گاه طی دو زمان جداگانه برای بان��وان و برادران 

در ای��ام و لیالی فاطمی��ه همراه ب��ا پذیرایی و توزیع ن��ذورات برگزار می ش��ود.
تقدیری اس��تقبال ف��راوان ع��زاداران فاطمی از برپای��ی این مجال��س مذهبی 
 در تروی��ج فرهن��گ نب��وی، عل��وی و  فاطم��ی اظهار داش��ت: حجت االس��الم 
 مس��عود عالی، مه��دی مان��دگاری، س��ید حس��ن آقامی��ری، صادق��ی واعظ، 
س��ید حس��ین علوی نوش آباد امام جمعه ش��هر و مداحان حاج حسن شالباف، 
مرتض��ی فرام��رزی، ح��اج محمد کریم��ی، ح��اج علی ش��ریف، س��ید عباس 
فاطمی نس��ب و کربالیی مجتب��ی خب��ازی از جمله س��خنرانان، کارشناس��ان 
 مذهب��ی و ذاکری��ن اهل بی��ت )ع( هس��تند ک��ه از دوم اس��فند تا 23 اس��فند 
به اقامه مراس��م س��وگوارای و عزاداری در مجموعه فرهنگی مذهبی شبه مدینه 
 النبی م��ی پردازند. به گفته وی، مراس��م س��وگواری روز ش��هادت حضرت زهرا

 )س��الم اهلل علیها( نیز ب��ا اقام��ه عزا توس��ط تمام��ی هیات های مذهبی ش��هر 
نوش آباد در قالب یک هی��ات واحد با نام » فاطمیون « و مراس��م ش��ام غریبان 
 ش��هادت آن حض��رت در روز یکش��نبه 23 اس��فند در ای��ن مجموع��ه برگ��زار 

می شود.
 شهرنوش آباد باپیشینه تاریخی و باستانی هفت هزار ساله با جمعیت12 هزارنفری 
در فاصله هشت کیلومتری شمال کاشان و سه کیلومتری غرب آران و بیدگل واقع 
شده که دارای سابقه غنی و فعالی در برگزاری مراسم و مناسبت های ایام والدت 

و شهادت ائمه و اهل بیت )ع( به ویژه امام حسین )ع( وحضرت زهرا)س( است.

آغاز عملیات اجرایی فاز اول مجتمع آبرسانی گلسار در خوانسارچهارمین کاروان دانش آموزان کاشان به راهیان نور پیوستند

 مع��اون پرورش��ی و تربی��ت بدنی آم��وزش و پ��رورش کاش��ان گفت: 
حضور دانش آموزان در اردوهای راهیان ن��ور و دیدار از مناطق جنگی، 

پیوند نسل امروز و نسل انقالب است.
حجت االسالم رضا خرمی مشکانی، در آیین بدرقه دانش آموزان کاشان 
 اف��زود: رزمندگان منطقه کاش��ان از نام��داران و نق��ش آفرینان دوران 
دفاع مقدس بودند و امروز شما دانش آموزان باید میراث دار این عظمت 

در پاسداری از ارزش ها و دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران باشید.
 وی تصریح ک��رد: در طول تاری��خ، حاکمانی که خود را ج��دای از مردم 
می دانستند، تسلیم متجاوزان شدند، اما دردوران دفاع مقدس، به برکت 
 همراهی مردم و رهبری ام��ام خمینی حتی یک وجب از خاک کش��ور 
 به دس��ت دش��منان نیفتاد. به گفته وی، ش��ما باید روزهای حضورتان 
در مناطق جنگی را ثبت و ضبط کنید تا فرهنگ ایثار، از خودگذشتگی 

و مسئولیت پذیری در کشور ترویج شود.
 حجت االسالم خرمی، با اش��اره به حماسه هفتم اس��فند اظهار داشت: 
یکی از مهم ترین ارکان نظام اسالمی مشارکت مردم است و حضور پرشور 

مردم در پای صندوق رای دشمنان را از مردم ایران مایوس کرد.
کارشناس مسئول فعالیت های دانش آموزی مدیریت آموزش و پرورش 
کاشان گفت: چهارمین کاروان دانش آموزی راهیان نور با اعزام210 نفر 

از دانش آموزان دبیرستان های پسرانه این شهرستان انجام شد.
جواد لطفی افزود: در سال جاری یک هزار و400 نفر از دانش آموزان این 
شهرستان در قالب چهار کاروان به مناطق جنوب اعزام شدند که نسبت 
 به س��ال قبل40 درصد افزایش داش��ته اس��ت. به گفته وی، این اردوها 
در قالب چهار کاروان و 35 دستگاه اتوبوس  از آبان تا نیمه اسفند انجام 
ش��ده اس��ت که840 نفر دختر و560 نفر دانش آموز پایه دوم و س��وم 

متوسطه دوره دوم بودند.
وی اظهار داشت: دانش آموزان شرکت کننده در کاروان های راهیان نور، 
طی سه روز سفر خود، از مناطق دهالویه، طالئیه، شلمچه، اروند کنار و 

هویزه دیدن خواهند کرد.

برپایی نمایشگاه شبه مدینه النبی در نوش آباد 
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رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان لنجان خبر داد:

پخت 160 نانوایی کشیک نوروزی در لنجان

 رییس اداره آب و فاضالب روس��تایی خوانس��ار با اش��اره به محدودیت کمی آب 
 در روس��تاهای شهرس��تان اظهار کرد: عالوه بر اس��تفاده از منابع محلی ش��امل 
چاه های فعلی و حفر چاه جدید، تجهیز و انتقال آب از خارج منطقه نیز در دستور 

کار شرکت قرار دارد.
 محم��ود اورع��ی اف��زود: از آنجای��ی ک��ه یک��ی از مطالب��ات م��ردم ب��ه وی��ژه 
در منطق��ه گلس��ار اخ��ذ س��همیه آب از خ��ط انتق��ال آب تونل قمرود اس��ت 
ای��ن درخواس��ت در اولوی��ت پیگی��ری ق��رار گرفت و ب��ا کمک ش��رکت آبفای 
 اس��تان و تایید ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور به ویژه معاون نظارت 
بر بهره برداری شرکت مهندس��ی آبفا کشور طرح آبرس��انی به مجتمع روستایی 
گلس��ار خوانس��ار تصویب ش��د. رییس اداره آب و فاضالب روس��تایی خوانس��ار 
 گفت: مقرر ش��د این ط��رح عالوه ب��ر آبرس��انی به 6 روس��تای منطقه گلس��ار 
به تمامی روس��تاهای شهرس��تان تعمیم داده شود و بر این اس��اس طرح مذکور 
برای مطالع��ه و طراحی به ش��رکت مش��اور واگذار و بر اس��اس آن 19 روس��تا و 
ش��هرک و قطب صنعتی در خوانس��ار تحت پوش��ش آبرس��انی قرار می گیرند. 
وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه مش��خصات فنی ط��رح ب��زرگ آبرس��انی مجمتع 
 روس��تایی گلس��ار اف��زود: پی��ش بینی ش��ده اس��ت این ط��رح در ی��ک دوره 
25 ساله و تا سال1420 نهایی شود و جمعیتی بالغ بر 21 هزار و500 نفر را تحت 
پوشش آبرسانی قرار دهد. اورعی خاطر نشان کرد: نیاز آبی در سال افق طرح 3 هزار 

 و500 مترمکعب در شبانه روز است و حجم مخازن جدیدی که در این طرح ساخته 
 خواهد شد نیز به 2 هزار مترمکعب می رس��د. وی اعتبار مورد نیاز پروژه را مطابق 
با فهرست بهای سال 94 در حدود20میلیارد تومان بیان کرد و افزود: طول خطوط 
جدید انتقال آب100 کیلومتر اس��ت و در فاز اول آن که از اواسط بهمن ماه شروع 
شده قرار اس��ت خط انتقال در منطقه گلسار از روس��تای ارجنک تا حسن آباد به 
طول 16 کیلومتر اجرا شود. وی اضافه کرد: در حال حاضر 3 کیلومتر حفاری شده 
و حدود یک و نیم کیلومتر لوله گذاری و تست شده اس��ت. اورعی در پایان ضمن 
قدردانی از فرماندار، بخشدار، شورای های اسالمی روس��تاهای گلسار و دهیاران 
این مناطق افزود: امیدواریم به یاری خدا و با حمایت مسئوالن در زمینه تخصیص 

بیشتراعتبارات، روند اجرای پروژه تسریع شود.
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طب سنتى

يك محقق طب اسالمى گفت: «به» باعث تقويت قلب مى شود و انسان 
ــرف و ذهن ،  ــينه و غم را برط ــنگينى قلب، س را تيزهوش مى كند؛ س

حافظه و حكمت را زياد مى كند .
ــومى شود.پس براى افرادى كه  همچنين باعث شجاع شدن افراد ترس

ترس و دلهره دارند، مفيد است.
آيت اهللا تبريزيان درباره فوايد ميوه« به» از منظر روايات اظهار داشت: 

«به» قلب را تقويت كرده و انسان را تيزهوش مى كند.
ــدرت درك را افزايش  ــزود: «به»عقل و ق ــالمى اف اين محقق طب اس

مى دهد.
ــخاوت مند و انسان را با حلم, وقار و دانا  ميوه «به» انسان خسيس را س

مى كند.
تبريزيان اضافه كرد: ميوه «به» براى معده مفيد است و رنگ رخسار را 

صاف، شفاف و زيبا مى كند.
ــد و اگر پدر و مادر قبل از  وى ادامه داد: ميوه «به» فرزند را زيبا مى كن
باردار شدن مدتى «به» را در رژيم غذايى خودشان قرار دهند بسيار به 

زيبا شدن فرزندشان كمك مى كنند.
 ميوه «به» بدن را تقويت مى كند و براى بينايى مفيد است.

سفارش هايى در مورد مصرف «به» از منظر روايات
تبريزيان عنوان كرد: بهتر آن است كه «به» را ناشتا بخوريد، البته «به» 

پخته قبل از صبحانه با شكم خالى؛
ــود تا فوايد آن در بدن حاصل   بهتر است 3 روز پشت سر هم صرف ش

شود.
ــيرين و خوشبو آن  است. «به» بايد  وى افزود: بهترين نوع «به» نوع ش

عطر داشته باشد و نشانه مرغوبيت «به» عطر داشتنش است.
 همچنين سفارش شده كه «به» با هسته ميل شود. 

فوايد «به» براى افرادى 
كه ترس و دلهره دارند
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درد مفاصل مى تواند نشانه اى از كمبود ويتامين ها باشد. ويتامين هايى مانند آ، 
ث و ويتامين دى با جنبه هاى متعدد سالمت مفاصل ارتباط دارند و كمبود آنها 

باعث ايجاد و تشديد دردهاى عضالنى و استخوانى مى شود.
ــناخته شده است؛  برخى از كمبودهاى ويتامينى و ارتباط آنها با درد مفاصل ش

از قبيل:
ــه لينوس پائولينگ، ويتامين دى براى  ويتامين دى: بر اساس گزارش موسس
جذب كلسيم و حفظ تعادل مواد معدنى در بدن ضرورى است. ويتامين دى ناكافى 
باعث اختالل در جذب كلسيم و تضعيف استخوان ها به همراه درد مفاصل مى 
شود. كمبود ويتامين دى همچنين مى تواند منجر به تضعيف ماهيچه ها گردد. 
همه افراد بايد روزانه 15 ميكروگرم ويتامين دى را از طريق مواد غذايى، مولتى 
ويتامين ها و نور خورشيد به دست بياورند. غالت غنى شده و فرآورده هاى لبنى 

حاوى ويتامين دى هستند.
ويتامين ث: اسيد اسكوربيك يك ويتامين شناخته شده در توليد كالژن است كه 
جزو كليدى تاندون ها، رباط ها و استخوان ها شناخته مى شود. كمبود ويتامين 
ث منجر به تضعيف بافت همبند، درد و تورم مفاصل مى شود. براى حفظ سالمت 
مفاصل، يك مرد بزرگسال بايد روزانه به طور متوسط 90 ميلى گرم ويتامين ث 
دريافت كند. در حالى كه ميزان نياز زنان 75 ميلى گرم است. سبزيجات، ميوه ها، 

به خصوص توت فرنگى، فلفل قرمز و مركبات حاوى ويتامين ث هستند.
ــتخوان ها و  ــد اس ــما براى فرآيندهاى مختلف از جمله رش ويتامين آ: بدن ش
تمايز سلولى نياز به ويتامين آ دارد. يك مرد به طور متوسط نياز به 3 هزار واحد
ــزان نياز روزانه زنان به اين ويتامين قريب   ويتامين آ در روز دارد در حالى كه مي
ــيرين، هويج، كدو، كلم پيج حاوى مقادير  به 2300 واحد است. سيب زمينى ش
زيادى از اين ويتامين هستند. كمبود ويتامين آ منجر به صدمه به بافت همبند و 
درد مفاصل مى شود. با اين حال مكمل هاى اين ويتامين اگر بيش از حد استفاده 

شود،  درد مفاصل را به همراه خواهد داشت.
ــا درد مفاصل  ــن ها نيز ب ــر از ويتامي ــود برخى ديگ ديگـر ويتامين ها: كمب
ــت.  ــب رايج اس ــراد با رژيم و تغذيه نامناس ــر به ويژه در اف ارتباط دارد. اين ام
ــت  ــنE، ويتامين هاى ب 6 و ويتامين ب 12 از اين دس ويتامين ب 1 و ويتامي
هستند. با اين حال درد مفاصل مى تواند ناشى از مشكالت جدى ديگر هم باشد 
بنابراين اگر با جبران ويتامين ها همچنان دچار درد مفاصل بوديد، حتما به پزشك

 مراجعه كنيد.

درد مفاصل با كمبود كدام ويتامين ها 
ارتباط دارد؟

ــت؟ آيا هر روز چندين وعده  غذايى را از  آيا كودكتان نسبت به غذا خوردن بى ميل اس
دست مى دهد؟ تمام تالش هايتان براى غذا دادن به اين فسقلى بيهوده است؟ اگر در 
پاسخ به تمام اين سواالت سرتان را به نشانه تاييد قاطعانه تكان داديد بايد بگويم فرشته 

كوچكتان دچار بى اشتهايى شده است.
مى خواهيد بدانيد كه چگونه بى اشتهايى فرزندتان را تشخيص دهيد؟ اينكه اصال چرا 
دچار بى اشتهايى شده؟ اين مقاله را بخوانيد تا تمام جواب هاى نگرانى تان را دريافت 

كنيد.
تشخيص از دست دادن اشتها در كودكان:

وقتى فرزندتان از بى اشتهايى رنج مى برد، ممكن است دچار التهاب، ضايعه هاى پوستى، 
گاهى باال آوردن، سرفه كردن زياد، شود و حتى از خوردن غذاهايى كه دوستشان دارد 
هم اجتناب كند. از دست دادن اشتها زمانى باعث نگرانى خواهد بود كه دليلش را ندانيد. 

پس بسيار مهم است كه ابتدا دليل اين بى اشتهايى را متوجه شويد.
داليل از دست دادن اشتها در كودكان:

1- دندان در آوردن
ــته از دست دادن اشتها در كودكان است. كودك  دندان در آوردن يكى از داليل برجس
هنگام دندان در آوردن ناراحتى، درد، و حتى تب را تجربه مى كند. در نتيجه اشتهاى 

خود را از دست مى دهد و ممكن است گاهى نيز استفراغ كند.
2- كرم روده

ــت، مانند كرم هاى روده و  كودكتان نسبت به انواع مشكالت سالمت آسيب پذير اس
انگل. كرم هاى روده مى توانند منجر به اسهال، استفراغ و از دست دادن اشتها در كودك 

شوند. در صورت وجود چنين مشكلى بايد هرچه سريع تر به دنبال كمك هاى پزشكى 
و درمان اين مشكل باشيد.

3- آب اضافى
ــت به همين علت دچار  ــيدن بيش از حد آب كودكتان را پر مى كند و ممكن اس نوش
ــير مادر و ديگر مايعات در  بى اشتهايى شود. معده كودكتان خيلى كوچك است و ش
مقادير كم مى توانند مايعات مورد نياز معده را جبران كنند. اگر فرزندتان را بر خالف 
ميلش مجبور به نوشيدن آب اضافى مى كنيد، بايد انتظار كم اشتها شدنش را هم بكشيد.

4- ضعف سالمت و ناتوانى
ــد به غذا خوردن بى ميل مى شود.  ــده باش ــكل ش ــالمت فرزندتان دچار مش اگر س
ــرفه، تب و ناراحتى معده مى تواند باعث شود اشتهايش را از دست  سرما خوردگى، س

بدهد.
5- گرماى بيش از حد

گرماى بيش از حد مى تواند باعث تحريك بى اشتهايى در فرزندتان شود. وقتى كودك 
ــود ممكن است اين شرايط منجر به  نسبت به گرماى بيش از حد تحريك پذير مى ش
مشكالتى ديگر از جمله استفراغ، عرق كردن، ناراحتى معده، و ضايعه هاى پوستى شود. 
در نتيجه كودك در برابر خوردن غذا مقاومت مى كند. اگر اشتهاى فرزندتان بهبود پيدا 

نكرد حتما به پزشك مراجعه كنيد.
6- معرفى غذاهاى جامد

فرزندتان بيشتر به شير و ديگر مايعات تمايل دارد. وقتى غذاهاى جامد را به او معرفى
 مى كنيد ممكن است براى چند روز يا هفته با مقاومت او در برابر خوردن چنين غذاهايى 

ــد تا كودك به غذاى جامد و جويدن آن  روبه رو شويد. به هر حال مدتى طول مى كش
عادت كند، اين تغييرات ممكن است باعث بى اشتهايى اش شود.

7- كم خونى
ــتهايى در كودكان است. كودكانى كه  ــته بى اش كم خونى يكى ديگر از عوامل برجس
ــكالتى مانند ضعف، تحريك پذيرى، و خستگى را تجربه  از فقر آهن رنج مى برند مش
مى كنند كه باعث از بين رفتن اشتهايشان مى شود. پس به فرزند خود غذاهاى سرشار 

از آهن بدهيد.
8- گلو درد

ــى، مى تواند منجر به از دست دادن اشتها در كودك  گلو درد حاصل از عفونت ويروس
شود. وقتى كودك از گلو درد رنج مى برد ممكن است مشكالتى مانند تب و تورم غدد را 
نيز داشته باشد. كودك هنگام بلعيدن غذا احساس درد مى كند و به همين علت در برابر 

غذا خوردن مقاومت از خود نشان مى دهد.
9- تغييرات رشدى

كودكان معموال تحت دوره هايى در جهش رشد و عدم رشد قرار مى گيرند. به همين 
دليل نياز غذايى و عادات غذايى شان زياد دچار تغيير مى شود. تغييرات مكرر رشد در 

كودك مى تواند باعث از دست رفتن  اشتها در او شود.
10- واكسيناسيون

كودكان بايد واكسن هاى ضرورى را دريافت كنند. بعد از واكسن ممكن است كودك 
دچار تب و برخى مشكالت كه در نهايت منجر به از دست دادن اشتهايش است بشود.

احتياط كنيد:
ــانه هايى مانند استفراغ و اسهال داشت  اگر فرزندتان در كنار از دست دادن اشتها نش
ــريع و مناسب باعث مى شود كودك  بالفاصله بايد به پزشك مراجعه كنيد. درمان س

سريع تر ريكاورى كند و سالمتش را تضمين مى كند.

ــه اينكه وزارت  ــاره ب ــازمان غذا و دارو با اش ــگاه هاى مرجع كنترل س مدير كل آزمايش
بهداشت تكليف فرآورده هاى تراريخته را روشن كرده است، گفت: اين نوع محصوالت در 
ــود و اگر ما در آن تشكيك كنيم نتيجه خوبى  كشورهاى اروپايى و آمريكا مصرف مى ش

به دست نمى آيد.
حسين رستگار مدير كل آزمايشگاه هاى مرجع كنترل  سازمان غذا و دارو  با حضور در يك 
برنامه تلويزيونى كه با موضوع  چالش استفاده از محصوالت  تراريخته بود، با بيان اينكه عدم 
ارايه اطالعات كامل و صحيح در خصوص محصوالت تراريخته ممكن است موجبات سر 
درگمى مردم شود، اظهار داشت: در اين  خصوص در مورد تاثير تغيير ژنتيك محصوالت 
روى سالمت انسان، بحث هاى متناقضى وجود دارد كه تا به امروز كسى به صورت كامل 
نتوانسته آسيب مستقيم آن بر انسان را اثبات كند. به همين دليل نيز كشورهاى اروپايى 
ضمن صدور مجوز براى اين نوع فرآورده ها  براى آنها قانون Liebling (برچسب گذارى) 
در نظر گرفته اند تا مردم با آگاهى  از ماهيت محصوالت ،تصميم به استفاده يا عدم مصرف  

از محصوالت  تراريخته  اتخاذ كنند.
رستگار اضافه كرد: ما در وزارت بهداشت ضوابط و مشخصاتى را براى اين قبيل فرآورده ها 
ــن كرده ايم. به اين معنا كه در آزمايشگاه  در نظر گرفته و تكليف اين محصوالت را روش
ــى و در صورتى كه  event (تغيير ژنتيك)  ايونت، ميزان تراريختگى و ساير موارد بررس

محصولى در چارچوب ضوابط باشد به آن مجوز مى دهيم.
ــرد كه مردم دچار ــد به گونه اى تدبير ك ــايل باي وى همچنين تصريح كرد: در بيان مس

 سردر گمى نشوند و بايد از ايجاد گره هاى كور اجتناب كرد، وقتى مردم  مشاهده مى كنند 
كه اين نوع محصوالت در كشورهاى اروپايى و آمريكا مصرف مى شود در حالى كه ما در 

آن تشكيك مى كنيم نتيجه خوبى به دست نمى آيد.
ــاره به اينكه اگر مردم را به سمت محصوالت  نماينده وزارت بهداشت در اين برنامه با اش

ــد تصريح كرد: در  ــاب مى كنن ــوق ندهيم  انواع تقلبى و قاچاق آن را اكتس مجوز دار س
محصوالت قاچاق و تقلبى هم مسلما هيچ اطالعات قابل اعتنايى به مصرف كننده  ارايه 

نمى شود.

 لذا مشكل اساسى از همين جا آغاز مى شود نه از محصوالت ضابطه مند و مجوزدار.
ــتگار در ادامه عنوان كرد: امروزه حدود 92 درصد از مجموع سوياهاى توليدى دنيا،  رس
به صورت تراريخته  است. كما اينكه همه فرآورده هاى نوتركيب دارويى نيز به صورت تغيير 
ژنتيك سلولى توليد مى شوند، اما نكته حائز اهميت اين است كه در كشور ما به شرطى 
ــور مبدا مورد استفاده قرار  ــود كه قبال در خود كش اجازه ورود به فرآورده اى داده مى ش
گرفته باشد. وى در بخش ديگرى از سخنانش با بيان اينكه ما در وزرارت بهداشت ضوابط 
و مشخصاتى را در خصوص محصوالت ترا ريخته در نظر گرفته و تكليف اين محصوالت 
را روشن كرده ايم، به وزارت جهاد و كشاورزى پيشنهاد كرد براى محصوالت كشاورزى 

تراريخته خود معيار و خط كش بگذارد و بر اساس آنها تصميمات خود را عملياتى كند.
مدير كل آزمايشگاه هاى مرجع كنترل سازمان غذا و دارو  بيان كرد: بسيارى از كشورهاى 
توسعه يافته به توليد اين محصوالت تراريخته روى آورده اند و بيش از ميليون ها هكتار  از 
اين محصوالت در دنيا توليد مى شود و در سطح وسيعى نيز مورد استفاده قرار مى گيرد 
ضمن آنكه اگر بخواهيم فعاليت هاى خود را بر اساس چشم انداز، چالش، ضعف و قوت هاى 
آينده جهان را در نظر بگيريم مباحث كم آبى، آلودگى، خشكسالى، گرسنگى و ده ها مورد 
ديگر قابل بيان هستند كه همه اينها ما را مجاب مى كنند كه بپذيريم توليد اين محصوالت 
يكى از روش هاى مقابله با بحران هاى احتمالى در سطح جهان است؛در كشور ما هم اين 

موضوع به صورت جدى پيگيرى شده و قانون ايمنى زيستى آن مصوب شده است.
رستگار در پايان با تاكيد  دوباره بر اينكه در بيان مسايل بايد به گونه اى تدبير كرد كه مردم 
دچار سردر گمى نشوند، ابراز اميدواريى كرد: با مطالعاتى كه انجام مى شود حد و حدود 
استفاده از محصوالت ترا ريخته براى مردم مشخص شود كه اگر اين گره باز نشود؛ بحث ها 
در اين خصوص به نتيجه نرسيده و مردم به اطالعات مشخصى دست نيابند مشكل كه 

حل نمى شود هيچ، بلكه جامعه دچار تشويش هم مى شود.

نكته ها

دريچه

ــت  با خوردن آب هويج مى توانيد جاى لك وخراش پوس
خود را از بين ببريد. پوره هويج هم براى اين كار مناسب 

است.
يك فنجان كامل آب هويج، حاوى مقادير زيادى ويتامين 
A مى باشدكه بسيار شگفت انگيز است.يك عدد هويج، 
ــاز هم مقدار  ــرى ويتامين دارد، اما ب هرچند مقدار كمت
ــن مى  كند.بتاكاروتنى كه از  ــن A را تامي زيادى ويتامي
هويج حاصل مى  شودطبيعى است و رسوبات سمى ندارد 
ــيرينى خاص هويج  ــود. ش وتبديل به ويتامين A مى  ش
باعث شده كه ازآن در انواع كيك ها ودسرها استفاده شود.
يكى از بزرگ ترين توليد كنندگان هويج در جهان چين 
است كه در سال 2011، 45درصد نياز جهان را برآورده 
ــرآمد توليد هويج در جهان مى  باشد.  كرده بود. چين س
در حالى كه روسيه و آمريكا به ترتيب مقام دوم وسوم را 
ــتند. هويج جزو 10محصول اقتصادى در جهان  داراهس

نيز مى  باشد.
چنانچه مى  خواهيد دچار آب مرواريد نشده يا وقوع آن را 
ــبزيجات برگ دار و ميوه  ها بيشتر  به تاخير بيندازيد از س
ــب دچار ــوص افرادى كه در ش ــتفاده كنيد؛ به خص اس
 كم بينى مى  شوند، اما در كنار خوردن ميوه  ها و سبزيجات 
ــم شما زيان آور  بايد بدانيد يكى از عواملى كه براى چش

است مطالعه با نور كم است.
فوايد روغن بذر هويج

رومى  ها و يونانى  ها از روغن بذر هويج و تركيب آن با روغن 
ــاخته بودندكه جهت بهبود بيمارى هاى  ليمو دارويى س
پوستى و مشكالت گوارشى استفاده مى  كردند. روغن بذر 
هويج جهت رايحه درمانى تاثير بسيار قوى دارد كه جهت 
ــود. رايحه درمانى  ــتفاده مى  ش بيمارى هاى مختلف اس
براى آرامش، تجديد قوا مفيد مى  باشد و جزو درمان هاى 
مكمل مى  باشد. هرچند استفاده از روغن بذر هويج بسيار 
سودمند است، اما مانند بسيارى از روغن  ها براى خانم هاى 

شيرده و باردار مضر مى  باشد.
مصرف هويج وتاثير آن برپوست بدن

ــن آ و ــادى ويتامي ــتن مقدارزي ــل داش ــه دلي ــج ب هوي
ــتحكام آن بسيار  ــيدان براى پوست بدن و اس آنتى اكس

مفيد است.
هويج وپوستى براق

خوردن هويج به علت محتواى ويتامين C آن براى پوست 
ــما مى توانيد از آن به عنوان ماسك  بسيار مفيد است. ش
ــتفاده كنيد. به اين صورت كه مقدارى هويج  صورت اس
ــل مخلوط كرده و روى پوست صورت  رنده شده را باعس
خود گذاشته تا تاثير آن در شفافيت پوست را تجربه كنيد.

درمان لك پوست با هويج
ــت  با خوردن آب هويج مى توانيد جاى لك وخراش پوس
خود را از بين ببريد. پوره هويج هم براى اين كار مناسب 

است (باقيمانده پس از آبگيرى هويج)
هويج ضد پيرى

هويج به علت دارا بودن كوالژن باعث سفت شدن پوست 

شده و از افتادگى آن جلوگيرى مى  كند.
رفع خشكى پوست

كمبود پتاسيم دربدن موجب خشكى پوست مى  شود. از 
آنجايى كه هويج پتاسيم زيادى دارد مانع خشكى پوست 

خواهد شد.
هويج وبيمارى هاى پوستى

هويج مانع بروز بيمارى هاى پوستى نظير آكنه،حساسيت 
ــت، اما نبايد در خوردن آن افراط كرد. چون  و كورك اس
ــانده برگ هويج  ــدن پوست مى  شود. جوش باعث زرد ش
ــرمازدگى و ترك  ــو در درمان س ــت وش به صورت شس
ــيون حاصل ازشيره  ــت موثر است. لوس خراش هاى پوس
هويج براى تامين طراوت پوست صورت و گردن مى تواند 
ــتفاده قرار  ــبيه اثر خيار و كاهو و توت فرنگى مورد اس ش
گرفته كه موجب تامين طراوت و سالمت پوست مى گردد.

ضدآفتابى قوى
نوشيدن آب هويج در تابستان به علت دارابودن ويتامين 
A همانند ضدآفتاب عمل كرده و براى پوست مفيداست.

ــرى از آفتاب  ــاده غذايى براى جلوگي هويج موثرترين م
ــعه  هاى ماوراى بنفش آسيب زده و  ــت. اش سوختگى اس
گاهى التهاب ايجاد مى  كنند. بتاكاروتن موجود در هويج از 
پوست محافظت كرده و باعث تقويت آن مى  شود. در واقع 
ــت در برابر اشعه  هاى ماوراى  اين آنتى اكسيدان از پوس

بنفش محافظت مى  كند.
ــت براى قرار  ــازى پوس مصرف آب هويج باعث آماده س
ــود.براى اينكه  ــيد مى  ش ــرض نور خورش گرفتن در مع

پوستتان را براى قرار گرفتن در معرض آفتاب آماده كنيد 
از چند هفته قبل به طور مرتب آب هويج ميل كنيد. البته 
كرم ضدآفتاب را هيچ وقت فراموش نكنيد چون هيچ ماده 

غذايى به تنهايى نمى تواند جاى كرم را بگيرد.
اثرات شفابخشى هويج ثابت شده است.شما مى  توانيد از 
ــده براى ضماد كردن استفاده كنيد.  هويج خام ورنده ش
ــتفاده  مواقع پيچ خوردگى يا بريدگى يا التهاب قابل اس

است.
ارزش غذايى آب هويج

ــيار  ــيرين بس ــه مى دانيد هويج براق و ش ــان طور ك هم
ــد چه به صورت پخته و چه به صورت  ــمزه مى باش خوش
خام، اما اگر هيچ كدام از اينگونه هويج ها شما را وسوسه 
به خوردن نمى كند بهتر است از آب هويج استفاده كنيد 
ــه اى آن را دريابيد، هر چند كه فيبر  تا اثرات مفيد و تغذي
موجود در هويج توسط ماشين آب ميوه گيرى به داخل آب 
هويج نمى رود، اما بهتر است از آن استفاده شود سه فنجان 
هويج خرد شده معادل يك فنجان آب هويج مى باشد كه از 

ويتامين ها و مواد معدنى غنى مى باشد.
آيا خوردن هويج بهتر است يا آب هويج؟

ــما دارد تقريبا  ــتگى به نياز بدن ش جواب اين سوال بس
6 – 5 هويج مى تواند يك فنجان آب هويج به شما بدهد 
كه البته خاصيت آن تفاوتى با هويج كامل ندارد، اما خالى 
از فيبر مى باشد، اما اگر بتوانيد 6 – 5 هويج كامل بخوريد 
مى توانيد، فيبر مورد نياز را تامين كنيد. كافى است بدانيد 
ــرم پروتئين دارد  يك فنجان آب هويج 94 كالرى و 2 گ

ــرى و يك گرم پروتئين دارا  ولى يك هويج بزرگ 30 كال
مى باشد.

مقدار فيبر موجود در يك فنجان آب هويج معادل است با 
يك هويج نسبتا بزرگ، اما مسئله اين است كه نياز روزانه 
ــت هر چه فيبر بيشتر باشد  ــما به فيبر تا چه اندازه اس ش
شما كمتر به يبوست دچار شده و از ديابت نيز جلوگيرى 

مى كنيد.
كالرى

ــت ،يك  ــيار كم كالرى اس ــيدنى بس آب هويج يك نوش
ــر از 100 كالرى دارد. بنابراين براى  ليوان آب هويج كمت
كسانى كه رژيم الغرى دارند،مفيداست.آب هويج با دارا 
بودن كالرى كم و مقادير زيادى ويتامين و امالح ضرورى، 
ــيدنى مغذى پركالرى، نوشيدنى  در مقايسه با يك نوش
ــكاران و وزنه  ــما خواهد بود.براى ورزش مطلوبى براى ش
ــوان با مخلوط  ــرى آب هويج را مى ت برداران، مقدار كال
ــتنى يا پودرهاى پروتئينى  كردن آن با ماست، شير، بس

افزايش داد.
هويج واثرات شفابخش

ــده است.شما مى  توانيد از  اثرات شفابخش هويج ثابت ش
ــده براى ضماد كردن استفاده كنيد.  هويج خام ورنده ش
ــتفاده  مواقع پيچ خوردگى يا بريدگى يا التهاب قابل اس
ــود دارد ــه در هويج وج ــت. خاصيت ضد التهابى ك اس

مى تواند پوست را به حالت اوليه برگرداند.
اسپرى آرام كننده

ــاب  ــور آفت ــرض ن ــما در مع ــت ش ــه پوس ــى ك زمان
قرارگيرداحساس نامناسبى داريد در اين مواقع بهتراست 
ــتفاده كنيد.عصاره هويج را با دوبرابر  از اسپرى هويج اس
ــت آمده را در ظرف  آن گالب ،مخلوط كنيد. مايع به دس
مخصوص اسپرى در جاى خنك نگهدارى كنيد. شما از 
اين اسپرى در مواقع مختلف مى  توانيد استفاده كنيد مثال 

هنگام آفتاب سوختگى يا گرما زدگى.
تقويت موى سر

خوردن آب هويج يكى از بهترين راه هاى تقويت موى سر 
مى  باشد. زيرا ويتامين و امالح زيادى در آن موجود است 
 C كه همگى براى تقويت موى سر مفيد هستند. ويتامين
و E موجود در آن به بهبود جريان خون در كف سر كمك 
كرده و مانع ضعيف شدن موها وسفيد شدن آنها مى  شود.

ماسك مرطوب كننده صورت
هويج دوقاشق چاى خورى

عسل يك قاشق چاى خورى
خامه يك قاشق چاى خورى

روغن زيتون چند قطره
ــياب كرده و بقيه مواد را به تدريج  هويج رنده شده را آس
ــرم مانندى به  ــرم و ك ــا مخلوط ن ــه كنيد ت به آن اضاف
ــت خود را تميز نموده و ماسك را روى  ــت آيد. پوس دس
ــه صورت خودرا  ــت قرار دهيد. بعد از 15-10 دقيق پوس
بشوييد. بعد از خشك شدن تاثير متفاوت آن را مشاهده

 كنيد.

10 دليل مهم از دست دادن اشتها در كودكان

بيشتر بدانيم

فرآورده هـاى تراريخته بخوريـم
يا نخوريـم!

نكاتى جالب در مورد هويج
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دريچه

خبر

شهيد عباس باقرى تشكرى، يكم فروردين ماه 1344ش در مشهد 
مقدس چشم به جهان هستى گشود. صورتى نورانى داشت. انگار سيد 

بود. كودكى پرجنب وجوش، باهوش و فعال بود. 
ــت. قرآن مى خواند و  ــجد كرامت مى رف براى يادگيرى قرآن به مس
ــروع كرد  به ديگران ياد مى داد. از   همان كودكى نماز خواندن را ش
به طورى كه از 10 سالگى به صورت كامل نماز مى خواند. دوره  ابتدايى 
را در مدرسه  طوسى مشهد به پايان برد و دوره  راهنمايى را در مدرسه  

كوچه زردى گذراند.
ــريعتى آغاز كرد، اما با شروع جنگ  ــطه را در مدرسه ش دوره متوس
تحميلى به جبهه رفت و براى امتحانات مرخصى مى گرفت و تا سوم 
ــت تحصيل علم كند. كتاب هاى تاريخى، علمى،  ــتان توانس دبيرس
هنرى، مذهبى و كتاب هاى شهيد مطهرى را مطالعه مى كرد. نسبت 

به حجاب بسيار حساس بود.
ــاه شركت مى كرد. بعد از  در تظاهرات و راهپيمايى ها عليه  رژيم ش
پيروزى انقالب، وارد بسيج شد. اعالميه هاى امام (ره) را در خانه  ها 
ــپاه پاسداران، عضو سپاه شد.  مى انداخت. بعد از مدتى با تشكيل س
ــروع جنگ تحميلى، زمانى كه به جبهه  به نماز اهميت مى داد. با ش

مى رفت، مى گفت: «ما مى رويم تا حسين زمان را يارى كنيم.»
مى گفت: «تا زنده ام بايد به جبهه بروم.» عباس در منطقه خط شكن 
بود. در جبهه، معاون گردان عبداهللا بود. او به خانواده اش نگفته بود 
كه فرمانده است چون دنبال پست و مقام نبود. آر.پى.جى زن بود. در 

عمليات بستان، محرم، والفجر مقدماتى و والفجر 3 شركت داشت.
ــار دوم ازناحيه   ــد. ب ــكم مجروح ش ــتان از ناحيه  ش در عمليات بس
ــه خوددارى  ــال از رفتن به جبه ــر مجروح گرديد. ولى در هر ح س
ــويق مى كرد.  نمى كرد؛ حتى ديگران را هم براى كمك به جبهه تش
ــهيد كه خود نيز در جبهه بوده است -  على باقرى تشكرى - پدر ش
مى گويد: «در جبهه مراسم سوگوارى و سينه زنى برگزار مى كرد.» 
ــن به جبهه دعوت  ــواده، آنها را براى رفت در آخرين ديدارش با خان

كرد.
پدر به نقل از مادر شهيد مى گويد: «آخرين بارى كه مى خواست به 
ــت و ديگر برنمى گردم. و از  جبهه برود، گفت: اين آخرين ديدار اس
ــتانش  همه حالليت طلبيد.» همچنين مى گويد: «زمانى كه دوس

شهيد مى شدند، براى آنها مجلس ختم مى گرفت. 
هر وقت كسى مفقود مى شد، مى گفت: خوشا به سعادتش؛اگر همه 
ــى بجنگد؟» او دوست داشت مفقوداالثر  شهيد شوند، پس چه كس

باشد.
مادر شهيد مى گويد: «خواب ديدم كه يك خانم محترمى به منزل ما 
آمد و دفترى را آورد و گفت: امضا كن. گفتم: من سواد ندارم. گفت: 

مى توانى امضا كنى. 
ــيده بود.»  ــهادت رس ــاس به ش ــدم، عب ــواب بيدار ش ــى از خ وقت
ــال 1362  ــفندماه س ــكرى در تاريخ پانزدهم اس عباس باقرى تش
ــى، طى عمليات خيبر در سن هجده سالگى به درجه   هجرى شمس
رفيع شهادت نائل گرديد، اما جنازه  او به دست نيامد و يكم مردادماه 
ــهد، به ياد او سنگ قبرى گذاشته  1363ش در بهشت رضا (ع) مش

شد.

ــتان اصفهان از آغاز طرح مرمت كليساى وانك  معاون ميراث فرهنگى اس
اصفهان و كشف آثارى از دوران صفويه همزمان با مرمت كليسا خبر داد.

 ناصر طاهرى با اعالم اين مطلب افزود: با توجه به بررسى فرم هاى تزيينى و 
اليه هاى ديواره هاى كليسا، از اليه ها نمونه بردارى صورت گرفت كه پس از 
بررسى مشخص شد در زير اليه هاى گچ و كاهگل، پنجره هاى چوبى بسيار 
جالب توجهى وجود دارد كه طرح هاى گره چينى در آنها ديده مى شود. لذا 
بر اين اساس اليه ها برداشته شده و پنجره هاى دوره صفوى مشخص شد 

كه عمليات مرمت و استحكام بخشى  روى آنها انجام گرفت.
ــه هايى كه الحاقى  ــت، ديواره ها و تيغ ــرد: در ادامه روند مرم وى تاكيد ك
بودند و به ديواره هاى اصلى اضافه شده بود برداشته شده. لذا در بخشى از
 اليه بردارى نيز به ديوار اصلى دوره صفويه برخورد شد و سپس طاقچه ها 
ــد. بنابراين مقرر گرديد ديواره  و فرم اصلى از زير اليه هاى گچى كشف ش

صفوى با شيشه سكوريت پوشانده شود.
ــواره موصوف،  ــاى به عمل آمده در دي ــى ه طاهرى تصريح كرد: در بررس
ــد كه اين  ــنگ پيدا ش ــى به صورت صليب س ــنگ هاي همچنين قطعه س
ــتا هاى فريدن و  ــا هاى غرب اصفهان در روس ــنگ ها در واقع از كليس س
ــا هاى آن مكان، به انبار كليساى وانك  ــهر پس از تخريب كليس فريدونش
ــنگ هاى صليبى در دوران  ــده و بعضا در ديواره ها اين س تحويل داده ش

گذشته نصب شده بود.
ــان مرمت سازمان مقرر شد به لحاظ  وى ادامه داد: لذا با بررسى كارشناس
ــود و مجددا به انبار  اصول مرمت صحيح و عملى اين سنگ ها برداشته ش
كليسا تحويل گرديد كه اين امر مورد توجه اسقف اعظم ارامنه جنوب ايران 
ــكر خود را از مجموعه  قرار گرفت و ضمن اظهار خرسندى در نامه اى تش
ــا اعالم  ميراث فرهنگى به جهت باز گرداندن قطعات مرمتى به انبار كليس
ــتان تاكيد كرد: طرح مرمت كليساى  ــتند. معاون ميراث فرهنگى اس داش
وانك در حال حاضر شامل استحكام بخشى و تميز كارى پنجره هاى چوبى 
دوران صفويه و همچنين استحكام بخشى كلى اين پنجره ها و ديوار هاى 

پيرامون آن خواهد بود.

شهادت عباس باقرى تشكرى 

معاون ميراث فرهنگى استان اصفهان خبر داد:

كشف آثارى جديد از دوران صفوى 
در كليساى وانك اصفهان

در چنين روزى

امضاي موافقت نامه الجزاير
بين ايران و عراق 

آغاز استراتژي « دفاع متحرك» توسط ارتش بعث عراق 
در جريان جنگ تحميلي 

در فرصت تشكيل اجالس سران دول صادركننده نفت 
ــفند 1353 ش برابر با 4 تا 6  ــخ 13 تا 15 اس كه از تاري
ــكيل  ــارس 1975 م در الجزيره پايتخت الجزاير تش م
ــتركي  ــد، در اين روز، ايران و عراق طي اعالميه مش ش
ــور به  ــورد رفع اختالفات دو كش اعالم كردند كه درم
ــيده اند و امنيت و اعتماد متقابل را در امتداد  توافق رس
مرزهاي مشترك خويش برقرار خواهند ساخت. طرفين 
تصميم گرفتند روابط حسن همجواري و دوستانه خود 
را به ويژه درراه حذف و از بين بردن كليه عوامل منفي 
ــازند و منطقه بايد از  و ايجاد همكاري متقابل برقرار س
هرگونه دخالت خارجي مصون بماند. به منظور اجراي 
ــده در الجزيره، وزيران امور خارجه  تصميمات اتخاذ ش
ايران، عراق و الجزاير، جهت تنظيم و امضاي سند حاوي 
اعالميه الجزاير، چندين بار با يكديگر مالقات كردند كه 
در نهايت در 23 خرداد 1354 به امضاي دو طرف رسيد. 

ــور به حد  ــطح روابط دو كش پس از توافق الجزيره، س
ــيد و طرفين ضمن اعالم تصميم قاطع  اعالي خود رس
ــرارداد، از اقدامات  ــراي كامل مفاد اين ق خود براي اج
ــرارداد الجزيره، به  ــاد ق ــرف در اجراي مف جدي دو ط
منظور پايان بخشيدن به كليه اختالفات معوقه بين دو 
كشور و حفظ مناسبات ديني و تاريخي و روابط حسن 
همجواري، ابراز خشنودي كردند، اما اين موافقت نامه 
ــد بيش از پنج  كه به قرارداد 1975 الجزاير معروف ش
سال دوام نيافت و در شهريور 1359ش با نقض آشكار 
ــين، مرزهاي جمهوري اسالمي  آن توسط صدام حس
ايران مورد هجوم رژيم عفلقي قرار گرفت و جنگ هشت 
ــد. در پايان  ــاله اي به دولت و ملت ايران تحميل ش س
ــتي مفتضحانه، صدام حسين حاكم  جنگ و در شكس
ديكتاتور دولت عراق، دوباره اين قرارداد را به رسميت

 شناخت.

فتح فاو و درهم شكسته شدن ديواره دفاعي و صدمات 
ــد و نيز تغيير  ــر ارتش عراق وارد آم قابل توجهي كه ب
ــالمي، باعث احساس خطر  موازنه به نفع جمهوري اس
ــه منظور ممانعت  غربيان گرديد. در اين ميان، آنان ب
ــترش احتمالي  ــده و گس ــتمرار وضعيت يادش از اس
ــر جديدي، عمال  ــاذ تدابي ــاي ايران، با اتخ پيروزي ه
ــگ و اقتصاد با هدف  ــار تازه اي را در دو ميدان جن فش
به استيصال كشاندن جمهوري اسالمي در دستور كار 
ــن ميان آنچه براي  خود و رژيم عراق قرار دادند. در اي
دشمن حايز اهميت بود و ارزش حياتي داشت، باز پس 
گرفتن فاو و يا سرپوش نهادن روي شكست هاي حاصل 
ــن رو، عراقي ها  ــر 8 بود. از اي از عمليات بزرگ والفج
ــديد  پس از نااميدي از باز پس گيري فاو، به دليل تش
ــتحكامات خود و  ــيب پذيري مواضع دفاعي و اس آس
آشكار شدن ميزان قدرت دفاعي اين كشور، استراتژي 

ــه انتقال از  ــوم به دفاع متحرك را آغاز كردند ك موس
ــود. در واقع عراقي ها در  موقعيت دفاعي به تهاجمي ب
ــب پيروزي نظامي، قدرت نظامي  ــتند با كس نظر داش
ــن رو در اين  ــش بگذارند. از اي ــود را مجددا به نماي خ
چارچوب، مبادرت به تعرضاتي در نقاط مختلف جبهه 
ــغال خود درآوردند. اما  كردند و برخي مناطق را به اش
سرانجام پس از گذشت ده هفته از دفاع متحرك عراق، 
در حالي كه ارتش صدام، موقعيت خود را تثبيت شده و 
غيرقابل نفوذ مي پنداشت، جشن و پايكوبي آنان با آغاز 
عمليات كربالي 1 تبديل به كابوسي وحشتناك شد و 
برخي از مناطق اشغالي، بار ديگر به دست رزمندگان 
اسالم آزاد شد. بدين ترتيب استراتژي هفتاد روزه عراق 
با آزادسازي شهر مهران به دست سلحشوران اسالم به 
بن بست رسيد و در 27 ارديبهشت 1365 به شكست 

مطلق انجاميد.

ــويلي موسوم به استالين  ژوزف ويساريونوويچ جوگاش
ديكتاتور سفاك شوروي سابق، در 21 دسامبر 1879م 

در شهري نزديك تفليس در گرجستان به دنيا آمد. 
ــي از  وي در حين تحصيل به علت فعاليت هاي سياس
كالج الهيات تفليس اخراج شد. استالين در 19 سالگي 
ــيال دموكرات  ــي و مخفي سوس ــازمان زيرزمين به س
ماركسيست تفليس پيوست و پس از دستگيري بارها از 
زندان گريخت. استالين از سال 1902م به بعد به مدت 
پانزده سال در حال تبعيد و زندان بود و حتي پنج بار از 
تبعيدگاه سيبري گريخت. وي در سال 1905م با لنين 
ــد و به عنوان نماينده مخفي بلشويك ها عازم  آشنا ش
ــتان گرديد. او در 1917 همراه با لنين، انقالب  گرجس
ــويكي را به پيروزي رساند و از طرف لنين به  موفق بلش

وزارت كشور روسيه منصوب شد. 
استالين در سال 1922م به جانشيني لنين كه به علت 
ــد و از اين  ــت برگزيده ش بيماري توان انجام كار نداش
ــتالين با قبضه كردن تشكيالت حزب  تاريخ به بعد، اس
كمونيست به تدريج قدرت را به دست گرفت. در اواخر 
ــتالين براي اينكه رهبري بالمنازع  ــال 1922م، اس س
ــت بگيرد، لنين را به عنوان استراحت و  كشور را به دس
ــهر  معالجه و در واقع براي دخالت نكردن در امور، به ش
ــكو منتقل  ــاه كيلومتري مس كوچك گوركي در پنج
ــه تدريج قطع نمود. در اين  كرد و ارتباط او را با خارج ب
ــتي براي رهبران حزب كمونيست  زمان، لنين يادداش

ــتار بركناري استالين  ــت و در آن خواس شوروي نگاش
ــتالين  ــي حزب گرديد. اما مزدوران اس از مقام دبيركل
ــوراي مركزي حزب  مانع رسيدن اين نامه به دست ش
ــت، سي  ــدند به طوري كه اين يادداش ــت ش كمونيس
سال پس از مرگ استالين و در واقع شصت سال پس از 

نگارش آن، افشا شد. 
ــتالين، پس از مرگ لنين در 1924م حاكم مطلق  اس
شوروي گرديد. از لحظه مرگ لنين هر دستور استالين 
ــه مخالفتي را با  ــن راه هرگون واجب االجرا بود و در اي
ــخ  ــته پاس ــتار مردم و حتي بزرگان و افراد برجس كش
ــتالين پس از مرگ لنين، ياران و همكاران  مي داد. اس
نزديك خود را كه رقباي بالقوه خود تشخيص مي داد، 
ــي و دولتي بركنار  يكي پس از ديگري از مقامات حزب
ــتين برنامه پنج ساله  نمود. وي در سال 1927م نخس
اقتصادي شوروي را با هدف اشتراكي كردن كشاورزي 
ــزرگ صنعتي آغاز كرد و ميليون ها  و ايجاد واحدهاي ب
ــا رها كردن زمين  ــي را كه حاضر نبودند ب دهقان روس
ــتراكي كار كنند، قتل عام  خود، در مزارع دولتي و اش

نمود. 
ــازمان پليس  ــيس س ــه 1930 و همگام با تأس در ده
ــار تصفيه هاي  ــردم، دچ ــزار نفر از م مخفي، صدها ه
خونين شدند و ميليون ها نفر به سيبري و اردوگاه هاي 
كار اجباري تبعيد گشتند. در اين دهه، سازمان پليس 
ــوروي به عنوان منفورترين و سهمناك ترين  مخفي ش

سازمان هاي پليسي جهان، تقريبا از تمامي اقشار جامعه 
ــت  ــياري از مقامات ميانه رو حزب كمونيس و حتي بس
شوروي سابق را به آتش سپرد. در جريان اين تصفيه ها، 
ــرخ نيز  ــته ترين فرماندهان ارتش س عده اي از برجس
دستگير، محاكمه و تيرباران شدند و تعميم اين تصفيه 
ــوان نظامي  ــرخ، ت ــران ارتش س تا رده هاي پايين افس
شوروي را در آستانه جنگ دوم جهاني تحليل برد. واژه 
سياسي استالينيسم، بيانگر اختناق هولناك سال هاي 
ــتالين به ويژه در دهه 1930م مي باشد.  زمامداري اس
استالين از 1941 تا 1945 جنگ عليه آلمان را رهبري 
ــران و يالتا نفوذ قابل  ــركت در كنفرانس ته كرد و با ش
مالحظه اي براي شوروي در اروپا و سازمان ملل كسب 
كرد. استالين در سال هاي پس از جنگ سياست دوري 
ــت پرده  ــش گرفت كه بعدها به سياس از غرب را در پي

آهنين معروف شد. 
ــرانجام در پنجم مارس 1953م پس  ژوزف استالين س
از عمري جنايت و خون ريزي، در 74 سالگي درگذشت 
و بسياري از مردمان را از شر خويش راحت كرد. از آثار 
معروف استالين مي توان از كتاب هاي مسايل لنينيسم، 
ــم، تاريخ اتحاديه حزب كمونيست و  ــاس لنينيس اس
ــم  ــه جوانان، امپرياليس ــاله هاي راه قدرت، وظيف رس
ــگ آزادي ملي  ــم و جن ــن مرحله كاپيتاليس عالي تري
ــچف به  ــتالين، نيكيتا خروش نام برد. پس از ژوزف اس

زمامداري شوروي رسيد.

ــالمى، دخالت  ــش زنان درجامعه اس درمطالب زيربه نق
ــان  ــه باهمسرش ــام درخان ــت،نحوه رفتارام درسياس
ــام پرداخته  ــدگاه ام ــان درجامعه ازدي ــال زن وحضورفع
مى شود تا اشاره كوتاهى به ديدگاه ايشان درمورد احترام 

به حقوق زنان داشته باشيم.
ــام(ره)  ــرت ام نقـش زن درجامعـه اسـالمى: حض
بارهنمودهاوسخنان سازنده خودزنان رابراى دستيابى به 
آينده اى بهتر و رهايى ازدامى كه رژيم پهلوى براى آنان 
گسترده بودآماده كردند وآنان را به صف مبارزه كشاندند.

ــس، با رد  ــان 1357درپاري ــخنرانى روز18 آب امام درس
ــوءمخالفان نهضت،موضع خويش را درقبال  تبليغات س

نقش زنان دراجتماع چنين بيان كردند:
«اين حرف هاى اشتباه واين چيزهايى كه درخارج درست 
كرده اند،اينهاهمه به خاطرآن است كه خداى ناخواسته 
ــتباه بيفتندكه  ــم به اش ــى ازجوانان ماه يك وقتى بعض
ــدومبادايك وقت اسالم بيايد  مبادايك چنين چيزى باش
ــل كند تا ديگرازخانه  ودرخانه را به روى زنان ببندد و قف

بيرون نيايند».
ــتردام  ــه باروزنامه نيوزآمس ــان همچنين درمصاحب ايش
در18 آبان 1357، موضع خويش رادرقبال نقش زنان در 
ــن اميدوار  اجتماع اعالم كردندوزنان را به آينده اى روش
ــتند،همچنان زنان رادرصحنه  نمودندوبااين تدبير،توانس

نهضت نگه دارند. متن مصاحبه چنين است:
ــان  ــك انس ــوان ي ــه عن ــالمى،زن ب ــام اس «درنظ
ــاركت فعال بامردان دربناى جامعه اسالمى  مى تواندمش
داشته باشد؛ولى نه به صورت يك شى. نه اوحق خودرابه 
چنين حدى تنزل دهد و نه مردان حق دارند كه به اوچنين 

بينديشند.»
امام درباره فعاليت هاى اجتماعى زنان درآينده فرمودند:

«زنان درجامعه اسالمى آزادندو ازرفتن آنان به دانشگاه و 
ادارات به هيچ وجه جلوگيرى نمى شود.

 دراسالم بعضى ازاحكام خاص مرد وبعضى خاص ومناسب 
با زن است؛ نه اينكه اسالم نسبت به زن ومردفرق گذاشته 

باشد.
ــد... تمام معامالت  ــگاه برون زن ومرد هم آزادند كه دانش
ــيارى از ــى توانند بس ــت وم ــان اس آنها به اختيارخودش

شغل هارا آزادانه انتخاب كنند.»
ــتاد كه ما ــوراى نگهبان نماينده اى خدمت امام فرس ش

ــس منع كنيم،امام  مى خواهيم زن ها را از رفتن به مجل
ــد، زن هابايد به مجلس بروند  فرمودند كه اين كاررانكني

وازنظرشرع هم هيچ اشكالى ندارد.
دخالت زنان درسياسـت : حجت االسالم سيدحميد 
ــماره 168، درمورد  ــاهدبانوان ش ــه ش ــى درمجل روحان

ــت ــوص وظيفه زنان درسياس ــام درخص نظرحضرت ام
 مى گويند:

ــاى فراوانى  ــات مجلس اول ،تالش ه « درجريان انتخاب
انجام گرفت كه زن ها ازشركت درانتخابات محروم شوند، 
ــارى امام اين توطئه راباشكست مواجه  امامقاومت وپافش

ساخت.
ــدودى از نمايندگان مجلس   درجريان انتخابات عده مع
شوراى اسالمى نامه اى خدمت امام نوشتند وامضاكردند 
ــات ورفتن به مجلس  ــه زن هارا ازانتخاب وتقاضا كردند ك
نهى ومنع كنند كه امام پاسخ اين نامه رادريك سخنرانى 

دادند وفرمودند: 
ــت،وظيفه ــت نه تنهاوظيفه همه هس « دخالت درسياس
ــه ــد درصحن ــم باي ــا ه ــت ،زن ه ــم هس ــا ه  زن ه

 باشند.»
ــتاد كه ما ــوراى نگهبان نماينده اى خدمت امام فرس ش

ــس منع كنيم،امام  مى خواهيم زن ها را از رفتن به مجل
ــد به مجلس بروند  ــه اين كاررانكنيد زن هاباي فرمودند ك

وازنظرشرع هم هيچ اشكالى ندارد.
نماينده شوراى نگهبان وقتى بلندشد ازاتاق بيرون برود، 
ــوراى محترم نگهبان  امام اوراصداكرد و فرمودند كه به ش
ــايل  ازقول من بگوييد كه مبادا زن ها را از دخالت درمس
ــن موضع  ــن كارراكردند م ــع كنند،اگراي ــات من انتخاب

مى گيرم وبرخوردمى كنم.
ــوئى  پس ازپيروزى نهضت،امام برخالف تمام تبليغات س
ــاركت زنان درسياست استقبال  كه انجام شده بود،ازمش

ــراى آن فراهم  ــاى خويش زمينه راب كردندوبارهنموده
ــركت درانتخابات 12  ــن قدم،زنان رابه ش آوردندودراولي

فروردين دعوت كردند.
امام درپيامى دراين باره فرمودند:

ــركت زنان مبارزوشجاع  ــت تذكردهم،ش « آنچه الزم اس
ــار  ــه دركن ــى ك ــت ؛زنان ــدوم اس ــرايران دررفران سراس
ــالمى  ــان ،درپيروزى انقالب اس ــه جلوترازآن مردان،بلك
ــته باشندكه باشركت  نقش اساسى داشته اند،توجه داش
ــتر ــه بيش ــران راهرچ ــت اي ــروزى مل ــه خود،پي فعاالن

تضمين كنند.
ــركت دراين امربراى مرد وزن ازوظايف ملى واسالمى  ش

است... »
رفتارامام با همسرشان : خانم فريده مصطفوى دومين 
دخترحضرت امام درمورد نحوه رفتارامام درطول زندگى 

با همسرشان مى گويند:
ــان درعين صميمت  ــام باهمسرش « برخورد حضرت ام
ــايل شخصى  ــيارمحترمانه بود.درتمام مس ومحبت، بس
ــه دخالتى  ــرم بودوهيچ گون ــم محت وخانوادگى،نظرخان
ــتند.البته خانم هم خيلى مقيد  درامورداخلى منزل نداش
ــاى آقاانجام  ــالف ميل ورض ــچ كارى برخ ــد كه هي بودن

ندهندوقدمى برندارند.
ــد: « من ازتو ــم فرموده بودن ــل ازدواج به خان همان اواي

ــعى كنى كه  ــت راانجام دهى وس  مى خواهم كه واجبات
ــئله اى  محرمات را انجام ندهى،ولى درمورد عرفيات مس

نيست وآزاد هستى.»

حضرت امام درزندگى هيچ گونه سختگيرى نمى كردند 
ــيدن آزادبودندوفقط  ــت وآمدهاولباس پوش وخانم دررف
مقيدبودند كه معصيت نكنند.ايشان آنقدردرخانه نسبت 
به خانم محبت واحترام قائل بودند كه مافرزندان هم تحت 

تاثيرتقيد ايشان قرارگرفته بوديم.
ــان  ــى ديديم كه ايش ــم بازكرديم ، م ــه چش ما ازاول ك
تازمانى كه خانم سرسفره حاضرنشده ودست درازنكرده 
بودند،غيرممكن بود سرسفره بيايندومشغول غذاخوردن 
ــم تامادرمان  ــى كردي ــواه مانيزصبرم ــوند. خواه ناخ ش
ــغول  ــوند،بعد مامش ــوردن بش ــغول غذاخ ــد ومش بياي

مى شديم».
ايشان درادامه روايت مى كندكه :

ــم بگويند: ــه خان ــان ب ــم ايش ــا نديدي ــت م ــچ وق «هي
ــى« يك چاى  ــام بده» يا حت ــالن كاررابراى من انج  « ف
ــزل را خطاب  ــه ماياكارگرمن ــز» هميش ــن بري ــراى م ب

مى كردند،يااگريك وقت هيچ كسى نبود،صدامى زدند:
« خانم ! بگوييديك چاى براى من بياورند.»

ــى كردند،هرچقدرهم كه بد  اگرروزى خانم غذاراتهيه م
مى شد،كسى حق اعتراض نداشت وامام ازآن غذا تعريف 
ــه انجام مى دادند،حتى  مى كردند.خانم اگركارى درخان
ــته بوديم امام  ــتكانى راجابه جامى كردندومانشس اگراس
ــته ايد وخانم كار ــه مامى گفتند: « شمانشس باناراحتى ب

مى كنند.» 
ــيداحمدخمينى درمجله  حضور فعال زنـان: همسرس
ــام  ــرت ام ــدگاه حض ــماره  1267،درمورددي زن روز،ش
درخصوص نحوه  فعاليت زنهادرجامعه روايت مى كندكه: 
ــيد،ولى  ــالب يكى ازاين آقايان كه مى شناس « دراول انق
ــما  ــام آمدندوگفتند: «ش ــى برم،نزدام ــش رانم من نام
ــى خواهيد، ــركارى كه م ــدرت داريدوه ــى ق االن خيل

ــن قدرتتان  ــام دهيد.بياييدازاي ــران انج مى توانيددراي
ــتوردهيد تمام خانم ها ازادارات به ــتفاده كنيدو دس اس

ــه اين يكى  ــد.» البت ــان برگردندوكارنكنن ــه هايش  خان
ازخواسته هاى ايشان بود.

ــد  ــوط مى ش ــن مرب ــه م ــوى ب ــه نح ــئله ب ــن مس  اي
ــد: ــد. گفتن ــرح كردن ــن مط بام ــام آن را ــه ام ك

اى  ــته  خواس ــن  آقااينجابودوچني ــالن  ف االن   »
ــم « اين  ــت » من خنديدم وگفت ــمازنان داش درموردش
آقاباآن وجهه آمده بودتااين خواسته راطرح كند.» گفتند: 
ــتند؟مگرازنظراداره  بله، ولى واقعا چطوراينهامتوجه نيس
ــه زن ها درخانه  مملكت امكان دارد،كه فردا بگويند هم
ــان زن  ــا نصف پرسنلش ــه ه ــينند؟برخى وزارتخان بنش
ــايل ندارند،يك مرتبه حكم  است.اينهاچون توجه به مس

مى كنند.»

« ژوزف استالين» رهبر ديكتاتور 
اتحاد جماهير شوروي سابق 

زن در ديدگاه امام خمينى؛

ديدگاه حضرت امام(ره) درخصوص نحوه رفتارواحترام به حقوق زنان



خبر

ــالمت در مناطق مختلف شهر  ستاد فرهنگ سالمت شهردارى، 14 خانه س
ــت، درمان و  ــالمت در محالت اصفهان با حضور وزير بهداش و 152 كانون س

آموزش پزشكى به صورت رسمى به بهره بردارى رسيد.
ــهردارى اصفهان با اشاره به  ــاركت هاى مردمى ش  مدير امور اجتماعى و مش
سفر دكتر قاضى زاده هاشمى به اصفهان اظهار كرد: پروژه هاى سالمت محور 
شهردارى اصفهان همزمان با سفر وزير بهداشت به بهره بردارى رسمى رسيد.
مسعود مهدويان فر افزود: ستاد فرهنگ سالمت شهردارى اصفهان در چهار 
موضوع توليدات فرهنگى هنرى، شبكه سازى اجتماعى، تبليغات و فضاسازى 
شهرى و مانورها و رخدادهاى شهرى تعريف شده كه ستاد فرهنگ سالمت به 
عنوان يكى از بخش هاى مهم در موضوع شبكه سازى اجتماعى به بهره بردارى 
ــازى اجتماعى در حوزه سالمت الزاما  رسيد. وى بيان كرد: منظور از شبكه س
ــت بلكه در اين بخش شبكه هاى انسانى و  شبكه هاى اجتماعى مجازى نيس

محلى مد نظر است.
مهدويان فر از افتتاح ساختمان اصلى «ستاد فرهنگ سالمت» واقع در خيابان 
ــح كرد: كليه  ــت خبر داد و تصري ــريعتى منطقه 15 با حضور وزير بهداش ش
برنامه ريزى ها و اقدامات سالمت محور شهردارى اصفهان در محالت و مناطق 

مختلف، با محوريت اين ستاد مركزى انجام شد.
ــالمت» در مناطق مختلف شهر  ــاره به افتتاح 14 «خانه س مهدويان فر با اش
گفت: خانه هاى سالمت، مراكز منطقه اى هستند و وظيفه پشتيبانى، هدايت 
و راهبرى فعاليت هاى حوزه سالمت در  مناطق 15گانه شهر را بر عهده دارند.

ــالمت» در محالت اصفهان  ــردارى از 152 «كانون س وى همچنين به بهره ب
اشاره كرد و ادامه داد: اين كانون ها ذيل عنوان خانه هاى سالمت و به صورت 
ــكل گرفته و ارتقاى سطح سواد سالمت در محالت اصفهان را  كامال محلى ش

دنبال مى كند.
ــهردارى اصفهان افزود: 200  مدير امور اجتماعى و مشاركت هاى مردمى ش
محله در اصفهان وجود دارد كه در 152 محله كانون سالمت محلى راه اندازى 
شده و بر اساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته، تا پايان سال 95 تمام محالت 
ــوند. وى هزينه ساخت اين مراكز را  شهر اصفهان داراى كانون سالمت مى ش
ــن مراكز با محوريت معاونت  بيش از 80 ميليارد ريال عنوان و اظهار كرد: اي
ــازمان  ــهردارى مناطق، س ــهردارى و با همكارى ش فرهنگى - اجتماعى ش

فرهنگى- تفريحى و سازمان ورزش راه اندازى شده است.

بهره بردارى رسمى از پروژه هاى 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان سالمت محور شهردارى اصفهان

ــت خبرى با خبرنگاران  اصفهان در نشس
ــومين سالروز  ــت و س ــبت بيس به مناس
ــاره به  ــاجد بااش ــيس كانون هاى فرهنگى و هنرى مس تأس
اينكه خوشبختانه كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد استان 
اصفهان چه از لحاظ كمى و چه از لحاظ كيفى در كشور جايگاه 
خوبى دارند افزود: با ساماندهى 22 هزاركانون فرهنگى هنرى 
مساجد دركشور مى توانيم آن ها را به عنوان يك مدل جهانى 

گسترش دهيم.
ــاره به اينكه متأسفانه    حجت االسالم حبيب رضا ارزانى بااش
درحال حاضر ارتباط مردم با مسجد بسيار كم شده و جا دارد 
در اين موضوع به طور تخصصى كاركنيم و كاركرد مساجد را 
افزايش دهيم ادامه داد: در سال هاى اوليه پس از وقوع انقالب 
اسالمى مسجد در زندگى جوانان، نوجوانان و افراد مسن نقشى 
ويژه داشت و مركز تجمع مردم در يك محله بود. اما امروز اين 
مسئله به ميزان قابل توجهى كمرنگ شده و بايد براى بهبود 

آن تالش مضاعفى داشته باشيم.
ــق  ــاجد را تلفي ــرى مس ــى هن ــاى فرهنگ  وى كانون ه
ــت:   ــرد و بيان داش ــف ك ــجد تعري ــر در مس ــگ و هن فرهن
ــا منزلتى باال  ــور م ــگ مردم كش ــجد در فرهن منزلت مس
ــفانه  ــئله متاس ــم اين مس ــى رغ ــت ؛ عل ــل توجه اس و قاب
ــان با ــاركت آن ــاجد و مش ــه مس ــردم ب ــوع م ــزان رج مي
ــان  ــاى مختلف فرهنگى و هنرى آن چندان هم ش  برنامه ه
جايگاه مسجد نيست و اين نشان دهنده اين مسئله است كه 
ــال هاى پس از انقالب اسالمى نسبت به تثبيت  ما در طى س

جايگاه مسجد در زندگى روزمره مردم كوتاهى كرده ايم.
حجت االسالم  ارزانى با بيان اينكه رياست كانون هاى فرهنگى 
هنرى مساجد بر عهده امام جماعت مساجد است اظهارداشت: 
اين كانون ها نهادهاى ادارى و سازمانى نيستند كه بودجه اى 
دريافت و بر اساس آن فعاليت كنند بلكه در حقيقت مردم و به 
خصوص جوانان اعضاى اين كانون ها هستند كه با اخذ مجوز 
كار خود را آغاز كرده اند و در كنار فعاليتشان حمايت ناچيزى 

نيز از آن ها مى شود.
وى انتخاب صحيح ائمه جماعات را عاملى مهم در جذب مردم 
به مسجد دانست وعنوان كرد: نحوه رفتار يك امام جماعت در 
مسجد عامل بسيار مهمى است كه مى تواند در برخوردهاى 
ــوص نوجوانان و  ــع افراد به خص ــب جذب و يا دف اوليه موج

جوانان شود. 
دبيرهيئت هماهنگى و نظارت بر كانون هاى فرهنگى هنرى 
ــاره به اينكه در قرآن كريم و احاديث و روايات  مساجد ؛ با اش
منقول از پيامبر(ص) و ائمه اطهار (ع) نسبت به كاركرد معنوى 
مسجد تاكيدات فراوانى شده است عنوان كرد: خداوند جايگاه 
ــب مى كند و مى فرمايد: همراه با  مسجد را به خودش منتس

ــه در جاى  ــد و چناچ ــجد بروي ــاى خودتان به مس زينت ه
ــدان او معرفى مى كند، ــان را مال و فرزن ديگرى زينت انس

ــا فرزندان خود به  ــه مومنين بايد همراه ب  مى توان فهميد ك
مسجد بروند و بخشى از مال خود را تا جايى كه مى توانند در 

مسجد و براى آن خرج كنند.
ــال هاى اوليه پس از وقوع انقالب اسالمى  وى ادامه داد: درس
مسجد در زندگى جوانان، نوجوانان و افراد مسن نقشى ويژه 
ــا امروز اين  ــت و مركز تجمع مردم در يك محله بود. ام داش
مسئله به ميزان قابل توجهى كمرنگ شده و بايد براى بهبود 

آن تالش مضاعفى داشته باشيم.
دبير هيئت هماهنگى و نظارت بر كانون هاى فرهنگى  هنرى 
مساجد استان اصفهان با اشاره به اينكه كانون هاى فرهنگى 
هنرى مساجد با هدف تلفيق دو بعد هنر و فرهنگ و پيوند آن 
با مسجد تشكيل شده اند گفت: نبايد فراموش كنيم كه اين

 كانون ها رسالتى متفاوت با بسيج و ساير بخش هاى مرتبط 
ــون ها در  ــت كه اين كان ــر اين اس ــاجد دارند و قرار ب با مس
ــجد از طريق ابعاد فرهنگى و هنرى  زمينه پيوند مردم با مس

فعاليت كنند.
ــاجد با  ــاره به اينكه كانون هاى فرهنگى هنرى مس وى با اش
هدف تلفيق دو بعد هنر و فرهنگ و پيوند آن با مسجد تشكيل

 شده اند گفت: نبايد فراموش كنيم كه اين كانون ها رسالتى 
متفاوت با بسيج و ساير بخش هاى مرتبط با مساجد دارند و 
قرار بر اين است كه اين كانون ها در زمينه پيوند مردم با مسجد 

از طريق ابعاد فرهنگى و هنرى فعاليت كنند.
وى انتخاب صحيح ائمه جماعات را عاملى مهم در جذب مردم 

به مسجد دانست و عنوان كرد: نحوه رفتار يك امام جماعت در 
مسجد عامل بسيار مهمى است كه مى تواند در برخوردهاى 
ــوص نوجوانان و  ــع افراد به خص ــب جذب و يا دف اوليه موج

جوانان شود.
 گفتمان سازى اقتصاد مقاومتى در مساجد از سال 

 95
ــازى اقتصاد مقاومتى در مساجد استان    موضوع گفتمان س
از سال 95 آغاز خواهد شد كه در اين زمينه 20 جلد كتاب و

 8 بروشور تدوين شده است.
ــاجد استان اصفهان در   دبيركانون هاى فرهنگى هنرى مس
ــاره نحوه تشكيل كانون هاى فرهنگى  ادامه اين نشست با اش
هنرى مساجد اظهار داشت: در كشور 22 هزار كانون فرهنگى 
هنرى در مساجد در حال فعاليت هستند كه از اين ميان 1710 
كانون متعلق به استان اصفهان است كه از لحاظ كيفى نيز در 

كشور داراى رتبه برتر هستند.  
 حجت االسالم رمضانعلى معتمدى؛ ازموضوع گفتمان سازى 
اقتصاد مقاومتى در مساجد استان از سال 95 خبرداد وافزود: 

در اين زمينه 20 جلد كتاب و 8 بروشور تدوين شده است.
وى با بيان اينكه طرح «مسجد تراز اسالمى، بايدها و نبايدها» 
ــه داد: يكى از  ــت ادام ــتان اصفهان در حال تدوين اس در اس
ــوراى عالى انقالب فرهنگى ايجاد  ظرفيت هايى كه توسط ش
ــكيل هيئت هماهنگى و نظارت بر كانون هاى  شده است تش
فرهنگى مساجد است كه از اين ظرفيت تنها در استان اصفهان 

استفاده مى شود.
ــه داد:  ــان ادام ــتان اصفه ــاجد اس ــس كانون هاى مس ريي

ــاجد  ــرى در مس ــى هن ــاى فرهنگ ــون ه ــدازى كان راه ان
ــث  ــه بح ــادگان، اراي ــدان، 2 پ ــج زن ــگاه، پن 12 دانش
ــه  ــاجد، اراي ــى در مس ــاد مقاومت ــازى اقتص ــان س گفتم
ــاى آن از ديگر ــا و نبايده ــالمى و بايده ــراز اس ــجد ت مس

 فعاليت هاى اين كانون ها هستند.
ــى جهت جذب  ــك فراخوان پژوهش وى همچنين ازارايه ي
ــى با  مقاالت برتر خبر داد و تصريح كرد: اين فراخوان پژوهش
عنوان «احياى هويت و كرامت زن مسلمان در بستر مسجد 
تراز اسالمى » منتشر شده كه عالقه مندان مى توانند آثار خود 

را تا 20 تيرماه سال 95 به دبيرخانه كانون ارسال كنند.
ــفندماه به  ــالم معتمدى با بيان اينكه روز 18 اس حجت االس
ــاجد در تقويم  ــى هنرى مس ــوان روز كانون هاى فرهنگ عن
ــت اظهارداشت: به همين مناسبت  كشور به ثبت رسيده اس
در استان اصفهان از روز 12 تا 22 اسفندماه مراسم تجليل از 
فعاالن كانون هاى فرهنگى مساجد برگزار خواهد شد و در روز 
ــم تجليل از اين فعاالن با حضور استاندار  16 اسفند نيز مراس
اصفهان در هنرستان هنرهاى زيبا برگزار مى شود. وى ادامه 
ــت نامه مديران كانون هاى فرهنگى  داد: در اين مراسم از دس
هنرى مساجد كه در اصفهان تأليف شده است و همچنين از 
كتاب و پويانمايى روايتگرى قصص قرآن به روايت كودكان، 
رونمايى خواهد شد. وى همچنين از احداث 1020 كتابخانه 
ــتان اصفهان خبر داد و گفت: عالوه بر اين در  در مساجد اس
49 كانون در استان در 22 رشته فرهنگى هنرى كانون هاى 
تخصصى راه اندازى شده و در 40 مصالى نماز جمعه در استان 

نيز كانون هاى تخصصى آغاز به فعاليت كرده اند.
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مديرعامل سازمان زيباسازى شهردارى:

نصب بيش از 15 المان حجمى در شهر

مديرعامل سازمان زيباسازى شهردارى اصفهان با اشاره به اينكه نمادهاى حجمى 
و آبنمادها به صورت متحرك و يا نمايى از تحرك در گرافيك طراحى شده است، 

گفت: بيش از 15 المان حجمى در سطح شهر نصب مى شود.
ــه صورت متحرك و يا  ــار كرد:  نمادهاى حجمى و آبنمادها ب  مهدى بقايى اظه
ــده اند و به همراه خود پيام ها و مفاهيم  نمايى از تحرك در گرافيك طراحى ش

اجتماعى را به مخاطبان ارايه مى دهند.
وى با اشاره به تفاهم نامه اى كه بين اين سازمان و مركز علمى تحقيقاتى دانشگاه 
صنعتى اصفهان منعقد شده است، گفت: برخى از اين نمادها با پشتوانه تخصصى 

اجرايى و با همكارى اين مركز در بخش فنى و طراحى ساخته مى شود.
بقايى با اشاره به اينكه نمادها و عناصر شهرى در ايجاد هويت در شهروندان تاثير 
دارد، ادامه داد: ايجاد نمادها و احجام مناسب با رويكرد هدايت و توسعه كاربرد 

هنر ايرانى- اسالمى در شهر يكى از اهداف سازمان زيباسازى است.
ــهردارى اصفهان با بيان اينكه به موضوعات  ــازى ش مديرعامل سازمان زيباس
ــت، اظهار كرد: المان ها  ــاره شده اس اجتماعى و فردى در نمادها و آبنمادها اش
ــازى، آرزوها، بدرقه، خودخواهى، گذر عمر، غرور، همدلى،  با موضوعات خودس
ــهر  ــاير موضوعات در نقاط مختلف ش حقيقت جويى، فرصت هاى زندگى و س

اصفهان نصب مى شود.
ــازى شهر اصفهان است كه  وى با بيان اينكه  آبنمادها از ديگر پروژه هاى زيباس
ــود، گفت: آبنمادها با نمادهايى كه آب در آنها  در نقاط مختلف شهر اجرا مى ش

موضوعيت دارد، طراحى شده است.

بقايى همچنين از نصب يك باد نماد با ارتفاع 12 متر در يكى از نقاط شهر اصفهان 
خبر داد و گفت: اين سازه با وزش باد حركت مى كند و طرح آن تلفيقى از شمسه 

و ترنج است.
ــاره به اينكه پروژه هاى  ــهردارى اصفهان با اش مديرعامل سازمان زيباسازى ش
ــفند ماه سال جارى  ــار در 2 فاز و خيابان فيض تا آخر اس نورپردازى خيابان آبش
ــطح  ــود، اظهار كرد: نصب المان هاى نورى و گوبواليتينگ در س تكميل مى ش
شهر، چهار پروژه زيباسازى ديواره هاى بتنى زيرگذرها و حلقه سوم ترافيكى، پنج 
ــال جارى اجرا و رونمايى مى شود.  مورد زيباسازى محوطه كارگاهى تا پايان س
ــخوان دوم پروژه هاى مبلمان شهرى ويژه، وى تصريح كرد: سال آينده در پيش
 بازيكده هاى خاص و حركت هاى تعاملى و سرگرم كننده براى شهروندان اجرا 
خواهد شد.بقايى افزود: سال آينده نيز يك نماد بزرگ به شكل الله سرخ در ميدان 

بسيج نصب مى شود كه صبح ها باز و شب ها بسته مى شود.

ــراى جذب  ــا بيان اينكه ب ــى اصفهان ب ــاق بازرگان نايب رييس ات
ــكل قانونى وجود ندارد، گفت: ادارات  سرمايه گذارى خارجى مش
اصفهان در اجراى قوانين نسبت به ساير استان ها سختگيرتر هستند 

و اين موضوع زمينه  را براى سرمايه گريزى فراهم كرده است.
ــى با بيان اينكه بازار ايران براى كشورهاى خارجى  مصطفى رناس
بازارى بسيار مناسب است، اظهار داشت: پس از تالش هاى سياسى 
انجام شده و حضور هيئت هاى خارجى در ايران اين موضوع مطرح 
ــور مفت و مجانى به خارجى ها واگذار  است كه نبايد بازارهاى كش
ــروش محصوالت  ــتا بايد در صورتى اجازه ف ــود، در همين راس ش
ــود كه خارجى ها در ايران سرمايه گذارى  خارجى در ايران داده ش

كنند.
وى افزود: البته توليدكنندگان و فعاالن اقتصادى خارجى در ايران 
براى فروش اجناس و توليدات حاضر مى شوند ؛چراكه بازار ايران و 
كشورهاى همسايه بازار بسيار خوبى است، اما دولت بايد به گونه اى 
سياست گذارى كند كه خارجى ها در ايران سرمايه گذارى كنند و 

براى ايران و منطقه خاورميانه محصوالت خود را توليد كنند.
تأمين سرمايه روش مناسبى براى جذب سرمايه گذارى 

خارجى نيست
نايب رييس دوم اتاق بازرگانى اصفهان تصريح كرد: سرمايه گذارى 
ــا روش  ــدن ب ــن ش ــراى جايگزي ــا ب ــن روش ه ــى از بهتري يك

ــت؛ در روش تأمين سرمايه(فاينانس) طرف  «تأمين سرمايه» اس
ــواب دهى  ــئوليتى در قبال ج ــى را وام مى دهد و مس ــل پول مقاب
سرمايه گذارى ندارد و پس از مدت مشخصى پول خود را بر اساس 
ــتى تدوين  ــت سياس ــت مى كند، بنابراين بهتر اس قرارداد درياف

ــرمايه براى احداث پروژه ها، به  شود تا خارجى ها به جاى تأمين س
سرمايه گذارى براى توليد محصوالت در ايران بپردازند.

وى گفت: البته براى جذب سرمايه گذارى، طرف مقابل بايد اعتماد 
ــت كه  ــوى ديگر بايد دانس كند و تضمين هايى را مى خواهد، از س

ــت زمان و گام به گام صورت مى گيرد  ــازى با گذش اين اعتمادس
ــا بايد جهانى فكر  ــود كه م و اين موضوع در صورتى محقق مى ش
ــمانمان را ببنديم و  كنيم، جهانى صحبت كنيم، نمى توانيم چش
محلى صحبت كنيم و انتظار داشته باشيم كه خارجى ها در كشور 

ــورهاى دنيا براى جذب سرمايه گذارى  سرمايه گذارى كنند، كش
ــراى جذب  ــا مزيت هايى ب ــا م ــت ت ــد و الزم اس ــالش مى كنن ت

سرمايه گذارى ايجاد كنيم.  
ــان با بيان اينكه از نظر قانونى  نايب رييس دوم اتاق بازرگانى اصفه
ــان كرد: در  ــرمايه گذارى وجود ندارد، بي ــكلى براى جذب س مش
چگونگى اجراى قوانين و كيفيت اجراى آن اشكاالتى وجود دارد، در 
برخى از موارد مسايلى همچون امنيت، احترام، فرهنگ و چگونگى 

برخورد با سرمايه گذاران خارجى مطرح است.
وى با اشاره به مزيت هاى شهر اصفهان براى جذب سرمايه گذارى 
ــا خارجى ها خوب  ــورد ب ــگ اصفهان در برخ ــرد: فرهن تصريح ك
ــگاه ها و افراد تحصيل كرده، موقعيت  است، همچنين وجود دانش
ــر ظرفيت هاى اصفهان  جغرافيايى و وجود صنايع مختلف از ديگ
است در هر صورت اصفهان مزيت هاى بالقوه خوبى دارد و بايد اين 

مزيت ها شكوفا شود.
رناسى در پاسخ به اين سوال كه چرا برخى از كارشناسان اصفهان را 
سرمايه گريز مى دانند، خاطرنشان كرد: ادارات اصفهان در اجراى 
ــتان ها عمل مى كنند البته  ــخت گيرتر از ساير اس قوانين بسيار س
استاندار اصفهان در شوراى گفت وگو بخش خصوصى در اين مورد 
ــده است، اميدوار هستيم اين  تأكيد كرده و وضعيت كمى بهتر ش

موضوع به صورت مستمر بهبود يابد. 

نايب رييس اتاق بازرگانى مطرح كرد:

سرمايه گريزى اصفهان به واسطه سختگيرى ادارات در اجراى قوانين

عيدى اصفهانى ها پيش از فرا رسيدن نوروز به نيازمندان؛

بهار همدلى، شكوه مهربانى، شور نيكوكارى

ــوى محل و  ــتى، به س ــار از مهر و نوع دوس ــان، پرصالبت و سرش گام هاى مهرب
پايگاه هاى برگزارى جشن نيكوكارى اصفهان به حركت درآمده است.

ــرما چمدان خود را آرام، آرام جمع  هر سال در نيمه هاى اسفند، روزهايى كه س
مى كند، دستانى مهربان، به سمت نيازمندان دراز مى شود و با لبخندى بر گوشه 

لب ها، فرا رسيدن نوروز را بشارت مى دهد.
در نيمه هاى اسفند كه تب خريد و فروش در بازارهاى شهر داغ مى شود، كسانى 
ــمان به نيكى نگاه مى كنند و صداى نيازمندان را مى شنوند و  هستند كه به آس
ــكرگزار از اين يادآورى اللهى، مهر خود را با هديه هايى كوچك و بزرگ حبه  ش

مى كنند.
امسال جشن نيكوكارى با شعار « بهار همدلى، شكوه مهربانى، شور نيكوكارى» 
ــزارى بود و به  ــورى وصف ناپذير در حال برگ ــتان اصفهان با ش ــر اس در سرتاس
ــاركت هاى مردمى كميته امداد استان اصفهان جشن  ــعه مش گفته معاون توس
نيكوكارى در روز نخست در 3500 مدرسه در سراسر استان اصفهان برگزار شد تا 
دانش آموزان كمك هاى خود را به دانش آموزان نيازمند در مدارس سطح استان

 اهدا كنند.
ــتان  ــر اس ــوادكوهى گفت: 4220 پايگاه كمك هاى مردمى در سراس بهرام س
ــده بود كه در 164 پايگاه كميته امداد،  براى جشن نيكوكارى در نظر گرفته ش
ــجد و 56 مركز نيكوكارى، آماده دريافت  200 پايگاه مقاومت بسيج، 300 مس
ــيدن عيد نوروز به  ــردم بودند تا اين كمك ها تا قبل از فرارس كمك هاى عموم م

دست نيازمندان برسد.

امروز، روز «حى على خيرالعمل» است
همچنين تب و تاب شهر رنگ مهر و نيكوكار گرفته است و كودكان و نوجوانان، 
ــن  ــال، به پايگاه هاى جش ــت يك س ــپاس گذش ــوان، زن و مرد به س پير و ج
ــده، مى آيند و عشق را با لبخند هديه  نيكوكارى كه در گوشه و كنار شهر برپا ش

مى دهند.
به راستى جشن نيكوكارى، تجلى عشق و اكرام و روز پروانگى و پروانه شدن است 
و اين جشن كه نويد رسيدن سال نو را مى دهد براى زدودن چهره فقر و درماندگى 
و كمك به افراد نيازمند و اقشار آسيب پذير جامعه برپا مى شود، جشنى كه بوى 

عشق، ايثار، عاطفه و مهربانى را در فضاى شهر به مشام مى رساند.
بايد نگريست. بايد با دقت به مهربانى اين مردم مهربان را نگريست، به راستى كدام 
زبان مى تواند اين همه عاطفه را سپاس گويد؟ گل هاى احساس را ببين كه از شرم 

عرق كرده اند، آرى امروز، روز «حى على خيرالعمل» است.

به مناسبت بيست و سومين سالروز تأسيس كانون هاى فرهنگى و هنرى؛

كانون فرهنگى هنرى مساجد به يك مدل جهانى گسترش يابد
مريم 
ياورى
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ــان از تيم راگبى  ــيون راگبى آلم ــران گفت: فدراس ــس انجمن راگبى اي ريي
ــتانه  ــركت در يك تورنمنت و برگزارى چند ديدار دوس ــوان ايران براى ش بان
ــور دعوت كرده است. حسن ميرزا آقابيك اظهار كرد: چندى قبل  در اين كش
ــيون راگبى آلمان با ارسال ايميلى به فدراسيون انجمن هاى ورزشى و  فدراس
انجمن راگبى از تيم بانوان ايران دعوت كرد تا در يك تورنمنت و چند ديدار 
ــتانه شركت كند. ما هم بعد از رايزنى هاى انجام شده، ايميلى را با چند  دوس

سوال براى آنها فرستاده ايم و منتظر جواب آنها هستيم.
ــت چند ديدار دوستانه  ــفر قرار اس ــوال كه در اين س ــخ به اين س وى در پاس
ــت؟ افزود:  ــابقه خواهيم داش ــه تيم هايى مس ــا اينكه با چ ــود و ي برگزار ش
اين مسائل در كنار برخى مسائل مانند اينكه نوع هزينه ها، زمان دقيق مسابقه 
و ديگر مسائل جز سواالتى است كه از آنها پرسيده ايم و هنوز جواب نداده اند. 

اين برنامه هم قرار است در تابستان 95 صورت گيرد.
ــابقات رنكينگ آسيا  وى در مورد مقام پنجمى تيم راگبى مردان ايران در مس
در امارات، ادامه داد: متاسفانه مانند سفرهاى چند سال اخير راگبى ايران كه 
در ساعات پايانى قبل از شروع مسابقات به اين رقابت ها مى رسيم اين سفر هم 
همان طور شد. ما ساعت 9 شب به هتل استراحت تيم ها رسيديم و فردايش 

در ساعت 9 صبح به مصاف تيم امارات رفتيم و باختيم.
ــاعت 13 همان روز هم مسابقه بعدى ما با تيم فيليپين  ميرزآقابيك گفت: س
بود كه به اين تيم هم باختيم و به گروه بازنده ها رفتيم و در اين گروه همه را 

برديم و با باخت مقابل هند پنجم شديم.
وى در مورد عملكرد تيم ملى گفت: به طور كل عملكرد تيم خوب بود و همه 
ــنگ اندازى اماراتى ها براى ويزا  ــيدند. البته نبايد از س اركان تيم زحمت كش
ندادن به پيام شجاعى بازيكن خوب تيم ايران بگذريم كه از فرودگاه برگشت 

و نواب حسن زاده جايگزين او شد.
ــتار ارائه  ــه اماراتى ها خواس ــه اينك ــاره ب ــن راگبى ايران با اش ــس انجم ريي
ــتفاده در بخش بانوان خودشان شده اند، گفت:  ــش بانوان ايران براى اس پوش
ــفر يك  ــتند و ما در اين س ــت را از ما داش ــن درخواس ــدى قبل اي ــا چن آنه
ــكر  ــش بانوان خودمان را به آنها ارائه كرديم و خيلى تش لباس كامل از پوش
ــتانه و  ــه داد: اماراتى ها از ما براى برگزارى چند ديدار دوس ــد. وى ادام كردن
برگزارى اردو دعوت كردند و برنامه داريم ببينيم كه در سال آينده چطور مى 

شود تا در اين باره تصميم بگيريم.

نگرانى براى تيمى كه ديگر مدعى نيست

دعوت راگبى بانوان ايران به آلمان

سيرى در دنياى ورزش

قهر هواداران با ستاره هايى كه در مستطيل سبز مى درخشند 
و محبوبيت خوبى بيرون از ميدان فوتبال دارند، اتفاق تازه اى 
ــدت گرفته است.  ــت، اما در روزها و هفته هاى اخير ش نيس
ــه داليلى مورد  ــتاره هاى فوتبال بنا ب ــات، اين س گاهى اوق
ــرار مى گيرند و  ــواداران فوتبال ق ــاى توهين آميز ه هجمه ه
ــارج از عرف و  ــى جز كل كل هاى خ ــى نيز دليل خاص گاه
ــه بازيكنان مطرح و  ــم براى توهين هواداران ب منطق دو تي

محبوب وجود ندارد.
ــدت در فوتبال ايران  ــاى اخير به ش ــن جريان در هفته ه اي
ــد، تا جايى كه برخى بازيكنان و ستاره هاى نامدار  پررنگ ش
ــاير  ــان و س ــراض به توهين هاى هواداران به خودش در اعت
ــبكه هاى  ــان، در اقدامى هماهنگ فضاى مجازى و ش بازيكن
اجتماعى را ترك كردند؛ شبكه هايى كه در بسيارى از مواقع 
تنها پل ارتباطى يك بازيكن با هوادارانش محسوب مى شود.
ــف فوتبالى تحت  ــاى مختل ــه چهره ه ــواداران ب ــن ه توهي
ــت و هيچ منطقى  ــند اس ــر عنوان و با هر بهانه اى، ناپس ه
در آن ديده نمى شود. قطعا شكل گرفتن اين جريان از هجمه 
ــزا دليلى دارد كه از ابعاد مختلف مى توان آن را  توهين و ناس

مورد بررسى قرار داد. 
ــازى و غيرمجازى  ــز مج ــاى توهين آمي ــع جريان ه در واق
ــگاه ها رخ مى دهد را بايد  ــى كه در ورزش ــات نامطلوب و اتفاق
ــبت داد؛  در رفتارهاى آگاهانه و ناآگاهانه برخى بازيكنان نس
بازيكنانى كه حاال از همين تماشاگران دلخورند و روى از آنها 

گردانده اند، اما آنها هم مقصرند.
كاربرد سياه و سفيد

ــيارى از باشگاه هاى حرفه اى دنيا، قوانينى وجود دارد  در بس
ــه طور مثال  ــت. ب ــگاه هاى ايرانى نامانوس اس كه براى باش
در باشگاهى همچون منچسترسيتى، بازيكنان موظف هستند 
ــواداران فوتبال ــبكه هاى مختلف اجتماعى با ه از طريق ش
ــند.  ــوارد و حد و حدودها در ارتباط باش ــا رعايت برخى م ب

ــويى، در صورتى  ــى را ندارند و از س آنها حق توهين به كس
كه متن ها و عكس هاى جنجالى و تحريك كننده به اشتراك 
بگذارند با جريمه هاى باشگاه روبرو خواهند شد. با اين رويه، 
ــتاره ها و  ــبكه هاى اجتماعى، اصطكاكى ميان س هرگز در ش
ــويى هواداران در مقابل نيز  هواداران به وجود نمى آيد و از س
ــه بازيكنى كه تمام حد و حدودها را  به خود اجازه توهين ب

رعايت مى كند، نمى دهند. 
ــان در فضاى مجازى،  ــاى برخى بازيكن ــكاش در رفتاره كن
سرنخ هايى در ارتباط با توهين اخير هواداران در شبكه هاى 
ــتاره ها  ــى به بازيكنان مختلف مى دهد. وقتى اين س اجتماع
ــاط مجازى را  ــاى مجازى و ارتب ــى هماهنگ، فض در اقدام
ــى  ــد قطعا بايد رفتارهاى خود را هم مورد بررس ترك كردن

قرار مى دادند. 
ــبكه  ــه كرى خوانى نه چندان محترمانه اى در ش ــى ك بازيكن
اجتماعى دارد يا بازيكنى كه خيلى راحت به ديگران در متن هاى 
به اشتراك گذاشته خود توهين مى كند بايد انتظار هجمه هاى
ــى را  ــور و احساس ــواداران پرش ــوى ه ــز از س ــاد آمي  انتق
داشته باشد. شبكه هاى اجتماعى مى توانست به بهبود اوضاع 
بين بازيكنان و هواداران كمك كند، اما به دليل ناآگاهى هاى 
مختلف از سوى افراد، گاهى نتيجه اى معكوس داشته است.

تامل در رفتار ستاره ها
ــى در تقابل با هواداران  ــتاره ها، رفتار موجه و خوب برخى س
ــگاه و محل تمرينات  ــف فوتبالى ندارند. آنها در ورزش مختل
ــروش مى آيند و  ــه خ ــواداران ب ــعار ه ــن ش ــا كوچك تري ب

همه چيز را به هم مى ريزند. حركات ناشايست و توهين آميز 
از خود نشان مى دهند كه اين حركات، خود عامل مهمى براى 
ــدن هواداران است. از سويى مصاحبه هاى  بيشتر تحريك ش
ــى تحريك كننده  ــد به اندازه كاف ــن بازيكنان هم مى توان اي
ــد. وقتى بازيكنى از سر غرور و تحقير كردن فرد يا تيم  باش
ــخص است بسيارى از هواداران  ديگرى صحبت مى كند، مش
ــى  پر و پا قرص فوتبال در مقابل اين اظهارنظرها چه واكنش

از خود نشان مى دهند. 
ــه اى بازيكنان را مى توان در مصاحبه هاى  رفتارهاى غيرحرف
ــتقيم به تحقير  ــتقيم و غيرمس ــد، آنجا كه مس مختلف دي
ــش  ديگران اقدام مى كنند. رفتارها، گفتارها و حتى نوع پوش

يك بازيكن نيز به همان اندازه تحريك كننده است. 
ــت كه  ــاى تحريك كننده اى به اين دليل اس ــن رفتاره چني
ــد و نمو پيدا  ــه اى در ورزش رش ــرايط حرف ــن در ش بازيك
ــگاه ها در ارتباط  ــيارى از مواقع، باش ــت و در بس ــرده اس نك
ــواداران را  ــاگران و ه ــت آنها كه تماش با رفتارهاى ناشايس

پس مى زنند بايد پاسخگو باشند. 
ــاگران  ــه بگذريم به برخى تماش ــان ك ــاى بازيكن از رفتاره
مى رسيم كه هيچ كدام از داليل باال، عامل فحاشى و توهين 

آنها به بازيكنان و ستاره هاى مختلف نيست. 
ــودن مواردى همچون  ــگ پايين برخى افراد و عادى ب فرهن
ــران از دايره فوتبال  ــى و توهين كردن مداوم به ديگ فحاش
خارج است و به مسائل روان شناختى و تربيتى بستگى دارد؛ 
ــتر اوقات اين خود بازيكنان و  اما حداقل مى توان گفت بيش
ــتند كه قهر هواداران و توهين هاى آنها را رقم  ستاره ها هس

مى زنند. 
ــواداران و خط  ــاى ترك ه ــتاره ها به ج ــت اين س بهتر اس
ــيدن براى آنها، ابتدا تاملى در رفتارهاى خود  ــان كش و نش
ــند كه دليل اصلى  ــايد به اين نتيجه برس ــته باشند. ش داش

جريان هاى توهين آميز چيست.

ــيا با درخواست  ــيون فوتبال آس ــعودى ها ترس زيادى از مخالفت كنفدراس س
ــث دارند و از 15 مارس  ــور ثال ــا براى بازى كردن با نمايندگان ايران در كش آنه
ــياه فوتبال آسيا ياد مى كنند. در حالى كه از آغاز ليگ قهرمانان آسيا  به روز س
دو هفته مى گذرد، اما هنوز بازى نمايندگان ايران با عربستان برگزار نشده است 
ــيا به خاطر اختالف اين دو كشور تصميم  ــيون فوتبال آس تا جايى كه كنفدراس

گرفته است كه بازى نمايندگان اين دو كشور را به تعويق اندازد.
كنفدراسيون فوتبال آسيا تا 15 مارس (25 اسفند) به دو كشور ايران و عربستان 
فرصت داده است كه مشكالت سياسى خود را حل كنند در غير اين صورت بازى 
ــد. رسانه هاى عربستانى در اين چند روز اخير  ــور ثالث برگزار خواهد ش در كش
خبرهاى زيادى درباره مخالفت AFC با درخواست آنها منتشر كرده اند و چند 
ــايت سرشناس اين كشور نوشته اند كه كنفدراسيون فوتبال آسيا درخواست  س
عربستان براى بازى كردن با نمايندگان ايران در كشور ثالث را رد كرده است چرا كه

ــايت AFC تغييرى در زمان و مكان برگزارى بازى هاى نمايندگان  هنوز در س
ايران با عربستان به وجود نيامده است و همين باعث نگرانى آنها شده است.

ــيايى » به سعودى ها  ــتان با تيتر« 15 مارس، دروغ آس روزنامه الرياضيه عربس
دلدارى داد و نوشت كه AFC با درخواست سعودى ها مخالفت نخواهد كرد.

ــيون فوتبال آسيا  ــت: يك منبع موثق در كنفدراس ــتانى نوش اين روزنامه عربس
ــكان و زمان بازى ها  ــيم و تغيير ندادن م ــه ما خبر داد كه نگران چيزى نباش ب
ــت عربستان مخالفت كرده است بلكه  ــت كه AFC با درخواس به اين معنا نيس

همه چيز در 15 مارس مشخص مى شود.

AFC نگرانى سعودى ها از راى
 درباره بازى در ايران
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ــيدن پيراهن  ــتقالل و پوش ــود جدايى اش از اس ــا عنايتى با وج رض
سياه جامگان، همچنان به آبى هاى پايتخت فكر مى كند.

لنز دوربين

بزرگ ترين افتخار آقاى گل استقاللى ها

در شرايط فعلى نگران كننده تر از نتايج ضعيف سپاهان، شكاف ايجاد شده 
بين بازيكنان و كادر فنى است كه ترميم نشدن اين رابطه ضرر دوچندانى 

را متوجه تيم اصفهانى خواهد كرد.
ــيا در حالى به پايان رسيد كه نتيجه ديدار  هفته دوم ليگ قهرمانان آس
ــد، اما با اين  ــپاهان و النصر امارات يك بار ديگر تكرار ش رفت دو تيم س

تفاوت كه اين بار برترى با تيم اماراتى بود.
وضعيت نامناسب و بحرانى تيم سپاهان در ليگ برتر موجب شده بود تا 
برد خانگى اين تيم مقابل النصر امارات به منزله پايانى بر تيره روزى هاى 
ــد تا  ــت موجب ش ــا باخت در بازى برگش ــد، ام اين تيم اصفهانى باش

اميدوارى هاى موقت نيز دوامى نداشته باشد.
ــپاهان نمود  ــتر از نتيجه تيم س ــرايط فعلى آنچه بيش با اين  حال در ش
پيدا كرده، شكافى است كه بين كادر فنى و بازيكنان ايجادشده است و 
ــه نيز، بازهم خودنمايى مى كند. با وجود تمام تكذيب هاى صورت گرفت

ــپاهان با النصر امارات، شايعاتى پيرامون كم كارى  قبل از ديدار رفت س
برخى از بازيكنان و باخت اين تيم برابر حريف اماراتى مطرح شده بود كه 
نتيجه آن بركنارى استيماچ برآورد مى شد كه البته پس از برد زردهاى 
اصفهانى، پرونده اين شايعات بسته شد، اما پس از باخت در بازى برگشت 
ــيه اى اين ماجرا را تقويت  ــتيماچ رسيد تا ابعاد حاش اين بار نوبت به اس

كند.
اين سرمربى كروات پس از باخت تيمش، به طور صريح به انتقاد از عملكرد 
ــد حركتى تيمش را بيان كرد و  بازيكنان پرداخت و نارضايتى اش از رون
ــدار داده بود، ضربه  ــه اى كه وى هش ــد اين تيم از همان ناحي مدعى ش
ــيار نامطلوبى را در ليگ تجربه  ــرايط بس ــت.تيم سپاهان ش خورده اس
مى كند و در ليگ قهرمانان آسيا نيز با اين باخت نشان داد كه نمى تواند 
يك مدعى به  حساب بيايد، اما نكته نگران كننده باالگرفتن اختالف بين 
كادر فنى و بازيكنان خواهد بود كه پسرفت دوچندان اين تيم را به همراه 
خواهد داشت زيرا تجربه ثابت كرده زمانى كه چنين شرايط و وضعيتى 
در يك تيم حاكم مى شود، ديگر نمى توان به نتيجه گرفتن آن تيم اميدى 

داشت.
ــريع تر به  ــگاه اصفهانى هر چه س ــن  رو انتظار مى رود مديريت باش از اي
مشكل به وجود آمده ورود كرده و اجازه ندهد اين ماجرا ابعاد خطرناكى 

به خود بگيرد.

ــى در اين چند ماه، حضور در مسابقه هاى  تكاپوى اصلى رشته هاى ورزش
ــنا هم از اين قاعده مستثنا  ــت. ش ــهميه اس ــب س انتخابى المپيك و كس
ــهميه وايلد كارت و با كسب ركورد، بليت ريو  نيست و مى خواهد بدون س
ــدهاى كم و بيش محكمى سر راهش  ــت آورد، اما در اين راه، س را به دس

قرار دارند.
ــى المپيك  ــاى انتخاب ــور در پيكاره ــناگران حض ــتين گام، ش در نخس
ــود وزارت ورزش اعزام  ــه گفته مى ش ــت دادند؛ موضوعى ك دبى را از دس

ــى ممنوع  ــات سياس ــورهاى عربى به علت مناقش تيم هاى ملى را به كش
ــيون آن را تكذيب كرد. هرچند  كرده، اما محسن سميع زاده، دبير فدراس
ــتان اعزام شوند، اما بعيد هم  قرار است ملى پوشان به جاى دبى به مجارس
نيست مشكالت مالى و نداشتن اسپانسر، اردوى مجارستان را به يك اردوى 
داخلى تبديل كند كه در آن صورت، مسابقه هاى كسب سهميه هم مى پرد!

مجارستان به جاى دبى
ــاالنه نوشته مى شود.  ــورهاى دنيا به طور س برنامه شناگران در تمام كش
ــناى كشورمان  ــده بود، تيم ملى ش ــال قرار ش روى اين اصل از ابتداى س
ــب سهميه المپيك  ــود تا در رقابت هاى كس فروردين 95 به دبى اعزام ش
ــنا شركت  ــورهاى صاحب نام در ش ــابقه ها كش ــركت كند. در اين مس ش
نمى كنند. بنابراين تيم ايران براى كسب سهميه شرايط خوبى داشت، اما 
شنيده ها حاكى از آن است كه شناگران ما به اين مسابقات اعزام نمى شوند.
محسن سميع زاده، در اين باره مى گويد: مسئوالن فدراسيون طى جلسه اى 
ــورهاى عربى گفت و گو كردند.  ــات ايران و كش كه داشتند، درباره مناقش
ــورهاى  ــيديم كه تيم هاى ملى را به كش در نهايت هم به اين تصميم رس
ــور در اين رقابت ها  ــگاهى براى حض ــتيم. البته چند تيم باش عربى نفرس
درخواست داده اند كه منتظريم درخواست ها تكميل شود و بعد آنها را براى 
ــال كنيم. در صورت موافقت وزارت  شوراى برون مرزى وزارت ورزش ارس
ــهد و هيات تهران در اين  ــگاه ها مثل موج هاى آبى مش ورزش، برخى باش

رقابت ها حاضر خواهند شد.
دبير فدراسيون شنا با اشاره به اعزام تيم ملى به اردوى مجارستان ادامه داد: 
ــته ايم و برنامه ديگرى براى ملى پوشان ترتيب داده ايم.  ما هم بيكار ننشس
تيم ملى شنا قرار است فروردين در اردويى حدودا سه ماهه در مجارستان 
ــابقه هاى انتخابى  ــاى خوب در مس ــركت كند تا ضمن تمرين با تيم ه ش

المپيك اين كشور هم حضور پيدا كند.
ــخ اين كه آيا اين برنامه قطعى خواهد بود و فدراسيون  سميع زاده در پاس
از نظر مالى توانايى پرداخت هرينه چنين سفرى را دارد يا خير، مى گويد: 
بودجه فدراسيون شنا بسيار اندك است. يك بانك هم كه قرار بود اسپانسر 
ــد و با هم توافق كرده بوديم، ناگهان زير قولش زده، اما خوشبختانه  ما باش
ــيون را براى  ــت فدراس ــتند كه قرار اس برخى افراد حقيقى و حقوقى هس

هزينه هاى اين سفر حمايت كنند.
وظيفه كميته ملى المپيك

ــورهاى در حال پيشرفت شنا  ــيا براى حمايت از كش شوراى المپيك آس
ــال 91 يك كانتينر تجهيزات تخصصى براى رشته شيرجه به عنوان  در س
هديه ارسال كرد، اما در كمال تعجب تا به امروز كه حدود چهار سال از آن 
ــاك مى خورند يعنى تا امروز هيچ  ماجرا مى گذرد، اين هدايا در گمرك خ
ــمند را از گمرك ترخيص كند و هنوز  ــته اين هداياى ارزش ارگانى نتوانس
ــتند. از يك طرف، شوراى المپيك  همگان منتظر چراغ سبز گمرك هس
ــت چراكه غفلت مسئوالن ورزش  ــاكى اس آسيا از وضع موجود بسيار ش
ايران باعث شده تا شركتى كه اين تجهيزات را به شورا فروخته، با اعتراض 
منتظر سرنوشت كانتينرش باشد. از سوى ديگر اگر مسئوالن همين امروز 
ــرك آن باالتر از خود  ــزات را ترخيص كنند، هزينه گم بخواهند آن تجهي

وسايل شده است!
مشكل ركوردگيرى

ــيرجه در مسابقه هاى داخلى  ــده، تيم هاى ملى شنا و ش بارها مشاهده ش
ــركت مى كنند،  ركوردهايى را مى زنند، اما وقتى در رقابت هاى خارجى ش
ــكل، نداشتن  نمى توانند آن ركوردها را تكرار كنند. يكى از علل اصلى مش

سكوهاى استارت استاندارد است. 

آگهى مناقصه  94/103 

شركت مخابرات استان اصفهان در نظر دارد نگهدارى شبكه كابل و هوايى مراكز تلفن شهرستان سميرم با برآورد 1/449/000/000 ريال (يك ميليارد و چهارصد 
و چهل و نه ميليون ريال) و با سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 58/000/000 ريال را به صورت مناقصه يك مرحله اى به پيمانكار واگذار نمايد. 

ــرايط كه داراى گواهينامه صالحيت ايمنى پيمانكارى از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى مى باشند دعوت به  لذا از كليه اشخاص حقيقى و حقوقى واجد ش
عمل مى آيد. 

ــناد مناقصه با در دست داشتن فيش واريزى به مبلغ 50/000 ريال به حساب جارى  از تاريخ 94/12/15 لغايت 94/12/25 جهت دريافت استعالم ارزيابى و اس
1640740762 بانك ملت (شناسه واريزى 13000801127192 ) به اين شركت واقع در خيابان چهارباغ باال ساختمان شماره 2 اطاق 216 مديريت تداركات 
و جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس سايت اينترنتى شركت WWW.TCE.ir  و WWW.TCI.ir مراجعه و يا با شماره تلفن 36660141 تماس حاصل 
نمايند. متقاضيان حداكثر تا دو هفته پس از آخرين مهلت دريافت اسناد فرصت دارند پاكتهاى تكميل شده را به همراه ساير مدارك الزم به دبيرخانه ساختمان 

شماره يك مخابرات استان اصفهان واقع در خيابان چهارباغ باال تحويل و رسيد دريافت نمايند. 
توضيح اينكه: 

1-  آخرين مهلت تحويل پاكتها و تاريخ بازگشايى آنها برابر اطالعات مندرج در اسناد مناقصه مى باشد. 
2-  سپرده شركت در مناقصه مى تواند ضمانتنامه بانكى و يا چك بانكى تضمينى باشد. 

3- پاكت پيشنهاد قيمت آن دسته از مناقصه گرانى بازگشايى مى شود كه در كميته فنى و بازرگانى امتياز الزم را كسب كرده باشند. 
4- ارجاع كار به شركتهاى ايرانى و يا مشاركت شركتهاى ايرانى – خارجى صرفا به شرط داشتن حداقل51 % سهم ارزشى كار براى طرف ايرانى ميسر خواهد بود. 

شركت مخابرات استان اصفهان 

شركت مخابرات استان اصفهان 
(سهامى خاص)

نوبت اول

يك تيم ويژه از ورزشكاران المپيكى پناهنده قرار است مانند ساير تيم ها در المپيك ريو 2016 حضور داشته 
ــكاران پناهنده » ناميده مى شود، قرار است زير پرچم  باشد. اين گروه كه تيم « ورزش

المپيك قبل از كشور ميزبان در مراسم افتتاحيه بازى هاى المپيك رژه برود.
ــايى شده اند. پيش بينى  ــتعداد از سوى همبستگى المپيك شناس 43 ورزشكار با اس
ــاس باخ، رييس  ــك در نهايت رقابت كنند. توم ــده يك گروه 5 تا10 نفره در المپي ش
ــكاران پناهنده  كميته بين المللى المپيك (IOC) در اين باره گفت: من به تيم ورزش
ــتم. وى  ــراى همه پناهندگان در جهان پيام موفقيت  مى فرس خوش آمد مى گويم و ب
ــتن پرچم ملى براى رژه رفتن و نداشتن سرود ملى از  ــتن تيم ملى، نداش افزود: نداش
مسائل پناهندگان است. آنها اما مى توانند زير پرچم المپيك در رقابت ها شركت كنند.
باخ خاطرنشان كرد: ورزشكاران پناهنده نيز مانند 11 هزار ورزشكار ديگر از 206 كشور 
جهان، در دهكده المپيك اقامت خواهند داشت و مانند ورزشكاران ديگر از اين رقابت ها 
ــكاران پناهنده توسط IOC حمايت مى شود و مربى هم  لذت خواهند برد. تيم ورزش

در اختيار آنها قرار مى گيرد. هر ورزشكارى كه به مدال برسد، سرود IOC براى آنها پخش خواهد شد.

سرمربى فرانسوى آرسنال از شكست برابر سوانسى بسيار ناراحت و نااميد است. او در نشست خبرى بعد از 
بازى يك خبر تلخ هم براى هواداران تيمش داشت.

آرسنال در هفته بيست و هشتم رقابت هاى ليگ برتر انگليس در ورزشگاه خانگى خود 
از سوانسى پذيرايى كرد. انتظار مى رفت كه توپچى ها در اين ديدار به راحتى پيروز شوند 
تا شكست هفته گذشته برابر منچستر يونايتد را فراموش كنند، اما شاگردان آرسن ونگر 
در اين ديدار با نتيجه دو بر يك بازى را وگذار كردند تا نشان دهند كه نوسان زيادى دارند.

ونگر در نشست خبرى بعد از بازى بدشانسى را دليل نتيجه نگرفتن تيمش در اين ديدار 
ــوت به طرف دروازه ما زد و  ــيار بد شانس بوديم. سوانسى تنها دو ش دانست. او گفت: بس
ــد اين درحالى بود كه ما فرصت هاى زيادى را روى دروازه حريف  توانست به دو گل برس

خلق كرديم. واقعا شكست بسيار تلخ و ناراحت كننده اى بود. 
سرمربى توپچى ها در پايان سخنان خود يك خبر تلخ براى هواداران آرسنال داشت و آن 
اينكه پتر چك سنگربان اين تيم آسيب ديده است و او به ديدار هفته آينده برابر تاتنهام 

نخواهد رسيد.

حضور تيم « ورزشكاران پناهنده » در المپيك ريو خبر بد ونگر براى هواداران آرسنال

بررسى داليل قهر تماشاگران و ستاره هاى فوتبال با يكديگر؛

وقتـى همـه مقصرنـد

شنا در انتظار چراغ سبز گمرك
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داستانحکایت

 زن و ش��وهری می خواس��تند به دیدار دوس��تی بروند که 
در چند کیلومت��ری خانه آنه��ا زندگی می ک��رد. در راه به 
 یاد آوردند، بای��د از پلی قدیم��ی بگذرند که ایم��ن به نظر 
نمی رسید. با یادآوری این موضوع زن دچار تشویش و نگرانی 
شد و از شوهرش پرسید: با آن پل چه کنیم؟ من نمی خواهم 
از روی آن بگذرم. قایقی هم در آنجا نیس��ت ک��ه ما را به آن 

سوی رودخانه ببرد.
مرد گفت: آه، من ب��ه فکر این پل نبودم. به راس��تی این پل 
برای عبور خطرناک است. فکرش را بکن، ممکن است وقتی 
ما از روی آن عبور می کنیم، فرو بریزد و ما در رودخانه غرق 

شویم. زن ادامه داد: یا فکرش را بکن، تخته پوسیده ای قدم 
 بگ��ذاری و پایت بش��کند. در آن صورت چه کس��ی از من و 

بچه ها مراقبت خواهد کرد؟
 مرد با وحش��ت گفت: نمی دان��م اگر پای من بش��کند چه 
بر سر ما خواهد آمد؛ شاید از گرسنگی بمیریم. این گفت و گو 

همچنان ادامه داشت.
زن و شوهر، هر دو نگران بودند و انواع باالها و حوادث ناگواری 
 را که ممک��ن بود برای آنه��ا پیش بیاید، تص��ور می کردند، 
تا سرانجام به پل رس��یدند. اما در اوج نا باوری دیدند که پل 
 جدیدی به جای پل قبلی س��اخته شده اس��ت و به سالمت 

از آن عبور کردند.
نگذار موریانه نگرانی بنای زندگی ات را ویران کند.

مرد و زنی نزد شیوانا آمدند و از او خواستند برای بدرفتاری 
فرزندان شان توجیهی بیاورد.

مرد گفت: من همیشه س��عی کرده ام در زندگی به خداوند 
معتقد باشم. همسرم هم همین طور، اما چهار فرزندم نسبت 
 به رعایت مس��ایل اخالقی بی اعتنا هس��تند و آبروی ما را 
در دهکده برده اند. چرا با وجودی که هم من و هم همسرم 

به خدا ایمان داریم، دچار این مشکل شده ایم؟
شیوانا به آن ها گفت: س��اختمان خانه خود را برایم تشریح 

کنید.
مرد با تعجب ج��واب داد: این چه ربطی ب��ه موضوع دارد؟ 

حیاط بزرگ است و دیوارهای کوتاهی دارد. یک ساختمان 
 بزرگ وس��ط آن قرار گرفته که داخ��ل آن اتاق های بزرگ 
با پنجره های بزرگ، اثاثیه درون ساختمان هم بسیار کامل 
اس��ت. در گوش��ه حیاط هم انبار بزرگی داریم، آن سوی 

حیاط هم آشپزخانه و حمام و توالت قرار گرفته است.
شیوانا پرسید: درون این خانه بزرگ چه قدر خدا دارید؟

زن با تعجب پرسید: منظورتان چیست! مگر می توان درون 
خانه خدا داشت؟

شیوانا گفت: بله! فقط اعتقاد داشتن کافی نیست! باید خدا 
را در کل زندگی پخش کرد و در هر بخش از زندگی و فکر 
 و کارمان س��هم خدا را هم در نظر بگیری��م. برایم بگویید 
در ه��ر ات��اق چه ق��در جا ب��رای کاره��ای خدای��ی کنار 

گذاشته اید؟ آیا تا به حال در آن منزل برای فقیران مراسمی 
 برگزار کرده اید؟ آیا از آن آش��پزخانه برای پختن غذا برای 
 در راه مانده ه��ا و تهی دس��تان اس��تفاده ای شده اس��ت؟ 
آیا پرده ای که به پنجره ها آویخته اید نقشی خدایی بر آن ها 
وجود دارد؟ بروی��د و ببینید چه ق��در در زندگی خودتان 
خدا را پخش کرده اید و رد پای خ��دا را در کجاهای منزل 
 تان می توانید پیدا کنید. اگر چهار فرزند ش��ما به بی راهه 
کشانده شده اند، این نشان آن است که در آن منزل، حضور 
خدا را کم دارید. اعتقادی را که مدعی آن هستید به صورت 
عملی در زندگی تان پخش کنی��د، خواهید دید که نه تنها 
فرزندان تان بلکه بس��یاری از جوانان و پیروان اطراف شما 

هم به راه راست کشانده خواهند شد.

کاندراشکین مبهوت شد و بانگ زد:
- تحت تعقیب؟ بله ، تازگی دارد. هیچ نمی دانس��تم. راستی هم تا تکلیف شما 

معلوم نشود نمی توانید زن بگیرید. خوب، شما خیلی اختالس کرده اید؟
- صدوچهل هزار منات.

- بله. مبلغ گزافی است. بلی، واقعا هم، از این کار بوی تبعید به سیبری می آید. 
این طور دختره ممکن اس��ت مفت از بین برود. در این صورت کاری نمی شود 

کرد، خدا به همراه.
میلکین نفس��ی به راحتی کش��ید و دس��تش را به طرف کاله��ش دراز کرد. 

کاندراشکین کمی فکر کرد و چنین ادامه داد:
 - اگر چه، اگر ناستاس��یا شما را دوس��ت دارد، می تواند، با ش��ما به آنجا بیاید. 
عشقی که حاضر به فداکاری نباشد عشق نیست! ضمنا استان تومسک خیلی 
حاصل خیز است. در سیبری، باباجان، خیلی بهتر از اینجا می شود زندگی کرد. 

اگر عیال وار نمی بودم خود من هم می رفتم. می توانید خواستگاری کنید!
میلکین فکر کرد:» عجیب شیطانی اس��ت! حاضر است دخترش رابه اهریمن 

بدهد تا از سر خودش باز کند. «
او باز با صدای بلند گفت:» مطلب هنوز تمام نشده است. مرا تنها برای اختالس 
محاکمه نخواهند کرد، بلکه برای جعل و تقلب در اس��ناد دولتی هم محاکمه 

خواهند کرد.
- هیچ تفاوتی نمی کند، مجازات همه یکی است!

- تفو!
- چه خبرست که این طور بی محابا تف می کنید؟

- هیچ، گوش کنید، من هنوز تمام حقایق را به ش��ما نگفته ام، مجبورم نکنید 
مطلبی را که از اسرار مگوی زندگی من است فاش کنم، راز وحشتناکی است!

- هیچ میل ندارم اسرار شما را بدانم! اهمیتی ندارد!
کی ریل، تیمایه ویچ؛ خیلی اهمیت دارد، اگر بش��نوید، بدانید من کیس��تم، از 
 من به کلی روی گردان می شوید، من جنایتکار محکوم به اعمال شاقه هستم و 

به سیبری تبعید شده بوده ام، ولی از آنجا فرار کرده ام!!!
کاندراشکین مانند مار گزیده از جلو میلکین به عقب جست و در جایش خشک 
شد. دقیقه ای ساکت و بی حرکت ایستاده، با چشمان وحشتبار به میلکین نگاه 

می کرد، بعد توی صندلی راحتی افتاد و ناله کرد:
- هیچ انتظار نداشتم، چه ماری را روی سینه ام پرورانده ام! بروید! برای رضای 

خدا بروید! بروید، که دیگر من شما را نبینم! آخ!
میلکین کالهش را برداشت و با وجد و سرور به طرف در رفت.

ناگهان کاندراشکین او را صدا کرد:
- صبر کنید، پس چرا تا حاال شما را بازداشت نکرده اند!

- اسم را عوض کرده با اس��م دیگر زندگی می کنم، مشکل بتوانند مرا بازداشت 
کنند.

- شاید شما تا دم مرگ هم بتوانید همین طور زندگی کنید، که هیچ کس نفهمد 
 شما کیستید، صبر کنید، االن ش��ما آدم شرافتمندی هستید، مدتی است که 
 از کرده  خود نادم ش��ده اید. دس��ت خدا همراه ت��ان، هرچه باداباد، عروس��ی 

کنید!
سراپای میلکین غرق عرق شد، دیگر باالتر از اینکه خود را محکوم به اعمال شاقه 
و فراری از سیبری معرفی کرده بود، نه دروغی به خاطرش می رسید، نه محلی 
برای درغگویی بود و فقط یک راه نجات باقی مانده بود آن هم عبارت از این بود، 
که ننگ و رسوایی را بر خود هموار کند و بدون ذکر علت و دلیل فرار کند، او دیگر 

حاضر بود یواشکی از در بیرون برود، که فکری به مغزش رسید... 

آن دخت��ر، گیس��وانش نباخت��ه اس��ت! آن 
 زن، تمرین س��کوت م��ی کن��د و آن کودک، 
خواب های ش��یرین را جای عروسک، در بغل 

می گیرد.
بیا کمی به فکر آن سوتر از این جا باش!

 بی��ا، آی جوانمرد! ب��ا گرمای دس��ت هایت، 
چراغ خاموش کومه نشینان را روشن کن!

چه می ش��د اگر نبود دل بس��تگی ما آدم ها 
به هم؟

 ش��اید » با ه��م ب��ودن « را بر صفح��ه های 
 فطرت مان نوش��ته ان��د که» بی ه��م بودن« 

تلخ است و تحمل ناپذیر.
از من تا تو فاصله ای نیست، جز برداشتن یک 

قدم به عشق.
زمستان سرد و س��وزان تنهایی را فقط به هم 

پیوستن...
دست های من و توست که گرم خواهد کرد.

زمین سرد است، اما آتش مهر قلب های مومن 
 در سراس��ر گیتی نه تنها کلب��ه های خویش،

که کلبه همسایگان را نیز برقرار و برافروخته 
نگاه خواهند داشت.

آری، سیاره خاکی ما بر مدار وحدت دل های 
عاشق می گردد؛

دل های زنده به عشق انسانیت.
زمین، ملک هم��ه فرزندان آدم اس��ت و این 
ملک مش��اع، تنها با نوع دوستی خواهد پایید 

و با گذشت.
آنچه بهت�ر زیس��ت�ن را در ای�ن سرزمین دور 
برای م��ان ف�راه�م م�ی آورد، این اس��ت که 
همگی مان زیر یک سایبان بنشینیم؛ سایبان 

محبت و نیکی.
 کلبه هایی س��رد و خاموش، با دس��ت هایی 

ترک ترک و پینه بسته.
این کوچه های باریک، روایت رنج های توست؛

 وقتی که نمی دانی س��فره خالی ات را چگونه 
بر کودکانت بگشایی.

به ریگزاران داغ دلت می اندیشم؛ به تو که روح 
فسرده ات را به دندان گرفته ای...

و شب های بی مهتابت را هیچ چراغی روشن 
نمی کند.

آمده ام که دستان خاکی ات را در دست های 
مهربانی ام بگیرم...

تا روزهای سردت را خورش��ید امید، چراغان 
کند.

آمده ام تا آفتاب را بر سفره های عشق، قسمت 
کنیم.

آدم��ی بن��ده محبت اس��ت و هر چ��ه نتواند 
 س��نگ خ��ارای قلب��ش را بگش��اید، محبت 

خواهد توانست.
هر چه رنگ و لعاب دیگر، همچون برگ های 

پاییز می ریزند...
 ول��ی رن��گ و ب��وی محب��ت، هرگ��ز کهنه 

نخواهد شد...
و حافظه جهان، دس��ت های نیکوکار را از یاد 

نخواهد برد.

گدایان بینی اندر روز محشر
به تخت ملک بر چون پادشاهان

چنان نورانی از فر عبادت
که گویی آفتابانند و ماهان

تو خود چون از خجالت سر برآری
که بر دوشت بود بار گناهان

اگر دانی که بد کردی و بد رفت
بیا پیش از عقوبت عذرخواهان

***
ای طفل که دفع مگس از خود نتوانی

هر چند که بالغ شدی آخر تو آنی
شکرانه  زور آوری روز جوانی
آنست که قدر پدر پیر بدانی

***
چو می دانستی افتادن به ناچار
نبایستی چنین باال نشستن

به پای خویش رفتن به نبودی
کز اسب افتادن و گردن شکستن؟

***
مگسی گفت عنکبوتی را

کاین چه ساقست و ساعد باریک
گفت اگر در کمند من افتی

پیش چشمت جهان کنم تاریک
***

چو رنج برنتوانی گرفتن از رنجور
قدم ز رفتن و پرسیدنش دریغ مدار
هزار شربت شیرین و میوه  مشموم

چنان مفید نباشد که بوی صحبت یار
***

سخن گفته دگر باز نیاید به دهن
اول اندیشه کند مرد که عاقل باشد
تا زمانی دگر اندیشه نباید کردن
که چرا گفتم و اندیشه  باطل باشد

تقسیم شادی ها   نامزد و پدرجان عروس 
قسمت سوم

- این متن خیلی به دلم نشست؛
دهن این مردم همیشه بازه... 

پولدار باشی، میگن دزده
ساده باشی، میگن بدبخته... 

زیاد گردش بری، میگن وله... 
تو خونه باشی، میگن افسردس... 
خوشگل باشی، میگن مورد داره...

مرامت مردونه باشه، میگن دنبال فالنه... 
پس بذار هر چه میخوان بگن... 

خدای توست که باید تو را قضاوت کند و بس...
 پس لذت بب��ر از زندگی��ت که دیگه ب��ه امروز 

بر نخواهی گشت...!!!
- به ابوس��عید ابوالخیر گفتند: فالنی قادر است 

پرواز کند. 
گفت: این که مهم نیست، مگس هم می پرد. 

گفتند: فالنی را چه می گویی؟ روی آب راه می رود!

گفت: اهمیتی ندارد، تک��ه ای چوب نیز همین 
کار را می کند. 

گفتند: پس از نظر تو شاهکار چیست؟
گفت: اینک��ه در میان مردم زندگ��ی کنی ولی 
هیچ گاه به کسی زخم زبان نزنی، دروغ نگویی، 
کلک نزنی و سو استفاده نکنی و کسی را از خود 

نرنجانی. این شاهکار است.

 ش��یرین ترین توت ها، پای درخ��ت می ریزد، 
در حالی که ما برای چیدن توت های کال، چشم به 

باالترین شاخه ها دوخته ایم... 
 ای��ن اس��ت حکای��ت ندی��دن بهتری��ن ه��ا، 
 برای صدقه دادن، ت��وی جیب های م��ان به دنبال 

کم ترین مبلغ می گردیم...
آن وق��ت از خداوند باالترین درج��ه نعمت ها را هم 

می خواهیم!!!
چه ناچیز می بخشیم و چه بزرگ تمنا می کنیم!!!

 ما آدم ها معموال با غمگین بودن و افسرده شدن 
و غصه خوردن و ش��کایت کردن و در سطح زندگی 
کردن، خیلی راحت تر هستیم، تا شاد بودن، آرامش 
 داش��تن، مثبت نگاه کردن و عمی��ق زندگی کردن. 

می دونید چرا؟
غمگین ب��ودن و افس��رده ش��دن و غص��ه خوردن 
و ... به نوعی، س��قوط محس��وب میش��ن و سقوط 

 همیشه آس��ونه و نیاز به صرف هیچ انرژی ای نداره. 
 ام��ا ش��اد ب��ودن و مثب��ت ن��گاه ک��ردن و عمیق 
زندگی کردن و پیشرفت کردن، از نوع صعود هستند 
و صعود همیشه سخت تره و نیاز داره که انرژی براش 
صرف کنیم. اما هیچ لذتی با لذت صعود برابری نمی 

کنه! زندگی تون سرشار از صعود.
 دوستی می گفت: عاشق دو نفرم، پت و مت!

گفتم: حتما به خاطر اینکه خیلی خنده دارن.
گفت ن��ه، به خاطر اینک��ه دنیا رو هم خ��راب کنن، 

همدیگر رو خراب نمی کنن. 
 تنها آب های آرام هستند که چهره ها رو، بدون 

انحراف و درست نشان می دهند. 
بنابراین تنها ذهن های آرام می توانند درک شایسته 

و درستی از زندگی داشته باشند. 
زندگی را رنگ بزن، رنگ شادی. 

نگذار او رنگت کند، به رنگ غم.

۳- قاتل یاب
 وس�ایل مورد نیاز: ش��ب! یک عدد خ��ودکار، 

کاغذ به تعداد افراد شرکت کننده.
تعداد نفرات: سه نفر به باال.

نحوه بازی: تعداد شرکت کننگان بخت برگشته را 
بشمارید و به همان تعداد کاغذهای کوچک تهیه 
کنید. تمام کاغذها سفید می مانند جز یکی از آنها 
که با کلمه قاتل تزیین می شود! کاغذها را تا کنید 
و تکان بدهید و بعد از هرکس��ی بخواهید یکی از 

آنها را بردارد.
هیچ کس نباید بداند در کاغذ دیگران چه نوشته 

شده و قاتل چه کسی است.
اگر دوستان ش��ما پایه هس��تند و از هیجان زیاد 
خوش ش��ان می آید، چراغ ها را خاموش کنید و 
از قاتل بخواهید قربان��ی اش را انتخاب کند. تنها 
کسی که حق دارد بقیه را بگیرد، قاتل است. فرد یا 

افراد مقتول بعد از مقتول شدن)!( جیغ می زنند 
و می نشینند.

شما چراغ را روشن می کنید و اعضای گروه باید 
حدس بزنند قاتل چه کس��ی بوده است. قاتل هم 
می تواند افراد را گول بزند و آنها را به یک نفر دیگر 
مشکوک کند. بازی به همین روند و با خاموش و 
روشن کردن چراغ ادامه پیدا می کند تا در نهایت 

اسم قاتل به زبان یکی از حاضرین بیاید.
جرزنی: در این بازی شما می توانید به شناسایی 
افراد نمکه زده هم نایل شوید. این افراد که معموال 
در بس��یاری از جمع ها حضور دارند، برگه سفید 
 را برداش��ته اند، اما طی بازی خودشان را قاتل جا 
 م��ی زنند تا ب��ه خیال خودش��ان، روند ب��ازی را 
هیجان انگیزتر کنند. قبل از ش��روع بازی، تنبیه 
این افراد را با صدای بلن��د اعالم کنید تا از عواقب 

نمکین بعدی مصون بمانید.

زیبا وخواندنی  بازی های جالب در میهمانی های نوروزی

از کاه کوه نسازید چقدر خدا داری؟

کاریکاتور ) حاجی فیروز (

ضرب المثل

اگر یک نفر از رازی خبردار باش��د و بروز دادن 
آن، باعث زحمت و گرفتاری خودش با دیگری 

بشود به او می گویند شتر دیدی ندیدی.
 گویند: س��عدیاز دیاری به دیار دگر می رفت. 
در راه چش��مش به جای پای ی��ک مرد و یک 
ش��تر افتاد که از آنجا عبور کرده بودند. کمی 
که رفت جای پنجه های دس��ت مسافر را دید 
که به زمین تکیه داده و بلند شده، پیش خود 
گفت: » سوار این شتر زن آبستنی بوده « بعد 
یک طرف راه مگس و طرف دیگر پشه به پرواز 
دید پیش خود گفت: » یک لنگه بار این ش��تر 

عسل، لنگه دیگرش روغن بوده « باز نگاهش 
به خط راه افتاد دید علف های یک طرف جاده 
چریده شده و طرف دیگر نچریده باقی مانده؛ 
گمانش برد: » شتریک چشم کور، یک چشم 

بینا داشته است. «
از قض��ا خیاالت س��عدی همه درس��ت بود و 
ساربانی که از مقابلش گذش��ته بود به خواب 
م��ی رود و وقتی ک��ه بیدار می ش��ود می بیند 
شترش رفته است. او س��رگردان بیابان شد تا 
به سعدی رسید. پرسید: » شتر مرا ندیدی؟ « 
سعدی گفت: »ترا شتر یک چشم کور نبود؟« 
مرد گفت: » آری « گفت: » یک لنگه بار شتر 
عس��ل، لنگه دیگ��رش روغن نب��ود؟ « گفت: 

»آری« گفت: »زن آبستنی بر شتر سوار نبود؟« 
گفت: » چرا « س��عدی گفت: »م��ن ندیدم!« 
مرد ساربان که همه نش��ان ها را درست شنید 
اوقاتش تلخ شد و گفت: » شتر مرا دزدیده ای 
همه نشانی ها نیز صادق است. « بعد با چوبی 
که در دست داشت شروع کرد سعدی را زدن. 
سعدی تا خواست بگوید من از روی جای پا و 
عالمت ها فهمیدم چند تایی چوب س��اربانی 
 خورده بود، وقتی مرد س��اربان ب��اور کرد که 
او شتر را ندزدیده راه افتاد و رفت. سعدی زیر 

لب زمزمه کرد و گفت:
سعدیا چند خوری چوب شترداران را    

تو شتر دیدی؟ نه جا پاشم ندیدم!

شتر دیدی؟ ندیدی
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اخبار كوتاه

ــه تصادف جاده اي و  ــتان از وقوع س ــاني پليس اس رييس مركز اطالع رس
جان باختن چهار نفر و مجروح شدن پنج نفر خبر داد.

ــواري پژو 405 به علت  سرهنگ غالمرضاشهرياري گفت: يك دستگاه س
ــد كه راننده و  ــو در محور جرقويه – محمدآباد واژگون ش عدم توجه به جل
يك نفر از سرنشيان اين خودرو در دم جان باختند و سه سرنشين ديگرش 
ــدند. وي ادامه داد: همچنين در حادثه اي ديگر يك  ــدت  مجروح ش به ش
ــدم توجه به جلو  ــتگاه وانت پيكان در محورميمه- دليجان به علت ع دس

واژگون شد كه راننده آن فوت كرد و سرنشين مجروح شد.
شهرياري از برخورد يك دستگاه كشنده اسكانيا با يك كاميون بنز خبر داد 
و اظهار داشت: اين حادثه به علت عدم توجه به جلوي كشنده اسكانيا اتفاق 

افتاد كه در اثر آن، راننده كاميون جان باخت و راننده اسكانيا مجروح شد.
رييس مركز اطالع رساني پليس استان اصفهان ضمن اشاره به اين كه يكي 
از مهم ترين عوامل در رانندگي هوشياري و توجه كامل به جلو و اطراف است 
از رانندگان خواست: پس از رفع خستگي و با سرعت مطمئنه رانندگي كنند 

تا شاهد بروز اين گونه حوادث نباشيم.

فرمانده انتظامى شهرستان 
ــك  ــف ي ــان از توقي اصفه
ــى قير مذاب  محموله20 تن
ــي از يك  ــاق در بازرس قاچ

كشنده دانگ فنگ خبر داد.
ــن ياردوستى   سرهنگ حس

اظهار كرد: در راستاي مبارزه 
ــاق كاال و ارز  ــل قاچ با معض
ــان،  ــــهر اصفهــ در كالنش
ماموران انتظامي شهرستان 
ــنده دانگ فنگ حامل قير مذاب  ــتگاه كش اصفهان از تردد يك دس

قاچاق در يكى از محورهاى مواصالتى مطلع شدند.
ــي و برنامه ريزي عملياتي،  وى افزود: پس از هماهنگي با مقام قضاي

اين خودرو شناسايي و متوقف شد.
ــتان اصفهان تصريح كرد: در بازرسي از اين  فرمانده انتظامى شهرس
خودرو، مقدار20 تن قير مذاب قاچاق كشف و راننده دستگير و همراه 

پرونده به مراجع قضايى تحويل داده شد.
ــان كرد: قاچاق يكى از عوامل برهم زننده نظم  ــتى خاطرنش ياردوس

اقتصادى جامعه و مبارزه با قاچاقچيان در اولويت كارى پليس است.

ــاله كه مبلغ130 ميليون ريال به صورت اينترنتى  يك نوجوان 17 س
از حساب يكى از اقوام نزديكش برداشت كرده بود، دستگير شد.

ــار كرد:  ــان اظه ــتان اصفه ــانى پليس اس ــز اطالع رس ــس مرك ريي
ــت غيرمجاز مبلغ130  ــكايت مردى جوان مبني بر برداش در پى ش
ميليون ريال از حساب وى، رسيدگي به موضوع در دستور كار ماموران 

پليس فتا شهرستان فالورجان قرار گرفت.
سرهنگ غالمرضا شهريارى افزود: ماموران با انجام يك سرى كارهاى 
ــاكي بود شناسايي و  ــارق را كه از اقوام ش ــدند س تخصصي موفق ش

دستگير كنند.
وى تصريح كرد: فرد سارق، هنگامي كه با مستندات پليس روبرو شد، 
به بزه انتسابى اعتراف كرد و پس از تشكيل پرونده براى سير مراحل 

قانونى به مراجع قضايى تحويل داده شد.
ــح كرد:  ــتان اصفهان تصري ــس اس ــانى پلي ــس مركز اطالع رس ريي
ــاكى،  ــر بانك ش ــز دوم كارت عاب ــت آوردن رم ــه دس ــا ب ــم ب مته

اقدام به سرقت از حساب وى كرده بود.
شهريارى خطاب به شهروندان توصيه كرد: اطالعات بانكى خود شامل 
رمزهاى عابر بانك، به خصوص رمز دوم خود را در اختيار ديگران قرار 
ــاب به صورت دوره اى،  ــگيرى از سرقت حس ندهيد و به منظور پيش

رمزهاى عابر بانك خود را تغيير دهيد.

ــف 106 كيلو و600 گرم  فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا از كش
ــوداگر مرگ طي دو عمليات جداگانه  ــه س ــتگيري س ترياك و دس

خبر داد.
ــتگاه ايست و بازرسي  ــرهنگ حميد اميرخاني گفت: ماموران ايس س
شهيد امامي اين شهرستان حين كنترل خودروهاي عبوري و نظارت 
ــتگاه وانت نيسان يخچال دار  بر تردد خودروهاي عبوري به يك دس

مشكوك شدند و آن را متوقف كردند.
 وي ادامه داد: در بازرسي از اين خودرو، 66 كيلو و600 گرم ترياك كه 

به طرز ماهرانه اي جاساز شده بود، كشف شد.
ــرهنگ امير خاني افزود: در يك عمليات ديگر كه توسط ماموران   س
ــهيد امامي انجام شد،40 كيلو گرم ترياك  انتظامي ايست بازرسي ش

در بازرسي از يك كاميون بادسان  كشف شد.
 اين مقام انتظامي بيان داشت: در مجموع اين دو عمليات، دو خودرو 
ــير مراحل قانوني  ــتگير كه جهت س توقيف و سه سوداگر مرگ دس

به مراجع قضايي تحويل داده شدند. 
 فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا خاطر نشان كرد: نيروي انتظامي 
ــورد قاطع و قانوني  ــوداگران مرگ و قاچاقچيان موادمخدر برخ با س

خواهد كرد و اجازه فعاليت به آنها نخواهد داد.

4كشته و 5 مجروح 
در جاده هاي اصفهان

فرمانده انتظامى؛

توقيف20 تن قير مذاب قاچاق
در اصفهان 

عامل سرقت اينترنتى 130 ميليونى 
در اصفهان، نوجوانى 17 ساله بود

توقيف 106 كيلو ترياك در شهرضا

ــهراب نگذشته بود كه  هنوز سه سال از عقد مهسا و س
جنازه پتوپيچ شده مهسا روبروى در خانه شان پيدا شد.

ــان  ــده بودند. يك نگاه ش ــه جمع ش اهالى محل هم
به جنازه مهسا و نگاه ديگرشان به ساختمان چهار طبقه 

باالى سر او بود.
انگار مهسا خودش را از پشت بام پرت كرده بود پايين. 
ــناكى مى زد: « من سهراب را  ــايه حرف ترس زن همس

ديدم كه مهسا را از باالى پشت بام هل داد پايين. »
ــد كه ناگهان جنازه مهسا  ــت همهمه بلند مى ش داش
كمى تكان خورد، زن جوان هنوز زنده بود: « زنگ بزنيد 

اورژانس بيايد. »
ــيدند،  ــس كه به محل رس ــت كالنترى و آمبوالن گش
از دور، سر و كله سهراب هم پيدا شد. يكى از همسايه ها 
ــاله خود را به آمبوالنس  او را خبر كرده بود. مرد 31 س
ــا را گرفت، يخ بود.  ــت مهس ــد. دس ــاند و سوار ش رس
ــى داد. كبود  ــش را تكان م ــت و پاي او هرازگاهى دس
ــود، اما  ــش بلند ش ــت از جاي ــده بودند. مى خواس ش

نمى توانست. معلوم بود درد دارد.
ــه اتاقك آمبوالنس را كنار زد و از مامور  سهراب شيش
اورژانس پرسيد: « چه اتفاقى افتاده؟ » مامور اما دقيق 
ــموميت باشد، زنت قرص  نمى دانست: « فكر كنم مس

مصرف مى كند؟ مواد مى كشد؟ »
ــهراب با اين حرف مامور اورژانس، ياد سه روز پيش  س
ــتان برد و بستريش كرد،  ــا را به بيمارس افتادكه مهس
ــا اصرار خودش  ــتر در آنجا نماند و ب اما او يك روز بيش

به خانه برگشت.
ــيدند، دكتر نور چراغ قوه اش را  ــتان كه رس به بيمارس
ــتارها به او سرم وصل  ــا انداخت و پرس در چشم مهس
ــهراب موبايلش را  ــا، س كردند. در ميان ناله هاى مهس
برداشت و به مادرخانمش زنگ زد: « الو، صدايم مى آيد؟ 

مهسا از پشت بام افتاد پايين. »
ــتان  ــا خود را به بيمارس وقتى پدر، مادر و برادر مهس
ــهراب كار انتقال او را به بيمارستانى ديگر  رساندند، س
انجام داده بود. پزشك گفته بود مهسا در كماى عميق 
ــتر و بيشتر شد تا ساعت سه  است و عمق اين كما بيش

نصف شب، به مرگ مهسا كشيد.
ــردخانه بردند و سهراب  ــدش را به س او كه مرد، جس
ــاب و كتاب  ــا او گريه نمى كرد. حس را خبر كردند. ام
ــى بگيرد و سر خانه و  كرده بود تا يك ماه ديگر، عروس

زندگى شان بروند.
سهراب به در سردخانه خيره شده بود كه صداى مامور 
پليس او را به خود آورد: « شما به اتهام قتل همسرتان 
ــتبند زدند و او را به كالنترى  بازداشت هستيد. » و دس

بردند.
ــهراب،  ــه ثابت مى كرد، س ــت ك پليس مداركى داش
آن چنان كه نشان مى دهد در مرگ همسرش بى گناه 
ــا »  ــاى پرونده « مرگ مهس ــت. بازجو در برگه ه نيس

ــهراب دقايقى قبل از حادثه، به خانه  نوشته بود كه س
ــا را كتك زده و از باالى پشت بام به پايين  رفته، مهس
پرتاب كرده است. اما سهراب، اتهام قتل را قبول نداشت.
مى گفت يك ساعت قبل از حادثه در مغازه بوده و شاهد 
هم دارد: « آن روز مستاجر طبقه سوم خانه ام زنگ زد، 
ــوى در و ناله مى كند.  ــك خانمى افتاده جل گفت كه ي
ــت. وقتى  ــش، هفت دقيقه راه اس ــازه تا خانه ش از مغ
ــيدم، آمبوالنس، پليس و30 نفر جمع شده بودند.  رس
ــدم. سوارش كه شدم  از پشت به آمبوالنس نزديك ش
ــكان مى داد.  ــت و پايش را ت ــت. دس ديدم، زن من اس
ــتم يك ليوان آب به او بدهم.  ــت. فقط توانس درد داش
وقتى رسيديم بيمارستان، ساعت سه شب فوت كرد. »

ــهراب را كه  ــى چيزها لو رفت. س در بازجويى اما خيل
انداختند بازداشتگاه، ياسمن، دوست مهسا به كالنترى 
رفت و به بازپرس گفت كه مهسا دل خوشى از سهراب 
ــت و يك هفته قبل از مرگش، به دست او كتك  نداش
خورده و سرش به ديوار كوبيده شده بود. پدر و مادرش 
ــان از سهراب  هم مدت ها دنبال گرفتن طالق دخترش

بودند.
ــه ماموران آگاهى گفته  دكتر معالج هم در تحقيقات ب
ــهراب آن چنان ناراحت  بود كه پس از مرگ مهسا، س
ــا  ــهراب و برادر مهس ــود. او در حرف هاى س ــده ب نش
ــدن او از باالى  ــرت ش ــدام از پ ــنيده بود كه آنها م ش

ساختمان و خودكشى اش حرف مى زدند.
در برگه هاى پزشكى قانونى هم در شرح معاينه جسد 
نوشته شده بود: « در بدن متوفى – مهسا – آثار ضرب 
ــر كه نشان دهنده  ــتم، پارگى و كبودى پوست س و ش

وارد آمدن ضربه به سر است، ديده مى شود. »
مدارك پليسى مى گفت سهراب در مرگ مهسا نقش 
دارد؛ او را كتك زده، در پتو پيچيده و از ارتفاع 15 مترى 

به پايين پرت كرده است.
در يك كالم، او قاتل مهسا است. پس طولى نكشيد كه او 
را به زندان انداختند و نخستين جلسه دادگاه رسيدگى 
به پرونده اش را برگزار كردند. اما مرگ مهسا آن چنان 
پرابهام بود كه قضات با يك بار رسيدگى به نتيجه قطعى 

نرسيدند.
در گزارش كميسيون پزشكى قانونى هم آمده بود كه 
«به دليل پراكندگى جراحات بدن مهسا، احتمال وقوع 
ــود دارد.»  ــقوط از ارتفاع، قويا وج مرگ او به دليل س
پس سهراب، پس از مدتى، بدون اينكه حكمى برايش 
ــد، با قرار وثيقه از زندان بيرون آمد و  ــده باش صادر ش

در انتظار جلسه بعدى ماند.
و اين جلسه در شعبه دهم دادگاه كيفرى استان تهران 
ــه هم مرگ مهسا را  ــهراب در اين جلس ــيد؛ س فرا رس
ــاعت بعد از فوت مهسا،  ــت: « چند س خودكشى دانس
همراه برادرش به اتاقش رفتيم، روى زمين پاكت قرص 

خالى پيدا كردم. »
ــقوط  ــا را « قطعا » س ــرگ مهس ــهراب، م ــل س وكي
خودخواسته از ارتفاع مى داند و در نقطه مقابل او، وكيل 
ــل مى نامد. تا حكم  ــهراب را قات اولياى دم، قاطعانه س
ــود، معلوم نخواهد شد كه آيا سهراب  دادگاه صادر نش
ــهر مى گردد يا بى گناهى  قاتلى است كه آزادانه در ش
است كه با خودكشى مهسا، به دروغ، برچسب قتل روى 

پيشانى اش خورده است.

اخبار

برچسب قتل روى پيشانى سهراب 

ابالغ راى
12/256 كالسه پرونده:94-962 شــماره دادنامه:1839-94/11/25 تاريخ 
رسيدگى: 94/11/21 مرجع رسيدگى: شعبه 9 شوراى حل اختالف اصفهان 
خواهان: محمدجواد خان محمدى به نشــانى اصفهان – بلوار كشاورز – 
بين فلكه ارتش و سه راه ســيمين فروشگاه مجاز ايسكو خوانده: نويد اله 
دادى به نشانى مجهول المكان خواســته: فسخ مبيع نامه مورخ 93/7/22 
مقوم به مبلغ 20/000/000 ريال و استرداد خودروى تويوتا پرادو به شماره 
انتظامى 313ى79ايران13 مقــوم به مبلغ 30/000/000 ريــال به انضمام 
مطلق خسارات قانونى گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت 
آن به كالسه فوق و طى تشــريفات قانونى و اخذ نظريه مشورتى اعضاء، 
قاضى شــورا ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور 
راى مى نمايد. راى قاضى شــورا: در خصوص دعــوى آقاى محمد جواد 
خان محمدى به طرفيت نويد اله دادى به خواســته فســخ بيع نامه مورخ 
92/7/22 مقــوم به 20/000/000 ريال و اســترداد خــودروى تويوتا پرادو 
به شــماره انتظامى 313ى79ايران13 مقوم به مبلغ 30/000/000 ريال به 
انضمام مطلق خســارات قانونى با توجه به محتويــات پرونده و مبايعه 
نامه ابرازى مورخ 92/7/22 ابرازى از ســوى خواهان كــه امضاء خواهان 
و خوانده در ذييل آن وجود دارد و اظهارات خواهان در جلســه رسيدگى 
مبنى بر اينكه طبق مبايعه نامه ابرازى يكدستگاه خودروى سوارى تويوتا 
پرادو را به آقاى نويد اله دادرى فروخته ام و در بيع نامه ذكر گرديده است 
چنانچه يكى از چكها پاس نگردد فروشنده مى تواند معامله را فسخ كند 
و طبق مبايعه نامه مبلغ خودروى مذكور يكصــد و چهل و هفت ميليون 
تومان مى باشد و خوانده از كل مبلغ طى چكها به شماره هاى 1- 191848 
مورخ 93/3/25 به مبلغ سيصد ميليون ريال و 2- 191847 مورخ 93/4/3 به 
مبلغ نود ميليون ريال و 3- 13536090 مورخ 93/4/22 به مبلغ دويســت و 
بيست ميليون ريال (شصت و يك ميليون تومان) ثمن معامله را پرداخت 
نكرده اســت و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلســه رســيدگى 
حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى نيز به شورا ارائه ننموده است و شهود 
تعرفه شده خواهان طبق موازين شــرعى و قانونى لذا شورا به استناد به 
مواد 619و620و10و402و342و444و449 قانــون مدنى و مواد 198و519 
قانون آيين دادرســى مدنى حكم به اعالم فســخ بيع نامه مورخ 92/7/22 
و محكوميت خوانده به اســترداد يكدســتگاه خودروى تويوتــا پرادو به 
شــماره انتظامى 313ى79ايران13 به خواهان پس از مسترد نمودن ثمن 
پرداختى از سوى خواهان به خوانده به مبلغ هشتاد و هفت ميليون تومان 
و محكوميــت خوانــده به پرداخــت مبلغ بيســت و چهار هــزار تومان
 بابــت هزينــه دادرســى و مبلغ شــصت هــزار تومــان بابــت هزينه

 نشــر آگهى در حق خواهان صادر و اعالم مينمايد راى صادره غيابى و 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه مى باشد.م 
الف:34404 شــعبه نهم حقوقى مجتمع شماره دو شــوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

12/170 در خصوص پرونده كالســه 941017 خواهان عباسعلى سبزيان، 
حسين محمديان (وكيل خدارحمى) دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت 
مرتضى كاشفى تقديم نموده است وقت رســيدگى براى مورخ95/01/30 
ساعت10/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب 
در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.

م الف:34413 شــعبه 33 حقوقى مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف 
اصفهان 

اجراييه
شــماره   9410420350100571 اجراييــه: شــماره   12 /275
پرونــده:9409980350100182 شــماره بايگانــى شــعبه:940211 بموجب 
درخواست اجراي حكم مربوطه به شــماره9410090350103478 و شماره 
دادنامه مربوطه 9409970350101223 محكوم عليه حســين گودرزى فرزند 
غالمحسين مجهول المكان محكوم است به 1- پرداخت مبلغ 151/300/000 
ريال بابت اصل خواســته بانضمام خســارت تاخير تاديه بر مبناى نرخ 
تورم از تاريخ هر يك از چكها (1391/4/15 بــه مبلغ 126/300/000 ريال و 
1393/11/18 بــه مبلغ 25/000/000 ريال ) لغايت زمان وصول بر اســاس 
شاخص اعالمى بانك مركزى 2- پرداخت مبلغ 4/944/000 ريال بابت هزينه 
دادرسى و مبلغ 820/000 ريال بابت هزينه نشر آگهى و مبلغ 4/831/200 
ريال بابت حق الوكاله وكيل در حق محكــوم لها منا ودادى فرزند بيژن به 
نشــانى اصفهان، خيابان باهنر، تقاطع دوم، جنب پيتزا پاپيتال، پالك10.  
3- پرداخت مبلغ 7/656/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت. 
(ضمنا راى صادره غيابى اســت). محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ 
اجرائيه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد(ماده34 قانون اجراى 
احكام مدنى).2-ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد.3- مالى معرفى كند 
كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد 
يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشروح و مشتمل 
بر ميزان وجــوه نقدى كه به هر عنــوان نزد بانكها و موسســات مالى و 
اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق حسابهاى مذكور 
و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات 
او از اشخاص ثالث و نيز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر 
در اموال مذكور از زمان يك ســال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه 
دادخواست اعســار به مقام قضايى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم 
له بازداشت مى شود(مواد8و3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى1394). 
4 – خوددارى محكوم عليه از اعالم كامــل صورت اموال به منظور فرار از 
اجراى حكم حبس تعزيرى درجه هفت رادر پى دارد(ماده 34 قانون اجراى 
احكام مدنى و مــاده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحــوه اجراى محكوميت 
مالى1394). 5- انتقال مال بــه ديگرى به هر نحو با انگيــزه فرار از اداى 
دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب 
مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر 
دو مجازات مى شــود(ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى1394). 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم 
عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يــا توديع وثيقه يا معرفى كفيل 
توســط محكوم عليه خواهد بود.(تبصــره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجراى 
محكوميت مالى1394).م الف: 35072 شــعبه يك دادگاه عمومى حقوقى 

شهرســتان اصفهان
اخطار اجرايى

12/276 شماره:94-992 به موجب راى شــماره 98 تاريخ 94/2/20 حوزه 
بيستم شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه احمد كاظمى فرزند قربان مجهول المكان  محكوم اســت به 
پرداخت مبلغ چهار ميليون و ســيصد هزار ريال بابت اصل خواســته و 
پرداخت مبلغ يكصد و هفتاد هزار ريال بابت هزينه هاى دادرسى و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك (73/11/24) لغايت اجراى حكم 
و پرداخت نيم عشــر حق االجرا در حق خواهان محسن دردشتيان فرزند 
على شغل كاسب به نشانى اصفهان مشتاق دوم، خ مهر، بن بست رضائى، 

پالك 251. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا 
بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به بدهد يــا مالى معرفى كند كه 
اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم 
نمايد.م الف:35040 دفتر شعبه 20 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف 

شهرســتان اصفهان 
اخطار اجرايى

12/277 شماره:93-1006 به موجب راى شماره 277 تاريخ 94/4/29 حوزه 
25 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليها 1- نجاته معرفاوى فرزند محمــد 2- عليرضا پرويززاده فرزند گنج 
على به نشانى هشت بهشت شرقى، خ 36 كوچه صاحب الزمان، مجهول 
المكان محكوم اســت به محكوميت خواندگان به مبلغ 10/000/000 ريال 
به صورت تضامنــى در حق خواهان به عالوه حــق الوكاله وكيل و مبلغ 
150/000 ريال هزينه دادرسى در حق خواهان صندوق مهر امام رضا (ع) به 
نمايندگى مهدى خلجى با وكالت محمد امين بصيرى به نشــانى خ شيخ 
صدوق شمالى، كوچه شماره 30 (آسياب) پالك 111 و نيم عشر اجرايى در 
حق اجرا . ماده 34 قانون اجراى احــكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا 
بگذارد يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به بدهد يــا مالى معرفى كند كه 
اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود 
را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارايى خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم 
نمايد.م الف:34980 دفتر شعبه 25 مجتمع شماره دو شوراى حل اختالف 

شهرســتان اصفهان
اخطار اجرايى

12/278 شماره:93-1007 به موجب راى شماره 239 تاريخ 94/4/14 حوزه 
25 شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه 1- فرود لونى يوسفى به نشانى مرداويج، خ فارابى شمالى كوچه 21 
پالك 8.  2- مهرداد لونى يوسفى به نشانى اصفهان، قهجاورستان، شهرك 
بهار فاز 5 پالك 452. 3- حسينعلى نوروزى مجهول المكان  محكوم است 
به محكوميت خواندگان به صورت تضامنى به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ريال در حق خواهان صندوق مهر امام رضا(ع) به نمايندگى مهدى خلجى 
با وكالت محمد امين بصيرى به نشــانى شــيخ صدوق شــمالى، كوچه 
شماره 30 (آســياب) پالك 111 و نيم عشــر اجرايى در حق اجرا. ماده 34 
قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم 
عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى 
براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد
 اجرائيــه ندانــد، بايــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارايى
 خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.

م الف:34981 دفتر شــعبه 25 مجتمع شــماره دو شــوراى حل اختالف 
شهرســتان اصفهان

اخطار اجرايى
12/279 شماره:94-1228ش6 به موجب راى شماره 1717 تاريخ 94/10/1 
حوزه ششم شــوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته 
اســت محكوم عليه ابوذر مهدوى فرزند ولى اله شغل آزاد  مجهول المكان  
محكوم است به حضور در دفترخانه اســناد رسمى و انتقال سند موتور 
به شماره 36266 اصفهان 13 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 600/000 ريال 

هزينه نشر آگهى و 170/000 ريال هزينه دادرسى در حق محكوم له حميد 
كيانى فرزند قلى شغل آزاد به نشانى اصفهان ميدان قدس خ شاهد كوى 
پ60 (موتورسيكلت رايكا مدل 1386 به شــماره انتظامى 36266 اصفهان 
13). ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كــه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ 
شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد 
يا ترتيبى براى پرداخــت محكوم به بدهد يا مالى معرفــى كند كه اجراى 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر 
به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى 
خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.

م الف:34984 دفتر شعبه ششم مجتمع شــماره يك شوراى حل اختالف 
شهرســتان اصفهان

اخطار اجرايى
12/280 شماره:93-744 ش/ 7 به موجب راى شماره 1322 تاريخ 93/7/30 
حوزه 7 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليهم 1- اسماعيل اورنگ 2- مجيد مرادى رنانى 3- اكبر قاسمى 
4- جواد فروتن مهابادى به نشانى 1- خ مدرس خ مولوى، پورياى ولى كوى 
شــهيد اكبرى پ3. 2- مجهول المكان  3- اصفهان، خوارسگان، خ سلمان، 
كوچه عليزاده پ 5. 4- اصفهان، خ كاوه، خ گلخانه بهروز بن بســت بهرام 
ساختمان ميرا واحد 5 محكومند متضامنا به پرداخت چهل و سه ميليون 
ريال اصل خواسته و دويست و شصت هزار ريال هزينه دادرسى و حق 
الوكالــه وكيل طبق تعرفه و خســارت تاخير و تاديه از تاريخ سررســيد 
چــك 539125-92/10/11 لغايت وصول با احتســاب نيم عشــر اجرايى 
در حق محكوم له صندوق مهر امام رضا بــه نمايندگى مهدى خلجى با 
وكالت خانم عزت دهقانى به نشــانى اصفهان، هشت بهشت شرقى بعد 
از چهارراه پيروزى نرســيده به چهارراه ســعدى جنب داروخانه عباسى. 
ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشــد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفــاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارايى 
خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.

م الف:34989 دفتر شــعبه هفتم مجتمع شماره دو شــوراى حل اختالف 
شهرســتان اصفهان

اخطار اجرايى
12/281 شماره:93-2122 ش/ 13 به موجب راى شماره 721 تاريخ 94/5/11 
حوزه 13 شوراى حل اختالف شهرســتان اصفهان كه قطعيت يافته است 
محكوم عليه مريم حلبيان فرزند محمدعلى مجهول المكان محكوم است 
به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 240/000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد چك موصوف 
(93/9/31) لغايت زمان وصول در حق محكوم له كمال رضيان فرزند سيد 
على به نشــانى اصفهان، خيابان ســپه خ حكيم كوچه مسجد كازرونى، 
كفش رضيــان همراه با نيم عشــر دولتى. ماده 34 قانــون اجراى احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبــى براى پرداخت محكوم

 بــه بدهــد يــا مالــى معرفــى كنــد كــه اجــراى حكــم و اســتيفاء 
محكــوم بــه از آن ميســر باشــد و در صورتى كه خــود را قــادر به 
اجراى مفــاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارايى 
خود را به قسمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد، صريحا اعالم نمايد.

م الف:34994 دفتر شــعبه 13 مجتمع شــماره يك شــوراى حل اختالف 
شهرســتان اصفهان



امام هادى عليه  السالم :
فروتنى در آن اســت كه با مــردم چنان كنى كه 

دوست دارى با تو چنان باشند.
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معرفى كتاب

ــنده آثار پليسى بلژيكى مى  ــيمنون » نويس ــنبه ها» اثر « ژرژس « مشترى ش
تواند مخاطب را پاى خود ميخكوب كند و تا پايان داستان با خود همراه سازد.

بعضى آثارداستانى آدم را مى بلعد به طورى كه چند صفحه اول را كه مى خوانى 
در درون داستان غرق مى شوى، فرقى هم نمى كند كه خسته باشى يا نه، كتاب 
ــت مى گيرى مى خواهى تا آخرش را يكجا بخوانى و اين شايد راز  را كه به دس

موفقيت يك نويسنده باشد.
« ژرژسيمنون » يكى ازهمين گروه نويسندگان است. نويسنده اى كه كارش را 
از شاگردى در كتاب فروشى ها آغاز كرده و بعدها در پى بيمارى پدرش ترك 
ــت. اوبعدها به دليل نيازهاى مالى درنشريه « گازت دو ليژ » تحصيل كرده اس

به عنوان خبرنگار مشغول كار مى شود و اين چنين است كه سير تحول زندگى 
اين نويسنده ازروزگار نوجوانى  به او اين امكان را مى دهد كه با گروه ها و طبقات 
ــتند و مختلف مردم از جمله افرادى كه در هتل هاى ارزان قيمت اقامت داش

ــپرى مى كردند و گهگاه گذرشان به اداره پليس  وقت شان را در نوشگاه ها س
ــود.  ــنا ش ــد و با منش و رفتار آن ها به خوبى آش ــر و كار پيدا كن مى افتاد، س
ــندگى حرفه اصلى اش شد بسيار به كارش  اين آشنايى زمانى كه بعدها نويس
آمد و اين شد كه ژرژ سيمنون توانست مخاطبان بسيارى را پاى مطالعه آثارش 

بنشاند.
 ماجراى « مشترى شنبه ها »و« كميسرمگره »و« لئونارپالنشون »، مردى كه 
ــر مگره مى آيد و برايش تعريف مى كند كه قصد دارد  يك روز به خانه كميس
ــتش دارد به همراه معشوقه اش  ــرش را كه از قرارمعلوم  بسيارهم دوس همس

به قتل برساند نيز ازهمين قرار باشد.
ــيمنون » درروزگارجوانى باآنها   مردى كه شايد ازهمان توده افرادى « ژرژس
سر كارداشته است، برخاسته باشد ودر نهايت داستان زندگى اودرذهن خالق 
ــد. ماجرايى كه با خواندن  ــنده به اثرى جنايى و پليسى تبديل شده باش نويس
ــويد تا از سرنوشت كسى كه  ــت آن با نويسنده همراه مى ش چند صفحه نخس
ــود به نزد كارگاه مى آيد و به قتل نكرده اش و  قبل از اينكه قتلى را مرتكب ش

اينكه قصد انجام آن را دارد معترف مى شود، آگاه شويد.

مشترى شنبه ها
داستان عشق و جنايت

 

آشپزى

گوناگون

    

ــينه كامل مرغ 2 عدد. برنج 3 ليوان. پياز 1 عدد. سير 2 حبه،  مواد الزم: س
زرشك 1 ليوان.  شكر 1 قاشق غذاخورى. زعفران دم كرده 5 قاشق غذاخورى، 
ــق غذاخورى. روغن مايع به مقدار الزم. زردچوبه و نمك و فلفل  كره 2 قاش

به مقدار الزم.
ــه  ــل قابلم ــد و داخ ــف كني ــرغ را نص ــاى م ــينه ه طـرز تهيـه: س
ــع، پياز  ــن ماي ــورى روغ ــق غذاخ ــوان آب ، 2 قاش ــپس 4 لي ــد س بريزي
ــد،  ــه كني ــل اضاف ــك و فلف ــه، نم ــى زردچوب ــير، كم ــده، س ــه ش حلق
ــرغ ها بپزند  ــرار دهيد تا م ــط ق ــه را ببنديد و روى حرارت متوس در قابلم
ــج برداريد ) ــراى داخل برن ــوان آب مرغ ب ــود ( نصف لي ــذا تمام ش و آب غ

سپس سينه هاى مرغ پخته را با دست به تكه هاى كوچك خرد كنيد.
 زرشك را تميز كنيد و حدود30 دقيقه در آب ولرم خيس دهيد و پس از اين 
مدت زمان با آب سرد خوب آبكشى كنيد؛ كره و مقدارى روغن داخل ماهيتابه 
ــط قرار دهيد تا داغ شود سپس زرشك، شكر و  بريزيد و روى حرارت متوس
زعفران دم كرده را اضافه كنيد و چند دقيقه تفت دهيد تا زرشك سرخ شود.

 برنج را بشوييد و با چند ليوان آب و مقدارى نمك داخل قابلمه بريزيد و روى 
حرارت قرار دهيد تا بجوشد سپس آبكشى كنيد ( برنج را بايد زمانى آبكشى 
كنيد كه وقتى دانه برنج را ميان دو انگشت مى فشاريد مغز برنج كمى خام و 
اطراف آن نرم باشد. ) ته قابلمه كمى روغن بريزيد و نصف برنج آبكش شده را 
داخل قابلمه بريزيد، روى برنج تكه هاى مرغ و زرشك را قرار دهيد و روى آن را 
با بقيه برنج بپوشانيد، حرارت را زياد كنيد تا برنج بخار كند سپس نصف ليوان 
آب مرغ را روى برنج بدهيد، حرارت را كم كنيد و اجازه دهيد برنج دم بكشد.

پس از پخت برنج را كمى با چنگال مخلوط كنيد تا برنج يك دست شود سپس 
در ظرف بكشيد و به همراه ماست يا ساالد سرو كنيد.

دروازه جهنم: دروازه جهنم يك حفره 328 فوتى در كشور تركمنستان 
است. حادثه حفارى در سال 1971 موجب ايجاد اين حفره و نشت گازهاى 
ــمندان فكر كردند كه بهترين راه حل سوزاندن اين  ــد. دانش خطرناك ش
گازها است. ولى از آن به بعد اين آتش هرگز خاموش نشد و شعله هاى آن 
از مايل ها دورتر ديده مى شود. هنوز مشخص نيست كه اين شعله ها كى 

خاموش مى شوند.
ــن معبد محل  ــت. اي ــده اس معبد توفت: معبد توفت در تونس واقع ش

ــده مورخين حدس بزنند كه آنها  ــت كه باعث ش دفن هزاران كودك اس
ــال دارد كه اين  ــوده اند. احتم ــانى در دوران كارتاژى ب ــذر انس قربانى ن
ــه، خورده  ــى در آن منطق ــپس به علت قحط ــده و س كودكان قربانى ش

شده باشند.
ــا « غار مقبره  ــل موكنال ي اكتـون تونيچيل موكنـال: اكتون تونيچي
كريستالى » در بليز قرار دارد و محل بقاياى اسكلت ها و مصنوعات باستانى 
ــيزه كريستالى » است كه  ماياها است. جالب ترين ساكن اين غار « دوش
ــت. استخوان هاى ــان ها شده اس ــت كه قربانى نذر انس دختر جوانى اس

ــناكى فضا  ــند و اين به ترس ــتال مى درخش ــده او مثل كريس  آهكى ش
مى افزايد.

ــهر براى  ــت. اين ش ــهر ارواح در اكراين اس ــات يك ش پريپيات:پريپي
ــته اى، متروك شد.  ــد و پس از فاجعه هس كارگران چرنوبيل ساخته ش
ــت.  ــت ولى مدت بازديد محدود و كوتاه اس ــهر مجاز اس بازديد از اين ش
اين شهر نمود واقعيت وحشتناك جنگ هسته اى و نتايج آن براى زمين

است.
ــناخته  ــام درياى درختان هم ش ــارا – كه به ن اوكى گاهـارا: اوكى گاه
ــهرت آن  ــت. ش ــود – جنگلى در نزديكى كوه فوجى در ژاپن اس مى ش
ــان  ــت. تصوير آن نش ــى اس به خاطر محبوبيت فراوان آن براى خودكش
ــت. گروه هاى جستجوگر هر سال به  مى دهد كه چه مكان ترسناكى اس

اين جنگل فرستاده مى شوند تا اجساد مرحومين را جمع آورى كنند.

زرشـك پلـو 
با مـرغ مخلـوط

مكان هاى ترسناك و 
مرموز كره زمين (2)

خانه دارى
روز چهارم: برنامه ريزى براى دكوراسيون اتاق خواب

اكنون كه اكثر بى نظمى ها و گرد و خاك ها را برطرف كرديد، فهميدن آنچه نياز 
به تغيير يا جايگزين شدن دارد، آسان تر است. هر چه را كه مى خواهيد تغيير دهيد، 
حذف كنيد يا جديد بخريد، بنويسيد. خانه تكانى با برنامه ريزى درست، كارها را 

براى شما آسان تر مى كند.
ــراى مطالعه  ــى ( مثال ب ــى و هم نور موضع ــم نور عموم ــى داريد؟ ه آيا نور كاف

در رختخواب )؟
  از كاالى خواب خود راضى هستيد؟ بالش ها چطور؟

  آيا چوب لباسى هاى مناسبى در كمد داريد؟
  مكان مناسبى براى كفش هاى تان داريد يا روى كف تلنبار شده اند؟

  آيا به نظم دهنده هاى كشو يا تقسيم كننده ها نياز داريد؟
 روز پنجم: زيبا كردن ميز پاتختى

كارهاى نظم دهى: همه كتاب ها، مجله ها، روزنامه ها و چيزهاى ديگرى را كه 
ــته بندى كنيد. اشيايى كه شب ها  روى ميز پاتختى تلنبار شده اند، منظم و دس

استفاده مى كنيد را جداگانه روى ميز در دسترس بگذاريد.
كارهاى تميزكارى: پايه ها و شيدهاى آباژورهاى تان را تميز كنيد و اشياى روى 

ميز پاتختى را گردگيرى كنيد.
روز ششم: اهميت به اشياى كوچك در اتاق خواب

ــر را مرتب كنيد  ــورى هاى كوچك ديگ كارهاى نظم دهى: زيورآالت و اكسس
ــد. به گياهان اهميت  ــتفاده نمى كنيد كنار بگذاري و قطعه هايى كه كه ديگر اس

ــك را جدا كنيد و اگر  دهيد، برگ هاى بزرگ را گردگيرى كنيد، برگ هاى خش
ــمع هاى قديمى، پتوهاى سوراخ شده و  نياز است خاك گلدان را عوض كنيد.ش

هر چيز ديگرى كه عمرش تمام شده است را دور بيندازيد.

برنامه ريزى خانه تكانى عيد 
در 7 روز (3)

افراد موفق، همواره زندگى خود را از قصد، با حقايق شيرين و اصول 
محكم ادغام مى كنند؛ زندگى موفق اين افراد، رابطه اى مستقيم با 

انتخاب هاى هشيارانه و البته عادت هاى سالم شان دارد.
ــال جديد ترك  ــد اين عادات را در س ــيدن به موفقيت باي براى رس
كنيد. در ادامه قصد داريم 20 عادتى كه اشخاص عادى، به راحتى به 
سوى شان سوق پيدا مى كنند، اما افراد موفق از انجام شان پرهيز مى 

كنند را براى تان توضيح دهيم؛
1- موفقيت را با ميزان پول نمى سنجند

ــود و آرامش درونى  ــادى خ موفق ترين افراد، موفقيت خود را با ش
ــدن  ــوده ش ــتن امنيت مالى، باعث گش ــنجند نه پول. داش مى س
موقعيت هاى شغلى جديد و كمبود استرس مى شود اما، اين دسته 
ــيده اند كه پول نمى تواند باعث خوشحالى  از افراد به اين درك رس

واقعى شود.
2- روزشان را بدون هدف و برنامه آغاز نمى كنند

نه تنها افراد موفق اهداف آينده دور و نزديك خود را به شكل واضحى 
مشخص كرده اند، بلكه براى هر روزشان نيز برنامه ريزى دقيقى دارند 
تا بتوانند به هدف اصلى خود در دراز مدت دست پيدا كنند. آنها به 
طور كامل از اهميت « ساعت طاليى »، كه در اصل اولين ساعت پس 

از بيدار شدن است، آگاهند.
3- معتقدند نقطه تكامل نهايى براى يك پروژه، وجود ندارد

ــيدن به تكامل در هر بخشى، باز هم  ــته از افراد، پس از رس اين دس
ــند. آنها دريافته اند كه رسيدن به  ــد و بهبود نمى كش دست از رش
ــت كه ارزش دارد، بلكه مهم، تجربياتى است  تكامل در هر كار نيس
ــن تجربيات مى توان  ــت مى آيد. از اي كه در طول انجام كار به دس

در اهداف و پروژه هاى بسيار ديگرى كمك گرفت.
4- اجازه نمى دهند توسط افراد منفى نگر احاطه شوند

ــان  زمانى كه در كنار افراد منفى نگر قرار بگيريد، تفكرات منفى ش
به راحتى مى تواند به شما نيز منتقل شود. افراد موفق به هر شكلى كه 
شده از اشخاص منفى نگر دورى مى كنند و در عوض، تالش دارند با 
اشخاص مثبت انديش معاشرت بيشترى پيدا كنند تا آنها نيز بتوانند 

الهام بخش شان باشند.
5- به قسمت منفى ماجرا تمركز نمى كنند

ــت شان شود.  افراد موفق اجازه نمى دهند افكار منفى باعث شكس
ــتفاده از تجربه خود  ــكلى رو به رو مى گردند، با اس زمانى كه با مش
ــود مى گويند  ــيده و به خ ــرعت به بخش مثبت ماجرا انديش به س
ــته اند.  ــت سر گذاش ــيارى را پش ــكالت اين چنين بس بار ها مش
ــته از افراد به جاى تمركز بر مشكالتى كه شايد در ميان راه  اين دس
ــود، تمام تمركز خويش را بر روى موفقيت شان در هر امرى  پيدا ش

مى گذارند.
6- پس از شكست، آرام نمى نشينند

ــيدن به پيروزى  ــت كه براى رس ــت، راهى اس مى دانند كه شكس

ــود و به آنها همانند موقعيت هايى براى يادگيرى و رشد  طى مى ش
مى نگرند. آنها مى دانند كه هرچند بار هم كه باخت را تجربه كنند، 
تا زمانى كه بار ديگر برخواستن و تالش كردن را پيشه راه خود كنند، 

واقعا شكست نخورده اند.
7- فكرشان بر روى مشكالت متمركز نخواهد ماند

زمانى كه بر روى مشكالت خود به شكل كامل تمركز كنيد، رفتارتان 
ــد؛ همين موضع سبب مى  ــترس و ناراحتى همراه خواهد ش با اس
ــر راه تان قرار گيرند.  ــترى نيز بر س ــيار بيش ــود تا مشكالت بس ش
ــود تا  ــبب مى ش ــوى ديگر تمركز بر راه حل ها و اقدامات، س از س
ــوى مثبت شدن حركت  روحيه اى بهتر بيابيد و افكارتان نيز به س
ــى كنند و  ــكالت تمركز نم ــق بيش از حد به مش كنند. افراد موف

در عوض، پس از تحليل اوضاع، سريعا از مشكالت دور مى شوند.
8- براى شـان مهم نيسـت ديگـران چطور در موردشـان 

فكر مى كنند
ــران در مورد آنها،  افراد موفق مى دانند كه قضاوت و نوع تفكر ديگ
ارزشى ندارد و فكر كردن در مورد آن، صرفا باعث رنجش مى شود؛ 
ــر مى كند،  ــما اظهار نظ ــخصى ش وقتى فردى در مورد زندگى ش

آن نظر صرفا زمانى ارزش دارد كه خودتان نيز با آن موافق باشيد.
9- بهانه نمى آورند

افراد موفق فعال هستند و در نتيجه، كارهاى شان را نيز به موقع انجام 
مى دهند. زمانى هم كه مرتكب خطا شوند، به شكل كامل مسئوليت 
آن را بر عهده مى گيرند. آنها تمايل دارند وظايف روزانه و كلى خود را 

به شكل صحيح به سرانجام رسانند.
10- موفقيت ديگران، باعث برانگيخته شدن حسادت شان 

نمى شود
ــتند كه موفقيت براى همه و به اندازه  اين دسته از افراد معتقد هس

كافى وجود دارد تا بتوانند آن را كسب كنند. مى دانند كه هر چقدر 
ــته باشند،  ــحال و موفق تر در اين كره خاكى وجود داش افراد خوش
زندگى بهتر خواهد شد. اگر شخص ديگرى قادر به انجام كارى شود 
ــادت، از وى قدردانى  كه آنها توانسته اند انجام دهند، به جاى حس

مى كنند.
11- عزيزان خود را فراموش نمى كنند

مى دانند كه كار، بسيار مهم است، اما هيچ گاه حاضر نيستند خانواده 
و عزيزان خود را فداى كارشان كنند.

12- قدرت سرگرمى و خوشحالى را دست كم نمى گيرند
فايده همه فشارهاى كارى چيست زمانى كه فقط احساس نا اميدى 
ــد چطور آرامش  ــراد موفق مى دانن ــتگى در ما موج زند؟ اف و خس
داشته و به سرگرمى هاى شان بپردازند. آنها مى دانند با استراحت، 
ــاندن پروژه هاى شان شارژ  باترى هاى خود را براى به سرانجام رس

كرده اند.
13- در مورد سالمتى شان غفلت نمى كنند

با سالمتى، مى توان از لحظات زندگى لذت برد؛ افراد موفق مى دانند 
كه اگر به شكل فيزيكى، روحى و احساسى سالم نباشند، نمى توانند 

به اهداف شان نزديك شوند.
14- اهداف نامعين تعريف نمى كنند

اهدافى كه افراد موفق براى خود تعريف مى كنند، قابل اندازه گيرى 
ــتند. مى دانند دقيقا چه مى خواهند و چه زمانى  ــخص هس و مش
ــود  ــخص، باعث مى ش ــتن هدفى مش ــيد. داش به آن خواهند رس
بدانيد چقدر از راه را طى كرده ايد و تا رسيدن به مقصودتان چقدر 

باقى مانده است.
15- با بى ارادگى تصميم نمى گيرند

افراد موفق، مشخص مى كنند كه چه مى خواهند، سپس موتور خود 
را روشن كرده و به سويش مى تازند. زمانى كه تصميم شان قطعى 
ــت به انجام هر كارى مى زنند تا آن خواسته را به سرانجام  شد، دس
ــتن اين عادت به هر فردى كمك خواهد كرد تا بتواند  رسانند. داش

اعتماد به نفس بسيار بااليى داشته باشد.
16- اجازه نمى دهند قربانى شوند

ــر كار آنها نيز  ــران، ب ــاى ضعيف ديگ ــه تصميم گيرى ه زمانى ك
ــد، اجازه نمى دهند تفكرات منفى آنها را  ــته باش تاثير مخرب داش
ــانند.  ــش، خود را به آرامش مى رس احاطه كنند؛ در عوض، با بخش

آرامش درونى و خشنودى، براى شان باالترين اهميت را دارد.
17- در گذشته زندگى نمى كنند

ــده و ديگر آن لحظه وجود  آنها درك مى كنند كه گذشته، تمام ش
ندارد. اگر تمركز انسان بر روى اتفاقات گذشته باقى بماند، مشرف به 
اتفاقات زمان حال نخواهد بود. اگر در گذشته آسيب ديده ايد، تالش 

كنيد به ياد داشته باشيد كه حال، زمان ديگرى است .
18- در برابر تغيير مقاومت نمى كنند

ــوند؛  ــوض مى ش ــا ع ــك ه ــتراتژى و تاكتي ــزى، اس ــه ري برنام
به جاى نااميد و ناراحت شدن، افراد موفق سريعا خود را با وضعيت 

موجود هماهنگ مى كنند .
19- يادگيرى براى آنها متوقف نمى شود

ــه در زمان  ــا رهنماهايى دارند ك ــراى خود مربى و ي افراد موفق، ب
ــان مى روند. آنها همواره  ــراغ ش ــدن، به س ــيده ش به چالش كش
ــيوه زندگى خود، تالش  در حال يادگيرى هستند و براى بهبود ش

مى كنند.
20- روز خود را بدون شكرگزارى به پايان نمى برند

افراد موفق همواره براى نعمت هاى كوچك و بزرگ درزندگى شان،
ــه موارد  ــر در مورد هم ــتند. پيش از خواب، تفك ــگزار هس سپاس
ــتن ذهنى مثبت نگر و  مثبتى كه در زندگى وجود دارند، باعث داش

افزايش انگيزه خواهد شد.

عـاداتى كه
 انسان هاى موفق ندارند!
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