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رکود بازار شب عید در آستانه نوروز ؛

نبض بازار  اصفهان  
آرام می زند!

13 2 12

سپـاهان در منطقه 
هشـدار

راه حل نظامی  در منطقه 
موفق نخواهد بود

۶۱ کوره گچ و خاک 
در استان تعطیل شد
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محمد حسین شاملی در نشستی با خبرنگاران که به 
مناسبت هفته درختکاری برگزار شد ضمن تبریک 

این هفته به توجه بیشتر عموم مردم جامعه...

عضو هیئت مدیــره خانه صنعت، معــدن و تجارت 
استان اصفهان گفت: دریافت حق بیمه از بن کارگری 

در سال جاری پس از گذشت سال ها...

دوباره همهمه و شلوغی خیابان ها و گیر کردن بین 
آدم هایی که نگاهشــان به ویترین مغازه هاست، هر 

کس پی جنسی و لباسی و وسیله ای...

نمایشــگاه عرضه عروســک  های بومی، همزمان با 
فرارســیدن نوروز و با هدف ایجاد معیشت مکمل و 

کاهش استفاده یک سویه...

183 مجوز بهره برداری از 
معادن در سطح استان صادر شد

دریافت حق بیمه از بن کارگری 
به شکل کنونی غیرقانونی است

تب مارک پوشی در ایران 
باال گرفته است؟

برگزاری نمایشگاه نوروزی 
عروسک های بومی
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سفیر کشـــور اوکرایـــن در جمهـــوری اسـالمی 
 ایران گفت: همکاری ها در قالب توافـــق هستـه ای

 بیــن ایــران و گــروه 1+5 افق هــای جدیـــدی 
را پیــش روی طرفیــن مــی گشــاید. ســرگئی 
بوردیلیــاک، اظهــار داشــت: مطمئنــا اوکراین از 
 توافق هســته ای بین ایــران و گروه 1+5 اســتقبال

 می کند؛ چرا کــه به عقیده ما همــکاری ها در قالب 
 این توافــق، افق های جدیــد را در روابــط دو جانبه

 کیــف- تهــران بــاز مــی کنــد. وی اضافــه کرد: 
هیــچ مانعــی و دلیلــی بــرای توســعه روابــط 
 ســازنده، عملی و فعال دو کشــور با برخــورداری از 
زمینه های دوســتی و نزدیکی فــراوان در چارچوب 

همکاری ها در زمینه های مختلف وجود ندارد.
سفیر اوکراین در تهران گفت: همه کشورها می توانند 
بدون هیچ گونه مانعی روابط خود را با ایران بســط و 
توســعه دهند. بوردیلیاک روند همکاری ها و توسعه 

روابط بین ایران و...

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با توجه به افزایش 
مصرف آب در اسفندماه سال جاری گفت : در روزهای 
پایان سال جاری به لحاظ افزایش دما و از سوی دیگر 
انجام سنت خانه تکانی مصرف آب در اسفندماه افزایش 
می یابد . البته مصرف بهینه آب در تمام روزهای سال 
بوده و این روزها نیز مسئوالن امر در شرکت آبفا استان 
اصفهان به جهت افزایش مصرف آب تمام تالش خود 
را می کنند تا آب مصرفی مشــترکین در تمام ساعات 
شبانه روز تأمین شود .  بر این اساس به مردم در تمام 
نقاط استان اصفهان توصیه می شود در ساعات پیک 
مصرف کمتر به مصارف غیر ضروری بپردازند و برای 
شست وشوی ماشــین ، فرش و مواردی از این قبیل 
به مراکزی که این نوع فعالیت هــا را انجام می دهند 
مراجعه کنند و یا تمهیدات الزم جهت کاهش مصرف 
آب را با اصالح در رفتار اتخاذ نمایند؛ زیرا در این مراکز 
با به کارگیری ابزار و تجهیــزات کاهنده، آب کمتری 

مصرف می شود ...

توافق هسته ای افق های جدیدی 
را پیش روی ایران می گشاید

 جاری بودن رودخانه 
زاینده رود به مثابه وفورآب نیست
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معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری:

راه اندازی ۵۰ ایستگاه 
شارژ موتورسیکلت  برقی در اصفهان 

12
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وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه تروریس��م تهدید 
جهانی اس��ت و مرز نمی شناس��د، گف��ت: هنوز در 
منطقه کسانی هستند که فکر می کنند منافع آنها در 

طرفداری از داعش است.
به گ��زارش ایرنا، محمدج��واد ظریف در نشس��ت 
 »تغییر پارادایم از بازی حاصل جمع صفر به ره یافت

 برد -برد، تعمیم تجربه برجام« افزود: حتی اگر بشار 
اس��د بخواهد در مقابل این گروه ها ایستادگی کند 

آنها، این را باخت خود می دانند.
وی تصریح ک��رد: در منطقه راه ح��ل نظامی موفق 
نخواهد بود ما نمی توانیم راه ح��ل یک بعدی برای 

سوریه داشته باشیم.
وزیر امور خارجه یادآور ش��د: در س��وریه و عراق در 
میان تروریس��ت ها هیچ وقت ف��ردی را نمی بینید 
که فارس��ی صحبت کند، اما به انگلیس��ی یا فرانسه 

صحبت می کنند.
 ظریف ادام��ه داد: چ��را از اروپا عده ای به س��وریه 
می روند و برای داعش می جنگند، آنها خطر بزرگی 

برای خودشان هستند که باز می گردند.
وی تاکی��د ک��رد: اگ��ر آنه��ا فکر م��ی کنن��د این 
 مسئله محدود به س��وریه و رژیم اس��د است و این 
تروریست ها در منطقه می مانند ، اشتباه می کنند.

رییس دستگاه دیپلماسی ایران تاکید کرد تروریسم 
آمریکا، اروپا و دیگر کشورها را تهدید می کند ، این 
تهدید به همان اندازه که برای سوریه وجود دارد برای 

عربستان نیز هست.
ظریف یادآور شد: هیچ کس نمی تواند این جنگ را 

تنها در منطقه خاورمیانه به جلو ببرد.
وی ادام��ه داد: داعش نفت می فروش��د و پول آن را 
دریافت می کند چراکه کسانی هنوز هستند که فکر 

می کنند این مسئله داخلی است.
وزیر امور خارجه خاطرنش��ان کرد: ای��ن تفکر باید 
تغییر یابد، ما احتیاج به شناسایی و معرفی واقعیت 

داریم.
ظریف همچنین گفت: داعش و النصره به یک نیروی 
نظامی با تجربه تبدیل شده است ، باید دالیلی که چرا 

مردم به آنها می پیوندند را بررس��ی کرد. کسانی که 
در خارج از سوریه و عراق به داعش می پیوندند تفکر 
آنها در مساجدی پرورش می یابد که پول نفت آنها 

را حمایت می کند.
 وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خود ب��ه ایده

 گفت و گوی تمدن ها اش��اره کرد و یادآور شد: این 
ایده تغییر پارادایم از دشمنی به دوستی و همکاری 

است.
رییس دستگاه دیپلماس��ی ایران افزود: برخی فکر 
می کنند وقتی دیوار به دور خودش��ان بکشند همه 
مشکالت آنها حل می شود همانند کسی که بخواهد 
تنها درمورد حفظ کش��ور خود فک��ر کند که عملی 

نیست.
ظریف ادامه داد: برخی امنیت خود را در ایجاد ناامنی 
 برای دیگران م��ی دانند یعنی ثب��ات آنها متضمن

 بی ثباتی دیگران است که این درست نیست.
وی با بیان اینکه اگر دیگران امنیت نداش��ته باشند، 
ما نیز هرگز نمی توانیم امنیت داشته باشیم، گفت: 
ماج��رای 11 س��پتامبر نش��ان داد که ق��وی ترین 
کش��ور دنیا نیز به تنهایی قادر به دفاع از کشور خود 
 نیست، امنیت حتی برای کشور بزرگی مثل آمریکا

 امکان پذیر نیس��ت مگر اینکه دیگر کش��ورها نیز 
امنیت داشته باشند.

رییس دستگاه دیپلماسی ایران در بخش دیگری از 
سخنان خود به روند مذاکرات هسته ای اشاره کرد و 
گفت: ایران همواره خواهان انرژی صلح آمیز هسته 
ای بوده است، اما در گذش��ته در کاخ سفید کسانی 
بودند که به بازی حاصل جم��ع صفر اعتقاد و تاکید 

داشتند که ایران نباید غنی سازی انجام دهد.
 ظریف تصری��ح ک��رد: تنه��ا دلیلی ک��ه مذاکرات 
 هس��ته ای ب��ه نتیجه رس��ید ای��ن بود ک��ه هر دو

 طرف به این نکته رسیدند که نمی توانند به خواست 
خود برسند مگر اینکه به خواست طرف مقابل توجه 

کنند.
وی ادامه داد: پنج کشور عضو شورای امنیت سازمان 
مل��ل 6 قطعنامه علیه ایران نوش��تند، ام��ا هیچگاه 
نتوانس��تند موفق ش��وند تنها به این دلیل که ایران 

هرگز به عقب باز نمی گشت.
وی به اعم��ال تحریم ها علی��ه ایران اش��اره کرد و 
یادآور ش��د: این تحریم ها آنقدر محکم بودکه ایران 
نمی توانس��ت پول ه��ای حاصل از ف��روش نفت را 
 به کش��ور بازگرداند. درح��ال حاض��ر داعش نفت 
می فروشد و پول آن را به راحتی دریافت می کند اما 

تحریم ها علیه ایران بسیار قوی بود.
وی تصریح کرد: نتیجه مذاکرات این نکته ش��د که 
ایران حق دستیابی و دارا بودن فناوری هسته ای را 
دارد و این دانش هرگز متوقف نمی شود و خواست 

ایرانیان به ثبت رسید.

خبر
وزیر امور خارجه:

راه حل نظامی  در منطقه موفق 
نخواهد بود 

فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه اقتدار دفاعی و امنیت ملی خط قرمز ماست 
گفت: دشمنان انقالب اسالمی و امنیت منطقه باید از غرش موشک های سپاه 

در هراس باشند.
به گزارش فارس، س��ردار سرلش��کر محمدعل��ی جعفری فرمانده کل س��پاه 
در مرحله نهای��ی رزمایش اقت��دار والیت، برگ��زاری این رزمایش و ش��لیک 
موشک های بالس��تیک از نقاط مختلف جغرافیای ایران اس��المی را پاسخی 
قاطع به یاوه گویی های دشمنان در اعمال تحریم های موشکی عنوان و تصریح 
کرد: با ش��لیک این موشک ها گوش��ه ای از عملیاتی بودن سیلوهای موشکی 
سپاه که در سراسر کش��ور گس��ترش یافته اند به نمایش درآمد. وی افزود: با 
برگزاری رزمایش اقتدار والیت دشمنان ما خواهند فهمید که اقتدار دفاعی و 
 امنیت ملی خط قرمز ما بوده و حاضر نیستیم تحت هیچ شرایطی راجع به آن

 صحبت کنیم.
جعفری با تأکید ب��ر اینکه امنیت مه��م ترین موضوع و اولوی��ت اول در نظام 
جمهوری اس��المی ای��ران در برابر دشمنی هاس��ت، گفت:خداون��د متعال را 
شاکریم که اقتدار و آمادگی نیروهای مسلح به ویژه حوزه موشکی سپاه و همت 
پاس��داران مجاهد و غیور نیروی هوافضای س��پاه، امروز قدرتی بی نظیر را در 
منطقه  به وجود آورده که گوشه ای از آن در این رزمایش به نمایش درمی آید. 
وی با اشاره به تأثیر تحریم ها بر ارتقای توان موشکی سپاه گفت: بحمداهلل امروز 
تقریبا صد در صد تولیدات ما بومی بوده و متکی به خارج نیس��تیم؛ ما در این 
تحریم ها رشد کرده و خودکفا شده ایم. وی با بیان اینکه مسئوالن ارتقای توان 
موشکی را خط قرمز نظام دانسته و بر آن وحدت نظر دارند، گفت: دشمنان ما 
نیز این را دریافته اند که گسترش تحریم ها و فشارهای امنیتی تأثیری بر ارتقای 
توانمندی های ما نداشته است، لذا با اعمال تحریم های اقتصادی درصددند ما 

را در حوزه موشکی محدود کنند.
فرمانده کل س��پاه پیام رزمایش اقتدار والی��ت را امنیت ب��رای ملت ایران و 
کشورهای همسایه منطقه عنوان و تصریح کرد: امنیت ایران، امنیت کشورهای 

منطقه است و تمام تالش ما در راستای برقراری امنیت کشورمان است.
 وی با تأکید بر اینکه دس��ت های سپاهیان اس��الم در برابر دشمنان همواره 
روی ماشه است گفت: دش��منان انقالب اسالمی و امنیت منطقه باید از غرش 

موشک های سپاه در هراس باشند.
جعفری در پایان با بیان اینکه بیشترین تهدید متوجه جمهوری اسالمی ایران 
از سوی صهیونیست هاست، گفت: هرکس که بیشتر با ایران اسالمی دشمنی 
دارد به طور طبیعی از این آمادگی ها و توانمندی ها در هراس و وحشت است و 
از آنجا که برد غالب موشک های ما رژیم غاصب صهیونیستی را در بر می گیرد، 

از این رو بیشترین نگرانی را آنها دارند.

سرلشکر جعفری:
شلیک موشک های بالستیک پاسخی 

قاطع به اعمال تحریم های موشکی

دبیر ش��ورای نگهبان با بیان اینکه فشار سنگینی در 
این ایام بر شورای نگهبان وارد آمد، گفت: هجمه های 
بیرونی و طرح شبهات علیه شورای نگهبان خللی در 

کار اعضای شورا وارد نمی کند.
به گزارش مهر، آی��ت اهلل احمد جنت��ی دبیر محترم 
شورای نگهبان به عنوان ش��خصیت مدعو و میهمان 
ویژه آخرین اجالس��یه دوره چهارم مجلس خبرگان 
رهبری، ضمن ارایه گزارش��ی پیرامون روند برگزاری 
انتخابات هفتم اسفند و با اشاره به تلفیق دو انتخابات 
خبرگان رهبری و مجلس شورای اسالمی از محاسن 
و معایب تجمیع این دو انتخابات سخن گفت و اظهار 
کرد: عده ای در ت��الش بودند که ش��ورای نگهبان را 
به چالش بکش��ند که این امر نیازبه بررسی و واکاوی 
بیش��تری دارد. وی افزود: بحمداهلل ش��ورای نگهبان 
با تکیه بر مبانی اصیل انق��الب و آرمان های حضرت 
امام)ره( و رهنمودهای مقام معظم رهبری، این بار نیز 

از این آزمایش سربلند بیرون آمد.

آیت اهلل جنتی با انتقاد از کثرت ثبت نام کنندگان در 
انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسالمی، 
این موضوع را مورد تحلی��ل و ارزیابی قرار داد و گفت: 
در این ایام، فشار سنگینی بر شورای نگهبان وارد آمد، 
در حالی که اگر در حین ثبت نام نامزدهای دو مجلس 
یک چارچوب مشخص، تعیین می شد از حجم فشار 
کاری کاسته می شد، چرا که مثال برای کاندیداتوری 
مجلس خبرگان رهبری که علمیت و ش��رایطی دیگر 
وضع ش��ده افرادی ثبت ن��ام کرده بودند که اساس��ا 
تحصیالت حوزوی نداش��تند و در ابعاد دیگر هم فاقد 

شرایط اولیه بودند.
دبیر شورای نگهبان افزود: افرادی نیز بودند که از نظر 
علمی مورد تأیید بودند، اما در سایر شرایط، صالحیت 
آنها احراز نش��ده و عده ای همین را مستمسکی برای 
فشار به ش��ورای نگهبان قرار دادند. وی خاطر نشان 
کرد: در آزمون مقدماتی اجتهاد در شهریور ماه، 223 
نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 187 نفر در آزمون 

کتبی ش��رکت کرده که در میان آنه��ا 34 نفر قبول و 
برای امتحان شفاهی دعوت و در پایان از میان آنها 15 
نفر پذیرفته شدند. همچنین در ثبت نام رسمی دی ماه 
نیز 795 نفر ثبت نام کردند که 33 نفر فاقد تحصیالت 
حوزوی، 79 نفر فاقد صالحیت علمی و 72 نفر نیز از 
نمایندگان فعلی مجلس خبرگان بودند. در مجموع از 
میان آنها 62 نفر س��ابقه تأیید گذشته، 15 نفر قبولی 
آزمون شهریور، 6 نفر قبولی با بررسی تألیفات، 4 نفر 
احراز صالحیت ش��ده توس��ط آقایان فقهای شورای 
نگهبان، 185 نفر انص��راف و در نهایت 159 نفر تأیید 

صالحیت نهایی شدند.
 آی��ت اهلل جنت��ی تصری��ح ک��رد: پ��س از بررس��ی 
صالحیت های علمی، صالحیت های دیگر با استعالم 
از مراجع مختلف، مورد بررس��ی ق��رار گرفت. بر این 
اساس، نتیجه نهایی منتخبین ملت 88 نفر است که 

در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری راه یافتند.
دبیر شورای نگهبان با اشاره به قانون انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری، اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی 
اخالقی، اجتهاد، بینش صحیح سیاس��ی و اجتماعی، 
آشنایی به مسایل روز، اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی 
و عدم سوء سابقه را برای کاندیداهای این مجلس، الزم 
و ضروری دانست و تأکید کرد: رد یا قبول در امتحان 

علمی، گر چه شرط است، ولی احراز سایر موارد کار 
بسیار دشواری است و ش��ورا در این ایام، فشار کاری 
زیادی را  تحمل ک��رد. وی افزود: ش��ورای نگهبان از 
س��ازوکارهای خود که حتی گاهی از قبل از ثبت نام 
ها صورت گرفته استفاده کرده و هجمه های بیرونی و 
طرح شبهات علیه شورا، خللی در کار اعضای شورای 
نگهبان که خدا ترسی را س��ر لوحه کار خود قرار داده 

اند وارد نمی کند.
آیت اهلل جنتی با اش��اره به جایگاه والیت فقیه گفت: 
تضعیف جای��گاه ولی فقیه و رهبری نظ��ام نتیجه ای 
جز به مخاطره انداختن نظام اس��المی و کشور ندارد. 
 چرا عده ای نمی خواهند ببینند ک��ه وجود و حضور 
ولی فقیه چگونه کشور را از بحران ها به ویژه بحران های 
منطقه ای که امروز در کش��ورهای همسایه شاهد آن 
هستیم حفظ کرده و امیدواریم خداوند به مقام معظم 

رهبری، سالمتی و طول عمر با عزت عنایت کند.
 ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش پ��س از پایان س��خنان

 آیت اهلل جنتی، 5 نفر از نمایندگان مجلس خبرگان، 
طبق آیی��ن نامه داخلی ای��ن مجلس ب��ه اظهار نظر 
پرداختن��د و در پایان نی��ز دبیر ش��ورای نگهبان به 
 سواالت و ابهامات طرح شده از سوی این نمایندگان

 پاسخ داد.

گروه تروریس��تی داع��ش در تازه ترین فیل��م تبلیغاتی خود 
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه را تهدید به مرگ کرد.

به گزارش مجله نیوزویک،  در واکنش ب��ه حمله هاي هوایی 
روس��یه علیه داعش در س��وریه، ای��ن گروه تروریس��تی در 
یک فیل��م تبلیغاتی با »خائ��ن« نامیدن والدیمی��ر پوتین، 

رییس جمهور روسیه، این کشور را تهدید به حمله کرد.
این گروه تروریستی همچنین مدعی شده که مسئول ساقط 
کردن هواپیمای مس��افری روس��یه بر فراز مص��ر در اکتبر 

2015، است.
ابویاسر، سرکرده داعش در جنوب روسیه در جدیدترین فیلم 
ویدیویی خود پیامش را با گزارش��ی از انفجار یک خودروی 
بمب گذاری ش��ده در جمهوری »داغس��تان« در فوریه آغاز 
می کند که طی آن دو تن کشته و 9 تن دیگر نیز زخمی شدند.

تعدادی از ش��به نظامیان در این فیلم ویدیوی��ی که به زبان 
روسی سخن می گویند و خودشان را حامی ابوبکر البغدادی، 
رهبری داعش می دانند،  مسئولیت حمله را برعهده گرفته و 
تهدید کردند ک��ه باز هم در خاک روس��یه حمله هایي انجام 

می دهند.
این فیلم ویدیویی در حساب های کاربری رسانه های اجتماعی 
حامی داعش منتش��ر شده و بخش��ی از آن به صورت آنالین 
توسط سایت روزنامه »اورشلیم پست« نیز منتشر شده است.

رهبر این گروه نیز در این فیلم از حامیان خود در منطقه قفقاز 
روسیه و سایر نقاط این کشور خواسته تا به داعش در عراق و 
سوریه بپیوندند و اگر نمی توانند، با »خائن ها« و »مرتدها « با 

استفاده از طناب یا چاقو در روسیه بجنگند.
در ادام��ه ای��ن فیلم آمده اس��ت: داع��ش ب��رای میلیون ها 
»مسلمان« در روسیه خواس��تار اتحاد،  تصرف و بسط قلمرو 
است. آنها می گویند ما دارای موشک آهنین هستیم تا از آن 
علیه »پوتین مرتد« و»سگ های وابس��ته به آن« استفاده و 

روسیه را تصرف کنیم.
سرویس های امنیتی روسیه و پلیس این کشور در قفقاز هنوز 

درباره این فیلم اظهار نظر نکرده اند.

سفیر کش���ور اوکرای�ن در جمه�وری اس�المی ایران 
گفت: همکاری ها در قالب تواف�ق هست�ه ای بین ایران 
و گروه 1+5 افق های جدی���دی را پیش روی طرفین 

می گشاید.
س��رگئی بوردیلیاک، اظهار داش��ت: مطمئنا اوکراین 
 از توافق هس��ته ای بی��ن ایران و گروه 1+5 اس��تقبال

 می کن��د؛ چرا که به عقی��ده ما همکاری ه��ا در قالب 
 ای��ن توافق، افق ه��ای جدی��د را در رواب��ط دو جانبه

 کیف- تهران باز می کند.
وی اضاف��ه کرد: هی��چ مانع��ی و دلیلی برای توس��عه 
 روابط سازنده، عملی و فعال دو کشور با برخورداری از 
زمینه ه��ای دوس��تی و نزدیکی ف��راوان در چارچوب 

همکاری ها در زمینه های مختلف وجود ندارد.
سفیر اوکراین در تهران گفت: همه کشورها می توانند 
بدون هیچ گون��ه مانعی روابط خود را با ایران بس��ط و 

توسعه دهند.
بوردیلیاک رون��د همکاری ه��ا و توس��عه روابط بین 
 ایران و کش��ورهای جهان از زمان ریاس��ت جمهوری

 حس��ن روحانی تاکنون را رو به رش��د خواند و افزود: 
روابط ایران و اوکراین به صورت سنتی بسیار دوستانه 
است و ایران ش��ریک بس��یار مهمی برای اوکراین در 

منطق��ه خاورمیانه محس��وب می ش��ود. ب��ه گزارش 
 خبرگزاری ایرنا، جمهوری اسالمی ایران از شرکای مهم

 اقتصادی - تجاری اوکراین به شمار می رود. 
از ابتدای س��ال 2012 تغیی��رات جدی در س��اختار 

صادرات اوکراین به ایران به وجود آمده است.
نزدیک به دو هزار نفر از اتباع اوکراین در ایران سکونت 
دارند؛ بیش از 150 نفر از آنان زنان اوکراینی هس��تند 

که با اتباع ایرانی ازدواج کرده اند.
تقریبا یک هزار و 140ش��هروند اوکراینی در س��اخت 
نیروگاه هسته ای مش��غول به کار هستند، که همراه با 

خانواده هایشان در شهر بوشهر سکونت دارند.

نیوزویک گزارش داد؛

داعش، پوتین را به مرگ تهدید کرد
سفیر اوکراین در تهران: 

توافق هسته ای افق های جدیدی را پیش روی ایران می گشاید

آیت اهلل جنتی در اجالسیه خبرگان مطرح کرد:
فشارهای سنگینی

به شورای نگهبان وارد کردند

فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اس��المی با تأکید بر اینکه 
در آماده ترین شرایط ممکن قرار داریم گفت: برای باالبردن آمادگی توان 
دفاعی و حفاظت از کشورمان حتی 24 ساعت را هم را از دست نداده ایم.

سردار دریادار پاس��دار علی فدوی در حاشیه مراسم تجلیل از وی توسط 
رزمندگان، جانبازان و ایثارگران آذربایجان شرقی در تبریز در گفت وگویی، 
پاسداران را خدمتگزاران رهبری، نظام و مردم دانست و اظهار داشت: سپاه 
پاسداران در حقیقت پاس��داران نظام جمهوری اسالمی، رهبری و مردم 
هستند و حاضرند برای دفاع از آنان در هر مکان و زمان از جانشان بگذرند.

فدوی در پاسخ به این س��وال که هنگام دریافت »نش��ان فتح« از دست 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی و فرمانده معظم 
کل قوا نائل در جریان توقیف شناورهای آمریکایی و بازداشت تفنگداران 
متجاوز آمریکا در محدوده جزیره فارسی چه احساسی داشته است، گفت: 
این نش��ان لطف، بزرگواری و عنایت آقا و امام خامن��ه ای و مردم بود و ما 

پاسداران برای این نظام و رهبری و مردم یک لحظه هم دریغ نمی کنیم.
وی اضافه کرد: ای��ن چهارمین بار اس��ت که آمریکایی ها و انگلیس��ی ها 
در خلیج فارس به این ش��کل توسط جمهوری اس��المی ایران دستگیر 

می شوند.
فرمانده نیروی دریایی س��پاه تاکید کرد: هیچگاه در آب های سرزمینی 
و حتی در آب های بین الملل��ی نزدیک ما ناو آمریکایی دیده نمی ش��ود 
 و برای دیدن آنه��ا باید نزدیک آب های س��رزمینی کش��ورهای جنوب

 خلیج فارس شد.
وی در ادامه با بیان اینکه به جز جمهوری اس��المی ای��ران هیچ کس در 
دنیا جرات توقیف کردن ش��ناورهای آمریکا را ندارد، اظهار داش��ت: این 
 جرأت به خاط��ر نیروی خداباوری اس��ت که انقالب اس��المی به ارمغان

 آورده است.
فدوی درپایان با بیان اینکه هرجا نفس و پیام انقالب اسالمی به آن رسیده 
همانند ایران اسالمی عمل کرده است، یادآور ش��د: اگر یمنی ها تا امروز 
توانسته اند نه تنها برابر رژیم آل سعود بلکه اس��تکبار بایستند این نشان 
از رسیدن پیام اس��الم ناب به جان و دل یمنی ها و الهام گرفتن از انقالب 

اسالمی است.

 رییس س��تاد پیگیری اجرای برجام به رس��میت شناخته ش��دن برنامه
 صلح آمیز هسته ای به ویژه غنی سازی، در جامعه بین الملل و ادامه آن و 
برداشته شدن تحریم ها را از خواسته های تحقق یافته کشورمان دانست.

به گزارش مهر، س��ید عباس عراقچی در چهل و نهمین نشس��ت اجالس 
معاونان حقوق��ی دس��تگاه ها، مذاکرات هس��ته ای را تبل��ور توانمندی 
دپیلماتیک نظام و برجام را ثمره 12 سال مقاومت و پافشاری بزرگ ملت 
ایران بر اصول و ایس��تادگی بر شعار حق مسلم دانس��تن انرژی هسته ای 

دانست.  
رییس ستاد پیگیری اجرای برجام گفت: خواست و دستاورد اصلی ما در 
مذاکرات هس��ته ای تحمیل اراده به 6 قدرت برتر جهانی بود که در مدت 
12 سال هر چه خواس��تند، انجام دادند اما نتوانستند سیاستشان را بر ما 
تحمیل کنند. وی اف��زود: نتیجه مذاکرات برای دو طرف برد � برد اس��ت 
 به این معنی که ما به خواس��ته هایمان رس��یده ایم و طرف مقابل هم به
  خواس��ته هایش رس��ید، ک��ه البته خواس��ته ه��ای آن��ان در تناقض با

 خواسته های ما نبود.عراقچی به رسمیت شناخته شدن برنامه صلح آمیز 
هسته ای به ویژه غنی س��ازی، در جامعه بین الملل و ادامه آن و برداشته 

شدن تحریم ها را از خواسته های تحقق یافته کشورمان دانست.
معاون وزیر امور خارجه گفت: خواس��ته طرف مقابل پس از چند مرحله 
جرح و تعدیل این بود که جلو بمب هسته ای ایران گرفته شود و ادعا کنند 

که بدون جنگ به این هدف دست یافته اند.
وی افزود: البته این از نظر ما امتیاز محس��وب نمی شود زیرا سالح هسته 
در دکترین ما جایی ندارد و در این زمینه فتوا داریم و استفاده از این سالح 
 را حرام می دانیم ما اعتماد ایجاد کرده ایم که س��راغ س��الح هس��ته ای

 نمی رویم و محدودیت هایی را پذیرفتیم که هیچ نیاز ضروری ما را تعطیل 
نمی کند.  

 رییس س��تاد پیگیری اجرای برجام گف��ت: طرف مقابل سیاس��ت های
 گذشته اش از جمله غنی سازی صفر را کنار گذاشت، قطعنامه های خود 
را لغو کرد و رضایت داد که ایران با اتخ��اذ ترتیباتی اطمینان دهد که اگر 
دنبال سالح هسته ای رفت یک سال طول بکشد و این گونه می گویند که 

به خواسته شان رسیده اند.

دریادار فدوی:

برای افزایش توان خود در دریا حتی 
یک روز را هم از دست نداده ایم

عراقچی مطرح کرد؛

تحمیل اراده ایران
به ۶ قدرت جهانی

اخبار



خبر 
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ــناد ــه نوع دفاتر، اس ــه مربوط ب ــالغ  آيين نام ــا نظربه اب احترام
ــينى (مكانيزه )  ــدارى آنها، اعم از ماش ومدارك وروش هاى نگه
ــه آنها براى  ــز نحوه اراي ــه مالياتى وني ــتى ونمونه اظهارنام و دس
ــوع  ــات موض ــمول مالي ــد مش ــخيص درآم ــيدگى وتش رس
ــتقيم  ماده 95 اصالحى مصوب 94/4/31 قانون ماليات هاى مس
ــريع وبه موقع به موديان محترم مالياتى  ــانى س ولزوم اطالع رس
باالخص صاحبان محترم مشاغل، خبر زير جهت اطالع رسانى الزم  
و درج در آن روزنامه ارسال مى گردد. لذا خواهشمند است دراين 
خصوص اقدام الزم معمول واز نتيجه اين اداره رانيز مطلع فرماييد.
ــت متن آيين نامه مذكور روى سايت اطالع رسانى  شايان ذكر اس
 www.intamedia.ir ــور به آدرس ــازمان امورمالياتى كش س

قرارگرفته است 
مشـاغل بر اسـاس حجم فعاليـت به سـه گروه تقسـيم 

مى شوند:
گروه اول: 

گروهى هستند كه مجموع مبلغ  فروش كاال و خدمات سال قبل يا 
ده برابر درآمد مشمول ماليات قطعى شده (قبل از كسر معافيت ) 
طبق آخرين برگ ماليات  قطعى (مجموع اصلى و متمم) عملكرد 
ــال 1391 و به بعد كه تا تاريخ پايان دى ماه سال قبل از شروع  س
سال مالياتى ابالغ شده باشد، هر كدام بيشتر از مبلغ سى ميليارد 

ريال باشد.
گروه دوم: 

ــتند كه مجموع  مبلغ فروش كاال و خدمات سال قبل  گروهى هس
يا ده برابر درآمد مشمول ماليات قطعى شده قبل از كسر معافيت 
طبق آخرين برگ  ماليات قطعى (مجموع اصلى و متمم) عملكرد 
ــال 1391 و به بعد كه تا تاريخ پايان دى ماه سال قبل از شروع  س
ــتر از مبلغ  ده ميليارد  سال مالياتى ابالغ شده باشد، هر كدام بيش

ريال و تا سى ميليارد ريال 
گروه سوم: 

ــوم  موديانى كه در گروه هاى اول و دوم قرار نمى گيرند درگروه س
قرار مى گيرند. 

تبصره 1) 
در مواردى كه صرفا ارايه خدمات باشد 50 درصد مبالغ تعيين شده 

مالك عمل مى باشد.
تبصره 2) 

ــات و يا  ــروش كاال و خدم ــغ ف ــع مبل ــى جم ــاركت مدن در مش
ــالك عمل  ــركا م ــده كليه ش ــمول ماليات قطعى ش درآمد مش

مى باشد.
تبصره 3) 

ــاس فعاليت  ــال قبل بر اس مجموع مبلغ فروش كاال و خدمات س
مودى در سال قبل مى باشد.
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ــب عيد انتظار مى رود شلوغى خريد و  ــه در بازار ش آنچه هميش
شور و شوق است. گويى ولوله اى در شهر جارى مى شود و همه 
منتظر فرارسيدن لحظه تحويل سال هستند تا سكونى دلچسب، 
جانشين شعف و هيجان اسفند شود،  اما اكنون در كمتر از 15 روز 

مانده به عيد، بازار هنوز در ركود به سر مى برد. 
ــب عيد همواره براى اصناف و بازاريان  به گزارش ايمنا، خريد ش
يادآور مغازه هاى شلوغ، پاساژهاى پر جمعيت و خريدارانى بود كه 
گاه براى خريد خود پشت در مغازه ها صف مى كشيدند و هرچه به 
ايام عيد نزديك مى شديم، شلوغى ها هم بيشتر مى شد و جمعيت 

بيشترى براى خريد به خيابان ها مى آمدند.
اما انگار امسال كسى در انتظار نوروز نيست. مغازه داران و كسبه 
كمتر مشتريان مشتاق به خريد دارند و نااميد از رونق بازارشان در 
شب عيد تنها نظاره گر مشتريانى هستند كه پس از ديدن و قيمت 

گرفتن اجناس، از مغازه با يك تشكر نااميدانه خارج مى شوند.
ــد را به لقايش ــب عي ــهروندان نيز عطاى خريد ش ــى از ش برخ
 مى بخشند و ترجيح مى دهند بعد از تعطيالت عيد، خريد كنند، 
ــال قبل خود را به  چرا كه آنها معتقدند فروشندگان، اجناس س
قيمت باالترى در شب عيد براى فروش مى گذارند و بهتر است در 
اواخر فروردين يا ارديبهشت ماه، خريد سال جديد خود را انجام 
دهند.هر چند آمارهاى اعالم شده از سوى مركز آمار رشد چهار 
درصدى اقتصاد را نشان مى دهد، اما گويا اين رشد اقتصادى هنوز 

نتوانسته است غول گرانى و تورم را از پاى درآورد.
«هرسال گران تر از پارسال» ...؛ اين جمله را خانمى مى گويد كه 
براى خريد پوشاك فرزندش به بازار آمده است؛ او از قيمت پوشاك 
كودكان ناراضى است و مى گويد: قيمت يك دست لباس بچه گانه 

دو برابر قيمت لباس بزرگساالن است.
يكى از كسبه ميدان شهدا مى گويد: بازار ،شلوغى هميشگى خود 

را ندارد و ما هر روز چشم انتظار رونق اين بازار بى رونق هستيم. 
احمد رمضانى مى افزايد: قدرت خريد مردم در عمل نسبت به شب 
عيد سال گذشته كاهش چشمگيرى داشته است و شايد از هر 10 

مشترى كه به مغازه وارد مى شود يك يا دو نفر خريدار باشند.
اين فروشنده در خصوص قيمت ها، مى گويد: قيمت ها هم نسبت 
ــرده و البته اصال هم تمايلى به  به يك ماه اخير تفاوتى زيادى نك
افزايش قيمت  كاال نداريم، چون همين گونه هم قدرت خريد مردم 
كاهش يافته است، كسبه دوست دارند فروش بيشتر با قيمت كمتر 
داشته باشند. يكى ديگر از فروشندگان كيف و كفش در خيابان 
ــندى از كسادى بازار شب عيد  چهارباغ پايين هم با ابراز ناخرس
امسال ، بيان مى كند: خلوت بودن بازار در اسفند امسال چيزى 

بسيار مشهود است و فروش خوبى تاكنون نداشتيم.
رسول بياتى ادامه مى دهد: در روزهاى پايانى فروشندگان و كسبه 
اميد به رونق فروش و سود دارند كه گويى امسال با كاهش قدرت 

خريد مردم قابل انجام نيست.
يكى ديگر از شهروندان اصفهانى نيز درباره اينكه آيا خريد عيد و 
نوروز خود را انجام داده است، مى گويد: قيمت ها برخى پوشاك 
باالست ولى در مناطق متوسط شهر مى توان كاالهايى با قيمت 
مناسب تر هم پيدا كرد و خريد خود را انجام داد؛ هر چند با گشتى 

كه در بازار زده ام كاالى مناسب و با كيفيت كمتر ديدم.
ــتگاه هاى مرتبط با  ــتر دس فاطمه نريمانى خواهان نظارت بيش

كنترل قيمت ها شده و اظهار مى كند: در مغازه قيمت يك جنس 
با مغازه كنار خودش كه همان جنس را مى فروشد، تفاوت دارد.

در بازار خبرى از رونق كسب و كار نيست! 
ــان در گفت وگو با  ــهر اصفه ــاك دوخته ش رييس اتحاديه پوش
ــازار كه دامنگير  ــراز نگرانى از ركود حاكم بر ب خبرنگار ايمنا با اب
ــت، مى گويد: امسال قيمت  ــده اس فروشندگان پوشاك نيز ش
پوشاك افزايش آنچنانى نداشته با اين حال در بازار خبرى از رونق 
كسب و كار نيست! ابراهيم خطابخش تصريح مى كند: شهروندان 
ــاك ديدن مى كنند اما  با دست خالى از مغازه هاى فروش پوش

با حقوق هاى اندكى كه دريافت مى كنند قدرت خريد ندارند.
وى با تاكيد بر اينكه بازار فروش در فروشگاه هاى كوچك و بزرگ 
ــت، مى گويد: كاهش درآمد  ــته خراب اس نسبت به سال گذش
مردم و ركود در همه بخش ها، باعث شده كه خريد پوشاك را در
 اولويت هاى خريد خود قرار ندهند، مردم ترجيح مى دهند اقساط 
وام ها را پرداخت كرده و ديگر مخارج حياتى خود را تامين كنند.

ــهر اصفهان بيان مى كند: ما  ــاك دوخته ش رييس اتحاديه پوش
ــاهد فروش لباس هاى بچه گانه هستيم اما سايزهاى  در بازار ش
ــلوار مردانه و لباس هاى زنانه فروش  بزرگ به خصوص كت و ش

چندانى ندارند.
ــهروندان كه برخى  ــر برخى ش ــش به اين اظهارنظ وى در واكن
فروشندگان پوشاك اجناس سال قبل خود را به قيمت باالترى 
ــد: اين باور  ــب عيد براى فروش مى گذارند، تاكيد مى كن در ش

كامال اشتباه است.
خطابخش به شهروندان توصيه كرد فقط از محل هايى خريد كنند 

كه قانونمند بوده و داراى پروانه فعاليت باشند.
ــكايتى از  ــهروندان چنانچه گاليه و يا ش ــار مى كند: ش وى اظه
ــهر اصفهان دارند مى توانند  واحدهاى صنفى پوشاك دوخته ش
با شماره تلفن 32282484 تماس گرفته و يا به نشانى اتحاديه 
ــروش، مقابل  ــهر اصفهان واقع در خيابان س پوشاك دوخته ش

خيابان آل خجند مراجعه كنند.
قدرت خريد مردم كاهش يافته است

ــب عيد  ــناس اقتصادى در خصوص وضعيت بازار ش يك كارش
امسال، مى گويد: ركودى كه از ابتداى سال به دليل كاهش نرخ 
ــت هنوز به طور كامل از بين نرفته و  تورم در بازار ايجاد شده اس
ــبت به سال هاى  به همين دليل مردم قدرت خريد كمترى نس
ــه دولت همواره  ــته دارند.محمد اخوان مى افزايد: با اينك گذش
خبرهايى خوش از رشد اقتصادى را در كشور اعالم مى كند، اما 
در هر حال آثار رشد اقتصادى و خروج از ركود بايد ميان مردم و 
ــود كه در اين ميان گاليه هاي مردم نشان  در دل بازار ها ديده ش
مى دهد چنين امرى محقق نشده است و حتى كاهش نرخ تورم 

هم احساس نمى شود.
ــه خانوارها در  ــد هزين ــناس با بيان اينكه ميزان رش اين كارش
سال هاى اخير از رشد درآمد خانوار ها بيشتر بوده است و همين 
ــت، اضافه موضوع يكى از داليل كاهش ميزان خريد خانوارهاس

 مى كند: مردم درست مى گويند و واقعا گرانى وجود دارد، ولى ما 
به طور نسبى مقايسه مى كنيم و مى گوييم نسبت به سال قبل 
گرانى كمتر است، اما آيا واقعا اين گرانى قابل تحمل است؟ به نظر 

ما اين گرانى براى خانوارهاى با درآمد كمتر قابل تحمل نيست.

وى گرانى موجود را براى افرادى كه حداقل دستمزدشان بين 800 
هزار تومان تا يك ميليون تومان است، غيرقابل قبول مى داند و 
مى گويد: هرچند وضعيت نسبت به سال قبل بهتر شده اما نسبت 
به نقطه مطلوب يا استانداردى كه اقتصاد تعريف مى كند فاصله 

بسيارى وجود دارد.
نظارت ها بركاالهاى شب عيد كافى نيست

وى معتقد است: اگر مردم بخواهند كاالى غيرضرورى تهيه كنند 
و اجناسى كه هرسال عادت به خريد داشتند را تهيه كنند، فشار 
اقتصادى به خودشان وارد مى شود. از اين رو ما اعتقاد داريم مردم 
كمى بايد حساب شده تر در خريد اقدام كنند، زيرا هرچه خريد 
كمتر باشد، تقاضا كمتر و عرضه بيشتر مى شود و اين خود موجب 
كاهش نرخ تورم است، بنابراين اگر توجه شود كه آنچه واقعا نياز 
ــود، بزرگ ترين خدمت به اقتصاد، چرخش  است، خريدارى ش

اقتصادى و مقابله با نرخ تورم است.
سايه ركود بر بازار گز اصفهان

در اين باره رييس اتحاديه گز و شيرينى اصفهان نيز به خبرنگار 
ايمنا مى گويد: قيمت گزهاى پسته اى همانند قيمت سال قبل 

باقى مانده و تفاوتى نداشته است.
ــال همانند سال  ــريفى تاكيد مى كند: قيمت گز امس حسن ش
ــيرينى هم تغيير آنچنانى  ــود و قيمت ش ــته عرضه مى ش گذش

نداشته است. 
ــر كيلو گز 40 درصد  وى بيان مى كند: در حال حاضر قيمت ه
مغزپسته 36 هزار تومان، هر كيلو گز 28 درصد مغزپسته 28 هزار 
تومان، هر كيلو گز 18درصد مغر پسته 18 هزار تومان، هر كيلو 
گز مغز بادام 40 درصد 31 هزار تومان، هر كيلو گز مغز پسته 28 
ــادام  18 درصد 17 هزار  درصد 25هزار تومان، هر كيلو گز مغز ب

تومان است.
ــيرينى اصفهان با بيان اينكه ركود و تورم   رييس اتحاديه گز و ش
ــايه انداخته است، اظهار مى كند:  روى بازار گز هم در اصفهان س
امسال ميزان سفارش هاى شهرستان ها نيز كه همه ساله اوايل 
اسفندماه انجام مى شود، به يك سوم رسيده و كاهش چشمگيرى 
ــت. وى ادامه مى دهد: تيم هاى مشترك بازرسى اتاق  داشته اس
ــازمان صنعت، معدن و تجارت فعاليت خود را براى  اصناف و س
نظارت بر واحدهاى صنفى فروش گز و شيرينى در اصفهان آغاز 
ــريفى با بيان اينكه طرح نوروزى تيم هاى بازرسى از  كرده اند.ش
ــت، تصريح ــفند آغاز و تا 15 فروردين ادامه خواهد داش 15 اس
ــترك انجام ــرح بازديدها و نظارت هاى مش  مى كند: در اين ط

ــت محيط نيز از  ــود همچنين اكيپ هاى نظارتى بهداش  مى ش
كارگاه هاى توليد گز و شيرينى بازديد به عمل مى آورند.

وى با اشاره به اينكه در اصفهان 1200 واحد صنفى فروش گز و 
شيرينى فعال هستند، ابراز اميدوارى مى كند: در ايام نوروز با ورود 

مسافران و گردشگران بازار فروش گز رونق بگيرد.
ــب عيد در اصفهان اين  ــت بازار ش به هر حال آنچه پر واضح اس
روزها حال و هواى عيد به خود نگرفته است، زيرا رونقى را در آن 
ــاهده كرد و عمال فروش و رونق تفاوتى با ماه هاى  نمى توان مش
قبل در اصفهان ندارد. اگر چه در اصفهان اين روزها مردم فقط از 
كنار مغازه ها گذر مى كنند اما اميدوارند كه با تدبيرهايى از اين 

وضعيت خارج شوند.
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عضو هيئت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

دريافت حق بيمه از بن كارگرى به شكل كنونى 
غيرقانونى است

اخطار بانك مسكن به مسكن مهرى ها؛

در صورت عدم پرداخت معوقات،سود وام شما 
18درصد مى شود

ــدن و تجارت  ــره خانه صنعت، مع عضو هيئت مدي
ــه از بن  ــت حق بيم ــان گفت: درياف ــتان اصفه اس
ــت سال ها از  ــال جارى پس از گذش كارگرى در س
ــن نحوه اجراى  ــده، اما اي تصويب قانون، اجرايى ش

قانون، كارى غيرقانونى است.
ــان كرد: تبصره  ــالم اين مطلب، بي رضا چينى با اع
ــب و كار، مى گويد  ــاده 24 قانون بهبود كس ذيل م
ــب نظر مشورتى شوراى هيئت وزيران پس از كس
ــه تغيير  ــردن هرگون ــان اجرايى ك  گفت وگو، زم
سياست ها، مقررات و رويه هاى اقتصادى را تعيين 

و اعالم مى كند.
ــورتى  وى افزود: با وجود اين ماده قانونى، هيچ مش
ــت حق بيمه از بن  درباره زمان اجراى قانون درياف
ــده و هيئت  ــكل هاى اقتصادى نش كارگرى، با تش
ــازمان  ــز زمانى را تعيين نكرده اند، اما س وزيران ني
ــتان اصفهان در سال جارى به  تامين اجتماعى اس
ــاى توليدى اقدام  ــن حق بيمه از واحده دريافت اي

كرده است.
ــدن و تجارت  ــره خانه صنعت، مع عضو هيئت مدي

استان اصفهان تصريح كرد: اين موضوع را در جلسه 
ــش خصوصى با  ــت و بخ ــوراى گفت وگوى دول ش
ــتاندار، نامه اى به وزير  استاندار مطرح كرديم و اس

كار نوشتند و در انتظار پاسخ هستيم.  
وى همچنين اضافه كرد: در مورد دريافت حق بيمه 
از مشاغل سخت و زيان آور، سازمان تامين اجتماعى 
استان، از دى ماه سال 93، مبلغ حق بيمه را عالوه 
ــبه چهار درصد  بر چهار درصد مبلغ بيمه، با محاس
جريمه دريافت كرده است؛ در حالى كه اين موضوع 
ــورتى تشكل ها و  هم طبق ماده 24 بايد با نظر مش
نيز تعيين زمان توسط هيئت وزيران صورت گيرد.  
ــت  ــن دو موضوع در همايش نشس چينى افزود: اي
ــور در اهواز  خانه هاى صنعت، معدن و تجارت كش
با رييس درآمد تامين اجتماعى كل كشور مطرح و 
درخواست شد كه مراحل قانونى آن انجام شود، اما 
متاسفانه هنوز پاسخى از اين سازمان دريافت نشده
است.وى تاكيد كرد: تشكل ها براى رفع اين مسئله، 
تا حصول نتيجه، پيگيرى هاى الزم را انجام خواهند 

داد.

ــكن مهر پارچين به افزايش 14 درصدى  ساكنان مس
ــويه  ــود وام هاى دريافتى خود در صورت عدم تس س

معوقات تهديد شدند.
ــره وصول مطالبات  ــفند 1394،  مامورين داي  16 اس
بانك مسكن شعبه پاكدشت، با حضور در مسكن مهر 
امام رضا (عليه السالم) پارچين، تعداد زيادى اخطاريه 
ــهرك تحويل دادند. مطابق سند  ــاكنين اين ش به س
ــكن  ــعبه مس اين اخطاريه، واحد وصول مطالبات ش
مهر پاكدشت، با استناد به بند سوم قرارداد فى مابين 
ــكن هاى مهر و بانك مسكن، در اقدامى  ساكنين مس
ساكنين اين شهرك را به «خارج شدن وام آنها از طرح 

مسكن مهر» تهديد كرد.
ــعبه  ــه حضورى به ش ــرى و مراجع ــه، پيگي در ادام
ــئله را  ــات مس ــره مطالب ــئول داي ــور و مس مذك
ــا تاييد  ــوق الذكر ب ــئول دايره ف ــرد. مس بغرنج تر ك
ــكن  ــئله تهديد بانك براى خروج از طرح وام مس مس
ــود، اين موضوع  ــود 4درصد مى ش مهر، كه شامل س
ــورت عدم  ــد كه در ص ــه مراجعين متذكر مى ش را ب
ــى از مراجعين  ــا براى برخ ــويه معوقات، كه بعض تس
ــط  ــان بدهى (دو ماه قس ــامل 500 هزار توم تنها ش

ــود وام آنها به  ــود، س ــده + ديركرد) مى ش عقب مان
ــان با مامورين  ــر و كارش 18درصد افزايش يافته و س

حقوقى بانك خواهد بود.
اگرچه برخوردهاى اينچنينى چند سالى است كه دامن 
اين طرح و مردم مستضعف و محروم مناطق حاشيه اى 
شهرهاى بزرگ را گرفته، اما صدور چنين اخطاريه، آن 
هم در وضعيتى كه تنها چند روز از حماسه حضور مردم 
در انتخابات هفتم اسفند گذشته، نشان از بى سليقگى و 
عدم اعمال مالحظات الزم در برخورد با اين طبقه دارد. 
بر اساس مشاهدات ميدانى، وضعيت سخت معيشتى 
در مناطق حاشيه اى تهران و على الخصوص شهرك 
مسكن امام رضا پارچين به گونه اى است كه بسيارى از 
اهالى پس از مشاهده اخطاريه بانك مسكن، نسبت به 

اين مسئله ابراز ناراحتى كرده اند.
به جاست مسئوالن محترم وزارت مسكن و شهرسازى، 
ــكن، به جاى  ــئوالن بانك مس ــى الخصوص مس و عل
ــكن مهر، اندكى به شرايط  مزخرف خواندن طرح مس
ــر از جامعه توجه كرده و فضاى تلخ اين  ويژه اين قش
ــر از جامعه را پيش از سال جديد به حالت بحرانى  قش

مبدل نسازند.

رويترز گزارش داد؛

روسيه رهبرى بازار نفت را از عربستان مى گيرد

ركود بازار شب عيد در آستانه نوروز ؛

نبض بـازار اصفهـان آرام مى زنـد!

در سال جارى؛

19 هيئت خارجى از نمايشگاه هاى استان اصفهان 
ديدن كردند

مدير امور هماهنگى بين الملل شركت نمايشگاه هاى 
بين المللى استان اصفهان گفت: نمايشگاه اصفهان 
در سال جارى ميزبان 19 هيئت خارجى از كشورهاى 

اروپايى و آسيايى بود.
به گزارش ايمنا، مهدى لطيفى با اعالم اين خبر، افزود: 
كشورهاى چين، ايتاليا، تركيه، فرانسه، اتريش، آلمان، 
سوييس، هند، تاجيكستان، عراق، هلند و قزاقستان از 
جمله كشورهايى بودند كه نمايشگاه اصفهان در سال 
94، ميزبان هيئت هاى تخصصى بازديدكننده آنها در 

عناوين مختلف نمايشگاهى خود بود.
ــگاه هاى  ــده از نمايش وى افزود: هيئت هاى ياد ش
ــيمان ، آسانسور،  ــنگ، فلزات گرانبها، صنعت س س
سرويس هاى بهداشتى و شيرآالت ساختمانى، صنعت 
كشاورزى، تكنولوژى كشاورزى، طيور و دامپزشكى و 

صنعت خودرو ديدن كردند.
ــدن تحريم ها  ــته ش وى تصريح كرد: پس از برداش
ــوى  ــام تقاضاهاى زيادى از س ــدن برج و اجرايى ش
شركت هاى خارجى براى حضور در نمايشگاه هاى 
ــده و اين امر نويد بخش سال كارى  استان مطرح ش

ــيار خوبى در حوزه صنعت نمايشگاه هاى استان  بس
خواهد بود.

ــرايط به وجود  ــك با ش ــه داد: بدون ش لطيفى ادام
ــدگان و  ــاركت كنن ــال آينده ميزبان مش آمده، س
بازديدكنندگان خارجى بيشترى در نمايشگاه هاى 

استان خواهيم بود.

ــى مهم در بحران  ــيه با ايجاد يك كارتل جديد در صدد ايفاى نقش ــت: روس رويترز طى گزارشى نوش
ــورهاى  ــيه عمال به عنوان رهبر كش ــود، روس ــت و اگر طرح فريز نفتى محقق ش كنونى بازار نفت اس
ــان را در اختيار ــد كه حدود 73 درصد عرضه نفت جه مهم توليد كننده نفت جهان مطرح خواهد ش

 دارند.
 نشست بين روسيه، قطر، عربستان و ونزوئال در روز 16 فوريه اولين گام در اين مسير بود. در نشست بعدى 
ــد، اگر اين ابتكار منجر به اجماعى هرچند كوچك شود، موجب  كه اواسط ماه مارس برگزار خواهد ش

تقويت بيشتر موضع رهبرى مسكو خواهد شد.
ــتان تاثيرگذارترين بازيگر در بازار بود، اما بعد از افت شديد قيمت  تا قبل از بحران نفتى كنونى، عربس
نفت كه در نتيجه ظهور صنعت شيل آمريكا رخ داده، جايگاه رياض تضعيف شده است. توليد كنندگان
 كوچك تر عضو اوپك  خواستار كاهش توليد براى حمايت از قيمت ها شده اند، اما نشست اخير اوپك در 

دسامبر 2015 بدون هيچ گونه توافقى در زمينه محدوديت توليد پايان يافت.
ــورهاى عضو اوپك را افزايش داده، تصويرى جديد در حال پديدار  ــيه مذاكرات با كش اكنون كه روس
ــيه را نيز در نظر بگيريم، مى توان اين كشور را عمال رهبر كشورهاى  شدن است. اگر توان نظامى روس
ــتان يكى از متحدان ديرين آمريكاست،  ــت. عربس توليد كننده نفت در عرصه تثبيت قيمت ها دانس
ــاض اخيرا گفته كه  ــابق آمريكا در ري ــفير س ــت. چارلز فريمن، س اما اين اتحاد نيز در حال تغيير اس
«ما شاهد تضعيف طوالنى مدت روابط آمريكا و عربستان هستيم و اين روند حتى قبل از دولت اوباما آغاز 

شده است.»
روابط آمريكا و عربستان به دليل توافق هسته اى ايران و لغو تحريم هاى اين كشور در ماه ژانويه بيش 
از پيش تضعيف شده است. سعودى ها بايد به دنبال متحدى جديد باشند تا با توجه به تهديدات داعش 
ــتان و روسيه در جنگ سوريه  و ايران بتوانند منافع خود را در حوزه خليج فارس تامين كنند، اما عربس

در دو جبهه مقابل هم قرار دارند. اكنون افت شديد قيمت نفت فرصتى را براى اتحاد روسيه با عربستان 
فراهم آورده است.

اين اولين بارى نيست كه روسيه و عربستان به دنبال برقرارى روابط نزديك هستند. حتى در سال 2013، 
روزنامه تلگراف گزارش داده بود كه تالشى براى انعقاد يك توافق پنهانى بين دو كشور صورت گرفته، 
اما به نتيجه نرسيده است. ايران براى مدت هاى طوالنى يكى از متحدان مورد اعتماد روسيه بوده و اگر 
روسيه بتواند ميانجى توافقى بين ايران و عربستان شود، مى تواند توافقى پنهانى در درون اوپك را نيز 

مديريت كند.
پيشنهاد فريز توليد در سطح ماه ژانويه، از اهميت چندانى برخوردار نيست زيرا عربستان و روسيه و اكثر 
توليد كنندگان ديگر هم اكنون با باالترين ظرفيت خود توليد مى كنند. كوين نوريش، تحليلگر موسسه 
باركليز با اشاره به طرح فريز نفتى مى گويد: امسال ديگر نمى شد از روسيه ، قطر يا ونزوئال انتظار افزايش 

توليد را داشت. تنها عربستان بود كه افزايش توليدش اهميت داشت.
ــا توليد خود را افزايش  ــى داند و قصد دارد بعد از لغو تحريم ه اما ايران خود را متعهد به فريز توليد نم
ــان كرده كه «ايران وضعيتى خاص دارد، زيرا توليد اين كشور در دهد. وزير انرژى روسيه نيز خاطر نش
ــت بتوان يك راه حل ويژه براى اين كشور در نظر   پايين ترين سطح خود قرار دارد. بنابراين ممكن اس

گرفت.»
با توجه به اينكه اكثر كشورهاى مهم حوزه خليج فارس با اين طرح موافقند، عراق نيز كه از رهبرى سياسى 
با اعتبارى برخوردار نيست، احتماال از اين طرح حمايت خواهد كرد، البته به شرطى كه روسيه به آنها 

اطمينان دهد كه حمايت بيشترى از بغداد در برابر داعش انجام دهد.
اگر اين سناريو محقق شود، روسيه عمال به عنوان رهبر كشورهاى مهم توليد كننده نفت جهان مطرح 

خواهد شد كه حدود 73 درصد عرضه نفت جهان را در اختيار دارند.
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عكس روز (شكوفه)

خبر خبر

شنگ جانورى گوشتخوار از خانواده  راسويان و جنس سمورهاى 
آبى است كه در جوار آب هاى شيرين زيست مى كند؛ اين حيوان 
داراى بدنى دراز و باريك و دم بلند و سر مسطح، پوزه كوتاه و رنگ 
ــول دم آن تا ــانتيمتر و ط ــت و طول بدن آن تا 75 س قهوه اى اس

 50 سانتيمتر مى رسد.
محمد محمدى رييس اداره محيط زيست شهرستان لنجان اظهار 
كرد: چندى پيش خبرى مبنى بر مشاهده شنگ در حوضچه هاى 
قايقرانى ذوب آهن توسط محيط بانان به ما رسيد كه با بررسى هاى 
دقيق مشخص شد كه اين خبر صحت دارد و دو شنگ اوراسيايى 

در اين حوضچه ها به سر مى برند.
رييس اداره محيط زيست شهرستان لنجان با بيان اينكه شنگ ها 
از خانواده راسوهاست و بيشتر در مناطقى نظير استان هاى شمالى 
كشور و كردستان و خوزستان يافت مى شوند خاطرنشان كرد: اين 

جانور، گونه شاخص سمورهاى آب شيرين است.
ــاب گفت: ــه اين گونه كمي ــدات مربوط ب وى در خصوص تهدي
 شنگ هاى اوراسيايى به خاطر پوست بسيار زيبا و ارزشمندى كه 
دارند شكارمى شوند و همين موضوع زندگى آنها را تحت شعاع قرار 
ــت. محمدى صيد بى رويه ماهيان رودخانه ها را از ديگر  داده اس
ــمرد و يادآور شد: به دليل صيد بى رويه  تهديدات اين آبزيان برش
ماهيان و تخريب زيستگاه هاى رودخانه اى و تاالبى ايران شنگ ها 
ناگزير به استخرهاى پرورش ماهى روى مى آورند كه همين موضوع 

نيز شنگ ها را با خطر مرگ توسط استخرداران روبه رو مى كند. 
محمدى همچنين از مشاهده و عكسبردارى گروهى پرنده چنگر 
اوراسيايى در درياچه قايقرانى ذوب آهن شهرستان لنجان خبر داد. 
ــراوان ايرانى  ــر از جمله پرندگان بومى و ف وى با بيان اينكه چنگ
است كه زمستان ها به تعداد خيلى زياد در تاالب هاى ايران ديده
ــت؛ پرنده اى  ــانتى متر اس ــوند ، افزود :اندازه چنگر 37 س  مى ش
ــر و گردن پررنگ تر و آبزى به رنگ سياه يكدست كه در ناحيه س
ــياه و منقار و سپر سفيدش شناسايى آن را   براق تر است ، رنگ س

بسيار راحت مى كند.
وى گفت : اين گونه پرنده پاهاى سبز زيتونى و چشم هاى قرمزى 
دارد و از چنگر نوك سرخ به وسيله اندازه بزرگ تر ، جثه پرتر ، سپر 

پيشانى و منقار سفيد مشخص مى شود .
ــاهپرهاى ثانوى، بالش به  وى تصريح كرد:در پرواز نوك سفيد ش

صورت خط سفيدى نمايان است. 
ــى حوضه  ــز كرانه هاى آب ــى و ني ــگام پرآب ــاالب گاوخونى هن ت
ــمارى ديگر از آبگيرهاى استان اصفهان همه ساله  زاينده رود و ش
پذيراى پرندگان مهاجر در زمان كوچ از مناطق سردسير شمالى به 

سمت نواحى گرم جنوبى هستند.

ــت در اختتاميه سومين  ــازمان حفاظت از محيط زيس رييس س
ــت گفت: عدالت زيست محيطى  همايش ملى حقوق محيط زيس
يكى از مالك هاى مسلم حكمرانى در حكومت ها است و بايد به اين 
موضوع توجه ويژه اى كنيم و در ايران موضوع عدالت زيست محيطى 

و حق بهره ورى از آب، هوا و طبيعت سالم بسيار كليدى است.
ــازمان حفاظت  ــاس مصوبه دولت، س معصومه ابتكار گفت: بر اس
ــى كننده  ــت نماينده دولت در محاكم قضايى بررس محيط زيس

پرونده هاى مربوط به مناطق حفاظت شده است.
ــاى رييس  ــت ه ــه صحب ــاره ب ــور با اش ــس جمه ــاون ريي مع
ــى  ــى خط مش ــى الريجان ــت اهللا آمل ــت: آي ــه، گف ــوه قضايي ق
ــى تواند  ــد كه م ــن كردن ــت روش ــوزه محيط زيس خوبى در ح
ــت  ــط زيس ــت محي ــازمان حفاظ ــراى س ــى ب ــتوانه خوب پش
ــن  ــراى قواني ــوزه اج ــا در ح ــيارى از كمبوده ــل بس ــراى ح ب

محيط زيستى باشد.
ــترك ،مى تواند نقشه راه  ــه ذهن مش ابتكار با بيان اينكه اين نقش
ــيم كند، اظهار كرد: نقشه راه  ــيدن به هدف ترس بهترى براى رس
ــب و افزايش همكارى دو قوه قضاييه و مجريه مى تواند در  مناس
تحقق حكمرانى خوب حكومت در شاخص بهبود وضعيت زيست 
محيطى به عنوان يكى از مالك هاى مهم اين ارزيابى، نقش داشته 

باشد.
معاون رييس جمهور افزود: براى جمهورى اسالمى ايران موضوع 
حفظ و حراست از محيط زيست، همچنين حق بهره مندى مردم 
از محيط زيست، هوا، خاك و آب سالم به عنوان يك مولفه بسيار 
مهم و كليدى در موضوع عدالت از اهميت بسيارى برخوردار است.

ــم به  ــاره اى ه ــت اش ــت محيط زيس ــازمان حفاظ ــس س ريي
همكارى هاى خوب اين سازمان ومعاونت حقوقى رياست جمهورى 
داشت و گفت:  از جمله زمينه هاى همكارى معاونت حقوقى رياست 
جمهورى با سازمان حفاظت محيط زيست، مصوبه دولت در زمينه 
تعيين سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان نماينده دولت در 
محاكم مرتبط با پرونده هاى مربوط به مناطق حفاظت شده است 
ــذار همكارى خوب در زمينه حقوق  كه اين مصوبه مى تواند پايه گ
ــازمان حفاظت محيط زيست  محيط زيست بين قوه قضاييه و س

باشد.
ــت مى تواند  ابتكار با بيان اينكه همايش ملى حقوق محيط زيس
منجر به گسترش همكارى قوه قضاييه و سازمان حفاظت محيط 
زيست شود، ابراز اميدوارى كرد: گسترش اين همكارى ها در سطح 
ــتفاده از ساز و  منطقه اى و بين المللى مى تواند راهكارى براى اس

كارها و تجربيات و دانش جهانى براى كشور باشد.

گونه جانورى شنگ اوراسيايى
 در لنجان اصفهان مشاهده شد

معصومه ابتكار:

عدالت زيست محيطى مالك مسلم 
حكمرانى حكومت ها ست

دريچه

ــدن يك ميليون  ــك ش  رييس انجمن علمى جنگلبانى گفت:خش
هكتار جنگل زاگرس ومرگ و مير 45 هزار هكتار گونه شمشاد ايرانى 
تهديد جدى در حوزه منابع طبيعى كشور است كه بايد از تداوم آن 

جلوگيرى شود.
ــت اهللا عابدينى  ــع طبيعى با حضورآي ــش آبخيزدارى و مناب  هماي
ــالم صادقى  ــه قزوين، حجت االس ــه و امام جمع نماينده ولى فقي
دادستان، منوچهر حبيبى معاون عمرانى استاندارى، جمال انصارى 
ــانى معاون امور انسانى استاندارى،  رييس كل دادگسترى، درافش
ــداللهى مديركل منابع طبيعى، ابراهيمى پاك رييس سازمان  اس
جهاد كشاورزى استان، معاونان و بخشداران درسالن جهاد كشاورزى 

قزوين برگزار شد.
هادى كيادليرى در اين همايش گفت: توسعه در كشورهاى پيشرفته 
در گرو توجه به محيط زيست و منابع طبيعى است و هيچ كشورى 
ــمندى نمى تواند در مسير  ــرمايه هاى ارزش بدون توجه به اين س

پيشرفت گام بردارد.
ــفارش ائمه  ــى و س ــاى اكيد دين ــالف توصيه ه ــزود: برخ وى اف
ــفانه در  معصومين(ع) به صيانت از منابع طبيعى خدادادى، متاس
ــكل داريم و رفتارهاى ما هنوز نيازمند اصالح و  فرهنگ سازى مش

تغيير است.
ــد: اگر كشاورزى  ــور يادآورش رييس انجمن علمى جنگلبانى كش
ــت منابع طبيعى، حيات بشرى را  ــور اس تضمين كننده غذاى كش

ــت كنيم كره خاكى را براى  تامين مى كند و اگر نتوانيم از آن صيان
خود غيرقابل سكونت خواهيم كرد.

وى اضافه كرد: بشر بايد در طبيعت به گونه اى عمل كند تا ضمن تهيه 
غذا و تأمين زندگى كه برايش اساسى است آن را در حد اعال حفظ 
كند و طبيعتى سرشار از فضا براى جابه جايى، سرزمين طبيعى براى 
گردش كردن، مناظر طبيعى براى تحسين كردن و جانوران وحشى 

براى زندگى را نيز محقق كند.
كيادليرى بيان كرد: امروزه بايد تصميمات مفيد خود را در رابطه با 
حفظ كيفيت محيط زيست به سرعت به مرحله اجرا درآوريم و اگر 
بيش از اين منتظر بمانيم ممكن است موقعيت مناسب را از دست 

داده و محدوديت هاى زيادى در رفتار با طبيعت ايجاد شود.
منابع طبيعى موجود را حفظ كنيم

وى گفت: براى بسيارى از مشكالت هم اكنون هيچ راه  حلى نداريم و 
تنها مى توانيم وضع موجود را حفظ كنيم و قبل از اينكه موقعيت از 
اين هم خراب تر شود و جهانى خلق كنيم كه ديگر نسل بشر قادر به 
ادامه زندگى در آن نباشد، بايد به فكر چاره باشيم و وارد عمل شويم.

كيادليرى بيان داشت: 45 هزار هكتار از گونه شمشاد ايرانى در عرض 
دو سال مرگ و مير دسته جمعى داشته و از بين رفته و با وقوع 1800 
فقره سيل در كشور كه 53 مورد آن در دهه اخير بوده شاهد تغيير 

اقليم در كشور هستيم.
رييس انجمن علمى جنگلبانى ايران گفت: هر كشورى سرمايه هاى 

ملى دارد كه در دو بخش منابع طبيعى و خدمات طبيعى تعريف شده 
ــرفته به دنبال خدمات طبيعى هستند نه از  كه در كشورهاى پيش
بين بردن منابع طبيعى ،اما ما در كشور روى منابع طبيعى و سنتى 

حركت كرديم كه هيچ جايگزينى ندارد.
كيادليرى تصريح كرد: توسعه، در بستر فرهنگى هر جامعه تعيين

 مى شود و اجراى هر طرحى با مشاركت مردم محقق مى شود. لذا 
مردم بايد نقش خود را جدى بگيرند و در اين كار سهيم شوند.

وى اضافه كرد: وجود دام هاى مختلف و چراى بى رويه در طبيعت 
ــتخوش تغيير و تحول  باعث شده  منابع طبيعى و فضاى سبز دس
ــكلى بزرگ بايد با راهكار اساسى  ــود كه اين مش ــط دام ها ش توس

برطرف گردد.
ــور تاكيد كرد و  ــت و رعايت قانون در كش كيادليرى بر لزوم اهمي
اظهارداشت: در بستر قانون مى توان به رشد و توسعه دست يافت و 

بى توجهى به آن آسيب زاست.
ــاص يافته به حوزه منابع طبيعى و  وى در خصوص اعتبارات اختص
آبخيزدارى تصريح كرد: بودجه هاى اختصاصى در اين راستا بسيار 
محدود است و جوابگوى نيازها نيست و بايد دراين زمينه بازنگرى 

و تجديد نظر شود.
كيادليرى يادآورشد: متاسفانه كشور ايران در زمينه بيابانزايى در رده 
پنجم جهان قرار دارد و اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند شرايط كشور 

سومالى را پيدا خواهيم كرد.

محمد حسين شاملى در نشستى با خبرنگاران  مريم 
ــبت هفته درختكارى برگزار شد ياورى كه به مناس

ضمن تبريك اين هفته به توجه بيشتر عموم 
مردم جامعه نسبت به مسايل زيست محيطى و منابع طبيعى 
طى سال هاى اخير اشاره كرد و اظهار داشت: اين امر را مى توان 
در شكل گيرى سازمان هاى مردم نهاد در راستاى حفظ منابع 

طبيعى و محيط زيست مشاهده كرد.
وى با اشاره به اينكه پوشش گياهى در همه عرصه ها از اهميت 
وااليى برخوردار است، ابراز داشت: اهميت درختان به اندازه اى 
ــه و ته مانده اى از آنها مى تواند در تثبيت خاك  است كه ريش

و جلوگيرى از توسعه بيابان ها تاثير به سزايى داشته باشد.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان اصفهان در ادامه با 
تاكيد بر اينكه برخى ناهنجارى هاى زيست محيطى در دوران 
ــت، افزود: از اين رو  كنونى تعادل طبيعت را مختل كرده اس
مى توان از افزايش مصرف انرژى وآب، افزايش توليد دى اكسيد 
كربن اشاره كرد كه اين امر موجب گرم شدن هواى كره زمين، 
خشكسالى و افزايش بيابان و به دنبال توسعه كانون هاى گرد و 
غبار شده است. وى در ادامه با اشاره به اينكه چراى بى رويه دام 
در مراتع، قطع درختان به منظور تامين سوخت، گرماى شديد 
هوا و برخى بى توجهى ها نسبت به منابع طبيعى موجود تهديد 
كننده منابع طبيعى استان هستند، ابراز داشت: از اين رو منابع 
ــتان اصفهان افزايش بازرسى ها  طبيعى و آبخيزدارى در اس
ــتور كار قرار داده است . از اين رو 45  در سطح مراتع را در دس
ــه اغلب اين افراد  ــت و مراقبت را منعقد كرده ك قرار داد گش

توسط بهره برداران معرفى شده اند.
شاملى در ادامه با اشاره به اينكه گزارشات مردمى در راستاى 
حفظ و حراست از منابع طبيعى استان اصفهان از ابتداى سال 
ــرد: به دنبال  ــت، اضافه ك جارى تاكنون قابل توجه بوده اس
ــده يك هزار و 499 پرونده قضايى  گزارشات مردمى ارايه ش

تشكيل شده و با متخلفان برخورد شده است.
172 حكم قضايى  خلع يد زمين خواران صادر شد

وى در ادامه با اشاره به اينكه 527 فقره از پرونده هاى بازگشايى 
شده در خصوص تخريب و تصرف اراضى منابع طبيعى بوده 
است، بيان داشت: در اين راستا 172 فقره حكم قضايى براى 

خلع يد زمين خواران صادر شده است.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان اصفهان با اشاره به 
اينكه از ابتداى سال جارى تاكنون چهار هزار و 500 درخت 
ــده، ابراز داشت: در اين زمينه نيز 40  در سطح استان قطع ش

پرونده تشكيل شده است.
وى همچنين تعداد پرونده هاى ورود دام مازاد به مراتع استان 
اصفهان را نيز 883 مورد اعالم كرد كه يا بدون پروانه بوده و يا 

خارج از زمان مقرر دام خود را وارد مراتع كرده اند.
ــم  ــاملى با تاكيد بر اينكه در قالب برنامه هاى پنجم و شش ش
توسعه بايد در سطح استان اصفهان طرح هاى حفظ و حراست 
ــرا كنيم، اضافه كرد: براى  از مراتع را تا يك ميليون هكتار اج
ــارد تومانى نيازمنديم و  اجراى اين طرح به اعتبار 200 ميلي
اميدواريم در دوران پسا تحريم اين اعتبار تخصيص و طرح به 

خوبى اجرايى شود.
ــرداران گياهان  ــاد 35 قرارداد با بهره ب وى همچنين به انعق
ــاره كرد و افزود: بر اساس  دارويى در سطح استان اصفهان اش
اين قرار دادها 70 هزار و 502 كيلوگرم كتيرا و 260 تن كرفس 

به ارزش ريالى 13 ميليارد تومان برداشت شده است.
افزايش 54 هكتارى سـطح زيركشت گياهان دارويى 

در استان
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان اصفهان افزود: در 
برنامه ششم توسعه در نظر داريم ميزان سطح كشت گياهان 
ــتان اصفهان را به ميزان 54 هكتار افزايش دهيم  دارويى اس
ــير، آنغوزه و كرفس مورد  ــتا گياه كتيرا، موس كه در اين راس
ــاره به اينكه با مشاركت 30  ــت. وى همچنين با اش توجه اس
شركت تعاونى صندوق تسهيالت بهره برداران منابع طبيعى 
ــت، ادامه داد: 15 هزار بهره  استان اصفهان تشكيل شده اس
ــان در اين صندوق ــتان اصفه بردار از 43 هزار بهره بردار اس

ــان وام به  ــارد توم ــون 9/2ميلي ــتند و تاكن ــهام دار هس  س
بهره برداران پرداخت شده است.

ــاملى در خصوص صدور مجوز براى بهره بردارى از معادن  ش
ــت: از ابتداى سال جارى تاكنون  در استان اصفهان ابراز داش

515 درخواست داشتيم كه با 183 مورد موافقت شده است.
وى با اشاره به اينكه  اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان 
با توجه به آخرين مصوبه هيئت دولت مجوزهاى بهره بردارى از 
معادن را به صورت منطبق صادر مى كنند، ادامه داد: در استان 
ــون و 300 هزار هكتار از  ــوز براى دو ميلي اصفهان صدور مج

اراضى استان ممنوع است. 
ــتان اصفهان به  ــزدارى اس ــع طبيعى و آبخي مدير كل مناب
ــال در نجف آباد،  ــى از فعاليت كوره هاى ذغ ــكالت ناش مش
ــاره كرد و گفت: اين كوره ها  فالورجان و خمينى شهر نيز اش
ــه هزار و 500 تن ذغال توليد و از منابعى همچون  ساالنه س
ــراى اين كار  ــاى قاچاق ب ــك باغى يا چوب ه درختان خش
استفاده مى كنند كه برخورد با اين مراكز صورت گرفته ولى 
ــت.وى همچنين به حذف 100 هزار هكتار از  كافى نبوده اس
اراضى كشاورزى استان اصفهان طى چند سال اخير از 400 
هزار هكتار موجود اشاره كرد و ابراز داشت: در حال حاضر نيز 
با توجه به شرايط آبى استان، امكان افزايش سطح زير كشت 
ــاملى در ادامه در پاسخ به سوالى در خصوص  وجود ندارد. ش
صدور مجوز بهره بردارى از معادن شن و ماسه در شهر ورزنه 
ابراز داشت: در شهر ورزنه برداشت شن از تپه ها پراكنده بود و 
به منظور ساماندهى اين امر براى بهره بردارى از يك منطقه 

مجوز صادر كرديم.

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان اصفهان:

183 مجوز بهره بردارى از معادن در سطح استان صادر شد

رييس انجمن علمى جنگلبانى كشور:

خشك شدن يك ميليون هكتار جنگل زاگرس 
نگران كننده است
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نتیجه عصبانی شدن های اینچنینی که این روزها کم هم اتفاق نمی افتد در 
بلندمدت برای ما بی حوصلگی، از دست دادن انرژی و روحیه برای زندگی، 
مشکالت فیزیکی شبیه استرس )افزایش فشــارخون، اختالل تنفسی و 
بسیاری از مشکالت عجیب و غریب دیگر(، کینه ورزی، آسیب دیدن روابط 
با دیگران، از بین رفتن اعتماد دیگران به مــا، بی انگیزگی و تمایل به کار 

نکردن و چیزهایی شبیه اینهاست.
اما مهــم ترین نکته همانی اســت که پدر در داســتان اول این نوشــته 
به پســرش گفت؛» بعــد از تمام شــدن همه ایــن ماجراها، مــا دیگر 
 آن آدم قبلــی نیســتیم«؛ چیــزی از مــا و زندگــی مــان کم شــده

 است. 
خب چطور می توانیم از این وضعیت خالص شــویم؟ با رعایت چند نکته 
ســاده می توانیم تا حدود زیادی احســاس مان را در این زمینه مدیریت 

کنیم.
آینه من با سنگ دیگران شکستنی نیست!

تــا اینجا با هــم متوجــه شــده ایم کــه خیلی وقــت ها نقد شــدن، 
زمینــه ســاز واکنش هــای شــدید احساســی و عصبــی و در نتیجه 
 انفجارهــای شــدید در روابــط بیــن فــردی میــان مــا و دیگــران

 است. 
همه ما از این تجربه های بد داشــته ایم. بنابراین شاید اولین و مهم ترین 
راه حل، آمادگی ذهنی برای نقد شــدن باشــد؛زمانی که آرام هستیم و 

در خلوتمــان، به تجربه های بد گذشــته و نقدهایی که به ما شــده فکر 
کرده و واکنش مان را مرور کنیم، شــاید در بســیاری از موارد نقدها به 
ناحق بوده اند، اما شیوه برخورد با نقد اســت که اهمیت دارد؛ اگر من به 

خودم و کارهایم اطمینان داشته باشم، حتی اگر دیگری 
 آن را نقد بکند به دلیل نشــناختن ایــن گوهر وجودی 

است.
 به این ترتیب شاید بار بعدی که نقد ناحقی 

مشابه دفعات قبل به ما شد، حواس مان 
باشد که عصبانی نشــویم. البته نباید 

فراموش کنیم که نقد همیشه هم 
به ناحق نیست.

 بنابرایــن در ذهــن مــان 
باید فضــای کوچکی هم 
برای بررســی نقدها کنار 

بگذاریم!
اندکی صبــر، خطر 

نزدیک است!
نباید فراموش کنیم که 
کنترل احساســات مان 

در اولین ثانیه هــای طرح نقد از 

جانب دیگران بسیار حیاتی است.
 در واقع اگر بتوانیم در همین لحظات 
کوتاه، حــس منفی و مدار واکنشــی 

دفاعی ذهنی مان را مهار کنیم، خیلی از ماجراهــای بد بعدی هم پیش 
نمی آیند. 

 می دانیم کنترل واکنش های ناخوادآگاه بسیار مشکل است؛ پس چه باید 
کرد؟

 راه حل همانی است که پدر پسرک داســتان اول این نوشته به او یاد داد:
 »هر وقت کســی تو را نقد کرد تا زمانی که می توانی زمان واکنشت را به 

تعویق بینداز!« اما چطور؟
وقتی نقدی می شنوید، چند لحظه یا چند دقیقه حرفی نزنید و تمام 
 انرژی تان را روی کنترل حس منفی ناشی از نقد شدنتان متمرکز 

کنید. 
همین حرف نزدن حتی اگر واکنش هــای فیزیکی دیگر ما مثل 
برافروخته شدن را به طرف نشــان بدهد جلوی بروز خیلی از مشکالت 

آینده را می گیرد.
کالم، تیر بســیار برنده ای اســت که اگر از کمان رها شود مستقیم قلب 
طرف مقابل را هدف می گیرد و نتیجه این هدف گیری نمی تواند چندان 

خوشایند باشد.

فرمانده ناجا خبر داد:
استفاده از پلیس  افتخاری در نوروز ۹۵

اخبار کوتاه

پرسه درشهر

خبرخبر

 معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانــواده با بیان اینکه در 
حوزه زنان و خانواده هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده ایم، گفت: 

روز زن و خانواده را باید به روز حل مسایل زنان تبدیل کنیم.
شهیندخت موالوردی در نشست مشاوران و مدیران کل دفاتر امور 
زنان و خانواده استانی سراسر کشور با اشاره به فعالیت های حوزه 
زنان و خانواده در دو سال گذشته گفت: امیدواریم سال آینده این 
هم اندیشی ها به صورت منظم و فصلی برگزار شود و پیگیر برنامه ها 

و دغدغه های مشترک این حوزه باشیم.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: سال ۹۴ به 
قول رییس جمهوری، سال ســخت و پر از فراز و نشیبی بود. این 
سختی ها میراث دار گذشته است و پس از رفع تحریم ها هم هنوز 
اتفاق خاصی نیفتاده، اما زمینه برای تحقق وعده ها و گشایش امور 

فراهم شده است.
وی ادامــه داد: با تمام موانع و چالش ها در دو ســال گذشــته با 
همکاری تمامی مشاوران و مدیران کل امور بانوان از سراسر کشور 

کار را پیش بردیم.
موالوردی با اشاره به سختی ها و فشــار در حوزه زنان و خانواده 
گفت: منظورم افزون بر فشــارهای کاری، فشــارهایی است که 
عملکرد زنان به ویژه شخص خودم را نشانه گرفته است. با این حال 
امیدواریم دین خودمان را به زنان کشور در دوره ای که به سرعت 

در حال گذر است، ادا کنیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاســت جمهور اظهار امیدواری کرد 
با تشکیل مجلســی کارآمد که در رأس امور است بتوانیم شاهد 
مجلسی باشــیم که با ایفای نقش اساســی خود در قانونگذاری، 

قدم های اساسی را به ویژه در حوزه زنان و خانواده بردارد.
وی با اشــاره به برگزاری انتخابات هفتم اسفند تاکید کرد: با این 
انتخابات به نظر می رسد ســرمایه اجتماعی در حال ترمیم است. 
اعتمادی که انجام شد، پاسخی بود به عملکرد و شفافیت دولت و 
وظیفه ماست که این سرمایه اجتماعی را حفظ کنیم، زیرا تخریب 
سرمایه اجتماعی یک شبه رخ می دهد، اما ترمیم آن ممکن است 

سال ها به طول بینجامد.
موالوردی افــزود: باید مشــارکت حداکثری در تمــام مراحل 
برنامه ریزی و اجرا ادامه یابد، زیرا مردم ساالری دینی تازه از پای 
صندوق های رای شروع می شود و باید برنامه ها را با هم پیش ببریم. 
معاون رییس جمهوری با اشــاره به روز جهانی زن گفت: این روز 
می تواند فرصت مضاعفی فراهم کند برای جلب توجهات و ایجاد 
حساســیت در چالش هایی که وجود دارد. هر کشوری از دریچه 
فرهنگی خود به روز جهانی زن نگاه می کند و درس های مشترکی 
بین همه زنان در دنیا وجود دارد که امیدواریم تالش مضاعف برای 

تامین جایگاه واالی زنان انجام شود.

 مدیرکل مشــارکت های اجتماعی جوانان با انتقاد از بی توجهی دولت به 
مسایل جوانان گفت: در حال حاضر جوانان را به مراکز غیر رسمی اجتماع 

مثل قهوه خانه، قلیان سراها و چایخانه ها هدایت کرده ایم.
 رضــا حجتی با بیــان اینکــه دولت اهتمــام جــدی بــرای راه اندازی 
 خانه های جوانان را ندارد افزود: نگاه کالن دولت به ویژه در تخصیص منابع، 
اولویت بخشی به حوزه های عمرانی و صنعتی است و سمن سراها یا دیگر 

مراکز اجتماعی و فرهنگی جوانان بودجه بسیار اندکی دارند.
مدیرکل مشارکت های اجتماعی جوانان ادامه داد: منابع الزم برای ساخت 
فضاهای مشاعی که بتواند برای جوانان به ویژه سمن ها مورد استفاده قرار 

بگیرد، در اولویت دولت نیست.
وی با اشاره به پیشنهاد اختصاص ساختمان های سازمان ملی جوانان سابق 
به خانه های جوان تاکید کرد: حتی اگر همه ساختمان های سازمان ملی 
جوانان سابق را به سمن سراها یا خانه های جوان اختصاص دهیم باز هم 
سرانه هر جوان کمتر از ۱۰ سانتیمتر خواهد بود. بنابراین مشکل جوانان 
 با تخصیص این ســاختمان ها حل نمی شــود. باید منابعی دیده شود و
 ساختمان هایی با کاربری های فرهنگی اجتماعی برای جوانان مهیا گردد.

حجتی با انتقاد از عملکرد دستگاه های مســئول به ویژه در زمینه اوقات 
فراغت جوانان اضافه کرد: خروجی کار دســتگاه ها به صورتی اســت که 
در حال حاضر جوانان را به مراکز غیر رســمی اجتمــاع مثل قهوه خانه، 
 قلیان ســراها و چایخانه ها هدایت کرده ایم. هر روز شاهد رشد قارچ گونه 
رستوران های سنتی هستیم که در واقع مراکزی مبتنی بر سودجویی از 
جوانان هستند.وی گفت: اگر قرار باشد دولت مداخله اجتماعی کند و جامعه 
را کمک کند همین جاست، در غیر این صورت هر گونه سرمایه گذاری دیگر 

برای جوانان هم بدون توجه به این موارد، بی نتیجه خواهد بود.
مدیرکل مشــارکت های اجتماعی جوانان افزود: برای سال ۹۵ پیشنهاد 
دادیم در هر مرکز استان دســت کم یک خانه جوان تاسیس شود، اما این 

پیشنهاد در بودجه ۹۵ کشور دیده نشد. 
وی اضافه کرد: منظور ما از خانه جوان، فضایی مشاع است که به طور معمول 
تا ۷۰ درصد آن در اختیار سمن هاست و خدمات مشاوره ای هم در آن به 

جوانان ارایه می شود.

معاون رییس جمهوری:

وضعیت حوزه زنان و خانواده 
مطلوب نیست

مدیرکل مشارکت های اجتماعی جوانان:

جوانان را به سمت قهوه خانه ها 
سوق داده ایم

فرمانده ناجا بــا تأکید بر اســتفاده از ظرفیت 
پلیس هــای افتخــاری در طرح نــوروزی از 
به کارگیــری این ظرفیت در بخش شــهری و 
برون شهری به تناســب نیاز استان های کشور 

خبر داد.
سردار حسین اشتری با اشــاره به بهره مندی 
پلیــس از ظرفیــت پلیس هــای افتخــاری 
در طرح نــوروزی اظهار داشــت: بــا توجه به 
برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده است 
تا در طرح نوروزی و در دو بخش درون شهری 
و جــاده ای، از ظرفیت پلیس هــای افتخاری 

استفاده شود.
فرمانده نیروی انتظامی در خصوص اســتعداد 
در نظــر گرفته شــده بــرای بهره گیــری از 
پلیس های افتخاری در این طرح نیز گفت:  طبق 
هماهنگی های انجام شده هریک از استان های 
کشور به تناسب توان پلیس های افتخاری خود 
و همچنین نیازی که به بهره مندی از این نیروها 
در طرح نوروزی احساس می کنند، از ظرفیت 

پلیس های افتخاری در بخش های مختلف نوروز 
استفاده خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: پلیس های افتخاری تنها 
در استان هایی به کارگرفته خواهند شد که نیاز 

به استفاده از ظرفیت آنها احساس شود.
همچنین تیرماه 88، ســردار علیرضا جزینی 
جانشــین معاون هماهنگ کننده وقت نیروی 
انتظامی از در دست تصویب بودن طرح پلیس 
افتخاری خبر داده بــود و در جزییات این طرح 
عنوان کرده بــود که این پلیس قرار اســت در 
شرایط گوناگون اعم از شرایط خاص اجتماعی 
و امنیتی همچون امدادرسانی در زمان حوادث 
و بالیای غیرطبیعی، وقــوع بحران ها و تأمین 
امنیت و آســایش عمومی، استقرار نظم و غیره 

به کارگیری شود.
این در حالی است که در اوایل اسفند ماه امسال 
ســرهنگ اکرمی مدیرکل پلیــس افتخاری 
معاونت نیروی انسانی ناجا از آمادگی 2۷هزار 

پلیس افتخاری در سراسر کشور خبر داده بود.

دوباره همهمه و شــلوغی خیابان ها و گیر کردن بین 
آدم هایی که نگاهشــان به ویترین مغازه هاست، هر 
کس پی جنسی و لباسی و وسیله ای. از این پاساژ به آن 

پاساژ و از مغازه ای به مغازه دیگر.
موج شهروندانی که یک نگاه به ویترین مغازه ها دارند 
و یک نظر به کیف و جیب شــان، دست های خالی از 
خرید و گذرهایی پر از عابر و خودرو. نگاه هایی که روی 
ویترین مغازه ای قفل می شود و تالش برای باز کردن 

این قفل بی نتیجه است.
ویترین هایــی مملــو از اجناس خوب و بــد که تنها 
ظاهرشــان را می بینی. از میان این همه آدم، برخی 
برایشان مهم زیبایی لباس اســت و برخی کیفیت و 
برخی مارک. گاهی افرادی که مارک می خرند جزو دو 
دسته دیگر هم می شوند. وقتی یک لباس مارک باشد 
پس حتما جنسش خوب است و کیفیتش عالی است 
و همین طور یک لباس مارک در جای خودش حتما 

زیبایی هم دارد که سلیقه های خاص را جذب کند.
مارک پوش های جوان کم نیستند. افرادی که اهمیت 
می دهند کیف و کفش و لباسشان چه مارکی داشته 

باشد. تنها مشــکل این آدم ها در دوره و زمانه کنونی 
تقلبی بودن برخی اجناس است. اجناسی که با قیمت 
اصل به فروش می رسد ولی کیفیت ندارد. تقریبا همه 
مارک های شناخته شده نیز خارجی هستند و کمتر 
پیش می آید که یک برند ایرانی در بین ایرانی ها آنقدر 

معروف باشد که برای آن سر و دست بشکنند.
اســتفاده از لباس های باکیفیت هیچ مشکلی ندارد 
 و هر فــرد می تواند در این زمینه بــرای خود تصمیم 

بگیرد.
 تنها یک عامل محدود کننده در این زمینه وجود دارد 
که آن هم پول است. مارک های معروف اصوال قیمت 
باالیی دارند و هر کسی قادر به خرید آنها نیست. ولی 
وقتی تب چیزی در جوانان وجود داشــته باشد، آنها 
می خواهند به هر قیمتی به آن برســند و تالش برای 

نشان دادن جیب خالی آنها بی فایده است.
از جوانانی که می آیند برای خرید می توانی بپرسی و 
ببینی چه تمایالتی دارند. جوانانی که برخی در تیپ 
ظاهری شــان لباس مارکی دیده نمی شــود ولی در 
تالشند که فالن مارک را داشته باشند. چرا نباید لباس 

مناسب بپوشیم، جنس داخلی بخرم که چه شود؟ دو 
روز بعد هزار تا مشکل برایش ایجاد شود. لنگ بمانم؟

وقتی کفشــی می خرم که دو روز بعد پاره می شــود 
مجبورم کفش مارک بگیرم تا مطمئن شــوم حداقل 
یک ســال برایم کار می کند. تــازه قیمتش هم با آن 
چند تا کفشــی که خریدم و پاره شد برابری می کند. 
یک چیزهایــی را آدم باید خوبــش را بخرد و خوب 

استفاده کند.
من که آنقدر جنس تقلبی گرفتــه ام و گفته اند اصل 
است که حالم از هرچه برند است به هم می خورد. ما 
هیچ ارگانی نداریم که رسیدگی کند و در این زمینه 
مسئولیت قبول کند که مجبور نشویم اینقدر هزینه 

کنیم.
نگاه ها به سمت مغازه ای اســت که یکی از برندهای 
محبوب را برای فــروش دارد. یک نفر می گوید: همه 
اینها تقلبی است. آدم نمی داند باید اعتماد کند یا نه. 
اصال خیلی وضعیت بدی است. من یکی که نمی خرم.

دیگری می گوید: از کجا می دانی اصل نیست؟ تازه اگر 
هم نباشد مهم نیست. باالخره مارک که هست. بقیه 

که نمی دانند اصل نیست!
اینها نمونه هایی اســت از حرف های دل جوانان که 
خیلی هایشــان را ندیده ایم و یا  نیازهایشان را نادیده 

گرفته ایم.
فروشنده ای دریکی از پاســاژهای معروف که شلوار 
جین عرضه می کند. می گوید:» چــرا فکر می کنید 
مارکی که روی لباس است واقعا باید مربوط به همان 
لباس باشــد. ما همه مغازه داریم. به نفعم نیست که 
بگویم ولی می گویم. این شلوارها را می بینید؟ و اشاره 
می کند به یکی از قفســه ها. اینها همه جنس ایرانی 
و کار تهران اســت. ولی یک مارک زده ایم رویش که 
مردم بخرند و اســتقبال کنند. کمی هم قیمتش را 
باال می بریم. همین. عالیق مردم مجبورمان می کند 

اینگونه عمل کنیم.«
البته از دیگر مغازه ها چیزی عایدمان نشد و دست از 

تالش کشیدیم.
جوانان خواه ناخواه به مارک هــا و برند های خارجی 
عالقه مند هســتند و هرکس برای عالقه مندی خود 
دالیل قابل قبولی دارد. دالیلی که با یک حرف و سخن 
و تریبون نمی توان آنها را انکار کرد. جوانان به خیلی 
چیزها نیاز دارند و خیلی خواســته هایی که می دانند 
ممکن اســت هیچ گاه برآورده نشود. از خیلی چیزها 
شاکی هستند و اینها به راحتی قابل حل نیست.شاید 
وقت آن رسیده باشد که نگاه کنیم به نسلی که امید و 

آرزوی آینده این کشور را به دوش می کشد.
 نگاه کنیم به میوه هایی که نیاز دارند به دیده شدن. 
مارک پوشی بهانه ای است برای نشان دادن خیلی از 

کمبودهایی که در زندگی با آن درگیرند.

تدوین الیحه »بیمه مشاوره خانواده«، 
گامی موثر در کاهش طالق است

عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، 
اقدام دولت برای تدوین الیحه بیمه مشاوره خانواده 
را در پیشگیری از طالق و کاهش آسیب های خانواده 
موثر دانست وگفت: هر اقدامی که در راستای کاهش 

معضل طالق باشد، باید مورد حمایت قرار گیرد.
 محمداســماعیل ســعیدی با مثبت ارزیابی کردن 
تالش دولت در تدوین الیحه بیمه مشاوره خانواده، 
اظهار کرد: اگرچه نقش مشــاوره در کاهش طالق و 
 مشکالت زوجین بسیار موثر است، ولی در ابتدا باید 
زیرساخت ها اصالح و مشــکالت اقتصادی زوجین 
برطرف شود.نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در 
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه نقش مشاوره 
قبل از ازدواج در پیشگیری از مشکالت و اختالفات 
خانوادگی حائز اهمیت است، افزود: اگرچه مشاوره 
قبل از ازدواج تا حد زیادی در انتخاب مناسب، دوام 
ازدواج، استحکام پایه های زندگی و کاهش آمار طالق 
موثر است ولی متاسفانه زوجین معموال ارتباط خوبی 
با مشاوره ندارند و به این امر مهم بی توجهی می کنند.

وی با بیان اینکه دســتگاه های مسئول باید در بحث 

طالق به صورت جدی ورود پیدا کنند، تصریح کرد: 
 به دالیل متعددی در کشــور بــا افزایش آمار طالق 
روبه رو هســتیم؛ البته اگر دولت تالش موثری برای 
رفع معضل بیکاری و مســکن داشــته باشد موجب 
خلوت شــدن دادگاه های خانواده و عــدم مراجعه 

زوجین به دادگاه ها می شود.
عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس نهم خاطرنشان 
کرد: جامعه ما، جامعه ســنتی ۴۰ سال پیش نیست 
و با توجه به پیشرفت تکنولوژی و شرایط فعلی باید 
تصمیم گیری کنیم؛ زوجین باید قبــل از ازدواج به 
آموزش، مشاوره و مهارت های زندگی بیشتر بها دهند 

تا زندگی آنها بعد از ازدواج به شکست ختم نشود.
سعیدی کارآمدترین راهکار برای استحکام پایه های 
زندگی را مشــاوره خانواده دانســت و گفت: بیمه 
مشاوره خانواده در کاهش مشــکالت زندگی بسیار 
موثر است، البته بعد از شــروع زندگی زوجین، نیز 
مشــاوره ها باید استمرار داشته باشــد؛ امیدواریم با 
همت و اراده مثبت دولت هرچه سریع تر بیمه مشاوره 

خانواده به سرانجام برسد.

تب مارک پوشی در ایران 
باال گرفته است؟

مدیر کمیته امداد:

طرح مفتاح الجنه در شهرستان اصفهان اجرا شد

مدیر کمیته امداد شهرســتان اصفهان گفت: 
مســئوالن شهرســتان اصفهان در قالب طرح 
مفتاح الجنه از تعــدادی خانواده تحت حمایت 

کمیته امداد بازدید کردند.
 علی جعفری اظهار کرد: طرح مفتاح الجنه به 

منظور آشنایی مســئوالن شهرستان 
اصفهان با فعالیت هــای کمیته امداد، 
اجرا شد و خانواده های تحت حمایت 
در مناطــق پنج گانــه کمیتــه امداد 
شهرســتان و منطقــه جرقویه مورد 

بازدید قرار گرفتند.
وی افزود: بازدیدکننــدگان با حضور 
در منزل خانواده هــای ایتام و بیماران 
صعب  العــالج و از کار افتــاده ضمن 
آشــنایی با وضعیت زندگی خانواده ها 
و مشکالت پیش روی آنان، با خدمات 

کمیته امداد آشنا شدند.
مدیر کمیته امداد شهرستان اصفهان 
خاطرنشــان کــرد: در یکــی از این 

بازدیدها مقرر شــد از طرف خیرین، مبلغ ۴۰ 
میلیون ریال برای ودیعه مسکن خانواده یتیم 
اختصاص یافته و مبلغ 2۰ میلیون ریال نیز برای 
کمک به جهیزیه نوعروس یکی از خانواده های 

طرح محسنین پرداخت شود.

انتقـاد کن، اما جنبـه هم داشتـه باش!
قسمت دوم 
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سينما و تئاتر

فيلم سينمايى « سايه روشن » به كارگردانى فرزاد موتمن در سينما 
سوره اصفهان به روى پرده رفت.

ــت دوباره او به فضاهاى خاص  ــتمين فيلم فرزاد موتمن بازگش هش
ــنده به نام رامين  ــت. اين فيلم داستانى درباره يك نويس و تجربى اس
ــت داده، ورود يك زن روان پزشك براى  است كه حافظه اش را از دس
ــتار بچه، يك تريلر  كمك به او در بازگرداندن حافظه و ورود يك پرس
ــقانه را با روايت غيرخطى رقم مى زند. فيلم با چهار كاراكتر و در  عاش

يك لوكيشن مى گذرد.
ــنواره فيلم فجر سال 92 و  ــى و دومين جش ــن » در س « سايه روش
در بخش نوعى تجربه به نمايش درآمد. اما اكران آن نزديك به دوسال 

به تاخير افتاد.
محمدرضا فروتن و شقايق فراهانى  از بازيگران اصلى اين فيلم هستند.

ــوى موسسه فرهنگى هنرى سرزمين  طرح كتابخوانى نويسندگان كوچك از س
قصه هاى كهن اجرا مى شود.

ــه ضمن اعالم اين خبر گفت: موسسه سرزمين قصه هاى كهن  مدير اين موسس
كه در زمينه ترويج فرهنگ مطالعه و انس با كتاب و فعاليت هاى فرهنگى در رده 
ــنى كودك و نوجوان انجام فعاليت هاى مختلفى را در كارنامه خود دارد، اين  س
ــتاى ترويج فرهنگ كتاب و كتابخوانى و ايجاد لذت و عالقه به ادبيات  بار در راس

در كودكان به اجراى طرح « نويسندگان كوچك » اقدام كرده است.
ــوم و چهارم دبستان  عليزاده افزود: مخاطبين اين طرح كودكان مقاطع دوم، س
هستند كه با شركت در اين كارگاه كه با محوريت آموزش داستان نويسى خالق 
ــوند كه قادر خواهند بود  ــود، به نويسندگان كوچكى تبديل مى ش برگزار مى ش
ــان كرد: هر كودك با شركت در اين  كتاب هاى خود را چاپ كنند. وى خاطرنش

طرح در انتها نويسنده كتابى چاپ شده، خواهد شد.
ــفند خبر داد و گفت:  وى از برگزارى اولين دوره اين كارگاه از تاريخ20 تا 28 اس
كتاب هاى چاپ شده در اين كارگاه در نيمه دوم ارديبهشت ماه منتشر مى شود.

عالقه مندان مى توانند جهت ثبت نام در اين كارگاه، به مجتمع فرهنگى هنرى 
استاد فرشچيان مراجعه كنند.

اخبار كوتاه

ويژه دبستانى ها؛

طرح كتابخوانى 
«نويسندگان كوچك» اجرا مى شود

فيلمى متفاوت از فرزاد موتمن؛

« سايه روشن » در سينما سوره 
اكران شد

مستانه مهاجر، تدوينگر حرفه اى سينماى ايران؛

تدوين در فيلم كوتاه سخت تر است
مستانه مهاجر، تدوينگر حرفه اى سينماى ايران است. وى تاكنون تدوين 
ــتار، آتش بس، زندگى خصوصى، يك شب  ــوپر اس فيلم هايى همچون س
ــت. كه با او درباره اهميت فيلم  ــغول كارند را انجام داده اس و كارگران مش
كوتاه در سينماى ايران و جهان و ويژگى تدوين در اين نوع سينما صحبت 

كرده ايم.
 فيلم كوتاه نسبت به فيلم بلند چه جايگاهى دارد؟

ــتند و نبايد  ــينماى بلند و كوتاه باهم متفاوت هس هر كدام از دو جنس س
آن ها را مقايسه كرد. فيلم كوتاه در كشور ما نياز به فرهنگ سازى دارد، اما 
به لحاظ هنرى در جايگاه كمى نيست، گرچه درباره آن كم لطفى مى شود. 
اخيرا جشنواره هايى مثل جشنواره حسنات به ديده شدن فيلم هاى كوتاه 
كمك مى كند، اما متاسفانه اين جنس فيلم ها كمتر اكران مى شود، گرچه به 
اندازه ديگر جريان هاى سينمايى مهم است.جشنواره هاى فيلم كوتاه كمك 
ــينما مى كنند، چون فيلم ها در آن ها ديده و اكران  زيادى به اين جنس س
مى شود. به تازگى در تلويزيون هم اكران فيلم كوتاه رايج شده است، اما اين 
بيشتر براى فيلم مستند بوده، با اين وجود اميدوارم كه اتفاقات خوبى هم 

براى فيلم كوتاه در تلويزيون بيفتد.
 براى افزايش جايگاه فيلم كوتاه در كشور چه بايد كرد؟

فيلم كوتاه خيلى جدى است و نمى توان گفت جايگاه ويژه اى ندارد، چرا كه 
در جشنواره هاى مهم سينمايى هم بخش فيلم كوتاه داريم، از جمله بخش 
سينه فونداسيون جشنواره فيلم كن. با اين وجود سازندگان فيلم كوتاه هم 

بايد اين شيوه فيلمسازى را جدى بگيرند.
 جشنواره هاى فيلم كوتاه كشور چه تاثيرى بر ديده شدن اين 

گونه آثار مى گذارند؟
جشنواره ها حجم زيادى از فيلم ها را پذيرش مى كند و به همين دليل امكان 
ــترى براى ارائه كارهاى  ــدن آثار در آن زياد است. اين فضاى بيش ديده ش

كارگردان ها فراهم مى كند.
 نظرتان درباره فيلم كوتاه اصفهان چيست؟

قبال زياد فيلم كوتاه از اصفهان نديده ام و جشنواره حسنات فرصت مناسبى 
براى آشنا شدن با اين نوع سينما براى من بود.

 تدوين در فيلم كوتاه چه تفاوتى با تدوين در فيلم بلند دارد؟
تدوين گرچه يك بخش فنى دارد، اما كامال خالقانه است و وجه تاليفى دارد، 
ــيله انتقال حس به فيلم است.  ــكل تخصصى، وس چرا كه در آن، ابزار به ش
موافق خط كشى سينماى كوتاه و بلند نيستم، چون هر چيزى آداب خاص 
ــاوت ندارد. حتى  ــينماى كوتاه و بلند تف خود را دارد. تدوين در دو نوع س
ــخت تر بوده، چون بايد در آن  برخى مواقع تدوين يك فيلم كوتاه برايم س
در يك زمان كمتر، معناى بيشترى القا كرد كه اين سخت تر و جدى تر است.

ــك  هاى بومى، همزمان با فرارسيدن نوروز و  ــگاه عرضه عروس  نمايش
ــويه از منابع  ــت مكمل و كاهش استفاده يك س با هدف ايجاد معيش

طبيعى در مناطق روستايى- عشايرى برگزار مى شود.
ــه آواى طبيعت پايدار  ــانى رييس هيئت مديره موسس ــانه احس افس
ــتانه نوروز خبر داد و  ــگاه عروسك هاى بومى در آس از برگزارى نمايش
با اشاره به ويژگى اين عروسك ها گفت: تمامى مراحل طراحى و ساخت 
در روستا و توسط بانوان هنرمند روستايى توليد مى شود و سازندگان 
همراه با  اعضاى خانواده خود به خلق اين آثار هنرى مى پردازند و  اين 

مساله به تعامل ميان نسل ها مى انجامد.
به گفته احسانى اين آثار، منحصر به فرد هستند و هنرمند بومى با تكيه 
براستعداد و خالقيت خود هر اثر را ويژه و منحصر به فرد خلق مى كند. 
ــك هاى محلى خود بيش از پيش  همچنين سازندگان با توليد عروس
ــه آن عالقه مندتر  ــش بومى منطقه خود نزديك و ب به فرهنگ و پوش

مى شوند.
به گفته افسانه احسانى، زنان روستايى، هنگـام ساخـت عروسـك هاى 
بومى به خواندن شعر و الاليى مى پردازنـد و خاطـرات گذشته و ساير 
ــه جغرافيايـى خود را  ــا فرهنگ و منطقـ ارزش هاى بومـى مرتبط ب
يـادآور مى شوند و اين مساله به زنده ماندن فرهنـگ بومـى آن منطقه 

كمـك مى كند.
ــتاوردهاى پروژه  ــم به برخى از دس ــگر اكوتوريس اين فعال و پژوهش

ــاخت دو نوع  ــرد: روش س ــان ك ــاره و بي ــى اش ــك  هاى بوم عروس
ازعروسك هاى بومى خراسان جنوبى ( دوتوك ) و عروسك هاى جزيره 
قشم ( دختولوك ) با كمك بخش كودك و نوجوان پژوهشكده ميراث 

به عنوان ميراث ناملموس ثبت ملى شده است.
همچنين بانوان روستاى تاجمير در خراسان جنوبى پس از يك سال 
ــته اند كليه وام هاى مربوط  ــك هاى بومى توانس توليد و عرضه عروس

به منابع طبيعى خود را پرداخت كنند.
ــاره به ديگر دستاوردهاى پروژه عروسك هاى  احسانى در ادامه و با اش
ــم تاكنون بالغ بر5000 عروسك بومى  بومى گفت: بانوان جزيره قش
ــته اند.  خود را در اختيار عالقه مندان به طبيعت و فرهنگ ايران گذاش
ــته اند براى  ــتان قزوين توانس ــتاى اردبيلك اس همچنين بانوان روس

عروسك هاى دست سازخود مشتريان بومى جذب كنند.
نويسنده كتاب « اكوتوريسم راهى براى توسعه پايدار » همچنين گفت: 
ــتان قزوين جهت عرضه  ــتاى الولك اس يكى از خانه هاى قديمى روس
ــگران شده است؛  ــك هاى بومى تجهيز و آماده پذيرش گردش عروس
ــراى معرفى  ــوزه خانگى ب ــتاى تاجمير، يك م ــن در روس عالوه بر اي

ارزش هاى فرهنگى روستا داير شده است.
ــنبه  19  تا جمعه 21  اسفند از  نمايشگاه عروسك هاى بومى، چهارش
ساعت 10 صبح تا 8 شب در خيابان وليعصر، ابتداى يوسف آباد، خيابان 
چهارم، پالك 12، زنگ 2، موسسه آواى طبيعت پايدار برگزار مى شود.

نشست كافه نقد از سوي كميته فرهنگ رسانه وابسته به سازمان 
فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان به همراه اكران ويژه فيلم 
« ايستاده در غبار » به كارگردانى و نويسندگى محمدحسين 
مهدويان شامگاه يكشنبه در سينما سپاهان اصفهان برگزار شد.
ــه به همراه اكران ويژه فيلم با حضور كارگردان فيلم  اين جلس
با استقبال چهره هاى مختلف سينمايى، مردم اصفهان و البته 

برخى مسئوالن برگزار شد.

ــم  ــينما، صفى طوالنى براى ورود به مراس پيش از ورود به س
تشكيل شده بود و مردم عالقه مند پيش از اين مراسم در مقابل 
ــالن سينما  ــينما منتظر بودند تا اجازه ورود آنها به س درب س
داده شود. پس از آن، اقشار مختلف مردم وارد سالن سينما شده 
و برنامه هاى ويژه سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان 

براى آنها اجرايى شد.
ــاره مرحوم  ــش كليپى درب ــا پخ ــت كافه نقد، ب ــه نشس برنام

« فرج اهللا سلحشور » كارگردان مطرح سينما و تلويزيون كشور 
و كارگردان سريال يوسف پيامبر آغاز شد.

پخش فيلم ايستاده در غبار و استقبال ويژه مردم از 
اين فيلم

ايستاده در غبار فيلمى به كارگردانى و نويسندگى محمدحسين 
ــال  ــان و تهيه كنندگى حبيب اهللا والى نژاد محصول س مهدوي

1394 است.
ــى و چهارمين دوره  ــراى حضور در بخش نگاه نو س اين فيلم ب
ــتاده در غبار مورد توجه  ــنواره فيلم فجر انتخاب شد. ايس جش
ــيمرغ بلورين بهترين  ــردم و منتقدين قرار گرفت و س عموم م

فيلم جشنواره فيلم فجر 1394 را از آن خود كرد.
داستان اين فيلم، به زندگى شهيد احمد متوسليان اختصاص 
ــه دنيا آمدن و  ــا، زندگى، نحوه ب ــه در آن با روايتى زيب دارد ك
بخش هاى مختلفى درباره زندگى او را به نمايش گذاشته است.

ــكوت گذرانده، فرمانده  احمد كه عصيان نوجوانى اش را در س
ــهر با دشمن  ــود كه بايد در دروازه هاى خرمش لشگرى مى ش
ــران رقم  ــنگ ها دور از مرز اي ــت او فرس ــد، اما سرنوش بجنگن
ــليان از نگاه  ــخصيت حاج احمد متوس ــيم ش مى خورد. ترس
چهره هاى جنگ و انقالب و پخش سخنرانى هاى ايشان در جبهه 
كردستان، جنوب و ماموريت لبنان او از ديگر بخش هاى فيلم 
به شمار مى رفت. در واقع اكران اختصاصى اين فيلم و پخش آن 
كه امسال به عنوان برگزيده « بهترين فيلم » جشنواره فيلم فجر 
ــده، به ميزان قابل توجهى مورد استقبال مردم  نيز انتخاب ش

اصفهان قرار گرفت.
 تجليل از خانواده شهداى مدافع حرم در اصفهان

ــازمان فرهنگى تفريحى شهردارى  يكى از برنامه هاى ويژه س
اصفهان در برنامه كافه نقد، تجليل از خانواده دو نفر از شهداى 
مدافع حرم در اصفهان بود. حميدرضا دايى تقى و شهيد سجاد 
ــهدايى بودند كه با اهداى لوح ويژه به خانواده شان،  مرادى ش
از آنان تجليل شد. حميدرضا دايى تقى از مدافعان حرم حضرت 
زينب (س) در سوريه بود كه آبان امسال در جنگ با تكفيرى ها 
ــيد. وى از اهالى اصفهان و فرمانده پايگاه بسيج  به شهادت رس

المهدى شمس آباد حوزه امام موسى كاظم (ع) بود.
شهيد سجاد مرادى نيز ديگر شهيد مدافع حرم اصفهانى به شمار 
مى رود كه ماه گذشته در جنگ با تكفيرى ها به شهادت رسيد و  
در سالروز شهادت امام رضا (ع) در اصفهان تشييع و در گلستان 

شهداى اين شهر خاكسپارى شد.
 چرا شهيد احمد متوسليان؟

محمدحسين مهدويان، نويسنده و كارگردان اين فيلم در بخشى 
از صحبت هاى خود به بيان داليل انتخاب شهيد متوسليان براى 
ــاره كرد و گفت: احساس مى كردم كه  در  موضوع اين فيلم اش
ــال اخير فيلم هاي جنگى دچار كليشه هايى شده  15 - 20 س
كه اين سينما را غيرجذاب كرده بود و مخاطب سينماى دفاع 
مقدس كه در دهه60 بسيار طرفدار اين نوع فيلم ها بود، بسيار 
ــت كه در همه جاى دنيا  كم شده است. اما جنگ موضوعى اس
ــود و موضوع جذابى براى آن  ــينما پرداخته مى ش به آن در س
ــليان  ــخصيت احمد متوس ــمار مى رود. وقتى درباره ش به ش

ــود تصويرى از  ــيدم كه مى ش پژوهش كردم، به اين نتيجه رس
احمد متوسليان ارائه داد و اين تصوير، با واقعياتى كه ما از جنگ 

مى دانيم بسيار متفاوت است.
وى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود تصريح كرد: تالش ما 
اين بود كه اين اتفاق نيفتد، هرچند كه هنوز فيلم اكران نشده و 
ممكن است كه اتفاقاتى بيفتد كه ناچار شويم دستكارى هايى 
ــت كه فيلم روايتى عريان و  در فيلم انجام دهيم، اما معلوم اس

بى پرده نسبت به شخصيت احمد متوسليان دارد.
 گرفتن عكس سلفى كار وحشتناكى نيست!

ــت. اين  ــم به همراه داش ــيه هايى ه ــه كافه نقد اما حاش برنام
ــى نيز به موضوع  ــيه ها گاه به انتقادات درباره فيلم و گاه حاش

صحبت هاى كارگردان آن اختصاص پيدا مى كرد.
ــبت به عكس  از نكات جالب برنامه، انتقاد يكى از حاضران نس
سلفى گرفتن كارگردان فيلم ايستاده در غبار با حاضران برنامه 
ــئله، واكنش جالب مهدويان را  ــمار مى رفت كه اين مس به ش
به دنبال داشت. او در اظهار نظرى كه مورد تشويق اهالى برنامه 
ــت  ــلفى گفت: دوس ــد در توضيح گرفتن عكس س نيز واقع ش
ــته باشم و اگر  ــتم كه يك يادگارى از مردم اصفهان داش داش
ــما را ناراحت كردم، عذرخواهى مى كنم. سلفى گرفتن كار  ش
ــت و اين كار بنده صرفا براى اين بود كه يك  وحشتناكى نيس

يادگارى از اين سفر داشته باشم.
در بخش ديگرى از برنامه، يكى از اعضاى خانواده هاى شهداى 
اصفهان به تقدير از عوامل فيلم پرداخت. وى در اين باره گفت: 
ــوان مى كنم كه  ــهيد عن ــواده ش ــو از خان ــوان يك عض به عن
ــيده  ــتى به تصوير كش واقعيت هاى جنگ در اين فيلم به درس
ــه بازى كه فيلم هاى جنگى ما درگير آن شده،  شده و از كليش

دور است.
ــخص نبودن عرفان حاج احمد  وى به انتقاداتى كه درباره مش
ــاره كرد و گفت: اتفاقا  ــد، اش ــليان در فيلم مطرح مى ش متوس
ــان را در جريان فيلم ديدم، همان طور كه آن را  من عرفان ايش
در فيلم « چ » مشاهده كردم و اين فيلم به خوبى واقعيت جنگ 
ــت. حضور ويژه سرهنگ حسين زاده،  را به نمايش گذاشته اس
ــتان اصفهان در برنامه از نكات  ــين فرمانده انتظامى اس جانش
جالب كافه نقد اين هفته بود. او هم در بخشى از صحبت هايش 
به اين موضوع اشاره كرد كه اصفهان پايتخت فرهنگ و تمدن 
ايران اسالمى است و 23 هزار شهيد تقديم انقالب اسالمى كرده 

است و به خاطر ساخت اين فيلم از كارگردان آن تشكر كرد.
موضوع گرفتن عكس سلفى كارگردان فيلم با برخى حاضران 
در پايان برنامه هم همچنان مورد توجه قرار گرفت تا جايى كه 
يكى از بينندگان حاضر در برنامه از مهدويان به خاطر اينكه با او 

عكس سلفى گرفته، تشكر كرد!
 آرزوى همه فيلم سـازان اين اسـت كه فيلم شـان 

در اصفهان اكران شود
محمدحسين مهدويان، نويسنده و كارگردان اين فيلم در بخش 
پايانى صحبت هاى خود نيز گفت: همه آرزوى فيلم سازان اين 
است كه فيلم شان در اصفهان به نمايش گذاشته شود و از مردم 

كه باعث رونق اين جلسه شدند، تشكر مى كنم.

نمايش هاى خيابانى با موضوع « مشاجرات اقتصادى زوجين » در مراكز 
خريد كوثر اصفهان اجرا مى شود.

ــر گفت: نمايش خيابانى   مدير كميته فرهنگ خانواده با اعالم اين خب
ــرد مديريت  ــن » و با رويك ــادى زوجي ــاجرات اقتص ــوع « مش با موض
ــزى  برنامه ري ــوهرى  ش و  زن  ــات  اختالف ــل  ح و  ــات  تعارض

شده است.
ــوى كميته  ــن برنامه از س ــت: اي ــجادزاده اظهار داش محمدصادق س
ــره بار و  ــن ميوه و ت ــازمان ميادي ــكارى س ــواده و با هم ــگ خان فرهن
ــگاه كوثر و بازار گل و گياه اجرا  ساماندهى مشاغل شهرى در 11 فروش

مى شود.
ــفندماه هر روز  ــى از روز 17 تا 29 اس ــاى خيابان وى افزود: نمايش ه
در دو نوبت صبح و عصر در بازارهاى كوثر اصفهان و بازار گل و گياه اجرا 

خواهد شد.
وى تصريح كرد: اين برنامه صبح از ساعت 9 تا 13 و عصر از ساعت 16 تا 
21 در قالب دو گروه نمايشى روزانه 12 بار در مراكز كوثر اصفهان به غير 

از مركز كوثر 3 و 4 اجرا مى شود.
ــفندماه به مناسبت روز  گفتنى است؛ نمايش هاى خيابانى روز 23 اس

شهادت حضرت زهرا (س) اجرا نخواهد شد.

ــه فرهنگ خانواده  ــوى كميت ــت دينى فرزندان » از س همايش « تربي
برگزار مى شود.

تربيت فرزند از جمله مسائل مهمى است كه در تعيين سرنوشت و آينده 
ــت يك جامعه نيز  ــيار تاثيرگذار بوده و در تعيين سرنوش كودكان بس

تاثيرى مستقيم و غيرقابل انكار دارد.
ــكارى كميته فرهنگ خانواده،  همايش تربيت دينى فرزندان كه با هم
ــعراى بهار برگزار  ــراى ملك الش ــت و فرهنگس شهردارى منطقه هش
خواهد شد، ارائه اصول تربيت دينى فرزندان را محور مباحث خود قرار 
داده و تالش دارد تا اهميت تربيت به سبك دينى و مذهبى و راهكارهاى 

اجراى آن را به والدين بياموزد.
ــاتيد علم  ــروى، از اس ــر اميرمهرداد خس ــور دكت ــن همايش با حض اي
ــگان برگزار  ــورت آزاد و راي ــه ص ــواده، ب ــاوره خان ــى و مش روانشناس

مى شود.

ــون فرهنگى هنرى  ــوان » به همت كان ــگاه « خالقيت كارآفرينى بان نمايش
ــگان در حال برگزارى است. همزمان با  بنى فاطمه(س) مسجداالمام خوراس
سالروز تاسيس كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد كشور، نمايشگاه خالقيت و 
كارآفرينى بانوان به همت كانون فرهنگى هنرى بنى فاطمه(س) مسجداالمام 
خوراسگان برگزار مى شود. اين نمايشگاه مجموعه اى از دستاوردهاى هنرى 
ــته هاى هنرى مختلفى همچون ميناكارى،  ــتى بانوان را در رش و صنايع دس
هفت سين، سبزه آرايى، محصوالت عفاف و حجاب، طبخ انواع غذاهاى سنتى و 

ارائه انواع عطر در معرض تماشاى عموم عالقه مندان قرار داده است.
ــفند ماه در مهديه خوراسگان  ــگاه خالقيت كارآفرينى بانوان تا 21 اس نمايش
ــت و عالقه مندان مى توانند جهت بازديد از اين نمايشگاه همه روزه از  برپاس
ــرقى، خيابان شريعتى، مهديه خوراسگان  ساعت 16 الى20 به خيابان جى ش

مراجعه كنند.

تئاتر « جى جى وى جى و شكوفه هاى بهارى » از 17 تا 27 اسفندماه در محل 
خانه كودك اصفهان اجرا مى شود.

مدير خانه كودك با بيان اين مطلب گفت: اين تئاتر از سوى گروه هنرى هيوا 
ــهروندان در دو نوبت صبح و بعدازظهر در محل خانه  ويژه مدارس و عموم ش

كودك اجرا مى شود.
نفيسه حبيب الهى اظهار داشت: آيين و رسوم عيد و ارائه مفاهيمى همچون 
حاجى فيروز و عمو نوروز در قالب اجراى تئاتر « جى جى وى جى و شكوفه هاى 

بهارى » به همراه بازى به كودكان آموزش داده مى شود.
ــح و بعدازظهر  ــفندماه در دو نوبت صب ــر از 17 تا 27 اس ــزود: اين تئات وى اف
ــه پل و پل ابوذر مقابل هتل  در محل خانه كودك واقع در حدفاصل سى و س

كوثر به اجرا در مى آيد.

در مراكز خريد كوثر اصفهان صورت مى گيرد؛

اجـراى نمايش خيابانى بـا موضوع 
«مشاجرات اقتصادى زوجين»

با حضور دكتر اميرمهرداد خسروى؛

همايش « تربيت دينـى فرزندان » 
برگزار مى شود

تا 21 اسفندماه برپاست؛

نمايشگاه خالقيت كارآفرينى بانوان 
در خوراسگان

تا 27 اسفندماه؛
اجراى تئاتر « جى جى وى جى و 
شكوفه هاى بهارى » در خانه كودك

رييس هيئت مديره موسسه آواى طبيعت پايدار؛

برگزارى نمايشگاه نوروزى عروسك هاى بومى

        اخبار          

كارگردان « ايستاده در غبار » در اصفهان مطرح كرد:

آرزوى فيلم سازان اين است كه
فيلم شان به نمايش گذاشته شود
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خبر خبر

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شهرکرد گفت: شهرکرد 
مرکز استان چهارمحال و بختیاری از سوی یونسکو به عنوان شهر برگزیده 

کتاب معرفی و تقدیر شد.
فرانک کبیری افزود: با توجه به شاخص های تعریف شده از سوی سازمان 
یونسکو شهرکرد به عنوان شهر برگزیده در زمینه جایگاه کتاب و توسعه 

فرهنگ کتابخوانی شناخته شد.
وی ادامه داد: یک صد شهر کشور در این زمینه رقابت کردند که 15 شهر 
به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند و در نهایت شش شهر موفق به رسیدن 

به مرحله نهایی شدند.
کبیری با تبیین اقدامات انجام گرفته در حوزه ترویج فرهنگ کتابخوانی 
در شهرکرد، گفت: رونمایی از 30 کتاب در سال جاری، فعالیت در حوزه 
ترغیب و تشــویق کودکان به کتابخوانی، فعالیت گروه های مردم نهاد و 
اشــخاص حقیقی در حوزه ترویج فرهنگ کتابخوانی، اهتمام شهرداری 
شهرکرد به اختصاص درصدی از درآمد شهرداری به کتابخانه ها و حمایت 
از ناشران و مولفان کتاب از اقدامات انجام گرفته در این حوزه بوده است.

وی از تصویب ایده های مطرح شــده برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در 
شــهرکرد خبرداد و تصریح کرد: این ایده ها در تمام استان های کشور 

عملیاتی می شود.
 رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان شــهرکرد اظهار کرد: 
راه اندازی ایســتگاه مطالعه با بهره گیری از کتاب های ناشران استانی، 
اجرای طرح اتوبوســی به نام کتاب، پیش بینی نصب گنجینه کتاب در 
اتوبوس های درون شهری و اختصاص فضایی از ورودی مدارس به برپایی 
کتابخانه از دیگر اقدامات انجام گرفته در حــوزه ترویج فرهنگ کتاب و 

کتابخوانی بوده است.
کبیری از همکاری دستگاه ها و نهادهای فرهنگی استان برای کسب این 
موفقیت خبرداد و گفت: شهرداری شهرکرد، فرمانداری شهرکرد، حوزه 
هنری، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتابخانه های عمومی و 

خبرگزاری ایرنا نقش مهمی در این خصوص داشته اند.
به گزارش ایرنا، طرح شناسایی و معرفی شهر برگزیده کتاب هر ساله از 
سوی سازمان یونسکو با هدف نهادینه سازی فرهنگ کتاب و کتابخوانی 

در همه کشورهای جهان اجرا می شود.

قاسم ســلیمانی دشــتکی، اســتاندار چهارمحال و بختیاری، در 
بیانیه ای به مناســبت فرا رســیدن 1٨ اسفند ســالروز تأسیس 
 کانــون هــای فرهنگــی و هنری مســاجد کشــور اعــالم کرد:

 کانون های مســاجد احیا کننده فعالیت های فرهنگی و هنری در 
مساجد می باشند.

 متن پیام به شرح زیراست:
تمام خوبی های مطلق از ذات حضرت حق جل جالله هست و الغیر. 
پرستش این ذات بی همتا در حقیقت اتصال به اقیانوس بی انتهای 
تمام کماالت است و بهترین و عالی ترین شکل پرستش همان نماز 
می باشــد و بالطبع زیباترین هماهنگی این پرســتش در بهترین 
 زمین خداوند سبحان در انســجام و اتحادی مثال زدنی در مسجد 

صورت می گیرد.
 به راستی چه کانونی به مانند مساجد می توانند محل اتحاد، یکدلی، 
همدلی و هماهنگی زیبا از پرستش جمعی حق تعالی باشد. از این 
مقدس ترین ارض خداوندی اســت که به قول امام راحل )ره( تمام 

امور اداره می گردد.
 زنده کردن نقش ها و کارکردهای حیاتی مساجد بیش از هر زمان 

دیگر از ملزومات هر جامعه کوچک و بزرگی است.
 کانون های فرهنگی هنری مساجد مجموعه ای است خودجوش و 
مردمی که با جذب نوجوانان و جوانان موجبات احیای کارکردهای 
فرهنگی هنری در مساجد می شــود و مسجد را تبدیل به پایگاهی 
قدرتمندی می کنــد که می توانــد جوابگوی بســیاری از آرمان 
خواهی های مردمان مؤمن به ویژه قشر پویای جامعه یعنی جوانان 
 شــود و بالطبع از بســیاری از آســیب های اجتماعی پیشگیری 

کند.
 1٨ اسفند ســالروز تأســیس کانون های فرهنگی هنری مساجد 
 فرصتی است برای تجلیل و ســپاس به همه آنهایی که خالصانه و 
بی ادعا همتی مثال زدنی در راستای رضای حق تعالی و برای پویایی 

مساجد اهلل مصروف می دارند.
 مساجد، قلب تپنده جامعه اسالمی هستند که نقش آنها در رشد و 

بالندگی فرهنگ و تمدن اسالمی بر کسی پوشیده نیست.
مســاجد، مرکز ثقل فعالیت هــای اجتماعی، مذهبــی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسی هســتند که روح تعهد و مسئولیت را در جامعه 

افزایش می دهند.
مساجد، پایگاهی برای تقویت آموزه های دینی و اعتقادی و کاهش 
آسیب ها و ناهنجاری هاست که باید از ظرفیت آن برای ارتقای سطح 

دینی و فرهنگی جامعه بهره برد.
قاسم سلیمانی دشتکی

استاندار چهارمحال و بختیاری

یونسکو، شهرکرد را به عنوان شهر 
برگزیده کتاب معرفی کرد

مسجد سنگراسالم و انقالب؛ 

استاندار سالروز تأسیس کانون های 
مساجد را تبریک گفت

حجت االسالم محمد علی نکونام، نماینده ولی فقیه 
در استان و امام جمعه شــهرکرد در پیامی بیست و 
سومین سالروزتاسیس کانون های فرهنگی هنری 

مساجد را تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیراست:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
گردهمایی فعاالن مساجد استان را گرامی می دارم. 
از اینکه جمعی زیرچترکانون های فکری و دینی در 
مساجد فرصت را مغتنم شمرده و زمینه ساز جذب 
جمعی از جوانان به مســجد می شوند و از اینکه این 
جمع، کانون های فرهنگی هنری را به مرکز جنب و 
جوش کار و تالش هنری وتربیتی تبدیل می کنند و 
از اینکه این جماعت در پی تبدیل مســجد به مرکز 
پرورش و مرکز رشد و تربیت اسالمی هستند جای 
بسی قدردانی و تشکر است و اگر غیرازاین باشد یعنی 
از کانون جز نام ونشان وجزتابلو و چند دستگاه کاری و 
تبلیغی چیز دیگری مشاهده نشود یا به جمع چند نفر 
و تفریح و سرگرمی و ورزش بسنده شود یا به آرایش 
تشکیالتی ودر نهایت به جلساتی کم بهره و بی محتوا 
دلخوش بود و یا آمار های کمی و کیفی چشــمگیر، 
اما فاقــد خروجی های مناســب در اخالق و تربیت 
و در معرفت و بصیرت باشــد اینهــا و امثال اینگونه 

 اتالف عمر و سرمایه، خالف اهداف بلندی است که 
کانون ها را تشکیل داده است.

 بــرادران و خواهران فرصت بســیار پــر قیمت و 
 مغتنمی در اختیارمان هســت، بیایید مساجد را به
  کانون وحدت و همدلــی تبدیل کنیــم بیایید، از

 ســالیق فردی و از تک روی های مخــرب پرهیز 
 نماییــم، بیاییــد از ظرفیــت معنوی مســجد و از

  امــام جماعت و دیگــر ارکان و فعاالن مســجد به 
زیبایی استفاده کنیم، بیایید آموزش قرآن و حدیث 
 و احکام و اخــالق را در راس کارهــای تربیتی خود

  قــرار دهیم، بیاییــد هنر دینــی و مشــروع را در 
آموزش هــای اســالمی و معرفتی بــه کار گرفته 
و پــر جاذبــه و زیبــا مبلغ و مــروج اســالم ناب 
باشــیم، بیایید شــبه زدایــی از نســل جوانمان 
را جــدی بگیرید، بیاییــد تغذیه علمــی و فکری و 
دینی خودمــان را هم فراموش نکنیم، تشــویق به 
کتابخوانی و مطالعه کتاب های مفیــد و رو آوردن 
 به مطالعــه و تحقیق فراموشــمان نشــود، بیایید 
حلقه های پرســش و پاســخ و حلقه های گفتمان 
 و بحــث را گســترش دهیــم، بیاییــد الگوهــای

 خوب تربیت شده در مکتب قرآن و اسالم را معرفی 
 کنیم، بیایید داســتان های زیبای زندگی پیامبر و 

 حضــرات معصومیــن )علیهــم الســالم( را برای
 یکدیگر بــاز گــو کنیــم، بیاییــد از زیبایی های 
زندگی شــهدا برای یکدیگــر بگوییم و بشــنویم، 
بیایید عبرت های تاریخ اســالم و تاریــخ انقالب را 
تعریف کنیم، بیایید راه روشــن امــام و رهبری را با 
صداقت و خلوص ترســیم کنیم، بیایید از ضرورت 
ایستادگی و مقاومت در ســختی ها گفتمان داشته 
باشــیم، بیایید چهره خبیث شیاطین و مستکبرین 
 ومنافقــان را بــه خوبــی بــرای یکدیگر نشــان 

دهیم.
 باالخره بگوییم و بشنویم که همه باید خدایی باشیم 
زیرا بخواهیم ونخواهیم سمت و سویی جزخدانداریم، 
بکوشــیم چهره رأفت ومهرالهی را مالقات کنیم و 
خدای نخواســته با چهره قهر و غضب الهی مواجه 

نشویم.
 از مسئوالنی هم که در خدمت شــمایند و هدایت 
و کمک رســانی به کانون های مســاجد شما دارند 

تقدیروتشکردارم.
 والسالم علیکم ورحمه اهلل و برکاته

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری
و امام جمعه شهرکرد

محمدعلی نکونام

2 هکتار از اراضی دانشگاه شهرکرد
 زیر کشت درختان

رییس دانشگاه شــهرکرد با اشــاره به اهمیت درختکاری و فضای سبز در زندگی بشر، 
 گفت: از ســال گذشــته دو هکتار از اراضی این دانشگاه زیر کشــت درختان قرار داده 

می شود.
»شایان شــامحمدی« در آیین بزرگداشــت هفته منابع طبیعی، با تبریک به مناسبت 
هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، اظهار کرد: سال گذشته براساس برنامه راهبردی 
دانشگاه، تحت عنوان توسعه فضای سبز مقرر شد که ساالنه دو هکتار از اراضی دانشگاه را 
زیر کشت درختان قرار داده و بتوان طی برنامه پنج ساله دانشگاه را به شرایط مطلوب تر 

رساند.
وی با اشاره به اینکه خوشبختانه ســال گذشــته دو هکتار زمین با مدیریت دانشکده 
کشاورزی غرس نهال انجام شــد، افزود: از این میزان کمتر از 10 درصد درختان تلف 

شدند و 90 درصد هم سالم هستند.
شامحمدی خاطرنشان کرد: امسال با مدیریت دانشکده منابع طبیعی پیش بینی می شود 
بیش از دو هکتار غرس نهال در دانشگاه داشته باشیم و همچون سال گذشته، برنامه های 

مقرر شده در این زمینه را تحقق بخشیم.
وی اظهــار کرد: درخــت مظهر حیات اســت و از طریق ســه عنصر مهــم آب، خاک 
 و هوا به انســان خدمت می کند و حتی خشــک شــدن آن هم مزایایی برای انســان 

دارد.
 شــامحمدی خاطرنشــان کرد: درخت از طریق هوا ضمن کاهش ریزگردها و افزایش 
سایه اندازی باعث نشاط و سرسبزی می شــود و با افزایش اکسیژن و کاهش آالیندگی 

تاثیر فراوانی بر زندگی بشر می گذارد.

مدیرکل منابع طبیعی استان خبر داد:

 اختصاص ۱۰۰۰ هکتار اراضی
  به جنگل کاری اقتصادی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار هکتار از اراضی 
منابع طبیعی استان به جنگل کاری اقتصادی و کشت گیاهان دارویی اختصاص پیدا کرد.

علی محمدی مقدم اظهار داشت: این اراضی با حفظ مالکیت دولت توسط جنگل نشینان و بهره 
برداران به کشت گیاهان دارویی و جنگل کاری اقتصادی اختصاص پیدا می کند.

وی اظهار داشت: این اقدام در راســتای حفظ جنگل ها و ایجاد شغل برای جنگل نشینان انجام 
شده است.

 مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان چهارمحــال و بختیــاری عنــوان کرد:
 جنگل های استان در حال حاضر با تهدید های بسیاری روبه رو هستند که مهم ترین آنها ایجاد 
شخم و شیار در دل جنگل است که این مهم موجب فرسایش خاک و از بین رفتن جنگل می شود.

وی تاکید کرد: از بین رفتن خاک 
در اراضی شیب دار جنگلی استان 
چهارمحال و بختیاری نسبت به 

دیگر مناطق بیشتر است.
مدیــرکل منابــع طبیعــی و 
آبخیزداری استان چهارمحال و 
بختیاری اظهار داشت: این استان 
به واسطه داشتن پستی و بلندی 
های بسیار و همچنین وقوع بارش 
هــای رگباری دارای فرســایش 

خاک قابل توجهی است.
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مدیر کل دامپزشکی استان:

فعالیت 2 واحد پرورش شتر مرغ 

مدیر کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری از فعالیت 
دو واحد پرورش شــتر مرغ در چهارمحال و بختیاری خبر 
داد. عبدالمحمد نجاتی، با اشاره به اینکه دو واحد پرورش 
شتر مرغ در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کندگفت: 
این واحد های پرورش شتر مرغ با ظرفیت بیش از سه هزار 

قطعه فعالیت می کنند.
وی اظهار داشت: در استان چهارمحال و بختیاری یک واحد 
پرورش کبک نیز با ظرفیت پنج هزار قطعه فعالیت می کند.

عبدالمحمد نجاتی در ادامه با اشاره به اینکه گوشت تولیدی 

شترمرغ این استان از کیفیت باالیی برخوردار است، عنوان 
 کرد: شــرایط اقلیمی و آب و هوایی مناســب این استان و

 بهره گیری از جیــره های غذایی مناســب موجب تولید 
گوشت با کیفیت شتر مرغ شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه 
با اشاره به اینکه عرضه گوشت دام و مرغ به مناسبت شب 
عید به صورت ویژه مورد برسی و نظارت بازرسان قرار دارد، 
ادامه داد: شهروندان گوشت مورد نیاز خود را از واحد های 

عرضه مجاز سطح استان تهیه کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار:

طرح »دسترسی آسان به کتاب«  اجرا  شود
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان:

سبک زندگی فاطمی در چهارمحال و بختیاری ترویج شود
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
طرح جامع دسترسی آســان به کتاب در مراکز تجمع و انتظار مردم در 

استان اجرا  شود.
خدابخش مرادی در جلســه امور کتابخانه های اســتان اظهار داشت: 
نهاد کتابخانه های عمومی استان با مشارکت سایر دستگاه ها به منظور 
افزایش میــزان مطالعه مردم، نســبت به تهیه و تدویــن طرح جامع 

دسترسی آسان مردم به کتاب اقدام کند.
وی افزایش ســطح مطالعه در جامعه را نیازمنــد برنامه ریزی جامع و 
هدفمند دانســت و افزود: کاهش هزینه کتاب در سبد خانوارها سهم 
موثری در افزایش سرانه کتابخوانی و مطالعه دارد که باید به این مهم در 

قالب برنامه ریزی صحیح دست یافت.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه دفتر امور شهری اســتانداری باید تحقق بخشی از دیون 
معوق شــهرداری ها به کتابخانه ها را در دســتور کار قرار دهد، تصریح 
کرد: پرداخت این دیون توسط شهرداری ها نقش موثری در رونق کمی 

و کیفی کتابخانه ها دارد.

مرادی با اشــاره به اینکه انجمن خیران کتابخانه ساز توفیقات مطلوبی 
در استان داشــته اســت، بیان کرد: فرمانداران شهرستان های استان 
 باید فضایــی فراهم کنند تا ایــن انجمن در شهرســتان ها نیز فعالیت 

داشته باشد.
وی نام گذاری کوچه ها و میادین را بــا عناوین کتاب و کتابخوانی امری 
پسندیده دانست و گفت: این نام گذاری باید به گونه ای باشد که شأن و 

جایگاه کتاب و کتابخوانی حفظ شود.
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار چهارمحال و بختیاری 
تصریح کرد: پیش از این طرح جمــع آوری و اهدای کتاب های مازاد از 
ادارات به کتابخانه های استان مطرح شده بود اما تعداد کمی از مدیران 
این طرح را اجرا کردند که در این راستا باید نامه ای از سوی استانداری 
به همه ادارات استان ابالغ شود؛ چرا که برخی از این کتب اگر در اختیار 
دانشــجویان و محققان قرار گیرد به صورت کاربردی  قابلیت استفاده 

پیدا می کنند.
مرادی ادامه داد: هر قدر روحیه مطالعه در جامعه بیشتر مورد توجه قرار 

گیرد، بدون شک جامعه به نیازهای خود بهتر پاسخ می دهد.

مدیرکل تبلیغات اســالمی چهارمحال و بختیاری گفت: مراســم ایام 
فاطمیه در استان باید معرفت افزایی باشد و در آن سبک زندگی فاطمی 

ترویج شود.
حجت االسالم ســید جعفر مرتضوی در نشســت با کارکنان تبلیغات 
اسالمی استان با اشاره به فضایل پیامبر اعظم)ص( و اوصاف آن در قرآن 
اظهار داشت: در راستای ترویج اشاعه فرهنگ فاطمی و سبک زندگی 

فاطمیه باید در این ایام تالش شود.
وی افزود: از ظرفیت  شــورای هیئت مذهبی، کانون مداحان و شاعران 

آیینی، مؤسسات و مراکز قرآنی باید در این ایام استفاده شود.
مدیرکل تبلیغات اســالمی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه مراجع 
عظام تقلید و بزرگان دین ایام فاطمیه اول را 3 روز و ایام فاطمیه دوم را 
5 روز اقامه عزا می کنند بیان کرد: ما وظیفه داریم بر اســاس این سنت 
و با ظرفیت ستاد ساماندهی شئون فرهنگی ایام عزای فاطمی را ترویج 

و گسترش دهیم.
مرتضوی با بیان اینکه طوالنی کــردن ایام فاطمیه موجب ایجاد برخی 
آسیب ها در جامعه می شود خاطر نشــان کرد: باید تمامی هیئت های 

مذهبی با الگوگیری از ســیره مقام معظم رهبری و بــزرگان دین در 
برگزاری مراسم عزای فاطمیه بپردازند.

وی با تأکید بر شناسایی ظرفیت های سازمان و امکان سنجی آن گفت: 
ظرفیت های تبلیغات اسالمی بیش از این است و اعتبارات در نظر گرفته 
شــده برای آن، از بنیه ضعیف بوده و این موضوع باید از طریق نماینده 
ولی فقیه در اســتان، اســتاندار، نماینده های مردم در مجلس شورای 

اسالمی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیری شود.

امام جمعه شهرکرد  در پیامی سالروزتاسیس 
کانون های مساجد  را تبریک گفت
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چنین روزی در سال 1916 بود که کارخانه  بی ام و در پی 
ادغام چند کارگاه و شرکت کوچک در حوالی شهر مونیخ 
آلمان پا به عرصه وجود نهاد. خدمات فنی و مهندس��ی، 
طراحی و ساخت موتورهای احتراق داخلی و در گام های 

بع���دی عرض�ه موتورس��یکلت و 
خودرو ب��ه فاصل��ه ده 

سال از زمان 
س��یس  تا

و درگی�ر 

ش���دن 
درساخت 

ه��ای  تور مو
ج����ت و پیش����رانه ه����ای 

و  هواپیماه��ا  پیس��تونی  و  توربین��ی 
 کش��تی ه��ا در ط��ول دوران جنگ ه��ای جهان��ی 

از جمل��ه مهم تری��ن فعالیت ه��ای این کمپانی ش��هیر 
آلمانی بوده اند. ح��اال اما یکصد س��ال از پیدایش بی ام و 
می گ����ذرد و این شرکت موفق تر از هر زمان دیگ���ری 
 در ح���������ال شکس��تن رکورده������ای ت�����ازه 

در
بازار

خودروهای 
ل�����وک������س 

ی������ن اس��ت. کارخان�����ه  ب��ی ام و  ا
 روزها تی��راژی نزدیک ب��ه 2 میلی��ون دس��تگاه دارد و 
در بخش موتورس��یکلت نیز ب��ه عنوان یک��ی از معدود 
ش��رکت های آلمانی در ای��ن صنعت از جای��گاه ویژه ای 

برخوردار است.
مراسمی به پاس صدمین س��الگرد تاسیس بی ام و برگزار 
 NEXT 100 ش��ده و در قالب آن مدلی مفهومی به ن��ام

توس��ط مدیران ارش��د و برگزیده بی ام و به عموم معرفی 
شده است. این خودرو مفهومی اولین مدل از چهار نمونه 
وس��ایل نقلیه مفهومی گروه بی ام و ) ش��امل یک نمونه 
لوکس برمبنای خودروهای رولزرویس، یک موتورسیکلت 
و ی��ک م��دل کوچ��ک از 

خان��واده 
ک��ه مین��ی (  خواهد  ب���ود 

 NEXT .ظرف س��ال جاری به معرض نمایش در می آید
 i 100 از برخی جهات اشتراکاتی با بی ام وهای سری
دارد، از پالس�����تیک و فیبرکربن ساخته شده 

اس�����ت و خ�������ودرو کامال مدرن 
و اس��پرتی از نظ�ر طراح��ی 

ب��ه حس��اب می آی��د. 
ضری����ب مقاومت 

آیرودینامیک��ی 
بس��یار ناچی��ز 
0/18 درکن��ار 
ابع��اد مناس��ب 
ب���رای حم��ل 4 
سرنش��ین را بای��د از 

جمله مهم ترین ویژگی های 
این خ��ودرو قلمداد ک��رد. برای 

NEXT 100 ع��الوه ب��ر رانندگی 
 ) ease ( تم��ام خ��ودکار در حال��ت

یک حالت رانندگی س��نتی با اس��تفاده از 
فرمان تحت عنوان بوس��ت نیز تعریف ش��ده است، 

اما در چنی��ن حالتی خودرو به ش��کل غیر مس��تقیم بر 
عملکرد راننده و وقایع اطراف نظ��ارت می کند تا امکان 
 پیشگیری از خطر وجود داشته باشد. در فضای داخل نیز 

ایده پ��ردازی زیادی برای رانندگی مطرح ش��ده اس��ت 
و مجموع��ه ای800  واح��دی از انواع کنش��گر در حالت 
رانندگ��ی BOOST، وظیفه س��نجش محی��ط پیرامون 
خودرو، موقعیت سرنشینان و ش��رایط راننده را برعهده 
 دارند تا امکان واکن��ش به هر نوع موقعیت��ی در داخل و 

ج  ر خ���ا
خودرودراس��رع 
وق��ت وج����ودداش��ته باش��د. درفضای 
 درون کابی��ن نیز از موادی ب��ا قابلیت بازیافت اس��تفاده 
شده است و هوشمندی فراوانی در نورپردازی و چیدمان 
اجزای داخلی دیده می ش��ود که در اوج سادگی، امکان 
لذت بردن از رانندگی با خودرویی س��بز، سریع 
و دوس��تدار محیط زیس��ت را 
فراهم می آورد. با وجود 
همه این م��وارد باید 
منتظ��ر مان��د و 
دی��د ک��ه آی�ا 
طراح���ی
ظاهری
متفاوت
این مدل
خاص با جلو
پنجره ای

کشیده و مرتفع 
و چراغ های خاص 
می توان��د بر ش��کل 
و ش��مایل نس��ل بع��دی 
خودروه��ای بی ام و تاثی��ر بگذارد 
یا این نمونه تنها به مناس��بت پرده ب��رداری از ایده های 
تکنولوژیک مهندسان ارشد شکل گرفته و مدلی تاثیرگذار 

از نظر طراحی جزییات بدنه نخواهد بود.

تویوتا برای افراد نابینا فکرهایی دارد؛

پوشیدنی تویوتا برای نابینایان
در دبی اتفاق می افتد؛

مسابقات بزرگ هواپیماهای بدون سرنشین
وزارت دادگستری آمریکا درخواست تجدید نظر در پرونده اپل دارد؛

از آیفون رمزگشایی کنید
دانش��مندان به آرامی روش ه��ای درمانی برای 
 رفع نابینایی و کم بینایی را پی��دا می کنند، اما 
تا آن موق��ع، می توان به تکنول��وژی هایی روی 
آورد ک��ه به این قش��ر از افراد کم��ک می کنند 
 استقالل بیشتری را به دست آورند. تویوتا یکی از 
ش��رکت هایی اس��ت که در کنار بزرگانی نظیر 
مایکروسافت از یاد افراد نابینا غافل نبوده و چندی 
پیش فاش ساخت روی دستگاهی ویژه این افراد 
کار می کند که درک بهت��ری از جهان پیرامون 
را در اختی��ار آنها ق��رار می ده��د. در این پروژه 
ک��ه Blaid نام دارد ش��رکت م��ورد بحث نوعی 
پوشیدنی شانه ای را ساخته که مجهز به تعدادی 
دوربین اس��ت و می تواند پله ه��ا، درها، تابلوی 
 مربوط به سرویس های بهداشتی و دیگر امکانات 
محیط های بسته را تشخیص دهد. این دستگاه 
به صورت صوتی کنترل خواهد ش��د و اطالعات 
 را از طریق صدا و عالئم لرزش��ی ب��ه فرد انتقال 
 می دهد. تویوتا در نظ��ر دارد که عالوه بر کمک 

به افراد نابینا و کم بینا برای پیدا کردن مسیرشان 
قابلیت های این پوش��یدنی را نیز تقویت کند و 
مواردی چون » ترسیم نقش��ه و تکنولوژی های 
تش��خیص چهره را نیز به آن اضافه کند. « الزم 
اس��ت اضافه کنیم که پ��روژه Blaid هم اکنون 
در مراحل اولیه تولید به س��ر می برد، اما شرکت 
سازنده وعده داده که مرحله تست سری اول آن 

در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

دب�ی قص�د دارد میزبان اولی��ن رویداد جهانی 
جای��زه ب��زرگ مس��ابقات هواپیماه��ای بدون 

سرنشین باشد.
ب��ا روز اف��زون ش��دن محبوبی��ت اس��تفاده از 
هواپیماهای بدون سرنش��ین و به کارگیری آنها 
در حوزه های مختلف، مس��ابقاتی در این راستا 

توسط کشورهای مختلف برگزار شده است.
در آمریکا قهرمانی ملی مسابقه هواپیمای بدون 
سرنشین یا لیگ مس��ابقات هواپیماهای بدون 

سرنشین برگزار می شود.
این ب��ار دبی ق�رار اس��ت میزب�ان ب��زرگ ترین 
روی�داد جهان��ی در مس��ابقات هواپیمای بدون 
سرنشین ش��ود که جایزه تیم برتر یک میلیون 

دالر است.
 »American Idol  « هر ش��خصی که مدرک
 در کنت��رل هواپیماه��ای ب��دون سرنش��ین را 
به مس��ئوالن برگ��زاری ای��ن مس��ابقه جهانی 
 ارائ��ه دهد م��ی تواند در این مس��ابقه ش��رکت 

کند. این مس��ابقه با حضور1۵0 تیم از سراس��ر 
جهان برگزار می ش��ود و در دور مقدماتی خود، 
از این تع��داد ۳2 تیم به مرحله نهای��ی راه پیدا 

می کنند.
مسابقه جایزه بزرگ هواپیماهای بدون سرنشین 
11 و 12 ماه مارس سال آینده میالدی در دبی 
برگزار می شود و مس��یر هوایی ۵91 متر مربع 

برای آن در نظر گرفته شده است.

در هفته پی��ش، اپ��ل در دادگاه��ی در برابر 
مقامات دولتی قرار گرفت؛ دادگاهی که شکل 
 گرفته بود البته ربطی به پرون��ده تیراندازی 
 در س��ان برناردین��و نداش��ت و مرتب��ط ب��ا 
 پرون��ده ای در م��ورد یک قاچاقچ��ی بزرگ 
مواد مخ��در در ش��هر نیویورک ب��ود. در آن 
پرونده، دادگاه رای را به نفع اپل صادر کرد و 
بیان کرد که دلیلی ندارد مقامات دولتی قادر 

باشند اپل را ملزم به همکاری کنند.
اکنون خبر می رس��د که وزارت دادگستری 
تقاضای تجدید نظر به این رای دارد. تقاضای 
تجدید نظر به یک قاضی عالی رتبه تر واگذار 

شده است.
پرونده مواد مخدر ش��هر نیوی��ورک تفاوتی 
با پرون��ده س��ان برناردینو ن��دارد و در هر دو 
کیس، دولت تالش می کند تا با فشار آوردن 
به اپل، این ش��رکت را موظف ب��ه همکاری و 
ضعف سیس��تم امنیتی اش در آیف��ون کند. 

در دادخواس��ت تجدی��د نظر، ذکر ش��ده که 
رمزگشایی از آیفون این قاچاقچی مواد، نقشی 
کلیدی در حل پرونده دارد و از س��وی دیگر، 
آیفونی که مورد بحث اس��ت،  از نسخه هفتم 
پلتفورم iOS استفاده می کند که اکنون دیگر 
 ضریب امنیتی باالیی ن��دارد و اپل قبال بارها 
ب��ا مقام��ات دولت��ی در رمزگش��ایی آن ه��ا 
همکاری کرده، اما اکنون و پس از پرونده سان 
برناردینو، این کار را برای نسخه های قدیمی تر 

هم انجام نمی دهد.
مدیر عامل اپل، آقای تی��م کوک اخیرا اظهار 
داشته که حاضر اس��ت پرونده های کنونی را 
 به دیوان عال��ی ایاالت متحده بب��رد، چرا که 
در صورت پذیرفتن درخواست مقامات دولتی، 
باید یک رخنه امنیتی یا »درب پشتی« برای 
آیفون ایج��اد کند که همین رخن��ه امنیتی، 
می تواند توسط سایر هکرها نیز مورد استفاده 

قرار گیرد.

خبر

 رییس صندوق ن��وآوری و ش��کوفایی در خصوص آخری��ن وضعیت 
 برج های فناوری در کش��ور گفت: در این س��اختمان ه��ای فناوری 
ش��رکت های دانش بنیان تجمیع می شوند و قرار اس��ت امروز، برج 

فناوری تربیت مدرس افتتاح شود.
بهزاد سلطانی گفت: ساختمان و مجتمع فناوری، مهم ترین خدمتی 
نیست که صندوق نوآوری و ش��کوفایی ارائه می کند و نباید هم اصلی 
شود. اگر یک ش��رکت دانش بنیان دو طرح موفق داشته باشد و دفتر 
 کاری از م��ا بخواهند می توانیم این ش��رکت ها را گرد ه��م بیاوریم و 
 در ی��ک مجتم��ع فن��اوری تجمیع کنی��م. وی اف��زود: ه��م اکنون 
در تهران، ساختمان دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تربیت مدرس و 
ساختمانی نزدیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر را برای برج های فناوری 
در نظر داریم. س��لطانی عنوان کرد: ممکن است که دانشجویان رشته 
پزشکی هم در یک ساختمان یا برج فناوری جمع شوند و این تجمیع 
بستگی به میزان ش��رکت های دانش بنیان دارد. وی در خصوص برج 
فناوری شریف اظهار داشت: در حال حاضر ساختمان دانشگاه شریف 
خریداری شده و شرکت هایی که برای تجمیع در این شرکت ها تقاضا 
داده اند مورد ارزیابی قرار گرفته اند. رییس صندوق نوآوری و شکوفایی 
 تاکید کرد: تعدادی از این ش��رکت ها که درخواس��ت کتبی داده اند 
 در مرحله ای هس��تند که باید۳0 درصد مبلغ دفت��رکار را واریز کنند 
ت��ا بتوانند از تس��هیالت خرید دفاتر تهیه ش��ده اس��تفاده کنند. وی 
 افزود: مجتم��ع فناوری در دانش��گاه تربیت مدرس ب��ا اینکه دیرتر از 
مجتمع های دیگر آغ��از به کار کرد ولی بیش��تر از مجتمع های دیگر 
پیش رفته است؛ تعداد زیادی از صاحبان شرکت های دانش بنیان۳0 
 درصد سهم خود را واریز کرده اند. سلطانی با اشاره به نحوه پرداختی 
ش��رکت های دانش بنیان به صندوق نوآوری و شکوفایی برای مستقر 
شدن در برج های فناوری گفت: این ش��رکت ها،۳0 درصد مبلغ کل 
دفترکاری را به حس��اب صندوق واری��ز می کنن��د و۷0 درصد باقی 
مانده را به صورت قس��طی و وام 14درصد می  پردازند. وی ادامه داد: 
 همچنین این شرکت ها بعد از مستقر شدن در ساختمان های فناوری، 
اجاره ای پرداخت می کنند که این مبلغ، همان اقساط صندوق نوآوری 
و شکوفایی به شمار می رود و اینها بعد از ۳ الی 4 سال، بعد از پرداخت 
اجاره، مالک ش��رکت های دانش بنیان مس��تقر در برج های فناوری 
خواهند شد. وی در خصوص مجتمع فناوری دانشگاه امیرکبیر ادامه 
داد: مرکز رشد و شرکت های این دانش��گاه در آن گرد هم آمده اند و 
در حال تکمیل هستند. احتماال در مجتمع فناوری دانشگاه امیرکبیر 
ش��رکت هایی از دانشگاه علوم پزش��کی تهران و دانش��گاه تهران هم 
حضور داشته باشند. به گفته رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، شرط 
حضور در مجتمع ه��ای فناوری خصوصی بودن ش��رکت های دانش 
بنیان است. ما نمی توانیم به ش��رکت های دولتی در این زمینه کمک 
کنیم. همچنین  شرکت ها باید برای حضور در مجتمع فناوری از سوی 

دانشگاه معرفی شوند.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی؛

برج فناوری در دانشگاه تربیت مدرس 
افتتاح می شود

اخبار

 به دنبال کش��ف کم نظیر جنازه دو بچه ش��یر غارنش��ین اوراسیایی 
در میان یخ های سیبری دانشمندان اعالم کرده اند به دنبال شبیه سازی 
آنها هس��تند؛ اقدامی جنجالی که می تواند گونه ای از شیر که10 هزار 

سال پیش نسل آن منقرض شده را بار دیگر به حیات بازگرداند.
در مناطق یخ زده سیبري جسد این بچه شیرها که تخمین زده مي شود 
 12 هزار س��ال پیش زندگي مي کرده اند به صورت بسیار خوبي سالم 
باقي مانده اس��ت. این گونه از ش��یرها10 هزار س��ال پیش نسل شان 
منقرض شده است. حتي صورت یکي از این دو بچه شیر به قدري سالم 
است که به نظر مي رسد در خواب به سر مي برند. جنازه این دو بچه شیر 

بهترین یافته دانشمندان از بقایاي شیر غارنشین است.
حاال گروهي از دانشمندان کره جنوبي اعالم کرده اند قصد شبیه سازي 
یا کلون این بچه شیرها را دارند که دانشمندان نام شان را اویان و دینا 
گذاشته اند. هوانگ وو سوک، دانشمند جنجالي کره جنوبي به تازگي 
بازیدي از بقایاي این دو بچه شیر داش��ته و موفق شده نمونه اي از این 
 بچه شیرها را تحویل بگیرد. شبیه سازي، همسان سازي یا تاگ سازي 
ب��ه فرآیندهایی ک��ه ب��رای آفرینش کپ��ی از پاره های��ی از دی ان ای 
)تاگ سازی مولکولی(، یاخته ها ) تاگ س��ازی یاخته ای ( یا اندامگان 

)مانند تاگ سازی انسان(، به کار می رود، اطالق می شود.

قائم مقام رییس موسس��ه رازی گفت: توس��عه فناوری، طراحی و تولید 
س��انتریفیوژ با دور باال ) اولتراس��انتریفیوژ ( که در تولید واکسن و دارو 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد در دستور کار موسس��ه رازی است. بهمن 
عابدی کیاسری، قائم مقام رییس موسسه رازی در حوزه علمي و فناوری 
 با اعالم این مطلب گف��ت: فناوری س��اخت اولتراس��انتریفیوژ تاکنون 
در اختیار چند کش��ور عم��ده صنعتی دنیا ق��رار داش��ته و تامین این 
دس��تگاه ها از نظ��ر راهب��ردی و اقتص��ادی از محدودیت ه��ای صنایع 
واکسن سازی و دارویی کشور است. وی با بیان این که تولید این تجهیزات 
هم اکنون در انحصار دو ش��رکت  آمریکایی و یک ش��رکت ژاپنی است، 
خاطرنشان کرد: اولتراسانتریفیوژ در حوزه های صنعتی دارویی، واکسن، 
پزشکی، دامپزشکی، بیوتکنولوژی و بیولوژی سلولی و مولکولی کاربرد 
دارد. عابدی کیاسری افزود: موسسه رازی با طراحی این دستگاه به زودی 
تولید صنعتی آن را آغاز می کند و امیدواریم از س��ال آینده در خطوط 
 تولید واکسن دس��تگاه های تولید ش��ده موسس��ه رازی مورد استفاده 
قرار گیرند. قائم مقام رییس موسسه رازی گفت: تولید اولتراسانتریفیوژ با 
دور باالتر از60 هزار عالوه بر دستیابی به تکنولوژی های برتر دنیا به بهبود 

کمی و کیفی فرآیندهای تولید واکسن و دارو در کشور منجر می شود.

گروهي از دانشمندان کره جنوبي اعالم کردند؛

دانشمندان در تالش برای شبیه سازی 
بچه شیرهای 12 هزار ساله

قائم مقام رییس موسسه رازی خبر داد:

شکست انحصار آمریکا و ژاپن در 
تولید » اولتراسانتریفیوژ« توسط ایران

شرکت بی ام و 100 سالگی خود را جشن گرفت؛

خودرویی از آینده

فضاپیمای نیوهورایزنز ناس��ا که در ماه ژانویه از کنار پلوتو 
گذشت، ابرهایی را رصد کرده که بر فراز سطح آن شناورند. 
نشریه نیوساینتیست در مطلبی اختصاصی این مسئله را 

اعالم کرده است.
عکس هایی که تاکنون توس��ط گروه نیوهورایزنز منتشر 
ش��ده  جو بس��یار پیچیده و ش��گفت انگیز پلوتو  را نشان 
 داده اس��ت. آن چ��ه در این عکس ه��ا به روش��نی دیده 
 می ش��ود، الی��ه ه��ای پرش��ماری از ریزگ��رد ب��ر فراز 
کوهستان های یخی این سیاره کوتوله است. ولی تصاویری 
 که نویس��ندگان مجله نیوساینتیس��ت دیده اند و درباره  
آن ها با پژوهش��گران ماموریت رایزنی کرده اند چیزهایی 
دیده می ش��ود که احتمال می رود پ��اره ابرهایی بر فراز 
سطح آن باشند. نخستین نشانه های ابرها در 1۳ سپتامبر 
201۵ دیده شد، چند روز پیش از انتشار همگانی تصاویر 
ریزگردها، ویل گراندی از رصدخانه  لوول در آریزونا جهت 
گفت و گو درباره فهرس��تی که برای بررسی دستاوردهای 
نیوهورایزن��ز درب��اره جو پلوتو به دس��تش رس��یده بود، 
 این ایمیل را به نیوساینتیس��ت فرس��تاد: » چند ویژگی 
 به نس��بت منطقه ای کم - ارتفاع درس��ت باالی لبه پلوتو 
) در افق ( دیده می شود که من آن ها را با چند پیکان نشان 
داده ام ولی در دایره ای که کش��یده ام نیز چند س��اختار 
روشن ابر - مانند هست که به نظر می رسد باالتر از پستی و 
بلندی های سطحند و از روی آن ها گذشته اند. «  گراندی 

 س��اختارهایی را در ریزگرده��ای جوی بر ف��راز لبه پلوتو 
دیده بود که گویا از الیه های نمایان ریزگرد جدا هستند. 
ولی ش��گفت انگیزتر این که وی ساختاری به رنگ روشن 

را هم دیده بود که از روی بخش های گوناگون چشم انداز 
 گذش��ته بود، نش��انگر این که روی س��طح نبوده و بر فراز 
چش��م اندازها ش��ناور بود. این ایمیل گف��ت و گویی را با 

دانش��مندان گروه نیوهورایزنز درباره  » اب��ر « بودن این 
ویژگی ها ب��ه راه انداخت، زیرا دیدن این که آیا س��ایه ای 
هم روی سطح انداخته اند یا نه دشوار بود. این گروه درباره  

تفاوت دقیق میان ابر و ریزگرد هم گفت و گو کردند. آلن 
استرن، دانشمند اصلی ماموریت نیوهورایزنز چنین نوشت: 
» یک راه برای این که بفهمیم این ها ابرند این اس��ت که 
ابرها ساختارهایی گسسته هستند ولی ریزگردها پیوسته 
و گس��ترده اند. « در هیچ یک از خبرهای رسمی همگانی 
اشاره ای به ابر نشده، که نشان می دهد دانشمندان گروه 

نیوهورایزنز درباره آن مطمئن نیستند.
در ایمیل های ماه فوریه، این دانشمندان درباره پژوهشنامه 
ای گفت و گو می کردند که قرار بود با عنوان » جو پلوتو از 
چشم فضاپیمای نیوهورایزنز « در نشریه ساینس منتشر 
شود و در آن تنها اش��اره گذرایی به ابرها به عنوان یک راز 
ناگشوده شده بوده اس��ت. ولی در ایمیلی که روز 1 مارس 
توسط جان اسپنسر از بنیاد پژوهش جنوب باختر در بولدر 
 کلرادو فرستاده ش��ده بود، عکس��ی از یک ابر هم بود که 
 به نظر می رسید باالتر از سطح پلوتو است. وی نوشته بود: 
» در تصویر نخست یک توده کم - ارتفاع و لبه ای بی اندازه 
روشن بر فراز جنوب خاور فالته  اسپوتنیک در سمت چپ 
دیده می شود و یک ابر پاره پاره کرکی هم بر زمینه روشن 
از آفتاب، بر فراز ) ناحیه کران ( در سمت راست. « کاوشگر 
نیوهورایزنز هنوز چندین گیگابایت اطالعات ذخیره شده 
در حافظه اش دارد که دریافت نشده است. ولی نیوهورایزنز 
به سرعت دارد از زمین دورتر می شود که باعث خواهد شد  

زمان دریافت یافته هایش بیشتر شود.

نیوهورایزنز ناسا کشف کرد؛

آسمان پلوتو کمی تا قسمتی ابری است!
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رییس میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
شهرس��تان مبارک��ه گف��ت: بس��ترها و جاذبه های 
گردشگری شهرس��تان مبارکه فرصتی برای جذب 
مسافر به بخش های مختلف شهرستان در طول سال 

و به ویژه فصل بهار و تابستان است.
 ول��ی اهلل رهبری گف��ت: در تعطیالت نوروز امس��ال

 4 ه��زار و 238 مس��افر و گردش��گر در هت��ل ه��ا، 
مهمانپذیره��ا، م��دارس، مهمانس��راهای ادارات، 
 خوابگاه ه��ای دانش��جویی و چادره��ای مس��افرتی 

در پارک های شهرستان اقامت کردند.
 وی، با بیان اینکه این رقم نس��بت به مدت مش��ابه 
 س��ال قبل ۶8 درصد افزایش داش��ته اس��ت، افزود: 
در تعطیالت نوروز سال گذشته 2 هزار و ۵۱۱ مسافر 
و گردش��گر نوروزی در شهرس��تان مبارک��ه اقامت 

کردند.
ریی��س اداره می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
گردشگری شهرستان مبارکه با بیان اینکه بسترسازی 
برای سرمایه گذاری در بخش گردشگری شهرستان 
 مبارکه ض��رورت دارد، اف��زود: ب��ا برنامه ریزی های

 به عمل آمده سال آینده با افزایش چشمگیر گردشگر 
و اسکان مسافران مواجه خواهیم بود.

 رهب��ری تصریح کرد: ب��ا توجه به نظرس��نجی های 
انجام شده گردشگران و مس��افرانی که از شهرستان 
مبارکه دیدن کردند و در اماکن اقامتی این شهرستان 
سکونت داشتند میزان رضایتمندی عالی و مطلوبی 
از خدمات ارائه شده داش��تند. پیشینه تاریخی شهر 

مبارکه به روزگار صفویان باز می گردد.
مس��احت شهرس��تان ۱0۱8 کیلومتر مربع اس��ت 
و از ش��مال ب��ه شهرس��تان فالورجان، از ش��رق به 
شهرس��تان های ش��هرضا و اصفه��ان، از جن��وب به 
شهرستان شهرضا و استان چهار محال و بختیاری و 

از غرب به شهرستان لنجان محدود شده است.
این شهرس��تان دارای دو بخش مرک��زی   و  گرکن 
جنوبی و پنج ش��هر به نام های  مبارکه، طالخونچه، 
کرکوند، دیزیچ��ه و  زیباش��هر بوده و ش��هر جدید 
مجلس��ی نیز در آن قرار دارد. تعداد دهس��تان های 
مبارکه ۵ دهس��تان بوده اس��ت و به نام های گرکن 
جنوبی، نور آب��اد، طالخونچ��ه، دیزیچ��ه و کرکوند 

شناخته می شوند. 
بخش عم��ده شهرستان دارای اقلیم خشک خنک 
با تابس��تان های خشک اس��ت. مناطق محدودی از 
شهرس��تان در جنوب غربی دارای اقلیم نیمه س��رد 
سیری اس��ت و دارای آب و هوای نیمه خشک گرم با 
زمستان های نسبتا سرد است. مردم شهرستان شیعه 
و فارس��ی زبان بوده که اکثرا بوم��ی ، محلی و بعضی 
هم مهاجرینی هس��تند که جهت اشتغال در صنایع 
معموال  در شهرس��تان حضور دارند. زبان اکثر مردم 

شهرستان فارسی است. 
در بعضی نقاط روس��تایی مثل روس��تای دهسرخ و 
بعضی از محالت شهر طالخونچه عالوه بر زبان فارسی 

دارای زبان ترکی و گویشی محلی است.
این شهرس��تان400 واحد صنعتی دارد که از جمله 
مهم ترین آنها می توان مجتمع فوالد مبارکه، شرکت 
سیمان سپاهان دیزیچه، شرکت پلی اکریل، شرکت 
قند نقش جهان، شرکت چینی زرین ایران را نام برد.

عمده تری��ن محصوالت ای��ن شهرس��تان در بخش 
کشاورزی برنج، گندم، جو، صیفی، و باغ های میوه از 
جمله گیالس و هلو و زردآلو است. پارک های ساحلی 
زاینده رود در کنار ساحل زیبای زاینده رود و در محله 
سرارود و پارک ش��هدای زینلی محل مناسبی برای 
استراحت و تفریح مس��افران و اهالی این شهرستان 
اس��ت. شهرس��تان مبارکه در فاصله  4۵ کیلو متری 

جنوب غربی اصفهان قرار دارد.

اخبار

فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج لنجان گفت: اس��تفاده از ظرفیت نخبه های 
شهرستانی در دستور کار بسیج لنجان قرار دارد.

سرهنگ حجت اهلل صفرپور در دومین نشست مجمع بسیج شهرستان لنجان 
اظهار کرد: بیش از شانزده قشر مختلف در سطح شهرستان فعالیت می کنند. 
وی در تشریح عملکرد بس��یج اقش��ار در جامعه عنوان کرد: اعضای اقشار و 
کارگروه های بسیج از نخبگان تاثیرگذار در شهرستان بوده که از ظرفیت این 

عزیزان در بخش های مربوطه استفاده می شود.
فرمانده ناحیه مقاومت بس��یج لنجان در ادامه بابیان اینک��ه باید از ظرفیت 
 و پتانس��یل تمامی افراد جامعه در پیش��برد اهداف واالی انقالب اس��المی 
 بهره برد، متذکر شد: انقالب متعلق به یکایک افراد جامعه بوده و همه مردم 
در تعیین سرنوشت کشورشان اثرگذار بوده و خواهند بود. وی با توجه به وجود 
کارگروهی تخصصی بسیج شهرستان افزود: کارگروه های فرهنگی، سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی، تربیتی اخالقی و سایر کارگروه های موجود به خوبی نقاط 
قوت و ضعف شهرستان را رصد کرده و تاکنون نتایج مطلوبی از برآیند وضعیت 
شهرستان حاصل شده است. صفرپور بررسی آسیب ها و تهدیدات پیش روی 
شهرس��تان را از دیگر ماموریت های اقش��ار و کارگروه های تخصصی بسیج 
دانست و تصریح کرد: با استفاده از ظرفیت نخبگان جامعه به راحتی می توان 

برای چالش ها و فرصت های شهرستان لنجان برنامه ریزی کرد.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه نطنز گفت: طرح سوگواره یاس نبوی با اجرای 
برنامه های مذهبی در آس��تان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه شهرستان 

نطنز برگزار می شود.
حجت االسالم مرتضی اکبری، با بیان اینکه این طرح همه ساله در بقاع متبرکه 
سراسر کشور اجرا می شود، افزود: دستورالعمل اجرایی این طرح امسال نیز 
 به ادارات اوقاف و امور خیریه ابالغ ش��د تا در روزهای20 تا 24 اس��فند ماه 
به مدت ۵ روز اجرایی شود. رییس اداره اوقاف و امور خیریه نطنز تصریح کرد: 
برگزاری مراسم عزاداری شب شهادت، مراس��م عزاداری صبح روز شهادت، 
همایش رهروان یاس نبوی، برپایی خیمه های معرفت و همچنین برگزاری 
 مراسم ش��ام غریبان از جمله ویژه برنامه های پیش بینی شده این طرح برای

  ایام فاطمیه امس��ال اس��ت. اکبری، از اج��رای طرح س��وگواره یاس نبوی 
در امامزاده آقا علی عباس )ع( در بادرود، ش��اه سلطان حس��ین )ع( ابیازن، 
امامزاده احمد بن محسن )ع(، امامزاده چهار بزرگوار طرقرود، امامزاده چهار 
 بزرگوار اوره، امامزاده سلیمان بیدهند، امامزاده ایوب کمجان، امامزاده سلطان 
گروه آباد، امامزاده یحیی و عیس��ی ابیانه، امامزاده س��ید محمد بن محسن 
 سرش��ک، امامزاده رقی��ه خات��ون و امامزاده عب��داهلل خب��ر داد. وی گفت: 
طرح سوگواره یاس نبوی با هدف توسعه و ترویج معارف نورانی اهل بیت )ع( 
 و همچنین عزاداری و سوگواری ش��هادت مظلومانه حضرت فاطمه )س( و 
زنده نگه داشتن اهداف آن بانوی بزرگوار و سبک زندگی ایشان برگزار می شود.

یک عضو شورای اسالمی شهر گلپایگان در مراسم تقدیم بودجه سال9۵ 
شهرداری گلپایگان به ش��ورا گفت: نتیجه حسابرسی سال 93 شهرداری 

گلپایگان هنوز به شورا ابالغ نشده است که این جای سوال دارد.
علی فیروزی با بیان اینکه برخی از پروژه های عظیم از جمله پارک بانوان 
و کارخان��ه بازیافت برای اجرایی ش��دن نیازمند همکاری و کمک س��ایر 
دستگاه ها است، ادامه داد: حدود۱0 سال است که زمین پارک بانوان تملک 
شده و حدود ۱۵ سال هم است که دستگاه های کارخانه بازیافت خریداری 
شده و کارخانه آن به مرحله فوندانس��یون هم رسیده است، اما برای ادامه 
کار بودجه کافی وجود ندارد بنابرای��ن این گونه پروژه ها نیازمند نگاه ویژه 

و کمک استان است.
 این عضو شورای اسالمی شهر گلپایگان گفت: اکنون زباله های گلپایگان 
باالتر از پارک جنگلی دفن می شود که در واقع یک بمب هسته ای را چال 
 می کنیم، بنابراین امیدواریم کارخانه بازیافت هرچه س��ریع تر س��اخته و 

راه اندازی شود.
 فیروزی اضافه کرد: خبرنگاران در راستای رس��التی که دارند به گونه ای 

عمل کنند که مردم را به دودستگی سوق ندهند.

رییس اداره میراث فرهنگی و گردش��گری شهرستان خوروبیابانک 
 از برگ��زاری دوره آم��وزی استانداردس��ازی و آم��وزش مدی��ران

 اقامتگاه های بومگردی شهرستان خوروبیابانک خبر داد.
حسین رییس��ی افزود: در آستانه س��ال جدید برای افزایش سطح 
 آگاهی مدیران اقامتگاه های بومگردی و اس��تاندارد کردن خدمات

 آن ها کالس های استاندارد سازی در خوروبیابانک برگزار شد.
وی افزود: شناخت اصولی اقامتگاه های بومگردی، استاندارد سازی 
ش��امل درجه بندی، پوش��ش و اخالق حرفه ای مدی��ران و موارد 
بهداش��تی و ایمنی اقامتگاه ها از جمله سرفصل های آموزشی این 

دوره است.
رییس��ی تصریح کرد: اقامتگاه های بوم گردی اقامتگاه هایی برای 
گردش��گران هس��تند که ضمن ارائه خدماتی با کیفیت مش��خص 
و قابل قب��ول به میهمان��ان در محیط ه��ای طبیعی، ب��ا کمترین 
 آسیب به محیط زیست و س��ازگار با اقلیم زیستی منطقه با شرکت 

در برنامه های تحقیقاتی، به توسعه پایدار منطقه کمک می کنند.
40 نفر از مدیران اقامتگاه های بومگردی شهرس��تان خوروبیابانک 

در این دوره آموزشی شرکت کردند.

 مدی��ر آم��وزش و پ��رورش آران و بی��دگل در جلس��ه مش��ترک
  اس��کان نوروزی آم��وزش و پ��رورش شهرس��تان های کاش��ان و

آران و بیدگل گفت: با وجود ظرفیت ه��ای آران و بیدگل، به دلیل 
ناشناخته بودن شهرستان برای گردش��گران آن چنان که شایسته 

است، مورد توجه قرار نگرفته است.
 محمد معدندار با اش��اره ب��ه وجود آث��ار تاریخ��ی و طبیعی مانند
 کوی��ر مرنج��اب و ش��هر زیرزمین��ی ن��وش آب��اد در شهرس��تان

آران و بیدگل گفت: در بحث ورود گردش��گران به شهرستان مهم 
ماندگاری گردشگران است که می تواند هم برای مجموعه آموزش و 

پرورش و همه برای شهرستان مفید و سودمند باشد.
 معدندار هم��کاری دو آموزش و پ��رورش کاش��ان و آران و بیدگل 
به عنوان دو نهاد مهم در بحث اس��کان ن��وروزی را با اهمیت خواند 
و خاطر نشان کرد: س��ال گذش��ته همکاری این دو نهاد توانست تا 

حدودی در جذب مسافران نوروزی موقر واقع شود.
مدی��ر آموزش و پرورش شهرس��تان کاش��ان نیز در این جلس��ه با 
 تاکید بر اینکه ارتباط و هم��کاری دو آموزش و پرورش کاش��ان و

 آران و بیدگل در س��ال گذش��ته اقدام مثبتی بود، گفت: معایب و 
محاسن کار جمعی باید شناسایی و بر طرف شود. محمود خدمتی 
ظرفیت منطقه فرهنگی کاشان شامل شهرستان های شمال استان 
را بسیار باال خواند و افزود: با همکاری سایر ادارات آموزش و پرورش 
 در شمال اس��تان می توان امیدوار به ماندگاری بیشتر گردشگران 

در این منطقه فرهنگی شد.
وی با اشاره به آمادگی شهرستان کاشان در زمینه کمک و همکاری 
 به شهرس��تان آران و بی��دگل در زمینه اس��کان ن��وروزی به ویژه 
در اسکان فرهنگیان تصریح کرد: سال گذشته ماندگاری گردشگران 

در کاشان  مناسب بوده است.

فعالیت بیش از 16 قشر بسیج
در لنجان 

اجرای طرح سوگواره یاس نبوی
در بقاع متبرکه نطنز

بمب هسته ای زیر خاک گلپایگان

استانداردسازی اقامتگاه های 
بومگردی خوروبیابانک

ظرفیت های گردشگری آران و بیدگل 
ناشناخته  است

اخبار کوتاه

آن سوی خبر

علیرضا پیمانی با تاکید بر تعامل مناس��ب دس��تگاه های اجرایی استان و 
شهرستان گفت: خمینی شهر با رشد هزار و270 درصدی جذب گردشگر 
 و کسب رتبه برتر در استان فرصتی مناس��ب برای همکاری های مشترک 

در زمینه های مختلف دارد.
رییس کمیته تبلیغ��ات، اطالع رس��انی و امور فرهنگی س��تاد هماهنگی 
خدمات سفر شهرس��تان خمینی ش��هر، در مقوله اینکه چه تدابیری برای 
اسکان مس��افران نوروزی در نظر گرفته شده اس��ت، اظهار داشت: امسال 
برای رفاه مسافران نوروزی با همکاری شهرداری های مناطق 2 و 9 اصفهان 
 و درچه ستادهای اس��تقبال با ارائه امکانات مناس��ب آماده خدمت رسانی 

به هموطنان است.
 وی افزود: س��تاد اس��کان شهرس��تان امس��ال نی��ز۵0 مدرس��ه را برای 

سرویس دهی به مسافرین نوروزی برنامه ریزی کرده است.
مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری خمینی شهر با اشاره به نصب 
المان های نشاط نوروزی در میادین سطح شهر اظهار داشت: امسال برای 
اولین بار کارناوال نوروزی با نواختن موسیقی های شاد فرا رسیدن عید نوروز 

را به مردم  در روز 29 اسفند خبر می دهد.
 علیرض��ا پیمانی همچنی��ن گف��ت: توزیع تعداد۱0 هزار نس��خه نقش��ه، 
3۵00 کتابچه معرفی ش��هر، نصب 4۵ تابلوی راهنمای مس��یر در تمامی 

مس��یرهای ورودی و خیابان های ش��هر برای راهنمای مسافرین به اماکن 
تاریخی، گردش��گری و40 تابلوی معرفی برنامه ها در محل های اس��کان 

برنامه ریزی شده است.
رییس کمیته تبلیغات، اطالع رسانی و امور فرهنگی ستاد هماهنگی خدمات 
سفر شهرستان خمینی شهر خاطر نشان کرد: در منطقه زیبای گردشگری 
الدر برای استفاده گردشگران نوروزی و شهروندان پل معلق و زیپ الین به 
عنوان یک س��رگرمی مهیج به بهره برداری رسیده و رستوران، کافی شاپ، 
عکاسخانه سنتی و اس��ب س��واری نیز در این منطقه زیبا و جذاب مستقر 

شده است.
مدیر عامل س��ازمان رفاهی تفریحی ش��هرداری خمینی ش��هر، از احیای 
عصارخانه چهارش��نبه بازار به همت معاونت عمرانی شهرداری خبر داد و 
تصریح کرد: این بنای زیبا به عنوان یک اثر تاریخی در نوروز امسال در معرض 
تماشای گردش��گران قرار می گیرد و این سازمان با استقرار راهنمای سفر، 
سفره هفت س��ین و گالری هنر خوشنویسان در این مکان آماده پذیرایی از 

مسافران نوروزی است.
 پیمان��ی، اجرای گروه های موس��یقی بختی��اری، س��نتی و افغانی، نصب 
 ۶ سفره هفت س��ین در اماکن تاریخی و گردشگری، س��اخت چند کلیپ 
یک دقیقه ای و ارسال آن در ش��بکه های اجتماعی برای اطالع شهروندان 

از برنامه های نوروزی و معرفی ش��هر، اجرای ۶۵ نمایش میدانی، راهنمای 
مس��افرین نوروزی ) لیدر ( برای همه اماکن، چاپ مجموعه کارت پستال، 
برگزاری نمایشگاه های کاریکاتور و نقاشی، خاتم، مینا، قلم زنی، گل های 
تزیینی، تابلو فرش های دست بافت، رصد نجومی و اجرای مسابقات ورزشی 

دارت و مچ اندازی را ازبرنامه های اجرایی این سازمان عنوان کرد.

ایمنی واحدهای مسکن مهر شهرضا نیازمند بازبینی استاتمام طرح غربالگری بیماری های غیر واگیر در شهر گرگاب

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان شاهین ش��هر و میمه گفت: به همت و 
 تالش واحد مبارزه با بیماری ها شبکه بهداشت و درمان طرح غربالگری بیماری های 

غیر واگیر که از ابتدای دی  ماه در شهر گرگاب شروع شده بود، به پایان رسید.
علی پارسا با تسلیت فرا رسیدن ایام فاطمیه )س( به بیان آخرین اقدامات شبکه 
 بهداش��ت و درمان شاهین ش��هر و میمه در 94 پرداخت و اظهار کرد: بازرس��ان

 بهداشت محیط شهرستان شاهین شهر و میمه به تجهیزات و لوازم ویژه بازرسی از 
مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی مجهز شدند.

وی افزود: در راستای توانمندسازی و تقویت و ارتقای کیفی بازرسی ها کارشناسان 
گروه مهندسی بهداشت محیط شهرستان شاهین شهر و میمه به تجهیزات و لوازم 

خاص نمونه برداری و آزمایش از مواد مشکوک در حین بازرسی مجهز شدند.
رییس شبکه بهداش��ت و درمان شاهین ش��هر و میمه همچنین به بیان اقدامات 
 انجام شده در هفته سما ) س��المت ملی مردان ایرانی ( با شعار » فرمان سالمتی 
در دستان شماست « که از یکم تا هفتم اسفند بود، پرداخت و گفت: شبکه بهداشت 
و درمان شهرستان شاهین ش��هر و میمه در جهت اجرا و نزدیک شدن به اهداف 
این برنامه اقدام به تشکیل کمیته با حضور کارشناسان ستادی کرد و برنامه ریزی 
فرهنگی و آموزشی از جمله تهیه پکیج شعار، توزیع تراکت اطالع رسانی، برگزاری 

جلسه آموزشی و سایر کردیم.
وی در ادامه از کسب عنوان اول در حوزه معاونت غذا و دارو در کل استان اصفهان 

توسط شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه در اسفندماه امسال خبر داد و 
گفت: نتایج پایش عملی یک ساله نظارت های دارویی شبکه ها توسط استان مورد 
بررسی قرار گرفت و مدیریت ش��بکه و معاون غذا و دارو شبکه بهداشت و درمان 

شاهین شهر و میمه با کسب رتبه اول مورد تقدیر و تشکر قرار گرفتند.
پارسا همچنین از اتمام طرح غربالگری بیماری های غیر واگیر در شهر گرگاب خبر 
داد و گفت: به همت و تالش واحد مبارزه با بیماری ها و امور آزمایشگاه های شبکه 
 بهداشت و درمان شهرس��تان شاهین ش��هر و میمه طرح غربالگری بیماری های

  غیر واگیر جهت افراد باالی30 سال ش��امل اندازه گیری قند خون، چربی خون و 
 فشار خون بود؛ از ابتدای دی  ماه شروع شده و تا ابتدای اسفند ماه به پایان رسید؛ 

در این طرح بیش از 2 هزار و۱00 نفر مورد معاینات غربالگری قرار گرفتند.

مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری خمینی شهر خبر داد؛

خمینی شهر دارنده رتبه برتر جذب گردشگر در استان
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مسئول واحد خدمات ش��هری شهرداری ش��هرضا با تاکید بر لزوم بازبینی 
مجدد ایمنی واحدهای مسکن مهر شهرستان گفت: وجود نواقصی در ایمنی 
آپارتمان های مسکن مهر و دیگر آپارتمان های محدوده شهر مشکلی است 
که در شهرهای استان وجود دارد، اما الزم است این مشکالت هر چه سریع تر 

برطرف شود.
حس��نعلی انصاری در جلس��ه کمیته جامعه ایمن شهرس��تان اظهار کرد: 
شهرداری یکی از زیر کمیته های جامعه ایمن شهرستان است که بنابر وظیفه 

قانونی خود، اقدام به تاسیس این کمیته در واحد آتش نشانی کرده است.
وی اضافه کرد: بر اس��اس اعالم کارشناس��ان واحد آتش نشانی شهرداری 
ش��هرضا، در س��اختمان های مس��کن مهر و برخی دیگ��ر از آپارتمان های 
محدوده شهر، مش��کالتی وجود دارد که در صورت عدم رفع این مشکالت 

و بروز حوادث احتمالی، ممکن است عواقب ناگواری به دنبال داشته باشد.
 مس��ئول واحد خدمات شهری ش��هرداری ش��هرضا تصریح کرد: بر اساس 
مبحث ۱7 مق��ررات ملی س��اختمان، نصب کنتوره��ای گاز در راهروهای 
ساختمان مجاز دانسته ش��ده اس��ت، اما مبحث ۱۶ بر لزوم ایمنی مداخل 
ورودی و خروجی ساختمان ها تاکید دارد، این در حالی است که کنتورهای 

واحدهای مسکن مهر، در مدخل ورودی ساختمان نصب شده است.
انص��اری اظهار کرد: در بازرس��ی های نیروه��ای آتش نش��انی، در برخی از 

ورودی های ساختمان های مسکن مهر، بوی گاز استشمام می شده است که 
این مسئله لزوم اتخاذ تدابیر پیش��گیرانه مبنی بر کاهش میزان خسارات و 

جلوگیری از بروز حوادث احتمالی را گوشزد می کند.
 وی اضافه کرد: در برخی از س��اختمان های مس��کن مهر، کالکتورهای آب 
در کنار کنتور برق قرار گرفته و با توجه به نبود کفپوش استاندارد در مقابل 

کنتورهای برق، احتمال وقوع حوادثی در این بخش نیز وجود دارد.
مسئول واحد خدمات شهری شهرداری شهرضا گفت: در برخی از واحدهای 
آپارتمانی دیوارها و جان پناه ها به صورت مشبک طراحی شده است که این 
مسئله احتمال صعود کودکان از این مناطق و در نتیجه وقوع حوادثی نظیر 

سقوط را محتمل می سازد.
انصاری اذع��ان کرد: متاس��فانه یک��ی از مهم ترین مواردی که در بیش��تر 
آپارتمان ها و ساختمان های داخل محوطه شهری رعایت نشده است، عدم 
نصب اسکوپ های محافظ در نمای ساختمان است که این مسئله احتمال 
سقوط سنگ های نمای س��اختمان و برخی از مصالح به کار رفته در نمای 

ساختمان را در معابر عمومی افزایش می دهد.
وی تصریح کرد: اعالم موارد هش��دار در ساختمان س��ازی، در واقع اتخاذ 
تدابیری پیشگیرانه است تا از وقوع حوادثی که منجر به وقوع حوادث مالی و 

جانی می شود، جلوگیری کند.

رییس میراث فرهنگی مبارکه:

جاذبه های گردشگری مبارکه، فرصتی برای جذب مسافران

مس��ئول اداره تولیدات گیاهی و دامی جهاد کش��اورزی 
نطنز از پایان عملیات کاش��ت محصوالت بهاره ) صیفی ( 
در سطح720 هکتار از مزارع بادرود شامل خیار، طالبی، 

گرمک، هندوانه و خربزه خبر داد.
بهروز کیانوش اظهار داش��ت: کش��ت این محصوالت که 
بیشتر در بخش کویری  بادرود انجام می شود،80 درصد 
به صورت دستی و با استفاده از کارگر با پوشش پالستیک 
 به صورت تونلی انج��ام می گیرد و ح��دود20 درصد نیز 
به صورت مکانیزه با روش آبیاری تیپ و پالستیک گذاری 

با تراکتور انجام می شود.

بهروز کیانوش، مسئول اداره تولیدات گیاهی و دامی جهاد 
کش��اورزی نطنز، افزود: از مهم تری��ن مزیت های روش 
کش��ت تونلی با پوشش پالس��تیک پیش رسی محصول 

نسبت به کشت آزاد است.
کیانوش تصریح کرد: حدود۱0درصد از س��طح کش��ت 
به صورت ک��ف جویی جهت کمت��ر کردن نی��از آبیاری 
محصوالتی از جمله طالبی کش��ت می شود که هم باعث 

جلو گیری از رش��د علف های هرز شده و هم آب کمتری 
نسبت به کشت تونلی نیاز دارد.

به گفته مس��ئول اداره تولی��دات گیاه��ی و دامی جهاد 
کشاورزی نطنز، عملکرد متوسط حدود30 تن در هکتار 
 پیش بینی می ش��ود، ح��دود 2۱ هزار و۶00 ت��ن انواع 
صیفی ج��ات از مزارع این شهرس��تان برداش��ت و روانه 

بازارهای مصرف محلی و مراکز استان ها می شود.

پایان عملیات کاشت محصوالت بهاره در مزارع بادرود
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دريچه خبر

ــاوى مقادير زيادى مواد  ــان تغذيه، تخم هندوانه ح به گفته كارشناس
مغذى است كه براى سالمت بدن مفيد هستند.

ــه تنها موجب  ــا خوردن هندوانه ن ــيدن يك ليوان آب هندوانه ي نوش
پرشدن معده مى شود بلكه مواد مغذى از بين رفته را نيز احيا مى كند، 
ــد؛ چرا كه مملو از خواص  اما نبايد از خواص تخم هندوانه هم غافل ش

مغذى است.
ــار خون كمك مى كند. تخم هاى هندوانه  تخم هندوانه به كاهش فش
ــتند كه داراى  ــيدآمينه غيرضرورى، هس ــيترالين و اس منبع غنى س
ــيدآمينه نه تنها موجب  ــند. اين اس ــار خون مى باش خاصيت ضدفش
ــود بلكه موجب افزايش آزادشدن  ــاهرگى مى ش كاهش فشارخون ش
اكسيدنيتريك هم مى شود و بدين ترتيب به كنترل فشار خون كمك 

مى كند.
اين تخم هاى هندوانه داراى تاثير حفاظتى از قلب و تاثير ضداكسايشى 
هم هستند. به همين خاطر ريسك بيمارى قلبى را كاهش مى دهند. 
ــى قرار دارند  ــرض بيمارى قلبى-عروق ــه افرادى كه در مع از اين رو ب
ــان قرار  ــه را در رژيم غذايى ش ــود مصرف تخم هندوان توصيه مى ش

دهند.
تخم هاى هندوانه حاوى اسيدهاى چرب مونواشباع نشده، اسيدهاى 
چرب پلى اشباع نشده و اسيدهاى چرب امگا-3 هستند. اين چربى ها 
ــترول LDL كمك مى كنند بلكه براى  ــطح كلس نه تنها به كاهش س

كنترل كلسترول هم نقش دارند.
از ديگر خواص تخم هندوانه، كمك به درمان عفونت باكتريايى است. 
ــت كه به عنوان عامل  ــيميايى گياهى اس تخم هندوانه حاوى مواد ش
احتمالى ضدميكروبى عمل مى كند . از اين رو به مقابله با عفونت هاى 

باكتريايى كمك مى كند.
همچنين تخم هندوانه داراى تركيبات ضداكسايشى و ضدالتهابى است 

كه براى درمان التهاب مجارى ادرارى مفيد است.

معاون فنى بهداشت محيط مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت، 
ــت بر مراكز توزيع غذا در  ــناس بهداش از نظارت بيش از 4000 كارش

سطح كشور خبر داد.
ــفندماه سال جارى بيش  ــن فراهانى گفت: از ابتداى اس مهندس حس
ــت محيط در سراسر كشور در قالب  از 4000 نفر از كارشناسان بهداش
اكيپ هاى منسجم ثابت و سيار، ضمن تشديد نظارت ها و بازرسى هاى 
بهداشتى از مراكز و اماكن حساس در برنامه سالمت نوروزى مشاركت 

مى كنند.
ــواد خوردنى،  ــاده 13 قانون م ــالح م ــق با قانون اص وى افزود: مطاب
آشاميدنى، آرايشى و بهداشتى مصوب سال 1379 و آيين نامه اجرايى 
ــالمت، تخلف از مقررات  ــوراى عالى س ماده مذكور مصوب 1391 ش
ــتى  ــردى، وضع غير بهداش ــت ف ــتى نظير عدم رعايت بهداش بهداش

ساختمانى و وسايل كار، ممنوع و مستوجب مجازات است.
فراهانى ادامه داد: بازرسان بهداشت محيط به عنوان ناظران بهداشتى 
ــى، متخلفان را با ذكر  ــه و توزيع مواد غذاي اماكن عمومى و مراكز تهي
ــت محل به مراجع ذى صالح  موارد تخلف بعد از تاييد مسئول بهداش

قانونى معرفى مى كنند.
معاون فنى بهداشت محيط مركز سالمت محيط و كار وزارت بهداشت 
افزود: بر اساس گزارش هاى دريافتى تاكنون 158 هزار و 499 بازديد از 
مراكز تهيه و توزيع مواد غذايى و اماكن عمومى صورت پذيرفته كه در  

1831 مورد منجر به برخورد قانونى با متخلفان شده است.
ــطح  ــتاى كنترل ايمنى مواد غذايى در س وى گفت: همچنين در راس
ــا غذا، بيش از  ــرل بيمارى هاى مرتبط ب عرضه با هدف كاهش و كنت
ــنتى به عمل آمده و  ــردارى از مواد غذايى صنعتى و س 6395 نمونه ب

جهت بررسى به آزمايشگاه هاى مرجع ارسال شده است.
فراهانى افزود: هموطنان مى توانند در صورت مشاهده تخلف باسامانه  

بهداشت 1490 تماس برقرار كنند و موارد تخلف را گزارش نمايند.

متخصصان تغذيه مى گويند:

تخم هندوانه براى سالمت قلب 
مفيد است

در طرح نوروزى وزارت بهداشت؛

4000 كارشناس بهداشت بر مراكز 
توزيع غذا نظارت مى كنند
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نايب رييس انجمن وارد كنندگان فرآورده هاى بهداشتى و آرايشى ايران، 
از ساماندهى بازار محصوالت آرايشى كشور به دنبال امضاى تفاهمنامه 

با سازمان غذا و دارو، خبر داد.
حميد مقيمى، به امضاى تفاهمنامه انجمن واردكنندگان فرآورده هاى 
ــازمان غذا و دارو اشاره كرد و  ــى و عطريات ايران با س بهداشتى، آرايش
ــت هاى دولت يازدهم مبنى بر گفت: اين تفاهمنامه در راستاى سياس

 برون سپارى برخى امور به بخش خصوصى، به امضا رسيد.
ــازمان غذا و دارو براى  وى با اشاره به مذاكراتى كه از چند ماه قبل با س
ــبختانه با حضور ــزود: خوش ــده بود، اف ــن تفاهمنامه آغاز ش امضاى اي

 دكتر جنت و همراهى دكتر ديناروند، اين روند به سر انجام رسيد.
ــتى، آرايشى و عطريات  دبير انجمن واردكنندگان فرآورده هاى بهداش
ــت  ــه ديگر نيازى نيس ــن تفاهمنام ــاى اي ــا امض ــد كرد: ب ايران تاكي
ــتى و عطريات براى امور  ــى و بهداش وارد كنندگان فرآورده هاى آرايش
مربوط به واردات محصوالت به دانشگاه هاى علوم پزشكى يا سازمان غذا 

و دارو مراجعه كنند.
مقيمى در ادامه به برخى ديگر از آثار اين تفاهمنامه در بازار لوازم آرايشى 
ــكالت در بازار لوازم  ــاره كرد و گفت: يكى از مش ــور اش و بهداشتى كش
ــت كه سالمت مصرف كنندگان را  آرايشى، وجود محصوالت قاچاق اس
ــن تفاهمنامه، در جهت صدور  تهديد مى كند. از همين رو، با امضاى اي
مجوز واردات محصوالت از كانال رسمى و قانونى كشور تسريع مى شود.
وى با قدردانى از مسئوالن سازمان غذا و دارو در جهت حسن اعتمادشان 
به انجمن، اظهارداشت: شناسايى كاالهاى استاندارد و جلوگيرى از ورود 
كاالهاى قاچاق به بازار لوازم آرايشى و بهداشتى، عالوه بر اينكه موجب 
ــالمت مصرف كنندگان اين قبيل  ــود، س ــور مى ش رونق اقتصادى كش

محصوالت را تضمين مى كند.
ــور  ــى كش مقيمى با اعالم اينكه 70 درصد محصوالت بازار لوازم آرايش
ــت، گفت: اين وضعيت در زمينه عطريات بيشتر خودنمايى  وارداتى اس

مى كند، به طورى كه در حدود 90 درصد عطريات وارداتى هستند.
ــتى، آرايشى و عطريات  دبير انجمن واردكنندگان فرآورده هاى بهداش
ــاد رقابت بين  ــه را ، ايج ــن تفاهمنام ــن اي ــران، يكى ديگر از محاس اي
ــت و افزود: با واردات برندهاى معتبر  محصوالت داخلى و خارجى دانس
ــور  ــال تكنولوژى توليد اين قبيل فرآورده ها در كش جهانى، زمينه انتق
فراهم مى شود و به دنبال آن، تالش مى كنيم تا بتوانيم برندهاى معروف 

و معتبر جهانى را در داخل توليد كنيم.
ــتى و  ــوق مصرف كنندگان لوازم بهداش مقيمى همچنين، دفاع از حق
ــى را مورد تاكيد قرار داد و گفت: با امضاى اين تفاهمنامه، عالوه  آرايش
ــى كيفيت به بازار  ــود از ورود كاالهاى تقلبى و ب ــالش مى ش بر اينكه ت
ــود، تعرفه هاى واردات را هدفمند خواهيم  ــور جلوگيرى ش داخلى كش
ــدگان اين فرآورده ها  ــم از اين طريق از حقوق مصرف كنن كرد تا بتواني

حمايت كنيم.
ــى براى اعضاى انجمن خبر  وى در پايان از برگزارى كالس هاى آموزش
ــى و  داد و افزود: قطعا با امضاى اين تفاهمنامه، بازار فرآورده هاى آرايش

بهداشتى كشور ساماندهى مى شود.

سازمان غذا و دارو تفاهمنامه امضا كرد؛

بازار محصوالت آرايشى 
ساماندهى مى شود

ــان در معرض  ــناكردن بدنت ــتيد با ش آيا مى دانس
مشكالت پوستى قرار مى گيرد؟ مى خواهيم با انواع 
عارضه هاى پوستى ناشى از شنا كردن شما را آشنا 

كنيم با ما همراه باشيد.
ــمندان كه  يكى از جديدترين مطالعات اخير دانش
ــده،  ــى از آن در انجمن قلب آمريكا ارايه ش گزارش
نتايج جالبى را درباره بى تحركى در تعطيالت آخر 

هفته نشان مى دهد.
ــنا كردن افراد مبتال به  تصورات مختلفى درباره ش
اگزما وجود دارد و بسيارى از اين افراد فكر مى كنند 
كه شنا كردن برايشان امكان پذير نيست. در واقعيت 
هم واكنش افراد مبتال به اگزما نسبت به شنا كردن 
ــئله را پيچيده تر  ــت و همين نكته مس يكسان نيس

مى كند.
در حالى كه تماس با كلر باعث تشديد اگزما در بين 
ــتى مى شود،  بعضى افراد مبتال به اين بيمارى پوس
اما كسانى هستند كه مى گويند تماس با كلر واقعا 
ــته ــان داش ــى روى وضعيت پوست ش تاثير مثبت

 است.
 اگر تماس با كلر باعث تحريك اگزماى پوستى شما 
ــدن به آب استخر، حتما از  مى شود، قبل از وارد ش
مرطوب كننده هاى غليظ استفاده كنيد تا از تماس 

با كلر جلوگيرى كند. 
ــريعا دوش  ــرون آمديد بايد س ــتخر بي وقتى از اس
بگيريد و باز هم كرم مرطوب كننده غليظ به بدن تان 

بزنيد.
ــتخر درباره زمان  ــت از مسئوالن اس البته بهتر اس
اضافه كردن كلر به آب سوال كنيد، چون غلظت اين 
ــش مى يابد و تاثير منفى آن  ماده به مرور زمان كاه

هم كمتر مى شود.
ــتخر  ــن مى توانيد زمانى را براى ورود به اس  بنابراي
ــده  ــر به تازگى وارد آب نش ــه كل ــاب كنيد ك انتخ

باشد.
 اين نكته را هم در نظر بگيريد كه افزايش زمان شنا 
كردن در استخر، به پوست كمك مى كند تا خودش 

را با كلر تطبيق دهد.

ــراى از بين بردن  ــير ويژه اى را ب ــى مس محققين انگليس
ويروس هاى كشنده در پيش گرفته اند.

ــدد به دنبال پيدا  همواره محققين با انجام تحقيقات متع
كردن شيوه اى نوين در درمان ويروس هاى مهلك هستند 
و لزوما دستيابى به اين مهم، توليد داوريى جديد نيست. از 
اين رو محققين دانشگاه «ليدز» انگليس موفق به شناسايى 
گروهى از داروها شده اند كه براى درمان افسردگى مورد 
ــتفاده قرار مى گيرند، اما براى مقابله با ويروس ها نيز  اس

بسيار كارآمد و موثر هستند.
ــگاه «ليدز» با تمركز روى ويروس هايى از  محققين دانش
خانواده «بونيا» كه شامل پاتوژن هاى كشنده اى همچون 
ــروس Crimean-Congo hemorrhagic و  وي
ويروس هاى Hanta هستند و به طور فزآينده اى شايع و 
ميزان مرگ و مير بااليى را به خود اختصاص داده اند و در 
حال تبديل شدن به يك نگرانى جهانى مى باشند، دريافتند 
 ،haloperidol كه داروهاى موجود به ويژه مسكن اعصاب
ــى  ــردگى uoxetine� و داروى بيهوش داروى ضد افس
موضعى bupivacine در متوقف كردن مجارى يون هايى 

كه سطح پتاسيم را تنظيم مى كنند بسيار كارآمد هستند 
و توانايى ويروس هاى «بونيا» را در عفونى كردن سلول ها 

متوقف مى كند.
در اين تحقيق مشخص شد كه ويروس هاى «بونيا» مجارى 
ــيم را هدف قرار مى دهند و ساير ويروس ها ى  يون پتاس
ــاس گفته  ــون ها را هدف مى گيرند. بر اس ديگر مجارى ي
محققين انگليسى نتايج اين تحقيق بسيار اميدبخش است 
و اين نويد را مى دهد كه با ويروس هاى مهلك مى توان با 

استفاده از داروهاى موجود به مقابله پرداخت.

بيمارى صبحگاهى تعداد زيادى از 
نفيسه 
ــر قرارهادى مهر ــت تاثي ــاردار را تح ــان ب زن

مى دهد. اين مشكل بيشتر در طى  
سه ماهه اول باردارى شايع است ولى در برخى زنان در 
ــاى درمان اين  ــاردارى وجود دارد. راه ه تمام دوران ب

بيمارى عبارتند از:
1-درمان پزشكى 

ــتر موارد، بيمارى صبحگاهى نيازى به درمان  در بيش
ندارد، اما اگر حالت تهوع شما شديد باشد. پزشك قرص 
ويتامين B6 و داروهاى ضد تهوع از تبيين پالزيل براى 

شما تجويز مى كند.
ــتى در  ــد بايس ــديد باش ــوع باردارى خيلى ش  اگر ته
ــرم و مصرف  ــويد و با تزريق س ــتان بسترى ش بيمارس

داروهاى ضد تهوع درمان گرديد.
2- درمان هاى خانگى 

*مواد غذايى را كه كربوهيدرات باال و چربى كمى دارند 
و هضم آنها راحت است بخوريد. مصرف زنجبيل تازه و 

يا خوراكى هاى داراى زنجبيل در كاهش تهوع مفيدند 
مثل آبنبات زنجبيلى. از مصرف غذاهاى چرب و پر ادويه 

خوددارى كنيد. 
ــيار  ــاى تازه، تاثير بس ــتفاده از نعن پس از زنجبيل اس
ــذارد و منجر  ــواره داخلى معده مى گ مطلوبى روى دي
ــتفراغ در خانم هاى باردار  به تسكين حالت تهوع و اس

مى شود. 
ــبى  ــى ليموترش هم مى تواند راه مناس مصرف خوراك
ــز توصيه  ــت هرگ ــرد خالى اس ــد،اما اگر معده ف باش
ــى مصرف  ــازه را به تنهاي ــرش ت ــود كه ليموت نمى ش
كنند؛بلكه ترجيحا بايد با آب ولرم و شكر مصرف شود. 

استفاده از پودر سماق نيز مفيد بوده و مصرف آن توصيه 
مى شود. 

* ميان وعده بخوريد. بعد از بيدارشدن از خواب هنگام 
صبح و قبل از بيرون آمدن از رختخواب كمى نان تست 

خشك و يا بيسكويت خشك بخوريد.
ــد و يك دفعه  ــزى بخوري ــم كم كم چي در طى روز ه

صبحانه و ناهار و شام سنگين نخوريد. معده خالى حالت 
تهوع را بدتر مى كند. اگر بعد از مصرف قرص ويتامين 
ــما دست داد  مورد نياز براى باردارى حالت تهوع به ش
اين قرص ها را قبل از خوابيدن در شب و يا همراه با يك 

خوراكى مصرف كنيد.
ــيد. جرعه جرعه آب و يا نوشيدنى  * مايعات زياد بنوش
ــيد. مكيدن آبنبات سفت و يا تكه هاى  زنجبيلى بنوش

يخ نيز مفيد است. 
ــوع دورى كنيد. از مصرف  *از تحريك كننده هاى ته
خوراكى ها و بوييدن بوهايى كه حالت تهوع شما را بدتر 

مى كند خوددارى كنيد.
* هواى تازه را تنفس كنيد. اگر هوا خوب است پنجره 
خانه و يا محل كار خود را باز كنيد تا هواى تازه وارد اتاق 
شما شود. اگر مى توانيد هر روز كمى در بيرون از خانه 

قدم بزنيد.
*اگر بعد از مصرف قرص مولتى ويتامين يا قرص آهن 
ــت داد اين قرص ها را قبل از  ــما دس حالت تهوع به ش

خوابيدن درشب و يا همراه با يك خوراكى مصرف كنيد. 
ــفت نيز بعد از  ــا مكيدن آبنبات س جويدن آدامس و ي

مصرف قرص ويتامين مفيد است.
3- درمان هاى مكمل و جايگزين

استفاده از برخى روش هاى طب مكمل در بهبود تهوع 
ــتفاده هر نوع گياه  ــت ولى قبل از اس باردارى مفيد اس
دارويى و يا روش طب مكمل با پزشك خودتان مشورت 
كنيد تا ضررى براى شما نداشته باشد و در صورت اجازه 

ايشان ازاين روش ها استفاده كنيد: 
ــتبندهاى مخصوص طب فشارى  *طب فشارى: دس
ــك در داروخانه ها به فروش  ــخه پزش بدون نياز به نس
ــتفاده از آنان در برخى زنان باردار موثر مى رسد كه اس

 است
ــوزنى براى بهبود تهوع  *طب سـوزنى: تاثير طب س
باردارى اثبات نشده است،اما در برخى زنان باردار موثر 

مى باشد
ــى در اين رابطه  * هيپنوتيـزم: اگرچه تحقيقات كم
ــت ولى در برخى زنان، مفيد گزارش  صورت گرفته اس

شده است.

نكته ها

خبر

بسيارى از جراحت ها در خانه قابل بهبود و تسكين 
ــت با اورژانس تماس بگيريد  هستند و نيازى نيس
ــتان را  ــيدن به بيمارس يا كيلومترها راه، براى رس
ــه با برخى  ــترس در هنگام مواجه طى كنيد. اس
ــت و  جراحات منجر به گرفتن تصميم هاى نادرس
ــت وجوى بيهوده در متون پزشكى مى شود.  جس
در عوض مى توانيد با يادگيرى نكاتى ساده، برخى 
ــا و جراحات را در خانه درمان  از رايج ترين زخم ه

كنيد:
پيچ خوردن قوزك پا:

ــيد. براى چند  ــارى بپوش 3 روز اول يك باند فش
ساعت در روز، قوزك پايتان را باالتر از سطح قلبتان 
قرار دهيد و براى دوره  هاى 20 دقيقه  اى با فواصل 
40 دقيقه  اى روى قوزك، بسته يخ بگذاريد. مراقب 
باشيد چون اگر روى پاى آسيب ديده زياد راه برويد 

خطر آسيب ديدن ليگامان وجود دارد.
ضربه توپ به سر: 

روى ناحيه ضربه ديده، بسته يخ بگذاريد و مراقب 
ــانه  هاى ضربه مغزى مانند سردرد، تارى ديد،  نش

ــه، خواب   ــكالت حافظ تحريك  پذيرى، مش
آلودگى و حساسيت به نور و صدا باشيد. 

ــا از حال  ــى كنيد ي ــتفراغ م اگر اس
ــاس  ــا صرفا احس ــد ي مى روي

ــديد هنگام  ــرگيجه ش س
ــه  ــد، ب ــن داري راه رفت

دنبال مراقبت هاى 
پزشكى و كمك 

باشيد.
بريدگى دست: 

ــز را براى  ــه تمي يك حول
ــا 10 دقيقه روى زخم  5 ت
ــد و در همين  ــار آوري فش
ــاال نگهداريد.  حال آن را ب
ــزى  ــه خونري هنگامى ك
متوقف شد، دستتان را زير 
ــاد يا كرم  آب بگيريد. پم
ــك روى زخم  آنتى  بيوتي
ــمان  ــد و آن را پانس بمالي
كنيد. اگر خونريزى متوقف 
نمى  شود و دهانه زخم باز 
شده يا طول بريدگى بيش 
1/5 سانتى متر است يا روى 
ــده، به  يك مفصل ايجادش
دنبال مراقبت هاى پزشكى 

باشيد.
سوختگى: 

ــر آب بگيريد. بعد  ــت را زي پوس
ــك  ــى  بيوتي ــرم آنت روى آن ك

بماليد و پانسمان شلى روى آن بگذاريد. گذاشتن 
بسته يخ با كاهش جريان خون ممكن است ترميم 
ــزرگ  تر از 2  ــوختگى ب را به تاخير بيندازد. اگر س
ــت يا روى يك مفصل امتداديافته  سانتى  متر اس

يا تاول زده، به دنبال مراقبت هاى پزشكى باشيد.
خراشيدگى:

ــوييد. اگر آخرين   دست را با آب گرم و صابون بش
ــن كزاز را به ياد نمى  آوريد (بيش  مورد زدن واكس
ــن زدنتان مى  گذرد) به  از 10 سال از زمان واكس
ــيد هيدروژن  ــد. از محلول پراكس ــگاه بروي درمان
ــتر به پوستتان  خوددارى كنيد. اين محلول بيش

آسيب مى  زند.
خونريزى بينى: 

ــو خم   ــر را به جل س
ــار  كنيد، با فش

دادن روى 

ــوراخ  هاى بينى  را ببنديد و اين  پره  هاى بينى، س
ــه ادامه دهيد. به عقب  كار را براى 10 تا 20 دقيق
بردن سر باعث مى  شود خون به درون گلو يا دهان 
بيايد. اگر خونريزى پس از 10 دقيقه متوقف نشد، 

به دنبال مراقبت هاى پزشكى باشيد.
نيش زنبور: 

ــيله  اى  ــت مانده، آن را با وس اگر نيش درون پوس
ــه را با آب  ــارج كنيد و ناحي مانند كارت بانكى خ
ــتن يخ  ــان را با گذاش ــاك  كنيد. دردت و صابون پ
ــكين  ــپيرين يا بروفن تس ــى مانند آس و داروهاي
ــده  ايد يا زبان  ــكل تنفسى ش دهيد. اگر دچار مش
ــده داريد، به دنبال يا گلو متورم ش
 كمك هاى پزشكى باشيد.

بيشتر بدانيم

ــه با برخى  ــترس در هنگام مواجه طى كنيد. اس
ــت و  جراحات منجر به گرفتن تصميم هاى نادرس
ــت وجوى بيهوده در متون پزشكى مى شود.  جس
در عوض مى توانيد با يادگيرى نكاتى ساده، برخى 
ــا و جراحات را در خانه درمان  از رايج ترين زخم ه

پيچ خوردن قوزك پا:
ــيد. براى چند  ــارى بپوش  روز اول يك باند فش
ساعت در روز، قوزك پايتان را باالتر از سطح قلبتان 
قرار دهيد و براى دوره  هاى 20 دقيقه  اى با فواصل 
 دقيقه  اى روى قوزك، بسته يخ بگذاريد. مراقب 
باشيد چون اگر روى پاى آسيب ديده زياد راه برويد 

خطر آسيب ديدن ليگامان وجود دارد.
ضربه توپ به سر: 

روى ناحيه ضربه ديده، بسته يخ بگذاريد و مراقب 
ــانه  هاى ضربه مغزى مانند سردرد، تارى ديد،  نش

ــه، خواب   ــكالت حافظ تحريك  پذيرى، مش
آلودگى و حساسيت به نور و صدا باشيد. 

ــا از حال  ــى كنيد ي ــتفراغ م اگر اس
ــاس  ــا صرفا احس ــد ي مى روي

ــديد هنگام  ــرگيجه ش س
ــه  ــد، ب ــن داري راه رفت

دنبال مراقبت هاى 
پزشكى و كمك 

بريدگى دست:
ــز را براى  ــه تمي يك حول
 دقيقه روى زخم 
ــد و در همين  ــار آوري فش
ــاال نگهداريد.  حال آن را ب
ــزى  ــه خونري هنگامى ك
متوقف شد، دستتان را زير 
ــاد يا كرم  آب بگيريد. پم
ــك روى زخم  آنتى  بيوتي
ــمان  ــد و آن را پانس بمالي
كنيد. اگر خونريزى متوقف 
نمى  شود و دهانه زخم باز 
شده يا طول بريدگى بيش شده يا طول بريدگى بيش 
 سانتى متر است يا روى 
ــده، به  يك مفصل ايجادش
دنبال مراقبت هاى پزشكى 

سوختگى:
ــر آب بگيريد. بعد  ــت را زي پوس
ــك  ــى  بيوتي ــرم آنت روى آن ك

ــت يا روى يك مفصل امتداديافته  سانتى  متر اس
يا تاول زده، به دنبال مراقبت هاى پزشكى باشيد.

خراشيدگى:
ــوييد. اگر آخرين   دست را با آب گرم و صابون بش
ــن كزاز را به ياد نمى  آوريد (بيش  مورد زدن واكس
ــن زدنتان مى  گذرد) به  از 10 سال از زمان واكس
ــيد هيدروژن  ــد. از محلول پراكس ــگاه بروي درمان
ــتر به پوستتان  خوددارى كنيد. اين محلول بيش

آسيب مى  زند.
خونريزى بينى: 

ــو خم   ــر را به جل س
ــار  كنيد، با فش

دادن روى 

بيايد. اگر خونريزى پس از  دقيقه متوقف نشد، 
به دنبال مراقبت هاى پزشكى باشيد.

نيش زنبور:
ــيله  اى  ــت مانده، آن را با وس اگر نيش درون پوس
ــه را با آب  ــارج كنيد و ناحي مانند كارت بانكى خ
ــتن يخ  ــان را با گذاش ــاك  كنيد. دردت و صابون پ
ــكين  ــپيرين يا بروفن تس ــى مانند آس و داروهاي
ــده  ايد يا زبان  ــكل تنفسى ش دهيد. اگر دچار مش
ــده داريد، به دنبال يا گلو متورم ش
 كمك هاى پزشكى باشيد.
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خواص داروهاى ضد افسردگىعوارض مهم شنا روى پوست

انواع درمان تهوع و استفراغ در باردارى
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دريچه

ــتي در 16 اوت  ــت مدار كهنه كار رژيم صهيونيس مناخيم بگين، سياس
1913م در منطقه بالتيك لهستان به دنيا آمد. 

ــازمان يهودي  ــگاهي، به فرماندهي س وي پس از اتمام تحصيالت دانش
ــغالي را بر عهده داشت  ــطين اش ايرگون كه كار انتقال يهوديان به فلس
انتخاب گرديد. بگين در سال 1948م، جنبش سياسي موسوم به هروت 
را كه منعكس كننده افكار و عقايد وي و همفكرانش بود پايه ريزي كرد 
و در سال بعد نيز به عضويت پارلمان اسرائيل موسوم به كنست درآمد. 

ــال 1977م  ــور خارجي و در س ــاور در ام ــال 1967م وزير مش او در س
نخست وزير رژيم صهيونيستي گرديد و اين سمت را تا سال 1982م حفظ 
كرد. آغاز توسعه سريع شهرك هاي يهودي نشين، الحاق جوالن به قلمرو 
رژيم صهيونيستي، تالش براي انتخاب بيت المقدس به عنوان پايتخت 
ــال 1982م و پيشروي تا  اسرائيل، طرح تجاوز سراسري به لبنان در س
بيروت و باالخره قتل عام ساكنين اردوگاه هاي صبرا و شتيال از مهم ترين 
رخدادهاي دوران پنج ساله نخست وزيري ننگين وي محسوب مي شوند. 
ــترده  ــاي اطالعاتي گس ــا كمك ه ــود ب ــت وزيري خ او در دوران نخس
ــتي موساد و سازمان جاسوسي  سازمان هاي جاسوسي رژيم صهيونيس
ــي غربي و  ــتگاه هاي ارتباط جمع ــري از دس ــيا و بهره گي ــكا، س آمري
ــادات، رييس يكي از بزرگ ترين كشورهاي عربي  صهيونيستي، انور س
ــال 1978م، با  يعني مصر را فريفت و با انعقاد پيمان كمپ ديويد در س
ــه دريافت جايزه صلح  ــان دادن خود به عنوان چهره اي طلح طلب ب نش

نوبل نائل گرديد. 
بگين در سال هاي پس از استعفاي خود دچار نوعي بيماري جنون و عدم 
ــديد قلبي در نهم مارس  ــرانجام بر اثر حمله ش تعادل رواني گرديد و س
1992م در 79 سالگي جان سپرد. مناخيم بگين، سياست مدار اسرائيلي، 
به عنوان يكي از ستون هاي اصلي حاكميت سياسي اسرائيل ظرف نيم 
قرن بود. او از زماني كه وجود صهيونيست ها در جغرافياي خاورميانه فقط 
در حد چند گروهك آدمكش و تروريست خالصه مي شد و هرگز چيزي 
ــغالي وجود نداشت، از اركان اصلي  به نام دولت اسرائيل در فلسطين اش

نظام آتي صهيونيستي 
محسوب مي شد. 

بگين طي پنجاه سال 
ــاي  ــخ فعاليت ه تاري
ــي خويش، يك  سياس
ــاخص براي ترسيم  ش
ماهيت نظام حكومتي 
ــود. تاريخ  ــرائيل ب اس
ــم،  ــات، تروريس جناي
ــي،  ــب، آدمكش تخري
قتل، غارت و شكنجه 
ــا تاريخ  ــرائيل ب در اس
ــي بگين  حيات سياس
ــتني  ارتباطي ناگسس
ــن  ــا آن عجي دارد و ب

شده است.

«مناخيم بگين» سياست مدار
 و از پايه گذاران رژيم صهيونيستي 

عمليات بزرگ بدر 
در هور الهويزه 

تاج گذاري « نادرشاه افشار» 
و آغاز سلطنت افشاريه 

رحلت فقيه جليل
 «سيد محمد مهدي خوانساري» 

ــفند  ــه الزهرا(س) از روز نوزدهم اس ــدر با رمز يا فاطم عمليات بزرگ ب
ــعت تقريبي  ــع در هورالهويزه در وس ــال 1363 در جبهه جنوب واق س
ــيع نيروهاي دشمن و تصرف  1100 كيلومتر مربع با اهداف انهدام وس
ــخ به حمالت  ــزه و كنترل جاده بصره - العماره و پاس و تأمين هورالهوي
ــكوني ايران انجام گرفت و تا 26 اسفند به طول  ــمن به مناطق مس دش

انجاميد.
ــير،  ــاني، 3200 نفر اس  نتايج عمليات بزرگ بدر: تلفات نيروي انس
حدود 15000 نفر كشته و زخمي؛ انهدام هفت لشكر دشمن و آزادسازي 
ــعت 800 كيلومتر مربع.  ــه وس ــه هورالهويزه ب بخش ديگري از منطق
تجهيزات و امكانات: تانك و نفربر: 250 دستگاه انهدامي، هواپيما: 6 
فروند انهدامي، هليكوپتر: 4 فروند انهدامي، انواع توپ: 40 قبضه انهدامي، 
5 قبضه اغتنامي، خودرو: 200 دستگاه انهدامي، رادار رازيت: 4 دستگاه 
ــد ابعاد  اغتنامي. عمليات بدر عالوه بر آنكه جايگاهي ويژه در ارتقا و رش
ــازمان رزم جمهوري اسالمي در برداشت، دورنمايي را  فكري و عملي س

ترسيم كرد كه بعدها، فتح فاو، بخشي از حاصل و ثمره آن بود. 
اما آنچه در عمليات بدر برجستگي داشت عمدتا عبارت بود از: تصميم و 
ــالمي جهت تهاجم به دشمن و ادامه نبرد تحت  عزم راسخ جمهوري اس
هر شرايطي مبتني بر رهنمودهاي فرماندهي كل قوا و توانايي و جسارت 
ــتن خطوط  ــر و راهكارهاي جديد و درهم شكس در بهره گيري از تدابي

دفاعي دشمن.

پس از آرام شدن اوضاع داخلي ايران كه به دنبال شورش افغان ها و سقوط 
صفويه در كشور ايجاد شده بود نادر قلي افشار با درايت و جنگجويى خود 
توانست يكي پس از ديگري بر مشكالت فائق آيد و اوضاع را كنترل كند. 
وي در سال 1736م كليه معتمدان محلي و كشوري را در صحراي مغان 
ــرحي از خدمات خود و بي كفايتي آخرين شاه صفوي را  جمع كرد و ش
بيان كرد. سپس نادر از اين افراد خواست كه درباره سلطنت تعيين تكليف 

كنند و در اين ميان، حاضرين او را نامزد سلطنت كردند. 
ــعي كرد از پذيرش سلطنت خودداري  نادر در ابتدا با سياست كاري س
ــرط اينكه كسي از خاندان  ــرانجام پس از يك ماه تامل به ش كند، اما س
ــبت به نادر و  ــركت كنندگان بايد نس صفوي حمايت نكند و تمامي ش

فرزندان او وفادار باشند، سلطنت را پذيرفت. 
ــرايط مورد پذيرش حضار قرار گرفت نادرقلي افشار در نهم  وقتي اين ش
مارس 1736م به نام نادرشاه افشار در دشت مغان تاج گذاري كرد. وي در 
طول نزديك به 12 سال سلطنت خود جنگ هاي مهمي از جمله جنگ با 

هند و عثماني كرد و غنايم بي شماري نصيب ايران نمود. 
نادر شاه در سال هاي پاياني عمر خود تغيير اخالق داد و پس از كور كردن 
فرزندش، اغلب اطرافيان خود را كشت. در نتيجه تعدادي از سردارانش 
به سراپرده او حمله كردند و او را از پاي درآوردند. نادرشاه افشار به دليل 
جنگ هاي فراوان و كشورگشايي هايي متعدد به عنوان «ناپلئون شرق» 

معروف است.

ــال 1214ش (1251ق) در  ميرزا محمد مهدي خوانساري در حدود س
خاندان علم و فضيلت و دانش، در اصفهان به دنيا آمد. 

ــنگ ــب كتاب گرانس ــاري، صاح ــر خوانس ــرزا محمدباق ــدر وي، مي پ
 «روضات الجنات» از فضال و علماي شيعه زمان و فقيهي اصولي، محدثي 
ــود.  ميرزا محمد  ــري زاهد ب توانا، عالمي فاضل، مجتهدي كامل و مفس
ــيد محمد  ــمند و عمويش، س ــود را نزد پدر دانش مهدي، تحصيالت خ
ــوقي و ديگر بزرگان حوزه علميه اصفهان پشت سر نهاد  ــم چهار س هاش
ــد.  وي از آن پس  ــاد نائل آم ــه دريافت اجازه اجته ــتادان خود ب و از اس

ــس و تاليف روي  به تدري
آورد و آثاري نگاشت كه 
فرائض اليوميه، حاشيه بر 
قوانين و تعليقه بر لمعه از 
آن جمله اند. ميرزا مهدي 
ــرانجام در  خوانساري س
نوزدهم اسفند 1284ش 
برابر با سيزدهم ذي حجه 
1324ق در هفتاد سالگي 
درگذشت و در جوار پدر، 
ــون  مدف ــان  اصفه در 

شد.

ــدآبادي در  ــيدجمال الدين اس ــي مجاهد، س روحان
ــدآباد همدان در  ــال 1217ش (1254ق) در اس س

خانواده اي روحاني چشم به جهان گشود. 
پس از فراگيري مقدمات در زادگاه خود، براي ادامه 
ــرف رفته و از  ــران و نجف اش ــه قزوين، ته تحصيل ب
محضر شيخ انصاري و مالحسينقلي همداني استفاده 
برد. در سال 1232 ش به دستور شيخ انصاري عازم 
ــلمانان را عليه  ــد تا مردم آن ديار به ويژه مس هند ش

استعمار انگلستان بسيج كند. 
او در اين راه متحمل رنج فراوان گرديد و در راستاي 
ــه،  ــورهاي عثماني، مصر، فرانس ــه كش اين هدف ب
افغانستان، انگلستان، عراق و ايران سفر نمود. از آنجا 
كه سيد، خود بنيانگذار اتحاد ملل اسالمي و وحدت 
ــني بود، تعمدا مليت خود را مخفي نگه  ــيعه و س ش

مي داشت. 
وي با مسافرت هاي متعدد خود و با ايراد خطابه هاي 
پرشور، از مسلمانان مي خواست با اتحاد و همبستگي، 
در برابر مفاسد و حاكميت دست نشانده و استعماري 
ــط  ــتادگي كنند. در نتيجه، وي توس اروپاييان ايس

ــپرده به هند، پاريس و لندن تبعيد  دولت هاي سرس
ــيد در ايران به خواسته ناصرالدين  شد. همچنين س
ــاه قاجار به دربار رفت ولي وقتي ناصرالدين شاه،  ش
سيدجمال را براي حكومت خود خطرناك ديد، او را 

به مرز عثماني تبعيد كرد. 
ــيار مهم و آتشين خود  ــيد در آنجا بود كه نامه بس س
ــن  را خطاب به مرجع تقليد وقت، ميرزا محمد حس
شيرازي نوشت و ضمن افشاي فساد دربار ناصرالدين 
شاه، مقدمات نهضت تحريم تنباكو را فراهم آورد. در 
اواخر عمر به خواسته سلطان عبدالحميد عثماني به 
استانبول رفت و پس از مدتي مورد سوءظن سلطان 

قرار گرفت. 
ــرزا رضا  ــط مي ــاه توس ــل ناصرالدين ش ــس از قت پ
ــار  ــيدجمال الدين بود، فش كرماني كه از مريدان س
ــرانجام  ــيد افزايش يافت و به زندان افتاد. س روي س
ــلطان عثماني مسموم  سيدجمال الدين به دستور س
ــفند 1275ش برابر با 5 شوال 1314  گشت و 19 اس

در 58 سالگي بدرود حيات گفت. 
ــي  ــي كه به جز چند نفر، كس ــيد را در حال جنازه س

ــييع را نداشت در قبرستاني در  جرأت شركت در تش
استانبول به خاك سپردند. در سال 1324 ش سفير 
وقت دولت افغانستان در تركيه، دولت الييك تركيه 
را متقاعد كرد كه قبر سيد را نبش كند و سپس بقاياي 

جسد او را در تابوتي قرار داده و به كابل بردند. 
ــاي  ــر مايه ه ــي و خمي ــاي اصل ــخيص درده تش
ــد بر ضرورت  ــالمي و تاكي عقب ماندگي جوامع اس
ــتيزي از طريق درمان صحيح  درد زدايي و جهل س
ــي، عمده ترين  ــاي اصالحي و انقالب و ارايه برنامه ه
بخش هاي تفكر سياسي و نهضت سريع االنتشار سيد 
ــاس يك تحليل كلي  ــكيل مي داد. سيد بر اس را تش
ــالم و به منظور ريشه كن نمودن  از اوضاع جهان اس
ــود بايد با  ــالمي، معتقد ب دردهاي اصلي جامعه اس
شجاعت و شهامت به پا خواست و حركت يكپارچه و 

آگاهانه اي را آغاز نمود. 
ــرق  در هر حال، او با نهضت عظيم خود، بيداري مش
ــتقالل هند و  ــرد. نهضت اس ــن را پايه گذاري ك زمي
ــوان از آثار جنبش و  ــروطه ايران را مي ت انقالب مش

انديشه او دانست.

ــان  ــگ و تمدن ملل مختلف را نش ــنن مردم در اعياد، فرهن آداب و س
ــت، مثال در  ــل گوناگون مختلف اس ــنن در مل مى دهد.البته آداب و س
ــان و خون گرفتن از انسان و داخل نان ريختن  عيد يهوديان كشتن انس
مطرح است و در بعضى عيد هاى مسيحيان با شراب خمير و نان درست 
مى كنند، لذا اين اعياد سنن قابل توجهى است و هويت و عظمت برخى 
ــقوط و ركود و جمود برخى ديگر را نشان مى دهد و عيد هر  ملل و يا س
ملتى در خور فرهنگ آن ملت است. البته همين مسيحيان در كريسمس، 
شخصى به نام بابانوئل دارند كه با ريش سفيد، نماد پيران جامعه است و 
به خانه ها مى آيد و براى كودكان هديه مى آورد و اين امر پيوند كودكان 
ــيح را از نخستين روزهاى زندگى  با پيران و پيوند كودكان با دين و مس

محكم مى كند.
پيراستگى و نظافت

اسالم نيز به عيد نوروز 11آداب و سنن زيبا و غنى را تزريق كرده است، 
ــت كه در ميان ايرانيان به  يكى از آنها پيراستگى نظافت و بهداشت اس
خانه تكانى معروف شده است. بدون شك اسالم دين بهداشت و نظافت 
و پيراستگى است و «ويل دورانت» مى گويد: فرانسوى ها توالت نداشتند 
ــلمين يادگرفتند همچنين درجنگ هاى صليبى  و ساخت آن را از مس
وقتى مسلمين شكست خوردند، در بين ارتش مسيحيان نفوذ كردند و 
فرمانده ارتش مسيحيان اعالم كرد بايد مسلمين را شناسايى كنيم و راه 
شناخت آنها از ميان مسيحيان اين است كه هر كه بوى عطر و تميزى مى 
دهد مسلمان است و هر كه بوى عرق و كثيفى مى دهد مسيحى است، 
چون اسالم به پاكى و پاكيزگى توجه زيادى دارد، لذا پيراستگى و نظافت 

را اسالم به عيد نوروز و آداب آن ترزق كرده كه بسيار زيباست.
محاسبه نفس

از آدابى كه در بين كاسبان و تاجران رعايت مى شد، محاسبه مالى است 
كه قاعدتا در اول سال مطرح مى باشد و توده هاى مردمى كه دستى بر 
ــت به محاسبه مالى مى زنند كه  اقتصاد دارند قبل و در آستانه عيد، دس

در چنين روزى

آداب و رسوم ايرانيان در عيد نوروز

از نظر اسالم اگر براى خارج كردن خمس و زكات و حقوق ديگر باشد 
واجب شرعى است، نكته اينجاست كه اسالم ياد مى دهد در پايان سال 
همان طور كه محاسبه مالى مى كنيم محاسبه نفسانى انجام دهيم؛ 
ــرارداده و قبل از آنكه به  ــال عمر خود را مورد بازبينى ق يعنى يك س

حساب ها رسيدگى كنند به حسابمان رسيدگى كنيم.
ديد و بازديد در عيد نوروز

ــن كار از  ــت كه اي ــد و بازديد اس ــد نوروز دي ــنت هاى عي يكى از س
سنت هاى بسيار ارزشمند فرهنگ اسالمى است وكسى كه مومنى را 
زيارت كند،گويا خدا را در عرش زيارت كرده و كسى كه در راه ديدن 
ــكل از او را برطرف مى  مومن به مشكلى برخورد كند خدا هفتاد مش

كند.
صلح و آشتى

ــتى دادن است كه ميان  ــنن ديگر عيد نوروز صلح و آش  از آداب و س
ــت، دل هاى كينه ورز را به هم نزديك مى كردند و  ايرانيان رسم اس

ــيار ارزشمند قرآن است كه بين  صلح مى دادند و اين از پيام هاى بس
مومنين صلح ايجاد كنيد تا روابط اصالح شود.
نو پوشى، تميز پوشى، مصافحه و معانقه

 از ديگر آداب اسالمى تزريق شده در عيد نوروز نو پوشى و تميز پوشى 
است كه از ارزش هاى بزرگ اسالم است و همچنين بوسيدن از آداب 
ــت و براى همه رفتارهاى  ــت، البته دين اسالم جامع اس ديگر آن اس
ــان برنامه دارد، لذا براى بوسيدن نيز  ــانى و ريزه كارى هاى انس انس
ــت و بايد توجه كرد كه دين اسالم  برنامه دارد و اين نكته گفتنى اس
ــيدن فرزندان  ــت و بوس ــيدن پدر و مادر عبادت اس مى فرمايد بوس
درجات بهشت را باالتر مى برد و در معارف اسالمى، بين اجر و درجه 
مثل نظاميان تفاوت وجود دارد، گاهى كسى كارى مى كند كه براى 
يك بار ارج مى نهند و گاهى كارى مى كند كه درجه مى دهند و تا آخر 
ــت، لذا در اسالم بوسيدن سفارش شده  عمر از آن درجه بهره مند اس
ــيدن، عقده زدايى مى كند و  و در معارف اسالمى گفته شده كه بوس
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بوسيدن پيام ساكت محبت است.ثواب دارد چون پيشانى جاى سجده 
خدا و عبادتگاه خداست بوسيده  شود، همچنين مصاحفه و دست دادن 
از آداب ديگر عيد است و در روايات آمده تا دستان مومنين در دست يك 

ديگر است همچون برگ پاييز گناهانشان مى ريزد.
سفر كردن

سفر كردن از آداب ديگر عيد نوروز  و از الزمه هاى زندگى بشر مى باشد 
ــرور بوده و  ــاز و تمدن پ ــول تاريخ تمدن س ــواره هجرت ها در ط و هم
ــفر ها در ايام عيد با هدف صله رحم، تفريح و يا زيارت انجام مى شود  س

كه بسيار نيكو است.
زيارت اهل قبور در عيد نوروز

ــالم به نوروز تزريق كرده صله قبور است و اين  يكى از چيزهايى كه اس
ــنت از اديان الهى است  كه مردم از اموات و گذشتگان ياد كنند اين س
ــنت بسيار شايسته و بايسته  و مختص به اسالم نيست . زيارت قبور، س

است.
دعاى هنگام تحويل سال

ــالم به عيد نوروز تزريق كرده، قرين  يكى از زيباترين چيزهايى كه اس
ــت و پيوند تحويل با دعا از افتخارات اسالم  شدن تحويل سال با دعاس
ــازى كرده و يكى از لحظات نورانى  است كه اين سنت باستانى را بازس
ــال در زيارتگاه هاى معصومين (ع) است،  ــكوه مند لحظه تحويل س وش
لحظات خاص نيايش و كرنش در برابر خدا كه اسالم به عيد نوروز تزريق 
ــت و هزاران هزار نفر لحظات تحويل سال را در جوار حرم اهل  كرده اس

بيت (ع) با حاالت دعا و نيايش آغاز مى كنند.
هديه دادن به ديگران در عيد نوروز

يكى از آداب ديگرى كه همواره در عيد نوروز وجود داشته، هديه دادن 
ــتان هديه مى دادند و اسالم آن را  ــت. البته در نوروز باستان فرودس اس
دگرگون كرده و بزرگان به بينوايان و مسكينان هديه مى دهند كه با ساز 

و كار اسالم همسانى عميقى دارد.

«سيدجمال الدين اسدآبادي» 
انديشمند و مبارز مسلمان 



خبر

معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى اصفهان گفت: شارژ هر باترى با 
برق شهرى بين سه تا پنج ساعت به طول مى انجامد و در شهر اصفهان 

50 ايستگاه شارژ موتورسيكلت برقى راه اندازى مى شود.
عليرضا صلواتى با اشاره به رونمايى از نخستين موتور برقى دانش بنيان 
ــت: اين موتورها با انعقاد تفاهم نامه شهردارى  در اصفهان اظهار داش
ــور به تعداد پنج هزار  اصفهان و معاونت علمى و فناورى رييس جمه

موتورسيكلت در فاز اول در اختيار شهروندان قرار مى گيرد.
وى با بيان اينكه قيمت اوليه اين موتورها چهار تا شش و نيم ميليون 
تومان برآورد شده است، ابراز داشت: مبلغ يك و نيم ميليون تومان از 
قيمت اين موتورها به واسطه تسهيالت بالعوض توسط معاونت علمى 
و فناورى رييس جمهور پرداخت مى شود و حدود سه ميليون تومان 

تسهيالت قرض الحسنه و ما بقى توسط شهروندان تامين مى شود.
ــاره به اينكه  ــهردارى اصفهان با اش ــل و نقل و ترافيك ش معاون حم
كارخانه توليد اين موتورسيكلت ها در اصفهان وجود دارد، افزود: اين 
ــش كيلووات و هشت كيلووات  موتورها در سه مدل سه كيلووات، ش
ــرعت آنها از 55 تا 110 كيلومتر در ساعت تنظيم  توليد مى شود و س

شده است.
ــهردارى اصفهان گفت: يك بار شارژ  معاون حمل و نقل و ترافيك ش
كردن اين موتورسيكلت ها راكبان را تا 100 كيلومتر جابه جا مى كند. 
موتورسيكلت هاى برقى خرداد ماه در اصفهان به توليد انبوه 

مى رسند
وى با بيان اينكه موتورسيكلت هاى برقى خردادماه در اصفهان به توليد 
انبوه مى رسند، ابراز داشت: اين موتورسيكلت ها از اول تابستان سال 
آينده در اختيار شهروندان قرار خواهد گرفت و توسعه استفاده از آنها 

نيز به استقبال شهروندان بستگى دارد.
معاون حمل و نقل شهردارى اصفهان همچنين به برنامه ريزى آينده 
در خصوص تخصيص مسير ويژه براى تردد موتورسيكلت هاى برقى در 
اصفهان اشاره كرد و بيان داشت: در طرح پايش زيست محيطى شهر 
و محدوده هاى زيست محيطى تدوين شده قرار است در محدوده هاى 
مركزى اصفهان خودروهايى كه سوخت پاك دارند و موتورسيكلت هاى 

برقى اجازه تردد داشته باشند.
ــفرها بايد تغيير يابد، اضافه كرد:  ــهم س وى در ادامه با بيان اينكه س
ــيم كه طى دو دهه گذشته سهم سفرها در شهر  بايد توجه داشته باش

اصفهان 20 درصد افزايش يافته است.
ــدند و سهم استفاده از  ــهروندان به خودرو وابسته ش وى ادامه داد: ش

دوچرخه كه به يك سوم رسيده بايد سه برابر شود.
وى اضافه كرد: اتوبوس هايى كه سال آينده وارد شهر اصفهان مى شود 
ــده آلودگى خودروى  ــهم عم يورو چهار و يورو پنج خواهد بود، اما س
ــت كه در اصفهان  ــهر اصفهان روى 800 هزار خودرويى اس سطح ش

تردد مى كنند.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى:

راه اندازى 50 ايستگاه شارژ 
موتورسيكلت  برقى در اصفهان 

ــاى  ــل و پايانه ه ــركل اداره حمل ونق مدي مريم 
ــى از اقدامات پايلوت در ياورى اصفهان گفت: يك

ــامانه پايش هوشمند  ايمنى سفر ايجاد س
ــت كه در اتوبوس هاى محور  تردد ناوگان يا سپهتن اس
اصفهان – تهران  نصب شد و از 20 اسفند اين سامانه به 

صورت رسمى آغاز به كار مى كند.
به گزارش خبرنگار زاينده رود، داريوش امانى، مديركل 
ــت خبرى  اداره حمل ونقل و پايانه هاى اصفهان در نشس
ــته اقدامات  ــال گذش ــاره به اينكه طى دو س خود با اش
ــطح  ــش محروميت ها در س ــته اى در حوزه كاه شايس
ــت، اظهار  ــده اس ــتان اصفهان انجام ش ــاى اس جاده ه
داشت: امروز اين اتفاق حاصل شده و بيش از 90 درصد 
ــراى گام هاى بزرگ تر قدم  وعده هايمان تحقق يافته و ب

بر مى داريم.
همدلى و همزبانـى در بين مسـئوالن و نهادهاى 

استان اصفهان نيست
وى با اشاره به اينكه همدلى و همكارى بايد افزايش يابد، 
خاطرنشان كرد: همدلى در اصفهان كمى پايين است و 
ــتان  همان طور كه مى دانيد در آمار بودجه محدود، اس
ــئله عدم وجود همدلى  ــتيم و دليل اين مس بيستم هس
ــت و زمانى كه در  ــه كمتر اس ــت كه در اين مجموع اس
استان قم بوده ايم براى يك پروژه 3 بار استاندار را به آن 
ــود تا رخ  مكان برده ايم و كار بايد به اين گونه پيگيرى ش

دهد.
ــهرك حمل ونقل اصفهان بايد 10  امانى  تصريح كرد: ش
الى 15 سال پيش رخ مى داد كه تا كنون اتفاق نيفتاده و 
حدود 1 ماه پيش پس از سال ها، مشكل زمين تا حدودى 
ــت و بحث من اين بوده كه اگر تخلفى دارد  حل شده اس
ــتاندارى و اداره كل مجبور نشود تا  ــود و اس بايد ارايه ش
ــاخت اين  اين زمان صبر كند و بخش خصوصى براى س

شهرك اعالم آمادگى كرده است.
ــتم WIM بيان كرد: در بحث  ــاره به سيس امانى با اش
ــتمى بود كه از خارج كشور وارد مى شد و  WIM سيس
اين در حالى است كه ما اين مسئله را با شركتى اصفهانى 
بومى سازى كرديم و در جاده نايين اجرايى شد، در مسئله 
مسافر نيز اقدامات جديدى صورت داده ايم و سعى بر اين 
ــكالت با مسافران ارتباط برقرار  داشتيم تا براى حل مش
ــته حدود 17 ميليون  ــال گذش كنيم به اين دليل كه س

مسافر جا به جا كرده ايم.
ــافران گفت: سال هاى  ــنجى ميان مس وى درباره نظرس
ــته فرم هايى را ارايه مى داديم كه اغلب اين فرم ها  گذش
ــتين بار با  ــال گذشته براى نخس ــت نداشت و س بازگش
پيامك، ارتباط خوبى را با مسافران برقرار كرديم و شاهد 
بازگشت مطلوبى بوديم و در ستاد سفر سعى بر اين شد 
تا مشكالتى كه مردم مطرح كرده اند را حل كنيم كه اين 
طرح پس از اجرا در اصفهان به كشور رسيد و در سراسر 

كشور اجرا شد.
ــاى اصفهان  با بيان  مديركل اداره حمل ونقل و پايانه ه

اينكه تجهيزات جاده اى به روز رسانى شده، اظهار داشت: 
ــتفاده از تجهيزات روز دنيا چندين سال است كه در  اس
ــد و در استان اصفهان با توجه  حال مطرح شدن مى باش
به جايگاهى كه داشت محروميت هايى را داشتيم. براى 
مثال استان اردبيل حدود 38 دوربين به همراه امكانات 
ــت، اما اصفهان 20 دوربين داشت كه در 2  جانبى داش
ــترين زمان را در بحث به روزرسانى  ــته بيش سال گذش
ــتگاه تردد  ــته ايم و در حال حاضر بيش از 100 دس داش

شمار داريم.
140 دوربين در جاده هاى استان اصفهان نصب شده است

وى افزود: در مسئله دوربين ها نيز اتفاقى كه رخ داد وزير 
ــت دوربين ها را افتتاح كرد كه  راه و شهرسازى فاز نخس
بخش اعظم اين دوربين ها در حريم جاده اى اصفهان بود 
ــتگاه دوربين داريم كه براى ايام  و امروز حدود 140 دس
نوروز آمادگى فعاليت دارند، نرم افزار ثبت تخلفات نيز از 

حالت آزمايشى خارج و در دستور كار قرار گرفته است.
ــتان  ــان كرد: با توجه به قرار گرفتن اس امانى خاطرنش
اصفهان در مركز كشور بيشترين سهم دوربين مربوط به 
استان اصفهان است كه در بحث تخلفات جاده و تلفات 
ــته و در اين راستا  ــيارى را به ما داش جاده اى كمك بس
دوربين هاى پليس نيز به ما واگذار شد و بر اساس قانون 
ما با رصد دوربين ها به دستگاه هاى مربوطه خدمات دهى 

كنيم.

ــمند  ــكول هاى هوش ــان توضيحى درباره باس وى با بي
ــته رانندگان توسط پليس متوقف  تصريح كرد: در گذش
ــتگاه ها مورد بازرسى  شدند واز طريق باسكول هاى ايس
ــتم جديد ديگر نياز به توقف  قرار مى گرفتند اما با سيس
ماشين ها نيست و توسط دستگاه ها بار اضافى نشان داده 
شده و اگر تخلفى باشد خودرو مدنظر نگاه داشته و توسط 

پليس كنترل مى شود.
ــاره  مديركل اداره حمل ونقل و پايانه هاى اصفهان با اش
ــى جاده اى بيان كرد: در  به مجتمع هاى فرهنگى و رفاه
بحث مجتمع هاى خدمات رفاهى 4 مجتمع افتتاح شد و 
برخى ديگر از مجتمع هاى رفاهى در حال پيگيرى است 
كه استاندارى موظف شده تا كميته اى تشكيل دهد و بر 
خدمات اين مجتمع ها نظارت شود و اميدواريم بتوانيم 

مجتمع ها را در بهترين درجه نگه داريم.
وى درباره برگزارى كالس هاى آموزشى و فرهنگ سازى 
ــازى نيز در رأس كار  گفت: در بحث آموزش و فرهنگ س
سازمان قرار گرفت و اين مسئله از پايه صورت گرفت كه 
ــايل راديويى صداى راهبران سال هاست فعاليت  در مس
ــار در اصفهان  ــتين ب ــد و در ادامه نيز براى نخس مى كن
ــد كه هر برنامه سيماى  ــكيل ش ــيماى راهبران تش س
ــاالنه  ــدود 35 ميليون ريال هزينه دارد و س راهبران ح
ــى دارد و  ــال هزينه برم ــدود 2/5 ميليارد ري مبلغى ح
ــده تا اين اعتبار نيز جزو اعتبارات سازمان  قرار بر اين ش

قرار گيرد.
اجراى رسمى سيسـتم سـپهتن از 20 اسفند در 

اصفهان
امانى با اشاره به ايجاد سيستم سپهتن اظهار داشت: يكى 
ــامانه پايش  ــفر ايجاد س از اقدامات پايلوت در ايمنى س
هوشمند تردد ناوگان يا سپهتن است كه در اتوبوس هاى 
ــفند اين  ــد و از 20 اس محور اصفهان – تهران  نصب ش
سامانه به صورت رسمى آغاز به كار مى كند و اتوبوس ها 
ــگا هاى پليس ندارند و  ــاعت زدن در پاس ديگر نياز به س
ــال  ــتم اطالعات براى پليس راه ارس از طريق اين سيس
مى شود تا رضايت مسافران را نيز در پى داشته باشد كه 
ــتگاه حدود 18 ميليون ريال هزينه دارد و نصب هر دس

 تا كنون 80 دستگاه  نصب شده است.
ــب برخى رتبه هاى كشورى توسط  ــاره به كس وى با اش
ــر را در بحث  ــزود: رتبه برت ــل پايانه ها اف اداره حمل ونق
ــز در اين  ــى را ني ــته ايم و كالس هاى آموزش ــاز داش نم
ــت كه اين مسئله از  ــتا برگزار كرده ايم و بايد دانس راس
ــت و رانندگان بايد رعايت كنند و در  خطوط قرمز ماس
ــجد پايانه نيز ترميم شد و وضعيت برخى  اين زمينه مس
ــه وضعيت مطلوبى ــده تا ب نمازخانه ها نيز تذكر داده ش

 برسد.
ايجاد 2 پليس راه جديد در اصفهان

ــاره  مديركل اداره حمل ونقل و پايانه هاى اصفهان با اش
به ايجاد پليس راه هاى جديد خاطرنشان كرد: بازسازى 
ــتور كار قرار گرفته است و در  4 پاسگاه پليس راه در دس
ــازى بوده ايم و 2  ــگاه ها نيز به دنبال بازس برخى از پاس
ــود، رتبه دوم  ــگاه پليس راه جديد نيز اضافه مى ش پاس
در جشنواره شهيد رجايى را داشته ايم، رتبه برتر روابط 
ــازمان، برترين نمونه ترافيكى، برترين ستاد  عمومى س
ــته ايم و پيش بينى بر اين شده  ــور داش اربعين را در كش

تا 10 درصد رشد را در جا به جايى مسافر داشته باشيم.
CIP ردپاى اينترنت در اتوبوس هاى

وى درباره تفاوت اتوبوس هاى VIP و اتوبوس هاى جديد 
ــات اتوبوس هاى جديد  CIP تصريح كرد: در ارايه خدم
CIP يكى از كارهايى كه انجام گرفته سعى بر اين شده تا 
در خدمات هواپيمايى در ساعات مختلف روز مانند صبح، 
ــام داشته  ــب ارايه خدمات صبحانه، ناهار و ش ظهر و ش
ــت و خدمت ديگر  باشيم كه اين مسئله در حال اجراس
نيز ارايه اينترنت در اتوبوس است كه در حال پيگيرى از 

طريق مخابرات است.
امانى در پاسخ به اين سوال كه اصفهان در چه وضعيتى 
ــان كرد: ما جزو  ــوده باربرى قرار دارد، بي از ناوگان فرس
ــوده ناوگان در بخش بار هستيم كه در  استان هاى فرس

رتبه نخست قرار داريم.
ــش از 60 هزار انواع  ــام نوروز بي وى اضافه كرد: براى اي
خودروى سبك و سنگين وظيفه جابه جايى مسافران در 
سطح كشور را برعهده دارند و بايد توجه داشت كه استان 

اصفهان پيشتاز حمل و نقل كشور است.
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ــتان اصفهان با توجه به افزايش مصرف آب در  ــركت آبفا اس مديرعامل ش
اسفندماه سال جارى گفت : در روزهاى پايان سال جارى به لحاظ افزايش 
دما و از سوى ديگر انجام سنت خانه تكانى مصرف آب در اسفندماه افزايش 

مى يابد .
البته مصرف بهينه آب در تمام روزهاى سال بوده و اين روزها نيز مسئوالن 
ــتان اصفهان به جهت افزايش مصرف آب تمام تالش  امر در شركت آبفا اس
خود را مى كنند تا آب مصرفى مشتركين در تمام ساعات شبانه روز تأمين 

شود . 
بر اين اساس به مردم در تمام نقاط استان اصفهان توصيه مى شود در ساعات 
ــت وشوى  پيك مصرف كمتر به مصارف غير ضرورى بپردازند و براى شس
ــن نوع فعاليت ها را  ــين ، فرش و مواردى از اين قبيل به مراكزى كه اي ماش
انجام مى دهند مراجعه كنند و يا تمهيدات الزم جهت كاهش مصرف آب را با 
اصالح در رفتار اتخاذ نمايند؛ زيرا در اين مراكز با به كارگيرى ابزار و تجهيزات 

كاهنده، آب كمترى مصرف مى شود .
ــه آب را مهم ترين  ــرف بهين ــتان اصفهان مص ــركت آبفا اس مديرعامل ش
ــت  ــت : آمارها بيانگر آن اس ــت و گف ــا بحران كم آبى دانس عامل مقابله ب
ــال هاى  ــتان اصفهان كمتر از س ــال جارى در اس كه ميزان بارندگى در س
ــت. بر اين  ــالى مواجه اس قبل بوده به طورى كه همچنان با پديده خشكس
ــتركين بايد در مصرف بهينه آب كوشش  ــاس در ماه هاى پيش رو مش اس
ــتمر براى  ــركت آب و فاضالب به طور مس ــان خدمات ش نمايند تا همچن
ــرف بهينه  ــد بدانند عدم مص ــد در غير اين صورت باي ــگى باش آنهاهميش

ــايند ــوب كم آبى كه اين امر ناخوش ــت با پيامدهاى نامطل آب مصادف اس
 است .

ــال را  مهندس امينى جارى بودن رودخانه زاينده رود در روزهاى پايانى س
دليل بر عدم بحران كم آبى در اصفهان ندانست و تصريح كرد : در روزهاى 
ــاورزان و معيشت آنها رودخانه زاينده  پايانى سال به جهت كشت بهاره كش

رود جارى گرديد .
 اين درحالى است كه جارى بودن آب در بستر زاينده رود به مثابه وفور آب 
نمى باشد بلكه موارد ذكر شده دليل بر اين امر بوده پس مى طلبد مردم به 
توصيه هايى كه شركت آبفا استان اصفهان كه در قالب گزارش هاى گوناگون 
ــانه ملى داشته توجه نمايند و با به  كه با رسانه هاى مكتوب ، سايبرى و رس
ــتان اصفهان  ــا از وقوع تبعات بحران كم آبى در اس كارگيرى اين توصيه ه

جلوگيرى به عمل آورند .
بنابراين توصيه مى كنم مشتركين محترم به مقوله مديريت مصرف درست 
ــر به عدم توجه در  ــارى بودن آب در زاينده رود منج آب اهتمام ورزند و ج
ــدى بارندگى در  ــرا كاهش 40 درص ــرف بهينه تلقى نگردد زي رعايت مص
ــته وضعيت تأمين آب را با ــال گذش ــبت به مدت مشابه س سال جارى نس
 محدوديت هايى مواجه مى كند كه تنها راه مقابله با آن اعمال راهكارهاى 
ــيرآالت و تجهيزات كاهنده مصرف و  صحيح مصرف اعم از به كارگيرى ش
مهم تر از همه اصالح رفتارى مصرف كنندگان و پرهيز از روش هاى نادرست 
اسراف در مصرف آب مى باشد و رجاء واثق دارم گذر از بحران كمبود آب با 

مشاركت شهروندان محترم در اعمال مديريت مصرف ميسر خواهد بود .

آماده باش 60 هزار خودرو براى مسافران نوروزى؛ 

اصفهان رتبه نخست 
فرسودگى ناوگان  بار را دارد

مديرعامل آبفا استان اصفهان تأكيد كرد :

جارى بودن رودخانه زاينده رود به مثابه وفور آب نيست

مدير امور درآمد شهردارى اصفهان:

تخفيف 35 درصدى صدور پروانه 
ساخت تا پايان سال جارى تمديد شد

استاندار اصفهان:

61 كوره گچ و خاك در استان تعطيل شد

معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان:

باغ فدك مكانى امن براى اسكان 
مسافران نوروزى است

مدير امور درآمد شهردارى اصفهان گفت: بسته تشويقى 35 درصدى صدور پروانه 
ساختمان در اصفهان با تصويب شوراى شهر تا پايان سال جارى تمديد شد.

ــاره به تخفيف 35 درصدى براى صدور پروانه ساخت در اصفهان  نادر آخوندى با اش
اظهار كرد: متقاضيان دريافت پروانه ساختمانى در اصفهان مى توانند تا پايان سال 
ــاز  ــامل 15 درصد تخفيف ساخت وس 94 عالوه بر تخفيف 20 درصدى معمول، ش
ساختمانى شوند. وى در ادامه با اشاره به اينكه ميزان تخفيف صدور پروانه ساخت با 
در نظر گرفتن تقاضاى بازار و وضعيت ساخت و ساز تعيين مى شود، تاكيد كرد: امسال 
نيز وضعيت بازار را بررسى كرديم و با توجه به ركود حاكم به اين جمع بندى رسيديم 
كه ميزان تخفيف صدور پروانه را نسبت به سال هاى گذشته افزايش دهيم. مدير امور 
درآمد شهردارى اصفهان با بيان اينكه پيش از اين و بنا بر پيشنهاد شهردار اصفهان و 
شهرداران مناطق 15گانه و تصويب در شوراى شهر، اين مهلت تا 20 اسفندماه تمديد 
شده بود، بيان كرد: با توجه به استقبال بسيار خوب مردم و نگرانى هايى كه  بابت عدم 
تكميل مراحل صدور پروانه ساخت تا مهلت مقرر به وجود آمد، با پيشنهاد شهردارى و 
تصويب در شوراى شهر 10 روز ديگر به زمان صدور پروانه ساخت اضافه و تا پايان سال 
جارى تمديد شد. وى ادامه داد: با توجه به پيش بينى ها مبنى بر رونق گرفتن ساخت و 
ساز و همچنين افزايش احتمالى قيمت ها در سال 95، به همشهريان اصفهانى كه قصد 
گرفتن پروانه ساخت دارند، توصيه مى كنيم در اين فرصت باقى مانده جهت صدور 
ــاخت اقدام كنند تا از تخفيف 35 درصدى بهره مند شوند. آخوندى اضافه  پروانه س
كرد: نخستين بار است كه شهردارى 20 درصد تخفيف براى پرداخت نقدى صدور 
پروانه ساخت و 15 درصد تخفيف براى روش هاى ديگر پرداخت در نظر گرفته است.

ــاره به كوره هاى گچ و خاك گفت: تاكنون 61   استاندار اصفهان با اش
ــدن فعاليت مجدد آنها  ــده است و بايد براى شروع نش كوره تعطيل ش

كوشيد.
ــتانى مقابله با گرد و  ــه كميته اس ــول زرگرپور در هشتمين جلس رس
ــعاع 50 كيلومترى  ــت: چهار معدن گچ و خاك در ش غبار اظهار داش
ــده و  ــون دو معدن تعطيل ش ــه تاكن ــى كنند ك ــان فعاليت م اصفه
ــاره به  ــود. وى با اش ــته ش ــز بايد هرچه زودتر بس ــدن ديگر ني دو مع
ــد آجر در  ــت: 349 واحد تولي ــد آجر گف ــاماندهى واحدهاى تولي س
ــود دارد  ــوار وج ــهر و برخ ــاهين ش ــان، ش ــاى اصفه ــتان ه شهرس
ــدن و تجارت و  ــازمان صنعت، مع ــوز از س ــد آن فاقد مج كه 51 واح

محيط زيست بودند كه تعيين تكليف شدند.
ــتند  ــداد 131 واحد داراى مجوز موقت هس زرگرپور افزود: از اين تع
ــت و در صورتى كه از صنايع جديد و  كه زمان مجوز آنها رو به اتمام اس

سازگار با محيط زيست استفاده نكنند، بايد تعطيل شوند.
وى اضافه كرد: ادامه فعاليت 9 واحد توليد آجر منطقه كه با استفاده از 
روش هاى نوين فعاليت مى كنند مشروط به تخريب بخش هاى سنتى 
اين واحدهاست. زرگرپور ادامه داد: 98 واحد داراى مجوز دائم محيط 
ــازمان صنعت، معدن و تجارت هستند كه بايد طبق برنامه  زيست و س
ــت از آاليندگى خارج و ضوابط زيست محيطى  زمانبندى محيط زيس

ــتاى ادغام واحدها و به روز شدن فعاليت خود اقدام  را رعايت و در راس
كنند.

وى گفت: پديده گرد و غبار به عنوان معضل جدى مخرب و مسئله دار 
استان داراى دو منشاء اساسى طبيعى و انسانى است.

ــتفاده از طرح هاى  ــاء طبيعى اين پديده با اس زرگرپور افزود: با منش
سازمان منابع طبيعى و برنامه ريزى صورت گرفته از جمله كشت 10 

هزار هكتار تاغ در كانون هاى ايجاد گرد و غبار و غيره مقابله مى شود.
وى افزود: منشاء انسانى پديده گرد و غبار ابعاد مختلف دارد كه اصلى 

ترين آن وجود معادن گچ، خاك ، آجر و...است.

معاون خدمات شهرى شهردارى اصفهان گفت: تمهيدات الزم براى امنيت 
و ايمنى مسافران در باغ فدك انديشيده شده است تا آنها روزهاى شادى را 

در اصفهان سپرى كنند.
احمد رضا مصور اظهار كرد: باغ فدك به دليل مجهز بودن و داشتن امكانات 
ــبى براى اسكان مسافران نوروزى  فرهنگى و تفريحى مى تواند مكان مناس

باشد.
ــاره به اينكه در ايام نوروز برنامه هاى فرهنگى و تفريحى بسيارى  وى با اش
براى مسافران نوروزى و شهروندان اجرا مى شود، افزود: تور گردشگرى جهت 
ــرانى براى مسير رفت و  ــركت اتوبوس بازديد از اماكن ديدنى با همكارى ش
برگشت براى مسافرانى كه در باغ فدك حضور دارند در نظر گرفته شده است.
ــين هاى ــافران در باغ فدك ماش مصورتاكيد كرد: جهت حفظ ايمنى مس

 آتش نشانى به صورت شبانه روزى استقرار دارند و كنترل هاى الزم را براى 
آسايش و امنيت شهروندان انجام مى دهند.

ــهردارى اصفهان تصريح كرد: نيروى انتظامى در  معاون خدمات شهرى ش
راستاى فضاى امنيتى مسافران و شهروندان در باغ فدك مستقر هستند تا 

مسافران نوروزى با امنيت خاطر روزهاى خود را سپرى كنند.
ــافران 6 نقطه در سطح شهر در  ــان كرد: جهت راهنمايى مس وى خاطرنش
نظر گرفته شده است و مسافران نوروز مى توانند از راهنمايى اين افراد براى 

اسكان و معرفى مكان هاى تاريخى و غيره استفاده كنند.
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پشت پرده  انفجار نارنجک در آزادی؛

 کینه  دشمن یا بهانه  دوست؟

سیری در دنیای ورزش

پیشکســوت فوتبال ایران کــه مواضعش انتقاد 
از مســائل ورزش و فوتبــال اســت را به جرات 
 می توان یکی از سیاسی ترین مربیان کشور نامید. 
مردی که صادق اســت اما باید به سن و سالش 

نگاه کند و آرام تر باشد.
 محمــد مایلــی کهن گاهــی سیاســی حرف 
 می زند، گاهی با روســای جمهور غذا می خورد، 
گاهی نقد هایی انجام می دهد که خودش در آن 
 موارد هدف اول نقد است، گاهی با کارنامه بد تیم 

می گیرد و هرگز آرام نمی گیرد.
حرف های محمد مایلی کهن چند بعد دارد، یک 
بعدش کامال سیاسی است که البته خط قرمزها را 
در آنها رعایت نمی کند، بعد دوم انتقادهایی قابل 
تعمق است که البته این مربی فوتبال خودش هم 
در آن دایــره می گنجد، اما خودش را نمی بیند، 
بعد سوم هم آن حرف هاست که منطقی به نظر 

نمی رسد.
اول: مایلی کهن سیاسی ترین مربی فوتبال 

ایران
در بعد اول مایلی کهن در بســیاری موارد 
وارد سیاست می شود و شاید باید او را 
 سیاسی ترین مربی فوتبال ایران بدانیم 
بــه وضــوح بــا اســتفاده از 
های  رسانه  گســترده  ابعاد 
ورزشــی در مورد آنها حرف 
سیاسی می زند. گاهی وزیر امور 
 خارجه را نقد می کند که چرا با 
جان کری - وزیر امور خارجه آمریکا - 
تلفنی حرف می زند. گاهی زندان اوین و اختالس 

 گــران درون آن را به کویت تشــبیه می کند که 
در آن جوجه کباب درست می کرده است و همه 
 دور هم آن را می خورده اند! این پیشکسوت فوتبال 
در صدا و سیما حتی از خطوط قرمز هم می گذرد 
تــا پای تخته نرد بازی کردن بازیکنانش و اســم 
 فــالن خواننــده لس آنجلســی را هم بــر زبان 

می آورد.
دوم: اخالق و کارنامه

 برخــی انتقادهــای او در دایره فوتبــال به دل 
می نشــیند؛ مثال می گوید فالن مربی چند سال 
 اســت که مربیگری نکرده اســت، امــا ما چند 
صد میلیون دالر به او دستمزد می دهیم و یا اینکه 
می گویــد کی روش اخالق مدار نیســت. تا اینجا 
حرف ها غلط به نظر نمی رسد، اما وقتی به کارنامه 
مایلی کهن نگاه می کنیم خود او در بســیاری از 

این انتقادها سرآمد است.
مثال اینکه ایشان ســال ها بود که تیم نداشت و 
قبل از آن هم پانزده ســال شکست های پرتعداد 
در رده های باشــگاهی و ملی را تجربه کرده بود. 
 آخریــن پیروزی های مایلی کهن بــاز می گردد 
به ســومی آســیا و نهایتا مقدماتی جام جهانی 
 کــه البته به دلیــل نتایج ناراحــت کننده کنار 
 گذاشــته شــد. با این حال دوباره تیــم امید را 
به وی دادند و قبل ترها دوباره تیم ملی بزرگساالن 
را هم بــه او داده بودند. از منظر اخالقی که نگاه 
کنیم همان زندان اوین رفتن با حکم قاضی برای 
مایلی کهن رزومه اخالقی خوبی نساخته و البته 
بیانیه هایی که علیه قلعه نویی و دایی نوشــت و 
حرف زد و در آنها از کلماتی مثل گروهبان قندلی 

و داروغه و ... استفاده کرده بود.
سوم: بند کردن به کی روش

برخی انتقادها اصال منطقی به نظر نمی رســند، 
مثال این که کی روش بازیکنــی به فوتبال ایران 
معرفــی نکرده یــا نتیجه نگرفته اســت چندان 
منطقی به نظر نمی رســد و یا الاقل  اینکه قابل 
بحــث اســت. نتایجی که کی روش بــا تیم ملی 
ایران مقابل آرژانتین، شــیلی، سوئد، کره جنوبی 
و ژاپن گرفته در روزهایی که تیم های باشگاهی و 
رده های دیگر ملی ما به سادگی از همه شکست 
می خورند نشان دهنده کار خوب کی روش است.

از منظــر بازیکن هم نگاهی بــه تیم ملی ایران و 
جوانگرایی کی روش نشان می دهد که کار خوب 
جلــو رفته و ما تیم جوانی داریم که ماحصل نگاه 

تیزبین کی روش بوده است.
نتیجه گیری: منطقی و آرام تر

به نظر می رسد محمد مایلی کهن صادق است او 
برخی مســائل را همان طور که خودش می بیند 
بیــان می کند و اینکه بخشــی از آن را ندیده یا 
برخی قســمت های حرف هایش صحیح نیست را 
بــاور ندارد. البته همین نوع نــگاه مایلی کهن را 
در بورس اخبار نگه مــی دارد که این نفع بزرگی 
محسوب می شــود، اما به نظر می رســد او باید 
اندکی کوتاه بیاید و توقع از ســن و سال خودش 
را برآورده کند. مایلی کهن نباید در این ســن و 
ســال به زندان برود یا توهین از کسی بشنود یا 
برخی بگویند حرف هایش را نشــنوید. او عصاره 
این فوتبال است و شاید اندکی آرام تر و منطقی تر 

بتواند به فوتبال خدمت کند.
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از انفجار نارنجک در ورزشــگاه آزادی در حضور اعضای کمیته بین المللی امنیت 
ورزش چه کسانی سود می برند؟ آیا این اتفاق با هدف خاصی از قبل برنامه ریزی 
 شده بود؟ یکشنبه 16 اســفندماه دیدار تیم های پرســپولیس و تراکتورسازی 
در ورزشگاه آزادی برگزار شد ولی در کنار زیبایی های بازی، یک اتفاق تلخ تمام بازی 
را تحت الشعاع قرار داد؛ پرتاب نارنجک دستی روی نیمکت تراکتورسازان باعث شد 

نیمکت نشینان از ترس به داخل زمین فرار کنند. 
این اتفاق در حالی رخ داد که حضور تماشاگران پرسپولیس و تراکتورسازی بازی را 

گرم کرده بود و همه منتظر تماشای یک بازی جذاب و دیدنی بودند. 
عالوه بر این ها حضور مهمانان ویژه در ورزشگاه آزادی هم مزید بر علت شده بود که 
تمهیدات امنیتی بیشتری بر بازی حاکم باشد. مدیر امنیت یوفا و اعضای کمیته 
بین المللی امنیت به ایران آمده بودند تا ضمن برگزاری دوره آموزشی برای مسئوالن 
 ایرانی، از نزدیک امنیت موجود در ورزشگاه های ایران را ببینند و در صورت لزوم 
به کنفدراسیون فوتبال آسیا کمک کنند که رای مناسبی در پرونده اختالف ایران و 
عربستان سعودی صادر کند. سعودی ها به AFC گفته اند که در ایران امنیت کافی 
برای برگزاری بازی فوتبال نیست و خواسته اند که دیدار نمایندگان سعودی و ایرانی 

در لیگ قهرمانان آسیا در کشوری بی طرف برگزار شود.
یکشنبه، ناظران اروپایی حاضر در ورزشگاه آزادی شاهد اتفاقی بودند که می تواند 
پرونده اختالف ایران و عربستان سعودی را به نتیجه برساند، اما نتیجه ای که کامال 
به ضرر فوتبال ایران خواهد بود؛ پرتاب نارنجک آن هم درســت روی نیمکت تیم 
مهمان.پرتاب ترقه و نارنجک در ورزشگاه های ایران و در بازی های داخلی اتفاقی 
تکراری است که در چند سال اخیر بسیار رخ داده است، به ویژه آنکه در روزهای 
پایانی سال قرار داریم و » چهارشنبه سوری « با نارنجک ها و ترقه های ناهنجارش 
کم کم نزدیک می شود. با این حال اتفاقی که در دیدار پرسپولیس و تراکتورسازی 
رخ داد، از جنس اتفاق های گذشته نبود، شدت و نحوه انجام این کار در روز یکشنبه 
ذهن ببیننده را به سمت شائبه ها و احتماالتی می کشاند و وجود پشت پرده ای فراتر 

از آنچه دیده شد را به تصور می آورد.
کینه توزی دشمنان یا بهانه جویی دوستان

پیش از هر چیز، مشاهده انفجار نارنجک در ورزشگاه آزادی جلوی چشم ناظران 
اروپایی و مقامات امنیتی یوفا و فیفا، توجه ها را به سمت اختالف ایران و عربستان 

بر سر وجود امنیت در ورزشگاه های ایران معطوف می کند.
حاال که موعــد تصمیم گیری AFC درباره شــکایت واهی ســعودی ها نزدیک 
 است، پرتاب نارنجک در ورزشگاه آن هم به خطرناک ترین شیوه به سود کیست؟ 
قطعا این اتفاق روی رای AFC تاثیر خواهد داشــت. بنابراین می شــود خیلی 
ساده تصور کرد که حامیان تفکر سعودی ها با انجام عامدانه این عمل خطرناک، 
بازی را به ســود طرف ســعودی به هم زده اند. اصــال دور از انتظار نیســت که 
ایادی همســو با ســعودی ها یا مزدوران آن ها با قصد و نیت تخریب چهره امن 
ایران چنین اقدامی را صــورت داده اند که در این صورت بایــد از عوامل اجرایی 
مســابقه پرســید که چگونه اجازه داده اند این ابزار و مواد محترقه وارد ورزشگاه 
آزادی شود؟ مگر نه این اســت که در ورودی های ورزشــگاه حتی اجازه همراه 
داشــتن بطری آب معدنی هم به تماشاگران داده نمی شــود؟ مساله دوم که آن 
هم دور از انتظار نیســت، این اســت که اقدام صورت گرفته  نــه با قصد تخریب 
بلکه صرفا برای تفریح عده ای نادان انجام شــده باشــد. همــان گونه که روزی 
تفریح ناهنجار عده ای به نابینا شــدن ســربازی انجامید، این بــار هم می توان 
 تصور کرد یــک فرد نــادان در اقدامی نابخردانه ســنگی را به چــاه انداخته که 

صد عاقل از بیرون آوردنش عاجزند.
حالت دیگری نیز در این ماجرا قابل تصور است، حالتی که در این فضای وانفسای 
فوتبال ایران شکل گیری و اجرای آن چندان هم دور از ذهن نیست چرا که حتما 
 این » سنگ در چاه «، می تواند برای عده ای نان در روغن باشد. برای این عده، ایران 
در پرونده اختالفی با عربستان از پیش باخته بوده و هر تالشی در راستای پیروزی 
 در آن بی نتیجه اســت. این افراد، کــم کاری خود در بهبود فضا به ســود ایران را 
به قدرت طرف سعودی نسبت داده و از قبل خود را برای شکست در پرونده آماده 
کرده اند. اگر رای AFC عاقبت به ضرر ایران و به سود سعودی اعالم شود – که با 
اتفاقات بازی تراکتور و پرسپولیس دور از انتظار نیست – این عده دیگر بهانه الزم 
برای سرپوش گذاشتن روی تفکر خود را دارند؛ تفکر شکست خورده و اهمال گری 
که باعث ناکام ماندن ایران برابر توهم عربســتانی ها شد. در روزی که باید بیشتر 
 از همیشه مراقب رفتار تماشــاگران می بودیم، شد آنچه نباید می شد و حاال توپ 
در زمین طرف عربستانی افتاده و ابتکار عمل دست آن هاست و شاید بازنده واقعی و 
قطعی مناقشه فوتبالی با عربستان شده باشیم. اما در این میان پرسش این است که 
آیا باید به راحتی همه  اتفاق های استادیوم های ورزشی ایران این بار نیز تنها با جریمه 
نقدی باشگاه  از این اتفاق شوم و سرنوشت ساز نیز گذشت؟ شاید برخی در خیابان 
سئول اکنون به همین می اندیشند، اما به راستی چه کسی در روز خاصی که فوتبال 
ایران تحت نظر ناظران بین المللی بوده و کمتر کسی هم از این نظارت خبر داشته، 
چنین اتفاق تلخی را رقم زده است؟ آیا نباید موضوع بررسی و مقصران شناسایی 
و اهداف احتمالی آنها برمال شود؟ امید است که حراست وزارت ورزش، مسئوالن 
 ســازمان لیگ و فدراسیون فوتبال پاســخ روشــن و دقیقی برای این پرسش ها 

داشته باشند تا شاید گره درهم فوتبال ایران یک بار برای همیشه باز شود.

فدراسیون هندبال بازهم دســت به ابتکار زد 
و مربی تیم ملــی را با حفظ ســمت به عنوان 

سرپرست معرفی کرد.
 فرامرز می آبــادی، دبیر فدراســیون هندبال 
با ارسال نامه ای اسامی 26 بازیکن برای حضور 
در اردوی آمادگی مرحله دوم مسابقات انتخابی 
 المپیــک ریو کــه از 17 تــا 23 فروردین ماه 
در مالمو ســوئد برگزار می شود، اعالم کرد که 
در این فهرست اســامی 3 لژیونر هندبال ایران 
که در رومانــی، قطر و عمان حاضر هســتند، 

آمده است.
هنوز به خوبی به یاد داریم که چهارمین مرحله 
از اردوی تیم ملی هندبال هم با وضعیت مبهم 
در سرپرستی تیم ملی آغاز شــد. در آن زمان 
گفته می شد که ســهمی سرپرست تیم ملی 

اســت، اما وی حتی در تورنمنت چهارجانبه 
جانباختگان منا نیز در کنــار تیم ملی حضور 
نداشــت که در نهایت فرامرز می آبادی، دبیر 
فدراسیون هندبال به عنوان سرپرست جدید و 

موقت تیم ملی هندبال معرفی شد.
می آبادی ملی پوشــان هندبال را در اردوهای 
برون مرزی قبل از مسابقات انتخابی المپیک 
 همراهــی کرد و حتــی به قطر هــم رفت، اما 
در اواســط مســابقات فرامرز خالقــی، مدیر 
تیم های ملــی راهی قطر شــد تا بــه عنوان 
سرپرست روی نیمکت تیم ملی در رقابت های 

انتخابی المپیک بنشیند.
مهدی اخوان، مدیر فنی تیم ملی هندبال ایران 
هم در چهارمین مرحله اردو حضور نداشت که 
 اختالف با عرفان اســماعیال گیچ دلیل اصلی 

کنار گذاشته شدن اخوان عنوان شده بود.
حاال تصمیم جدید اتخاذ شــده است و آن هم 
اینکه محسن طاهری با حفظ سمت به عنوان 
سرپرست هم فعالیت کند. طاهری در بازی های 
گذشته تیم ملی به عنوان مربی در کنار عرفان 
 حضور داشــت. حال ســوال اینجاســت که 
در هندبال با این وســعت قحط الرجال شــده 
است که مسئوالن مجبورند یک نفر را به عنوان 

مربی - سرپرست انتخاب کنند؟
انتخاب سرپرســت شــاید یکی از ساده ترین 
اموری باشد که در یک فدراسیون رخ می دهد، 
امــا فدراســیون هندبال بــه عنــوان یکی از 
 رشــته هایی که برای المپیکی شــدن تالش 
می کند هنوز در اجرای این امر ســاده مانده و 

درگیر انتخاب سرپرست برای تیم ملی است.
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میانگین امتیازی تیم سپاهان در هفته های اخیر در حد 
یک تیم قعرنشین بوده اســت و اگر این روند ادامه پیدا 

کند، سقوط سپاهان به  هیچ  عنوان بعید نیست.
تیم ســپاهان مدت هاســت که رنگ برد را در مصاف با 
حریفانش ندیده است، به  نحوی  که گویا این مسئله برای 

هواداران این تیم هم عادی شده است.
این در حالی اســت که طی ســال های گذشته همیشه 
شــنیده بودیم که هواداران ســپاهان طاقت نبردن این 
 تیم را ندارند، همان طوری که در مدت مربیگری فرکی 
در نیم فصل اول لیگ پانزدهم، کسب چند نتیجه ضعیف 
صدای اعتراض زیادی را از روی سکوها بلند کرده بود و 
در نهایت نیز فرکی را به این نتیجه رساند که از نیمکت 
سپاهان جدا شود، اما در روزهایی که زردهای اصفهانی، 
در حد یک تیم متوســط ظاهر می شوند، گویا هواداران 
شــان نیز به این نتیجه رســیده اند که از ایــن تیم آبی 
 گرم نمی شــود و دیگر باختن و نتیجه نگرفتن سپاهان 

برای شان عادی شده است.
البته در این یادداشت هواداران سپاهان مدنظر نیستند 
بلکه قصد هشدار به بازیکنان و کادر فنی و مدیریتی این 

تیم اصفهانی راداریم که انگار زنگ خطر را نشنیده اند.
 تیم ســپاهان پس از تســاوی برابر تیم صبــای قم که 
در هفته بیســت ودوم لیگ برتر رقم خورد، با 26 امتیاز 
در رده یازدهم جدول رده بندی باقی ماند تا همچنان در 

جمع تیم های قعرنشین لیگ حضورداشته باشد.
 به  جز تیم اســتقالل اهواز که با اختــالف امتیازی زیاد 
در قعر جدول رده بندی جای گرفته است، سایر تیم های 
رده یازدهم تا پانزدهم لیگ شرایط امتیازی نزدیکی دارند 
و از این  رو هشت هفته پایانی لیگ برای این تیم ها شرایط 
بسیار تعیین کننده ای خواهد داشت و هر تیمی که لغزش 
بیشتری نسبت به رقبا داشته باشد، باید غزل خداحافظی 

از لیگ را بخواند.
تیم سپاهان با پنج قهرمانی پرافتخارترین تیم ادوار لیگ 
برتر محسوب می شود و شاید ســقوط زردها به  عنوان 
 یک تیم همیشــه مدعی، اتفاق دور از انتظاری باشد، اما 

در دنیــای فوتبال، نباید از احتماالت به  ســادگی عبور 
کرد. تیم ســپاهان طــی هفته های اخیــر به  ویژه 

در نیم فصــل دوم رونــدی نزولی داشــته و 
میانگیــن امتیازی این تیــم، در حد یک 

تیم قعرنشــین اســت، از این  رو اگر 
همین روند ادامه پیدا کند، ســقوط 
ســپاهان به  هیچ  عنوان بعید نخواهد 

 بود، اتفاقــی که فاجعه بزرگــی را رقم 
خواهد زد و می تواند فوتبال باشگاهی ایران 
و ورزش اصفهان را با شوک بزرگی مواجه 
کند، پس ضروری است تا قبل از اینکه دیر 

شود، سپاهانی ها به خود بیایند و فکر نکنند 
ســقوط تنها برای تیم های همسایه است 

و این تیم از چنین خطری مصونیت دارد.
از ســوی دیگــر ســپاهان در رقابت هــای 
لیــگ قهرمانان آســیا نیــز حضــور دارد که 
این مســئله کار آن ها را در مقایســه با سایر 
 تیم های قعرنشــین که تنها تمرکزشــان 
 بــر روی لیــگ برتــر اســت، دشــوار 
خواهد کرد.هشــت هفتــه دیگر از لیگ 
پانزدهــم باقی مانده اســت که برای 
سپاهان، هشت فینال سرنوشت ساز 
خواهد بود و اندکی تعلل ضربات 
جبران ناپذیری را به همراه 

خواهد داشت.

آگهی فراخوان عمومی 94/17

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعدادی از خودروهای مستعمل خود 
را از طریق فراخوان عمومی به صورت نقد به فروش برساند:

متقاضیان محترم می توانند برای بازدید و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 94/12/19 
تا تاریخ 95/01/09 به شرکت عمران بهارستان واقع در شهر بهارستان – خیابان الفت 
شرقی – انتهای خیابان امیرکبیر مراجعه و یا با شماره تلفن 96-36803090 داخلی 

209 دفتر فروش تماس حاصل نمایند.
        WWW.BNT.ir:پایگاه اینترنتی

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید بهارستان   

م الف:35947
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سپـاهان در منطقه هشـدار 
سقوط تنها برای تیم همسایه نیست؛

سپـاهان در منطقه هشـدار 
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داستان طنزحکایت ها

خانم جوانی که در کودکســتان برای بچــه های 4 ســاله کار می کرد 
می خواســت چکمه های یه بچه ای رو پاش کنه ولــی چکمه ها به پای 
بچه نمی رفت بعد از کلی فشار... و خم و راست شدن، بچه رو بغل مي کنه 
 و مي ذاره روی میز، بعــد روی زمین بالخره باهزار جابه جایی و فشــار 

چکمه ها رو پای بچه می کنه و یه نفس راحت می کشه که...
 هنــوز آخیــش گفتن تموم نشــده کــه بچه مي گــه ایــن چکمه ها 

لنگه به لنگه است.
خانم ناچار با هزار بار فشار و این ور و اون ور شدن و مواظب باشه که بچه 
نیفته هرچه تونست کشید تا بالخره بوت های تنگ رو یکی یکی از پای 

بچه درآورد.

گفت: ای بابا و باز با همان زحمت زیاد پوتین ها رو این بار دقیق و درست 
پای بچه کرد که لنگه به لنگه نباشه ولی با چه زحمتی که بوت ها به پای 
بچه نمی رفتن و با فشار زیاد با الخره موفق شــد که بوت ها رو پای این 

کوچولو بکنه که بچه میگه این بوت ها مال من نیست.
خانم جوان با یه بازدم طوالنی و کله تــکان دادن که انگار یک مصیبتی 
گریبان گیرش شده. با خستگی تمام نگاهی به بچه انداخت و گفت: آخه 
چی بهت بگم. دوباره با زحمت بیشتر این بوت های بسیار تنگ رو در آورد.

 وقتی تمام شــد پرســید خب حاال بوت هــای تو کدومــه؟ بچه گفت: 
همین ها بوت های برادرمه ولی مامانم گفت اشــکالی نداره می تونم پام 
کنم... مربی که دیگه خون خونشو می خورد سعی کرد خونسردی خودش 
رو حفظ کنه و دوباره این بوت هایی رو که به پای این بچه نم یرفت به پای 
اون کرد، یک آه طوالنی کشید وبعد گفت:خب حاال دستکش هات کجان؟

توی جیبت که نیستن. بچه گفت: توی بوتهام بودن دیگه!!!

روزی، آدم نادانی که صورت زیبایی داشت، به » افالطون « که مردی دانشمند 
بود، گفت: » ای افالطون، تو مرد زشتی هستی. «

افالطون گفت: » عیبی که بود گفتی و آن را به همه نشان دادی، اما آنچه که 
دارم، همه هنر است ولی تو نمی توانی آن را ببینی. هنر تو، تنها همین حرفی 
بود که گفتی، بقیه وجود تو سراسر عیب است و زشتی. بدان که قبل از گفتن 

تو، خود را در آینه دیده بودم و به زشتی صورت خودم پی برده بودم. 
بعد از آن سعی کردم وجودم را پر از خوبی و دانش کنم تا دو زشتی در یک جا 

جمع نشود. 
تو مردی زیبارو هستی، اما سعی کن با رفتار و کارهای زشت خود، این زیبایی 

رابه زشتی تبدیل نکنی. «

آورده اند که روزی مردی به خدمت فیلسوف بزرگ افالطون آمد و نشست و از 
هر نوع سخن می گفت. در میان سخن گفت: » امروز فالن مرد از تو بسیار خوب 
می گفت که افالطون عجب بزرگوار مردی است و هرگز کسی چون او نبوده 

است. «  افالطون چون این سخن بشنید سر فرود برد و سخت دلتنگ شد.
آن مرد گفت: » ای حکیم! از من تو را چه رنج آمد که چنین دلتنگ شدی؟ «

افالطون پاســخ داد: » ای خواجــه! مرا از تــو رنجی نرســید. ولی مصیبت 
 باالتر از این چه باشــد که جاهلی مرا ســتایش کند و کار من او را پسندیده 

آید؟
  ندانم کــدام کار جاهالنــه کرده ام که او خوشــش آمده و مرا بــه خاطر آن 

ستوده است!

جوانی ساده که ناگهان مجذوب دخترکی شد، او نتوانست نگاهش 
 را از وی بردارد، لحظاتی به طور مداوم به او نگاه کرد. عشق دخترک 
در دل شیخ افتاد. فورا از مناره پایین آمد و بدون اینکه نماز جماعت را 

برگزار کند، مسجد را ترک کرد و به در خانه دخترک رفت.
پس از در زدن، پدر دختــرک در را باز کرد. جوان خــود را معرفی 
 کرد و ماجرا را گفت، او از دخترک صاحب خانه خواســتگاری کرد. 

صاحب خانه هم موافقت خود را اعالم کرد و گفت: با توجه به جایگاه 
و شهرت شما، بنده هم موافق ازدواج شما هستم، اما مشکلی وجود 

دارد و آن هم این است که ما کافرهستیم.
 جوان که فریب شیطان را خورده و کامال عاشق شده بود فورا گفت: 
مشکلی نیست. بنده هم کافر می شــوم. بالفاصله هم خروج خود از 

اسالم را اعالم کرد و کافرشد.
سپس پدر دخترک گفت: البته قبل از ازدواج باید با دخترم هم دیدار 
کنی تا شاید او هم شرطی برای ازدواج داشته باشد. جوان موافقت کرد 
و پیش دخترک رفت. دخترک کافر از جوان خواست که برای اثبات 
عشقش به او، جرعه ای شراب بنوشد. جوان که فریب خورده بود فورا 

پذیرفت و جرعه ای که برایش آورده بودند را خورد.
دخترک به خوردن شراب بسنده نکرد و گفت: آخرین شرط من این 
است که قرآن را جلوی من پاره کنی. جوان که خود را در یک قدمی 
ازدواج با دخترک می دید، شرط آخر او را هم پذیرفت و بعد از اینکه 
یک جلد قرآن کریم برایش آوردند، قرآن را مقابل دخترک و پدرش 

پاره پاره کرد.
 ناگهان دخترک، عصبانی شــد و بــا فریاد خطاب بــه جوان گفت: 
 از خانه ما برو بیــرون. تو که به خاطر یک دختر به30 ســال نمازت 
پشــت پا زدی، چه تضمینی وجود دارد که مدتی بعد به خاطر یک 

دختر دیگری به من که تازه وارد زندگی تو شده ام، پشت پا نزنی؟!
جوان که ناکام مانده بود، با ناراحتی از خانه دخترک کافرخارج شده 
و سپس برای همیشه شــهر را ترک کرد. این بود سرنوشت جوان به 

خاطر یک نگاه به نامحرم.

 متاســفانه هرچند وقت یک بار شاهد این هســتیم افرادی که صرفا 
 به دنبال ســودجویی و منافع خودشــان هســتند اقدام بــه تولید 
مواد غذایی و محصوالتی می کنند که به شدت سالمت مردم را تهدید 
می کند و آنها را روانه بیمارســتان کرده و یا حتی بــه کام مرگ می 

کشانند.
 از این رو گه گاه از ســوی مراکز بهداشــتی و درمانی با هشــدارها و 
توصیه هایی مواجه می شــویم که فالن ماده غذایی را هرگز مصرف 
نکنید. تاسف بارتر اینکه برخی به این هشدارها بی توجهی می کنند. از 
جمله اینکه اکنون در بازار، چهار خوراکی بسیار خطرناک وجود دارد 
که کم و بیش از آن استقبال می شــود و ما در اینجا به معرفی آنها می 

پردازیم:
1-حسرت زندگی دیگران:

 یکــی از خوردنی هــای بســیار خطرناک حســرت اســت. چقدر 
ناراحت کننده اســت وقتی انســان می بیند که عده ای مدام در حال 
حسرت خوردن به زندگی این و آن هستند که خوش به حال فالنی، چه 
خانه و زندگی و شرایط خانواده ای دارد و بدین شکل روح و روان خود 
را رنجور و بیمار کرده اند و روز به روز وخامت حال شان بیشتر می شود.

2- حق دیگران:
متاسفانه عده ای بدون توجه به عواقب خطرناک استفاده از این خوردنی 
غیرمجاز به راحتی، حق دیگران را می خورنــد و این حق می تواند از 
موارد ساده ای مثل گرفتن نوبت یک نفر در صف نانوایی و عدم رعایت 
حق تقدم در رانندگی باشد تا مواردی همچون عدم پرداخت بدهی ها و 

تعهدهای مالی که اکنون در بازار کسب و کار شاهد آن هستیم.

3- غصه:
یکی دیگر از خوراکی های مسموم، غصه است. کم نیستند کسانی که 
علیرغم هشدارهای فراوان، اندوه و غصه گذشته را می خورند که چرا 

چنین و چنان شد و کاش فالن اتفاق نمی افتاد. 
 یادتان باشــد غصه خوردن عالوه بر آنکه امروز شــما را تباه و فاســد 
 می کند ســالمت جســم و روان شــما را نیز به طور جــدی به خطر 

می اندازد.
4- فریب دنیا:

یکی از خوردنی های آلوده و بســیار شــایع نیز این اســت که انسان 
فریب زرق و برق چندروزه دنیا را بخورد و چنان مجذوب و شــیفته و 
دلباخته دنیا شود و برای گرفتن سهم بیشتری از دنیا، به گونه ای تقال 
و خودکشی کند که انگار عمر جاویدان دارند و تا ابد زنده خواهد ماند. 
اینها که از این خوردنی ها، بی مهابا استفاده می کنند معموال اطرافیان، 

مرگ، قیامت و خدا را یک جا فراموش می کنند.

چهار خوردنی خطرناک عشق شیخ ساده دل به دخترک بی دین!

- مصرف روزانه یک مشت آجیل بین پنج تا  ۱۵  سال 
به طول عمر اضافه می کند.  

- هر ســال ایام عید ۵ میلیون ماهــی می میرند و 
جالب است بدانید که در سفره هفت سین باستانی 
ماهی قرمز وجود نداشته است بلکه امروزه به سفره 

هفت سین اضافه شده است.
- رشد کودک در بهار بیشتر است.

- هیچ یک از ســین های ســفره هفت سین کلمه 
مرکب نیســتند و کلمه دیگری پیدا نمی کنید که 
 ریشــه گیاهی داشته باشــد و خوردنی نیز باشد و 

در عین حال یک کلمه ای و فارسی باشد.
- گرده گل هرگز فاسد نمی شود.

- یکی از متداول ترین غذاهایی که به مناسبت نوروز 
پخته می شود، سمنو است و در سفره هفت سین نیز 

به عنوان یکی از سین ها گذاشته می شود.
- ســفره نوروزی در کابل و شــهرهای شــمالی 

افغانستان، سفره هفت میوه متداول است. در این 
سفره، هفت میوه قرار می گیرد، از جمله؛ کشمش 

سبز و سرخ، چارمغز، بادام، پسته، زردآلو و سنجد.
 - پرندگان در فصــل بهار از کوچ زمســتانی خود 

به خانه های شان بازمی گردند.

- اعتماد به نفس چیزی شــبیه چتر است، چتر 
باران را متوقف نمی کند، اما کمک می کند زیر 

باران بمانیم و حتی از آن لذت هم ببریم.
- گاهی سکوت می کنی، چون این قدر رنجیدی 

که نمی خوای حرف بزنی...
- گاهی آدم باید اون قدر خوب باشه که ببخشه، 

اما اون قدر احمق نباشه که دوباره اعتماد کنه!
- بخند تا عادت کنی بــه خندیدن، دنیا اون قدر 

هم که فکر می کنی خوب نیست!
- خدای من زندگــی ام را به خــودت گره بزن، 

گره کور!
- اگر برای چیزی که می خوای نمی جنگی پس 
برای چیزهایی هم که از دست میدی گریه نکن. 
- هر چقدر هم که سنم زیاد باشد، وقتی ناراحتم، 

دلم می خواهد مادرم کنارم باشد. 
- کسی که بینایی را خلق کرده است، یقینا بینا 

است. 
یک کور نمی تواند بینایی را خلق کند. پس او تو 

را می بیند. از او کمک بخواه. 
- گاندی خطاب به همسرش: تو نباید آن کسی 
باشــی که من می خواهم و من نباید آنک سی 

باشم که تو می خواهی. 
 کســی که تو از مــن مــی خواهی بســازی یا 

کمبود هایت هستند و یا آرزوهایت. 
من باید بهترین خودم باشــم برای تــو و تو باید 

بهترین خودت باشی برای من.
- اگر شما بتوانید چیزی را تصور کنید، می توانید 

آن را انجام دهید. 
همیشه یادتان باشد که همه چیز با یک رویا و یک 

موش شروع شد. 
 - بعضی آدم ها مثل ابر مــی مانند وقتی ناپدید 

می شوند روزمان درخشان تر می شود.

- بیست و یک
وسایل موردنیاز: هیچی!

تعداد نفرات: دو نفر به باال.
نحوه بازی: 

بعضی ها هســتند که کال حال هیجان بازی ها 
را ندارند؛ اینها همان دســته ای هســتند که از 
 »هوپ« به عنوان بازی محبوب کودکی شان یاد 
می کنند. چنانچه در حلقه دوســتان تان چنین 
کسانی را دارید، بد نیســت آنها را با نسخه جدید 
هوپ آشنا کنید! در این نســخه که ممکن است 
خیلی ساده ه نظر برســد، با همبازی ها دور هم 
جمع می شوید. افراد باید شــمردن را به ترتیب 
و از عدد یک شروع کنند و هرکسی می تواندیک 
تا سه عدد بگوید؛ مثال نفر اول می گوید یک، نفر 
دوم می گوید دو، ســه، چهار و نفر سوم می تواند 
بگوید پنج. اینکه چه کســی چند تا عدد انتخاب 

 کند و بگوید دست خودش است، اما شش دانگ 
 حواس ها باید جمع باشــد که نگذارند عدد ۲۱ 
یقه شان را بچسبد. کســی که بگوید ۲۱ بازنده 
بازی است و باید به صالحدید گروه، مجازات شود.

جرزنی: از بازی با دانشــجویان رشــته ریاضی 
محض، توابع ریاضیــات و نوادگان ویل هانتینگ 
اجتناب کنید. این افراد خیلی قشنگ شما را سر 
می دوانند و خیلی دقیق تر از آن چیزی که فکرش 

را کنید، بازنده را مشخص خواهند کرد.

زیبا وخواندنی  بازی های جالب در میهمانی های نوروزی

خانم مربی و چکمه ها! بزرگوار مردیزشتی و زیبایی

استخوان الي زخم گذاشتن

شعرضرب المثل

قصابي بود که هنگام کار با ساتور دستش را بریده بود و خون زیادي از زخمش 
مي چکید. همسایه ها جمع شدند و او را نزد حکیم باشي  که دکتر شهرشان 
بود بردند. حکیم بعد از ضد عفوني زخم مي خواست آن را ببندد که متوجه شد 
الي زخم قصاب استخوان کوچکي مانده است. مي خواست آن را بیرون بکشد، 
اما پشیمان شد و با همان حالت زخم دست قصاب را بست و به او گفت: زخمت 
خیلي عمیق است و باید یک روز در میان نزد من بیایي تا زخمت را پانسمان 
کنم.  از آن روز به بعد کار قصاب درآمد. هر روز مقداري گوشت با خود  مي برد 
و با مبلغي به حکیم باشي مي داد و حکیم هم همان کار همیشگي را مي کرد، 

اما  زخم قصاب خوب نشد که نشد.
مدتي به همین منوال گذشــت تا اینکه روزي حکیم براي مداواي بیماري از 
شهر خارج شد و چند روزي به سفر رفت  و از آنجایي که پسرش طبابت را از او 

یاد گرفته بود به جاي او بیماران را مداوا مي کرد.
 آن روز هم طبق معمول همیشه قصاب نزد حکیم رفت و حکیم باشي دست او 
را مداوا کرد و پس از ضد عفوني مي خواست پانسمان کند که متوجه استخوان 
الي زخم شد و آن را بیرون کشید و زخم را بست و به قصاب گفت: به زودي 
 زخمت بهبود پیدا مي کند.  دو روز بعد قصاب خوشحال نزد پسر حکیم آمد و 
به او گفت: تو بهتر از پدرت مداوا مي کني. زخم من امروز خیلي بهتر است. پسر 
حکیم هم بار دیگر زخم را ضدعفوني کرد و بست و به قصاب گفت: از فردا نیازي 
نیست که نزد من بیایي. چند روزي گذشــت و حکیم از سفر برگشت. وقتي 
همسرش سفره را پهن کرد متوجه شد که غذایش گوشت ندارد و فقط بادمجان 
و کدو در آن است. با تعجب گفت: این غذا چرا گوشت ندارد؟ همسرش گفت: 

تو که رفتي پسرمان هم گوشتي نخریده است. 
حکیم با تعجب از پســر ســوال کرد: مگر قصاب نزد تو نیامد؟ پسر  حکیم با 
خوشحالي گفت: چرا پدر آمد و من زخمش را بستم و استخواني که الي آن 
مانده بود را بیرون کشیدم. مطمئن باشید کارم را خوب انجام داده ام. حکیم 
آهي کشید و روي دســتش زد و  گفت: از قدیم گفته بودند: نکرده کار، نبر به 
کار. پس بگو از امشب غذاي ما گوشت ندارد. من  خودم استخوان را الي زخم 
 گذاشته بودم تا قصاب هر روز نزد من آمده و مقداري گوشت براي مان بیاورد. 
 از آن روز به بعد درباره کســي که جلوي پیشــرفت کارهــا را بگیرد یا دائم 

اشکال تراشي کند، مي گویند: استخوان الي زخم مي گذارد.

اگر به خانه من آمدي براي من اي مهربان چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن

به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم
*****

کسي مرا به آفتاب
معرفي نخواهد کرد

کسي مرا به میهماني گنجشک ها نخواهد برد
پرواز را به خاطر بسپار

پرنده مردني ست
*****

همه هستی من آیه تاریکیست
که ترا در خود تکرار کنان

به سحرگاه شکفتن ها و رستن های ابدی خواهد برد
*****

هر چه دادم به او حاللش باد
غیر از آن دل که مفت بخشیدم

دل من کودکي سبکسر بود
خود ندانم چگونه رامش کرد
او که مي گفت دوستت دارم

پس چرا زهر غم به جامش کرد
*****

هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد
مرواریدی صید نخواهد کرد

کاریکاتور ) گرانی عید (
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تحديدحدوداختصاصى  
نظر به اينكه تحديد حدود ششــدانگ يكباب خانه پالك شــماره 5224 مفروزي از

 پالك 1278 واقع در موغان سه اصلي بخش يك ثبتي شهرضا شمسي انصاريپور 
فرزند يدالــه در جريــان ثبت اســت و عمليات تحديد حــدود قانونــي آن به عمل

 نيامده است اينك بنا به دستور تبصره ذيل ماده 13 آيين نامه قانون تعيين نكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رســمي و طبق تقاضاى نامبرده 
تحديد حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/02/01 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد0 لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد 
كه در روز و ســاعت مقرر در اين آگهي در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين 
يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى تا 30 
روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشــار  94/12/19  ميرمحمدي – رئيس اداره ثبت و 

اسناد و امالك شهرضا 
مزايده اموال غيرمنقول(اسناد رهنى)

12/297 شماره آگهى:139403902004000288 شــماره پرونده:139404002004000358 
آگهى مزايده پرونده اجرايى كالســه:9400830 ششــدانگ يكباب خانه پالك شماره 
4859/21 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان – خيابان شــيخ صدوق 
شمالى – كوى خرم – پالك39- كدپستى شماره 8163836991 كه سند مالكيت آن در 
صفحه 331 دفتر 103 امالك ذيل ثبت شماره 12043 با شماره چاپى 174241 الف91 
ثبت و صادر شده است با حدود: شماال به طول 6 متر به گذر هشت مترى شرقا به 
طول 22/5 متر به پالك 20 فرعى جنوبا درب و ديواريســت به طول 6 متر به كوچه 
غربا در دو قسمت اول ديواريست به طول 19/5 به شماره 22 فرعى و دوم ديواريست 
به طول يك متر به باقيمانده 3 فرعى كه طبق نظر كارشــناس رسمى پالك فوق با 
اسكلت بتن و ســقف تيرچه بلوك داراى ديوار برشــى و در حد سفت كارى با تيغه 
چينى و گچ و خاك و طبق پروانه شهردارى شماره 6/91/29310 مورخ 91/12/27 داراى 
5 سقف شامل زيرزمين به مساحت 84 و همكف پاركينگ به مساحت 76/5 و طبقه 
اول و دوم و سوم هر كدام به مساحت 76/5 جمعا به مساحت 390 مترمربع (مساحت 
پروانه382/5) مترمربع و مساحت باقيمانده پالك طبق پروانه شهردارى 120 مترمربع 
داراى برق موقت جهت ساخت و ســاز – چاله آسانسور آهن كشى با نبشى  جهت 
آسانسور ملكى خانم زهرا جعفرپور سرخى كه طبق سند رهنى شماره 77318 مورخ 
92/11/14 دفترخانه 85 اصفهان در رهن بانك صادرات اصفهان واقع مى باشــد و 
طبق اعالم بانك ملك مورد وثيقه داراى بيمه نامه مى باشد و از ساعت 9 الى 12 روز 
سه شــنبه مورخ 95/01/31 در اداره اجراى اسناد رســمى اصفهان واقع در خيابان 
هشت بهشت شرقى – چهارراه اول خيابان الهور به مزايده گذارده مى شود. مزايده 
از مبلغ پايه 7/980/000/000 ريال شروع و به هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت 
پيشنهادى نقداً فروخته مى شود.الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و 

برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده 
داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است. ضمن 
آنكه پس از مزايده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل 
مازاد به برنده مزايده مسترد مى گردد ضمنًا اين آگهى در يك نوبت در روزنامه زاينده 
رود چاپ اصفهان مورخ 94/12/19 ذرج و منتشر مى گردد و در صورت تعطيلى روز 
مزايده به روز بعد موكول مى گردد. توضيحًا جهت شركت در جلسه مزايده مبلغ پايه 
مزايده طى چك تضمين شــده بانك ملى مخصوص اداره اجراى به همراه تقاضاى 
كتبى و ارائه كارت شناسايى معتبر الزامى است. ضمنًا برنده مزايده بايد كل مبلغ 
خريد را تا پايان وقت ادارى همان روز طى فيش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد 
و امالك سپرده نمايد.م الف:35713 اسدى – رئيس اداره اجراى اسناد رسمى اصفهان

 حصر وراثت
12/398 آقاى عليرضا دادخواه داراى شناسنامه شماره 188 به شرح دادخواست به 
كالسة 397/94 شعبه اول حقوقى و حسبى شــوراى حل اختالف تيران از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان بهجت 
خالق پور بشناســنامه 5 در تاريخ 1394/3/16 اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- عليرضا دادخواه ش.ش 188 و 
2- غالمحسين دادخواه تهرانى ش.ش 86 و 3- محمدرضا دادخواه تهرانى ش.ش 149 
و 4- مهدى دادخواه تهرانى ش.ش 554 (به عنوان فرزندان ذكور متوفى) و 5- همدم 
دادخواه ش.ش 45 و 6- زهره دادخواه تهرانــى ش.ش 2166 (به عنوان فرزندان اناث 
متوفى) و به غيــر از نامبردگان متوفى وارث ديگرى ندارد. اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 
دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:372 شــعبه اول حقوقى و حسبى شوراى 

حل اختالف تيران 
ابالغ وقت رسيدگى

12/399 در خصوص پرونده كالســه 379/94ش1 از ناحيه خواهــان آقاى عزت ا... 
محمدى فرزندحســن با وكالت خانم فاطمــه دهقانان زاده فرزند رضا به نشــانى 
زواره – بلوار جانباز – جنب دانشگاه آزاد –دفتر و كالت دهقان دادخواستى مبنى بر 
مطالبه وجه به طرفيت خانم زهرا قاسم زاده به نشانى مجهول المكان تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى روز شــنبه 95/01/30 ساعت 09:30 صبح تعيين گرديده با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد نشر 
تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شعبه واقع در زواره – بلوار جانباز – واقع در 
دادگاه عمومى بخش زواره مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. 
در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود.ضمنا هزينه انتشــار آگهى با آقاى عزت ا... محمدى مى باشد.م الف:944 

شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف بخش زواره 

حصر وراثت
12/400 آقاى مجيد انصارى داراى شناسنامه شــماره 3116 به شرح دادخواست به 
كالســة 499/94ش1 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شــادروان قنبرعلى انصــارى بشناســنامه 174 در تاريخ 94/1/8 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 3 پسر و 2 دختر و يك همســر دائمى كه عبارتند از:1- حميد انصارى مهابادى 
به شماره شناسنامه 38 متولد 43/1/12 صادره از اردستان (فرزند متوفى) 2- مجيد 
انصارى مهابادى به شــماره شناســنامه 3116 متولد 41/2/4 صادره از اردستان 
(فرزند متوفى) 3- وحيد انصارى به شماره شناسنامه 3206 متولد 48/4/17 صادره از 
اردستان (فرزند متوفى) 4- ناهيد انصارى به شماره شناسنامه 3283 متولد 51/6/15 
صادره از اردستان (فرزند متوفى) 5- رفعت انصارى مهابادى به شماره شناسنامه 
8 متولد 44/1/9 صادره از اردســتان (فرزند متوفى) 6- معصومه خواجه ســعيدى 
مهابادى به شــماره شناســنامه 2116 متولد 1311/7/1 صادره از اردستان(همسر 
متوفى). اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف:945 

شعبه اول حقوقى شوراى حل اختالف اردستان
حصر وراثت 

12/401 آقاى عباس صادقى به شناسنامه شماره 147 به استناد شهادتنامه و گواهى 
فوت و رونوشت ورثه درخواست به شــماره 378/94 تقديم اين دادگاه نموده چنين 
اشعار داشته است كه شادروان حسن صادقى به شناسنامه شماره 3910 در تاريخ 
94/12/15 در اقامتگاه دائمى خود در گذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند: 1- على 
صادقى فرزند حســن ش.ش 34 (فرزند) 2- عباس صادقى فرزند حسن ش.ش 147 
(فرزند). پس از تشريفات قانونى و انتشار سه نوبت آگهى در روزنامه و عدم وصول 
هرگونه اليحه يا اعتراض با ارائه وصيت نامه سرى يا حسب گواهى متصدى مربوطه 
و مالحظه گواهينامه ماليات بر ارث به شماره 9246 سرانجام در تاريخ 94/12/15 وقت 
فوق العاده شعبه اول شوراى حل اختالف زواره به تصدى امضاء كننده زير تشكيل 
و پس از مالحظه پرونده گواهى مى نمايد كه ورثه درگذشــته منحصر به اشخاص 
ياد شده در باال بوده و وارث ديگرى ندارد و دارايى آن روانشاد پس از پرداخت و انجام 
حقوق و ديونيكه بر تركه تعلق مى گيرد.م الف:946 شــعبه اول حقوقى شوراى حل 

اختالف شهرستان زواره
مزايده

12/402 شماره نامه:9410113742300966 شماره پرونده:9409983837300442 شماره 
بايگانى شــعبه:940350 احتراما نظر بــه اينكه در پرونده كالســه 940350 اين اجرا 
محكوم عليه آقاى ياسين لطفى چرمهينى فرزند صفرعلى محكوم به پرداخت مبلغ 

631/145/296 ريال در حق محكوم له احســان رحمانى و پرداخت مبلغ 30/000/000 
ريال بابت نيم عشر دولتى محكوم گرديده است لذا اين اجرا در نظر دارد يك باب منزل 
مسكونى واقع در چرمهين بلوار امام خمينى(ره) كوچه بهداشت كوچه صاحب الزمان 
به كدپستى 8475176371 متعلق به آقاى ياسين لطفى را جهت وصول مبلغ محكوم به 
از طريق مزايده به فروش رساند مشخصات محل مورد نظر طبق نظريه كارشناس به 
شرح ذيل مى باشد: محل مورد نظر عبارت است از يك باب منزل مسكونى دو طبقه 
(سه واحدى) طبق سند به مساحت 415/40 مترمربع به شماره ملك 218 فرعى و 370 
اصلى – با مصالح اسكلت بتنى – سقف تيرچه بلوك – سطوح خارجى آجر و سنگ 
گرانيت – سطوح داخلى گچ (يك متر سراميك) ســقف گچ برى – آشپزخانه كاشى 
و سراميك – كابينت فلزى (رنگ الكترو استاتيك) سيســتم گرمايش بخارى گازى 
سرمايشى كولرآبى با قدمت حدود يك سال با توجه به محل موقعيت محل و كاربرى 
و تمامى عوامل موثر در قيمت گذارى ارزش ملك موصــوف 3/999/220/000 ريال 
معادل سيصد و نود و نه ميليون و نهصد و بيست و دو هزار تومان برآورد مى گردد 
لذا اين اجرا در نظر دارد جهت فروش ملك فوق جلسه مزايده اى در تاريخ 1395/01/22 
برابر با بيست و دوم فروردين ماه نود و پنج راس ساعت 9 صبح در دفتر اجراى احكام 
حقوقى دادگاه عمومى بخش باغبهادران برگزار نمايد طالبين مى توانند سه روز قبل 
از برگزارى مزايده جهت بازديد از منزل مذكور به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد داده 
شود برنده مزايده شخص يا اشخاصى خواهند بود كه سه روز قبل از مزايده باالترين 
قيمت پيشنهادى را به همراه ده درصد از مبلغ به حساب سپرده دادگاه باغبهادران 

واريز نمايند. م الف:1336 دفتر اجراى احكام حقوقى دادگاه باغبهادران 
ابالغ وقت رسيدگى 

12/340 شماره ابالغيه:9410100353206989 شماره پرونده:9209980358001363 شماره 
بايگانى شعبه:930371 نظر به اينكه آقاى حسين محمدى و گزارش حفاظت اطالعات 
دادگسترى شــكايتى عليه آقاى مجتبى ميرزاخانى داير بر كالهبردارى و تحصيل 
مال از طريق نامشروع تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت 
رسيدگى به شعبه 106 دادگاه عمومى(كيفرى) شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ شريعتى حدفاصل بيمارســتان شريعتى و چهارراه پليس ســاختمان شماره 2 
دادگسترى اصفهان ارجاع و به كالسه و به شماره بايگانى 930371ك106 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى آن 1395/02/20و1395/02/21و1395/02/22 راس ساعت 8/30 صبح 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم و به تجويز ماده 115 قانون آئين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى ازجرايد كثيراالنتشار آگهى مى شــود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگى حاضر گردد.بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى 
غيابى به عمل خواهد آمد.م الف:35048 شــعبه 106 دادگاه عمومى كيفرى دو شهر 

اصفهان(106 جزايى سابق)

ويژه استان

ــارق  ــتان اصفهان گفت: يك س ــى فرماندهى انتظامى اس معاون اجتماع
حرفه اى داخل خودرو با 16 فقره سرقت دستگير شد.

 سرهنگ جهانگير كريمى اظهار كرد: در پى وقوع چندين فقره سرقت لوازم 
داخل خودرو در جنوب شهر اصفهان و اعالم شكايت شهروندان به پليس، 
ــتان  ــتور كار كارآگاهان پليس آگاهى اس پيگيرى ويژه اين پرونده در دس
ــژه اى از كارآگاهان  ــتا، تيم وي ــت. وى افزود: در اين راس اصفهان قرار گرف
خبره پليس، مامور رسيدگى به اين پرونده شدند و گشت هاى محسوس و 
نامحسوس به راه افتاد. معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان 
تصريح كرد: يكى از واحدهاى گشتى پليس هنگام گشت زنى به فردى كه 
ــكوك شدند و  در حال باز كردن درب كاپوت يك خودروى پرايد بود، مش
ــان كرد: اين متهم در بازجويى هاى  آن را متوقف كردند. كريمى خاطرنش
به عمل آمده به 16 فقره سرقت از داخل خودرو در شهر اصفهان اعتراف كرد.

ــهروندان  ــد، به ش ــاره به اينكه متهم به مراجع قضايى معرفى ش وى با اش
توصيه كرد: اگر خودروى خود را در پاركينگ داراى نگهبان پارك مى كنيد، 
ــالوه بر قفل و  ــان تحويل دهيد؛ ع ــوئيچ را تنها به نگهب در صورت لزوم س
ــه ها  ــاال بودن شيش ــودن درب ها و ب ــل ب ــودرو، از قف ــردن خ ــر ك زنجي
ــودرو، از پيچ هاي قفل دار و  ــد و بر روي چرخ هاي خ اطمينان حاصل كني

محافظت كننده استفاده كنيد.

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: يك محموله 14 تنى مغز بادام قاچاق 
به ارزش چهار ميليارد ريال در اصفهان كشف و توقيف شد.

سردار عبدالرضا آقاخانى اظهار كرد: ماموران مستقر در ايست و بازرسى شهيد 
رييسيان شهرستان سميرم، هنگام كنترل خودروهاى عبورى به يك دستگاه 

تريلر كشنده هوو مشكوك شدند و آن را متوقف كردند.
وى افزود: در بازرسى از اين تريلر، 316 كيسه 45 كيلويى مغز بادام كبابى فاقد 
ــد. فرمانده انتظامى استان اصفهان،  هر گونه مدارك معتبر گمركي كشف ش
ــت: در اين زمينه،  ــار ميليارد ريال عنوان كرد و گف ارزش اين محموله را چه
ــع قضايى تحويل  ــير مراحل قانونى به مراج ــتگير و براى س راننده تريلر دس
داده شد. آقاخانى تاكيد كرد: نيروى انتظامى برخورد با مفسدان اقتصادى و 
برهم زنندگان نظم اقتصادى جامعه را در اولويت كارى خود قرار داده است و 

اجازه فعاليت به قاچاقچيان كاال نخواهد داد.

ــته در اصفهان با 21 فقره سرقت  ــارق حرفه اى دوربين هاى مداربس يك س
دستگير شد. سرهنگ حسن ياردوستى اظهار كرد: در پي شكايت تعدادي از 
ــته آنها، رسيدگى به موضوع  شهروندان مبنى بر سرقت دوربين هاى مداربس

در دستور كار ماموران انتظامى شهرستان اصفهان قرار گرفت.
وى افزود: ماموران موفق شدند، سارق را شناسايى و در يك عمليات غافلگيرانه 
دستگير كنند. فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان تصريح كرد: متهم در ابتدا، 
ــد ولى در مواجهه با داليل مستند پليس به 21 فقره  منكر هرگونه سرقت ش

سرقت دوربين هاي مداربسته اعتراف كرد.
ــكيل پرونده براى سير مراحل  ــان كرد: متهم پس از تش ياردوستى خاطرنش
قانوني به مراجع قضايى تحويل داده شد. وى خطاب به شهروندان تاكيد كرد: 
ــكوك در اطراف محل زندگى، كار و يا هنگام وقوع  هنگام مشاهده افراد مش

سرقت موضوع را از طريق تلفن110 به پليس اطالع دهيد.

ــكوت،  ــرگان، پس از يك ماه س ــوق معتادان گ عامل جنايت در پات
ــزه اش از قتل اعالم  ــرى را انگي ــود. وى انتقامگي ــه اعتراف گش لب ب

كرد.
ــال ماموران پليس گرگان از كشف جسد مرد 39  ــتم بهمن امس هش
ساله اى در خانه روستايى باخبر شدند. در بررسى هاى اوليه مشخص 
شد، مقتول بر اثر اصابت جسم سخت به سرش كشته شده است و دو 

روز از مرگ او مى گذرد.
ــكيل پرونده قضايى، ماموران به تحقيق از همسايه ها  همزمان با تش
پرداختند كه مشخص شد مرد ميانسال معتاد بوده و خانه اش پاتوقى 

براى افراد سارق و معتاد بوده است.
در ادامه با توجه به سرقت نشدن پول هاى مقتول، اين فرضيه كه مرد 

معتاد قربانى انتقامگيرى شده باشد، قوت گرفت.
ــا اين كه  ــت ت ــايى از اين جنايت ادامه داش ــراى رازگش تحقيقات ب
ــان مى داد  ــه نش ــدا كردند ك ــت پي ــرنخ هايى دس ــه س ــوران ب مام
ــول رفت و آمد  ــه مرد معتاد آخرين افرادى بودند كه به خانه مقت س

داشته اند. 
ــه نفر، آنها تحت  تعقيب پليس قرار  ــدن هويت اين س با مشخص ش
ــه پليس آگاهى  ــه نفر با انتقال ب ــدند. اين س ــتگير ش گرفتند و دس
ــى  ــه در مرگ او نقش ــدند ك ــتان بازجويى و مدعى ش ــتان گلس اس

نداشته اند.
ــان  ــت آوردند كه نش ــه تحقيقات، اطالعاتى به دس ماموران در ادام
ــته اند بنابراين  ــت نداش ــى در اين جناي ــر از آنها نقش ــى داد دو نف م
ــت  ــومين مظنون پرونده همچنان در بازداش ــدند، اما س آنها آزاد ش
ــرانجام دو  ــوع اين جنايت س ــك ماه از وق ــت ي بود تا اين كه با گذش
ــاد اعتراف  ــرد معت ــت و به قتل م ــود را شكس ــكوت خ روز پيش س

كرد.
ــت: در جريان  ــن جنايت گف ــزه اش از اي ــاره انگي ــم به قتل درب مته
ــه او حرف هاى  ــدم ك ــه ش ــول متوج ــه مقت ــدم به خان ــت و آم رف
ــرم و خواهرم  ــبى درباره اعضاى خانواده ام زده و آبروى همس نامناس
ــت بردار  ــر دادم، اما دس ــار به او تذك ــت؛ بنابراين چند ب ــرده اس را ب

نبود.
ــل وى گرفتم.  ــه تصميم به قت ــت تا اين ك ــرى ادامه داش  اين درگي
ــرد كمكم  ــه او قبول ك ــم ك ــتانم گفت ــى از دوس ــوع را به يك موض

كند.
ــب جنايت به بهانه مصرف موادمخدر به خانه مرد  وى اضافه كرد: ش
ــتم در خانه را قفل كرد و با چوبدستى او را كتك  معتاد رفتيم و دوس

زديم كه ضربات من باعث مرگ او شد.
ــتان گلستان  ــرهنگ محمدرضا اكبرى، رييس پليس آگاهى اس س
در اين باره گفت: با اعتراف متهم به قتل، همدستش نيز تحت  تعقيب 
پليس قرار گرفت و دستگير شد كه پس از بازجويى، گفته هاى متهم 
ــتش بوده و او فقط مقتول  به قتل را پذيرفت و گفت قاتل اصلى دوس

را كتك زده است.

معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى استان اصفهان:

سارق حرفه اى داخل خودروى 
شهروندان اصفهانى دستگير شد

فرمانده انتظامى استان اصفهان:

كشف و توقيف14 تن مغز بادام 
قاچاق در اصفهان 

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان:

دستگيرى سارق دوربين هاى 
مداربسته در اصفهان 

دستگيرى عامل جنايت 
در پاتوق معتادان

ــى  مى كرديم، اما  ــقف زندگ با مهرداد زير يك س
ــختى بين ما به  وجود آمده بود؛ مهرداد  شكاف س
ــى هم  پيدا كرده بود و همين مشكل  ناتوانى جنس
وى، قوز باالى قوز زندگى مشترك مان شد؛ شوهرم  
ــرو كله   به من خيلى كم محلى مى كرد تا اينكه س

سعيد پيدا شد...
ــتانش به سردى گراييده؛  سرش پايين است و دس
لرزش كوچكى در اندامش ديده مى شود؛ صدايش 
گرفته است و به سختى سخن مى گويد؛ فاطمه تنها 
30 سال دارد و اكنون به جرم قتل بر روى صندلى 
ــت؛ زبانش به لكنت افتاده، اما  بازجويى نشسته اس
ــه از كرده  ــخن گفتن ندارد؛ وى ك چاره اى جز س
خود پشيمان است، در توضيح ماجراى زندگى اش 

مى گويد:
ــر و كله مهرداد، دوست  تنها 14 سال داشتم كه س
ــت غرور  ــد؛ سرمس ــى ام پيدا ش ــرادرم در زندگ ب
دخترانه و مشغول تحصيل بودم كه دوستى من با 
مهرداد شكل گرفت و بهترين لحظات عمرم را با او 

گذراندم.
ــتى  ــود و با دوس ــدى ب ــرد مقي ــيار ف ــدرم بس پ
ــن كمى  ــدت مخالف بود؛ س ــل از ازدواج به ش قب
ــا ازدواج ما  ــد كه پدرم ب ــتم و همين باعث ش داش
ــكى  ــا مهرداد، يواش ــال ب مخالفت كند؛ هفت س
ــم؛  ــت بودي ــواده دوس ــم خان ــه دور از چش و ب
ــواده اش،  ــرداد و خان ــرار مه ــا اص ــرانجام ب س

در سن 21 سالگى با او ازدواج كردم.
با مادرشوهرم در يك خانه زندگى مى كرديم؛ اوايل 
همه چيز خوب و بر وفق مراد بود، اما هرگز شيرينى 
ــت؛ به مرور زمان،  دوران قبل از ازدواج مان را نداش
دچار اختالف شديم و زندگى مان به سردى گراييد؛ 
ــوهرم در زندگى مان دخالت مى كردند  خانواده ش
ــال تصميم  ــت يك س و همين بود كه پس از گذش
ــا خيلى زود  ــر طالق بگيريم؛ ام گرفتيم از يكديگ
پشيمان شديم و مهرداد منزل ما را به وسيله ديوار از 
منزل مادرش جدا كرد؛ اختالفات مان كمتر شد، اما 
همچنان روابط مان سرد بود؛ با تولد فرزندم آرش، 

نور اميدى در دلم تابيد و با عشق او زندگى كردم.
ــيد كه بر سر هر  به مرور زمان، كارمان به جايى رس
ــديم  ــئله كوچكى هم با يكديگر درگير مى ش مس

ــد؛  ــم مى ش ــتم خت ــرب و ش ــه ض ــان ب و بحث م
مادر شوهرم در جريان اختالفات ما دچار بيمارى 
ــت و پس از  ــرار گرف ــت درمان ق ــد و تح قلبى ش
ــت  ــاز، جانش را از دس ــر عمل قلب ب مدتى در زي

داد.
ــتر  ــادر مهرداد، آتش اختالفات مان بيش با مرگ م
ــت  ــرگ مادرش مقصر مى دانس ــد و او مرا در م ش
ــو دچار  ــر رفتارهاى ت ــادرم به خاط و مى گفت م

افسردگى شد و جانش را از دست داد.
از آن دوران به بعد، اگرچه با مهرداد زير يك سقف 
زندگى مى كرديم، اما شكاف سختى بين ما به وجود 
آمده بود؛ شوهرم به من خيلى كم محلى مى كرد و 

احساسات زنانه مرا ارضا نمى كرد.
ــكالت خود درگير بودم كه ناگهان سر و كله  با مش
سعيد پيدا شد؛ او از يكى از استا ن هاى شرقى كشور، 
ــير  ــهر ما آمده بود؛ يك روز در مس براى كار به ش
ــدم و از آنجايى كه  ــتم به منزل با او آشنا ش بازگش
مهرداد دلزده ام كرده بود، دلم گرفتار سعيد شد و 

به فكر ازدواج با او افتادم!
ــختى  ــرداد، كه به س ــق مه ــه عش ــد ك همين ش
ــاورم را فراموش  ــتش بي ــه دس ــودم ب ــته ب توانس
ــتم. از طرفى هم  كردم و به يك فرد غريبه دل بس
ــنامه ام بيفتد.  ــتم مهر طالق در شناس نمى خواس
ــعيد، به  ــتى و رفت و آمدهايم با س در جريان دوس
فكر از ميان برداشتن مهرداد افتاديم. در گير و دار 
ــه نتيجه گرفتيم  تصميم گيرى هاى مان بوديم ك
ــعيد،  ــرص، بيهوش كنم و س ــرداد را با ق من، مه
شلنگ گاز را بيرون بكشد تا مهرداد با مسموميت 
ــد. اينجورى  ــت بده ــى از گاز جانش را از دس ناش
همه چيز طبيعى به نظر مى آمد و هيچ كس هم به 

ما شك نمى كرد.
ــت مان پيش نرفت؛ بلكه  ــه مطابق خواس اما نقش
ــار انفجار  ــار گاز در محيط، دچ ــس از انتش خانه پ
شديدى شد و مهرداد در آتش سوخت و پس از10 
ــتان جانش را از دست داد و  روز بسترى در بيمارس
هيچ كس هم به ما شك نكرد؛ مراسم خاكسپارى 
و سوگ بسيار آبرومندانه اى را برايش برگزار كردم؛ 
ــوخته مهرداد را ديدم، از سعيد  اما از وقتى بدن س
ــوهرم ويران  ــودم و مادرش ــدم؛ خانه خ متنفر ش

ــوخته و ويران  ــد و تمام اسباب خانه در آتش س ش
شده بود؛ سوختگى شديد مهرداد، قبل از مرگش، 
ــه بود؛  ــم انداخت ــديدى به جان ــذاب وجدان ش ع
ــارت گرفتم و  به خاطر آرش از اداره گاز بيمه خس
منزلى جدا خريدم و با اخذ قيوميت آرش، به زندگى 
عادى ام ادامه دادم و با خانواده مهرداد رفت و آمد 
ــده بودم كه هر  مى كردم؛ آنقدر از سعيد متنفر ش
كارى كرد، جوابش را ندادم؛ حتى كارمان به تهديد 
و ضرب و شتم كشيد، اما هرگز زير بار ادامه رابطه 
با او نرفتم چون او كسى كه من فكرش را مى كردم 
ــون مهرداد،  ــت و باالخره خ ــال گذش نبود. دو س
ــاى پليس و قاضى  ــان را گرفت؛ پيگيرى ه دامن م

پرونده دست مان را رو كرد و دستگير شديم.
ــنامه ام نيفتد، اما  مى خواستم مهر طالق در شناس

مهر قاتل شدن تا ابد بر پيشانى ام حك شد.
دلم براى آرش مى سوزد و نگران آينده اش هستم؛ 
مى خواستم بهترين زندگى را برايش بسازم تا نبود 

پدر را احساس نكند اما...
ــال خود رها نمى كرد  اى كاش خدا هرگز مرا به ح
ــومى را نمى گرفتم و  ــن تصميم ش و هيچگاه چني

همسر و هم بالينم را نابود نمى كردم.
سردى زوجين و دوستى قبل از ازدواج، باعث بروز 
ــمكش و مجادله هاى  مشكل زوج مذكور بود. كش
خانوادگى، اغلب از موضوعاتى نشأت مى گيرند كه 
براى مان بى اهميت، زودگذر، سطحى و كم ارزش 
ــت و گاهى آن را «نمك زندگى» مى دانيم! اما  اس

سرانجام يه فجايعى تلخ و ناگوار مى انجامد...
ــت براى  ــاال، درس عبرتى اس ــى ب ــتان واقع داس
ــرى مى گيرند و  ــانى كه زندگى خود را سرس كس
سهل انگارانه به ديگران اجازه مى دهند در زندگى 
ــا ناآگاهى از  ــا دخالت كنند و حتى ب خصوصى آنه
مهارت هاى زندگى، خط بطالنى بر سرنوشت خود 

و فرزندان شان مى كشند.
توصيه هاى پيشگيرانه:

ــئله  آموزش مهارت زندگى به ويژه مهارت حل مس
ــاى زندگى و  ــوص مهارت ه ــى درخص و راهنماي
ــت باورهاى  ــكالت، تقوي چگونگى برخورد با مش
دينى و اعتقادى در خصوص پايبند بودن به زندگى 

مشترك.

خبر

در كوچه پس كوچه هاى شهر من؛

عشق نوجوانى ام را به آتش 
كشيدم و كشتم!



 امام على عليه السالم:
صله رحم، نعمت ها را فراوان مى  كند و سختى  ها 

را از بين مى  برد.
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معرفى كتاب

« نورالدين پسر ايران » با نگارش« معصومه سپهرى » به خاطرات خواندنى « 
سيد نورالدين عافى » از روزهاى دفاع مقدس مى پردازد كه انتشارات سوره 

مهر آن را منتشر كرده است.
ــى  ــيدنورالدين عاف ــرات س ــاب خاط ــرايران » كت ــن پس « نورالدي
ــتاى خنجان در حوالى تبريز  ــاله از اهالى روس ــانزده س ــرى ش است؛ پس
ــدس را در گردان هاى خط   ــاع مق ــور دف ــه حض ــرقى ك ــان ش در آذربايج
ــورا به عنوان نيروى آزاد، غواص و فرمانده دسته و  ــكر 31 عاش ــكن لش ش
ــت. نورالدين  ــده اس ــف تجربه كرده و بار ها مجروح ش در جبهه هاى مختل
ــنگين  ــتاد ماه ازدوران جنگ تحميلى راعليرغم جراحات س نزديك به هش
ــمانش در جبهه  ــادق در برابر چش ــيد ص ــهادت برادركوچك ترش س وش
ــاد درصد  ــت و جانباز هفت ــددى حضور داش ــد و در عمليات هاى متع مان
ــه خاطرات  ــران » اگرچه ب ــر اي ــت. كتاب « نورالدين پس دفاع مقدس اس
ــاى كتاب  ــت، اما در جاى ج ــان پرداخته اس ــه آذربايج يك نوجوان خط
ــت؛ ويژگى هايى  ــد ايران بودن » نورالدين كامال پيدا اس ويژگى هاى « فرزن
ــى ،  ــادگى و بى تكلف ــت، س ــت و صراح ــت، صداق ــا و صميمي ــون صف چ
ــهادت طلبى كه به خوبى هم تصوير شده است. اين ها  سر نترس داشتن و ش
خلقيات و صفات تمام فرزندان ايران بود كه در جبهه هاى نبرد حاضربودند. 
ــيرين و خواندنى است. تالش  ــخت ش ــيد نورالدين، س روايت خاطرات س
نويسنده براى حفظ مالحت و طنز در كالم نورالدين نيز قابل توجه و شايان 

ــت. براى نمونه روايت صحنه اولين جراحت نورالدين در جبهه  تحسين اس
ــدن او در بيمارستان شد، يكى از  كردستان را كه منجر به دو ماه بسترى ش

زيبا ترين صحنه هاى اين اثر دلنشين است.
ــگ زندگى  ــال در متن جن ــت س ــدون ترديد، نورالدين هش بى تعارف و ب
ــر از خاطراتش   ــاى بى نظي ــدگارى آن لحظه ه ــراى مان ــروز ب ــرده و ام ك
گفته است. از اين رو افرادى كه مى خواهند درك  خوبى از فضاى جبهه هاى 
نبرد داشته باشند مطالعه  اين كتاب مى تواند كمك بسيارى به اين افراد كند.  
ــه حتى   ــت ك ــدازه اى بوده اس ــا ان ــر ت ــن اث ــت اي ــت: موفقي ــى اس گفتن
ــت و   ــته اس ــيه اى بر كتاب نوش ــرى با خط خويش حاش ــام معظم رهب مق

اين خود اهميت و جذابيت باالى كتاب را مى رساند.

نـورالـدين 
پسر ايران 

 

آشپزى

گوناگون

    

ــكر سفيد  ــكر قهوه اى 1/2 پيمانه، ش ــده 1/2 پيمانه، ش مواد الزم: كره نرم ش
1/2پيمانه، تخم مرغ 1 عدد، وانيل 1 قاشق چايخورى، آرد 1 و نيم پيمانه، جوش 
ــق چايخورى، كرنبرى 1 پيمانه ( يا كشمش/ يا آلبالو خشك يا  شيرين 1/2 قاش
ــفيد 1 پيمانه، پسته پوست كنده  زغال اخته بدون هسته )، شكالت چيپسى س

خرد شده 1/2 پيمانه، نمك 1/4 قاشق چايخورى.
ــكر ها ( سفيد + قهوه اى ) را در ظرف  طرز تهيه: ابتدا كره نرم شده به همراه ش

ريخته و چند دقيقه با همزن مى زنيم تا كركى شود. سپس تخم مرغ  و  وانيل را  
ــيرين+  اضافه مى كنيم و مجددا هم مى زنيم. در ظرف ديگرى نمك + جوش ش
ــك يا قاشق  آرد را تركيب والك مى كنيم، به مواد قبلى اضافه مى كنيم وبا ليس

چوبى هم مى زنيم.
 شكالت چيپسى+ پسته + كرنبرى ( يا كشمش يا زغال اخته يا آلبالو خشك ) را 
به مواد اضافه مى كنيم و فقط در حد تركيب شدن هم مى زنيم. در سينى فر كاغذ 
روغنى گذاشته، كوكى ها گرد كرده يا اسكوپ زده با فاصله در سينى مى چينيم.
ــانتيگراد به مدت 8 تا10 دقيقه ( يا  در فر از قبل گرم شده با دماى190 درجه س

تا زمانى كه دور كوكى ها طاليى شده و تغيير رنگ داده ) قرار مى دهيم.
نكات خيلى مهم :

ــده بيكينگ پودر ــيرين دو برابر مقدار ذكر ش ــاى جوش ش 1- مى توانيد به ج
 اضافه كنيد.

2- از هر شكالت چيپسى با هر رنگى مجازى استفاده كنيد.
ــتفاده مى كنيد 2 تا 3 قطره و اگرخيلى قوى باشد 2  ــانس وانيل اس 3-اگر از اس

قطره كافى است.
ــت گرد مى شود، اگر فضاى شما خنك  4- مواد اين كوكى به  راحتى داخل دس
ــتفاده از كاغذ روغنى اجبارى نيست، اما  ــود. اس تر باشد خيلى بهتر گرد مى ش

پيشنهاد مى كنيم حتما استفاده كنيد.
ــانت نداشته باشد چون  ــايز هايى كه گرد مى كنيد ارتفاع بيشتر از 3 س 5- س

داخل فر پهن مى شود.

ــس و  ــه فورب ــد مجل ــى از دي ــراى زندگ ــا ب ــر دني ــهر برت 10ش
ــراى  ــا ب ــهرهاى دني ــورد ش ــه در م ــت – ك ــى فاك ــازمان پژوهش س
ــه  ــزارش تهي ــى گ ــى و خصوص ــاى دولت ــازمان ه ــا و س ــگاه ه دانش
ــاى اين  ــه در معياره ــت ك ــده اس ــالم ش ــى اع ــد – در حال ــى كن م
ــر  ــول عم ــا، ط ــهرهاى دني ــن ش ــاب برتري ــراى انتخ ــه ب دو موسس
ــراد در  ــداد اف ــادى و تع ــوب اقتص ــت خ ــهرى، وضعي ــت ش جمعي
ــالم،  ــرب س ــاكنين به آب ش ــى س ــزان دسترس ــتغال، مي ــال اش ح
ــتاندارد براى زندگى، وضعيت برق رسانى در شهر،  ــاختمان هاى اس س
ــى و  ــه، اماكن  ورزش ــارك، كتابخان ــد پ ــى مانن ــزان اماكن عموم مي

توجه به كيفيت آنها مورد استفاده قرار  گرفته است.

در ليست زير برترين شهرهاى دنيا به ترتيب آورده شده است:
 1- ونكوور – كانادا

بهترين شهر دنيا براى زندگى در دنيا، بزرگ ترين منطقه شهرى در غرب 
كانادا و سومين شهر بزرگ اين كشوراست. 

ــى و قوميتى  ــاى زبان ــن تنوع ه ــى از بزرگ تري ــهر، داراى يك ــن ش اي
در كاناداست. 

با وجود اينكه 52 درصد ساكنين شهر، داراى زبان مادرى غير از انگليسى 
ــعه پايدار در دنيا و در ميان  ــتند، داراى يكى از بهترين شرايط توس هس

شهرهاى انگليسى زبان است.
ــى مانند  ــن عموم ــودن اماك ــرفته ب ــب زندگى و پيش ــرايط مناس ش
ــهر را به عنوان محل برگزارى  كلوب هاى ورزشى و ورزشگاه ها، اين ش

المپيك زمستانى2010 ميالدى انتخاب كرد.
 2- وين – اتريش

ــت مذكور، پايتخت اتريش و يكى از نه ايالت اين  ــهر در ليس دومين ش
كشور است. امنيت پايدار اين شهر و وضعيت مناسب سياسى، اقتصادى 
ــازمان هاى مهم بين المللى  و اجتماعى باعث قرار گرفتن بسيارى از س
مانند سازمان ملل، اوپك و آژانس بين المللى انرژى هسته اى شده است.

اين شهر بارها به عنوان بهترين شهر دنيا براى زندگى انتخاب شده است 
و امسال با اختالف بسيار كمى با ونكووردر رده دوم قرار گرفته است.

كوكى پسته
 و شكالت سفيد

شهرهاى برتر جهان 
براى زندگى (1)

مهارت هاى زندگى
ميوه ها را جدى بگيريد 

به ميوه ها ايمان بياوريد كه حتى خشك شده آنها هم خوشمزه است. براى پذيرايى 
ــته و بادام هندى و فندق تهيه كنيد، مى توانيد  عيد، حتما كه نبايد چند كيلو پس
ــالت را در خانه تهيه كنيد.  ــتين ها را باال بزنيد و انواع ديگرى از تنق خودتان آس
پرتقال، سيب، موز و كيوى، ميوه هايى هستند كه اين روزهاى آخر زمستان به وفور 
پيدا مى شوند. مى توانيد از فروشنده بخواهيد كه ميوه هاى معمولى تر را در اختيار 
ــان كمى به هم ريخته هم به كار شما مى آيد  شما بگذارد حتى آنهايى كه ظاهرش
ــك كنيد. برش هايى از ميوه با قطر كم را روى شوفاژ،  چرا كه قرار است آن را خش
داخل سينى روى بخارى، يا اگر وقت نداريد با احتياط زياد درون فر خشك كنيد. 
به همين راحتى يك گزينه به مواد خوراكى پذيرايى شب و روز عيدتان اضافه شد.

يك تركيب دوست داشتنى براى آجيل شب عيد 
شاهدانه به همراه كنجد و مغز تخمه آفتابگردان از آن دست خوراكى هايى هستند 
ــوند. مى توانيد آنها را با قيمت مناسبى تهيه كنيد و يك  كه به  راحتى پيدا مى ش
ــتر طعم هاى نوستالژى دوران  تركيب خوشمزه را درست كنيد؛ تركيبى كه بيش

كودكى را زنده مى كند و در عين حال سالم و كم هزينه است.
از ذرت بو داده براى آجيل شب عيدتان غافل نشويد 

ذرت بوداده با تنوع طعمى كه دارد از ديگر گزينه هاى روى ميز براى پذيرايى ايام 
عيد است. شايد با خودتان بگوييد كه ذرت براى تفريحات خانوادگى مناسب تر است 
تا ديد و بازديدهاى عيد. سخت نگيريد، مهم خوش گذشتن مهمانى هاى فاميلى و 
دوستانه شماست. همين كه اين مواد به دورهمى هاى شما طعم و مزه بدهند، يعنى 

نتيجه حاصل شده است.
فوت كوزه گرى

ــه مدت10 دقيقه  ــوداده روى اجاق گاز، ذرت ها را ب ــت كردن ذرت ب قبل از درس
ــپس آنها را از صافى رد كنيد و روى اجاق قرار دهيد. رطوبت  در آب بخيسانيد. س
اضافه شده به دانه هاى ذرت موجب تسريع زمان آماده شدن آنها مى شود و عالوه 

بر آن، ذرت ها پفدارتر مى شوند.

راهنماى خريد ميوه شب عيد
 و آجيل شب عيد (2)

آغاز فصل پاييز و فصل سرما موج مسافران و گردشگران را به مناطق جنوب كشور 
ــگرى با  ــتن جاذبه هاى متفاوت گردش ــا در اختيار داش خواهدبرد. اين مناطق ب
ــدر چابهار » يكى از  ــتند. « بن ــگران داخلى و خارجى هس روى باز پذيراى گردش
ــود جاى داده و  ــگرى متفاوتى را در خ ــت كه جاذبه هاى بكر گردش مناطقى اس

گردشگران زيادى را به سوى خود جذب مى كند. 
بندر چابهار لقب هندوستان ايران را از آن خود كرده است. همين موضوع مى تواند 
براى بسيارى از گردشگران جذاب بوده و آنها را به فكر سفر به اين منطقه بيندازد. 
ــوى ديگر گردش در هواى معتدل بهارى چابهار در روزهاى پاييز و زمستان  از س
ــما براى  ــتين گزينه ش ــك نخس ــفر بيفزايد. بدون ش مى تواند بر جذابيت اين س
ــاحل  ــيد در كنار س ــه ديدن غروب خورش ــت هاى اين منطق ــتفاده از جذابي اس
ــى غيرقابل وصف را ايجاد مى كند. اما كمى آن سوتر از اين بندر،  است كه آرامش
ــاره مريخ مى اندازد.  ــما را به ياد فيلم هاى تخيلى درب منطقه اى وجود دارد كه ش
كوه هاى بدبوم يا مريخى از ديدنى هاى حيرت انگيز چابهار محسوب مى شود كه 

به موازات ساحل از منطقه كچو تا نزديكى خليج گواتر كشيده شده اند.
ديدنى هاى چابهار

ــتپاچه شويد  ــگفتى دس ــايد اگر گذرتان به چابهار بيفتد، از ديدن اين همه ش ش
ــاحل چابهار يكى از زيباترين  ــتر از بقيه بايد ببينيد. س و ندانيد كدام يك را بيش
ساحل هاى كشور است كه طلوع و غروب دل انگيزى دارد. صخره هاى بزرگ حاشيه 
اين ساحل كه به دليل پيشروى آب دريا و فرسايش سنگ هاى رسوبى تراش خورده 

شده اند، منظره چشم نوازى را براى تان ترسيم مى كنند.
ــد. گل افشان يك پديده  ــان انتظار شما را مى كش از دريا كه دل بكنيد، گل افش

ــت كه فقط در چابهار مى توانيد ببينيد. بين دشت كهير و تنگ  منحصر به فرد اس
ــير جاده تنگ- گالك سه تپه كوچك  ــتاى كهير در مس و در 20 كيلومترى روس
ــال قبل  ــان به ارتفاع 20- 10 متر وجود دارد كه دوتاى آنها از چندين س گل افش
ــان در حال حاضر فعال است و از  ــكل يك آتشفش ــده اند و سومى ش غيرفعال ش
ــت بدانيد كه مشابه اين تپه  ــى رنگى مى جوشد. بد نيس دهانه آن گل سرد طوس
ــه نقطه ديگر از دنيا وجود دارد. تاالب ليپار را هم مى توانيد گل افشان فقط در س

ــير  ــتاى زمين در مس ــار ببينيد. جايى بعد از روس ــهر چابه در 15 كيلومترى ش
ــبز قرار دارد. اين تاالب درواقع  ــرف به دره اى س جاده اى - ساحلى گواتر كه مش

آب بندى است كه در ميان دو كوه ايجاد شده و آب هاى سرگردان اطراف را جمع 
كرده است. 

طول اين آبگير 14 كيلومتر است و در آن انواع بوته ها و درختچه ها از نوع گز و كلير 
ــتگاه پرندگانى مثل چنگر، فالمينگو، كشيم،  به چشم مى خورد. تاالب ليپار زيس

انواع حواصيل، طاووسك، باقرقره، تيهو، عقاب دشتى و خوتكا است.
درختى كه بايد ديد

ــار بزنيد؛ درختى كه  ــرى هم به انجير معابد چابه از همه اينها كه بگذريم، بايد س
محلى ها به آن كرگ مى گويند. انجير معبد درخت بزرگى است كه در نوار ساحلى 
چابهار مى رويد. در آن شيره سفيدرنگى جريان دارد و از درختان تيره كائوچويى 
ــعابات آن ريشه هاى  ــمار مى آيد. تاج اين درخت بزرگ و پهن است و از انش به ش

نابه جا مى رويد. ميوه هاى آن نارنجى رنگ و به درشتى فندق و قابل خوردن است. 
ــرا در نزديكى  ــتند و اكث ــال هس عموما اين درختان داراى قدمتى باالى100 س
ــاى اين درخت را در حال  ــا قبال زيارتگاه بوده اند. نمونه ه زيارتگاه ها قرار دارند ي
حاضر در روستاهاى رمين، تيس كوپان، ماشى، ليپار و كوپان سر مى توانيد ببينيد.
ــبز چابهار است، پيشنهاد مى كنيم سرى  اما اگر هنوز چشم تان دنبال طبيعت س
ــاحلى خليج گواتر بزنيد و در خور باهو، در نزديكى محلى كه رودخانه  به ناحيه س
ــار را ببينيد. حرا  ــاى حراى چابه ــان مى ريزد، جنگل ه باهوكالت به درياى عم
ــت كه در مرداب هاى نواحى گرم مى رويد. دانه اين درخت روى  درختچه اى اس
ــده و  ــپس نهال جوان از درخت جدا ش ــد اوليه را طى كرده و س درخت مادر رش

به مرداب مى افتد و در آن ريشه مى  گيرد.
از تمساح تا مريخ

حاال كه تا نزديكى باهو رفته ايد، رودخانه باهوكالت را هم در90 كيلومترى شرق 
ــگرى چابهار تمساح پوزه  چابهار ببينيد. يكى از جاذبه هاى منحصر به فرد گردش

كوتاه يا « گاندو » است.
ــت. تنها  ــورها اس ــل دايناس ــى مانده نس ــاب، باق ــى نظير و كمي ــده ب  اين خزن

ــك و باهوكالت  ــگان، كالنى راس ــتر در ميان باتالق هاى دل ــاح ايرانى بيش تمس
ــه داراى ــراى منطق ــت.گاندو ب ــز اس ــهر متمرك ــرباز و ايرانش ــه س و رودخان
 ارزش ملى و بين المللى است، طول اين جانور به چهار متر هم مى رسد كه حدود 

نيمى از بدن آن را دم قوى حيوان تشكيل داده است.
ــاب مى آيد.  ــه هاى چابهار به حس ــا مريخى از ديگر جاذب كوه هاى مينياتورى ي

اين سلسله كوه ها از منطقه كچو تا خليج گواتر به موازات دريا پيش رفته است.
ــان تداعى مى كند.  ــاه را براى انس ــرى از كوه هاى كره م كوه هاى مريخى مناظ
ــايش خاص آن موجب ايجاد شيارها و  جنس رسوبات اين كوه ها و همچنين فرس
تراش هاى زيبايى شده است كه گويى نقاشى زبردست آن را به تصوير كشيده است.
رنگ تقريبا سفيد كوه با واريزه هاى بسيار در پاى آن وجود گرما و حرارت و شرجى 

هوا و رطوبت نسبتا باال و سوى ديگر آن دريا كه به اين منظره آغوش گشوده است، 
مناظرى رويايى و تخيلى را در ذهن بيننده پديد مى آورد.

گردشگرى ورزشى - موج سوارى
ــته  ــت. اين ورزش در دس ــرفينگ) از ورزش هاى روى آب اس ــوارى (س موج س
ورزش هاى مهيج و خطرناك جاى مى گيرد و از سال1950 ميالدى كه به عنوان 
ــاله بر تعداد طرفدارانش افزوده مى شود.  ــد، هر س ــتقل اعالم ش ــته مس يك رش
موج سوارى در ايران در آب هاى شمالى و جنوبى به صورت محدود انجام مى شود. 
بهترين موج هاى آب هاى ايران متعلق به درياى عمان و در محدوده چابهار است. 
كيفيت اين موج ها به قدرى مطلوب اين رشته ورزشى است كه گاهى موج سواران 

حرفه اى را از ساير نقاط جهان به خود جذب مى كند. 
فوتبال ساحلى، دو، واليبال ساحلى، فوت وال ( واليبال با پا )، تنيس ساحلى، كبدى 
ــاحلى از ديگر ورزش هايى است كه با سفر به چابهار مى توان  ساحلى و هندبال س

آنها را ديد يا بازى كرد.
گردشگرى صنايع دستى

سـوزن دوزى: صنعت دوخت طرح، زيبا و منقش روى پارچه با نوارهاى طاليى، 

سوزن دوزى و گالبتون دوزى نام دارد. روش كار به اين صورت است كه ابتدا نقش 
را روى پارچه انداخته و پارچه را روى دايره اى چوبى به نام كم مى اندازند و با كش 

محكم كرده و با استفاده از نخ هاى رنگى،گالبتون دوزى مى كنند.
ــمار مى رود كه  ــردى در منطقه چابهار به ش ــوزن دوزى از هنرهاى زيبا و كارب س
با دوخت هاى سنتى ساير نقاط ايران متفاوت است و اصطالحا به آن بلوچى دوزى 
مى گويند. هر دختر بلوچ از كودكى به آموختن اين هنر مى پردازد. بر اين اساس 
تمام زنان بلوچ به سوزن دوزى اشتغال داشته و لباس هاى خود را تزيين مى كنند. 
از ديگر هنرهاى دستى چابهار مى توان به معرق صدف، حصيربافى، سكه دوزى، 

گليم بافى، چاربافى و طالسازى اشاره كرد.
تماشاى اسكله هاى ماهيگيرى

چابهار به دليل موقعيت جغرافيايى اش چند اسكله ماهيگيرى دارد. در ميان اين 
اسكله ها سه اسكله تپس، رمين و بريس بسيار ديدنى و جالب است. صيد و صيادى 
از جاذبه هاى مهم فرهنگى در چابهار است كه با زندگى روزمره مردم محلى پيوند 
ــراى صيد به دريا  ــكله هاى چابهار مى توان ماهيگيرانى كه ب ديرينه دارد. در اس
ــت پر باز مى گردند را تماشا كرد و گاهى به همراه شان عازم دريا  مى روند يا با دس

شد. 
گردشگرى غذا - خوراك هاى محلى

خوراك هاى محلى چابهارى ها با توجه به اقليم و شيوه معيشتى شان بر محصوالت 
ــا از مهم ترين  ــه دارد. خوراك خرم ــن خرما تكي ــه ماهى و همچني دريايى خاص
ــت. كنك نيز نوعى  خوراك هاى چابهار و تركيبى از خرما، نان، برنج و حبوبات اس
حلواست كه از خرما، كنجد، بادام و پونه تشكيل شده است. از ديگر غذاهاى سنتى 

ــودوده، بتوهوارى، ماشينگ، پاكگين ماهيك،  اين منطقه مى توان به بتوماش، ش
كورك، گلوهك، ناروش، كيش و دلگ اشاره كرد. متاسفانه تمام خوراك هاى محلى 
ــدن در خانه هاى محلى را  ــود و اگر شانس مهمان ش در رستوران ها پيدا نمى ش
به دست آوريد، مى توانيد از خوردن شان لذت ببريد. جدا از خوراك هاى محلى، 
ــتوران ها پيدا كرد كباب  ــانى مى توان در رس يكى از غذاهايى كه در چابهار به آس
كوبيده است. گوشت دام هاى اين منطقه به دليل تغذيه و آب و هواى خاصش بسيار 
لذيذ و خوش طعم است. بر اين اساس باكيفيت ترين و لذيذترين كباب هاى كوبيده 

ايران را در چابهار امتحان كنيد.

چابهـار؛ بهشتى ناشناخته
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