
هفته ای برای اصفهان؛
روای�ت خالقانه تاریخ اصفه�ان در هفته 

نکوداشت 
نکو گفتن از اصفهان در هفته ای که به نامش ثبت 
ش��ده اس��ت در مویرگ های این شهر جریان پیدا 
کرده و این روزها در همه کوچه و خیابان های شهر 
زمزمه  ای از اصفهان و زیبایی هایش به گوش می رسد.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
امسال پاسداش��ت میالد شهرمان به گونه ای دیگر 
 روایت ش��د، روایتی ک��ه در هر کلمه اش خالقیتی 
نهفته بود و این شهروندان اصفهانی در کنار مسئوالن 

بودند که این خالقیت را رقم می زدند.
پیش بین��ی1300 برنامه با 58 عن��وان برای هفته 
 نکوداش��ت اصفهان برای هر ذائق��ه ای جوابگو بود و پی��رو و جوان، 
دختر و پسر و زن و مرد می توانستند با هر سلیقه ای از سبد برنامه های 
شهرداری در این هفته استفاده کنند، برنامه هایی که در معنای واقعی 

روح و جسم شهر و شهروندان را پاالیش کرد.
هفته نکوداش��ت اصفهان با تجدید میثاق مدیران شهری با شهدا با 
حضور در گلستان ش��هدا و همچنین دیدار با جانبازان، ایثارگران و 
آزادگان شهر اصفهان کلید خورد و با میزبانی شیخ بهایی و میرداماد از 
میهمانان در باغ موزه چهلستون و تجلیل از هنرمندان به نام اصفهانی 
همچون کیومرث پوراحمد ) فیلم س��از (، حس��ام الدین سراج ) اس��تاد آواز (، امرا... احمدجو ) فیلمساز (، مهدی فروزنده 
)خوش نویس(، حسین مصدق زاده ) کاشی کار (، سید مهدی علمداری ) قلمزن ( و محمد ابراهیم گلریز خاتمی )خاتم کار( 

چهره ای رسمی به خود گرفت.
 » اصفهانی ام « مردمی ترین برنامه پاسداشت اصفهان 

 اما در بین همه برنامه های پیش بینی ش��ده برای نکوداش��ت اصفهان، » اصفهان��ی ام « که در این هفته در 
پل خواجو از شهروندان پذیرایی می کرد را می توان مردمی ترین و در واقع ملموس ترین برنامه هفته نکوداشت 
اصفهان دانست، چرا که این برنامه  کامال اصفهانی با هنرنمایی اصفهانی ها مورد اقبال بسیاری از شهروندان 
قرار گرفت و زمینه س��از ش��ادی و نشاط اقشار مختلف را فراهم کرد. تجلیل از خانواده شهدای مدافع حرم، 
حضور متفاوت مسئوالن شهری و رونمایی از اصالت اصفهانی بودن بسیاری از هنرمندان و مسئوالن کشور 

در این برنامه را نیز می توان از بخش های قابل توجه » اصفهانی ام « دانست.
اجرای ارکس��تر سمفونیک نقش جهان با هنرنمایی اس��تاد آواز ایران حسام الدین سراج، در کنار هنرمندان 
جوان و جویای نام اصفهانی نیز، از دیگر جذابیت های هفته نکواشت اصفهان بود چرا که برای نخستین بار 

بود که ارکستر سمفونیک تمام اصفهانی در این شهر و برای عموم اجرا شد.
اج��رای نمایش ه��ای خیابان��ی و نقال��ی  با مضامی��ن اجتماع��ی، فرهنگ��ی و اقتصادی در نق��اط مختلف 
 ش��هر اصفه��ان نیز از دیگ��ر برنامه ه��ای هفته نکواش��ت اصفهان ب��ود که م��ورد اقبال عم��وم و به ویژه 

پا به سن گذاشته های شهرمان قرار گرفت. 
» اصفهان؛ تصویر، واژه، اندیش��ه « نیز عنوان همایشی بود که با حضور اساتید بزرگ و تاریخ دانان اصفهانی 
برگزار ش��د تا با رونمایی از س��ه کتاب » درآمدی بر شناخت شهر اسالمی- ایرانی) اصفهان ( «، » اصفهان، 
قاب فیروزه ای « و » نام واژه های اصفهان « جایگاه علمی و تاریخی این شهر کهن را به رخ جهانیان بکشد.

 اصفهان بزرگ ترین اسطوره شهر جهانی
بهمن نامور مطلق، معاون صنایع دس��تی س��ازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که میهمان 
ویژه همایش » اصفهان؛ تصویر، واژه، اندیش��ه « بود از اصفهان این گونه س��خن گفت: »با توجه به قدمت 

تاریخ��ی فرهنگی اصفهان نه  تنه��ا پاریس و لندن تاریخ��ی و پیچیدگ��ی فضای 
بلکه حتی آتن و قاهره نیز از نظر ویژگی چندالیگی به  عنوان شهرهای نسبتا جدید 
توانایی رقابت با اصفهان را ندارند، از این  رو دالیلی و پیچیدگ��ی فرهنگی تاریخی، 
را می توان بزرگ ترین اسطوره � شهر جهان نامید.«در این زمینه  داریم که اصفهان 
تثبیت خالقیت در شهر اصفهان ام��ا در ای��ن هفت��ه ب��ه دنبال 
 گال��ری « در ارگ جهان نم��ا و مرک��زی ب��ا عن��وان » ایده – 
نوآوری شهر اصفهان افتتاح شد ب��ا هم��ت مرک��ز خالقی��ت و 
 ک��ه در این مرکز ایجاد ش��ده با تا با س��اختار فرهنگی و هنری 
در ح��وزه هنره��ای تجس��می به نمایش گذاشتن آثار خالقانه 
حس خالقانه شهروندان اصفهانی همچون نقاشی و مجسمه سازی 

مباح������ث  در  را 
مختل��ف برانگی��زد. 

برگزاری
نی��ز  اصفه��ان  خل��ق  واکاوی   نشس��ت های  
از دیگر برنامه های در نظر گرفته ش��ده برای هفته 

نکوداش��ت اصفهان بود که به اتفاقات مهم فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
اصفهان در دو دوره سلجوقی و صفوی پرداخت.

 خالقیت اصفهانی ها در عصر صفویه
از این رو رس��ول جعفریان، اس��تاد تمام دانش��گاه تهران و استاد تاریخ 
ایرانی – اسالمی در واکاوی اصفهان در عصر صفوی از خالقیت اصفهان 
در آن زمان سخن به میان  آورد و ادامه داد: تاریخ اصفهان پس از انتقال 
پایتخت به این ش��هر، ب��ا بروز خالقیت ها به مظه��ر خالقیت در جهان 

اسالم بدل شد.
اما فضاهای موجود و بال استفاده شهر اصفهان نیز در تدوین برنامه ریزی 
برای هفته ای که به نام اصفهان ثبت شده بود از نظرها به دور نماند و با 
برگزاری همایش  هم اندیشی ایده پردازی اصفهان در طبقه زیرین میدان 
امام علی )ع( این امر را محقق س��اخت. محمود درویش زرگر، اس��تاد 
برجس��ته معماری که به عنوان یکی از اس��اتید حاضر در این همایش 
بود، گفت: اگ��ر نتوانیم امروز برای مراکز مه��م خود کاربری صحیحی 
تعریف کنیم، قطعا به جایی می رس��یم که فازهایی در ش��هر متروک و 
خش��ک می شوند و اصفهان در حال حاضر بسیاری از این فضاها را دارد 
و باید با ایده پردازی بهره برداری الزم را از آنها داش��ته باش��یم. افتتاح 
 دفت��ر جذب ایده های تاریخی ش��هر اصفهان در مدرس ابن س��ینا نیز

از دیگر برنامه های ش��هرداری اصفهان در هفته نکوداشت بود که از این 
پس همه ش��هروندان با دیدگاهی ک��ه دارند می توانند با مراجعه به این 

مرکز ایده های خود را مطرح و در صورت کاربردی بودن نتایج اجرای آن را با نام خودش��ان ش��اهد باش��ند. 
اعالم فراخوان دومین جشنواره عکس اصفهان که در گذشته با عنوان عکس شیخ بهایی بوده و امسال به نام 
جشنواره عکس اصفهان تغییر نام داده نیز، از دیگر اتفاقات هفته نکوداشت اصفهان بود که قرار است داوری 

آثار و اعالم اسامی برگزیدگان این جشنواره نیز در نیمه دوم سال جاری اعالم شود.

 بازخوانی هنر در روح و کالبد شهر در نشست » هنر در گفتمان شهری «
نشس��ت » هنر در گفتمان ش��هری « که به بازخوانی هنر در روح و کالبد شهر پرداخت موضوعی که در طول تاریخ با جسم و 

روح شهر اصفهان سر و کار داشته است نیز از دیگر برنامه های این هفته بود.
 کارگاه نقاش��ی خط ک��ه در موزه هنرهای معاصر، پل خواجو، میدان جلف��ا، خانه هنرمندان و مقابل 
هتل عباس��ی نیز از دیگر برنامه های هفته نکوداش��ت اصفهان بود که ضمن نمایش آثار هنرمندان، 

شهروندان می توانستند از کارگاه های آموزشی هنرمندان به نام اصفهانی نیز بهره ببرند.
اما برگزاری تورهای گردش��گری در س��طح ش��هر اصفهان ب��ه ویژه برای م��ردم اصفهان در محالت 
مختل��ف ه��م از دیگ��ر برنامه های تدوین ش��ده برای این ایام ب��ود که با ثبت نام در فرهنگس��راهای 

 مختلف ش��هر اصفهان ش��هروندان می توانستند در قالب تور گردشگری نیم روزه از محله های تاریخی شهر اصفهان و با عناوین 
» اصفهان گردی«، » من اصفهانی ام «، » اصفهان شناسی « و » تور گردشگری خانوادگی « استفاده کنند.

 هفته فرهنگی برج کبوتر نماد دوستی اصفهانی ها با طبیعت
نماد دوستی مردم اصفهان با حیوانات و طبیعت را نیز در اولین هفته فرهنگی- هنری برج کبوتر مرداویج شاهد بودیم. 

این ویژه برنامه با محوریت معرفی برج های کبوتر به عنوان بخش��ی از آثار تاریخی و فرهنگی ش��هر اصفهان و با اجرای تئاتر 
خیابانی، کارگاه صنایع دستی، مسابقه گروهی نقاشی، گالری عکس اصفهان و اجرای موسیقی مکتب اصفهان برگزار شد.

برگزاری دو مس��ابقه » اصفهانی ام « و » جش��نواره مردمی فیلم محله من « نیز برای عموم ش��هروندان اصفهانی مورد اقبال 
 بسیاری از شهروندان اصفهانی قرار گرفت تا حس تعلق خود به اصفهان را در قالب این مسابقات 
ب��ه نمایش بگذارن��د. مجموعه فرهنگی تفریحی ک��وه صفه نیز در این ایام میزبان جش��نواره 
بادبادک ه��ا و جش��ن روز اصفهان بود ضم��ن اینکه پارک بزرگ ناژوان نی��ز از چهارمین دوره 

مسابقات ملی هندبال ساحلی در این ایام میزبانی کرد.
 همدلی با دیگر دستگاه ها برای برگزاری برنامه های هفته نکوداشت

برگزاری نمایشگاه بزرگ گل و گیاه در نمایشگاه بین المللی اصفهان و همچنین برگزاری آیین 
اختتامیه جش��نواره » وقف چشمه همیش��ه جاری « نیز نمونه بارز همکاری دیگر دستگاه های 
اجرای��ی در کنار ش��هرداری اصفهان در این ایام ب��ود. تولید و رونمای��ی از کتب و محصوالت 
فرهنگی هنری نیز از دیگر برنامه های ش��هرداری اصفهان و سازمان فرهنگی 
 تفریحی در این ایام بود. شب شعر اصفهان با عنوان » چارسوق « و همایش 
ش��عر اصفهان نیز برای تامین ذائقه ش��اعری اصفهانی ها در هفته نکوداشت 
این ش��هر در نظر گرفته ش��ده بود که مورد اقبال فرهنگ دوستان اصفهانی 
نیز قرار گرفت. نمایش��گاه آثار هنرهای تجسمی و دستی اصفهان با میزبانی 
م��وزه هنرهای معاصر، نمایش خیابانی غصه های اصفهان درفرهنگس��راهای 
اس��وه، س��راج و معلم، آیین هفتگی سپاسگزاری ش��هر خالق اصفهان در حمام 
 دردشت اصفهان و ویژه برنامه های فرهنگ اذان، هنر نصف جهان، شهروند سالم، 
ش��هر پاک زمین پاک، جش��ن عطر اردیبهش��ت، دس��تان توانا، در مسیر الله ها 
)دوچرخه س��واری پدرها و پسرها(، جلوه های قهرمانی در دیار پهلوانان، به رنگ 
افتخار و شب فیروزه ای نیز از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای شهروندان 
اصفهانی در مناطق و محالت مختلف شهر در هفته نکوداشت اصفهان بوده است.
 تجلی برنامه های نکوداشت اصفهان در شبکه های ملی و بین المللی 
اما تجلی همه برنامه های هفته نکوداشت اصفهان در بسیاری از شبکه های استانی، 
ملی و بین المللی از اتفاقات ویژه هفته نکوداشت اصفهان بود چرا که در این ایام 
ویژه برنامه هایی خاص اصفهان در ش��بکه های یک، دو، جام جم و مستند تهیه و 
پخش ش��د که از آن جمله می توان به وی��ژه برنامه صبح بخیر ایران با محوریت 
اصفهان از تاریخ 5 تا 8 اردیبهش��ت از شبکه یک، ویژه برنامه نما دو در روزهای 
پنجم، هفتم، نهم و یازدهم اردیبهشت از شبکه دو، ویژه برنامه شهر جهانی خالق 

اصفهان از ش��بکه جهانی جام جم، 
ویژه برنامه همسفر از شبکه مستند 
از 5 تا 11 اردیبهش��ت، برنامه زنده 
»اینجا اصفهان« از شبکه اصفهان و 
ویژه برنامه جشنی به رنگ اصفهان 
از رادی��و اصفه��ان از تاری��خ 3 تا 9 
اردیبهشت اشاره کرد. ضمن اینکه برنامه های هفته 
نکوداش��ت اصفهان به صورت وی��ژه از بخش های 
خبری ش��بکه های جهانی پرس تی وی، س��حر و 

الکوثر در کنار بخش های خبری شبکه های داخلی به اطالع عموم جهانیان رسید.

مریم
یاوری

سدزاینده رود فقط 20 درصد ذخیره دارد؛

شرایط سخت آبی 
پیش روی اصفهان

کار آفری��ن برت��ر گف��ت: ب��رای نخس��تین ب��ار 
 س��امانه مش��اوره اینترنت��ی ام��الک کش��ور 
در اصفهان راه اندازی ش��د. به گزارش زاینده رود؛ 
مجتبی رحیم��ی در جمع خبرنگاران با اش��اره به 
اینکه مردم در بازار س��نتی خرید و فروش مسکن 
با مشکالت زیادی روبه رو هس��تند، اظهار داشت: 

همچنین...

حجت االس��الم حس��ن روحان��ی در همایش بزرگ 
شوراها که  در سالن اجالس سران برگزار شد، گفت: 
حضور، مشارکت و نشاط مردم در صحنه، آرای آنها و 
همه انتخاباتی که در کشور برگزار می شود به معنای 
اهمیت مشورت در انجام امور است؛ چرا که هر فردی 
به رأی و نظرات دیگران اعتنا نکند در مسیر شکست 

قرار خواهد گرفت...

راه اندازی سامانه الکترونیکی 
مشاوره اینترنتی امالک کشور

3

خواسته مـردم حل معضالت 
است، نه دعوای سیاسی

2

12

وقتی خانواده در تب 
»مـارک« می سـوزد

5

آژیر قرمز برای خودروهای
تک سر نشین به صدا

در آمده است

12

روز جهانی تئاتر، هنر فاخری 
که باید زنده بماند

6

در تخریب کارخانه ریسباف 
صدایی از جامعه معماری 

برنخواست

3

داوری، نزدیک ترین روش 
قضایی برای حل اختالف

12

ایران متعهد به افزایش 
تعامل همکاری و اعتماد

در آسیاست

2
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استاندار اصفهان:

ثبت جهانی روستای ابیانه در دستور کار
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به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم حسن روحانی در 
همایش بزرگ شوراها که  در سالن اجالس سران برگزار شد، 
گفت: حضور، مشارکت و نشاط مردم در صحنه، آرای آنها و 
همه انتخاباتی که در کشور برگزار می شود به معنای اهمیت 
مشورت در انجام امور است؛ چرا که هر فردی به رأی و نظرات 

دیگران اعتنا نکند در مسیر شکست قرار خواهد گرفت.
رییس  جمهور با اشاره به این که خداوند به پیامبر اسالم)ص( 
نیز امر می کند که در امور از مشورت با دیگران استفاده کند، 
گفت: سیره پیامبر اسالم)ص( نشان می دهد که انسان ها به هر 
میزان عالم، عاقل، مدبر، مدیر و آینده نگر که باشند به تنهایی 
نمی توانند نظراتی کامل را ارایه کنند و لذا باید با صاحب نظران 
مشورت کرده و پس از آن با توکل به خدا اقدام به عمل نمایند.

روحانی با بیان این که ریشه و فلسفه تشکیل شورا این نیست 
که در یک شهر یا روستا احزاب، جناح و گروه هایی بخواهند 
برای پیروزی بر دیگری با هم رقابت کنند، افزود: البته رقابت 
سالم موضوعی حائز اهمیت است، اما هدف از تشکیل شورا این 
است که بعد از انتخاب شدن همه ذهن را از منافع شخصی، 
حزبی و قومی خالی کرده و با همه توان، برای خدمت به مردم 

و کشور بیندیشیم و تالش کنیم.
رییس  جمهور با اشاره به این که دولت نسبت به رفع مشکالت 
و مسایل شوراهای اسالمی شهر و روستا تالش کرده است، از 
ارایه دو الیحه تحت عنوان »الیحه مدیریت یکپارچه شهری« 
و »الیح��ه درآمد پایدار ش��هرداری ها« به مجلس ش��ورای 

اسالمی در راستای حل این مشکالت خبر داد.
رییس  جمهور در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به 
برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس ش��ورای اس��المی، بر 
ضرورت حضور پرش��ور مردم پای صن��دوق آرا در ۵۵ حوزه 
انتخابیه در کش��ور تأکید کرد و اظهار داشت: مردم مطمئنا 
با عزمی جدی در مس��یر پیشرفت کش��ور و رضای خدا پای 
صندوق ها خواهند ش��تافت و هر آن ک��س که فکر می کنند 
می تواند خدمت بیشتری را در مسیر توسعه و پیشرفت کشور 

انجام دهد، برمی گزینند.
روحانی با تأکید بر این که همه باید به قانون پایبند باش��یم، 
قانونگرایی را افتخاری برای کشور دانست و افزود: افتخار ما 
در منطقه این است که امور کشور را با مشورت و عقل و خرد 

جمعی به پیش می بریم.
رییس  جمهور با اشاره به این که همه نمایندگان در مجلس 
تنها به حوزه انتخابیه خود تعلق نداشته و نمایندگان ملت ایران 
هستند و باید مسایل را در سطح ملی مورد بررسی قرار دهند، 
گفت: کشور باید توسط مردم و با رأی و نظر آنها اداره شود و 
افتخار ما این است که کشور را با رأی مردم اداره کرده و راهمان 

را با مسیر الهی و قرآنی مشخص می کنیم.
روحانی ادامه داد: قانون اساس��ی که بخش وس��یعی از آن از 
قوانین اسالم و قرآن اقتباس شده به ما می آموزد که چگونه 

جامعه را اداره کنیم.
رییس  جمهور با تأکید بر این که مشکالت کشور باید با کمک 
و مشارکت مردم حل ش��وند، اظهار داشت:  خواسته مردم از 
ما حل معضالت کشور اس��ت و نه دعواهای سیاسی، حزبی 
و جناحی و این که شورای عالی اس��تان ها می تواند به دولت 
طرح ارائه کند به دلیل آن است که این نظرات از سراسر کشور 
جمع آوری ش��ده و می تواند دولت را در مسیر حل مشکالت 

کمک کند.
روحانی حضور حدود ۱۱۷ هزار نفر در کشور به عنوان اعضای 
شوراهای اسالمی شهر و روس��تا را سرمایه بزرگی برشمرد و 
خاطرنشان کرد: عدالت یکی از مهم ترین اهداف شوراهاست 
تا به این واس��طه بتوانند بر نحوه اجرای درس��ت برنامه های 
اقتصادی، اجتماع��ی، درمانی و فرهنگی اش��راف و نظارت 

داشته باشند.
رییس  جمهور افزود: امروز کالنشهرها در کشور با مشکالت 
و معضالت زی��ادی از جمل��ه آلودگی ه��وا، تخریب محیط 
زیست و مشکل کم آبی مواجه هستند که بدون برنامه ریزی، 
سرمایه گذاری و مش��ارکت مردم نمی توان بر این مشکالت 

فائق آمد.
روحانی با تأکید بر این که دولت با همراهی، مشارکت و کمک 
مردم توانایی اجرای برنامه های خود را خواهد داشت ادامه داد: 
مردم از ما حل و فصل مشکالتش��ان را می خواهند و اعضای 
شوراهای شهر و روستا به عنوان بازوان قوی نظام و دولت در 

سراسر کشور می توانند در این راستا بسیار تأثیرگذار باشند.

رییس  جمهور معضل کم آبی را به عنوان مشکلی اساسی در 
بسیاری از مناطق کشور برشمرد و با تأکید بر ضرورت تالش 
همگانی در راستای حفظ و حراس��ت از آب، محیط زیست و 
هوای سالم افزود: شوراها باید تالش کنند که محیط سالم و 
طبیعی از بین نرود و در این راستا شوراها و شهرداری ها باید در 
ساخت و سازها و اعطای مجوزها با دقت کامل عمل کنند تا 
باغ ها و طبیعت کشور تبدیل به برج ها و منازل مسکونی نشود.

روحان��ی تبدیل س��وخت نیروگاه ه��ا ب��ه گاز و جمع آوری 
خودروهای فرس��وده در س��ال ۹۵ را یکی از اقدامات دولت 
در مسیر کاهش آلودگی در شهرهای بزرگ برشمرد و اظهار 
داشت: دولت در موضوع محیط زیس��ت وظیفه سنگینی بر 
دوش دارد و باید از همه توان خود در این مسیر استفاده کند.

رییس  جمهور با تأکید بر ضرورت ش��فاف سازی روند اطالع 
رس��انی به مردم گفت: باید اطالعات به طور درس��ت، دقیق 
و ش��فاف در اختیار م��ردم قرار بگی��رد و اگر مس��ئوالن در 
موضوعی دچار اشتباه شدند آن را با مردم عنوان کرده و از آنها 
عذرخواهی کنند و اگر دیگران اشتباهی مرتکب شده اند باید 

آن اشتباه برای مردم مشخص و تبیین شود.
روحانی ادام��ه داد: ملت ایران صاحبان اصل��ی این مملکت 
هستند و افتخار ما باید خدمت به آنها باشد و آنان را از آنچه در 
کشور اتفاق می افتد مطلع کنیم و در این راستا اگر حتی یک 
ریال از حق مردم را اتالف کردیم باید دلیل آن را توضیح دهیم.

رییس  جمهور با اشاره به توقیف دو میلیارد دالر از دارایی های 
ایران از س��وی آمریکا و جریاناتی که در این راستا در کشور 

اتفاق افتاده است، گفت: این که دیگران ظالم هستند موضوعی 
است که برخی کش��ورها به لحاظ قدرت نظامی، اقتصادی و 
نفوذ خود، به عدالت و اخالق، اعتنایی ندارند که در رأس آنها 

آمریکا قرار دارد.
روحانی اف��زود: آمریکا به لحاظ آنکه تص��ور می کند صاحب 
قدرت و زور است باوجود شکست هایی که در سال های اخیر 
در افغانستان و عراق داشته و ان شاءاهلل مداخله آن در سوریه 
هم با شکست مواجه می شود، اما همچنان خوی استکباری 
خود را حفظ کرده است و ملت های دنیا باید سال ها مبارزه و 

مقاومت کنند تا بتوانند آن را اصالح نمایند.
رییس  جمهور با بیان این که دولت آمریکا قطعا مسئول اعمال 
غیرقانونی خود بوده و دولت ایران این مسئله را تا رسیدن به 
نتیجه دنبال می کند، گفت: ما باید حواسمان جمع باشد که 
چه کسانی این پول را در محلی قرار داده اند که آمریکا امروز 
نسبت به آن دست اندازی داشته باشد و باید پاسخ این سوال 
داده ش��ود که چرا بعد از آن همه هش��دارهایی که در سال 
۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ داده شد اقدامی صورت نگرفته است. روحانی 
با بیان این که ذخایر بانک مرکزی در سراسر دنیا باید مصون 
بماند، اظهارداشت: دادگاه هیچ کشوری نمی تواند نسبت به 
دس��ت اندازی به این ذخایر حکمی صادر کند و اگر حکمی 

صادر شود قطعا غیرقانونی خواهد بود.
رییس  جمه��ور افزود: ملت ای��ران اقدامات خ��الف قانون را 
نمی پسندد و دولت آمریکا در قبال این اقدام در برابر دولت و 
ملت ایران مسئول بوده و ما از هیچ اقدامی برای احقاق حقوق 

ملت ایران فروگذار نخواهیم کرد.
روحانی خاطرنشان کرد: دولت کارگروهی را برای بررسی همه 
موارد این مسئله مشخص کرده و از آنها خواسته ایم که نتیجه 

بررسی ها را به طور شفاف به اطالع مردم برسانند.
رییس  جمهور در بخش دیگری از سخنان خود حضور بانوان 
در مسئولیت های مهم سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی را به 
دلیل علم، دان��ش و توانمندی بانوان ایران زمین دانس��ت و 
گفت: ما باید از هم��ه فرصت های موجود در کش��ور و توان، 
فکر و دانش بانوان در جهت توسعه و آبادانی به بهترین شکل 

استفاده کنیم.
روحانی با تأکید بر ضرورت حفظ س��بک زندگی اسالمی در 
جامعه گفت: احترام به بانوان و زنان در جامعه و خانواده یکی 

از مهم ترین اصول سبک زندگی اسالمی است.
پیش از س��خنان رییس جمهور، رحمانی فضلی وزیر کشور 
گزارش��ی از برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده در راستای 
تقویت نقش و تأثیرگذاری شوراهای اسالمی شهر و روستا به 

عنوان حلقه های وصل دولت و مردم ارایه کرد.
 همچنین چند نفر از نمایندگان ش��وراهای اس��المی شهر 
و روس��تا از مناطق مختلف کش��ور به بی��ان نقطه نظرات و 

دیدگاه های خود پرداختند.

خبر

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک گفت: تا پایان دوره ۵ ساله باقیمانده 
از ریاست جمهوری سوریه، بشار اسد خط قرمز جمهوری اسالمی ایران 

است.
 علی اکب�������ر والیت�����ی ریی��س مرک��ز تحقیق��ات اس��تراتژیک 
 در دی��دار ریی��س مجل��س س��نای بلژی��ک، اظه��ار ک��رد: م��ا و
  اروپا ب��ر اس��اس گفته ش��ما می توانی��م تفاهم داش��ته باش��یم که با

 هرگون��ه تروریس��م در منطقه بدون دس��ته بندی خ��اص و مضحک 
تروریست میانه رو و تندرو مقابله و با هر کس که اسلحه به دست گرفته 
 و علیه مردم مظلوم منطقه و از جمله س��وریه جنای��ت می کند مبارزه 
 کنیم.وی افزود: دو سال پیش انتخابات ریاست جمهوری سوریه برگزار و

 بشار اسد با رای مردم به عنوان رییس جمهور قانونی این کشور انتخاب 
شد. 

والیتی خاطر نش��ان کرد: اروپایی ها هر زمانی این موضوع را پذیرفتند 
می توان در مورد دیگر مسایل گفت وگو  کرد.

 نکته دیگر آنکه چند هفته پیش انتخابات پارلمانی در سوریه برگزار شد 
و با رای مردم نمایندگان انتخاب شدند. اینها موضوعات مهمی است که 

باید مورد توجه قرار گیرد.

وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد اس��المی ب��ا اع��الم اینک��ه مذاک��رات 
همچن��ان ادام��ه داردگف��ت: م��ا ش��روط خ��ود را درب��اره تأمی��ن 
ئران،به ع��الوه برخ��ی مس��ایل  زا امنی��ت، حرم��ت و کرام��ت 
حتم��ا بای��د  ک��ه  کرده ای��م  اع��الم  عربس��تانی ها  ب��ه   دیگ��ر 

 رعایت شود، وگرنه حج امسال انجام نخواهد شد.
 علی جنت��ی وزی��ر فرهن��گ و ارش��اد اس��المی با بی��ان اینک��ه هنوز 
 اع��زام حج��اج ایران��ی ب��ه س��رزمین وح��ی منتف��ی نش��ده اس��ت، 
گفت: جمهوری اس��المی ایران ش��روطی را که عربس��تان تعیین کرده، 

نمی پذیرد.
وی ادامه داد: بایستی مقامات عربس��تان همکاری الزم را در زمینه اعزام 

حجاج ایرانی به این کشور انجام دهند.

بشار اسد، خط قرمز جمهوری اسالمی 
است

اگرعربستان شروط ایران را نپذیرد، 
زائر به حج تمتع اعزام نخواهیم کرد

قائم مقام وزارت ام��ور خارجه گفت:ایران متعهد اس��ت همکاری ها 
و تعامل و اعتماد در آس��یا را افزایش داده و تقویت کند، به خصوص 
 تقویت تعامل و همکاری میان اعضای سیکا جزو راهبردهای تهران 

است.
مرتض��ی س��رمدی قائ��م مق��ام وزارت خارج��ه که برای ش��رکت 
 در پنجمی��ن اج��الس وزی��ران ام��ور خارج��ه س��یکا در پک��ن 
به س��ر می ب��رد، در س��خنرانی خ��ود در این اج��الس با اش��اره به 
فضای ایجاد ش��ده بع��د از توافق برای هم��کاری و تعامل بیش��تر 
 ایران با کش��ورهای منطقه اظهار داش��ت: ایران اکنون به پایگاهی

 بس��یار مطل��وب ب��رای همکاری ه��ای دوجانب��ه، چندجانب��ه 
در جمل��ه  از  زیربنای��ی  طرح ه��ای  در  س��رمایه گذاری   و 
  بخش های انرژی، عل��وم و فنون و قلمروه��ای مختلف دیگر تبدیل
  ش��ده اس��ت؛ همکاری های��ی ک��ه ق��اره آس��یا قوی��ا ب��ه آن نیاز

 دارد.
 وی ب��ا بی��ان اینک��ه متاس��فانه ام��روز تروریس��م، افراط گرای��ی،
  فرقه گرای��ی، انش��عاب طلبی و وحش��ی گری تکفیری ه��ا منطق��ه
  و قاره آس��یا را ف��را گرفته و ملت ه��ای آن را را دچار مش��کل کرده
  اس��ت، اف��زود: ب��ه همی��ن س��بب م��ا بای��د ب��ا افراط گرای��ی،

 تکفیری ها و تروریست ها در عراق و سوریه مبارزه و آنان را شکست 
دهیم.

قائم مقام وزارت امور خارجه با اشاره به حمایت های برخی از کشورها 
از گروه های تروریس��تی ادام��ه داد: نباید این گروه های تروریس��ت 
 مورد حمایت ه��ای مالی و تس��لیحاتی ق��رار گیرن��د و از آنها دفاع

 شود.
 س��رمدی با تاکید بر موضوع فلس��طین تصریح کرد: م��ا بیش از هر
  زمان��ی ب��ه همکاری مش��ترک ب��رای اع��اده حقوق فلس��طینیان
  از جمل��ه پای��ان دادن ب��ه اش��غال و بازگردان��دن س��رزمین های
  اش��غالی ب��ه م��ردم مظل��وم آن و پای��ان س��رکوب نی��از

 داریم.
وی با بیان اینکه اعتقاد داریم که در یمن ه��م راه حل نهایی، پایان 
دادن به حمالت نظامی، درگیری ها و پایان بمباران ها و نظامی گری 
علیه این کش��ور اس��ت، عنوان ک��رد: یمن به یک راه حل سیاس��ی 
توسط همه یمنی ها نیاز دارد و آنها تصمیم گیرنده درباره سرنوشت 

کشورشان هستند.
 قائ��م مق��ام وزارت خارج��ه تاکی��د ک��رد: تعمی��ق همکاری ه��ا،

  پیش��برد صل��ح، گفت وگو، تعام��ل، مذاک��ره تمدن ها، احت��رام به 
 تنوع آرا و تس��اهل و م��دارا و اراده سیاس��ی رهبران برای رس��یدن
  ب��ه اهدافی چون شکس��ت افراط گرایی و تروریس��م ی��ک ضرورت

 است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اجالس سیکا می تواند ما را برای رسیدن 

به اهداف مورد نظر مساعدت و یاری کند.

سرمدی در اجالس سیکا:

ایران متعهد به افزایش تعامل 
همکاری و اعتماد در آسیاست

اخبار

وزیر دفاع جمهوری اس��المی ایران توسعه و تعمیق 
 هم��کاری های دفاع��ی دو کش��ور را حائ��ز اهمیت

 دانست.
محمد معص��وم اس��تانکزی سرپرس��ت وزارت دفاع 
افغانستان و رییس هیئت نمایندگی کشور افغانستان 
در کنفران��س امنیت بی��ن المللی مس��کو۲۰۱6 در 
حاش��یه این کنفرانس با سردار حس��ین دهقان وزیر 
دفاع جمهوری اسالمی ایران دیدار و پیرامون مسایل 

دو جانبه و منطقه ای گفت وگو کرد.
سردار دهقان در این دیدار با تأکید بر ضرورت ایجاد 
ثبات و امنیت پایدار در افغانس��تان اظهار امیدواری 
کرد: با خروج نیروهای بیگانه از افغانس��تان و تالش 
و مجاهدت ملت، دولت و ارتش افغانس��تان ش��اهد 
استقرار امنیت بومی ، رفاه ، آس��ایش و پیشرفت که 
 حق طبیعی و مسلم مردم رنج دیده افغانستان است 

باشیم.
وزیر دفاع جمهوری اس��المی ایران توسعه و تعمیق 
هم��کاری های دفاع��ی دو کش��ور را حائ��ز اهمیت 
دانس��ت و گفت:ای��ن همکاری ه��ا م��ی تواند نقش 
 مهمی در مهار عوام��ل و مولفه های ناامنی در منطقه

داشته باشد.
 سرپرس��ت وزارت دفاع افغانس��تان نیز در این دیدار 
 ب��ا تش��ریح آخری��ن وضعی��ت و تح��والت کش��ور 
 افغانس��تان ب��ه وی��ژه در ح��وزه دفاعی-امنیت��ی 
خواس��تار تداوم کمک ها و حمایت ه��ای جمهوری 
اس��المی ای��ران ب��رای اس��تقرار ثب��ات و امنیت در 

افغانستان شد. 
وی ب��ا تمجید از حمای��ت های بی دری��غ جمهوری 
اس��المی ایران در جری��ان مبارزات جه��ادی مردم 
افغانس��تان علی��ه تجاوز اش��غالگران و تروریس��م بر 
گس��ترش همکاری های همه جانبه ته��ران و کابل 

تأکید کرد.
محمد معصوم اس��تانکزی با تأکید مفاد س��خنرانی 
س��ردار دهق��ان در کنفران��س امنیت بی��ن المللی 
 مس��کو و اش��تراک نظر دو کش��ور در اکثر مس��ایل 
کرد:دوکش��ور  تصری��ح  ای  منطق��ه   مه��م 
 ای��ران و افغانس��تان در کن��ار یکدیگ��ر م��ی توانند 
 نقش تعیی��ن کنن��ده درمهار بح��ران های��ی نظیر 
 تروریس������م و قاچ�������اق م��واد مخ��در ایف��اء 

کنند.

به گزارش تس��نیم، سرلش��کر یحیی رحیم صفوی 
دس��تیار و مش��اور عالی فرمانده معظم کل قوا طی 
س��خنانی در همایش ملی تح��والت ژئوپولیتیکی 
غرب آسیا با تأکید بر امنیت منطقه ای با بیان اینکه 
به ندرت می ت��وان منطقه ای به مقیاس غرب آس��یا 
در جهان یافت کرد که حدود واس��ط 3 قاره و تحت 
تأثیر سیاس��ت های امنیتی، فرهنگ��ی قدرت های 
بزرگ باشد، اظهار داش��ت: غرب آسیا هم اکنون در 
مرحله گذار و تحول اس��ت. جهان، دوران دوقطبی 
بودن قدرت را پشت سر گذاشته، اما هنوز این نظم 
ژئوپولیتیکی در غرب آسیا پشت سر گذاشته نشده و 

در چند دهه آینده نیز در حال تحول است.
وی افزود: ما باید قدرت ژئوپولیتیک ایران را در غرب 
آس��یا افزایش دهیم. امروزه هم قدرت های قدیمی 
مانند آمریکا و روسیه و هم قدرت های جدید مانند 
چین و هند به دنبال جایگاه در این منطقه هستند و 
غرب آس��یا محل برخورد قدرت های بزرگ جهانی 

است.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره 
به اینکه آمریکایی ها با حمله نظامی به کویت و اشغال 
افغانستان س��یر تک قطبی بودن قدرت را در پیش 

گرفتند، اظهار داشت: سیر تک قطبی بودن آمریکا با 
شکست مواجه شده است؛ اهمیت این منطقه برای 
کشورهای دیگر این اس��ت که چینی ها و هندی ها 
هم به دنبال سهمی در این منطقه هستند. چینی ها 
به هندوستان توجه دارند و هندی ها به افغانستان و 
هم اکنون سد سلما بر هلیل رود توسط هندی ها در 
حال ساخت است. چینی ها با ما نیز در توسعه چابهار، 
بندر مکران و راه آهن چابهار سرمایه گذاری می کنند. 
سرلشکر صفوی با بیان اینکه منطقه غرب آسیا محل 
بعثت پیامبران بزرگ الهی از حضرت موسی تا پیامبر 
اسالم)ص( بوده است، خاطرنشان کرد: این مسئله 
یک قدرت تمدنی به حساب می آید. ۵ تمدن چین، 
هند، ایران، مصر و یونان که باالی ۵ هزار سال تمدن 

را شامل می شوند در این منطقه بوده اند.
 وی افزود: پیروزی  انقالب اس��المی ایران توس��ط
  ام��ام خمین��ی)ره( و ت��داوم رهب��ری آن توس��ط

 ام��ام خامن��ه ای در جهان اس��الم و ای��ن منطقه 
بس��یار تأثیرگذار ب��ود ک��ه در ۱۹۵ کش��ور عضو 
س��ازمان ملل و ۵۷ کش��ور جهان اس��الم رهبری 
هوش��مند ک��ه صاح��ب ی��ک دی��دگاه آینده نگر، 
اندیش��ه، دانایی و مهربان��ی به نوع بش��ریت مانند 

ام��ام خامن��ه ای نمی ت��وان یاف��ت و تأثی��ر کالم 
 ایش��ان در منطقه و جه��ان ج��زو برتری های نظام

 سیاسی ماست.
دستیار و مش��اور عالی فرمانده معظم کل قوا وجود 
پایگاه های نظامی آمریکا را از مسایل مهم این منطقه 
برشمرد و متذکر شد: آمریکایی ها می خواهند با تولید 
ناامنی حضورشان را در غرب آسیا تثبیت کنند و عدم 
تداوم قدرت سیاس��ی در کشورهایی مانند سوریه و 

افغانستان به همین دلیل است.
وی با بیان اینکه چش��م انداز آینده ای��ران باید این 
باشد که از تک قطبی ش��دن جهان جلوگیری کند، 
اظهار داش��ت: ایران می تواند به همراه روسیه، چین 
و هن��د از تک قطبی ش��دن جهان توس��ط آمریکا 
جلوگی��ری کن��د و جهان��ی چندقطب��ی از جمله 
قطب قدرت آس��یایی به کمک 4 کشور چین، هند، 
روسیه و پاکس��تان ش��کل بگیرد. سرلشکر صفوی 
اف��زود: حضور دائمی ای��ران در اجالس ش��انگهای 
می توان��د راهب��رد درس��تی باش��د و دول��ت ایران 
 باید در این راس��تا ت��الش کند و پیمان ش��انگهای 
 در آینده می تواند در برابر پیمان آتالنتیک ش��مالی

 قد علم کند.

ایران می تواند به کمک چین، هند و روسیه 
مانع از تک قطبی شدن جهان شود

روحانی در همایش بزرگ شوراها؛

خواسته مـردم حل معضالت است، نه دعوای سیاسی

همکاری ایران و افغانستان
نقش مهمی در مهار ناامنی در منطقه دارد

رییس مرک��ز تحقیقات راهبردی دفاعی با اش��اره به 
باال بردن س��طح نظامی  گری در منطقه، گفت: تالش 
برای القای وجود جنگ مذهبی بسیار خطرناک است.

س��ردار احم��د وحی��دی در همایش مل��ی تحوالت 
ژئوپلیتیکی غرب آس��یا، با تاکید بر امنیت منطقه ای  
در جمع خبرنگاران اظهار داشت: منطقه آسیای غربی 
بسیار مهم بوده و تحوالت ژئوپلیتیکی در این منطقه 
هم در سیاس��ت جهان��ی و هم در ش��کل گیری پیچ 

تاریخی تاثیرگذار است.

وی افزود: سیاس��ت جهانی و اس��تکباری در منطقه 
فعالی��ت می کند و ت��الش می کن��د عدم تع��ادل و 

ناپایداری را در آسیای غربی توسعه دهد.
رییس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی با بیان اینکه 
موضوعات مهمی که امروز در منطقه جریان دارد، به 
لحاظ عملکرد بازیگران برای شرایط منطقه، وضعیت 
ویژه ای را درست کرده است، گفت: با بازیگران بی خرد 

منطقه ای، منطقه با آشوب مواجه شده است.
وحیدی در ادام��ه افزود: جایی از منطقه نیس��ت که 
درگیر این آش��فتگی ها نباش��د؛ آنها ب��ه دنبال نظم 
جدیدی با خاس��تگاه اس��تکباری و با حمایت برخی 
از بازیگران منطقه ای هستند؛ هم منطقه را با آشوب 
مواجه ک��رده و هم ش��اهد جنگ هایی در س��وریه، 
عراق و یمن هستند. وی با اش��اره به باال بردن سطح 
نظامی گری در منطقه، گفت: تالش برای القای وجود 
جنگ مذهبی بس��یار خطرناک است و این بخشی از 
روندهاست. رییس مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی 
اظهار داش��ت: جمهوری اس��المی به دنب��ال ایجاد 
امنیت س��ازی اس��ت تا بتواند با عقالنیت، کشورهای 

منطقه را به یک عقالنیت دعوت کند.

بازیگران بی خرد منطقه ای، 
منطقـه را به آشـوب کشیـده اند
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خبر خبر 

مدیرکل راه وشهرس��ازی اس��تان اصفهان گفت: بی��ش از 45 اثر 
معماری صنعتی اصفهان که عمدتا از کارخانجات نساجی بوده اند 
در حال تخریب است و متاس��فانه در این فاجعه از جامعه معمار ما 

صدایی برنخواست.
 حجت ا... غالمی در همایش بزرگداشت شیخ بهایی و روز معمار، 
 اظهار ک��رد: انتظارات از جامع��ه معمار بیش از آن اس��ت که االن 
نظاره گر آن هستیم و انتظار می رود که فضاهای ایجاد شده حداقل 

بتواند تنه ای به معماری دوران30 ساله گذشته بزند.
وی با اش��اره به اینکه اصفهان در بحران های خاصی گرفتار شده 
 که بخش عم��ده ای از این مس��ائل به دس��ت معم��اران برطرف 
می شود، گفت: بیش از 45 اثر معماری صنعتی اصفهان که عمدتا 
از کارخانجات نس��اجی بوده اند و درحاشیه زاینده رود قرار داشته 
در حال تخریب است و متاس��فانه در این فاجعه از جامعه معمار ما 

صدایی برنخواست .
مدیرکل راه وشهرسازی اس��تان اصفهان گفت: کارخانه ریسباف 
اصفهان یکی از این آثار به جا مانده ای است که خوشبختانه وزارت 
راه وشهرس��ازی با اعتباری بالغ بر 215 میلی��ارد تومان و از محل 
امالک ومس��تغالت در توافقی با بانک ملی آن را خریداری و سعی 

در نجات آن دارد.
وی افزود: کارخانه نخ تاب یا دخانیات فعلی که بس��یار با ارزش تر 
و نفیس تر از کارخانه ریسباف اصفهان است نیز یکی از این آثاری 
است که خوشبختانه از فروش آن جلوگیری ش��ده تا بتوان اقدام 

شایسته ای را برای احیای آن انجام داد.
غالمی  افزود: سیلوی اصفهان در مرکز شهر نیز که از سال 1318 
 تاکنون باقیمانده، اثری است از معماری بس��یار زیبا که می تواند 
به عنوان یک شاخص باقی بماند و فضاهای اطراف آن به یک فضای 

فاخر شهری تبدیل شود .
وی با توجه به برگزاری مس��ابقه ای در س��طح بی��ن المللی برای 
بهس��ازی و معماری کارخانه ریس��باف خطاب به معماران، گفت: 
احیای کارخانه ریس��باف با یک مس��ابقه در حد بین المللی انجام 
خواهد شد و فضا بسیار باز است که جامعه معماری بتواند یک اثر 

فاخر وماندگار برجای گذارد.
 مدیرکل راه وشهرسازی اس��تان اصفهان در ارتباط با خانه معمار 
در اصفهان، گفت: خانه روضاتی در موقعیت بسیار مناسب به عنوان 
خانه گفتمان معماری وشهرسازی در نظر گرفته شده و همچنین 
با پیگیری های انجام ش��ده جهت تمرکز زدایی، دبیرخانه دائمی 
شهرسازی ومعماری در اصفهان ایجاد خواهد شد که سرآغاز تحول 
عظیمی در بحث معماری وشهرسازی خواهدبود که امید است این 
اقدامات آغازی برای تحول عظیم در ساختار معماری طی30 سال 

گذشته در اصفهان باشد.

صادرات غیر نفتی کش��ور در نخستین ماه از س��ال  جاری نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رشد 7/9 درصدی داشته و به سه میلیارد و هفت میلیون 

دالر رسید.
گمرک ایران اعالم کرده است در فروردین ماه سال جاری هشت میلیون و 
183 هزار تن کاال به ارزش سه میلیارد و 7 میلیون دالر از طریق گمرکات 
اجرایی به خارج از کش��ور صادر ش��د که در مقایس��ه با فروردین ماه سال 
گذش��ته از لحاظ وزن 37 و 89 صدم درصد واز حیث ارزش 7 و 91 صدم 

درصد افزایش پیدا کرد.
 براس��اس این گزارش در همین مدت ی��ک میلیون و 925 ه��زار تن کاال 
به ارزش یک میلیارد و980 میلیون دالر وارد کش��ور شد که از لحاظ وزن 
2 صدم درصد کاهش و از نظر ارزش 7 صدم درصد نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزایش پیدا کرد. بدین ترتیب تراز تجارت خارجی کشور در 
فروردین ماه امس��ال با بیش از یک میلیارد دالر افزای��ش به نفع صادرات 

مثبت بود.
در این مدت میعان��ات گازی ب��ه ارزش 545 میلی��ون دالر و محصوالت 
پتروشیمی و سایر کاالها به ارزش 2 میلیارد و 462 میلیون دالر صادر شد. 
کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، جمهوری کره و هند پنج کشور 
عمده مقصد صادرات کاالهای غیرنفتی )با احتساب میعانات گازی( بودند.

همچنین طی فروردین ماه سال 95، لوبیای سویا با 87 میلیون دالر ارزش، 
ذرت دامی با 59 میلیون دالر ارزش، جو به استثنای بذر با 54 میلیون دالر 
ارزش، دانه گندم خوراکی با 46 میلیون دالر و کنجاله سویا با40 میلیون 
 دالر عمده ترین کااله��ای وارداتی بودند. کش��ورهای عمده طرف معامله 
با ایران نیز در مدت یاد شده به ترتیب ش��امل چین، امارات متحده عربی، 

ترکیه، آلمان و هند بوده اند.
بر اساس اطالعات گمرک ایران در فروردین ماه امسال بالغ بر هزار و 694 
دستگاه خودرو سواری وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذش��ته 164 و 69 صدم درصد افزایش داش��ت. ارزش این تعداد خودرو 
حدود 41 میلیون دالر بوده که نس��بت به فروردین ماه س��ال گذش��ته از 
لحاظ ارزش دالری 125 و 74 صدم درصد رشد داشته است. الزم به ذکر 
است متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی در این مدت 367 دالر و کاالی 

وارداتی یک هزار و 29 دالر بوده است.

مدیرکل راه وشهرسازی استان اصفهان:

در تخریب کارخانه ریسباف صدایی 
از جامعه معماری برنخواست

رشد 8 درصدی صادرات غیرنفتی 
در فروردین

مهمترین اخبار هفته جاری که به نام کار و کارگر نامگذاری 
ش��ده به اخبار حوزه کار و تجلیل از مقام کارگران اختصاص 
داش��ت و مهم ترین خبر بخش تعاون نیز مربوط به تشکیل 

بانک قرض الحسنه تعاون بود.
هفته ای که گذشت برای جامعه کارگری پر جنب و جوش و 

با تب و تاب خاصی همراه بود.
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی از بیمه 11 میلیون کارگر 
غیر رسمی در سال گذشته خبر داد و گفت که امسال بیمه 

فراگیر اجتماعی را برای بازنشستگان دنبال خواهیم کرد.
 ربیعی تامین امنیت شغلی، حفظ اش��تغال موجود و مقابله 
با اجحاف در حق کارگران را مهم ترین رویکردهای وزارت کار 
در سال جاری برشمرد. وزیر کار همچنین از افزایش بودجه 
بیمه زنان سرپرس��ت خانوار به30 میلیارد تومان خبر داد و 
گفت: تالش می کند که در سال آینده این رقم دو برابر شود.

وی از تدوین سند سیاستی ارتقای جایگاه زن در ایران خبر 
داد و گفت: این سند به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع شده 
و تا یک ماه آینده مراحل نهایی خ��ود را برای طرح در دولت 
دنبال خواهد کرد. ربیعی درعین ح��ال از اختصاص بخش 
اعظمی از منابع صندوق کارآفرین��ی امید به زنان خبر داد و 
گفت: از مجموع1200 میلیارد تومانی که صندوق کارآفرینی 
 امید برای اشتغال در س��ال 94 در نظر گرفت بخش اعظمی 
از آن به حوزه زنان اختصاص پیدا کرد و در س��ال 95 درصد 
بیش��تری از این وام را به زنان به ویژه زنان روس��تایی و زنان 
عالقه مند به فعالیت های دانش بنیان اختصاص خواهیم داد.

خبر پرداخت حق مسکن سال 95 به کارگران مشمول قانون 
کار خبر دیگری بود که از سوی معاون روابط کار وزیر کار اعالم 
شد. به گفته سید حسن هفده تن از ابتدای امسال حق مسکن 
قابل پرداخت بوده و جزو مطالبات معوق قرار نخواهد گرفت.

وی تصریح ک��رد: مکاتبات اولیه برای تصویب حق مس��کن 
امس��ال در هیئت دولت آماده شده اس��ت و پس از امضای 
وزی��رکار و تصویب در هیئت وزی��ران در فیش های حقوقی 

کارگران، اعمال خواهد شد.
معاون وزیر کار درباره علت عدم اجرای مصوبه حق مس��کن 
سال گذش��ته نیز اظهار کرد: مصوبه بدوی در شورای عالی 
کار تصویب ش��د منتها در دولت به دلیل مباحث بودجه ای 
مسکوت ماند و امسال به دلیل تقاضای مجدد اعضای شورای 
عالی کار و موافقت وزیر بررس��ی و تصویب این مصوبه از سر 
گرفته ش��د. در هفته ای که گذشت حس��ن صادقی رییس 
 اتحادیه پیشکس��وتان جامع��ه کارگری از دولت خواس��ت 
تا موضوع ادغام صندوق های بیم��ه ای را ادامه ندهد و گفت 

که اموال سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران است.
وی با بیان اینکه بی توجهی به مسئله معیشت کارگران موجب 
نابه سامانی در روابط کار و افزایش آسیب های اجتماعی در 
قشر حداقل بگیر می شود، تصریح کرد: دستمزد و حقوقی که 
 کارگران می گیرند پاسخگوی نیازهای معیشتی آنها نیست 
به نحوی که این رقم تنه��ا 13 روز از زندگ��ی آنها را تامین 

می کند.
دبیرکل خانه کارگر نیز در هفته کار و کارگر امنیت شغلی را 

مهم ترین خواس��ته کارگران عنوان و بر ضرورت ایجاد بستر 
اشتغال برای زنان و جوانان جویای کار تاکید کرد.

وی با اشاره به دوبرابر شدن نرخ بیکاری زنان و جوانان، تصریح 
کرد: هم اکنون جوانان در دانشگاه ها مشغول تحصیل هستند 
و به آینده شغلی خود می اندیشند بنابراین دولت تدبیر و امید 

باید در جهت حل این مشکل اقدام کند.
محجوب همچنین گفت: بس��یاری از بازنشستگان خواهان 
همسان سازی حقوق خود هس��تند و امیدوارند که افزایش 
حقوق و دس��تمزد آنها به مجرد افزایش دس��تمزد کارگری 

اعالم شود.
تشکیل بانک قرض الحس��نه تعاون از دیگر خبرهای هفته 

جاری بود.
آن طور که بهمن عبداللهی رییس ات��اق تعاون ایران گفته، 
بانک قرض الحس��نه تعاون به زودی تشکیل می شود و اتاق 

تعاون درحال فراهم کردن مقدمات تشکیل بانک است.
به گفته وی شکل حقوقی این بانک تعاونی است و راه اندازی 

آن برای تعاونگران صرفه اقتصادی خواهد داشت.
عبداللهی فعال نبودن بیمه تعاون را یک مش��کل اساس��ی 
دانست و گفت: باید بیمه دومی برای بخش تعاون ایجاد کنیم.

رییس اتاق تعاون ایران توس��عه صادرات غیرنفتی در بخش 
تعاون را حایز اهمیت دانس��ت و افزود: تعاون نزدیک ترین 
 بخش به روح سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی اس��ت و باید 
در همه محورهای این سیاست ها فعال شود که یکی از این 

محورها توسعه صادرات غیرنفتی است.
اعالم فقدان امنیت شغلی به عنوان بزرگ ترین دغدغه زنان 

کارگر از دیگر خبرهایی بود که این هفته انتشار پیدا کرد.
به گفته رییس اتحادیه سراس��ری زنان کارگر، ش��رایط کار 
برای زنان کارگر به گونه ای است که از پایین بودن حقوق و 
دستمزد، قراردادهای کوتاه مدت و نبود شرایط کار برابر رنج 
می برند در حالی که باید از ظرفیت50 درصدی جامعه زنان 

استفاده شود.
 جلودارزاده اف��زود: اگر قرار اس��ت تا س��ال 1404 ایران را 
به کشوری توسعه یافته تبدیل کنیم دولتمردان نباید از زنان 
غافل شوند و نقش آنها در توسعه پایدار و رسیدن به مرزهای 

توسعه یافتگی را نادیده بگیرند.
 به اعتقاد ریی��س اتحادیه زنان کارگر، نس��ل ب��ی انگیزه و 
عالقه مند به پشت میز نشینی امروز فرزندان کسانی هستند 

که از محیط های کاری به محیط های خانه رانده شده اند.
وی بر لزوم بهره گیری زنان سرپرست خانوار از آموزش های 
رایگان فنی و حرفه ای تاکید و ابراز امیدواری کرد: با تبدیل 
صندوق حمایت از فرصت های شغلی به صندوق کارآفرینی 
امید، زنان کارگر، تعاونگر و کارآفرین خود اشتغالزا شوند و از 
فرصت های شغلی موجود به نحو شایسته بهره برداری کنند.

اس��تاندار اصفهان گفت: دولت یازدهم با اتخ��اذ برنامه های اقتصادی 
مختلف، تورم 45 درصدی را به 15 درصد رساند.

رس��ول زرگرپور در مراس��م تجلیل از کارگران گروه صنعتی انتخاب، 
افزود: امیدواریم تا پایان سال 95 تورم تک رقمی شود و بتوانیم از رکود 

چند دهه اخیر خارج شویم.  
وی گفت: مقام معظم رهبری سال 95 را به نام » سال اقتصاد مقاومتی، 
 اقدام و عمل « نامگ��ذاری کردند و دول��ت نیز برای تحق��ق این مهم 

برنامه هایی را تدوین کرده است.
 زرگرپور گفت: تشکیل قرارگاه فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست 
معاون اول رییس جمهوری، تصویب و ابالغ 12 برنامه اساسی در شورای 
عالی اقتصاد و تدوین و نهایی شدن حدود250 فعالیت اساسی از جمله 

این فعالیت هاست.
 وی با اشاره به ظرفیت صنعتی اصفهان و جایگاه اول این استان در بین 
استان های صنعتی کش��ور، گفت: مدیریت استان برای رفع مشکالت 
 صنعت با تش��کیل کارگروه تس��هیل و رف��ع موانع تولی��دی و ایجاد 
بسته های حمایتی از صنعتگران توانسته است، بخشی از مشکالت این 

بخش را مرتفع کند.
 اس��تاندار اصفهان گفت: امیدواریم در س��ال جدید با رویکرد اقتصاد 
مقاومتی بتوانیم به طور کامل از رکود خارج شویم و به رونق اقتصادی 

دس��ت پیدا کنیم.  وی گفت:60 درصد از جمعیت پنج میلیون نفری 
اس��تان اصفهان را کارگران و خان��واده های آنها تش��کیل می دهند.  
 زرگرپور افزود: اس��تان اصفهان 6 درصد از جمعیت کشور،10 درصد 

از جمعیت شهدا و 11 درصد از جانبازان کشور را دارد. 
 وی گف��ت: این اس��تان ویژگی های خاص��ی دارد و از جای��گاه باالیی 

در عرصه علم، هنر، دیانت و کار و تالش و تولید برخوردار است.

استاندار اصفهان:
دولت یازدهم تورم را 30 درصد کاهش داد

هفته ای پرکار و پر خبر برای کارگران...

  کار آفرین برتر گفت: برای نخس��تین بار س��امانه مش��اوره اینترنتی امالک کشور 
در اصفهان راه اندازی شد.

به گزارش زاینده رود؛ مجتبی رحیمی در جمع خبرنگاران با اش��اره به اینکه مردم 
در بازار سنتی خرید و فروش مس��کن با مشکالت زیادی روبه رو هس��تند، اظهار داشت: همچنین 
 برای خرید و فروش امالک نیز زمان زیادی تلف می شود و بعضا اتفاقات ناگواری نیز در این بین روی 
 می دهد. وی با بیان اینکه به منظور تسهیل در خرید و فروش و همچنین ایجاد امنیت و آگاهی دادن 
به ش��هروندان ب��رای معامالت ملکی در ش��هر اصفهان س��امانه مش��اوره اینترنتی امالک کش��ور 
را ه اندازی ش��ده است، اظهار داش��ت: این س��امانه برای اولین بار در کشور ایجاد ش��ده و قرار است 
با دریافت مش��خصات ام��الک موجود در اصفهان و ثبت آنها و اس��تخدام مش��اورانی ب��رای ایجاد 
ارتباط بین خریدار و فروش��نده تس��هیالتی را به ش��هروندان ارایه دهد. مدی��ر مجموعه تخصصی 
ایوان با اش��اره به اینکه در این س��امانه به ازای هر100 نفر یک مش��اور اس��تخدام می شود، گفت: 
از این رو با توج��ه به جمعی��ت دو میلیون نفری ش��هر اصفهان به20 هزار مش��اور نی��از داریم که 
پس از دریاف��ت آموزش ه��ای الزم در ای��ن س��امانه مش��غول کار خواهند ش��د. وی در خصوص 
نحوه ثبت متفاضیان برای اس��تخدام به عنوان مش��اور در سامانه مش��اوره اینترنتی امالک کشور 
نیز بیان داش��ت: عالقه من��دان برای اس��تخدام در این طرح می توانند با ارس��ال عدد 1 به ش��ماره 
5000135105 ثبت ن��ام اولیه خ��ود در این ط��رح را انج��ام دهند؛ پ��س  از این مرحل��ه، از روز 
 18 ت��ا 22 اردیبهش��ت  ماه همایش آموزش��ی ای��ن افراد برگ��زار ش��ده و اف��راد دارای صالحیت 

بدینوس��یله از کلیه اعضای انجمن صنفی فوق دعوت به عمل می آید تا در مجمع عمومی 
سالیانه که رأس س��اعت  12 روز شنبه 1395/3/8 در محل زرین ش��هر- فلکه مرکزی- 

ساختمان صدف - طبقه دوم تشکیل می گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه:

1- ارائه گزارش عملکرد سالیانه                                     2-  ارائه گزارش مالی
3-ارائه گزارش بازرسی                                                          4-  انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی  انجمن صنفی

هیئت مدیـره

کارفرمایی تخصصی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای )رشته مراقبت و زیبایی( 
شهرستان لنجان

کارآفرین برتر:

راه اندازی  سامانه الکترونیکی مشاوره اینترنتی 
 در این طرح استخدام خواهند ش��د. رحیمی نیاز نداش��تن به س��رمایه اولیه، نبود لزوم حضور فیزیکیامالک کشور 

  در محل کار و همچنین نداشتن س��قف زمانی برای فعالیت در س��امانه را از جمله مزیت های استخدام 
در این سامانه اعالم کرد و بیان داشت:  در حقیقت در این سامانه بانکی، اطالعات خریداران و فروشندگان 
وجود خواهد داشت و مشاورین با دسترس��ی به این اطالعات می توانند مشتریان را به خرید مدنظرشان 
راهنمایی کنند؛ پس از اینکه مشتری مسکن مورد نیاز خود را انتخاب کرد، قرارداد خرید در دفاتر رسمی 

طرح در سطح شهر و زیر نظر مشاورین حقوقی منعقد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه مشاوران ثبت نام شده در این سامانه می توانند30 درصد از تعرفه اتحادیه اصناف برای 
انجام هر قرار داد بین مالک و مستاجر و یا خریدار را دریافت کنند، افزود: همچنین باید توجه داشت که 
مشاوران در این ارتباط هیچ بار حقوقی را متحمل نخواهند ش��د چرا که انعقاد قرار داد توسط مجموعه 
صورت می پذیرد. این کارآفرین برتر با تاکید بر اینکه تاکنون چهار هزار نفر برای فعالیت در این س��امانه 
ثبت نام کرده اند، گفت: این افراد در همایشی در 18 اردیبهشت آموزش های الزم را دریافت کرده و پس از 

آن با دریافت دوره های آموزشی در هر پنجشنبه فعالیت خود را گستره تر خواهند کرد.
وی تصریح کرد: این اش��تغال به صورت رایگان برای متقاضیان ایجاد خواهد شد و میزان ماندگاری آنها 
نیز بسته به میزان کاری است که خود آنها خواهند داشت. رحیمی راه اندازی سامانه الکترونیکی مشاوره 
اینترنتی امالک کشور را در راستای ایجاد زیرساخت های شهر هوشمند اصفهان اعالم کرد و بیان داشت: 
ممکن است با ایجاد این سامانه با مخالفت صنف مشاوران امالک روبه رو شویم ولی باید توجه داشت که 

این روش برای اتحایه های مشاوران امالک نیز مناسب بوده و به نوعی نیاز روز تلقی می شود.

مریم   
یاوری 
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عکس روز )زیباترین جزیره های جهان(

برنامه جداس��ازی، راهی برای جداس��ازی ضایعات شما در 
دو طبقه آبی و س��بز اس��ت که بازیافت یا کمپوست خواهند 
شد.زباله های س��بز در داخل کیسه های ش��فاف سبز رنگ 
قرار داده می شوند و شامل محصوالت قابل کمپوست شدن 
هس��تند که عموما از عناصر تر و خاکی تش��کیل ش��ده اند.

ضایعات آبی در کیسه های آبی قرار می گیرند و شامل عناصر 
خشکی هستند که ممکن است قابل بازیافت باشند یا نباشند.

چرا جداسازی زباله ها اجباری شد؟
ش��هر مونکتون برنامه جداس��ازی زباله های آبی/سبز را در 

1999 به صورت اختیاری صورت داد.
به علت تعهد جامعه ما به محیط زیس��ت و ب��ه ویژه بازیافت، 
جداسازی اجباری در اول اکتبر سال 2006 مورد تصویب قرار 
گرفت.برنامه جداسازی اجباری زباله های ساکنین موفقیت 
عظیمی ب��ود و اکنون می توانیم بابت میزان مش��ارکت های 

مردمی 99/9 درصد به خود افتخار کنیم.
مزایای این برنام��ه انکار ناپذیر هستند.مش��ارکت جامعه ما 
در جداس��ازی زباله های تر و خش��ک عمر مکان دفن وست 
مورلند-آلبرت را زیاد کرد و به گونه ای ش��گفت انگیز مقدار 
موادی که مورد اس��تفاده مجدد و بازیافت قرار می گیرند را 
 بیش��تر نمود.این امر نه فقط تولید گازهای گلخانه ای را کم 
 می کند بلکه هزینه های جمع آوری زبال��ه ها را هم کاهش

 می دهد.امروزه بیش از 51 درصد زباله های جمع آوری شده 
از منازل مسکونی یا بازیافت می شوند و یا تبدیل به کمپوست 

می گردند.
در حقیقت در س��ال 2007 بود که برنامه های جداس��ازی 
اجباری زباله های تر و خشک شهر مونکتون به بازیافت بیش 
از 11000 تن از ضایعات وس��ت مورلند-آلبرت کمک کرد و 
در میان زباله های بازیافتی می ش��د موادی از قبیل کارتن، 
کاغذ،کارتن های شیر، پالستیک،ضایعات الکترونیکی، مواد 

فلزی و حتی کفش کتانی های کهنه را دید.
چطور زباله های خود را جداسازی نمایم؟

برای این کار یک برنامه دو مسیره ساده وجود دارد:کیسه های 
سبز برای زباله های قابل کمپوس��ت شدن و کیسه های آبی 

برای زباله های قابل بازیافت.
سبز

اگر زباله چسبناک،آلوده،کثیف یا خاکی باشد،آن را در کیسه 
 س��بز بگذارید.زباله های سبز ش��امل تمامی عناصر غذایی،

 بسته بندی های غذایی آلوده، محصوالت بهداشتی،ضایعات 
باغی، حوله های پارچه ای و الیاف��ی و دیگر عناصر آلوده ای 

هستند که مواد قابل بازیافت را آلوده خواهند نمود.
آبی

زباله خشک را در کیسه آبی بگذارید.زباله های آبی زباله هایی 
هستند که تر یا آلوده نیستند.این زباله ها چیزهایی هستند 
که یا راحت آبکش��ی می ش��وند و یا به صورت خشک تمیز 
می گردند.م��واد قابل یا غیر قابل بازیافت، تم��ام انواع کاغذ، 

کارتن،بطری ها، قوطی ها و غیره زباله های آبی هستند.
فهرس��ت کامل زباله های تر و خشک در بسیاری از سایت ها 

آمده است.این فهرست ش��امل عناصری است که باید در هر 
کیسه گذاشت.فهرست ها را شهرداری ها هم دارند؛به عالوه 
از طرف خیلی از ش��رکت های خصوصی هم م��ی توانند در 

اختیار قرار گیرند.
آیا کیسه های مورد استفاده محدودیت وزن و اندازه دارند؟

وقتی کیس��ه ها خیلی س��نگین باشند برای ش��ما، اعضای 
خانواده یا جمع کننده، مخاطرات ایمنی ایجاد می نمایند.در 
یک روز معمولی جمع کننده زباله شما 10 تن متریک آشغال 
را که معادل دو فیل است بلند می کند.بار خودتان و دیگران 
را با اطمینان از اینکه هیچ کیسه ای وزن بیش از 20 کیلوگرم 
ندارد کاهش دهید.به عنوان قاعده ای سر انگشتی کیسه باید 

بتواند توسط یک دست برداشته شود.
آیا من می توانم دو ظرف داشته باشد و یکی را به صورت 

سبز و دیگری را به صورت آبی عالمت گذاری نمایم؟
ظروف زباله می توانند برای ذخیره زباله های داخل کیس��ه 
تقسیم شده مورد استفاده قرار گیرند ولی به دالیل تندرستی 
و ایمنی زباله هایی که داخل کیس��ه نیستند،از داخل ظروف 

جمع نخواهند گردید.
در یک روز معمولی جمع کننده زباله شما 10 تن متریک زباله 
که معادل دو فیل است را بلند می کند.اگر شما کیسه هایتان 
را داخل زباله دان یا ظروفی دیگر قرار دهید، وزن آن موقع پر 
بودن نباید بیش از 15 کیلوگرم باشد.ظروف زباله مشکل تر از 
کیسه ها بلند می شوند و باید سبک تر باشند تا جلوی سنگین 

بودن برای پرسنل بلند کننده را بگیرند.
آیا من می توانم نوع دیگری از کیسه ها را داشته باشم 

و آنها را به آبی یا سبز عالمت گذاری نمایم؟

خیر!تمامی زباله ها باید در کیسه های مناسب شفاف سبز یا 
آبی قرار داده شوند.به دالیل ایمنی بازیافت نمی تواند در مورد 
کیسه های غیر شفاف فرآیند شود.گروه جمع آوری باید بتواند 
داخل کیس��ه ها را ببیند و بتواند به س��ادگی هر خطر بالقوه 
همانند شیشه های شکس��ته، مواد نوک تیز یا مواد کوچک 

خطرناک را شناسایی نماید.
چرا کیسه ها باید شفاف سبز یا آبی باشند؟

شفافی این کیس��ه ها یک مالحظه مهم شهری است:ایمنی 
 س��اکنین و گروه جمع آوری.ش��فافیت کیس��ه ه��ا به گروه 
 جمع آوری کم��ک می کن��د که هر خط��ر بالق��وه همانند

 شیشه های شکسته، مواد نوک تیز یا مواد کوچک خطرناک 
را شناسایی نمایند.رنگ های سبز و آبی کمک می کنند که 
زباله های تر و خش��ک به راحتی شناس��ایی گردند و نیاز به 
آنالیز محتویات در پی��اده روها یا تاسیس��ات بازیافت وجود 

نداشته باشد.
چطور زبال�ه های حی�اط را دور بریزم؟)برگ ها،هرس 

شده های باغچه،ترکه ها و شاخه ها و ...(
ضایعات باغی قابل کمپوست شدن هستند و زباله تر به حساب 
می آیند.این زباله ها در کیسه های سبز شفاف قرار می گیرند 

و یا در حیاط خلوت تبدیل به کمپوست می شوند.
آیا من می توانم از کیس�ه های روش�ن ب�رای برگ ها 

استفاده کنم؟
خیر!به منظور نگه��داری دوام و بقا، تنها کیس��ه های مجاز 
زباله سبزها و آبی های شفاف هس��تند.برگ ها نیاز دارند که 
در سبزهای شفاف ریخته شوند.کیس��ه های سبز شفاف در 
دس��ترس هس��تند و می توانند از مغازه های خرده فروشی 

خریداری گردند.
 آیا م�ن می توانم ش�اخه ه�ا را ب�دون ق�رار دادن در

 کیسه های شفاف سبز دور بریزم؟
بله!ش��اخه ها می توانند ب��دون قرار گرفتن در کیس��ه های 
 شفاف سبز دور ریخته شوند.ش��اخه ها باید در پیاده رو و در

 دسته هایی که بیش از 60 س��انتیمتر طول و 60 سانتیمتر 
عرض ندارند ریخته شوند)دو فوت طول و دو فوت عرض(

آیا تمامی کارتن ها نیاز دارند که در کیسه آبی شفاف 
قرار داده شوند؟

تکه های بزرگ و حجیم کارتن ها نیاز ندارند که در کیسه های 
به قدر کافی بزرگ قرار گیرند.بنابراین لزومی نیست که آن ها 
تخت و دسته بندی شوند و به ابعادی )طول،عرض و ارتفاع( 
که بیش از 60 سانتیمتر یا دو فوت نیست در بیایند!تکه های 
کوچک کارتن ها نیاز دارند که در کیس��ه های ش��فاف آبی 

واقع شوند.
از کجا می شود کیسه های مناسب را خریداری نمود؟

کیس��ه های ش��فاف س��بز و آبی در اغلب خرده فروشی ها 
موجودند.آن ها بنا بر نیاز مصرف کننده ها دارای تنوع اندازه 

هستند.
 آیا م�ن هنوز م�ی توان�م از کیس�ه ه�ای پالس�تیکی 

خوار و بار فروشی ها برای ریختن زباله ها استفاده کنم؟
زباله ها باید در کیسه های شفاف س��بز یا آبی ریخته شوند.

ماش��ین ها و ابزار آالت جور کننده، قادر نیستند کیسه های 
در بس��ته کوچک تر همانند کیسه های پالس��تیکی خوار و 
 بار فروش��ی ها را باز کنند.بنابراین در عمل مقدار موادی که 
می تواند جور و بازیافت شود کاهش پیدا می کند. بهترین کار 

خالی کردن محتویات سطل زباله دارای کیسه کوچک تر به 
داخل کیسه شفاف سبز یا آبی است و پس از آن کیسه خالی 
ش��ده از محتویات برای بازیافت به داخل کیس��ه آبی شفاف 

انداخته می شود.
اگر شما می خواهید کیس��ه های خوارو بار فروشی اضافی را 
دفع و بازیافت نمایید، آن ها را برای بازیافت در کیس��ه های 
 ش��فاف آبی قرار دهید.اغلب مغازه های خوار و بار فروش��ی 
 س��طل هایی دارن��د که ش��ما می توانی��د به قص��د بازیافت
 کیسه های خوار و بار فروشی پالستیکی را به آن ها برگردانید.

از این گذشته امروزه کیسه های قابل استفاده مجدد به فروش 
می رسند که ساالنه چندین میلیون کیسه پالستیکی را دور 

از اماکن دفن نگاه می دارند.
آیا زباله های من در ماشین های جمع آوری زباله جدا 

نگه داشته می شود؟
بله!زباله های جور شده شما در ماشین های جمع آوری جدا 
نگاه داش��ته می ش��ود.تمامی کامیون های جمع آوری زباله 
دو بخشی هس��تند که در کنار هم واقع شده اند!بخش هفتاد 
درصدی به جمع آوری زباله های خشک و بخش سی درصدی 
به جمع کردن زباله های تر اختصاص دارد.تمامی زباله های 
تر و خشک در جای مخصوصش��ان در کامیون بارگیری می 
 شوند و جدا نگهداری می گردند.هر طرف کامیون جمع آوری 
می تواند جداگانه باز شود و زباله های تر و خشک را در جای 

ویژه شان که مثال تاسیسات بازیافت است تخلیه نماید.
 آی�ا آپارتم�ان ه�ا و اماک�ن تج�اری مجبورن�د ک�ه

 زباله هایشان را جدا کنند؟
وفق قانون اول اکتبر 2006 آپارتمان های با 5 واحد یا کمتر 
ملزم به جداسازی زباله ها هستند.تا این زمان آپارتمان هایی 
با واحدهای بیشتر و اماکن تجاری الزامی به جداسازی زباله 
ندارند.بخش خصوصی در قبال جمع آوری این زباله ها متعهد 
هستند.خیلی از آپارتمان ها و اماکن تجاری به طور داوطلبانه 

در برنامه های جداسازی تشریک مساعی می نمایند.
مج�ازات گ�وش نک�ردن و ع�دم اجابت درخواس�ت 

مسئوالن چیست؟
شهر مونکتون سیستمی دارد که ترکیبی از گام های زیر است.

این اختیارات فقط برای اینکه ش��هر را تمیز و بهداشتی نگه 
دارند به عنوان آخرین دسته بندی مورد توجه واقع شده اند.

اولین بار ک��ه فرد یا صاح��ب خانه زبال��ه اش را در جای غیر 
مجاز پیاده رو می گذارد، زباله اش در پشت سر یک برچسب 
نارنجی قرار می گیرد که متذکر می گردد که او باید زباله اش 
را بردارد،به درستی تفکیک نماید و در هفته بعدی دوباره سر 

جای مقرر بگذارد.
اگر 24 ساعت بعد از برچسب زنی کماکان زباله در جای غیر 
مجاز قرار داشت،متخلف به میزان 100 دالر جریمه خواهد 
گردید. در این باره یک ش��ماره تلفن 24 س��اعته وجود دارد 
که ساکنین را قادر می س��ازد ضمن مطرح ساختن سواالت، 
مسئوالن را از دارا بودن همس��ایه های متخلف که زباله های 

خود را در جای بدی می گذارند آگاه نمایند.

دریچه

مدیرکل دفتر مدیریت به هم پیوس��ته منابع آب حوضه 
آبریز ف��الت مرکزی، قره قوم و مرز ش��رقی از خالی بودن 

حدود 80 درصد مخزن سد زاینده رود خبر داد.
 مهرزاد احسانی با بیان این مطلب گفت: هم اکنون 1450 
میلیون مترمکعبی سد زاینده رود خالی است و با توجه به 
پیش بینی های صورت گرفته از وضعیت بارش و میزان آب 
ورودی به س��د زاینده رود و از طرف دیگر مصارف شرب، 
کشاورزی، محیط زیس��ت و صنعت، استان های ذی نفع 
طی ماه های باقی مانده تا پایان سال آبی، شرایط سختی را 
در این حوضه، پیش رو دارند.وی با اشاره به اینکه، حوضه 
زاینده رود براساس بارش ها به دو قسمت تقسیم می شود، 
اظهار داشت: در حوضه باالدست سد زاینده رود، بارش ها 
و روان آب ها وارد س��د زاینده رود می شود ولی در حوضه 
پایین دست سد که به قسمت شرق و غرب اصفهان و تاالب 
گاوخونی مربوط می شود وضعیت بارش ها به مراتب بدتر 

از حوضه باالدست است.
احس��انی میزان بارش ها را از ابتدای س��ال آب��ی تا پایان 
فروردین 95 در ایس��تگاه »چلگرد« به عنوان ایس��تگاه 
شاخص 1184 میلی متر ذکر کرد و یادآور شد: نسبت به 

دوره مشابه در سال آبی قبل حدود 22 درصد و نسبت به 
میانگین بلندمدت حدود 9 درصد کاهش بارش داشته ایم.

وی افزود: در قس��مت پایین دست سد زاینده رود شرایط 
خوبی حاکم نیس��ت و در اصفهان و ش��رق این اس��تان 
وضعیت بارش ها بسیار نامناسب اس��ت، به طوری که در 
ایس��تگاه »ورزنه« در نزدیکی تاالب گاوخونی حدود 18 
میلی متر و در ایستگاه شرق اصفهان حدود 40 میلی متر 
بارش داش��تیم که کاهش ها در ورزنه نسبت به متوسط 
بلندمدت به 74 درصد نیز رس��یده اس��ت.مدیرکل دفتر 
مدیریت به ه��م پیوس��ته منابع آب حوض��ه آبریز فالت 
مرکزی ایران با بیان این مطلب که این شرایط باعث شده 
ضمن کاهش رطوبت خاک، بخشی از کشت های منطقه 
که در زمستان و اوایل بهار بایستی از طریق بارندگی تأمین 
آب می شدند، انجام نشود گفت: با این توصیف، همه نیاز 
آبی محص��والت زراعی باید از طریق آب س��د زاینده رود 
تأمین شود.وی با اش��اره به این که در حوضه زاینده رود 
در طول س��ال آبی یک دوره طالیی چهار ماهه )اسفند، 
فروردین، اردیبهش��ت و خرداد( را داری��م، گفت: تقریبا 
65 درصد کل آورده��ای زاینده رود در ای��ن چهار ماه و 

35 درصد مابقی در 8 ماه باقی مانده سال اتفاق می افتد.
احس��انی در ادامه افزود: برای ارزیابی دقیق میزان حجم 
آب س��د زاینده رود باید منتظر چهار ماه کلیدی یاد شده 
باشیم، ولی در حال حاضر با توجه به سپری شدن دو ماه 
از این چهار ماه، حدود 80 درصد مخزن سد زاینده رود تا 
انتهای فروردین 95 خالی اس��ت که امیدواریم باران های 
دو ماه باقیمانده از چهار ماه کلیدی بتواند شرایط بهتری 

را نصیب زاینده رود کند.
وی در خص��وص تغییرات آب تخصیصی این س��د گفت: 
در میزان تخصیص مصارف آب شرب برای اصفهان 315 
میلیون و برای یزد 65 میلی��ون متر مکعب آب تخصیص 
داده ایم.مدیرکل دفتر مدیریت به هم پیوس��ته منابع آب 
حوضه آبریز فالت مرکزی ایران با بیان اینکه در ش��رایط 
س��خت کمبود آب، حج��م معینی برای محیط زیس��ت 
حوضه اختصاص داده شده گفت: سد زاینده رود از جمله 
سدهایی است که برای آن ردیف مصارف زیست محیطی 
پیش بینی شده و حدود 86 میلیون مترمکعب از مصارف 
آب سد زاینده رود، برای اهداف و مصارف زیست محیطی 

در نظر گرفته شده است.

سواالت رایج
 درباره جداسازی زباله ها

سدزاینده رود فقط 20 درصد ذخیره دارد؛

شرایط سخت آبی پیش روی اصفهان 

فرناندو دو نورون ها - برزیل بورا بورا - پلی نزی فرانسه پوکت – تایلند



5روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1848 | شنبه11 ارديبهشت 1395| 22 رجب 1437

Society,Cultural  Newspaper No.1848 | April 30.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER pedriyan.zayanderoud@gmail.com

مديركل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان:

همايش « مهارت آموزى و اشتغال در ايران »، مردادماه برگزار مى شود

اخبار كوتاه

پرسه در شهر

خبر

ــه انحرافات موجود  ــا بيان اينك ــيون اجتماعى مجلس ب عضو كميس
ــهيالت محروم  ــردم را از دريافت تس ــور، م ــى كش ــتم بانك در سيس
ــت، گفت: نظام بانكى عادت كرده است كه پول هاى مردم را  كرده اس

جذب اما صرف كاسبى خود كند.
مجتبى رحماندوست درباره برخى اظهارات مبنى بر امكانپذير نبودن 
ــن، اظهار كرد: اگر  ــون تومانى ازدواج به زوجي اختصاص وام20 ميلي
ــتم بانكى گرفته مى شد، امروز شاهد  از ابتدا، جلوى انحراف در سيس
ــه وام ازدواج  ــدن اراي ــراد مبنى بر غير عملياتى ش تصورات برخى اف
نبوديم. اين نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى افزود: نظام بانكى 
ــت كه گره خوردن اين 2 كارمزد باعث  ــور داراى 2 كارمزد اس در كش

شده، عده اى گمان كنند كه نمى توان وام ازدواج به جوانان پرداخت.
ــوراى اسالمى تصريح كرد: آنچه  عضو كميسيون اجتماعى مجلس ش
كه در سطح دنيا رواج دارد، اخذ كارمزد از پول هاى جذب شده مردمى 
ــت كه مبلغى نيز به عنوان سود  براى فعاليت هاى اقتصادى بانكى اس
ــود؛ عالوه بر اين، در سيستم  پول، به صاحبان حساب پرداخت مى ش
ــود كه تنها كارمزد به ازاى آن  ــورمان وام هايى ارايه مى ش بانكى كش
ــده كه به وام قرض الحسنه مشهور است؛ به عبارتى  از مشترى اخذ ش
ــترى اخذ نمى كند و تنها  ــده از مش ــودى از بابت وام ارايه ش بانك س
به ازاى خدمات بانكى حق الزحمه اى به عنوان كارمزد از وام گيرندگان 

دريافت مى كند.
ــتم بانكى براى اجراى اين  ــفانه، هيچگاه سيس وى تصريح كرد: متاس
ــات برنامه ريزى  ــنه، اقدام ــالمى يعنى قرض الحس بخش از احكام اس
ــت؛ به همين دليل، بانك ها در ارايه تسهيالت  شده اى انجام نداده اس
ناتوانند. رحماندوست با انتقاد از اينكه نظام بانكى عادت كرده، پول هاى 
مردم را جذب اما صرف كاسبى خود كند، تاكيد كرد: بايد نظام بانكى 
كشور به 2 نوع بانك بنگاه اقتصادى و بانك قرض الحسنه تقسيم شود 
تا رفع مشكالت مردم در اولويت بانك هاى قرض الحسنه قرار گيرد كه 
البته در راستاى رفع مشكالت مردم و اينكه بازپرداخت اين وام ها ربوى 

نشود بايد با سود 2 الى 4 درصد باشد.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى با يادآورى تاكيدات 
ــه وام هاى ازدواج  ــر افزايش جمعيت، گفت: اراي مقام معظم رهبرى ب
ــود زمينه براى ازدواج جوانان  ــهيالت اين چنينى، باعث مى ش و تس
ــدن منويات مقام معظم رهبرى مهيا شود زيرا  و درنهايت اجرايى ش
در غيراين صورت، جوانان با مشكالت زيادى در زمينه ازدواج مواجه 

خواهند شد.
رحماندوست، با تاكيد بر ضرورت نظارت مجلس بر اجراى قانون مصوب 
ــن، تصريح كرد:  ــون تومانى به زوجي ــى بر ارايه وام20 ميلي خود مبن
مجلس بايد از ظرفيت نظارتى خود به شكل جدى ترى استفاده كند و 
نظارت بر قوانين را به شكلى انجام دهد تا منجر به اجراى قوانين شود 
بنابراين در صورت نياز، مجلس نسبت به عملكرد بانك ها به زوج هاى 

جوان نظارت خواهد كرد.

عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى:

عملكرد بانك ها در ارايه وام ازدواج 
پيگيرى مى شود

ــزارى پنجمين همايش  ــتان اصفهان از برگ مديركل آموزش فني و حرفه اي اس
ــال  ــتغال در مردادماه س ملى و چهارمين همايش بين المللى مهارت آموزى و اش
ــن همايش ملي و  ــه برگزارى پنجمي ــاره ب جارى خبر داد. ابوطالب جاللى با اش
چهارمين همايش بين المللي « مهارت آموزي و اشتغال » در مرداد ماه سال جاري، 
ــر مديريت دانش در حوزه  اظهار كرد: ترويج فرهنگ مهارت آموزى در جامعه، نش

مهارت آموزى، توسعه ارتباطات سازمان در سطح ملى و بين المللى، فراهم كردن 
زمينه مشاركت صاحب نظران داخلى و بين المللى در حوزه مهارت آموزى و اشتغال 
و شناسايى چالش هاى امروز و فرداى حوزه مهارت آموزى و اشتغال از جمله اهداف 
برگزاري اين همايش در 2 بعد ملى و بين المللى در ايران است. وى افزود: پنجمين 
ــتغال در ايران  ــن همايش بين المللي مهارت آموزي و اش همايش ملى و چهارمي
ــه اى، آموزش هاى فنى  ــاى فنى و حرف ــاي تضمين كيفيت آموزش ه در محوره
ــور از تحصيل  ــى كش ــا رويكرد تقاضا محور، چالش هاى نظام آموزش و حرفه اى ب
ــاركت ذى نفعان، فرهنگ  ــعه آموزش هاى فنى و حرفه اى با مش تا اشتغال، توس
ــارت آموزى،  ــت اجتماعى، مه ــى و امني ــاد مقاومت ــوزى، اقتص كار و مهارت آم
ــعه، آموزش هاى فنى و حرفه اى  توسعه كارآفرينى، اشتغال در برنامه ششم توس
ــاوره و هدايت آموزشى، رويكرد حياتى  در عصر فناورى اطالعات و ارتباطات، مش
در فرصت هاى شغلى، آينده پژوهى و باز انديشى در آموزش هاى فنى و حرفه اى با 
ــود. مديركل آموزش فني و حرفه اى استان  رويكرد ملى و بين المللى برگزار مى ش
ــال چكيده  ــن همايش تصريح كرد: مهلت ارس اصفهان درخصوص زمانبندى اي
مقاالت 31 ارديبهشت ماه جارى، مهلت ارسال مقاله كامل 31 خرداد ماه و زمان 

برگزارى همايش مردادماه سال 95 است.

ــاره تظاهر پيدا  ــه يك ب ــت كه ب ــك رفتار اجتماعى اس « مد » ي
مى كند و به تغيير ناگهانى سليقه در افراد منجر مى شود و معموال 
با فرهنگ و آداب و رسوم خانواده و جامعه اى كه فرد در آن زندگى 
ــابقه و قدمت از اصول و قواعدى  مى كند و ملزم است بر حسب س

پيروى كند، در تضاد و تناقض بسيار است.
البته مدگرايى به خودى خود پديده اى ناپسند يا عجيب و غريب 
ــليقه اى فرهنگى يا اجتماعى  ــا مد نوعى الگوى س نيست، چه بس
ــت، اما آيا  ــوم نبوده اس ــت كه بيش از اين مرس بديع و تازه اى اس

بودنش است؟بى شك بديع بودن آن به معناى نامطلوب 
ــليمى مى پذيرد  كه هر عقل س

ــول و قواعد جديدى  ــدن به اص ــل ش الزمه ترقى و تحول متوس
ــاد كرده و  ــر تنوع ايج ــير زندگى بش ــت كه مى تواند در مس اس
ــود عده اى  ــزون او را رقم بزند، اما اين كه چه مى ش موفقيت روزاف
ــخت آن  ــازگارى با مد و مدگرايى دارند و مخالف سرس ــر ناس س
هستند، داستان بس درازى است كه فقط مى توان به شگفتى هاى 
ــاره كرد  ــانيت آن اش ــان و مقام انس دور از ذهن و گاه به دور از ش
ــرده و موجب درجا زدن  ــان را دچار از خودبيگانگى ك كه گاه انس

در پست ترين و نازل ترين مرتبه انسانيت مى شود.
ــن رفتن قدرت تعقل، ابتكار  مدگرايى افراطى نه تنها موجب از بي
ــيب هاى اجتماعى  ــود بلكه آس ــراد مى ش ــرى در اف و تصميم گي
ــه گاه براى  ــز فراهم مى آورد ك ــى جبران ناپذيرى را ني و فرهنگ

سامان بخشيدن به آن ساليان سال زمان الزم است.
برندبازى و مارك زدگى يكى از اركان مدگرايى است كه متاسفانه 
ــيارى از ايرانيان را در دام خود گرفتار  در سال هاى اخير بس
ــتر افراد جامعه رويكرد  ــت. اين روزها بيش ــاخته اس س
ــارك و اجناس  ــاى م ــتن لباس ه ــى و داش برندپوش
ــه فقط با  ــمند مى دانند ك لوكس را به حدى ارزش
ــتن موبايل، كيف و كفش و  ــيدن لباس، داش پوش
ــان را باور دارند و  وسايل مارك دار است كه خودش
در بين دوستان و آشنايان نيز احساس شخصيت و 
ــراد معيار  ــد. معموال اين اف ــودن مى كنن بزرگ ب
ــه  ــوط ب ــان را من ــاب ش ــاوت و انتخ قض
يدك كشيدن نام هاى پرزرق و برق مارك ها 
ــناخت خويش،  ــى و ش ــد. هويت ياب كرده ان
ــهرت،  ــخصيت خود، جذابيت و ش اثبات ش
برترى جويى و جلب توجه ديگران، عادت به 
مصرف گرايى، حفظ قدرت و پرستيژ و طبقه اجتماعى، نياز به 
منحصربه فرد بودن، پرهيز از شباهت و به چشم آمدن با انتخابى 
ــراد به برند و مارك گرايى  غيرمتعارف از جمله داليل گرايش اف

است.
فناورى هاى نوين ارتباطى و تب مارك بازى

ــه تازگى  ــتند كه ب ــوهر جوانى هس ــهيل و مريم زن و ش س
ــته اند؛ آنها مى گويند: ما نه تنها  ــترك گذاش پا به زندگى مش
ــده  ــاى معروف تبليغ ش ــان را از برنده ــباب زندگى م اس
در شبكه هاى اجتماعى تهيه كرده ايم، بلكه لباس عروس و 
دامادى مان را هم از مشهورترين 
ــه  ــت ك ــاى پايتخ مزون ه
ــهور عرضه  ــاى مش برنده
ــدارى  ــد، خريـ مى كردنـ
ــبك چيدمان  ــه س ــر چ ــم، اگ كردي
ــم كامال  ــان ه ــيون خانه م و دكوراس

به روز و مدرن است...
ــى و  ــگ غرب ــاعه فرهن اش
ــن و  ــى از مهم تري مدگراي
ــتاوردهاى  اصلى ترين دس
برنامه هاى ماهواره اى است. 
ــاى نامتعارف  ــا و مده الگوه
ــده  ــارى تبليغ ش ــش و رفت پوش

ــه اى را براى پذيرش ايجاد  در رسانه هاى ماهواره اى چنان وسوس
ــيار آن در جامعه هستيم بلكه  ــاهد نمود بس مى كند كه نه تنها ش
ــت هم تجربه  ــر و برگرد آن اس ــه نتيجه بى ب ــران هويتى را ك بح
خواهيم كرد؛ بحرانى كه خود زمينه ساز بسيارى از آسيب هاست، 
چه بسا افراد به دنبال فاصله گرفتن از ارزش ها و باورهاى اسالمى و 
بيگانگى با فرهنگ خودى به آسودگى در معرض ابتال به بسيارى 
ــد گرفت و بى ترديد  ــخصى و اجتماعى قرار خواهن از معضالت ش
ــرايط هرروزه مدل لباس،  مد و مدگرايى و تطبيق دادن خود با ش
آرايش موى سر و نوع پوشش، اسباب زندگى و رفاه آن و... از جمله 
آنهاست كه متاسفانه بسيارى از ما با مصاديق زيادى از اين پديده 

روبه رو هستيم.
ــبكه هاى اجتماعى و استفاده مداوم  از سوى ديگر، گستردگى ش
مردم از برنامه هاى مختلف و متنوع برنامه هاى تلفن همراه نيز در 
رواج مارك بازى نقش بسزايى دارد. صفحه شخصى برخى از افراد، 
ــبيه صفحات مجله هاى مد و لباس و دكوراسيون است  بيشتر ش
ــتن عكس هاى  تا يك پروفايل اينترنتى! برخى از كاربران با گذاش
جديد، حال به طور سهو يا عمد، صفحه شخصى شان را به تابلوهاى 
ــل كرده اند، به طور  ــى براى برندهاى مختلف تبدي رايگان تبليغات
ــت كه « با برجسته كردن و نشان  حتم جاى اين پرسش از آنهاس
دادن مارك هاى مورد استفاده خود يا تبليغ آنها چه منفعتى عايد 

شما خواهد شد؟ »
ــى و افراد  ــان، گروه هاى مرجع فرهنگى و سياس گرچه در اين مي
ــرى  ــت س ــث دارند، مثال فقط كافى اس ــه نيز جاى بح فرهيخت
ــران بزنيد،  ــكاران و بازيگ ــخصى برخى ورزش به پروفايل هاى ش
ــه جامعه اى  ــن اين كه در چ ــر گرفت ــدون در نظ معموال اينان ب
ــه بعضى از  ــن مهم ك ــوش كردن اي ــا با فرام ــى مى كنند ي زندگ
ــت  ــتند و ممكن اس ــخصيتى هس جوانان در مرحله الگويابى ش
ــد، در صفحات  ــرار دهن ــود مدنظر ق ــوان الگوى خ آنها را به عن
ــى و مارك زدگى  ــج فرهنگ مصرف گراي اجتماعى خود، به تروي
مى پردازند.  بى شك اين عمل نه تنها اساس نظم اجتماعى را تخريب 
مى كند بلكه به يقين موجب تبعات و پيامدهاى وحشتناكى چون 
ــت  ــته اس ــيار شايس ــود. بس مصرف گرايى و تجمل گرايى مى ش
هر يك از ما به نوبه خود در قبال خود و ديگران احساس مسئوليت 
كنيم و به ترويج مسائل همخوان و هماهنگ با فرهنگ و باورهاى 
دينى خودمان بپردازيم، آنقدر پررنگ شويم كه نقش افراد داراى 

ضعف هاى فرهنگى كمرنگ شده و به حداقل برسد.
چشم بگردانى برند است و برند

ــاژها و مراكز مدرن خريد به قدرى  امروزه برندهاى خاص در پاس
ــيارى از آنها مى توان  رشد و رونق پيدا كرده است كه حتى در بس
به راحتى اجناسى را كه اصل نيست، اما به نام برندهاى معروف به 
ــيارى از افراد بدون هيچ  ــد، پيدا كرد. متاسفانه بس فروش مى رس
اطالع و آگاهى، فقط به صرف شنيدن نام يك برند خاص، خواهان و 
خريدار اجناس تقلبى و بى كيفيتى هستند كه با قيمت هاى گزاف 

هم به فروش مى رسد.
افراد به هواى خريد جنس باكيفيت، متقبل پرداخت هزينه هايى 
ــتر بابت نام هاى چاپى و درج شده روى كاالست  مى شوند كه بيش
ــبت به خريد مارك هاى مختلف تعصب  تا كيفيت آن و گويى نس
خاصى پيدا كرده ايم، فارغ از نوع كيفيت آن جنس، فقط پول اسم 

ــايل  ــم آن برند را پرداخت مى كنيم. از لباس، جواهرات، وس و رس
ــى تلفن همراه گرفته تا كيف و كفش  خانه، خودرو، ساعت و گوش
ــتيم.  و لوازم التحرير فرزندان مان، به دنبال خريد برند خاص هس
ــتن و استفاده از يك  ــبك و رويكرد جديد به زندگى و داش اين س
ــع خانواده ها را دچار زحمت  برند و مارك خاص، در خيلى از مواق
ــواده و هزينه  ــا بدون توجه به درآمد خان ــيار مى كند، چه بس بس
ــايل، صرفا مطالبه كاال مى كنيم و گاه حتى با زيربار  تهيه اين وس
ــت كنيم كه حتى  ــويم مبالغى را پرداخ قرض رفتن حاضر مى ش
ــد جوانان مد و  ــان معتقدن در باورمان نيز نمى گنجد. روان شناس
ــيدن به آرامش  ــى براى رس مدگرايى و مارك پوش بودن را روش
ــى خانواده  ــتن نظام ارزش ظاهرى مى دانند، حال و انطباق نداش
با نظام فرهنگى مرسوم بين جوانان، طرد شدن يا مورد پذيرش قرار 
ــخگو نبودن خانواده  نگرفتن از جانب خانواده و از همه مهم تر پاس
ــترش  ــت كه موجب گس به نيازهاى جوانان، از جمله داليلى اس

مارك زدگى بين جوانان شده است.
محتاج نان شب باشيم، اما مارك بپوشيم

ــت،  ــتوه آمده اس ــرش به س ــبك زندگى دلخواه همس رضا از س
اما مى گويد: شايد باورتان نشود گاهى تا سر برج نشده مجبور هستم 
از مدير يا همكارانم پولى قرض بگيرم. دخل و خرجم اصال با هم جور 
درنمى آيد، چون همسرم به كمتر از مارك قانع نمى شود. پوشاك 
ــى مارك دار، اغذيه  مارك دار، لوازم خانگى مارك دار، لوازم آرايش
مارك دار، اسباب بازى مارك دار و...؛ ديگر كارد به استخوانم رسيده 
است... در نتيجه بسيارى از تحوالت عميق اجتماعى، سبك زندگى 
و ارزش ها و باورهاى ما ايرانيان در حال تغيير و تحول شگرف است. 
جاى تاسف است مردم كشورمان در عين فرياد عرق وطن  دوستى، 
ــيدن  هنوز جنس چينى را به ايرانى ترجيح مى دهند و براى پوش
ــتن كاالى مارك دار در منزل، با هم رقابت  لباس مارك دار يا داش
ــت كه مارك پسند  ــان اين اس مى كنند و جالب تر آن كه افتخارش
ــهورترين برندهاى خارجى  ــتند و براى اين كه بتوانند از مش هس

استفاده كنند، حاضرند از شكم خود و خانواده هم بزنند.
ــت، اما  ــاى پرزرق و برق محروم اس اگرچه اجناس ايرانى از نام ه
ــت كمى از اجناس خارجى  در بيشتر مواقع به لحاظ كيفيت دس
ــه  ــازار رقابت با اجناس خارجى هميش ــفانه در ب ندارد، اما متاس
ــته و  ــود را آن طور كه شايس ــاص خ ــى آورد و متقاضى خ كم م
ــت، پيدا نمى كند و بى ترديد اينجاست كه توليدكننده  بايسته اس
ــازار كند كه  ــمى روانه ب ــد خود را با اس ــت تولي ايرانى مجبور اس
ــد و چه نامى بهتر از يك برند بنام و پرفروش!  ــته باش خريدار داش
ــدن به يكى از همين برندهاى معروف و اسم و رسم دار  تسليم ش
ــبب نوع تبليغات خود در رده هاى اول قرار  كه توانسته است به س
ــت تا با نام چاپى به اسم  بگيرد، حداقل كار توليدكننده ايرانى اس
ــازار كند. اجناس فيك، اجناس  اين برندها، اجناس خود را روانه ب
ــان خورده است، همان اجناس  ايرانى كه مهر فيك بر پيشانى ش
ــت كه با نام هاى ايرانى خريدارى ندارد،  ــته ايرانى اس بخت برگش
اما با فروختن هويت خود به يكى از اين برندها، نه تنها ارزش پيدا 
ــر از كاالى آن برند خاص  ــش و حتى بهت مى كند بلكه بيش از پي
به چشم مى آيد و خريدار پيدا مى كند. به راستى اين حقيقت تلخ، 
ــت، كاش بپذيريم مرغ همسايه  نتيجه كدام انديشه و منش ماس

هميشه غاز نيست!

پارك خودرو در پياده رو ها يا محل عبور عابر پياده معضلى است كه با وجود وضع 
ــق تبصره 6 ماده 96 و تبصره 1 ماده 55  قوانين و مجازات همچنان ادامه دارد. طب
قانون شهرداري ها  پارك خودرو در پياده رو از مصاديق سد معبر محسوب مي شود. 
ــد معبر با هر عنوان ممنوع و مشمول جريمه  طبق راى 11 ديوان عدات اداري، س
ــيدگي به تخلفات رانندگي، پليس مي تواند  ــاس ماده 12 قانون رس است و براس
با صاحبان وسيله پارك شده در محل پياده رو برخورد قانوني كند و عالوه برجريمه 

راننده خاطي، خودرو را با جرثقيل به پاركينگ منتقل كند.
با دانستن اين قانون و مجازات، دليل اينكه همچنان و هر روز انواع وسيله نقيله را 
مي بينيم كه در مسير اصلي عابرپياده توقف كرده يا با رد شدن در پياده رو ايجاد 
ــت ؟ چقدر در اين زمينه فرهنگ سازي شده؟ آيا قانون  مزاحمت مي كنند، چيس
ــت؟ يا اينكه مردم رعايت قوانين را از اصول  ــده ضعف دارد و اجرايي نيس وضع ش

شهروندي و شهرنشيني نمي دانند؟
ــيله خود در پياده رو را امنيت  جالب آن است كه رانندگان خاطي دليل پارك وس
ــد را به خطر  ــن و نيازمن ــان كودكان و افراد مس ــتر مي دانند. امنيتي كه ج بيش

انداخته است . 
ــور، حدود50 درصد تصادفات و  طبق آمار ارايه شده سازمان پزشكي قانوني كش

كشته شدگان درون شهري مربوط به عابران پياده است.
به نظر مي رسد يكي از بهترين راه حل هاي اجرايي، فرهنگ سازي در اين زمينه 
باشد؛ فرهنگ سازي هم در خصوص رانندگي و هم در خصوص عبور و مرور عابران 

پياده.
همان قدر كه عبور وسايل نقليه داراي اعتبار و اهميت است به همان اندازه عابران، 
ــد، به طوري كه  ــتفاده از معابر ويژه خود را دارن ــواران و... نيز حق اس دوچرخه س
ــداي ديگري كرد. بعضي از  ــده را ف نمي توان حقوق هيچ كدام از گروه هاي ياد ش
عابران پياده فكر مي كنند كه در معابر درون و برون شهري يعني كوچه و خيابان و 
جاده همواره حق تقدم عبور با آنهاست و رانندگان وسايل نقليه موظفند به محض 
ــتباه است، بلكه  ــتند در صورتي كه اين تصور اش ــاهده آنها ترمز كرده و بايس مش
ــتي عالوه بر رعايت قوانين و مقررات مربوطه نكات ايمني را  عابران پياده هم بايس

مورد توجه قرار دهند. 
ــهروندى را  ــيله نقليه و هم عابران پياده بايد حقوق و وظايف ش هم رانندگان وس

بشناسند و به آن عمل كنند تا در شهر كمتر شاهد حوادث دلخراش باشيم. 
با توجه به اين گزارش ضرورت آگاهى رسانى و هماهنگى دستگاه هايى متولى مانند: 

صداوسيما، نيروى انتظامى و شهردارى ها به خوبى ديده مى شود.

قانون گريزي ممنوع ؛

 لطفا پارك نفرماييد

معاون آموزش و پرورش اعالم كرد؛

هر 15 دانش آموز، يك ساعت مشاوره
رييس سازمان غذا و دارو؛

عطارى ها محل فروش متادون
معاون آموزش متوسطه وزيرآموزش و پرورش با بيان اينكه به ازاى هر 15 دانش آموز يك ساعت نيروى مشاور 

به مدارس تعلق مى گيرد، گفت : 43 درصد مدارس كشور ظرفيت كمتر از50 دانش آموز دارند.
ــاى ادارات مشاوره با بيان اينكه  على زرافشان درگردهمايى معاونان آموزش متوسطه سراسر كشور و روس
ــت، گفت : ستادى بر  ــطه صرف برنامه ريزى براى پايه دهم شده اس بخش عمده فعاليت هاى دوره متوس
ــاس برنامه هاى زمان بندى و پيگيرى امور در وزارت  ــتقرار پايه دهم و تقسيم كار براس اين اساس براى اس
ــت و بخش هاى مختلف آموزش و پرورش بسته به ماموريت اصلى خود  آموزش و پرورش تشكيل شده اس
بخشى از اين كارها را پيگيرى و مديريت مى كنند. وى افزود: ميزگردهاى تخصصى وكارگاه هاى آموزشى 
در حوزه هدايت تحصيلى و همچنين استقرار پايه دهم تشكيل شده و گزارش آن در اين گردهمايى دو روزه 

به مديران كل ارايه شده كه مى تواند چراغ راهى براى ادامه فعاليت ها باشد. 
ــطه وزيرآموزش و پرورش ادامه داد: يكى از مهم ترين بخش هاى كميته استقرار پايه  معاون آموزش متوس
ــرفصل هاى برنامه درسى اين پايه و آموزش معلمان آن است كه  دهم ساماندهى نيروى انسانى براساس س
انجام آن نياز به اعتبار الزم و برگزارى آموزش هاى كوتاه مدت دارد. زرافشان اضافه كرد: يكى از نكات مهم 
در ساماندهى نيروى انسانى تمركز و چالش هدايت تحصيلى براساس چهار عامل استعداد، عالقه، نياز جامعه 
ــت و بنابراين بايد مديران  ــت كه براى هر استان اين چهارعامل متفاوت اس و امكانات آموزش و پرورش اس
مدارس و كارشناسان آموزشى و مشاوره مناطق استان ها نسبت به اين عوامل در توزيع متوازن شاخه ها و 

رشته هاى تحصيلى اقدام كنند.
ــطه وزيرآموزش و پرورش اجراى هدايت تحصيلى را نياز به فراهم بودن ابزارها و افراد  معاون آموزش متوس
عنوان كرد و افزود: براى تامين اين نيازها حمايت بخش هاى مختلف آموزش و پرورش مورد انتظار است و 

براى بررسى عوامل دخيل درهدايت تحصيلى نيازمند نرم افزار جامع در اين حوزه هستيم.

رييس سازمان غذا و دارو با انتقاد از فروش متادون در عطارى ها گفت: همان طور كه هيچ وقت مجوز 
ــيگار صادر نمى كنيم، نمى توان به عطارى ها نيز مجوز فروش دارو داد و اين كار فقط  براى فروش س

به عهده داروخانه ها است، بنابراين فعاليت علمى و تخلف تفاوت دارد.
ــت اظهار داشت: سياست وزارت بهداشت  رسول ديناروند رييس سازمان غذا و داروى وزارت بهداش
ــت و در اين باره هيچ مشكلى  ــتفاده از گياهان دارويى و داروهاى گياهى اس توسعه طب سنتى و اس

وجود ندارد، اما آنچه ما شاهد آن هستيم تخلفات جدى است كه در برخى عطارى ها اتفاق مى افتد.
ــى تركيبى  ــد داروهاى گياه ــوز، تولي ــى بدون مج ــه داروهاى گياه ــزود: اراي ــاره اف وى در اين ب
با مواد شيميايى و فروش انواع مواد مخدر و متادون مواردى از تخلفات اين عطارى ها هستند كه بايد 
ــتان ها به دليل همكارى مطلوب تعزيرات و  ــود. ديناروند گفت: در برخى اس با آنها برخورد جدى ش
دستگاه قضايى با ما، اين مشكل تا حد زيادى تحت كنترل درآمده و شرايط بهترى حاكم شده است، 

اما در برخى ديگر از استان ها كه اين همكارى وجود ندارد، اوضاع چندان مطلوب نيست.
معاون غذا و داروى وزارت بهداشت با ذكر اين نكته كه در سياست هاى وزارت بهداشت فعاليت علمى و 
تخلف تفاوت دارد، عنوان كرد: در شرايط موجود نمى توانيم به برخى صنوفى كه آموزش الزم را نديدند 

و مدرك ندارند مجوز فعاليت بدهيم كه عطارى ها هم جزو همين صنوف هستند.
ــت براى صدور مجوز الزاماتى وجود دارد و همان طور كه اين  وى در اين مورد افزود: در وزارت بهداش
نهاد هيچ وقت مجوز براى فروش سيگار صادر نمى كند، نمى تواند به عطارى ها هم مجوز فروش دارو 
بدهد و اين كار فقط به عهده داروخانه ها است. ديناروند گفت: ما با عطارى هايى كه در چارچوب كارى 
ــده آنها باشد موظفيم  ــكلى نداريم ولى اگر فعاليت آنها فراتر از كار تعريف ش خود فعاليت دارند مش

برابر قانون با آنها برخورد كنيم.

بودنش است؟بى شك بديع بودن آن به معناى نامطلوب 
ــليمى مى پذيرد  كه هر عقل س

ــن رفتن قدرت تعقل، ابتكار  مدگرايى افراطى نه تنها موجب از بي
ــيب هاى اجتماعى  ــود بلكه آس ــراد مى ش ــرى در اف و تصميم گي
ــه گاه براى  ــز فراهم مى آورد ك ــى جبران ناپذيرى را ني و فرهنگ

سامان بخشيدن به آن ساليان سال زمان الزم است.
برندبازى و مارك زدگى يكى از اركان مدگرايى است كه متاسفانه 
ــيارى از ايرانيان را در دام خود گرفتار  در سال هاى اخير بس
ــتر افراد جامعه رويكرد  ــت. اين روزها بيش ــاخته اس س
ــارك و اجناس  ــاى م ــتن لباس ه ــى و داش برندپوش
ــه فقط با  ــمند مى دانند ك لوكس را به حدى ارزش
ــتن موبايل، كيف و كفش و  ــيدن لباس، داش پوش
ــان را باور دارند و  وسايل مارك دار است كه خودش
در بين دوستان و آشنايان نيز احساس شخصيت و 
ــراد معيار  ــد. معموال اين اف ــودن مى كنن بزرگ ب
ــه  ــوط ب ــان را من ــاب ش ــاوت و انتخ قض
يدك كشيدن نام هاى پرزرق و برق مارك ها 
ــناخت خويش،  ــى و ش ــد. هويت ياب كرده ان
ــهرت،  ــخصيت خود، جذابيت و ش اثبات ش
برترى جويى و جلب توجه ديگران، عادت به 
مصرف گرايى، حفظ قدرت و پرستيژ و طبقه اجتماعى، نياز به 
منحصربه فرد بودن، پرهيز از شباهت و به چشم آمدن با انتخابى 
ــراد به برند و مارك گرايى  غيرمتعارف از جمله داليل گرايش اف

است.
فناورى هاى نوين ارتباطى و تب مارك بازى

ــه تازگى  ــتند كه ب ــوهر جوانى هس ــهيل و مريم زن و ش س
ــته اند؛ آنها مى گويند: ما نه تنها  ــترك گذاش پا به زندگى مش
ــده  ــاى معروف تبليغ ش ــان را از برنده ــباب زندگى م اس
در شبكه هاى اجتماعى تهيه كرده ايم، بلكه لباس عروس و 
دامادى مان را هم از مشهورترين 
ــه  ــت ك ــاى پايتخ مزون ه
ــهور عرضه  ــاى مش برنده
ــدارى  ــد، خريـ مى كردنـ
ــبك چيدمان  ــه س ــر چ ــم، اگ كردي

بررسى داليل و تبعات گرايش به مارك  زدگى؛

وقتى خانواده در تب 
«مـارك» مى سـوزد

درخواست استخدام 10 هزار نيروى انسانى 
در وزارت آموزش و پرورش

ــراى10 هزار نفر را  ــتخدامى ب ــت برگزارى آزمون اس  وزير آموزش و پرورش گفت: درخواس
به سازمان مديريت و برنامه ريزى ارسال كرده ايم.

على اصغر فانى وزير آموزش و پرورش در حاشيه گردهمايى مشترك معاونان آموزش متوسطه 
ــور كه در اردوگاه شهيد باهنر برگزار شد، گفت:  و روساى ادارات مشاوراستان هاى سراسر كش

امسال وزارت آموزش و پرورش آزمون استخدامى برگزار خواهد كرد.
ــتخدامى و جذب10 هزار نفر در آموزش و پرورش را  وى افزود: درخواست برگزارى آزمون اس
ــيم در صورت تصويب نهايى آن  ــازمان مديريت و برنامه ريزى ارسال كرده ايم و در تالش به س

آزمون زودتر از سال گذشته برگزار شود.
ــرى جذب  ــداد10 هزار نفر ديگر از طريق كنكور سراس وزير آموزش و پرورش تاكيد كرد: تع

دانشگاه فرهنگيان مى شوند و دوره هاى تربيت حرفه اى معلمى را مى گذرانند.
ــدادى از  ــت تع ــت: روز 13 ارديبهش ــام معظم گف ــت مق ــه هفته گراميداش ــاره ب فانى با اش
ــت  ــى را قرائ ــوگندنامه معلم ــرى س ــم رهب ــام معظ ــور مق ــان در حض ــجو معلم دانش

خواهند كرد.
ــده  ــوراى عالى آموزش و پرورش تدوين ش ــوگندنامه در ش وى ادامه خواهد داد: متن اين س
و از مهرماه سال تحصيلى 95-96 تعدادى از دانشجو معلمان وارد مدارس شده و عمال به عنوان 

همكارى به تدريس مشغول مى شوند.
وزير آموزش و پرورش درباره رتبه بندى فرهنگيان نيز بيان كرد: ادامه رتبه بندى همكارانى كه 

از لحاظ قانونى مى توانند رتبه بندى شوند در سال جارى انجام مى شود.
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موسیقی  رادیو وتلویزیون

برایاولینباردرکشورمان،»حراجتخصصیفرشدرایران«برگزارمیشود.
فرشایرانیوصحبتازقدمتآنهموارهازمواردموردعالقهشرقشناسان
ایرانیوغیرایرانیبودهاست.لیکندرسالهایاخیرصنعتفرشدستباف
بهعنوانیکصنعتملی،بهعلتکمتوجهی،جایگزینفرشهایماشینیو

حضورفرشهایسایرکشورهاازرونقافتادهاست.
بههمینمنظ��ورخانهحراجمل��یپسازبرگ��زاریدودورهح��راجملی،
تالشداردتابابرگزاری»نخس��تینحراجتخصصیفرشدرایران«توجه
خریدارانوعالقهمندانبهاینهنراصیلایرانیرابهخودجلبکردهواینهنر

رابهجایگاهاصلیخودبازگرداند.
بنابراین»خانهحراجمل��ی«ازمالکینفرشهایدس��تبافنفیسدعوت
میکندتاشناس��نامهوتصویرآثارخودراتاتاریخ15اردیبهش��تبهخانه

اینحراجارسالکنند.

فرهادپالیزدارسرپرس��ترایزنیفرهنگیس��فارتجمهوریاسالمی
ایراندرتوکیوگفت:نمایش��گاهخوشنویس��یایرانتوس��طژاپنیها
باعنوان»مش��ق2016«بانمایش33اث��رازبان��ویهنرمندژاپنی
اس��تادهیس��اکوتس��ونوداو19تنازش��اگردانشبهمدتیکهفته

درتوکیوبرگزارشد.
پالیزدارافزود:ایننمایشگاهازسویدوستدارانفرهنگوهنرایراندر
توکیوبااستقبالچشمگیریروبهروشد.رایزنیفرهنگیاینآمادگی
راداردتاباهنرمن��دانژاپنیعالقهمندبهفرهن��گوهنرایرانیبرای

برگزاریچنیننمایشگاههاییهمکاریداشتهباشد.
خان��متس��ونوداهنرمندوخوش��نویسژاپن��یدربارهنحوهآش��نایی
باخطوفرهنگایرانبابیاناینکهحدودبیس��توپنجس��الاس��ت،
عاش��قزیباییخوشنویس��یای��رانش��دهام،گفت:هن��گامتحصیل
دررش��تهتاری��خمش��رقزمی��ندردانش��گاهواس��دا،زبانفارس��ی
راب��هعن��وانزب��اندومانتخ��ابک��ردهوس��پسب��هخطفارس��ی
عالق��همندش��دم.ب��رای��ناس��اسآم��وزشفارس��یوترجم��هرا
بهم��دتهش��تس��الن��زداس��تادکیم��ین��وریناکام��وراادامه
دادم.ب��اپیگی��ریونام��هن��گاریب��اانجم��نخوشنویس��انایران،
از1988ب��هص��ورتمکاتب��هایب��هم��دتیکس��الونیمزی��رنظر
اس��تادحس��نس��خاوتآم��وزشدی��دم.پ��سازموافقتهمس��رم
درس��ال1991برایآم��وزشبهترودقی��قتربهتهرانس��فرکردم
وبهم��دتدوس��الودهم��اهبهط��ورجدیومس��تمرن��زدمرحوم
اس��تادس��خاوتدرانجمنخوشنویس��انای��رانودرمحضراس��تاد
حمیدغبرانژادتعلیمخطدیدهوس��طوحخوش،عال��یوممتازراطی
کردم.اینهنرمن��دژاپنیگفت:ازس��ال1994همزمانبابازگش��ت
بهکشورمتاکنونبهتدریسزبانفارسیوخوشنویسیایرانمشغول
هستموازسال2006نیزهرسالنمایشگاهخوشنویسیبرگزارکردهام.

موزههنرهایاس��المیبرلیناقدامبهبرگزارینمایش��گاهیبامحوریت
کتابتقرآندرسدههایمختلفکردهاس��ت.ایننمایشگاهکهباعنوان
»کالمرابخوانواحساسکن«برپامیشود،دربردارندهآثاریازسدههای
مختلفدرتمدناسالمیاستکهدرخودآیاتیازقرآنکریمراباخطوط
اسالمیبهنمایشگذاشتهاس��ت.برگزاریایننمایشگاهکهباهمکاری
موسس��هپژوهش��یوعلمیبرلین-براندنبورگانجاممیش��ود،ازنظر
پژوهشهایتاریخیوهنریمیتواندموثرباشد.عالوهبراین،نماییکلیاز
وضعیتخطوطاسالمیدرسدههایمختلفرابهمخاطبانارایهمیدهد.

آی��تاهللمصباحی��زدیدردیدارس��االنهمدی��رانحوزهعلوماس��المی
دانشگاهیانسراسرکشورباتشریححوزهانقالبیوتمدناسالمیونسبت

میانایندو،حوزهانقالبیرامبنایایجادتمدناسالمیدانست.
رییسموسس��هآموزشوپژوهش��یامامخمینی)ره(دردیداربامدیران
حوزههایعلوماسالمیدانشگاهیانبااشارهبهجهادفرهنگی،فهمکاملاز
واژههاییمانندحوزهانقالبیوتمدناسالمیراموردتاکیدقراردادوافزود:
انقالبیبودنیعنیاعتقادبهاس��المیکهتمامابعادزندگیانسانرابیان
میکندوروشناستکهایندیدگاهتفاوتبسیاریبااسالمارتجاعیکه

تنهابانگاهبهامورشخصیوعبادیاسالمراتفسیرمیکند،دارد.
ویافزود:محدودکردناسالمبهعبادتهایشخصیودوریازفعالیتهای
اجتماعیوسیاس��یهمچنینافراطیبودنمانن��دزمانیکهکوزهایکه
فرزندامامازآنآبمینوشیدراآبمیکشیدند،نمونهایازایناقدامات
متحجرانهاس��ت.آیتاهللمصباحیزدیبزرگترینکارامامخمینی)ره(
رااحیایبخشعظیمیازدستوراتاسالمیدرابعادمختلفزندگیانسان
دانستوگفت:باهمیننگاهانقالبی،بایدابعادتمدناسالمیروشنشود.

ویاف��زود:مهمترینتفاوتمی��انتمدنغربیوتمدناس��المی،تحول
دربینشجامعهنسبتبهزندگیوفرهنگاست،بهعبارتدیگراسالمی
بودنتمدنبهآناس��تکهروحجامعه،باورهاوافکاراس��المیشودکه
دراینجاستکهنسبتمیانتمدناسالمیوحوزهانقالبیروشنمیشود.
ویافزود:منظورازرواجتمدناسالمیدرکشورهایدیگر،تحولدرافکار
آنهااستکهاینتحولتوس��طحوزهانقالبیصورتمیگیردواالتغییر

شکلوخانههاچیزیراعوضنمیکند.
آیتاهللمصب��احیزدیباتقدی��رازفعالیتهایحوزههایعلوماس��المی
دانشگاهیاندرس��طحکش��ور،گفت:درجهادفرهنگیودینیکهشما
عهدهدارآنهستید،قدماولاستکهتعابیردرستفهمیدهشدهودرجای
مناسباستفادهشود،بهعنواننمونهالزماستتعبیراتیمانندجامعهآرمانی
اسالمی،حوزهانقالبی،تمدناسالمیوتکتکواژههایمقاممعظمرهبری

توسطامثالشمابررسیوتفسیرشود.

مدیررادیوقرآنرویکردسال95اینرسانهراتوجهویژهبهنوجوانان
دانستوازارایهمشاورهتحصیليومطالعاتيمرتبطباقرآنبهنوجوانان

عالقهمندخبرداد.
محمدحس��ینمحمدزادهگفت:ارایهالگویيازس��بکزندگيقرآني
بهعنوانیکيازمهمترینرویکردهايرادیوقرآندرس��ال94بودو
امس��الهمینرویکردباتاکیدآموزشبرمقطعسنينوجواناندنبال

ميشود.
وياف��زود:برخ��يصاحبنظ��رانوبرنامهری��زان،نوجوان��انرا
باکودکانوحتيجواناناش��تباهميگیرندوازس��ويدیگربسیاري
ازبرنامهریزيه��ايفرهنگيوقرآنيبراينوجوانانفراموشش��دهو
بنابراینمهمترینبرنامههايامسالرادیوقرآنبراساسنیازنوجوانان
طراحيشدهاس��ت.محمدزادهگفت:نوجواناندرمقطعسني12تا
18س��القراردارندوبرنامهه��ايرادیوقرآنبراياینمقطعس��ني
دردوردهنوجوانان12تا15س��الونوجوانان15تا18سالدرنظر
گرفتهميشود.ويازاجرايطرحفراگیرتابس��تانيباعنوان»قرآن،
کتابزندگي«وبرنامههايآموزشيدراینرابطهسخنگفتوافزود:
پاسخگویيبهپرسشهاياینمقطعس��نيیکيدیگرازبرنامههاي

ویژهنوجواناناست.

ام��را...احمدج��و،کارگ��ردانوفیلمنامهنوی��سازآخری��نفعالیته��اي
خوددرب��ارههم��کاريب��اداوودمیرباق��ريبرايس��اختس��ریالفاخر

»سلمانفارسي«خبرداد.
احمدجو،اظهارداش��ت:م��ندرنوش��تنگفتوگوهابهآق��ايمیرباقري

کمکميکنموایشاندرحالنوشتنفیلمنامههستند.
ویدرادامهگفت:درروندساختسریال»سلمانفارسي«،آقايمیرباقري
حتيخودش��انب��هکاردیالوگهاميپردازن��دوماتنه��ادرکارهايدیگر
بهایشانکمکميکنیم.ساختسریالفاخر»سلمانفارسي«ازسال96

شروعميشود.
سالگذشتهمحمدرضاتخشید،مدیرکلامورنمایشسیمادربارهساخت
س��ریالهايفاخرگفتهبود:درساختس��ریالهايفاخر،سریالهايالف
ویژهزیاديازجملهشهیدطهرانيمقدم،سلمانفارسيوکارهايجنگيو
دفاعمقدس��يپیشبینيش��دهاس��تواینتعدادچ��ونازح��دواندازه
توانایيهايس��ازمانصداوس��یماازنظرتعدادوتامینمناب��عماليخارج
بودهاس��ت،شروعبهس��اختس��ریالهابراس��اساولویتهاکردهایم.وي
افزود:دراینمیاندرس��اختسریالهاي»س��لمانفارسي«و»حضرت
موس��ي)ع(«وکارهايجنگيمقداريجلورفتهایمواولویتماایناس��ت
کهبتوانیماینس��ریالهارابهتولیدبرس��انیم.باوجوداینوعده،اماتاخیر
درساختسریالهايفاخرروزبهروزطوالنيترميشد.دراینبینمتاسفانه
فرجا...سلحش��وربهرغمتالشبرايتهیهبودجهس��ریالنتوانس��تپروژه

موسي)ع(راکلیدبزندواسفندماهسالگذشتهبراثربیماريدرگذشت.

یکگروهموسیقیازبوش��هرمردادماهامسالبرایش��رکتدرپنججشنواره
موسیقیمرتبطباآیینهایبومیاقوامجهانعازمفرانسهمیشود.

گروهموس��یقیوآیینهایبومی»لیمر«بوش��هربهسرپرس��تیمحمدرضا
بالدیم��ردادماهامس��البرایش��رکتدرپنججش��نوارهموس��یقیمرتبط
باآیینهایبومیاقوامجهانعازمفرانس��همیشود.دراینجشنوارهکهازدوم
تابیستوششممردادماهبرگزارمیشودهنرمندانوگروههاییازکشورهای
آرژانتین،بالروس،س��احلعاج،فرانس��ه،اس��پانیا،آمریکا،مکزیک،تاهیتی،
تاتارستانحضوردارند.گروه»لیمر«درحالیامس��التوراجراهایتابستانی
خودرادرفرانسهش��روعمیکندکهعالوهبراجرایفرمهایموسیقیآیینی
معمولخود،درنظرداردچندینترانهجدیدکهبرمبنایموسیقیوآیینهای
موسیقاییفرهنگعامهبوشهرآهنگسازیوطراحیش��دهنیزبهاجرابگذارد.
البتهبخشاجراهایبومیاینگروهمنطبقبرآیینهایموسیقاییبومیبوشهر
استکهطیسالیانپیشموضوعپژوهشهایمحمدرضابالدیبودهودربخش
آهنگسازیشدهنیزمبناومعیاربرایویهمینپژوهشهاوشناختیاستکه

برایناساسحاصلشدهاست.
محمدرضابالدیسرپرست،رامتینمرادیبالفمستندس��ازوبرندهسیمرغ
بلورینجشنوارهفیلمفجربرایمستند»رودخانهلیان«،علیبراتیطراححرکت
گروهمش��اورهوطراحیگروه»لیمر«راتشکیلمیدهند.محمدرضابالدی،
عبدالرضااخالقی،حسینکاوه،آرشنادی،میثمعبدالشیخی،محسننوشزادو
محمودشاکردربخشموسیقیودربخشحرکتعلیبراتی،رامکفرخجسته،
نداس��یاس،رضاراد،آرامخلخالی،س��روشکریمینژادوزه��راایزدیحضور

دارند.

علیرضاقربانیخوانندهموسیقیسنتیکنسرتآلبومموسیقی»دختپریوار«
راطیتاریخ19الی22خرداددرتاالروحدتتهرانبرگزارمیکند.

آلب��وم»دختپ��ریوار«رامهی��ارعلی��زادهس��اختهوتنظیمکردهاس��ت.
آلب��وم»دخ��تپ��ریوار«دارای12قطع��هب��هنامه��ای»پردهنش��ین«،
»دریایبیپای��ان«،»مرثی��ه«،»دوس��تتدارم«،»عتابی��ار«،»نگاه«،
»راز«،»دلتن��گ«،»صبحآزادی«،»گمگش��ته«،»س��ودایعاش��قی«و

»دختپریوار«است.
درایناثرازشعرش��اعراننامآورامروزودیروزایراناستفادهشدهوتصنیفها
وترانههاوآوازاینآلبومبرمبنایس��رودههاییازسعدی،عطار،عراقی،سایه،
قیصرامینپور،فریدونمشیری،محمدعلیاسالمیندوشن،محمدعلیبهمنی

وعلیرضاکلیاییکارشدهاست.
علیرضاقربانی،خوانندهآلبوم»دختپریوار«،دربروش��ورآلبومنوشتهاست:
»دختپریوار«محصولافکاروتراوشهایذهنیوروحیمنودوستعزیزم،
مهیارعلیزاده،استکهدرسالهایاخیربیشترومهربانانهتردرکناریکدیگر
زیس��تهایم.انتخابنامآلبوم،برداشتازش��عرزیباواثرگذاراستادمحمدعلی
اس��المیندوش��ناس��تکهدروصفایرانعزیزوآمیختهباجانمانسروده
شدهاست،کههرچهبرایاینسرزمینازدلوجانبهانجامرسانیم،کماستو

هموارهبدهکارآنومردمانشخواهیمبود.«

حراج ملی ایران به سراغ فرش رفت

خوشنویسی ایرانی به روایت 
ژاپنی ها

 نمایشگاهی با محوریت کتابت 
قرآن کریم در برلین

حوزه انقالبی 
مبنای ایجاد تمدن اسالمی است

رادیو قرآن 
به نوجوانان مشاوره مي دهد

ساخت  سریال سلمان فارسی 
در سال 96 شروع می شود

رخ نمایی موسیقی ایران در اروپا

اولین اجرای زنده »دخت پری وار« 
علیرضا قربانی در تاالر وحدت

تالش برای ثبت بنیاد تعزیه به نام اصفهان

اصفه��اندردلخودج��دایازهنرهایباش��کوهیکه
دردستاستادانیزبردستساختهمیشودهنردیگری
همداردکهدرآنش��هرهاس��ت.تئاترکمدیکهازسوی
هنرمنداناصفهانیبنیانگذارانمکتبکمدیانتقادی
درتئاترایرانبودک��هبعدهابه»مکت��بتئاتراصفهان«
نیزمش��هورش��د.ش��ایدبتوانگفتکهاصفهانیکیاز
قدیمیترینمراکزنمایشدرایراناست.پسسابقهاین
هنرهادراصفهانبهبیشاز300س��الپی��شوبهعصر
صفویمیرس��د؛نمایشهای��یمانندح��اجعبدالنبی،
حاجعبدالغفار،ممنوندکترپرویز،تاجرونیزی،پزش��ک
قالبیازنمایشهایقدیمهس��تندک��هدراصفهاناجرا
میشدهاست.نمایشهاییکهپدربزرگهاخاطراتخوبی
ازآنهادارندوقتیکهبابیانآنهاهنوزهملبخندازروی
لبانشانبرداشتهنمیشود؛نمونهآنمحمود،پدربزرگ
75سالهاصفهانیاستکهازخاطراتشازتئاترهایقدیمی
اصفهانمیگوید:جوانکهبودمبادوس��تانمبهتئاترهای
زیادیمیرفتیم،تفریحمادیدنایننمایشهابودخیلی
ازداستاننمایشهارایادمرفتهامانمایش»ممنوندکتر

پرویز«هنوزهمتاحدودییادماست.
س��ابقهدرازمدتتئاتردراصفه��انرادرکتابهایدیگر
هممیتوانجس��تجوکردوقتیکهدرکتابتاریختئاتر
دراصفهانآمدهمحمدعلیکازرونی،کارخانهدارسرشناس
وثروتمنداصفهانکهازعالقهمندانبهتئاتربود،تصمیم
گرفت»مسافرخانهگلزار«درکوچهکازرونیرادراختیار
پیشگامانتئاترقراردهد.سپسبهعلتاستقبالمردماز
تئاتر،زمینیرادراختیارآنانگذاشتتادرآنتماشاخانه
ساختهش��ود.علیصدری،کامیونخودرامیفروشدوبا

سیزدههزارتومانسرمایه،یکسالنتماشاخانهدرمقابل
منطقهنظاموظیفهکهامروزبهکوچهس��پاهانش��هرت
داردس��اختهمیش��ود؛اینگونهبودکهنخس��تینتئاتر
حرفهایاصفه��انبهوجودآمد.هنوزه��موقتیدرمیان
هنرمندانتئاتراصفهانصحبتتئاتروکمسوبودناین
هنردراصفهانمیشودهمهنگاهیبهعقبهوکارنامهاین
هن��رفاخ��ردراصفهانمیکنن��دکهخیلیوقتاس��ت
روش��ناییخاصیازآندیدهنمیشود.مرتضیریحانی،
کارگ��ردانتئاتراصفه��اندراینبارهگف��ت:دراصفهان
نیزتئاترس��بقهتاریخیطوالنیداردوم��ردمهنرمندو
هنردوس��تاصفهانیازدیربازبااینهنرآشنابودهاند،اما
متاسفانهاینروزهااوضاعتئاترعالوهبرکشورمان،درشهر

هنرپروراصفهانمساعدنیست.
ویبیانک��رد:گاهیمی��زانتاثیرگ��ذارینمایشزنده
ازفیلموبس��یاریازکارهایهنریدیگربیش��تراست؛
تئاتری��ککارزندهورویاروییمس��تقیمب��امخاطبآن
اس��ت،اماازنظرتکنیک،س��بکومحتوانیازمندتالش
بیشترینسبتبهحالاست.اینکارگردانتئاتراصفهان
خاطرنشانکرد:ازدیربازژانرآئینیوکمدیدربینمردم
اصفهانجایگاهخاصیداشتهاستوگرایشهایایرانیها
بهایندوژانربیشازبخشهایدیگراس��ت،اگربهدنبال
داشتنس��ینماییپویابامخاطبباالهستیمبایدریشه
کاررادرتئاترهایماندنبالکنیم.ش��هرداراصفهانهم
درپاسخبهس��والیپیرامونوضعیتتئاتراصفهانگفت:
ازگذش��تهاصفهانراباتئاترمیشناس��ندوبای��دازاین
هنرفاخرنگهداریوپاسداش��تکردزی��رااینهنرخود
هدیهایبراینسلهایبعدیاس��ت.مهدیجمالینژاد

افزود:م��ردماصفهانازدیرب��ازباتئاترکمدیآش��نایی
بیش��تریداش��تهودرزمینهدرامباتعزیهارتباطبرقرار
میکردند.مکتبتئاتراصفهانتازگ��یخودرااینروزها
نداردوایندرحالیاس��تکهمدیرکلفرهنگوارش��اد
اسالمیاستاناصفهانصحبتهایخوبیبرایرشداین
هنردراصفهاندارد؛حجتاالس��المحبی��برضاارزانی
بااشارهبهبرنامههایصورتگرفتهبرایاحیایهنرهای
اینشهرهمچونهنرنمایشاظهارداشت:انجمننمایش
اصفهانپسازرایگیریصورتگرفته،اعضایجدیدخود
راشناختهودرحالحاضربرنامههایمختلفیدردستور

کارهنرمنداناصفهانقرارگرفتهاست.
ویدربارهمشکالتکنونیتئاتراستانافزود:بهنظرمن
درحالحاضرمش��کلاصلیتئاترایناستکهمخاطب
تئاترتنهااهالیتئاترهستند،امابایدکاریکنیمکهتئاتر
برایمردمساختهش��ودوتنهابهس��اختنمایشبرای
اهالیهنراکتفانشود.حجتاالس��المارزانیخاطرنشان
کرد:دراینزمینهبایداعتباراتالزمرااختصاصدهیمو
سازمانهایمردمنهادنیزدرکنارانجمننمایشاصفهان
دراینحوزهورودکنندزیرااگرتئاترطنزاصفهانبیشاز
گذشتهفعالشود،میتوانیمفعالیتهایبسیاریصورت
دهیم.ویگفت:فعالیتاهالیتئاترطنزنشانمیدهدکه
بایداینفعالیتهارابهمیزانقابلتوجهیاحیاکنیموباید
کاریکنیمکهورودیهمگانیدراینراستاشکلگیردو

مخاطبانرادرگیرکند.
شمعتئاترباهمتمسئوالنفرهنگیوهنریدراصفهان
میتواندروشنترشوداگرتوجهبیشتریبهاینهنرفاخر

ازسویمسئوالنصورتگیرد.

مدی��رکلفرهن��گوارش��اداس��المیاس��تاناصفهاندرحاش��یه
همایشودورهمقدماتیآموزششبیهخوانیگفت:همایشآموزش
سرپرستانگروههایتعزیهشهرستانهایلنجان،فالورجانومبارکه
بهمیزبانیشهرس��تانلنجانبرگزارش��دو90نفرازپیشکسوتانو
سرپرس��تهایهیئتهایتعزیهاینشهرس��تانهادراینهمایش

حضورپیداکردندوتحتآموزشقرارگرفتند.
حبیبا...ارزانی،دانشافزای��یدرحوزهتعزیهرایکاصلدانس��ت
وافزود:برقراریارتباطمنس��جموهماهنگبینبرگ��زارکنندگان
آیینتعزیهوهمچنینشناساییآس��یبها،نقاطقوت،نقاطضعفو
فرص��ته��اوتهدیده��اک��هدرتعزی��هوج��ودداردازدیگ��ر
ن��ی اه��دافهمای��شودورهمقدمات��یآم��وزشش��بیهخوا

است.
مدیرکلفرهنگوارشاداس��المیاستاناصفهانبااش��ارهبهاینکه
هنرتعزیهدربینمردماستاناصفهانازجایگاهارزشمندیبرخوردار
است،تصریحکرد:هنرتعزیهوش��بیهخوانییکیازالگوهایارزشی
بهش��مارمیآیدکهمیتواندمنتقلکنندهپیامدیناس��المباش��د

ازاینرودرحوزهتعزیهبایدسرهازناسرهمشخصشود.
ویبااش��ارهب��هاینک��هگروههایتعزی��هبراییکهدفمش��ترک
درکش��ورفعالی��تمیکنن��د،ادام��هداد:درای��نهمایشهاتالش
میشوددرمرحلهنخستهماهنگیوانس��جامبینگروههایتعزیه

رخدهدوسپسسیاس��تهاییکهادارهکلفرهنگوارشاداسالمی
درحوزهتعزیهداردبهسرپرستانگروههایتعزیهمنتقلشودونقطه
نظراتدوستاننیزشنیدهش��ودتابهیکنتیجهمناسبدستپیدا

کنیم.
ارزانیدرادامهبااشارهبهفعالیتبیشازیکهزارو200گروهتعزیه
دراستاناصفهان،عنوانکرد:بحثنسخههایتعزیهویکسانسازی
درمیانشبیهخوانانازاهمیتویژهایبرخورداراستچراکهدرمیان
بعضیازنسخههایتعزیهخوانیاش��عارضعیفیوجودداردکهبااین
یکسانس��ازیحذفخواهدش��دوازانحرافدردیننیزجلوگیری

خواهدشد.
وییادآورش��د:اصفهاندرحوزهتعزی��هخوانیعالیتری��نمقامرا
درکش��وربهخوداختصاصدادهوباتوجهبهاینمهمطرحتفصیلی
تش��کیلبنیادتعزیهبهوزیرفرهنگوارشاداس��المیارایهشدهکه

دردستبررسیاست.
مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستاناصفهانبیانکرد:امیدواریم
ب��اتوجهبهدرخش��شویژهاس��تاناصفه��اندرحوزهتعزی��هبنیاد
تعزیهرارس��مابهناماصفه��انبهثبتبرس��انیمچراک��هاینبنیاد
میتواندگروههایتعزیهخوانیاس��تاناصفه��انرادرکناریکدیگر
قرارده��دوفعالیتقس��متهایمختلفیکش��بیهخوانیراهمنوا

سازد.

خالقان»کالهقرمزی«یعنیایرجطهماس��بوحمیدجبلیامسال
ازیکطرفمقدماتتولیدنسخهس��ینماییتازهایازاینمجموعه
بانام»کالهقرمزیودوس��تان«رافراهمک��ردهوازطرفدیگریک

استودیویانیمیشنبهراهانداختهاند.
ایناستودیویانیمیشنسازیHYHنامداردکهباهمکاریگروهی
ازانیماتورهایایرانی،اولینانیمیشنهایرئالیستیو3Dخاورمیانهرا
تولیدکردهاست.استودیویانیمیشنHYHنزدیکبهدوسالاست
کهتاسیسشدهوتاکنوندرسکوتخبریبهفعالیتپرداختهاست.
اولیننکت��هجالبدربارهایناس��تودیوایناس��تکهتی��ممعروف
»کالهقرمزی«موسسانآنهستند؛حمیدجبلیوایرجطهماسب
بهعن��وانکارگردانهن��ریونویس��ندهدراینآثارحض��وردارندو
حمیدمدرسینیزمثلهمیشهتهیهکنندگیرابرعهدهگرفتهاست.

البتهنفرچهارماینگروهنیزیاشیننهانیاستکهتحصیالتخودرا
درزمینهانیمیشن،خارجازایرانگذراندهوبهعنوانکارگرداندرتمام

آثارایناستودیوحضوردارد.
شعارایناستودیواس��تفادهازنیرویبااس��تعدادایرانیاستوتمام
عواملایناستودیوازبینفعاالنهنرانیمیشنوانیماتورهایایرانی
HYHانتخابش��دهاندکهبرایدعوتبس��یاریازآنه��اکمپانی
دستبهاستعدادیابیزدهاست.همچنین،بس��یاریازانیماتورهای
ایرانیخارجازکشورنیزنس��بتبههمکاریباHYHاشتیاقنشان

دادهاندواینهمکاریهاتولیدانیمیش��نهاییباکیفیتباالراممکن
کردهاست.

باهم��کاریای��نانیماتورها،اس��تودیویانیمیش��نHYHاولین
انیمیش��نرئالیس��تی3Dخاورمیانهرابانام»گلستان«وبراساس
داستانهایکهنسعدی،تولیدکردهکهتاکنونحدودبیستدقیقه
ازآنآمادهشدهاست.دراینانیمیشنمثلبس��یاریازآثارروزدنیا
ازتکنیکفضاسازیسهبعدیاس��تفادهش��دهوبرایدیدنآنباید
ازعینکهایمخصوصاستفادهش��ود.ازدیگرتولیداتایناستودیو
میتوانب��هانیمیش��یندهدقیق��های»آخرینتار«اش��ارهکردکه
بهتازگیدرجش��نوارهفیلممراکشازمیان3000اثرشرکتکننده،
جزوصدفیلمبرگزیدهشدهاست.درتولیداینانیمیشنیاشیننهانی
نویسندگیوکارگردانی،ایرجطهماسبمجریطرحوحمیدجبلی

کارگردانیهنریرابرعهدهداشتهاست.
تولیددیگراینکمپانی،انیمیش��نیبهنام»آبیوس��یاه«استکه
موض��وعآنبهکمبودآبدردنی��ابرمیگردد.دراینانیمیش��ننیز
نویسندگیوکارگردانیرایاشیننهانیبرعهدهداشتهوایرجطهماسب
بهعنوانمجریطرحوحمیدجبلیبهعنوانکارگردانهنریحضور
داشتهاند.البتهایناستودیودرتدارکتولیداتتازهایاستواحتماال

درآیندهواردتولیدفیلمسینماییدراینحوزهنیزخواهدشد.
هنوزخبریازعرضهاینتولیداتبهبازارنشدهاست.

کمپانی انیمیشن سازی خالقان کاله قرمزی

هنر فاخری که باید زنده بماند
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خبر خبر

نماينده ولى فقيه در استان چهارمحال و بختيارى گفت: موضوع اصلى در 
كار معلم تربيت است، علم فرعى است كه در كنار اصل تربيت معنا پيدا 

مى كند و كسانى كه تنها به علم متمركز شده اند دچار خسارت شدند.
حجت االسالم محمدعلى نكونام در ديدار جمعى از معلمان در چهارمحال 
و بختيارى ضمن تبريك به مناسبت آغاز هفته معلم اظهار كرد: حق و شأن 
معلم اقتضا مى كند تا سطح معلم آن گونه كه در اسالم جايگاه دارد مورد 
توجه قرار گيرد. وى با اشاره به اينكه جايگاه معلمان در دين اسالم بسيار 
بلند و رفيع است بيان داشت: در تأييد جايگاه رفيع معلم همين بس كه 

امام خمينى (ره) فرمودند اول معلم، خداست.
اين مسئول تأكيد كرد: اينكه كسانى بخواهند به صورت تشريفاتى از مقام 
ــت بلكه بايد به واقعيات  معلم تجليل كنند به واقع ستم در حق آنان اس
يعنى آنچه كه معلم بايد باشد و آنچه كه از دست معلم در جامعه ظهور و 
بروز پيدا مى كند توجه شود. نكونام با بيان اينكه گراميداشت هفته معلم 
براى توجه دادن به شخصيت معلم، محتوى وظيفه معلم و خروجى تالش 
معلمان در جامعه است افزود: معلم يعنى مربى و بايد انسان هايى تربيت 

شده به جامعه تحويل دهد.
وى خاطرنشان كرد: وقتى اصل تربيت باشد بايد مبانى تربيت را نيز پيدا 
كنيم، براى مثال آموزش درست زندگى كردن به دانش آموزان و اينكه 
عمرشان را صرف كارهاى خير كنند يكى از اصول مهم تربيتى است كه 

سيستم آموزشى بايد به آن توجه نمايد.
نكونام با تأكيد بر اينكه توليد، اقتصاد مقاومتى، معيشت مردم، اعتقادات 
و... بايد بر اصل توحيد استوار باشند گفت: اگر اين چنين باشد جامعه دينى 
ــكل مى گيرد و همان طور كه رهبر معظم انقالب نيز فرمودند دولت  ش

اسالمى شكل خواهد گرفت.
ــه اينكه بعد ــاره ب ــال و بختيارى با اش ــه در چهارمح نماينده ولى فقي
ــالمى ايجاد خواهد شد تأكيد ــكل گيرى دولت اسالمى جامعه اس  از ش
ــرى  ــد جهت گي ــود باي ــوزان موج ــا و دانش آم ــه كالس ه ــرد: هم  ك
ــالمى ــه اس ــاد جامع ــى در ايج ــا گام ــند ت ــته باش ــدى داش توحي

برداشته  شود.

استاندار چهارمحال و بختيارى گفت: هدف مسئوالن اين استان اين است 
كه نرخ بيكارى را تا پايان سال 95 به ميزان 5 درصد كاهش دهند.

قاسم سليمانى دشتكى در همايش تجليل از كارگران چهارمحال و بختيارى 
ضمن تبريك به مناسبت روز و هفته كارگر اظهار كرد: فرمايشات مقام معظم 
ــل در اقتصاد مقاومتى به اين دليل  رهبرى در خصوص تأكيد بر اقدام و عم

است كه وقت آن رسيده تا از شعار و حرف خارج شويم.
ــال به آن اشاره شد بدين معنى  وى ادامه داد: اقدام و عمل كه در شعار امس
ــال بايد  ــراى چه هدفى در پايان س ــت كه بدانيم در كجا قرار داريم و ب اس

برنامه ريزى داشته باشيم.
اين مسئول با اشاره به اينكه هدف مسئوالن چهارمحال و بختيارى اين است 
كه با تدابير انديشيده شده نرخ بيكارى را تا پايان سال 95 به ميزان 5 درصد 
كاهش دهند ادامه داد: جهت تحقق اين امر برنامه ريزى هايى در اين استان 
در زمينه احياى پروژه هاى تعطيل، فعال كردن پروژه هاى نيمه فعالى كه با 
ــان كار نمى كنند و آغاز به كار پروژه ها و كارخانه هاى جديد  همه ظرفيتش

صورت گرفته است.
ــل در چهارمحال و  ــه 450 پروژه تعطي ــتاندار چهارمحال و بختيارى ب اس
بختيارى كه نيازمند كمك هستند تا دوباره به چرخه كار بازگردند اشاره و 
افزود: يكى از عواملى كه باعث مى شود كارخانه ها با ظرفيت كم كار كنند يا 
تعطيل شوند اين است كه بازار مناسب جهت فروش محصوالت وجود ندارد. 
ــئول با بيان اينكه بايد به مصرف داخلى توجه داشته باشيم و الزم  اين مس
است در اين حوزه فرهنگ سازى نماييم ، خاطر نشان كرد: اگر كارخانه اى در 
اين استان وجود دارد و محصوالتى توليد مى كند اولويت خريد با محصوالت 

توليدى داخل استان است.
ــريع تر پنجره واحد در چهارمحال و بختيارى  وى به لزوم تشكيل هرچه س
ــود تا سرمايه گذاران دچار  اشاره و بيان داشت: انجام اين كار موجب مى ش
ــوند و با سردرگمى كمترى  فرآيندهاى پيچيده ادارى و ديگر معضالت نش

مواجه باشند.
سليمانى دشتكى گفت: در جذب سرمايه و سرمايه گذاران بايد ابتكار داشته 

باشيم چون نمى توان تنها به اعتبارات دولتى دلخوش بود.
ــتى و كشورهاى  ــتاندار چهارمحال و بختيارى، آمريكا، رژيم صهيونيس اس
ــمن ايران دانست و عنوان  ــتند را دش هم پيمان آمريكا كه دنباله رو او هس
ــبت به جمهورى اسالمى ايران شك و  داشت: در دشمنى اين كشورها نس

ترديدى وجود ندارد.
ــاند  ــد كه برجام را به نتيجه برس ــاره به اينكه دولت تالش مى كن وى با اش
تأكيد كرد: حتى با وجود به نتيجه رسيدن همه اهداف برجام نبايد متكى به 
ديگران باشيم بلكه بهترين راه در شكوفايى اقتصادى كشور توجه به اقتصاد 

مقاومتى است.
ــتاندار چهارمحال و بختيارى اضافه كرد: همه بايد تالش كنيم تا اجازه  اس
ندهيم حاشيه هاى سياسى، قومى، اختالفاتى كه در سطح كالن كشور اتفاق 

مى افتند و... در بحث تحقق اقتصاد مقاومتى تأثيرگذار باشند.

نماينده ولى فقيه:

تربيت، مهم ترين موضوع 
در كار معلم است

استاندار  تأكيد كرد:

لزوم كاهش 5 درصدى
 نرخ بيكارى در سال 95

ــوراى اسالمى چهار محال  اكبر منصورى رييس ش
وبختيارى در نشست با خبرنگاران به مناسبت روز 
ــكالت شوراى اسالمى  ــوراها با اشاره به مش ملى ش
ــت: وجود ابهامات مندرج در  ــتان ها اظهارداش اس
ــاز و كارهاى الزم جهت  قانون شوراها و نداشتن س
ــون و عدم  ــده در قان ــف پيش بينى ش انجام وظاي
ــتمر براى اعضاء با  برگزارى دوره هاى آموزشى مس
ــازمان ها  ــنايى آن ها با قانون و وظايف س هدف آش
ــكالت ــن مش ــارات از مهم تري ــود اعتب و كمب

 شوراهاست.
وى با بيان اينكه ابهامات قانونى سبب شد تا مصوبات 
شوراها ضمانت اجرايى الزم را نداشته باشند، افزود: 
ــت  نظارت يكى از وظايف كليدى و مهم شوراهاس
ــت، اما به ــده اس ــطوح پيش بينى ش كه در همه س

ــاز و كارهاى الزم در آن ديده نشده   دليل اينكه س
ــوراهاى ذى ربط در جايگاه نظاره گر قرار گرفته   ش
ــرى قرار ــورد بازنگ ــى رود قانون م ــار م ــد، انتظ ان

 گيرد.
ــالمى چهارمحال و بختيارى با  ــوراى اس رييس ش
اشاره به برنامه هاى پيش روى شوراى اسالمى استان 
ــاى فرهنگى، عمرانى و  بيان كرد: پيگيرى پروژه ه
اقتصادى، ارايه مسايل و مشكالت اساسى استان به 
ــئوالن، پيگيرى اصالح قانون شوراها به منظور  مس
ــات  ــاز و كارهاى الزم، برگزارى جلس پيش بينى س
دوره اى با حضور مديران و مسئوالن در شهرستان ها 
ــى ــه به منظور بررس ــات ماهيان ــزارى جلس و برگ

ــاى  ــن برنامه ه ــكالت از مهم تري ــايل و مش  مس

پيش بينى شده در سال جارى است.
ــى و از اركان  ــاد جمع ــوراها را يك نه منصورى ش
تصميم گيرى مبتنى بر شيوه دموكراسى و اداره امور 
كشور دانست و خاطر نشان كرد: شوراهاى اسالمى 
ــله مراتبى  ــور از لحاظ سلس ــورايى كش در نظام ش
ــالمى پايه يا  ــوراهاى اس ــتند يكى ش دو گونه هس
ــهر، روستا  ــوراهاى اسالمى ش مادون كه شامل ش
ــاب ــردم انتخ ــتقيم م ــا رأى مس ــند و ب مى باش

 مى شوند.
ــالمى  ــوراهاى اس ــه اى ديگر از ش ــت: گون وى گف
ــوراهاى اسالمى  ــامل ش ــت يا مافوق كه ش فرادس
ــتان ها  ــى اس ــتان و عال ــتان، اس ــش، شهرس بخ
ــالمى پايه انتخاب  مى باشد كه از دل شوراهاى اس

مى شوند.
ــال و بختيارى  ــالمى چهارمح ــوراى اس رييس ش
ــكيل ايجاد  ــداف مهم تش ــرد: يكى از اه تصريح ك
ــور  ــردم در اداره ام ــاركت دادن م ــوراها مش ش
ــطوح  ــت خويش از پايين ترين س جامعه و سرنوش
ــوراهاى روستا تا  ــورى يعنى از ش ــيمات كش تقس
شوراى عالى استان ها مى باشد چرا كه هرگاه مردم 
ــاركت نمايند  ــور مش ــا و برنامه هاى كش در طرح ه
ــت و هيچ طرحى عقيم  موفقيت در امور قطعى اس

نخواهد ماند.
ــوراها ادامه داد: ــف ش ــاره به وظاي منصورى با اش

ــه  ــتان و اراي ــكالت اس ــايل و مش ــى مس  بررس
ــنهادهاى الزم به منظور رفع تبعيض و توزيع  پيش
ــب همكارى در تهيه  عادالنه امكانات و منابع و جل

ــتان به شوراى عالى  برنامه هاى عمرانى و رفاهى اس
ــتان ها يكى از مهم ترين وظايف شوراها به شمار  اس

مى رود.
وى با بيان اينكه شكل گيرى شوراها يكى از تحوالت 
مهم اجتماعى، فرهنگى و سياسى بوده است، بيان 
ــوالت مهم  ــوراها يكى از تح ــكل گيرى ش كرد: ش
اجتماعى، فرهنگى و سياسى بوده كه بعد از انقالب 
ــالمى به همراه ديگر نهادهاى مردمى به صورت  اس
فراگير و به منظور تمرين و تحقق فرهنگ مشاركتى، 
ــى و واگذارى بخش عمده اى از  تقويت قدرت مردم

قدرت و وظايف به شوراها برنامه ريزى شد.
رييس شوراى اسالمى چهارمحال و بختيارى خاطر 
ــان كرد: ارتباط با دفاتر امور شهرى و روستايى  نش
ــكالت ارايه  ــرى مش ــه منظور پيگي ــتاندارى ب اس
ــنامه مشخصات  شده از سوى شوراها، تهيه شناس
ــراى  ــوراها و ديدار از س ــاى اعضاى ش و ويژگى ه
سالمندان شايستگان شهركرد از جمله برنامه هاى 

است كه در روز شوراها انجام مى شود.
ــده در  ــت انجام ش ــه اقدام ــاره ب ــورى با اش منص
ــات دوره اى در  ــتان ها گفت: برگزارى جلس شهرس
شهرستان ها با حضور مديران دستگاه هاى اجرايى 
ــكالت آن ها، حل و  به منظور بررسى مسايل و مش
ــى مصوبات صورت  ــوراها، بررس فصل اختالفات ش
جلسات به منظور نظارت بر عملكرد آن ها، پيگيرى 
جهت تأمين اعتبار براى شوراهاى فرادست و انتقال 
ــئوالن ذى ربط از  ــكالت آن ها به مس مسايل و مش
جمله اقدامت انجام شده در شهرستان ها بوده است.

دستگاه هاى اجرايى بيش از 217 ميليارد ريال 
به منابع طبيعى استان خسارت زدند

بررسى مشكالت 15 واحد صنعتى
 در طرح پايش

ــزدارى  ــى و آبخي ــع طبيع ــركل مناب مدي
ــاس  ــارى گفت : بر اس ــال و بختي چهارمح
ــى و  ــع طبيع ــاى اداره كل مناب ــى ه بررس
ــال گذشته 217  ــتان در س آبخيزدارى اس
ميليارد و 359 ميليون ريال خسارت از سوى 
دستگاه هاى اجرايى استان به منابع طبيعى 
ــارد و 297  ــده كه تاكنون 12 ميلي وارد ش

ميليون ريال آن اخذ شده است.
على محمدى مقدم در كارگروه امور اجرايى 
ــتانداران ناحيه  ــكارى اس ــه هم ــم نام تفاه
ــازمان جنگل ها، مراتع  رويشى زاگرس با س
و آبخيزدارى كشور در شهركرد، افزود: براى 
ــتان،  ــعه پروژه هاى آبخيزدارى در اس توس
300 ميليارد ريال اعتبار از سازمان مديريت 

و برنامه ريزى كشور درخواست شده است.
وى اضافه كرد: اعتبار اداره كل منابع طبيعى 
و آبخيزدارى چهارمحال و بختيارى در سال 
ــته 57 ميليارد ريال بوده كه نسبت به  گذش
ــال 1393 حدود 110 درصد رشد داشته  س

است.
ــته  ــال گذش ــدى مقدم اظهار كرد: س محم

ــع طبيعى  ــعه مناب صندوق حمايت از توس
ــا 10ميليارد ريال  ــال و بختيارى ب چهارمح
سرمايه به عنوان دومين استان كشور پس از 

اصفهان گشايش يافت.
ــاى همجوار براى  ــتان ه وى بر همكارى اس
ــد كرد و افزود:  اطفاى حريق جنگل ها تاكي
ــته 10 ميليارد ريال اعتبار براى  سال گذش
خريد تجهيزات ويژه اطفاى حريق اختصاص 
يافته و اين تجهيزات به دهياران روستاهاى 

جنگل نشين استان تحويل شده است.
ــكارى  ــترش جنگل ــد: گس ــاد آور ش وى ي
ــاركت مردم در سطح 600  اقتصادى با مش
ــان دارويى،  ــت گياه ــترش كش هكتار، گس
ــاركت مرتع داران  صنعتى و خوراكى با مش
ــا پديده  ــار و مبارزه ب ــطح 345 هكت در س
ــزار  ــه ه ــدن س ــوارى و بازگردان ــن خ زمي
ــه  ــى ب ــاى مل ــن ه ــار از زمي و 252 هكت
ــتيابى اداره كل  ــث دس ــال، باع ــت الم بي
ــتان به  ــزدارى اس ــى و آبخي ــع طبيع مناب
ــده ــته ش ــال گذش ــور در س رتبه برتر كش

 است.

ــى  ــهرك هاى صنعت ــركت ش ــل ش مديرعام
ــكالت 15  ــال و بختيارى گفت: مش چهارمح
ــال و بختيارى  ــتان چهارمح واحد صنعتى اس
ــى و پايش  ــروه ويژه بررس ــر ذره بين كارگ زي

قراردادهاى راكد قرار گرفت.
ــيه دومين نشست  عليرضا شفيع زاده در حاش
ــش قراردادهاى  ــى و پاي ــروه ويژه بررس كارگ
راكد شهرك هاى صنعتى استان چهارمحال و 
ــت: طرح پايش شهرك ها  بختيارى اظهار داش
و نواحى صنعتى مى تواند دستاوردهاى بسيار 

مطلوبى براى استان به دنبال داشته باشد.
ــداد پرونده از  ــى اين تع وى افزود: براى بررس
ابزارهايى نظير روش هاى مطالعاتى، كمك هاى 
مشاوره اى و تسهيالتى و هدف گذارى براى بازار  
ــت به چرخه توليد بهره گرفته  فروش و بازگش

شده است.
ــى  ــهرك هاى صنعت ــركت ش ــل ش مديرعام
ــد  ــرد: باي ــان ك ــارى بي ــال و بختي چهارمح
بروكراسى ادارى براى سرمايه گذاران صنعت 
ــترى براى  ــا جذابيت بيش كاهش پيدا كند ت
حضور در اين حوزه وجود داشته باشد چرا كه 

صنعت جنبه اشتغالزايى دارد و بايد در كانون 
ــدر برنامه ها دولت  ــگان و در ص توجهات هم

قرار گيرد.
ــاره به اينكه معوقات بانكى و  ــفيع زاده با اش ش
ــارهاى حقوقى بر صنعتگران تأمل برانگيز  فش
ــودهاى بانكى باال،  ــان كرد: س است خاطر نش
فشارهاى حقوقى و تملك هاى دارايى از جمله 
ــتان است كه  مشكالت عديده صنعتگران اس
تمركز كافى را در روند فعاليتى براى دستيابى 

به خروج از ركود از ايشان ربوده است.
ــكالت  ــريع در رفع مش ــرورت تس ــر ض وى ب
ــد كرد و گفت: حل  صنعتگران اين حوزه تأكي
ــكالت صنعتگران نيازمند اهتمام و هم سو  مش
شدن با صنعت گران است تا بتوان چرخه توليد 

را در استان به حركت در آوريم.
ــى  ــهرك هاى صنعت ــركت ش ــل ش مديرعام
چهارمحال و بختيارى تصريح كرد: روند بررسى 
ــتان  ــهرك ها و نواحى صنعتى اس و پايش ش
بخشى از مقررات و الزامات شهرك هاى صنعتى 
به منظور تحقق اقدام و عمل در راستاى اقتصاد 

مقاومتى است.

ــعه و تجهيز مدارس چهارمحال و بختيارى گفت: 25 ميليارد ريال به احداث  ــازى، توس مديركل نوس
مدارس در چهارمحال و بختيارى اختصاص يافت.

بيژن حيدرى، در نشست خبرى مديركل نوسازى مدارس چهارمحال و بختيارى با اصحاب رسانه اظهار 
كرد: امسال بيش از 25 ميليارد ريال اعتبار به احداث مدارس در اين استان اختصاص داده شد و در حال 

حاضر اقدامات الزم براى 34 پروژه در حال پيگيرى است.
ــاز در دست اقدام است، بيان  ــال جارى 16 پروژه از مجمع خيران مدرسه س وى با اشاره به اينكه در س
ــاخته  ــت: 89 باب كالس درس با زيربناى 16 هزار و 800 متر مربع در چهارمحال و بختيارى س داش

مى شود. 
حيدرى عنوان كرد: آموزش و پرورش اين استان كمبود فضاى آموزشى خود را 720 كالس درس اعالم 
ــاخت 200 كالس ديگر منابع مالى موجود نيست كه  كرده و تاكنون 500 كالس آماده شده و براى س

دست نياز به سوى خيران مدرسه ساز دراز مى كنيم.
ــته را حدود 400 ميليارد ريال اعالم كرد و گفت:  ــتانى سال گذش اين مسئول اعتبارات كشورى و اس

تاكنون حدود 200 ميليارد ريال از اين مبلغ اختصاص داده شده است.
ــعه و تجهيز مدارس چهارمحال و بختيارى از آمار مدارس فرسوده اين استان   مديركل نوسازى، توس
خبر داد و افزود: بيشترين مدارس فرسوده اين استان در شهرستان هاى لردگان، بن، اردل و كوهرنگ 
ــازى مدارس چهارمحال و بختيارى اولويت دادن به احداث و نوسازى  ــال نوس هستند و رويكرد امس

مدارس مناطق محروم است.
حيدرى اضافه كرد: مقاوم سازى و پاك سازى روستاها از مدارس فرسوده از وظايف نوسازى مدارس است 

و در منطقه مسكن مهر شهرستان هاى شهركرد و بروجن در حال ساخت مدرسه هستيم.

ــوند داراى تجهيزات مناسب از جمله  وى گفت: تمامى مدارسى كه توسط اين اداره كل ساخته مى ش
سيستم گرمايشى، سرمايشى، تابلو هوشمند، لپ تاپ و ويدئو پروژكتور هستند.

ــتحكام بناهاى ساخته شده توسط نوسازى مدارس برعهده  اين مسئول با اشاره به اينكه مسئوليت اس
اين اداره كل است، ادامه داد: براى تجهيز و نوسازى سيستم گرمايشى و سرمايشى مدارس سراسر اين 

استان هيچ گونه كمبود اعتبارى نداريم و آماده تجهيز مدارس هستيم.
مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس چهارمحال و بختيارى عنوان كرد: نوسازى، توسعه و تجهيز 
مدارس در بين دستگاه هاى كشور رتبه پنجم را داراست و اين نشان دهنده تالش اين نهاد در توسعه و 

تجهيز و نوسازى مدارس است.
حيدرى يادآور شد: از سال 61 تاكنون حدود 245 پروژه شامل يك هزار و 340 باب كالس توسط مجمع 

خيران در چهارمحال و بختيارى احداث شده است.
مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس چهارمحال و بختيارى ادامه داد: خيران مدرسه ساز از داخل 

و خارج اين استان هستند و از سال 61 تاكنون حدود 164 هزار مترمربع مدرسه احداث شده است.
ــاز در چهارمحال و بختيارى خبر داد و افزود:  ــنواره خيران مدرسه س وى از برگزارى هجدهمين جش
ــال جارى در مجتمع رفاهى الله  ــال با رويكرد جديدى در روز 19 ارديبهشت ماه س اين جشنواره امس

شهرستان شهركرد برگزار مى شود.
اين مسئول هدف از برگزارى اين همايش را ترويج فرهنگ مدرسه سازى و ترغيب مردم به مشاركت در 
ساخت مدرسه برشمرد و گفت: در اين مراسم از بيش از 200 نفر خيران مدرسه ساز تجليل خواهد شد.

ــاركت مردمى در مدرسه سازى جشنواره هاى  حيدرى خاطرنشان كرد: در راستاى اشاعه فرهنگ مش
شهرستانى در شهرستان هاى نه گانه اين استان برگزار شده است.

رييس شوراى اسالمى 
چهارمحال و بختيارى:

كمبود اعتبار 
مهم ترين مشكل 
شوراى اسالمى  

استان

مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس استان خبر داد:

اختصاص 25 ميليارد ريال به احداث مدارس
در چهارمحال و بختيارى

چهارمحال و بختيارى 
رتبه سوم پيوند اعضا را دارد

رييس دانشگاه علوم پزشكى شهركرد گفت: سال 
گذشته اعضاى بدن 32 بيمار مرگ مغزى در استان 

به بيماران در ليست انتظار پيوند اهدا شد.
مرتضى هاشم زاده در همايش اهداى عضو، اهداى 
زندگى اظهار داشت: سال گذشته 50 مرگ مغزى 
ــوع 40 خانواده  ــتان رخ داد كه از اين مجم در اس
نسبت به پيوند اعضاء رضايت دادند كه اعضاى بدن 

32 نفر از آن ها به بيماران نيازمند اهدا شد.
ــتان در زمينه  ــاره به كسب رتبه سوم اس وى با اش
ــتان چهارمحال و بختيارى  پيوند اعضاء افزود: اس
ــوم اهداى عضو  ــوج در رتبه س پس از فساء و ياس

قرار دارد.
ــهركرد با اشاره به  رييس دانشگاه علوم پزشكى ش
ــال نيز برنامه ها  برنامه هاى امسال بيان كرد: امس
ــته با تالش و همكارى  ــت هاى سال گذش و سياس
بين بخشى بيشتر و همچنين توسعه فرهنگ اهداى 
عضو در بين مردم دنبال مى شود.هاشم زاده با بيان 
ــته از 80 درصد از خانواده هاى  ــال گذش اينكه س
بيماران مرگ مغزى رضايت كسب شد، خاطرنشان 
كرد: پيوند كليه در استان و پيوند قلب با همكارى 
دانشگاه علوم پزشكى اصفهان و كبد نيز با همكارى 

دانشگاه علوم پزشكى شيراز انجام مى شود.



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1848 | شنبه 11 ارديبهشت 1395 | 22 رجب 1437 8

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comSociety,Cultural  Newspaper No.1848  |  April 30.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mazaheri.zayanderoud@gmail.com

ــونگ،  در دنياى واقعيت مجازى، «Gear VR» از سامس
ــت كه روز به روز كاربران بيشترى را مجذوب  هدستى اس
ــرفته و  ــتم چندان پيش ــد؛ گجتى كه سيس خود مى كن
ــتى است كه تنها  پيچيده اى هم ندارد. Gear VR هدس
ــما اجازه مى دهد موبايل تان را رو به روى صورت و  به ش
چشمان خود نگه داريد. اخبار تالش هاى شركت HTC هم 
ــيده  در حوزه واقعيت مجازى به احتمال به گوش تان رس
است. مدتى است كه اين شركت از عينك واقعيت مجازى 
خود به نام Vive رونمايى كرده و آن طور كه از آمار پيش 
ــتقبال بدى از آن نشده  فروش اين محصول برمى آمد، اس
است. اخيرا نيز اين شركت خبر از محصول Vive X مى دهد 
ــعه دهندگان نرم افزارهاى  كه قرار شده است تا تمام توس
ــراى آن برنامه  ــى بتوانند ب ــى و موبايلى به راحت گرافيك
ــما كاربر آيفون باشيد، به  بنويسند.اما اگر در اين ميان ش
طور كلى قرار نيست از Gear VR استفاده كنيد. مى توانيد 
ــراغ كاربرد عينك مقوايى واقعيت مجازى گوگل يا  به س
نمونه هاى اندك مرغوب ترى را كه از روى آن ساخته شده، 
برويد و امتحان كنيد، اما سوال اصلى اين است كه چرا اپل 
كارى را كه سامسونگ كرده، تكرار نمى كند و يك هدست 
واقعيت مجازى ارايه نمى دهد؟ در پاسخ بايد گفت كه اين 
ــايد زودتر از آنچه تصور مى كنيم،  احتمال وجود دارد و ش
ــت واقعيت مجازى اپل هم از راه برسد. شركت ياد  هدس
ــازى آيفون 7 است، اما بايد  شده اكنون در حال آماده س
به اين نكته توجه داشت كه خبرهاى متعددى از هدست 
VR اپل نيز به گوش رسيده اند. اپل هيچگاه به شكل رسمى 
عالقه اش را به واقعيت مجازى بيان نكرده بود تا اين كه در 
ــغول ارايه  ــال جارى و زمانى كه تيم كوك، مش ابتداى س
ــه ماهه چهارم سال 2015  ــركتش از س آمارهاى مالى ش

ــازى نظرى منفى ندارم.  بود، گفت: «در مورد واقعيت مج
ــبى  ــت و موقعيت هاى مناس تصور مى كنم كه جذاب اس
ــان زمان به بعد،  در آن وجود دارد.» طرفداران اپل از هم
ــه تيم كوك، به واقع يك اعتراف  باور پيدا كرده اند كه گفت
ــعه محصولى مرتبط با واقعيت مجازى بوده و قرار  به توس
ــاهد گجتى مرتبط با VR در سبد كاالى  است به زودى ش
اپل باشيم. در نتيجه، اكنون فرصت بدى نيست تا بخواهيم 
كمى شواهد و حقايق را كندوكاو كرده و ببينيم واقعا اپل 
در حال انجام چه كارهايى است. پيش از هر چيز بايد اشاره 
ــانى مورد نياز براى اين پروژه را  داشت كه اپل نيروى انس
در اختيار دارد و البته در دو سال گذشته افرادى با همين 
تخصص را به استخدام خود درآورده است. شركت مذكور 
در نوامبر 2014 يك آگهى استخدام منتشر كرد كه در آن 
ــده بودند؛  متخصصان همين امر، به كار در اپل دعوت ش
ــازى و واقعيت افزوده از  ــه بعدى، واقعيت مج گرافيك س
مواردى بودند كه اپل در پى حضور آن ها در رزومه داوطلبان 
بود. در آن آگهى ذكر شده كه به تخصص باال براى توسعه 
ــتم  ــرفته و كارآمد جهت ادغام با سيس نرم افزارهاى پيش
واقعيت مجازى در نمونه هاى اوليه مصرفى براى كاربران 
ــروع به استخدام نيروهاى زبده  نياز است. اپل بعد از آن ش
در همين راستا كرد. براى مثال، توانست «نيك تامپسون» 
ــافت را استخدام كند؛  (Nick Thompson) از مايكروس
ــعه هولولنز (عينك واقعيت افزوده)  ــخصى كه در توس ش
نقش موثرى داشته است. سپس نوبت به «بنت ويلبرن» 
ــر از كارمندان  ــيد، يكى ديگ (Bennett Wilburn) رس
ــافت كه در امر يادگيرى ماشينى تخصص دارد.  مايكروس
 (Graham Myhre) «ــرا در نهايت نوبت به «گراهام ماي
رسيد كه پيشتر در شركت Lytro مشغول توسعه سنسور 

ــى توان گفت  ــت. طبيعتا م و لنزهاى مخصوص بوده اس
ــتاره هاى دنياى واقعيت مجازى را به استخدام  كه اپل س
ــيد به شركت هايى  ــت. سپس نوبت رس خود درآورده اس
ــال 2013،  كه اپل تصميم گرفته بود آن ها را بخرد. در س
ــم با قيمتى  ــركت PrimeSense را خريد، آن ه اپل ش
 Xbox ــركت كار توسعه معادل 345 ميليون دالر. اين ش
Kinec را براى مايكروسافت انجام داده بود. در سال 2015، 
ــرد كه اصالتى  ــتارتاپى به نام Metaio را خريدارى ك اس
ــزوده فعاليت مى كند.  ــى دارد و در زمينه واقعيت اف آلمان
ــركت نرم افزارهاى مرتبط با واقعيت افزوده را براى  اين ش
شركت هاى معتبر -نظير فرارى- توسعه مى دهد. پس از 
آن نوبت به Flyby Media رسيد؛ استارتاپى كه به موبايل 
ــما اجازه مى دهد جهان پيرامون خودش را  ــمند ش هوش
مشاهده كند. كامال پر واضح است! فناورى، استعداد و تيم ها 
در اپل براى توسعه مبحث مورد نظر با هم ادغام شده اند. از 
همه اين ها كه عبور كنيم، اپل اخيرا برخى كاركنان خود را 
براى توسعه فناورى مورد بحث به خارج از مقر اصلى اش هم 
مى فرستد. براى مثال، كاركنان اپل اكنون در آزمايشگاه 
Virtual Human Interaction دانشگاه استنفورد رفت 
ــوان اصلى ترين مكان جهت  ــد؛ جايى كه به عن و آمد دارن
توسعه فناورى واقعيت افزوده و واقعيت مجازى شناخته 
مى شود. مسئول اين آزمايشگاه، آقاى «جرمى بيلنسون»

ــتريت   (Jeremy Bailenson) در مصاحبه اى با وال اس
ــال اخير به آزمايشگاه ما سر  ژورنال گفت: «اپل در 13 س
نزده بود. در سه ماه اخير، سه بار پيش ما آمده اند. مى آيند 
و حتى يك كالم هم سخن نمى گويند.» حال به نقطه اى 
مى رسيم كه از خود بپرسيم يك هدست واقعيت مجازى 
ــت اپل، چگونه خواهد بود؟ به آيفون  ساخته شده به دس
متكى است يا قرار است يك هدست مستقل باشد؟ هنوز 
شواهد و مدارك ما براى اثبات اين كه اپل قصد دارد اقدامى 
ــده  ــت مجازى انجام دهد، تمام نش جدى در حوزه واقعي
است. پس اين را هم بشنويد. پتنتى كه اپل در سال 2013 
ــنهاد مى كند كه اين هدست  ــانده پيش آن را به ثبت رس
خودش به يك نمايشگر مجهز بوده و به همين علت مى توان 
ــده مى تواند بى نياز از آيفون  متصور بود كه دستگاه ياد ش
ــت مرموز معرفى خواهد  كار كند. اما چه زمانى اين هدس
شد؟ «جين مانستر» (Gene Munster)، تحليلگر ارشد 
ــه تحقيقاتى «Piper Jaffray» باور دارد كه اپل  موسس
تصميم دارد به زودى iOS را به مركزيت پلتفورم واقعيت 
مجازى اپل تبديل كند. بياييد منتظر بمانيم و ببينيم آيا در 
كنفرانس توسعه دهندگان جهانى اپل كه تا كمتر از دو ماه 
ديگر برگزار مى شود، iOS 10 به مركزيت واقعيت مجازى 

در محصوالت اپل بدل خواهد شد يا خير؟

محققان آمريكايى به آن دست يافتند؛

حالت چهارم آب كشف شد
57 ميليون دالر صرف تحقيق و توسعه براى ساخت يك سشوار؛

موهايى سالم در سكوتى بى همتا
شكست 97٪ خودروهاى ديزلى در آزمون هاى آاليندگى جاده اى؛

ديزلى ها شكست خوردند!
ــه  ــدند عالوه بر س ــان آمريكايى موفق ش محقق
ــارم آن پرده  ــت چه ــود آب ،از حال ــت موج حال
ــه وضعيت جامد، مايع و گاز  بر دارند.تا كنون س
ــد، اما پژوهشگران مركز  براى آب متصور مى ش
تحقيقاتى Oak Ridge National Lab آمريكا 
توانستند با قرار دادن آب تحت فشار قوى شاهد 
ــند. با انجام اين آزمايش در  حالت چهارم آن باش
ــى را به خود  ــكل كانال واقع مولكول هاى آب، ش
ــه است و عرض هر  گرفتند كه داراى شش گوش
ــر كانال ظرفيت قرار  كانال به اندازه 5 اتم بود. ه
ــت. نكته قابل  ــك مولكول را در خود داش دادن ي
توجه اين است كه مولكول هاى آب در آن فضاى 
بسيار كوچك ويژگى خاصى از خود نشان دادند 
ــود و به  ــط در مقياس كوانتوم ديده مى ش كه فق
ــع اين حالت  ــى گويند. در واق آن tunneling م
ــول آب مى تواند بر  ــى اينكه مولك كوانتومى يعن
ــه غلبه كند و  ــير آن قرار گرفت مانعى كه در مس
ــد. براى  ــور همزمان باش ــرف مانع به ط در دو ط

ــوان اين مثال را  ملموس كردن اين تئورى مى ت
زد كه وقتى توپى را از باالى يك تپه رها مى كنيم 
ــه دوم به عنوان يك مانع براى  پايين مى رود و تپ
آن به منظور رسيدن به طرف ديگر تپه محسوب 
مى شود، اما زمانى كه بحث tunneling كوانتوم 
مطرح مى شود اين توپ مى تواند به راحتى به آن 
ــراى آن تلقى  ــه به عنوان مانع ب طرف تپه دوم ك
ــوذ كند و  ــده بود برود و حتى به داخل آن نف ش
همزمان در هر دو طرف باشد. در فيزيك كوانتوم 
اگر اتمى فاقد انرژى الزم باشد نمى تواند از روى 
ــرايط به وجود  ــد. در واقع ش ــع عبور كن يك مان
ــبيه به  ــرايطى ش آمده براى مولكول هاى آب ش
ــود آورد كه از  ــوم را براى آن به وج فيزيك كوانت
آن حالت چهارم آب ياد مى شود. به عبارت ديگر 
ــدروژن مولكول آب جدا ــيژن و هي اتم هاى اكس

مى شوند و همزمان دوباره در شش گوشه كانال 
ــريه  ــى گردند. نتيجه اين تحقيق در نش حاضر م
Phsysical review Letters منتشر شده است.

ــوازم  ــركت ل ــك ش ــه ي Dyson) ك ــون ( دايس
ــوزه توليد  ــتر در ح ــت و بيش ــى اس خانگى انگليس
ــهرت دارد، به تازگى  جاروبرقى هاى بدون كيسه ش
ــود رونمايى كرده  ــى خ ــتين محصول زيباي از نخس
ــوار به نام سوپرسونيك  ــتگاه يك سش است. اين دس
ــازار عرضه خواهد  ــت كه با قيمت 340 دالر به ب اس
ــركت، Supersonic كمترين  شد. به ادعاى اين ش
ــر وارد مى كند و به اين لحاظ  ــيب را به موهاى س آس
ــت.  ــوارهاى موجود در دنياس ــى سش ــر از تمام بهت
ــيار كوچكى  ــتگاه قدرت خود را از موتور بس اين دس
ــته شده و فشار  ــته آن كار گذاش مى گيرد كه در دس
ــك نمودن و حالت  ــزى را كه براى خش هواى متمرك
ــى كند.  ــد، توليد م ــب باش ــر مناس دادن به موى س
ــون» توليد كننده اين گجت در اين  «سر جيمز دايس
رابطه اظهار داشت: «سشوارها عموما سنگين هستند 
ــر و صداى زيادى ايجاد مى كنند. حتى باد گرم  و س
توليدى آنها نيز به مو آسيب مى رسانند. از اين رو من 
از كارشناسان شركت درخواست نمودم تا اول دانش 

كافى در مورد مو كسب كرده و سپس خشك كننـده 
ــته برنـد مـا  ــعه دهند كه شايس موى سـرى را توس
ــون 57 ميليون دالر را صـرف  باشـد». شـركت دايس
ــوار كـرده  ــعه براى ساخت اين سش تحقيـق و توس
ــتا، يكى از تحليلگـران موسسـه  است. در همين راس
ــته كه قيمت 340 دالرى   Euromonitor بيان داش
براى يك دستگاه سشوار بسيار گران به نظر مى رسد. 
ــت دارند دنبال كننده مد باشند تا  مردم بيشتر دوس
ــايل جديد در اين حوزه را امتحان  اينكه بخواهند وس
ــركت مورد  ــد. همچنين به گزارش بلومبرگ، ش كنن
بحث در نظر دارد مبلغى معادل 1/13ميليارد دالر را 
براى توسعه نوعى باترى در طول 5 سال آينده هزينه 
ــود كه اين  ــال 2015 ب نمايد. پيرو همين امر، در س
 Sakti3 ــوم به شركت استارتاپ ساخت باترى موس
ــت  را با مبلغ 90 ميليون دالر خريدارى كرد. بد نيس
يادآور شويم كه دايسون براى توليد اين سشوار، بيش 
ــوى طبيعى را مورد آزمايش قرار  از 1700 كيلومتر م

داده است.

ــت محيطى فولكس واگن  در پى رسوايى زيس
ــتگاهى خودروسازان  و فراخوان 630 هزار دس
آلمانى از برند هاى پورشه، آئودى، مرسدس بنز 
ــترى در خصوص شرايط  و اپل، تحقيقات بيش
آاليندگى خودروهاى ديزلى در شرايط رانندگى 

واقعى صورت گرفته است.
ــوخت  ــه دليل مصرف س ــاى ديزلى ب خودروه
ــبت به  ــر گازوييل نس ــت بهت ــب و قيم مناس
ــيارى  بنزين، به خصوص در اروپا طرفداران بس
ــان مى دهد  ــات ميدانى نش ــد، اما آزمايش دارن
ــا در خصوص  ــى اين خودروه ــه تقريبا تمام ك
ــد مطابق با  ــى NOX نمى توانن ميزان آاليندگ

استانداردهاى اروپايى عمل كنند
ــده از ميان 250  ــاس تحقيقات انجام ش  بر اس
ــده، تنها يك دستگاه  ــت ش خودرو مختلف تس
ــاى  ــرى خودروه ــا TDI از س ــكودا اكتاوي اش
ــه اى مطابق با  ــب نتيج ــق به كس يورو 5 موف
استاندارد هاى يورو پنج شده است. در ميان 62 

خودرو يورو 6 نيز فقط 6 خودرو پاك ظاهر شده 
اند و تمامى 56 دستگاه ديگر آاليندگى بيش از 
ــر آنكه اكثر  ــته اند، نكته جالب ت حد مجاز داش
ــاى مربوط  ــاك نيز از برند ه اين خودروهاى پ
ــدود يك چهارم  ــوده اند. ح به فولكس واگن ب
خودروهاى مورد آزمايش تا 6 برابر بيش از حد 
ــد و اين رقم در  مجاز آاليندگى توليد مى كردن
ــودى R8 و فيات  خصوص يكى از مدل هاى آئ

500X به 12 برابر نيز مى رسيده است.
ــا، تمام  ــت آزمايش ه ــان از صح ــراى اطمين ب
ــان، توسط راننده هاى  خودروها در مسير يكس
ــانى از روز مورد بررسى  يكسان و در زمان يكس

قرار گرفته اند.
ــا  ــه ب ــد ك ــن باورن ــان براي ــت محقق در نهاي
تكنولوژى هاى فعلى، توليد خودروهاى ديزلى 
پاك امكان پذير است، اما خودروسازان در رقابت 
با يكديگر معيارهاى آاليندگى را ناديده گرفته و 

از مرز هاى استاندارد گذشته اند.

خبرخبر

ــى از موضوعات داغ  ــال هاى اخير به يك ــين هاى خودران در س ماش
ــده اند به گونه اى كه بسيارى از شركت هاى  حوزه فناورى تبديل ش
خودروسازى و حتى كمپانى هاى فعال در زمينه تكنولوژى به ساخت 
ــتا به گزارش  ــد. در همين راس ــى روى آورده ان ــن اتومبيل هاي چني
ــر و ولوو با  ــورد، گوگل، Lyft، اوب ــام هاى بزرگى همانند ف ديجياتو، ن
ــكيل دادند تا دولت آمريكا را مجبور به انجام  همكارى هم ائتالفى تش
اقدامات الزم براى ورود هر چه سريع تر ماشين هاى خودران به سطح 
ــن خودروها نمايند. هدف آنها از  خيابان ها و تصويب قوانين به نفع اي
ــتر مردم و ايمن تر نمودن هر چه  ايجاد اين ائتالف، حفظ امنيت بيش
ــتركى كه منتشر نموده اند،  ــت. آنها در بيانيه مش بيشتر خيابان هاس
خاطرنشان كرده اند: «اين تيم به كمك قانون گذارها، مجريان قانون 
ــين هاى خودران  ــاز دارد تا امنيت و لزوم حضور ماش و عموم مردم ني
ــه ايجاد ضوابط و  ــرز نمايد.» اجراى اين مهم نيز ب را براى همگان مح
قوانين روشن نياز دارد. از اين رو شركت هاى نام برده شده، خواستار 
شفاف سازى و مشخص كردن استانداردهاى جديد در اين رابطه شده 
ــت گذارها نيز براى يافتن بهترين راهكار وارد گفتگو شده  و با سياس
ــان دهنده واكنش دفاعى شركت ها در  اند. البته اين اقدام بيشتر نش
مقابل قوانين موجود است تا تالش براى تسريع رشد اين فناورى؛ زيرا 
قانون هاى ايالتى در اين كشور مى تواند در پروسه ساخت چنين وسايل 
ــكل ايجاد نمايد. به طور مثال، در ايالت كاليفرنيا نوعى  نقليه اى مش
ــين هاى خودران بدون  قانون پيشنهاد شده كه به موجب آن به ماش
حضور راننده با گواهى نامه معتبر، اجازه تردد داده نخواهد شد. يعنى 
در اين ماشين ها هميشه بايد فردى به عنوان ناظر حضور داشته باشد 
ــت بگيرد، اما اين قانون  تا در مواقع اضطرارى كنترل خودرو را به دس
براى گوگل قابل قبول نيست زيرا اعتقاد دارد به موجب اين منع قانونى، 
ارايه چنين فناورى هايى براى افرادى كه ناتوانى جسمى دارند، كامال 
بى مفهوم خواهد بود. با اينكه سازمان ملى امنيت ترافيك بزرگراه هاى 
آمريكا با ائتالف ياد شده همگام و هم نظر است، شركت هاى عضو اين 
گروه همچنان مصرانه پيگير موضوع هستند تا بتوانند شرايط موجود را 

به همان مسيرى كه تصور مى كنند درست است، سوق دهند.

ــت  ــاى آمريكايى، مواد منفجره دس ــدات پيش روى نيروه در ميان تهدي
ــخ به همين تهديد، مدتى است  ــان باشند و در پاس ساز شايد اصلى ترينش
ــترى در برابر اين ــور انعطاف پذيرى بيش ــاى زره پوش اين كش كه نفربره
 بمب ها پيدا كرده اند، اما توانايى خودروهاى زرهى نظير MRAP در مقابله 
با قدرت يك انفجار به بهاى كم شدن سرعت حركت آنها، مانورپذيرى، باال 
ــوخت و در نهايت زياد شدن هزينه توسعه و ساخت  رفتن ميزان مصرف س
ــت كه دارپا اخيرا قراردادى را با هشت  تمام شده است. به همين خاطر اس
ــعه نسل آتى  ــانده تا از آنها در توس ــه مختلف در آمريكا به امضا رس موسس
ــرعت و چاالكى بيشتر كمك  ــمند با وزن كمتر و س نفربرهاى زرهى هوش
بگيرد. همانطور كه در فايل هاى به نمايش درآمده براى تشريح اين نفربرها 
ــت اين خودروهاى مفهومى بسيار شبيه به همان وسايل نقليه  آمده پيداس
ــتفاده قرار مى گيرند با اين  ــتند كه در ميدان هاى نبرد مورد اس زرهى هس
همه، آن قدر سبك هستند كه مى توان آنها را با استفاده از هلى كوپترهاى  
شينوك حمل كرد. در واقع آن طور كه در ويدئو به تصوير كشيده شده است 
اين وسايل قادر خواهند بود روى 95 درصد از خشكى ها به راحتى حركت 
نمايند (حتى سطوح پست يا ارتفاعات)؛ از همين رو متوقف نمودن آن ها با 
استفاده از تكنيك هاى مرسوم از قبيل منفجر كردن پل غير ممكن خواهد 
 GXV-T بود. دارپا همچنين پيش بينى كرده خودروهاى زرهى مورد بحث كه
ــخيص  نام دارند، به صورت خودكار بتوانند تهديدات پيش روى خود را تش
داده و آن ها را كنار بزنند. بنابراين مزيتشان صرفا به تحمل انفجارها خالصه 
ــتيارهاى رانندگى نيمه  ــازمان همچنين در نظر دارد دس نمى شود. اين س
خودكارى را هم درون اين خودروهاى زرهى تعبيه كند كه بسيار شبيه به 
ــتند. ويدئوهاى اچ دى 360  كابين هاى خلبانى در هواپيماهاى مدرن هس
ــتر در مورد شرايط محيطى از  درجه و فيد ديتا براى ايجاد هوشيارى بيش
ديگر مشخصه هاى اين خودروهاى زرهى خواهد بود. نكته پايانى كه بايد به 
آن اشاره كرد اين است كه GXV-T سطوح مختلفى از فناورى هاى استتارى 
ــه ردپايى از انرژى اش را در محيط  را در خود دارد تا در حد ممكن هيچگون
باقى نگذارد. هم ارتش اياالت متحده آمريكا و هم نيروهاى دريايى اين كشور 
عالقه مندى خود را به خريد اين خودروهاى زرهى اعالم نموده اند؛ هر چند 

كه هنوز جدول زمانى خاصى براى توليد آن ها تدوين نشده است.

فورد، گوگل، ليفت، اوبر و ولوو كنار هم؛

ماشين هاى خودران مشكالت 
قانونى دارند!

موسسه تحقيقات پيشرفته دفاعى آمريكا دست به كار شد؛

پياده سوارها ديگر
پياده نيستند!

آيا شركت خوش نام اپل باالخره براى واقعيت مجازى كارى انجام مى دهد؟

سيب در جهان واقعيت هاى غيرواقعى

معاون علمى و فناورى رييس جمهور با انتقاد از سهم ناچيز 
 (GDP) ــركت هاى دانش بنيان از توليد ناخالص ملى ش
كشور، درآمد شركت هاى دانش بنيان را 12 هزار ميليارد 

تومان برآورد كرد.
ــتارى در گردهمايى 2  به گزارش خبرنگار مهر، سورنا س
ــان صنعت موبايل ــعه دهندگان و برنامه نويس روزه توس

 (پنجشنبه بازار) با انتقاد از سهم كـم شـركت هاى دانش 
ــور (GDP) گفت: براى  ــد ناخالص ملى كش بنيان از تولي
پيشرفت اقتصادى نياز به افزايش سهم شركت هاى دانش 
ــيم  ــان از GDP داريم و تا زمانى كه به اين هـدف نرس بني
باز هم نفت و خام فروشى منابع زيرزمينى حرف اول را در 

اقتصاد كشور خواهد زد.
ــركت هاى دانش  وى از درآمد 12هزار ميليارد تومانى ش
ــزار و 300  ــال حاضر دو ه ــر داد و گفت: در ح بنيان خب
ــغول به كار هستند، اما  شركت دانش بنيان در كشور مش
ــش بنيان با نقطه  ــركت هاى دان همچنان از نظر تعداد ش
ايده آل فاصله داريم. ستارى با تاكيد بر لزوم ايجاد كسب 
و كار در حوزه فناورى اطالعات از سوى بخش خصوصى، 
ــان كرد: تكيه بر پول دولت، توانمندى و نوآورى  خاطرنش

در جوانان را كاهش مى دهد.
ــتارى با اشاره به  ــورنا س معاون فناورى رييس جمهور، س
ــن هـاى انـدرويـد در ايـران  ــتارتـاپ بـازار اپليكيـش اس
ــود و با اتكا  ــت: ايـن جوانان با تفكر خ (كـافه بـازار) گفـ

ــى كنند و در كنار  ــدى هايى كه دارند فعاليت م به توانمن
ــتند. براين  ــى هم بى نياز هس ــتخدام دولت نوآورى، از اس
اساس بايد بر اصل نوآورى و خالقيت در حوزه هاى علمى، 

اجتماعى و فرهنگى گام برداريم.
ــعه فرهنگ علم، فناورى و اقتصاد دانش  رييس ستاد توس
ــختى هاى پيش روى معاونت  ــور با اشاره به س بنيان كش

ــج  فرهنگ اقتصاد دانش  علمى براى نهادينه كردن تروي
ــور اظهار كرد: مهم ترين مشكل ما در حوزه  بنيان در كش
اقتصاد دانش بنيان، ضعف فرهنگى است به اين معنى كه 
در دولت و جامعه، تفكرات منسوخى وجود دارد كه با نسل 

امروز و تفكرات آن ها همخوانى ندارد.
ــور وجود 30 ميليون  معاون علمى و فناورى رييس جمه
جوان و پنج ميليون دانشجو در كشـور را يك فرصت و نه 
تهديد دانست كه مى توان از اين فرصـت براى كارآفرينى 

و اشتغالزايى استفاده شود.
ــت بوم كارآفرينى را مهم ترين كار  ــتارى اصالح زيس س
جوانان دانست و گفت: دولت و جوانان بايد دست به دست 
ــتم كارآفرينى در  ــه كمك يكديگر اكوسيس هم دهند و ب

كشور را اصالح كنند.
ــتاب دهنده ها، اصالح محيط  ــعه ش ــتا، توس در اين راس
كسب و كار و ايجاد معافيت هاى مالياتى و گمركى و ايجاد 
تسهيالت سربازى براى فارغ التحصيالن دانشگاه هاى برتر 
ــت كه مى تواند به تحقق اقتصاد  از جمله راهكارهايى اس

دانش بنيان كمك كند.
ــام آرمندهى  ــن گردهمايى حس ــر، در اي ــزارش مه به گ
ــى اپليكيشن هاى اندرويد بر جهش  مديرعامل بازار فارس
ــران تاكيد كرد و گفت:  در صنعت نرم افزارهاى موبايل اي
اپليكيشن هاى ايرانى طى سال گذشته رونق و شكوفايى 
ــتر به  ــى را تجربه كردند و در صورت توجه بيش محسوس

استانداردهاى جهانى و ارتقاى كيفى، حتى ورود بازيگران 
خارجى نيز براى آنها تهديدى جدى نيست.

وى با اشاره به اينكه در نوروز امسال بيش از 3 ميليارد خريد 
اپليكيشن از بازار فارسى اپليكيشن هاى اندرويد انجام شده 
ــان از جهش خوب كشور در  ــت، ادامه داد: اين امر نش اس

حوزه محتواى ديجيتال دارد.
براين اساس بيش از 16 هزار توسعه دهنده توانسته اند در 
مدت 5 سالى كه از عمر صنعت اپليكيشن مى گذرد بيش 

از 366 ميليارد ريال درآمد كسب كنند.
ــدود 30 ميليون نصب فعال  ــام آرمندهى ح به گفته حس
براى اپليكيشن و نزديك به 10 ميليون حساب كاربرى در 
ــان از تقاضا براى توسعه صنعت اپليكيشن از  اين بازار، نش

سوى كاربران دارد.
ــان مى دهد كه در طول يك  در همين حال بررسى ها نش
ــن بازار  ــن 43 ميليون بار اپليكيش ــور ميانگي هفته به ط
اندرويد توسط كاربران بارگذارى شده و در هر روز به طور 
ــط بيش از 4 ميليون كاربر از اين نرم افزار استفاده  متوس

مى كنند.
ــن هاى اندرويد گفت:  ــى اپليكيش مديرعامل بازار فارس
ــش از 80 درصد  ــه بي ــت ك ــى از آن اس ــى ها حاك بررس
ــده، ايرانى هستند و دسته هاى  اپليكيشن هاى منتشر ش
ابزارها، ارتباطات و كاربردى در كنار بازى ها، دسته هاى 

محبوب كاربران ايرانى را تشكيل مى دهند.

معاون علمى رييس جمهور مطرح كرد؛

درآمد 12هزار ميلياردى شركت هاى دانش بنيان
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اخباركوتاه 

ــراى تكميل دو طرح  ــرورش آران و بيدگل گفت: ب مدير آموزش و پ
ــكالت كمبود فضاى آموزشى  ــى كه براى حل مش ــاز آموزش خيرس

شهرستان ضرورى است به حدود 17 ميليارد ريال اعتبار نياز است.
ــتان افزود:  ــرورش شهرس ــوزش و پ ــوراى آم ــد معدندار در ش محم
پروژه آموزشگاه رونقى هم اكنون90 درصد پيشرفت فيزيكى دارد كه 
ــج ميليارد ريال اعتبار  براى تكميل10 درصد باقى مانده به حدود پن

دولتى نياز است.
ــبان نيز با وجود  ــگاه خيرساز ش وى اظهار كرد: براى تكميل آموزش

50 درصد پيشرفت فيزيكى به 12 ميليارد ريال اعتبار نياز است.
ــم اكنون  ــح كرد: ه ــرورش آران و بيدگل تصري ــوزش و پ ــر آم مدي
ــتان چندين كالس درس  ــى در شهرس به دليل كمبود فضاى آموزش
ــب براى  آموزش و پرورش در كانكس و انبار و يا درمكان هايى نامناس
تحصيل برگزار مى شود كه اين در شان آموزش و پرورش آران و بيدگل 

با سابقه اى درخشان در امور آموزشى و فرهنگى نيست.
ــوزش و پرورش ــروژه آم ــون 14 پ ــه هم اكن ــا بيان اينك معدندار ب
ــده نيازمند  ــه كاره باقى مان ــه همت خيرين نيم  آران و بيدگل كه ب
ــردارى از اين  ــا بهره ب ــت، تصريح كرد: ب ــى دولت اس كمك هاى مال
ــكالت آموزش و پرورش آران و بيدگل در بخش  طرح ها بخشى از مش
ــود. وى تصريح كرد: خيرين آران و بيدگل  فضاى آموزشى حل مى ش
ــاخت مكان هاى آموزشى و ورزشى براى  همواره در امور آموزشى و س
آموزش و پرورش قدم هاى خوبى برداشته اند كه حاصل آن 41 واحد 

آموزشى و فرهنگى و ورزشى بوده است.

ــى (ع) از تجهيز  ــالل بن عل ــرت محمد ه ــتان مقدس حض مدير اجراى آس
ــتان مقدس  ــاى اطراف آس ــتان آيت اهللا عاملى و رواق ه ــاختمان شبس س

به سيستم مكانيزم سرمايشى و گرمايشى به صورت همزمان خبر داد.
ــى و سرمايشى كه  ــتم هايى گرمايش ــيد جواد تكيه  با بيان اين كه سيس س
هم اكنون در حرم مطهر حضرت محمد هالل بن على (ع) به كار مى رود، گفت: 

اين مكانيزم كامال مطابق با استانداردهاى روز و بقاع متبركه است.
ــتان آيت اهللا عاملى و رواق  ــعت3000 متر مربعى شبس ــاره به وس وى با اش
ــى  ــى و گرمايش ــر، تصريح كرد: در مكانيزم سرمايش هاى اطراف حرم مطه
ــپليت  ــى (ع) تعداد 12 عدد اس ــتان مقدس حضرت محمد هالل بن عل آس

به ارزش بالغ بر يك ميليارد ريال به كار گرفته شده است.
مدير اجراى آستان مقدس حضرت محمد هالل بن على (ع) در ادامه با توجه 
ــتان آيت اهللا عاملى و همچنين رواق هاى حرم  به نماى ايرانى اسالمى شبس
مطهر، خاطرنشان كرد: در تجهيز ساختمان هاى مجاور آستان مقدس حفظ 

بناها و معمارى ها مورد توجه قرار گرفته است.

 IRAPEN ــهرضا گفت: به دنبال اجراى طرح ملى ــت ش رييس مركز بهداش
ــه بيمارى هاى  ــهرضا، پايش آمارى بيماران مبتال ب ــتين بار در ش براى نخس
غير واگير در شهرستان انجام شد كه اين آمار نشان دهنده افزايش شمار  مبتاليان 
ــيد حجت اهللا موسوى اظهار كرد: هدف از  به اين بيمارى ها در شهرضا است. س
اجراى طرح IRAPEN در شهرضا بررسى چهار بيمارى قلبى عروقى، سرطان، 
بيمارى هاى مزمن تنفسى و ديابت به همراه چهارعامل خطر كم تحركى، تغذيه 
ــى از  ــالم، مصرف دخانيات و الكل به عنوان مهم ترين علل مرگ و مير ناش ناس
بيمارى هاى غير واگير است. وى اضافه كرد: در اين طرح، در زمينه بيمارى هاى 
ــم در آقايان و بانوان نيز،  سرطانى نظير روده بزرگ، پستان و دهانه رحم  و آس

اقداماتى در جهت تشخيص و مداخالت زود هنگام انجام مى شود.
ــه افراد  ــراى اين طرح هم ــهرضا اظهار كرد: در اج ــت ش رييس مركز بهداش
باالى40 در خصوص بيمارى هاى قلبى و عروقى و غربال گرى بيمارى هاى ديابت، 
فشارخون باال، آسم و اختالالت چربى خون، همه افراد باالى50 سال در خصوص 
بيمارى هاى سرطان روده بزرگ و زنان30 تا70 در خصوص بيمارى هاى سرطان 
ــتان و دهانه رحم مورد غربالگرى قرار مى گيرند. موسوى گفت: در فاز اول  پس
ــال شهرستان كه جمعيتى  اجراى اين طرح، بايد40 درصد از افراد باالى40 س
بالغ بر 41 هزار و 777 نفر هستند، تحت پوشش خدمات آن درآيند. وى تصريح 
ــتين غربالگرى بيماران شهرستان  ــت آمده از نخس كرد: بر اساس آمار به دس
از مجموع 1037 نفر بيمارى كه جديدا شناسايى شده اند، 13 نفر مبتال به بيمارى 
قلبى و عروقى،87 نفر مبتال به بيمارى ديابت، 59 نفر مبتال به فشارخون و 111 

نفر مبتال به چربى خون بوده اند.

17 ميليارد ريال اعتبار براى اجراى 
طرح هاى آموزشى آران و بيدگل 

تجهيز حرم هالل بن على (ع) 
به سيستم مكانيزم همزمان 

افزايش مبتاليان به بيمارى هاى
 غير واگير در شهرضا

ــروه  ــه كارگ ــان در جلس ــدارى كاش ــت فرمان سرپرس
ــوزه فرهنگ  ــى و اجتماعى گفت: ح ــيب هاى فرهنگ آس
حوزه سهل و ممتنع است. هم به جهت وجوه مختلف آن و 

همچنين پيچيدگى هايى كه بر آن مترتب است. 
ــا، نور  ــعاع ه ــت كه ش ــور چند وجهى اس فرهنگ، منش
ــاليق مختلف را در جهات و زواياى  بر گرفته از نظرات و س
ــى مى توانيم از نتايج آن  مختلف منعكس كرده و در صورت
ــويم كه با نگاه تخصصى و براى مردم و جامعه بهره مند ش
 برنامه ريزى مناسب شعاع هاى واگرا و مختلف را در نقطه 
اثر متمركز كرده و ظرفيت بالقوه اين حوزه را در جهت تعالى 

جامعه متمركز كنيم.
ــور اجتماعى  ــركل ام ــور مدي ــه با حض ــه ك در اين جلس
ــات  ــالن جلس ــان و اعضاى گروه در س ــتاندارى اصفه اس
ــد دكتر حميدرضا مومنيان  ــان برگزار ش فرماندارى كاش
با بيان اين مطلب افزود: واژه فرهنگ مانند واژه « مردم » ، « 

ورزش » و «هنر» پردامنه و چندوجهى است. 
ــف برخوردار  ــاى مختل ــته ه ــه كه ورزش از رش همانگون
ــاى مرتبط  ــص ه ــد تخص ــرفت آن نيازمن ــت و پيش اس
ــت.  ــت فرهنگ نيز از مولفه هاى مختلف برخوردار اس اس

كلى گويى در اين حوزه خطاست. 
ــى و آن هم در  ــراى فرهنگ به صورت كل صحبت كردن ب
شهرى كه از سبقه و تاريخ تمدنى، مذهبى و دينى برخوردار 

است منجر به ارايه راهكار نخواهد شد.
وى تاكيد كرد: ضرورى است اظهار نظر ها در حوزه فرهنگ 
ــمت اظهار نظرهاى كارشناسى، علمى و تخصصى  را به س
ــترى از اجراى دقيق  هدايت كنيم. نگاه كارشناسى در بس
ــن حوزه وجود  ــنامه هايى كه در اي قوانين، ضوابط و بخش
دارد منجر به يك ساز و كار هدفمند و مشخص خواهد شد 
ــتت هاى حوزه فرهنگى را برطرف كرده و اقدامات را  تا تش

مثمر ثمر كند.
دكتر مومنيان افزود: انسان مخلوق خداوند و بالذات پيچيده 
است. تجربه نشان داده است اقدامات سلبى نتوانسته است 
نقش مطلوبى در پيشگيرى از ناهنجارى فرهنگى ايفا كند. 
ــد  ــود اگر بنا بر قانون گريزى باش ــته ش هر راه گريزى بس
ــات در حوزه  ــد. بنابراين اقدام ــرى پيدا خواهد ش راه ديگ
فرهنگى نيازمند يك جريان پويا و فرهنگى است تا همواره 
ــكالت را كنترل كرده و آسيب ها و ــائل و مش بتوانيم مس

ناهنجارى ها را كاهش دهيم.
ــوزه هيئت هاى  ــكالت در ح ــرد: بحث مش ــد ك وى تاكي
مذهبى كه رييس حوزه علميه به آن اشاره دارد نمونه اى از 

ناهنجارى ها است. 
در يك بستر خوب، شاهد ناهنجارى هايى مختلف و متفاوتى 
هستيم. اين يك مصيبت است كه راه حل، راهكار و برنامه اى 
براى رفع آن نداريم. بيش از200 هيئت بدون مجوز در شهر 
فعاليت مى كنند. معضالت در اين هيئت ها و حتى آنهايى 

كه مجوز دارند روز به روز بيشتر مى شود. 
ما واقعا نگران هستيم.

« قشرى گرى »، « فرافكنى » ، « خرافه گرايى » در دين و 

مواردى از اين دست معضالت و مشكالتى است كه بعضى از 
هيئت ها به آن دامن مى زنند و اينها منشأ توليد رفتارهاى 

افراطى در حوزه مذهب است.
درخواست مى كنم حوزه هاى علميه به ميدان عمل 

بيايند
سرپرست فرماندارى كاشان گفت: به عنوان نماينده عالى 
ــى خواهم به  ــوزه هاى علميه م ــتان از ح دولت در شهرس
انحراف ها در حوزه دين و ناهنجارى هاى در حوزه فرهنگ 
ــدان بيايند.  ــت مى كنم به مي ــيدگى كنند. درخواس رس
ــى توانند از تحريك  ــى و اجرايى نم مجموعه هاى انتظام
احساسات مذهبى در دامن زدن به ناهنجارى ها پيشگيرى 

كنند.
ــئول نمى توانند  ــازمان هاى مس دكتر مومنيان افزود: س
ــائل برخورد قهرى كنند. اين بدان معنى نيست  با اين مس
كه قدرت قهريه در اين موضوع وجود نداشته باشد. بخشى 
از اين احساسات مذهبى به خصوص در بدنه هيئت ها پاك 
ــت ولى هدايت و جهت دهى آن مستلزم  ــائبه اس و بى ش
ــت و نبايد به گونه اى باشد كه  برنامه ريزى و دقت نظر اس
از اين احساسات پاك در جهت تخلف و بروز ناهنجارى ها 

بهره بردارى شود.

شوراى شهر كاشان بر بودجه هاى فرهنگى نظارت 
كند

ــان گفت: بودجه هاى فرهنگى  سرپرست فرماندارى كاش
خوب و مناسبى در شهر پيش بينى شده است.

باعث خوشحالى است ولى به نظر مى رسد براى هزينه كردن 
آن نيازمند يك بلوغ و دقت نظر مى باشيم. از شوراى اسالمى 
مى خواهم با توجه به ابزار نظارتى كه در اختيار دارند در اين 

خصوص نظارت الزم را به عمل آورند.
ــت  ــده اس دكتر حميدرضا مومنيان تاكيد كرد: تالش ش
ــردن مديران  ــراه ك ــوراى ادارى و هم ــردن ش با فعال ك
دستگاه هاى مسئول از همه ظرفيت هاى شهرستان كمك 

گرفته شود. 
شوراى فرهنگ عمومى مى تواند محوريت اقدامات فرهنگى 
ــگاه تخصصى، اولويت  را به عهده گرفته و با رصد اوضاع، ن
ــد ولى  ــنجى و برنامه ريزى در حوزه فرهنگى موثر باش س
ــليقه اى و موازى  همه اينها منوط به پرهيز از نگاه هاى س

كارى است.
ــه قرار  ــى مورد مغالط ــرى كه گاه ــزود: بحث ديگ وى اف
ــام معظم رهبرى  ــت. مق مى گيرد بحث انقالبى گرى اس
ــمردن  ــال ضمن برش ــد امس ــش از عي ــخنانى پي در س

ويژگى هاى يك انقالبى؛ برنامه داشتن را از برجسته ترين 
ويژگى افراد انقالبى برشمردند. اشاره اى كه همه ما اعتراف 
ــته و ضعيف عمل كرده ايم.  داريم در اين حوزه نقص داش
ــى  ــه رفتارهاى اجتماعى را بررس ــت تاريخچ ضرورى اس
ــو، تلويزيون،  ــن در زمان آمدن رادي كنيم. نگاهى به قواني
ــه براى  ــاى VHS و قانون هايى ك ــو، نواره ــدن ويدئ آم

محدود كردن اين وسايل گذرانده ايم. 
ــك خانم نوعى  ــتن موبايل براى ي در دوره اى همراه داش
رفتار غيرمتعارف و شك برانگيز تلقى مى شد. البته درست 
است تكنولوژى آسيب هايى با خود به همراه مى آورد ولى 
نوع برخورد ما براى پيشگيرى از اين آسيب هاى با اهميت 
ــت كه غالبا با هيجان با اين  ــان داده اس ــت. تجربه نش اس
مسائل روبه رو شده ايم و البته تبعات تصميم هاى مقطعى 
ــنگين اجتماعى  ــى پيامدها، هزينه هاى س و بدون بررس

به همراه دارد.
توجه به حقوق خصوصـى و عمومى مورد توجه قرار 

گيرد
ــان گفت: آگاهى بخشى و ارتقا  سرپرست فرماندارى كاش
ــگيرى از  ــش موثرى در پيش ــى تواند نق دانش عمومى م

آسيب هاى اجتماعى ايفا كند. 
ــيب هاى  ــم هزينه و موثر فرهنگى براى آس راهكارهاى ك
فرهنگى وجود دارد كه مستلزم كار كارشناسى و تخصصى 
ــى تواند  ــاى خود م ــاى قانونى در ج ــت. البته ابزاره اس
ــه حقوق اجتماعى و  ــكارى ها و خالف هاى كه كه ب از بزه
مردم آسيب وارد مى كند به كار گرفته شود و موثر واقع شود.

وى تاكيد كرد: در حقوق خصوصى هر شهروند آزاد است هر 
كارى كه مى خواهد انجام بدهد مگر اين كه كارى و عملى را 
قانون منع كرده باشد. اين موضوع براى دستگاه هاى مسئول 

و اجرايى متفاوت است.
ــچ كارى را ندارند مگر اين كه قانون  مجريان قانون حق هي
ــفانه  ــد ولى متاس ــخص تكليف كرده باش ــورت مش به ص
ديده مى شود كه به خصوص در حوزه هاى فرهنگى با ابراز 

سليقه هاى شخصى مواجه مى شويم. 
ــئوليتى را پذيرفت ساليق  ــخصى مس به محض اين كه ش
خود را فراتر از قانون به كار گرفته و آنچه را دوست مى دارد 
عمل مى كند. همه ما دوست داريم خيلى كارها و اقداماتى 
ــته است  را انجام بدهيم ولى آنچه قانون به عهده ما گذاش

متفاوت است با آنچه كه دوست داريم، انجام بدهيم.
دكتر مومنيان تاكيد كرد: مسئوالن در هر حوزه اى موظف 

هستند به لحاظ قانونى و شرعى، قانون را پياده كنند. 
ناموس جمهورى اسالمى قانون است و قانون براى مجريان 
عين شرع است. قانون درمجلس شوراى اسالمى به تصويب 
ــيله فقهاى شوراى  ــد ومطابقت آن با شرع به وس مى رس
نگهبان بررسى شده و براى اجرا ابالغ شده است و ما موظف 

به اجراى آن هستيم.
ــده  ــود دارد كه بايد رصد ش ــكاالتى وج البته نواقص و اش
ــى پيگيرى  ــاى قانون ــع آن از طريق فرآينده ــراى رف و ب

شود.

عقيدتى سياسى بازوى توانمندى براى صيانت از سپاه پاسداران است
ــاى هفته معلم  ــريح برنامه ه ــرورش نطنز پيرامون تش ــوزش  و پ مدير آم
ــت بلكه ذوق و هنر و توانمندى  ــغل و حرفه نيس در نطنز گفت: معلمى ش
ــت، معلمى  ــان و ضميرهاى پاك اس ــان بر لوح ج در حكومت كردن ايم
ــت كه خداوند متعال به پيامبران خويش ارزانى داشته و  موهبتى الهى اس

معلم، ادامه دهنده راه انبيا است.
ــى و دومين يادواره  ــاره برنامه هاى ويژه برگزارى س عليرضا محمودى درب
ــت مقام معلم گفت: مقرر شده جلسه ويژه اى را  شهيد مطهرى و بزرگداش
ــاله باباخانى مدير سابق اداره آموزش  و  به  منظور تجليل از زحمات چندس
ــت در محل كانون فرهنگى تربيتى  ــنبه 12 ارديبهش پرورش در روز يكش
ــاغل فرهنگى برگزار و  ــهيد مطهرى با حضور همكاران بازنشسته و ش ش

به صورت شايسته از اين فرهيخته تجليل كنيم.
مدير آموزش  و پرورش نطنز افزود: از ديگر برنامه هاى اين اداره به مناسبت 
هفته معلم در مدارس ديدار از خانواده شهدا و متوفيان سال جارى فرهنگى 
آموزشگاه ها و منطقه و همچنين از اجراى مراسم عطرافشانى مزار شهداى 

معلم در روز پنجشنبه 16 ارديبهشت است.
ــت مقام معلم، حضور معلمان  وى گفت: از ديگر برنامه هاى هفته بزرگداش
ــم دعاى ندبه و نماز جمعه  و همكاران فرهنگى به  صورت گروهى در مراس
ــتان در ادامه برنامه هاى خود  ــئوالن آموزش  و پرورش شهرس بوده و مس
ــته و بيماران فرهنگى و سالخوردگان  ديدار با خانواده فرهنگيان بازنشس
ــت. محمودى برگزارى مسابقات فرهنگى، هنرى ورزشى  نيز خواهند داش

ــت  ويژه معلمين و تقدير از برترين ها را از ديگر برنامه هاى هفته بزرگداش
ــپاس در مدارس  ــرد: طرح دفتر س ــمرد و بيان ك مقام معلم در نطنز برش
ــرف دانش آموزان  ــامل ثبت و نگارش پيام براى معلمين عزيز از ط كه ش
ــر 8 معلم نمونه  ــود. وى از تقدي ــز اجرا مى ش ــت در كليه مدارس نطن اس
ــان كرد: زنگ نمادين سپاس معلم  منطقه اى و استانى خبر داد و خاطرنش
ــاى ادارات براى عرض تبريك به معلمين  ــه هاجر با حضور روس در مدرس
ــت برگزار  ــنبه 12 ارديبهش ــه در صبح روز يكش ــاير مدارس منطق در س

خواهد شد.

مسئول نمايندگى ولى فقيه در ناحيه مقاومت بسيج گلپايگان درنشست با خبرنگاران 
كه به مناسبت هفته بزرگداشت عقيدتى سياسى در سپاه برگزار شد، گفت: پس از 
پيروزى انقالب در راستاى پاسدارى از دستاوردها و ارزش هاى انقالب، سپاه پاسداران 
ــالم حجت قاسم پور تصريح كرد: انتصاب نمايندگى  تشكيل شده است. حجت االس
ــداران  به عنوان بازوى توانمندى براى حفظ و صيانت از سپاه  ولى فقيه در سپاه پاس

پاسداران، بصيرت افزايى، معنويت افزايى و تقويت بنيه اعتقادى و معنوى است.
ــئول نمايندگى ولى فقيه در ناحيه مقاومت بسيج گلپايگان با بيان اينكه برخى  مس
ــتند، تاكيد كرد:  ــپاه و ارتش هس ــال تفرقه افكنى و جدايى س ــان به دنب كج انديش
ارتش و سپاه به عنوان دو بازوى قدرتمند و  مقتدرى هستند كه با تمام قواى نظامى 

براى پايدار ماندن و استوار ماندن انقالب تالش مضاعف انجام مى دهند.
قاسم پور، تشكيل و ساماندهى ارتش ده ها ميليونى را اهداف مهم سپاه دانست و گفت: 
سپاه يك نهاد انقالبى  و مبرا از سياست زدگى است كه وابسته به  هيچ حزب و جناحى 

نيست و تنها  بايد در خط و مسير واليت فقيه حركت كند.
وى با بيان اينكه تبيين انديشه هاى امام راحل و آيت اهللا مطهرى در جامعه و در بين 
جوانان از اهداف عقيدتى سياسى است،  تاكيد داشت: به گفته مقام معظم رهبرى 
ــمندانه و با يك برنامه ريزى مدون بر اهداف شوم دشمنان  ــداران هوش ــپاه پاس س

در به انحراف كشيدن جوانان تالش دارد.
ــى اين حوزه  در سال گذشته اشاره  كرد  اين مسئول به مهم ترين برنامه هاى سياس
ــطح بصيرت افزايى و ارتقاى دانش در بين بسيجيان  و گفت: در راستاى ارتقاى س
سال گذشته 254 نشست عمومى با رويكرد تبليغى و فرهنگى،400 نشست با موضوع 

آگاه سازى از انتخاب نماينده اصلح در مجلس دهم، 31 گردهمايى و 8 كارگاه آموزشى 
در زمينه تبيين مسائل سياسى و جنگ نرم دشمنان برگزارشده است.

ــت:  ــيج گلپايگان اظهار داش ــه در ناحيه مقاومت بس ــئول نمايندگى ولى فقي مس
هفته عقيدتى سياسى در سپاه و بسيج از 10 ارديبهشت آغاز و تا 17 ارديبهشت ادامه 

دارد كه بيش از 11 عنوان برنامه متنوع فرهنگى، هنرى و تفريحى اجرا مى شود.
قاسم پور تصريح كرد: شركت در نماز جمعه، ديدار با امام جمعه، تجديد ميثاق با شهدا، 
ديدار با خانواده شهداى طلبه، روحانى و معلم،  برگزارى صبحگاه مشترك  و نواختن 

زنگ سپاس از معلم در مدارس شهرستان از جمله برنامه هاى اين هفته است. 

 آن سوى خبر

ــالمى شهر و  ــوراهاى اس فرماندار تيران و كرون در همايش ش
روستا در تاالر بزرگ شهر تيران گفت: فرهنگ كارگروهى بايد 
در بخش هاى مختلف كشور تقويت شود و در شوراى اسالمى 
ــردم انجام  ــانى به م ــت روحيه كارگروهى خدمت رس با تقوي

مى شود.
ــالمى شهر و روستا  ــوراهاى اس على رحمانى افزود: اعضاى ش
ــترش دهند زيرا يكى از  ــگ كار گروهى را در جامعه گس فرهن
اهداف تشكيل شوراهاى اسالمى انجام كارگروهى بوده و نبايد 

اين مسئوليت تبديل به مسئوليت فردى شود.
ــوراهاى  ــئوليت ش ــت: مس ــدار تيران و كرون بيان داش فرمان
ــه عنوان  ــت و نبايد ب ــئوليت مهمى اس ــيار مس ــالمى بس اس
ــت  ــغل نيس ــئوليت ش ــرد بلكه اين مس ــغل به آن نگاه ك ش
ــه مردم  ــانى ب ــت رس ــى و خدم ــراى كار آخرت ــى ب و فرصت
ــرات مردم  ــالمى از نظ ــوراهاى اس ــه داد: ش ــت.وى ادام اس
در تصميم گيرى ها استفاده كنند و پس از مشورت با همديگر 
مصوبات خود را ارايه و جهت اجرا به شهردار و دهيار اعالم كنند 

و در اجراى مصوبات نظارت داشته باشند.
ــالمى در ارايه  ــوراهاى اس ــان اينكه بعضى از ش رحمانى با بي
ــك و ترديد  ــس از تصويب ش ــتند و پ ــع نيس ــات قاط مصوب
ــالمى شهر و روستا  ــوراهاى اس دارند، تصريح كرد: اعضاى ش

در تصميم گيرى و ارايه مصوبات قاطع و مصمم باشند.
فرماندار تيران و كرون به ظرفيت هاى مختلف شهر و روستاهاى 
ــت: ظرفيت هاى  ــاره كرد و گف ــتان تيران و كرون اش شهرس
ــود دارد كه  ــتان وج ــذارى در شهرس ــرمايه گ خوبى براى س

با همفكرى بين اعضاى شورا بايد اين ظرفيت ها مورد استفاده 
قرار گيرد.

ــتاها بدون اعتبار مالى قابل  وى افزود: بعضى از نيازهاى روس
تامين است اما اين كار نيازمند همفكرى و تدبير اعضاى شوراها 

است.
ضـرورت همـكارى ادارات و نهادهـا بـا اعضـاى 

شوراى اسالمى
ــتان  ــالمى شهرس ــوراى اس ــاهپورى، رييس ش حميدرضا ش
ــتگاه هاى  ــت: دس ــه گف ــز در اين جلس ــرون ني ــران و ك تي
ــالمى همكارى  ــوراهاى اس ــاى ش ــتان با اعض ادارى شهرس

كنند.
وى افزود: اعضاى شوراهاى اسالمى براى رفع نيازهاى منطقه 

خود نيازمند تعامالت بين بخشى هستند.
ــتان تيران و كرون بيان داشت:  رييس شوراى اسالمى شهرس
ــتا براى تامين نيازهاى  اعضاى شوراهاى اسالمى شهر و روس
ــتند و هرچه قدر همكارى ها افزايش يابد  مردم در تالش هس

اين خدمت رسانى بيشتر مى شود.
ــوراهاى  ــات و آگاهى اعضاى ش ــاره به كمبود اطالع وى با اش
ــتا تصريح كرد: اطالعات و آگاهى اعضاى  اسالمى شهر و روس

شوراهاى اسالمى نسبت به بعضى قوانين كامل نيست.
ــى و دانش  ــكارى ادارات در افزايش آگاه ــه داد: هم وى ادام
ــالش خود  ــالمى و همچنين ت ــوراى اس ــاى ش عمومى اعض
ــى آن ها  ــب افزايش آگاه ــالمى موج ــوراهاى اس اعضاى ش

مى شود.

اجراى طرح دفتر سپاس معلم در مدارس نطنز

سرپرست فرمانداري كاشان:

حوزه هاى علميه در عرصه فرهنگ 
به ميدان عمل بيايند

فرماندار تيران و كرون:

فرهنگ كارگروهى بايد در بخش هاى مختلف كشور 
تقويت شود
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بسيارى از مردم نمى دانند كه نوشابه هاى گازدار عوارض جانبى متعددى دارند. 
محققان برخى از اثرات منفى اين نوشيدنى ها را اعالم كرده اند.

محققان اثرات منفى اين نوشابه ها را چنين توضيح داده اند:
در ده دقيقه اول پس از خوردن يك ليوان نوشيدنى گازدار كه حاوى 10 قاشق 
غذاخورى شكر است، 100 درصد بيش از مقدار مجاز مصرف روزانه مواد قندى 
را روانه بدن انسان مى كند. نوشابه هاى گازدار حاوى اسيد فسفريك هستند كه 

به نوشيدنى ها طعم و مزه اى خاص مى بخشند.
ــولين در خون  ــابه ها، سطح انس ــت 20 دقيقه از مصرف اين نوش پس از گذش

افزايش مى يابد كه باعث تبديل شكر به چربى در كبد مى شود.
با گذشت 40 دقيقه از نوشيدن اين محصوالت گازدار، بدن كافئين موجود در 
ــابه هاى حاوى گاز كربنيك را به طور كامل جذب مى كند . بنابراين،  اين نوش
فشار خون افزايش مى يابد ، به همين سبب كبد شروع مى كند به تزريق و انتشار 
قند بيشتر در خون. مغز، گيرنده هاى مسئول تنظيم هورمون آده نوزين را بلوك 
مى كند و به همين دليل است احساس مى كنيد كه نوشيدن چنين نوشابه هايى 

باعث رفع خستگى شما مى شود.
ــح دوپامين افزايش مى يابد و احساسى بهتر  ــت 45 دقيقه، ترش پس از گذش
ذهن شما را در بر مى گيرد، اما در دقايق بعدى، يعنى پس از گذشت 50 دقيقه، 
ــيم، روى، منيزيم و اسيدفسفريك عناصرى  روند كار تغيير پيدا مى كند. كلس
شيميايى براى ايفاى نقش در جريان هضم غذا هستند، اما به دليل ورود مقادير 
ــيدن نوشابه گازدار، از  ــيرين كننده هاى مصنوعى ناشى از نوش باالى قند و ش
ترشح كلسيم در ادرار جلوگيرى مى شود و ده دقيقه بعد، يعنى با گذشت يك 
ساعت پس از نوشيدن چنين نوشابه هايى و بعد از آن كه كافئين شروع به عمل 
كرد، همه مواد معدنى همچون كلسيم، منيزيم، و روى در استخوان ها رسوب 

كرده، ته نشين مى شود.
ــر بدن منتشر شده است. با اين كه  با گذشت بيش از يك ساعت، قند در سراس
ممكن است گمان كنيد خوردن اين نوشابه باعث افزايش انرژى شما شده، اما 
كم كم تغييراتى در خلق و خوى شما ايجاد مى شود زيرا آب و مواد مغذى همراه 
ــود. اين مواد براى عملكرد درست بدن مهم  اين جريانات از بدنتان دفع مى ش
ــتند.به همين دليل خطر ابتال به ديابت نيز به مشكالت استخوانى افزوده  هس

مى شود.

سمى كه قاتل شماست، اما مى نوشيد!

دريچه

فصل بهار به دليل شرايط آب و هوايى مناسب آن، بهترين 
ــبزى ها و ميوه هايى  زمان براى رشد و به بار نشستن س
ــتفاده از آنها وجود  ــت كه در فصول ديگر امكان اس اس

ندارد.
ــبزيجات خاص بهاره، مانند باقاال، مارچوبه، ريواس،  س
سير، پونه و .... فوايد منحصر به فرد و خاصى دارند كه در 

ادامه با هم مرور مى كنيم.
باقال

ــه  ــت. ك ــاال داراى لوودوپاس ــون: باق 1. ضدپاركينس
انتقال دهنده عصبى دوپامين، اپى نفرين و نوراپى نفرين 
در مغز است. دوپامين با حركات آرام اندام ها در بدن در 
ارتباط است و كمبود آن باعث لرزش مى شود. در نتيجه 
مصرف منظم آن باعث پيشگيرى از ابتال به پاركينسون 

مى گردد.
2. كاهش فشار خون: باقاال يا باقال منبع خوبى از تيامين، 

ــين، پريدوكسين، آهن، مس، منگنز،  ريبوفالوين، نياس
ــت و به همين علت باعث  كلسيم، منيزيم و پتاسيم اس

كاهش فشار خون مى شود.
ــار از فيبر مى باشد و  3. ضد سرطان كولون: باقاال سرش
ــرطان زا در كولون متصل مى شود و مانع از  با عوامل س
تماس سلول هاى كولونى با عوامل سرطان زا مى گردد.

مارچوبه
ــاراز  ــى: مارچوبه سرش ــاى التهاب ــان بيمارى ه 1. درم
ساپونين A، سارساساپوژنين، پروتوديوسين، ديوسژنين، 
و فالونوئيدهاى كورستين، روتين، كامفرول، ايزورامنتين 
ــاى التهابى در ــيميايى از فرآينده ــت. اين مواد ش اس

 بيمارى هاى خود ايمنى، جلوگيرى مى كنند.
ــه گياهان  ــا: مارچوبه از جمل ــت پروبيوتيك ه 2. تقوي
ــار از پربيوتيك هايى چون اينولين است كه رشد  سرش
ــث كاهش ــك را تقويت و باع ــاى پروبيوتي ــرى ه باكت

ــزرگ  ــرطان در روده ب ــاى روده اى و س ــارى ه  بيم
مى شود.
جعفرى

ــالمت قلبى عروقى: جعفرى به دليل اينكه  1. تأمين س
سرشار از فوالت است، باعث بهبود عملكرد قلب و عروق 

مى شود.
ــيميايى فعالى  ــرطان: جعفرى داراى ماده ش 2. ضد س
ــت كه باعث فعال كردن آنزيم  ــتيكين اس به نام ميريس
گلوتاتيون ترانسفراز مى شود. اين آنزيم گلوتاتيون را به 
ــده متصل مى كند  ــيد ش ــيژن اكس مولكول هاى اكس
ــول ها مى  ــيون اين مولك ــت اكسيداس و مانع از فعالي
ــيژن فعال  ــرطان زايى اكس ــود. در نتيجه از اثرات س ش

مى كاهد.
ــاده  ــوق الع ــع ف ــرى منب ــت: جعف ــادابى پوس 3. ش
 ،K ــار از ويتامين ــد و سرش ــيدان ها مى باش آنتى اكس

ــوالت، آهن،  ــن A، بتاكاروتن، ف ــن C، ويتامي ويتامي
ميريستيكين، ليمونن، لوتئين و ... مى باشد. كه همه آنها 
از آنتى اكسيدان هاى قوى مى باشند. آنتى اكسيدان ها 
اثر عوامل مخرب محيطى بر پوست را كاهش مى دهند.

سير
1. پيشگيرى از بيمارى هاى قلبى عروقى: سير به دليل 
ــار خون را در حد نرمال حفظ  ــين، فش دارا بودن آليس
مى كند و با جلوگيرى از جذب كلسترول، باعث كاهش 

سطح كلسترول خون مى گردد.
ــت  ــك محافظ ــوان ي ــه عن ــوان آن را ب ــى ت  م
ــون  ــه خ ــاد لخت ــر ايج ــر در براب ــى نظي ــده ب كنن
ــكته و ــه از س ــت ك ــى دانس ــاى چرب ــالك ه و پ

 بيمارى هاى قلبى پيشگيرى مى كند.
ــير ــال و ضد قارچى: س ــواص آنتى باكتري 2. داراى خ

ــتم  ــان حمله باكترى ها به بدن، سيس  مى تواند در زم
ايمنى را تقويت كند.

ريواس
ــد.  ــار از ويتامين K مى باش 1. ضد ديابت: ريواس سرش
اين ويتامين حساسيت به انسولين را افزايش مى دهد و 
باعث مى شود تا انسولين بتواند اثرات خود را در كاهش 

قند خون اعمال كند.
ــديم كمى دارد و چربى  ــار خون: ريواس ،س 2. ضد فش
ــاى گياهى  ــن علت در داروه ــباع نيز ندارد. به همي اش
ــارخون تجويز  ــه چربى خون و فش كه براى مبتاليان ب

مى گردد نام آن ديده مى شود.
والك

بهبود بيمارى هاى گوارشى: والك بر كبد، كيسه صفرا، 
روده و معده مؤثر است. اين گياه هضم را ارتقا مى بخشد 
و به منظور بهبود سوء هاضمه كاربرد دارد. عصاره آن را 

مى توان براى درمان كرم هاى لوله اى روده به كار برد.
پونه

ــتخوان ها: پونه كوهى منبع خوبى از  ــتحكام اس 1. اس
ويتامين K، ويتامين E، منيزيم، منگنز، آهن و كلسيم 
ــتخوانى مناسب مى باشند و  مى باشد كه براى رشد اس

چگالى استخوان را حفظ مى كند.
ــيميايى فعال موجود  2. گياهى آنتى باكتريال: مواد ش
ــد باكترى هايى چون سودموموناس  در پونه كوهى رش

آيروژنز و استافيلوكوكوس اورئوس را متوقف مى كند.
نعنا

1.بهبود فعاليت گوارشى: اين گياه معطر باعث تسكين 
اسهال، اسپاسم عضالنى و سوء هاضمه مى شود.

ــرماخوردگى و آنفلوانزا: نعنا به دليل اثرات  2. درمان س
ــا و ويروس ها براى بهبود  آنتى باكتريال روى باكترى ه

سرماخوردگى مؤثر است.
ــار  ــرطان: به دليل اينكه سرش ــت در برابر س 3. محافظ
ــرطان ها ــد در برابر س ــى باش ــيدان ها م از آنتى اكس

ــت اثر محافظتى  ــرطان ريه، كولون و پوس  مخصوصا س
دارد.

طب سنتى

ــان ها در خواب سپرى مى شود.  بيش از يك سوم طول عمر عمده انس
ــا الگوى خواب مى تواند  بنابراين هرگونه اختالل در كميت، كيفيت ي
ــمى و روانى فرد  ــالمت جس ــمگيرى بر عملكرد و س تأثير منفى چش

داشته باشد.
ــش عوارض  ــاوب، منجر به افزاي ــى متن ــواب و هيپوكس اختالالت خ
ــث افزايش فعاليت  ــود؛ چرا كه اين اختالالت باع قلبى-عروقى مى ش
ــمپاتيك و افزايش حاد مقاومت عروقى و افزايش فشار خون شبانه  س

مى شود.
مشكل خواب در بيماران نارسايى قلبى نسبت به افراد بدون اين بيمارى 
ــت و عواملى چون مشكالت تنفسى،  ــترى برخوردار اس از شيوع بيش
ــردگى در اين امر نقش به سزايى  ــن، دارو، اضطراب و افس افزايش س

دارند.
براى درمان اختالالت خواب از داروهاى متفاوتى استفاده مى شود كه 
عوارض جانبى زيادى دارند. يكى از روش هايى كه در سال هاى اخير 

مورد توجه قرار گرفته رايحه درمانى است.
ــازى  ــك و آزادس ــتم ليمبي ــك سيس ــث تحري ــى باع ــه درمان رايح
ــميترها و اندورفين در مغز و ايجاد احساساتى از قبيل لذت،  نوروترنس
خشم، اضطراب مى شود كه بر ضربان قلب، فشار خون، تنفس، فعاليت 

امواج مغزى و آزادسازى هورمون ها تأثيرگذار است. 
در طب سنتى ايران بهارنارنج يك گياه آرام بخش و تقويت كننده خواب 

شناخته شده است.
ــج بر كيفيت خواب  ــدف «تعيين تأثير رايحه بهارنارن اين مطالعه با ه
بيماران قلبى» طراحى گرديده است كه از نوع كارآزمايى بالينى با گروه 

كنترل، پيش آزمون و پس آزمون است.
ــانس بهارنارنج  ــب متوالى، رايحه درمانى، با اس در اين مطالعه سه ش
ــتانى براى بررسى  ــنامه خواب بيمارس ــد و پرسش 10 درصد انجام ش
ــروه آزمودنى تكميل  ــد از مداخله، در هر دوگ كيفيت خواب قبل و بع

شد. 
ــانس بهارنارنج را  ــرد كه رايحه درمانى با اس اين مطالعه نتيجه مى گي
مى توان به عنوان درمان كمكى براى اختالالت خواب در بيماران قلبى 

استفاده كرد.

خواص رايحه بهار نارنج 

بيشتر بدانيم

تاثير روان گردان ها بر مغز

خواص سبزيجات نوبرانه فصل بهار

زبان خوراكى ها

***خواص مصرف گياه دم اسبى
گياه دم اسبى ادرار آور است

گياه دم اسبى به دفع آب بدن كمك مى كند و حجم ادرار را تا 30 درصد افزايش 
مى دهد. اين گياه به كاهش وزن و دفع چربى هاى تجمع يافته كمك مى كند. 
اگر دچار مشكالتى مانند احتباس آب، چاقى مفرط، اسيداوريك زياد، آرتريت 
ــبى از بروز  ــاه اعتماد كنيد. گياه دم اس ــتيد، مى توانيد به اين گي و نقرس هس
بيمارى هاى دستگاه ادرارى جلوگيرى كرده و خطر بروز سنگ كليه و مشكالت 

پروستات را كاهش مى دهد.
گياه دم اسبى براى تقويت استخوان ها

گياه دم اسبى حاوى ميزان بااليى سيلسيوم است و به سالمت استخوان ها كمك 
ــالمند و افرادى كه از مشكل  مى كند. مصرف گياه دم اسبى براى افرادى كه س
شكستگى استخوان رنج مى برند توصيه مى شود چون به تقويت استخوان ها و 

تثبيت كلسيم در آنها كمك مى كند.
ــبى براى تقويت تاندون ها موثر بوده و در نتيجه باعث  عالوه بر اين گياه دم اس
كاهش آسيب هاى ورزشى مى شود. اين گياه براى پارگى ليگامنت ها و كشيدگى 

عضالنى مفيد است و از بروز پوكى استخوان در خانم ها جلوگيرى مى كند.
گياه دم اسبى براى قطع خونريزى ها

ــت كه از خونريزى جلوگيرى  ــيدپكتيك و گاليك اس گياه دم اسبى حاوى اس
مى كنند. در واقع اين گياه براى قطع خونريزى بينى، خون در ادرار و خونريزى 

شديد ماهانه مناسب است.
ــتفاده كرد.جهت  ــاه را مى توان اس ــيره تازه اين گي  جهت بندآوردن خون، ش
ــد. جهت درمان  ــاه را در بينى بچكاني ــيره اين گي ــرى از خون دماغ، ش جلوگي

ــرده گياه ــايى و رحمى از دم ك ــا احش ــم از ريوى ي ــاى داخلى اع خونريزى ه
 دم اسبى روزى 3 فنجان بنوشيد. جهت درمان اخالط خونى از جوشانده دم اسب 

استفاده گردد.
گياه دم اسبى مفيد براى عفونت هاى مجراى ادرارى

گياه دم اسبى براى معالجه ناراحتى پروستات، عفونت هاى مجراى ادرارى، دفع 
سنگ كليه و كيست به كار برده مى شود. (جهت بيمارى هاى كليه و دفع سنگ 

كليه از دم كرده دم اسب هر 6 ساعت يك فنجان بنوشيد.)
گياه دم اسبى مفيد براى مجراى تنفسى

ــبى، گرفتگى مجراى تنفسى را باز مى كند. استنشاق بخار دم كرده گياه دم اس
براى رفع سرفه هاى خشك، برونشيت، گرفتگى مجراى تنفسى و تب مربوط به 

سرماخوردگى و آنفلوآنزا، روزى 2 ليوان دم كرده اين گياه را ميل كنيد.
***مصرف موضعى گياه دم اسبى

گياه دم اسبى براى درمان مشكالت پوستى
اگر از مشكالت پوستى مانند اگزما، درماتيت و يا هر مشكل ديگرى رنج مى بريد 
مى توانيد به گياه دم اسبى اعتماد كنيد. اين گياه براى درمان زخم هاى سطحى 

و همچنين بهبود سريع جاى زخم فوق العاده است.
گياه دم اسبى براى بهبود وضعيت موها و ناخن ها

ــيليكاى موجود در اين گياه ، باعث تقويت و رشد مو مى شود. از طريق ماساژ  س
دادن موها با گياه دم اسبى مى توان از ايجاد موخوره پيش گيرى كرد.

ــوره سر كمك مى كند. اين گياه   گياه دم اسبى به پيشگيرى از كچلى و بروز ش
باعث تقويت ناخن هاى شكننده شده و سرعت رشد آنها را باال مى برد. مى توانيد 
ــتفاده كنيد. براى تقويت ناخن هايتان نيز كافى است  ــامپوى اين گياه اس از ش
ــراى تقويت مو و ــوش آن نيز ب ــا بزنيد. مصرف دمن ــرده آن را به ناخن ه دم ك

 ناخن ها موثر است.
گياه دم اسبى براى به تاخير انداختن پيرى

خاصيت آنتى اكسيدانى اين گياه براى پيشگيرى از پيرى زودهنگام و ايجاد چين 
و چروك روى پوست موثر است. با توجه به اينكه اين گياه خواص احياكنندگى 
ــب ها و دور ــان و خط و خطوط ل ــش ردپاى گذر زم ــى تواند براى كاه دارد م

 چشم ها موثر باشد.
گياه دم اسبى براى الغرى و رفع سلوليت

ــث كاهش توده  ــبى، باع ــلوليت با گياه دم اس ــت داراى س ــاژ دادن پوس ماس
ــكم، ران ها و پهلوها ــبى به الغرى ناحيه ش ــود. گياه دم اس هاى چربى مى ش

 كمك مى كند.
***هشدار

 مصرف اين گياه به خانم هاى باردار و شيرده توصيه نمى شود.
 مصرف اين گياه نبايد بيش از چهار هفته متوالى باشد.

 استفاده  خارجى آن روى پوست نيز نبايد بيش از شش هفته باشد.
ــديد، خيلى سريع  ــبى دچار عاليم غيرعادى ش  اگر با مصرف گياه دم اس

مصرف آن را قطع كنيد.
ــرف حتما با يك  ــروع مص ــكل خاصى رنج مى بريد، قبل از ش  اگر از مش

متخصص طب سنتى يا عطار مشورت كنيد.

ــى كه براى اولين بار در  ــمندان بريتانيايى در آزمايش دانش
ــرف داروهاى  ــى از مص جهان انجام مى گيرد، عوارض ناش

روان گردان را بر مغز انسان به تصوير كشيدند.
ــان  ــردارى از اثرات LSD بر مغز انس با موفقيت در تصويرب
ــى كه يكى از  ــابقه از اثرات اكنون ديدگاهى بى نظير و بى س
قدرتمند ترين مخدرهاى جهان بر انسان خواهد داشت، به 

دست آمده است.
ــم زاى قوى از  ــا ثابت مى كند داروى توه  اين تصاوير نه تنه
ــاى  ــازى تمامى مناطق مغزى، نه فقط غش توانايى فعال س
ــان مى دهد چطور مناطق  بينايى، برخوردار است، بلكه نش
مختلف مغزى كه معموال مجزا از يكديگر فعال مى شوند، در 
واكنش به دارو ارسال سيگنال به يكديگر را براى ايجاد اثرى 

شديد تر آغاز مى كنند.
اين آزمايش توسط ديويد نات استاد متخصص عصب-روان-
ــى (neuropsychopharmacology) در  داروشناس
كالج امپريال لندن به همراه مشاور سابق دولت بريتانيا كه در 
سال 2009 به خاطر وضع قانون هاى دشوارتر درباره استفاده 
از حشيش مورد انتقاد شديد قرار گرفته و از كار بركنار شد، 

انجام گرفته است.

ــالم در آزمايش خود استفاده كردند و  اين تيم از 20 فرد س
ــرم LSD و در روزى ديگر مقدارى  در يك روز 75 ميكروگ
ــابه دارونما به آنها تزريق كردند.  تاثير دارو در سرتاسر  مش
ــال مغز به حد  ــاهده  و ارتباط ميان مناطق فع مغز قابل مش
ــه تكنيك  ــمندان از س قابل توجهى افزايش مى يابد. دانش
متفاوت تصويربردارى مغز استفاده كردند تا جزئيات دقيق 
ــان  رويداد هايى كه در مغز رخ مى دهند را دريابند.نتايج نش
ــس از دريافت دارو  ــردازش بينايى داوطلبان پ داد فرآيند پ
ــت و تمامى بخش هاى  ديگر به غشاى بينايى محدود نيس
مغز در فرآيند بينايى فرد دخيل مى شوند كه اين رويدادى 
عجيب است، گويى فرد با چشمان بسته نيز مى بيند. به گفته 
دانشمندان اين نوع بينايى، با بينايى با چشمان باز ،متفاوت 
است زيرا فردى كه تحت تاثير LSD قرار دارد تصاويرى از 

تصورات و تخيالتش را مى بيند.
عالوه بر اين، مناطقى از مغز كه معموال به يكديگر سيگنال 
ارسال نمى كنند، تحت تاثير اين دارو ناگهان ارتباط با يكديگر 
ــال مناطقى كه تا پيش از آن به  را آغاز مى كنند و در عين ح

يكديگر متصل بودند، از يكديگر جدا مى شوند.
اين عوارض مى تواند نشان دهد چرا مصرف LSD با مشاهده 

تصاوير قوى و رويا مانند، احساس يگانگى با جهان و در عين 
حال از دست دادن هويت فردى يا خودفروپاشى در ارتباط 

است.
به گفته دانشمندان مغز عادى داراى شبكه هايى مجزاست كه 
عملكردهايى مستقل را جدا از يكديگر انجام مى دهند. با اين 
همه تحت تاثير LSD مجزا بودن اين بخش ها از بين رفته و 

مغز دچار يكپارچگى مى شود.
ــك آزمايش  ــر از ي ــن آزمايش فرات ــگاه اول اي ــايد در ن ش
ــمندان براى عملى كردن  ــد، اما دانش سرگرم كننده نباش
ــال صبر كرده اند. به گفته نات، اين موفقيت براى  آن 50 س
ــمند است كه كشف ــى همان قدر ارزش علوم اعصاب شناس

 بوزون هيگز براى فيزيك باارزش بود.
ارزش درك بهتر و دقيق تر عوارض اين دارو روى مغز انسان 
در اين است كه بدون داشتن اين درك هرگز نمى توان اثرات 
ــه براى بيماران مبتال به  قدرتمند درمانى داروهاى روانى ك
مشكالت روانى از قبيل افسردگى، اعتياد و حتى آسم تجويز 
ــاختن مكانيزم مغز تحت  ــوند را درك كرد. آشكار س مى ش
ــيارى و  تاثير LSD همچنين مى تواند ميزان درك از هوش

خود آگاهى در انسان را نيز افزايش دهد.

گياه دم اسبى



دريچه 

بيوگرافى 

نام تاريخى اين خليج، در زبان هاى گوناگون، ترجمه عبارت خليج فارس يا 
درياى پارس بوده است . خليج فارس پس از خليج  مكزيك و خليج هودسن، 
سومين خليج  بزرگ جهان به شمار مى آيد. به سبب وجود منابع سرشار نفت 
و گاز در خليج فارس و سواحل آن، اين آبراهه در سطح بين المللى، منطقه اى 

مهم و راهبردى به شمار مى آيد. 
ــتين خليج فارس در كنار دشت هاى  زمين شناسان معتقدند صورت نخس
جنوبى ايران تشكيل شد و به مرور زمان ، شكل ثابت كنونى خود را يافت. 

خليج فارس اصلى ترين نامى است كه از كهن ترين منابع بر جاى مانده است. 
جغرافيدانان و تاريخ نگاران اسالمى، همچون طبرى، مسعودى و يعقوبى به 
ــان دارند كه تمامى نواحى  ــى به جاى مانده از خود اذع اتفاق در كتب خط

خليج پارس در دوره هاى پيش از اسالم به ايران تعلق داشته است . 
ــرض» از اين منطقه به عنوان  ابن حوقل بغدادى در كتاب خود «صوره الع
ــا توجه به هدف  ــوراى عالى انقالب فرهنگى ب درياى پارس نام مى برد . ش
قراردادن هويت فرهنگى و تاريخى ملت ايران، روز اخراج پرتغالى ها از تنگه 

هرمز ، دهم ارديبهشت را به عنوان روز ملى خليج فارس نامگذارى كرد . 
ــارس : قدمت «خليج  ــد مالكيت خليج ف ــناد جهاني در تأيي مهم ترين اس
فارس» با همين نام چندان ديرينه است كه عده اي معتقدند«خليج فارس 

گهواره تمدن جهان يا خاستگاه نوع بشر است »
ــينوس » يا «سينوس  ــيكوس س ــتان اين خليج را «پرس  يوناني هاي باس
ــت ناميدند، از آنجا كه اين نام براي  پرسيكوس»كه همان خليج فارس اس
نخستين بار در منابع درست و معتبر تاريخي كه غير ايرانيان نوشته اند آمده 

است، هيچگونه شائبه نژادي در وضع آن وجود ندارد.
ــته در كتابي كه درباره  فالويوس آريانوس كه در قرن دوم ميالدي مي زيس
ــاالر ارتش اسكندر به درياي  جنگ هاي اسكندر نوشته بود از سفر درياس
پارس نام برده است. وي اين درياي پارس را به نام پرسيكون كايتاس نوشته 
است كه همان خليج فارس كنوني است.  استرابون جغرافيدان نامور يوناني 
كه تا 19 پس از ميالد مي زيسته است در نقشه هاي خود از همين نام براي 
ــناد جهاني بسيارى در تأييد مالكيت  درياي پارس استفاده كرده است. اس

خليج فارس و نام آن وجود دارد.

ــين ايتاليا در 20 ژوئيه 1883م در خانواده فقيري  بنيتو موسوليني ديكتاتور پيش
در شمال ايتاليا متولد شد. وي پس از پايان تحصيالت دانشگاهي، به روزنامه نگاري 

روي آورد. 
موسوليني در 23 مارس سال 1919م با استفاده از شورش ها و هرج و مرج موجود 
در ايتاليا، حزب فاشيست را به وجود آورد و رهبري آن را بر عهده گرفت. با پيروزي 
ــوليني با جلب رضايت پادشاه ايتاليا، به اين حزب در انتخابات سال 1922م، موس

 نخست وزيري رسيد و با شدت عمل، كشور را از وجود مخالفان خود پاك نمود. 
وي در اندك زماني، ايتاليا را زير سلطه حزب فاشيست درآورد و همزمان در دوران 
حكومتش فعاليت هاي عمراني فراواني انجام داد. با روي كار آمدن هيتلر در آلمان، 
موسوليني به او نزديك شد. به طوري كه در طي سال هاي 1936 الي 1939م نيروها 
ــپانيا به نفع  ــان در جنگ هاي داخلي اس ــا همراه با نيروهاي آلم و تجهيزات ايتالي

سلطنت طلبان فعاليت مي كردند. 
ــتحكام موقعيت ايتاليا در درياي مديترانه و تسلط بر درياي  ــوليني براي اس موس
ــديد مردم  ــي حمله برد و با وجود مقاومت ش ــال 1939م به آلبان آدرياتيك، در س
آن، اين كشور را تسخير كرد. با آغاز جنگ جهاني دوم در سال 1939م موسوليني 
ــال بعد نيز آشكارا، ارتش ايتاليا را وارد  رسما حمايت خود را از هيتلر اعالم كرد و س
صحنه هاي جنگ نمود.  وي پس از يك رشته پيروزي ها و شكست ها و اشغال ايتاليا، 
در 25 ژوئيه 1943م، از طرف پادشاه، بر كنار شد و از آن پس، سياست ايتاليا، عليه 
آلمان ادامه يافت. موسوليني پس از بركناري، در نقطه اي در يك صد كيلومتري رم 
زنداني شده بود، اما با كمك خلبانان ورزيده آلماني در 12 سپتامبر 1943م آزاد شد. 
موسوليني پس از آن به مونيخ انتقال يافت و پس از مالقات با هيتلر، براي تشكيل يك 

حكومت جمهوري طرفدار آلمان در شمال ايتاليا به ميالن بازگشت. 
ــول نينجاميد و  ــزده ماه به ط ــوليني هم بيش از پان ــر حكومت جمهوري موس عم
ــمال ايتاليا، متواري شد. در  ــروي نيروهاي متفقين به ش موسوليني به دنبال پيش
نهايت، بنيتو موسوليني در حين فرار در لباس سربازان آلماني، در 28 آوريل 1945م 
ــايى و دستگير گرديد و پس از يك  توسط يك گروه از پارتيزان هاي مخالف، شناس
محاكمه كوتاه، در 62 سالگي اعدام شد. به همراه موسوليني، كالرا پتاچي، معشوقه 

وي نيز حضور داشت كه علي رغم توانايى براي فرار، از بنيتو جدا نشد. 
موسوليني در حالي در سال 1935م به اين زن كه همسر يكي از افسران جوان ارتش 
ايتاليا بود، دلبسته شد كه خود داراي همسر و پنج فرزند بود. افشاي رابطه نامشروع 
ــي موسوليني لطمه شديدي وارد ساخت.  او با يك زن، به حيثيت و موقعيت سياس
ــوليني و كالرا پتاچي، جنازه هاي آن دو را به صورت وارونه در  پس از تيرباران موس

مأل عام به نمايش گذاشتند.

خليج  فارس گهواره تمدن جهان

«بنيتو موسوليني» 
ديكتاتور فاشيست ايتاليا 

ــه به همت مركز  ــت واكاوى اصفهان در عصر صفويه ك ــول جعفريان در نشس  رس
خالقيت و نوآورى شهردارى اصفهان برگزار شد، اظهار كرد: تاريخ ايران پيش از هر 
چيز مديون مؤلفه هاى فرهنگى است كه در اين ميان زبان يكى از مهم ترين مبانى 
فرهنگى محسوب مى شود و فلسفه پشت زبان موضوع بسيار مهمى است. وى افزود: 
فلسفه زبان در ايران بيشتر به موضوعات عرفانى و هنرى مى پردازد و به همين دليل 
بيش ترين ظهور و بروز فرهنگ ايران در طول تاريخ در شعر و ادبيات بوده است، چراكه 

زبان يك هويت منسجم در طول تاريخ براى ايرانيان ايجاد كرده است.
اصفهان شهر مورد عالقه شاهان صفوى

اين استاد تاريخ با اشاره به اينكه در خصوص اصفهان عصر صفويه گفتارهاى فراوانى 
وجود دارد، ادامه داد: اصفهان صفويه شهرى است كه داراى دو دوره تاريخى است، 
دوره پيش از پايتختى و دوره پس از پايتختى كه در دوره پيش از پايتختى اصفهان 
شهر مورد عالقه شاه اسماعيل صفوى بوده و متعدد به اين شهر سفر كرده است تا 
جايى كه شاه طهماسب در اصفهان متولد شده و اين موضوع نشان مى دهد كه تا چه 

اندازه شاهان صفوى به اصفهان عالقه داشته اند.
ــيارى به جنوب ايران پيدا  وى تصريح كرد: به دليل اينكه شاهان صفوى توجه بس
ــاه تاجرها و در واقع به شاه بازارى معروف بود،  كردند و به دليل اينكه شاه عباس، ش
كامال مى دانست كه تجارت در شمال ايران امكان پذير نيست و اين خليج فارس است 
كه مى تواند منبع خوبى براى تجارت باشد. به همين دليل اصفهان به عنوان يك شهر 

جنوبى عالوه بر جلوه هاى ديگر، موردتوجه صفويان بود و پايتخت شد.
اين استاد تاريخ تاكيد كرد: شاه عباس از جمله افراد انگشت شمارى است كه مى توان 
ــتباه بزرگ  ــتمدار واقعى نام برد، البته او يك اش در طول تاريخ از او به عنوان سياس

داشت و آن هم تخريب قلعه تبرك بود.
به دليل ضعف تاريخ اجتماعى ايران، از مشاوران شاه عباس نامى نيست

جعفريان با اشاره به اينكه پس از پايتختى اصفهان در دوران صفويه، اصفهان مهد 
ــاه عباس چهره هاى دينى و سياسى بزرگى از جمله  خالقيت شد، افزود: در دوره ش
شيخ بهايى ظهور كرد، اما در همين زمان شاه عباس مشاورانى بزرگ و مهم دارد كه 

متأسفانه به دليل ضعف تاريخ اجتماعى در ايران نامى از آنها موجود نيست.
ــاه عباس  ــان در دوره ش ــت صفوي ــوان پايتخ ــان به عن ــوى اصفه وى گفت: الگ
ــن دوره مدل  ــدل ايران در اي ــمرقند بوده و م ــرات و س ــك تبريز، قزوين، ه بى ش
ــود. چراكه  ــتانبول مى ش ــان يك مدل از اس ــت و در واقع اصفه ــوده اس عثمانى ب
ــه فقر  ــا جايى ك ــت ت ــيار ضعيفى داش ــود و اقتصاد بس ــر ب ــورى فقي ايران كش
ــر فرهنگى  ــود و چون از نظ ــور حاكم مى ش ــه بر كش ــه و قاجاري در دوران صفوي
ــگ ايران  ــر فرهن ــى ب ــواره عثمان ــته هم ــم داش ــايه چش ــور همس ــز به كش ني

تأثير گذار بوده است.
ــالم ادامه داد: چهارباغ اولين پديده اى است كه در عصر صفويه  اين استاد تاريخ اس
ــكل گرفته و شاهان و  ــود كه در اطراف آن باغات عيانان ش در اصفهان ايجاد مى ش
شاهزاده ها به عالوه طالسازان و بازرگانان تبريز در آن مستقر مى شوند كه عباس آباد 

نام مى گيرد.
شاهزاده هاى خانم در عصر صفويه روى طراحى و تزئينات نظر مى دادند

جعفريان به نقش زنان در حكومت صفويه اشاره كرد و گفت: شاهزاده هاى خانم در 
عصر صفويه به شدت تأثيرگذار بودند و در طراحى و تزئينات كاخ ها و منازل بسيار 
ــنبه در  ــاغ و بازار قيصريه روزهاى چهارش نظر مى دادند. همچنين خيابان چهارب
اختيار خانم ها بوده تا جايى كه مردان اجازه حضور در اين مناطق را نداشته و حتى 

فروشندگان و معامله در اين روز فقط توسط زنان صورت مى گرفته است.
وى تاكيد كرد: البته زيبايى 150 عمارت باشكوه دوره صفويه در اصفهان به اضافه 
ــرت از آن ياد  ــفرنامه نويس مشهور فرانسوى با حس طبيعت زيبا كه «شاردن» س
ــت و حتى نمونه اى از آن در  مى كند و مى گويد: رنگ طبيعت اصفهان بى مثال اس

پاريس يافت نمى شود. نشان از عظمت و شكوه اصفهان دارد.
حضور ارامنه اقتصاد صفويه و اصفهان را شكوفا كرد

ــاه عباس فردى اقتصادى در عين حال  ــگاه با بيان اينكه ش اين استاد حوزه و دانش
مذهبى بوده است، افزود: اين شاه صفويه فردى شجاع و يك حاكم واقعى بوده است، 
چراكه براى بهتر شدن و رونق گرفتن وضع تجارت و اقتصاد اصفهان ارامنه جلفا را 
ــهر سكنا داده و حتى  به پايتخت خود يعنى اصفهان مى آورد و در بهترين مكان ش
اجازه ساخت كليسا به آنها مى دهد.جعفريان تاكيد كرد: وضع اقتصادى اصفهان بعد 
از حضور ارامنه بهتر مى شود، تاجايى كه تاريخ نويسان، اصفهان را در زمان شاه عباس 
به عنوان برترين شهر جهان كه در اروپا نظير ندارد نام مى برند و از آن به عنوان بالد 
بى نظير ياد مى كنند. اين در حالى است كه ايران كشورى فقير است و حتى ميزان 

درآمد شاهزادگان هندى از شاه عباس بيشتر است.
ــازى و  ــا حكومت دارى، شهرس ــردى مذهبى بود، ام ــاه عباس ف وى ادامه داد: ش
نظامى گرى خود را به دور از تصورات غلط انجام داد و با تدبير خود تجارت ابريشم را 
آغاز كرد و با فروش ابريشم به تجار انگليسى و پرتغالى طال و نقره براى اداره كشور 

جمع كرد.
سقوط حكومت صفويه، به دليل نبود طال و نقره رقم خورد

اين تاريخدان ادامه داد: سقوط حكومت صفويه به خاطر نبود طال و نقره رقم خورد 
ــيب هاى اجتماعى و اخالقى همه از فقر و  و امروز هم به اين نتيجه مى رسيم كه آس

نابودى اقتصاد نشات مى گيرد، چراكه فقر موجب دزدى و فحشا مى شود و اين اقتصاد 
است كه پايه هاى حكومت دارى را محكم و دست حاكمان را براى اداره بهتر باز نگه 
مى دارد.جعفريان با تاكيد بر اينكه شاه عباس دو مشاور عالى مثل شيخ بهايى در دست 
ــت و بدون نظر آنها كارى انجام نمى داد،  راست و ميرداماد در دست چپ خود داش
افزود: پس ازاينكه او كشور ايران را به ثبات رسانيد و پايتخت خود يعنى اصفهان را سر 
و سامان داد به فكر تفريح مردم افتاد و اعتقاد داشت كه مردم بايد تفريح و تفرج كنند. 
او در 13 تير هر سال آب غلتان را در زاينده رود اجرا مى كرد و چندين قهوه خانه و قصه 
و داستان خوانى در اصفهان راه اندازى كرد.اين استاد تاريخ ادامه داد: سياست خارجى 
شاه عباس صفوى فوق العاده بود. او پس از حضور ارامنه در اصفهان هم از تجارت آنها 
بهره برد و هم ايران را به اروپا متصل كرد و تا جايى روابطش را گسترش داد كه طى 
نامه اى به اروپاييان خطاب كرد كه شما افراد تنبلى هستيد كه به ايران نمى آييد و از 
شكوه ايران لذت نمى بريد.جعفريان با تاكيد بر اين موضوع كه صفويان در حوزه هنر 
به شدت قدرتمند ظاهر شدند و مبحث بسيار مهمى را باز كرده اند، افزود: ايرانيان در 
طول تاريخ نشان داده اند كه در هندسه و رياضى به شدت قوى هستند، اما آن را در 

دوره صفويه و آن هم فقط در معمارى و هنر به كار گرفتند.
متأسفانه شاه عباس هيچ گاه به فكر ساخت مدرسه طب و رياضى نيفتاد

ــاختن بناهاى باشكوه  ــاه عباس اين بود كه پس از س وى اظهار كرد: يك اشتباه ش
هيچ گاه به فكر ساخت مدرسه طب، مدرسه رياضى و ... نيفتاد.

اين تاريخدان خاطرنشان كرد: شاه عباس يك انسان همه جانبه نگر، طراح و متفكر 
و مدبر بود كه توانايى اداره يك كشور را داشت و مى دانست كه حكومت دارى به چه 
معناست و شايد بتوان گفت كه او شايسته ترين آدم براى تبديل اصفهان به پايتخت 

باشكوه صفويه بود.

شاه عبـاس از معدود سياست مداران واقعى تاريخ ايران است  

قتل «ناصرالدين شاه قاجار» 
در شهر ري 

شهادت روحاني مجاهد
 آيت اهللا «سيد حسن شيرازي» 

آغاز سلطنت «پتر كبير»
پادشاه شهير روسيه 

ــت 1275 ش، ناصرالدين  ــال 1313 ق برابر با ارديبهش از اوايل ماه ذيقعده س
ــن آغاز پنجاهمين سال پادشاهي خويش آماده  شاه، خود را براي برگزاري جش
ــن ها در طول يك هفته برگزار گردد. بدين مناسبت،  مي كرد. قرار بود اين جش
ــن ها بود،  ــروع جش ــت 1275 ش كه يك روز به ش بامداد روز يازدهم ارديبهش
ــاه عزم ري كرد تا به زيارت مزار حضرت عبدالعظيم رود. در حرم  ناصرالدين ش
حضرت عبدالعظيم(ع)، ناگاه صداي تير تپانچه اي، سكوت را شكست و سه گلوله 
ــدآبادي، شاه قدرتمند قاجار را  ميرزا رضا كرماني از ياران سيد جمال الدين اس
ــپردند. قتل  از پاي درآورد. او را در جوار بقعه حضرت عبدالعظيم(ع) به خاك س
اميركبير صدراعظم كاردان و اليق ناصرالدين شاه، اعطاي امتياز تنباكو و لغو آن 
با حكم تحريم تنباكوي ميرزاي شيرازي، جدايي قطعي هرات، سرخس، نواحي 
ــتان و بلوچستان از ايران، اعطاي امتيازات  اطراف رود جيحون و بخشي از سيس
ــور،  ــش نفوذ آنان در تمام امور كش ــيه و افزاي مختلف به دولت انگليس و روس
ــگذراني هاي پر خرج و... از جمله حوادث و  انجام مسافرت هاي پرهزينه و خوش
رويدادهاي دوران سلطنت اين شاه قاجار مي باشد. به طور كلي در دوره پادشاهي 
ــش يافت. با قتل ــور ايران، بيش از پيش افزاي او، نفوذ و مداخله بيگانگان در ام
ــله قاجار، يك دوره تاريك پنجاه ساله از   ناصر الدين شاه، چهارمين شاه از سلس

تاريخ ايران به پايان رسيد و زمينه براي انقالب مشروطه هموار شد.

آيت اهللا سيد حسن حسيني شيرازي در سال 1314 ش (1354 ق) در خاندان 
ــت اهللا ميرزا مهدي  ــه دنيا آمد. پدرش آي ــرف ب علم و فضيلت و تقوا در نجف اش
شيرازي از علما و فقهاي حوزه علميه نجف و كربال به شمار مي رفت. سيد حسن 
ــد و از  ــيد محمد هادي ميالني حاضر ش در درس خارج پدرش و نيز آيت اهللا س
محضر آيت اهللا شيخ محمدرضا اصفهاني در فلسفه و علوم عقلي بهره گرفت. وي 
در اين هنگام بر ضد رژيم بعث عراق وارد فعاليت هاي سياسي شد و در اين مسير 
ــماري را به جان خريد. اين روحاني مجاهد پس از مدتي به سبب  رنج هاي بي ش
ــي و اجتماعي مجبور به ترك عراق و اقامت در سوريه  فعاليت هاي وسيع سياس
ــيس حوزه  ــم به فعاليت هاي خود ادامه داد. تأس و لبنان گرديد و در آن حال ه
ــيس جمعيت جماعه العلما و حوزه علميه زينبيه در سوريه از  علميه لبنان، تأس
جمله اقدامات وي در اين زمان بود. همچنين ايشان در جريان مناظره و گفتگو با 
بزرگان و دانشمندان سوري، موفق به هدايت آنان در مسير اهل بيت (ع) گرديد. 
ــتوه، بيش از پيش بر رژيم خونخوار بعث  فعاليت هاي روزافزون اين مجاهد نس
ــيرازي در يازدهم ارديبهشت  ــيد حسن ش عراق گران آمد. تا اين كه آيت اهللا س
ــانزدهم جمادي الثاني 1400 به هنگام عزيمت جهت شركت  1359 برابر با ش
در مجلس ختم آيت اهللا سيد محمد باقر صدر، از سوي مزدوران استكبار جهاني 

در بيروت مورد هجوم وحشيانه قرار گرفت و به طرزي فجيع به شهادت رسيد.

پتر كبير امپراتور نامدار روسيه، در دوازدهم مارس 1672م در مسكو به دنيا آمد. 
ــالگي به سلطنت روسيه دست يافت و پس از  وي در 29 آوريل 1682م در ده س
ــط خواهرش كه نيابت سلطنت را به عهده داشت  رسيدن به مقام سلطنت، توس
ــكو تبعيد شد. پتر كبير پس از مدتي  از سلطنت خلع و به دهكده اي نزديك مس
سپاهي عظيم فراهم آورد و به جنگ خواهر خويش رفت. پتر در اين نبرد پيروز 
شد. از آن پس با قاطعيت، تحوالت مهمي به وجود آورد. وي مصمم بود تا رعاياي 
نيمه وحشي روس را به تمدن برساند. از اين رو بسياري از مهندسان، معماران، 
ــتاد. او در مسير  ــتخدام كرد و به روسيه فرس دريانوردان و پزشكان غربي را اس
تغيير اوضاع اجتماعي و اخالق قديمي ملت روس، قدم هاي سريعي برداشت به 
طوري كه در اواخر سلطنت او، روسيه درشمار ممالك بزرگ اروپا درآمد. پتر آرزو 
داشت تا روسيه از سمت جنوب به درياهاي گرم متصل شود و اين هدف را دنبال 
مي كرد. براي اين منظور او و پادشاهان بعدي تالش فراواني از خود نشان دادند 
ــتند ولي طي صدها سال بعد نيز به مقصود  و ظلم و ستم زيادي به مردم روا داش
خود نرسيدند. هرچند در اين ميان، با تحميل جنگ هاي گوناگون با همسايگان 
ــرزمين هاي وسيعي را طي قراردادهاي اجباري  خود از قبيل ايران و عثماني، س

به تصرف خود درآوردند.
پتر كبير سرانجام در پنجاه و سه سالگي جان سپرد.

كشيش تازه كار و همسرش براى نخستين ماموريت و خدمت خود كـه بازگشايى 
كليسايى در حومه بروكلين ( شهر نيويورك ) بود در اوايل ماه اكتبر وارد شهر شدند.
زمانى كه كليسا را ديدند ، دلشان از شور و شوق آكنده بود . كليسا كهنه و قديمى 

بود و به تعميرات زيادى نياز داشت .
ــدند . روز 18 دسامبر آنها از برنامه شان  كشيش و همسرش سخت مشغول كار ش

جلو بودند و كـارها تقريبا رو به پايان بود .
روز 19 دسامبر باران تندى گرفت كه دو روز ادامه داشت . روز 21 دسامبر پس از 
پايان بارندگى ، كشيش سرى به كليسا زد ، وقتى وارد تـاالر كليسا شد ، نزديك بود 

قلب كشيش از كار بيفتد . سقف كليسا چكه كـرده بود و در نتيجه بخش بزرگى از 
كاغذ ديوارى ،به اندازه اى حدود 6 متر در 2/5 متر از روى ديوار جلويى و پشت ميز 

موعظه، كنده شده و سوراخ شده بود .
كشيش در حالى كه همه خاكروبه هاى كف زمين را پاك مى كرد ، با خود انديشيد 

كه چاره اى جز به عقب انداختن برنامه شب كريسمس ندارد .
ــگاه هاى محله ، يك حـراج خيريه  ــت به خانه ديد كه يكى از فروش در راه بازگش
ــيش از اتومبيلش پياده شد و به سراغ حـراج رفت . در بين  برگزار كرده است . كش
ــيرى رنگ دستباف ديد كه به طرز  اجناس حراجى ، يك روميزى بسيار زيباى ش
هنرمندانه اى روى آن كار شده بود . رنگ آميزى اش عالى بود . در ميانه رو ميزى 
يك صليب گلدوزى شده به چشم مى خورد . روميزى درست به اندازه سوراخ روى 

ديوار بـود .
كشيش روميزى را خريد و به كليسا برگشت .

ــده بود . زن سالمندى كه از جهت رو به روى كشيش  حاال ديگر بارش برف آغاز ش
ــد ،  ــى كه تقريبا در حال حركت بود برس ــيد تا به اتوبوس مى آمد دوان دوان كوش
ــيش به زن پيشنهاد كرد كه به  ولى تالشش بى فايده بود و اتوبوس راه افتاد . كش
جاى ايستادن در هواى سـرد به درون كليسا بيايد و آنجا منتظر شود . زن دعوت 
ــيش نردبان را آورد تا روميـزى را روى  كشيش را پذيرفت و به كليسـا آمـد. كش

ديوار نصب كند.
ــه روميزى را به دقت  ــيد : اين روميزى را از كـجا گرفته ايد ؟ و بعد گوش زن پرس
نگاه كرد. او 35 سال پيش اين روميزى را در كشور اتريش درست كرده بود . وقتى 
كشيش براى زن شرح داد كـه از كجا روميزى را خريده است . باوركردنش براى زن 
ــيش تعريف كرد كه چگونه پيش از جنگ جهانى  سخت بود . سپس زن براى كش
ــى كه هيتلر و  ــتند ، ولى هنگام ــوهرش در اتريش زندگى خوبى داش دوم، او و ش

نازى ها سر كار آمدند ، او ناچار شد اتريش را ترك كند .
ــط ــوهرش توس ــوهرش قرار بود كه يك هفته پس از او ، به وى بپيوندد ولى ش ش

ــوهرش را نديد و هرگز هم به  ــد و زن ديگر هرگز ش  نازى ها دستگير و زندانى ش
ميهنش برنگشت .

كشيش مى خواست روميزى را به زن بدهد ، ولى زن گفت : بهتر است آن را براى 
كليسا نگه داريد . كشيش اصرار كرد كه بگذارد او را با اتومبيل به خانه اش برساند 

و زن پذيرفت . 
شب كريسمس برنامه عالى برگزارشد . تاالر كليسا تقريبا پـر بود .

در پايان برنامه و هنگام خداحافظى ، كشيش و همسرش با يكايك ميهمانان دست 
داده و خدا نگهدار گفتند. وقتى كشيش به درون تاالر نيايش برگشت مرد سالمندى 
را كه در نزديكى كليسا زندگى مى كرد ديد. مرد از كشيش پرسيد كـه اين روميزى 
ــيش شرح داد كه همسرش سال ها پيش در  را از كجا گرفته ايد ؟ سپس براى كش
اتريش كه روميزى درست شبيه به اين درست كرده بود و شگفت زده بود كه چگونه 

ممكن است دو روميزى عينا شكل هم باشند .
ــده و  ــتگير و زندانى ش ــازى ها دس ــط ن ــه چگونه توس ــيش گفت ك مرد به كش
ــنيدن اين سخنان ،  ــده اش را پيدا كند . پس از ش ــر گم ش هرگز نتوانسته همس
ــين دورى بزنيم و با هم گفت و گويى  ــيش به مرد گفت : اجازه بدهيد با ماش كش

داشته باشيم . 
ــه روز پيش او را ديده بود ، برد .  سپس او را سوار اتومبيل كرد و به خانه زنى كه س
كشيش به مرد كمك كرد تا از پله هاى ساختمان سه طبقه باال برود و وقتى جلوى 
ــيد ، زنگ در را به صدا درآورد . وقتى زن در را باز كرد ، صحنه  در آپارتمان زن رس

ديدار دوباره زن و شوهر پس از سال ها وصف ناشدنى بود.
آنچه خوانديد يك داستان واقعى بود كه توسط كشيش راب ريد گزارش شده است .
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در چنين روزى

حكمت خداوند



خبر

استاندار اصفهان گفت: مراحل تکمیل و ارسال پرونده روستای ابیانه 
به یونسکو برای ثبت جهانی تسریع یابد.

رسول زرگرپور در جلس��ه ای که به منظور بررس��ی ظرفیت ها و رفع 
مشکالت روس��تای ابیانه از توابع شهرس��تان نطنز برگزار شد، اظهار 
داش��ت: با توجه به اعتقادی که بر ارتقای گردشگری در استان وجود 
دارد، پرداختن به شهرستان نطنز و به ویژه روستای ابیانه بسیار مهم 

است.
وی با اش��اره به ظرفیت های روس��تای ابیان��ه بیان کرد: ب��ا توجه به 
ارزش های کالبدی، فرهنگی، اجتماعی و میراثی ابیانه الزم اس��ت در 
مراحل تکمیل و ارسال پرونده این روستا به یونسکو برای ثبت جهانی 

تسریع شود.
اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه میراث مادی و معنوی روستای ابیانه 
همچنان پابرجا بوده، افزود: برخالف بسیاری از اماکن و آثاری که فقط 
قس��متی از معماری آن به جا مانده ولی در روس��تای ابیانه همچنان 

زندگی پابرجاست.
وی تصریح کرد: میراث ابیانه ش��امل ارزش های کالبدی، ارزش های 
فرهنگی، اجتماعی ) مراکز آموزش��ی، آداب و رس��وم مختلف، زنان و 
نقش اجتماعی و اقتصادی آنها، مس��اجد، زیارتگاه ها، حس��ینیه ها و 

مراکز مذهبی(، میراث بهداشتی و درمانی و سایر موارد است.
زرگرپور با بیان اینک��ه ابیانه یک تمدن زنده اس��ت، گفت: امروز این 
پیکره با موضوعی به نام گردش��گری رو به رو بوده که در برخی موارد 
بافت کالبدی و امنیت اجتماعی و آداب و رسوم و محیط زیست آن را 
در معرض آسیب قرار داده است. وی خاطرنشان کرد: براساس گزارش 
اداره کل بنیادمسکن استان اصفهان، تا پایان اردیبهشت ماه دفترچه 

فنی طرح هادی و بهسازی روستا آماده اجرا می شود.
استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه ایجاد ساختمان های جدید در ابیانه 
باید متناسب و مشابه بافت قدیم ساخته شود، اظهار داشت: سنگفرش 
روستای ابیانه باید تا پایان امس��ال با اعتبارات ملی و استانی تکمیل 
ش��ود. وی با بیان اینکه باید نگرش جدیدی در زمینه روستای ابیانه 
ایجاد ش��ود، افزود: در مواقعی که بیش��ترین جمعیت و گردشگر در 
روستا وجود دارد، باید کادر پزش��کی و آمبوالنس نیز در محل حضور 

داشته باشد.
زرگرپور بیان کرد: معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
در راستای تجدید نظر و بررسی ارتقای ساختار مدیریتی روستای ابیانه 

متناسب با شرایط و مقتضیات آن اقدام کند.
استاندار اصفهان درباره مشکالت این روس��تا از جمله برطرف کردن 
نقاط حادثه خیز جاده ابیانه، پارکینگ، نصب تابلوهای مورد نیاز ایجاد 
و احداث مجموع��ه فرهنگی، مرمت محراب مس��جد تاریخی ابیانه و 
امکان سنجی استقرار شبکه زیر زمینی برق آب و گاز در روستای ابیانه 

دستوراتی را صادر کرد.

استاندار اصفهان:

 ثبت جهانی روستای ابیانه
  در دستور کار

قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه با بی��ان اینکه دس��تگاه قضایی موظف 
اس��ت در فرآیند تولید، با هر نوع فس��ادی برخورد 
کند، گفت: داوری، نزدیک ترین روش قضایی برای 
حل اختالف و رویکردی انعطاف پذیر و تخصصی تر 
است؛ توجه به داوری، منافع نظام جمهوری اسالمی، 
دس��تگاه قضایی، بخش اقتص��ادی جامعه و بخش 

تولید را به دنبال دارد.
مهدی امیری اصفهانی در نشست مشترک بررسی 
تعامل دادگستری های سراسر کشور با مرکز داوری 
اتاق بازرگانی ایران و بررس��ی الیح��ه قانون جامع 
داوری، اظهار کرد: نظام جمهوری اس��المی ایران، 
انصافا ب��ا تدبیر بنیانگذار انقالب اس��المی و درایت 
افرادی چون دکتر بهشتی، به شکلی بسیار ویژه در 

قانون اساسی ترسیم و تدوین شد.
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه افزود: تمام مواد قانون اساسی، متضمن 
پیام خاصی اس��ت که همدلی خاصی بی��ن آنها به 
چش��م می خورد؛ در حقیقت هر بخ��ش، مکمل و 

راهگشای بخش دیگر است.
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه با بیان اینکه ش��اکله اصلی و ماموریت 

ذاتی نظام مقدس جمهوری اس��المی، ایجاد عدل 
و حفظ و احیای حقوق عمومی و گس��ترش عدالت 
اس��ت، تصریح کرد: عدالت در جمهوری اسالمی، 
ش��ئون مختلفی دارد که عدالت قضایی، اجتماعی، 

ساختاری، اقتصادی و فرهنگی را شامل می شود.
امیری خاطرنشان کرد: جمهوری اسالمی در صدر 
ماده 156 قانون اساسی، دستگاه قضایی را مسئول 
تحقق عدالت و پش��تیبانی از عدالت معرفی کرده و 

پنج وظیفه را برای آن، تعریف کرده است.
 وی ادام��ه داد: در بن��د ی��ک و چه��ار، 2 وظیف��ه

 قضای��ی »رفع اخت��الف و دادخواهی« و »کش��ف 
جرم، تحویل جرم و اعم��ال مجازات« و در بندهای 
2 و پنج، وظایف غیرقضایی »گسترش آزادی های 
مش��روع و احیای حقوق عمومی« و » پیشگیری از 
وقوع جرم« و در بند سه، وظیفه » نظارت بر اجرای 
صحیح قوانین« برای دستگاه قضایی کشور تعریف 

شده است.
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه با بیان اینکه ماموریت قوه قضاییه، تنها، 
عدالت قضایی نیست، گفت: ایجاد امنیت اجتماعی 
و اقتصادی از جمله اقداماتی اس��ت ک��ه با رویکرد 

غیرقضایی محقق می شود.

 امی��ری تصری��ح ک��رد: رهب��ر معظ��م انق��الب
 )مدظله العال��ی( بارها بر اقتص��اد مقاومتی تاکید 
کرده اند، اما متاس��فانه کارگزاران ذی ربط که باید 
این دغدغه را برط��رف کنند، باور دیگ��ری دارند. 
وی با بیان اینکه در کشور ما، مزیت های زیادی در 
ابعاد مختلف همچون جغرافیای��ی و امنیت وجود 
دارد، خاطرنش��ان کرد: تولید در نظ��ام جمهوری 
اس��المی باید مورد توجه ویژه واقع شود؛ اگر تولید 
به عنوان یک رکن اساس��ی در توسعه کشور باشد، 
هرگونه بی توجهی و ه��ر میزان فاصل��ه گرفتن از 
آن، در حقیقت تیر خالص به توس��عه و پیش��رفت 
کشور است؛ در واقع هرچه به تولید بی توجه باشیم، 
استقالل و تمامیت ارضی کشور در معرض مخاطره 
قرار می گیرد.قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری 
از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر اینکه پیشرفت و 
توسعه در بستر فساد شکل نمی گیرد، افزود: تجربه 
نشان داده است، کشورهایی که پیشرفته تر هستند، 

فساد کمتری دارند.
امیری با بی��ان اینکه قوه قضائیه موظف اس��ت در 
فرآین��د تولید، ب��ا هر نوع فس��ادی برخ��ورد کند، 
اظهار کرد: اقتص��اد مقاومتی، راهبرد قطعی خروج 
از وضعی��ت امروز سیاس��ی، اقتص��ادی و مدیریت 
کشور است که مردم، نقش��ی اساسی در این زمینه 
دارند؛ اقتصاد مقاومتی، یعنی به کارگیری ظرفیت 
کامل مردمی و کاهش نق��ش حاکمیتی دولت و به 
کارگیری آن در تراز راهبردی، سیاس��ت گذاری و 
نظارت.مهدی امیری با بیان این که داوری، از جمله 
ساز و کارهای رس��یدگی قضایی غیر رسمی است، 
گفت: هرچه نس��بت ب��ه داوری، تمرکز بیش��تری 
داشته باش��یم، حجم بار دس��تگاه قضایی کاهش 
یافته و رسیدگی ها تخصصی تر شده و روند پیگیری 

پرونده ها تسهیل می شود.
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه با بیان اینکه توجه به داوری، منافع نظام 
جمهوری اسالمی، دستگاه قضایی، بخش اقتصادی 
جامعه و بخش تولید را به دنبال دارد، تصریح کرد: 
داوری، نزدیک ترین روش قضایی برای حل اختالف 

و رویکردی انعطاف پذیر و تخصصی تر است.
امیری با بیان اینکه یک��ی از برنامه های جدی ما در 
سال 95، توجه به بحث داوری است، افزود: داور به 
دلیل حضور در می��دان، از اخت��الف طرفین دعوا، 

درکی تخصصی دارد.
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رییس کل دادگس��تری اس��تان اصفهان گفت: از تمام��ی ظرفیت های 
دس��تگاه قضایی و اتاق بازرگانی اس��تان در جهت رون��ق اقتصاد بهره 

خواهیم برد.
احمد خس��روی وفا در نشست بررس��ی الیحه قانون جامع داوری بیان 
داش��ت: با توجه به تدوین قانون جامع داوری که مراحل اجرایی آن در 
مجلس در حال طی شدن است برگزاری این نشست مشترک پیشنهاد 

و برای اولین بار در اصفهان برگزار شد.
وی رویکرد جدید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
را باعث ارتقای جایگاه این معاونت و انجام اقدامات و امور مهمی در سطح 
کشور دانست و بیان داشت: بحمداهلل موضوع مهم پیشگیری به خوبی 

در حال نهادینه شدن و اثرات آن به خوبی محسوس است.
رییس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی 
استان در راستای پیشگیری و پرداختن به مسئله اقتصاد مقاومتی بیان 
داشت: ارتباط بسیار خوب و مؤثر با اتاق بازرگانی که منشأ برکات زیادی 
بوده است، تشکیل کمیته حمایت و بازس��ازی واحدهای ورشکسته و 
کمک به آن ها، تشکیل مرکز کارشناس��ی و میانجیگری و سازش اتاق 
بازرگانی و حل وفصل بس��یاری از اختالفات، تعامل با مرکز داوری اتاق 
بازرگانی، اتاق اصناف، کانون وکال، اتاق تعاون و انجمن انبوه سازان، اقدام 
در جهت تأس��یس و احداث و راه اندازی مجتمع قضایی ویژه رسیدگی 
به جرائم اقتصادی برای اولین بار در کش��ور با همی��ن نام، توافق جهت 
پذی��رش کارت بازرگانی فعاالن عضو ات��اق بازرگانی و ات��اق تعاون به 
عنوان وثایق قابل قبول در محاکم قضایی، بررس��ی مسایل و مشکالت 
بازرگانان در هیئت ه��ای حل اختالف مالیاتی، تش��کیل کمیته جذب 
سرمایه گذاری خارجی و تشکیل شورای حل اختالف ویژه بازرگانان از 

جمله این اقدامات بوده است.
خسروی وفا با توجه به ظرفیت باالی دس��تگاه قضایی و اتاق بازرگانی، 
اقدامات ص��ورت گرفته و تعامالت خوب در راس��تای پرداختن به ابعاد 
مختلف اقتص��اد مقاومتی و اهداف عالیه آن را ب��ه عنوان گام های مؤثر 

در این مهم دانست.

رییس کل دادگستری استان اصفهان عنوان کرد:

 استفاده از ظرفیت های دستگاه قضایی
 و اتاق بازرگانی در رونق اقتصادی

قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در اصفهان؛

داوری، نزدیک ترین روش قضایی برای حل اختالف

رییس کمیسیون فرهنگی – اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر:

اصفهان یک مدل موفق
شهر تمدن ساز است

رییس مجلس سنای بلژیک:

امیدوارم روابط دو کشور
ایران و بلژیک بهبود یابد

در هفته نکوداشت اصفهان:

رونمایی از کتاب
»سحوری سپاهان« 

رییس کمیسیون فرهنگی – اجتماعی و ورزشی 
شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: اصفهان تنها 
شهر کشور است که ضریب نفوذ باالیی در جهان 
دارد و طی ادوار گذش��ته یک مدل موفق ش��هر 

تمدن ساز به شمار می رود.
اصغ��ر آذربایجان��ی ب��ا بیان ای��ن مطل��ب و با 
گرامیداشت هفته نکوداشت اصفهان اظهارکرد: 
براس��اس مصوبه دوره دوم شورای اسالمی شهر 
اصفهان، سوم اردیبهشت با توجه به سالروز تولد 
شیخ بهایی به عنوان روز اصفهان نامگذاری شده 
و در سال های بعد نیز از سوم تا نهم اردیبهشت 

ماه به عن��وان هفته نکوداش��ت اصفهان تعیین 
شده است.

وی ادامه داد: مدیران ش��هری همواره به دنبال 
توس��عه پایدار شهر هس��تند البته اس��تفاده از 

الگوهای موفق بسیار اهمیت دارد.
ریی��س کمیس��یون فرهنگ��ی – اجتماع��ی و 
ورزشی شورای اس��المی ش��هر اصفهان تاکید 
کرد: خوش��بختانه اصفهان در مدل توس��عه در 
ادوار گذشته یک مدل موفق شهر تمدن ساز بوده 
است که این باعث شده داش��ته های زیاد شهر 
اصفهان در حوزه میراث ملموس و ناملموس به 

خوبی نمایان شود.
رییس کمیسیون فرهنگی – اجتماعی و ورزشی 
شورای اسالمی ش��هر اصفهان با اشاره به اینکه 
حرکت به سمت تمدن نوین با نگاه به گذشته این 
شهر محقق می شود، گفت: افزایش حس تعلق 
شهری و افزایش سرمایه اجتماعی و هویتی شهر 
اصفهان در هفته نکوداش��ت اصفهان باید مورد 

توجه قرار بگیرد.

رییس مجلس سنای بلژیک گفت: امیدوارم که 
روابط دو کشور بهبود یابد و روز به روز ارتباطات 

و مناسبات دو کشور گسترش یابد.
کریس��تین دوفری��ن، رییس مجلس س��نای 
 بلژی��ک، س��فیر بلژی��ک در ای��ران و چند تن
  از س��ناتورهای ای��ن کش��ور در ب��دو ورود

 به اصفه��ان، در ف��رودگاه بین المللی ش��هید 
بهشتی مورد استقبال اس��تاندار اصفهان قرار 

گرفتند.
کریستین دوفرین با اش��اره به اینکه مطالعات 
 و ش��نیده های زی��ادی در وص��ف اصفه��ان 
داشته اس��ت، اظهار داش��ت: در برنامه سفر به 
ایران، زمانی که س��فر ب��ه اصفه��ان در برنامه 
گنجانده ش��د بس��یار خرسند ش��دم و بسیار 
خوشحالم که گردشگران زیادی از کشورهای 
مختلف ب��ه ایران و ب��ه  ویژه به اصفهان س��فر 

می کنند.
رسول زرگرپور نیز در مراسم استقبال از رییس 
مجلس سنای بلژیک، ضمن خوش آمدگویی و 

ابراز خرسندی از حضور وی در اصفهان، اظهار 
داش��ت: این روزها اصفهان مح��ل رفت و آمد 
مقامات سیاسی کشورهای مختلف است و در 
هفته ای که گذش��ت رییس جمه��ور آفریقای 
جنوبی و معاون رییس جمه��ور اروگوئه نیز به 

این شهر زیبا سفر کرده اند.
 استاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان جزو 1۰ 
ش��هر دیدنی دنیا به ش��مار می رود، افزود: این 
شهر تاریخی مرکز فرهنگ، تمدن و ذوق و هنر 
است و مورد توجه مقامات عالی رتبه کشورهای 

مختلف جهان می باشد.

کتاب سحوری س��پاهان با محوریت موسیقی آیینی 
همزمان با هفته نکوداش��ت اصفهان در م��وزه حمام 
علیقلی آقا توسط سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 

اصفهان رونمایی و معرفی می شود.
شهر اصفهان از زمان های گذشته در زمینه  های مختلف 
هنری از جمله موس��یقی سابقه درخش��انی داشته و 
همواره با وجود هنرمندانی چون استاد تاج اصفهانی، 
استاد کسایی، ش��هناز، و غیره مرکز توجه بسیاری از 
عالقه مندان به عرصه موسیقی در کش��ور بوده است. 
وجود ای��ن طبع هن��ری و جلوه باش��کوهی که مردم 
اصفهان در زمینه های مختلف هنر و موس��یقی و آواز 
داشته اند توانسته اصفهان را به یکی از قطب های هنری 
کشور تبدیل کند. اس��تان اصفهان به سبب وجود این 
ویژگی ها آیین های متفاوتی را در طول ایام س��ال اجرا 
می کرده که یکی از این رس��ومات آیین سحری خوانی 
بوده که بیش��تر در دوران ماه مبارک رمضان و در وقت 
س��حر اجرا می ش��ده اس��ت. محمد عیدی مدیر امور 
هنری سازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان 
در همین رابطه با اشاره به برجستگی خاص اصفهان از 

نظر موسیقیایی در جغرافیایی فرهنگی ایران گفت: در 
گذشته فرهنگی به نام سحری خوانی در شهر اصفهان 
وجود داش��ته که این فرهنگ به ماه مب��ارک رمضان 
نیز مرتبط بوده اس��ت و با توجه به این موضوع، توجه 
به این سحری خوانی ها مد نظر قرار گرفته شده است. 
وی افزود: در ای��ن کتاب، بعد از مقدم��ه و پیش گفتار 
پیش��ینه س��حری خوانی ها در اصفه��ان و دیگر نقاط 
کشور، متن سحری ها آورده شده و تحلیل موسیقیایی 
و نت نگاری آن، به نگارش در آمده است. همچنین توجه 
به زندگینامه سحری خوان های سطح شهر اصفهان نیز 

مد نظر قرار گرفته شده است.

اصفهان از گذشته هاي دور در ایران و جهان به لقب »نصف جهان« شهره بوده 
است؛ وجود هزاران اثر تاریخي با قدمت چندین ساله در کنار مناطق بکر طبیعي 
مي تواند دلیل مناسبي براي اعطاي این عنوان به این خطه ارزشمند از سرزمین 

ایران باشد.
آث��ار تاریخي و تنوع ب��ي نظیر صنایع دس��تي ک��ه از قرن ها پی��ش در نقاط و 
شهرهاي مختلف این استان نسل به نسل منتقل شده و امروز به عنوان میراثي 
گران به��ا در اختیار ما ق��رار گرفته، اصفه��ان را به موزه اي هن��ري، تاریخي و 
طبیعي تبدیل ک��رده که بازدید از آن آرزوي گردش��گران فرهنگ دوس��ت در 
سراس��ر جهان اس��ت. قدمت طوالن��ي و معماري ارزش��مند بناه��اي تاریخي 
 اصفهان نیز س��بب ش��ده که برخي از آثار تاریخ��ي این منطق��ه مانند میدان

 امام خمیني )ره( در فهرست آثار ثبت شده، سازمان علمي، فرهنگي و تربیتي 
ملل متحد )یونس��کو( قرار بگیرد. ازجمل��ه این آثار با ارزش مس��اجد اصفهان 
 هستند که در شهرس��تان هاي مختلف این اس��تان پراکنده اند. »مسجد شیخ 
لطف اهلل«یکي از زیباترین آثار تاریخي اصفهان اس��ت که هر تماش��اکننده اي 
را خیره و به تحسین وامي دارد. آتش��کده ها و کلیساهاي تاریخي زیادي نیز به 
عنوان مراکز عبادي س��ایر ادیان از جمله جاذبه هاي تاریخي اصفهان به شمار 
مي آیند. »کلیس��اي هاکوپ«نخس��تین کلیسایي اس��ت که ارامنه در جلفاي 

اصفهان بنا کرده اند ولي مش��هورترین کلیس��اي تاریخي جلفا از نظر معماري 
و تزیینات نقاش��ي، »کلیس��اي سن سور« اس��ت که به کلیس��اي وانک شهره 
 است و در س��ال 1۰65 میالدي بنا ش��ده اس��ت. به طور کلي میراث فرهنگي

 بي بدیل و دست س��از مردمان خوش ذوق و هنرمند اصفهان با قدمتي بیش از 
هزاران سال که با طبیعت زیباي این منطقه درهم آمیخته، شهرت جهاني را براي 
آن به دنبال داشته است؛ همین امر سبب شده هر ساله در ایام فراغت همچون 
روزهاي تعطیل نوروز، مردم سایر استان هاي ایران براي دیدن و استفاده کردن 
از این فضاهاي تاریخي، فرهنگي و طبیعي به این منطقه از کشورمان سفر کنند.  

رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان گف��ت: 67 درص��د از آلودگ��ی هوای 
ش��هراصفهان مربوط به خودروهای تک سرنش��ین در شهر اس��ت و شهروندان 
 با س��فرهای زائد درون ش��هری خانواده خود را از نعمت بزرگ سالمتی محروم

 می کنند.
رضا امینی در برنامه اینجا اصفهان ،با بیان اینکه دوچرخه فواید مناس��بی برای 
سالمتی شهروندان و شهر دارد، گفت: دوچرخه سواری عالوه بر احساس جوانی 

در افراد باعث می شود که شهروندان در هوای شهر پاکیزه و سالم تنفس کنند.
وی با اشاره به اینکه در هر یک از مناطق 15 گانه شهرداری 2 ایستگاه دوچرخه 
وجود دارد، افزود: ایستگاه های دوچرخه در مناطق از نظر تعداد و کیفیت ارتقا 
پیدا می کنند همچنین شبکه مسیر دوچرخه ها در سه بعد محلی، منطقه ای و 

شهری سیاست گذاری شده است.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان عنوان کرد: در سال جاری تحوالت بسیاری 

در زمینه کیفیت و تقویت مسیر عبور دوچرخه ها اجرا می شود.
وی با بیان اینکه راه اندازی قطارش��هری در کاهش آلودگی هوا تاثیر گذار است، 
اضافه کرد: فاز اول خط یک از ایس��تگاه پاس��داران در خیابان امام خمینی)ره( 
 تا میدان ش��هدا راه اندازی شده اس��ت و امس��ال نیز این خط به چهارراه تختی

 می رسد.وی بیان کرد: خط یک قطار شهری در نیمه اول سال 96 به بهره برداری  

خواهد رس��ید.امینی با اشاره به اینکه 45۰ دس��تگاه اتوبوس به مرور زمان وارد 
 شهر می شود، ادامه داد: احداث 11 خط اتوبوس تندرو در دستور کار قرار گرفته

 است. 
امینی در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه های هفته نکوداشت اصفهان گفت: 
برنامه های هفته نکوداشت نسبت به سال های  گذش��ته از لحاظ کیفی و کمی 

ارتقا چشمگیری داشته است و با استقبال خوب شهروندان روبه رو بوده است. 
وی با بی��ان اینکه اصفه��ان تاریخ و تمدن ایران اس��المی اس��ت، اظه��ار کرد: 
میراث فرهنگی، تاریخی و آداب رس��وم اصفهان از گذش��تگان به ما ارث رسیده 
 اس��ت و امیدوارم با ادراک ب��االی ش��هروندان، اصفهان بهتر از گذش��ته به دنیا 

معرفی شود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه زاینده رود مکان تاریخی و زیبای 
است که ساعت ها افراد را به تماش��ای خود دعوت می کند، گفت: براساس نظر 
سنجی ها اولین دغدغه شهروندان آب زاینده رود بود که با تالش های استاندار 

آب فعال جاری است.
  امین��ی بی��ان ک��رد: یک��ی دیگ��ر از دغدغ��ه ش��هروندان گس��ترش

 برنامه های تفریحی بوده است که براساس درخواس��ت افراد در ایام نکوداشت 
اصفهان برنامه های تفریحی و با نشاطی در مناطق و مکان های بازبرگزار شد.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

آژیر قرمز برای خودروهای تک سر نشین به صدا در آمده است
اظهارنظر جمعی از اساتید دانشگاه؛

اصفهان برند مطرح جهانی است
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حقایقی درب�اره مش�عل المپیک وج�ود دارند که 
خواندنی هستند:

1- مشعل المپیک یکی از س��مبل های شناخته شده این 
بازی هاست. مش��علی که در المپیک یونان برای برگزاری 
قدیمی تری��ن بازی ه��ای المپیک روش��ن ش��د با کمک 
اشعه های خورش��ید آتش گرفت. این آتش هنوز با کمک 
خورش��ید در جلوی خرابه های المپیا روشن است. مراسم 
روش��ن کردن مش��عل هر المپیک در هوای آفتابی انجام 

می شود.
2- مش��عل مدرن المپیک در س��ال 1928 در بازی های 
آمستردام رونمایی شد. در بازی های 1936 آلمان، نازی ها 
المپیک را برگزار کردند و مش��عل را به تمامی کشورهایی 

که می خواستند نفوذ خود را در آن ها بیشتر کنند، بردند.

3-  بلندتری��ن مش��عل المپیک مربوط ب��ه المپیک پکن 
 2008 می ش��ود. طبق گزارش کمیته بین المللی المپیک

21 هزار و800 نفر این مشعل را حمل کردند. این مشعل 
 به یک ت��ور جهانی رفت و از ش��هرهای لن��دن، پاریس و 
 سان فرانسیس��کو عبور کرد. مشعل المپیک 2008 حتی 
 به قله اورست نیز برده شد. مشعل بعد از رسیدن به ارتفاع

 29 هزار پایی در روز 8 می 2008 روشن شد.
4-  روز 3 م��ی مراس��می در برازیلیا برای مش��عل برگزار 

می شود.
5-  مش��عل المپیک ریو به 329 ش��هر برده می شود که 
26 ش��هر آن مراکز ایالت های برزیل هستند. تخمین زده 

می شود که90 درصد مردم برزیل مشعل را می بینند.
6-  مسئوالن برگزاری مسیر حرکت مشعل المپیک 2016 

را طوری انتخاب کردند که در این مسیر زیبایی های برزیل 
و فرهنگ متنوع آن وجود داش��ته باش��د. در این مس��یر 
منطقه پانتانال، س��احل باهی��ا، آمازون و آبش��ار ایگوآکو 

دیده می شوند.
7- حدود 12 هزار نفر مشعل المپیک ریو را حمل می کنند. 

هر فرد حدود200 متر مشعل را حمل می کنند.
8-  در المپیک امسال یک مهاجر جزو اولین کسانی است 
 Eleonas که مشعل را حمل می کند. او یک فرد از کمپ

است که نزدیک آتن است. 
 9- مش��عل المپی��ک ری��و طراح��ی خ��اص دارد و 
نوارهای رنگی در آن دیده می شود. هر کدام از این رنگ ها 

یکی از جنبه های طبیعت برزیل را نشان می دهد.
باالترین رنگ طالیی است که خورشید را نشان می دهد. 

طالیی همچنین نش��ان دهن��ده مدال طال ک��ه باالترین 
موفقیت در المپیک است، نیز هست. رنگ بعدی سبز است 
که نش��ان دهنده کوه های اطراف ریو اس��ت. سپس رنگ 
 آبی به چش��م می خورد که نش��ان از دریای برزیل است و 
رنگ آخر آبی تیره است که نشان دهنده زمین برزیل است.

10- نواره��ای رنگی بر روی مش��عل المپیک ریو طرحی 
 موجی ش��کل دارند. این ط��رح یادآور مس��یر پیاده روی 

در کوپاکابانا است.
 11- لحظه ای که مش��عل توس��ط یک نفر ب��ه نفر بعدی 

داده می شود » بوسه « نامیده می شود.
12- مش��عل با کمک گاز روش��ن می ماند. قرار است که 
مش��عل همواره روش��ن بماند، اما گاهی اوقات به صورت 
تصادف��ی ی��ا از روی عمد مش��عل خاموش می ش��ود. در 

 سال 2013 در بازی های س��وچی، یک گارد کاخ کرملین 
از یک فندک برای روش��ن کردن دوباره مشعل در مسکو 

استفاده کرد.
13- یونیفرم رس��می حمل مشعل تی ش��رت سفیدرنگ 
و ش��لوارکی با حاش��یه های زرد و سبز اس��ت. مسئوالن 
 برگزاری ریو معتقدند که سفید نشان دهنده صلح و اتحاد، 
زرد نشانگر مشعل المپیک و سبز یادآور پرچم برزیل است.

14- مراس��م حمل مش��عل همچنین تران��ه ای دارد که 
»زندگی یک مسافر« نام دارد.

15- مراس��م حمل مش��عل در روز 5 آگوس��ت به پایان 
 می رس��د. در آن روز آخری��ن حم��ل کنن��ده مش��عل، 
مشعل بزرگ المپیک را در مراسم استادیوم ماراکانا روشن 

می کند.

کمتر از100 روز به بازی های المپیک ریو فرصت باقی است. تاریخ بازی های 
المپیک جدا از ستاره ها و قهرمانان معنی پیدا نمی کند و دقایقی که مشعل 
در اختیار س��تاره های مردمی اس��ت، در تاریخ المپیک همیش��ه جاویدان 

خواهد ماند.
 س��ایت ری��و نگاهی ب��ه چهره ه��ای ش��اخصی دارد ک��ه به صل��ح جهانی 

کمک کردند چرا که نماد المپیک و پارالمپیک چیزی غیر از صلح نیست.
1- دیوی�د بکهام، لندن 2012: بازیکن پیش��ین دنی��ای فوتبال که یکی 
از ثروتمندان جهان و چهره ای مردمی اس��ت ک��ه در میزبانی لندن یکی از 
چهره های مش��هور برای حمل مش��عل المپیک بود که از یونان به س��مت 
انگلیس حرکت کرد. شاید وقتی مشعل به دس��ت بکهام رسید خودش هم 
 هیجان زده ب��ود. او معتقد اس��ت در دقایقی که در قایق بوده دلهره داش��ته 
تا اتفاقی برای خودش و مشعل نیفتد. راننده قایق هم در خاطراتش گفته از 

هیجان بکهام ما هم دلهره داشتیم.
2- وین گرت�ژی، ونکوور 2010: وی به پله هاکی روی یخ معروف اس��ت. 
گرت��ژی در آن دوره از رقابت ها اتفاقا جدالی با پله داش��ت. چرا که همزمان 
بحث دادن المپیک به برزیل هم مطرح بود و کانادا با پیروزی خودش گرتژی 
را هم پیروز کرد. او یکی از 2 چهره ش��اخص کاناداس��ت. او کسی بود که به 
المپیک2010 اعتبار داد. در بازی های زمستانی2010 بزرگان دیگری مثل 
استیو ناش ستاره سابق بسکتبال، نانسی گرین قهرمان اسبق اسکی آلپاین 
و کاتریونا لومای دوان قهرمان پیش��ین پاتیناژ حضور داشتند، اما در نهایت 

گرتژی بود که زیر ذره بین خبرنگاران قرار گرفت و به تاریخ پیوست.
3-  تام کروز،  آتن 2004: چهره های شاخصی در آتن بودند، اما همه نگاه ها 
به سمت تام کروز بود. آتن به عنوان مهد المپیک تصمیم گرفت ستاره های 

سراسر جهان را در حمل مشعل المپیک داشته باشد. 
به همین دلیل جدا از دنیای هالیوود به س��راغ بسکتبالیست های آمریکایی 
و حت��ی چهره های ش��اخص س���ینما و موس��یقی رفت. حت��ی نمادهای 

بزرگ دنیا هم در 
آتن ش��رکت کردند. 

ک��روز  ت��ام   تماش��ای 
در لباس ورزش��ی ب��دون گریم 

برای مردم بسیار جذاب بود.
4- مجیک جانس�ون، س�الت لیک سیتی 

 :2002
اروین جانس��ون ملقب به مجیک ) جادوگر ( یکی از س��تارگان 

مشهور بس��کتبال آمریکا بود که در س��ال 2002 قبول کرد حمل کننده 
مش��عل المپیک زمس��تانی باش��د. وی با حضورش در این بازی ها، خاطره 
بارس��لونا 1992 و درخش��ش بس��کتبال آمریکا را هم زنده کرد. بی تردید 
المپیک زمستانی 2002 بدون این اسم های بزرگ بی معنا به نظر می رسید.

5. ونوس و سرنا ویلیامیز، سالت لیک سیتی 2002:  
 وقتی از این دو خواهر درخواس��ت ش��د ب��رای المپیک زمس��تانی حضور 
پیدا کنند خودشان هم شگفت زده شده بودند. در آن زمان در دنیای تنیس 

مشهور بودند، اما هنوز به یک ابر ستاره جهانی تبدیل نشده بودند. 
این دو خواهر در المپیک س��یدنی2000 درخشیده بودند و با حمل مشعل 
المپیک 2002 به اعتبار این المپیک کمک کردند. سرنا البته از ستاره های 

دعوت شده به المپیک پکن 2008 و لندن 2012 هم بود.
6. راپرت گرینت، لندن 2012: 

یکی از چهره  های ش��اخص، اما نه ورزش��ی راپرت گرینت بود که در تولید 
سریال های هری پاتر نقش عمده ای داشت. تالش او برای به ثمر رساندن این 
مجموعه هنری هرگز از خاطر مردم بریتانیا نمی رود. حمل مشعل توسط او 

راهی برای تقدیر و تشکر از وی به نظر می رسید.
7. پاوو نورمی، هلسینکی 1952: این ورزشکار فنالندی ستاره سرشناس 
ای��ن کش��ور در دوومیدانی بود ک��ه در آن زم��ان می توانس��ت در چندین 

رش���ته خ���وش 
بدرخش��د و در ه��ر 
کدام از ماده ها یک مدعی 
 برای قهرمانی ب��ود. او در جوانی 
در آمستردام 1928 و آنتوئرپیا1920 
خوش درخشید و در سال 1952 هرچند سن و 
سالی از او گذش��ته بود، اما همه فنالند او را یک ستاره مردمی 

می دانستند.
8. ویلیام، لندن 2012: ویلیام موس��یقی دان و س��تاره دنیای موسیقی 
آمریکا و یکی از مش��هورترین خواننده های ارکس��تر س��مفونیک به شمار 
می رفت که در سال 2012 به عنوان یکی از ستاره های دنیای موسیقی برای 
حمل مش��عل المپیک انتخاب شد. این ستاره سیاه پوس��ت سخنرانی های 
جالبی درباره صلح جهانی داش��ت و در آن سال به عنوان یکی از چهره های 

تاثیرگذار در عرصه صلح و آرامش شناخته شد.
9. دیدیه دروگبا، لندن 2012: 

بازیکن فوتبال اهل ساحل عاج بین مردم انگلیس به خصوص شمال لندن و 
منطقه چلسی به یک بت فوتبال تبدیل شده بود. او با حمل مشعل المپیک 

بیش از پیش به شخصیت جهانی خود اعتبار داد.
10. مایکل جانس�ون، آتالنتای 1996 و لندن 2012: جانسون از معدود 
ستارگان دنیای ورزش بوده که دوبار افتخار حمل مشعل المپیک نصیبش 
ش��ده اس��ت. او به هر حال یک بریتانیایی محسوب می ش��ود، اما پیشینه 
آفریقایی اش باعث ش��ده به فکر کمک به مردم این قاره و حرکت در جهت 
تحقق صلح در این منطقه باش��د. وی در دوی200 و400 متر در زمان خود 

یکی مدعی جدی قهرمانی بود و رقیب نداشت.
 11. پله، آتن 2004: در س��ال 2004 آتن بس��یاری از س��تارگان جهانی را 
به خانه المپیک دعوت کرده بود که یکی از مهم ترین آنها پله نام داشت. برای 

انتقال پله به آتن با توجه به وضعیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشکالت 
زیادی وجود داشت و باید هماهنگی های زیادی صورت می گرفت. به هر حال 

او قبول کرد و میهمان آتنی ها شد.
12. محمد کلی، آتالنتا 1996: 

یکی دیگر از بزرگان دنیای المپیک بدون تردید محمدعلی اس��ت. مدال آور 
طال در المپی��ک رم1960 و س��تاره بی رقی��ب دنیای بوکس کالس��یک. 
 میهمانی آمریکایی با ریش��ه آفریقایی که همیش��ه پیام آور صلح، آرامش و 

بی مرزی بود که به آتالنتای 1996 اعتبار داد.
 13. اوس�کار اش�میت، آتن 2004: این ورزش��کار رکوددار کسب امتیاز 
در جهان بسکتبال اس��ت که توانس��ت 49 هزار و 737 امتیاز را به نام خود 
ثبت کند. او در آتن 2004 فردی مسن به نظر می رسید، اما میهمانی معتبر 
 و باارزش برای آتنی ها محس��وب می ش��د. وی 5 المپی��ک را تجربه کرده و 

در مسکوی1980 و آتن 1996 خوش درخشید.
14. کتی فریمن، س�یدنی 2000: این ورزش��کار یکی از افتخارات دنیای 
المپیک اس��ت. در المپیک س��یدنی او نماینده شایس��ته ای برای استرالیا 
 بود. فریمن در دوی400 متر موفق به کس��ب مدال شد و ثابت کرد بیهوده 

به عنوان یکی از نمایندگان حمل مشعل انتخاب نشده است. 
تعصب و جدیت او بین مردم همیشه شهرت داشته است.

15. پاتریک استوارت، لندن 2012: استوارت ستاره دنیای سینما قبول 
کرد یکی از حمل کنندگان مش��عل المپیک 2012 لندن باشد. این بازیگر 

انگلیسی در فیلم های تاثیرگذاری چون X-Men درخشیده است.
16. لوئیس همیلتون، لندن 2012: ستاره فرمول یک، اهل لوتون انگلیس 
 محال بود در فهرست حمل کنندگان مشعل نباشد. او اتفاقا آخرین مرحله از

انتقال مشعل را برعهده داش��ت تا بیش از پیش مشهور شود و البته به لندن 
2012 اعتبار ببخشد. همیلتون همیشه زودتر از بقیه به خط پایان می رسد و 

این بار هم مشعل المپیک 2012 با او به خط پایان رسید.

از مشعل المپیک چه می دانید؟
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چهره هایی که در تاریخ حمل مشعل المپیک درخشیدند
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مفاد آراء )نوبت دوم(
1/123 آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در ثبت بادرود 
مفاد رای هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مس��تقر در اداره ثبت بادرود که حسب ماده یک قانون 
و ماده 13 آیین نامه صادر گردیده اس��ت مستند به ماده 3 قانون در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتش��ار و محلی آگهی 
می شود تا چنان چه شخص یا اشخاصی نسبت به رای صادره اعتراضی 
داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تس��لیم نمایند و معترض باید ظرف این مدت از تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل و تسلیم 
گواهی مربوط به ثبت محل بنماید بدیهی است اقدامات ثبتی منوط به ارائه 
حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نشود و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست را دادگاه محل ارائه 
ندهد اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- رای ش��ماره 13946030202200045 م��ورخ 1394/11/29 آقای 
حسن بندی دس��تجردی فرزند حسین به شناس��نامه 4 به شماره ملی 
6609751498 صادره از دولت آباد ششدانگ قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 100961 متر مربع به شماره پالک 796 فرعی مفروز از پالک 
683 فرعی از211 اصلی در ازاء سهم مش��اعی متقاضی استقرار یافته 

است. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/1/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/2/11 

م الف 42 رضا طویلی- رئیس ثبت بادرود
مفاد آراء)نوبت دوم(

1/68 آگه��ی مفاد آراء)قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی (هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد وامالک جوشقان
آگهی مفاد آراءقانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رس��می که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیئت حل 
اختالف مستقر در ثبت جوشقان صادر گردیده ودر اجرای ماده 3قانون 
مذکور در دو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه های کثیر االنتشار 
و محلی آگهی میشود تا شخص یا اشخاصی که به آراءمذکور اعتراض 
دارند از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالک جوشقان تس��لیم ورسید اخذ نمایند واز تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه اداره 
ثبت جوشقان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند اداره ثبت جوشقان مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.  
1- رای ش��ماره 139460302119000397 م��ورخ  1394/12/09- 
آقای  س��ید علی گیوه ش��وری بهمن فرزند میرعبداله  به ش��ماره ملی 
0071239146 ششدانگ یکباب خانه  پالک ش��ماره 538 فرعی  از 22  

اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان به مساحت 523/80 متر مربع. 
2- رای شماره139460302119000398 مورخ  1394/12/09- خانم 
فاطمه س��لطان مومن  فرزند علی آقا  به ش��ماره مل��ی 1262554225 
ششدانگ یکباب خانه   پالک شماره 32 فرعی  از 25 اصلی  واقع دربخش 

ثبتی جوشقان به مساحت 682/02 متر مربع.
3- رای شماره 139560302119000022 مورخ  1395/01/18- آقای 
حسن بحرینی  فرزندغالمرضا به شماره ملی 1262590175  ششدانگ 
سه باب مغازه پالک شماره 491 فرعی  از یک  اصلی  واقع دربخش ثبتی 

جوشقان به مساحت 90/62 متر مربع.
4- رای شماره 139560302119000020 مورخ  1395/01/18- آقای 
سعید ارباب فرزند رحمت اله   به ش��ماره ملی 1262541042 سه دانگ 
مشاع از  ششدانگ یکدرب باغ محصور پالک ش��ماره 10 فرعی  از28  

اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان به مساحت 1579/90 متر مربع.
5- رای شماره 139560302119000021 مورخ  1395/01/18-آقای 
سعید ارباب فرزند رحمت اله   به ش��ماره ملی 1262541042 یک دانگ 
مشاع از ششدانگ یکدرب باغ محصور پالک ش��ماره 55 فرعی  از 30  

اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان به مساحت 901/31 متر مربع.
6- رای شماره 139560302119000018 مورخ  1395/01/18-آقای 
سعید ارباب فرزند رحمت اله   به شماره ملی 1262541042دو دانگ و 
نیم  مشاع از  شش��دانگ یکدرب باغ محصور پالک شماره یک فرعی  از 

29  اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان به مساحت 17500متر مربع.  
7- رای شماره 139560302119000019 مورخ  1395/01/18-آقای 
سعید ارباب فرزند رحمت اله   به ش��ماره ملی 1262541042 یک دانگ 
مشاع از ششدانگ یکدرب باغ محصور پالک ش��ماره 38 فرعی  از 30  

اصلی  واقع دربخش ثبتی جوشقان به مساحت 28600 متر مربع.
تاریخ انتشار نوبت اول پنج شنبه 1395/01/26

تاریخ انتشار نوبت دوم شنبه  1395/02/11
م الف 1176 حسین نوروز-رئیس ثبت اسناد و امالک جوشقان     

مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
2/24 ش��ماره آگه��ی: 139503902004000015 ش��ماره پرون��ده: 
8704002004000140 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 8700315 
شش دانگ عرصه و اعیان پالک ش��ماره 15177/4650 مجزی شده از 
15177/1996 به مساحت 1005 متر مربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به آدرس: اصفهان، خیابان کاوه، خیابان اس��تاد فالطوری، بعد از فلکه 
آل محمد، مجتمع مس��کونی تجاری آرم��ان که اس��ناد مالکیت آن در 
صفحات 594 و 597 دفتر 184 امالک ذیل ثبت شماره های 37256/س 
و 37258/س امالک با ش��ماره های چاپ��ی 848388 و 848389 ثبت و 
صادر شده است با حدود: شماال در دو قسمت که اول پخ است به خیابان 
به طول های 82/2 متر و 38 متر ش��رقا اول پی است به پی فضای سبز 
پالک 1996 باقیمانده به طول 15/80 متر دوم پی است به پی زمین 4651 
فرعی به طول 3/15 متر س��وم به طول 5 متر پی اس��ت با گذر 5 متری 
احداثی جنوبا به طول 40/20 متر پی اس��ت با زمی��ن پالک 270 فرعی 
غربا به طول 24/40 متر پی اس��ت به گذر ده متری احداثی که طبق نظر 
کارشناس رس��می مجتمع دارای عرصه ای در حدود 1005 سهم )متر 
مربع( و اعیانی در حدود 14704 متر مربع در 18 طبقه در 3 بلوک )شامل: 
زیرزمین 1 و 2 با کاربری انباری و پارکینگ در حد 98 واحد، همکف با 
کاربری فضای ورودی و انباری و 8 واحد تجاری، و 15 طبقه فوقانی با 
کاربری مسکونی و در هر طبقه 6 واحد، جمعا شامل 90 واحد مسکونی 
و مجهز به 6 دستگاه آسانسور 4 نفره( با سازه بتن آرمه و سقف تیرچه 

بلوک به صورت تمام کار و تا حدودی قابل بهره برداری می باشد. هر 
واحد مسکونی با زیر بنای حدود107 متر مربع به صورت مستقل دارای 
اطاقهای خواب و پذیرایی وآش��پزخانه مجهز ب��ه کابینت ام. دی. اف و 
تراس سر پوشیده و سرویس بهداشتی الزم به انضمام مشترکات مورد 
نیاز )آب و برق و بعضا گاز شهری( می باش��د. نوع دربهای ورودی و 
داخلی چوبی معمولی و پنجره ها از نوع یو، پی . وی. سی و شیشه های 
دو جداره می باشد. کف واحدها س��رامیک درجه 2 و سایر بدنه ها گچ 
و نقاشی و مونتی کالر بوده و سیس��تم گرمایش واحدها به طریق پکیچ 
و رادیاتور و سرمایش به روش کولر ابی است. همچنین واحدهای این 
مجموعه مسکونی مجهز به سیستم اعالم حریق و اطفائ حریق می باشد. 
الزم به یادآوری اس��ت بر اساس مش��اهدات عینی به دلیل عدم نصب 
کامل کنتور گاز شهری برای واحدها و عدم نصب پله فرار )اضطراری( 
مالکین به طور کامل در این مجموعه س��اکن نش��ده اند. همچنین دارای 
مجوز ساخت )پروانه ساخت( به شماره 17/12319 مورخ 1382/5/18 
از طرف شهرداری منطقه 7 اصفهان می باشد ملکی شرکت آرمان بتن 
سپاهان که طبق سند رهنی شماره 132066-1383/07/21 تنظیمی در 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 15 اصفهان در رهن بانک اقتصاد نوین 
اصفهان )شعبه میدان آزادی( واقع می باشد و طبق اعالم بانک ملک فوق 
دارای بیمه می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 95/03/03 
در اداره اجرای اس��ناد رس��می اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
ش��رقی، چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. مزایده 
از مبلغ پایه 95/544/500/000 ریال )نود و پنج میلیارد و پانصد و چهل 
و چهار میلیون و پانصد هزار ریال( ش��روع و به هر کس خریدا باش��د 
به باالترین قیمت پیش��نهادی نقدا فروخته می ش��ود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از 
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشدبه عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا این 
آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/2/11 
درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیل��ی روز مزایده به روز بعد 
موکول می گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد 
از پایه مزایده طی فیش مخصوص اداره اجرا به همراه تقاضای کتبی و 
ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ضمنا برنده مزایده باید کل مبلغ 
خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب 
اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید. م الف 2344  اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

2/82 شماره صادره: 214431 /1395/04 چون تمامی بکباب خانه پالک 
ش��ماره 793 و 794 و 795 و 796 فرعی از 129- اصلی واقع در جزن 
بخش 9 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمد جزنی فرزند 
علی در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده 
است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1395/03/16 
ساعت 9 صبح در محل شروع به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی 
در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدی��دی تا 30 روز پذیرفته 
خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/02/11 م الف 63 رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک نطنز
تحدید حدود اختصاصی

2/112 ش��ماره صادره: 215088 /1395/04 چون تمامی شش��دانگ 
قطعه باغ محصور و مشجر هفت رجلی دشت برزن پالک 216 فرعی از 
193- اصلی واقع در طرف بخش 11 ثبت نطنز که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام اکبر کاظمی طرقی فرزند محمد و غیره در جریان ثبت است و 
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز یکشنبه مورخ 1395/03/09 ساعت 9 صبح در محل 
شروع به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. تاریخ انتشار: 

1395/02/11 م الف 67 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
اصالحی قانون ثبت

2/105  ش��ماره صادره: 1395/04/214859 نظر به اینکه بر اس��اس 
تقاضای آقای افش��ین طیبی فرزند رحمت اله و ش��رکاء مبنی بر تعیین 
بهاء ثمنیه اعیانی شش��دانگ پالک 2583 فرع��ی از 71- اصلی واقع در 
بخش 9 حوزه ثبت نطنز که طبق سوابق متعلق به خانم فرنگیس رفیعی 
سرش��کی شناس��نامه ش��ماره 7026 تهران بوده و به موجب دادنامه 
ش��ماره 4376-1367/11/30 نامبرده فوت ورثه وی عبارتند از: بیژن، 
اکبر، امیرقلی، بهمن، روح انگیز و فاطمه شهرت همگی رفیعی سرشکی 
فرزندان محمد لذا در اجرای تبصره یک م��اده 105 اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت، کارشناسی رسمی دادگستری میزان بهاء ثمنیه اعیانی پالک 
فوق الذکر را به مبلغ دوازده میلیون و پنجاه هزار ریال برآورد و اعالم 
نموده است که متقاضیان آن را طبق فیش شماره 9432128585676587 
مورخ 1394/12/10 به مبلغ دوازده میلیون و پنجاه هزار ریال به حساب 
س��پرده این اداره واریز نموده و چون ذی نفع فاقد نش��انی است لذا با 
توجه به مفاد تبصره یک آئین نامه ف��وق الذکر مراتب فقط یک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا ذینفع جهت دریافت بهاء تعیین 
شده به اداره ثبت اسناد و امالک نطنز مراجعه و در صورتی که تضییع 
حقی شده باشد می تواند از تاریخ انتش��ار این آگهی به مدت یک ماه به 
مراجع صالحه قضائی مراجعه و گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم 
نماید بدیهی اس��ت در صورت عدم مراجعه ذینفع به مراجع قضائی در 
مدت تعیین ش��ده و عدم ارائه گواهی طرح دعوی سند مالکیت متقاضی 
اصالح و بدون اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیانی صادر و تس��لیم خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 1395/02/11 م الف 66 عباس��علی عمرانی رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک نطنز 
مزایده

1/179  ش��ماره نام��ه: 9510116838500033 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352200445 شماره بایگانی شعبه: 940456 اجرای احکام 
شعبه 5 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 
940456 خ 5 اجرایی 5 له خانم طاهره محمدی نیسیانی علیه آقای نعمت 
اله پیر جمالی نیسانی به خواس��ته تعداد 14 عدد سکه تمام بهار آزادی 
) که با توجه به اس��تعالم انجام ش��ده از کافی نت ارزش ریالی 14 عدد 
سکه معادل 142520000 ریال می باش��د( و مبلغ 241/473/267 ریال 

وجه نقد و مبلغ 2/080/000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 380/000 ریال 
بابت هزینه نشر آگهی در حق محکوم لها و مبلغ 12/080/663 ریال حق 
االجرای دولتی جلس��ه مزاید ای جهت فروش اموال زیر برگزار نماید: 
تمامت 23/56 حبه مشاع از 36 حبه از 72 حبه شش دانگ یک باب منزل 
مسکونی به مساحت عرصه حدود 87 متر مربع اعیانی حدود 126 متر 
مربع از نظر جغرافیایی پالک مزبور در اصفهان خیابان پروین خ عطار 
نیش��ابوری ک خادمی پ28 واقع شده است. حس��ب نظریه کارشناس 
رسمی دادگس��تری که این نظریه مصون از اعتراض باقی مانده است 
ملک مذکور به صورت یک باب منزل مس��کونی با قدمت حدود 20 سال 
با اس��کلت دیوار باربر و ستون فلزی، س��قف تیرآهن، بدنه دیوارهای 
رنگ آمیزی، کف موزائیک، سرویس��ها با کف س��رامیک و بدنه کاشی 
کاری و سنگ، کابینت فلزی، نمای بیرونی سنگ، درهای بیرونی آهنی و 
آلومینیومی و داخلی چوبی، دارای انشعابات آب، برق، گاز، مشترک می 
باشند. بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ 
ملک فوق مبلغ 1/218/000/000 ریال که ارزش 23/56 حبه از 36 حبه 
از 72 حبه شش��دانگ آن 398/533/930 ریال ارزیابی گردیده اس��ت. 
متقاضیان می توانند 5 روز قبل از ف��روش در محل فوق از ملک مذکور 
دیدن کرده و جهت ش��رکت در مزایده و خرید در تاریخ 95/2/25 روز 
شنبه ساعت 10 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت، مجتمع 
اجرای احکام حقوقی، طبقه اول، واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ 
ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت 
بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده 
دادگس��تری )2171290210008 بانک ملی( واریز نماید. م الف 1796 

اجرای احکام شعبه 5 دادگاه خانواده اصفهان 
احضار متهم

2/113 آقایان 1- محس��ن فتحعلی فرزند عباسقلی 2- وحید محمدی به 
اتهام مش��ارکت در کالهبرداری تحت تعقیب قرار دارید. به این وسیله 
بر اساس ماده 174 قانون آیین دادرس��ی کیفری به شما ابالغ می شود 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید. در غیر این 
صورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می 

شود. م الف 3333 بازپرس شعبه 16 دادسرای اصفهان
احضار متهم

2/114 ش��ماره نام��ه: 9510110365100057 ش��ماره پرون��ده: 
9409980365101022 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941042 در پرونده 
کالسه 941042 د 32 آقای مرتضی کشانی فرزند عبداله به اتهام خیانت 
در امانت موضوع شکایت محمد ابراهیم ذنوبی تحت تعقیب می باشد. با 
توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روز نامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه سی 
و دوم دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب مجتمع شماره دو اصفهان 
واقع در خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین حاضر و از اتهام انتسابی 
دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ 
می گردد.م الف 3332 دادیار شعبه س��ی و دوم مجتمع قضائی شماره 

2 اصفهان 
ابالغ

2/115  ش��ماره درخواس��ت: 9510460363400003 شماره پرونده: 
9509980363400189 شماره بایگانی ش��عبه: 950189 نظر به اینکه 
آقای محمد س��لطانی فرزند علیرضا به اتهام ترک انفاق حسب شکایت 
خانم منی��ره بختیاری رنان��ی فرزند مرتضی از طرف این دادس��را در 
پرونده کالس��ه 950189 د 15 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در 
اجرای ماده 15 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب به نامبرده تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در 
شعبه 15 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف 3331 دادیار 

شعبه 15 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  
احضار متهم

2/116 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100364000006 ش��ماره پرون��ده: 
9409980364000186 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940190 متهم آقای 
محمدرضا ش��قاقی فرزندمحرم به اتهام ارس��ال 48 کیلو و 600 گرم 
تریاک تحت تعقیب قرار گرفته اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن 
متهم ودر اجرای مق��ررات ماده 174 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مهلت 
30 روز از انتش��ار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در این شعبه 
حاضر گردد. در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

به عمل خواهد آمد. 
م الف 3329  دادیار ش��عبه بیس��ت و یکم دادس��رای عمومی و انقالب 

شهرستان اصفهان 
ابالغ

2/117 شماره درخواس��ت: 9510460362000001 ش��ماره پرونده: 
9509980362000179 شماره بایگانی ش��عبه:950180 نظر به اینکه 
آقای عباس آرین فرزند یوسف متهم به توهین نسبت به خانم نگار طالیی 
مینایی به شماره پرونده 950180 شعبه اول دادیاری دادسرای اصفهان 
می باشد. با توجه به مجهول المکان بودن و عدم حضور نامبرده در این 
شعبه حسب ماده 174 قانون آیین دادسرای کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می گردد و از متهم دعوت 
به عمل می آید جهت رسیدگی ظرف مدت یکماه از تاریخ نشر آگهی در 
این شعبه حاضر شوند و در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف 3335 دادیار شعبه اول 

دادیاری دادسرای شماره 4 اصفهان )کهندژ(
حصروراثت

2/111 آقای محمد مظاهری تهرانی دارای شناس��نامه ش��ماره 92  به 
شرح دادخواست به کالسه 40/ 95 شعبه اول حقوقی و حسبی شورای 
حل اختالف تیران از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و 
چنین توضیح داده شادروان حسن مظاهری تهرانی  بشناسنامه 3076 
در تاریخ 1381/8/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- محم��د مظاهری تهرانی ش.ش 
92. 2- غالمرضا مظاهری ش.ش 4595. 3- علی مظاهری ش.ش 173. 
4- حسین مظاهری ش.ش 67 به عنوان فرزندان ذکور متوفی 5- زهرا 
مظاهری تیرانی ش.ش 66 . 6- طاهره مظاه��ری ش.ش 100 به عنوان 
فرزندان اناث متوفی. 7- بی بی جان امینی تیرانی ش.ش 158 به عنوان 
همسر متوفی و به غیر از نامبردگان متوفی ورث دیگری ندارد. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تاهرکس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه  به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. م/الف 22 ش��عبه اول حقوقی و حسبی شورای حل 
اختالف تیران

ابالغ وقت رسیدگی
2/145 در خصوص پرونده کالس��ه 103/94 /21 ح ش خواهان اعظم 
جعفری فرزند قاسم دادخواس��تی مبنی بر مطالبه نفقه به طرفیت بهمن 
امینی فرزند تقی تقدیم نموده است، وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 95/3/17 س��اعت 13/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان، سه راه س��یمین، روبروی پمپ بنزین 
فرقدانی، جنب بانک س��په، مرکز امور خدم��ات اجتماعی و مراقبت بعد 
از خ��روج زندانیان اس��تان اصفهان، ش��عبه 21 حقوقی ش��ورای حل 
 اختالف شهرس��تان اصفهان، مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و 
 ضمائ��م آن را  اخذ نمای��د. در صورت ع��دم حضور وقت رس��یدگی 
 ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف 3534 دفتر

 ش��عبه 21 مجمع ش��ماره یک زندان  ش��ورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان 

ابالغ
2/118 شماره درخواس��ت: 9510460358100003 ش��ماره پرونده: 
9509980358100156 شماره بایگانی ش��عبه: 950164 نظر به اینکه 
آقای مهدی اکبری فرزند حجت اله متهم به خیانت در امانت به ش��ماره 
پرونده 950164 شعبه دوم بازپرس دادسرای اصفهان می باشند و وقت 
حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باشد با توجه به مجهول 
المکان بودن متهم حس��ب ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
ش��وند و در صورت عدم حضور، احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف 3338 بازپرس شعبه دوم دادسرای 

عمومی اصفهان 
ابالغ

2/119 نظر به اینکه آقای عبدالرضا ش��مس گرگانی زاده فرزند علی و 
آقای محمد عارف علی زا به اتهام مشارکت درکالهبرداری حسب شکایت 
خانم طاه��ره آقابابایی فرزند حیدر از طرف این بازپرس��ی در پرونده 
کالسه 940003 ب 23  تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده ، بدینوس��یله در اجرای ماده 174 
قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه 23 بازپرس��ی دادسرای عمومی اصفهان 
واقع در خیابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد گردید. م الف3341 شعبه 23 بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ

2/120 نظر به اینکه متهم منصور دانشور از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 950095 ب 22 به اتهام خیانت در امانت حس��ب شکایت آقای 
احمد مظاهری تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 22 بازپرس��ی. 
دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش 
حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف 3344 بازپرس شعبه 22بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ

2/121 پیش��نویس آگهی ابالغ مهدی سیس��تانی فرزند حسین به اتهام 
کالهبرداری به مبلغ بیست میلیون و چهارصد هزار تومان از طرف این 
دادسرا در تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون 
آیین دادرس��ی در امور کیفری مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرس دادسرای عمومی و انقالب 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور 
پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م 
الف 3360 ش��عبه 21 بازپرس مجتمع شماره س��ه دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان 
ابالغ

2/122 پیشنویس آگهی ابالغ مسعود سیس��تانی فرزند حسین به اتهام 
کالهبرداری به مبلغ بیست میلیون و چهارصد هزار تومان از طرف این 
دادسرا در تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون 
آیین دادرس��ی در امور کیفری مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 21 بازپرس دادسرای عمومی و انقالب 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور 
پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م 
الف 3359 ش��عبه 21 بازپرس مجتمع شماره س��ه دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان 
ابالغ

2/123 پیشنویس آگهی ابالغ زینب جمشیدوند فرزند محمدرضا به اتهام 
تحصیل مال نامشروع به مبلغ 18 میلیون ریال  از طرف این دادسرا در 
پرونده کالس��ه 950009 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اس��ت بدینوسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به نام برده ابالغ 
تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 21 بازپرس دادسرای 
عمومی و انقالب جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد شد. م الف 2358 ش��عبه 21 بازپرس مجتمع شماره سه 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
احضار

2/124 چون آقای1- رضا ملک نیا 2- روش��نک ملک نیا فرزندان اکبر 
شکایتی علیه آقای مسعود عباسی فرزند بهمن مبنی بر شرکت در جعل و 
استفاده از سند مجعول مطرح نموده که پرونده به کالسه 930817 ب 1 
این بازپرسی ثبت گردیده لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشند. 
حسب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهام مذکور دعوت 
به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به 
اتهام خود به این مرجع مراجعه نمایند در صورت عدم حضور دادسرا 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف 3357  ش��عبه اول بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ) ناحیه 4 کهندژ (
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احضار
2/127 چون آقای مجید بهرامی فرزند حیدر ش��کایتی علیه آقای جواد 
رضایی مبنی بر مشارکت در انتقال منافع مال غیر و تحصیل مال از طریق 
نامشروع به مبلغ شش میلیون تومان مطرح نموده که پرونده به کالسه 
941310 ب 1 این بازپرس��ی ثبت گردیده لذا نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان می باشند. حس��ب ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از 
متهام مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهی 
جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نمایند در صورت 

عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 
م الف 3356  شعبه اول بازپرس��ی دادسرای عمومی و انقالب  اصفهان 

)ناحیه 4 کهندژ( 
ابالغ

2/128 شماره درخواس��ت: 9510460358600008 ش��ماره پرونده: 
9409980358600833 شماره بایگانی ش��عبه: 940852 احتراما، نظر 
به اینکه آقای مجید هادی وینچه به اتهام خیانت در امانت 24 فقره چک 
موضوع شکایت زهرا ثابت فرزند پرویز با وکالت خانم نعیمه ربیعی و 
محمدرضا قندچی طهرانی، در پرونده کالسه 940852 ب 7 از طرف این 
بازپرسی تحت تعقیب هس��تند و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت ایشان ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجرای ماده 174 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 7 
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مجتمع شماره 4 اصفهان واقع در 
خ کهندژ مجتمع شماره 4 دادسرای اصفهان، جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر ش��ود. در صورت عدم حضور پ��س از یکماه از تاریخ 
انتش��ار آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. هزینه انتش��ار بر عهده 
دادگستری اصفهان می باشد. م الف 3372 بازپرس شعبه هفتم دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ

2/129 شماره درخواس��ت: 9510460358600007 ش��ماره پرونده: 
9509980358600057 شماره بایگانی ش��عبه: 950057 احتراما، نظر 
به اینکه خانم زهرا کالته دولتی فرزند علیرضا به اتهام جعل و استفاده 
از سند مجعول س��ه فقره چک به ش��ماره های 52/336440/1554 و 
38/336441/1554 و 62/336439/1554 موض��وع ش��کایت محمود 

بدیعی فرزند احمد، در پرونده کالسه 950057 ب 7 از طرف این بازپرسی 
تحت تعقیب هستند و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
ایشان ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف مدت یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 7 بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب مجتمع ش��ماره 4 اصفهان واقع در خ کهندژ 
مجتمع شماره 4 دادس��رای اصفهان، جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر ش��ود. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار 
آگهی اقدام قانونی به عمل خواهد آمد. هزینه انتشار بر عهده دادگستری 
اصفهان می باش��د. م الف 3373 بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان 
ابالغ

2/130 شماره درخواس��ت: 9510460358600006 ش��ماره پرونده: 
9509980358600076 شماره بایگانی شعبه: 950076 احتراما، نظر به 
اینکه آقایان محسن و حسین هاشمی فرزندان شکراله به اتهام مشارکت 
در ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع ش��کایت حمید خس��رویان فرزند 
حس��ن، در پرونده کالس��ه 950076 ب 7 از طرف این بازپرسی تحت 
تعقیب هستند و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان 
ممکن نگردیده است. بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیف��ری مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 7 بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب مجتمع ش��ماره 4 اصفهان واق��ع در خ کهندژ مجتمع 
شماره 4 دادس��رای اصفهان، جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی به عمل خواهد آمد. هزینه انتش��ار بر عهده دادگستری اصفهان 
می باشد. م الف 3374 بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان 
ابالغ

2/131  در خصوص تجدید نظر خواهی محمد نجف به طرفیت خواندگان 
1- موحدی معصومی کشکولی 2- س��ید علیرضا طباطبائی 3- نرگس 
جاللی 4- سمیه همت 5- عبداله رجائی 6- شیوا فیض 7- خلیل فیض به 
خواسته تجدید نظرخواهی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده اس��ت و از آنجا که نامبرده تجدید نظرخواندگان مذکور مجهول 
الکان می باشد به نامبردگان ابالغ می گردد ظرف مهلت 10 روز از تاریخ 

نشر جهت دریافت نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم به دفتر شعبه 24 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 940367 ح/24 ثبت گردیده مراجعه 
نمایید و چنانچه پاسخی دارید به دادگاه ارائه نمایید در غیر این صورت 

پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد.
 م الف 3386  مدیر دفتر ش��عبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان 

اصفهان 
ابالغ اجرائیه

2/133 ش��ماره پرونده: 139404002003000998/1 شماره بایگانی 
پرونده: 9402075/1 شماره آگهی ابالغیه: 139503802003000008 
بدین وسیله به آقای حس��ین رحیمی فرزند ش��اه میرزا به شناسنامه 
ش��ماره 21 و کد ملی 4669674757 صادره از لردگان ساکن اصفهان 
زینبیه، سلمان کوی اس��تکی پالک 10 ابالغ می شود که آقای غالمرضا 
انصاری جهت وصول مبلغ 80/000/000 ریال به اس��تناد چک شماره 
933583 مورخ 1394/01/16 عه��ده بانک تجارت ش��عبه زینبیه علیه 
ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9402075/1 
در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 1394/11/24 مامور 
واحد نیروی انتظامی محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، 
لذا بنا به تقاضای بس��تانکار طبق م��اده 18 آئین نامه اج��را نامه اجرا 
 مفاد اجرائیه فق��ط یک مرتبه در روزنامه زاینده رود آگهی می ش��ود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب 
 می گردد، نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایی��د عملیات اجرائی

 جریان خواهد یافت.. م الف 3248 رئیس اداره اجرای اس��ناد رس��می 
اصفهان 

فقدان سند مالکیت
2/126 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان پالک ثبتی 
شماره: 13714 فرعی از 68 اصلی واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 
148886 در صفحه 98 دفتر امالک جلد 819 به نام محمد رسول صابر 
پور فرزند یداله که به موجب سند 7390 مورخه 87/9/11 دفتر خانه 180 
اصفهان از آقای اسداله صابر پور خریداری نموده تحت شماره چاپی 
مسلسل 677173 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس نامبرده با 
ارائه درخواست کتبی به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء 
شهود ب گواهی دفترخانه 129 اصفهان رسیده است مدعی است که سند 

مالکیت آن به علت جابجائی مفقود گردیده اس��ت و درخواست صدور 
المثنی س��ند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نس��بت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده 
روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله 
به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردید بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف 3495 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه غرب اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

2/132 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350601100 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350600170 شماره بایگانی شعبه: 940195 خواهان امین 
افس��ری و الهام افس��ری با وکالت آقای محمود عبدی دادخواستی به 
طرفیت خواندگان بتول قربانی و مریم کریمیان و مسعود محمدیان )با 
هویت جعلی غالمحسین  موج شکن( و علی افسری و عبداله کریمیان و 
هوشنگ لیلی ئیون به خواسته ابطال  س��ند رسمی )موضوع سند ملک 
است( و ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است( و مطالبه خسارت 
دادرسی و دستور موقت و ابطال سند رسمی )موضوع سند ملک است(  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، 
خ چهارباغ باال،خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 2 اتاق ش��ماره 220، ارجاع و به کالس��ه 9409980350600170 
ثبت گردیده  با توجه به اینکه نظریه کارشناس��ی وصول ش��ده است و 
به علت مجهول المکان بودن خوانده مسعود محمدیان )با هویت جعلی 
غالمحسین موج ش��کن( و درخواس��ت وکیل خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده فوق پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نس��خه از نظر کارشناسی را 
دریافت نموده و چنانچه اعتراض��ی دارند ظرف مهلت هفت روز پس از 
نشر آگهی به این شعبه اعالم نماید. م الف 3393 شعبه 6 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان 

اخباراخبار کوتاه

 پس��ربچه 3 س��اله که در ح��ال ب��ازی با اس��لحه بود ب��ه خود ش��لیک کرد.
»هولستون کول« 3 ساله پس از اینکه اسلحه ای پر را در منزل شان در جورجیا 
پیدا کرد بدون آگاهی از واقعی بودن اسلحه مشغول بازی با آن شد. او که اسلحه 
را به س��مت  قفس��ه س��ینه اش گرفته بود، ناگهان به خودش شلیک می کند. 
والدینش که در اتاقی دیگر بودند سریع او را به بیمارستان منتقل می کنند ولی 

متاسفانه کودک پس از مدتی جانش را از دست می دهد.

مس��ئول رواب��ط عمومی مرک��ز مدیری��ت ح��وادث و فوریت های پزش��کی 
آذربایجان ش��رقی گفت: برق گرفتگی مرد 46 س��اله که سیس��تم برق رسانی 

باالبری را تعمیر می کرد، به مرگش منجر شد.
»حبیب حسینقلی زاده« گفت: به دنبال برق گرفتگی، مرد 46 ساله در خلجان 
تبریز، ابتدای روس��تای ورنق در س��اختمان نیمه کاره، پای��گاه 216 به محل 
حادثه اعزام شد. وی ادامه داد: این مرد 46 ساله که به دنبال تعمیر باالبر دچار 
حادثه برق گرفتگی ش��ده بود، با اقدامات احیایی تکنسین های اورژانس 115 
پایگاه 216 به بیمارستان طالقانی تبریز انتقال داده شد. حسینقلی زاده افزود: 
متأسفانه به علت ش��دت برق گرفتگی، اقدامات احیایی تکنسین های اورژانس 

115 مثمر نبود و این کارگر در بیمارستان جان باخت.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر البرز از ناپدید شدن یک کوهنورد در 
ارتفاعات مشرف بر جاده کرج - چالوس خبرداد .

داوود رجبي افزود: جمعیت هالل احمر اس��تان البرز در پي دریافت گزارشي 
مبني بر ناپدید شدن فردي 23 ساله که براي کوهنوردي به آبشار همه جا در 
جاده چالوس رفته بود، موضوع به صورت ویژه در دس��تور کار معاونت امداد و 
نجات قرار گرفت. وي اضافه کرد: بالفاصله 2 تیم ویژه کوهس��تان براي انجام 
عملیات به منطقه مورد نظر اعزام و هیچ ردي از فرد مورد نظر یافت نشد. رجبي 
گفت: یک بالگرد امدادي براي جس��ت وجوي این کوهنورد جوان به ارتفاعات 
البرز جنوبي اعزام شد، اما موفق به یافتن این کوهنورد نشد.معاون امداد و نجات 
جمعیت هالل احم��ر البرز بیان کرد که اکنون تیم هاي تخصصي کوهس��تان 
همچنان در جست وجوي این کوهنورد ناپدید شده در منطقه هستند.رجبي 
از افرادي که قصد کوهنوردي به مناطق کوهس��تاني را دارند خواس��ت ضمن 
همراه داشتن تجهیزات ایمني کوهنوردي از افرادي که آشنا به منطقه هستند، 

کمک بگیرند.

رییس پلیس آگاهی انتظامی استان کردستان از دستگیری یک متهم به اتهام 
460 فقره کالهبرداری در شهرستان سنندج خبر داد.

جمال سلیمانی گفت: این متهم با دایر کردن شرکت اشتغالزایی در منزل خود 
در شهرستان س��نندج، در مدت 10 روز از 460 متقاضی شغل ثبت نام کرده 
اس��ت.  وی افزود: این فرد از هر کدام از ثبت نام کنندگان بیش از 10 میلیون 
ریال وجه نقد همراه با چک و س��فته دریافت کرده و به حس��اب شخصی خود 
واریز و به آنان قول مس��اعد در جهت س��رهم کردن قطعات جانبی خودرو در 
منزل داده بود که پس از ثبت نام 460 نفر از محل متواری ش��د.  رییس پلیس 
آگاهی انتظامی استان کردستان اظهار کرد: در این خصوص پرونده ای تشکیل 
 و طی اطالع رسانی، 460 شاکی نیز شناس��ایی و وصول شکایت شد تا اینکه با 
روش های فنی و پلیس��ی متهم در تهران شناسایی و با ش��گردهای خاص به 
سنندج دعوت شد که در یک عملیات، در سطح شهر شناسایی و دستگیر گشت.  
وی افزود: در تحقیقات اولیه انجام شده از متهم، وی به کالهبرداری 460 فقره 
از شهروندان معترف شد و اعالم کرد: مبلغ پنج میلیارد و 100میلیون ریال وجه 
نقد از مردم اخذ و به حس��اب خود واریز کرده و چک و سفته نیز برای ضمانت 

کار دریافت کرده است. 
این مقام انتظامی ادامه داد: پس از شناسایی کلیه شاکیان و تشکیل پرونده و 

ارسال آن به دادسرا متهم روانه زندان عمومی سنندج شد.

 معلم موسیقی، مایک دالی که برای ماهیگیری به منطقه »پورت کان« رفته و 
قایقش واژگون شده بود از مرگ نجات یافت.

مایک ادعا کرده که تنها چند دقیقه در آب های یخ زده بوده، اما بالفاصله ضعف 
کرده است.تیم امدادگر می گویند مایک 41 س��اله در آب های سرد و متالطم 
پورت کال دچار کم آبی شده اس��ت.اطالعات موجود حاکی است معلم سعی 
داشته تا با شنا خود را به اسکله برساند، اما موفق به انجام این کار نشده است.

مایک پس از نجات گفت: بسیار وحشت کرده بودم. شروع به فریاد زدن کرده و 
کمک خواستم. خوشبختانه امدادگران مرا نجات داده و به بیمارستان منتقل 
کردند.من زندگی  ام را مدیون آنها هستم و خدا را شکر می کنم که آنها به موقع 

به کمک من آمده و نجاتم دادند.

کارمند اخراج ش��ده از یک فرودگاه، با بیل مکانیکی به جان یک هواپیما افتاد 
و آن را نابود کرد!

ویدیوی منتش��ر ش��ده در پایگاه های اجتماعی، لحظات حمل��ه یک کارمند 
 خش��مگین به یک هواپیمای متوقف ش��ده در یک فرودگاه روس��ی را نشان

 می دهد. پایگاه انگلیسی دیلی میرور در این باره نوشت: این کارمند خشمگین 
با بیل مکانیکی به هواپیمای یاک-40  متعلق به شرکت »یو تی ایر« حمله ور 
ش��د و حفره بزرگی در بدنه آن ایجاد کرد. بر اساس این گزارش، اقدام کارمند 
خشمگین پس از اخراج از کار و برای انتقام از این شرکت صورت گرفت؛ هرچند 
برخی منابع نیز این کار را بر اساس برنامه از پیش تعیین شده و به دلیل از رده 

خارج شدن هواپیما عنوان کرده اند.

بازی با اسلحه
 جان پسر بچه 3 ساله را گرفت

برق جان کارگر 46 ساله را گرفت

ناپديد شدن يك کوهنورد
 در ارتفاعات جاده چالوس 

دستگیری يك متهم با 460 فقره 
کالهبرداری در سنندج

نجات معلم موسیقی از مرگ 

باليی که کارمند اخراجی 
سر هواپیما آورد! 

هشتم اسفندماه سال گذش��ته  مرد سالخورده در 
حالی که کنار همس��رش نشس��ته با صدایی لرزان 
روبه روی قاضی عموزادی از شعبه 26۸ دادگاه ونک 
قرار گرفت و خواست تا به پرونده اش رسیدگی شود.  
این مرد ۹0 س��اله در حالی که ش��رایط مساعدی 
نداشت، گفت: 42 س��ال پیش ما صاحب دو فرزند 
پس��ر بودیم و برادرم هیچ فرزندی نداشت. همیشه 
از اینکه خانه شان سوت و کور بود غصه می خوردم. 
من و همسرم سعی می  کردیم به آنها آرامش دهیم 
تا اینکه علی 2 ساله ش��د و برادرم خواست تا یکی 
از پس��رهایمان را ک��ه کوچک تر بود ب��ه فرزندی 
قبول کن��د.  در آن زمان برای ما خیلی س��خت بود 

ولی چون همیش��ه با هم بودیم و کن��ار هم زندگی 
می کردیم خیالمان  راحت بود که پس��رمان دست 
غریبه نیس��ت و برادرم و همس��رش از پسرمان در 
آس��ایش و رفاه کامل نگهداری می کنند. از آنجایی 
که وضع مالی ش��ان نیز خیلی از ما بهتر بود دلمان 
گرم بود که همه چیز ب��ه خوبی پیش می رود حتی 
قرار بود شناس��نامه علی به نام من و همسرم باشد 
ولی آنها برایش شناس��نامه گرفتن��د و ما آن موقع 
س��خت نگرفتیم ولی کم کم آنها فاصله شان را با ما 
زیاد کردند. ما در شهرس��تان زندگ��ی می کردیم و 
شرایط مان خیلی نامس��اعد بود. مخصوصا از وقتی 
که به تهران آمدیم س��ختی مان بیشتر شده و حاال 

که برادرم فوت ش��ده می خواهیم یک فکری هم به 
حال ما ش��ود و این ارث که حق ماست به ما برسد.  
همسر این مرد نیز ادامه داد: پس��رم از 10 سالگی 
متوجه شده بود پدر و مادر واقعی  اش ما هستیم ولی 
هیچ نگفت و با عمو و زن عمویش زندگی کرد.حاال 
با این شرایط سخت ما می خواهیم اثبات شود که ما 
پدر و مادر واقعی پس��رمان هستیم چون تنها وارث 
همسرم است و اگر آزمایش های دی ان ای انجام شود 
همه چیز اثبات می شود.  قاضی حسن عموزادی با 
ش��نیدن اظهارات این زوج س��الخورده و دفاعیات 
وکیال نشان رسیدگی به این پرونده را در دستور کار 

خود قرار داد تا تصمیم گیری قضایی کند.

دادس��تان عمومی و انق��الب شهرس��تان البرز از 
دس��تگیری متهمی خبر داد ک��ه از طریق فروش 
شارژ تلفن همراه، اطالعات حساب بانکی افراد را 

هک کرده و کالهبرداری می کرد.
امیر جاللی در تشریح جزییات این خبر بیان کرد: 
در پی برخی شکایات مبنی بر خالی شدن حساب 

برخی افراد، تحقیقات در این خصوص آغاز شد.
امیر جالل��ی ادامه داد: با بررس��ی ه��ای به عمل 
آمده مشخص شد که ش��خصی با راه اندازی یک 

سایت و ادعای فروش شارژ تلفن همراه، اطالعات 
حساب بانکی افراد را به دست آورده و از طریق این 
اطالعات به دست آمده، اقدام به برداشت از حساب 

این افراد می کرده است. 
دادس��تان عمومی و انقالب شهرستان البرز اعالم 
کرد: این س��ایت به گونه ای طراحی شده بود که 
افراد ب��رای پرداخت مبل��غ وارد صفحه پرداختی 
می ش��دند که در قالب و ش��کل بانک های کشور 
بود ،حال آنکه این فضا نه تنها مربوط به بانک های 
کشور نبوده بلکه بس��تری برای کالهبرداری این 

فرد شیاد بوده است.
وی در توصی��ه ب��ه ش��هروندان اظهارداش��ت: 
شهروندان عزیز الزم است در خریدهای اینترنتی 
و پرداخت های غیرحضوری بدون اطمینان کامل 
از س��ایت مورد مراجعه، اقدام به انج��ام عملیات 
بانکی نکنند.  جاللی تصریح ک��رد: در مراجعه به 

س��ایت های اینترنتی به نم��اد الکترونیک توجه 
فرمایید؛ چراکه این نماد نشانه ای نمادین است که 
تنها توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر 
شده و به کس��ب و کارهای مجازی )کسب و کار 
اینترنتی و موبایل( مجاز با هدف ساماندهی، احراز 

هویت و صالحیت آنها اعطا می  شود.
وی یادآورش��د: این نم��اد پس از بررس��ی درگاه  
)وب س��ایت( و اح��راز هویت و صالحی��ت مالک 
)حقیقی ی��ا حقوق��ی( آن برای مدت یک س��ال 
ص��ادر می گردد، حتی تعداد س��تاره ه��ای نماد، 
سطح اعتماد و کیفیت عملکرد و ب  سایت را نشان 
می دهد. دادستان عمومی و انقالب شهرستان البرز 
یادآور شد: بی توجهی به هش��دارهای دادستانی 
و پلیس فتا س��بب می ش��ود تا افراد در مراودات 
اجتماعی و اقتص��اد حوزه مجازی دچار مش��کل 

شوند.

نجات جان بیمار با فرود اضطراری در مهرآباد

یک خلبان نوع دوس��ت ،ب��ا فرود اضط��راری در 
فرودگاه مهرآباد جان یک مسافر را که دچار حمله  

قلبی شده بود، نجات داد.
پرواز ایرباس به ش��ماره 221۸ از مبدأ نجف باید 
س��اعت 5:30 بعدازظهر وارد ف��رودگاه امام )ره( 
می شد که قبل از رسیدن به این فرودگاه یک خانم 
65 ساله از میان مس��افران این پرواز، دچار حمله  

قلبی شده و بیهوش شد.
به دنبال این اتفاق کادر پرواز و پزش��ک هواپیما 

س��عی می کنند بیمار را احیا کنن��د و خلبان نیز 
تصمیم به ف��رود اضطراری در ف��رودگاه مهرآباد 
می گیرد. پس از آن بیمار به بیمارس��تان شریعت 
رضوی مهرآب��اد جنوبی منتقل ش��ده و در حال 
حاضر در آنجا بستری است. حال عمومی این خانم 

مساعد گزارش شده است.
خوش چهره، همسر بیمار در این باره گفت: پرواز 
همس��ر من قرار ب��ود س��اعت 5:30 در فرودگاه 
امام)ره( بنش��یند که ناگه��ان به ما خب��ر دادند 

هواپیما در فرودگاه مهرآباد نشس��ته است. وقتی 
ماجرا را جویا شدیم متوجه شدم که به دلیل افت 
فشار، حال همس��رم بد ش��ده و خلبان مجبور به 
فرود اضطراری شده اس��ت.وی با تشکر از خلبان 
این پرواز گفت: از خلبان که با حس انسان دوستانه 

جان همسرم را نجات داد، تشکر می کنم.
همچنین عباس مصیبی، مشاور ارتباطات و رسانه  
شرکت هواپیمایی قش��م در تشریح جزییات این 
اتفاق گفت: طبق شنیده ها تنفس این بیمار برای 

چند لحظه قطع ش��ده که با کمک مهمانداران و 
پزشک هواپیما احیا شده است.

وی ادام��ه داد: کاپتان علی اکب��ر طالبی، خلبان 
شرکت هواپیمایی قش��م با این اقدام شجاعانه و 
فداکارانه جان بیمار را نجات داده، البته به دنبال 
این اقدام شرکت قشم متحمل هزینه  مجدد شده 
و بعد از سوخت گیری در فرودگاه مهرآباد به سمت 
فرودگاه امام حرکت کرده و مسافران را به مقصد 

رسانده است.

هك حساب بانکی، با فروش کارت شارژ

معاوضه فرزند
با ارثیه برادر
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ــهر هارلم نيويورك به دنيا آمد. پدرش  هومر كولير در زمستان 1881در ش
ــت، كارمند بازنشسته اپرا بود.  هرمان كولير، پزشك و مادرش سوزى فروس
چهار سال بعد از تولد هومر آن ها صاحب پسر ديگرى به نام لنجلى شدند. پس 
از تولد لنجلى، خانواده كولير براى زندگى به ساختمان بزرگ و باشكوه چهار 
ــهر نقل مكان كردند. به اين ساختمان زيبا، ساختمان  طبقه اى در همان ش

قهوه اى مى گفتند.
ــدرك دريانوردى گرفت و  ــگاه رفتند. هومر م ــد خانواده به دانش هر دو فرزن
لنجلى در رشته هاى مهندسى و شيمى فارغ التحصيل شد. لنجلى پس از آن 
به نواختن پيانو روى آورد و گاهى در كليسايى در همان نزديكى به نوازندگى 
ــتند. براى مثال  مى پرداخت. خانواده كولير رفتارهاى خاص و عجيبى داش

ــتان محل كار خود مى رساند و  هرمان پدر خانواده با قايق خود را به بيمارس
بدون اينكه وارد بيمارستان شود، راه رفته را، دوباره با همان قايق بازمى گشت.
ــال 1919 به داليل نامعلومى از هم جدا شدند. هرمان  هرمان و سوزى در س
ــاختمان قهوه اى  ــوزى همراه دو پسرش در س پس از مدتى از دنيا رفت. س
ــال 1929 از دنيا رفت و تمام ثروت  ــوزى در س زندگى مى كردند تا اينكه س

خانواده و ساختمان قهوه اى براى آن دو پسر به جاى ماند.
ــزرگ تر دچار خونريزى  ــادى بود تا اينكه هومر برادر ب زندگى براى آن دو ع
ــت داد. لنجلى تصميم گرفت  ــد و بينايى اش را تا حدودى از دس ــم ش چش
تا دست از كار كردن بكشد و مراقب برادر خود باشد. آن ها يك تصميم گرفتند 

و آن اينكه هرگز ازدواج نكنند.
ــول بود.  ــال تغيير و تح ــكا در ح ــتم، جامعه آمري ــرن بيس ــوم ق در دهه س
گروه هاى مختلف مهاجرين وارد نيويورك مى شدند. بحران هاى اقتصادى 
به سرعت جامعه آمريكا را درمى نورديد. اين بحران نه تنها بر زندگى فقرا بلكه 
ثروتمندان نيز تاثير گذاشت. جرايم مختلفى از جمله دزدى و چپاول اموال 

عمومى و دارايى هاى افراد شدت گرفته بود. برادران كولير از اين همه تغيير 
و آشوب مى ترسيدند. آن ها تصميم گرفتند رابطه خود را با مردم كامل قطع 
ــايگان را برانگيخت. از اين روى، دو  كنند. اين موضوع حس كنجكاوى همس
برادر تصميم گرفتند تا تمام درزها و پنجره هاى ساختمان را با سنگ پر كنند.
ــه هايى كه هر دزدى را  لنجلى درون خانه راهروهايى را طرح ريزى كرد، تل

به دام بيندازد. اسباب، وسايل، كتاب ها و زباله ها اسباب كار بودند.
ــد تا براى برادرش كه خوب نمى ديد، غذا  لنجلى شب ها از خانه خارج ميش
ــدرس و كهنه اى به تن مى  ــارقين لباس من تهيه كند. او از ترس دزدها و س
ــخت  كرد. نكته جالب اين بود كه او براى عبور از ميان كومه اى از زباله راه س
و پرپيچ و خمى را بايد مى گذراند. هر اشتباهى او را در دامى مى انداخت كه 
ــايه ها مى  خودش طراحى كرده بود. لنجلى براى فرار از آنچه فضولى همس
ــاختمان مجاور را هم كرايه كرد تا از تيررس نگاه هاى احتمالى و  دانست، س

پرسش هاى شان در امان بماند.
ــت خط از بوى  در 21 مارس 1947تلفن پليس به صدا درآمد. فردى در پش

ــكايت كرد. فرد ناشناس  ــديدى كه در منطقه هارلم پيچيده بود ش تعفن ش
ــوه اى مى آيد. پليس  ــاختمان قه مى گفت، به احتمال قوى بوى تعفن از س

به سرعت به محل اعزام شد.
ــره ها چفت  ــه درها و پنج ــر ممكن بود. هم ــاختمان تقريبا غي ــه س ورود ب
ــد. آن ها پس از  ــاختمان ش ــختى وارد س ــده بودند. پليس به س و بست ش
ــد هومر را در لباس حمام پيدا  ــتجو ميان چند تن زباله، جس ساعت ها جس
كردند. تحقيقات پليس متعاقبا نشان داد كه او از شدت گرسنگى مرده است. 

آن ها جستجوى خود را ادامه دادند ولى خبرى از لنجلى نبود.
ــببات مرگ عمدى او را فراهم  ــته بود و خودش مس آيا او هومر را تنها گذاش
ــد. چند روز بعد  ــد هومر را با حضور 53 نفر دفن كردن كرده بود؟ آن ها جس
ــى كرده بود، پيدا  ــد لنجلى را هم در يكى از تله هايى كه خودش طراح جس
كردند. جسد او زير چند تن روزنامه كتاب و زباله پنهان شده بود. در بررسى 
ساختمان 14 پيانو،130 تن زباله و25000 جلد كتاب و هزاران هزار نسخه 

روزنامه پيدا شد.

مواد الزم:
ــه، ــك پيمانـــ آرد يـــ

جوش شيرين نصف قاشق 
ــك كمى، ــورى، نم چايخ
ــه، ــف پيمانــ ــره نصـ ك
ــارم فنجان، ــه چه شكرس

ــك عدد،موز  ــرغ ي تخم م
ــيده يك عدد، ماست  رس
ــف  ــل نص ــق، واني دو قاش

قاشق چايخورى. 
ــدا همه  طـرز تهيـه: ابت
ــاعت قبل  مواد را از نيم س
ــرار  ــط ق ــاى محي در دم
مى دهيم. فر را از قبل روى 

حرارت350 درجه فارنهايت تنظيم مى كنيم. بعد موز را با پشت چنگال 
ــيرين را در ظرفى  ــك و جوش ش ــى كنيم. آرد، نم در يك ظرف، له م

جداگانه با يكديگر مخلوط و در آخر الك مى كنيم.
كره و شكر را جداگانه با يكديگر مخلوط مى كنيم. در ظرفى جداگانه تخم 
ــود بعد آن را به مخلوط كره و شكر،  مرغ را كامل مى زنيم تا يكدست ش
اضافه مى كنيم. در آخر، موز له شده را به اين مواد مى افزاييم. ماست و 

وانيل يا عصاره وانيل را به مخلوط فوق، اضافه مى كنيم.
ــيرين و  ــم و بعد مخلوط آرد و جوش ش ــوب مخلوط مى كني مواد را خ
نمك را در چند مرحله به آرامى به مواد قبلى اضافه كرده و هم مى زنيم. 
مايه كيك به دست آمده را داخل قالب مستطيل شكل مى ريزيم. قالب 
را به مدت 45 دقيقه  در فر قرار مى دهيم و تا پخته شود.  در اين فاصله، 
نبايد در فر را باز كرد. بعد از 45 دقيقه يك چنگال يا چاقو را داخل كيك 

فرو مى بريم و اگر مواد كيك به آن نچسبيد، كيك ما پخته شده است.

امكان سفر و بازديد از نقاط جديد در اقصى نقاط جهان براى تعداد بسيارى 
از مردم وجود ندارد ولى از طرفى جهانگردان كليه تجربه ها و تصاوير مربوط 
به سفرهاى خود را با استفاده از وبالگ ها و شبكه هاى اجتماعى در اختيار 
عالقه مندان قرار مى دهند. سفر بهترين راه براى كشف ناشناخته ها و كسب 

تجربه است ولى همه افراد از چنين امكانى برخوردار نيستند. 
خوشبختانه، جهانگردان و عالقه مندان سفر كليه مشاهده ها و تجربه هاى 
سفر خود را از طريق شبكه هاى اجتماعى و وبالگ ها در اختيار عموم قرار 
ــن هاى  مى دهند و براى انجام اين كار نيازمند برنامه ها، ابزارها و اپليكيش

گوناگونى هستند. 
در ادامه به برخى از نرم افزارها و اپليكيشن هاى مورد عالقه وبالگ نويسان 

سفر خواهيم پرداخت.
Polarsteps: اپليكيشن جديدى كه به صورت خودكار قابليت رهگيرى 
ــط  ــته و نيازى به ثبت كليه مقصدها توس ــتقرار را داش مقصد و محل اس
نويسنده را ندارد. با در اختيار داشتن اين برنامه فقط بايد به فكر تهيه غذا و 

تاكسى براى رفت و آمد خود باشيد!
ــين  Photoshop Lightroom CC: اين نرم افزار بارها مورد تحس
ــت. نرم افزار مذكور نه تنها امكان  وبالگ نويسان و عكاسان قرار گرفته اس

ــت نصب روى  ــد بلكه قابلي ــما فراهم مى كن ــا را براى ش تنظيم عكس ه
كليه لوازم را نيز دارد.

ــتفاده از اين نرم افزار مى توانيد در هر نقطه از سفر ،  Hootsuite: با اس
توئيت هاى خود را ارسال كنيد. همچنين با استفاده از اين برنامه مى توانيد 
كليه امور سفر را برنامه ريزى كرده و استرس از دست دادن اطالعات خود 

را نداشته باشيد.
ــراى ذخيره  ــفر فرصتى ب ــول س Google Nik Collection: در ط
عكس ها وجود ندارد. ولى با اين نرم افزار مى توانيد كليه عكس ها را اصالح و 

در اختيار تعقيب كنندگان خود قرار دهيد.

ــورد عالقه خود  ــى م ــادى را صرف تابلوى نقاش ــه هاى زي اگر هزين
ــرايط از آن نگهدارى  ــايد ترجيح دهيد كه در بهترين ش كرده ايد، ش
كنيد. اما چطور مى توان اين كار را انجام داد؟ چگونه بايد آن را تميز 

نگه داشت و يا جا به جايش كرد؟ 
ــت، نگهدارى و  ــت محافظ ــا روش هاى درس ــيد تا ب با ما همراه باش

جابه جايى تابلوهاى نقاشى، آشنا شويد.
ساده ترين روش براى تميز كردن نقاشى هاى رنگ روغن يا اكريليك، 
اين است كه پارچه نخى سفيد را به آب و صابون آغشته كنيد و آهسته 

روى آن بكشيد. 
ــد و خواهيد ديد كه  ــى معجزه مى كن ــتفاده از صابون هاى زيتون اس
ــما، با تميز كردن تابلو، چطور سياه مى شود. روى  پارچه ى سفيد ش
ــز كنيد تا رنگ  ــى را به آرامى تمي ــته نقاش رنگ هاى غليظ و برجس
ــكاف هاى روى  ــت براى تميز كردن ش هاى آن از بين نرود. بهتر اس
ــيارى از مواقع،  ــتفاده كنيد. در بس نقاشى نيز، از گوش پاك كن اس
ــود. ساده ترين راه براى  بوم نقاشى در چارچوب خود جا به جا مى ش
ــت آن آب بپاشيد و  ــت كه با آب پاش به پش محكم كردن آن اين اس
ــود. بوم نقاشى از جنس پارچه است  در آفتاب قرار دهيد تا خشك ش
ــود با اين روش به سادگى  ــت زمان بافت آن از هم باز مى ش و با گذش

مى توانيد آن را به حالت اول بازگردانيد.

ــزرع » اثرمحمدرضا  « لم ي
ــتان  ــر نيس ــى را نش بايرام
ــن المللى  ــگاه بي به نمايش
ــى برد. رمان  كتاب تهران م
«لم يزرع» نوشته محمدرضا 
بايرامى سعى كرده به نوعى 
ــيعيان عراقى  مظلوميت ش
ــال دفاع  در طول هشت س
ــه تصوير  ــز ب ــدس را ني مق
ــيعيانى كه اگر  ــد. ش بكش
ــتند  ــگ حضور داش در جن
ناچار از فشار حزب بعث بوده 
ــته اند نيز  و اگر حضور نداش
زندگى و عرصه چنان بر آنها 

تنگ مى شده كه توان فكرى و جسمى براى زندگى باقى نمى مانده است.
ــيعيان منطقه دجيل  ــتار ش ــراغ ماجراى كش « لم يزرع » با چنين تمى به س
ــاكام صدام  ــد و ترور ن ــو قص ــيعيانى كه به خاطر س ــت. ش در عراق رفته اس
در روستاى شان و نه توسط خودشان حتى، حزب بعث تمامى خانه و كاشانه و 

زمين هاى كشاورزى شان را نابود مى كند.
ــان ترين بخش اين رمان را پايان بندى و فصول پايانى آن  ــايد بتوان درخش ش
دانست كه تكليف قهرمان داستان را به نوعى مشخص مى كند و فرجام پايانى 
زندگى او را درست در زمانى كه احساس مى كند به آرامش نزديك شده است 
مشخص مى سازد؛ زيبايى روايت اين بخش و تصويرسازى هاى زيباى آن را بايد 

شگفت ترين بخش اين رمان به شمار آورد.
ــت بر فصل تازه اى  ــايد نه برترين كه آغازى درخشان اس رمان « لم يزرع » ش
از خلق ادبيات داستانى دفاع مقدس كه سعى دارد رويكردى تازه بر اين گونه 
از داستان نويسى رقم بزند.  انتشارات نيستان « لم يزرع » اثرمحمدرضا بايرامى 

را  در نمايشگاه بين المللى كتاب، عرضه مى كند.

بزرگ ترين خانه خشتى جهان در ايران9 ابزار جالب براى وبالگ  نويسان سفر (1)

فسيل 160 ميليون ساله در آتش سوخت

ــترده در موزه تاريخ  ــوزى گس در جريان آتش س
ــيارى از ــو، بس ــع در دهلى ن ــد واق ــى هن طبيع
ــيل ــوزه از جمله يك فس ــن م ــاى اي ــش ه  بخ
ــيدرمى متعلق  ــار تاكس ــاله و آث  160 ميليون س
ــتر بدل شد.  به هنرمندان بزرگ هندى به خاكس

اين آتش سوزى بخش هايى از ساختمان فدراسيون 
اتاق هاى بازرگانى و صنايع هند را نيز در برگرفت و 
شش آتش نشان در جريان حادثه به شدت زخمى 

و به بيمارستان منتقل شدند.
مهار اين حريق در مدت زمان نزديك به دو ساعت 
انجام شد و در اين مدت، تمام اشياى ارزشمند موزه 

به طور كامل سوخت.
ــت هند  ــوادكار » وزير محيط زيس ــراكاش ج « پ
ــگاران گفت:  ــه به خبرن ــد از محل حادث در بازدي
اين يك حادثه دلخراش است. موزه تاريخ طبيعى 
ــت و اين فقدان قابل مقايسه  يك گنجينه ملى اس
ــت. اين آتش سوزى در شرايطى  با هيچ پولى نيس
ــترده معبد  رخ داد كه تنها چند هفته از حريق گس
شهر « پراوور » هند مى گذرد كه بيش از صد نفر را 

به كام مرگ فرستاده بود.

چمدان  هاى مجهز به بلوتوث

حمل چمدان از هر شكل و نوعى يكى از پردرسرترين 
ــت و در برخى مواقع به داليل  كارها در طول سفر اس
ــود را گم  ــياى خ ــافران چمدان ها و اش مختلف مس
ــياى مفقود  مى كنند. از اين رو، رهگيرى و يافتن اش
ــود.   ــا تبديل مى ش ــراى آن ه ــئله بغرنجى ب به مس

گم شدن اشيا و چمدان ها و در نتيجه دردسر مراحل 
پيگيرى آن ها، خاطره خوش سفر را به كام مسافران 
 ( Raden ) ــركت رادن ــن رو، ش ــد. از اي تلخ مى كن
ــكل، محصول جديد خود را مجهز  براى حل اين مش
به اپليكيشن بلوتوث طراحى كرده است. در اين رابطه، 
ــركت مى افزايد: « بنا  جاش اوداشكين مديرعامل ش
به موقعيت شغلى مدتى در آلدو مشغول به كار بودم و 
از اينكه چرا از چنين تكنولوژى پيشرفته اى براى حل 
ــد، بسيار متعجب بودم! »   اين مشكل استفاده نمى ش
ــركت رادن در اواخر  خط توليد چمدان هاى جديد ش
ــت. تجهيز چمدان ها  ــده اس ماه مارس راه اندازى ش
به اپليكيشن قابل كنترل با بلوتوث اين امكان را براى 
ــافران فراهم مى كند تا وزن چمدان هاى خود را  مس
ــير را براى رسيدن  محاسبه كرده و مناسب ترين مس

به فرودگاه انتخاب كنند.

مهربان ترين گارسون دنيا
ــون دنيا از مرد  پذيرايى خوش قلب ترين گارس
ــردم جورجيا  ــورد توجه م ــت م فقير بدون دس
ــاله  ــون  22 س قرار گرفت. آلكس روييز، گارس
كه مشغول استفاده از زمان استراحت و خوردن 
ناهار بود، پس از وارد شدن مرد فقير و درمانده اى 
ــت، جايگاه خود را به او داد و  كه دو دست نداش
لقمه هاى غذايش را دهان مرد گذاشت. گارسون 
مهربان كه بيش از 35 دقيقه وقت خود را صرف 
ــال آرامش غذا  ــر بتواند در كم ــا مرد فقي كرد ت
ــتوران  بخورد پس از رفتن ميهمان ناخوانده رس
به دوستانش گفت، خدا را شكر مى كنم كه امروز 
ــنده باشم و گرسنه اى  به من فرصت داد تا بخش

را سير كنم.
 او كه حتى لحظه اى را براى پذيرايى از مرد فقير 

از دست نداد و كارت شناسايى هم از او نخواست 
ــت  ــنه از من كمك خواس ــه داد، يك گرس ادام
ــد برايش انجام  و من هر كارى از توانم بر مى آم
ــتراحتم استفاده كردم و غذاى  دادم، از زمان اس
ــكلى پيش نيايد.  خودم را به او دادم تا هيچ مش
در مدتى كه به او غذا مى دادم احساس رضايت و 
خوشبختى را در نگاهش احساس كردم و از نگاه 

تشكر آميزش پاداش خود را گرفتم.
ــس از او  ــن اقدام آلك ــتوران پس از اي مدير رس
ــن كارهاى  ــت، انجام همي ــى كرد و گف قدردان
كوچك باعث مى شود تا باورمان شود پيوند هاى 
عاطفى ميان انسان ها هنوز هم مستحكم است. 
شاد كردن  يك انسان ممكن است كار دشوارى 
نباشد، اما اثر آن جاودانه خواهد شد و در نهايت 

پژواك آن به زندگى باز خواهد گشت.

« لم يزرع » 

امام كاظم عليه السالم:
بهتريــن چيزى كــه بنده بعــد از شــناخت خدا 
به وسيله آن به درگاه الهى تقرب پيدا مى كند، 

نماز است.

31
15

24
9

Society.Cultural  Newspaper 
No. 1848. April30 . 2016
 16 Pages

صاحب امتياز : 
شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود

مديرمسئول : 
محمدرضا شواخى زواره
جانشين مديرمسئول :

 بهمن زين الدين 
شنبه  | 11   ا رديبهشت  1395 | 22  رجب 1437

 شماره 1848 | 16صفحه | قيمت:1000 تومان

روزنامه فرهنگى، اجتماعى، سياسى ، 
اقتصادى و ورزشى 

 نشانى : اصفهان.خيابان ارتش.جنب پل حسين آباد.ساختمان 119. واحد 3 
Wچاپ:اشراق قلم  پارسه          تلفن : 8- 6284167 3            فكس : 6284166 3- 031 W W . Z A Y A N D E R O U D O N L I N E . I R

ــاالر و بناهاى زيبا  ــاق، ده ها ت ــى با بيش از 86 ات خانه حاج آقا عل
ــتى جهان  با معمارى كهن كرمان به عنوان بزرگ ترين خانه خش
با250 سال قدمت شناخته شده. اين بناى زيبا اين روزها در آستانه 

ــى از چهره هاى متمول و  رونق مجدد قرار گرفته. حاج آقا على يك
ــتان كرمان بوده كه دو قرن گذشته در كرمان زندگى  البته خير اس

مى كرده است.

ماجراى عجيب مرگ دو برادر 
در ميان زباله ها
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