
No. 1844  April 25 . 2016    16 PagesSociety. Cultural Newspaperzayanderoud8108@gmail.com

دوشنبه  6  اردیبهشت    1395 | 17 رجب   1437      شمار ه  1844  | 16  صفحه  |  قیمت:1000 تومان
روزنامه فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی

گزارش زاینده رود از خالقیتی که در حجره دومتری زنده شد؛

نقش چوگان روی برگ، 
رقم می خورد
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تمتع باید حفظ شود
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اجرای ۳۰ نمایش خیابانی و 
نقالی خوانی 

در سطح شهر اصفهان 
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تک گل دقیق��ه 89 منوچهری، پ��س از هفته ها 
شادی پیروزی را به اردوی زردپوشان آورد.  نفت 
در حالی به مصاف س��پاهان می رف��ت که برای 
کسب سهمیه آس��یایی نیاز مبرمی به سه امتیاز 

این دیدار خانگی داشت و در سوی دیگر...

به نق��ل از پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت 
جمه��وری، جمهوری اس��المی ای��ران و 
جمهوری آفریق��ای جنوبی برای توس��عه 
روابط دوجانبه، 8 س��ند و یادداشت تفاهم 
همکاری به امضا رساندند. اسناد و یادداشت 

تفاهم های همکاری بین ته��ران و پرتوریا 
توسط مقامات ارش��د دو کشور و در حضور 
حجت االس��الم والمس��لمین دکتر حسن 
روحان��ی و آق��ای جاکوب زوما امضا ش��د. 

یادداشت تفاهم همکاری...

نحسی زرد تمام شد؛
 سه امتیاز به نام سپاهان،

 به کام ذوب آهن
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پ��در عل��م کوی��ر شناس��ی ای��ران گف��ت: س��ال 
ه��ا زمی��ن ه��ای ش��رق اصفه��ان ب��ا ک��ود ازت و 
فس��فر ب��رای کش��ت آبی��اری م��ی ش��ده اس��ت، 
 قطع��ا اکنون گ��رد و خاک��ی ک��ه از این خ��اک بلند 

می شود فسفر دارد و سرطان زاست...

پدر علم کویر شناسی ایران:
ریزگردهای شرق 

اصفهان سرطان زاست

با حضور روحانی و جاکوب زوما؛
ایران و آفریقای جنوبی 8 سند
و یادداشت تفاهم امضا کردند
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معاون کل نهاد ریاست جمهوری گفت: کسانی که امروز 
به عنوان عالم و اندیش��مند وارد صحنه شده اند و از برجام 
انتقاد می کنند آن روزی ک��ه قطع نامه ها علیه ایران صادر 
می شد کجا بودند؟به گزارش ایس��نا، مرتضی بانک اظهار 
کرد: برای کسانی که عالقه مندند این پیروزی بزرگ ملت 
ایران در صحنه سیاسی و اقتصادی دنیا را به ضعف تبدیل 
کنند، متاس��ف هس��تم. جای تعجب دارد ک��ه عده ای از 
نیروهای داخلی همچنان رفتارشان مطابق با کسانی است 

که با توسعه و رشد این کشور مخالف هستند.
وی ادامه داد: چگونه این موفقیت های بزرگ را در صحنه 
سیاسی که با حفظ همه منافع ملی و دستاوردهای کشور 
بوده به عنوان نقطه ضعف معرفی می کنند.این صدا و سیما 
کدام میزگرد را تش��کیل داد که حداقل آنه��ا را نقد کند. 
آنهایی که می پرسند سیاست هایش��ان به قطعنامه منجر 
می شود و وقتی قطعنامه ها بر اساس باورها و تحلیل های 
غلط شان علیه این کشور صادر شد گفتند کاغذ پاره است، 
امروز کجا هستند؟ بانک ادامه داد: این آقایانی که امروز به 
عنوان عالم و اندیشمند وارد صحنه شدند و از برجام انتقاد 
می کنند آن روزها کج��ا بودند؟ آی��ا در تریبون های نماز 
جمعه در آن زمان به ای��ن موضوعات پرداخته اند که حاال 
امروز از این تریبون ها که هدفش��ان تضعیف دولت است، 

برای نقد برجام استفاده می شود؟

وی همچنی��ن تاکید ک��رد: موفقیت برجام توس��ط این 
دولت انجام شد و سیاس��ت داخلی همین دولت انتخابات 
موفقیت آمیزی داشت و قطعا در اقتصاد هم سیاست های 
دولت موفق می شوند و آنهایی که جز به تقابل با خارج فکر 
نمی کنند نگران این هستند که با موفقیت اقتصادی دولت 

حنای شان دیگر رنگی نداشته باشد.
معاون کل نهاد ریاست جمهوری در ادامه یادآور شد: تنها 
سه ماه است که برجام مصوب ش��ده و باید پرسید آیا 36 
ماه تخریب اقتصاد کش��ور که در آن دولت، با قطع نامه ها 
علیه ایران ایجاد ش��د در این مدت بازس��ازی می ش��ود؟ 
آیا توفیق اقتصادی به ضرر کش��ور اس��ت؟ وقتی عده ای 
فقط درباره تقابل با جهان صحبت می کنند معلوم اس��ت 
 که س��رمایه گذاران خارج��ی به کش��ور نمی آیند و حتی 
س��رمایه گذاران داخلی نی��ز تحریک می ش��وند که وارد 

صحنه نشوند.
کس��انی به دولت انتقاد می کنند که سیاس��ت هایش بر 
اساس اقتصاد مقاومتی نیس��ت. زمانی که با حرفهایشان 
اج��ازه س��رمایه گذاری در کش��ور را نمی دهن��د آیا این 
رفتارش��ان تخریب اقتصاد مقاومتی به حساب نمی آید؟ 
البته این تبلیغات منفی که ب��ه نظر کور می آید تاثیرگذار 
نخواهد بود؛ چرا که برنامه های اقتص��ادی دولت با وجود 
نقایص زیادی که در کش��ور وجود دارد منطقی و اصولی 

اس��ت. وی با بی��ان اینک��ه رش��د 5 درصدی ک��ه دولت 
پیش بینی کرده قابل تحقق اس��ت، افزود: همین افزایش 
صادرات نفت و رش��د اقتصادی را نمی بینن��د و فراموش 
کرده اند که با نفت 120 دالری و 45 درصد تورم و رش��د 
منفی دولت را تحویل داد ه اند. آنقدر با موضوعات سیاسی 
برخورد می کنند که می گوین��د کاهش قیمت هم حاصل 
برجام است و می خواهند همه عناصر را در نظر بگیرند که 
بگویند برجام موفق نب��وده. باید به آنها گفت که آن طرف 
بایس��تید و مثل اس��رائیل رفتار کنید چرا می گویید من 
نیروی داخلی هستم و برای تخریب جریان سیاسی مقابل 

خود تحلیل های من درآوردی می کنید.
 بانک همچنین اظه��ار کرد: افزایش ق��درت خرید مردم 
با هدف فعال س��ازی واحدهای صنعتی و حفظ و کاهش 
تورم و مش��ارکت سیس��تم های مالی و پولی برای آینده 
کشور از برنامه های دولت اس��ت تا با افزایش قدرت خرید 
مردم تولیدات داخلی مصرف ش��ود و واحدهای صنعتی 
بتوانند با تمام ظرفیت کار کنند. ضمن اینکه دولت برای 
حدود 7 الی 8 هزار واحد صنعتی هدفگذاری کرده تا آنها 

را فعال کند.
معاون کل نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: دولت تدبیر 
و امید توجه ویژه ای به کشور دارد که بتواند نیاز داخلی و 
حتی خارجی را تامین کند و هدفگذاری دولت عبور از یک 

بحران بسیار نگران کننده که امکان داشت شرایط کشور 
را به بن بست بکشاند بود. امروز شاهد این موفقیت هستیم 
و اگر بخواهیم اقتصاد کشور را بر اساس رهنمودهای مقام 
 معظم رهب��ری که بر اقتص��اد مقاومتی یعن��ی درون زا و 
 برون گرا بودن تاکید دارند توجه داش��ته باش��یم یکی از

 مهم تری��ن این بخش ه��ا که در ای��ن اقتص��اد می تواند 
موثر باش��د صنعت خ��ودرو اس��ت. وی در بخش دیگری 
از صحبت های خود با تش��کر از کارگ��ران، متخصصان و 
مدیران شرکت س��ایپا افزود:  افزایش س��هام این شرکت 
نتیجه مدیریت و نگاه تخصصی است که مدیران با سابقه 
 در صنعت خ��ودرو با تکیه ب��ر متخصصی��ن، برنامه های

 آینده نگر و توسعه محور صنعت خودرو را احیا کرده اند.
معاون کل نهاد ریاس��ت جمهوری همچنین خاطر نشان 
کرد: متاسفانه صنعت خودرو را به دلیل برخی سیاست ها 
که بعضا احساس می شد به ضرر منافع ملی بوده به سمتی 
بردند که ای��ن صنعت ملی تبدیل ب��ه یک صنعت ضعیف 
شود تا پس از آن به سرمایه شخصی تبدیل شود. درست 
است که سیاست دولت باید در جهت خصوصی باشد، اما 
نه اینکه یک صنعت ملی را تضعیف کنیم. خوش��بختانه 
مدیران صنعت خودرو این صنعت تضعیف شده را دوباره 
به یک صنعت قدرتمند و تاثیرگ��ذار تبدیل کردند. بانک 
ادامه داد: بعضی دوستان بعضا اظهاراتی می کنند که شاید 
تا حدودی معتبر باشد،اما وقتی نقد می کنند که چرا بیش 
از پیش از صنعت خودرو حمایت می شود به نظر می رسد 
به جوانب مختلف این موضوع توجه ندارند و صرفا به تولید 
توجه می کنند. صنعت خودرو می تواند با در خدمت گرفتن 
نیروهای تخصصی اقتصاد کشور را در منطقه و دنیا مطرح 
کند و ارزش افزوده را در دانش��گاه ها باال ببرد. این صنعت 
هر روز دچار تحول می شود و به سادگی نمی توان از کنار  
آن عبور کرد. البته حتما باید به سمت تجاری شدن و اداره 
ش��دن به صورت خصوصی پیش برود، اما از طرفی حتما 

باید چتر حمایتی برای آن به وجود بیاید.
معاون کل نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه نباید اجازه 
داد صنعت خودرو در کشور تضعیف ش��ود، گفت: به نظر 
می رس��د سیاس��ت های عمومی دولت دقیق بوده است و 
بر عکس، کسانی در اواخر دوره های قبل، این صنعت را با 
مخاطراتی مواجه کرده بودند. من از دیدن آزمایشگاه های 
تخصصی و وجود متخصصین کارآمد در سایپا خوشحال 
شدم و توصیه ام این اس��ت که به بخش تحقیق و پژوهش 
و برندس��ازی و نگاه به آینده با بهره بری از فکر و اندیش��ه 
متخصصان اعتماد ش��ود، چون اقتص��اد مقاومتی یعنی 
همین که به س��رمایه بزرگ داخلی که داریم نگاه و از آن 
استفاده کنیم و اجازه دهیم اندیشه های علمی و تخصصی 

بروز پیدا کند.

اخبار کوتاه

 ش��به نظامیان داعش 250 دخترعراق��ی را به دلیل امتن��اع از ازدواج
 با اعضای این گروه به همراه خانواده هایشان اعدام کرد.

به گزارش ایسنا،  سخنگوی حزب دموکرات کردستان به آژانس خبری 
اهل البیت گفت: به این دختران گفته شده بود یا باید برده جنسی شوند 

یا کشته می شوند.
وی گفت: دست کم 250 دختر توسط داعش به دلیل امتناع از ازدواج 
با اعضای این گروه و تبدیل ش��دن به برده جنس��ی کش��ته شده و در 
برخی از موارد نی��ز خانواده های این دختران به دلی��ل ممانعت از این 

اقدام کشته شدند.
زینب بانگورا،  نماینده ویژه سازمان ملل در امور خشونت های جنسی 
در مناطق درگیر جنگ گفت: داعش از خشونت های جنسی به عنوان 
ابزار تاکتیکی برای ایجاد رعب و وحشت در مناطق تحت کنترل خود 

استفاده می کند.
وی ادامه داد: داعش به صورت منظم از دختران به عنوان برده جنسی 
اس��تفاده می کند.البته این نخس��تین نمونه ایجاد رعب و وحش��ت و 

خشونت علیه زنان توسط داعش نیست. 
در نوامبر 2015 نیز سازمان ملل گزارش داد که دست کم یک دختر به 
دلیل امتناع از برده جنسی شدن، زنده زنده سوزانده می شود.به تازگی 
نیز اخباری از اقدام جدید داعش در اعدام نیروهایش با فریز کردن آنها 

منتشر شده است.
خبرگزاری عراقی الس��ومریه نیوز گزارش داده اس��ت ک��ه 45 عضو 
 داعش ک��ه قص��د داش��تند از میدان نب��رد در ع��راق ف��رار کنند به
  اعدام محکوم ش��دند، اما به روش��ی متف��اوت. این بار آنه��ا به مدت
  24 س��اعت در فریزره��ای س��ردخانه موص��ل محب��وس ش��دند تا

 مرگ��ی تدریج��ی و رن��ج آور را تجربه کنند. س��پس اجس��اد آنها در 
 ورودی شهر موصل گذاشته ش��د تا هش��داری برای تروریست هایی 

باشد که فکر فرار در سر دارند.
 براس��اس گزارش های رس��انه ای روش های اعدام وحش��یانه داعش
  ش��امل غرق کردن اس��را در قفس، بس��تن اس��رای زان��و زده با یک
  ن��وار انفج��اری و زن��ده زن��ده س��وزاندن گروگان ه��ا در قف��س

 است.

داعش 250 دختر عراقی
را اعدام کرد

رییس جمهوری آمری��کا اعزام هرگونه نی��روی زمینی 
آمریکایی به س��وریه را رد و عنوان کرد: اقدامات نظامی 
به تنهایی برای حل مسایل س��وریه کافی نخواهند بود.

به گزارش ایس��نا، باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا 
در مصاحبه با شبکه خبری بی بی سی در این باره گفت: 
برای آمریکا یا انگلیس اعزام نیروی زمینی به س��وریه و 
ساقط کردن رژیم بش��ار اس��د، رییس جمهوری فعلی 
این کشور یک اشتباه خواهد بود.اوباما همچنین اذعان 

 کرد که شکس��ت داعش در 9 م��اه باقیمان��ده از دوران 
ریاست جمهوری وی ممکن نخواهد بود.

وی اما تاکید کرد: به آرامی می توان مناطق تحت کنترل 
داعش را کاه��ش داد.ریی��س جمهوری آمری��کا که به 
منظور س��فری س��ه روزه به انگلیس س��فر کرده است، 
می گوید: در حال حاضر ش��رایط سوریه بس��یار درد آور 
بوده و از جنبه های مختلف پیچیده اس��ت.اوباما معتقد 
است که شرایط فعلی س��وریه راه حل ساده ای ندارد.وی 

در این مصاحبه درباره حل مسئله سوریه گفت: برای حل 
مشکالت طوالنی مدت این کشور راه حل نظامی و استقرار 

نیروهای زمینی ما تاثیرگذار نخواهند بود.
وی ادامه داد: با این حال، ائتالف بین المللی ضد داعش به 
حمالت هوایی خود علیه مواضع این گروه تروریستی در 
مراکزی چون رقه ادامه خواهد داد و تالش خواهد کرد تا 
مناطق تحت حضور شبه نظامیان این گروه را منزوی کند 
و تا حد ممکن راه های ورودی و خروجی نیروهای خارجی 

داعش را به اروپا مسدود کند.
اوباما می گوی��د: جامعه جهانی باید به تداوم فش��ار خود 
بر گروه های درگیر از جمله روس��یه، ای��ران و گروه های 
مخالفان میانه رو برای انجام مذاکرات و تکمیل روند انتقال 
سیاسی در این کشور ادامه دهد.در عین حال خود اوباما 

تاکید می کند که این مسئله بسیار دشوار است.
رییس جمه��وری آمری��کا در ادام��ه مصاحب��ه خود از 
کش��ورهایی که هنوز اقدامی علیه داعش در س��وریه را 
تصویب نک��رده و از آمریکا می خواهند تا ب��ه تنهایی در 
مورد این مسئله دس��ت به انجام اقدام بزند، انتقاد کرد.

وی توضیح داد: سوریه یکی از چندین مسئله ای است که 
ماهیتی فراملی دارد و به همین دلیل هم پاسخی فراملی 
می طلبد.اوباما در این باره ادامه داد: بسیاری از افراد تمایل 
دارند تا باور کنند این آمریکاست که می تواند این مسئله 

را به تنهایی حل کند، اما حقیقت این اس��ت که بدون 
همکاری و اتحاد، ما برای حل این مس��ئله بسیار بسیار 

ضعیف خواهیم بود.
رییس جمهوری آمریکا درباره گروه تروریستی داعش نیز 
عنوان کرد: من نمی توانم پیش بینی کنم که طی 9 ماه 
آینده مبارزه با داعش به نتیجه ای عملی به معنی شکست 
این گروه خواهد رس��ید چ��را که متاس��فانه حتی گروه 
کوچکی از این افراط گرایان اگر برای مردم آماده باشند 

می توانند در شهرهای ما دست به انتقام گیری بزنند.
وی اما همچنان تاکید کرد ک��ه می توان با آرامی مناطق 
تحت عملیات داعش را به خصوص در موصل و رقه محدود 
کرد مناطقی که به عنوان قلب تپنده این گروه تروریستی 
شناخته می شوند. دست کم 250 هزار تن طی پنج سال 
درگیری در سوریه کشته ش��ده و بیش از میلیون ها نفر 
آواره شده اند. آمریکا و سازمان ملل نگرانند که آتش بس 
شکننده بین نیروهای دولتی و شورشیان و مخالفان این 
کشور که از ماه فوریه عملی شد ادامه نیابد.مذاکرات فعلی 
صلح بین دولت و اتباع مخالفان سوری تا هفته آینده در 
ژنو ادامه خواهند داش��ت اما نمی توان نادیده گرفت که 
این مذاکرات گفت وگوهای تلخی را در برداش��ته است.

نمایندگان مخالفان سوری و نیروهای شورشی داخلی این 
کشور دولت را مکررا به نقض آتش بس متهم می کنند.

معاون آموزش نیروی زمینی ارتش گفت: ارتش به آن توان و بالندگی رسیده 
که بنا بر تدبیر و دس��تور فرمانده معظم کل قوا  در مأموریت های مستشاری 
 نیز حضور پیدا ک��رده و در کنار س��پاه پاس��داران  به ایفای نق��ش بپردازد .

به گزارش رواب��ط عمومی  وزارت دفاع ، معاون آم��وزش نیروی زمینی ارتش 
در جمع مدی��ران و کارکنان  وزارت دفاع با گرامیداش��ت ی��اد و نام حضرت 
امام و ش��هدای انقالب اس��المی و هش��ت س��ال دفاع مقدس اظهار داشت: 
 انقالب شکوهمند اسالمی در کشوری روی داد که جزیره ثبات آمریکا بود و 
طبیعتا ارتش ایران نیز وظیفه ای جز حفظ این ثبات نداشت و همه هزینه های 
 مادی رژیم گذش��ته نیز بر اس��اس همین وظیفه به پای ارتش ریخته ش��ده

 بود.
 وی  با اش��اره به اینک��ه از دس��ت دادن ارتش ای��ران  تنها یکی از خس��ارات 
 سنگین نظام سلطه به واس��طه پیروزی انقالب اس��المی بود ، افزود: دشمن 
 با آگاهی از این موضوع تالش همه جانبه ای را برای انحالل ارتش آغاز کرد، اما
  حضرت ام��ام خمین��ی )ره( ک��ه  پیش از انق��الب توانس��ته بود  ب��ا برخی
  چهره ها که بعده��ا در رأس ارتش قرار گرفتند ، ارتباط داش��ته باش��ند  این
  توطئه ش��وم را خنثی کردند .مع��اون آموزش نیروی زمینی ارتش  با اش��اره
  به اینک��ه نظام س��لطه از همان ف��ردای انق��الب ، مرزهای کش��ور را نا امن
  کرد ، ادام��ه داد: در آن مقطع س��پاه هنوز ش��اکله خ��ود را نیافت��ه بود، لذا
  تنها نه��ادی که می توانس��ت منس��جم مقابل ای��ن توطئه بایس��تد   ارتش

 بود .
وی اضافه کرد : از 46 هزار شهید ارتش ، بیش از 2 هزار نفر آنان مربوط به فاصله 

زمانی پیروزی انقالب تا آغاز جنگ تحمیلی است که این موضوع ، از یک طرف 
نشان دهنده اهمیت مقابله حضرت امام با انحالل ارتش و از یک طرف نقش و 

کارکرد ارتش در آن مقطع است .
پیمبری  مقطع فرار بنی صدر و ش��کل گیری عملیات های بزرگ را  تجربه ای 
ارزشمند از همگرایی ارتش و سپاه توصیف  کرد و گفت: در طول دفاع مقدس   
عملیات های بزرگی چون آزادی خرمش��هر و فتح فاو را داشتیم که امروز در 

برخی از دانشگاه های نظامی جهان تدریس می شود .
وی  با تأکید بر اینکه هشت سال دفاع مقدس س��بب شد  تا  کسی فکر تجاوز 
به ای��ران را در خاطرش نپروران��د ، تصریح ک��رد : جوانان مراقب باش��ند در 
محاسبات ش��ان اش��تباه نکنند  چرا که چیزی به نام »هم��ه گزینه روی میز 

است« وجود ندارد.
 پیمبری در بخش دیگ��ری از س��خنانش  از ارتش به عنوان نه��ادی مکتبی
  و ارزش��ی ، صاحب دان��ش روز ، باتجرب��ه ، کارآم��د ، فرمانب��ردار و متدین و

 حزب الهی نام برد و با اشاره به ش��رایط منطقه ، شیطنت های نظام سلطه در 
غرب آس��یا را بخش��ی از تالش آنان برای جلوگیری از نفوذ انقالب اسالمی 

دانست.
وی  به ذکر خاطره ای از امیر سپهبد صیاد شیرازی پرداخت و ادامه داد: زمانی 
س��رودی را آماده کرده بودیم که در آن آمده بود  ارتشی و سپاهی ، دو لشکر 

الهی، اما شهید صیاد گفت  بگویید  یک لشکر الهی .
معاون آم��وزش نی��روی زمینی ارت��ش در پایان س��خنان خود با اش��اره به 
دستاوردهای وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: امروز اگر 

نیروهای مسلح اقتدار و توانمندی خود را به رخ دشمن می کشند  نتیجه تفکر 
انقالبی ، دانش و تالش شبانه روزی دانشمندان و یکایک کارکنان وزارت دفاع 

و پشتیبانی نیروهای مسلح است .

معاون نیروی زمینی ارتش:

دستور فرمانده کل قوا  ، برای انجام مأموریت های مستشاری ارتش در کنار سپاه

رییس جمهوری آمریکا:
اعزام نیروی زمینی به سوریه اشتباه است

به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، جمهوری اسالمی ایران و 
جمهوری آفریقای جنوبی برای توسعه روابط دوجانبه، 8 سند و یادداشت 

تفاهم همکاری به امضا رساندند.
اسناد و یادداشت تفاهم های همکاری بین تهران و پرتوریا توسط مقامات 
ارشد دو کشور و در حضور حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی 

و آقای جاکوب زوما امضا شد.
 یادداش��ت تفاه��م هم��کاری در زمینه تج��ارت و صنعت، یادداش��ت

 تفاه��م ایجاد کارگ��روه مش��ترک س��رمایه گذاری، یادداش��ت تفاهم 
همکاری های کشاورزی، یادداشت تفاهم مدیریت منابع آب، یادداشت 
 تفاه��م همکاری های بیم��ه ای، یادداش��ت تفاه��م تب��ادل اطالعات

  مالی مربوط به پولشویی، یادداش��ت تفاهم بین پژوهشگاه صنعت نفت 
 و پتروس��ا و برنامه همکاری در زمینه فرهنگ و هنر، اسنادی بودند که

 دو کش��ور برای ش��تاب بخش��یدن به همکاری های دوجانبه، به امضا 
رساندند.

 به گزارش ج��ام نی���وز، تایم��ز اس��رائیل )timesofisrael( اظهارات
 سید محمود علوی، وزیر اطالعات ایران، در مصاحبه با تلویزیون لبنانی 
المیادین را منعکس کرد.این رس��انه صهیونیس��تی گزارش خود را زیر 
عنوان »گفته می شود، بشار اسد پیشنهاد پناهندگی به ایران را رد کرده 
است« تنظیم و منتشر کرد.در ابتدای این نوشتار می خوانیم: ایران اعالم 
کرد به بشار اسد، رییس جمهور سوریه پیش��نهاد داده تا با خانواده اش 
به جمهوری اسالمی پناهنده شود، اما این پیشنهاد توسط اسد رد شده 
است.براساس این گزارش، سردار قاسم س��لیمانی، فرمانده سپاه قدس 
ایران به اسد پیشنهاد داده به همراه خانواده اش به ایران بیاید و نیروهای 
خود را در جنگ علیه تروریست ها را، از تهران رهبری کند.به گفته آقای 
علوی، رییس جمهور سوریه این پیش��نهاد را نپذیرفته و گفته، خانواده 
من با دیگر خانواده های سوری فرقی ندارند و ما به حضور در دمشق ادامه 

خواهیم داد.
وزی��ر اطالع��ات ای��ران در بخش دیگ��ری از س��خنانش تاکی��د کرد: 
 داعش از پایتخت غیررس��می خود در سوریه یعنی ش��هر رقه مشغول 
 توطئه چینی و دسیس��ه علیه تهران بوده و چندین ب��ار تالش کرده که

 »تیم های تروریس��تی« را ب��ه ایران بفرس��تد.وی افزود: اگ��ر ایران با 
تروریسم در س��وریه و عراق نجنگند باید این کار را در خاک خود انجام 
 دهد.آقای علوی گفته، این وضعیت ادام��ه یافتن نقش آفرینی ایران در

 درگیری های سوریه را به عنوان یک مسئله مرتبط با امنیت ملی توجیه 
می کند.

با حضور روحانی و جاکوب زوما؛

ایران و آفریق�ای جنوبی 8 س�ند و 
یادداشت تفاهم امضا کردند

بشار اسد پیشنهاد
سردار سلیمانی را رد کرد

خبر

انتقاد شدید معاون کل نهاد ریاست جمهوری از منتقدین برجام



اخبار فوالد
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مرکز نسوز  شرکت فوالد مبارکه نخستين گام را در ابتداي سال 95 محکم 
برداش��ت و موفق به ثبت رکورد مصارف  نس��وز به مقدار 6/4 کيلوگرم بر 
 تن مذاب در ناحيه فوالدسازي ش��د و اين در حالي است که رکورد قبلي 
 به مي��زان 6/48 کيلوگ��رم بر تن م��ذاب در آب��ان ماه س��ال 94  محقق 

شده بود.
ايرج مختارپور مدير مرکز نسوز شرکت فوالد مبارکه با اعالم اين خبر افزود: 
 فوالد مبارکه همانند ديگر کارخانه هاي فوالدس��ازي ش��رايط سختي را 
از نظر اقتصادي تجربه مي کند و در اين ميان شرکت هايي موفق به عبور 
از اين بحران مي شوند که عملکرد مناس��بي در مديريت هزينه هاي خود 
داشته باشند، بنابراين از آنجايي که مصارف مواد نسوز يکي از اقالم پرهزينه 
توليد فوالد محسوب مي ش��ود، کاهش ضريب مصرف آن در اين شرايط 
سخت و پرچالش، مي تواند کمکي براي مقابله و پشت سرگذاشتن بحران 
موجود باشد. ايشان تصريح کرد: کسب اين رکورد حاصل تعامل و ارتباط 
تنگاتنگ واحدهاي تعميرات نسوز ناحيه فوالدس��ازي با اصالح روش ها 
و دس��تورالعمل هاي کاري و همچنين بازرس��ي هاي مداوم تجهيزات و 
 نيز همکاري واحد خريد مواد اوليه در جهت تامين مواد نس��وز با کيفيت 
بوده است. مختارپور در پايان ضمن تش��کر از همراهي کساني که در اين 
موفقيت، اين واحد را همراهي کردند، اظهار اميدواري کرد با رعايت کليه 
 اصول و موارد ايمني اين رکوردها ادامه داش��ته تا ب��ا کاهش هزينه هاي 
تمام شده فوالد، قدرت رقابت با س��اير کارخانه هاي فوالدسازي افزايش 

پيدا کند.

رحيم عبدي مدير ناحيه آهن سازي از کسب رکورد توليد آهن اسفنجي در 
ناحيه آهن سازي خبر داد و گفت: در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل، 
با همت غيورمردان عرصه صنعت در واحدهاي احيا مستقيم 1 و 2  رکورد 
توليد آهن اس��فنجي در فروردين ماه 1395 به ميزان 649  هزار و 359 

تن  به ثبت رسيد.
ايش��ان افزود: رکورد قبلي مجموع توليد آهن اسفنجي در ارديبهشت ماه 

1394 به ميزان 625 هزار و 275 تن محقق شده بود.
بنابرهمين گزارش، فتحي رييس واحد احيا مس��تقيم شماره 2 نيز افزود: 
رکورد ماهانه توليد آهن اسفنجي در واحد احيا مستقيم 2 ) مگامدول هاي 
شهيد خرازي ( به ميزان 215 هزار و 987تن در فروردين 95 محقق شد 
که نسبت به رکورد قبلي توليد آهن اس��فنجي اين واحد که در اسفندماه 
1394، به ميزان 206 هزار و 547  تن به ثبت رسيده بود، رکورد جديدي 

را براي اين واحد رقم زد.
ايش��ان در پاي��ان از کلي��ه واحدهاي��ي ک��ه در ثب��ت اي��ن رکورده��ا 
 هم��کاري الزم را ب��ا اي��ن ناحي��ه داش��ته ان��د تش��کر و قدردان��ي 

کرد.

کسب رکورد جديد مصارف نسوز 
در شرکت فوالد مبارکه

کسب رکورد توليد آهن اسفنجي 
در ناحيه آهن سازي
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تخصيص يارانه صادراتي
به شير و محصوالت لبني

 کمبود واکسن در بخش دام 
دردسر ساز شد

خبر انحصار صادرات ماهيان 
خاوياری کذب است

وزير جهادکش��اورزي گفت: به منظور تخصيص يارانه صادراتي به ش��يرخام و 
فرآورده هاي لبني با معاون اول رييس جمهوري و وزير صنعت و معدن و تجارت 

مکاتبه شده است.
محمود حجتي در حاش��يه امضاي تفاهمنامه همکاري وزارت جهادکشاورزي 
 و س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران، در جمع خبرنگاران در پاس��خ به پرسش��ي 
مبني بر اينکه گفته مي شود صنايع لبني به جاي شير خام از شير خشك استفاده 
مي کنند و ميزان خريد شير خام کاهش پيدا کرده است، گفت: اطالعات وزارت 

جهادکشاورزي و گمرك جمهوري اسالمي اين موضوع را تاييد نمي کند.
وي افزود: ساليانه 9 تا10 ميليون تن ش��يرخام در کشور توليد مي شود که 7 تا 
8 هزار تن واردات شيرخش��ك در کنار اين ميزان حجم توليد ش��يرخام، بسيار 
ناچيز است. امکان دارد اين حجم از شيرخشك براي مصارف خاص مانند تغذيه 
نوزادان وارد شده باشد. واردات شيرخشکي که بخواهد در عمليات تجاري تبديل 
به محصوالت لبني شود، ممنوع است. وزير جهادکشاورزي گفت: در حال حاضر 
کارخانه ها شيرخام خريداري مي کنند، اما با چند اتفاق روبه رو شده ايم. نخست 
توليد شيرخام کشور افزايش پيدا کرده و دوم اين که بازار جهاني دامپ شده و به 
همين دليل صادرات ما کاهش پيدا کرده است. حجتي ادامه داد: درحال حاضر 
کشورهاي همسايه و حتي کش��ورهاي اروپايي به صادرات فرآورده هاي لبني 
 خود يارانه هاي صادراتي زيادي پرداخت مي کنند که در اين زمينه دو مکاتبه 
با معاون اول رييس جمهوري به عنوان مس��ئول ش��وراي عالي صادرات و وزير 

صنعت و معدن و تجارت به عنوان متولي توسعه تجارت داشته ام.

مدير عامل اتحاديه صنعت دامپروری کش��ور گفت: کمبود واکس��ن و 
 نبود مديريت شرايط را برای شيوع بيماری تب برفکی و افزايش تلفات 

در بخش دام فراهم کرده است.
جواد آزاد مدير عامل اتحاديه صنعت دامپروری کشور با اشاره به شيوع 
تب برفکی اظهار داشت: اکثر استان های کش��ور در بخش دام سنگين 
و سبك، درگير شيوع بيماری تب برفکی هستند، اما می توان گفت که 
استان های غربی کشور کانون ش��يوع اين بيماری است. وی افزود: آمار 
صحيحی از ميزان شيوع بيماری و تلفات وجود ندارد، اما نبايد فراموش 
کرد که  نبود مديريت و کمبود واکسن داخلی چنين شرايطی را در بين 
دام ها فراهم کرده، اما قرار است که اتحاديه دامداران500 هزار واکسن 
در راس��تای جلوگيری از ش��يوع اين بيماری وارد کند. آزاد با اشاره به 
 تاثير شيوع تب برفکی در قيمت دام بيان کرد: شيوع بيماری تب برفکی 
و به دنبال آن کاهش عرضه دام در بازار تاثير چندانی در قيمت ها نداشته 
و گفتنی است که اين بيماری در بين دام سبك و سنگين در فصل گرما 
 کاهش پيدا خواهد کرد. مديرعامل اتحاديه صنعت دامپروری با اش��اره 
به قيم��ت دام  گفت: با وجود آنک��ه قيمت دام در اس��تان های مختلف 
متفاوت اس��ت، اما می توان گفت که اکنون قيمت هر کيلوگرم گوساله 
10 هزار و500 الی 11 هزار تومان، گوسفند 9 هزار و500 الی 11 هزار و 
500 تومان است که قيمت گوسفند در مقايسه با اسفند ماه سال گذشته 

10 درصد کاهش پيدا کرده است.

دبير اتحادي��ه صادرکنن��دگان آبزي��ان گف��ت: تفاهم نام��ه حمايت از 
 توليد ماهيان خاوياری در س��ه اس��تان شمالی کش��ور توسط مسئوالن 
 اس��تان های گيالن، مازندران و گلس��تان و بنياد مس��تضعفان به امضا 

رسيده است. 
علی اکبر خدايی- دبير اتحاديه صادرکنندگان آبزيان- درخصوص انتشار 
اخباری مبنی بر واگذاری مديريت صادرات خاويار به بنياد مس��تضعفان 
بيان داش��ت: تفاهم نامه حمايت از توليد ماهيان خاوياری در سه استان 
شمالی کشور توسط مسئوالن اس��تان های گيالن، مازندران و گلستان 
و مجموعه سازمان های وابسته به بنياد مستضعفان به امضا رسيده است 
که هدف آن توسعه ماهيان خاوياری است؛ اما در اين تفاهم نامه حرفی از 
واگذاری صادرات به اين بنياد نشده است و برخی رسانه های اين خبر را 
به درستی منتشر نکرده اند. خدايی در ادامه گفت: با توجه به اينکه برنامه 
توليد ماهيان خاوياری  در قفس های پرورش��ی مستقر در دريا در دست 
اقدام و اجرايی شده اس��ت؛ بنابراين حمايت اين بنياد ممکن است نقش 
موثری در توسعه توليد اين محصول داشته باشد. او افزود: در حال حاضر 
 صيد تجاری و صادرات ماه��ی خاوياری از دريای خزر ممنوع اس��ت که 
اين کار با نظارت دولت در جهت حفظ ذخائر انجام می گيرد؛ البته خاويار 
پرورشی به کشورهای ديگر صادر می شود که بخش قابل توجهی از توليد 
آن در اختيار بخش خصوصی است؛ البته صادرات ماهی» زنده « خاوياری 

نيز ممنوع است.

خبر 

مدير عامل شرکت پااليش نفت اصفهان گفت: روزانه 8/5 ميليون ليتر 
بنزين يورو 4 در پااليشگاه اصفهان توليد مي شود.

لطفعلي چاوش��ي اعالم کرد: راهبردي ترين کاتاليس��ت صنعت 
 نفت جهان پارس��ال به دس��ت متخصصان ايراني توليد ش��د که 
با توليد اين ماده در داخل و راه اندازي واحد س��وم بنزين سازي، 
 پااليش��گاه اصفهان روزانه 8/5 ميليون ليت��ر بنزين يورو 4 توليد

مي کند. 
وي در دي��دار با نماينده ول��ي فقيه و امام جمع��ه اصفهان گفت: 
اگر خوراك ش��رکت پااليش نفت اصفهان به درستي تامين شود 
مي توانيم روزانه 15 ميليون ليتر از ان��واع بنزين يورو 4 را در اين 
مجموعه توليد کنيم. وي با بيان اينکه راهبردي ترين کاتاليست 
صنعت نفت جهان فقط در اختيار دو شرکت امريکايي و فرانسوي 
بود، اظهار کرد: در سال 1391 کار پژوهش توليد اين ماده توسط 
يکي از شرکت هاي معتبر در زمينه نفت آغاز شد و در سال 1392 
کاتاليست به مرحله توليد رسيد. چاوش��ي ادامه داد: کاتاليست 
 توليدي پس از سه مرحله آزمايش و تست شدن در سال گذشته 
به ميزان100 تن در رآکتور اول واحد ايزو ش��ارژ ش��د و در سال 

جديد نيز100 تن ديگر در رآکتور دوم شارژ مي شود.
وي همچنين به اجراي طرح » بهينه س��ازي و بهب��ود فرآيند « 
که با اهداف زيس��ت محيطي طراحي ش��ده است اش��اره کرد و 
گفت: اين طرح با پش��توانه علمي باال در حال اجراست و درصدد 
 هستيم با کس��ب مجوزهاي زيس��ت محيطي، آن را به سرانجام 

برسانيم. 
 نماينده ولي فقيه و امام جمعه اصفهان نيز در اين ديدار با اش��اره 
به مزين شدن س��ال جديد به ش��عار » اقتصاد مقاومتي، اقدام و 
عمل « اظهار اميدواري کرد: با مثبت انديشي در کارها و همدلي 
 بين مس��ئوالن مي توان بر مش��کالت غلبه کرد زي��را اين حس، 
 باعث مي ش��ود که ب��ا نب��ود امکان��ات و بودجه مناس��ب بتوان 

به پيشرفت رسيد.
 آيت اهلل س��يد يوس��ف طباطبايي نژاد ب��ا بيان اينک��ه روحانيت 
 در کنار شماس��ت، تصريح کرد: ما پش��تيبان همه ش��ما هستيم 
و از فعاليت هاي صنايعي که در خدمت مردم هستند و براي آنان 

تالش مي کنند حمايت مي کنيم.
 ش��رکت پااليش نفت اصفهان فعاليت خ��ود را در زمينه پااليش 
نفت خام و توليد فرآورده هاي نفتي از سال 1358 آغاز کرده است 
و اکنون حدود 22 درصد از فرآورده هاي نفتي مورد نياز کشور را 
توليد مي کند. اي�ن شرکت در منطقه اي با مساحت340 هکتار 
در شمال غربي اصفهان واقع شده و ظرفيت توليد اين پااليشگاه 
375 هزار بشکه در روز است. ميزان مصرف روزانه بنزين در کشور 
 حدود 71 ميليون ليتر است که 21 ميليون ليتر آن بنزين يورو 4 

است.

توليد روزانه 8/5  ميليون ليتر 
بنزين يورو 4 در پااليشگاه اصفهان

 گردهماي��ی مجمع اقتص��ادی ايران و کره با عنوان س��کوی همکاری دو کش��ور 
در شرايط پساتحريم، در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

اين گردهمايی با مشارکت انستيتوی دريانوردی کشور کره جنوبی و قطب علمی 
اقتصاد بين الملل دانشگاه اصفهان، دانشگاه شهيد بهشتی و اتاق بازرگانی اصفهان 

برگزار شد.
 جمهوری کره از جمله کش��ورهايی اس��ت ک��ه به دنب��ال هم��کاری اقتصادی 
 در بخش های مختلف اقتصادی و بازرگانی اس��ت که اين موضوع دس��تاوردهای 

قابل توجهی برای هر دو کشور در آينده نزديك به همراه خواهد داشت.
نايب رييس اتاق بازرگانی اصفهان نيز در اين نشس��ت به ظرفيت های گس��ترده 
استان اصفهان برای سرمايه گذاری اشاره کرد و گفت: تحريم های سال های اخير 

نتوانست رشد کشور را متوقف کند، اما ضربه هايی را به اقتصاد وارد کرد.
مصطفی رناسی افزود: در حال حاضر شرايط ويژه ای برای همکاری ايران و جهان 
 فراهم شده و کارشناس��ان ش��رايط اقتصاد ايران را به عنوان يك اقتصاد نوظهور 

در عرصه جهانی در سال های آينده ارزيابی می کنند.
وی بيان کرد: با توجه به ضرورت ايجاد ساختارها و ظرفيت های جديد، گره زدن 
توانمندی های داخلی با قابليت هايی همچون حمل و نقل دريايی در راستای تحقق 

اهداف بلند کشور بسيار ضروری است.
نايب رييس اتاق بازرگانی اصفهان با بيان اينکه ايران دارای بنادر متعدد در جنوب 
و شمال کشور است، گفت: زمينه مناس��بی برای سرمايه گذاری در بخش توسعه 
و بهره برداری از بنادر، س��اخت کارخانجات کشتی س��ازی و تجهيزات آن فراهم 

شده است.
وی با بيان اينکه قوانين س��رمايه گذاری در ايران ش��رايط مناسبی را برای جذب 

 سرمايه گذاری داخلی و خارجی فراهم کرده اس��ت، تاکيد کرد: پرداخت غرامت 
در صورت ملی شدن و سلب مالکيت، برخورداری سرمايه گذاران داخلی و خارجی 
از حقوق و تسهيالت يکسان، انتقال آزاد اصل سرمايه گذاری، امکان سرمايه گذاری 
خارجی به صورت100 در صد، امکان ارجاع اختالفات به مراجع بين المللی، امکان 
تملك زمين به نام شرکت ثبت شده در ايران در سرمايه گذاری مشترك و انتخاب 

روش سرمايه گذاری از جمله شرايط مناسب برای سرمايه گذاری در ايران است.
رييس اتاق بازرگانی اصفهان نيز در اين نشس��ت با اش��اره به ظرفيت های استان 
اصفهان برای همکاری 2 کشور ايران و کره جنوبی، گفت: اصفهان در بخش های 
مختلفی در رتبه های نخست کشور قرار دارد و می تواند در زمينه فوالد، سيمان، 

نساجی، کشاورزی به ويژه گردشگری با کشور کره جنوبی همکاری داشته باشد.
عبدالوهاب سهل آبادی با بيان اينکه استان اصفهان دانشگاه های معتبر و مختلفی 
را با رش��ته های متنوع در خود جای داده اس��ت، افزود: مراکز علمی، پژوهشی و 
تحقيقاتی فراوانی توسط دانش��مندان جوان و با انگيزه اس��تان اصفهان در حال 

فعاليت است.
وی با اشاره به تسهيالت در نظر گرفته شده برای سرمايه گذاران خارجی و داخلی 
در استان اصفهان، گفت: همه دستگاه ها و س��ازمان های استان برای ايجاد بستر 
مناسب برای جذب س��رمايه گذار به خوبی با يکديگر در حال تعاملند و اميدواريم 

درصد همکاری ها و تعامالت دو کشور افزايش پيدا کند.
رييس دانش��گاه اصفهان نيز در اين همايش تصريح کرد: سند چشم انداز توسعه 
کشور به عنوان سند باالدستی و راهبردی توسعه کش��ور به شمار می آيد و نقش 

مردم و سرمايه اجتماعی در برنامه های توسعه پنجم و ششم ديده شده است.
هوشنگ طالبی افزود: اين موضوع موجب شده ايران در دوران تحريم نيز اقتصاد 

کش��ور را بر پايه مردم نگه دارد، از سوی ديگر برای داش��تن اقتصادی پايدار بايد 
رشد و توسعه پايدار را در نظر داشت و در اين مس��ير بايد به نقش دانش و تبديل 

آن به فناوری توجه کرد.
وی با اشاره به نقش دانشگاه ها در تبديل دانش به فناوری بيان کرد: دانشگاه های 
نسل سوم که خالق و کارآفرين هستند توانايی تبديل دانش به فناوری را دارند و 

دانشگاه ها وظيفه دارند که خود را مجهز به دانش و فناوری کنند.
طالبی به نقش دانش��گاه اصفهان در توسعه و پيشرفت کش��ور اشاره کرد و گفت: 
دانشگاه اصفهان با قدمتی70 ساله، با تربيت نيروی انسانی نقش زيادی در توسعه 
دانش و فناوری در کشور داشته است و در حال حاضر در70 رشته کارشناسی و 55 
رشته کارشناسی ارشد و دکترا و با داشتن مراکز پژوهشی متعدد با اتاق بازرگانی 

اصفهان در راستای توسعه بخش اقتصادی و ثروت سازی همکاری دارد.
رييس انس��تيتوی دريانوردی کره جنوبی نيز در اين گردهمايی با تاکيد بر لزوم 
گس��ترش همکاری های ايران و کره جنوبی، اظهار کرد: پس از تحريم ها شرايط 
خوبی برای گسترش همکاری بين 2 کشور ايران و کره جنوبی فراهم شده و قوانين 

حمايتی از سرمايه گذاری در ايران وجود دارد.
رييس انس��تيتوی دريانوری کره جنوبی گفت: کره جنوبی در زمينه فوالد، توليد 

خودرو، تلفن همراه، کشاورزی و سالمت جزو کشورهای پيشرفته دنيا است.
مدير قطب اقتصاد بين الملل دانش��گاه اصفهان و دبير اين کنفرانس نيز با اش��اره 
به آمادگی دانش��گاه های اصفهان برای همکاری علمی با اتاق بازرگانی در بخش 
 اقتصادی، گفت: موسس��ه دريانوری کره جنوبی که يکی از موسس��اتی است که 
در تصميم سازی در کشور کره جنوبی موثر است به همراه فدراسيون صنايع کره و 

روزنامه جونگ آنگ اين کشور حضور دارند.

رييس ش��ورای هماهنگ��ی بانك ها معتقد اس��ت که 
 افزاي��ش س��ه براب��ری وام ازدواج در بودج��ه 1395، 
با توجه به منابع محدود قرض الحسنه بانك ها نمی توانند 
عملياتی ش��وند، چرا که در اين حالت ت��وان پرداخت 
کاهش پيدا کرده و عادالنه نيس��ت که در صف انتظار 
اين تسهيالت تعدادی از دريافت آن محروم شوند، مگر 

راهکار ديگری برای آن انديشيد.  
در حالی از حدود سال 1388 تاکنون سقف تسهيالت 
 ازدواج در دوره ه��ای مختل��ف ب��ا تورم ه��ای باال که 
تا40 درصد هم پيش رفته تغييری نکرده و همان س��ه 
ميلي��ون تومان به ازای ه��ر زوج باقی مانده اس��ت که 
نماين��دگان مجلس در جريان بررس��ی بودجه 1395 
 مصوب کردند ک��ه س��قف وام ازدواج ب��ه ازای هر نفر 
تا10 ميلي��ون تومان افزايش پيدا کن��د، در اين حالت 
زوجي��ن در مجم��وع20 ميلي��ون تومان تس��هيالت 
دريافت می کنند. گرچه بايد افزايش سقف وام ازدواج 
بعد از س��ال ها اتفاق افت��اده و کامال منطق��ی به نظر 
می رس��د، اما از س��ويی ديگر هن��وز راه��کار پذيرفته 
 ش��ده ای برای اين موضوع ارايه نش��ده اس��ت، چرا که 
در حال حاض��ر يکی از معض��الت موج��ود در تامين 
منابع ب��رای پرداخ��ت وام ازدواج کاه��ش قابل توجه 
 منابع قرض الحس��نه طی س��ال های گذش��ته اس��ت. 
به طوری که م��روری بر آخري��ن آمار منتش��ره بانك 
مرکزی نش��ان می دهد رش��د منابع اغلب منفی بوده 
و مانده آن تا پايان دی ماه امس��ال به ح��دود 39 هزار 

ميليارد 
تومان می رسد.

نظر همتی درباره وام 10 ميليونی ازدواج
اي��ن در حالی اس��ت که ريي��س ش��ورای هماهنگی 
بانك ها ب��ا وجود اين ک��ه افزايش س��قف وام ازدواج را 
ضروری می داند، اما معتقد اس��ت ک��ه تبصره موجود 
برای افزايش وام س��ه ميليونی به10 ميليون تومان با 
توجه به منابع قرض الحس��نه بانك ها به عنوان تامين 
 کننده وام ازدواج عملياتی نيست. همتی، با بيان اين که 
در حال حاضر برای پرداخت همين سقف سه ميليون 
تومانی وام ازدواج بانك ها با مش��کل مواجه اند، گفت: 
اگر قرار باشد که س��قف را به يکباره تا سه برابر افزايش 
دهيم به طور حتم ميزان پرداخت به يك س��وم کاهش 
پيدا می کن��د، در اين حالت ن��ه تنها تبص��ره موجود 
توانسته گره ای از زوجين باز کند، بلکه موجب می شود 
عده ای از اين تسهيالت اس��تفاده کرده و عده ای ديگر 
 از آن مح��روم ش��وند. مديرعامل بانك ملی، با اش��اره 
به اين که در شرايطی که منابع کافی برای افزايش سقف 
وام ازدواج وجود ندارد، اقدام نسبت به آن موجب ايجاد 
رانت و اختص��اص آن به تعداد محدودی خواهد ش��د، 
افزود: به نظر می رسد منابع جاری بانك ها برای تامين 
اين افزايش مطرح شده است، اما بايد توجه داشت که با 
تنگنای مالی موجود و هزينه های سنگين بانك ها، تنها 
راه نفس  کشيدن آنها همين منابع جاری است که نبايد 

محل تامين وام ازدواج باشد.
راهکار افزايش وام

همتی درباره  راهکاری برای افزايش س��قف وام ازدواج 
نيز معتقد اس��ت که بايد سقف اين تس��هيالت اگر هم 
که قرار است افزايش��ی داشته باش��د به مرور و با رشد 
س��االنه حداکثر10 درص��دی اتفاق بيفتد ن��ه اين که 
در محدوديت مناب��ع آن را به يك ب��اره تا300 درصد 
افزايش دهي��م. در اين حال��ت اين مصوب��ه عملياتی 
 نخواهد ش��د. پيش��نهاد ديگ��ر وی تغيير نرخ س��ود 
در تس��هيالت ازدواج اس��ت به طوری که بايد بخشی 
 از اين افزاي��ش را از منابع قرض الحس��نه خارج کرده 
و به ج��ای س��ود چه��ار درصد موج��ود به آن س��ود 
مبادله ای تعلق بگيرد. بنابر توضيح��ات همتی، بايد از 
ميزان10 ميليون تومان��ی وام ازدواج که مورد تصويب 
 مجلس قرار گرفته حدود س��ه ت��ا 3/5 ميليون تومان 
به طور نق��د و از طريق صندوق قرض الحس��نه تامين 
 شود و مابه التفاوت آن با س��ود مبادله ای )21 درصد( 
در اختي��ار متقاضيان ق��رار گيرد، در اين ش��رايط هم 
س��قف تس��هيالت افزايش پيدا کرده هم اين که منابع 
بيش��تری به بانك ها برگش��ته و می توانند ب��ه تبع آن 
تع��داد باالت��ری تس��هيالت پرداخت کنند. ب��ه گفته 
رييس ش��ورای هماهنگی بانك ها اعط��ای کارت های 
اعتباری خريد به زوج های جوان برای تامين کاالهای 
بادوام با شرايط مناس��ب نيز می تواند به عنوان بخش 
 ديگری از اي��ن افزايش وام باش��د. محدودي��ت منابع 
قرض الحس��نه برای پرداخت وام ازدواج تا جايی پيش 
رفت که برای دوره ای اعطای اين وام در بانك ها متوقف 
شد، اما در سال 1393 با تاکيد برای شروع به پرداخت 
اين تس��هيالت بود که بعد از بحث و بررس��ی در مورد 
 تامين منابع آن در نهايت بانك مرکزی، وزرات اقتصاد و 
بانك ها در م��ورد تامين منابع و پرداخ��ت وام ازدواج 
 ب��ه توافق رس��يده و اعطای وام س��ه ميلي��ون تومانی

آغاز شد.

بن بست وام 
ازدواج

بن بست

در  اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛

ايران و کره جنوبی به دنبال سودهای 
اقتصادی  مشترک  هستند

 دو نرخی شدن قيمت بنزين 
فساد می آورد

 وزي��ر نف��ت ب��ا حماي��ت از 
ت��ك نرخ��ی ب��ودن قيمت 
 بنزين گف��ت: اگ��ر مجلس 
دو نرخی بودن قيمت بنزين 
را تصويب کند و قانون شود 
دول��ت مکلف به اج��رای آن 
خواهد بود. بيژن زنگنه درباره 
دو نرخی بودن قيمت بنزين 
با اش��اره به اين ک��ه موافق 
بنزي��ن دو نرخ��ی نيس��ت، 

 اعالم کرد: دو نرخی بودن قيمت بنزين فس��اد م��ی آورد و وزارت نفت نه تنها 
به دو نرخی بودن قيمت بنزين بلکه با دو نرخی بودن هيچ فرآورده نفتی موافق 
نيس��ت. وی با بيان اين که البته اگر مجلس اين موضوع را تصويب کند دولت 
ملزم به اجرای آن است، درباره اين که آيا دولت طرح اصالحی درباره بنزين دو 
نرخی ارايه می دهد، تصريح کرد: هنوز در اين زمينه بحثی نشده است. براساس 
گزارش وزارت نفت، مديرش��رکت مل��ی پااليش و پخش ف��رآورده های نفتی 
 هم پيش تر در اين زمينه گفته بود: چنانچه مجل��س و دولت تصميم بگيرند، 
ملزم هس��تيم بنزين را دو نرخی و با کارت توزيع کنيم. عباس کاظمی افزوده 
 بود: با توجه به شرايط کنونی پيشنهادمان تك نرخی ماندن بنزين است و دليلی 

نمی بينيم که بنزين چند نرخی عرضه شود.
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عکس روز

خبر

دبیر انجمن دوس��تداران طبیعت و میراث فرهنگی ورزنه از بازگش��ت 
حدود 100 فالمینگو به تاالب بین المللی گاوخونی پس از چند س��ال 
خبر داد و گفت: انتقال حجم کمی از آب و پس��اب جان نسبی، به تاالب 

داده است.
رضا خلیلی ورزنه در گفت وگو با ایس��نا،  اظهار ک��رد: اخیرا حدود 100 
فالمینگو در تاالب بین المللی گاوخونی مش��اهده کردیم، در حالی که 
این رقم در سال گذشته انگشت شمار بود و دلیل این امر را برنامه ریزی 
خوب امسال مسئوالن در جاری کردن حجم کمی از مخلوط آب و پساب 

می دانیم.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی با جاری سازی آب کشت شرق اصفهان 
جریان آب به سمت تاالب متوقف می ش��ود افزود: با قطع آب کشاورزی 
دوباره اندکی آب و پساب به س��مت گاوخونی جریان می یابد و از سوی 

دیگر آب زمین های کشت شده نیز به سمت تاالب حرکت خواهد کرد.
این فعال محیط زیست با ابراز خرس��ندی از افزایش 1۵درصدی حجم 
آب در تاالب گاوخونی ادامه داد: تاالب در سال های اخیر به کلی خشک و 
فاقد آب بود، اما خوشبختانه سیاست دولت نخست ،تامین شرب و سپس 
رساندن حقابه تاالب  است. برای همین گاوخونی نیز تا حدی جان گرفته، 
اما در هر صورت منتظر اجرای کامل مصوبات ۹ماده ای احیای زاینده رود 

برای جریان دائمی رودخانه، از سرچشمه تا تاالب هستیم.
خلیلی ورزنه درباره میزان بارندگی ها در این منطقه گفت: در زمس��تان 
س��ال گذش��ته بارندگی خوبی نداش��تیم به طوری که حدود دو و نیم 
میلی متر بارندگی در ورزنه صورت گرفت، در حالی که میانگین بارش کل 
سال در سراسر کشور بیش از 1۷میلی متر گزارش شده است. همچنین 
در هفته های اخیر شاهد وقوع سیل در برخی شهرهای کشور بودیم، اما 

در این منطقه بارندگی زیادی نشد.
وی خاطرنشان کرد: منبع اصلی آب تاالب بین المللی گاوخونی، رودخانه 
زاینده رود اس��ت، اما عالوه بر این س��یالب های مناطق اطراف در فصل 
بارش به س��مت آن جاری می ش��ود که در بارندگی های اخیر از دشت 

اطراف ایزدخواست حجمی از سیالب به سمت تاالب آمد.

بازگشت فالمینگوها به تاالب 
گاوخونی

رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت گف��ت: بیمه 
پلنگ ایرانی می توان��د یک الگوی جهانی در راس��تای 
حفظ محیط زیست، تنوع زیس��تی و گونه های در خطر 

انقراض باشد.
 معصومه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت در مراس��م امضای تفاهمنامه 
بیمه جامع پلنگ ایرانی اف��زود: این موضوع نوعی جدید 
 از تعامل با بخش بیمه ای کشورمی باشد که در راستای

 مس��ئولیت های اجتماعی خ��ود ،گام ه��ای مهمی را 
برداشته است.

وی افزود: این تعامل نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطح 
بین المللی نیز دارای یک پیام مهم اس��ت و می تواند به 
الگویی جهانی تبدیل شود زیرا یکی از دغدغه های مهم 

جهانی، حفاظت از تنوع زیستی است.
معاون رییس جمهور ادامه داد: تاکنون گام های موثری 
برای کاهش تلفات پلنگ و اشاعه اهمیت حفاظت از این 
گونه ارزش��مند در میان مردم و کاهش تنش های میان 
پلنگ و جوامع محلی برداشته شده است و این تفاهمنامه 

نیز می تواند کمکی موثر باشد.
رییس سازمان حفاظت محیط زیس��ت به تدوین برنامه 
جامع حفاظت از پلنگ اشاره کرد و گفت: این یک برنامه 
علمی و جامع برای حفاظت از گونه ارزشمند پلنگ است 
که امیدواریم بعد از امضای این تفاهمنامه گزارش های 

خوبی از آن دریافت کنیم.
ابتکار گفت: یک��ی از برنامه های دولت یازدهم مس��ئله 
 محیط زیست و حفاظت از آن و توس��عه همکاری های

 بین المللی با سازمان ها و نهادهای جهانی است.
 مع��اون رییس جمه��ور در پاس��خ ب��ه س��والی درباره

 برنامه های بین المللی س��ازمان محیط زیس��ت گفت: 
 یک��ی ازبرنامه های دول��ت یازدهم از ابتدا، دیپلماس��ی

 محیط زیست و همکاری های بین المللی هم به صورت 
دوجانبه و هم با نهادهای بین المللی بود.

وی ادامه داد: ت��الش های متعددی ب��رای حضور ایران 
در مجامع بین المللی از جمل��ه UNEP صورت گرفته 
 UNEP است و همکاری خوبی داشته ایم و با مشارکت
و یونسکو س��مینار بین المللی محیط زیست، فرهنگ و 

دین برگزار شد.
رییس س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت با بیان اینکه 
در کنوانس��یون ها و مجامع بین المللی نیز حضور جدی 
داریم، تصریح کرد: ما در شکل گیری توافقنامه پاریس که 
در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است، نقش 

موثری داشتیم که بارها به آن اشاره شد.
ابتکار ادامه داد: همچنین در کنوانس��یون های مختلفی 
مثل کنوانسیون تنوع زیستی یا کنوانسیون تاالب های 
رامسر که پیگیر مسئولیت های داخلی خود نسبت به این 
کنوانسیون ها هستیم و در یونسکو و برنامه کره مسکون 

نیز حضور موثری داشتیم و آخرین ذخیره گاه ثبت شده 
در آن تاالب هامون بوده است.

رییس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: ایران در 
کنوانس��یون تنوع زیس��تی، طرح حفاظت از تاالب ها و 
اقداماتی درخصوص تغییر اقلیم حضور پررنگی داش��ته 
و در این خص��وص دو برنامه از جمل��ه اقتصاد کم کربن 
و مشارکت در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را تهیه 
کرده اس��ت که در توافقنامه پاریس ب��ا حضور وزیر امور 

خارجه ایران به امضا رسید.
وی خاطرنش��ان کرد: اکنون دوره حضور موثر ایران در 
مجامع جهانی در حوزه محیط زیس��ت است؛ زیرا ایران 
س��عی دارد بر جامعه جهانی اثر مثبت بگ��ذارد و یکی از 
مواردی که دغدغه ما بوده بحث گردو غبار است که انتظار 

داریم UNEP در این مورد کمک کند.

خبر

رییس اداره محیط زیس��ت قش��م گفت: الش��ه یک نهنگ به طول 
 10 متر در یکی از س��واحل نزدیک اس��کله کندالو جزیره قش��م به 

گل نشست.
 صادق رس��تمی گف��ت: مام��وران ی��گان حفاظت محیط زیس��ت 
 شهرستان قشم، طی گشت زنی و پایش نوار ساحلی این شهرستان
  با الش��ه نهنگ��ی روبه رو ش��دند ک��ه کامال فاس��د و اتولیز ش��ده

 است.
 وی گفت: این نهنگ که ب��ه احتمال زیاد از گونه براید اس��ت مدتی
  قبل ب��ه دالی��ل نامش��خص در دریا تلف ش��ده وتوس��ط جریان و

  ام��واج در س��احل کندالو ب��ه گل نشس��ته اس��ت که ب��ا توجه به 
وضعیت الشه، امکان تعیین دقیق علت مرگ مقدور نیست.

رستمی گفت: این گونه از نهنگ ها در آب های مناطق گرمسیری و 
نیمه گرمسیری )آب های دارای درجه حرارت 1۶ درجه سانتیگراد 
به باال( ودراقیانوس های اطلس،آرام و هند یافت می شوند وهمچنین 
در بعضی از دریاهای نیمه بسته مثل خلیج فارس و دریای سرخ نیز 
دیده شده وس��رعت حرکت آنها ۲۵ کیلومتردرساعت بوده وتا عمق 

۳00 متری غوص می کنند.
وی درادامه گف��ت: ازجمل��ه عوام��ل تهدیدکننده ای��ن جانداران 
 می توان به برخورد با ش��ناورها، بلع زباله های پالستیکی نظیر تور و 
طناب های ماهیگیری، طناب کش��تی ها، پاکت های پالس��تیک، 
صید ضمنی، به ویژه در صید به روش تورهای گوش��گیر و پرساین، 
صداهای ناشی از فعالیت های نظامی، مانورهای نظامی، آلودگی های 

شیمیایی و تغییرات آب و هوایی اشاره کرد.
رییس اداره محیط زیس��ت قش��م تاکیدک��رد: تمام��ی گونه های 
 پس��تانداران دریایی موجود در خلیج فارس و دری��ای عمان اعم از

  نهنگ ها و دلفین ها ب��ه عنوان گونه های تحت حمایت محس��وب 
ش��ده و به عنوان گونه های در معرض خطر انقراض جهانی معرفی 
 ش��ده اند و به منظور ادام��ه حیات به ط��ور ج��دی نیازمند کمک 

هستند.

 نهنگ ۱۰ متری در سواحل قشم
 به گل نشست

دریچه

ساالنه یك میلیون پرنده دریایی بر اثر 
زباله های پالستیكی تلف می شوند

 مع��اون محی��ط زیس��ت طبیع��ی حفاظ��ت 
محیط زیست خوزستان، از زنده بودن گوزن های 
زرد ایرانی در پارک ملی دز درسیالب اخیرخبر داد.

 سید عادل موال با رد شایعه تلف شدن گوزن های 
زرد ایرانی درپارک ملی دز درفضای مجازی گفت: 
سیالب اخیر خس��ارات زیادی به تأسیسات سایت 
احیا وتکثیر گوزن زرد واردکرده است ولی تاکنون 
هیچ اثری از الشه گوزن زرد ایرانی یا دیدن تلفات 

این گونه با ارزش، مشاهده یا گزارش نشده است .

وی ادامه داد: با توجه به اینکه هنوز قس��مت های 
زیادی از س��ایت، دچار آب گرفتگی ش��ده است، 
امکان دسترسی به تمام نقاط س��ایت امکان پذیر 

نمی باشد. 
 م��وال افزود: ب��ا ای��ن اوص��اف کار پایش توس��ط

 محیط بانان وکارشناس��ان همچن��ان ادامه دارد 
وخوشبختانه رد پای گوزن ها در قسمت هایی که 
آب فروکش کرده است، مشاهده شده وهمچنین 
از سوی مردم بومی منطقه، گزارشاتی از مشاهده 

گوزن زرد در جنگل وبیرون از سایت احیا وتکثیر 
ارایه شد که خود نشانه  وضعیت مساعد گوزن های 

منطقه است .
معاون محیط زیس��ت طبیعی اس��تان خوزستان 
با تاکید بر ش��ایعه س��ازی این خبرگفت: گوزن از 
توانای��ی باالیی برخوردار اس��ت و ای��ن اداره کل، 
آخرین اخب��ار واطالعات را در کوت��اه ترین زمان، 
از طریق رس��انه های جمع��ی به اط��الع مردم و 

دوستداران محیط زیست خواهد رساند.

تكذیب شایعه تلف شدن گوزن های زرد ایرانی در پارک ملی دز

پلنـگ ایـرانی بیمه شد

هر روز صبح به محض برخاستن از خواب، با خاموش کردن زنگ ساعت، انگش��تمان اولین پالستیک را احساس 
می کند. اگر به دقت به اطرافمان بنگریم، بیش از ۹0 درصد از وس��ایلی که زندگی هر روزمان به آن وابسته است، 

پالستیکی است.
 در واقع پالستیک به یک بیماری همه گیر جهانی مبدل شده است. آیا تابه حال به این فکر کرده ایم که این همه 
پالستیک به کجا می رود و با توجه به اینکه مدت زمان تجزیه یک ظرف پالستیکی بین ۵00 تا 1000 سال است؛ 

به زودی همه ما در پالستیک غرق خواهیم شد. 
شاید تفکر در مورد حقایق تلخی که به س��ادگی از کنارش��ان عبور می کنیم انگیزه ای برای حفظ بیشتر محیط 

زندگیمان باشد.
به گزارش وال استریت ژورنال در سال ۲01۲، میزان پالستیک تولید شده طی دهه اخیر، به اندازه تمام قرن 

گذشته بوده است. 
 حدود ۵0 درصد از تولیدات پالستیکی، یک بار مصرف هستند و فقط پس از یک بار استفاده به دور انداخته 

می شوند؛ جالب است بدانید که این زباله های پالستیکی چهار بار وارد چرخه محیط زیست می شوند. 
هر آمریکایی به طور متوسط 84 کیلوگرم زباله پالستیکی تولید می کند. 

 ساالنه حدود ۵00 میلیارد کیسه پالستیکی در سراسر جهان اس��تفاده می شود که به معنای یک میلیون 
کیسه در هر دقیقه است. 

حدود هشت درصد از نفت تولید شده در سراسر جهان صرف تولید محصوالت پالستیکی می شود. 
 در آمریکا ساالنه ۳۵ میلیارد بطری پالستیکی آب به دور انداخته می شود. 

 حدود ۹0 درصد از زباله های شناور در اقیانوس ها پالستیکی هستند. 
نکته مایوس کننده این است که تمام این آمار و ارقام در نهایت به سمت دریا ها و اقیانوس ها سرازیر می شوند. 

 برخالف تصور عموم، زباله های ش��ناور در س��طح دریا ها و اقیانوس ها امحا نمی ش��وند؛ بلکه در اعماق اقیانوس 
ته نشین شده و دوباره در چرخه غذایی انسان قرار می گیرند. 

 س��االنه حدود یک میلیون پرنده دریایی و صد هزار پستاندار س��اکن دریا به دلیل وجود پالستیک در آب از بین

  می روند. آزمایش ها حاکی از آن اس��ت که ح��دود 44 درصد از گونه ه��ای پرنده دریایی و انواع الک پش��ت و
 ماهی های دریایی به نوعی آلوده به مواد پالستیکی هستند؛ برخی این زباله ها را بلعیده اند و بقیه در سطح پوست 

خود نگهداری می کنند. 
آکادمی ملی علوم در سال 1۹۷0 اعالم کرد که ساالنه حدود 4۵ هزار تن زباله وارد دریا و اقیانوس می شود؛ حال 

در نظر بگیرید که تولید پالستیک جهان از آن سال تاکنون ۵ برابر افزایش یافته است. 
طبق آمار شورای دفاع از منابع طبیعی آمریکا، هزینه ساالنه پاکسازی زباله آبراه های کالیفرنیا حدود 4۲8 میلیون 
دالر است.  محصوالت پالستیکی شامل ترکیبات شیمیایی هس��تند که به راحتی توسط پوست جذب می شوند. 
تحقیقات نشان می دهد که آزمایش ۹۳ درصد از شهروندان آمریکایی نسبت به ماده شیمیایی BPA مثبت بوده 
است. از این ماده ش��یمیایی در تولید محصوالت پالستیکی استفاده می شود.مواد پالس��تیکی باعث اختالل در 

ترشح هورمون ها در بدن می شوند. 
راهكار 

محققان حوزه محیط زیست معتقدند اگر روزانه هر فرد یک کیسه پالستیکی کمتر وارد چرخه طبیعت کند، کمک 
بزرگی به محیط زیست می شود. استفاده از کیسه های کاغذی و قابل بازیافت راه حل مناسبی برای جایگزینی با 

کیسه های پالستیکی است. 
محققان توصیه می کنند که برای خرید، ساک های پارچه ای به همراه داشته باشیم و آن را جایگزین کیسه های 

پالستیکی کنیم. برخی از راهکارهای دیگر عبارتند از :
1-همراه داشتن فنجان های سرامیکی و استفاده از آن به جای لیوان های پالستیکی

۲-استفاده از ظروف شیشه ای به جای ظروف پالستیکی برای تولید آب و سایر نوشیدنی ها
۳-پیچیدن مواد غذایی مانند گوشت، میوه و سبزیجات در کاغذ به جای پالستیک، هنگام خرید

راهکارهای حل این مشکل، بیشتر متوجه تولید کنندگان است؛ چراکه بسته بندی محصوالت را به عهده دارند. به 
طور یقین بسته بندی های غیر پالستیکی و با کیفیت، بسیار جذاب تر هستند و به فروش و بازاریابی محصوالت 

کمک می کند.
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رییس هیئت امن��ای صرفه جویی ارزی وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��كی گف��ت: 6 هزار پرس��تار در یك 
سال گذشته برای بیمارستان ها و بخش های جدید مراكز 

درمانی دولتی از طریق این هیئت استخدام شدند.
عباس حسنی افزود: كمبود نیروی انس��انی و به خصوص 
كمبود پرس��تار یكی از مش��كالت جدی بیمارستان های 
دولتی تابعه دانش��گاه های علوم پزش��كی است و از طرفی 
دولت نمی تواند بیش از این بزرگ شود و تامین این نیاز از 

طریق استخدام رسمی و پیمانی میسر نیست.
وی ادامه داد: از طرفی شركت های جذب نیرو و پرستار كه 
نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان ها را به صورت شركتی 
تامین می كنند نیز مش��كالت زیادی دارن��د و توانمندی و 

ظرفیت آنها محدود است.
حس��نی گفت: ب��رای حل ای��ن معض��ل قدیم��ی و برای 
ساماندهی نیروی انس��انی در بیمارس��تان های دولتی از 
س��ال گذش��ته در زیر مجموعه مركز آوا پزشك در هیئت 
امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداش��ت یك موسس��ه با 
نام موسسه كارآفرینان آوا س��المت با هدف تامین نیروی 
 انس��انی متبحر و كارآمد به خصوص نیروی پرس��تار برای

 بیمارستان های دولتی شكل گرفت.

رییس هیئت امن��ای صرفه جویی ارزی وزارت بهداش��ت 
افزود: این موسس��ه فعال فقط برای تامین نیروی پرس��تار 
 م��ورد نیاز بیمارس��تان های دولت��ی تابعه دانش��گاه های

 علوم پزش��كی فعالیت می كند و در یك سال فعالیت خود 
تاكنون با حدود شش هزار پرس��تار قرارداد بسته و آنان را 

برای فعالیت در بیمارستان های دولتی استخدام كرده است.
حسنی گفت: هدف این موسسه این نیست كه رقیبی برای 
شركت های فعال در عرصه تامین نیروی انسانی بیمارستان 
ها باشد و بخواهد بر بازار نیروی انسانی مراكز درمانی احاطه 
پیدا كند، شركت های دیگر می توانند به فعالیت خود ادامه 

دهند و هر جا خالء و نیازی وجود داش��ت و دانشگاه علوم 
پزشكی درخواست كرد، این موسسه زیر نظر هیئت امنای 

صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت وارد عمل می شود.
وی اضافه كرد: در واقع موسس��ه كارآفرینان آوا س��المت 
وابسته به هیئت امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت 
برای كمك به ساماندهی نیروی انسانی به خصوص پرستار 
بیمارستان ها تاسیس شده و به هیچ عنوان به دنبال سود و 
بهره اقتصادی نیست و همین كه این موسسه از نگاه قانون 
تجارت زیان ده نباش��د و بتواند حقوق، مزای��ا و اضافه كار 
نیروهای به كارگیری ش��ده را به موق��ع پرداخت كند،حق 
لباس آنها را بدهد و مالیات را پرداخت كند، كفایت می كند.

رییس هیئت امن��ای صرفه جویی ارزی وزارت بهداش��ت 
گفت: هدف اصلی از ورود این موسسه به بازار تامین نیروی 
انس��انی رفع كمبود نی��رو و افزایش رضایتمن��دی مردم و 
پرس��تاران در بیمارس��تان هاس��ت. وی درباره تاخیر در 
پرداخت حقوق پرستاران نیز گفت: تمام حقوق و مزایایی كه 
پرستاران رسمی و پیمانی در بیمارستان های دولتی دارند 
به پرستاران استخدام شده از طریق موسسه كارآفرینان آوا 
سالمت تعلق می گیرد و بیشترین میزان تاخیر در پرداخت 
حقوق و مزایای آنان نیز در بهمن 94 با چهار روز تاخیر بود 

كه امیدواریم در سال 95 این چهار روز تاخیر را هم نداشته 
باش��یم. وی ادامه داد: پرستاری كاری بس��یار سخت و پر 
مسئولیت اس��ت و اگر حقوق و مزایای این نیروها با تاخیر 
پرداخت ش��ود یا هر نوع اجحافی در حق این نیروها بشود 
هم موجب كاهش رضایتمندی آنان می شود و هم به میزان 

رضایتمندی مردم از خدمات بیمارستانی آسیب می زند.
حسنی در پاسخ به این پرس��ش درباره منبع تامین حقوق 
پرستاران نیز گفت: هیچ منبع دولتی برای پرداخت حقوق 
این پرس��تاران وجود ندارد و همه هزینه ها از محل درآمد 
اختصاصی بیمارستان ها و دانشگاه های علوم پزشكی طرف 

قرارداد تامین می شود.
هم اكنون حدود 110 هزار تخت بیمارس��تانی در كش��ور 
فعال است كه اگر استاندارد 1/8 پرستار به ازای هر تخت را 
كه سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز پذیرفته است، مبنا 
قراردهیم باید هم اكنون حداقل 200 هزار پرس��تار شاعل 
در بیمارس��تا ن ها داش��ته باش��یم كه البته این استاندارد 
 برای بخش مراقبت های ویژه بیش��تر اس��ت، ضمن اینكه 
تخت های بخش اورژانس و اتاق عمل در این سرش��ماری 
لحاظ نشده؛ بنابراین نیاز بیمارستان های كشور به پرستار 

بیش از این تعداد است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش:

 پرداخت بخشی از مطالبات معلمان 
در آستانه هفته معلم

عضو فراکسیون سازمان حج و زیارت:

منزلت زائر ایرانی در حج تمتع
باید حفظ شود

در فروردین ماه سال جاری صورت گرفت؛

ارایه آموزش های پیشگیری از جرم
به 50 هزار شهروند اصفهانی

اخبار کوتاه

دریچه

خبرخبر

 معاون نیروی انس��انی س��تادكل نیروهای مس��لح گفت: در راستای 
اقتصاد مقاومتی، طرح های متحول كننده در حوزه س��ربازی به اجرا 

درخواهد آمد.
امیر س��رتیپ محمدحس��ن باقری در خصوص برنامه های ستاد كل 
در حوزه اقتصاد مقاومت��ی برای نظامیان به خصوص س��ربازان گفت: 
نیروهای مس��لح در راس��تای اجرای منویات مقام معظ��م فرماندهی 
كل قوا،ق��رارگاه »اقتص��اد مقاومت��ی« را ب��ه منظور انج��ام اقدامات 
متح��ول كننده و بنیادی��ن، راه اندازی ك��رد. وی یك��ی از موضوعات 
مطرح ش��ده در این قرارگاه را خدمت س��ربازی عنوان ك��رد و گفت: 
در این زمین��ه دو دیدگاه، س��رباز حرفه ای و خدم��ت وظیفه عمومی 
مطرح اس��ت. امیر باقری فلس��فه ب��ه كارگی��ری س��ربازان را در دو 
س��ال خدمت، پایین آم��دن هزینه دفاع��ی و امنیتی كش��ور عنوان 
 كرد و اف��زود : از نگاه اقتصاد مقاومتی نیز خدمت س��ربازی توانس��ته

 هزینه های این حوزه را كاهش دهد.
معاون نیروی انسانی ستاد كل نیروهای مسلح،با بیان اینكه هم اكنون 
برخی از سربازان در دوره های» فنی حرفه ای« حرفه آموزی می كنند 
و به آنان مدرک اعطا  می ش��ود، اظهار داش��ت: بنابراین سربازان پس 
از گذران��دن دوره ضرورت  می توانند وارد بازار كار ش��وند. وی اعطای 
مدرک فنی حرفه ای به س��ربازان  را از مصادیق اقتص��اد مقاومتی به 
منظور تولید نیروی كار دانس��ت و گفت: در نظر اس��ت تا با همك�اری 
س���ازمان فنی و حرف�ه ای ب�رای رش��ته ه�ای فرهنگی و هنری نیز 

گام های�ی برداشت�ه شود.
امیر باقری با اشاره به طرح »مدرسه س��رباز «گفت: طی قراردادی كه 
با نهضت سوادآموزی داشتیم، معلمان این مدرسه نیز كاركنان وظیفه 
هس��تند. عالوه بر آن نیز آموزش و پرورش س��االنه حدود ۳ هزار نفر 
سهمیه سرباز معلم دارد كه این دسته از سربازان در مناطق محروم در 

كسوت معلمی انجام وظیفه می كنند.
وی با تاكید بر اینكه حدود 60 هزار نفر در سنوات گذشته در نیروهای 
مسلح سواد خواندن و نوش��تن فرا گرفته اند،گفت:كارهای خوبی را در 
مجموعه نیروهای مسلح برای فرهنگس��ازی و افزایش منزلت خدمت 

سربازی انجام داده ایم.
مع��اون نیروی انس��انی س��تاد كل نیروهای مس��لح عرصه رس��انه را 
 بس��یار گس��ترده و فراگیر دانس��ت و گف��ت: از آنجا كه ن��گاه برخی 
رس��انه ها، مش��تری مداری اس��ت بنابراین موضوعات��ی را كه جاذبه 
بیش��تری داش��ته باش��ند، در دس��تور كار خود قرار می دهند. وی با 
 اش��اره به اینكه موضوع خدمت س��ربازی مورد عالقه جوانان است و با 
 جس��ت وج��و واژه »س��ربازی« در رس��انه ه��ا ب��ا انب��وه مطال��ب و

 اظهار نظره��ا مواجه می ش��ویم گفت: همی��ن امر نش��ان از نگرانی  
 جوان��ان در ای��ن ح��وزه دارد.  این مق��ام ارش��د انتظام��ی در پایان 
خاطر نشان كرد: جوانان باید آخرین اخبار و قوانین و مقررات در حوزه 

سربازی را  از مراجع مطمئن دریافت كنند.

نماینده كانون های بازنشستگان صنعت و معدن فوالد كشور گفت: 
تامین و پرداخت حقوق بازنشس��تگان از منابع مالی مطمئن در 

بودجه عمومی 1۳95 به تصویب مجلس رسید.
مجتب��ی احمدی اظه��ار ك��رد: 29 فروردین 1۳95تع��دادی از 
بازنشستگان فوالدی در مقابل مجلس تجمع كردند كه به دنبال 

آن ۳1 فروردین ماه وزیر تعاون، در محل اعتراض حاضر شد.
وی با بیان اینكه پرداخت حقوق بازنشس��تگان فوالد در بند 18 
بودجه كش��ور نامطمئن بود، تصریح كرد: در ای��ن بند پرداخت 
مستمری بازنشس��تگان فوالد مش��روط به تامین ش��دن منابع 
مالی ذكر ش��ده بود كه مورد پذیرش نبود، اما خوشبختانه تعداد 
14۷تن از نمایندگان مجلس قانونی را تصویب كردند كه حقوق 
بازنشستگان در بودجه سال 1۳95 از منابع مالی قطعی و مطمئن 

پرداخت شود.
مدیر عامل كانون بازنشستگان ذوب آهن اصفهان درباره مشكل 
درمان این قش��ر گفت: مدیرعامل كارخان��ه ذوب آهن اصفهان 
برخالف قان��ون و بدون كس��ب اج��ازه مافوق خ��ود از پرداخت 
هزینه های درمانی بازنشس��تگان ش��ركت س��رباز زده اس��ت و 
بیمارستان های طرف قرارداد اقدام به معاینه بازنشستگان بیمار 
نمی كردند، اما خوش��بختانه وزارت تعاون دس��توری برای ادامه 

درمان مانند گذشته به مدیران این كارخانه صادر كرد.
احمدی با بیان اینكه كارخان��ه ذوب آهن اصفهان ملزم به اجرای 
قوانین درمانی بازنشس��تگان خود همانند سال های گذشته شد، 
افزود: بازنشس��تگان ذوب آهن از اواخر س��ال 1۳9۳ هزینه های 
درمانی خود را طلبكار هس��تند كه ش��ركت ملزم به پرداخت آن 
است، از س��وی دیگر پرداخت مطالبات مالی و حقوقی این افراد 
از س��ال 1۳91 تاكنون مورد بح��ث در وزارت كار قرار گرفت كه 

مسئوالن رای بر پرداخت آن دادند.
وی گفت: بازنشس��تگان فوالد نیمی از حقوق اس��فند ماه س��ال 
1۳94و حقوق كامل فروردین امس��ال را طلبكارن��د و باید برای 

پرداخت آن اقدام شود.

 راه اندازی قرارگاه
 اقتصاد مقاومتی در نیروهای مسلح

مشکل پرداخت »حقوق« 
بازنشستگان فوالد رفع شد

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت 
بخشی از حق التدریس معلمان طی چند روز آینده خبر داد.

 محمد بطحایی به تاخی��ر هفت ماه��ه در پرداخت مطالب��ات معلمان
 حق التدریس��ی آموزش و پرورش از مهرماه سال گذش��ته اشاره كرد و 
گفت: كس��ری بودجه گریبانگیر آموزش و پرورش بود و برای پرداخت 
مطالباتی چون حق التدریس و پرداخت پاداش پایان خدمت با مشكالتی 

مواجه بودیم.
وی اف��زود: در این هفته پ��س از پرداخت حقوق، به می��زان چهار ماه از 

معوقات حق التدریسی معلمان و مربیان پیش دبستانی را می پردازیم.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش پیش از این 
به چالش های فراروی آموزش و پرورش در س��ال های اخیر درخصوص 
پرداخت پاداش بازنشستگان نیز اشاره و اظهار كرده بود: برای اولین بار 
دولت در الیحه بودجه 95، اعتباری را در ردیف مستقلی جهت پرداخت 

پاداش بازنشستگان فرهنگی قرارداده است.
معاون توس��عه مدیریت و پش��تیبانی وزارت آموزش و پ��رورش افزود: 
باتوجه به عنایت خاصی كه مجلس شورای اسالمی به بودجه 95 دارد، 
بعد از تصویب بودجه 95 پاداش بازنشستگان فرهنگی سال 94 پرداخت 

خواهد شد.

عضو فراكس��یون س��ازمان حج و زیارت مجلس ش��ورای اس��المی رویكرد 
عربستان سعودی برای صدور ویزای زائران حج تمتع 95 را مورد انتقاد قرار 

داد و گفت: شأن و منزلت زائران ایرانی باید در این مراسم حفظ شود.
ناصر عاشوری حج را امری واجب برای افراد مستطیع دانست و در عین حال 
تاكید كرد: البته در این مراسم باید جایگاه و شأنیت مردم مسلمان از سوی 

كشور میزبان حفظ شود.
این عضو فراكسیون سازمان حج و زیارت مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
متأسفانه سوابق نشان داده سعودی ها تقیدی به حفظ امنیت و آبروی زائران 
ایرانی نداشته اند و این رویكرد را با حوادث س��ال گذشته در فرودگاه جده و 
فاجعه منا نشان داده اند؛ این تقید نداشتن سعودی ها نسبت به زائران به ویژه 

زائران كشورمان مشخص است.
عضو فراكسیون سازمان حج و زیارت مجلس اظهار داشت: به دولت و سازمان 
حج و زیارت پیشنهاد می كنیم كه اقتدار، آبرو و منزلت جمهوری اسالمی و 
حجاج را در نظر بگیرند؛ چرا كه موضوعاتی نظیر صدور ویزا در كشور ثالث یا 
تعطیل بودن دفاتر سازمان حج و زیارت در عربستان به هیچ عنوان پذیرفتنی 

و به صالح نیست.
عاشوری خاطر نشان كرد: همین كه كشور ثالث بخواهد برای زائران ایرانی 
روادید صادر كند توهین به زائران ایرانی است؛ حال به هر دلیلی روابط ما و 

عربستان تیره شده است، اما اینكه بخواهند دفاتر نداشته باشیم و امكاناتی 
نظیر حمل و نقل در نظر گرفته نشود رویكرد مناسبی نخواهد بود.

وی اضافه كرد: عربستان سعودی باید تعهد دهد كه امنیت و سالمت زائران ما 
و امكانات مدنظر مورد توجه قرار می گیرد، در غیر این صورت دولت و سازمان 

نباید تمكین نشان دهند.
عضو فراكسیون سازمان حج و زیارت مجلس تاكید كرد: اینكه كشور ثالثی 
بخواهد در این زمینه ورود پیدا كند و ایرانی ها برای گرفتن روادید دست به 
دامان آنها شوند، به هیچ عنوان مناسب نیست و باید جایگاه مسلمانان به ویژه 

ایرانی ها در این مراسم حفظ شود.
وی به تعطیل بودن دفاتر سازمان حج و زیارت و مشكالت ایجاد شده اشاره 
كرد و افزود: در حدود یك ماه اعمال برای حج تمتع وجود دارد كه نبود دفاتر 
س��ازمان حج و زیارت و عدم امكان خدمات بهداش��تی و تغذیه ای از سوی 
سازمان حج و زیارت به صورت مستقیم، می تواند مشكالتی را ایجاد كند كه 

امیدواریم این مهم در نظر گرفته شود.
عضو فراكسیون س��ازمان حج و زیارت مجلس در پایان تاكید كرد: در حال 
حاضر فقط موضوع روادید یا دفاتر مد نظر نیست، بلكه در حال حاضر مواضع 
عربس��تان خصمانه اس��ت و ما اطمینان الزم را نداریم؛ آنها باید اعتماد ما را 

كسب كنند و شرایط برای حجی در امنیت و عزت فراهم آید.

فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان گفت: در فروردین ماه س��ال جاری، 
162 كارگاه آموزشی با هدف پیش��گیري و كاهش جرایم اجتماعي توسط 
كارشناس��ان پلیس اصفهان برگزار شد و 50 هزار ش��هروند از آموزش هاي 

پیشگیري از جرم پلیس بهره مند شدند.
سرهنگ حسن یاردوس��تی اظهار كرد: با توجه به ضرورت امر آگاه سازی و 
هشدارهای انتظامي در راستاي پیشگیري از مشكالت و آسیب هاي اجتماعي 
در جامعه،كارگاه های آموزش��ي و آگاه س��ازي با موضوعات آس��یب هاي 
اجتماعي و راه هاي پیشگیري از آن توس��ط كارشناسان پلیس اصفهان در 
فروردین ماه امس��ال برگزار شد. وي با اشاره به اس��تفاده حداكثري از تمام 
امكانات آموزشي و كارشناس��ان مجرب و اهل فن انتظامي در برگزاري این 
كارگاه ها تصریح كرد: با برنامه ریزي و برگزاري جلسات متعدد با ارگان ها و 
نهادها و ادارات دولتي، مدارس و مراكز آموزشي و مساجد، 50 هزار شهروند 
از آموزش هاي پیشگیرانه پلیس بهره مند شدند. یاردوستی با اشاره به برپایي 
چندین كارگاه پیشگیري از آس��یب هاي اجتماعي در جوامع هدف، افزود: 
آموزش همگاني، بهترین راه پیشگیري از بروز آسیب هاي اجتماعي است و 
در جوامع امروز به دلیل ورود تكنولوژي هاي نوین و به تبع آن، بروز جرایم و 
آسیب ها، یكي از راهكارهاي كم هزینه براي پیشگیري از جرم، بهره گیري 

از آموزش همگاني به صورت تخصصي و هدفمند است.

قرار بود زیبایی، آراس��تگی و وجاهت ارمغان شان باشد. قرار 
بود زواید را حذف كنند، قلم اصالح بكشند روی عیب ها،  اما 
قرار ها را كنار گذاش��تند؛  پای رویاه��ای دور و دراز جماعت 
طال��ب زیبایی كه وس��ط آمد، ح��رف آرزوه��ای محال كه 
به میان كشیده ش��د، گوش ش��ان زنگ خورد، شست شان 
خبردار ش��د و ب��ه همه ف��ن حریف هایی تبدیل ش��دند كه 
چراغ جادوی ش��ان هر آرزویی را برآورده می كن��د. اتفاقی 
كه آرایش��گاه های زنان��ه را مدت هاس��ت به ب��ازاری مكاره 
تبدیل كرده اس��ت، بی رقیب. بازاری با مشتری هاو خدمات 
متفاوت، جذاب و پرطرف��دار، از خدمات مختلف آرایش��ی 
و پیرایش��ی گرفته ت��ا خدمات بهداش��تی و س��المت، تتو، 
میكروپیگمنتیش��ن، س��وراخ كردن ناف و پاكسازی پوست 
و فیلینگ.  به اینها اگر فروش انواع و اقس��ام ل��وازم فانتزی، 
لباس و محصوالت بهداش��تی را هم اضاف��ه كنید به تجارت 

پرسودی می رسید كه دلیل رشد قارچ گونه آرایشگاه های 
 كوچك و بزرگ در كوچه پس كوچه های شهر است.

مدیركل تعزیرات حكومتی تهران گفت: تنها 
یكهزار آرایشگاه زنانه در استان تهران مجوز 

فعالی��ت دارند! محمد محم��دی همان 
زمان هش��دار داد كه انجام فعالیت های 
مرتبط با مس��ایل درمانی در كنار بروز 

انحراف��ات اخالق��ی از جمل��ه مهم ترین 
تخلفات این واحدهای غیرمجاز اس��ت. 
اتفاقی كه مدت هاست برخی آرایشگاه ها 
را به جای مراكز زیبایی، به كلینیك های 
پوست و س��المت تبدیل كرده است. این 
در حالی اس��ت كه براساس قوانین موجود 
در جواز كار آرایش��گاه ها، آنها صرفا مجاز 
ب��ه ارایه خدماتی هس��تند ك��ه در حوزه 

گفته فعالیت شان تعریف شده است؛ خدماتی كه  به 
رییس اتحادیه آرایش��گران زنانه در كوتاهی مو، بند، آرایش 
صورت و... خالصه می ش��ود. افس��رالملوک یاس��ان با اعالم 
این موضوع می گوید: تمامی فعالیت های��ی كه به جز موارد 
ذكر شده در جواز كار آرایشگاه ها به مشتریان ارایه می شود، 

غیرقانونی است.
تداخل فعالیت صنفی ممنوع

یاسان البته تاكید می كند كه سراغ این قبیل خدمات را فقط 
می توان در آرایشگاه های بی جواز گرفت؛ چراكه مجوزدارها، 
زیرپوشش اتحادیه هستند و به صورت دوره ای تحت بازرسی 
قرار می گیرند: »بازرس های اتحادیه هر ماه از آرایشگاه های 
تحت پوشش بازدید دارند و متخلف ها را جریمه می كنند، اما 
ازآنجا كه بی جوازها در مكان های خصوصی حتی بدون تابلو 
و... به ارایه خدمات می پردازند، ما اجازه ورود به این مكان ها 

را نداریم.«

رییس اتحادی��ه آرایش��گران زنانه می گوید: متاس��فانه این 
آرایشگاه های بی جواز زورشان زیاد شده و همین جا از مردم 
می خواهم به هر جایی مراجعه كردند كه جواز نداشت، موضوع 
را به اتحادیه اطالع بدهند. یاس��ان تاكید می كند: بوتاكس، 
خدمات پوست، پاكسازی و... ربطی به آرایشگران ندارد. اینها 
دخالت در امور پزشكی است. این كه ناخن ها را الک بزنند و 
سوهان بكش��ند ایرادی ندارد، اما اگر كار كاشت ناخن انجام 
بدهند، باز طب��ق قوانین وزارت بهداش��ت و درمان در حوزه 

فعالیت آنها نیست.
تداخل فعالیت صنفی موضوعی اس��ت كه با دبیركل جامعه 
اصناف هم مورد بحث قرار می  گیرد و احمد كریمی اصفهانی 

ای��ن موضوع ب��ا اش��اره به 

آرایشگاه ها باید در می گوی��د: تم��ام 
چارچوب فعالیت های قانونی مش��خص شده در مجوز خود، 
فعالیت كنن��د. تمام موارد دیگر نیاز ب��ه مجوزهای جداگانه 
دارد و انجام این امور در سالن ها، تداخل فعالیت صنفی است؛ 
تداخلی كه به گفته كریمی اصفهانی، طبق قوانین نظام صنفی 
جرم به حس��اب می آید: »آرایش��گاه های زنانه به هیچ وجه 
نمی توانند به حوزه فعالیت های تخصصی تر كه در رشته كار 
پزشكان قرار می گیرد، ورود پیدا كنند و در صورت مشاهده 

این اتفاق موضوع در دادگاه اصناف قابل پیگیری است«.
 سالمت مردم، بازیچه تجهیزات بی کیفیت ماهواره ای

لیزر، پاكس��ازی، تزریق ژل، برداش��تن خال، سوراخ كردن 
گوش و ناف خدمات پرطرفداری محسوب می شود كه مدتی 

است برخی سالن های آرایش زنانه را به یك مولتی بیزینس 
یا تجارتخانه بزرگ با خدمات چندگانه تبدیل كرده است.

فضایی كه به مكانی ب��رای ارایه خدمات بهداش��تی تبدیل 
می شود، می تواند سالمت جامعه را به خطر بیندازد؛ موضوعی 
كه وقتی آن را با دكتر سیدمسعود داوودی، متخصص پوست 
و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه اهلل در میان می گذاریم، 
تایید می كند و می گوید: قضی��ه دخالت افراد بدون تخصص 
در امور بهداش��تی و زیبایی، نه تنها همه زمینه ها را ش��امل 
می شود كه این دخالت در بحث پزش��كی خطرناک تر است 
چون می تواند آسیبی جدی به سالمت شهروندان وارد كند.

این متخصص پوست و مو در توضیح بیشتر می گوید: از آنجا 
كه بیماری های پوس��تی جزو بیماری های مزمن ش��ناخته 
می شود كه آمار مرگ و میرشان پایین است،  
متاس��فانه برخی افراد غیرمتخصص این 
جرات را به خودش��ان می دهند كه به 
این حوزه ورود پیدا كنند، در حالی كه 
آسیب های ناشی از این اقدام نادرست، 
خیلی زود خودش را نشان می دهد. برای 
مثال با توجه به عدم شناختی كه به عملكرد 
پوست،  ترمیم پوست، تقسیم بندی انواع پوست، 
نوع واكنش پوس��ت ها به اقدامات درمانی و... 
دارند، نمی دانند خیلی وقت ها ممكن است كار 
یا اقدامی كه در یك بیمار مشكل ساز نبوده، در 
فردی دیگر كه از نظر پوس��تی خاص تر است، 
مشكالت اساس��ی ایجاد كند. مثال به هیچ وجه 
نباید برای بیمارانی كه مبتال به لوپوس هس��تند 
لیرز انجام شود ، یا برای پوست افرادی كه ضایعات 
فعال آكنه دارد، پاكس��ازی مضر است. داوودی اضافه 
می كند: از نظر غیرمتخصص ها همه بیماران ش��بیه هم 
هس��تند و هر اقدامی كه در یك نفر خوب نتیجه داد، شامل 
حال بقیه هم می ش��ود. همین اتفاق باعث ش��ده مشكالت 
زیادی برای مشتری ها به وجود بیاید. البته مقابله با این پدیده 
كار راحتی نیست، چون نمی توان تك تك آرایشگاه ها را از نظر 
گذراند. متاس��فانه خیلی وقت ها هم مردم به هزینه و قیمت 
نگاه می كنند و یادشان می رود این مراكز به دلیل استفاده از 
تجهیزات بی كیفیت و ارزان قیمت ماهواره ای، تبلیغات دور از 
واقع و نداشتن تخصص است كه هزینه پایین تری می گیرند.

همین جاست كه این عضو هیئت علمی دانشگاه، پیكان انتقاد 
را به سمت شهروندانی می گیرد كه دانسته یا ندانسته خدمات 
بهداشتی ش��ان را به دس��ت افراد غیرمتخصص س��الن های 
آرایش��ی زنانه می س��پارند. داوودی از این كار گله می كند و 
می گوید: افرادی كه خدمات تخصصی را از غیرمتخصص ها 
دریافت می كنند كمتر از غیرمتخصص ها در به وجود آمدن 

مشكل مقصر نیستند.

حراج سالمت، در سالن های زیبایی

6 هزار پرستار در بیمارستان های دولتی استخدام شدند
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 دین و اندیشهاخبارفرهنگی شهر

موسیقی تلویزیون

اولی��ن هفته فرهنگ��ی هنری ب��رج کبوت��ر از 5 تا 8 اردیبهش��ت 
ماه برگزار می ش��ود. این وی��ژه برنامه همزمان با هفته نکوداش��ت 
اصفهان با محوریت معرفی برج های کبوتر به عنوان بخش��ی از آثار 
 تاریخی و فرهنگی ش��هر اصفهان برگزار می شود. برپایی نمایشگاه 
فرهنگی هنری با آیتم های تئاتر خیابانی، کارگاه صنایع دس��تی، 
مسابقه گروهی نقاشی، گالری عکس اصفهان و اجرای موسیقی از 
جمله بخش های این برنامه است که صبح ها پذیرای دانش آموزان 

و عصرها میزبان خانواده ها خواهد بود.

نشس��تی با عنوان واکاوی خلق اصفهان در دوران س��لجوقی امروز 
برگزار می ش��ود. ای��ن وی��ژه برنامه در دو جلس��ه از س��وی مرکز 
 خالقیت و ن��وآوری ش��هرداری اصفه��ان از س��اعت 17 در مقبره 
خواجه نظام الملک برگزار می ش��ود. نشس��ت نخست با سخنرانی 
» علی اکبر کجباف «، از اعضای هیئت علمی گروه تاریخ دانش��گاه 
 اصفه��ان روز 6 اردیبهش��ت م��اه و دومین نشس��ت با س��خنرانی 
» علی اکب��ر والیتی «، ریی��س فعلی مرکز تحقیقات اس��تراتژیک 
 مجمع تش��خیص مصلحت نظام و عضو شورای س��ازمان پژوهش 

و برنامه ریزی آموزشی ایران روز 8 اردیبهشت برگزار می شود.

هشتمین کارگاه » به من بگو چگونه؟ « با موضوع » چگونه یک بنای تاریخی 
را بخوانم؟ « در اردیبهشت ماه برگزار می شود. مدیر اداره طرح آوری و ایده 
آفرینی س��ازمان فرهنگی تفریحی با بیان این مطلب گفت: سلسله کارگاه 
های مهارت افزایی با عنوان »به م��ن بگو چگونه« ویژه مدیران و کارمندان 
سازمان و عموم عالقه مندان به صورت ماهانه برگزار می شود. حامد صفایی 
پور اظهار داش��ت: هش��تمین کارگاه مهارت افزایی ب��ا محوریت خوانش 
یک بنای تاریخی با عنوان » چگونه یک بنای تاریخ��ی را بخوانم؟ « 7 و 8 
اردیبهشت ماه در دو گروه از ساعت14:30 تا18:30 برگزار خواهد شد. وی 
 تصریح کرد: ه��ادی صفایی پور، دکترای معماری با حض��ور در این کارگاه 
 ب��ه ارایه مطالب��ی در خص��وص بناه��ای تاریخی و م��وارد مرب��وط به آن 
 می پ��ردازد. صفای��ی پ��ور خاطرنش��ان ک��رد: ای��ن کارگاه در دو بخش 
 در محل سالن آمفی تئاتر دانشگاه هنر واقع در خیابان استانداری و مسجد 
 شیخ لطف اله برگزار می ش��ود و عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر 

می توانند با شماره 32681589 تماس حاصل کنند.

رییس مرکز تخصصی نماز با اش��اره ب��ه برگزاری دوره فش��رده معارف 
 نماز ویژه ائمه جماعات گف��ت: روزنگار نماز با محوری��ت آیات و روایات 
پیرامون نماز برای مدیران مهدکودک، مدیران م��دارس، دانش آموزان 
و مادران تولید شده است. حجت االس��الم علی اصغر آیتی، رییس مرکز 
 تخصصی نماز با اعالم تش��کیل کارگروه آسیب شناس��ی نم��از با توجه 
به بیانات رهبر انقالب به آخرین اجالس سراسری نماز، گفت: هدف کلی 
مرکز در سال جدید این است که خیل کثیری از طالب، روحانیون و ائمه 
جماعات دوره فشرده معارف نماز را بگذرانند. وی افزود: به همین منظور 
بیش از یک هزار نفر از روحانیون و ائمه جماعات در شهر مقدس قم دوره 
 فش��رده معارف نماز را در س��ال جاری خواهند گذراند، همچنین دوره 
یک س��اله تربیت مدرس نماز برای خواهران و برادران طلبه در سراس��ر 
کشور بر پا خواهد شد. حجت االس��الم آیتی بیان داشت: به زودی سایت 
مرکز تخصصی نماز » قنوت « به روزرسانی خواهد شد که در نظر داریم 
مطالبی با عناوین مقاله، دانشنامه و طنز برای کودک و نوجوان و خانواده 

در آن گنجانده شود. 
وی ادامه داد: تولید نرم افزارهای بازی با محوریت نماز ویژه کودکان، تولید 
کتاب های الکترونیکی سیس��تم عامل اندروید » مفتاح « و » شیوه های 
 دعوت به نم��از « ب��رای مخاطبان و حض��ور فعال تر در فض��ای مجازی 

به خصوص تلگرام از دیگر برنامه های این مرکز در سال جاری است.

معاونت قرآن و عترت ارشاد برای ایجاد فضای قرآنی در ماه مبارک رمضان 
 برنامه ای با عنوان » جشن رمضان « در10 اس��تان کشور برگزار می کند. 
 اصغر امیرنیا، مدی��رکل دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت ارش��اد

 با اش��اره به لزوم ایجاد فضای قرآنی در ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: 
معاونت قرآن و عترت ارشاد با توجه به کمبود اعتبارات امسال جشن رمضان 
 را در10 اس��تان برگزار می کند در حالی که س��عی داش��تیم این برنامه را 

در سال جاری در تمامی استان های کشور برگزار کنیم.
وی با بیان اینکه در جشن رمضان نمایش��گاهی از آثار هنرمندان نیز برپا 
می شود، خاطر نشان کرد: هنرمندان، اساتید و فعاالن قرآنی برای مشارکت 
با این برنامه می توانند آخرین دستاوردهای 2 سال اخیر خود را به ادارات 
 ارشاد اس��تان ها ارایه دهند تا در صورت موافقت مس��ئوالن در نمایشگاه 
جشن رمضان به نمایش در آید. امیرنیا درباره اس��تان های برگزار کننده 
جش��ن رمضان، گفت: امس��ال جش��ن رمضان در اس��تان های اصفهان، 
 جنوب اس��تان کرم��ان، خراس��ان رض��وی، سیس��تان و بلوچس��تان، 
چهارمحال و بختیاری، زنجان، قم، کهکیلویه و بویراحمد، مرکزی و همدان 
برگزار می شود. وی ادامه داد: یکی دیگر از فعالیت ها در ماه مبارک رمضان، 
 اعزام مبلغان قرآنی به روس��تاها و مناطق محروم اس��ت ت��ا از این طریق 

شور قرآنی را در این مناطق نیز تسری بخشیم.

هر ساله با رس��یدن ماه مبارک رمضان، سه ش��بکه سراسری سیمای 
جمهوری اس��المی ایران با پخ��ش وی��ژه برنامه ه��ا و مجموعه های 
تلویزیونی، میهمان خانه های مردم می شوند و امسال هم مانند سابق 
س��یروس مقدم با » علی البدل «، جواد افش��ار با » ب��رادر « و عزیزا...

حمیدنژاد و بهرام عظیم پور با » چرخ و فلک « به سیما می آیند.
 شبکه یک سیما

س��یروس مقدم ،کارگردان مجموعه های تلویزیونی این بار با نگارش 
احمد رفی��ع زاده س��ریال » علی الب��دل « را برای ماه رمض��ان آماده 
 می کند. » علی البدل « عنوان سریالی اس��ت که پیش از آن قرار بود، 
 » س��نگ پ��ا « ی��ا » پایتخ��ت 5 « جایگزین آن ش��وند؛ ول��ی گویا 
محسن تنابنده که پیش از این در س��ال 93 طرح و ایده این مجموعه 
را به سیروس مقدم پیشنهاد داده بود امسال در شب های ماه مبارک 

رمضان میهمان خانه ها نمی شود.
  اخبار س��اخت این مجموع��ه طن��ز تلویزیونی در حالی در رس��انه ها 
منتشر ش��د که در حال حاضر هیچ خبری از ملحق ش��دن بازیگران 
یا تکمیل گروه کارگردانی نیس��ت و امکان برگش��ت گ��روه بازیگری 

»پایتخت« وجود دارد.
شبکه دو سیما

جواد افش��ار ک��ه پی��ش از این توانس��ت س��ریال » کیمی��ا « را جزو 
افتخارآمیزترین مجموعه های تلویزیونی خود کند، این بار در ماه مبارک 
رمضان با » برادر « به تهیه کنندگی نعمت چگینی به شبکه دو می آید.

» ب��رادر « عنوان س��ریالی اس��ت به قل��م آرش ق��ادری ک��ه نوعی 
 از س��بک زندگ��ی ایرانی اس��المی را با ب��ه تصویر کش��یدن خانواده 

» حاج کاظم پهلوان « روایت می کند.
شبکه سه سیما

مجموعه تلویزیون��ی » چرخ فلک « به کارگردانی عزی��زا... حمیدنژاد 
و به��رام عظیم پور این روزه��ا در حال تصویربرداری اس��ت و در کنار 
 بازیگ��ران اصلی الل��ه صب��وری، بهناز جعف��ری، اندیش��ه فوالدوند، 
لیال اوتادی، احسان امانی در قالب داستان کوتاه برای شبکه سه سیما 

آماده می شوند.
 تصویربرداری » چرخ فلک « که برای ش��بکه 3 سیما تولید می شود، 
از اواخر بهمن ماه آغاز شده و به علت تولید سنگین، تصویربرداری آن 

تا ماه مبارک رمضان ادامه دارد.
  این مجموعه مناسبتی که با قلم علیرضا طالب زاده نگارش شده است،

 به تهی��ه کنندگی مجید موالیی س��اخته می ش��ود و کامبی��ز دارابی 
مجری طرح و محس��ن صرافی نیز به عن��وان مدیر تولی��د این پروژه 
تلویزیونی حضور دارند.  محتوای این اثر در ارتباط با بحث تاثیراتی است 
که افراد در زندگی روی هم می گذارند و نتایج اعمال شان به خودشان 
برمی گردد. این پروژه در زمره تولیدات س��نگین تلویزیونی است که 
حدود100 بازیگر در آن به ایفای نقش خواهند پرداخت. این مجموعه 
تلویزیونی در 14 اپیزود و 28 قسمت، داستان هایی را از طبقات مختلف 
اجتماعی و اقتصادی و شکل ارتباط میان مردم روایت می کند و مثل 
اغلب کارهایی که توسط طالب زاده نگارش می شود، پرلوکیشن است 

و همه تصاویر در استان تهران ضبط خواهد شد.

قوالی » مس��ت قلندر « بر اس��اس موس��یقی س��نتی هندوستان 
 و پاکس��تان و در م��دح موال علی علیه الس��الم س��اخته و توس��ط 

سامی یوسف تنظیم و خوانده شده است.
این آهنگ که با صدای سامی یوسف و راحت فاتح علیخان به انتشار 
رسیده بر اساس موسیقی قوالی ساخته شده است. ریشه موسیقی 
قوالی به 6 س��ده پیش باز می گردد. زمانی که نوادگان تیمور لنگ 
بنا به وصیت پدربزرگان ش��ان س��عی به گردهمای��ی  هنرمندان و 
اهل ادب در دهلی، آگ��را و الهور کرده و دوران طالیی  ش��کوفایی  
 ادبیات، معماری و موسیقی را از بهترین عوامل فرهنگی  ایران و هند

 پایه گ��ذاری کردند. به مرور ق��وال که به عوامل  ادبی و موس��یقی 
 غنی ش��ده بود در نهایت گس��ترده ترین س��بک موس��یقی سنتی 
در هندوستان و پاکستان شد. شعر مست قلندر که از اشعار سنتی و 
قدیمی اسالمی و در وصف حضرت امیرالمومنین علی علیه السالم 
است توسط امیر خسرو نوش��ته شده و بعدها توس��ط بابا بوله شاه 
بازنویسی شده اس��ت. ملودی آن هم در ابتدا توسط شخصی به نام 
عاشق حسین درست شده که البته تنظیم مجدد آن برای این آهنگ 

را سامی یوسف انجام داده است.

» لیلی نامه « عنوان تازه ترین آلبوم موس��یقایی داود آزاد در مقام 
آهنگس��از و خواننده اس��ت که به تازگی توس��ط کان��ون فرهنگی 
 هنری » نی داوود « در دس��ترس عالقه مندان موسیقی ایرانی قرار 

گرفته است.
این آلبوم در 12 قطع��ه به نام های » بی نش��ان «، »کاندر غلطم«، 
»هواالول هواالخر«، » فن دیوانگی «، » یارلیلی «، » چون تو هستی 
همه هس��ت «، » آن خرابات «، » ک��ه هنوز من نبودم «، »عش��ق 
اس��ت«، » اثری نیس��ت مرا «، » من نه منم « و »مشق نامه لیلی« 
به عالقه مندان ارایه ش��ده اس��ت. داود آزاد پیش ت��ر از این درباره 
آلبوم » لیلی نامه « گفته بود: » در این اثر دوستان هنرمندم جاوید 
ابراهیم پور ) نی (، نبیل یوس��ف ش��ریداوی ) دف (، شایان ریاحی 
) پرکاش��ن (، محمد جعفر قاضی عس��گر ) تنبک ( و کارن کبیری 
 )کنترباس( به نوازندگی پرداخته اند. کارن کبیری ساکن کاناداست. 
همچنی��ن مرتض��ی قنبرنس��ب هنرمن��د بهبهان��ی در ی��ک 
قطعه ن��ی انبان، حم��زه مقدم نوازن��ده خوزس��تانی در یک قطعه 
س��ازهای کوبه ای جنوب��ی و در دو قطع��ه دیگر نیز ی��ک نوازنده 
به ن��ام انگلیس��ی ب��ه ن��ام نی��ک هلن��د ویولونس��ل نواخت��ه اند 
 ک��ه ضب��ط قطع��ات وی در انگلی��س ص��ورت گرفت��ه اس��ت.

 ناگفت��ه نمان��د ک��ه غال��ب اش��عار از موالناس��ت، ب��ه ج��ز چند 
قطعه. بی��ات اصفهان، نوا و ش��ور نی��ز از جمله دس��تگاه های این 
 اث��ر اس��ت. جاوی��د ابراهی��م پ��ور در ای��ن اث��ر قطع��ه زیبایی را 

با ریتم 12 تایی و 24 تایی تنظیم کرده است.

اولین هفته فرهنگی هنری برج کبوتر 
برگزار می شود

نشست واکاوی اصفهان
 در دوره سلجوقی برگزار می شود

روش خوانش یک بنای تاریخی
 را بیاموزید

تولید روزنگار
 نماز ویژه مدیران مدارس

برگزاری جشن رمضان 
 در 10 استان کشور 

آیا گروه » پایتخت «
 به جمع رمضانی ها می آیند؟

آهنگ جدید سامی یوسف
 در مدح امام علی )ع(

آلبوم موسیقی » لیلی نامه « 
از داود آزاد منتشر شد

دیگر دوران خراشیدن آسمان ها به سر آمده است

رهب��ر معظم انق��الب در س��خنرانی ابتدای س��ال خود 
به دو ش��خصیت خاص انقالب به عنوان نم��اد و الگوی 
انقالبی گ��ری در عرص��ه فرهنگ اش��اره کردن��د. یکی 
س��ید مرتضی آوینی ک��ه البته سال هاس��ت نم��ادی از 
انقالبی گری در این عرصه بوده اس��ت و قبال هم از سوی 
ایشان به س��ید اهل قلم تعبیر شده بود بیانگر یک سبک 
زندگی خ��اص و آرمانگرا بود ک��ه بس��یاری را به طرف 
 خود درعرصه فرهنگ و هنر کش��ید، ام��ا نام دیگری که 
رهبر انقالب بر زبان آوردند نام کارگردان تازه درگذشته و 
سرشناسی بود که آثارش درجهان اسالم غوغا به پا کرده 
است. استاد فرج ا... سلحشور در عرصه های مختلف هنری 
اعم از بازیگری، کارگردانی، صداپیش��گی، نویسندگی، 

طراحی صحنه و… حضوری فعال و موثر داشت.
مرحوم سلحش��ور البته س��ال پایانی عمر خود را با یک 
بیماری س��خت دس��ت و پنجه نرم می کرد؛ بیماری که 
 همزم��ان با آغاز پروژه عظیم حضرت موس��ی آغاز ش��د 
و با توجه به میزان اثر گذاری سلحشور و موضوعیت این 
پروژه شائبه ترور بیولوژیک او را قوت داد چه آنکه خود وی 
نیز بارها بر اثرگذار بودن این پروژه در اتفاقات منطقه ای 
و جهانی قبل از س��اخت آن تاکید داش��ت؛ تاکیدی که 
 با توجه به اثرگذاری س��ریال حضرت یوس��ف در جریان 
 بیداری اس��المی تاثی��ر آن نی��ز دور از ذهن نب��ود، اما 
مقام معظ��م رهب��ری ویژگی ای��ن دو اس��طوره و نماد 
هنر انقالب را که پیش��اهنگ » انقالبی گ��ری « درحوزه 
فرهنگ بودن��د، ذکر کردند. پس��ر مرحوم سلحش��ور ) 
هر دو پس��ر او روحانی و حوزوی هس��تند ( درباره منش 

هن��ری پ��درش می گوی��د:» از بچگی یادم اس��ت پدرم 
فیلم ه��ای تاریخ��ی و مذهب��ی از کارگردان��ان بزرگ و 
مط��رح دنیا مانن��د هیچ��کاک را می نشس��ت می دید و 
یادداش��ت برداری می ک��رد، البته قب��ل از آن می داد به 
بچه های س��ازمان تبلیغات تا سانس��ور حرفه ای کنند. 
اصال به این اعتقادی نداش��ت که همه چی��ز را به عنوان 
هنر ببینیم و دریافت کنیم حداقل در سینمای قرآنی. « 
پس از فوت سلحشور البته اظهارنظرهای مختلفی درباره 
ش��خصیت وی ش��د، اظهاراتی که همه بیانگر شخصیت 
قرآنی مردی بود ک��ه با نیتی خال��ص درعرصه هنر قدم 
برمی داش��ت، اما پس از درگذش��ت او تلویزی��ون نیز به 
پاس زحماتش برخ��ی آثار وی را بازپخ��ش کرد. آثاری 
که هنوز که هنوز اس��ت دلچس��ب و تاثیرگذار است. به 
خصوص اینکه با ابتکار ش��بکه قرآن گاهی آیات مربوط 
 به این وقایع را ب��ا بخش هایی از این س��ریال های قرآنی 
تلویزی��ون پخ��ش می کن��د و  اذان  در نزدیک��ی 
هن��ر تصویرس��ازی مرح��وم سلحش��ور از ق��رآن 
کریم را ب��ه نمای��ش می گ��ذارد چی��زی که ب��ه گفته 
بصی��ر سلحش��ور فرزن��د وی دغدغ��ه اصل��ی خ��ود 
 او ب��وده اس��ت، کاری ک��ه حت��ی می توان��د ب��ا دوبله 
به زبان ه��ای مختلف در معرفی قرآن ب��ه جهانیان نقش 
مهمی ب��ازی کن��د. حجت االس��الم غریب رض��ا که در 
بحث بیداری اسالمی از ش��خصیت های فعال محسوب 
می ش��ود پس از فوت فرج ا... سلحش��ور در یادداشتی در 
سایت رهیافتگان با اش��اره به آمار ش��گفت انگیز دانلود 
س��ریال یوس��ف پیامبر روی یکی دوکان��ال یوتیوب ) با 

اش��اره به اینکه اف��راد مختلفی س��ریال را در کانال های 
گوناگ��ون بوم��ی منطقه خ��ود آپل��ود کرده ان��د ( و نیز 
نام بردن از تع��دادی از ش��بکه هایی که این س��ریال را 
در جه��ان ع��رب بازپخ��ش کرده اند ب��ا ذکر مس��تند 
 کامنت ه��ای کارب��ران جه��ان ع��رب در فیس ب��وک 
به تقدیر از شخصیت هنری و انقالبی سلحشور می پردازد.

سال گذشته در حرم حضرت معصومه و در برنامه شهرک 
معارفی بهشت بانو خود مرحوم سلحشور یکی از میهمانان 
بود که با س��وال مجری درباره اثرگذاری سریال حضرت 
یوسف گفت: یکی از شخصیت های تاثیرگذار مصری که 
 در جریان های کنفرانس های بیداری اس��المی به ایران 
آمده ب��ود به من گفت حس��نی مبارک در زندان رس��ما 
 اعالم کرده اش��تباه من پخش س��ریال حضرت یوس��ف 
در تلویزیون ملی این کشور بود که باعث شکل گیری قیام 
مردم مصر علیه من ش��د. ای کاش همین تاثیرگذاری ها 
درباره این س��ریال رصد و ثبت می شد تا قدرت سینمای 
قرآنی کشورمان با خلوص نیت هنرمندان انقالبی همچون 
سلحش��ور را بهتر به نمایش بگذاریم. االن که سریال در 
حال پخش است هنوز مردم را بعد از چندین بار بازپخش 
به پای خود می نشاند بدون اینکه کسی خسته شود و این 
نشانگر قدرت و معجزه داستان های قرآنی است که باید 
 بیشتر به آن پرداخته شود، اما حاال که سلحشور از میان ما 
رفته است اینکه چه کسی بعد از او سریال حضرت موسی 

را به سرانجام خواهد رساند، دغدغه شده است.
گفته می شود دوست و همراه او جمال شورجه قرار است 
این پروژه را به دس��ت گیرد، اما ضمن احترام باید گفت 
تجربیات ش��ورجه در این عرصه نبوده اس��ت و با وجود 
خلوص نیت گاه در آثار س��ینمایی چن��دان قوی حاضر 
نشده است. نمونه آن فیلم » س��ی و سه روز « است که با 
وجود جذابیت و پیامی که می توانست داشته باشد کشش 
یک اثر خوب را نداشت و مخاطب را همراه نکرد. ساخت 
آثار تاریخی در کنار تبحر، خلوص نیت و توانایی نیازمند 
تجربه نیز است. در این عرصه شاید تنها چند نام به ذهن 
متبادر می ش��ود که می توانن��د چنان اث��ری را آن گونه 
 که شایسته اس��ت به سرانجام برس��انند. به نظر می رسد 
با توجه به سابقه تولیدات قرآنی شهریار بحرانی مناسب تر 
باش��د؛ کس��ی که س��ریال مریم مقدس او مانند مردان 
آنجلس درخشید و ملک سلیمانش توانست در قد و قامت 
یک اثر جهانی ظاهر ش��ود. ش��اید بحرانی مناسب ترین 
گزینه ای اس��ت که می تواند جا پای استاد قرآنی سینما 

بگذارد.

مع��اون صنای��ع دس��تی س��ازمان می��راث فرهنگ��ی صنایع دس��تی 
 و گردش��گری کش��ور گف��ت: بلن��د مرتب��ه س��ازی باع��ث ش��ده 

شهرهای ایران احساس خفگی کنند.
بهمن نامور مطلق در نشست هم اندیش��ی ایده پردازی اصفهان در مورد 
تعیین کاربری زیرزمی��ن میدان امام علی )ع( با بی��ان این مطلب گفت: 
اسطوره شهرها در طول تاریخ شاخصه های مختلفی پیدا می کنند و این 

شاخصه ها در طول تاریخ دستخوش تغییر می شوند. 
بابلی ها آروزهایی داش��تند که در دنیای اروپای مدرن محقق شد و دوره 

بلند مرتبه سازی متولد شد.
مع��اون صنایع دس��تی س��ازمان می��راث فرهنگ��ی صنایع دس��تی و 
گردشگری کش��ور ادامه داد: بلند مرتبه س��ازی امروز دیگر مورد توجه 
 نیس��ت و کش��ورهایی که در ای��ن زمینه تخص��ص دارند دیگ��ر عالقه 
به فتح آسمان ها ندارند و این تجاوز به آسمان را در حاشیه شهرها انجام 
می دهند. امروز دیگر دوران خراشیدن آسمان ها به سر آمده است و مالک 
توسعه محسوب نمی شود. توجه به ساخت زیرزمینی خصیصه شهرهای 

مدرن قرن بیست و یکم است.
تصویر ش��ناس برجس��ته ایرانی گفت: ش��هرهای ایران امروز احساس 
خفتگی می کنند. ما با بلند مرتبه س��ازی مناظر طبیعی شهرها را از بین 
 برده ایم. امروز میل به صعود و ساخت در سطح و زیر آن تبدیل شده است.

یک��ی از امتیازات س��اخت در س��طح زیر ش��هر جلوگی��ری از حوادث 

 طبیعی اس��ت. اما امروز ساخت و س��از در زیر س��طح کاربرد مهم تری 
می تواند ب��رای ما داش��ته باش��د و آن مب��ارزه ب��ا گرما اس��ت که این 
 روزها گریبان کره زمی��ن را گرفته اس��ت. در آینده ما ش��اهد تغییرات

  آب و هوای��ی ش��دید خواهیم بود ک��ه م��ا را نیازمند آن می س��ازد که 
به سنت پدران مان به زیر زمین پناه ببریم.

وی افزود: فضاه��ای زیرزمینی باید به گونه ای طراحی ش��وند که مردم 
احساس نکنند به یک حفره وارد می شوند، بلکه با ورود به مراکز زیرزمینی 
 باید احس��اس زندگی و حرکت به آنان دس��ت دهد. در گذشته ایرانیان 
در اس��تفاده از منابع زیرزمینی و هدایت آب ها تبحر داشتند ولی امروزه 

این سنت از بین رفته است.

از ابتدای رو نمایی پوس��تر جشنواره جهانی 
فجر این سوال وجود داشت که چرا »گاو« باید 
روی پوستر نقش ببندد و چرا فیلمی متعلق 

به چهار دهه قبل بای��د تا این حد مورد توجه 
قرار بگیرد. پوستر جشنواره پایان ماجرا نبود 
و بازسازی فیلم » گاو « و برگزاری نمایشگاه 
عکس » گاو « هم در جش��نواره برگزار ش��د 
تا وقتی ی��ک میهمان خارجی به جش��نواره 
آمد با خود فک��ر کند که در جش��نواره ای با 
حمایت » NGO « های حمایت از حیوانات 
اهلی شرکت کرده که دست بر قضا امسال را 
سال حمایت از گاو نامگذاری کرده اند، البته 
می دانیم که این جشنواره با هزینه ای گزاف 
در س��ال اقتصاد مقاومتی توس��ط س��ازمان 
سینمایی دولت تدبیر و امید و پس از انقالب 
 برگزار می ش��ود و مسئوالن س��ینمایی هم 
گاو پرست نیستند و دس��ت بر قضا می دانیم 
که ارشاد امس��ال را س��ال تئاتر نام نهاده نه 

سال گاو!
با همه نکاتی که گفته ش��د باید پرسید چرا 
مس��ئوالن س��ینما بعد از چند دهه س��پری 
 ش��دن از تاریخ ش��کوهمند انق��الب بازهم 
به س��راغ یک فیلم قبل از انق��الب می روند؟ 

 کس��ی منکر ویژگی های واالی فیلم» گاو « 
در دوره خودش و اثر آن نیست، اما آقای ایوبی 
تا امروز از خود س��وال نکرده اید چرا با وجود 
این همه اثر ساخته شده در طول این سال ها 
بازهم باید از » گاو « تجلیل کنیم و این فیلم 

را نماد جشنواره خود قرار دهیم؟
 جوانان��ی که پ��ا ب��ه جش��نواره می گذارند 
و با این هم��ه » گاو « مواجهه می ش��ود چرا 
بای��د به س��ینمای انق��الب امیدوار باش��د؟ 
 وقتی ریی��س س��ازمان س��ینمایی » گاو « 
را انتخاب می کند و هیچ ک��دام از فیلم های 
پس از انقالب را در حد و اندازه های جشنواره 
جهان��ی اش نمی داند چرا اهالی س��ینما باید 
 به این س��ینما امیدوار باش��ند و به گذش��ته 

رجوع نکنند؟
 ای��ن روزها ب��ه خاط��ر تع��دد عک��س گاو 
بر در و دیوار جشنواره جمالت طنزگونه ای در 
میان حاضران در جشنواره رد و بدل می شود 
و برخی ها همین که چند راس گاو در محوطه 
جشنواره رها نشده از مسئوالن سپاسگزارند.

» گاو « زدگی مسئوالن جشنواره جهانی فجر

به بهانه جذب دوباره مخاطب در سریال یوسف پیامبر:

حسنی مبارک پخش سریال یوسف پیامبر را یکی از 
اشتباهاتش می دانست
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اخبار کوتاه اخبار

مع��اون فرهنگ��ی و ام��ور جوان��ان اداره کل ورزش و جوانان اس��تان 
چهارمحال و بختیاری گفت: خانه جوان را س��ال جاری در ش��هرکرد 

راه اندازی می کنیم.
  حس��ین زمانی با اعالم ای��ن خبر اظهارک��رد: راه ان��دازی خانه جوان

  جزو مصوبات استانی اس��ت و حتی مکان آن را نیز مشخص کرده ایم. 
وی با بیان اینکه در س��ال جاری افزایش کمی و کیفی س��ازمان های 
مردم نه��اد جوان��ان را در دس��تورکار داری��م، گفت: قص��د داریم 20 
 س��من درباره موضوعاتی مانند اش��تغال و امور اجتماع��ی راه اندازی

 کنیم.
مع��اون فرهنگ��ی و ام��ور جوان��ان اداره کل ورزش و جوانان اس��تان 
چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: سال گذشته نیز قرار بود 20 سازمان 
مردم نهاد جوانان راه اندازی کنیم که تا پایان سال به 23 سمن افزایش 
یافت و بیش��تر آنها در زمینه گردشگری، آب و حفظ تاالب های استان 

فعالیت می کنند.
زمانی درپایان با اش��اره به برگزاری جلسات اس��تانی ستاد ساماندهی 
امورجوانان گفت: یک جلس��ه با حضور استاندار برگزار شد و قرار است 
12 اردیبهش��ت ماه نیز این س��تاد با موضوع نشس��ت با سازمان های 

مردم نهاد تشکیل شود.

رییس بس��یج کارگری چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با هفته 
کارگر، این قشر با همکاری دانشگاه علوم پزش��کی این استان معاینه 

می شوند.
علی مردانی ، با اشاره به هفته بزرگداش��ت کارگر اظهار کرد: همزمان 
با هفته کارگر، زنگ کار و تالش در دبس��تان اندیشه شهرکرد به صدا 

درمی آید.
رییس بس��یج کارگری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این مراسم با 
حضور مسئوالن استانی برگزار و معاینه کارگران نیز با همکاری دانشگاه 

علوم پزشکی این استان انجام می شود.
وی عنوان کرد: بازدید از کارگران آس��یب پذیر و بانوان کارگر از جمله 
برنامه های اجرایی در این هفته خواهد بود.مردانی با اشاره به نام گذاری 
روزهای این هفته بیان داش��ت: روز دوش��نبه به نام جامعه کارگری، 

اقتصاد مقاومتی و اقدام به آن نامیده شده است.
وی افزود: جامعه کارگری تولید ملی س��بک زندگی اس��المی، جامعه 
کارگری والی��ت و بصیرت، جامعه کارگری بس��یج، ایثار و ش��هادت، 
جامعه کارگری مهدویت و انقالب اس��المی، جامع��ه کارگری اتحاد و 
استکبارستیزی، جامعه کارگری همدلی، عناوین روزهای هفته کارگر 

هستند.

فرماندار شهرکرد از احداث پارکینگ طبقاتی در محدوده برج های 
دوقلوی شهرکرد خبر داد.

حمید مل��ک پور با اش��اره ب��ه اینکه اح��داث پارکین��گ طبقاتی 
در کن��ار ب��رج ه��ای دوقل��وی ش��هرکرد ض��روری اس��ت و این 
امر به ص��ورت ویژه پیگی��ری می ش��ود، اظهار داش��ت: پارکینگ 
طبقاتی در مح��دوده برج های دوقلو ش��هرکرد باید احداث ش��ود 
 تا مش��کل کمبود فض��ای پ��ارک خ��ودرو در این منطق��ه را حل 

کند.
وی اف��زود: مس��ئوالن ارش��د اس��تان و مس��ئوالن شهرس��تان 
ش��هرکرد ب��ه ص��ورت ج��دی پیگ��ر اح��داث ی��ک پارکین��گ 
 طبقات��ی در محدوده محل س��اخت ب��رج های دوقلوی ش��هرکرد 

هستند.
فرماندار ش��هرکرد تصریح کرد: برای ساخت پارکینگ طبقاتی باید 
همه دستگاه ها و سازمان ها از جمله علوم پزشکی، اداره امور مالیاتی، 
شهرداری و ... همکاری کنند تا زمینه احداث یک پارکینگ طبقاتی 

در این منطقه فراهم شود.
وی افزود: با افتت��اح برج های دوقلوی ش��هرکرد ب��ار ترافیکی در 
مرکز شهرکرد بسیار زیاد می ش��ود که باید از همین امروز در مسیر 
 حل مش��کالت ترافیک��ی آینده ش��هرکرد به ویژه مرکز ش��هرکرد 

گام برداریم.

در پی واژگون��ی اتوب��وس حام��ل ۴۴ دانش آموز که از مش��هد به 
ش��هرکرد در ح��ال عزیمت ب��ود و م��رگ دو دانش آموز، تس��ریع 
 در ب��رآورد و پرداخ��ت خس��ارت در دس��تور کار بیم��ه معل��م 

قرارگرفت.
به گزارش ایس��نا، مجید کوهی فایق دهکردی، مدیر شعبه استان 
چهارمحال و بختیاری بیمه معلم اف��زود: بالفاصله پس از وقوع این 
حادثه مقرر شد بیمه معلم شعبه خراس��ان رضوی برای انجام امور 
مربوط ب��ه فرهنگیان و دانش آموزان بس��تری در بیمارس��تان های 
۹دی و تامی��ن اجتماعی ترب��ت حیدری��ه اقدام��ات الزم را انجام 
دهد؛ همچنین مقرر ش��د با هماهنگی س��تاد مرک��زی بیمه معلم 
 در خصوص تسریع در فرآیند پرداخت خس��ارت به سانحه دیدگان

 اقدام شود.
اتوبوس حامل دانش آموزان اس��تان چهارمح��ال و بختیاری که در 
مسیر برگشت از مشهد مقدس بود، واژگون گردید و در این حادثه 

دو دانش آموز فوت شدند.

راه اندازی »خانه جوان« در شهرکرد

همزمان با هفته کارگر؛

 معاینه پزشکی کارگران 
در استان

حمید ملک پور:

پارکینگ  طبقاتی  در محدوده برج های 
دوقلوی شهرکرد احداث  می شود

تسریع در رسیدگی به پرونده حادثه 
واژگونی اتوبوس فرهنگیان

اس��تاندار چهارمحال و بختیاري با تاکید بر استفاده 
از منابع و تولیدات داخل اس��تان، گفت: اس��تفاده 
صحیح و هدفمن��د از منابع داخلي راه��کار تحقق 
اقتص��اد مقاومتي اس��ت.به گ��زارش ایرنا، قاس��م 
سلیماني دشتکي ، با بیان اینکه استفاده از تولیدات 
 داخلي باید فرهنگ س��ازي ش��ود، اظهار داش��ت:

دس��تگاه هاي اجرایي و اصن��اف در خرید ملزومات 
خود از تولیدات داخل استان استفاده کنند.به گفته 
وي، چهارمحال و بختیاري استاني کوچک با ظرفیت 
هاي محدود است و تولیدات روبه رشد دارد و تولید 
 کنندگان باید به دنب��ال بازارهاي جهاني و تولیدات 
صادرات گرا باشند.استاندار چهارمحال و بختیاري در 

ادامه افزود: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
باید متکي به قانون بوده و اعضاي این ستاد ملزم به 
اجراي مصوبات هستند.س��لیماني دش��تکي تالش 
مسئوالن دس��تگاه هاي اجرایي، بانک ها و سرمایه 
گذاران و فعاالن بخش خصوصي در رفع موانع تولید 
و فعال ش��دن واحدهاي تولیدي را خواس��تار شد و 
افزود: با تعطیل شدن هر واحد تولیدي سرمایه ملي 
از بین مي رود و خانوارهایي بدون درآمد مي شوند.

رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز 
دراین نشس��ت گفت: هم اکنون ظرفیت تولید 20 
گروه کاال از جمله لوازم خانگي، دستگاه برف روب، 
س��یم و کابل و روکش هوایي، سوله و اسکلت فلزي، 
سیمان، شیشه دوجداره، عایق رطوبتي، قند و شکر، 
دس��تمال کاغذي، موکت نمدي، لوله و پلي اتیلن، 
انواع در و پنجره، برش و دسته بندي کاغذ، ضد یخ، 
رنگ ترافیکي، آب معدني و میلگرد در این اس��تان 
وجود دارد.امامي گفت: برخي دستگاه هاي اجرایي 
ملزومات و نیازمندي هاي خود را از دیگر استان ها 
تهیه مي کنند ک��ه براي حفظ اش��تغال موجود در 
واحدهاي تولیدي، افزایش توان تولیدي و جلوگیري 
از تعطیل ش��دن این واحدها باید ب��ازار محصوالت 
تولی��دي در اس��تان ایج��اد ش��ود. اعضاي س��تاد 
تس��هیل و رفع موانع تولید، رفع مشکالت دو واحد 
 تولیدي »تصفیه روغن س��وخته در شهرک صنعتي

 سفید دشت و گچ سر دش��ت لردگان« در استان را 
بررسي کردند.

 استاندار بر استفاده از
 توليدات داخلي تاكيد كرد

معاون شرکت شهرک های استان عنوان کرد:

اجرای بیش از ۳۲ کیلومتر شبکه روشنایی
 در ۴ شهرک صنعتی 

۳۴۴ شعبه اخذ رأی برای دور دوم انتخابات 
در استان  پیش بینی شد

شرکت شیر بروجن – چهارمحال وبختیاری 
به چرخه تولید بازگشت

مع��اون عم��ران و محیط زیس��ت 
ش��هرک های  ش��رکت 

چهارمح��ال و بختی��اری 
 32 گف��ت: بی��ش از 
ش��بکه  کیلومت��ر 
روشنایی در ۴ شهرک 
و 2 ناحی��ه صنعت��ی 
اس��تان چهارمح��ال و 

بختیاری اجرا شد.حمید 
رییس��ی اظه��ار داش��ت: 

در مجموعه ش��بکه روش��نایی 
اجرا ش��ده 30 کیلومت��ر آن مربوط به 

ش��هرک های صنعت��ی ش��هرکرد، بروجن، 
فرادنبه و فرخشهر و 2 کیلومتر دیگر مربوط 

به نواحی صنعتی گندمان و وردنجان است.
وی افزود: برای اجرای پروژه شبکه روشنایی 
ش��هرک ها و نواحی صنعتی مذکور اعتباری 
بالغ ب��ر 22 میلی��ارد و 600 میلی��ون ریال 
 هزینه ش��ده که از منابع داخلی تأمین شده

 است.معاون عمران و محیط زیست 
شرکت شهرک های صنعتی 
چهارمح��ال و بختی��اری 
بیان کرد: در طول این 
32 کیلومت��ر ش��بکه 
روش��نایی، پایه های 
فل��زی  روش��نایی 

 11 مت��ری و بتون��ی 
۹ مت��ری ب��ا چراغ های 
ب��ا  مطاب��ق  تلس��کوپی 
اس��تانداردهای روز ش��رکت 

توزیع برق نصب شده است.
رییس��ی خاط��ر نش��ان ک��رد: با توج��ه به 
فعالی��ت کارخانه ها و کارگاه ه��ای مختلف 
 در این ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی وجود 
 یک روش��نایی مناس��ب و مطمئن بیش  از

 پیش احس��اس  ش��د که این موضوع زمینه 
کلید خوردن عملیات روشن سازی را فراهم 

کرد.

رییس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری 
در س��تاد انتخابات اس��تان گفت: برای دور 
دوم دهمی��ن دوره انتخاب��ات دهمین دوره 
مجلس شورای اسالمی در دو حوزه انتخابیه 
استان، 3۴۴ ش��عبه اخذ رأی در نظر گرفته 

شده است.
 خدابخش مرادي تأکید ک��رد: از این تعداد 
۹6 ش��عبه اخذ رأي ب��راي ح��وزه انتخابیه 
بروجن و 2۴۸ ش��عبه براي ح��وزه انتخابیه 
اردل، فارس��ان، کیار و کوهرنگ پیش بیني 

شده است.
 وي افزود: ب��راي برگ��زاري ای��ن انتخابات 
شش هزار عوامل اجرایي، نظارتي، امنیتي و 

انتظامي مشارکت دارند. 
مرادي تصریح ک��رد: هم��کاري و همراهي 
دس��تگاه ها، نقش مهم��ي در برگزاري یک 

انتخابات باشکوه دارد.
گفتن��ي اس��ت، از چهارمح��ال و بختیاري 
 چهار نماینده به مجلس شوراي اسالمي راه 

مي یابد ک��ه در دور اول انتخاب��ات دو نامزد 
با کس��ب اکثریت آرا در دو ح��وزه انتخابیه 
شهرکرد، بن ، س��امان و لردگان انتخاب و به 
مجلس دهم راه یافتند و انتخابات در دو حوزه 
بروجن و اردل، فارس��ان، کی��ار و کوهرنگ 
به دور دوم کش��یده ش��د.بنا بر اعالم وزارت 
کشور دور دوم دهمین دوره انتخابات مجلس 
شوراي اسالمي همزمان با 10 اردیبهشت در 

کشور برگزار مي شود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال 
و بختیاری از راه اندازی مجدد شرکت شیر بروجن 
و بازگشت آن به چرخه تولید خبر داد.مدیرعامل 
ش��رکت ش��هرک ه��اي صنعت��ي چهارمحال و 
بختیاري در حاش��یه مراس��م راه ان��دازي مجدد 
ش��رکت ش��یر بروجن - چهارمح��ال و بختیاري 
گفت:بسیار خرسندیم که شاهد راه اندازي مجدد 
این واحد صنعتي با رفع موانع پیش روي تولید و 
نیز همراه با نگرش جدی��د مدیریت جدید در آن 

هس��تیم .وي با بیان این که مسئوالن باید بدانند 
صنعت لبني اس��تراتژیک اس��ت و بای��د حمایت 
شود،افزود:متاس��فانه اس��تراتژی امروز کشور در 
صنایع لبنی حمایت از صنایع بزرگ اس��ت و این 
استراتژی سبب شده اس��ت که صنایع کوچک و 
متوس��ط کارآمدی خود را از دس��ت بدهند واین 
اس��تراتژی در تقابل با اس��تراتژی جهانی است.

علیرضا ش��فیع زاده اظه��ار کرد:این ش��رکت با 
ظرفیت تولی��د روزانه 15 ت��ن ش��یر راه اندازي 
مجدد گردیده و در صورت حمایت مي تواند این 
ظرفی��ت را تا 50 تن افزای��ش دهد.رییس هیئت 
مدیره شرکت شهرک هاي صنعتي چهارمحال و 
بختیاري در ادامه گفت:در این واحد صنعتي که با 
شروع به کار مجدد براي 30 نفر اشتغالزایي ایجاد 
گردیده و مي تواند با راه اندازي خطوط توسعه اي 
خود این تعداد افزایش چشم گیري دهد ،در حال 
حاضر محصوالتي همچون شیر پاکتي ،انواع ماست 
و دوغ تولید و در آینده نزدیک خط تولید خشک 

صنعتي نیز به بهره برداري خواهد رسید.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان خبر داد :

تولید 150 انیمیشن کودک و نوجوان 
مدیرکل استاندارد  استان تاکید کرد:

لزوم آموزش استانداردسازی  محصوالت کشاورزی
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان��ان چهارمحال و بختیاری از 

تولید 150 انیمیشن توسط کودکان و نوجوانان در این استان خبر داد.
فرزاد رحیم��ی  با اش��اره به ش��روع فعالی��ت کارگاه پویانمایی از س��ال ۸3 
 در این اس��تان اظه��ار ک��رد: از ابت��دای فعالیت کان��ون پ��رورش فکری در 
 چهارمح��ال و بختی��اری تاکن��ون در مجتم��ع فرهنگی و هنری ش��هرکرد

 150 انیمیشن توسط کودکان و نوجوانان تولید شده است. 
مدیرکل کانون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوان��ان چهارمحال و بختیاری 
تأکید کرد: ضروری است در حوزه پرورش فکر و خالقیت کودکان و نوجوانان 
با بهره گیری از تولید انیمیشن به عنوان یک فرآیند در زمینه فرهنگی، هنری 

و ادبی استفاده شود.
 وی با اش��اره به انیمیشن های تازه تولید ش��ده در کارگاه های کانون پرورش 
فکری این استان افزود: فعالیت های پویا نمایی در سال ۹5 در مرکز فرهنگی 
هنری مجتمع ش��هرکرد آغاز به کار ک��رد. رحیمی از تع��داد تولیدکنندگان 
انیمیش��ن کودک و نوجوان در چهارمحال و بختیاری خبر داد و افزود: تعداد 
افرادی که آموزش های الزم را در این کارگاه ها فرا گرفته اند 70 نفر هس��تند 
که با تدابیر اندیشیده شده این تعداد افزایش خواهند یافت. وی کسب جوایز 
و تندیس های استانی و کشوری را از دیگر دستاوردهای کودکان و نوجوانان 

این کانون در این اس��تان عنوان کرد و گفت: تاکنون 21 مقام در زمینه تولید 
انیمیش��ن توس��ط کودکان و نوجوانان این کانون در چهارمحال و بختیاری 

کسب شده است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان��ان چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به خدمات متنوع و آموزش های تخصصی این کانون تصریح کرد: آموزش 
تکنیک اس��تاپ موش، کاپ اوت، زنده نگاری خمیری، زنده نگاری عروسکی، 
پیکسیلیش��ن یا زنده نمایی، انیمیشن با عروس��ک از جمله مواردی است که 
توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به گروه سنی 7 تا 17 سال که 
عضو این کانون هستند آموزش داده می شود. وی آموزش تدوین و صدا گذاری، 
آموزش فیلم نامه نویسی و پویانمایی را نیز از مهم ترین آموزش های ارایه شده 
در این کارگاه ها برشمرد و افزود: الزم است کودکان و نوجوانان امروز با علوم 
و فنون جدید آشنا شده و در راستای بهره وری از آنها آمادگی الزم را به دست 
آوردند چراکه در عصر جدید نیاز به دانشمندان پیشرفته داریم تا بتوانیم کشور 
و جهانی امن و سرشار از نشاط و پویایی داشته باشیم. رحیمی با بیان مزایای 
تولید انیمیشن توسط کودکان و نوجوانان گفت: با شروع سال جدید نیز سه 
کارگاه پنج نفره از اعضای نوجوان دختر و پس��ر، در روزهای شنبه، یکشنبه 

و دوشنبه هر هفته به فعالیت و تولید انیمیشن در این کارگاه ها می پردازند.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت: آموزش استانداردسازی 
محصوالت کشاورزی در این استان الزم و ضروری است.

عبداهلل نظری اظهار کرد: آموزش استانداردس��ازی محصوالت کشاورزی 
در این استان الزم و ضروری اس��ت که در این راستا کارگاه های آموزشی 

استانداردسازی محصوالت کشاورزی در این استان اجرا شد.
مدیرکل اس��تاندارد چهارمحال و بختیاری بیان داش��ت: این کارگاه های 
آموزشی با هدف ارتقای مهارت های شغلی زنان، متناسب با نیازهای جامعه 

و کارآفرینی برگزار و شرکت کنندگان آموزش های الزم را فرا گرفتند.
نظری با بیان اینکه کارآفرینی، تولید محصوالت س��الم، استانداردسازی 
مواد غذایی ارگانیک از دیگر اهداف اجرای این کارگاه آموزش��ی اس��ت 
خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی تولید استاندارد محصول کشاورزی الزم و 
ضروری است و آموزش باعث ارتقای کیفیت محصوالت کشاورزی خواهد 
شد.مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری افزود: توسعه اشتغال پایدار 
در این اس��تان ضروری بوده و امید اس��ت با برگزاری دوره های آموزشی 

زمینه اشتغال جوانان بیش  از پیش فراهم شود.
وی افزایش سطح زیرکشت محصوالت کش��اورزی سالم، افزایش درآمد، 
بهبود معیشت خانوار روستایی و توسعه روحیه کارآفرینی را از دیگر اهداف 

اجرای این طرح برش��مرد و افزود: در سال گذش��ته بر فعالیت واحدهای 
تولیدی این استان در راس��تای استانداردس��ازی محصوالت کشاورزی 
نظارت ش��د.وی خاطرنش��ان کرد: واحدهای تولیدی برای فعالیت باید 
دارای مجوز استاندارد از این نهاد باشند و در صورت مشاهده تخلف با آنها 

برخورد خواهد شد.

 سند اقتصاد مقاومتي 
براي بخش هاي مختلف اقتصادي تدوین شد

سرپرست دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري 
اظهار داشت: سند اقتصاد مقاومتي استان در راستاي 
فرمایشات مقام معظم رهبري و تحقق شعار امسال 
با هدف اس��تفاده از نقاط قوت در مسیر رشد استان 
تدوین شده است. وي، اقتصاد مقاومتي را مهم ترین 
و در عین ح��ال عملیاتي ترین سیاس��ت اقتصادي 
براي توسعه درون زا دانست و گفت: در تدوین سند 
اقتصاد مقاومتي اس��تان، چه��ار رویکرد هماهنگي 
برنامه هاي بخشي و دستگاهي استان با سیاست ها و 
برنامه هاي کالن، بهره گیري از ظرفیت بخش هاي 
غیردولتي به ویژه مردم، تاکید بر روحیه جهادي و 
الگو بودن اقتصاد مقاومتي و رویکرد بلندمدت و نه 
اقدامات مقطعي و کوتاه مدت در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. سرپرس��ت دفتر هماهنگي ام��ور اقتصادي 
اس��تانداري، حمایت از مصرف کااله��اي داخلي، 
تش��کیل بانک اطالعاتي از تولیدکنندگان استان، 

گس��ترش پوش��ش بیمه اي محص��والت تولیدي، 
تولیدمحوري و حمایت همه جانبه از بخش تولید، 
اولوی��ت قرار دادن س��رمایه گذاري ه��اي تولیدي 
نسبت به سایر سرمایه گذاري ها، حمایت هدفمند 
و واقع بینانه از تولید کننده و بهبود فضاي کس��ب 

و کار را از محورهاي س��ند اقتصاد مقاومتي استان 
برشمرد. قربانپور ایجاد زمینه بهبود استانداردهاي 
کیفیت کاال، رشد بهره وري و استفاده از فناوري هاي 
جدید و روش هاي کم انرژي در تولید کاال، افزایش 
قدرت رقابت تولیدات و رش��د صادرات غیرنفتي با 
ورود ب��ه بازارهاي جهاني و ایجاد زیرس��اخت هاي 
س��رمایه گذاري در راس��تاي حمایت از طرح هاي 
تولیدي را از دیگر محورهاي سند اقتصاد مقاومتي 

استان عنوان کرد.
 به گفته وي، س��ند اقتصاد مقاومت��ي چهارمحال 
و بختی��اري در بخش صنع��ت، مع��دن و تجارت، 
شرکت شهرک هاي صنعتي، استاندارد و تحقیقات 
صنعتي، آب و خاک، ترویج تولی��دات گیاهي، دام 
و طیور، ش��یالت، صنایع روس��تایي، تعاون، کار و 
رفاه اجتماع��ي، میراث فرهنگي، صنایع دس��تي و 

گردشگري تدوین شده است.
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ابزارهای دیجیتالی حد و مرزی در پیشرفت نمی شناسند و 
روز به روز با دنبال کردن اخبار این ابزار می توان به ابداعات 
و ابتکارات این دستگاه ها پی برد. هر چند تمام این ابزارها 
در بازار خرید و ف��روش ابزار دیجیتالی موفق نمی ش��وند 
اما بس��یاری از آنها چه س��اخته ش��رکت های کوچک و یا 
طراحی ش��ده در شرکت های بزرگ، توانس��ته اند تا کنون 
به موفقیت های چش��مگیری دس��ت پیدا کنند. آمازون و 
اسپیکر بیسیم یکی از این موفقیت ها را رقم زده اند. اسپیکر 
بیس��یم آمازون تفاوت های بسیاری از اس��پیکرهای رایج 
دارد و Echo نام آن است که به بازار عرضه شده است. این 
 دس��تگاه یک اس��پیکر 180 تا 200 دالری است که البته

 می تواند به فرمان های صوتی ش��ما نیز پاس��خگو باشد. 
 Echo شما می توانید OK Google درست مانند دس��تور
را نیز با فرم��ان خاص خود در حالت هوش��یار قرار دهید و 
 Echo خواسته های خود را با آن در میان بگذارید. اسپیکر
از دس��تیار دیجیتالی آمازون به نام Alexa بهره می گیرد. 
 Alexa کاربران می توانند این اسپیکر را با فراخواندن نام
بیدار کنن��د. همچنین از کلم��ات Amazon و Echo هم 
می توان برای بیدار کردن این اس��پیکر هوشمند استفاده 
کرد به ش��رط آنکه در تنظیمات دس��تگاه ای��ن کلمات به 
جای ن��ام Alexa انتخاب ش��ود. برای مثال م��ی توانید از 

Echo بخواهید موضوعی خاص را در اینترنت جست وجو 
کند و یا حتی زمانی را به او بگویید تا س��اعت بیدار ش��دن 
را برایت��ان تنظیم نماید. اکو که در واقع ش��بیه به کالبدی 
فیزیکی برای س��یری، کورتانا و Google Now می ماند، 
عالوه بر موارد اشاره شده حتی می تواند شما را از وضعیت 
هوا نیز مطلع سازد. Echo طراحی استوانه ای شکلی دارد و 
به همین خاطر می تواند صدا را در تمام جهات پخش کند؛ 
موضوعی که باعث می ش��ود تمام افراد حاضر در محیط از 
کیفیت این اسپیکر لذت ببرند. در باالی این استوانه هفت 
میکروفون در یک آرایه قرار گرفته که به وسیله آنها دستگاه 
حتی در حین پخش موس��یقی نیز می تواند فرمان صوتی 
شما را تش��خیص دهد. Echo همواره به س��رویس ابری 
آمازون متصل اس��ت و از این طریق می تواند به مرور زمان 
عملکرد هوش��مندانه تری را از خود به نمایش بگذارد. این 
اسپیکر قادر است تا الگوی صحبت کردن شما را تشخیص 
دهد و با عادت های شخصی ش��ما آشنا شود. بدین ترتیب 
پس از مدتی اس��تفاده، Echo با دقت بیشتری نیاز شما را 
برآورده خواهد کرد. این اسپیکر همچنین از یک اپلیکیشن 
 مخصوص نی��ز بهره می ب��رد که کارب��ر با اس��تفاده از آن

 می تواند لیست موسیقی های خود را تنظیم نماید و روی 
ساعت بیدار شدنش کنترل داش��ته باشد. این برنامه برای 

 اندروید عرضه شده و کاربران دیگر سیس��تم عامل ها نیز
 می توانند از نس��خه تحت وب آن اس��تفاده کنند. یکی از 
نکات منفی این دستگاه این اس��ت که Echo باید همواره 
به برق متصل باش��د و به صورت پورتابل و به همراه باتری 
طراحی نش��ده اس��ت. به نظر می رس��د که با این تکنیک 
آمازون قصد داشته مس��تقیما محیط خانه را هدف بگیرد 
و گامی دیگر را نس��بت به تکمیل اکوسیستم خود بردارد. 
آمازون اصالتا یک فروش��گاه اینترنتی است و پیش از این 
دس��تگاه های دیجیتالی کتابخوان را در مدل های مختلف 
برای کاربران طراحی و تولید کرده بود. این دستگاه ها نیز 
در رده دستگاه های تجاری شده موفق به حساب می آیند. 
تولید این س��خت افزار جدید باعث ش��ده تا آمازون گامی 
جدید را در تولید برندی س��خت افزاری داشته باشد. گفته 
شده است که شرکت آمازون از س��ال 2010 در حال کار 
روی اسن اسپیکر هوشمند است باالخره توانست آن را در 
سال 2014 رونمایی کند. پروژه این دس��تگاه ابتدا با رمز 
Doppler یا Project D معرفی شد و به صورت گسترده 

در سال 2015 در بازارهای مختلف به فروش رسید.
 قدرت در درون بدنه ای استوار و زیبا

این اس��پیکر هوشمند ش��بیه به یک س��یلندر استوانه ای 
مشکی اس��ت که ارتفاعی در حدود 24 س��انتی متر دارد. 

در باالی این س��یلندر میکروفون ه��ا و دو دکمه قرار دارد. 
یکی از این دکمه ها معروف به Action است تا کاربر بتواند 
آن را راه ان��دازی کند. دکم��ه دیگر ب��رای خاموش کردن 
میکرو فون ها طراحی شده تا کاربر بتواند آن ها را خاموش 
کند. یک��ی از جنبه های زیبای این اس��پیکر کنترل کننده 
سطح صداست. دو س��انتیمتر از باالی همین استوانه پیچ 
مربوط به سطح صداس��ت که به زیبایی با بدنه آن ترکیب 
ش��ده و کاربر می تواند از آن برای کم ک��ردن یا بلند کردن 
صدای اسپیکر استفاده کند. در قسمت پایین دستگاه اکو 
نیز سوراخ هایی تعبیه شده که صدای خروجی را به صورت 
360 درجه به بیرون دستگاه هدایت می کند. اما سخت افزار 
این دستگاه نیز بس��یار مورد توجه است. پردازنده اکو یک 
پردازنده ARM Cortex-A8 است و به همراه 256 مگابایت 
حافظه رم و 4 گیگابایت حافظه داخلی توان پردازش��ی و 
ذخیره س��ازی خوبی را برای این اسپیکر هوشمند رقم زده 
است. این اسپیکر هوش��مند به ارتباطات Wi-Fi و بلوتوث 
نسخه چهار مجهز اس��ت و به صورت بیسیم می توان به آن 

متصل شد.
 تقویم گوگل خود را با اکو کامل کنید

آمازون به روزرسانی جدیدی برای اس��پیکر Echo عرضه 
نمود که بس��یار کاربردی به نظر می رس��د. به واسطه این 
امکان جدید می توانید از دس��تیار صوتی الکس��ا بخواهید 
تا رویداد خاص��ی را برایتان در تقویم گ��وگل زمان بندی 
نماید. برای استفاده از این قابلیت فقط کافی است به بخش 
تنظیمات اپلیکیشن الکس��ا رفته و آیتم »calendar« را 
انتخاب کنید. جا دارد اش��اره کنیم که تا پی��ش از این نیز 
»اکو« قادر بود برنامه های زمانی موجود در تقویم گوگل را 
برای کاربر با صدای بلند خوانده و رویدادها را به او یادآوری 
نماید، اما اکنون این توانایی را پیدا کرده تا خودش هم واقعه 
تازه ای را زمان بندی و به تقوی��م اضافه کند. برای این کار 
دیگر الزم نیست عبارت »OK Google« را گفته و سپس 
خواسته خود را بیان کنید زیرا این روند مستقیما از طریق 
تلفن هوش��مند انجام می پذیرد و بدون ش��ک کاربران از 
سهولت انجامش بسیار خرسند و راضی خواهند بود. جالب 
است بدانید اسپیکر اکو با دستور صوتی »OK Google« در 
حالت هوش��یار قرار می گیرد و می توانید از آن بخواهید تا 
مثال در وب جس��ت وجو یا برای بیدار شدن صبحگاهی تان 
آالرم تنظیم کند. به واسطه 7 میکروفونی که در باالی این 
محصول تعبیه شده، حتی هنگام پخش موسیقی هم شما 
می توانید درخواس��ت های صوتی خود را با »اکو« در میان 
بگذارید. در آخر هم یادآور ی می کنیم که آپدیت های اخیر 
الکسا بیش��تر روی مسایل و وس��ایل مربوط به خانه تاکید 
داشته اند. به طور مثال، در اواخر ماه مارس، آمازون قابلیت 
کنترل ترموستات هوش��مند Nest Learning  برای خانه 
و سیستم های روشنایی Lutron را به Echo اضافه کرد تا 
کاربر بتواند با اسپیکری که به نوعی دستیار صوتی اش نیز 
 محس��وب می گردد، برای تنظیم دس��تگاه های هوشمند

 خانه اش  و خاموش و روشن کردن آنها نیز بهره بگیرد.

روبات سرخدمتکار توسط چینی ها ساخته شد؛

نگاه می کند و یاد می گیرد
خانه هایی که قرار است در آینده روی آب ساخته شوند؛

رویایی از سقف های آینده
سامسونگ خبر از محصول جدید خود می دهد؛

سامسونگ، Note را هم خم کرد
محققین چینی روبات��ی را طراحی کرده اند 
که از صاحب خود چگونه رفت��ار کردن را فرا 
می گیرد. نام این روبات Big-i، دارای وزن 12 
کیلو گرم، ارتفاع 33 س��انتیمتر و استوانه ای 
شکل است. روی س��ر این روبات یک دوربین 
متحرک بزرگ تعبیه شده است. Big-i دارای 
نقشه های س��ه بعدی اس��ت تا بتواند مسیر 
خانه خود را پیدا کند ضمن اینکه از سیستم 
تشخیص چهره و صدا بر خوردار است. از دیگر 
قابلیت های این روبات کنترل کردن وسایل 
خانه است و شبیه به یک سیستم اتوماسیون 
خانگ��ی کار م��ی کن��د. Big-i دارای لح��ن 
صحبت طبیعی است. در واقع این روبات یک 
دستیار شخصی متحرک است و توان تعامل با 
 صاحب خود را دارد. این روبات منحصر به فرد

 می تواند در درس ه��ا به کودکان کمک کند 
و هنگامی که میوه در دس��ت آنها می بیند به 
کودکان ی��ادآوری می کند که دس��ت های 

خود را بش��ویند. Big-i می تواند در میهمانی 
غذا و دیگر ملزومات را روی میز قرار دهد. در 
این روبات الگوریتم یادگیری طراحی ش��ده 
 تا زمان��ی که با اف��راد مختلف تعام��ل بر قرار

 می کند، خ��ود را با رفتار آنها وق��ف دهد. از 
دیگر ن��کات جالب راجع به Big-i این اس��ت 
 که در مواجهه ب��ا افراد غریب��ه از آنها تبعیت

 نمی کند مگر اینکه صاحبش اجازه دهد.
 ای��ن روبات قادر اس��ت به دو زب��ان چینی و 
 Big-i انگلیس��ی صحب��ت کن��د. در قل��ب
پردازش��گر 4 هس��ته ای x86، دوربین س��ه 
بعدی 720p RGB و مجهز به برقراری ارتباط 
به وس��یله وای فای، بلوتوث و اش��عه مادون 
قرمز است. همچنین Big-i دارای حسگرهای 
 تش��خیص رطوب��ت، دم��ای محی��ط، ن��ور،

 شتاب سنج، ترازگر و المسه است و در صورت 
تمام ش��دن ش��ارژ باتری می تواند خود را به 

محل شارژ کردن برساند.

کمپانی ایتالیایی جت کپس��ول، نمونه مفهومی از 
خانه های ش��ناور آینده را طراحی کرده که شبیه 
س��یاره زحل اس��ت. این کمپانی که در کار ساخت 
مینی کش��تی های تفریحی اس��ت، خانه ش��ناور 
دو طبقه ای را به ش��کل کروی طراح��ی کرده که 
نی��م آن روی آب و نیمه دیگر زیر آب اس��ت. قطر 
خانه 12/5 متر اس��ت و هر نیم کره از فایبرگالس 
مخصوص ساخته می ش��ود. در طبقه فوقانی اتاق 

نشیمن، آشپزخانه و سیستم مدیریت خانه شناور 
طراحی ش��ده و در نیم کره پایینی نیز اتاق خواب 
اصلی با ویوی پانورامیک و حمام و دستشویی تعبیه 
شده اس��ت. آب ش��یرین کن، ژنراتور بادی، انرژی 
خورشیدی از دیگر امکانات این خانه رویایی است. 
کمپانی ایتالیایی در حال حاضر دنبال سرمایه گذار 
برای ساخت نمونه اولیه است و می گوید هزینه آن 

نباید بیشتر از 800 هزار دالر باشد.

تا چند ماه دیگر سامسونگ تصمیم دارد گلکسی 
نوت 6 را به ش��کل رس��می معرفی ک��رده و آن را 
 راهی بازارها کند. حال چند منبع مختلف گزارش 
می دهند که اهالی کره جنوبی، تصمیم گرفته اند 
این بار دو نمونه از گلکسی نوت 6 را توسعه داده و 
معرفی کنند؛ یکی از آنها نسخه استانداردی خواهد 
بود که سال هاس��ت با آن آش��ناییم و دیگری، به 
نمایشگری با لبه های خمیده مجهز است. در میان 
خبرهای تازه، مش��خصات نوت 6 سامسونگ هم 
ذکر شده است. نقل گشته که این فبلت قدرتمند 
دنیای اندروی��د، با نمایش��گری 5/8 اینچی از نوع 
Super AMOLED و با رزولوشن 2K عرضه خواهد 
ش��د. از س��وی دیگر می توانیم همان دوربین 12 
مگاپیکس��لی گلکس��ی S7 و S7 Edge را در آن 
مش��اهده کنیم. از آنجایی که س��ری نوت همواره 
قدرتمندتر از س��ری S بوده، حافظه رم آن نیز دو 
گیگابایت افزایش یافته و به 6 گیگابایت رس��یده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که سامسونگ تصمیم 

دارد از یک باتری حجی��م 4000 میلی آمپری در 
موبایل مذکور بهره گیرد، اما در بخش چیپست هم، 
سامسونگ تصمیم دارد روال همیشگی خودش را 
طی کند و از دو نوع مختلف در فبلت اش بهره گیرد. 
مشخصا چیپست اول، Exynos 8 Octa است که 
البته می گویند از چیپس��ت مجتمع 88۹0 که در 
گلکسی S7 و S7 Edge به کار رفته، کالک باالتری 
دارد، اما نسخه دیگر گلکسی نوت به اسنپدراگون 
823 مجهز خواهد شد. سامسونگ تصمیم دارد دو 
نمونه گلکس��ی نوت 6 را با حداقل حافظه داخلی 
32 گیگابایت عرضه کند و این در حالی اس��ت که 
کاربر باز هم قادر خواهد بود در این اس��مارت فون 
از کارت حافظ��ه microSD بهره گی��رد. در میان 
خبرها همچنین دیده می شود که گلکسی نوت 6 
با اندروید N عرضه می شود که همین موضوع، خبر 
از همکاری تنگاتنگ گوگل و سامس��ونگ دارد. از 
سوی دیگر بعید نیست در این فبلت، شاهد استفاده 

شرکت کره ای از اسکنر عنبیه چشم هم باشیم.

خبر

امیرحسین دوای�ی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات از آغاز به کار »کمیته حمایت از توسعه محتوا« خبر داد. 

وی با بی��ان اینکه کارهای تحلیل��ی و نظرخواهی ها و مطالعه س��ریع و 
جامعی روی انواع محتواهای تولید داخل در ابعاد نرم افزاری، سرویس 
در حال انجام است گفت: »طبق تأکید وزیر باید هر چه سریع تر کارهای 
حمایت��ی از تولیدکنندگان محتوای اپلیکیش��ن ها ب��ه مرحله اجرایی 

برسد«.
دوایی در پاس��خ به این س��وال که بحث محتوا در حیطه وظایف وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��ت، آیا تش��کیل این کمیته موازی کاری 
محسوب نمی شود می گوید: »این کمیته درباره محتوای مورد بحث در 
وزارت ارشاد ورود نمی کند بلکه در بحث محتوای شبکه از نظر زیرساخت 
و پهنای باند وارد عمل شده اس��ت. این طرح به دنبال افزایش محتوای 
اینترنت به خصوص از منظر ش��بکه، ایجاد زیرس��اخت های شبکه ای و 
نرم افزاری مورد نیاز تولیدکنندگان محتوا و حمایت از ایجاد کسب وکاری 

واحد با قابلیت رشد است.
معاون فناوری و ن��وآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات می گوید: 
به عبارتی ممکن اس��ت یک گروه از محتواها نیازمند دیتاسنتر خوب و 
گروهی دیگر پهنای باند تضمین شده باش��ند یا عده ای نیازمند امنیت 
ش��بکه و عده ای دیگر نیازمند تحفیف پهنای باند باشند. از این رو این 
کمیته در حال دسته بندی نیازهاست و به همین دلیل جدول نظرخواهی 
را بین افراد ذی رب��ط در گردش کار تقس��یم می کنیم و قرار اس��ت با 
کمک بخش خصوصی، الگوی اولیه را پیدا کنیم که در قوانین ش��رکت 
زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )رگوالتوری( 
چه تمهیداتی می توان مهیا کرد که محتوای های اصلی بتوانند به نوعی 

از منظر زیرساختی شبکه مورد حمایت قرار بگیرند.
 بخش خصوصی اولویت اول

بازار تولید اپلیکیشن ها در کشور داغ است و سوال این است که به راستی 
این بخش با چه مشکالتی دس��ت و پنجه نرم می کند و تشکیل کمیته 
حمایت از توسعه محتوا چقدر می تواند به نیازهای این قشر پاسخ دهد؟ 
فعاالن این حوزه درباره مش��کالت خود به »ایران« می گویند: »درست 
است که مش��کل اصلی کس��ب و کارهای اینترنتی بحث پهنای باند و 
دیتاسنتر در داخل کشور است و زیرس��اخت آن باید تسهیل شود ولی 
برای تسهیل کار در زمینه دیتاس��نتر و پهنای باند مورد نیاز شرکت ها 
و اپلیکیشن س��ازها دولت باید کار را به بخش خصوصی بس��پارد و بازار 

رقابتی در بین آنها ایجاد کند«.
مصطفی نقی پورفر مدیر ارشد نوآوری و فناوری یک شرکت خصوصی با 
بیان مطلب فوق می گوید: در بحث اینترنت ضعف جدی داریم بنابراین 
خیلی از کسب و کارهای اینترنتی به سمت اس��تفاده از دیتاسنترها و 
پهنای باند خارجی می روند و دلیل عمده آن هم ارزان تر بودن آن است 

بنابراین دولت باید به سمت ارزان سازی اینترنت برود.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات:

کمیته ای برای حمایت از
توسعه محتوا

آمازون، اسپیکر اکوی خود را به روز کرد؛

اسپیکرهاهمهوشمندمیشوند

بسیاری بر این باورند که آینده حمل و نقل جهان در اختیار 
خودروهای برقی یا هیدروژن سوز خواهد بود، اما مشکالت 
مربوط ب��ه باتری ها، تولی��د پاک انرژی ب��رق و همچنین 
سختی تولید و ذخیره س��ازی هیدروژن از جمله مسایلی 
هستند که تحول از سوخت های فسیلی به برق و هیدروژن 

را در ابعاد گسترده مشکل و زمان بر می کند.
در چنین شرایطی کمپانی های متعدد تولید کننده نفت، 
شرکت های خودروس��ازی و مهندسان خالق نیز پیوسته 
روی روش هایی برای بهبود بازدهی موتورهای درون سوز 
و تولید خودروه��ای کار آمد تر کار م��ی کنند و ماحصل 
چنین تالش هایی را می توان در خودرو مفهومی کمپانی 

شل جست وجو کرد.
محصول T25  شرکت ش��ل یک خودرو فوق العاده جالب 
)از دید مهندسی( است که توسط گوردن موری )سر طراح 
و خالق سوپر اسپرت افسانه ای مکالرن F1( ساخته شده 

است.
فیبرکربن قابل بازیافت، وزن فوق العاده سبک حدود 550 
کیلوگرمی، آیرودینامی�ک خوب با ضری�ب 0/2۹، قابلی�ت 
حمل سه سرنشین و پیشرفت�ه و اقت�ص�ادی سه سیلندر، 
از جمله ویژگی های قابل توج�ه خ�ودروی T25 هستند.

مصرف سوخت این خودرو در سرعت حدود 70 کیلومتر 
بر س��اعت ح��دود 2/6 لیت��ر در یکصد کیلومتر اس��ت و 
طبیعتا بسیاری از محدودیت ها و پیچیدگی های ساخت 

خودروهای برقی و هیبری��دی )مانند نیاز به اس��تفاده از 
باتری های سنگین وزن و گران قیمت( نیز در این خودرو 

وجود ندارد.
براساس پیش بینی ها، این خودرو در طول دوران خدماتی 
خود می تواند حدود 34 درصد انرژی کمتری نسبت به یک 
خودرو درون ش��هری متداول مصرف کند. در هوشمندی 
گوردن موری همین بس که این خودرو پاک و دوس��تدار 
 محیط زیس��ت، از بدنه ایمنی برخوردار اس��ت ولی برای

 صرفه جویی در هزینه های ساخت و وزن کامال فاقد درب 
ساخته شده است. سقف خودرو به همراه بخش های جانبی 
به ش��کل لوالیی باز می شوند تا دسترس��ی سرنشینان به 

فضای کابین ممکن شود. 
راننده مانند مکالرن F1 کمی جلوتر از دو سرنشین دیگر 
و در وسط می نشیند و بدین ترتیب استفاده بهینه از فضا 

ممکن شده است.
ابعاد و اندازه های تی 25 نیز به گونه ای انتخاب شده تا دور 
زدن در عرض تنها شش متر ممکن ش��ود و پارک کردن 
خودرو به صورت عمودی بین سایر خودروهای پارک شده 
 نیز قانونی و مجاز باش��د که همین نکته ب��ه معنای پارک

  فوق العاده آس��ان و رفع مش��کل کمبود فضای پارک در 
شهر های پر ازدحام امروزی است.

نوآوری و س��رمایه گذاری اصلی ش��ل در بخش پیشرانه 
این خودرو قابل مشاهده اس��ت، جایی که به لطف روغن 

موتورهای ویسکوزیته پایین، بازدهی پیشرانه افزایش یافته 
و مصرف س��وخت در حدود 5 درصد کاهش داشته است. 
پر واضح است که موتور سه سیلندر برای سازگاری با این 
روغن جدید و رقیق، باز طراحی شده و با پیشرانه های رایج 

در خودروهای امروزی تفاوت هایی دارد.
در نهایت مهم تری��ن نکته در م��ورد T25 هزینه تولید و 
قیمت پایین آن اس��ت، به ش��کلی که هزینه مونتاژ بدنه 
فیبرکربنی که کام��ال قابل بازیافت اس��ت، در حدود یک 
چه��ارم هزینه مونتاژ بدن��ه های فلزی فعلی اس��ت و این 
 امر س��رمایه گذاری در توس��عه و عرضه انب��وه تی 25 را 

توجیه پذیر می کند.
با این حال حدود 6 سال از تولید نسخه اولیه T25 می گذرد 
و تاکنون علی رغم بهبود های متعدد این خودرو، هنوز هیچ 
شرکت یا سرمایه گذار جدی ای برای عرضه این مدل پیش 
قدم نش��ده و کاهش قیمت بنزین و نفت در یکی دو سال 
اخیر، به بی رغبت شدن کمپانی ها برای سرمایه گذاری در 

خصوص تولید این خودرو تازه دامن زده است.
در پایان می توان گفت که چه T25 به تولید انبوه برسد و 
چه نرسد، دانش و تکنولوژی الزم برای تولید خودروهای 
بنزین سوز کم مصرف و سبز درون شهری وجود دارد و در 
صورت افزایش دوباره قیمت نفت، بازهم خودروهای سنتی 
و بنزین سوز یارای رقابت با نمونه های گران قیمت و برقی 

و هیبریدی را خواهند داشت.

خودرو انقالبی کمپانی شل؛

ایده های بزرگ در بدنه ای کوچک
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اخبار اخبار کوتاه

رییس اداره بهبود تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کاشان، 
 از برداش��ت حدود670 تن بیدمش��ک از باغات بارور این شهرس��تان خبر داد. 
عباس معینی فر اظهار کرد: این میزان برداشت بیدمشک از سطح 67 هکتار باغات 

بارور بیدمشک شهرستان کاشان صورت گرفت.
وی در ادامه با اش��اره به اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با آفات کش��اورزی 
 در این شهرس��تان اظهار کرد: عملیات مبارزه علیه س��ن غالت در سال زراعی
  95 � 94 در شهرستان کاش��ان برای کنترل س��ن مادر آغاز شده است. رییس

 اداره بهب��ود تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کش��اورزی شهرس��تان کاش��ان 
خاطرنشان کرد: سطح زیر کشت غالت در این شهرس��تان 2 هزار و600 هکتار 
اس��ت که به دلیل وجود یکی از مهم ترین اماکن زمستان گذران، هر ساله شاهد 
تراکم باالی این آفت در مزارع غالت بوده و کنترل آفت از اهمیت باالیی برخوردار 
است. وی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کنترل بیماری آتشک 
تاکید کرد: به منظور کنترل بیماری آتش��ک در بخش برزک شهرستان کاشان، 
 اطالع رس��انی عمومی از طریق ارس��ال پیام��ک و نصب اطالعی��ه در خصوص 

مبارزه شیمیایی با سموم برد و فیکس در زمان تورم جوانه انجام شده است.

رییس اداره ورزش و جوانان نجف آباد از افتتاح10 میلیارد ریال پروژه ورزش��ی 
 جدید در این شهرستان خبر داد. س��ید محمد طباطبایی گفت: امروز با حضور

  مدی��ر کل ورزش و جوان��ان اس��تان، نماین��ده م��ردم در مجل��س، فرماندار و 
اهالی ورزش، سالن سرپورشیده چند منظوره پوریای ولی با ظرفیت1500 نفر 
 و مرکز حرکات اصالحی و آمادگی جسمانی با هزینه نزدیک به10 میلیارد ریال 
در مجموعه ورزشی انقالب افتتاح خواهد شد. رییس اداره ورزش و جوانان نجف 
آباد بیان داشت: در ساخت این مجموعه های ورزشی که70درصد اعتبار آنها از 
محل ردیف های اس��تانی تامین شده، مجمع خیرین ورزش��یار نیز با تامین30 

درصد بودجه مورد نیاز مشارکت داشته است.

  مدیر آم��وزش و پ��رورش شهرس��تان تی��ران و ک��رون گفت: جش��ن تکلیف 
دانش آموزان دختر تیران و کرونی برگزار شد.

علیرضا مرزبان در تیران و کرون اظهار کرد: جشن تکلیف نشانه به کمال رسیدن 
و شکوفایی است و باید از این فرصت برای پیمودن مسیر مستقیم و رشد ایمان 
استفاده کرد. وی افزود: نماز خواندن، روزه گرفتن، ضرورت تقلید، آموزش قرآن، 
دوری از گناهان، امر به معروف و نهی از منکر و ... از مواردی است که بعد از رسیدن 

به سن تکلیف باید به صورت ویژه انجام داده شود.
مدیر آموزش و پرورش شهرس��تان تیران و کرون اضافه ک��رد:523 دانش آموز 

دختر سوم ابتدایی شهرستان در مراسم جشن تکلیف و عبادت شرکت کردند.

امام جمعه شهرضا گفت: همه مسئوالن باید در تحقق شعار سال با تکیه 
بر ظرفیت ها و تولیدات داخلی زمینه اشتغال زایی و کارآفرینی جوانان 

را در شهرستان شهرضا فراهم کنند.
حجت االسالم س��یف اهلل یعقوبی در جلسه ش��ورای اداری شهرستان 
 با بی��ان اینک��ه امس��ال از س��وی رهب��ر معظم انق��الب ب��ا عنوان 
» اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل « نام گذاری شده، اظهار داشت: تالش 

تمامی مسئوالن باید در راستای تحقق این شعار باشد.
وی با بیان اینکه نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقالب با هدف 
 عملیاتی ش��دن برنامه ریزی های اقتصاد مقاومتی در راستای رسیدن 
 به خودکفایی اس��ت، افزود: همه مس��ئوالن باید در تحقق شعار سال 
با تکیه بر ظرفیت ها و تولیدات داخلی زمینه اشتغالزایی و کارآفرینی 
جوانان را در شهرس��تان  فراهم کنند. امام جمعه ش��هرضا با تاکید بر 
اینکه اشتغال باید در شهرستان شهرضا رونق بگیرد، بیان کرد: چرخ 
کارخانه ها باید به چرخش درآید و مش��کالت اقتص��ادی کارخانه ها 
برطرف ش��ود تا رضایت مردم حاصل شود. وی با اش��اره به برگزاری 
انتخابات به عنوان یکی از مهم ترین رخدادهای سیاسی کشور، گفت: 
حضور مردم در صحنه انتخاباتی به عنوان یکی از مهم ترین رخدادهای 

سیاسی کشور با شکوه هرچه تمام در هفتم اسفند برگزار شد.
حجت االس��الم یعقوبی افزود: با توجه به برگ��زاری دور دوم انتخابات 
در حوزه های انتخابیه ش��هرضا و دهاقان الزم است مردم در روز دهم 
اردیبهش��ت ماه حضور جدی در صحنه انتخابات داش��ته و دش��من 
را ناامید کنن��د. وی با بیان اینک��ه امیدواریم در10 اردیبهش��ت ماه 
 نیز ش��اهد حضور گس��ترده مردم در پای صندوق های رای باش��یم،

 اظهار داشت: حضور حداکثری مردم در مرحله دوم انتخابات مجلس 
شورای اسالمی پشتوانه ای محکم برای نظام مقدس جمهوری اسالمی 
است. امام جمعه شهرضا با اشاره به برگزاری مراسم معنوی اعتکاف، 
گفت: با توجه به اینکه دشمنان بر روی جوانان تمرکز کرده اند تا نسبت 
به باورهای دینی و معنوی در آنها سستی ایجاد کنند، مراسمی مانند 

اعتکاف تمامی برنامه ریزی های آنها را خنثی می کند.

  رییس پلیس راهور چ��ادگان گفت: در ایام نوروز امس��ال ش��اهد کاهش
  100 درصدی تلفات جانی در ش��هر چ��ادگان بودی��م. محمدرضا امینی 
اظهار کرد: ش��هر چادگان در120 کیلومتری غرب استان اصفهان، در ایام 
تعطیالت نوروز امسال پذیرای مسافران و گردشگران زیادی از داخل و خارج 
استان بود. وی افزود: امسال در شهر چادگان کاهش100 درصدی تلفات 
جانی و200 درصدی جرحی  را ش��اهد بودیم که با توجه با هماهنگی های 
انجام شده با نیروهای نظامی و انتظامی و همکاری مردم و مسافران در ایام 
نوروز تصادفی که منجر به فوت شود را نداشتیم. رییس پلیس راهور چادگان 
تصریح کرد: سال گذشته تصادف منجر به فوتی یک مورد و تصادف منجر 
به جرحی دو مورد گزارش شده بود. وی ادامه داد: از مسافران، گردشگران 
و رانندگان وسایل سبک و سنگین تقاضا دارم تا با نیروهای راهور همکاری 

کرده تا شاهد اتفاقاتی از این قبیل تصادفات نباشیم.

برداشت 670 تن بیدمشک در کاشان

افتتاح 10 میلیارد ریال پروژه ورزشی 
جدید در نجف آباد

برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان
 تیران و کرونی

امام جمعه شهرضا مطرح کرد:

ظرفیت داخلی برای اشتغالزایی جوانان 
استفاده شود

رییس پلیس راهور چادگان:

 کاهش 100 درصدی تلفات جانی 
در ایام نوروز در چادگان

رییس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی کاش��ان از 
آغاز به اجرای طرح اورژانس اجتماعی در کاش��ان 
به مناسبت هفته بزرگداشت کار و گارگر خبر داد.

حس��ن رمضان��ی در نشس��ت خبری ب��ا اصحاب 
 رس��انه با موضوع اع��الم برنامه ه��ای هفته کارگر

 اظه��ار داش��ت: 65 هزار نی��روی انس��انی کارگر 
در شهرس��تان کاش��ان مش��غول به کار هستند، 
همچنین بالغ  بر1500 واحد صنعتی در شهرک ها 

و نواحی صنعتی مستقر هستند.
وی با بیان اینکه بیش از دو س��وم جمعیت کاشان 
را کارگران و خانواده های آن ها تشکیل می دهند، 
افزود: این شهرس��تان نس��بت به 13 استان دیگر 
کش��ور جمعی��ت کارگری بیش��تری را ب��ه خود 

اختصاص داده است.
ریی��س اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی کاش��ان 
با اش��اره به اینکه بی��ش از7500 واح��د صنفی و 
کارگاه های کوچک در س��طح شهرستان اشتغال 
به کار دارن��د، اف��زود: ب��ه دلیل وج��ود فرهنگ 
غنی و نی��روی کار در کاش��ان، رک��ود اقتصادی، 
 مش��کالت ح��اد و بحران��ی در ای��ن شهرس��تان 

دیده نمی شود.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه از پنج��م لغای��ت یازده��م 
اردیبهشت ماه به عنوان هفته کار و کارگر نامگذاری 
شده است، گفت: هرسال در ایران به مناسبت روز 
کارگر گرامیداش��تی برگزار می ش��ود و بر اساس 
قانون کار جمهوری اس��المی ای��ران روز یازدهم 
اردیبهش��ت به عنوان روز کارگ��ر معرفی و تعریف  

شده است.
 رمضان��ی تصری��ح ک��رد: اداره کار، تع��اون و 
رفاه اجتماعی متولی رسیدگی به حوادث، مسائل و 

تنظیم بازار کار است، همچنین یکی از وظایف این 
اداره، صیانت از نیروی کار به شمار می رود.

وی به برنامه های هفته کارگر اش��اره کرد و گفت: 
در نخس��تین روز از هفته کارگر، مردم و مسئوالن 
 کاش��ان با حض��ور در گلزار ش��هدای این ش��هر 
با ش��هدا و آرمان های امام راحل میثاق می کنند، 
همچنین بعد از این مراسم طرح اورژانس اجتماعی 
 در ش��رکت س��یمان کویر کاش��ان اجرا می شود. 
ریی��س اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی کاش��ان 
به برنام��ه روز دوم هفته کارگر که ب��ا عنوان کار، 
س��المت و نش��اط اجتماعی برگزار می شود اشاره 
کرد و افزود: در این روز نشست سه جانبه با نماینده 
 کارگران، کارفرمایان و دولت پیرامون تحقق اصل

 س��ه جانبه گرایی اقتصاد مقاومتی برگزار می شود 
 و نیز برنام��ه بع��د از آن بازدید از خان��واده معظم 
 ش��هدای کارگ��ری خواهد ب��ود. وی بی��ان کرد: 

 روز چهارش��نبه برنامه ای با محوری��ت کارگران، 
اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی ب��ا برنامه بازدید 
 ش��بانه فرمان��دار و معاونان، ش��هردار و ریاس��ت 
اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی از ش��رکت دنیای 

مس است.
رمضان��ی گفت: روز پنجش��نبه نی��ز همایش روز 
جهانی کارگ��ر و تقدیر از تالش��گران عرصه کار و 
تولید در خانه آل یاس��ین ) خانه مل��ل ( با همکار 

شهرداری کاشان برگزار می شود.
وی تصریح کرد: روز جمعه تحت عنوان کار، مهارت 
و معنویت اس��ت که س��خنران قبل از خطبه های 
نماز جمعه کاش��ان رییس اداره کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی است و در پایان روز شنبه مصادف با روز 
جهانی کار و کارگر، پایگاه بسیج در شرکت فوالد 
امیرکبیر افتتاح ش��ده و همایش تالشگران عرصه 

کار و تولید در محل خانه کارگر برگزار می شود.

رییس کار و رفاه کاشان مطرح کرد:

آغاز اجرای طرح اورژانس اجتماعی در کاشان 
به مناسبت هفته کارگر

اجرای طرح اکرام ایتام مسیر عدالت اجتماعی را هموارتر می کند
کشاورز نوش آبادی با همت و توجه به ظرفیت های شهر کویری و خشک 

نوش آباد، موفق به کاشت و برداشت گل محمدی شد.
محمود ساجدی، کشاورز اهل ش��هر نوش آباد از توابع شهرستان کویری 
 آران و بیدگل، ظرفیت های کویر و کش��اورزی در ش��هرش را شناسایی 

و پس از شش سال زحمت هم اکنون شش هکتار باغ گل دارد.
 این کش��اورز نوش آبادی گف��ت: با آگاه��ی از اینک��ه در منطقه کویری 
نوش آباد، آب برای کشاورزی بسیار کم و شور  و دمای هوا بسیار گرم است، 
اقدام به کاشت گل محمدی کردم و هم اکنون در حال برداشت گل هستم.

 وی افزود: ب��ا توجه ب��ه موفقی��ت در گل کاری، در ابت��دا600 متر مربع 
گل کاری داشته و هم اکنون شش هکتار و در آینده نیز قصد افزایش این 
باغات گل را دارم. ساجدی از پیش بینی برداشت24 تن گل از مزارع گل 
خود خبر داد و خاطر نشان کرد: گل های برداشت شده را در کارگاه کوچک 
 خود به گالب تبدیل می کنم. این کشاورز نوش آبادی به واسطه موفقیت 
در کارش موجب ش��ده که دیگر کش��اورزان منطقه نیز به کاشت گل رو 

بیاورند و از عملکرد گل کاری خود نیز ابراز رضایت کنند. 
 مدیر جهاد کش��اورزی آران و بی��دگل نیز گف��ت: با توجه ب��ه موفقیت

 آقای ساجدی به عنوان پیشرو در کاشت گل، توسعه مزارع گل محمدی 
 در شهرس��تان از حدود سه س��ال قبل آغاز شد. حس��ین فتاحی افزود:

  آران و بیدگل به واس��طه گرمای زودرس��ی که نس��بت به دیگر مناطق 
تولید کننده گل محمدی در کشور دارد ش��اید نخستین برداشت کننده 

 گل در کش��ور باش��د. وی اظهار کرد: یکی از برنامه های جهاد کشاورزی
 آران و بیدگل  با توجه به برنامه های اقتص��اد مقاومتی و همچنین تغییر 
الگوی کشت در شهرستان توسعه مزارع کش��ت گیاهان دارویی از جمله 
گل محمدی است. فتاحی خاطر نش��ان کرد: هم اکنون حدود 25 هکتار 
از باغات شهرستان زیر کش��ت گل محمدی است که پیش بینی می شود 

امسال80 تن گل از این باغات برداشت شود.
وی تصریح کرد: با توجه به رشد خوب و عطر خاص گل محمدی در کویر 
آران و بیدگل تا سال های آینده کشت این محصول تا 75 هکتار افزایش 

پیدا می کند.

 مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرس��تان نطنز گف��ت: با اجرای طرح
  اک��رام ایت��ام و همچنین ط��رح محس��نین، عدال��ت اجتماعی توس��عه و

 مسیر فقر زدایی هموارتر می شود.
محمدرضا مومنی اردستانی اظهار کرد: متوسط مساعدت ماهیانه نیکوکاران 
به هر یتیم تحت حمایت کمیته امداد شهرستان نطنز 311 هزار تومان است.
 وی گفت: سال 1394 حدود450 حامی نیکوکار در شهرستان نطنز بیش از

  2 میلی��ارد و 844 میلی��ون ریال به ص��ورت نق��دی و غیر نقدی ب��ه ایتام 
تحت کفالت خود و در قالب طرح اکرام کمیته امداد کمک کردند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرس��تان نطنز با اشاره به اینکه طرح 

اکرام ایتام از طرح های موفق این نهاد در طی 15 سال اخیر است، تصریح کرد: 
س��رانه پرداختی ماهیانه حامیان طرح اکرام ایتام در حالی 311 هزار تومان 
است که عدد کشوری آن 97 هزار تومان است و این نشان از همت واال و توجه 

ویژه خیرین به امور ایتام دارد.
وی گفت: با اجرای ط��رح اکرام ایت��ام و همچنین طرح محس��نین، عدالت 

اجتماعی توسعه و مسیر فقر زدایی هموارتر می شود.
مومنی اردستانی به تقویت روحیه همکاری و مناسبات حسنه انسانی در بین 
افراد جامعه اش��اره کرد و گفت: اجرای این طرح باعث کاهش تبعات فردی، 
اجتماعی و اقتصادی فقدان پدر یا مادر در تربی��ت فرزندان و تعالی خانواده 

در جامعه می شود.
وی بیان داش��ت: در شهرس��تان نطنز به منظور تامین آتیه ایتام، بخشی از 
 مبالغ پرداختی حامیان را در یک حساب مشخص به نام یتیم پس انداز کرده 
تا در آینده منبع مناسبی برای تامین هزینه های اشتغال، مسکن و ازدواج آنان 
باشد. اردستانی افزود: این نهاد در طول سال برنامه های ویژه ای جهت ایتام 
تحت حمایت اجرا می کند که نمونه آن می توان ب��ه بازدید حامیان از ایتام 
 خود اشاره کرد که در هر زمان توس��ط این نهاد با حضور حامیان ایتام برگزار 
می ش��ود. وی با بیان اینکه نسبت درآمد س��ال 1394 به سال1393 میزان 
 31 درصد رشد داشته است، خاطرنش��ان کرد: خیرین و نیکوکاران گرانقدر 
می توانند در راستای دعوت و جذب سایر حامیان نیز با این مدیریت همکاری 

کنند.

 آن سوی خبر

نایب رییس ش��ورای اس��المی ش��هر گلپایگان گفت: 
ش��هرداری تحت دستور ش��ورای ش��هر در خصوص 
 قط��ع درخ��ت تنومن��د قدیم��ی در گلپای��گان 
 به مق��ام قضایی ش��کایت کرده اس��ت. قاس��م نادری 
در گلپایگان اظهار کرد: سوم فروردین ماه سال جاری 
متوجه ش��دیم درخت تنومندی ک��ه در ابتدای کوچه 
آموزش و پرورش قرار دارد قطع و تنها خاک اره آن بر 

روی زمین باقی مانده و تنه درخت بریده شده است. وی 
با بیان اینکه شهردار گلپایگان از این رخداد بی اطالع 
بود، ادامه داد: ش��هرداری تحت دستور شورای شهر به 
مقام قضایی شکایت کرده و پیگیر این موضوع هستیم 
و باید مشخص شود کدام فرد و یا اداره این کار را انجام 
داده است. نایب رییس شورای ش��هر گلپایگان گفت: 
 تنها اداره ای ک��ه در آن کوچه می تواند ذی نفع باش��د

  آم��وزش و پ��رورش اس��ت و اگر ای��ن اقدام توس��ط 
آموزش و پرورش انجام ش��ده باش��د متاسف هستیم. 
نادری با بیان اینکه درخت قطع شده عمری بالغ بر30 
 سال داشت، خاطرنش��ان کرد: اگر برای انجام این کار 
با شهرداری هماهنگی های الزم انجام می شد این امکان 
وجود داش��ت که درخت جابه جا و به م��کان دیگری 

منتقل شود.

قطع درخت تنومند در گلپایگان

مدیر جهاد کشاورزی فریدون ش��هر گفت: خسارت ناشی 
از سرمازدگی به محصوالت کش��اورزی و باغات شهرستان 

فریدون شهر حدود 143 میلیارد ریال برآورد می شود.
 علیرض��ا اصالن��ی با اش��اره ب��ه خس��ارات س��رمازدگی 
به محصوالت کشاورزی فریدون شهر اظهار داشت: براساس 
آماری ک��ه هم اکنون در اختیار داریم خس��ارت ناش��ی از 
سرمازدگی به محصوالت کش��اورزی فریدون شهر حدود 

143 میلیارد ریال برآورد شده است.
وی افزود: شهرستان فریدون ش��هر به دلیل تفاوت ارتفاع 
از س��طح دریا در مناطق مختل��ف، از اقلیم های گوناگونی 
برخوردار اس��ت، در برخی مناطق با 2 ه��زار متر ارتفاع از 
س��طح دریا روبه رو هس��تیم، اما در برخ��ی مناطق ارتفاع 
ب��ه 2 ه��زار و500 متر می رس��د ک��ه این تفاوت س��طح 
 در تاثی��ری ک��ه س��رما روی محص��والت دارد، تاثیرگذار 

است.
مدیر جهاد کشاورزی فریدون شهر با بیان اینکه در مناطقی 
که ش��کوفه های درختان باز شده بود، خس��ارت ناشی از 
 سرمازدگی را مش��اهده می کنیم، گفت: در بخش زراعت

 58 میلیارد ری��ال، در بخ��ش باغات 75 میلی��ارد ریال و 
در بخ��ش دام و آبزیان نیز با خس��ارت10 میلی��ارد ریالی 
روبه رو ش��ده ایم. وی با اش��اره به محصوالت کش��اورزی 
شهرس��تان فریدون ش��هر اظهار داشت: بیش��ترین کشت 
در این منطقه مرب��وط به گن��دم، جو، حبوب��ات، ینجه و 

 ذرت علوف��ه ای اس��ت ک��ه در ای��ن می��ان2500 هکتار 
به کش��ت بهاره س��یب زمین��ی اختص��اص دارد. اصالنی 
از کش��ت زعف��ران در منطق��ه فریدون ش��هر خب��ر داد و 
گفت: کش��ت زعفران س��ال گذش��ته برای نخس��تین بار 
در شهرس��تان فریدون ش��هر آغ��از ش��د و ای��ن محصول 
 ارزشمند در 2 هکتار از اراضی شهرستان کشت و برداشت 
شد. وی با بیان اینکه به دنبال افزایش میزان کشت زعفران 
 در فریدون ش��هر هس��تیم، تصری��ح کرد: کش��ت زعفران 
در مناطق کوهستانی و سردسیر به خوبی انجام می شود و در 
همین راستا با همکاری شرکت های خدماتی فنی به دنبال 
افزایش کشت این محصول در فریدون شهر هستیم، عالوه 
 بر اینکه از 2 سال پیش نیز کشت گل محمدی را در حدود

 5 هکت��ار از اراضی این منطق��ه آغاز کرده ای��م و به دنبال 
توسعه آن هستیم.

مدیر جهاد کش��اورزی شهرس��تان فریدون ش��هر با اشاره 
به فعالیت ه��ای کش��اورزی ترویجی در این شهرس��تان، 
خاطرنش��ان کرد: مباح��ث مرتبط با کش��اورزی ترویجی 
در زمینه های��ی مانن��د آم��وزش و مدیری��ت، مب��ارزه 
 با آفات، مب��ارزه با علف های ه��رز و آفات نبات��ی، آبیاری 
تحت فش��ار، حفظ کارب��ری اراضی کش��اورزی، حمایت 
دام و طور، هرس و باغبانی را داش��ته ایم که در این زمینه 
 دوره های آموزش��ی بس��یاری ب��رای کش��اورزان برگزار 

شده است.

رویش گل محمدی در دل کویر

مدیر جهاد کشاورزی فریدون شهرخبر داد:

برداشت اولین زعفران از اراضی فریدون شهر
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مواد خوراکی تلخ چه فوایدی برای بدنمان دارند و چه تاثیراتی می توانند روی بدن 
ما بگذارند؟ خوردن خوراکی تلخ زیاد خوشایند نیست آیا خاصیتی برای ما دارند 
یا خیر؟ ذائقه  هر فرد مختص به خود اوست. در واقع ذائقه هر کس از تجربیات و 
عادت های غذایی مادر ،در طول دوران بارداری حاصل می شود. اما همه می توانند 
با کمی تالش ذائقه  خود را تغییر داده و از طعم های مختلف استفاده کنند. زمانی 
که شما از انواع مواد غذایی که مواد غذایی تلخ نیز جزو آنهاست استفاده می کنید 

در واقع طعم سالمتی را می چشید. 
مواد غذایی تلخ، به جذب مواد مغذی کمک می کنند

مواد غذایی تلخ و سبزیجات معطر خشک ،باعث بهبود هضم غذا می شوند. این 
مواد غذایی سلول های چش��ایی واقع در زبان را تحریک می کنند. سلول های 
گیرنده  طعم ها نیز باعث تولید آنزیم ها و ترشح صفرا می شوند. زمانی که گوارش 
راحت تر انجام بگیرد جذب مواد مغذی نیز س��اده تر خواه��د بود. اگر بدنتان به 
درستی نتواند مواد مغذی را جذب کند دیگر اهمیتی ندارد که چه می خورید. به 
خاطر اینکه اگر بهترین و مغذی ترین مواد غذایی را هم مصرف کرده باشید بدنتان 

نمی تواند خواص آن را دریافت کند.
متخصصان توصیه می کنند برای داش��تن رژیم غذایی مناس��ب از هر نوع ماده 
غذایی استفاده کنید. به عقیده متخصصان اگر مشکالت گوارشی دارید قبل از 
خوردن غذای سنگین و چرب مواد غذایی تلخ مانند ساالد برگ های گل قاصدک 

میل کنید.
مواد غذایی تلخ برای تمیز کردن کبد

 متأس��فانه ما از تمامی خواص س��بزیجات برگ دار خبر نداریم، اما چینی ها و
 هندی ها از قرن ها پی��ش مواد غذایی تلخ را وارد برنام��ه  غذایی خود کرده اند. 
سبزیجات برگ دار تلخ مانند کلم پیچ تایلندی، برگ های گل قاصدک، تربچه، 
کاسنی فرنگی، کلم، ترب سفید و کلم راکت حاوی مواد مغذی ضروری هستند که 
به عملکرد کبد کمک می کنند. یعنی اینکه باعث کنترل کلسترول و هورمون ها 

می شوند، خون را تصفیه و به سوخت و ساز چربی ها کمک می کنند.
اگر مشکالت گوارشی دارید قبل از خوردن غذای سنگین و چرب مواد غذایی تلخ 

مانند ساالد برگ های گل قاصدک ،میل کنید.
مواد غذایی تلخ سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی

 C ویتامین ،A سبزیجات برگ دار معموال سرشار از مواد مغذی مانند ویتامین
 و ویتامین K و همچنین مواد معدنی متنوعی مانند کلس��یم، پتاسیم و منیزیم 
می باشند. این مواد غذایی سرشار از اسیدفولیک و فیبر هستند و چربی و سدیم 
 کمی دارند. به عن��وان مثال کلم راکت ح��اوی بتاکاروت��ن، ویتامین C و آهن

 ،A، E،K می باشد در حالی که برگ های گیاه قاصدک سرشار از ویتامین های 
آهن، کلسیم و آنتی اکسیدان ها هستند.

خوراکی های تلخ و این فواید

نکته ها

دبیر س��تاد فرهنگ سالمت شهرداري  مریم 
اصفهان گفت: با توجه به هفته جهانی یاوری

دیابت، شناسایی افراد مظنون به دیابت 
در 14 ایستگاه سالمت شهر اصفهان راه اندازی شد.

 ب��ه گ��زارش خبرن��گار زاین��ده رود، بیم��اری دیاب��ت ک��ه 
 به عنوان یک بیماری خاموش شناخته ش��ده است ، و به قول 
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هنوز نیمی از این جمعیت 
دیابتی ها شناس��ایی نش��دند به همین منظور ستاد فرهنگ 
سالمت شهرداری با راه اندازی ایستگاه های سالمت به دنبال 

شناسایی دیابتی ها پنهان است.
 حمی��د رض��ا مهماندوس��ت، دبیرس��تاد فرهنگ س��المت 
در خصوص برنام��ه هاي ویژه هفته س��المت اظهار داش��ت: 
به منظور پایش س��المت ش��هروندان اصفهاني 14 ایس��تگاه 
س��نجش س��المت را در نقاط پر تردد ش��هر در نظر گرفتیم 
 هم��کاری دانش��گاه عل��وم پزش��کی و خیریه دیاب��ت که در 
دو سانس از ساعت 9 صبح تا 12 و از 4 بعدازظهر تا 7 شب اقدام 

به پایش سالمت مردم اصفهان مي کنند.
وي بیان داش��ت: 14 ایس��تگاه در می��دان انق��الب، آزادي، 
 ام��ام حس��ین، جمه��وري اس��المي، الل��ه، ق��دس، ارتش، 
میدان ام��ام،  پل خواج��و  و    پ��ل بزرگمهر  ، روب��ه روي هتل 
 عباسي، فلکه خوراسگان ،  ترمینال کاوه ، مجتمع 5 طبقه اي 

خانه اصفهان و فلکه احمد آباد از این جمله است.
 دبیرس��تاد فرهنگ س��المت ش��هرداری اصفهان اعالم کرد: 
در ایستگاه های سالمت ضمن سنجش سالمت شهروندان به 

افراد مشاوره داده می شود.
وی اعالم کرد: با توجه به هفته س��المت، همچنین مشاورین 
 بهداش��ت در 140 مسجد س��طح ش��هربا همکاری دانشگاه 
علوم پزشکی و خیریه دیابت مستقر می شوند و اقدام به پایش 

قند خون رایگان از شهروندان می نمایند .
مهماندوس��ت بیان ک��رد: در  طول هفته س��المت گروه های 
تئاتر به ش��کل گردش��ی در هفت ایس��تگاه اقدام به نمایش 
 خیابان��ی ب��ا موض��وع دیاب��ت را شکس��ت دهی��م می کنند 
 ک��ه از آن جمل��ه م��ی ت��وان ب��ه می��دان انق��الب، آزادی، 
 ام��ام حس��ین، پ��ل خواج��و، روب��روی هت��ل عباس��ی، 
 مجتم��ع 5 طبق��ه ای خان��ه اصفه��ان و می��دان ام��ام)ره( 
 اش��اره نم��ود. وی بی��ان داش��ت: مس��ابقه نقاش��ی 
موض��وع  ب��ا  س��المت  هفت��ه  ش��عار  محوری��ت   ب��ا 
دیاب��ت را شکس��ت دهیم، ب��ا هم��کاری آم��وزش و پرورش 
ودانش��گاه علوم پزش��کی و ش��رکت کامور در 700 مدرس��ه 
ابتدای��ی و مابی��ن 171 ه��زار دانش آم��وز مقط��ع ابتدایی 
 برگزار می گ��ردد که با ای��ن برنامه پیام پیش��گیری از دیابت 
 ب��ه ح��دود 700 ه��زار ش��هروند اصفهان��ی اطالع رس��انی 

می شود.

مهماندوس��ت با اش��اره به اینکه عمده کار ما در هفته سالمت 
اطالع رس��انی و باال بردن آگاهی مردم در زمینه پیش��گیری 
 از بیم��اری دیاب��ت اس��ت، ادام��ه داد: در همی��ن ح��وزه 
در 60 کتابخانه وابس��ته ب��ه ش��هرداری با کم��ک تصاویر و 
 محتوای آموزش��ی روی میزهای مطالعه کتابخان��ه ها ، افراد 

را با روش های پیشگیری از دیابت آشنا کردیم.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه از 100 دس��تگاه اتوب��وس نی��ز 
 ب��رای تبلیغ��ات در ای��ن ح��وزه اس��تفاده خواه��د ش��د ، 
اع��الم داش��ت:  روی در و بدن��ه اتوب��وس های ش��عارهایی 
با مضم��ون با غلب��ه بر اس��ترس دیاب��ت را شکس��ت دهیم، 
ب��ا ت��رک دخانی��ات، با مص��رف غ��ذای س��الم، ب��ا ورزش و 
 تح��رک و ب��ا چ��کاب ب��ه موق��ع دیاب��ت را شکس��ت دهیم 

نصب می گردد.
مهماندوس��ت گفت: با توجه به اینکه مصرف نان سفید بدون 
س��بوس نیز یکی از عوامل زمینه س��از و بروز دیاب��ت در افراد 
اس��ت، بنابرای��ن در هفته س��المت تالش کردیم ب��ا عکس و 
 مضامین آموزش��ی بهداش��ت و س��المت ن��ان را روی درب 
نانوایی ها نصب کنیم که در این راستا 1400 هزار نانوایی را در 

سطح شهر اصفهان در نظر گرفتیم.
وی گفت: از دیگر فعالیت ها نیز می توان به نصب 400 تابلوی 
تبلیغاتی ب��ر روی الیت باکس ها،پل های عاب��ر پیاده و حدود 
40 عدد تک پایه ب��ا عنوان دیابت را شکس��ت دهیم می توان 

اشاره کرد.

 آم�وزش پیش�گیری از بیماری ه�ای غی�ر متابولیک 
در 15 خانه سالمت

دبیر ستاد فرهنگ سالمت  شهرداری اصفهان گفت: آموزش 
 پیش��گیری از بیم��اری های غی��ر متابولیک و غی��ر واگیردار 

در 15 خانه سالمت آغاز شد.
حمید رضا مهماندوس��ت  اظهار داش��ت: خانه های س��المت 
 در مناطق 15 گانه ش��هر اصفهان از یک س��ال و نیم گذشته 

در فرهنگسراهای وابسته به شهرداری راه اندازی شد.
وی بیان داشت: هدف از راه اندازی خانه های سالمت آموزش 
پیش��گیری از بیماری ه��ای متابولیک و غیر واگیردار اس��ت. 
دبیر ستاد فرهنگ س��المت  ش��هرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: خانه های س��المت در طول مدت فعالیت با لینک شدن 
 به کانون ه��ای مح��الت از جمله م��دارس، مس��اجد و حتی 
بسیج محله توانست مردم را از وجود واقداماتی که در این خانه ها 
برای ارتقای س��المتی مردم انجام می دهد، آگاه سازد و همین 
امر سبب شده که بسیاری از مردم از این خانه ها استقبال کنند.

وی اعالم ک��رد: برگ��زاری کارگاه های آموزش��ی در خصوص 
چگونگی پیش��گیری از ان��واع بیماری های غیر واگی��ردار از 
 جمل��ه دیاب��ت، فش��ارخون، بیماری ه��ای قلب��ی و عروقی، 
سکته قلبی و مغزی و س��رطان ها و غیره و همچنین آموزش 
سبک زندگی سالم و نوع پخت غذای سالم از جمله فعالیت هایی 

است که در این مدت انجام گرفته است.
مهماندوس��ت اضافه ک��رد: همچنین انجام معاین��ات رایگان 

 و تس��ت س��نجش س��المت همچون فش��ار خون، قد، وزن و 
تست قند خون و غیره از دیگر اقداماتی که در مسیر پیشگیری 

از بیماری ها انجام گرفته است.
وی اعالم کرد: در خانه های س��المت شبکه سازی سنی انجام 
دادیم به صورتی که برای نوجوانان، جوانان و کودکان، میانساالن 
و سالمندان طبقه بندی مخاطبین را طبقه بندی کردیم و طبق 

سن آنها کالس های آموزشی برگزار کردیم.
 دبیر س��تاد فرهن��گ س��المت  ش��هرداری اصفه��ان گفت: 
در خانه های سالمت ماهانه در حدود 137 ساعت آموزش به 
مخاطبین داده می شود که در مجموع در ماه یک هزار و 700 

ساعت آموزشی در تمام خانه های سالمت صورت می گیرد.
  شهرداری و ش�ورا در ارتقای سواد سالمت مردم نقش 

بسزایی دارند
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان گفت: ستاد فرهنگ 
سالمت شهرداری و کمیسیون س��المت شورا در ارتقای سواد 

سالمت مردم نقش به سزایی خواهند داشت.
 غالمرض��ا اصغ��ری در ارتباط ب��ا فعالی��ت های این س��تاد، 
اظهار داشت: تامین سالمتی مردم وظیفه تنها یک ارگان خاص 
مثل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیست؛ بلکه تامین بهداشت 
و فضای سالم، غذایی س��الم و انسان سالم بودن وظیفه تمامی 
ارگان ها و حتی خود فرد اس��ت و از این جهت است که از چند 
سال پیش تاکنون مردم به خود مراقبتی و حفظ سالمتی خود 

ترغیب می شوند.
وی بیان داشت: داش��تن یک روحیه س��الم و تامین سالمتی 
 جسم و روان و محافظت از خود امری فراتر از وظایف دانشگاه  

علوم پزشکی اصفهان است .
رییس دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان با بیان اینکه شهرداری 
و ش��ورا در باال بردن آگاهی مردم در حوزه بهداش��ت و درمان 
 و ارتقای س��واد س��المت مردم تاکنون نقش بسزایی داشتند، 
ادامه داد: ستاد سالمت ش��هرداری در این س��ال ها اقدامات 
سازنده ای در امر پیش��گیری و آگاهی رساندن مردم از عوامل 

بیماری زا داشته است .
راه اندازی کانون های سالمت در محالت را مدیون ستاد 

فرهنگ سالمت شهرداری هستیم
رییس کمیسیون سالمت شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
راه ان��دازی خانه ها و کانون های س��المت در مح��الت یکی از 
ضروری ترین اقدامات در راس��تای ارتقای سواد سالمت مردم 
است و این اقدام را  مدیون س��تاد فرهنگ سالمت شهرداری 
هستیم.غالمحس��ین صادقیان  در خصوص نقش این س��تاد 
در ارتقای س��واد س��المت اظهار داش��ت: تمام تالش شورای 
 ش��هر مبنی بر اس��تفاده از ظرفیت های ش��هرداری در حوزه

 فرهنگ س��ازی و ارتقای فرهنگ س��المت و به تبع آن سواد 
سالمت مردم است.

خبر

محققان دریافتند که چرا بیماران آلزایمری نزدیکانشان را نمی شناسند.یکی از 
اختالالتی که بیماران آلزایمری با آن روبه رو هستند، عدم شناسایی اطرافیان 

به خصوص نزدیکان است.
پژوهش��گران تحقیقات جدید خود را روی شناس��ایی اختالل در ادراک این 

بیماری متمرکز کرده اند.
در حال حاضر، بیش از پنج میلی��ون نفر در ایاالت متح��ده آمریکا از بیماری 
آلزایمر رنج می برند.این در حالی است که درمانی برای آن وجود ندارد و میزان 

بهبود این بیماری نگران کننده است.
بررسی ها نشان داده است، تقلید یکی از روش هایی است که در بهبود بیماران 
بسیار موثر اس��ت، اما علل ایجاد این بیماری بسیار متنوع تر از چیزی است که 
قبال تصور می شد.محققان دانشگاه مونترال این بررسی را روی مشکل شناخت 

چهره در بیماران انجام دادند و به نتایجی دست یافتند.
این موضوع با عنوان ادراک جامع نگر شناخته شده که در آن ویژگی های فردی 

مهم نیست و کل تصویر مهم است.
در این بررسی محققان دو گروه شرکت کننده را مورد بررسی قرار دادند؛ گروه 
اول بیماران مبتال به آلزایمر و گروه دوم افراد سالم بودند. این آزمایش با دو گروه 
عکس چهره و اتومبیل که یکی عادی و دیگری وارونه بود به شرکت کنندگان 
نشان داده ش��د. نتایج در تصاویر وارونه در هر دو گروه مش��ابه بود، اما انتخاب 

تصاویر عادی در دو گروه به طور چشمگیری تفاوت داشت.
بیماران مبتال به آلزایمر در شناسایی تصاویر، بسیار آهسته تر از افراد سالم عمل 

کردند و اشتباه آنها بسیار بیشتر بود.
از سوی دیگر، بیماران آلزایمری در شناخت تصاویر اتومبیل مشکلی نداشتند 
و این نشان دهنده این مطلب است که شناس��ایی این تصاویر نیاز به پردازش 
جامع ندارد.نتایج بررسی ها نش��ان داد، اختالل در شناسایی چهره در بیماران 
آلزایمری مربوط ب��ه اختالل پردازش جامع اس��ت.محققان اظهار کردند: این 
مطالعه به طور مس��تقیم منجر به درمان جدید نخواهد شد، اما درک ما از این 
بیماری را بهبود می بخش��د. همچنین قطعه دیگری از این پازل برای کمک به 
بیماران برای شناسایی عزیزان خود و تمرکز بر ویژگی های فردی، خواهد بود.

توسط محققان دانشگاه مونترال؛

رازهای بیشتری از آلزایمر کشف شد 

مصرف روزانه یک الی 2 عدد گردو، برای حفظ سالمتی 
بدن بسیار حائز اهمیت است.پیام فرح بخش متخصص 
تغذیه و رژیم درمانی گفت: گردو یک ماده بسیار مغذی 
است که سرش��ار از انرژي، موادمعدني، آنتي اکسیدان و 
ویتامین هایی نظیر ویتامین E  و B است.وی افزود: گردو 
جزو خانواده مغزدانه هایی اس��ت که مرتب��ط با خانواده 
چربی هس��تند، هر 100 گرم گردو ح��دود 650 کالری 
انرژی به ما می دهد و جزو مغز دانه ه��ای با انرژی باال یا 
چرب محسوب می شود.فرح بخش تصریح کرد: افرادی 

که گردو مصرف می کنن��د از آنجایی که گردو یک منبع 
خوب اس��یدهای چرب امگا 3 گیاهی به ش��مار می آید، 
افراد می توانند به صورت روزان��ه از آن بهره ببرند؛ البته 
چون جزو مغزدانه ها و چربی هاست، وزن فرد را به راحتی 
افزایش می دهد.فرح بخش تاکید کرد:مصرف روزانه یک 
الی 2 عدد گردو در برنامه تغذیه روزانه گنجانده ش��ود و 
مصرف آن برای کودکان در حال رش��د فراموش نش��ود؛ 
همچنین گزینه بسیار مناس��بی برای کودکان کم وزن 
 محسوب می شود، چون انرژی بس��یاری در اختیار آنها

 می گذارد. وی در خص��وص فیبر موجود در گردو عنوان 
کرد: گردو سرشار از فیبر است و این فیبرها تاثیر به سزایی 
در عملکرد روده ها دارند؛ در واقع باعث می ش��وند روده 
ها کار دفع را راحت تر انجام دهن��د. فرح بخش در پایان 
 درخصوص عوارض ناش��ی از مصرف بی��ش از حد گردو

 یاد آور ش��د: تنها عارضه مصرف زیاد گردو چاقی است، 
برای همین افراد در گروه های س��نی مختل��ف باید در 
مصرف گردو اعتدال را رعایت کنند تا دچار عوارض ناشی 

از اضافه وزن نشوند.

به کمک دمنوش جعفری می ت��وان عالوه بر تضمین 
س��المت عموم��ی ب��دن، بس��یاری از بیماری ه��ا و 
التهاب های موجود در اندام های بدن به خصوص پاها 

را درمان کرد.
بسیاری از افراد به علت ابتال به برخی از بیماری ها دچار 
التهاب و تورم در مفاصل و ماهیچه های خود می شوند 
و با وجود تالش های فراوان و مصرف داروهای متعدد 
نیز نمی توانند این الته��اب را فروکش کنند. عالوه بر 
این، مصرف دارو عوارض جانبی خود را دارد و همچنین 
هزینه بر اس��ت؛ پس در این ش��رایط انتخ��اب راهی 
مناس��ب، طبیعی، خانگی و در عین ح��ال کم هزینه 

بهترین انتخاب است.
تورم و الته��اب در ناحیه پاها می توان��د علل متفاوتی 
داشته باشد که از جمله آن می تواند به بارداری، مشکل 
در سیستم گردش خون، عوارض جانبی برخی داروها، 
مصرف غذاهای فرآوری ش��ده و مصرف مواد پرنمک 
اش��اره کرد. گاهی اوقات تورم پاها ب��ا درد و کوفتگی 

عضالت همراه می شود که بسیار طاقت فرساست.

خوشبختانه می توان با کمک دمنوشی طبیعی و گیاهی 
تورم پاها و بس��یاری از بیماری ها را درمان کرد؛ برای 
تهیه این دمنوش تنها به جعفری نیاز دارید. جعفری در 
درمان بسیاری از بیماری ها همچون آسم، حساسیت، 
دردهای دوران اختالالت هورمونی، فش��ار خون باال، 
تنگی نفس، مشکالت مفصلی و اس��تخوانی، عفونت 

مجرای ادراری و مشکالت گوارشی معجزه می کند.
به کمک چای جعفری می توانید از ابتال به بسیاری از 
بیماری ها پیشگیری کنید و التهاب  ناحیه پای خود را 
برطرف کنید. برای این کار، در ابتدا ریشه ها و برگ های 
یک دسته جعفری را بشویید و خرد و خشک کنید، 5 
قاشق غذاخوری از آن را به همراه 200 میلی لیتر آب را 
در قابلمه ای به مدت 5 دقیقه بجوشانید و آن را بردارید 
و 20 دقیقه کنار بگذارید تا خنک شود، سپس آن را در 

مخلوط کن بریزید.
روزی 3 مرتبه از این دمنوش را میل کنید. می توانید به 
آن زنجبیل، لیمو یا عسل نیز اضافه نمایید. بهتر است 

که آن را گرم میل کنید.

دریچه

دمنوشی که در چند دقیقه التهاب پاها را درمان می کند مصرف روزانه این ماده مغذی، سالمت شما را تضمین می کند 

شناسایی شهروندان مظنون به دیابت در ایستگاه های سالمت

بیماری آبل��ه مرغان به دلیل عفون��ت با ویروس 
واریس��ال زوس��تر به وجود می آید که می تواند 
از طریق ترش��حات چش��م، مجاری تنفسی و یا 
ذرات معلق آلوده به ترش��حات تنفسی به افراد 

منتقل شود.
دکتر فاطمه س��ادات حس��ینی اخگر، پزش��ک 
عمومی  در خصوص این بیماری و مسری بودن 
آن افزود: جا به جایی این ویروس توس��ط خون 
در بدن س��بب ایجاد دان��ه های قرم��ز رنگ در 
 سطح بدن می ش��ود. دو روز پیش از ظاهر شدن 
دانه ها و تا هفت روز پس از ظاهر شدن آنها و به 
طور کلی تا زمانی که دانه ها کامال خشک نشده 
باشد، مدت زمانی اس��ت که بیماری می تواند از 

فردی به فرد دیگر منتقل شود.
وی در خصوص بهبود کام��ل این بیماری گفت: 
بهبود ای��ن بیماری به معنای خ��روج ویروس از 
بدن نیست. ویروس در س��لول های عصبی باقی 
می ماند به همین س��بب این امکان وجود دارد 
 که فرد در گذشته به آبله مرغان مبتال شده و در

 سال های بعد دچار بیماری زونا شود. 

حس��ینی تصریح کرد: اوج عفون��ت فصلی این 
بیماری اواخر زمستان است و تا اواخر فصل بهار 
ادام��ه دارد. پس از ورود وی��روس به بدن ممکن 
اس��ت 14 تا 16 روز هیچ عالمتی از خود نش��ان 
نده��د. پ��س از 14 روز، بیماری خ��ود را با تب، 
بی حالی و بی اشتهایی نش��ان می دهد) قبل از 
ظاهر شدن دانه ها (. پس از آن دانه های کوچک 
)وزیکول(، برجسته، قرمز رنگ که داخلشان آب 
است و اندازه آنها چندان بزرگ نیست  در سطح 
بدن مشاهده می شود. معموال دانه ها برای اولین 
بار در قسمت تنه فرد مشاهده شده و پس از آن 
در سر و صورت ظاهر می شود حتی ممکن است 
این وزیکول ها داخل دهان و یا قسمت ملتحمه 

چشم نیز دیده شوند.
وی با بیان اینکه فرد مبتال به بیماری نه تنها در 
قسمت هایی که وزیکول ها مش��اهده می شود 
بلکه در تمام بدن خود احساس خارش شدیدی 
می کند؛ اظهار داشت:  رعایت بهداشت فردی از 
اولویت های درمان این بیماری اس��ت همچنین 
دارو های ضد خارش و دوش آب س��رد می تواند 

برای آرام کردن احساس خارش در بیمار کمک 
کننده باشد.

حس��ینی با اش��اره به اینکه آبله مرغ��ان دارای 
یکسری عوارض مانند عفونت پوستی و یا عفونت 
مغزی همچنی��ن عفونت ریه اس��ت؛ افزود: بروز 
عفونت ریه در کودکان س��الم مبتال شده به این 
بیماری؛ نادر است اما نکته حائز اهمیت این است 
که این بیماری از نوع »خود محدود شونده« بوده 
و خود به خود بهبود و در صورت رسیدگی صحیح 

به بیمار روند درمان به سرعت طی می شود. 
وی بیان کرد: مبتال شدن به بیماری آبله مرغان 
برای اولین بار در زنان باردار ممکن اس��ت برای 
نوزاد عوارضی همچ��ون پایین بودن وزن هنگام 
تولد، عق��ب ماندگی ذهن��ی و آب مروارید را در 
بر داشته باش��د. بنابراین الزم است زنان باردار از 
نزدیک شدن به افرادی که آبله مرغان دارند جدا 

خودداری کنند.
 الزم به ذکر است فرد مبتال به هیچ عنوان نباید 
از قرص آس��پرین در طول دوره درمان استفاده 

نماید.

بیشتر بدانیم

بهار، فصلی برای شکوفه زدن 
ویروس آبله مرغان 



بیوگرافی

 » امان اهلل خان« پادشاه پیشین و باني 
نظام سلطنتي در افغانستان 

شهادت پاسدار »محمدمنتظرقائم« 
در صحرای طبس 

صدور بیانیه سازمان ملل علیه کاربرد 
سالح های شیمیایی عراق بر ضد ایران 

 محاصره برلین توسط ارتش شوروي
 در آخرین روزهاي جنگ جهاني دوم 

پس از شکس��ت حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس و به جا گذاشتن 
چند فروند هلی کوپتر، برادر پاس��دار، محمد منتظر قائم فرمانده س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمی یزد، جهت بررس��ی اوضاع به ناحیه مورد نظر 
 وارد ش��د تا اطالعات موجود و فوق س��ری داخل صحن��ه را جمع آوری 

کند.
  از آن طرف، چ��ون اس��تکبار جهانی، نقش��ه های خ��ود را نقش برآب 
می دید، تصمیم گرفت تا باقی مانده هلی کوپترها منهدم گردند تا اسناد 
سری نیز از بین روند. بنابراین با هماهنگی بنی صدر معزول و تنی چند 
از مزدوران و خودفروختگانی ک��ه در نیروی هوایی نف��وذ کرده بودند، 
 این منطقه بمباران ش��د و پاس��دار محمدمنتظر قائم به فیض شهادت 

نائل آمد.
 از بین بردن اس��ناد ومدارک به جامانده که به طور قطع حاوی اس��ناد 
و مدارک مربوط به ادام��ه طرح و برنامه ه��ای آمریکایی ها پس از انجام 
مرحله اول عملیات بود و همچنین شامل اس��امی عوامل مزدور داخلی 
و جاسوس��انی می ش��د که می بایس��ت طی این عملیات با آمریکایی ها 

همکاری کنند، خود واقعه ای مهم و قابل بررسی است.

بی توجهی محاف��ل بین المللی در م��ورد نقض قوانین منع اس��تفاده از 
س��الح های ش��یمیایی، به دلیل تمایالت موجود برای حمایت از رژیم 
 عراق ب��ا هدف غلبه این کش��ور بر ای��ران، وضعیت غیرقاب��ل تحملی را 

به وجود آورد. 
در واقع تلفات ناشی از به کارگیری این سالح ها و تأثیرات روانی آن، قدرت 
دفاعی ایران را تحت تأثیر قرار داده بود. عراق با درکی که از این مس��ئله 
داشت، در عملیات بدر، بیش از گذشته از سالح های شیمیایی استفاده 
کرد، به طوری که تنها در طول مدت 5 روز )از 22 تا 27 اسفند 63( بیش 
از سی مورد انواع س��الح های شیمیایی را مورد اس��تفاده قرار داد. ابعاد 
گسترده ناشی از استفاده عراق از س��الح های شیمیایی، به تدریج توجه 
افکار عمومی را به خود معطوف کرد تا اینکه دبیر کل وقت سازمان ملل 
متحد نیز پس از دیدار با نمایندگان ایران و عراق، استفاده از سالح های 
ش��یمیایی را محکوم کرد. در وضعیت جدید، س��رانجام شورای امنیت، 
طی بیانیه ای و با اجتناب از صدور قطعنامه، در ششم اردیبهشت 1364 
برابر با 25 آوریل 1985 کاربرد س��الح های ش��یمیایی از سوی عراق را 

محکوم کرد.

در حالي که تمام مقاومت هاي نیروهاي نازي در برابر متفقین با شکس��ت مواجه 
مي شد و جنگ جهاني دوم آخرین روزهاي خود را پشت سر مي گذاشت، در روز 25 
آوریل 1945م، ارتش سرخ شوروي، برلین پایتخت آلمان را تحت محاصره گرفت 
 و نیروهاي ش��وروي پس از دور زدن برلین، در غرب این ش��هر شروع به پیشروي 

کردند. 
دو روز بعد، نیروهاي آمریکا و شوروي در مسیر حرکت خود در دو جهت مخالف، در 

قلب آلمان به هم پیوستند و نیروهاي آلمان به دو قسمت تقسیم شدند. 
در این زمان قدرت مقاومت ارتش آلمان نازي به کلي در هم شکسته شد و سربازان 
آلماني، نه فقط به علت از دس��ت دادن روحیه و احس��اس شکست، بلکه به خاطر 
نرس��یدن مهمات و مواد غذایی دسته دسته تس��لیم مي شدند. همچنین وحدت 
فرماندهي از میان رفته و هیتلر کنترل خود را بر باقي مانده ارتش آلمان از دس��ت 

داده بود. 
با تنگ تر ش��دن حلقه محاصره برلین، دیگر تردیدي براي هیتلر باقي نمانده بود 
که مقاومت آخرین سربازان وفادار او هم تا چند روز دیگر به پایان خواهد رسید. با 
تصرف کامل برلین و خودکشي هیتلر، آلمان هم تسلیم متفقین شد و جنگ جهاني 

دوم نیز پایان یافت.

قلعه بیرجند که با نام های قلعه ته ده و پایین ش��هر نیز 
ش��ناخته می ش��ود، بزرگ ترین و قدیم��ی ترین بنای 

تاریخی بیرجند به شمار می رود.
این قلعه که از جمله نقاط گردش��گری بیرجند و استان 
خراسان جنوبی است، بر فراز بلندترین نقطه غربی تپه 

ماهورهای شهر بیرجند قرار دارد.
این قلعه با وسعتی بالغ بر 3000 مترمربع در دوره صفویه 
ساخته شده و در واقع هسته اولیه شهر بیرجند محسوب 
می شود. البته برخی نیز بنای این قلعه را به پیش از آن 

دوره نسبت می دهند.
قلعه بیرجند از خش��ت و گل و چینه س��اخته شده و از 
دوره صفویه تا قاجاریه مردم این شهر را در مقابل تهاجم 
دش��منان به ویژه ترکمن ها و ازبک ه��ا محافظت می 

کرده است.
قلعه بیرجن��د در دوره قاجاریه به طور کامل بازس��ازی 
و مورد اس��تفاده قرار گرفت. با توجه به ش��واهد موجود 
به وس��یله نقب های زیرزمینی به نقاط مهم شهر مثل 
ارگ بهارس��تان، ارگ کاله فرنگی و قنات قصبه مرتبط 

بوده است.
این قلعه دارای 7 برج بوده که شش برج از آن باقی مانده 
است. مرمت این بنا در سال 1378 به وسیله شهرداری 

بیرجند شروع شد.

در روزگاران گذشته در بیرجند دو قلعه معتبر و چندین 
ارگ و س��اختمان بزرگ وجود داش��ته که در آغاز سده 
چهاردهم خورشیدی آثاری از آن دو قلعه و نیز تعدادی 

ارگ و ساختمان بزرگ باقی است.
قلعه عظی��م و قدیمی پایین ش��هر بیرجن��د یک قلعه 
کوهس��تانی از نوع نظامی می باش��د. این قلعه نه جای 

س��کونت بلکه مکانی برای انجام وظیفه نگهبانان بوده و 
ساکنان این قلعه نگهبانانی بودند که وظیفه آنها رساندن 

اخبار، تأمین امنیت و حفاظت بود.
 در ای��ن قلعه انباره��ای آب و آذوقه پیوس��ته نگهداری 
می ش��د ت��ا در مواقع حمالت دش��من یا هج��وم های 
سراسری، ساکنان شهر، تجار، پیش��ه وران، افراد مهم، 
فرماندهان با خانواده های خ��ود و دارایی هایی منقول 
 از طریق نق��ب هایی که تعبیه ش��ده بود، ب��ه قلعه پناه

 ببرند.
این نق��ب ها از قلعه به خانه اش��راف و اف��راد حکومتی، 
همچنین مرکز محالت )از جمله محله سرو( و مسیرهای 
متعددی همچون ارگ بهارس��تان، ارگ کاله فرنگی را 

شامل می شد.
بنای قلعه را برج هایی دو طبقه در چهار طرف با حصار 
اصل��ی در میان گرفته بر ف��راز این برج ها که به ش��کل 
استوانه هستند، روزنه هایی ایجاد ش��ده که کاربرد آن 
دیده بانی برای دفاع از قلعه و س��اکنان ش��هر می باشد 
و محل امنی ب��رای تیراندازی و ضربه زدن به دش��من 
 محس��وب می ش��ده، دیوار بنا ب��ا ضخام��ت آن امکان 

دیده بانی را بر فراز حصار، به نگهبان بهتر می دهد.
این قلعه دارای دو در ورودی است که یکی از آنها در ضلع 

شمالی و دیگری در ضلع غربی قرار دارد.
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در چنین روزی

امان اهلل خان، پادشاه پیشین افغانستان، در 11 دسامبر 1862م به دنیا آمد. 
پدرش امیرحبیب اهلل خان، حاکم افغانستان بود و امان اهلل خان، پس از کشته 
شدن پدرش، در 20 فوریه 1919م در 57 سالگي به حکومت این کشور رسید. 
او به جنگ هاي طوالني قبایل افغاني علیه انگلس��تان پای��ان داد و با امضاي 
معاهده اي در س��ال اول زمامداري خود، صلح را میان دو کشور افغانستان و 
انگلیس برقرار کرد. امان اهلل خان سپس با امضاي معاهده دیگري با شوروي، 
که به تازگي بلشویک ها در آن کش��ور بر تزارها پیروز شده بودند و همچنین 
انعقاد پیمان هایی با ایران و ترکیه تالش کرد که اس��تقالل افغانس��تان را به 

ثبوت برساند. 
امان اهلل خان، اولین رییس یک کشور اسالمي بود که رژیم کمونیستي و الحادي 
لنین را در شوروي به رسمیت شناخت و دو ماه پس از کسب قدرت، یک هیئت 
سیاسي را روانه آن کشور کرد. از آن طرف نیز، اولین هیئت رسمي که از سوي 
نظام کمونیستي شوروي به خارج از آن کشور سفر کرد یک هیئت روسي بود 
که در س��پتامبر 1919م وارد کابل گردید. امان اهلل خان در فاصله س��ال هاي 
1927 و 1928م یک سفر زنجیره اي به کشورهاي فرانسه، سوئیس، آلمان، 
بلژیک، انگلیس، هلند، ترکیه، هندوستان، مصر و ایران به عمل آورد. او به شدت 
شیفته مظاهر تمدن غرب بود و روابط صمیمانه اي با رضاخان پهلوي در ایران 
و مصطفي کمال آتاترک در ترکیه برقرار کرد. امان اهلل خان همگام با س��ران 
ترکیه و ایران، برنامه هاي ضددیني خود را در افغانستان به مرحله اجرا گذاشت 
و فساد غرب را به کشور مسلمان افغانستان کش��اند. وي با رواج بي حجابي و 
ایجاد مدارس مختلط، دستور داد تا مردم مسلمان افغانستان، همگام با ایران، 

به سبک اروپاییان، با کاله شاپو رفت و آمد کنند. 
امان اهلل خان عناد خاصي با روحانیون مس��لمان داش��ت و محدودیت هاي 
متعددي براي آنان ایجاد کرد. این امر موجبات شورش قبایل مسلمان افغاني 
را فراهم ساخت و در نتیجه امان اهلل خان که درصدد انجام اصالحات اجتماعي 
جدیدي براي زنان مس��لمان افغانس��تان بود در س��ال 1929م پس از یازده 
سال س��لطنت از قدرت س��رنگون گردید. وي پس از آن مخفیانه به قندهار، 
هندوستان و سپس ایتالیا گریخت و بیش از سي سال خبري از او منتشر نشد 
تا اینکه در 25 آوریل 1960م پس از یک دوره طوالني بیماري، در 98 سالگي 

در سوئیس  درگذشت.

قلعه ای تاریخی واقع در بیرجند

 امپراتوری هخامنش��یان یک��ی از بزرگ ترین سلس��له ها در کش��ور ایران 
می باشد. 

همچنین طرفداران زیادی در کشور ما دارد و مطالعه های زیادی درباره این 
دوره انجام می دهند که البته عالقه مندان خارج از کشور نیز برای فهمیدن 
مسایلی از این سلس��له هس��تند. کتاب های زیادی برای شناخت سلسله 

هخامنشی نوشته شده است که مورد توجه همگان قرار می گیرد.
پادش��اهان بزرگ��ی همچون ک��وروش ب��زرگ و داریوش و خشایارش��اه و 
"… در ای��ن امپراتوری س��لطنت م��ی کردند. تخت جمش��ید که س��االنه

 توریست های فراوانی را به سوی خود جذب می کند یکی از بناهای تاریخی 
از این شاهنشاهی هخامنشی است. مقاله امپراتوری هخامنشیان را از سری 
مقاالت تاریخی تدارک دیده ایم که امیدواریم ش��ما عزیزان از مطالعه این 

مطلب نهایت استفاده و همین طور لذت را ببرید. 
نام پادش��اهان هخامنش، وضع اجتماع��ی و اقتصادی، تم��دن و فرهنگ، 
پایتخت هخامنشیان، خط و زبان در این امپراتوری، هنر و دین در این دوره 

از سر خط های مهم این مقاله است.
آشنایی با سلسله و امپراتوری هخامنشیان

امپراتوری هخامنش��یان نخس��تین و بزرگ ترین امپراتوری یا شاهنشاهی 
ایران بود. پس از ایشان دودمان های پارتی و ساسانی بر این کشور فرمانروایی 
داش��تند که معاصر امپراتوری روم و با آن در نبرد دائمی بودند. دولت های 
مهمی همچون هندوستان و چین نیز در همسایگی شرقی آنها قرار داشتند. 
در دوره هخامنشی، بر خالف دو سلسله بعدی، هیچ کشوری نمی توانست با 
قدرت این سلسله رقابت کند. نام سلسله هخامنشی از مؤسس یا سردودمان 
این سلسله به نام هخامنش گرفته شده است که دودمان پارسی او حدود دو 

قرن بر این امپراتوری فرمانروایی داشتند.
تشکیل این سلسله از حدود س��ال 550 ق.م با فتوحات بزرگ کورش دوم 
یا کورش کبی��ر )559 – 530 ق.م( و کمبوجی��ه دوم )530 – 522 ق.م( 
آغاز شد و بین س��ال های 334 و 323 ق.م با فتح ایران و سرزمین های زیر 
فرمانروایی هخامنشیان به دست اس��کندر به پایان رسید. این شاهنشاهی 
بزرگ ترین امپراتوری جهان تا آن زمان بود و قلمرو آن از هلسپون »داردانل« 
تا شمال هندوس��تان را در بر می گرفت. دوره حکومت هخامنشیان کشور 
مصر را نیز شامل می ش��د و مرز های آن به آس��یای مرکزی تا قزاقزستان 

امروزی رسید.
ایرانیان دوره هخامنشی به شکل آغازین زبان پارسی جدیدی به نام »پارسی 
باس��تان« س��خن می گفتند که از خانواده زبان های هند و اروپایی است. 
متون نوشته شده به زبان پارسی باستان به خط میخی شکلی هستند که به 
کلی با خط میخی اکدی فرق دارد. این خط در آغاز قرن نوزدهم شناسایی 
 و رمزگش��ایی ش��د. پیش��رفت بزرگ در این زمینه مرهون کوش��ش های

 هنری راولینسون اس��ت که توانست با دشواری زیاد س��نگ نبشته بسیار 
طوالنی ای را که بر تخته سنگ عظیم و بلندی بر جاده اصلی اکباتان )همدان 

امروزی( در بیستون حک شده است بخواند. 
این سنگ نبشته پارس��ی باس��تان متنی همراه با نقش برجسته است و به 
داریوش یکم تعلق دارد و شرح جزییات حوادث مربوط به جلوس او بر تخت 
پادشاهی را در اختیار ما قرار می دهد. البته کتیبه بیستون یک استثناست: 
مطالب نوشته ش��ده به زبان پارس��ی باستان عمدتا به س��نگ نبشته های 
یادمانی محدود می شوند و بیش��تر به قدرت تغییرناپذیر شاهنشاهی ایران 
اش��اره دارند. بنابراین، درباره امپراتوری هخامنشیان که پژوهندگان اصوال 
 امیدوار به شناس��ایی آن از این طریق هس��تند اطالعات اندکی در اختیار 

 می گذارند. رویدادهای سیاس��ی، تغییرات تاریخی و س��اختارهای اداری
 )به استثنای بیستون( در آنها گزارش نشده اند . این محدودیت متون پارسی 
باستان با این واقعیت ارتباط دارد که خط پارسی باستان احتماال اختراعی 
بوده که به فرمان خانواده سلطنتی صورت گرفته و هدف از آن این بوده است 
که بیننده را تحت تأثیر قرار دهد و خط یگانه ای برای زبان پارسی فراهم شود 

که جلوه ای از شاهنشاهی ایران باشد.
امپراتوری هخامشیان

باستان شناسان همه مناطق امپراتوری هخامنش��یان را کاوش نکرده اند. 
مکان های عمده حفاری و مطالعه شده در مورد دوره هخامنشی مراکز بزرگ 
سلطنتی این سلسله در ایران هس��تند. همچون پاسارگاد، تخت جمشید، 

شوش و گورهای سنگی )در نقش رستم و تخت جمشید(.
 اما اخیرا  به مکان هایی که مدت طوالنی تحت تس��لط هخامنش��یان قرار 
داشته اند مانند س��ارد در لیدی و مستعمرات هخامنشی در سواحل شرقی 
مدیترانه و آسیای مرکزی توجه بیشتری شده است. بسیاری از مکان هایی 

که به عنوان مراکز مهم دوره هخامنش��ی ش��هرت دارند اکنون به وس��یله 
 شهرهای مدرن و وسیع پوش��یده ش��ده و این امر، حفاری را بسیار دشوار 

می سازد.
بنیان گذار شاهنشاهی ایران کوروش پارسی بود. از روی »منشور کوروش« 
می دانیم که او از اخالف شاهان محلی به ش��مار می رفت که تا سه نسل بر 
قلمرو شاهی کوچک پارس حکومت کرده بودند و اولین آنها تئیس بود. به 
گواهی نویسندگان بعدی یونان ، منطقه پارس از کشورهای تابعه و وابسته 
مادها بوده است، اما هیچ مدرک قدیمی تری در اثبات این نظر وجود ندارد.

تاریخچه سلسله هخامنشی
اگرچه مدارک ما از تاریخ ایران هرگز کامل نشده ،اما منابعی که از سی سال 
نخست امپراتوری هخامنشیان در دس��ت داریم این  امکان را می دهند که 
جریان رویداد های عمده را در س��طحی گس��ترده پی بگیریم و مطالبی در 

مورد سیاست و خط مشی امپراتوری استنتاج کنیم. 
داریوش پس از ش��رح موفقیت خود در سرکوب ش��ورش هایی که علیه او 

صورت گرفت به طور خالصه به توصیف دو لشکر کش��ی می پردازد که در 
سال های دوم و سوم سلطنتش به عیالم و س��رزمین اسکیت های آسیای 
مرکزی انجام داد. اما این متن بعدا شکسته شده است و از این جا به بعد متون 
پارسی بیشتری که درباره تاریخ نظامی اطالعاتی در اختیار ما قرار دهد در 

دست نداریم.
فقط تعداد اندکی رویدادنامه از س��ال های 538 تا 321 ق.م در بابل حفظ 
شده و غیر از آنها فقط یک قطعه سنگ نبشته مربوط به چهاردهمین سال 
سلطنت اردشیر س��وم باقی مانده اس��ت که احتماال به دوران فتح اسکندر 
 تعلق دارد. یادداش��ت های روزانه س��تاره شناس��ان به زبان بابلی نیز فقط

 پاره ای اطالعات جدا از هم و بی ارتباط با یکدیگر در مورد این دوره به دست 
می دهند که فهم آنها آسان نیس��ت. بنابراین، راهنمای اصلی و غالبا یگانه 
رویدادهای این دوره، تاریخ نگاری های یونانیان و کتاب عهد عتیق است که 
آنها نیز بینشی جزیی ارایه می دهند چون به طور کلی نگرش هایی محدود 
دارند. البته در مورد تاریخ روابط ایران و یونان در اژه و غرب آس��یای صغیر 
وضعیت بهتر است و می توانیم تا حدی مطالب مربوط به سیاست ایران در 
سواحل ش��رقی مدیترانه و مصر را در کنار هم قرار دهیم، اما در مورد بقیه 

جاها نکته ای وجود ندارد.
ساختار شاهنشاهی هخامنش

شاهنش��اهی هخامنشی س��رزمین های گس��ترده و گوناگونی را در بر می 
 گرفت که به رغم شورش های داخلی، بروز ناآرامی های پی در پی در مرزها،

 تالش های جدایی طلبانه ، مسایل مربوط به جانشینی و شاه کشی، تقریبا 
توانست به مدت دویست سال استوارانه دوام آورد. پس در واقع سوال اصلی 

این است که امپراتوری هخامنشیان چگونه توانست موفق باشد؟
در این زمینه دو نکته بنیادی وجود دارد: نخست اینکه پس از وقوع بحران 
شدید، وقتی داریوش یکم توانست با توسل به زور و خشونت تخت پادشاهی 
را به چنگ آورد، خاندان هخامنش��ی هرگز تس��لط انحصاری خود بر تخت 
سلطنت را از دست نداد. ثانیا در زمان سلطنت داریوش یکم و خشایارشاه، 

این امپراتوری به پختگی و ثبات دست یافت.
از آن پس ش��ورش های ملی گرایانه به ندرت صورت م��ی دادند و هدف از 
آنها بیشتر این بود که چه کسی قدرت را در شاهنشاهی در اختیار داشته و 
شاه باشد نه اینکه دولت های جداگانه و جدایی طلبی پدید آیند. همچنین 
از زمان خشایارشاه به بعد توسعه ارضی بیش��تری در امپراتوری مورد نظر 
پادشاهان نبود. تالش ها بیشتر در جهت استواری و تحکیم نظام زمامداری از 
طریق عقالنی کردن نظام ایالتی و یکپارجه سازی امر مالیات و خراج ستانی 

و نحوه حسابداری آن بود.
آیین های پادشاهی هخامنشیان

چنانکه در متون تکرار شده است، شاه شخصی جدا و متفاوت از سایر مردم 
بود. تبدیل یک انسان فانی و عادی به شاه چگونه روی می داد؟ وارث تاج و 
تخت چگونه برگزیده می شد؟ پس از مرگ ش��اه چه روی می داد؟ منزلت 

یکتای شاه چگونه مشخص می شد؟
عنصری که در مشروعیت شاه اهمیت نخست را داشت، تبار او بود. از زمان 
داریوش یکم به بعد، شاهان ایران تبارنامه خود را مشخص می کردند و بر این 

که تبار خود را از طرف پدر به هخامنش برسانند مصر بودند. 
بنابراین، ش��اه آینده به طور طبیعی از گروه خانواده همبس��ته ای برگزیده 
می ش��د و همگان پذیرفته بودند که ش��اه کنونی در انتخاب جانشین خود 
صالحیت کامل دارد، این نکته از س��نگ نبش��ته خشایارش��اه که از تخت 

جمشید به دست آمده به خوبی پیداست.

آشنـایی بـا سلسلـه و امپـراتـوری هخـامنشیان



خبر

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: در 
پنجمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه، گیاهان دارویی و فضای سبز 
شهری، ماهیان و پرندگان تزیینی روش استفاده از آب خاکستری برای 

آبیاری باغچه های منازل معرفی شد.
احمد س��لیمانی پور اظهارکرد: به منظور صرفه جویی و عدم استفاده 
از آب شرب در آبیاری گیاهان خانگی، با طراحی فاضالب دو قلو، آب 
حمام، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در مخزنی جدا ذخیره و 

با دستگاه مخصوص، آبیاری باغچه منازل انجام می شود.
وی با اعالم اینکه در حال حاضر سرانه فضای سبز هر شهروند اصفهانی 
26 مترمربع است، افزود: اصفهان بیشترین سرانه فضای سبز کشور را 

دارد، اما از نظر اقلیم باز هم نیازمند توسعه فضای سبز است.
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با تاکید بر 
توسعه فضای سبز منازل گفت: سرانه فضای سبز هر شهروند اصفهانی 

باید به 49 مترمربع برسد.
سلیمانی پور در ادامه با اشاره به برگزاری پنجمین نمایشگاه تخصصی 
گل و گیاه، گیاهان دارویی و فضای سبز ش��هری، ماهیان و پرندگان 
تزیینی از اول تا ششم اردیبهش��ت تصریح کرد: در این نمایشگاه دو 
باغچه هر یک به متراژ 125 مترمربع طراحی شده که یکی باغچه ای 
با ویژگی های معمول منازل است که گل های کاشته شده در آن نیاز 
آبی باالیی دارند و دیگری باغچه ای است که با انواع گل ها و درختان 

دایم سبز و با نیاز آبی کم پر شده است.
به گفته وی این باغچه تخصصی، مناسب با شرایط آب و هوایی خشک 
و نیمه خشک بوده و نمونه هایی از گونه های متناسب با این شرایط نیز 
در آن به نمایش گذاشته شده است. همچنین چمن هایی مانند چمن 
سردس��یری که حدود یک چهارم چمن های کنونی به آب نیاز دارند 

نیز بیشتر معرفی می شوند.
مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضای سبز ش��هرداری اصفهان اظهار 
 کرد: ایس��تگاه تحقیقاتی س��ازمان پارک ها )ایس��تگاه محمود آباد( 
مدت هاست روی انواع گل ها، درخت ها و درختچه های مقاوم و دارای 
نیاز آبی کم، تمرکز دارد و در پنجمین نمایشگاه گل و گیاه و گیاهان 
دارویی نیز تالش دارد این گونه از گیاهان را به مخاطبان معرفی کند.

وی تصریح کرد: بنا بر قانون مقررات ملی ساختمان، 20 درصد حیاط 
منازل یا مجتمع های مسکونی باید به کاش��ت فضای سبز ریشه دار 
اختصاص یابد، بنابراین معرفی این قبیل گونه های مقاوم به خشکی 

برای استفاده در باغچه های منازل بسیار مناسب است.
سلیمانی پور اعالم کرد: در پنجمین نمایش��گاه گل و گیاه و گیاهان 
دارویی همچنین نوعی روش آبیاری پیش��نهاد می شود که بر اساس 
آن امکان استفاده از آب خاکس��تری منازل برای آبیاری باغچه فراهم 

خواهد شد. 

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان خبر داد:

»آب های خاکستری« باغچه های 
خانگی را سبز می کند

 تابلو برگ هنر نقاشی مینیاتور سنتی 
ایران��ی، گل و مرغ، چ��وگان، لیلی و 
مجنون و صورت روی برگ درختان 
است که درمجموع تلفیقی از هنر خالق و مخلوق را 
به نمایش گذاشته است. به بازار چهارسوق مقصود 
اصفهان ک��ه پا می گ��ذاری روبه روی��ت تابلویی با 
محتوای نقاشی روی برگ درختان توجه همگان را 
به خود جلب می کند. کمی جلوتر با استاد حسین 
شاهی، کارش��ناس هنرهای تجس��می، مینیاتور، 
مدرس هنر و تنها هنرمند نقاش مینیاتور روی برگ 

درختان در خاورمیانه روبه رو می شوی.
هنرمن��دی که به گفته خودش پس از س��ه س��ال 
آزمون وخطا توانس��ته در نوروز 94 از این شاهکار 

هنری اش رونمایی کند.
از سن و س��الش که می پرس��ی با لبخند از عنوان 
عدد س��نش امتناع می کند و می گوید که هنرمند 
سن و س��الش را بیان نمی کند، اما کمی بعد از هنر 
49 س��اله اش در عرصه نقاش��ی مینیاتور سخن به 
میان می آورد و ادامه می دهد: از 15 س��الگی پا به 
بازی رنگ ها گذاش��ته ام. همه هنر و توانایی هایش 
را مدیون اس��تاد مرحومش »ش��ادروان مصطفی 
شریفیان اصفهانی« است. اس��تادی که در آغازین 
روزهای آشنایی اش با استاد شاهی هنر را تنها برای 

عشق و نه برای امرارمعاش تعریف می کند.
از عالقه وافر به س�ینما، به نقاش�ی مینیاتور 

رسید
 اما استاد شاهی در بین حرف هایش از عالقه   وافرش 
به هنر سینما در اوان جوانی سخن به میان می آورد 
و دراین ب��اره من ب��اب در دل می گوید: عاش��قانه 
بازیگری روی پره سینما را دوس��ت داشتم ولی به 
اقتضای زم��ان و فرهنگ حاکم ب��ر جامعه، پدرم با 
این امر مخالفت کرد و مرا به سمت نقاشی مینیاتور 

هدایت کرد.
به اعتقاد خودش بیش از ۳6 س��ال اس��ت که ایده 
نقاشی روی برگ درختان را در ذهنش می پروراند. 
ایده ای که  به دنبال سفرش به کشمیر هندوستان 
و به دس��ت نیاوردن بلیت برای بازگشت به ایران و 
تأخیر 9 روزه در آغاز سفر به کشور در ذهنش نقش 
بس��ته و پ��س از  حالجی  های چندین س��اله روی 
برگ هایی از خالق هس��تی ج��ان گرفته اند، پیاده 

شده است.
استاد ش��اهی تبعیت رنگ آمیزی نقاشی مینیاتور 

از رنگ زمینه برگ را ویژگی بارز نقاشی روی برگ 
درختان می د اند و اضافه می کند: در نقاش��ی روی 
برگ همه چیز از رنگ زمین��ه برگ تبعیت می کند 
و ازاین رو می طلبد هنرمندی که قصد نقاشی روی 
برگ را دارد به اندازه ای تبحر داشته باشد که با یک 
دس��ت همه طرحش را پیاده کن��د؛ چراکه فرصت 
آزمون وخطا در این هنر بس��یار ناچیز است و کسی 
روی برگ می تواند کار کند که بارنگ و آب کشتی 

گرفته باشد.
استاد شاهی همچنین از به عمل آوردن برگ برای 
استفاده در نقاش��ی برگ س��خن می گوید و ادامه 
می دهد: برگ درختان را پ��س از جمع آوری تمیز 
کرده و با آغش��ته کردن به موادی )که بعد از تائید 
و دریافت مهر یونس��کو ترکیبش اعالم می ش��ود( 
البه الی کتاب ها نگهداری می شود و پس از خشک 

شدن کامل مورداستفاده قرار می گیرد.
او که تاکنون نقاش��ی س��نتی ایران��ی، گل و مرغ، 
چوگان، ش��کارگاه، لیل��ی و مجنون و ص��ورت را 
روی برگ درختان نقاش��ی کرده است، می افزاید: 
همچنین باید توجه داش��ت که روی برخی برگ ها 
فقط قلم گیری انجام می ش��ود و رنگ گذاری فقط 
روی صورت است که این گونه نقاشی ها بیشتر مورد 
اقبال گردش��گران خارجی اس��ت؛ چراکه این امر 
نش��ان می  دهد که این اثر توسط یک طراح متبحر 

کشیده شده است.
گردشگران اروپایی بیشترین مشتریان تابلو برگ

این هنرمند برجسته اصفهانی بیشترین مشتریان 
شاهکارش را تاکنون گردش��گران اروپایی می د اند 
و ادامه می دهد: از 600 تابلویی که طی یک س��ال 
به فروش رس��انده ام متقاضی و خریدار 400 عدد 
از آن ها گردشگرانی از کش��ورهای آلمان، فرانسه 

و ایتالیا بوده اند.
اس��تاد ش��اهی در خصوص دوام اثر هنری اش نیز 
ابراز می کن��د: ازآنجایی ک��ه روی این اث��ر موادی 
تثبیت کننده استفاده می شود هرگز از بین نمی رود 

مگر آنکه براثر اتفاقی این اثر شکسته شود.
او در خص��وص ایده های استفاده ش��ده در طراحی 
ب��رگ درخت��ان نی��ز می گوی��د: هم��ه ایده های 
استفاده ش��ده روی برگ هایی که طراحی کرده ام 
ذهنی بوده و الگویی بیرونی ندارد. هنرمند برجسته 
اصفهانی هنرش را کار مشترک بین خالق و مخلوق 
می داند و اضافه می کند: من همه طرح هایم را از هنر 
مخلوقم الهام می گیرم و با الط��اف الهی به نمایش 
درمی آورم. وی همچنین از همراهی همسرش در 
طراحی تابلو برگ ها سخن به میان می آورد و ادامه 
می دهد: رنگ آمیزی همه طرح ها را همسرم انجام 
می دهد و نیمی از موفقیت��م را نیز مدیون همراهی 

وی هستم.
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 پدر علم کویر شناس��ی ایران گفت: سال ها زمین های ش��رق اصفهان با کود ازت و 
 فسفر برای کشت آبیاری می شده است، قطعا اکنون گرد و خاکی که از این خاک بلند 

می شود فسفر دارد و سرطان زاست. 
 پروی��ز کردوان��ی در همای��ش ریزگرده��ا و آالین��ده ه��ای اصفه��ان، اظه��ار 
ک��رد: معتق��دم احی��ای دریاچ��ه ارومی��ه ممک��ن نیس��ت؛ اگرچ��ه برخ��ی از 
نماین��دگان ارومی��ه ای��ن ح��رف را قب��ول ندارن��د و م��ی گوین��د »تو به س��راغ 
کوی��رت برو، چ��کار ب��ه آب داری«! اما هم��ه بدانند من ت��ا جایی که توانس��ته ام 
 تم��ام ط��رح ه��ای ب��زرگ مملکتی ک��ه ض��د محی��ط زیس��ت ب��وده را متوقف 
کرده ام. وی با بیان اینک��ه اگر وزارت نیرو به 90 درصد چاه های رفس��نجان بدون 
نظارت به ادامه بهره برداری از آب های زیرزمینی، مجوز دهد باغات پسته رفسنجان 
نابود می ش��ود، افزود: برخی در این کش��ور طرح های تخیلی ارایه می کنند مانند 
پمپاژ آب از خلیج ف��ارس، این طرح یک بار پیش از انقالب ارایه ش��د ولی توس��ط 
 اساتید محیط زیستی رد ش��د. پس از انقالب نیز در دولت های متعدد بحث اتصال

 خلیج فارس به مازندران مطرح شد که باز هم با دالیل علمی آنها را رد کردیم.
چرا دولت ها به کارشناسان گوش نمی دهند؟

پدر علم کویر شناسی ایران با تأکید بر اینکه سه طرح برای تغییر آب و هوا در ایران 
 ارایه شده، اما هر س��ه با س��ه دلیل قوی علمی رد شده اس��ت، گفت: چرا دولت ها

 نمی خواهند به حرف های کارشناسان گوش دهند؟ چرا آنها به دنبال تغییر مداوم 
آب و هوا هستند؟ ای کس��انی که در دولت ها می نش��ینید و تصمیم می گیرید، از 

همین کویر مرکزی ایران می شود هزاران استفاده کرد. 
 در پتروش��یمی می توان از کویر کمک گرفت. چطور برخی ک��ه خود را جغرافیدان

 می دانند، اما از نظر من جغرافی خوانی بیش نیس��تند بحث تغییرات آب و هوایی 
ارایه می کنند؟

کردوانی با تأکید دوباره بر اینکه امکان ندارد دریاچه ارومیه احیا ش��ود، اضافه کرد: 
مگر می شود در اطراف دریاچه ای که 88 هزار و 900 حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد 
از احیا صحبت کرد؟ شما فکر نمی کنید که آب های زیرزمینی اطراف دریاچه پایین 
رفته و هرچه آب در دریاچ��ه بریزید برای تعادل بخش��ی آب زیرزمینی در دریاچه 
باقی نمی ماند؟ روزگاری این دریاچه ۳2 میلیارد مترمکعب آب داش��ته اس��ت اما 
امروز دو میلیارد مترمکعب آب دارد چط��ور گاهی صحبت از احیای دریاچه ارومیه 

به میان می آید؟
 وی تصریح کرد: خود انس��ان ها CO2 وCH4  تولید کردیم و به موجب آن یخ ها 

را ذوب، آب و خاک را آلوده، شهرها را گسترش و مزارع و جنگلها را نابود کردیم.
مسیر توسعه اصفهان اشتباه است

این کارشناس زیست محیطی به بحث ریزگردها اشاره کرد و گفت: ریزگردها قطری 
کمتر از دو هزارم میلیمتر دارند و از دو نوع کانی و ماده آلی هس��تند و از 10 س��ال 
پیش از غرب بغداد، مصر، صحرای آفریقا، اردن و عربستان به کشور آمدند و بعد از آن 
خود کشور ما نیز کانون ریزگردها شد و امروز اصفهان خود یک کانون ریزگرد کشور 
محسوب می شود. کردوانی در خصوص س��رطان زا بودن ریزگردها، افزود: سال ها 
زمین های شرق اصفهان با کود ازت و فسفر برای کشت آبیاری می شده است، قطعا 
االن گرد و خاکی که از این خاک بلند می شود فسفر دارد که سرطان زاست. حتما 
دشت شرق اصفهان که امروز خشک زاری بیش نیست تولید ریزگرد می کند و تاالب 

گاوخونی به منبع ریزگرد تبدیل می شود. 

شهرداری ها و وزارت نیرو عامل نابودی منابع آب هستند
پدر علم کویر شناسی ایران به تثبیت چگونگی مقابله با ریزگردها اشاره و اظهار کرد: 
مالچ پاشی یک خیانت است، چرا که اوال ماشین های مخصوص می خواهد و در ثانی 
باد داغ را بر منطقه غالب و موجودات زیرزمین را ناب��ود می کند و از راه رفتن مردم 
اطراف جلوگیری می کند. چگونه با این همه مشکل، مجلس با افتخار اعالم می کند 

که 10 هزار تن مالچ برای خوزستان مصوب کرده است؟!
کردوانی اضافه کرد: من به عنوان یک کارشناس چگونه بگویم که اشتباه می کنید 
و در این مسیر هم اشتباه گام برداش��ته اید. اس��تفاده از ریگ و ریگ پاشی نه تنها 
مشکالت مالچ را ندارد، بلکه هم می توانید از ریگ های رنگی استفاده و هم از کشته 

شدن موجودات زنده جلوگیری کنید. گاهی مدیران می خواهند لجبازی کنند.
وی گفت: برای ماسه های روان نیز می توان از مالچ رسی استفاده کرد، اما هیچگاه 
چنین اتفاقی نمی افتد برای همین 85 درصد روس��تاهای یزد امروز خالی از سکنه 

است و در یزد هر ماه سه روستا خالی می شود.
وجود سدها هیچ عیبی ندارد

این کارشناس محیط زیست اضافه کرد: شهرداری ها و وزارت نیرو عامل اصلی از بین 
رفتن آب ها هستند و تا زمانی که مدیری در این کشور گوش به حرف کارشناسان 
نمی دهد، همین اتفاق است که می بینید. کردوانی خاطرنشان کرد: به نظر بنده در 
حال حاضر و در شرایط فعلی وجود س��دها هیچ عیبی ندارد. اینکه مدام می گویند 
باید سدها خراب شود و افراطیون محیط زیس��تی ادعا می کنند که سد زاینده رود 
گاوخونی را خشک کرده، ادعای بی جایی اس��ت. گاوخونی را نه سد، بلکه مدیریت 

غلط نابود کرده است.

خبر

 سخنگوی شورای شهر اصفهان گفت: پیشنهاد الحاق اراضی حدفاصل 
سپاهان شهر تا شهر بهارس��تان در کمیس��یون عمران،شورای شهر 

اصفهان بررسی شده و در کمیسیون تلفیق بررسی می شود.
ندا واشیانی پور ضمن تبریک فرارسیدن هفته نکوداشت اصفهان و با 
اشاره به اینکه برنامه های متنوعی برای این هفته در نظر گرفته شده 
است، اظهار داشت: از این رو 58 عنوان برنامه در قالب یک هزار و ۳00 

برنامه اجرایی برای هفته نکوداشت اصفهان پیش بینی شده است.
وی با تاکید بر اینکه بس��یاری از این برنامه ها از برنامه های فرهنگی، 
تفریحی هس��تند که به معرفی آداب، رس��وم و فرهنگ ش��هروندان 
اصفهانی می پردازند، ابراز داش��ت: همچنین در کن��ار این موضوع به 

توسعه صنعت گردشگری توجه ویژه ای می شود.
سخنگوی شورای ش��هر اصفهان با بیان اینکه ش��هر اصفهان قدمت 
دیرین��ه ای دارد، اما اصفهان در س��ال 20 هجری، قم��ری به تصرف 
 سپاه اسالم در آمده و این موضوع سبب شده که تمدن و هنر اسالمی

 کم کم در آن گسترش یافته و این موضوع سبب شده بناهایی با سبک 
معماری ایرانی، اسالمی در ش��هر داشته باش��یم، ادامه داد: توجه به 
 سبک معماری اسالمی در شهر اصفهان یکی از شاخصه هایی است که 

می تواند معرف فرهنگ مردم در نوع معماری در شهر باشد.
وی در ادامه ضمن گرامیداشت نهم اردییبهشت به عنوان روز شوراها 
تاکید کرد: حضور و مشارکت گس��ترده مردم یکی از پایه های اصلی 
تحقق انقالب اسالمی است، حضور مردم پشتوانه ای عظیم و به عنوان 

سرمایه ای ارزشمند همیشه در خدمت نظام اسالمی بوده و هست.
واش��یانی پور با تاکید بر اینکه در نهم اردیبهش��ت ماه سال 1۳۷8 با 
پیام رهبر معظم انقالب نخس��تین دوره شوراها مش��غول به فعالیت 
ش��دند، افزود: با ورود ش��وراها تالش می ش��ود که خدمت رسانی به 
 مردم افزایش یابد. وی با بیان اینکه شورا یک اصل عقلی است که در

 آموزه های دین اسالم، کتاب و سنت به آن صحه گذاشته شده است، 
گفت: انقالب اسالمی ایران نیز بر مبنای آموزه های اسالمی بنا گذاشته 
شده و فعالیت می کند با کمک مردم و خدمت رسانی هر چه بیشتر به 
کشور شوراها را تشکیل داده تا بتواند به اهداف واالی خود دست پیدا 
کند.سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به حضور استاندار 
اصفهان در یکصد و سی و یکمین جلس��ه علنی شورای اسالمی شهر 
ادامه داد: در این جلسه در ارتباط با مصوبات شورای عالی آب، مصوبات 
9 ماده ای، پیش بینی عادالنه سهم شهر اصفهان از عوارض آالینده ها، 
موضوع قطار شهری و لزوم پرداخت سهم دولت برای راه اندازی هر چه 
سریع تر این پروژه، پیگیری عوارض سوخت و اعتبارات مربوط به خرید 
اتوبوس، انتقال مشاغل مزاحم و آالینده، طرح جامع کاهش آلودگی 
هوا، س��هم ش��هرداری اصفهان از مالیات و ارزش افزوده پاالیشگاه و 

تعهدات دولت به ویژه برای سالن اجالس بحث و بررسی شد.

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

بررسی الحاق اراضی سپاهان شهر تا 
بهارستان در کمیسیون تلفیق شورا

گزارش زاینده رود از خالقیتی که در حجره دومتری زنده شد؛

نقش چوگان روی برگ، رقم می خورد

مدیر پروژه BRT اصفهان:

الحاق 100 اتوبوس تازه نفس به خطوط 
تندرو شهري

رییس تاالر هنر خبر داد:

اجرای ۳0 نمایش خیابانی و نقالی خوانی 
در سطح شهر اصفهان 

فرماندار اصفهان:

 برنامه ریزی برای مقابله با بیماری سالک
 عملیاتی می شود

مدیر پ��روژه BRT اصفه��ان گفت: 100 
اتوبوس به خطوط تندرو ش��هری اصفهان 
افزوده می شود. علي ملک زاده اظهارکرد: 
در س��ال جاري 100 اتوب��وس به خطوط 
تندرو شهري اضافه مي شود که در خطوط 
جمهوري- ق��دس، جمه��وري – آزادي، 
جمه��وري – اس��تقالل، ارغوانی��ه – امام 
علي)ع(، آتش��گاه- ش��یخ بهای��ي و الله- 
پروین خدمت رس��اني مي کنن��د. وی در 
 ادامه با بیان اینکه مدیریت شهري در حال

 برنامه ریزي برای اح��داث 180 کیلومتر 
در قالب 1۳ خط اتوبوس اس��ت، افزود: در 
حال حاضر 21 کیلومتر خط تندرو شهري 
حدفاصل شهر ابریشم تا میدان قدس وجود 
دارد. وی افزود: در حال حاضر این ناوگان 
ت��ا س��اعت 2۳ و در ایام خاص تا س��اعت 
24 فعالیت می کنند و روزان��ه به  120 تا 
1۳0 هزار مس��افر را جابه جا مي کند، اما 
به دلیل تعداد بسیار کم استفاده کنندگان 

شبانه، فعال خدمات رس��اني شبانه روزي 
  BRTتوجیه اقتصادي ن��دارد. مدیر پروژه
اصفهان اظهارکرد: خ��ط ارغوانیه - میدان 
امام عل��ي)ع( و جمهوري- ق��دس نیز در 
دست احداث است. ملک زاده در خصوص 
تفاوت سوخت اتوبوس هاي تندور شهري با 
اتوبوس هاي عادي گفت: سوخت مصرفي 
 تفاوتي ن��دارد، ام��ا موتور اتوب��وس هاي

 بي.آر.تي اس��تاندارد EVRO  اس��ت که 
در کاهش آلودگي هوا نقش بسزایي دارد.

رییس ت��االر هنر اصفه��ان گفت: تع��داد ۳0 
نمایش خیابانی و نقالی خوانی به مناسبت هفته 
نکوداشت اصفهان از سوی تاالر هنر وابسته به 

سازمان فرهنگی تفریحی اجرا می شود.
حمیدرضا مکارم��ی گفت: اج��رای نمایش ها 
از 5 تا 9 اردیبهش��ت از س��اعت 1۷ ت��ا 20 در 

محل خیابان هشت بهش��ت مقاب��ل کتابخانه 
مرکزی و خیابان بهشتی نژاد جنب استانداری 

برنامه ریزی  شده است.
رییس ت��االر هن��ر اصفه��ان اف��زود: نمایش 
»پیش��گو« ب��ه کارگردانی جالل مش��تاقیان، 
نمایش »تلخک و ش��اه رقاص« به کارگردانی 
ابوالفضل شریفی و نمایش »عدالت حاکمان« 
به کارگردانی حسین نصر اصفهانی و همچنین 
اجرای برنامه نقالی »قاسم هاشمی« مجموعه 
برنامه های تئاتر خیابان��ی و نقالی خوانی ویژه 

هفته نکوداشت است.
وی ادامه داد: تئاترهای خیابانی و نقالی خوانی 
از سوی تاالر هنر وابس��ته به سازمان فرهنگی 
تفریحی شهرداری اصفهان با تعداد ۳0 برنامه 

اجرا می شود.
همچنی��ن عالقه مندان ب��رای دریافت جدول 
برنامه ه��ای نمایش ه��ای خیابان��ی هفت��ه 
نکوداش��ت اصفه��ان می توانن��د ب��ه س��ایت 

esfahanfarhang.ir مراجعه کنند.

فرماندار اصفهان گفت: با توجه به ضرورت مقابله 
با ش��یوع بیماری های مختلف در س��طح شهر، 
برنامه ریزی ب��رای مقابله با بیماری س��الک در 

اصفهان عملیاتی می شود.
فضل اهلل کفیل در جلسه کارگروه سالمت پیامون 
مبارزه با سالک اظهار داش��ت: برای رسیدن به 
ش��رایط معمول در س��الک هنوز راهی طوالنی 
داریم و در این مس��یر نیاز ب��ه برنامه ای دقیق و 
قابل سنجش خواهیم داش��ت تا عالوه بر نتیجه 
کار دس��تگاه ها م��ورد ارزیابی ق��رار گیرد و هم 

خروجی خوبی داشته باشد.
وی اف��زود: مهم ترین مرکز س��الک م��ا پایگاه 
هشتم شکاری بوده که ستاد پایگاه با محوریت 
فرماندهی پایگاه هش��تم ش��کاری باید آغاز به 
 کار ک��رده و نتیجه آن نی��ز باید م��ورد ارزیابی 

قرار گیرد.
 فرماندار اصفهان خاطرنش��ان ک��رد: در مناطق

 6 گانه ش��رق نیز باید با محوریت بخش��داران 
ستادها تشکیل شود و نتیجه آن نیز باید مطلوب 

باشد و در این راس��تا برنامه ریزی خوبی را باید 
دهداری ها با کمک همه دستگاه ها داشته باشند 
البته این در حالی است که این کار اعتبار خاصی 
نیاز ندارد و جمع آوری پساب برای شهرداری و 

دهیاری ها کار سختی نیست.
وی ب��ا بیان اینک��ه در پای��ان 6 ماهه نخس��ت 
هم��ه بخش ها باید م��ورد ارزیابی ق��رار گیرند، 
تصریح کرد: برنامه تدوین و اجرا ش��ده از سوی 
 دس��تگاه ها باید نتیجه گیری شود که این شامل

 جونده کش��ی، امحای پس��ماند و از بین بردن 
نخاله ها می ش��ود و در س��ال اقدام و عمل همه 
دس��تگاه ها باید به صورت جزئی در عمل مورد 

ارزیابی قرار گیرند.
کفیل بیان کرد: اعتباراتی که سال گذشته برای 
بهیاری ها دیده شد برای امسال نیز در نظر گرفته 
و ما باید ش��اهد نتایج مطلوب باش��یم و در این 
راستا مردم نیز باید نهایت همکاری را ارگان های 
مربوطه داشته باش��ند و در ارتباط با این مسئله 

دستگاه قضا نیز ورود می یابند.

پدر علم کویر شناسی ایران:

ریزگردهای شرق اصفهان سرطان زاست
مالچ پاشی یک خیانت است

مریم
یاوری
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تک گل دقیقه 89 منوچهری، پس از هفته ها ش��ادی 
پیروزی را به اردوی زردپوشان آورد.

 نف��ت در حال��ی ب��ه 
س��پاهان  مص��اف 
می رف��ت ک��ه برای 
س��همیه  کس��ب 
آسیایی نیاز مبرمی به 
س��ه امتیاز این دیدار 
خانگی داش��ت و در 
س��وی دیگر سپاهان 
پس از نتایج ضعیفی 

که در هفته های اخیر گرفته بود ب��رای اعاده حیثیت 
بازی می کرد.

بازی با حمالت نفت آغاز شد و ش��اگردان منصوریان 
چند بار به نزدیکی دروازه س��پاهان هم رسیدند اما در 
ادامه بازی به تعادل رسید و تا پایان نیمه نخست 2 تیم 
قادر به خلق موقعیت روی دروازه یکدیگر نشدند تا در 
45 دقیقه ای س��رد، 2 تیم با تس��اوی بدون گل راهی 

رختکن شوند.
در نیمه دوم ب��ازی متعادل 2 تیم ادام��ه پیدا کرد اما 
هرچه به پایان بازی نزدیک تر می شدیم سپاهان روی 
بازی تسلط بیشتری پیدا می کرد. در نهایت اما این تیم 
مهمان بود که پس از خلق چند موقعیت خوب در نیمه 
دوم باالخره روی ضربه منوچهری به گل رسید تا طلسم 
چندین هفته ای در عدم پیروزی باطل شود و نفسی به 

راحتی بکشد.

 فدراسیون بین المللی بسکتبال، فیبا، ۱4 کشور را در 
خطر حذف از بازی های المپیک 2۰۱۶ قرار داده است.

فیبا به ۱4 کشور نامه فرستاده و به آنها هشدار داده در 
صورتی که به حمایت خ��ود از یورولیگ ادامه دهند به 
طور خودکار از حضور در رقابت های بسکتبال المپیک 
کنار گذاشته می شوند.هشت کشور بوسنی و هرزگوین، 
کرواس��ی، مقدونیه، مونته نگرو، روس��یه، صربستان، 
اسلوونی و اس��پانیا باش��گاه ها و لیگ هایی دارند که با 

یورو لیگ در ارتباط هستند. 
شش کشور باقیمانده به نام یونان، رژیم صهیونیستی، 
ایتالیا، لیتوانی، لهس��تان و ترکیه در این خصوص نامه 
اخطار دریاف��ت کرده اند. گزارش هایی دریافت ش��ده 
مبنی بر اینکه یک یا چند باشگاه بسکتبال این کشورها 

با یورولیگ قرارداد همکاری منعقد کرده اند. 
در بیانیه ای که بر روی س��ایت فدراسیون بین المللی 

فیبا قرار گرفت��ه، آمده اس��ت: پس از گزارش��ی که از 
سوی فیبا یوروپ در خصوص تازه ترین پیشرفت های 

کش��ورهای اروپایی 
منتشر شده، کمیته 
اجرایی فیبا تصمیم 
گرفته از تصمیم فیبا 
ی��وروپ در خصوص 
کنار گذاش��تن این 
کش��ورها از المپیک 
حمای��ت کام��ل به 

عمل آورد.

نحسی زرد تمام شد؛
 سه امتیاز به نام سپاهان،

 به کام ذوب آهن
 هشدار فدراسیون بین المللی 

بسکتبال به ۱۴ کشور
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ارس��الن کاظمی که برای ب��ازی در لیگ ایران از آمریکا بازگش��ته 
 بود، با مش��کل خدمت س��ربازی رو به رو ش��د و حاال نه تیمی دارد 

و نه می تواند به آمریکا بازگردد.
 اواس��ط لی��گ گذش��ته بس��کتبال لی��گ برتر ای��ران خب��ر جالبی 
منتشر ش��د که ارس��الن کاظمی برای تیم ثامن مش��هد به میدان 
خواهد رفت. ارسالن با اینکه در NBA نتوانست به میدان برود، اما 
هنوز با فیالدلفیا قرارداد دارد، اما با توافق تیم آمریکایی راهی مشهد 
ش��د تا مدتی از بازی و ش��رایط لیگ دور نباشد، اما ورود او به ایران 

پیامدهای عجیبی را به همراه داشت.
ارس��الن با محاس��بات خودش همچنان یک سال دیگر می توانست 
از معافیت تحصیلی اس��تفاده کند، اما قانون او را سرباز اعالم کرد و 
تنها اجازه بازی در تیم های نظامی ایران را داش��ت. ستاره اصفهانی 
بسکتبال ایران ترجیح داد در تیم های نظامی بازی نکند و دفترچه 
خدمت خود را هم پست نکرد. از طرفی دیگر او نمی تواند به آمریکا 
بازگ��ردد و تا تکلی��ف نظام وظیفه او مش��خص نش��ود او همچنان 

بالتکلیف خواهد بود.
با این شرایط ارسالن نه می تواند برای تیم ملی بازی کند و نه تیم 
 باش��گاهی، مگر تیم ه��ای نظامی. از طرفی دیگر ش��رایط حضور او 
در آمریکا هم در حال حاضر منتفی اس��ت تا او به خدمت س��ربازی 

برود یا از راه دیگر وضعیت نظام وظیفه خود را مشخص کند.

 امی��ر کاله��دوز، ملی پوش دوچرخه س��واری ای��ران با اش��اره به غیبتش 
در مس��ابقات مرحله اول لیگ دوچرخه س��واری اظهار داش��ت: 4-3 روز 
 ب��ه آغاز مس��ابقه مانده بود که خبر دادند دس��ت پدرم را در کوهس��تان 
مار گزیده است و در بیمارستان بستری شده است. به همین دلیل با توجه 

به اینکه تک فرزند هستم باید کارهای درمان او را پیگیری می کردم.
وی ادامه داد: مسئوالن باشگاه پیشگامان تماس های زیادی برای حضورم 
گرفتند و حتی قرار شد یک روزه به تهران بیایم و برگردم، اما حال پدرم 
چندان مس��اعد نبود و باید عمل جراحی می ش��د. به تهران هم آمدم، اما 

نتوانستم بمانم و به تبریز بازگشتم.
ملی پ��وش دوچرخ��ه ای��ران در م��ورد اینک��ه ب��ا ای��ن ش��رایط یکی از 
ش��انس های حض��ور در المپی��ک را از دس��ت داده اس��ت، گف��ت: مهم 
 نیس��ت. حتی باش��گاه پیش��گامان هم اعالم کرد۱۰ درصد از قراردادم را 
کم خواهد کرد، اما من اعالم کردم باید به وضعیت پدرم رسیدگی کنم و 
۱۰۰ درصد آن را هم کم کنند، مهم نیست. اگر برای پدرم اتفاقی میافتد 
 و حضور نداش��تم تا آخر عمر پشیمان میش��دم.کالهدوز تاکید کرد: من 
در آمادگ��ی بس��یار باالیی قرار دارم و در مراحل بعدی با قدرت ش��رکت 
خواهم کرد. صد در صد حق من حضور در المپیک است چون هم جوان 
هستم و هم آماده و س��وابق خوبی هم دارم. این دوچرخه سوار ملی پوش 
گفت: تمریناتم را به خوبی در شهرم انجام می دهم و خود را برای حضور 

در المپیک آماده می کنم.

 با کس��ب س��همیه المپی��ک قایقرانی توس��ط مهس��ا ج��اور، رک��ورد تعداد 
سهمیه های بانوان در تاریخ حضور ایران در المپیک شکسته شد.

 بان��وان ورزش��کار ای��ران چهار س��ال قب��ل برای حض��ور در المپی��ک لندن 
هشت سهمیه کسب کردند؛ موفقیتی که بعد از چهار سال به کف انتظار از این 
حوزه رسیده است. همین حاال در فاصله چهار، پنج ماه مانده به المپیک 2۰۱۶ 
ریودوژانیرو بانوان ورزش��کار ایرانی با کسب 9 سهمیه، رکورد المپیک لندن را 
نی��ز رد کرده ان��د. این آمار حکایت از این دارد که با تمام مش��کالت و موانع، 
ورزش زنان ایران با شیب مالیمی به سوی توسعه حرکت می کند، حرکتی که 

بیش از هر چیز مرهون اراده و تالش و انگیزه خود زنان است.
 اگرچ��ه در س��ال ه��ای اخیر بان��وان ورزش��کار ایرانی موفقیت ه��ای زیادی 
در عرصه های بین المللی کس��ب کرده اند و حضوری تش��ریفاتی در المپیک 
ندارند، اما هنوز زنان ایرانی در تاریخ مهم ترین بازی های جهان موفق به کسب 
م��دال نش��ده اند.  در المپیک 2۰۱2 لندن، زهرا دهق��ان در تیر و کمان، لیال 
 رجبی در دوومیدانی، آرزو حکیمی و سولماز عباسی در قایقرانی، الهه احمدی و

مه لقا جام بزرگ در تیراندازی، ندا شهس��واری در تنیس روی میز و سوس��ن 
حاجی پور در تکواندو حضور داش��تند. اما برای المپیک 2۰۱۶ ریودوژانیرو از 
همین حاال 9 س��همیه زهرا نعمتی در تیر و کمان، لیال رجبی در دوومیدانی، 
کیمیا علی��زاده در تکواندو، نجم��ه خدمتی، الهه احم��دی، مه لقا جام بزرگ 
 و گلنوش س��بقت الله��ی در تیراندازی، ندا شهس��واری در تنیس روی میز و 

مهسا جاور در قایقرانی قطعی شده است.

بالتکلیفی ستاره بسکتبال
 همچنان ادامه دارد

 مارگزیدگی ملی پوش 
ایران را از لیگ بازداشت

رکوردشکنی بانوان ایران
 در کسب سهمیه المپیک

افزایش 2 میلیون دالری
 جایزه تنیس ویمبلدون

پرتاب محمد صمیمی به ریو نرسید

 هنرپیشه معروف هندی 
سفیر حسن نیت المپیک 2۰۱۶ ریو شد

اتفاقی خارق العاده در انتظار پرسپولیس

س��امان عبدولی فرنگ��ی کار وزن 59 کیلوگرم ای��ران درباره 
 آخری��ن وضعی��ت خ��ود پ��س از پای��ان اردوی تی��م ملی

 کش��تی فرنگی اظه��ار کرد: خدا را ش��کر از وضعیت روحی 
و بدنی بس��یار خوبی برخوردارم و آم��اده ام تا اگر کادر فنی 
تیم ملی صالح بداند در مسابقات گزینشی المپیک در ترکیه 
شرکت کنم. دارنده مدال نقره آسیا درباره اظهار نظر حسین 
مالقاس��می مبنی بر اینکه به طور قطع حمید سوریان برای 
چهارمی��ن مرتبه به رقاب��ت های گزینش��ی در ترکیه اعزام 
 خواهد ش��د، گفت: ابتدا بگویم من واقعا از شکست سوریان 
در مسابقات اخیر واقعا ناراحت شدم چرا که او پرافتخارترین 
کش��تی گیر ایران و طالیه دار کش��تی فرنگی ایران در جهان 
اس��ت. در این مدت همیش��ه برای حمید دعا کردم تا بتواند 

سهیمه المپیک را بگیرد، اما وقتی حکمت نباشد هیچ کاری 
نمی توان کرد. قسم می خورم من و سعید هیچ وقت دوست 
 نداریم کس��ی شکست بخورد تا ما پیش��رفت کنیم. سوریان

 7 طالی جهان و المپیک را در اختیار دارد و هوش و ذکاوت 
و مهارت های فنی او در جهان زبانزد است، اما دیگر 33 سال 

سن دارد.
در تمرینات تیم ملی حضور منظم داشته ام

وی با اش��اره به صحبت های مالقاس��می درباره اعزام مجدد 
سوریان به رقابت های ترکیه گفت: او به هر حال دوست دارد 
حمید س��وریان همیشه باش��د و به موفقیت برسد. البته من 
هم دوس��ت دارم. به هر حال محمد بنا بر همه امور اش��راف 
دارد و بهتری��ن تصمیم را خواهد گرف��ت. ضمن اینکه آقای 

مالقاسمی اعالم کرده من در اردوهای تیم ملی مدت هاست 
حضور ندارم، اما باید بگویم مگر می شود با حضور بنا در راس 
تیم ملی در تمرینات ش��رکت نکنیم؟ من حتی یک روز هم 

در تمرینات غیبت نداشته ام.
این بار نوبت من است به مسابقات گزینشی بروم

دارن��ده م��دال نق��ره آس��یا ادام��ه داد: این بار دیگ��ر نوبت 
م��ن اس��ت ک��ه ب��ه مس��ابقات گزینش��ی ب��روم و از حقم 
نم��ی گ��ذرم. مطمئ��ن باش��ید نظ��ر کادر فن��ی ب��ر روی 
 م��ن اس��ت اگ��ر نتوانی��م در س��بک وزن س��همیه بگیریم 
 به اعتقاد من به کش��تی ایران ظلم می ش��ود چرا که سال ها 
عنوان دار این وزن در جهان بوده ایم و حاال برای ما زش��ت 
 اس��ت که در این وزن در المپیک نماینده نداش��ته باش��یم. 
 االن در ش��رایط خوب��ی هس��تم و در فرص��ت دو هفت��ه ای 

تا مسابقات ترکیه به آمادگی مناسب خواهم رسید.
هیچ گاه نگفتم به مسابقات مغولستان نمی روم

عبدول��ی همچنین در م��ورد صحبت هایی مبن��ی بر اینکه 
»عبدولی از اسفندیاری فر مربی تیم ملی پیش از رقابت های 
 مغولس��تان خواس��ته به دلی��ل آم��اده نبودن اج��ازه دهد 
به مغولس��تان اعزام نشود«، گفت: اصال در ذات من و برادرم 
 س��عید و خان��واده ام این نیس��ت ک��ه از زیر بار مس��ئولیت 

شانه خالی کنیم. 
ما همیش��ه در بدترین ش��رایط جنگیده ایم و همین س��عید 
برادرم با دس��ت شکس��ته در فینال قهرمانی جهان کش��تی 

گرفت و پیروز شد. 
ف��ردی که چنین حرف��ی را زده حتم��ا در تمرینات حضور 
نداش��ته و احتم��اال از ده��ان کس��ی این حرف را ش��نیده 
اس��ت. من مش��کل آنچنانی نداش��تم و هیچ وق��ت نگفتم 
ک��ه ب��ه ای��ن مس��ابقات نم��ی روم حت��ی خ��ودم را آماده 
 حضور در مغولس��تان می کردم که س��وریان جانش��ین من 

شد.

مش�کلی برای حضور در مس�ابقات مغولس�تان 
نداشتم

وی افزود:م��ن ب��ه ق��دری برای اس��فندیاری فر ب��ه عنوان 
مرب��ی ام احترام قائلم که اصال خجالت می کش��م به او بگویم 
نمی توانم کاری را انجام دهم چه برس��د به اینکه به او بگویم 
من را به مس��ابقات مغولستان نفرس��تید. من نزدیک دو ماه 
 قب��ل عمل جراح��ی انجام دادم و پ��س از مدتی تمریناتم را 
 از سر گرفتم و برای حضور در مغولستان آمادگی نسبی داشتم و 
کادر فنی هم اعالم کرد من را به این رقابت ها خواهد فرستاد، 
اما در نهایت س��وریان به مربیان تیم ملی اعالم کرد خودش 
می خواهد در این مس��ابقات شرکت کند و من هم وقتی این 
موضوع راش��نیدم ناراحت نش��دم چرا که از یک سو آمادگی 
 صددرصد نداش��تم و از سوی دیگر دوس��ت داشتم سوریان 

به خواسته خود برسد.
از جانم مایه می گذارم تا سهمیه بگیرم

فرنگی کار وزن 59 کیلوگرم ایران در پاس��خ به این سوال که 
در صورت اعزام به مسابقات ترکیه تا چه میزان امیدوار است 
س��همیه المپیک را برای ایران به دس��ت بیاورد، اظهار کرد: 
 این موضوع دس��ت خودمان اس��ت و اصال ارتباطی با شانس 
و این حرف ه��ا ندارد. من قول می دهم با تمام وجود بر روی 
تشک مبارزه حاضر شوم و از جانم مایه بگذارم تا برای ایران 
س��همیه بگیرم. مطمئن باشید دس��ت خالی بر نمی گردم و 

نمی گذارم ایران بدون سهمیه بماند.
س�همیه بگیرم اعتماد بنا را ب�رای المپیک جلب 

می کنم
عبدولی در پایان با تاکید بر اینکه با کس��ب سهمیه المپیک 
 به دنبال این اس��ت ک��ه در المپیک نیز بهتری��ن نمایش را 
ب��ه اجرا بگذارد، گفت: اگر بتوان��م با وجود رقبای جهانی که 
نامدار نیز هس��تند، موفق شوم س��همیه را بگیرم بدون شک 

اعتماد محمدبنا را برای حضور در المپیک جلب کرده ام.

 تی��م مل��ی والیب��ال ای��ن روزه��ا س��خت تمری��ن می کند 
 ت��ا در رقابت ه��ای انتخاب��ی المپی��ک حاض��ر ش��ود، ام��ا 

تب خداحافظی ها داغ شده است.
تیم ملی والیبال ایران زیر نظر رائول لوزانو و خوان س��یچلو 
خ��ود را برای حضور در مس��ابقات انتخاب��ی المپیک آماده 
 می کند. ملی پوش��ان تمرینات س��ختی را انج��ام می دهند 

تا سرانجام بعد از 52 سال رویای والیبال ایران محقق شود.
ج��وان و با تجرب��ه در کنار هم و زیر نظر مرب��ی با تجربه و 
 المپی��ک دیده ای به نام لوزانوی آرژانتینی تمرین می کنند و 
تا شروع مسابقات انتخابی المپیک برنامه های فشرده ای دارند؛ 
 از جمله برنامه های ملی پوش��ان س��فر به فرانسه و برگزاری

دو دی��دار تدارکاتی با تیم ملی این کش��ور به عنوان قهرمان 
 لی��گ جهانی اس��ت. پس از آن ه��م کاروان والیب��ال ایران

  ۱۰ روز زودت��ر راه��ی ژاپن خواهد ش��د ت��ا بتواند آنجا هم 
یک بازی دوستانه با تیم ملی لهستان انجام دهد.

 از مصدومیت ه��ا، حاش��یه ها، خبره��ای خوب و ب��د اردوی 
 تی��م مل��ی ک��ه بگذریم ای��ن روزه��ا موضوع دیگ��ری هم 
در حال رخ دادن است که شاید از چند جهت عجیب باشد؛ 
» خداحافظی ستاره های والیبال از تیم ملی بعد از المپیک « 
موضوعی اس��ت که می توان روی آن بحث کرد. مطرح شدن 
خداحافظی برخی ستاره ها از تیم ملی شاید در شرایطی که 
والیبال ایران خود را برای حضور در تورنمنت حساسی مانند 
انتخابی المپیک آماده می کند درس��ت نباش��د، چراکه ذهن 
ملی پوشان را درگیر برخی مسائل حاشیه ای می کند. از طرف 

دیگر نکته جالب این است که برخی از ملی پوشانی که حرف 
از خداحافظی می زنند هنوز سن باالیی ندارند.

فرهاد نظری افشار، دریافت کننده ای که با درخواست لوزانو، 
بعد از درخشش در لیگ و بعد از مدت ها به اردوی تیم ملی 
آم��ده بود در همان روزه��ای ابتدایی حضورش گفت که اگر 
والیب��ال ایران به ریو صعود کند بع��د از المپیک از تیم ملی 
خداحافظی خواهد کرد، اما ش��انس ب��ا وی یار نبود و پیش 

از خداحافظی، لوزانو بازیکنان دیگری را جایگزین وی کرد.
مهدی مهدوی، از دیگر ستاره های معروف و با تجربه والیبال 
ایران هم حرف از خداحافظی زده است. وی معتقد است که 
در تمام تیم های ملی پس از المپیک، نس��ل بازیکنان تغییر 
م��ی کند و می گوید: صرف نظر از این موضوع هم احس��اس 
می کنم که بهتر است پس از المپیک از تیم ملی خداحافظی 

کنم چون جوان ها بیشتر می توانند به تیم کمک کنند.
ش��هرام محمودی، دیگر بازیک��ن مع��روف و تاثیرگذار تیم 
مل��ی هم تصمیم به خداحافظی گرفته اس��ت؛ تصمیمی که 
ش��اید خیلی عجیب و زود باشد. محمودی در این خصوص 
گفت: آرزوی هر ورزش��کاری اس��ت در المپیک شرکت کند 
 و من هم مثل بقیه دوس��ت دارم ب��ا پیراهن تیم  ملی ایران 
بزرگ ترین رویداد ورزشی دنیا را تجربه کنم و بعد با والیبال 
ملی خداحافظی کنم. نمی خواهم مش��کالت و س��المتی ام 
آنقدر مس��ئله  ساز ش��ود که به ناچار تیم ملی را کنار بگذارم 

و فکر می کنم این تصمیم به موقع است.
در ای��ن بین بازیکنان دیگری هم هس��تند که احتمال دارد 

 چنی��ن تصمیمی بگیرند، اما تا کن��ون آن را علنی نکرده اند. 
ب��ه هر ح��ال در گام اول باید امیدوار بود ک��ه والیبال ایران 
سهمیه ریو را قطعی کند و پس از آن باید منتظر ماند و دید 
که تغییر نسل در والیبال ملی ایران ایجاد خواهد شد یا خیر.

تیم ملی والیبال ایران خود را برای مسابقات انتخابی المپیک 
2۰۱۶ ریو آماده می کند. این رقابت ها از هش��تم خردادماه 
با حضور هشت تیم ایران، فرانس��ه، کانادا، لهستان، ونزوئال، 

چین، استرالیا و ژاپن ) میزبان ( در توکیو آغاز می شود.

یک��ی از معتبرتری��ن تورنمن��ت های دنی��ای تنی��س، جوای��ز نقدی خ��ود را 
باالت��ر برد. قهرمان س��ال گذش��ته رقابت های تنی��س ویمبل��دون در دو بخش 
 مردان و زنان ک��ه جوکووی��چ و ویلیامز بودند جای��زه ۱/88میلی��ون دالری این 
رقاب��ت ه��ا را ب��ه خان��ه بردن��د، ام��ا امس��ال قهرمان ای��ن رقاب��ت ه��ا جایزه 
نق��دی کالن ت��ری را از آن خ��ود م��ی کند. مس��ئوالن برگ��زاری رقاب��ت های 
ویمبل��دون اعالم ک��رده اند مجم��وع جوایز نق��دی ک��ه در ای��ن دوره از رقابت 
ه��ای ویمبل��دون اهدا می ش��ود نس��بت ب��ه س��ال گذش��ته دو میلی��ون دالر 
 افزایش داش��ته اس��ت. بر اس��اس آخرین گزارش ها جای��زه نقدی ای��ن دوره از 
رقابت های ویمبلدون 2۶/75 میلیون دالر اس��ت، بدین ترتیب قهرمان این دوره 

از رقابت ها چه در بخش زنان و چه در بخش مردان دو میلیون دالر جایزه می برد.

ملی پ��وش پرتاب دیس��ک ایران در مس��ابقات مجارس��تان نتوانس��ت 
 س��همیه المپیک را کس��ب کند. محمد صمیمی که چند ماهی اس��ت 
در اردوی مجارستان شرکت کرده، در مسابقات پرتاب دیسک این کشور 
 حضور پیدا کرد. صمیمی در این رقاب��ت و در بهترین پرتاب خود رکورد

  ۶3 متر و 8۱ س��انتی متر را به ثبت رس��اند. محمود صمیمی، برادر وی 
هفته گذشته با پرتاب ۶5 متر توانسته بود دومین سهمیه ایران در ماده 

پرتاب دیسک را کسب کند.

هنرپیشه مشهور سینمای هند به عنوان س��فیر حسن نیت المپیک 2۰۱۶ 
 ریو برگزیده شد. اتحادیه المپیک هند سنت ش��کنی کرد و این  بار برخالف 
عادت قبلی خود که از میان وزشکاران، سفیر حسن نیت المپیک را انتخاب 
می کرد، تغییراتی ایجاد کرد و به یک باره س��لمان خان، هنرپیش��ه مشهور 
بالیوودی که شهرت جهانی دارد را انتخاب کرد. سلمان خان در این خصوص 
گفت: افتخار می کنم ک��ه اتحادیه المپی��ک هند مرا انتخاب کرده اس��ت. 
 امیدواریم که با یاری هم بتوانیم در برداش��تن گامی موث��ر در المپیک ریو 
به منظور ارتقای کمی و کیفی ورزش��کاران مان موفق باشیم و من اطمینان 
دارم که در ریو متفاوت تر از همیشه ظاهر می شویم. پیش از این از مدال آوران 
المپیکی هند در رش��ته های بوکس، هاکی و تیراندازی در س��مت س��فیر 
 حسن نیت المپیک استفاده ش��ده بود. المپیک 2۰۱۶ ریو از روز 5 آگوست 
) ۱5 مرداد ( آغاز می ش��ود و دو هفته به طول می انجامد. این بازی ها توسط 

58۰۰ خبرنگار مکتوب و عکاس تحت پوشش رسانه ای قرار خواهد گرفت.

از هفته دوازدهم لیگ برتر بود که آمار امتیازات تیم ها برای قهرمانی در لیگ 
برتر، هفته به هفته بررسی می شد. بارها نوشتیم میانگین امتیازات قهرمانی 
در لیگ برتر کشورمان در سال های اخیر، میانگین دو امتیاز از هر بازی است.

 اس��تقالل در اکثر هفته ها، تنها تیمی بود که میانگین امتیازات قهرمانی را 
به همراه داشت، اما حاال هفته هاست هیچ تیمی این اندازه امتیاز ندارد.

 استقالل در 5 هفته اخیر، سه تساوی، یک باخت و یک پیروزی کسب کرده 
و از دس��ت دادن 9 امتیاز در این 5 هفته کافی بود تا میانگین امتیازات الزم 
برای قهرمانی را از دست رفته ببیند. آبی ها هم اکنون 48 امتیازی هستند و 
با توجه به اینکه در هفته بیست و هفتم به سر می بریم، ۶ امتیاز از حد نصاب 
کمتر دارد. اگر آنها می توانس��تند مانند هفته های ابتدایی در امتیازگیری 
 موفق عمل کنن��د و 9 امتیاز م��ورد بح��ث را در هفته های اخیر از دس��ت
 نمی دادند، هم اکنون سه امتیاز بیشتر از میانگین امتیازات قهرمانی داشتند.

  در ح��ال حاضر پرس��پولیس با 5۱ امتیاز صدرنش��ین لیگ برتر اس��ت که 
س��ه امتیاز با میانگین دو امتیاز از هر بازی فاصل��ه دارد. قرمزها تنها تیمی 
هس��تند که ش��انس کس��ب چنین امتیازی را در3۰ بازی فص��ل پانزدهم 
 دارند. البته آنها در صورت ب��رد در دو هفته آینده هم نمی توانند به میانگین 
مورد نظر برس��ند. ۶ امتیاز ب��ازی با نفت و گس��ترش آنه��ا را 57 امتیازی 
 خواهد کرد که ی��ک امتیاز کمت��ر از حد نصاب اس��ت. کس��ب 9 امتیاز از 
س��ه بازی باقیمانده، ش��اگردان برانکو را۶۰ امتی��ازی خواهد ک��رد و آنها 
درس��ت با امتیازی که از ابتدای فصل به آن اشاره ش��د – میانگین 2 امتیاز 
 از هر بازی – قهرمان لیگ برتر کش��ور می ش��وند. امتیازی که با گذش��ت 
دو سه هفته از نیم فصل دوم، امیدی به کسب آن از سوی تیمی نبود و بارها 
نوش��ته ش��د احتماال امس��ال، تیمی با 58 الی 59 امتیاز قهرمان لیگ برتر 
خواهد شد. به نظر می رس��د پیش بینی ما در این خصوص درست از آب در 
 بیاید، اما اگر سرخ ها بتوانند 9 امتیاز الزم را از سه بازی کسب کنند، آماری 
خارق العاده در نیم فص��ل دوم از خود به جا خواهند گذاش��ت و با امتیازی 

باورنکردنی قهرمان خواهند شد.

 مهاجم تی��م اس��تقالل در صفح��ه اجتماعی اش نوش��ت: » م��ن آرش، 
فرزند 9 ساله مکتب بزرگ استقالل... از روزي که افتخار پوشیدن پیراهن 
باشگاه محبوبم استقالل نصیبم شد، خودم رو نه بازیکن که سرباز همیشه 
آماده رزم تیمم دونستم... جام هاي با ارزشي که باالي سر بردم، گل هایي 
که به یمن گرماي نفس همیش��ه حامي ش��ما براي تیمم به ثمر رسوندم، 
بردهاي دربي و همه اش��ک ها و لبخندهایي که با استقالل و در کنار شما 

داشتم، چیزي فراتر از رویاهاي کودکي ام بودند... 

لنز دوربین

من فرزند ٩ ساله مکتب بزرگ 
استقالل هستم

سامان عبدولی: 

 این بار نوبت من است 
به گزینشی المپیک بروم

سیری در دنیای ورزش

روزهای حساس و حرف هایی که شاید نباید گفته شود؛

تب داغ خداحافظی در والیبال
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مفادآرا
1/205 آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيي��ن نامه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتي  واراضي وساختمانهاي فاقدسندرسمي 
براب��رآراء ص��ادره هيات موض��وع قان��ون تعيين تكلي��ف وضعيت 
ثبتي واراضي وس��اختمانهاي فاقدسندرس��مي مس��تقردرواحدثبتي 
ش��هرضاتصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضي محرزگرديده اس��ت 
لذامش��خصات متقاضي وملك موردتقاضابه شرح زيربه منظوراطالع 
عموم دردونوبت به فاصله 15 روزدرروزنامه هاي زاينده رودواصفهان 
امروزچ��اپ وآگهي ميش��ودتادرصورتي كه اش��خاصي نس��بت به 
صدورسندمالكيت متقاضيان اعتراضي داشته باشندميتوانندازتاريخ 
انتش��اراولين آگهي ب��ه مدت دوم��اه اعت��راض خودراب��ه اداره ثبت 
واسنادوامالك شهرضاتس��ليم وپس ازاخذرس��يدظرف مدت يك ماه 
ازتاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت اسنادوامالك شهرضادادخواست 
خودرابه مرجع قضايي تقديم نمايند وگواهي طرح دعوا رابه اداره ثبت 
واسنادوامالك شهرضاارائه نمايندبديهي است درصورت انقضاي مدت 
مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادرخواهدشد

شماره فرعي از3 – اصلي موغان 
1- راي شماره 11029– 29 / 11 / 94 – دولت جمهوري اسالمي ايران 
به نمايندگي وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشكي – دانشگاه علوم 
پزشكي وخدمات درماني اصفهان به شناسه ملي 2030330000 شش 
دانگ قسمتي ازيكباب س��اختمان قسمت شرقي مفروزي ازپالك 1725 
واقع درموغان سه اصلي بخش يك ثبتي شهرضا به مساحت 55 / 2641 
مترمربع كه بانضمام قسمت غربي وقسمتي ازحريم قنات رشكنه جمعًا 

تشكيل يك باب ساختمان راداده است 
2- راي شماره 11029– 29 / 11 / 94 – دولت جمهوري اسالمي ايران 
به نمايندگي وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشكي – دانشگاه علوم 
پزشكي وخدمات درماني اصفهان به شناسه ملي 2030330000 شش 
دانگ قسمتي ازيكباب ساختمان قس��مت غربي مفروزي ازپالك 1725 
واقع درموغان سه اصلي بخش يك ثبتي شهرضا به مساحت 30 / 2009 
مترمربع كه بانضمام قسمت شرقي وقسمتي ازحريم قنات رشكنه جمعًا 

تشكيل يك باب ساختمان راداده است .
تاريخ انتشارنوبت اول  06 / 2 / 95
تاريخ انتشارنوبت دوم  21 / 2 / 95

سيد اسداله موسوي – رئيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرضا
مفادآرا

1/206 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيي��ن نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هيأت موضوع تعيين تكلي��ف وضعيت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی آران وبيدگل 
تصرف��ات مالكان��ه وبالمع��ارض متقاضي��ان محرز گرديده اس��ت 
لذامش��خصات متقاضيان وامالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطالع عموم در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتش��ار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد وامالك محل تسليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تس��ليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی 

تقديم نمايند.
1-  رأی ش��ماره230-95/1/23 هي��أت : آق��ای حس��ين ش��اكری 
ويدوجيفرزندخيراله  شماره شناس��نامه 101 ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 73.65 مترمربع شماره پالك371 فرعی مجزا از شماره .318 
فرعی از پالك8 اصل��ی واقع در معين آباد  بخش 2ح��وزه ثبتی آران و 

بيدگل. مالكيت عادی 
2- رأی شماره267-95/1/25 هيأت : آقای داود هوشمند نوش آبادی  
فرزنداكبر  شماره شناسنامه4583 ، شش��دانگ  يكبابخانه به مساحت 
149.5مترمربع ش��ماره پالك372 فرعی مجزا از ش��ماره318 فرعی 
از پالك 8اصل��ی واقع درمعين آباد  بخش2 ح��وزه ثبتی آران و بيدگل. 

ابتياعی از مالك عادی
3- رأی ش��ماره276 هيأت : آق��ای س��لمان قمی برزك��ی فرزندعلی 
اكبر  ش��ماره شناس��نامه1250150485و خانم مريم زراعتی بيدگلی 
فرزندمهدی شماره شناسنامه6190071600  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
يكبابخانه به مس��احت 160 مترمربع ش��ماره پالك836فرعی مجزا از 
ش��ماره102 فرعی از پالك 6 اصلی واقع در حسين آباد  بخش3حوزه 

ثبتی آران و بيدگل. ابتياعی از محمدناظمی
4- رأی ش��ماره278 هيأت : آقای حس��ين نمكيان بيدگلی فرزندعباس 
شماره شناسنامه 80 و خانم فاطمه س��نبلی بيدگليفرزندمحمد حسين 
ش��ماره شناس��نامه9204  )بالمناصف��ه( ، شش��دانگ  يكبابخان��ه به 
مس��احت145 مترمربع ش��ماره پالك 837 فرعی مجزا از شماره106 
فرعی از پالك 6 اصلی حس��ين آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بيدگل.

ابتياعی از حسن زركش 
5- رأی ش��ماره259-95/1/25 هي��أت : آق��ای عباس ي��زدی بيدگلی  
فرزندغالمحسين  ش��ماره شناس��نامه 8606 و خانم صديقه موسای 
آرانی  فرزند عباس ش��ماره شناس��نامه 303 )بالمناصفه( ، ششدانگ  
يكبابخانه به مس��احت 124 مترمربع ش��ماره پالك 15فرعی مجزا از 
شماره1و7و8و11وقسمتی از مشاعات  فرعی از پالك207 اصلی واقع 
در اماكن بخش3 حوزه ثبتی آران و بيدگل. ابتياعی از غالمحسين يزدی 

بيدگلی 
6- رأی ش��ماره227-95/1/23 هي��أت : آقاي��ان احم��د وعلی اصغر 
وخانمها  اش��رف و اعظم  واكرم  وكبريا خانم واقدس همگی كرباس��ی 
آرانی  فرزندان عل��ی اكبر ش��ماره شناس��نامه 6-182-364-737-

468-108-351 )كماف��رض اهلل  پس��ر دوبراب��ر دخت��ر (، شش��دانگ  
يكبابخانه به مس��احت501.07 مترمربع ش��ماره پالك1فرعی مجزا از 
شماره1856اصلی از شماره های 1854و1855و1856 اصلی واقع در 

اماكن بخش 3حوزه ثبتی آران و بيدگل. موروثی از علی اكبر كرباسی  
7- رأی ش��ماره240-95/1/23 هيأت : آقای ش��ركت تعاونی مصرف 
فرهنگيان آران وبيدگل بشماره ثبت 17 وشناسه 10260060046ثبت 
ش��ركتهای آران وبيدگل، ششدانگ قس��متی از يكباب س��اختمان  به 
مس��احت316.5 مترمرب��ع ش��ماره پ��الك 8310 فرع��ی مج��زا از 
شماره392و393 فرعی از پالك2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بيدگل. ابتياعی از شهرداری آران وبيدگل 
8- رأی ش��ماره 256 هي��أت : آق��ای س��يدمهدی صفوی مش��كانی  
فرزندسيدجمال  شماره شناس��نامه10 و خانم زهرا حيدر دخت آرانی  
فرزندعباس شماره شناسنامه359  )بترتيب نسبت به 4و2دانگ مشاع( 
، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 150مترمربع شماره پالك 310فرعی 
مجزا از شماره 252فرعی از پالك 2704 اصلی واقع دردستجرد وغياثيه 

بخش3 حوزه ثبتی آران و بيدگل. ابتياعی از جواد حميدپناه
9- رأی ش��ماره 287-95/1/26 هيأت : آقای صدرالدين اربابی بيدگلی  

فرزند محمد شماره شناسنامه 5 و آقای امير حسين اربابی بيدگلی فرزند 
صدرالدين شماره شناس��نامه6190145371  )بالمناصفه( ، ششدانگ  
يكبابخانه به مس��احت150 مترمربع ش��ماره پالك 311 فرعی مجزا از 
شماره252 فرعی از پالك 2704اصلی واقع در دستجرد وغياثيه بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بيدگل. ابتياعی از جواد حميدپناه
10- رأی ش��ماره292-95/1/26 هي��أت : خان��م ايران طام��ه بيدگلی 
فرزندعلی محمد  شماره شناس��نامه 7297 ، شش��دانگ  يكبابخانه به 
مساحت105.25 مترمربع شماره پالك 197فرعی  فرعی مجزا از شماره 
مذكور از  پالك2840 اصلی واقع درريگستان ديمكار  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بيدگل.مالكيت مشاعی 
11- رأی ش��ماره236-95/1/23 هيأت : آقای عزيزاله اكرميان آرانی  
فرزند علی شماره شناسنامه 296 ، ششدانگ  يكباب انباری به مساحت 
2995مترمربع ش��ماره پالك5505 فرعی مجزا از شماره159 فرعی از 
پالك2840 اصلی واقع درريگستان ديمكار  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بيدگل.ابتياعی ازورثه محمد قديريان 
12- رأی شماره 237 هيأت : آقای احمد يزالنی بيدگلی فرزند مصطفی 
شماره شناسنامه 6633 ، ششدانگ  يكباب ساختمان به مساحت 1092 
مترمربع شماره پالك5506  فرعی مجزا از شماره 157و158 فرعی از 
پالك2840 اصلی واقع درريگستان ديمكار  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بيدگل.ابتياعی ازمحمد قديريان
13- رأی ش��ماره 238هيأت : آقای مهدی سورنی فرزندسلمان شماره 
شناس��نامه 1250081092، شش��دانگ  يكبابخانه به مساحت132.19 
مترمربع ش��ماره پ��الك 5507 فرعی مج��زا از ش��ماره163 فرعی از 
پالك2840 اصلی واقع درريگستان ديمكار  بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بيدگل.ابتياعی ازابتياعی از سيدجعفرمريخی دوم
14- رأی ش��ماره 235 هيأت : آقای الهامه عبدالمجيدی فرزندعباسعلی 
شماره شناسنامه548 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 99.18 مترمربع 
شماره پالك 5508 فرعی مجزا از شماره 458و459 فرعی از پالك2840 
اصلی واقع درريگس��تان ديم��كار  بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بيدگل.

ابتياعی ازماشاله مريخی
15- رأی ش��ماره234-95/1/23 هي��أت : آقای محمد عب��اس زادگان 
فرزندحبيب اله شماره شناسنامه197، شش��دانگ قسمتی از يكبابخانه 
به مساحت48.15 مترمربع ش��ماره پالك 5509 فرعی مجزا از شماره 
163فرعی از پالك2840 اصلی واقع درريگستان ديمكار  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بيدگل.ابتياعی ازخانم اشرف السادات سياری 
16- رأی ش��ماره 233-95/1/23هي��أت : آق��ای علی ناظم��ی بيدگلی 
فرزندماشاله شماره شناسنامه6059، شش��دانگ  يكباب ساختمان به 
مساحت280.25 مترمربع شماره پالك 5510 فرعی مجزا از شماره163 
فرعی از پالك2840 اصلی واقع درريگستان ديمكار  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بيدگل.مالكيت مشاعی   
17- رأی شماره 249-95/1/25هيأت : آقای مجتبی ناظمی بيدگلی فرزند 
علی شماره شناسنامه6190021395  و خانم زينب صالحی پور بيدگلی 
فرزندداود  شماره شناس��نامه 6190055133 )بالمناصفه( ، ششدانگ  
يكبابخانه به مساحت148 مترمربع ش��ماره پالك 5518 فرعی مجزا از 
شماره163 فرعی از پالك 2840اصلی واقع درريگستان ديمكار  بخش 

3 حوزه ثبتی آران و بيدگل. ابتياعی از علی ناظمی
18- رأی ش��ماره294 هيأت : خانم زهرا كفاش آرانی فرزندماش��االه  
شماره شناس��نامه 220 ، شش��دانگ  يكبابخانه به مس��احت141.72 
مترمربع شماره پالك 5519 فرعی مجزا از شماره 1440و36 فرعی از 
پالك 2840 اصلی واقع در ريگستان ديمكار بخش3 حوزه ثبتی آران و 

بيدگل. ابتياعی از ياسر شيپوری آرانی
19- رأی ش��ماره261-95/1/25 هيأت : آقای قاس��م حاجی بابازاده  
فرزندحسين شماره شناسنامه 6190051022، ششدانگ  يكباب انباری  
به مساحت204.3 مترمربع ش��ماره پالك5520 فرعی مجزا از شماره 
163فرعی از پالك2840 اصلی واقع درريگستان ديمكار  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بيدگل.ابتياعی از حسين حاجی بابازاده 
20- رأی ش��ماره 291-95/1/26 هيأت : آقای س��عيد مقربلی بيدگلی 
فرزندمحمد شماره شناسنامه 6190033172 ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت105.25 مترمربع شماره پالك 5521فرعی مجزا از شماره 197 
فرعی از پالك 2840 اصلی واقع درريگستان ديمكار  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بيدگل.
21- رأی ش��ماره264-95/1/25 هيأت : آقای س��يد اكبر مير هاشمی  
فرزن��د س��يدرضا ش��ماره شناس��نامه 76، شش��دانگ  يكبابخانه به 
مساحت180 مترمربع شماره پالك 536 فرعی از پالك 43 اصلی واقع 
در غياث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبت��ی آران و بيدگل. ابتياعی از 

مالك عادی 
22- رأی ش��ماره263-95/1/25 هيأت : آقای عليرضا جلوداری نوش 
آبادی  فرزند رسول ش��ماره شناسنامه467، شش��دانگ  يكبابخانه به 
مساحت 124 مترمربع شماره پالك 535 فرعی از پالك 43 اصلی واقع 
در غياث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبت��ی آران و بيدگل. ابتياعی از 

مالك عادی
23- رأی ش��ماره262-95/1/25 هيأت : آقای غالمرضا هوش��مندی 
نوش آبادی فرزند اكبرشماره شناسنامه112 ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت 170مترمربع شماره پالك 533 فرعی از پالك 43 اصلی واقع در 
 غياث آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بيدگل. ابتياعی از مالك 

عادی
24- رأی شماره285-95/1/25 هيأت : آقای عباس نجاريان نوش آبادی 
فرزند استادآقا حسين شماره شناسنامه 258 ، ششدانگ  يكبابخانه به 
مساحت218 مترمربع شماره پالك 843فرعی مجزا از شماره 34 فرعی 
از پالك 41 اصلی واقع درحسن آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران 

و بيدگل. ابتياعی از حسين نجاريان نوش آبادی 
25- رأی ش��ماره286-95/1/25 هي��أت : آقای غالمحس��ين نجاريان 
فرزندعباس  شماره شناسنامه88 ، ششدانگ  يكبابخانه به مساحت 205 
مترمربع ش��ماره پالك 844فرعی مجزا از شماره 34 فرعی از پالك 41 
اصلی واقع درحس��ن آباد نوش آباد  بخش 4 حوزه ثبتی آران و بيدگل. 

ابتياعی از حسين نجاريان نوش آبادی
26- رأی ش��ماره293-95/1/26 هي��أت : آق��ای محم��د نصيری فر  
فرزندعلی  ش��ماره شناس��نامه 48472 ، شش��دانگ  يكباب مرغداری 
به مس��احت 15670 مترمربع ش��ماره پالك 1 فرعی از پالك 50 اصلی 
 واقع درمزرعه قوام زنگ بخ��ش 4 حوزه ثبت��ی آران و بيدگل.ابتياعی

 از س��يد محمد رضاپور نوش آبادی  بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذكور وعدم وصول اعتراض، طبق مقررات س��ند مالكيت صادر 

خواهد شد.
 تاريخ انتشار نوبت اول :95/2/6

تاريخ انتشار نوبت دوم :95/2/22
عباس عباس زادگان  رييس اداره ثبت اسناد وامالك  آران وبيدگل

مفاد آرا )نوبت دوم( 
1/19 شماره صادره: 1395/03/203770 آگهی مفاد آراء قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هيات حل 
اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك اردستان آراء كه در اجرای 
ماده يك قانون مذكور توسط هيات حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت 
اسناد و امالك اردستان صادر گرديده و در اجرای ماده 3 قانون مذكور 
در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه های كثيراالنتشار محلی 
آگهی می شود تا شخص يا اشخاصی كه به آرای مذكور اعتراض دارند 
از تاريخ اولين آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خ��ود را به اداره ثبت و 
اسناد و امالك اردستان تس��ليم و رس��يد اخذ نمايند و از تاريخ تسليم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت يك ماه مبادرت به تقديم دادخواس��ت 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقديم دادخواس��ت اخذ و به ثبت 
اردستان تسليم نمايند در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم 
قطعی دادگاه اس��ت. در صورتی كه اعتراض در مهل��ت قانونی واصل 
نگردد و يا معترض گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نكند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالكيت می نمايد ضمنا 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. 
1- رای اصالحی شماره 13946030203200022 مورخ 1394/12/26 
خانم نعيمه منتهائی كوچو مثقالی فرزند ماشاله ششدانگ قسمتی از يك 
باب خانه احداثی بر روی قسمتی از ششدانگ پالك 780 فرعی واقع در 
روستای كچومثقالی 75 اصلی دهستان سفلی اردستان بخش هفده ثبت 
اصفهان به مساحت 134/10 متر مربع انتقالی مع الواسطه از طرف محمد 

رضا رحمتی كچومثقالی فرزند حسين مالك. 
2- رای ش��ماره 139460302032000218 مورخ 1394/12/26 آقای 
سيد رضا امير احمديان فرزند س��يد علی اكبر ششدانگ قسمتی از يك 
باب خانه احداثی بر روی قسمتی از روس��تای بابا احمد تحت پالك 79 
اصلی سفلی اردستان بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 116/57 متر 

مربع مالك رسمی. 
تاريخ انتشار اول: 1395/01/22

تاريخ انتشار دوم: 1395/02/06 
م الف 974 خيراله عصاری- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

مزایده
1/189 ش��ماره نام��ه: 9510116838700042 ش��ماره پرون��ده: 
9309980352000990 شماره بايگانی شعبه: 940696 اجرای احكام 
شعبه 7 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده كالسه 
940696 ح 7 اجرايی 7 له خانم منيژه س��لمانی عليه آقای سيد مهرداد 
عقيلی رنانی به خواسته تعداد 14 عدد سكه تمام بهار آزادی و 50 مثقال 
طالی ساخته ش��ده 18 عيار كه با توجه به استعالم از اتحاديه قيمت 14 
عدد س��كه 145/250/000 ريال و ارزش 50 مثقال طالی س��اخته شده 
258/505/800 ريال ارزيابی گرديده اس��ت و مبلغ 124657216  ريال 
وجه نقد و مبلغ 4180/000 ريال هزينه دادرس��ی و مبلغ 10/485/000 
ريال هزينه كارشناسی و مبلغ 300/000 ريال بابت هزينه نشر آگهی در 
حق محكوم لها و مبلغ 11332860 ريال حق االجرای دولتی )كه مجموع 
طلب محكوم له با پرداخت هزينه حق االجرای دولتی 550/530/876 ريال 
می باشد ( جلسه مزايده ای جهت فروش اموال زير برگزار نمايد: تمامت 
حبه 8/74 حبه مشاع از 12 حبه از 72 شش دانگ پالك ثبتی 446 فرعی از 
شماره اصلی 28 واقع در بخش 14 اصفهان، به مساحت 270 متر مربع 
از نظر جغرافيايی پ��الك مزبور در اصفهان خ امام خمينی خ ش��هيدان 
كاظمی ك فرهنگيان ك هشت متری اول پ 19 كد پستی 8139983411 
واقع شده است. حسب نظريه كارشناس رسمی دادگستری كه اين نظريه 
مصون از اعتراض باقی مانده است ملك مذكور به صورت يك باب منزل 
مسكونی به اضافه زير زمين انباری و يك اتاق طبقه فوقانی و مشخصات 
آن ديوار های آجری با س��قف تيرآهن و آجر مصالح سطح رويه كف 
موزائيك، ديوارها اندود گچ و نقاش��ی، دربهای داخلی چوبی، پنجره ها 
پروفيل فلزی، آشپزخانه 1/2 كاشی و سراميك در بدنه و كف با كابينت 
فلزی، سيستم گرمايش بخاری گازی و سرمايش كولر آبی دارای حياط 
سازی و نمای سنگی و انشعابات آب و فاضالب، برق، گاز می باشد، بر 
اساس نظريه كارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ پالك فوق 
مبلغ 4/590/000/000 ريال ك��ه ارزش 8/74 حبه از 12 حبه از 72 حبه 
ششدانگ آن 550/530/876 ريال ارزيابی گرديده است. متقاضيان می 
توانن��د 5 روز قبل از فروش در محل فوق از مل��ك مذكور ديدن كرده و 
جهت شركت در مزايده و خريد در روز دوشنبه تاريخ 95/2/27 ساعت 
10 صبح در دفتر اين اجرا واقع در خيابان نيكبخت، مجمع اجرای احكام 
حقوقی، طبق��ه اول، واحد يك حاضر ش��وند. ف��روش از مبلغ ارزيابی 
شروع و برنده كس��ی خواهد بود كه پيشنهاد كننده باالترين قيمت بوده 
و حداقل 10% مبلغ تصويبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری 
)2171290210008 بانك ملی( واريز نمايد. م الف 1799 اجرای احكام 

شعبه 7 دادگاه خانواده اصفهان 
ابالغ

1/207 ش��ماره ابالغنام��ه: 9510100351200969 ش��ماره پرونده: 
9009980351201173 شماره بايگانی ش��عبه: 901178 مشخصات 
ابالغ شونده حقيقی: آيت اله محمدی به نشانی خ منتظری، ك ش لطفعليان 
پ 84 مدارك پيوس��ت: در خصوص تجديد نظر خواهی احس��ان ثابت 
پور به طرفيت شما نسبت به دادنامه ش��ماره 9209970351201803 
صادره از اين شعبه به پيوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجديد 
نظرخواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون 
آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی 
 داريد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريه، به اين دادگاه اعالم نماييد يا 
به دادگاه تحويل دهيد. واال پرونده با همين كيفيت به تجديد نظر ارسال 
می گ��ردد. م الف 2684 ش��عبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان 

اصفهان 
تبادل لوایح

2/1 ش��ماره ابالغي��ه: 9510100350900995 ش��ماره پرون��ده: 
8509980350900042 شماره بايگانی ش��عبه: 850042 آقای حسن 
مردانی لنجی دادخواس��تی به خواس��ته تجديد نظرخواهی از دادنامه 
9401074 ب��ه اي��ن دادگاه تقديم نموده اس��ت از آنجا ك��ه تجديد نظر 
 خوانده آقای حس��ين ترك زاد فرزند رضا مجهول المكان می باشند به

 نامبرده ابالغ می ش��ود ظرف 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهی جهت 
دريافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م به دفتر ش��عبه 9 دادگاه 
 حقوقی اصفهان واق��ع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت

  س��اختمان دادگس��تری كل اس��تان اصفه��ان طبق��ه اول ات��اق 134 
 مراجع��ه نمايند و چنانچ��ه پاس��خی دارد ب��ه دادگاه ارائ��ه نمايد در

 غير اين صورت پرونده با همين كيفيت به دادگاه تجديد نظر ارسال می 
گردد. م الف 2673 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ
2/2 ش��ماره ابالغي��ه: 9510100350500817 ش��ماره پرون��ده: 

9409980350500619 ش��ماره بايگانی ش��عبه: 940680 پيرو آگهی 
های منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليها 1- سيد جعفر مفضلی 
فرزند حسين 2- محمد عرفانی فرزند اسداله كه مجهول المكان می باشد 
ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9409970350501884 صادره 
از شعبه 5 حقوقی اصفهان در پرونده ش��ماره 940680 ح 5 محكوم به 
پرداخت مبلغ 678/433/758 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/000/000 
ريال هزينه كارشناسی در حق محكوم له ستاد اجرايی فرمان حضرت 
امام و نيم عشر دولتی شده ايد ظرف ده روز از انتشار اين آگهی مهلت 
داريد نس��بت به اجرای مفاد اجرائيه اقدام نمايي��د. در غير اين صورت 
دايره اجرای احكام طبق مقررات نس��بت به وص��ول مطالبات با هزينه 
اجرايی اقدام خواهد نمود. م الف 2649 ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/9 در خص��وص پرونده كالس��ه 94-107 خواهان حمي��ده كاظمی 
دادخواستی مبنی بر استرداد سيفونی به طرفيت محمود كاظمی تقديم 
نموده است وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ 95/3/8  ساعت 3/30 
عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
به اين ش��عبه واقع در خيابان س��جاد – اول ارباب – روبروی مدرسه 
نيلی  پور– جنب س��اختمان صب��ا – پالك57 كدپس��تی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 
عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 2594 شعبه 19 مجتمع شماره يك شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/10 در خصوص پرونده كالس��ه 95-80 خواهان سيامك مهديان با 
وكالت مرتضی زارعی و مرتضی قانعيان دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفيت علی قلخانی تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز شنبه 
مورخ 95/3/8 ساعت 5/45 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود.م الف: 2603 ش��عبه 31 مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/11 در خصوص پرونده كالس��ه 95-81 خواهان سيامك مهديان با 
وكالت آقايان مرتض��ی زارعی و مرتضی قانعيان دادخواس��تی مبنی 
بر مطالبه ب��ه طرفيت ايمان جعف��ری گلگونی تقديم نموده اس��ت وقت 
رس��يدگی برای مورخ 95/3/8 س��اعت 6 عصر تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان  مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 
 مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت 
عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف: 2604 شعبه 31 مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/12 در خصوص پرونده كالس��ه 95-95 خواه��ان محمد معصومی 
دهقی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ 60/000/000 ريال به طرفيت 
عادل مهدوی پناه تقديم نموده است وقت رسيدگی برای مورخ 95/3/10 
ساعت 5/30 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگی به اين ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود.م الف: 2593 ش��عبه 24 مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/13 در خصوص پرونده كالس��ه 94-697 خواهان فاطمه يزدانی با 
وكالت آقای صالحی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفيت حسين گندم 
كار تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/3/11  
ساعت 5/30 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگی به اين ش��عبه واقع در خيابان س��جاد – اول ارباب – 
روبروی مدرس��ه نيلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالك57 كدپستی 
8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان ش��عبه 32 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف: 1762 ش��عبه 28 مجتمع شماره يك شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/14 در خصوص پرونده كالسه 950102 خواهان محمدرضا رحيمی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه چك به طرفيت عليرضا مش��تاقيان 
فرزند نقی تقديم نموده است وقت رس��يدگی برای روز سه شنبه مورخ 
95/3/11 س��اعت 9 صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  برابر ماده 73 قانون آيين دادرسی 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت 
عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف: 1756 ش��عبه 7 مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

2/15 در خص��وص پرون��ده كالس��ه 950094  خواهان آقای حس��ن 
شاه س��نايی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفيت آقای حسين 
صحراگرد تقديم نموده است وقت رسيدگی برای روز سه شنبه مورخ 
95/3/11 ساعت 8صبح تعيين گرديده اس��ت با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  برابر ماده 73 قانون آيين دادرسی 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت 
عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ 
می شود.م الف: 1745 شعبه نهم مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان
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ابالغ وقت رسيدگى
2/17 در خصوص پرونده كالســه 94-2031 خواهان صندوق قرض 
الحسنه عليرضا شــاكر با مديريت محســن داورى و غالمرضا قنادينا 
با وكالت نورالدين پيغان دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت احمد 
جزينى تقديم نموده است وقت رســيدگى براى مورخ 95/3/11  ساعت 
8/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شــعبه واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه 
نيلى  پور– جنب ســاختمان صبــا – پالك57 كدپســتى 8165756441 
شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 
عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف: 2613 شعبه 13 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

2/18 در خصوص پرونده كالسه 94-1107 خواهان مجيد باقرى وكيل 
آقاى صالحى دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت محسن ادهم تقديم 
نموده است وقت رسيدگى براى روز سه شنبه مورخ 95/3/11  ساعت 6 
عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شــعبه واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه 
نيلى  پور– جنب ســاختمان صبــا – پالك57 كدپســتى 8165756441 
شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 
عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف: 1764 شعبه 28 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

2/19 در خصوص پرونده كالسه 94-1773 خواهان جواد ملكوتى خواه 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت مهدى عاشقى تقديم نموده است 

وقت رسيدگى براى مورخ 95/3/12  ساعت 9 صبح تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در 
خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالك57 كدپســتى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان 
شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 
تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 2609 شعبه 13 مجتمع 

شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

2/20 در خصوص پرونده كالسه 94-2078 خواهان جواد ملكوتى خواه 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت مجيد مسائلى تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى مورخ 95/3/12  ساعت 10 صبح تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در 
خيابان سجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ساختمان 
صبا – پالك57 كدپســتى 8165756441 شوراى حل اختالف اصفهان 
شعبه 32 شوراى حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 
تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود. م الف: 2608 شعبه 13 مجتمع 

شماره يك شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

2/21 در خصوص پرونده كالسه 94-1950 خواهان على اصغر هرمزى 
با وكالت زهرا شركت دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت محمدرضا 
حســين زاده نموده است وقت رســيدگى براى مورخ 95/3/12  ساعت 
9/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شــعبه واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – روبروى مدرسه 
نيلى  پور– جنب ســاختمان صبــا – پالك57 كدپســتى 8165756441 
شوراى حل اختالف اصفهان شعبه 32 شــوراى حل اختالف اصفهان 

مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 
عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود. م الف: 2607 شعبه 13 مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

2/22 در خصوص پرونده كالســه 94-1106 خواهان مجيد باقرى با 
وكالت آقاى صالحى دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت محســن 
ادهم نموده اســت وقت رسيدگى براى روز سه شــنبه مورخ 95/3/11  
ساعت 5/45 عصر تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حســب تقاضاى خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در خيابان ســجاد – اول ارباب – 
روبروى مدرسه نيلى  پور– جنب ســاختمان صبا – پالك57 كدپستى 
8165756441 شــوراى حل اختالف اصفهان شــعبه 32 شوراى حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ 
نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود. م الف: 1763 شعبه 28 مجتمع شماره يك شوراى 

حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

2/23 در خصوص پرونده كالســه 940837 خواهــان عرفان مطاعى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه چك به طرفيت رسول خانى سوالرى 
تقديم نموده اســت وقت رســيدگى براى مورخ 95/3/12 ساعت 8/30 
صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضاى خواهان  برابر ماده 73 قانون آيين دادرســى مراتب در جرايد 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور 
وقت رسيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف: 

1757 شعبه هفتم مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ

پرونــده:  شــماره   9510103734100097 ابــالغ:  شــماره 

9409983734100139 شماره بايگانى شعبه: 940168 خواهان مسيب 
قلياقى زاده درخواســت به طرفيت خواندگان مريــم گودرزى و فاطمه 
خبازى عليائى و مائده خبازى محمدخانى و قاسم خبازى عليائى و اكبر 
محمد خانى و طاهر خبازى عليائى و اعظم محمدخانى و عصمت محمد 
خانى و ماندانا خبازى عليائى و فاطمه خبازى عليائى و اكرم محمد خانى 
و حسين محمدخانى به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى تقديم دادگاه 
هاى عمومى شهرستان نطنز نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دادگاه 
عمومى و حقوقى دادگســترى شهرســتان نطنز واقع در نطنز ارجاع و 
به كالســه 9409983734100139 ثبت گرديده كه جهت رويت نظريه 
كارشناســى و اظهار هر مطلبى ابالغ مى گردد. به علت مجهول المكان 
بودن ســه خواندگان به نامهاى عصمت و رضا و اكبر و حسين همگى 
محمدخانى و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگى حاضر شــود. م الف 18 مدير دفتر حقوقى شعبه دادگاه 

عمومى و حقوقى دادگسترى شهرستان نطنز 
ابالغ وقت رسيدگى

2/16 در خصوص پرونده كالسه 950107 خواهان حسن شاه سنايى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه چك به طرفيت 1- فاطمه كلباسى 2- 
على رضايى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى روز سه شنبه مورخ 
95/3/11 ســاعت 9/30 تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان  برابر ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مراتب در جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه 
واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در 
صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود.م الف: 1758 شــعبه هفتم مجتمع شماره 2 شوراى حل 

اختالف اصفهان

اخباراخباركوتاه

گانگستر سابق تايلند كه براى اليك بيشتر در شبكه هاى اجتماعى 
ــتگير  به صورت آنالين يك نمايش هولناك به راه انداخته بود دس

شد.
« نائه وات دائو » در اين نمايش ديوانه وار، تفنگ را روى سرش گرفت 

و با شليك به خودش نقش بر زمين شد.
پليس تايلند كه با رصد اطالعاتى، رد اين گانگستر را گرفته بود وقتى 
ــو استفاده از سالح گرم دستگير  او را به اتهام اقدام هاى مخرب و س
كرد به بيمارستان انتقال داد، اما پزشكان اعالم كردند جراحت وارده 

بر سر او جاى گلوله نيست و زخمى سطحى است. 
اين گانگستر در اعتراف هايش رفتار احمقانه اش را براى گرفتن اليك 

بيشتر در شبكه هاى اجتماعى اعالم كرده بود.

مرد چينى كه براى هواخورى، در اضطرارى هواپيما را باز كرده بود، 
دستگير و جريمه شد.

ــتين بار  ــت پس از اينكه براى نخس  اين مرد كه ترس از پرواز داش
از هانگژو به سمت شنيانگ چين سوار بر هواپيما شد با اعالم اينكه 
ــيند با يكى از مسافران  ــاعد ندارد و بايد كنار پنجره بنش حال مس

جايش را عوض كرد و كنار در اضطرارى قرار گرفت.
 در شرايطى كه هواپيما آماده برخاستن بود اين مردچينى در غفلت 
مهمانداران و با وجود تذكرات پى در پى آنها وقتى نتوانست پنجره را 

باز كند در اضطرارى را گشود تا هوا بخورد. 
ــرعت  ــدند به س ــه اين اتفاق ش ــداران كه متوج ــان و مهمان خلب
ــز وارد هواپيما  ــرودگاه ني ــد و پليس ف ــافر ناآرام رفتن ــراغ مس س

شد. 
كارشكنى اين مسافر هراسان باعث شد هواپيما با 45 دقيقه تاخير 
ــى از جزييات جريمه و دستگيرى  از زمين بلند شود. هنوز گزارش

اين مسافر نيست.

كيك مسموم در جشن تولد يك كودك پاكستانى در ايالت پنجاب 
ــن  ــور تاكنون منجر به مرگ 18 نفر از ميهمانان اين جش اين كش
شده است. روز چهارشنبه گذشته 34 نفر از جمله چند كودك كه 
در جشن تولد ياد شده شركت كرده و كيك مسموم خورده بودند، 
با عالئم مسموميت شديد به بيمارستان هاى مختلف ايالت پنجاب 
ــموميت، تاكنون 18 نفر از اين  ــدند و به دليل شدت مس منتقل ش
افراد جان خود را از دست داده اند. هنوز علت دقيق مسموميت اين 
ــهوى يا عمده بوده، مشخص  ــموميت كيك س افراد و اينكه آيا مس
ــت. نمونه اى از اين كيك براى انجام آزمايش هاى الزم  ــده اس نش
ــت. اين حادثه اگرچه در نگاه  به آزمايشگاه الهور فرستاده شده اس
اول به عنوان يك مسموميت غذايى مورد توجه قرار گرفته است، اما 
ــت ها براى تحقق اقدامات  بيم آن مى رود كه شيوه جديد تروريس

تروريستى باشد.

ــي از  ــورد يك ــاده و برخ ــوار در ج ــتن دو موتورس ــورس گذاش ك
ــتگاه خودرو سواري پژو منجر به حادثه  موتورسيكلت ها با يك دس

تلخ و دلخراش شده و يكي از راكبان را به كام مرگ فرستاد.
 رييس پليس راه فرماندهي انتظامي استان زنجان گفت: اين حادثه 
جمعه شب در جاده ترانزيت زنجان - خرمدره اتفاق افتاد كه بر اثر 
ــيكلت ها به دليل باال بودن  اين حركت حادثه ساز، يكي از موتورس

سرعت با خودرو سواري پژو برخورد كرد و واژگون شد.
ــواران  ــيكلت س ــن حادثه يكي از موتورس ــان اينكه در اي وي با بي
ــدت مصدوم و به منظور مداوا و درمان به بيمارستان امدادي  به ش
ــدت ضربه و جراحات  ابهر انتقال پيدا كرد، اظهار كرد: با توجه به ش
وارده، تالش پزشكان معالج براي نجات جان اين موتورسيكلت سوار 
ــد و در نهايت به كام مرگ فرو رفت و چندين خانواده  موثر واقع نش

را نيز داغدار كرد.
ــغول گفت و گو بوديم؛  ــهره، مش ــه با ش مثل هميش
ــلحه از آستر كيف  ناگهان متوجه شدم كه دسته اس
ــريع، آن را به داخل  ــتپاچه شدم و س بيرون زده؛ دس
ــلحه را نبيند؛ تا به خودم  كيف هول دادم تا شهره اس

آمدم، متوجه شدم كه ...
سارا در حالى كه بسيار سراسيمه بود، بر روى صندلى 
اتاق اداره مشاوره و مددكارى، نشسته و مدام پاهايش 
را تكان مى داد؛ او كه تنها 23 سال دارد، امروز به اتهام 
ــط كارآگاهان  ــرادرش، توس ــر ب قتل غير عمد همس
ــده و در مقابل  ــتگير ش ــى اصفهان دس پليس آگاه
ــته تا سرنوشت سياه  كارشناس مشاوره پليس نشس
زندگى اش را روايت كند؛ سرش را باال نمى آورد؛ گويى 
وزنه اى به سنگينى حسرت و پشيمانى به پيشانى اش 

آويخته شده است.
زبان به سخن مى گشايد و مى گويد:

ــت عشقى،  ــاله بودم كه به خاطر يك شكس « 18 س
ــردم؛ ديگر طاقت  ــى ك چندين بار اقدام به خودكش
ــن دليل،  ــتم، به همي ــهر را نداش ــى در اين ش زندگ
ــراى زندگى، به  ــا مرا ب ــواده ام را مجبور كردم ت خان
ــتند؛ آنها هم كه ديگر چاره اى پيش روى  تهران بفرس
ــته ام موافقت كردند و پدرم  خود نمى ديدند، با خواس

در تهران، خانه اى برايم اجاره كرد.
ــغول به كار شدم؛  آنجا، در يك شركت تبليغاتى مش
ــزرگ، اتفاقى برايم  ــهر ب و براى اينكه مبادا در آن ش
ــاب شده بود؛ گاهى  بيفتد، همه رفت و آمدهايم حس
ــد تا از تنهايى  هم خواهرم، مدتى را به خانه ام مى آم

دربيايم.
ــتم؛ اما نگرانى از مزاحمت ها  ــتان زيادى نداش دوس
ــلحه اى را براى  ــد تا اس و خطرات احتمالى، باعث ش

ــه آن را  ــودم، خريدارى كنم و هميش محافظت از خ
ــردم كه با آن،  ــاس مى ك همراه خود مى بردم و احس

امنيت دارم.
ــتم؛ كار مى كردم و احساس  زندگى نسبتا خوبى داش
آرامش داشتم؛ تا اينكه پس از سه سال، به درخواست 
ــتم؛ در كنكور  ــه اصفهان بازگش ــواده ام دوباره ب خان
ــدم  ــته فيزيك پذيرفته ش ــردم و در رش ــركت ك ش

و به ادامه تحصيل پرداختم.
شهره، همسر برادرم بود؛ از من خواسته بود كه برايش 
يك سرى لوازم آرايشى بخرم؛ بنابراين آن را تهيه كردم 
ــهره را به او تحويل  و به خانه برادرم رفتم تا امانتى ش
دهم و پس از آن، به كتابخانه دانشگاه بروم و كتابى را 

كه امانت گرفته بودم، تحويل دهم.
ــو  ــت و گ ــغول گف ــهره، مش ــا ش ــه ب ــل هميش مث
و خوش و بش بوديم؛ او روى مبل نشسته بود و كتاب 
مى خواند؛ گاهى هم كه برخى اصطالحات پزشكى را 

متوجه نمى شد، از من مى پرسيد. 
همان طور كه پاسخ او را مى دادم، به سمت كيفم رفتم 
تا امانتى اش را بيرون بياورم و به او تحويل دهم. ناگهان 
متوجه شدم كه دسته اسلحه از آستر كيف بيرون زده؛ 
دستپاچه شدم و سريع، آن را به داخل كيف هول دادم 
ــلحه را نبيند؛ اما يك دفعه اسلحه شليك  تا شهره اس
كرد و تا به خودم آمدم، متوجه شدم كه شهره بر زمين 

افتاده و خون از سر او جارى شده است.
ــار رفته بود  ــلحه كن ــه زمانى ضامن اس نمى دانم، چ

و چه شد كه آن اتفاق هولناك رخ داد؟ »
ــك از چشمانش  ــارا به اينجا كه رسيد، اش سخن س
ــد و در حالى كه آب دهانش را به زور قورت  سرازير ش
مى داد، گفت: « مات و مبهوت مانده بودم، نمى دانستم 

بايد چه كار كنم؟ فقط تصميم گرفتم صحنه را طورى 
به هم بريزم كه همه چيز، يك سرقت برداشت شود؛ 
خانه را به هم ريختم؛ لباس هاى داخل كمد را بيرون 
ــمم  ــوها را نامرتب كردم؛ ناگهان چش ــم و كش ريخت
به طالهاى شهره افتاد؛ آنها را برداشتم تا كسى شك 
نكند و به سرعت از خانه خارج شدم و به سمت دانشگاه 
ــاب  را تحويل دادم، با منزل مان  رفتم؛ بعد از اينكه كت
ــت و گفت كه  ــى را برداش تماس گرفتم؛ پدرم گوش
حال شهره خوب نيست و او را به بيمارستان برده ايم؛ 
ــهره زنده است و  ــكر، انگار ش با خودم گفتم خدارا ش
حتما به خانواده ام ثابت مى كنم كه آن اتفاق، تنها يك 

حادثه ناخواسته بوده است.
ــاندم، اما از شيون هاى  به سرعت خودم را به خانه رس
ــهره را كشتند»  مادرم و اينكه مدام فرياد مى زد « ش
ــت؛ حال هيچ كس خوب  فهميدم كه شهره مرده اس
ــردم و خودم را  ــه مى ك ــدت گري نبود؛ من هم به ش
ــرد و پس از  ــا بازجويى ك ــس از همه م مى زدم؛ پلي
ــد و نقيضى كه  ــاى ض ــل حرف ه ــد روز، به دلي چن
ــف شد، دستگير  ــلحه اى كه از من كش زده بودم و اس
شدم. » دوباره بغض، راه گلوى سارا را بست؛ به زحمت 

مى توانست حرف بزند؛
ــتم و هيچ  ــت داش ــهره را دوس ــن، ش ــدا م ــه خ « ب
ــه با هم درد و دل  ــتيم؛ هميش خصومتى با هم نداش
مى كرديم و حتى گاهى اوقات كه با برادرم به مشكل 
ــه  ــن از او حمايت مى كردم و هميش ــورد، م برمى خ
ــيار خوبى است؛  ــهره دختر بس به برادرم مى گفتم ش
و همواره در مشكالت ميان آن 2 نفر، برادرم را مقصر 
ــته شدن شهره، فقط  مى دانستم. به خدا، حادثه كش

يك اتفاق بود. »

خودكشى آنالين نمايشى 
براى گرفتن اليك

هواخورى با باز كردن در اضطرارى 
كيك تولد هواپيما

جان 18 ميهمان جشن را گرفت

كورس گذاشتن دو موتورسوار 
منجر به حادثه مرگبار شد

گوى جادوگرى از صفحه مانيتور به كمين زنان و مردان خرافاتى نشسته بود تا طلسم 
را بشكند، بخت گشايى كند و مهر و محبت را به دل ها بنشاند.

ــوند  ــتان روى صفحه كيبورد مرتب جابه جا ش ــتباه كافى بود تا انگش  كمى باور اش
تا اينكه شكارچى دنياى مجازى بتواند طعمه هايش را يكى پس از ديگرى اغفال كند.
ــگفت انگيز دارد. او مرتب  ــى ش ــت و قدرت ــفره جن ها اس  زن رمال مى گفت همس
ــت. باورهاى اشتباه  از انرژى هاى مثبت و منفى حرف مى زد و ادعاهاى جذابى داش
كافى بود تا خرافاتى ها را به همان سمتى بكشاند كه گوى بلورين جادوگر اينترنتى 

مى خواست.
 اما هيچ گاه ماه پشت ابر نمى ماند و راز زن رمال نيز خيلى زود فاش شد و گوى بلورين 

ترك برداشت.
ــراى ناحيه 2  ــته بود كه چند زن فريب خورده پاى در دادس ــال گذش اسفندماه س
تهران گذاشتند و پيش روى داديار مهدى صفريان ايستاده و همه از سرنوشت هاى 

مشابهى  گفتند.

ــتاگرام با يك  ــبكه مجازى اينس ــت: چندى پيش از طريق ش  يكى از اين زنان گف
صفحه رمالى و فال بينى آنالين آشنا شدم. صفحه جالبى به نظرم آمد از آنجايى كه 
از دوستانم شنيده بودم ورد و جادو تاثير زيادى بر حل مشكالت دارد كنجكاو شدم 

تا با دادن پيام به صاحب صفحه چند سوال بپرسم.
ــدن چند پيام صاحب صفحه كه خودش را ناديا معرفى كرده بود  پس از رد و بدل ش
اعتمادم را جلب كرد و به گفته خودش از من امواج خوبى دريافت كرده بود  و گفت 

كه مى تواند به خوبى با من ارتباط برقرار كند.
بعد از دادن شماره با او تماس گرفتم و مشكالتم را مطرح كردم كه ادعا كرد مى تواند 
با نوشتن وردى همه مشكالتم را برطرف كند ولى در مقابل چون بايد با اجنه ارتباط 
ــزار تومان پول  ــفره پهن كند بايد يك ميليون و700 ه ــان س برقرار كند و براى ش
به حسابش بريزم. من به اين زن اعتماد كردم و با گرفتن شماره كارت پول ميليونى 

را واريز كردم.
بعد از واريز كردن پول يكى از كارهايم كه زياد مشكل دار نبود حل شد و من فكر كردم 

كار اين زن بوده است؛ براى همين به عروس مان، خواهر و خواهرزاده ام نيز پيشنهاد 
ــب كارى از همه آنها پولى  دادم تا با او ارتباط برقرار كنند و ناديا با چرب زبانى و فري

نزديك به 6 ميليون گرفت.
بعد از چند روز هرچه با او تماس گرفتم جوابى نداد تا اينكه خودش تماس گرفت و 
گفت براى كار من به روستاهاى لب مرز رفته است تا دندان گراز و موى گرگ پيدا كند 

و چون پول كم آورده بايد700 هزار تومان ديگر برايش واريز كنم. 
ــدم وقتى ديدم اعضاى خانواده ام هم نتيجه اى نگرفتند  به رفتارهايش مشكوك ش

بيشتر شك كردم.
ــنيدم تا مرحله آخر كارم بايد 11 ميليون تومان پرداخت  وقتى با ناديا حرف زدم ش
ــزاگويى  ــد با ناس كنم وگرنه اجنه كل زندگى ام را نابود مى كنند وقتى با او بحثم ش
تلفن را قطع كرد. بعد از چند ساعت هرچه تماس با ناديا گرفتم كسى پاسخگو نبود 
ــم  ــم او را نديده ام و خانه اش را نمى شناس ــن زن جادوگر كه يك بار ه و فهميدم اي

يك شياد است.
ــت كه برايش پول  ــماره تماس و شماره كارتى اس ــرنخى كه از ناديا دارم ش تنها س
واريز كرده ام.  بنابه اين گزارش؛ داديار صفريان با شنيدن ادعاهاى اين زن خرافاتى 
ــماره كارت زن رمال را دراختيار ماموران پليس آگاهى قرار داد  ــماره تماس و ش ش

تا با رديابى هاى مخابراتى، اين جادوگر اينترنتى شناسايى شده و پرده از جرايم مشابه 
ديگرش برداشته شود.

گوى جادوگرى زن تبهكار در صفحه اينستاگرام

همسر برادرم را دوست داشتم؛

 قتل او، اتفاقى 
ناخواسته  بود



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله:
امتم هم��واره در خي��ر و خوبى اند ت��ا وقتى كه 
يكديگر را دوس��ت بدارند، نماز را برپا دارند، 

زكات بدهند و ميهمان را گرامى بدارند.
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معرفی کتاب

»خصایص زینبیه« و » بانوی کربال « آثاری درب��اره حضرت زینب )س( بانوی  
صبور و قهرمان کربال است که پس از ش��هادت امام حسین)ع( پیام آور نهضت 
عاشورا بود و مطالعه آن ها برای ش��ناخت بیشتر آن حضرت پیشنهاد می شود. 
کتاب » بانوی کربال « که به قلم » عایشه بنت الشاطی « نگارش شده، گزارشی 
 داس��تان گونه از زندگی پر فراز و نش��یب و عب�رت آم���وز حضرت زینب )س( 
اس��ت. ای�ن ک�ت�اب  ت�ن�ه�ا تاریخ نیس��ت اگرچه تمام مطال��ب آن از مدارك 
تاریخی صحیح گرفت�ه ش�ده همچن�ین این کتاب رمان محض نیست اگرچه 
 در نگارش به س��بك رمانی درآمده اس��ت .  کتاب » خصایص زینبیه « به قلم 
» سید نورالدین جزایری « یکی از پژوهشگران چیره  دست قرن چهارده هجری 
نگارش ش��ده و توسط انتش��ارات مس��جد مقدس جمکران منتشر شده است.  
نویسنده  در این کتاب، چهل  ویژگی حضرت زینب )س( را ذکر کرده و پیرامون 
هر یك توضیح و تفسیری از احادیث و روایات و متون تاریخی آورده است. چهل 
خصیصه ای که نویس��نده در این کتاب و در قالب آن ها، ویژگی ها ی حضرت 
 زینب را ارایه می کند عبارت اند از: » امتیازات راجع به والدت حضرت زینب «،

» تشخیص زمان والدت « ، » اسامی و کنیه های حضرت زینب «، » شرح بعضی 
از القاب مبارك حضرت زینب « ،» عصمت حضرت زینب «،» حضرت زینب ولیه 
اهلل «،» راضی به قضا الهی «،» امینه اهلل «،» عالمه غیر معلمه «، » محبوب رسول 
خدا «،» نائب مادر «،» شریك برادر «، » زاهده «، » عاقله «، » موثقه «، »کعبه 
الرزایا«،» فصاحت و بالغت «، » ش��جاعت «، » عابده «، » باکیه «، » شمایل و 

دالیل دخت اسداهلل «،» مجملی از مجاری احوال آن مکرمه «، »جهاد با نفس«، 
» در بوته امتحان «، » تعیین کامل و معرفت سرشار «، » محبت در زمره احبا اهلل 
«، » مقام خوف «، » رضا و تسلیم «،» شفاعت «،» ابتالی به بالها «،» در زمره 
صابران «،» مواسات «،» غیرت «،» محب مخلص «،» نائب خاص برادر «،» حافظ 
ش��ئون و حدود «،» اهتمام به حفظ معصومین «،» آمر به معروف «،» پیام آور 

عاشورا و احیاگر نام کربال «،» شباهت های زینب به انبیا الهی «.
نویسنده همچنین انتهای کتابش را  به شرح دو خطبه ازحضرت زینب در کوفه و 
شام اختصاص می دهد و شعری از شیخ محمد حسین بیرجندی قاینی به عنوان 

حسن ختام کتابش نقل می کند.

» خصایص زینبيه « 
و » بانوی كربال «

 

آشپزی

گوناگون

    

در این بخش، تصمیم داریم ش��ما را با مراحل پخت یك نان خوشمزه، 
آشنا کنیم. این نان در برخی از کشورهای عربی، مانند عراق، طرفداران 
زیادی دارد و حتی می توان از آن به عنوان یك وعده غذایی استفاده کرد.

مواد الزم برای تهيه نان گوشتى: آرد نیم کیلو، روغن به میزان کافی، 
مایه خمیریك قاش��ق س��وپخوری، ادویه کاری به میزان دلخواه، نمك 

به میزان دلخواه، پیاز یك عدد کوچك، گوش��ت گوساله یا گوسفندی 
 )خردش��ده(150 گرم، سبزی خرد شده شامل گش��نیز، جعفری و نعنا 

به میزان دلخواه، آب به میزان الزم.
 طرز تهيه نان گوش�تى: ابتدا آرد، مایه خمیر، نم��ك و ادویه کاری را 
با هم مخلوط کرده، سپس روغن را به آن اضافه می کنیم. سپس کم کم 
به مواد باال، آب اضافه کرده و مخلوط می کنیم تا خمیری یك دس��ت، 

آماده شود. بعد آن را کنار می گذاریم تا خمیر به عمل آید.
در مرحله دوم کار، ابتدا پیاز خرد شده را در مقداری روغن تفت می دهیم 

تا طالیی رنگ شود.
سپس، گوشت خرد شده را به آن اضافه می کنیم و تفت می دهیم.

در مرحله آخر، سبزی را به مواد فوق اضافه می کنیم و به دلخواه نمك و 
ادویه به این مواد می افزاییم.

 حال به س��راغ خمی��ری که ح��اال به عم��ل آمده م��ی روی��م و آن را 
با مواد گوشتی مخلوط می کنیم.

 س��ینی فر را کمی چرب کرده و به ان��دازه دلخواه از خمیر برداش��ته و 
 به صورت دایره در س��ینی فر قرار م��ی دهیم. می گذاری��م پنج دقیقه 
در هوای آزاد بماند و بعد سینی را داخل فر قرار می دهیم تا نان های ما 

پخته شوند. 
حرارت فر را به گونه ای تنظیم کنید که نان ها خشك نشوند. 

نان خوشمزه ما آماده است.

یك نانوای فرانسوی به نام » میشل فالمنت « نانوایی خود را فقط در ازای 
یك دالر به یك مرد بی خانمان فروخت. این بزرگواری فالمنت به خاطر 

آن است که این مرد جان او را نجات داده بود.
ماجرا از جایی شروع می شود که یك نانوا هر روز صبح با یك بی خانمان 
اطراف نانوایی خود خوش وبش می کند حتی هر روز او را به قهوه دعوت 
می کند و » جروم « هم در مقابل مهربانی آقای نان��وا خیلی زود به فکر 

جبران می  افتد. 
فالمنت درب��اره این م��رد بی خانم��ان می گوید: » ش��اید چه��ره این 
مردزیبا نباش��د اما قلب بزرگ��ی دارد. اگر جروم نب��ود، معلوم نبود من 

االن زنده باش��م. « قضیه از این قرار اس��ت که اجاق این نانوایی خراب 
می ش��ود و ش��روع به تولید مونواکس��ید می کند. جروم که متوجه این 
 امر می ش��ود، او را از نانوایی بیرون می آورد و س��ریع با اورژانس تماس

 می گیرد. 
فالمنت هم بعد از 1۲ روز بستری شدن در بیمارستان، بهبود پیدا کند 
 و بالفاصله به او پیشنهاد کار می دهد. جروم هم استقبال می کند. جروم 

به سرعت در نانوایی شروع به کار و پیشرفت می کند.
فالمنت از 1۴ س��الگی وارد حرفه نانوایی ش��ده و االن ک��م کم به فکر 
بازنشس��تگی و واگذار کردن نانوایی اس��ت، برای همین وقتی متوجه 
 شد جروم استعداد بالقوه این کار را دارد، نانوایی اش را در ازای یك دالر 

به کسی که جانش را نجات داد، می بخشد. 
 » کدام مهم تر اس��ت؟ پول ی��ا زندگی؟ م��ن ثروتمند نیس��تم و دنبال 
ثروتمند شدن هم نیستم. من فقط می خواهم آزاد باشم و سخت نگیرم.

 اگر او با این کار خوش��حال می شود پس این ش��انس را از او نمی گیرم. 
 با این کار هم م��ن راحتم هم او صاحب ش��غل می ش��ود. «  جروم االن 
در حال یادگرفتن این حرفه است و در چند ماه دیگر به تنهایی نانوایی 

را می چرخاند.
» من فقط می خواهم کار کنم. میشل بزرگ ترین هدیه زندگیم را به من 

داد و درواقع با این کار به من ارزش داد. «

نان گوشتى
ميان وعده ای خوشمزه

فروختن نانوایى فقط در ازای 
یک دالر!

کودک 
مهم ترین کاری که والدین باید برای تربیت فرزندشان انجام دهند آموختن ادب 
 و نزاکت در مقابل دیگران به وی اس��ت. روش هایی وجود دارد که ش��ما بتوانید 

کودك مودبی را تحویل جامعه دهید.
 ب�ه رفت�ار محترمان�ه پ�اداش دهيد:ت��ا ح��د ام��کان رفت��ار مودبان��ه 
کودك ت��ان را تقوی��ت کنید. ام��ا ای��ن کار را ب��ه طور جزی��ی و خ��اص انجام 
 دهی��د. تش��ویق بای��د رفت��ار خ��وب را ب��ه ص��ورت جزی��ی توصی��ف کن��د؛ 
کلی برای نمونه بگویید: » ممنونم که وقتی کوکی می خواس��تی » لطف کنید « 
گفتی «.  واضح و روشن صحبت کنید و اجازه دهید کودك  مودب شما بداند رفتار 

خوبش را دیده اید و از او قدردانی کرده اید.
 محدودیت تعيي�ن كنيد: بهتری��ن راه برای نش��ان دادن احترام این اس��ت 
که در ش��یوه تربیتی ت��ان ه��م » مهرب��ان « و هم » محک��م « باش��ید. مهربان 
ب��ودن احترام ت��ان را به ک��ودك نش��ان می ده��د و محک��م ب��ودن احترام تان 
را به آن چ��ه که بای��د انجام ش��ود.  بنابرای��ن اگر ک��ودك ۲ س��اله  تان پایش را 
 در س��وپر مارکت به زمی��ن کوبید و ب��ه هیچ ک��دام از تکنیك ه��ای تربیتی تان 

عمل نکرد باید چه کار کنید؟ 
مهربانانه اما محکم او را به بیرون و به داخل ماشین بیاورید. سپس یك مجله بردارید 
و بخوانید تا وقتی که کودك آرام شود. آن موقع آرام به او بگویید: » االن آماده ای 
که دوباره امتحان کنیم « و سپس دوباره با هم به فروشگاه بروید. در   نهایت او یاد 
می گیرد که بد خلقی ای��ن حقیقت را عوض نمی کند که خرید از فروش��گاه باید 

تمام شود. «

  انتظار نافرمانى ها را داشته باشيد:به یاد داشته باشید که وقتی کودك تان با 
خواسته شما مخالفت می کند، نمی خواهد بی احترامی کند، تنها عقیده دیگری 
دارد. به او یاد بدهید که خیلی بهتر است احساساتش را محترمانه بروز دهد؛ برای 
نمونه به جای این که بگوید »تو مامان بدی هستی، هیچ وقت مرا پارك نمی بری، 

بگوید می شود بعد از فروشگاه به پارك برویم؟«

چگونه كودكى با ادب تربيت 
كنيم؟)1(

چند فیلم س��ینمایی ایرانی به خاطر می آوری��د که قهرمان 
 آنها پدر خانواده باش��د؟ تعداد فیلم س��ینمایی های پدرانه 
در سینمای جهان به خصوص س��ینمای ما کمتر از آن است 
که بتوانی��د در زمانی کوت��اه آنها را به خاط��ر بیاورید. پدرها 
حتی در سینمای ما همیشه در حاشیه قرار دارند. برای شان 
کمتر فیلم ساخته می ش��ود، کمتر دیده می شوند و همیشه 
 کمتر قرب��ان صدقه ش��ان می رویم. ب��ا این حال به آرش��یو 
فیلم های ایرانی سر زدیم تا فیلم ها و لحظه های پدرانه ای که 

دوست شان داشتیم را جدا کنیم.
فوذی، احمد كاوری، مهدی فيوضى

» فریدون کیان « با بازی »امیرجعفری« 
همراه با عده ای از اس��یران ایرانی جا 

مانده در عراق در س��ال 1۳۸۲ وارد 
کش��ور می ش��ود. ام��ا بالفاصله 

توسط نیروی وزارت اطالعات 
دستگیر می شود. دلیل این 

دستگیری ش��هرت کیان 
به جاسوسی از اسرای 

ایرانی و عضویت در 
سازمان منافقین 
اس��ت که منجر 
به شهادت عده 

زیادی از اسرا شده 
اس��ت. بدنام بودن او 

در کش��ور موجب این 
می ش��ود که فرزندش نام 

فامیلی خود را تغییر دهد تا 
نام پدر همراه او نباشد. اما قصه 

این طور ادامه پیدا نمی کند.
  در نهای��ت متوجه می ش��ویم کیان 

در ماموریتی قرار گرفته اس��ت و خود 
یکی از رزمندگان انقالب اس��المی است. 

همین موضوع روابط پدر و پس��ر را به شدت 
تغییر می دهد تا فیلم نفوذی نیز از جمل��ه فیلم های پدرانه 

سینمای ایران باشد.
دست های خالى، ابوالقاسم طالبى

یك پدر آزاده با بازی خسرو ش��کیبایی که موجی شده است 
بعد از س��ال ها به خانه بر می گردد. اما موجی شدن این پدر 
همواره کار دس��تش می دهد طوری که جش��ن ورودی که 
خان��واده برایش تدارك دی��ده حالش را خراب م��ی کند. در 
یك پاپوش یك قتل به گردن دخترش م��ی افتد و حاال پدر 

باید برای اعدام نش��دن دخترش ت��الش کند. لحظات 
رضایت گرفتن پدر و س��روکله زدنش با پدر مقتول 

که برعکس او هیچ اعتقاداتی ندارد و در خواست 
عجیبش برای رضای��ت دادن، لحظات زیبایی 

 را در فیل��م ایج��اد کرده اس��ت ت��ا یکی از 
فیلم های پدرانه سینمای ایران باشد.

آقایوسف، على رفيعى
آقا یوس��ف  ) مهدی هاش��می ( یك 

معلم باز نشس��ته اس��ت که برای 

تامین معاش خان��واده اش کارگری 
می کند. اما این موض��وع را از دخترش 

 پنه��ان ک��رده اس��ت. او ه��ر روز کی��ف 
به دس��ت و به بهانه رفتن به مدرسه از خانه 

بیرون می آی��د، اما در خانه ه��ای مختلف کار 
می کند. ی��ك روز ک��ه در خانه ای مش��غول کار 

 اس��ت صدای دخت��رش ) هانی��ه توس��لی ( را روی 
پیغام گیر آن خانه می شنود و متوجه ارتباط دخترش با 

آن خانواده می ش��ود. رفتارهای پدرانه آقا یوس��ف و دغدغه 
هایش در طول فیلم و لحظه متوجه شدن دخترش آقا یوسف 

را تبدیل به یکی از پدرانه های سینما کرده است.
پدر، مجيد مجيدی

در این فیل��م این بار ب��ه جای ی��ك » پ��در « پای یك 
 »ناپ��دری« در می��ان اس��ت. ناپ��دری ک��ه در ابتدا 
به خاط��ر لجبازی های زیاد پس��ر رابط��ه خوبی با 
پس��ر همس��رش ندارد. اما این رابطه ب��ه مرور 
ترمی��م م��ی ش��ود و تبدیل ب��ه ی��ك رابطه 

پدرو پس��ری تمام عیار می ش��ود. زیباترین لحظه این فیلم 
 زمانی اس��ت ک��ه ناپدری ب��ا بازی عل��ی کاس��بی در بیابان 
 بی آب و علف حالش خراب می ش��ود و بی حال به گوشه ای 
می افتد و پسر برای نجاتش لباس هایش را خیس می کند و 
 به صورت ناپدری می چکاند و وقتی م��ی فهمد این کار افاقه 
 نمی کند او را با س��ختی روی زمین می کش��د و در رودخانه 
می اندازد تا حالش خوب ش��ود. در نهایت عکس��ی از جیب 
ناپدری بر ک��ف رودخانه می افتد که عکس خانوادگی ش��ان 

را نشان می دهد.
آواز گنجشک ها، مجيد مجيدی

دغدغه  معاش همراه  همیش��گی پدرها بوده است. 
حاال پدر روس��تایی ب��ه نام کری��م کارگر بخش 
پرورش شتر مرغ هاست. اما گم شدن یکی از 
شترمرغ ها باعث می شود که از کار اخراج 
ش��ود و برای تامین معاش به شهر بیاید 
و با موتور مسافرکش��ی کن��د. یکی از 
ای��ده ه��ای کس��ب و کار پرورش 
ماهی قرمز اس��ت که آنه��ا را با 
 س��ختی در یك دبه به ش��هر 
می آورند. اما دمر  شدن دبه 
 باعث  مردن همه ماهی ها  
 می ش��ود و همگی گرفته و 
  ب��ی ح��ال س��وار ب��ر وانت 

بر می گردند. 
یک��ی از س��کانس ه��ای طالیی و 
پدران��ه فیلم زمانی اس��ت ک��ه کریم 
 وقت��ی ناراحت��ی و ب��ه ه��م ریختگ��ی 
 بچه ه��ا را م��ی بیند پش��ت وانت ش��روع 
به خواندن یك آواز ترکی م��ی کند و همگی 
باهم دست می زنند تا از بین رفتن ماهی تبدیل 

به غصه و اندوه بزرگی نشود.

» پدرانه « های سینمای ایران 
چه فیلم هایی هستند؟)2(
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