
شهردار اصفهان تنها نماینده شهرداران ایران؛

توزیع عادالنه امكانات
 راه   حل مشكالت شهر هاست

بهای بلیت اتوبوس به دلیل
عدم تعهد دولت افزایش یافت

عربستان دیه فاجعه منا 
را پرداخت می کند

برنامه های ترکیبی به تلویزیون 
هویت می دهد

ویسی در اصفهان، شایعه ای 
که به حقیقت تبدیل می شود

آمادگی ژنو برای پذیرایی 
از فعاالن اقتصادی اصفهان

راه اندازی بزرگ ترین شهرک  
آب معدنی در شهرستان کوهرنگ
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 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 12
گفت: یازدهمین جشنواره ملی جلوه های رضوی 
در هنرهای سنتی با س��ابقه ۱۰ ساله امسال در 

اصفهان برگزار می شود...

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد:
اصفهان میزبان یازدهمین 

جشنواره ملی جلوه های رضوی 
در هنرهای سنتی

5
اینجا ف��ارغ از هیاهوی درس، کت��اب، امتحان و 
سختی کار، درس انس��ان بودن آموخته می شود 
چرا که معتقدند شغل شان ادامه رسالت انبیاست. 

در هیاهوی زندگی شهری در روزگاری...

به بهانه روز معلم؛
جان می بخشد تا دیگری 

جان بگیرد 

رییس جمهور تاکید کرد: جمهوری اس��المی ایران 
آماده توس��عه و تعمی��ق همکاری ها با کش��ورهای 
عضو اتحادیه اروپ��ا از جمله بلژی��ک در حوزه های 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی است. حسن روحانی 
رییس جمهور در دیدار خانم »کریستین دوفرین« 
با تاکید بر نقش مجالس در توس��عه و تعمیق روابط 

کش��ورها، اظهارداش��ت: ایران و بلژی��ک امکانات 
گسترده ای برای تقویت همکاری ها دارند که باید 
در فرصت پس��ابرجام، از این امکانات برای افزایش 
همکاری ه��ای اقتص��ادی و تجاری به��ره گرفت. 
رییس جمهور با تاکید بر اینکه »مانعی برای توسعه 

روابط اقتصادی تهران – بروکسل ...

روحانی در دیدار رییس مجلس سنا بلژیک:

نباید برای منافع کوتاه مدت 
تروریست ها را به خوب و بد تقسیم کرد
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نقد کارشناسان برای عدم پرداخت وام 10 میلیونی؛

وام ازدواج؛ 
قربانی توزیع ناعادالنه
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ــالمى ايران  ــور تاكيد كرد: جمهورى اس رييس جمه
ــعه و تعميق همكارى ها با كشورهاى عضو  آماده توس
ــك در حوزه هاى دوجانبه،  اتحاديه اروپا از جمله بلژي

منطقه اى و بين المللى است.
ــى رييس جمهور  ــن روحان ــارس، حس به گزارش ف
ــا تاكيد بر  ــتين دوفرين» ب ــم «كريس در ديدار خان
ــورها،  ــعه و تعميق روابط كش نقش مجالس در توس
اظهارداشت: ايران و بلژيك امكانات گسترده اى براى 
تقويت همكارى ها دارند كه بايد در فرصت پسابرجام، 
از اين امكانات براى افزايش همكارى هاى اقتصادى و 

تجارى بهره گرفت.
ــعه  رييس جمهور با تاكيد بر اينكه «مانعى براى توس
روابط اقتصادى تهران – بروكسل وجود ندارد»، گفت: 
دو كشور مى توانند فعاليت هاى اقتصادى مشتركى را 

براى كل منطقه پايه ريزى كنند.
ــارى جهان  و از  ــور هيئت هاى بزرگ تج وى به حض
ــورهاى اروپايى در تهران و انعقاد توافقات  جمله كش
ــاره كرد و اظهارداشت:  و تفاهمات گسترده با آنها اش
تهران از حضور سرمايه گذاران و كارآفرينان دولتى و 
ــراى همكارى در فضاى  بخش خصوصى بلژيك نيز ب

پسابرجام ، استقبال مى كند.
ــخنان خود به   ــش ديگرى از س رييس جمهور در بخ
ــته اى اشاره و  نقش مثبت اتحاديه اروپا در توافق هس
تصريح كرد:توافق هسته اى، آغاز و نه پايان راه است و 

ــراى به موقع و دقيق توافقات و  پايه هاى آن تنها با اج
تعهدات، مستحكم تر خواهد شد.

ــايل جهانى  ــه «مجموعه مس ــان اينك روحانى  با بي
ــان مى دهد بدون همفكرى ، رايزنى و هماهنگى  نش
كشورها نمى توانيم به اهداف مشترك دست يابيم»، 
ــان داد كه  ــق همچنين نش ــن تواف ــت: اي اظهارداش
مى توان مسايل و مشكالت پيچيده جهانى را از طريق 
گفت و گو و مذاكره حل و فصل كرد و بايد از اين الگو و 
مدل، براى حل و فصل ديگر مشكالت منطقه و جهان 

استفاده كرد.
ــم به عنوان  رييس جمهور در ادامه به موضوع تروريس
يك معضل بزرگ جهانى پرداخت و با تبيين ريشه هاى 
آن اظهارداشت: در كنار ريشه هاى اقتصادى و فرهنگى 
تروريسم همانند فقر و جهل، تبعيض، نااميدى جوانان 
ــت هاى قدرت ها در  از آينده و اعتراض آنان به دخال
كشورهايشان نيز از ريشه هاى اساسى تروريسم است.

ــعه نامتعادل و نابرابرى در  وى با تاكيد براينكه «توس
ــت»، تصريح  ــراى اعتراض جوانان اس جهان عاملى ب
كرد: يكى از ريشه هاى تروريسم نااميدى است و اينكه 
ــم و قوانين  ــاس تبعيض مى كنند و نظ عده اى احس
ــاز  ــان كارس ــراى حل و فصل مشكالتش موجود را ب

نمى دانند.
ــى  روحانى، حمالت نظامى و بمباران را راه حل اساس
ــت و گفت: براى مبارزه با  ــم ندانس مبارزه با تروريس

ــم بايد از همه امكانات جهت رفع ريشه هاى  تروريس
اين پديده شوم استفاده كرد.

ــگام اتحاديه اروپا  ــورد ديرهن ــور به برخ رييس جمه
ــاره كرد و گفت: متاسفانه در ــم اش با پديده تروريس

ــم دامنگير مردم افغانستان،  ــال هايى كه تروريس  س
ــد،  اروپا تا حدى بى تفاوت ماند و  ــوريه ش عراق و س
ــد كه  ــوم ش زمانى وارد عرصه مبارزه با اين پديده ش

شعله هاى آن به اروپا رسيد.
روحانى تروريسم را يك خطر بزرگ براى همه جهان 
ــم در هر جا و با هر  ــت و اظهارداشت: با تروريس دانس
ــعارى بايد مبارزه كرد و نبايد تروريست ها را براى  ش
ــوب و بد  ــت هاى خ ــدت، به تروريس منافع كوتاه م

تقسيم كرد.
ــالمى با  ــال هاى اوليه انقالب اس وى گفت: ما در س
تروريست هايى مواجه بوديم كه مقام ها و مردم كشور 
ــاندند و متاسفانه هم  ــهادت رس ما را وحشيانه به ش
ــت ها در اروپا آزادانه زندگى و  اكنون همين تروريس

فعاليت مى كنند.
ــت  ــتفاده تروريس روحانى همچنين به مواردى از اس
ــتيابى  ــاره كرد و گفت: دس ــيميايى اش ها از مواد ش
تروريست ها به تسليحات شيميايى بسيار وحشتناك 
ــوان يكى از  ــالمى ايران به عن ــت و جمهورى اس اس
ــيميايى، اين خطر را كامال درك  قربانيان حمالت ش
ــيميايى ما  ــزاران مصدومان ش ــه ه مى كند؛ چرا ك

همچنان از عوارض مصدوميت رنج مى برند.
ــه كن  ــان اينكه «بايد از همه توان براى ريش وى با بي
ــتفاده كنيم»،  ــم در سراسر جهان اس كردن تروريس
گفت: بايد منابع درآمد و كانال هاى انتقال تسليحات 
به تروريست ها را قطع و مسدود كنيم و اجازه ندهيم 
ــتانى عراق و  ــت ها نفت و آثار باس همچنان تروريس
سوريه را غارت و در بازارهاى مشخص و به سادگى به 

فروش برسانند.
رييس مجلس سنا بلژيك نيز در اين ديدار تاكيد كرد 
كه «خواستار فصل جديدى در روابط ايران و بلژيك 
ــل آماده همكارى باتهران در همه  ــتيم و بروكس هس

حوزه هاى مورد عالقه است.»
خانم «كريستين دوفرين» با قدردانى از مواضع تهران 
در مبارزه با تروريسم و تاكيد بر اينكه كشورش آماده 
بهره گيرى از تجربيات ايران در اين عرصه مى باشد، 
ــت و مى تواند  ــران عامل ثبات در منطقه اس گفت: اي
ــى ايفا كند و  ــم نقش مهم در روند مبارزه با تروريس

بروكسل در اين ارتباط در كنار تهران است.
وى همچنين بار ديگر از روحانى براى سفر به بروكسل 

به طور رسمى دعوت كرد.

اخبار كوتاه خبر

به گزارش جام نيـوز، روزنامه صهيونيستى هاآرتص در گزارشى به حمايت هاى 
ــت: مقامات دولتى در اسرائيل به شدت  نتانياهو از دونالد ترامپ پرداخت و نوش
ــت خارجه اى كه دونالد ترامپ در پيش گرفته است، راضى و خشنود  از سياس

هستند.
هاآرتص افزود: بسيارى از مقامات اسرائيلى با ترامپ در مورد اينكه اوباما دوست 
اسرائيل نيست هم عقيده هستند و آنها نيز بر اين باورند كه سياست اوباما در قبال 

ايران، اين كشور را به يك قدرت بزرگ تبديل كرده است.
ــرائيل را به سمت پروسه صلح هل  ــت كه معاون اوباما تنها اس  اين در حالى اس
ــرائيل  ــايل اس ــيارى از مس ــد. هرچند كه ترامپ تاكنون خود را در بس مى ده
بى طرف برشمرده است، اما نتانياهو و تيمش به شدت حامى وى بوده و خواهان 

راى آوردن او هستند.
ــتند كه از موضع گيرى هاى دونالد  هاآرتص افزود: كشور هاى ديگرى نيز هس
ترامپ استقبال كرده اند كه مى توان به عربستان و مصر و روسيه نيز اشاره كرد. 
ــت هاى اوباما در زمينه بين المللى  آنها نيز مانند ترامپ بر اين باورند كه سياس
ــخنرانى هاى خود اعالم كرده است كه روابط با  ضعيف بوده است. ترامپ در س
مسكو را بهبود خواهد بخشيد و به عربستان احترام بيشترى خواهد گذاشت. البته 
بسيارى از كشور هاى اروپايى و آسيايى و آفريقايى از موضع گيرى هاى ترامپ 
چندان دل خوشى ندارند و جامعه مسلمانان نيز به شدت هم درون آمريكا و هم 

در خارج مخالف سياست هاى ترامپ مى باشند.
ــت كه در نظرسنجى هاى انجام  اين روزنامه در پايان افزود: نكته جالب اينجاس
شده در اسرائيل، مردم راى آوردن ترامپ را به نفع نتانياهو و راى آوردن هيالرى 

كلينتون را به نفع اسرائيل دانسته اند.

حمالت عليه گروه هاى تروريستى درمناطق مختلف سوريه وارد فاز جديدى 
شده و اكنون نيروهاى ارتش سوريه با حمايت هوايى جنگنده هاى روسيه خود 
را براى حمله به رقه، مركز اصلى گروه تروريستى داعش و همچنين ديرالزور 

يكى ديگر از پايگاه هاى مهم اين گروه آماده مى كنند.
 الكسي بورودافكين نماينده روسيه در سازمان ملل اعالم كرده كه ارتش سوريه 
براي حمله  نظامي گسترده  در استان هاي دير الزور و رقه آماده مي شود و نيروي 
هوايي روسيه پشتيباني هوايي اين حمالت را بر عهده خواهد داشت. او گفت: 
ــوريه با حمايت هوايي روسيه انجام مي دهد.  ــت كه ارتش س اين عملياتي اس
به عنوان يك نتيجه اين چنين عمليات هايي پالميرا بازپس گرفته شد و اكنون 
نوبت ديرالزور و رقه است. حمالت عليه گروه هايي مانند جبهه النصره هم در 
مناطقي مانند حلب ادامه پيدا مي كند. منابع نزديك به ارتش سوريه گزارش 
ــور خود را براي حمله به ديرالزور از 2محور اصلي  دادند كه نظاميان اين كش
آماده مي كنند. ديرالزور در شمال شرق سوريه ماه هاست كه در اختيار نيروهاي 
تروريستي داعش است و به خاطر چاه هاي نفت آن بسيار مهم به حساب مي آيد. 
ــتي داعش است و در كنار ديرالزور  رقه هم پايتخت خودخوانده گروه تروريس

يكي ديگر از پايگاه هاي اصلي اين گروه به حساب مي آيد.

ترامپ گزينه رياست جمهورى
 نتانياهو و عربستان

تدارك مسكو و دمشق براى حمله 
به پايتخت داعش

ــترش همكارى ها و  ــتاى گس ــورمان در راس ــر امور خارجه كش وزي
ــورهاى آمريكاى التين، به 5 كشور اين حوزه  مناسبات با حوزه كش

سفر مى كند.
ــورمان اوايل هفته آينده به  محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كش

5 كشور «برزيل، نيكاراگوئه، بوليوى، ونزوئال و كوبا» سفر مى كند.
ظريف اخيرا در ديدار همتاى ونزوئاليى خود با ابراز اميدوارى نسبت 
به انجام سفر خود در آينده نزديك به ونزوئال و كشورهاى آمريكاى 
التين افزوده بود: به زودى با همتاى ونزوئاليى در زمينه ظرفيت هاى 

جديد مناسبات دوكشور رايزنى خواهم كرد.
حسين جابرى انصارى سخنگوى وزارت امور خارجه هم پيش از اين 
ــترش همكارى ها با حوزه كشورهاى آمريكاى التين،  با اشاره به گس
تاكيد كرد: روابط با آمريكاى التين كه در دهه هاى گذشته نيز يكى 
ــالمى بوده، در مرحله  ــت خارجى جمهورى اس از حلقه هاى سياس
ــفر وزير خارجه اين است  جديد هم ادامه پيدا خواهد كرد و پيام س
ــور ظرفيت هايى را براى ما  كه مجموعه منظومه روابط خارجى كش

ايجاد كرده و همچنان مى تواند ظرفيت هاى جديدى را ايجاد كند.

حسين شيخ االسالم مديركل امور بين الملل مجلس شوراى اسالمى 
در خصوص شكايت 185 نفر از خانواده شهداى منا و 11 مصدوم اين 
ــت و بعد از  فاجعه گفت: اين اولين گام براى پيگيرى اين فاجعه اس
تشكيل پرونده موضوع را در مجامع بين المللى پيگيرى خواهيم كرد.
ــكيل پرونده در داخل كشور طى  وى با تاكيد بر اينكه بايد روند تش
شود، اظهار داشت: بعد از تشكيل پرونده و تكميل اسناد، مى توانيم 

حقوق خانواده شهدا و مصدومان فاجعه منا را استيفا كنيم.
شيخ االسالم ادامه داد: تا تشكيل پرونده و تكميل اسناد، وزارت امور 
خارجه كشور و به عبارتى دولت به نيابت از خانواده شهدا و مصدومان 
ــگ حقوقى خواهند رفت تا  فاجعه منا، در مجامع بين المللى به جن

قصور عربستان صعودى در شكل گيرى اين فاجعه اثبات شود.
ــهدا و  ــود  ديه ش ــتان بدهى زيادى به ايران دارد، اما تصور ش عربس
مصدومان حادثه منا را پرداخت كند چرا با اين كار تبليغاتى در نظر 

دارد فشار از روى دولت رياض برداشته شود.
ــرى يعنى عزت،  ــاس گفته مقام معظم رهب ــرايط حج بر اس بايد ش
حكمت و مصحلت باشد. اين سه واژه ديپلماسى و سياست خارجى 
ايران را تقويت مى كند. به طورى كه حج بر اساس شرايط جمهورى 

اسالمى ايران، مراجع تقليد و مقام معظم رهبرى انجام شود.

ــانى كه درباره قيمت آب  ــازمان انرژى اتمى گفت: كس سخنگوى س
سنگين صحبت مى كنند از وضعيت بازار آگاهى ندارند. ما آب سنگين 
را طبق قيمت روز فروختيم و جايگزين شركت هاى كانادايى در بازار 

آمريكا شده ايم.
بهروز كمالوندى، اظهار داشت:ما در حال انجام تعهدات هستيم . تعهد 
ما انجام شده و انتظار داريم طرف مقابل هم تعهدات خود را اجرا كند .
وى ادامه داد:عالوه بر 130 تن آب سنگينى كه مى توانيم طبق برجام 
حفظ كنيم، حدود 70 تن مازاد داريم كه بايد در بازارهاى بين المللى 

عرضه شود.
به گفته كمالوندى از اين 130 تن حدود 65 تن براى راكتور بازطراحى 
ــت كه اين ميزان براى پنج سال ديگرالزم  ــده اراك مورد نياز اس ش
ــم به عنوان ذخيره نگه  خواهد بود ضمن اينكه حدود65 تن ديگر ه

مى داريم.
ــنگين گفت: بازار ــن المللى آب س ــه درخصوص بازار بي وى در ادام
ــت  ــامل دو بخش تحقيقاتى دارويى اس ــنگين ش  بين المللى آب س
ــت كه با استفاده  ــنگين اس ــتفاده در راكتورهاى قدرت آب س و اس

تحقيقاتى راكتور آب سنگينى فرق مى كند.
كمالوندى ادامه داد: آب سنگين مصرفى راكتورها معموال از سال ها 
قبل ذخيره مى شود. همه كشورها اين كار را مى كنند و آن چيزى كه 
مى ماند در بازار در مصارف غير هسته اى و دارويى استفاده مى شود.

ــازمان انرژى اتمى ، مصرف كل بازار دنيا 95 تن در  به گفته معاون س
سال است كه 75 درصد آن مربوط به بازار آمريكاست ودر هر صورت 
ــد بخش عمده آن به اين بازار ــنگين به فروش برس هر مقدار آب س

 مى رود و نمى توان از آن صرف نظر كرد.
وى اضافه كرد:اينكه ما اين را به بازار آمريكا بدهيم كار معقولى است. 
آمريكايى ها هم كه به دنبال تعطيلى راكتور هاى ايران بودند اكنون از 

ما آب سنگين مى خرند.
ــازمان انرژى اتمى تاكيد كرد:آن چيزى كه مايه افتخار  سخنگوى س
است، اين است كه كارخانه اى كه آنها دنبال تعطيلى اش بودند االن 
ــى خرند و به  ــنگينش را هم م ــه بايد كار كند و آب س مى پذيرند ك

كيفيت خوب آن هم، اذعان دارند.
كمالوندى تصريح كرد:كسانى كه درباره قيمت حرف مى زنند اطالعى 
ــكالى هم ندارد ؛ قيمت اين ماده نسبت به  از وضعيت بازار ندارند؛اش
ــد؛ اما در كل ما آب سنگين را بر  كيفيت و وزن مى تواند متفاوت باش
اساس قيمت روز، به فروش رسانده ايم و قيمتى كه داده ايم حتى از 

جاهايى كه مى خريدند نيز مقدارى باالتر است.
وى اضافه كرد:آمريكا حتى بيشتر از مقدارى كه از كانادا مى خريد از 
ــنگين مى خرد و در واقع ما جايگزين شركت هاى كانادايى  ما آب س

شده ايم.
ــنگين ما باالتر  كمالوندى در پايان گفت:در حال حاضر درجه آب س
ــنده نكرديم دنبال اين هستيم اولين توليد  از هسته اى است ، اما بس

كننده آب سنگين دنيا باشيم و فاصله زيادى هم با آن نداريم.

اوايل هفته آينده؛

ظريف به 5 كشور آمريكاى التين 
سفر مى كند

به منظور كاهش فشار روى رياض؛

عربستان ديه فاجعه منا را 
پرداخت مى كند

ايران جايگزين كانادا در فروش
 آب سنگين به آمريكا شده است

بين الملل

ــورمان و خانم  ــور خارجه كش ــف وزير ام محمد جواد ظري
ــناى بلژيك با همديگر  كريستين دوفرين رييس مجلس س
آخرين راه هاى گسترش روابط دوجانبه و مسايل منطقه اى را 
مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند .محمد جواد ظريف با تشريح 
ــرد : جمهورى  ــان ك آخرين وضعيت توافق برجام خاطرنش
اسالمى ايران تعهدات خويش را به طور جدى اجرا كرده است 
و از شركاى  1+5 انتظار مى رود تا تعهدات و مسئوليت هاى 

خويش را در قبال اجراى دقيق به عمل آورند .
ــم ،  ــت : ما در زمينه تروريس ــواد ظريف اظهار داش محمدج
ــطح  ــترك در س ــى ، مخاطرات و چالش هاى مش افراط گراي
ــذراى عمده اعمال  ــى گ جهانـى و منطقه داريم كه با بررس
تروريستى و مجريـان آن ، به درستى استنتاج مى گردد تماما 
ــع و فكر الهام مى گيرند و تغيير اين  اين رويكردها از يك منب
چالش نيز در گرو تـوجه بـه تغيير رفتارها و رويكردهاى منابع 

تغذيه كننده افكار افراطى و تـروريستى مى باشد .
ــيدن  محمد جواد ظريف درخصوص ضرورت تحرك بخش
ــت: ما اميدواريم  ــبات اقتصادى و بانكى اظهار داش به مناس
ــى در جهت تحرك  ــركاى اروپايى به طور ملموس و واقع ش
ــدام نمايند تا  ــى اق ــاى بانكى و مال ــيدن به فعاليت ه بخش
مراودات دو كشور شاهد آثار آن به طور عينى باشند .ظريف 

ــوريه گفت : ما در بحران جارى سوريه  درخصوص بحران س
ــكنى هاى گروه هاى  ــه با كارش ــاهد رويكردهاى خصمان ش
ــيم.  ــكار آتش بس مى باش ــش براى نقض آش النصره و داع
ــوريه  ــى بحران س ــف درخصوص راه حل سياس دكتر ظري
ــوريه ،  ــراى بحران س ــل واقعى ب ــن راه ح ــت : تنها يافت گف
ــات با احترام  ــوريه ، اجراى انتخاب ــذارى امور به مردم س واگ
ــى رويكرد  ها بر  ــفانه برخ ــت وليكن متأس به آراى مردم اس
ــر راه پيدا كردن ــازى بحران منتهى شده و بر س پيچيده س
 راه حل صحيح ، با ترك ميز مذاكرات ، مانع تراشى مى كنند .

خانم كريستين دوفرين رييس مجلس سنا با اشاره به روابط 
ــرفت به ويژه همكارى هاى سياسى و اقتصادى  درحال پيش
ــت : ما رايزنى هاى دو كشور  ــور اظهار داش پارلمانى دوكش
ــى براى نيل  ــه مراودات پارلمان ــه زمينه ها از جمل را در هم
ــور در زمينه هاى  ــبات دو كش ــعه همه جانبه مناس به توس
ــيم .رييس مجلس  ــى را تعميق مى بخش اقتصادى پارلمان
ــالمى ايران به عنوان بازيگر  سنا اظهار داشت : جمهورى اس
ــرارى صلح و ثبات  ــواره در برق ــده در منطقه هم مؤثر و عم
ــا با افزايش  ــت و ما نياز داريم ت نقش محورى ايفا نموده اس
رايزنى ها و ظرفيت هاى ديپلماتيك دو كشور در جهت يافتن 

راه حل هاى مؤثر گام برداريم . 

 «ريچارد بلك» سناتور سناى ايالت ويرجينياى آمريكا كه به دمشق سفر كرده است، 
اظهار داشت معتقدم كه باراك اوباما رييس جمهورى آمريكا در حال درك اشتباه 

بودن سياست هاى دولت در قبال منطقه به ويژه سوريه است.
وى افزود :تغيير تدريجى در سياست هاى آمريكا به ويژه در قبال سوريه ديده مى شود.

عربستان سعودى منبع تروريسم در جهان  است
ريچارد بلك درباره رژيم آل سعود گفت: عربستان سعودى منبع تروريسم در جهان  

است و مى خواهد كه  همه وهابى شوند.
سناتور آمريكايى افزود: عربستان سعودى از بافت دينى سوريه عصبانى و ناخرسند 
است و در حالى بر تغيير قانون اساسى سوريه پافشارى مى كند كه قانون اساسى در 

عربستان سعودى جايى ندارد و اين كشور با آن بيگانه است.
ــوريه، افكار وهابى تروريستى بالفاصله ــقوط دولت س وى تاكيد كرد: در صورت س

ــليم  ــت و تمام منطقه و همچنين اروپا تس ــترش خواهد ياف  در لبنان و اردن گس
ــعودى به دنبال آن است تا همه وهابى ــد، چرا كه عربستان س تروريسم خواهد ش

 شوند.
سياست  آمريكا، تابع نفت عربستان سعودى

ــعودى و تركيه قرار دارد و آزادى بلك گفت: اياالت متحده تحت نفوذ عربستان س
ــت كه آمريكايى ها  ــتر از آزادى اس ــوريه از آن بهره مند هستند، بيش  كه مردم س
برخوردار هستند، از سال  ها پيش سياست  آمريكا تابع نفت عربستان سعودى بوده و از 
نيروهاى مسلح ما به  عنوان مزدوران به نفع عربستان سعودى به كار گرفته شده است.
وى افزود آمريكا مراكزى را براى آموزش تروريست ها در اردن، عربستان سعودى،
 قطر و تركيه اداره مى كند و ناتو هم تركيه را براى جنگ افروزى عليه سوريه مجهز

 

كرد.
معارضه ميانه رويى وجود ندارد

بلك درباره مواضع آمريكا در قبال منطقه از جمله سوريه گفت: معتقدم اوباما در حال 

درك اشتباه بودن سياست هاى آمريكاست و شاهد تغيير تدريجى در سياست هاى 
آمريكا هستيم، ما بايد سياست خارجى آمريكا به ويژه در قبال سوريه را تغيير دهيم، 
ــمندان بزرگ هم درك مى كنند كه معارضه ميانه رويى وجود  معتقدم حتى انديش

ندارد.
سرنگونى نظام سوريه براى تمام منطقه ويرانگر خواهد بود

وى خاطر نشان كرد ما در آستانه انتخاب رييس جمهورى جديد در آمريكا هستيم، 
ــارى كرد، معتقدم فرصتى براى رييس جمهور بعدى  اوباما بر آنچه انجام داد، پافش
فراهم شده تا تصميم جديدى در قبال سوريه اتخاذ كند كه در راستاى تحقق صلح 
در منطقه باشد، چرا كه سرنگونى دولت سوريه يك حادثه ويرانگر براى تمام منطقه

 خواهد بود.
بلك گفت ما شاهد شكاف بزرگ ميان آمريكا، تركيه و عربستان سعودى هستيم،  
هنگامى كه آمريكا از تصميم خود براى حمله به سوريه به سبب آنچه درباره سالح 
شيميايى گفته مى شد، منصرف شد، جنون عربستان سعودى و تركيه به اوج خود 
رسيد و آنها به رييس جمهور آمريكا توهين كردند تا بار ديگر به جنگ عليه سوريه 

بينديشد.
سربازان سوريه حاضرند به خاطر سوريه جان خود را فدا كنند

ــوريه با وجود وسعت كم خود  ــت: س ــناتور ايالت ويرجينيا در پايان اظهار داش س
ــه اروپا مقاومت كرده ا  در برابر تمام قدرت هاى اصلى جهان يعنى آمريكا و اتحادي
ــت، من به مصافحه با نيروهاى ارتش  و ملت سوريه متحد و يكپارچه باقى مانده اس
سوريه افتخار مى كنم، آنها را سربازانى ديدم كه به خاطر سوريه حاضرند جان خود 

را فدا كنند.

سناتور آمريكايى:

سياست هاى آمريكا در منطقه« اشتباه»است 

روحانى در ديدار رييس مجلس سنا بلژيك:

نبايد براى منافع كوتاه مدت تروريست ها را به خوب و بد تقسيم كرد

 1+5 تعهدات و مسئوليت هاى خود در برجام را 
به صورت دقيق انجام دهند

سخنگوى دبير كل سازمان ملل: 

آماده ميانجى گرى بين ايران و آمريكا هستيم

ــازمان ملل در واكنش به نامه  ــخنگوى دبيركل س س
ــه بان كى مون گفت:   ــورمان ب ــر امور خارجه كش وزي
«در مواردى كه هر دو كشور درخواست كنند، دفاتر 
ميانجى گرى و حل اختالف زير نظر دبيركل سازمان 
ملل، آماده كمك و ميانجى گرى براى حل اختالف ها 

ميان دول هستند».
ــه ــش ب ــد در واكن ــل متح ــازمان مل ــركل س دبي
ــه ايران، ــر خارج ــف، وزي ــواد ظري ــه محمدج  نام

ــت  ــور درخواس  اعالم كرده در صورتى كه هر دو كش

ــل اختالفات ــاده كمك به ح ــازمان آم كنند، اين س
ــان آمريكا  ــت. همزم ــنگتن اس ــان تهران و واش  مي
ــازمان ملل  ــئله به س اعالم كرده نيازى به ارجاع مس

نمى بيند.
ــه ايران، در نامه اى به محمدجواد ظريف، وزير خارج

ــل متحد از بلوكه  ــازمان مل  بان كى مون، دبيركل س
شدن دارايى هاى ايران در آمريكا به حكم دادگاه هاى 
اين كشور به شدت انتقاد كرده و آن را «تهديدى عليه 

حقوق بين المللى» خوانده بود.
ــت كه مارك تونر، سخنگوى وزارت  اين در حالى اس
خارجه آمريكا در واكنش به نامه اعتراضى محمدجواد 
ــه بان كى مون،  ــران ب ــور خارجه اي ــف، وزير ام ظري
ــالم كرد كه  ــل،  در بيانيه اى اع ــازمان مل دبيركل س
ــه آقاى بان  ــى از نامه آقاى ظريف ب مقامات آمريكاي
ــتند، اما اياالت متحده اين شكايت درباره  مطلع هس
ــكا را رد  ــى آمري ــوان عال ــوى دي ــم صادره از س حك

كرده است. 
ــه قوانين اياالت  ــاور داريم ك ــت: «ما ب تونر اعالم اس
متحده و اجراى آن قوانين توسط دادگاه هاى اياالت 

متحده منطبق با قوانين بين المللى است».
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هواپیماهای دو شرکت اتریشی و کویتی
 در اصفهان می نشینند

صادرات برق ایران 
به عراق از سرگرفته شد

وزیر اقتصاد و امنیت ژنو:

فوالدمبارکه در عرصه های بین المللی مطرح است 

مع��اون عملی��ات هوان��وردی ف��رودگاه 
بین المللی اصفهان از مذاکره با دو شرکت 
هواپیمای��ی الجزی��ره کویت و آس��ترین 

ایرالین اتریش خبر داد.
مصطفوی ب��ا اعالم این خب��ر، اظهار کرد: 
هواپیماهای ش��رکت الجزیره کویت از 12 
تیر امس��ال روزهای یکش��نبه و سه شنبه 
مس��افران این فرودگاه را به مقصد کویت 
منتقل می کن��د. وی ادامه داد: بر اس��اس 
مذاکرات، شرکت رسمی آسترین ایرالین 
اتریش از پانزدهمین روز ش��هریور امسال 
فعالیت خود را به طور رسمی آغاز می کند. 
این ش��رکت هفت��ه  ای چهار پ��رواز میان 

وین – اصفهان – وین برقرار خواهد کرد.
مع��اون عملی��ات هوان��وردی ف��رودگاه 
بین الملل��ی ش��هید بهش��تی اصفه��ان 
پیرام��ون مذاکره ب��ا دو ایرالی��ن خارجی 

 دیگر، گف��ت: مذاکرات��ی انج��ام داده ایم 
 )Onur Air( تا شرکت هواپیمایی انورایر
ترکیه پرواز استانبول – اصفهان و شرکت 
هواپیمایی قطر ایروی��ز نیز پرواز اصفهان- 

قطر را برقرار کنند.
وی اضافه ک��رد: اکنون با این دو ش��رکت 
هواپیمایی مذاک��ره و آمادگی م��ان برای 
هم��کاری با آنها اع��الم کردی��م، اما هنوز 

برنامه خود را برای پروازها اعالم نکردند.
مصطفوی با اش��اره به برقراری پروازهای 
داخلی این ف��رودگاه مطابق برنامه س��ال 
94، بیان داشت: امس��ال پروازهای مسیر 
اصفهان به کیش، مشهد و قشم را افزایش 
دادیم. وی یادآور شد: همچنین تقاضا برای 
افزایش پروازهای مسیر اصفهان به اهواز، 
آبادان، تبری��ز و تهران را به ش��رکت های 

هواپیمایی ارایه کردیم.

فرماندار بغ��داد گفت، ای��ران ص��ادرات برق به 
 اس��تان بصره را پ��س از چند هفته وقفه از س��ر 

گرفته است.
 فرمان��دار بغ��داد گف��ت، ای��ران ص��ادرات برق 
به استان بصره را از س��ر گرفته و بر اساس اعالم 
شورای اس��تان بصره، س��اخت خط لوله انتقال 
 گاز از ایران به عراق در مراح��ل نهایی خود قرار 

دارد.
وی افزود، به دلی��ل بدهی عراق به ای��ران بابت 
واردات ب��رق، ط��رف ایران��ی چن��د هفته پیش 
صادرات برق به بصره را متوقف کرده بود و گروهی 
 از عراق ب��رای حل این مش��کل به ای��ران اعزام 

شده بود.
مجیب الحسنی، رییس کمیته انرژی دولت عراق 
نیز گفت، خط لوله انتقال گاز که قرار اس��ت گاز 
مورد نیاز نی��روگاه ها را تامین کن��د، 82 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود، برق مورد نیاز اس��تان بصره، 3 هزار و 
500 مگاوات است.

 الحس��نی تصریح ک��رد که بر اس��اس ق��رارداد 
امضا شده با ایران، روزانه50 میلیون متر مکعب 

گاز به نیروگاه های برق بصره ارسال خواهد شد.

 وزیر اقتصاد و امنیت ژنو به همراه هیئت 25 نفره 
از بازرگان��ان و فعاالن اقتصادي ای��ن ایالت، روز 
جمع��ه از فوالدمبارکه اصفه��ان بازدید کردند 
تا عالوه بر آش��نایي با خطوط تولی��د این بنگاه 
اقتصادي از پتانسیل و توانمندي هاي بزرگ ترین 

فوالدساز خاورمیانه بهره مند شوند.
به گزارش خبرنگار فوالد، پییر مود وزیر اقتصاد 
و امنیت ژنو در گفت وگوي اختصاصي با اش��اره 
 به حضور خ��ود و هیئ��ت همراه اقتص��ادي ژنو 
در فوالدمبارکه اصفهان گفت: هدف اصلي از این 
بازدید آشنایي با مجموعه عظیم فوالدمبارکه به 
عنوان یکي از بزرگ ترین ش��رکت هاي صنعتي 
ایران بود ک��ه باید اعت��راف کنم بازدی��د امروز 
 براي سوییسي ها بسیار جالب بود که توانستیم 
از خطوط تولید فوالد مبارک��ه از نزدیک دیدن 
کنیم و براي ما بس��یار خوش��حال کننده تر بود 
 که مطلع شدیم، ش��رکت فوالدمبارکه توانسته 

در موضوع رقابت ب��ا دیگر رقبا ب��ه خوبي نقش 
تعیین کننده داشته باشد و خود را در عرصه هاي 

رقابتي بین المللي نیز به خوبي مطرح کند.
وي در خصوص آینده روابط کش��ور س��وئیس 
 و ای��ران و ش��رایط جدید بی��ن الملل��ي گفت: 
در نقشه اي که ارتباط فوالدمبارکه با کشورهاي 
دیگر ترسیم شده بود، اگرچه جاي کشور سوئیس 
خالي اس��ت، اما در خصوص کشور سوئیس باید 
بگویم، ارتباط این کش��ور با ایران بسیار مناسب 
اس��ت و در همی��ن زمین��ه ارتباط با ش��رکت 
فوالدمبارکه به صورت خاص نیز از نظر تمهیدات 
بانکي، ارتباطات مالي و حضور تجاري که در ژنو 
به مراودات تجاري مش��غول هستند از سوي ژنو 
برنامه ریزي شده که مي توان با ایجاد و توسعه یک 
ارتباط مفید، از فوالدمبارک��ه اصفهان به عنوان 
پتانسیل بسیار مهم و تاثیرگذار در آینده روابط 

في مابین به خوبي بهره برد.

خبر 

 اس��تاندار اصفهان خواه��ان توجه وی��ژه مدیریت بحران کش��ور 
به موضوع خشکسالي شدید این استان شد، گفت: مجموع خسارت 
وارده ناشي از خشکسالي در س��ال زراعي جاری تاکنون در استان 

اصفهان 6 هزار میلیارد ریال بوده است.
رسول زرگرپور در جلسه شوراي هماهنگي مدیریت بحران استان 
که با حضور اس��ماعیل نجار، معاون وزیر کش��ور و رییس سازمان 
 مدیریت بح��ران، با اش��اره به اینکه 64 درصد مس��احت اس��تان 
با 68 درصد جمعیت دچار خشکسالي و 44 درصد جمعیت استان 
 با خشکسالي شدید و بسیار شدید مواجه است، افزود: بخش هایي 
از اس��تان اصفه��ان ح��دود 17 س��ال در خشکس��الي ش��دید و 
 بس��یار ش��دید و کوهرنگ، سرچش��مه زاین��ده رود در اس��تان 
چهارمحال و بختیاري نیز در وضعیت خشکسالي شدید قرار دارد.

وي با بیان اینکه در سرشاخه ها نسبت به سال گذشته 21 درصد 
و نس��بت به بلندم��دت 11 درصد کاه��ش بارش گزارش ش��ده 
 است، اظهار کرد: در شرق اس��تان80 درصد کاهش بارش نسبت 
به میانگین بلند مدت و50 درصد کاهش برف در چلگرد وجود دارد.

اس��تاندار اصفهان حجم آب س��د در زمان حاضر را 303 میلیون 
متر مکعب اع��الم کرد و گفت: این رقم در س��ال گذش��ته 523 و 
در میانگی��ن 943 میلیون متر مکعب بود که نش��ان از کاهش 69 
درصدي نسبت به بلندمدت و 44 درصدي نسبت به سال گذشته 

است.
وی با بیان اینکه براي مقابله با بحران خشکسالي اقدامات در چهار 
گروه تامین منابع آب جدید، مدیریت مناب��ع آب موجود، اجراي 
سامانه هاي جدید آبرس��اني و تعمیرات و نگهداري تاسیسات آبي 
در حال انجام است، گفت: در برخي موارد از جمله گروه اول به دلیل 

مشکل تامین اعتبار با کندي اجرا روبه رو است.
زرگرپور، مجموع خس��ارت وارده ) ناش��ي از خشکسالي ( در سال 

زراعي تاکنون را 6 هزار میلیارد ریال اعالم کرد.
وي در ادامه با اش��اره به اینکه در برخي مطالع��ات صورت گرفته 
حدود80 درصد قوانین مدیریت بحران درست اجرایي نمي شود، 
افزود: قابل توجیه نیست که مدیریت بحران وجود داشته باشد ولي 

اعتباراتش در دست دستگاه دیگري باشد.
استاندار اصفهان تاکید کرد: باید منابع در اختیار دستگاه پاسخگو 

یا دستگاه متولي قرار گیرد.
وی بر پیشگیري از بحران به عنوان مهم ترین راه حل تاکید کرد و 
به مدیریت استان دستور داد؛ ساختمان هایي که در مسیل ها واقع 

است قبل از بروز حادثه در اسرع وقت تخریب شود.
 زرگرپور با انتق��اد از اینک��ه30 درصد اعتب��ارات مدیریت بحران 
در اس��تان تخصیص پیدا کرده اس��ت، افزود: مدی��ران باید براي 

دریافت سهم دستگاه ها از اعتبارات ملي تالش کنند.

استاندار اصفهان اعالم کرد:

خسارت 6 هزار میلیارد ریالی ناشی از 
خشکسالی بخش زراعی در اصفهان

مخالفت یکپارچه بانک ها با مصوبه مجلس برای افزایش وام ازدواج 
به10 میلیون تومان و بهانه هایی که آنه��ا مطرح می کنند، با نقد 

کارشناسان روبه رو شده است.
حجم باالی سپرده های قرض الحسنه در بانک ها و عملکرد ضعیف 
آنها در اعطای وام قرض الحس��نه به نیازهای ضروری مردم، صف 
430 هزار نفری جوانان برای دریافت وام قرض الحسنه ازدواج که 
مبلغ آن تنها سه میلیون تومان اس��ت، وام های چند10 میلیونی 
قرض الحس��نه به کارکنان و مدیران بانکی در شرایطی ناعادالنه 
 و مسائلی از این دست، نشان از شرایط نابه سامان قرض  الحسنه 

در نظام بانکی کشور دارد.
بخش قابل توجهی از 102هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه 
)مجموع سپرده های پس انداز و جاری( امروز در انحصار بانک ها قرار 
گرفته است که ضعف نظارتی بانک مرکزی و خأل قانونی از جانب 
مجلس، بر این انحصار دامن زده است؛ بنابراین ضروری است این 

مسئله واکاوی شده و هرچه سریع تر اصالح شود.
آمارهای سال گذش��ته بانک مرکزی نش��ان می دهد که بانک ها 
حدود 102 هزار میلیارد تومان منابع قرض الحسنه ) پس از کسر 
 ذخیره قانونی ( از م��ردم دریافت کرده اند. منابع قرض الحس��نه 
به سپرده هایی گفته می شود که مردم در ازای سپرده گذاری آن 
در بانک، هیچ سودی دریافت نمی کنند. سپرده های قرض الحسنه 
پس انداز همان هایی اس��ت که مردم معموال با نیت خیر در بانک 
س��پرده گذاری کرده و البته بانک ها برای ترغیب مردم به س��نت 

قرض الحسنه، صاحبان این س��پرده ها را به قید قرعه با جوایزی، 
تشویق می کنند.

حجم این سپرده ها در بانک های کشور 36 هزار میلیارد تومان است 
که بانک ها، 34 هزار میلیارد تومان از آن را به صورت قرض الحسنه 

وام داده اند.
 از این 34 هزار میلیارد توم��ان6000 میلیارد تومان منابع درگیر 
در وام ازدواج جوانان ) 18 درص��د ( و8000 میلیارد تومان منابع 
 درگیر دیگر وام های قرض الحسنه از جمله وام های کمیته امداد، 

وام اشتغال، وام تحصیل، وام زندانیان و ... ) 23درصد ( است.
با این حال اما20 هزار میلیارد تومان باقیمانده مش��خص نیست 
که صرف چه حوزه هایی شده اس��ت البته اخبار و اطالعات نشان 
می دهد بخش قابل توجهی از آن به صورت قرض الحسنه به مدیران 
و کارکنان بانکی وام داده شده است؛ از این رو می توان گفت سهم 
وام مدیران و کارکنان بانک ها سه برابر وام ازدواج ساالنه حدود یک 
میلیون نفر اس��ت. طبق اظهارنظر حمید تهرانفر، معاون نظارتی 
بانک مرکزی در 13 آبان 94 در بخش خبری20:30، 30 درصد 
تسهیالت قرض الحسنه به مدیران و کارکنان بانک ها وام داده شده 

است که مقدار آن بیش از ده هزار میلیارد تومان می شود.
گزارش ش��ماره 14455 مرکز پژوهش های مجل��س که در مهر 
سال گذشته منتشر شد نیز ضمن تایید این مسئله، شرایط اعطای 
وام قرض الحس��نه بانک ها به مدی��ران و کارکنان ش��ان از منابع 

قرض الحسنه مردم را بسیار ناعادالنه بیان می کند.

سپرده های قرض الحسنه جاری، همان سپرده هایی است که مردم 
در ازای افتتاح آن در بانک دس��ته چک دریافت کرده و س��ودی 
دریافت نمی کنند. حجم این سپرده های مردم در بانک ها بیش از 

70 هزار میلیارد تومان است.
مس��ئله اینجاس��ت که همه این س��پرده های ج��اری در اختیار 
بانک هاس��ت و بانک ها از محل این منابع که با ن��رخ صفر از مردم 
 دریافت کردند، س��ودهای باال کس��ب کرده و هیچ مقدار از آن را 

به صورت قرض الحسنه به مردم وام نداده اند.
نیاز به یک دهم اعتبار

در همین باره دکتر بیژن عبدی، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: 
آماری که از میزان قرض الحس��نه بانک هاس��ت بیش از صد هزار 
میلیارد تومان است و چطور می ش��ود که بانک ها می گویند برای 
پرداخت وام ازدواج منابع ندارند، در حالی که منابع مورد نیاز وام 

ازدواج ده میلیونی حدود ده هزار میلیارد تومان است.
 وی اف��زود: یکی از دالیل مش��کالت نظام بانکی، نبود ش��فافیت 
در جذب منابع و مصارف آنهاست. بانک ها بنگاه اقتصادی هستند، 
 اما پول از طری��ق آنها به چرخ��ش در می آید و نبای��د منبع پول 

در آنجا قفل شود.
 عب��دی اضافه ک��رد: زمانی ک��ه10 میلی��ون توم��ان وام ازدواج 
به خانواده ای داده می شود این پول که هدر نمی رود و در بخش های 
مختلف هزینه می شود. شخصی که این پول را به عنوان ارایه کننده 
کاال یا خدمات دریافت می کند، دوباره ممکن اس��ت آن را به یک 

حساب بانکی واریز کند و این پول مجددا به نظام بانکی برمی گردد.
این کارش��ناس اقتصادی تصریح کرد: بانک ها باید مصارف خود 
را ش��فاف کنند و از اعطای وام ه��ای کالن به اف��رادی که قدرت 
بازپرداخت ندارند، بپرهیزند. اکنون مشکل شبکه بانکی این است 
که معوقات بانکی زیاد شده و مردم از وام های خرد بی بهره مانده اند.

وی تاکید کرد: بیشتر وام های کالن بانک ها به صورت محرمانه و 
مخفیانه داده می شود، اما تا پای تولید و ازدواج به میان می آید همه 
 مسئوالن می گویند که منابع مالی نداریم. پرسش اینجاست که 
 با اعط��ای وام ازدواج مگر منابع بانک ها قرار اس��ت تمام ش��ود؟ 

هر کسی که وام دریافت می کند در 36 ماه تسویه خواهد کرد.
بانک مرکزی بخشنامه خود را اجرا کند

همچنین دکت�ر غالمرض���ا مصباحی مقدم، عضو کمیس��یون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در سال 91 بانک مرکزی 
بخشنامه ای با عنوان تفکیک حساب قرض الحسنه بانک ها از دیگر 
حساب ها ابالغ کرد، اما تاکنون این بخشنامه اجرایی نشده و بانک 

مرکزی باید روی این موضوع نظارت داشته باشد.
وی اف��زود: بانک ها 36 ه��زار میلی��ارد تومان به عنوان س��پرده 
قرض الحس��نه از مردم دریافت کردند و ح��دود 34 هزار میلیارد 
تومان این مبلغ را وام داده اند، اما تنها6000 میلیارد تومان آن به 
 بخش ازدواج و بخش کمی از آن به کمیته امداد امام خمینی)ره( 

داده شده و بقیه به کارکنان بانک ها پرداخت شده است.
مصباحی مقدم اضافه کرد: بانک ها باید گ��زارش بدهند که بقیه 
 پول های قرض الحس��نه م��ردم را در چه راهی خ��رج کرده اند؟ 
قرار است وام ازدواج از پول خود مردم برای جوانان هزینه شود، اما 
بانک ها به این موضوع به دلیل از بین رفتن منفعت صنفی تمکین 
نمی کنند. این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از مشکالت جوانان 
ما برای ازدواج، محدودیت های مالی اس��ت و بعضا ش��اهدیم که 
 پسر جوان عقد کرده نمی تواند همسرش را به خانه خود ببرد و ما 
به جای این که دستش را بگیریم، اعالم می کنیم که در این گرانی 

سه میلیون تومان دریافت کن که این واقعا ناعادالنه است.
وی تاکید کرد: تنها10 درصد منابع قرض الحس��نه برای وام10 
میلیون تومانی ازدواج کفایت می کن��د، اما بانک ها از منابع بدون 
هزینه مردم وام هایی با نرخ سود باال می دهند و مهم ترین دلیل آنها 

برای مخالفت همین موضوع است.
مصباحی مقدم گفت: مصوبه مجلس در خصوص افزایش وام ازدواج 
هم اکنون در شورای نگهبان است و در صورت تایید آن نهاد محترم 

به قانون در می آید و همه بانک ها باید این قانون را اجرایی کنند.
امکان دسترسی به همه حساب های قرض الحسنه نیست

از س��وی دیگر دکتر بهاءالدین حسینی هاشمی، از مدیران سابق 
بانکی ضمن اشاره به این که بانک  ها ظرفیت اجرای وام10 میلیون 
تومانی ازدواج را ندارند، توضیح داد: برای اعطای وام قرض الحسنه، 
مانده حساب آن باید در نظر گرفته شود، اما آنچه در گزارش مجلس 
آمده، قرض الحس��نه  های جاری نیز در نظر گرفته ش��ده که این 
بخش عندالمطالبه است و اصال نمی توان روی آن برنامه ریزی کرد.

وی افزود: بخشی از پول های قرض الحسنه باید نزد بانک مرکزی 
به عنوان ذخیره قانونی نگهداری شود و بخش دیگری از منابع باید 
در بانک بماند تا در صورت مراجعه سپرده گذار برای دریافت پول، 

خود بانک بتواند پاسخگوی مشتری باشد.

اگرچه دولت هن��وز تصمیم جدی��د خود درب��اره قیمت ن��ان را اعالم 
نکرده، ام��ا برخ��ی نانوای��ان آزادپ��ز قیم��ت را ب��ه بهانه خری��د آرد 
 گران تر ب��اال برده اند و برخ��ی نانوایان دولت��ی ه��م وزن چانه ها را کم 

کرده اند.
چند وقت پیش بود که دولت برنامه ملی هدفمندی یارانه ها را رونمایی 
کرد؛ طرحی که در بخشی از آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مامور 
می کرد ک��ه طراحی پروژه ارتقای س��المت، ایمن��ی، کیفیت و کاهش 
ضایعات آرد و نان در سبد مصرفی خانوار و ارتقای بهره وری در زنجیره 
تولید و مصرف گندم، آرد و نان را در کنار افزایش سهم تولید نان صنعتی، 

پیگیری کند.
از همان ابتدای این ماموریت، ذهن ها همه به سمت افزایش قیمت بدون 
ارتقای کیفیت در نان رفت. تجربه ای که حداقل دو تا س��ه بار در فاصله 
 سال 89 تا کنون، س��بد هزینه ای خانوارها را به لحاظ سهم قیمتی نان، 

با چالش مواجه کرده بود.
عامل دوم هم البته، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری 
اس��ت که دولت برای حمایت از کش��اورزان، قیمت را باال برده اس��ت و 
 همین امر س��بب ش��ده تا از زمان اج��رای آن، آرد هم به ن��رخ باالتری 
به دست نانوایان برسد و این خود بهانه ای باشد تا نانوایان قیمت نان را باال 
ببرند البته قیمت گذاری نان های تولیدی نانوایان آزادپز، از سوی دولت 
صورت نمی گیرد و قیمت آنها به نوعی در بازار بسته به کیفیت و رقابت 

در تولید، تعیین می شود.
از روزی که صحبت از کاه��ش ضایعات نان و ارتقای س��طح کیفی این 
کاالی پرمصرف در می��ان خانوارهای ایرانی به میان آمده اس��ت، همه 
منتظر این هس��تند که قیم��ت افزایش پی��دا کند، انتظ��اری که البته 
می دانند ک��ه افزایش کیفیت نان در آن، نوعی س��ماق مکیدن اس��ت، 
اما به هرحال دولت ه��م به صورت تلویحی و البته غیرمس��تقیم، اعالم 
کرده اس��ت که قیمت نان افزایش پیدا می کند؛ ام��ا این افزایش قیمت 
با ظرافت و لح��اظ کردن هم��ه جوانب انجام خواهد ش��د تا آس��یبی 
 به قش��ر ضعیف جامعه که ب��ه نوعی نان، ق��وت غالب آنها اس��ت، وارد 

نیاید.
اما همین زمزمه ها کاف��ی بود تا قیمت نان حداق��ل در برخی نانوایی ها 

افزایش پیدا کند. 
 برخی نانوای��ان آزادپز که از قیمت گ��ذاری دولتی تبعی��ت نمی کنند؛ 
 قیمت را باال برده اند تا دخل و خرج ش��ان با هم همخوانی داشته باشد. 

نان را هم البته کیفی تر از نانوایان دولتی می فروشند.
 از س��وی دیگر، برخ��ی نانوای��ان دولتی هم ب��ه نوع��ی وزن چانه ها را 
به ص��ورت نامحس��وس ک��م کرده ان��د و نانی ک��ه از تنور ی��ک نانوای 
دولتی پز بیرون می آید، ممکن اس��ت باریک تر و نازک تر از نانی باش��د 
 که همتای دولتی اش در نانوایی دیگ��ر، در محله  یا خیابانی دیگر، پخت 

می کند.

در نشس��ت بررس��ی فرصت های تجاری و س��رمایه گذاری اصفهان و ژنو 
سوئیس بر سرمایه گذاری مشترک هر دو منطقه در بخش های کشاورزی 
و گردشگری تاکید شد. س��یدعبدالوهاب س��هل آبادی در نشست بررسی 
فرصت های تجاری و سرمایه گذاری اصفهان و ژنو سوئیس در اتاق بازرگانی 
اصفهان، اظهار کرد: در ط��ی ماه های اخیر اتاق بازرگان��ی اصفهان میزبان 
هیئت های متعدد سیاس��ی و اقتصادی بوده و امیدواری��م روابط اقتصادی 
ایران به ویژه اس��تان اصفهان با ژنو وارد مرحله جدیدی شود. وی به تشریح 
وضعیت صنع��ت و اقتصاد اصفه��ان پرداخ��ت و افزود: اصفهان، اس��تانی 
 صنعتی، گردشگرپذیر و مستعد در کشاورزی است که دارای بیش از 8 هزار 

واحد صنعتی در زمینه های مختلف و70 شهرک صنعتی است. 
رییس اتاق بازرگانی اصفهان، افزود: در بخش کش��اورزی نیز ظرفیت های 
باالیی داریم و بهترین سیب درختی دنیا در سمیرم اصفهان تولید می شود 
 و از نظر گردشگری نیز پتانسیل های باالیی داریم که چهارفصل را می توان 

در استان اصفهان مشاهده کرد.
وی وجود نیروی کار تحصیل کرده را دیگر عامل جذابیت اصفهان دانس��ت 
و تاکید کرد: بیشترین تعداد دانشگاه کشور در استان ما واقع  شده و از نظر 

مزیت انرژی نیز وضعیتی به  مراتب بهتر از سوئیس و سایر کشورها داریم.
س��هل آبادی در ادامه ایران را پلی برای دستیابی به بازار400 میلیون نفری 
منطقه معرفی کرد و گفت: عالوه بر این، مردم ما نیز مردمی مهربان هستند 
و همه ادیان در کنار هم در صلح در اصفهان در حال گذران زندگی هستند و 

آماده پذیرایی از سرمایه گذاران سایر کشورها هستند.
آمادگی ژنو برای پذیرایی از فعاالن اقتصادی اصفهان

پیر ماودت وزیر اقتصاد ایالت ژنو گفت: شرایط گفت وگو بین فعاالن اقتصادی 
دو طرف آماده است و امیدواریم بتوانیم در دفعات بعد در ژنو میزبان فعاالن 
اقتصادی اصفهان باشیم. رییس اتاق بازرگانی ژنو نیز با معرفی اتاق بازرگانی 
ایالت خود، گفت: اتاق بازرگانی ژنو 151 س��ال قدمت و2500 عضو دارد و 
آماده اس��ت که همکاری نزدیکی با اتاق اصفهان داش��ته باشد. پیر پانکت 
 اصفهان را ش��هری زیبا و مملو از نش��انه های وجدآور توصیف کرد و گفت: 
در این مدت کوتاه توانستیم ریشه عمیق تاریخی و اقتصادی اصفهان را درک 
کنیم و از نظر ما، ایران به  عنوان یکی از بزرگ ترین اقتصادهای منطقه است و 
اصفهان جزو پرظرفیت ترین مناطق این کشور است که اخیرا سفیر سوئیس 

نیز توصیه های مهمی در این رابطه برای ما داشته است.
در ادامه این نشس��ت، اعضای هیئت سوئیس��ی به معرفی کسب وکار خود 

پرداختند و گفت وگوهایی بین حاضرین در جلسه صورت گرفت.
ژنو دومین شهر پرجمعیت کشور س��وئیس پس از زوریخ و پرجمعیت ترین 
شهر روماندی ) بخش فرانسوی زبان س��وئیس ( و مرکز استان ژنو سوئیس 
است. در این شهر سازمان ها و نهادهای بین المللی و اروپایی زیادی قرار دارد 
بنابراین یک شهر بین المللی محسوب شده و میزبان بیشترین تعداد نهادهای 
بین المللی در جهان است. ژنو دومین قطب اقتصادی کشور سوئیس و نهمین 

مرکز اقتصاد رقابتی جهان و سومین در اروپا بعد از لندن و زوریخ است.

سنگک ۲۵۰۰ تومان، بربری ۱۵۰۰ تومان؛

آزادپزها، نان را گران کردند
در نشست بررسی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری اصفهان و ژنو سوئیس عنوان شد؛

آمادگی ژنو برای پذیرایی از فعاالن اقتصادی اصفهان

نقد کارشناسان برای عدم پرداخت وام ۱۰ میلیونی؛

وام ازدواج؛ قربانی توزیع ناعادالنه
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عكس روز (زيباترين جزيره هاى جهان)

ــازمان حفاظت محيط  معاون محيط زيست دريايى س
ــت گفت: پروژه بزرگ صدور شناسنامه براى جزاير  زيس
ــور در خليج فارس از سوى سازمان حفاظت  جنوبى كش

محيط زيست امسال آغاز مى شود.
ــگرى دريايى در سواحل   پروين فرشچى، توسعه گردش
ــوان يكى از ــور را به عن ــمال كش و درياهاى جنوب و ش
 مهم ترين اولويت هاى سازمان حفاظت محيط زيست 
ــيل آنگونه كه بايد ــت: تاكنون از اين پتانس ذكر كرد گف
 بهره بردارى الزم صورت نگرفته است و مسئوالن مربوطه 
ــدى در اين خصوص  ــازمان هاى دريايى اقدام ج در س

انجام نداده اند.     
ــداد زيادى  ــارس تع ــاى خليج ف ــزود: در آب ه وى اف
ــتفاده  جزيره وجود دارد كه اين جزاير نيز هنوز مورد اس

گردشگرى قرار نگرفته اند.        
ــى گردشگران به  ــچى بيان كرد: هنوز راه دسترس فرش
ــيارى از اين جزاير وجود ندارد در حالى كه مى توان  بس

گردشگران بسيارى را به اين جزاير جذب كرد.      
معاون سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: اقدامات 
عملى براى تهيه شناسنامه زيست محيطى براى جزاير 

جنوبى كشور آغاز شده است.        
وى تصريح كرد: بر اساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته 
سال جارى شناسنامه جزاير جنوبى كشور تهيه خواهد 
شد.  معاون محيط زيست دريايى سازمان حفاظت محيط 
زيست، اذعان داشت: تهيه شناسنامه براى اين جزاير يك 
پروژه طوالنى مدت است، اما اميدواريم با انجام مطالعات 
به صورت پيوسته بتوانيم هر چه سريع تر به شناسنامه 
محيط زيست تك تك جزاير جنوبى كشور دست يابيم. 

به گفته فرشچى، طبق مطالعات انجام شده، هم اكنون 35 
جزيره در خليج فارس شناسايى شده اند كه برخى از آن 

مسكونى و برخى نيز خالى از سكنه هستند.
ــازمان حفاظت محيط  معاون محيط زيست دريايى س
زيست، همچنين افزود: با تهيه اين شناسنامه موقعيت 
ــخص مى شود و بر اساس آن  زيست محيطى جزاير مش
مى توان عمليات حفاظت محيط زيست را متناسب با نياز 

هر جزيره انجام داد.                                                                
فرشچى در ادامه بيانات خود يادآور شد: همچنين تهيه 
ــت محيطى جزاير باعث آشنايى هر چه  شناسنامه زيس
بيشتر عموم مردم به ويژه سرمايه گذاران بخش خصوصى 

ــگرى و  ــفر به اين جزاير و ايجاد امكانات گردش براى س
طبيعت گردى در آنجا خواهد شد. 

وى عنوان كرد: از سوى ديگر، زمانى كه سرمايه گذاران 
ــگرى در اين  بخش خصوصى براى ايجاد امكانات گردش
ــنامه  ــتن شناس جزاير اقدام مى كنند، با در اختيار داش
زيست محيطى جزاير مى توانيم خيلى سريع تر با بررسى 
طرح گردشگرى ارايه شده، نسبت به اخذ مجوزهاى الزم 

در اين جزاير اقدام كنيم.             
ــعه  ــاى خود بر ضرورت توس ــچى در ادامه گفته ه فرش
ــگرى دريايى در جزاير خليج فارس تاكيد كرد و  گردش
ــتاى  ــريع تر اقدامات عملى در راس گفت: بايد هر چه س
ــواحل و به ويژه جزاير بسيار  ــگرى در س توسعه گردش
منحصر به فرد خليج فارس صورت گيرد.                                              
ــيارى از جزاير خليج  ــد: در حال حاضر بس وى يادآور ش
ــتند و به دليل ناشناخته  فارس بكر و دست نخورده هس

ماندن، طبيعت گران نيز از ديدن آنها محروم مانده اند.
ــازمان حفاظت محيط  معاون محيط زيست دريايى س
زيست عنوان كرد: همچنين بايد راه دسترسى مناسب 

به اين جزاير نيز از سوى مسئوالن مربوطه ايجاد شود.

خبر خبر

ــاره به روز جهانى زمين پاك به  عضو هيئت علمى دانشگاه زابل با اش
برخى از مشكالت محيط زيستى كشور اشاره كرد.

ــيلى را از مهم ترين عوامل  عليرضا كرباسى، احتراق سوخت هاى فس
آلودگى هوا دانست و گفت: عدم بهينه سازى مصرف، به ويژه در وسايل 
ــود كه حجم زيادى از انرژى اتالف شود و در نتيجه  برقى باعث مى ش

آلودگى هوا را به وجود آورد.
ــايل  ــه داد: اگر مصرف در بخش حمل و نقل، نيروگاه ها و وس وى ادام

خانگى بهينه باشد از آلودگى هوا كاسته مى شود.
ــه ــخنانش ب ــرى از س ــش ديگ ــل در بخ ــگاه زاب ــيار دانش دانش
ــادى از فاضالب هاى ــش زي ــرد و گفت: بخ ــاره ك  آلودگى آب ها اش
ــت ــط زيس ــود و وارد محي ــه نمى ش ــتايى تصفي ــهرى و روس  ش

 مى شود. 
ــطحى و  ريزش فاضالب بر خاك يا ورود آن به داخل منابع آب هاى س
زيرزمينى باعث مى شود كه آلودگى هاى حاصل از آن به خاك انتقال 
پيدا كند و از خاك به محصوالت كشاورزى كه در نهايت مصرف كننده 

آن را مصرف مى كند.
كرباسى تأكيد كرد: در بخش كشاورزى 90 ميليارد متر مكعب مصرف 
آب داريم اين در حالى است كه در بخش خانگى ميزان مصرف ها بيش 
ــت، بنابراين در بحث هدر رفتن آب فقط  از 6 ميليارد متر مكعب نيس

مصرف كنندگان خانگى مقصر نيستند.
وى همچنين با اشاره به صادرات محصوالت كشاورزى كه آب زيادى 
براى كشت آنها مصرف مى شود، افزود: بايد صادرات اين محصوالت را 

كاهش دهيم.
وى در پايان با بيان اينكه طبيعت ظرفيت محدودى در جذب گازهاى 
گلخانه اى دارد، گفت: اين گازهاى گلخانه اى باعث افزايش دماى زمين 
و ذوب شدن يخ هاى قطبى مى شوند و براى جلوگيرى از افزايش اين 
گازها بايد از جنگل ها كه چاهك هاى جذب گاز هاى گلخانه اى هستند 

محافظت كنيم.

ــت، طرح هاى  ــازمان حفاظت محيط زيس ــارت و پايش س معاون نظ
بيابان زدايى را از جمله مهم ترين عوامل كاهش آلودگى ناشى از گرد 

و غبار دانست.
محمد رستگارى، با اشاره به كانون هاى انتشار ذرات گرد و غبار، گفت: 

ريشه اصلى اين گرد و غبارها دو دسته خارجى و داخلى هستند.
ــاء آلودگى هاى خارجى، گفت: اين دسته از گرد و  وى در توضيح منش
غبارها از كشورهاى اطراف مانند عراق و سوريه وارد كشور مى شوند و 
براى كاهش اينگونه آلودگى ها بايد از ظرفيت ها و معاهدات بين المللى 

در يك برنامه بلندمدت استفاده كنيم.
ــه اصلى گرد و غبارهاى كشور داخلى هستند، وى با بيان اينكه ريش
ــتفاده ــش اين آلودگى ها اس ــدام براى كاه ــه داد: مهم ترين اق  ادام
ــى انجام ــط منابع طبيع ــت كه توس ــى اس ــاى بيابان زداي  از طرح ه

 مى شود.
ــت تاكيد كرد:  ــازمان حفاظت محيط زيس معاون نظارت و پايش س
ــت كه باعث حفظ  ــه از اقدامات مهمى اس جلوگيرى از چراى بى روي
پوشش گياهى مى شود و از انتشار گرد و غبار در سطح هوا جلوگيرى 

مى كند.
ــتگارى اقداماتى مانند درختكارى و جلوگيرى از افزايش بى رويه  رس
ــبب كاهش آلودگى  ــت كه س تغيير كاربرى اراضى را از عواملى دانس

ناشى از گرد و غبار مى شود.
وى تاكيد كرد: در بعضى مناطق انجام كشت ديم به سطح خاك به دليل 
ضعف پتانسيل توليد آسيب وارد مى كند بنابراين بايد دقت كافى براى 

انتخاب مناطق كشت ديم داشته باشيم.
ــى كه انجام گرفته  ــه بازنگرى هاى اخير و اقدامات وى گفت: با توجه ب
ــبى قرار دارند ولى اگر دچار كم  ــور در وضعيت مناس تاالب هاى كش
آبى شوند در آلودگى هواى مناطق اطرافشان تاثيرگذار هستند چون 
ــون گرد و غبار  ــود دارد مى تواند به كان خاكى كه در زير تاالب ها وج

تبديل شود.

مصرف كنندگان خانگى تنها مقصران 
هدر رفت آب نيستند

راهكارهايى به منظور كاهش آلودگى 
ناشى از گرد و غبار

دريچه

ــاى برخى از  ــاز نمى گذارند بچه ماهى ه صيادان غيرمج
رودخانه هاى گيالن به دريا برسند.

با پايان فصل 6 ماهه صيد از درياى خزر،ماهيان استخوانى 
به ويژه ماهى سفيد به طور غريزى به رودخانه هاى منتهى 
به خزر مهاجرت مى كنند تا تخم ريزى و زادآورى كنند، 
اما صيادان غيرمجاز آرامش تخم ريزى آنان را به كابوس 

تبديل مى كنند.
براى حفظ ذخاير ماهيان خزر هرسال حدود 150 ميليون 
قطعه بچه ماهى در رودخانه هاى منتهى به دريا رهاسازى 
مى شود، اما 90 درصد اين ماهيان در دوران بچگى به دام 

صيادان مى افتند و هرگز به دريا نمى رسند.
براساس قانون،حفاظت از رودخانه ها و مقابله با صيادان 
غيرمجاز، برعهده سازمان حفاظت محيط زيست است، 
اما به نظر برخى از طبيعت دوستان گيالنى،ماموران اين 
ــه اى با صيادان  ــازمان آنگونه كه بايد برخورد قاطعان س

غيرمجاز ندارند.
ــت گيالن، با  ــركل حفاظت محيط زيس محمدپور، مدي
اشاره به اينكه قشر زحمتكش محيط بانان برخوردهاى 
جدى با صيادان قاچاق رودخانه هاى گيالن دارند،گفت: 

ــتان حضور مستمر  محيط بانان در همه رودخانه هاى اس
دارند و ادوات غير مجاز را كشف و ضبط مى كنند.

ــازمان  ــه كرد:برخالف بضاعت اندك نيرو در س وى اضاف
ــتان در  ــت گيالن، محيط بانان اس حفاظت محيط زيس
ــرى ايفا  ــيار مؤث ــد غيرمجاز نقش بس جلوگيرى از صي

مى كنند.
ــنل  ــت گيالن گفت: پرس مديركل حفاظت محيط زيس
ــرا  ــتان صومعه س ــت شهرس يگان حفاظت محيط زيس
طى عملياتى 24 ساعته اقدام به پاكسازى رودخانه هاى 
ــتاى  ــدوده روس ــان در مح ــياه درويش طاهرگوراب،س
ــه خواهران)و رودخانه هاى كلسر از  ــاگرد (پل س ليفش
محدوده روستاى ميانده تا دهنه كلسر،چمثقال و الكسار 
كردند و تعداد 3 رشته تور زير آبى،7 رشته تور ساليك و 

23 رشته تور نامريى كشف و ضبط شد.
ــا دارا بودن 8  ــرا ب ــتان صومعه س وى ادامه داد: شهرس
ــاله در اين  ــى ريزند هر س ــم كه به تاالب م رودخانه مه
موقع از سال مكان مناسبى براى تخم ريزى انواع ماهيان 
ــت كه جهت  ــفيد اس ــى و ماهى س ــوص كول على الخص
ــگيرى از تخلفات  ــا ارزش و پيش ــن گونه هاى ب حفظ اي

ــنل يگان حفاظت محيط زيست شهرستان صيد ، پرس
 صومعه سرا به صورت شبانه روزى عمليات مستمر گشت 
ــازى از مناطق تحت حفاظت شهرستان را انجام  و پاكس

مى دهند.
ــه ديناچال از  ــازى رودخان ــور در ادامه از پاكس محمدپ
ــكل از  ــر داد و گفت: اكيپى متش ــادان غير مجاز خب صي
ــفارود،پايگاه حفاظت آبزيان  ــگاه مرزى -دريايى ش پاس
شفارود و يگان حفاظت محيط زيست رضوانشهر مصب 
رودخانه ديناچال را از صيادان غير مجاز پاكسازى كردند 
و در اين خصوص 2 رشته تور زير آبى، 7 رشته تور ساليك 
كشف و ضبط و يك دستگاه وانت نيسان نيز كه در حال 
ــه غير مجاز از مصب رودخانه بود  ــن و ماس بارگيرى ش

متوقف و به پاركينگ منتقل شد.
مديركل حفاظت محيط زيست گيالن از جمع آورى آالت 
صيادى در شلمانرود شهرستان لنگرود خبر داد و گفت: 
على رغم ممنوعيت متأسفانه همچنان مشاهده مى شود 
ــتردن دام هاى زيرآبى و  كه افراد در برخى مناطق با گس
ديگر روش ها اقدام به صيد غيرمجاز مى كنند و ما نيز به 

شدت با آنها برخورد مى كنيم.

جزيره بالى – اندونزى مايوركا – اسپانيا موريس - آفريقا

بچه ماهى هايى كه هرگز به دريا نمى رسند

معاون سازمان محيط زيست عنوان كرد؛

صدور شناسنامه براى جزاير جنوبى كشور امسال 
كليد مى خورد
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 دبیرکل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان گفت: طرح سراسری 
»تمام قد برای معلم برپا« از ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت ماه توسط اعضای اتحادیه 

انجمن اسالمی دانش آموزان در مدارس برگزار می شود.
حامد عالمتی در نشس��ت خبری که به مناس��ب گرامیداشت هفته معلم 
برگزارش��د، گفت: طرح سراس��ری » تمام قد ب��رای معلم برپ��ا « از ۱۲ تا 
 ۱۸ اردیبهش��ت ماه توس��ط اعضای اتحادیه انجمن اسالمی دانش آموزان  

در مدارس برگزار می شود.
وی افزود: تکریم مقام معلم در دوسطح شهری و مدرسه ای انجام می شود 

و تالش شده است تا این طرح در شان معلمان برگزار شود.
دبیر کل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان با بیان اینکه به دنبال 
برگزاری  یادواره ای فاخر در هر ش��هری هس��تیم، تصریح کرد: تجلیل از 
معلمان ش��هید و ایثارگر نیز یکی از برنامه های طرح » تمام قد برای معلم 

برپا « است.
وی بیان کرد: بهره مندی از روایات و جمالت زیبا از بیانات رهبری و سایر 
علما و ادیبان در بیان مقام و حقوق  معلمین، تزیین میز معلم و اس��تقبال 
صمیمانه از معلین در هنگام ورود ایشان به کالس و تقدیم یک شاخه گل، 
اس��تفاده از جمالت و اش��عار زیبا و هنری بر روی تخته، وایت برد،  نصب 
 اینفوگرافی و پوس��تر ،همخوانی اش��عار زیبا در تکریم معلمین در کالس 
یا مراسم، تهیه تقدیر نامه به دستخط دانش آموزان جهت اهدا به معلمین 
گرامی در مراسم، تهیه هدایای دست ساز و تقدیم آن به معلمین بزرگوار، 

استفاده از کلیپ های مناس��ب با محتوای قدرشناسی از معلمین و تجلیل 
از مقام علم و معلم در مراسم های مختلف از برنامه های دانش آموزان برای 

اجرای این طرح است.
 وی ادام��ه داد: جری��ان س��ازی و فع��ال س��ازی انجم��ن های اس��المی 
در مدارس کش��ور، یادآوری حقوق معلم��ان، تکریم و تعظی��م مقام علم 
و معلم در بی��ن دانش آم��وزان، پیگی��ری تحق��ق اه��داف و برنامه های 
نظام جامع ب��رای قرارگاه های مدرس��ه ای با تاکید بر بررس��ی و پیگیری 
فرمایش��ات مقام معظم رهب��ری در اتحادیه و ارتقا س��طح انگیزه، نگرش 
 و اهتمام نوجوان نس��بت به س��بک زندگی اس��المی از اهداف اجرای این

 طرح است.
 دبی��ر کل اتحادی��ه انجم��ن ه��ای اس��المی دانش آم��وزان بی��ان کرد: 
از دانش آموزان هنرمند و صاحب ذوق ک��ه  با تولید و طراحی اینفوگرافی، 
کلیپ، پوسترهای مفهومی و خلق آثار ادبی؛ با موضوعاتی متناسب با شان 
 واالی معلم، در اجرای هرچه با ش��کوه تر این طرح همکاری دارند دعوت 
می کنیم تا آثار تولیدی خود به همراه سایر مستندات مربوط به اجرای طرح 
 در اختیار دبیرخانه اتحادیه اس��تان قرار دهند تا  به برگزیدگان این بخش 

از طرح تکریم هدایای ویژه ای تعلق گیرد.
عالمتی با اش��اره به دی��دار دانش آم��وزان اتحادیه انجمن های اس��المی 
 گفت: ستادی ویژه پیگیری فرمایشات مقام معظم رهبری نیز در اتحادیه 

انجمن های اسالمی تشکیل شده است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی كشور:
 مشكلی برای ارایه خدمات 

به زنان معتاد نداریم

اخبار کوتاه

خبر

نكته

ب��رای کاه��ش اس��تفاده از کیس��ه های پالس��تیکی بای��د 
از تجرب��ه موفق کش��ورهای دیگر به��ره برد، ب��رای نمونه از 
شرکت های تولیدکننده مواد پالس��تیکی مانند بطری آب و 
 نوشابه های مختلف خواست س��همی از قیمت اجناس خود را 
 در صورتی که مش��تری ظ��رف آن را بر گرداند ب��ه او عودت 

دهند.
در واقع آنها به این شکل از پراکنده شدن محصوالت پالستیکی 
در طبیع��ت جلوگیری می کنند، چون در ش��هروندان انگیزه 
ایجاد می کنند تا اجناس پالستیکی را به کارخانه تولیدکننده، 

برگردانند. 
به عبارت دیگر وقتی به وسایل پالستیکی به شکل سرمایه و 

پول نگاه شود شخص، آنها را در طبیعت رها نمی کند.
عالوه بر ای��ن دولت نی��ز دراین بی��ن می تواند نقش بس��یار 
 تاثیرگ��ذاری ایف��ا کن��د ب��ه این ش��کل که ب��ا حمای��ت از 
تولید کننده هایی ک��ه ازمواد تجدیدپذیر اس��تفاده می کنند 
بستری فراهم کند تا تولید اجناس پالستیکی کاهش پیداکند. 
 دول��ت بای��د ب��ه ای��ن تولیدکننده ه��ا یاران��ه بده��د ت��ا 
 ب��ه تولی��د محص��والت س��ازگار بامحیط زیس��ت تش��ویق 

شوند.
البته به موازات این دو رویکرد، فروش��گاه های بزرگ نیز باید 
از مشتری های خود در ازای دادن کیسه های پالستیکی پول 
بگیرند تا به این شکل ش��هروندان تشویق شوند از زنبیل های 
 قدیم��ی یا کیس��ه های پارچه ای چن��د بار مصرف اس��تفاده 

کنند.
باید تاکید ک��رد؛ با فرهنگس��ازی و وضع قوانین تش��ویقی و 
تنبیهی بازدارنده می توان مصرف مواد پالس��تیکی را کاهش 

داد.
این درحالی است که در این بین می توان از نیروی سازمان های 
مردم نهاد نیز بهره برد، چون آنها با ایجاد کارگاه های آموزشی 
می توانند ب��ه اش��خاص اطالع��ات الزم را درخصوص حفظ 

محیط زیست و استفاده کمتر از مواد پالستیکی بدهند.

تالش همه جانبه 
برای حذف پالستیک

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: این سازمان هیچ 
مشکلی برای ارایه خدمات به زنان معتاد در کشور ندارد.

 حبی��ب ا... مس��عودی فرید ب��ا اش��اره به موض��وع زن��ان متجاهر 
 ) کارتن خ��واب ( افزود: براس��اس قانون ش��هرداری، س��تاد مبارزه 
 ب��ا موادمخدر و وزارت بهداش��ت به عن��وان متولی��ان ارایه خدمات 
به زنان معتاد هستند، اما سازمان بهزیس��تی نیز برای ارایه خدمات 

مشاوره ای و مددکاری هیچ مشکلی ندارد. 
 معاون امور اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی کش��ور خاطرنشان کرد: 
در خصوص مددکاران که آمار کل آنها در کشور به دو تا سه هزار نفر 
می رسد، هیچ مشکلی برای همکاری با سازمان های یادشده و ارایه 

خدمات به معتادان به ویژه زنان معتاد نداریم. 
وی اضافه کرد: اکنون در مرکز شهید محالتی 34 بانوی معتاد بهبود 
 پیدا کرده با فرزندان ش��ان هس��تند همچنین پارسال۱00 کودك 
با داش��تن پدر و مادر دارای اعتیاد، به مراکز شبه خانواده بهزیستی 
تحویل داده ش��د. مس��عودی فرید با بیان اینکه س��ازمان بهزیستی 
پذیرای زنان معتاد اس��ت، ادامه داد: مصوبه مجلس شورای اسالمی 
که30 میلیار ریال از اعتبارات حوزه زنان به این س��ازمان بوده است، 
نیز برای زنان آسیب پذیر هزینه خواهد شد که امیدواریم گامی موثر 
در جهت کاهش مشکالت این زنان باش��د. وی با بیان اینکه اگرچه 
آماده برای نگهداری زنان کارتن خواب در مراکز پرجمعیت نیستیم، 
خاطرنشان کرد: می بایست این گونه زنان برای بهتر رسیدگی شدن 
به وضعیت شان در گروه های کوچک نگهداری شوند تا ارایه خدمات 

با کیفیت باالتری به این قشر صورت گیرد.
 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کش��ور ابراز امیدواری کرد 
با تخصیص اعتبارات به موقع و رس��یدگی بیشتر مس��ئوالن بتوان 
 روز ب��ه روز از آمار معت��ادان زن در جامع��ه را کاه��ش داد، چرا که 
با کاهش آس��یب های اجتماعی در میان زنان، از مشکالت خانواده 
 نیز کاسته خواهد ش��د. براس��اس آمار س��تاد مبارزه با موادمخدر، 
یک میلیون و 3۲5 هزار نفر در کشور مصرف کننده موادمخدر هستند 
که۱0 درصد آنان را زنان تشکیل می دهند و از مجموع ۱3 تا ۱5 هزار 

معتاد متجاهر ) کارتن خواب (، تعدادی از آنان نیز زن هستند.

اینجا ف��ارغ از هیاهوی درس، کتاب، امتحان و س��ختی کار، 
درس انسان بودن آموخته می شود چرا که معتقدند شغل شان 
ادامه رسالت انبیاست. در هیاهوی زندگی شهری در روزگاری 
که جلوه های فداکاری در حال رنگ باختن است ، هرازگاهی 
اخباری از ایثار جان، مال و حتی اعضای بدن یک معلم امید 
تازه ای را به کالبد جامعه تزریق می کند. جان باختن یک معلم 
زیر آوار برای نجات جان دانش آموزانش یا اهدای اعضای بدن 
معلم ورزش یا حتی بخش��ش نیمی از کبد معلم برای نجات 
جان دانش آموز بیمارش اخبار تل��خ و دردناکی برای جامعه 
اس��ت، اما در پس این اخبار تلخ، حس نوع دوستی به جامعه 

تزریق می شود.
در این گزارش بر آن شدیم تا تنها س��ه سکانس از جلوه های 
ویژه شغل معلمی را بازگو کنیم، جلوه هایی که فراتر از وظایف 
 س��ازمانی و با تبعیت از رس��الت انبیا و جنبه های انس��انی و 
 نوع دوس��تی، فداکاری های بزرگی را رقم زده اس��ت و شاید 
به  جرات بتوان مدعی ش��د که تفاوت ش��غل معلمی با سایر 
مشاغل موجود در جامعه، همین جنبه های انسان دوستی و 
نوع دوستی آن است که رس��التی پیامبرگونه را به این شغل 

بخشیده است.
س�كانس اول:  جان می ده�د ت�ا دانش آموزانش جان 

بگیرند
اولین روزهای آغاز فعالیت مدارس در سال 95 پس از تعطیالت 
نوروز است که خبر جان باختن معلمی در یکی از محروم ترین 
مناطق کشور در رسانه ها منعکس می شود؛ » معلمی در نقطه 
صفر مرزی اس��تان سیستان و بلوچس��تان برای نجات جان 

دانش آموزانش، زیر آوار ماند و جان باخت. «
» حمیدرض��ا گنگوزه��ی « معلم جوان��ی که ب��رای نجات 
دانش آموزانش از زندگی خود گذشت، معلمی که هنوز زمان 

ورودش به آموزش و پرورش به یک سال نرسیده بود.
وی در مدت 7 ماهی که شغل معلمی را تجربه کرد حتی یک بار 
هم طعم دریافت حقوق را نچشید، اما تمام این مسائل مانع از 
انجام وظیفه انسانی اش در برابر دانش آموزانش نشد و حاال دو 

فرزند خردسال او زندگی بدون پدر را تجربه می کنند. 
همس��ر و دو فرزند خردس��ال معلم ف��داکار، حاال ب��ه نظاره 
 نشسته اند تا مشخص شود وعده هایی که در هنگام فوت پدر 
از س��وی مس��ئوالن به آنها داده ش��د، رنگ واقعیت به خود 
می گیرد یا با گذر زمان و فراموشی خاطره فداکاری این معلم، 

وعده های داده شده نیز، رنگ می بازد.
س�كانس دوم:  معلولیت ابوالفضل و فداكاری آقا معلم 

برای تحصیل او
ابوالفضل، دانش آموزی معلول و س��اکن یکی از روس��تاهای 
محروم اس��تان یزد بوده که برای رفت وآمد به مدرسه دارای 
مش��کل اس��ت. پدر او به دلیل فقر مالی خانواده برای کاشت 
 هندوانه مجبور اس��ت تا از روس��تای ش��ان در اس��تان یزد 
به جاسک در جنوب کشور برود و مادر نیز برای بردن ابوالفضل 
 به مدرسه ناچار است او را به روی ویلچر قرار داده و با دشواری 
به مدرسه ببرد. آقا معلم که س��ختی های مادر را برای آوردن 
فرزند معلولش به مدرسه می بیند، تصمیم می گیرد تا رفت و 
برگشت ابوالفضل به مدرسه را عهده دار شود و این گونه می شود 
که سال هاس��ت هر روز صبح ابتدا به خانه شاگردش مراجعه 

کرده، ابوالفضل را در آغوش گرفته و به مدرسه می آورد و پس از 
اتمام ساعت کار مدرسه، او را به خانه  بازمی گرداند.

علیرضا هادی نژاد، تنها معلم روستای دوالب استان یزد است 
که امسال، ششمین سال فعالیتش به عنوان معلم در این روستا 
را تجربه می کند. علیرضا هادی نژاد، کالس درس و شاگردانش 
را این گونه توصیف می کند: مدرسه ما تنها یک کالس درس 
با 9 دانش آم��وز دارد، کالس درس چندپای��ه با محدودترین 
امکانات. وی معتقد است: مدارس روس��تایی از نظر امکانات 
و فضای فیزیکی وضعیت نامناسبی دارند، بخاری نفتی و اگر 
خوش شانس باش��ی بخاری برقی کالس درس را در زمستان 
گرم می کند، پول نفت مدرسه نیز با هزار سختی تهیه می شود. 
ساختمان مدرسه فرسوده است و سازمان نوسازی می گوید 

» خودتان هزینه کنید و بعد فاکتورها را به ما ارایه دهید. «
 سكانس سوم: خانم معلم از مرگ نمی هراسد

روایت سوم در این گزارش، ماجرای خانم معلمی است که برای 
 نجات دانش آموز۱0س��اله اش از کان��ال آب رودخانه، خود را 

به داخل آب انداخت و شاگردش را نجات داد.
اردیبهش��ت س��ال 94 بود که دانش آموزان یکی از مدارس 
روستایی شهرستان نهاوند به همراه معلم خود به اردو می روند، 
در جریان اردو برای آتنا یک��ی از دانش آموزان کالس چهارم 

حادثه ای رخ داده و او به داخل رودخانه سقوط می کند.
» فاطمه مولوی « معلم آتنا به محض شنیدن صدای فریادهای 
او برای نجات دانش آم��وزش خود را به داخ��ل آب رودخانه 
می اندازد و پس از تالش ف��راوان دانش آموز را نجات داده، اما 
خودش اسیر جریان تند رودخانه شده و آب او را به همراه خود 
 می برد. جریان شدید آب، خانم معلم را با خود می برد و سر او 
با س��نگ های رودخانه برخورد کرده و بی هوش می شود که 
پس از طی مسافت حدود۱500 متر بدن بی  هوش او توسط 
 مردم از آب بیرون کشیده می شود و با تالش نیروهای اورژانس 

این معلم احیا شده و به زندگی بازمی گردد.
در این گزارش تنها فرصت شد سه معلم فداکار را شناسایی و 
روایت کنیم، اما در گوشه وکنار این سرزمین معلمانی هستند 
که با عشق آموختن به دانش آموزان ش��ان تمام سختی ها و 
کمبودها را می پذیرند ) معلمی مانند عزیز محمدی منش که 
برای آموزش به دانش آموزان روس��تاهای صعب العبور استان 
لرس��تان، کیلومترها پیاده می رود و حتی بارها مورد هجوم 
حیوانات نیز قرار گرفته است (، آنهایی که اگر چه از وضعیت 
معیشتی یا تفاوت جایگاه شان با سایر کارکنان دولت گالیه 
دارند، اما این گالیه ها در کیفیت کارش��ان تاثیری نداشته و 
همچنان کالس درس انسانیت را برای شاگردان شان برگزار 

می کنند.

خبر

مدیركل دفتر ازدواج و تعالی خانواده:

پیگیر برخورد
 با شبكه های تلگرامی همسریابی هستیم

جانشین معاون هماهنگ كننده ناجا خبر داد:
توسعه و تجهیز مراكز درمانی ناجا 

در دستوركار
  مدیرکل دفت��ر ازدواج و تعال��ی خان��واده وزارت ورزش و جوانان از پیگی��ری برای برخورد با س��ایت ها و 
شبکه های تلگرامی همسریابی خبر داد. ناصر صبحی قراملکی، با اشاره به اینکه وزارت ورزش و جوانان در 
زمینه برخورد با سایت ها و ش��بکه های همس��ریابی وظیفه ای ندارد، افزود: با این حال اقداماتی را در این 
زمینه انجام داده ایم و پیگیر سایت ها و شبکه های همسریابی هستیم. وی ادامه داد: نهادهای نظارتی باید 
به موضوع سایت های همسریابی ورود کنند زیرا بیشتر این سایت ها و کانال ها نه از دستگاه های مسئول 
مجوزی دارند و نه از افراد دارای صالحیت اس��تفاده می کنند و این از مش��کالت اساسی ما در ساماندهی 
سایت های همسریابی است. مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان در مورد برخورد 
با کانال های تلگرامی از جمله کانال »خواستاگرام«، 
 تاکی��د ک��رد: اگرچ��ه وظیفه ذات��ی ما برخ��ورد با 
سایت های همسریابی و شبکه های تلگرامی فعالی 
در این زمینه نیس��ت، اما اقدامات��ی را در این زمینه 
انج��ام داده ای��م و مذاکراتی را با نهادهای مس��ئول 
داش��ته ایم. پس از گس��ترش س��ایت های مختلف 
 با موضوع همس��ریابی که بیش��تر آنه��ا فاقد مجوز 
از نهادهای مسئول بودند، به تازگی شاهد رشد پدیده 
کانال های همس��ریابی در ش��بکه ارتباطی تلگرام 
هستیم که تنها یکی از آنها بیش از30 هزار عضو دارد.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا توسعه و س��اماندهی تجهیزات مراکز درمانی و کیفی سازی خدمات 
درمانی را از اولویت های ناجا برش��مرد و از تدوین برنامه هایی برای خدمات دهی به کارکنانی که بیماری 

صعب العالج دارند، خبر داد.
س��ردار محمدجواد زاده کمند در حاش��یه عیادت از بیماران بیمارس��تان حضرت ولی عص��ر )عج( گفت: 
موضوع بهداش��ت و درمان یکی از اولویت های اصلی ناجا اس��ت که در راس��تای تجهیز بیمارس��تان های 
ناجا برنامه هایی تدوین ش��ده اس��ت. وی افزود: در تالش هس��تیم با توجه به منابعی که در اختیار داریم 
س��اماندهی مراکز درمانی ناجا را چون سال های گذش��ته ادامه دهیم. جانش��ین معاون هماهنگ کننده 
ناجا توس��عه مراکز درمانی، کیفی س��ازی خدم��ات درمانی و س��اماندهی تجهیزات مراک��ز درمانی ناجا 
را از اولویت ها برش��مرد و ادامه داد: خوش��بختانه در س��ال گذش��ته برخالف محدودیت مناب��ع اقدامات 
مثبت و مطلوبی در راس��تای تجهیز بیمارس��تان ها و مراکز درمانی انجام دادیم. س��ردار زاده کمند تاکید 
 کرد: درصدد هس��تیم روند پیگی��ری برنامه های بهب��ود خدمات بهداش��تی و درمانی در س��ال جدید را 
با جدیت بیش��تری دنبال کنیم. تامین نیازمندی های اصلی مراکز درمانی ناجا نیز در برنامه های سال 95 

پیگیری می شود. 
وی در پاس��خ به این س��وال که ناجا چه برنامه ای ب��رای خدمات دهی ب��ه کارکنان بیم��ار صعب العالج 
 دارد، گفت: کمیس��یونی در معاونت نیروی انس��انی تش��کیل ش��ده که وظیفه آن بررس��ی و رس��یدگی 
به وضعیت این کارکنان است. جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا با اشاره به ارایه خدمات اختصاصی به این 

کارکنان ادامه داد: به تناسب نیازمندی های این عزیزان خدمات مالی و درمانی ویژه به آنان ارایه می شود.

به بهانه روز معلم؛

جان می بخشد تا دیگری جان بگیرد 
حكایتی دیگر از دنیای معلمان

سیروس نصیری؛

حل مشكل بیمه  هنرمندان 
و نویسندگان

 مدیرکل ام��ور بیمه ش��دگان س��ازمان تامین اجتماع��ی از تداوم بیم��ه هنرمن��دان و خدمات دهی 
به این گروه خبر داد و گف��ت: بیمه هنرمندان ادامه پیدا خواهد ک��رد و محدودیتی برای پذیرش بیمه 
شدگان جدید نداریم. سیروس نصیری با اش��اره به اینکه اخیرا جلسه ای میان اداره کل امور فنی بیمه 
ش��دگان تامین اجتماعی و مدیرعامل صن��دوق اعتباری هنر برگزار ش��د، اظهار ک��رد: موضوع بیمه 
نویس��ندگان، پدید آورندگان کتاب و هنرمندان و همچنین نحوه پرداخت بده��ی معوق صندوق یاد 
شده به سازمان مورد بحث قرار گرفت و تصمیمات الزم در این خصوص اتخاذ شد. وی افزود: صندوق 
 هنرمندان مبلغی معادل 4۸ تا50 میلیارد تومان به س��ازمن تامین اجتماعی بدهکار بود که با توافقات 

 انج��ام ش��ده، بن��ا ش��د ماهان��ه مبلغ��ی را 
به م��ا ع��ودت دهن��د و ظ��رف م��دت ۱۸ ماه 
 بدهی خ��ود را تس��ویه کنن��د. مدی��رکل امور 
 بیم��ه ش��دگان س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی 
 از ت��داوم بیم��ه هنرمن��دان و خدم��ات دهی 
 ب��ه ای��ن گ��روه نی��ز خب��ر داد و گف��ت: 
بیمه هنرمندان ادامه پیدا خواهد کرد و پذیرفتیم 
که افراد جدید را نیز تحت پوش��ش بیمه ببریم. 
در واقع مشکالت حل و فصل شده و محدودیتی 

برای پذیرش بیمه شدگان جدید نداریم.

جزییات طرح » تمام قد برای معلم برپا « تشریح شد



Society,Cultural  Newspaper No.1849 |  May 01 .2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mosavar.zayanderoud@gmail.com

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1849  | یکشنبه 12  اردیبهشت 1395 | 23 رجب 1437 6
دین و اندیشه

موسیقی  اخبار کوتاه

حجت االس��ام محمدجواد ح��اج علی اكب��ری درنخس��تین گردهمایی 
فعاالن قرآنی مس��اجد با اش��اره به اجرای طرح »نهضت قرآنی مس��اجد« 
درس��ال گذش��ته، گفت: افقی كه طی اج��رای این طرح پی��ش روی مان 
 اس��ت، مهجوریت زدایی از قرآن درمس��اجد و ادای حق قرآن و كام خدا 
در خانه خدا اس��ت و هنگامی كه این حق در مس��اجد ادا نشود نباید توقع 
ادای آن را در س��ایر مكان ها داشته باش��یم.  وی افزود: استمرارجدی همه 
فعالیت های قرآنی در زمینه برپایی تفسیر و تبیین معارف و كرسی تاوت و 
حلقه های قرآنی در مساجد باید با نظم و بدون خللی برگزار شود.  حاج علی 
اكبری با اشاره به اینكه طرح نهضت قرآنی با جدیت طی سال گذشته دنبال 
شد تا به این نقطه رسیدیم، ادامه داد: طبعا برنامه ها از این دست نقدهایی 
را در پی دارد و به دلیل كمی وقت نتوانس��تیم طی این جلسه از تجربیات 

پیشكسوتان استفاده كنیم.

یكی از مراجع تقلید گفت: برای معرفی س��یره اهل بیت )ع( و نشان دادن 
سبک زندگی آنها نباید به نوشتن كتاب و مقاله بسنده كرد بلكه حتما باید 

این مفاهیم را در قالب های رسانه ای به مخاطب ارایه داد.
آیت اهلل جعفر سبحانی در دیدار با اعضای دبیرخانه كنگره بین المللی علمی 
پژوهشی سیره اهل بیت )ع( كه در موسس��ه امام صادق انجام شد، گفت: 

سیره نویسی با تاریخ نگاری تفاوت دارد، اما هر دوی آنها مورد نیاز هستند.
وی افزود: سیره نویسی در اسام توسط اهل سنت آغاز شد و نخستین كتاب 

در این زمینه در قرن هفت به نگارش درآمد.
این مرجع تقلید با بیان اینكه برای سیره نویس��ی باید پژوهش های زیادی 
صورت بگیرد، ابراز كرد: قرآن به معرفی سیره پیامبر اسام می پردازد و باید 
آیاتی كه در این زمینه هستند جمع آوری ش��وند چون انجام پژوهش های 
گسترده الزمه سیره نویسی هستند. وی، سیره نویسی را معرفی الگو توصیف 
كرد و گفت: تربیت راه های گوناگونی دارد كه یكی از آنها نش��ان دادن الگو 
است و این كار از راه سیره نویسی قابل انجام شود. آیت اهلل سبحانی با اشاره 
به ارایه الگوهای انحرافی به جوانان توس��ط غرب اظهار كرد: غرب با ایجاد 
الگوهای انحرافی برای دور كردن جوانان از سبک زندگی اسامی و منحرف 
كردن آنها تاش می كند. استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم با تاكید بر لزوم 

تولید محصوالت رسانه ای در زمینه معرفی سیره اهل بیت تصریح كرد: 
برای معرفی سیره اهل بیت و نشان دادن سبک زندگی آنها نباید به نوشتن 
كتاب و مقاله بسنده كرد بلكه حتما باید این مفاهیم را در قالب های رسانه ای 
 به مخاط��ب ارایه داد. وی خاطرنش��ان كرد: س��یره امام عل��ی)ع( همواره 
مورد توجه شیعه و س��نی بوده اس��ت و كتاب های زیادی در این زمینه به 
 نگارش درآمده، اما این امر درب��اره دیگر امامان رخ نداده اس��ت بنا بر این 

باید سیره نویسی برای همه امامان را مورد توجه قرار داد.

غامرضا میرحسینی مدیر شبكه سوم س��یما؛ در خصوص برنامه های 
 جدید این شبكه گفت: از ش��نبه برنامه » حاال خورش��ید « را با اجرای 
رضا رشید پور خواهیم داشت. برنامه ای كه از 8 تا10 صبح با فضایی شاد 

پخش می شود.  
وی افزود: پیش تولید سه مسابقه كه از سال گذشته طراحی شده بود، را 
آغاز كرده ایم. مسابقه » رالی ایرانی «، » سیمرغ « و »سلحشور ایرانی« 
 س��ه مس��ابقه بزرگ میدانی هس��تند كه بعد از ایام ماه مبارک رمضان 

به ترتیب پخش می شوند.  
 میرحسینی درباره برنامه » ماه عسل « عنوان كرد: برنامه » ماه عسل « 
با اجرای احسان علیخانی پخش می شود، اما امسال برنامه جذاب، متنوع 

و اثرگذارتر از سال های قبل خواهد بود.  
وی ادامه داد: با توجه به پخش فوتبال جام باشگاه های اروپا، در دو بخش 
ساعتی20:30 و23:30 مسابقه فوتبال را پخش می كنیم. به همین خاطر 
ویژه برنامه ای برای عاقه مندان داریم كه امیدوارم بتواند آن ها را راضی 
كند. مدیر شبكه سه سیما تصریح كرد: به دلیل پخش مسابقه فوتبال و 
والیبال و همچنین مشكات اقتصادی كه سازمان دارد، سریالی از شبكه 

سه پخش نمی شود.  
وی درباره سری جدید برنامه » مردم چی میگن؟ « اظهار داشت: سری 
جدید این برنامه، به كاالها و تولیدات ایرانی می پردازد. قرار است پویش 
مردمی را توس��ط همین برنامه راه اندازی كنیم كه در ارتباط با حمایت 
از كاالی ایرانی باشد. میرحسینی خاطرنشان كرد: سایر برنامه هایی كه 
طراحی كرده بودیم، طبق روال گذشته از شبكه پخش می شود و در سه 

زمان صبح، عصر و شامگاهی برنامه خواهیم داشت.

 مهران مدیری بازیگر و كارگردان س��ینما و تلویزیون یادداشت قابل توجهی 
در پایگاه اطاع رسانی آستان قدس رضوی منتشر كرده است.

متن كامل این یادداش��ت به ش��رح زیر اس��ت: آن ها دل ش��ان را ب��رای آقا 
باخته اند، زیارت امام رض��ا )ع( مملو از خاطرات ریز و درش����تی است كه 
از ابتدای كودكی تا امروز، همراه من اس��ت. پدر و مادرم عش��ق زندگی شان 
این بود كه تابس����تان از راه برس��د و ما تعطیل باش��یم و در مناس����بتی 
 زیبا راهی مش��هد ش��ویم تا به قول خودش����ان روزهای ب����ودن در كنار 
 امام هش����تم )ع( پر از ان��رژی و روحیه ش��ویم و برگردی��م. كودكی هایم 
در اراک گذش����ت، ام��ا زیارت رفت��ن یک روی��ه ثابت در زندگ��ی همه ما 
بود و البته ام��روز هم كه به مرز پنجاه س��الگی رس��یده ام، آرام��ش را تنها 
 متعلق به بهش��تی ترین نقطه ایران عزیز، یعنی حرم ام��ام رضا )ع( می دانم. 
 یكی از ش����وق های كودكی ام در هنگام زیارت، دیدن كبوترهای حرم بود. 
گوشه ای می نشستم و با چش��م هایم پرواز آن ها را دنبال می كردم .همیشه 
فكر می ك��ردم كه ای��ن كبوترها چ��ه رازی با ام��ام هش��تم )ع( دارند، فكر 
 می كردم چه حرف هایی ك��ه میان این پرنده ه��ای نازنین و ام��ام رضا )ع( 
رد و بدل نمی شود. هنوز هم این حس و ح��ال را دارم و اعتقادم بر این اس��ت 
 كه آن ها متفاوت تر از همه زائران حرم هس��تند؛ آن ها دل ش��ان را برای آقا

 باخته اند.

» گروه كر صلح « به رهبری » محمدرضا  پورمقدم « و با حمایت مركز آموزش 
 موس��یقی » نوای شهر آش��وب «، پس از هفت ماه از آغاز ش��كل گیری خود 
با شركت در فستیوال رنسانس در ش��هر گیومری ارمنستان، موفق به كسب 
مقام دوم در بخش كر و همچنین مقام بهترین اجرای كومیتاس ) آهنگس��از 

صاحب نام ارمنستان ( شد.
» علی قزانی « مدیر » نوای شهر آشوب « با اعام این خبر گفت: » این گروه كر 
در ادامه اهداف خود در راستای » پیام آور صلح «، رپرتوار خود را در ارمنستان 
در كنار آثار آهنگساز بزرگ انگلیسی دوره رنسانس » توماس تالس « به روی 
صحنه برد، و بنده امی��دوارم پس از این با یاری دیگر گ��روه های كر در ایران 
بتوانیم در كنار یكدیگر سطح موسیقی آوازی كاس��یک را در ایران بیش از 
پیش بالنده سازیم و حضوری پررنگ تر در میان كشورهای صاحب نام در این 
رشته داشته باشیم، گروه كر صلح بزودی زمان عضو گیری نیمسال دوم خود 

را اعام خواهد كرد. «
وی در ادامه اف��زود: » این گروه در این مدت زمانی كه تش��یل ش��ده، فراز و 
 نشیب هایی داش��ته، اما طی حال حاضر در شرایط بس��یار خوبی قرار دارد و 
با تكیه به توان تكنیكی باالی اعضای خود قصد دارد كه برنامه های آتی خود 

را به بهترین نحو ممكن عملی كند. «
گروه كر صلح با هدف اش��اعه موسیقی كاس��یک برای همه اقشار جامعه و 
باال بردن سطح دانش افراد جامعه پایه گذاری ش��ده و در این زمینه فعالیت 
 می كند، این گروه با ش��عار » كاس��یک پیام آور صلح برای همه « هر ۶ ماه 
 یک بار اق��دام به عض��و گی��ری می كن��د و اف��راد را در هر س��طحی خاص 

تحت آموزش قرار می دهد.
 شایان ذكر است كه حضور در جش��نواره موس��یقی فجر ) 13۹۵ (، شركت 
در فستیوال برلین در ماه فوریه ) 201۷ (، فستیوال لینز اتریش در ماه ژوئن و 
فستیوال كالای اسپانیا در ماه اكتبر از جمله برنامه های آتی این گروه هستند.

كنسرت موسیقی كاس��یک ایرانی به خوانندگی » افضل الدین طباطبایی « و 
سرپرستی گروه » عبدالرضا جالی « در تهران به روی صحنه می رود.

 این كنسرت طی تاریخ سه شنبه 21 اردیبهش��ت ماه سال جاری ) ساعت 21 ( 
در دو بخش دستگاه س��ه گاه و آواز اصفهان برگزار می شود كه شامل دو بخش 

آواز و ۴ تصنیف است.
ماهان ببری ) سازهای كوبه ایی (، فریده رضایی ) قانون (، ارژنگ معصومی )رباب(، 
غزاله زارعی ) نی (، چكاد فشاركی ) كمانچه ( به عنوان نوازنده در كنار عبدالرضا 
جالی ) سرپرست گروه و نوازنده تار ( و افضل الدین طباطبایی ) خواننده ( در این 

كنسرت به هنرنمایی خواهند پرداخت.
شایان ذكر است كه پیش از این تصنیف » راز دل « و قطعه » امید « به خوانندگی 
» افضل الدین طباطبایی « در فضای مجازی منتش��ر و در دسترس مخاطبین 
 موس��یقی ایرانی قرار گرفته اس��ت. عاقه مندان برای تهیه بلیت این كنسرت 
 www.iranconcert.com می توانند به سایت » ایران كنسرت « به نشانی

مراجعه كنند.

رییس مرکز رسیدگی به امورمساجد:

مهجوریت زدایی از قرآن در مساجد را 
دنبال می کنیم

تولید محصوالت رسانه ای برای 
معرفی سیره اهل بیت )ع(

مجری » ماه عسل « تغییر می کند؟

بهشتی ترین نقطه زمین
 از دید مهران مدیری کجاست؟

آوای صلح ایرانی ها در ارمنستان 
طنین انداز شد

کنسرت موسیقی کالسیک ایرانی 
برگزار می شود

کتابخوانی بهتر، رفاه بیشتر!

نتایج نظرسنجی مركز تحقیقات و سنجش افكار صدا و سیماكه 
پس از ایام نوروز منتشر ش��د، مبین این است كه در نوروز سال 
 ۹۵ برنامه های تركیبی مفرح و س��رگرم كننده گوی س��بقت را 
در جل��ب و جذب نظر مخاطب��ان تلویزیون از رقبای نمایش��ی 
ربوده اند. بر اساس این نظرس��نجی كه در آن ۵۹ برنامه، هدف 
تحقیق قرار گرفته اند » خندوانه «، » شب كوک « و » دورهمی « 
به ترتیب با بیش از ۵8، ۴1 و۴0 درصد بیننده پیشتاز برنامه های 
 پر مخاطب ب��وده و در راس انتخاب های مردمی ایس��تاده اند و 
 پس از این س��ه برنام��ه، س��ریال » زعفران��ی « ب��ا 32 درصد 
در جایگاه بعدی انتخاب های مردمی آرام گرفته اس��ت.  به نظر 
 می رسد مخاطبان میلیونی رس��انه ملی در ایام نوروز بیشتر دل 
به برنامه های تركیبی و گفت وگومحور كه كاركرد سرگرمی سازی 
 دارن��د، س��پرده اند و اصال��ت و اعتبار را ب��ه آث��اری داده اند كه 
به س��هم خود نق��ش موث��ری در رنگ و ج��ادادن ب��ه اوقات 

فراغت شان داشته اند.
ساخت چنین برنامه هایی البته عاوه بر سرگرم كردن بینندگان 
تلویزیون از جنبه دیگ��ری هم می تواند حائز خی��رات و بركات 
فراوانی باشد. در این وانفس��ای كمبود بودجه و اعتبار كه رسانه 
ملی با آن مواجه است، ساخت برنامه های تركیبی مفرح و شاد 
می تواند نوعی ادای دین به اقتصاد مقاومتی هم باشد، از این بابت 
كه تولید چنین آثاری عموما بس��یار كم هزینه تر از سریال های 
نمایشی است. تولید یک س��ریال، فرآیندی پرهزینه و پیچیده 
است كه به علت تعدد نیروها و عوامل، زمان زیادی را هم می طلبد، 
اما به روی آنتن فرستادن یک برنامه تركیبی، پروسه ای ساده تر، 
كم هزینه  تر و نیازمند زمان كمتری است. ذكر این نكته مهم البته 
در ابتدای این گزارش ضروری است كه به هیچ عنوان نمی توان 
و نباید از نقش سریال های نمایشی در غنی كردن جدول پخش 
 شبكه های رسانه ملی چشم پوش��ی كرد. هر نوع اثر نمایشی با 
 ه��ر س��اختاری، مخاطب��ان خ��اص خ��ود را دارد و حضورش 

در تلویزیون الزم و واجب است.
نقش موثر در جذب حداکثری مخاطبان

رییس س��ابق انجمن نویس��ندگان و منتقدان س��ینمای ایران 
درباره نقش برنامه های جذاب تركیبی در جذب هرچه بیش��تر 
مخاطبان به رسانه ملی تصریح كرد: این برنامه ها نقش موثری 
را در جذب حداكثری مخاطبان به تلویزیون خواهند داشت به 
 این شرط كه اصالت خود را حفظ كرده و از خاقیت تهی نباشند. 
طهماسب صلح جو تاكید كرد: ما به لحاظ پیشینه نمایشی آن قدر 
تنگدست نیس��تیم كه بخواهیم از روی ش��بكه های ماهواره ای 
الگوبرداری كنیم. این كار اصوال با یكی از اهداف بزرگ سازمان 
صداوسیما یعنی فرهنگ سازی مغایر است. برنامه های تلویزیون 

باید سبک بومی ایرانی داشته باشند.
سرگرمی سازی آسان نیست

وی ادامه داد: برنامه های تركیبی جذاب عاوه بر بودجه  كمتری 
كه نیاز دارند حت��ی می توانند با جذب اسپانس��رهای مختلف، 
درآمدزایی هم داشته باشند. تجربه نشان داده كه اگر تلویزیون 
بتواند برنامه های جذاب تولید كند مردم رسانه خودشان را رها 
نكرده و به ش��بكه های ماهواره ای روی نخواهن��د آورد. به طور 
قطع، مردم رسانه ملی خودشان را بیشتر می پسندند. این منتقد 

پیشكسوت با تاكید بر این كه سرگرمی سازی كار ساد ه ای نیست، 
گفت: سرگرمی س��ازی نه تنها س��اده نیس��ت كه حتی از تولید 
برنامه های نمایشی بسیار دشوارتر است. تولید چنین برنامه هایی 
به خاقیت، ذوق و اس��تعداد نیاز دارد و كار هر كس��ی نیست. 
 تلویزیون باید برای این مهم، عوامل كاربلد و امتحان پس داده را 
به همكاری دعوت كند. سرگرم س��ازی را باید جدی تر گرفت و 
نگاهی اصولی تر به آن داشت. كس��انی كه برنامه سرگرم كننده 
می سازند باید نبض مردم و جامعه را در دست داشته و از خواسته  
آنها اطاع داشته باشند. نباید سرگرمی سازی را دست كم گرفت.

نیازی به سریال سازی های بی هدف نیست
عاوه بر سه برنامه شاخص خندوانه، شب كوک و دورهمی، آثار 
دیگر تلویزیونی هم هستند كه مورد استقبال توامان منتقدان و 

مخاطبان قرار گرفته اند.
 ب��ه اعتقاد ی��ک منتقد و نویس��نده، برنام��ه » قندپهل��و « هم 
توانسته اس��ت در ایام نوروز در ش��مول برنامه های پرمخاطب 
 رس��انه ملی قرار بگیرد. س��عید مس��تغاثی با بیان این مطلب و 
با تاكید بر این كه س��ازمان صداوسیما یک دانشگاه است، اظهار 
كرد: برنامه های سرگرمی باید شان رسانه ملی را حفظ و در عین 

حال تقویت كنند. نیازی به سریال س��ازی های بی هدف نیست. 
با بودجه یک سریال شاید بتواند چند برنامه متفاوت اما جذاب 
تولید كرد. نباید كمبود بودجه را بهانه ساخت برنامه های نازل و 
بی كیفیت كرد. وی تاكید كرد: ما در گنجینه ادبیات كشورمان 
فرهنگ غنی طنز داریم و نیازی نیست كه برای سرگرمی سازی 
به فرهنگ بیگانه چنگ بیندازیم. نباید از فرهنگ غنی ایرانی- 
اسامی برای برنامه سازی استفاده شود. در ضمن حتما باید كار 
نو و جذابی به مخاطب ارایه كرد و خاقیت های الزم به كار گرفته 
ش��ود. نباید به بهانه احتیاط و محافظه كاری جلوی خاقیت و 
نوآوری ها را گرفت. در این صورت، هم جایگاه و شان صداوسیما 
به عنوان یک دانشگاه عمومی حفظ می ش��ود و هم برنامه های 

مفرح و جذابی تولید و به روی آنتن خواهد رفت.
تقلید، نشانه وادادگی است

 به گفته مس��تغاثی، بخش عمده ای از فرهنگ طن��ز ما قابلیت 
به روزرسانی را دارد و برای این مهم، به استعداد، خاقیت، پشتكار 
و تخصص نیاز اس��ت. این منتقد با تاكید بر این كه قرار نیس��ت 
برای ایجاد نشاط و سرگرمی به هر وسیله ای متوسل شد، گفت: 
تلویزیون با برنامه هایش باید برای مردم آموزنده بوده و نمایانگر 
سبک زندگی ایرانی � اسامی باشد. تقلید، نشانه وادادگی است. 
قطعا تقلید از آثار دس��ت چندم ش��بكه های ضعیف ماهواره ای 
 پس��ندیده نیس��ت و باعث مراجعه مردم به ماهواره می ش��ود 

تا بتوانند اصل برنامه ها را ببینند.
برنامه های ترکیبی به تلویزیون هویت می دهد

 دكتر حسین كرمی، مدیر شبكه نس��یم گفت: اقبال مخاطبان 
به برنامه های مفرح شبكه نسیم به این معنی نیست كه در تمام 
طول س��ال باید چنین برنامه هایی س��اخت و انتظار داشت كه 
با استقبال هم مواجه شوند. الزمه س��اخت برنامه های تركیبی 
موفق، زمان مناسب تولید و پخش و فرم مطلوب و استاندارد است. 
شبكه نسیم شبكه نشاط و سرگرمی است و طبیعتا برنامه هایش 
هم باید چنین رویكردی داشته باشد. برنامه خندوانه ادامه پیدا 
خواهد كرد و فقط در ماه های محرم و صفر پخش نخواهد ش��د. 
دورهمی هم ادامه داش��ته و جمعه و ش��نبه هر هفته میهمان 
 خانه ها خواهد بود. تا سه ماه دیگر سری جدید برنامه شب كوک 
با مشاركت گس��ترده مردم تولید خواهد شد. سری جدید البته 
فقط منحصر به موس��یقی پاپ نخواهد بود و سنتی و مقامی را 
هم شامل می ش��ود. در حوزه كتاب برنامه ای به نام » كتاب باز « 
خواهیم داشت كه اجرای آن به عهده امیرحسین صدیق است. 
این برنامه در اردیبهش��ت روی آنتن خواهد رف��ت و هدف آن 
ترویج كتابخوانی با حضور هنرمندان است. در زمینه مسابقات 
هم چند برنامه جدید در دس��ت طراحی اس��ت. رسالت اصلی 
تلویزیون ساخت برنامه های تركیبی است. آثار نمایشی ذاتا برای 
سینماست. آنچه در تلویزیون باید اتفاق بیفتد تولید برنامه هایی 
اس��ت كه مردم با آن ارتب��اط برقرار كنند. این ن��وع برنامه های 
تركیبی كه حضور مردم در آنها ملموس است به تلویزیون هویت 
می دهد. در عین حال هزینه تولیدش به نس��بت مجموعه های 
نمایشی معقول تر و مناسب تر اس��ت. در عین حال این برنامه ها 
مردم را با خود درگیر می كنند و پیا م های اجتماعی را نیز می توان 

در آنها گنجاند.

نمایشگاه كتاب در راه است؛ 
با این ش��عار كه » فردا برای 

خواندن دیر است... .« 
در پاس��خ به این پرسش كه 
» چرا كتاب بای��د خواند؟ « 
می ت��وان ب��ه راهبرده��ای 
تبلیغات��ی » نیازمحور « تری 
تمسک جست كه برای نسل 
جوان فایده ب��اور و عملگرای 
ام��روز، اقناع كنن��ده باش��د.  
واقعیت آن اس��ت كه نس��ل جوان و نوجوان امروز برای رفاه و آس��ایش 
مادی، اهمیتی خاص قائل اس��ت. خوب یا بد بودن این گزاره و سنجش 
آن در مقیاس با ارزش های اجتماعی دهه های قب��ل، بحث ویژه خود را 
در حوزه فرهنگ عمومی و مطالعات اجتماعی می طلبد؛ اما این نكته نیز 
كه تبلیغات ما برای تش��ویق مردم به كتابخوانی، متناسب با نیاز و ذائقه 
آنها اثر بخش تر است، سیاس��تی حرفه ای است. بنا به یافته های یونسكو، 
كشورهایی كه بیشترین تعداد كتاب را تولید می كنند یا به عبارتی بیشتر 
كتاب می خوانند، رفاه اجتماعی بیش��تری نیز دارند. آمارهای یونسكو از 
میان 1۴۶ كشور جهان نشان می دهد جوامعی كه بیشترین تولید علم را 
دارند، از رفاه اجتماعی بیشتری برخوردارند؛ در ضمن بر اساس این آمار ها 

فقط ۴ درصد پژوهش های علمی جهان در كش��ورهای در حال توس��عه 
صورت می گیرد. به تازگی مقاله ای در مجله تخصصی دانشگاه میشیگان 
منتشر و در آن ادعاهایی در خصوص پیامدهای خواندن و نخواندن مطرح 
شده اس��ت. این مقاله مدعی شده اس��ت مطالعه، مهم ترین عامل رفاه و 
برخورداری اجتماعی به ش��مار می رود. مقاله مزبور ادعا كرده اس��ت كه 
هیچ چیز به اندازه خواندن و نخواندن در ارتقای پایگاه و طبقه اجتماعی 
تاثیرگذار نیست و فرمولی جالب نیز بر اساس این فرضیه ارایه كرده است. 
بر اساس این فرمول هرچه بیش��تر بخوانی بیشتر می دانی، هرچه بیشتر 
بدانی باهوش تر رشد می كنی، این باعث می ش��ود بیشتر تحصیل كنی، 
پیامد تحصیل بیشتر نیز مدرک و كارآمدی علمی یا فنی باالتر است كه 
رفاه بیشتری را در پی دارد. در نتیجه فرزندان كتابخوان با عزت تر پرورش 

پیدا می كنند و حتی افراد با مطالعه می توانند طوال نی تر عمر كنند.
براساس این پژوهش، نخواندن هم باعث می شود فرد كمتر بداند، زود ترک 
تحصیل كند، زودتر و طوالنی تر فقیر شود و احتمال ارتكاب جرم توسط 

وی باالتر رفته و در نهایت زندگی كوتاه تری نصیبش شود.
به نظر می رسد باید به صحت این ادعا ها اندیشید وبا زدودن دوگانه های 
كلیشه ای و نهادینه شده ای همچون » علم بهتر است یا ثروت « در صدد 
تطبیق این گونه عوامل انگیزش��ی با س��اختار های بوم��ی برآمد. در این 
صورت شاید حتی بتوان در طراحی بسته های تبلیغ و اطاع رسانی كتاب 
بر شعارهایی همچون » مطالعه هدفمندتر، معیشت بهتر « نیز تكیه كرد.

پس از آنكه داریوش مهرجوی��ی از عدم وجود س��رمایه گذاری برای 
تازه ترین فیلمش خبر داد، اكنون مس��عود كیمیایی با توالی انصراف 
بازیگران فیلم تازه اش مواجه شده و ظاهرا او نیز پس از آخرین آثارش 
 كه حرف تازه ای برای گفتن نداش��ت و با س��وت و كف مورد استقبال 

قرار گرفت، شرایطی مشابه مهرجویی دارد. 
» من پیش از این هم زمانی كه آقای كیمیایی فیلمنامه ش��ان را برای 
مطالعه به من دادند زیر آن نوش��تم كه عزیزم فیلمنامه شما نتوانسته 
 مرا جذب كن��د و مرا نگرفت��ه و به همی��ن جهت در ای��ن فیلم بازی 
نمی كنم؛ اما نمی دانم بر چه اساس��ی اس��م من به عنوان بازیگر این 
فیلم در رس��انه ها منتشر شده اس��ت؟ من بازیگری هستم كه محال 
است اگر یک فیلمنامه را دوست نداشته باشم در آن بازی كنم؛ البته 
مسعود كیمیایی جزو فیلمسازانی است كه همواره دوست دارم بودن 
در كنارش را تجربه كنم، اما در این فیلم با وی همكاری نخواهم داشت 

چون معتقدم كه فیلمنامه كار جدید او خوب نیست. « 
این موضع گیری شفاف و كم سابقه عزت ا... انتظامی بازیگر سینمای 
كشورمان در خصوص خبرهای منتشر شده مبنی بر نقش آفرینی اش 
در تازه ترین پروژه مس��عود كیمیایی است. اس��تاد انتظامی با وجود 
 سابقه دوس��تی دیرینه با مس��عود كیمیایی سكوت پیش��ه نكرد و در 
 یك��ی از كم س��ابقه ترین موضع گیری هایش در قبال آثار س��ینمایی، 
پیش از آنكه » قاتل اهلی « اثر تازه كیمیایی ساخته شود، از بد بودن 

فیلمنامه این اثر گفت و خودش را رسماً كنار كشید. 
پیش از انتظامی نیز خبرهایی در خصوص نقش آفرینی حافظ ناظری 
موزیسن و فرزند استاد شهرام ناظری در » قاتل اهلی منتشر شده بود 
كه این خبرها نیز با واكنش حافظ ناظری همراه شد و او پس از چند روز 
سكوت، عنوان كرد این پیشنهاد را رد كرده است. البته بعید نیست پس 
از این نیز برخی بازیگران به واس��طه طوالنی شدن پروسه پیش تولید 
و نامشخص بودن زمان تولید این فیلم سینمایی، كناره گیری شان را 

علنی كنند. 
» قاتل اهلی « كه قرار اس��ت با تهیه كنندگی منصور لشكری قوچانی 
ساخته شود، می توانست فرصتی برای احیای كیمیایی باشد، اما این 
كارگردان ۷۵ ساله س��ینمای ایران كه پس از تجربه شكست خورده 
»متروپل« باید به س��ختی تاش بكند تا بتواند جایگاهش را به دست 
آورد، انگیزه ای برای بیان حرف تازه ن��دارد و هنوز درک نكرده فضای 

سینمای ایران تا چه حد رقابتی و نفس گیر شده است. 
كیمیایی برای باق��ی ماندن در این فضا، باید نگاه��ش را تغییر دهد و 
بپذیرد نمی توان با ادبیات دهه سی، در س��ینمای دهه نود ادامه داد. 
سینمای امروز ایران مملو از استعدادهای نویی است كه رقابت سختی 
را برای حضور در این عرصه پیش می گیرند و آنهایی كه باال می آیند، 
دست شان پر است. بنابراین دیگر صرفا با اتكای اعتبار گذشته نمی توان 

در سینمای ایران دوام آورد. 

آیا » رییس « به انتهای خط رسیده است؟

برنامههایترکیبیبهتلویزیونهویتمیدهد
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خبر خبر

مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران بر تسريع در روند عمليات 
اجرايى طرح هاى پتروشيمى با بهره گيرى از تمام ظرفيت هاى موجود 

تاكيد كرد.
مرضيه شاهدايى در حاشيه بازديد از طرح پتروشيمى لردگان (شركت 
كود شيميايى اوره لردگان) در جمع مديران و كاركنان اين طرح افزود: 
روند اجرايى تمامى طرح هاى پتروشيمى به طور منظم رصد مى شوند و 
به دنبال ايجاد تحرك و شتاب در ساخت طرح هاى توسعه اى اين صنعت 

در سراسر كشور هستيم.
ــال كه با  ــس از حدود 10 س ــيمى لردگان پ ــاخت پتروش وى گفت: س
مشكالت مختلفى روبه رو بود، طى چند ماه گذشته با تالش هاى صورت 
گرفته از پيشرفت خوبى برخوردار شده و اين روند بسيار اميدواركننده 
ــت.معاون وزير نفت در خصوص خريد تجهيزات و قطعات اين طرح  اس
پتروشيمى، ادامه داد: تامين تجهيزات و قطعه هاى مورد نياز اين طرح از 
محل توليد برترين سازندگان بين المللى مى تواند خبر خوبى براى ساير 
طرح ها باشد، اما بايد در نحوه سفارش و پايش برخى سازندگان خارجى 

دقت و توجه ويژه اى كرد.
ــتفاده از دانش و فناورى هاى پيشرفته  شاهدايى با اشاره به اهميت اس
ــت و نيز ــاى نوين مديري ــار كرد: روش ه ــيمى اظه در صنعت پتروش
 سيستم هاى اجراى طرح ها در صورت نهادينه شدن مى تواند شتاب در 
ساخت طرح هاى پتروشيمى را به دنبال داشته باشد و در اين مسير بايد 

از روش ها و فناورى هاى نوين جهان استفاده كرد.
ــيمى ايران با بيان اين كه بخش  ــركت ملى صنايع پتروش مديرعامل ش
مهندسى بايد در طرح پتروشيمى لردگان با جديت بيشترى فعال شود، 
ــازندگان ايرانى  ــتمر ميان شركت هاى داخلى و س گفت: همكارى مس
همكار در پتروشيمى لردگان با توجه به برنامه ريزى هاى انجام شده براى 

ساخت اين طرح از اهميت بسيارى برخوردار است.
شاهدايى با تاكيد بر اهميت تكميل زنجيره ارزش و توسعه صنايع پايين 
دستى پتروشيمى، از مديران طرح پتروشيمى لردگان خواست تا زمينه 
را براى توسعه اين صنايع در سطح منطقه بررسى كرده و امكان ساخت 
ــعه  ــورت امكان فراهم كنند تا زمينه براى توس صنايع تكميلى را در ص

اقتصادى و نيز اشتغالزايى فراهم شود.
ــاحت 300 هكتار در  ــه مس ــردگان در زمينى ب ــيمى ل مجتمع پتروش
ــتان چهارمحال و بختيارى منطقه فالرد شهرستان لردگان واقع در اس
ــتاى  ــردگان و 7 / 2 كيلومترى روس ــهر ل  (در فاصله 55 كيلومترى ش

سندگان باال) در حال ساخت است. 
اين مجتمع به  دليل دسترسى مناسب به منابع آبى و منابع گازى (نزديكى 
به سه  خط لوله گاز كشورى) و همچنين دارا بودن زمين مناسب از نظر 
تسطيح و انجام كارهاى زيربنايى، از موقعيت مكانى مناسبى برخوردار 

است.

مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى چهارمحال و بختيارى گفت: 
با رفع برخى موانع پيش رو، به زودى بزرگ ترين شهرك صنعتى آب 

معدنى در شهرك صنعتى شهرستان كوهرنگ راه اندازى مى شود.
عليرضا شفيع زاده در بازديد از بزرگ ترين شهرك صنعتى آب معدنى 
در اين شهرستان با بيان اينكه راه اندازى بزرگ ترين شهرك صنعتى 
آب معدنى كشور يك مطالبه  از سوى مسئوالن است،اظهارداشت: 
با توجه به اهميت موضوع آب، نگاه به صنايع وابسته به آن از جايگاه 

ويژه اى برخوردار مى باشد.
 بر همين اساس اولويت بخشى عمليات پيشرفت بزرگ ترين شهرك 
بسته بندى آب معدنى كشور در استان براى اين شركت از حساسيت 

خاصى برخوردار است.
ــى ذى ربط و  ــتگاه هاى اجراي ــتيم با دس ــزود: در تالش هس وى اف
ــتان، برخى موانع پيش روى را رفع تا بتوانيم در  ــان اس خدمات رس

آينده اى نزديك اين شهرك بسته بندى آب معدنى را افتتاح كنيم.
مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى چهارمحال و بختيارى بيان 
ــهرك صنعتى داراى دو فاز بوده كه مساحت فاز اول آن  كرد: اين ش

43 هكتار است.
ــاى صنعتى با  ــان كرد: در حال حاضر واحده ــفيع زاده خاطرنش ش
سرمايه گذارى 200 ميليارد ريالى در اين شهرك مستقر يا در حال 
استقرار بوده و در نخستين گام بزرگ ترين و تخصصى ترين كارخانه 
آب معدنى ايران با ظرفيت 220 هزار تن و اشتغالزايى بيش از 130 
نفر و در گام هاى بعدى 3 كارخانه تخصصى آب معدنى در فاز اول از 

اين شهرك تخصصى به بهره بردارى مى رسد.
ــاخت ها، اين شهرك صنعتى  وى گفت: با توجه به فراهم شد زيرس
ظرفيت استقرار حداقل 56 واحد صنعتى بسته بندى آب معدنى در 
ــهرك  ــرمايه گذاران مى توانند در اين ش مجموع 2 فاز را دارد كه س

صنعتى سرمايه گذارى كنند.
مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى چهارمحال و بختيارى تصريح 
كرد: در حال حاضر شهرك صنعتى كوهرنگ داراى زيرساخت هاى 
برق، گاز، روشنايى و سيستم تصفيه خانه فاضالب مركزى مى باشد 
ــهرك صنعتى آب  و با راه اندازى پروژه انتقال آب ،تخصصى ترين ش
ــده  معدنى ايران كه با اعتبارى بالغ بر 133 ميليارد ريال اجرايى ش
ــاخت هاى مورد نياز تكميل و توسط واحدهاى  قسمت اعظم زير س

صنعتى قابل استفاده است. 
ــته بندى آب معدنى  ــهرك صنعتى بس در بازديد از بزرگ ترين ش
كشور كه در شهرك صنعتى كوهرنگ استان چهارمحال و بختيارى 
ــرفت و راهكارهاى تسهيل در راه اندازى  احداث شده عمليات پيش
آن با حضور مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى، مشاوره استاندار 
ــتاندارى و جمعى از مديران و  ــت دفتر امور اقتصادى اس و سرپرس
نمايندگان دستگاه هاى اجرايى اين استان مورد بررسى قرار گرفت.

مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى در لردگان:

روند عمليات اجرايى طرح هاى 
پتروشيمى تسريع شود

مديرعامل شهرك هاى صنعتى استان عنوان كرد:

راه اندازى بزرگ ترين شهرك 
ــال و بختيارى گفت: آب معدنى در شهرستان كوهرنگ نماينده ولى فقيه در چهارمح

ــام 2 و مذاكره با  ــراى برج ــا اج ــى نمى تواند ب كس
كشورهاى فتنه گر، دوباره جامعه را به فتنه بكشاند 
ــت گذشتگان  و فتنه گران بايد بدانند كه به سرنوش

گرفتار خواهند شد.
به گزارش فارس، حجت االسالم محمدعلى نكونام 
ــردى را از بين  ــرد: فتنه گرى تنها حقوق ف اظهار ك
نمى برد بلكه حق عمومى است و دين، جامعه، خدا 

و... را نيز شامل مى شود.
ــد نن ــد بدا ــران باي ــت: فتنه گ ــان داش وى  بي

ــار خواهند  ــتگان گرفت ــت گذش ــه سرنوش ــه ب  ك
ــه روى  ــا جامع ــا را دور كنيم ت ــد آن ه ــد و باي ش
ــا و اهدافش  ــه ارزش ه ــد و بتواند ب ــش ببين آرام

برسد.
ــارس از  ــج ف ــرد: خلي ــد ك ــئول تأكي ــن مس اي
ــت ــالمى ايران اين اس ــورى اس ــارات جمه افتخ

ــه  ــوط ب ــه مرب ــاك و آنچ ــه از آب، خ ــه هميش  ك
ــته  ــاع جانانه داش ــوده دف ــور ب ــن كش ــت اي ملي

است.
ــارس و همه جزاير آن  نكونام با بيان اينكه خليج ف
تعلق جدايى ناپذير به ايران اسالمى و فرهنگ ايرانى 
ــاك و كيان اين مملكت  دارند افزود: دفاع از آب، خ
جزو وظايف دينى ماست و مى باليم كه در انجام اين 

كار همه تالش خود را كرده ايم.
نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى با اشاره 
ــت ماه روز جهانى كار و كارگر  به اينكه 11 ارديبهش
ــالم يك فرهنگ  ــه داد: فرهنگ كار در اس بود ادام
ــيد تا فرهنگ كار را از قرآن  ــت پس بكوش ويژه اس
ــتخراج كنيم و در جامعه سارى و جارى و اسالم اس

 نماييم.
ــالمت  ــالمى را موجب س وى رواج فرهنگ كار اس
ــان كرد: كارگران نقش  جامعه برشمرد و خاطرنش
ارزشمند و جايگاه ويژه اى دارند كه مختص به قشر 
خاصى نيست چراكه همه كارگرند، كارفرما نيز خود 
نوعى كارگر است و با توجه به اينكه كارگران درآمد 
زيادى ندارند بايد مسئوالن در جهت بهبود معيشت 

آن ها بكوشند.
نكونام به 12 ارديبهشت ماه و روز معلم كه همزمان با 
سالروز شهادت آيت اهللا مطهرى است اشاره و اضافه 
ــه هم جامع  ــان جامع بود ك كرد: مطهرى يك انس
ــود به يادگار  ــت و هم مجموعه اى كامل از خ زيس

گذاشت و هر كس بخواهد از نظر سياسى، اخالقى، 
ــد مى تواند از كتاب هايش  ــالم باش اجتماعى و... س

استفاده كند.
ــم جايگاه  ــرد: معل ــهركرد تأكيد ك ــام جمعه ش ام
ــالت،  ــنگين تربيت، رس بلند و ويژه اى دارد و بار س
ــرار داده  ــا بر دوش معلم ق ــئوليت انبي تزكيه و مس

شده است.
ــال و بختيارى گفت: نماينده ولى فقيه در چهارمح
ــت ــات اس ــى مطبوع ــت روز جهان  13 ارديبهش
ــاز در فضاى ــزارى كارس ــوع اب ــانه هاى متب  و رس

ــد به  ــم باي ــه ه ــتند ك ــاز هس ــازى و غيرمج  مج
جايگاهشان توجه شود و هم خودشان به اين نكته 

واقف باشند.
ــته جناحى و  وى ادامه داد: مبادا مطبوعات ما وابس
گروهى باشند و يك گروه را بزرگ و ديگرى را پايين 
آورند بلكه بايد به صورت يك مجموعه فرهنگ ساز 
ــالمى ايران  ــام جمهورى اس در خدمت اهداف نظ

فعاليت كنند.
نكونام با اشاره به اينكه متأسفانه مطبوعات جهت و 

هدف اصلى را رعايت نمى كنند بيان داشت: برخى 
ــى، سليقه اى و  ــايل بخش از مطبوعات ذوب در مس
ــتى انجام  ــده اند و نقش خود را به درس جناحى ش

نمى دهند.
امام جمعه شهركرد افزود: 25 رجب سالروز شهادت 
ــعيد  ــى بن جعفر (ع) و 27 رجب عيد س امام موس
مبعث است كه ضرورى است در مجالسى كه در اين 
خصوص شكل مى گيرد حقايق عظيم پيرامون اين 

دو بزرگوار عنوان شود.
ــدرت خود را به  ــان اينكه آمريكا مدام ق نكونام با بي
ــد و همين موضوع باعث ترس  رخ جهانيان مى كش
ــور مى شود افزود:  برخى ها در داخل و خارج از كش
ــالمى ايران با  ــر معظم انقالب اس با اين  وجود رهب
ــتد و دائما چهره مكار  قدرت در مقابل آن ها مى ايس

آمريكايى ها را رسوا مى كند.
ــا تمام  ــروز آمريكا ب ــرد: ام ــئول تأكيد ك اين مس
ــد، اما ــت را ويران كن ــه والي ــده تا خان توانش آم

ــد كارى از  ــف الهى نمى توان  با بصيرت مردم و لط
پيش ببرد.

كشف 9 ميلياردريالى 
بادام هندى قاچاق در استان

راه اندازى حمل و نقل هوايى
ارگان هاى بيمار مرگ مغزى

ــتان  ــى اس ــده انتظام  فرمان
ــارى از  ــال و بختي چهارمح
ــه 9 ميليارد  ــف محمول كش
ــدى قاچاق  ــادام هن ريالى ب
ــردگان – بروجن  در محور ل

خبر داد.
ــردار نورعلى يارى، اظهار   س
ــت  ــال درياف ــه دنب ــرد: ب ك
خبرى مبنى بر سوء استفاده 
ــاى  ــان از محوره قاچاقچي
ــتان، ماموران  ــى اس ارتباط
ــرح مبارزه با قاچاق كاال  اداره مبارزه با قاچاق كاال و ارز اين فرماندهى ط
ــزود: ماموران  ــتند. وى اف ــتان بروجن به مرحله اجرا گذاش را در شهرس
ــت و بازرسى در محور  پس از هماهنگى با مقام قضايى طى عمليات ايس
لردگان- بروجن يك دستگاه كاميون كشنده حامل كاال را متوقف كردند. 
يارى خاطرنشان كرد: در بازرسى از اين كاميون 15 تن بادام هندى فاقد 
ــتگير  ــف و يك نفر نيز دس مدارك گمركى به ارزش 9 ميليارد ريال كش
شد.وى با اشاره به معرفى متهم به مرجع قضايى، از عموم مردم خواست 
هرگونه فعاليت قاچاقچيان كاال را، از طريق ارسال پيامك يا تماس تلفنى 

به فوريت هاى پليسى گزارش كنند.

رييس اداره پيوند وزارت بهداشت گفت: حمل و نقل هوايى ارگان هاى بيمار مرگ 
مغزى با همكارى مسئوالن در راستاى جابه جايى آسان ارگان ها راه اندازى مى شود.
كتايون نجفى زاده در همايش اهداى عضو، اهداى زندگى اظهار داشت: راه اندازى 
خطوط هوايى جابه جايى ارگان هاى بيماران مرگ مغزى سبب جابه جايى آسان تر 

و كاهش مشكالت بيماران براى دسترسى به مراكز پيوند اعضا مى شود.
ــه از اين  ــور رخ مى دهد ك ــزى در كش ــا 8 هزار مرگ مغ ــاالنه 5 ت وى افزود: س
ــد و اين  ــزى پيوند داده ش ــته اعضاى 812 بيمار مرگ مغ ــال گذش مجموع س
ــزار بيمار را  ــا 4 ه ــزار و 500 ت ــداى اعضاى 2 ه ــه قابليت اه ــت ك در حالى اس
ــد از  ــه 90 درص ــان اينك ــا بي ــت ب ــد وزارت بهداش ــتيم.رييس اداره پيون داش
ــرد: روزانه ــان ك ــوت مى كنند، بي ــا  ف ــار پيوند اعض ــت انتظ ــاران در ليس بيم
 7 تا 10 بيمار نيازمند پيوند اعضا به دليل نرسيدن عضو، فوت و ما از اين پتانسيل 

پيش رو استفاده نمى كنيم.
ــال طرح كشورى شدن تخصيص اعضا اجرا مى شود،  نجفى زاده با بيان اينكه امس
گفت: با اجرايى شدن طرح تخصيص كشورى اعضا، ارگان هاى بيمار مرگ مغزى 

به ساير استان ها منتقل و از هدر رفت ارگان ها جلوگيرى مى شود.
ــطح جهانى بيان كرد: رتبه  ــاره به رتبه كشور در زمينه پيوند اعضا در س وى با اش
كشور در سال 84، 42 بود كه امسال به رتبه 32 ارتقا يافته و در آينده اى نزديك به 
مراتب بهترى دست مى يابد. رييس اداره پيوند وزارت بهداشت با اشاره به سختى 
پيوند ريه خاطرنشان كرد: سال گذشته به علت تحريك پذيرى ريه ،تنها 16 پيوند 

ريه انجام شد.

مديركل بيمه سالمت چهارمحال و بختيارى گفت: كارت الكترونيكى سالمت به جاى دفترچه بيمه 
صادر و مردم اين استان از مزاياى آن بهره مند مى شوند.

وى با بيان اينكه كارت هوشمند امكان نظارتى بيشترى فراهم مى كند، بيان داشت: سالمت يكى از 
ــت و در اقدام و عمل به شعار امسال، همزمان با اجراى طرح  شاخصه هاى مهم اقتصاد مقاومتى اس

كارت الكترونيك طرح راهنمايى بالينى سالمت نيز انجام مى شود.
ــوابق بيمار، تمديد  ــى آسان تر به س ــالمت چهارمحال و بختيارى گفت: دسترس مديركل بيمه س
ــده از سوى پزشك و همچنين  ــمند، نظارت بر تعداد داروهاى تجويز ش طوالنى مدت كارت هوش

كاهش پرداختى از جيب مردم از مهم ترين مزاياى اين كارت هستند. 
وى ادامه داد: در اجراى طرح راهنماى بالينى براى هر بيمار يك راهبرد مشخص تعريف و هر پزشك 

موظف مى شود بيش از 3 قلم دارو و 2 مورد آزمايش و ... در يك نسخه براى بيمار تجويز نكند.
ــالمت از عوارض ناشى از  فرامرزى با بيان مزاياى اين طرح افزود: با اجراى طرح راهنماى بالينى س

داروها بر سالمتى افراد كاهش و پرداختى از جيب مردم و دولت نيز كاسته مى شود.
وى عنوان كرد: در سال 92 هزينه هاى پرداختى از سوى بيمه سالمت به بيمه شدگان 520 ميليارد 

ريال بوده و در سال 93 با اجراى طرح تحول نظام سالمت اين ميزان 2/2 افزايش داشته است.
مديركل بيمه سالمت چهارمحال و بختيارى تصريح كرد: بيمه سالمت تنها بيمه دولتى است كه 
ــيار جزيى هزينه هاى آن از هزينه هاى صندوق كاركنان دولت، صندوق بيمه همگانى و  بخش بس

حق الزحمه دفاتر پيشخوان تهيه مى شود.
ــال گذشته اضافه كرد: بيمه سالمت چهارمحال و  فرامرزى با اشاره به معوقات اين بيمه تا پايان س
بختيارى تا پايان سال 94 داراى 950 ميليارد ريال كسرى بودجه بوده كه مربوط به مؤسسات طرف 

قرارداد است و در حال حاضر در بخش روستايى بدهى نداريم.
ــد: 70 درصد جمعيت چهارمحال و  ــتان يادآور ش ــاره به 643 هزار بيمه شده در اين اس وى با اش

بختيارى تحت پوشش بيمه سالمت هستند.
فرامرزى عنوان كرد: 15 درصد از جمعيت چهارمحال و بختيارى داراى همپوشانى بيمه اى هستند 

كه شناسايى اين تعداد ضرورى است.
ــات طرف قرارداد اين بيمه بيان  ــالمت چهارمحال و بختيارى با اشاره به مؤسس مديركل بيمه س
ــه طرف قرارداد بيمه سالمت هستند كه  ــت: در حال حاضر در اين استان حدود 502 موسس داش
ــتى و درمانى و مابقى كلينيك، داروخانه، بيمارستان، مراكز  توان بخشى  120 مركز شبكه بهداش

و.. مى باشند.
فرامرزى با اشاره به اينكه بيمه سالمت سازمانى حمايتى است، عنوان كرد: در راستاى ايجاد تحول 
ــازى و اطالع رسانى از مهم ترين اقدامات الزم  در نظام ارجاع توانمندسازى، فرهنگ سازى، آگاه س

هستند.
وى خاطرنشان كرد: بيمه سالمت چهارمحال و بختيارى 7 درصد براى تأمين تجهيزات پزشكى به 

دانشگاه علوم پزشكى پرداخت مى كند.
فرامرزى عنوان كرد: بيمه سالمت اين استان در ماه 185 تا 190 هزار نسخه سرپايى و حدود 650 

پرونده بسترى دارد.
ــالمت چهارمحال و بختيارى ادامه داد: حدود 150 ميليارد ريال به موسسه هاى  مديركل بيمه س
طرف قرارداد سطح يك كه روستاييان و شهرهاى زير 20 هزار نفر جمعيت هستند پرداخت مى شود 

كه از اين ميزان بخش عمده اى از  بخش دولتى و مبلغ كمى از بخش خصوصى است.

نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى:

نبايد با مذاكره درباره برجام 2 ،كشور را به فتنه بكشانيم

مديركل بيمه سالمت استان:

كارت الكترونيكى سالمت 
در چهارمحال و بختيارى صادر مى شود

مديركل آموزش و پرورش چهارمحال و بختيارى:

بهبود وضعيت معيشت معلمان ضرورى است

ــرورش چهارمحال و  مديركل آموزش و پ
بختيارى گفت: با وجود همه تالش هايى 
كه در جهت بهبود وضع معيشت معلمان 
شده است، اما هنوز ميزان دريافتى آن ها از 
متوسط دريافتى ساير دستگاه ها پايين تر 

است.
ــى از  ــدار جمع ــدى  در دي ــروز امي به
ــه در  ــده ولى فقي ــا نماين ــان ب معلم
ــرد:  ــار ك ــارى اظه ــال و بختي چهارمح
ــان  ــام معلم ــاد و ن ــم ي ــى مى داري گرام
ــرمايه وجودى شان  ــهيدى كه همه س ش
ــهمى در آموزش  ــا س ــم كردند ت را تقدي
ــته باشند.  روح و روان دانش آموزان داش

ــش و جايگاه  ــت و نق ــتايش و احترام برانگيز اس ــه داد: نام معلم س وى ادام
ــگاه خداوند عزيز ــم در پيش ــگاه و مرتبه عل ــت چراكه جاي معلم كريم اس

 است.
اميدى با بيان اينكه بدون علم زندگى يك جهنم سياه بيش نيست بيان داشت: 

پيشرفت جامعه بشرى در زمينه هاى مختلف مرهون دانش است.
اين مسئول با تأكيد بر اينكه 36 هزار دانش آموز و بيش از 5 هزار معلم شهيد 
نشان دهنده نقش بى بديل معلمان در پيروزى انقالب، هدايت جنگ و مسايل 

بعد از جنگ است گفت: هنوز معلمان قابل 
احترام ترين قشر جامعه هستند.

ــرورش چهارمحال و  مديركل آموزش و پ
بختيارى با بيان اينكه همه دنيا معتقدند 
ــه اى نيروى  ــعه هر جامع كه محور توس
انسانى متخصص، متعهد و باانگيزه است 
ــن دوران زندگى  ــرد: طاليى تري اضافه ك
ــپرى  هر فردى در نظام تعليم و تربيت س

مى شود.
ــرورش چهارمحال  ــركل آموزش و پ مدي
ــه كمبود نيروى  ــارى با بيان اينك و بختي
انسانى، منابع مالى، تجهيزات، فضاها و... 
ــازمان هستند  ــكالت اين س ازجمله مش
اضافه كرد: راهزن هاى تربيتى، بزه ها، ناهنجارى هاى اجتماعى، رسانه ها و... 
همه عوامل مخل تربيتى هستند كه ممكن است تمام توان ما به اندازه جنگى 

كه به راه افتاده است نباشد.
 وى با اشاره به اينكه 180 هزار دانش آموز در 2 هزار و 600 آموزشگاه و در 9 
هزار و 500 كالس درس و در مقاطع مختلف اين استان ،مشغول به تحصيل 
هستند بيان داشت: اين افراد در يك گستره وسيع جغرافيايى با همه مشكالت 

و مسايلى كه وجود دارد قرار گرفته اند كه توجه ويژه مسئوالن را مى طلبد.
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پس از درز اولین ش��ایعات از مدل قوی تر کنس��ول های نسل 
هش��تم، س��والی ذهن بازیکن ها را درگیر کرد. آیا تغییر چرخه 
تولید کنسول ها آغاز شده است؟ چون کاربران از دیرباز این تصور 
را در ذهن خود می پروراندند که کنس��ول نبای��د راه رایانه های 
شخصی را پیش بگیرد و هر سال تغییر داشته باشد. در این بین 
نام سونی و محصول آن یعنی پلی استیشن، بیشتر از رقیبان بر 
سر زبان ها می چرخد. اگر نگاهی به سخت افزار لو رفته از کنسول 
میان نسلی این ش��رکت بیندازید، متوجه می شوید امکان ارایه 
کیفیتی مشابه 1080 با رزولوشن 4K در این قطعات کامال غیر 
ممکن است و در بهترین حالت می توان به آپ اسکیل رزولوشن 
 یا تنظیمات فرعی اش��اره نمود. با این تعاریف، ب��ه نظرتان چرا 
شرکت های کنس��ول سازی می خواهند نس��ل 8/5 را استارت 

بزنند؟
فرضیه اول: نسل طوالنی تر

با اطمینان می توانیم بگوییم سونی بار دیگر به سراغ  AMD رفته 
است. کنسول های پلی استیش��ن 4 و اکس باکس One هنگام 
عرضه از ریزپردازنده های 28 نانومتری این ش��رکت اس��تفاده 
کردند. در صورتی که اخیرا AMD توانسته به فناوری ساخت 14 
و 16 نانومتری دست پیدا کند. برای فهم راحت تر، تصور نمایید 
با یک جهش نسلی مواجه شدید، اما نکته جالب این جاست که 
بدانید س��رعت این اتفاق در طول چند س��ال اخیر کاهش یافته 
است. به گونه ای که حضور تراش��ه های 14 و 16 نانومتری پنج 
س��ال پس از رونمایی از ریزپردازنده های 28 نانومتری در سال 
2011 بر می گردد. عالوه بر این، اگر نگاهی دقیق تر به تاریخچه 
کنسول های بازی بیندازیم، متوجه می شویم تغییرات گرافیکی، 
با وجود این که هنوز تا پایان نسل زمان زیادی مانده، هیچ گاه به 
اندازه پلتفورم های امروزی کم نبوده اس��ت. به عبارت دیگر، در 
اکس باکس وان یا پلی استیش��ن 4 آن جهشی که قبال مشاهده 
کرده بودیم را ندیدیم. بنابراین نسل بعد زمان طلوع دوباره انقالبی 
کوچک است. ولی یک لحظه صبر کنید، اگر بخواهد چنین اتفاقی 
بیفتد اولین کاری که باید ص��ورت بگیرد حضور فرمت تصویری 
بسیار بهتر در کنس��ول های بازی خواهد بود. اکنون شما به این 
مسئله هوش مصنوعی، محیط های بازتر، گرافیک واقع گرایانه تر 
و هزاران مورد دیگری را که وجود دارد، اضافه کنید. به نظرتان تا 
چند سال دیگر رسیدن به چنین فناوری هایی با حداقل هزینه ها 
امکان پذیر می شود؟ از حداقل هزینه ها صحبت کردیم چون باید 
دستگاه به گونه ای قیمت بخورد تا قشر زیادی توان خرید آن را 
داشته باشند. آیا سه یا چهار سال دیگر رسیدن به این بلندپروازی 
ممکن است؟ طبیعتا پاس��خ منفی خواهد بود. از طرفی کاهش 
س��رعت رش��د فناوری در زمینه های گرافیکی که به آن اش��اره 
کردیم باعث شده تا شرکت های کنسول سازی دیرتر به این مهم 
دس��ت یابند. اگر همین طوری پیش برود که باز هم همان آش و 
 همان کاسه خواهد شد. بنابراین سونی و مایکروسافت با ساخت 

کنسول های میان نسلی س��عی می کنند عمر نسل را طوالنی تر 
کرده تا راحت تر به این مهم دس��ت یابند. قبال هم شرکت های 
دیگری ساخت مدل قوی تر کنس��ول را در دستور کار خود قرار 
 NX داده بودند. اصال چرا راه دور برویم، همین نینتندو که فعال با
 3DS خود توجه بازیکنان را جلب کرده و برای کنس��ول دستی

نسخه ای قدرتمند تر با نام New 3DS را عرضه نمود.
NX فرضیه دوم: رقابت با 

راستش را بخواهید خیلی با این قضیه موافق نیستیم، اما چون 
حرف و حدیث هایی از آن در سطح اینترنت می چرخید، با خود 
 گفتیم عن��وان نمودنش خالی از لطف نیس��ت. هم��ان طور که

 می دانید، نینتندو قصد دارد امسال یا شاید سال آینده میالدی 
کنسول بعدی خود را با نام رمز NX وارد بازار کند. چون شایعات 
نشان می دهند این دس��تگاه از دیگر کنسول های نسل هشتم 

قوی تر اس��ت )برخالف Wii U که تقریبا قدرتی مشابه اکس 
 باک��س 360 و پلی استیش��ن 3 داش��ت( بنابراین 

شرکت های کنسول سازی مانند سونی تصمیم 
دارند با س��اخت مدلی قوی تر ای��ن خالء را 
پر کنند. چون ام��کان دارد نینتندو این بار 
اهمیت بیشتری به استودیوهای سازنده غیر 
داخلی خود داده و س��عی کند با جلب نظر 
آن ها عناوین محبوب تری مانند بتلفیلد یا 
کال آف دیوتی را به پلتفرمش بیاورد. باالتر 

هم گفتیم شایعات نشان می دهند سخت افزار 
NX بهتر از دیگر کنسول هاست، بنابراین به واسطه 

تجربه ای بهتر از دید گرافیکی، اگر سازنده وقت بگذارد، بازیکنان 
به سمت این کنسول کشیده می شوند. ولی چرا می گوییم این 
فرضیه را خیلی قبول نداریم. نس��ل ششم را به خاطر دارید؟ در 
آن نسل هم اکس باکس از پلی استیشن 2 قدرتمند تر بود، اما در 
پایان سونی توانست پیروز نسل باشد. شاید با خود بگویید دوره 

و زمانه تغییر کرده ولی وقتی پلی استیش��ن 4 حدود چهل 
میلیون دس��تگاه فروخته، واقعا چه احتیاجی به 

این کار است؟
VR فرضیه سوم: پلی استیشن 
همان طور که از اس��م تیتر مش��خص 
اس��ت، ای��ن فرضیه تنها به هدس��ت 

 واقعی��ت مج��ازی تولی��د کنن��ده 
پلی استیشن محدود می شود. 

پس از خب��ر حضور 
این تکنولوژی 

ب��ازار  در 
ل  کنس��و
ها، خیلی 
ه��ا تصور 

می کردند واقعیت مجازی هم به سرنوشت کینکت و موو دچار 
خواهد شد. ش��اید همچنان بازیکنان نسبت به واقعیت مجازی 
بی اعتماد باشند، اما سونی قصد دارد با پلی استیشن VR دوباره 
قلب صنعت گیمینگ را به دس��ت آورد. بنابراین باید از دستگاه 
جدید خود به خوبی پشتیبانی کرده ]برخالف موو[ و عناوین با 
کیفیتی را برای آن عرضه کند. اما اینجا یک مس��ئله ای وجود 
 دارد. س��ونی س��ازندگان را  اجبار کرده تا ب��ازی هایی که برای 
پلی استیشن VR می س��ازند از 120 فریم ریت پشتیبانی کند. 
120 عدد کمی نیس��ت. اکنون خیلی از عناوین روی 30 فریم 
اجرا می ش��وند. بنابراین رس��یدن به این عدد برای سازندگان 
مشکل بوده و تنها دو راه وجود دارد: ساخت بازی برای هدست 
واقعیت مجازی سازنده پلی استیشن را فراموش کنند یا از کیفیت 
ساخته خود بکاهند. بنابراین سونی  سعی می 
 کند با عرضه مدل جدید و 
ق��وی ت��ر پل��ی 
ستیش��ن  ا
کار   4

س��ازندگان را راحت تر کند. ولی چرا این فرضیه هم غلط است. 
ببینید سرنوشت واقعیت مجازی، با وجود تمامی هیجاناتی که 
پیرامون آن است، هنوز مشخص نیس��ت. حال سونی بیاید و به 
بازیکنان بگوید: برای تجربه بهتر باید عالوه بر خود هدست، یک 
مدل دیگر را نیز خریداری کنن��د. البته این نکته را هم فراموش 
نکنید امکان دارد بازی هایی که برای هدس��ت واقعیت مجازی 
سونی عرضه می شوند هم از دو کیفیت بصری متفاوت بهره ببرند 

تا دارندگان هر دو کنسول از آن ها استفاده کند. 
4K فرضیه چهارم: پشتیبانی از فرمت 

ش��اید فکر کنید چون مایکروس��افت در گذش��ته اعالم کرده 
بود تمایلی ب��ه عرضه مدل قوی تر اکس باک��س وان ندارد پس 
احتمال تولید آن غیر ممکن اس��ت. متاس��فانه باید ناامیدتان 
کنیم چون این شرکت بارها نشان داده عالقه زیادی برای تغییر 
سیاس��ت های کنس��ول خود دارد. بنابراین تمامی حرف های 
باال، به غیر از پلی استیش��ن VR، برای آن ها هم صدق می کند. 
فرضیه جالبی توس��ط Matthew Humphries در وب سایت 
Geek نوشته ش��ده که نش��ان می دهد مدل جدید کنسول ها 
هیچ تفاوت س��خت افزاری با نسخه قبلی نداش��ته و تنها شاهد 
سازگاری آنان با فرمت 4K هستیم. اکنون ما می خواهیم کمی 
آن را تغییر دهیم. نس��ل هفتم را به خاطر دارید؟ پس از عرضه 
اکس باکس 360، مایکروس��افت مدل جدیدی از این کنسول 
را معرفی کرد که تفاوت س��خت افزاری با نس��خه ه��ای اولیه 
نداش��ته و عالوه بر تغییرات کوچک داخلی، شاهد اضافه شدن 
پورت HDMI بودی��م. بنابراین بازیکنانی ک��ه دارای تلویزیون 
هایی با این فرمت بودند، می توانس��تند تنه��ا کیفیت ظاهری 
 بهتری را تجربه کنند. اکنون امکان دارد مش��ابه این اتفاق برای 
 4K کنسول های نس��ل هش��تم هم بیفتد. چون آن ها از فرمت
پشتیبانی نکرده و کس��انی که از این تلویزیون ها دارند به اجبار 
باید از پورت HD اس��تفاده نمایند. بنابراین رزولوشن 
 ب��ازی از 1080 ب��ه 4K آپ اس��کیل 
تبدی��ل می ش��ود ت��ا از کیفیت 
بهت��ری به��ره ببرن��د. اگر 
فرضی��ه آخ��ر را در نظر 
گرفته و کمی به سلیقه 
خود تغییر دهیم، می 
ت��وان امی��دوار بود 
مدل قوی تر در کار 
نبوده و تنها شاهد 
نس��خه اسلیم 

هستیم.

ابزارهای پوشیدنی، برای کودکان کارآمد می شوند؛

از راه دور هم مراقب سالمت کودک خود باشید
سامسونگ بعد از آمازون از دستیار صوتی خود رونمایی کرد؛

دستیاران صوتی هویت پیدا می کنند
 جدیدترین گجت پوش��یدنی ش��یائومی ب��رای کودکان طراحی ش��ده و 
 Mi Bunny نام دارد. این دستگاه در واقع نوعی ساعت هوشمند به شمار 
می رود ک��ه همانند دیگر نمونه ه��ای موجود در بازار توانای��ی برقراری و 

 GPS .دریافت تماس و پایش اطالعات کارب��ر را دارد
داخلی آن نیز به والدین کمک می کند تا مکان هایی را 

که کودک در آن جا حضور داشته ردیابی نموده و از 
بروز خطرات احتمالی پیشگیری نمایند.

GPS/ این ابزار پوشیدنی از موقعیت یاب های
GLONASS و همچنین وای فای و بلوتوث 
پش��تیبانی می کن��د. روی دس��تگاه مورد 
بحث یک دکمه SOS برای اعالم اضطراری 
موقعیت جغرافیایی هم تعبیه شده که عالوه 

بر ای��ن امکان ضب��ط 7 ثانیه ای ص��دا را روی 
اسمارت فون دارد. گجت مورد بحث به همراه سیم 

کارت داخلی در چین ارایه می گردد، به این معنی که 
قابلیت برقراری تماس تلفنی را به کودک خواهد داد.

به عالوه یک بات��ری 300 میلی آمپر س��اعتی نیز برای 
این ساعت درنظر گرفته شده که به ادعای ش��یائومی تا 6 روز استفاده را 

پاسخگوست. این ساعت به طور کامل از پالستیک ساخته شده و بندهای 
سیلیکونی دارد و در رنگ های آبی و صورتی و وزنی حدود 37 گرم عرضه 

می گردد.
خوب اس��ت بدانید که گج��ت یاد ش��ده از تمامی 
 تلفن ه��ای هوش��مند تح��ت اندروی��د ک��ه 
نس��خه های 4/2 و باالتر ای��ن پلتفورم را 
دارن��د، پش��تیبانی می کن��د و فق��ط به 
اسمارت فون های شرکت سازنده محدود 
نیس��ت. یکی از نکته های قابل بیان در 
مورد این ساعت این اس��ت که با قیمت 
حدود 46 دالر عرضه می گردد که بسیار 
ارزان تر از دیگر ساعت های هوشمند موجود 

در بازار برای کودکان محسوب می گردد.
در آخر هم یادآوری کنیم که ش��یائومی در روز 
دهم می مص��ادف با 21 اردیبهش��ت ماه از گجت، 
پوشیدنی دیگری موسوم به Mi Band 2 رونمائی خواهد 
کرد که گفته می شود امکاناتی همانند صفحه نمایش LCD و پایشگر خواب 

و فعالیت در خود دارد.

بخش عمده ای از زمان کنفرانس توسعه دهندگان سامسونگ، به مقوله 
اینترنت اش��یا و پیش��رفت های کمپانی مذکور در این زمینه اختصاص 
داشت. آنها در جریان همین ارایه از یک ربات کوچک جذاب نیز رونمایی 
کردند؛ رباتی که می تواند حکم دستیار صوتی همه کاره شما را در آینده 
ایفا کند. Otto را باید پاس��خ سامس��ونگ به دستیار ش��خصی دیجیتال 
اس��پیکرهای Echo آمازون، با هوش مصنوعی الکس��ا دانست. این ربات 
به میکروفون و بلندگو مجهز شده، بنابراین می تواند به سواالتی همچون 
»وضع هوا چطور است؟« پاسخ دهد. ضمنا ش��ما می توانید از طریق آن 
سایر ابزارهای متصل به ش��بکه، همچون چراغ ها و ترموستات و یخچال 
هوش��مندتان را کنترل نمایید. آنچه Otto را نس��بت به دستیار صوتی 
 آمازون متمایز می س��ازد، دارا بودن یک دوربین HD است که آن را قادر 
می کند چهره مالکش را تش��خیص داده و ضمنا همچ��ون یک دوربین 
مداربسته امنیتی عمل کند. به عالوه این که ربات دوست داشتنی یاد شده 
یک نمایشگر کوچک نیز دارد که می تواند چهره دستیار دیجیتالی را با یک 
جفت چشم و گاهی هم لبخندی ملیح تکمیل نموده و برخی انیمیشن ها 
و اطالعات را بر حسب اپلیکیشن های مختلف به نمایش بگذارد. به عنوان 
مثال وقتی هوا بارانی باشد، Otto نیز یک قطره باران را به تصویر می کشد. 
همان طور که در تصاویر موجود از این ربات دیده ش��ده، این ربات جالب 

حتی می تواند برای ش��ما آواز بخواند و با تکان های س��ر و حرکات بدن 
سرگرم تان نماید. Otto فعال یک نمونه اولیه است و هنوز مشخص نیست 
که چه زمانی به تولید انبوه خواهد رسید. سامسونگ از این ابزار برای نشان 
دادن کارآمدی پلتفورم اینترنت اشیای ARTIK خود در جریان کنفرانس 
توسعه دهندگانش بهره برده است. پلتفورم مذکور مدتی است که معرفی 
شده، اما این شرکت کره ای از چند ابزار جدید جهت توسعه نرم افزارهای 

تحت آن رونمایی کرده است.

خبر

سازمان فضایی روسیه که با نام Roscosmos شناخته می شود، اخیرا 
اولین موشک پایگاه فضایی جدید Vostochny Cosmodrome را 

به فضا فرستاده است.
این موشک س��ایوز 2.1a به فضا فرستاده شد و محموله ای شامل سه 
ماهواره را با خود برد که قرار اس��ت از آنها برای رصد زمین و پرتوهای 

نوری فضایی استفاده شود.
نکته جالب اینجاس��ت که پرتاب این موش��ک به فضا، تقریبا توس��ط 
هیچکس مش��اهده نش��د و دولت روس��یه به هیچ یک از مطبوعات 
خارجی اجازه نداد تا لحظه ارس��ال موشک س��ایوز  2.1a به فضا را از 

نزدیک مشاهده کنند.
در همی��ن ح��ال، از آن جایی ک��ه موش��ک از پایگاه فضای��ی جدید 
Vostochny پرتاب ش��ده، حتی ناس��ا و س��ازمان فضای��ی اروپا هم 
نتوانستند مسئولیت استریم زنده این رویداد را برعهده گیرند. در واقع 
تنها یک کانال تلویزیونی اجازه داشت تا لحظه خروج سایوز 2.1a را از 
زمین به صورت زنده استریم کند؛ اما مقامات روسی، گزارشگران این 
کانال را نیز مجبور کردند تا تجهیزاتشان را در فاصله ای چند مایلی از 
موشک برپا کنند. کانال مورد اشاره اگرچه به صورت موفقیت آمیز این 
رویداد را استریم کرد اما فاصله زیاد از محل پرتاب سبب شد تا جزییات 

زیادی در تصویر مشخص نباشد.
برای ساخت پایگاه فضایی جدید روس��یه، مقامات این کشور هزاران 
کارگر را اس��تخدام کرده و میلیاردها دالر هزین��ه نمودند. این پایگاه 
به چند جایگاه برای پرتاب موشک، یک ایس��تگاه قطار، مرکز کنترل 
ماموریت و مجموع��ه ای برای تولید قطعات پیچیده مجهز اس��ت که 

موشک سایوز 2.1a هم در همان جا ساخته شد.
پایگاه فضایی Vostochny از آن جهت برای سیاستمداران روسی مهم 
تلقی می شود که می توانند با استقالل بیشتری اهداف خود را دنبال 
نمایند. تا پیش از این، پایگاه فضایی Baikonur تنها محل در دسترس 
روس ها برای پرتاب موشک به حساب می آمد که به صورت مشترک 
با کشور قزاقستان و با دریافت 115 میلیون دالر به صورت ساالنه مورد 

استفاده قرار می گیرد.

روسیه پایگاه جدید فضایی خود را آزمایش کرد؛

تنها یک پایگاه خبری برای مخابره 
این لحظه اجازه فیلم برداری داشت

سازندگان کنسول های بازی به فکر میان نسلی ها هستند؛

میان نسلی ها توجیهی برای نسل های باالتر

محققان دانش��گاه عل��م و صنعت موفق ب��ه راه اندازی ش��بکه 
 اختصاصی اینترنت اش��یا ش��دند. این شبکه نخس��تین درگاه

 »شبکه اشیا« در خاورمیانه اس��ت و ایران را در کنار کشورهای 
دارای این فناوری قرار می دهد. عل��ی رحمان پور، مجری طرح 
»شبکه اشیا تهران/ایران« که هم اکنون در فاز نخست در منطقه 
نارمک تهران راه اندازی شده است، جزییات پیاده سازی و توسعه 

این شبکه را تشریح کرد.
TTN تهران در میان ۵ شهر دارای سرعت باالی توسعه 

وی با بیان اینکه در حال حاضر اولین درگاه اتصال ویژه ش��بکه 
اینترنت اشیا در منطقه نارمک تهران راه اندازی شده است ادامه 
داد: این درگاه اتصال )Gateway( به عنوان بخش��ی از حرکت 
 )TTN؛The Things Network( »جهان��ی »ش��بکه اش��یا
راه اندازی شده است و نخس��تین گیت وی فعال TTN در منطقه 
 خاورمیانه محس��وب می ش��ود. رحمان پ��ور با تاکی��د براینکه

 »شبکه  اش��یا« با هدف ایجاد یک ش��بکه  جهانی باز و عمومی 
)Open(، غیرمتمرکز )Decentralized( و مبتنی بر همکاری 
جمعی )Crowd-Sourcing( راه اندازی شده است ادامه داد: این 
 )LoRa( »شبکه در بخش دسترسی رادیویی از فناوری نوین »لورا
بهره می برد که یکی از دو فناوری اصلی دسترسی رادیویی با توان 
پایین و برد باال برای اینترنت اش��یا محس��وب می شود. به گفته 
رحمان پور این فن��اوری که در باندهای فرکانس��ی بدون نیاز به 
مجوز عمل می کند، امکان برقراری اتصال دوطرفه را برای اش��یا 
متصل فراهم می آورد. همچنین ساختار »شبکه اشیا« به دلیل باز 

بودن، نسبت به سایر شبکه ها شفا ف تر بوده و به دلیل رمزنگاری 
س��طح باال، از امنیت بسیار مناس��بی برخوردار است. وی تاکید 
کرد: شبکه اشیا ابتدا در شهر آمستردام آغاز به کار کرد و در مدت 

چهار هفته کل این شهر تحت پوشش ش��بکه اینترنت اشیا قرار 
گرفت. با رفع تحریم ها، ما نیز که پیش تر درخواست خود را برای 
پیوستن به این شبکه اعالم و کار خود را هم در حوزه اینترنت اشیا 

آغاز کرده بودیم، با پیگیری مجدد موفق به کسب موافقت برای 
راه اندازی شاخه تهران شبکه اشیا شدیم. مجری طرح شبکه اشیا 
ایران ادامه داد: خیلی زود و با توجه به اقدامات انجام شده، تهران 
توانست در کنار شهرهای انتایرو، مونترآل، سن دیگو و کال گری 
به عنوان یکی از 5 شاخه با سرعت رشد باالی شبکه اشیاء معرفی 
ش��ود. هم اکنون نیز نام ته��ران و ایران به عنوان یک��ی از مراکز 
فعال، در س��ایت TTN قرار دارد و عالوه بر آن، سایت اختصاصی 
این حرکت در داخل نیز به زودی راه اندازی خواهد ش��د و تالش 
داریم تا در عین یکپارچگی با این شبکه جهانی، به صورت نسبتا 

مستقل پیش رویم. 
 ارایه خدمات رایگان شبکه اشیا به استارتاپ ها

رحمان پور مخاطبان اصلی این ش��بکه را اپراتورهای ارتباطی، 
استارتاپ ها و کسب و کارهای مرتبط با فناوری اطالعات عنوان 
کرد و افزود: »شبکه اش��یا« در حقیقت ش��بکه ای غیرانتفاعی 
است که به جز هزینه های پایین س��رمایه گذاری اولیه، اجرایی 
و نگه��داری، هزین��ه دیگری در برن��دارد و هدف از توس��عه آن 
درآمدزایی مستقیم نیس��ت. ما معتقدیم ایجاد چنین شبکه ای 
می تواند بستری شود تا ش��رکت ها و افراد خالق با ارایه خدمات 
نوآورانه خود، از آن ها کسب ارزش کنند. وی در مورد رابطه این 
طرح با طرحی ک��ه در وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات در 
جریان اس��ت توضیح داد: به نظر می رس��د طرح کالن اینترنت 
اشیا، یک طرح راهبردی در وزارت ارتباطات محسوب می شود 
که هدف از آن کمک به توس��عه فناوری و بازار در حوزه اینترنت 

 اشیاس��ت و نه ورود مس��تقیم به پیاده س��ازی. طبیعتا موضوع 
راه اندازی شبکه نیز یکی از اجزای این طرح است که باید توسط 
شرکت ها و مؤسس��ات غیردولتی دنبال ش��ود و دولت نیز نهایتا 
می تواند نقش حمایتی و بسترس��ازی داش��ته باشد. رحمان پور 
افزود: تفاوت ارایه خدمات روی این ش��بکه با سرویس هایی که 
از طریق شبکه های ارتباطی موبایل ارایه می شود توان مصرفی 
بسیار پایین و در مقابل پوشش گسترده آن است. از سوی دیگر 
به هیچ عن��وان هزینه این اتص��ال قابل قیاس با اتصال اش��یا از 
طریق سیم کارت موبایل نیس��ت. مجری طرح شبکه اشیا ایران 
اظهار داش��ت: کار روی ش��بکه های اینترنت اش��یا، از تابستان 
سال گذش��ته و با هدف ارایه راهکارهای شهر هوشمند آغاز شد 
 و پس از مطالعات فن��ی و تجاری، روی ارای��ه راهکارهای کامل 

)end-to-end( اینترنت اشیا متمرکز شدیم.
 کل تهران تحت پوشش اینترنت اشیا قرار می گیرد

در همین حال عرفان طاهرخانی، مسئول فنی شبکه اشیا تهران 
نیز، با بیان اینکه با درگاه های بیشتر می توانیم کل تهران را تحت 
پوشش این ش��بکه قرار دهیم خاطرنشان کرد: هم اکنون نیز در 
حال پیگیری راه اندازی دو درگاه در مناطق مرکزی و غربی تهران 
هستیم. برآوردهای اولیه نش��ان می دهد که با حدود 10 درگاه 
می توانیم سطح تهران را تحت پوشش اولیه این شبکه قرار دهیم. 
در همین حال توس��عه دهندگان و اپراتورها م��ی توانند در عین 
استفاده از این شبکه، گسترش دهنده آن نیز باشند و درگاه های 

بیشتری به آن بیافزایند.

ایران به جمع کشورهای صاحب شبکه های اینترنت اشیا پیوست؛

صاحبان ایده دست به کار شوند
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طرح فرزندان قرآنی در بین دانش آموزان توس��ط آستان امامزاده 
احمدبن محسن بن امام زین العابدین )ع( نطنز در حال اجراست.

  ریی��س اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان نطنز اظهار داش��ت: 
دو مدرسه از کاشان و یک مدرسه از تهران نقطه شروع و پایه طرح 
فرزندان قرآنی امامزاده احمدبن محسن بن امام زین العابدین )ع( 

روستای خفر شهرستان نطنز  قرار گرفتند.
حجت االسالم و المس��لمین مرتضی اکبری در ادامه تصریح کرد: 
کارگروه فرهنگی امامزاده احمد )ع( این طرح را به صورت مشترک 
با این مدارس و خانواده هایی که مس��تقال به طرح می پیوندند اجرا 

می کند. 
همچنین برای طرح های جاری دیگر امامزاده نظیر طرح هر زائر یک 

حامی تحصیلی ایتام نیز این همکاری ادامه پیدا می کند.
وی در ادامه بیان کرد: در این طرح بعد از ارسال کلیپ های قرآنی، 
برنامه هایی از قبیل برگزاری اردوها و مسابقات قرآنی و دوره های 
آموزش��ی قرآن از برنامه های مش��ترک کارگروه فرهنگی آستان 

مقدس مذکور با این مدارس پیش بینی شده است.
وی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد: این طرح با هدف ترویج و توس��عه 
فرهنگ قرآن کریم و همچنین با رویکرد تربیت حافظان قرآن کریم 

اجرا می شود.

فرمانده انتظامی شهرس��تان آران و بیدگل از کش��ف و ضبط100 
کیلوگرم مواد مخدر از قاچاقچیان  خبر داد.

سرهنگ مسعود س��پهوند اظهار کرد: این مواد مخدر از نوع تریاک 
اس��ت که در یک عملیات اطالعاتی توسط نیروی انتظامی کشف و 

ضبط شده است.
 وی اف��زود: مام��وران پلیس مبارزه ب��ا مواد مخدر ای��ن فرماندهی 
با همکاری و هماهنگی پلیس مواد مخدر استان قم طی یک فرآیند 
اطالعاتی، یک دس��تگاه خودرو پژو 405 که با دو   سرنشین  حامل 
100 کیلو مواد مخدر بوده و قصد انتقال مواد به استان قم را داشتند 

متوقف و100 گیلوگرم مواد مخدراز آنها کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل تصریح کرد: مجرمین این 
پرونده نیز در بازداشت هستند و برای تکمیل پرونده و طی مراحل 

قضایی تحویل مراجع ذی ربط داده خواهند شد.
سپهنود خاطرنشان کرد: با تالش شبانه روزی پلیس و همکاری خوب 
مردم، هیچ م��کان امنی برای قاچاقچیان در این شهرس��تان وجود 
نخواهد داشت و ماموران نیروی انتظامی برای ریشه کن کردن این 

بالی خانمان سوز تالش می کنند.

طرح فرزندان قرآنی در نطنز
 اجرا می شود

کشف 100 کیلوگرم مواد مخدر 
در آران و بیدگل
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اخبارکوتاه 

مسئول سازمان تبلیغات اسالمی فریدن از ساماندهی1500 روحانی بومی 
منطقه برای اقامه نماز جماعت در مدارس و ادارات فریدن خبر داد.

  حجت االسالم اسماعیل سیاوشی، مسئول سازمان تبلیغات اسالمی فریدن 
با مروری بر عملکرد این س��ازمان در سال گذش��ته اظهار کرد: ساماندهی 
هیئات مذهبی، بسترس��ازی ب��رای ورود مردم به فعالی��ت های فرهنگی، 
تشکیل شورای عالی قرآنی از بین ادارات، نهادها و مجامع مردمی، شناسایی 
 و س��اماندهی مبلغان بومی و فعال کردن مس��اجد در روس��تاها از جمله 

طرح های اجرا شده در سال گذشته است.
 وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های انجام ش��ده در چش��م انداز دو س��اله 
در بخش های تفس��یر، قرائت و حفظ قرآن؛ حداقل80 متخصص خواهیم 
داشت؛ افزود: سازمان تبلیغات اسالمی فریدن تاکنون1200 نفر از مداحان 

منطقه را شناسایی و ساماندهی کرده است. 
وی با قدردانی از تالش های امام جمعه سابق شهرستان، در زمینه احیای 
حوزه های علمیه و آغاز عملیات س��اخت مصلی تصریح کرد: با وجود این 
 خدمات ارزنده متاس��فانه منابع و مس��تقالت مالی برای هزینه های دفتر

 امام جمعه شهرستان و ستاد اقامه نماز وجود ندارد که امیدواریم با کمک 
مردم و شورای سیاست گذاری ائمه جمعه اس��تان این مشکالت به زودی 

برطرف شود. 
امام جمعه شهر داران و مسئول س��ازمان تبلیغات اسالمی فریدن در ادامه 
با ابراز خرس��ندی از وضعیت برگزاری نماز جمعه و جماعت در شهرستان 
 گفت: مهم ترین مشکل ما در این زمینه کمبود روحانی و امام جماعت، برای 
 اقامه نماز در م��دارس و برخی ادارات اس��ت که امیدواریم با س��اماندهی 

و بهره مندی از وجود1500 روحانی بومی منطقه  این کمبود جبران شود.

 رییس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی خوانس��ار از برگزاری جش��ن 
روز خوانسار در روز جمعه 24 اردیبهشت ماه خبرداد.

جواد عصاری افزود: این مراسم به طور استثنا در تاریخ 24 اردیبهشت 
برگزار می شود و مجری مراسم جشن روز خوانسار شهرداری و شورای 

اسالمی شهر خوانسار است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان خوانس��ار گفت: برای آشنایی 
بیش��تر با فرهنگ و رسوم خوانسار در حاش��یه این جشن دو نمایشگاه 
 کتاب علما و نویس��ندگان خوانسار و نمایش��گاه صنایع دستی برگزار 
خواهد شد. عصاری اضافه کرد: برگزاری جشن روز خوانسار به عنوان یکی 
از مصوبات شورای فرهنگ عمومی شهرستان است. رییس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خوانس��ار تاکید کرد: مکان تهیه بلیت و اخبار تکمیلی 
برگزاری جشن روز خوانسار متعاقبا از طریق رسانه ها در اختیار عموم 

مردم شهرستان قرار خواهد گرفت.

رییس شبکه دامپزشکی شهرضا با اشاره به تولید عس��ل در شهرستان، اظهار 
داش��ت: در سال گذش��ته مقدار 11 تن عس��ل از شهرستان ش��هرضا زیر نظر 
 شبکه دامپزشکی شهرستان پس از اخذ نمونه گیری و آزمایشات کنترل کیفی 

به کشورهای آسیایی به ویژه مالزی صادر شد.
حمیدرضا امیری گفت: شهرضا، از نظر میزان تولید عسل در جایگاه دوم استان و 

از نظر کیفیت این محصول در جایگاه نخست استان قرار دارد.
وی تصریح کرد: شهرستان شهرضا با بیش از 5۷ هزار کلنی زنبور عسل و تولید 

بیش از۶00 تن عسل در سال، یکی از قطب های زنبورداری استان است.
امیری اظهار داش��ت: نظارت همه جانبه ای در تولید عس��ل در مناطق مختلف 
شهرستان ش��هرضا وجود دارد و عسل ش��هرضا از نظر کیفیت و شاخص های 

تغذیه ای می تواند به  عنوان یکی از محصوالت مهم صادراتی شهرستان باشد.
رییس شبکه دامپزشکی شهرضا بیان کرد: مقدار۳50 تن خوراک طیور تولید 
شده نیز زیر نظر دامپزشکان و مسئول فنی بهداشتی کارخانه های مذکور پس از 
اخذ نمونه گیری و انجام آزمایش های میکروبی و کیفی توسط کارشناسان شبکه 
دامپزشکی شهرستان و تایید توسط آزمایشگاه مرجع اداره کل دامپزشکی استان 
و اخذ گواهی های قرنطینه ای بهداشتی از  اداره کل دامپزشکی استان به کشور 

عراق صادر شده است.
وی تصریح کرد: شهرستان شهرضا دارای ۹ کارخانه تولید خوراک دام و طیور و 
تبدیل ضایعات است که زیر نظر مسئوالن فنی بهداشتی بازدید و نمونه گیری های 
دوره ای توسط کارشناسان شبکه دامپزشکی شهرستان شهرضا نسبت به تولید 

خوراک دام و طیور اقدام انجام می شود.

 ساماندهی 1500 روحانی برای اقامه 
نماز جماعت در مدارس و ادارات فریدن

۲۴ اردیبهشت زمان برگزاری 
جشن روز خوانسار

صادرات 11 تن عسل شهرضا 
به کشور مالزی 

دی��دار  در  نم��ازی  لنب��ی  عبدا  آی��ت اهلل 
با معاون رییس جمه��ور در امور حقوقی و مدیرکل 
بانوان استانداری اصفهان اظهار کرد: یکی از مباحث 
اساسی و استراتژیک در نظام توحیدی جایگاه بانوان 
است که باید به درس��تی تعریف و مشخص شود و 
آحاد جامعه باید با این جایگاه آش��نا ش��ده و به آن 

احترام بگذارند.
وی با بی��ان اینک��ه در نظ��ام توحی��دی باالترین 
جایگاه متعلق به زن اس��ت، گف��ت: آن چیزی که 
ما را برای رس��یدن به دروازه تمدن اسالمی موظف 
می کن��د آن اس��ت که ضم��ن تعریف و مش��خص 
 کردن، نس��بت به عملیاتی کردن این معنا اهتمام 

ورزیم.
امام جمعه کاش��ان با اذع��ان به اینک��ه در تبیین 
جایگاه زن مق��داری تحت تاثی��ر تبلیغات غربی ها 
 قرار گرفته ایم، اف��زود: از دیرباز حت��ی دوران قبل 
از انق��الب، اس��الم را محکوم ب��ه نادی��ده گرفتن 
 حقوق زن می کردند که این امر دروغ اس��ت و هیچ 
 نظام سیاسی مانند اسالم برای زن جایگاه ویژه قائل 

نشده است.
 نمازی ب��ا یادآوری تعبی��ر امام راح��ل در مورد زن 
مبنی بر اینکه مرد از دامان زن به معراج می رود بیان 
کرد: هر مرد بزرگ و برجس��ته ای در طول تاریخ را 
 که بررسی کنیم مشاهده می شود عقبه زندگی وی 

در دامان مادری تربیت پیدا کرده است. 
وی در م��ورد عملکرد مس��ئوالن در قب��ال تبیین 
جایگاه زن تصریح کرد: به واس��طه جوس��ازی های 

انق��الب اس��المی مبن��ی  لملل��ی علی��ه   بین ا
بر اینک��ه خانم ه��ا من��زوی هس��تند و در جامعه 
نقش آفرین نیس��تند موجب ش��ده که مس��ئوالن 
 دس��ت به عص��ا راه رفت��ه و ب��ا احتی��اط حرکت 

کنند.
نماینده ولی فقیه در کاش��ان افزود: ای��ن امر باعث 
ش��ده جایگاه زن در جامع��ه ما مظلوم واقع ش��ده 
و در جای��گاه واقعی خوی��ش به کار گرفته نش��وند 
و ش��اهد هس��تیم در برخ��ی کاره��ای ضعی��ف و 
 دسته پایین در ادارات و س��ازمان ها مورد استفاده 

قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه نه مرد می تواند مس��ئولیت زن را 
انجام دهد ن��ه بالعکس اضافه ک��رد: در صورتی که 
جایگاه زن و مرد مخلوط ش��ود می تواند آثار س��و 
 زیادی در ابعاد اقتص��ادی و اجتماعی برای جامعه 

به همراه داشته باشد.
نماینده ولی فقیه در کاش��ان با یادآوری پیش��نهاد 
 خ��ود به مجل��س مبن��ی ب��ر تعیین حق��وق برای 
 بانوان خان��ه دار گف��ت: چگونه کاره��ای جزیی و 
پی��ش پ��ا افت��اده ش��غل حس��اب می  ش��ود، اما 
مدیری��ت خانواده را ش��غل نمی دانی��م در صورتی 
ک��ه مهم تری��ن ش��غل از نظ��ر کیفی��ت، جایگاه 
 احتماع��ی، تربیتی و حقوق��ی مدیری��ت خانواده

 است.
نمازی با تاکید بر لزوم تحقیق و بررسی و انجام کار 
تخصصی در مورد نقش آفرینی زن در جامعه اسالمی 
بیان کرد: ما یک انقالب هس��تیم و تنها یک دولت 

نیس��تیم به این معنا که انقالب تابع جوس��ازی ها 
 نیس��ت، خود ابتکار می کن��د و عقالنیت خویش را 
به کار می بندد نه آنکه ببیند دیگران چگونه حرکت 

می کنند تا از آن تقلید کند.
وی با بیان اینکه اسالم با اشتغال زن مخالف نیست 
اظهار داشت: اما با ش��رط مکان و نوع کار مناسب، 
فعالیت زنان در تعلیم و تربیت در مدارس دخترانه 
و مراک��ز دانش��گاهی مربوط ب��ه بانوان، مش��اغل 
 پزش��کی با مراجعه کنندگان خانم و... را شایس��ته 

دانست.
نماین��ده ولی فقیه در کاش��ان تصریح ک��رد: یکی 
از نکات دهه چهارم انقالب آن اس��ت که کس��انی 
که با انگیزه الهی وارد میدان ش��دند، ش��کنجه ها و 
ناراحتی ها را تحمل کردند و بدون عالقه به پس��ت 
و مقام در صحن��ه ماندند کم کم از دنی��ا می روند و 
نس��ل جوانی به میدان می آید که نه امام را دیده و 
 نه جنایات رژیم پهلوی را تجربه ک��رده و نه دوران 
را  آن  ایثارگری ه��ای  و  مق��دس  دف��اع 
 لم��س ک��رده و ن��ه نس��بت ب��ه اس��الم آگاه��ی 

دارند .
نم��ازی ب��ا بی��ان اینک��ه یک��ی از مظلومیت های 
 دی��ن آن اس��ت ک��ه هرکس��ی در آن می گوی��د 
 » ب��ه نظر من « خاطرنش��ان ک��رد: اگ��ر بخواهیم 
به سمت دروازه تمدن اس��المی حرکت کنیم باید 
نس��بت به اس��الم تعصب داشته باش��یم و توجهی 
 به س��خنان دیگران نکنیم چراکه م��ا مقلد دیگران 

نیستیم.

مساجد نجف آباد ساماندهی می شود
 رییس اداره تع��اون، کار و رفاه اجتماعی گلپایگان اظهار داش��ت: رس��یدگی 
به مطالبات معنوی و مادی کارگران و تالش در راس��تای تکریم و حفظ شأن و 

جایگاه این عزیزان در جامعه از مطالبات به حق کارگران است. 
میثم س��لیمانی رکود اقتصادی حاکم در حوزه صنعت خودروی شهرس��تان 
را بزرگ ترین چالش سال گذش��ته دانس��ت و تصریح کرد: امیدواریم با اتخاذ 
سیاست های کالن در دوره پس��ابرجام و اصالح اقتصاد کشور شاهد شکوفایی 
صنعت خودرو، صنعت س��اختمان و کاهش نرخ بیکاری در شهرستان باشیم. 
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلپایگان با بیان اینکه اشتغال شهرستان 
 گلپایگان بر پایه صنعت خودرو و صنعت س��اختمان استوار است، تصریح کرد: 
در سال گذشته با توجه به رکود اقتصادی کشور و به تبع آن شهرستان گلپایگان 
در زمینه اشتغال با افزایش50 درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری مواجه بودیم. 
سلیمانی با اشاره به اینکه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از متولیان تعامل 
سازنده ما بین جامعه کارگری با کارفرما است، بیان کرد: در سال گذشته۹00 
مورد درخواست ش��کایت بین کارگر و کارفرما به این اداره ارسال شد که 522 

مورد آرا صادره به سازش منتهی شده است. 
وی گفت: در سال گذشته شرکت تعاونی توسعه و عمران با هدف ایجاد اشتغال 
در گلپایگان با عضویت 2 هزار و۹00 نفر و سرمایه ۳5 میلیارد ریالی راه اندازی 

شد. 
رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلپایگان با بیان اینکه در سال گذشته 
2 هزار و 11۶ فرصت ش��غلی از طریق دبیرخانه کارگروه اش��تغال استان برای 

 شهرستان گلپایگان تکلیف ش��ده اس��ت، تصریح کرد: از این تعداد یک هزار و 
480 فرصت شغلی در س��امانه رصد اشتغال به ثبت رس��یده است. وی اظهار 
داشت: 4 هزار میلیارد ریال اعتبار در سال ۹4 به حوزه مشاغل خانگی تخصیص 
پیدا کرد که تاکنون۷0 درصد تسهیالت پرداخت شده است، همچنین در سال 
گذش��ته 24۷ نفر کارفرما از پرداخت مالیات معاف شده اند. سلیمانی در پایان 
خاطر نشان کرد: در سال گذشته نرخ بیکاری در شهرستان 12/4 درصد بوده 
 و در حال حاضر 2 هزار و400 کارگاه صنعتی و صنفی، خدماتی و کش��اورزی 
در شهرس��تان گلپایگان فعالیت دارند که 18 هزار نفر از جمعیت بیمه ش��ده 

گلپایگان را تشکیل می دهند.

کارگروه مس��اجد شهرس��تان نجف آباد با رویکرد س��ازماندهی مس��اجد 
شهرستان نجف آباد تشکیل شد.

  رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد اظهار داشت: در راستای 
ابالغ نامه استانداری به اداره اوقاف و امور خیریه کارگروه مساجد شهرستان 
نجف آباد با رویکرد ساماندهی و س��ازماندهی مساجد شهرستان نجف آباد 

تشکیل شد.
حجت االسالم و المسلمین اصغر توسلی در ادامه تصریح کرد: این کارگروه 
با حضور مسئول امور مساجد شهرس��تان نجف آباد، رییس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان، رییس اداره میراث فرهنگی و گردشگری نجف آباد، 

 مسئول بسیج محالت شهرستان، رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان 
در اداره اوقاف و امور خیریه نجف آباد تشکیل شد.

 وی در ادامه افزود: در این جلسه مقرر شد تا در راستای نظارت بر روند احداث 
و گسترش مساجد شهرستان کمیسیونی با حضور کلیه دهیاران و بخشداران 
 شهرس��تان در این کارگروه تش��کیل ش��ود تا صدور مجوزهای الزم برای 
 فعالیت های عمرانی مس��اجد را برعهده داشته باش��ند و همچنین بر روند 

پروژه های عمرانی مساجد در شهرستان نجف آباد نیز نظارت کنند.
 حجت االس��الم و المس��لمین اصغر توس��لی در ادامه بیان کرد: همچنین 
در این کارگروه طرح های جامعی جهت اجرای پروژه های عمرانی مساجد 
به تصویب می رسد که اجرای پروژه های عمرانی شامل طراحی این اماکن 

براساس نیازهای روز و همچنین آینده نگری است.
 وی ادامه داد: یکی دیگ��ر از وظایفی که این کارگ��روه برعهده دارد نظارت 

بر روند فعالیت های مساجد و رسیدگی به مسائل آن ها است.
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد در ادامه گفت: فرم هایی 
 نیز برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز مس��اجد طراحی شده که به زودی 

در اختیار هیئت امنا مساجد جهت تکمیل ارایه می شود.
حجت االسالم و المسلمین اصغر توسلی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین 
مقرر شد تا از فرماندار شهرستان نجف آباد، شهردار نجف آباد، فرمانده پلیس 
 امنیت و اطالعات شهرستان و نماینده ائمه جماعات شهرستان نیز دعوت 

به عمل آید تا در جلسات آتی این کارگروه شرکت کنند.

 آن سوی خبر

منطقه داالنکوه با گونه های گیاهی نایابی همچون 
 الله واژگ��ون، تره، پی��از و چای کوهی و موس��یر 
هر ساله مورد دس��ت اندازی های زیادی از طرف 
مردم قرار م��ی گیرد که مس��تلزم توجه بیش��تر 

مسئوالن است.
قدمت��ی  ب��ا  ک��رون  و  تی��ران   شهرس��تان 
 ش��ش ه��زار س��اله یک��ی از که��ن تری��ن 
 شهرس��تان های اس��تان محس��وب می شود که 
 ب��ا جاذبه ه��ای گردش��گری گوناگون��ی از جمله 
حیات وحش، پارک ملی و قلعه قمش��لو، چش��مه 
مرغاب، چش��مه احمدرضا و داالنکوه گردشگران 

زیادی را به خود جذب می کند.
منطق��ه داالنکوه با دش��ت الل��ه ه��ای واژگون و 
مناظر طبیعی ش��گرف یکی از مه��م ترین مناطق 
گردشگری شهرستان  محسوب می شود همچنین  
قله داالنکوه با ارتفاع ۳۶۳۶ متر در این منطقه قرار 
دارد که ساالنه کوهنوردان زیادی را به  سمت خود 

می کشاند.
 گرم شدن نس��بی هوا و حضور گردشگران متعدد 
در داالنکوه مشکالتی را هم برای گونه های طبیعی 
 این منطقه ایج��اد کرده که دوس��تداران طبیعت 
با احس��اس خطر ب��ه وج��ود آمده، دس��ت به کار 
 ش��ده و فعالیت خود را برای حفاظ��ت از آن آغاز 

کرده اند.

محمدرضا جهانبخ��ش ادامه پیدا ک��ردن تعرض 
به طبیع��ت داالنک��وه را عاملی ب��رای نابودی این 
منطقه دانست و گفت: اعضای انجمن دوستداران 
 محی��ط زیس��ت شهرس��تان ب��ا ه��دف حف��ظ 
گونه های گیاهی و جلوگی��ری از تخریب طبیعت 
 ضم��ن حض��ور در داالنکوه و اس��تقرار پاس��گاه، 
 ب��ا توقی��ف ابزاره��ای کش��اورزی و متخلفی��ن 

جلوگی��ری  غیرمج��از  ه��ای  برداش��ت   از 
می کنند.

وی با اش��اره به اس��تقبال زیاد مردم شهرس��تان، 
اس��تان و حتی ش��هرهایی از جمله اهواز، یاسوج 
ش��هرکرد و ل��ردگان از طبیعت زیب��ای داالنکوه، 
تصری��ح ک��رد: برخورد مناس��ب اعض��ای انجمن 
 دوستداران محیط زیست شهرستان با گردشگران 

عالوه بر فرهنگ سازی اس��تفاده صحیح از منابع 
خدادادی، باعث همکاری مردم در منطقه شد که 
قطعا با ادامه این روند می توان از بسیاری از تخریب 

ها جلوگیری کرد.
 ای��ن عض��و هیئت مدی��ره انجم��ن دوس��تداران 
محیط زیس��ت خاطرنشان کرد: رهاس��ازی زباله 
ها در محی��ط اطراف ع��الوه بر مخ��دوش کردن 
 چهره طبیع��ت باعث تحمیل خس��اراتی به منابع 
زیس��ت محیطی خواهد ش��د که برای جلوگیری 
از این امر کیسه های پالس��تیکی بین گردشگران 
 داالنک��وه توزی��ع و س��پس زباله ها جم��ع آوری 

شد.
جهانبخش ضمن تقدی��ر از اداره محیط زیس��ت 
 شهرس��تان در جه��ت اخ��ذ مج��وز فعالی��ت و 
همکاری های جانبی، یادآور ش��د: پوشش گیاهی 
منطقه داالنکوه زیرنظر اداره منابع طبیعی اس��ت 
که متاسفانه عالوه بر عملکرد ضعیف در این زمینه، 
همکاری مناس��بی هم برای فعالی��ت این انجمن 

نداشته اند.
وی ادامه داد: اداره محیط زیس��ت و منابع طبیعی 
 فعالیت هایی را به صورت موازی در کش��ور انجام 
 م��ی دهند ک��ه قطع��ا ب��ا ادغ��ام ای��ن دو اداره و 
فعالیت های آنها می ت��وان نتیجه عملکرد بهتری 

را به دست آورد.

افزایش 50 درصدی مقرری بگیران بیکاری در گلپایگان
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ــترى در  ــفانه گاهى برخى از افراد مانند كارمندان كه چاى بيش متأس
ــان به اضافه دريافت كالرى از  طول روز مصرف مى كنند، اصال حواسش
طريق خوردن قند و شكر بيش از اندازه نيست و نمى دانند چرا وزنشان 

افزايش پيدا مى كند.
بايد بگوييم كه مصرف چاى همراه آب ليموى تازه نه  تنها اشكالى ندارد 

بلكه عادت غذايى بسيار خوبى هم محسوب مى شود.
ــه  ــاى ك ــود در چ ــاى موج ــى فنول ه ــب پل ــى تركي ــور كل ــه ط ب
ــا آب ليموى ــم دارند ب ــرطانى ه ــيدانى و ضد س ــت آنتى اكس خاصي
ــرف را باالتر ــيدنى پرمص ــن نوش ــد ارزش تغذيه اى اي ــازه مى توان  ت

 ببرد.
ــد كه آب ليمو بايد زمانى كه چاى خنك شده   البته بايد حواستان باش
ــود تا ويتامين C موجود در آب ليمو در اثر گرماى  است به آن اضافه ش

باالى چاى تخريب نشود و از بين نرود.
ــيدن چاى و آب ليمو كه يكى از بهترين   بد نيست بدانيد عادت به نوش
ــان ايرانيان رواج  ــته هاى دور در مي ــت از گذش عادت هاى غذايى اس
ــال كه ليموترش تازه  ــته و معموال ايرانى ها در فصل هاى سرد س داش
ــيدن چاى و آب ليمو ــترس بود، عالقه بيشترى به نوش به وفور در دس

 نشان مى دادند.
ــوم گاهى طعم گس چاى با افزودن كمى آب ليمو   البته بايد يادآور ش
ــايندى براى  ــس خوش ــل هم ح ــود و به همين دلي ــته مى ش شكس

مصرف كننده ايجاد مى كند.
 در چنين مواردى، ممكن است افراد عالقه مند به چاى و آب ليمو نياز 
ــيرينى مانند قند، شكر يا ساير  بيشترى براى خوردن خوراكى هاى ش
شيرين كننده ها با اين نوشيدنى در خود حس كنند. با اين حساب اگر 
قرار باشد ارزش تغذيه اى چاى را با آب ليمو افزايش دهيد و از آن طرف 
ــترى قند يا مقدار بيشترى شكر  طعم جديد آن را با مصرف تعداد بيش
ــيدن چاى و آب ليمو به اين صورت را به  بپسنديد ما به هيچ وجه نوش

شما پيشنهاد نمى كنيم.
ــت بدانيد مصرف قند فراوان، حتى با نوشيدنى هاى  در نهايت بد نيس
ــدان را به  ــان و دن ــت ده ــد هم بهداش ــت مى توان ــد و پرخاصي مفي
ــته ــى را در طول زمان به همراه داش ــم ابتال به چاق خطر بيندازد و ه

 باشد.
در هر صورت ما آب ليمو را براى افزايش ارزش تغذيه اى به چاى اضافه 
مى كنيم و اگر قرار باشد به قيمت مصرف قند بيشتر، اين كار را بكنيم، 

بهتر است كه قيد نوشيدن اين نوع چاى را بزنيم.

در چاى آب ليمو بريزيم يا نه؟

دانستنى ها

ــى خود را كامل نمى كنند  برخى افراد دوره درمانى داروي
ــدن ــتند كه با تمام ش ــز افرادى هس ــل آنان ني و در مقاب

 قرص ها و داروهاى خود، سرخود باز از روى آن تهيه كرده 
و به مدت طوالنى ترى از زمان توصيه شده از سوى پزشك، 
مصرف مى كنند ؛ اين مسئله خطر ايجاد وابستگى دارويى 
را در پى دارد و مى تواند عوارض ثانويه اى را نيز ايجاد كند.

ــكالت متعددى از  مصرف دارو بين ايرانيان همواره با مش
مصرف بى رويه دارو تا توقف خودسرانه مصرف دارو همراه 
ــكالت نظام دارويى كشور به شمار مى  بوده و از جمله مش

رود.
بسيارى از بيماران ، دستورات دارويى پزشكان و داروسازان 
ــوند كه دوره  ــق رعايت نكرده و موجب مى ش خود را دقي

بهبود بيمارى به طور كامل ، سپرى نشود.
كارشناسان دارويى در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو 
، قوانين و نكاتى را درباره مصرف دارو به مردم توصيه مى 
ــار قانون طاليى مصرف دارو آنها  كنند كه مى توان در چه

را خالصه كرد.
**قانون اول براى مصرف دارو

ــان و متخصصان دارويى  ــتين قانونى كه كارشناس نخس
ــى كنند، «مصرف هنگام  براى مصرف دارو بر آن تاكيد م

نياز» است.

اين متخصصان دارو را به مثابه چترى تشبيه كرده اند كه 
ــود و الزم نيست كه در هر  فقط هنگام نياز استفاده مى ش
موقعيتى از آن استفاده كنيم. به طور مثال سرماخوردگى 
ــا ندارند و هر  ــى نيازى به مصرف آنتى بيوتيك ه ويروس
بيمارى عفونى نيز آنتى بيوتيك خاص خود را دارد و نبايد 

سرخود از آنها استفاده كنيم.
گاهى عاليم بيمارى مانند سردرد به دليل استرس، تغذيه 
ــد و بدون مصرف  ــالم يا خواب ناكافى به جود مى آين ناس
دارو با راهكارهاى ساده اى برطرف مى شوند. به طورمثال 
ــيدنى گرم مى توان عاليم  ــتراحت يا يك نوش با كمى اس

بيمارى را از بين برد.
مسئوليت پذيرى بيماران در موضوع «مصرف دارو» بسيار 
ــئله به آن معناست كه تنها در  حائزاهميت است ؛ اين مس

مواقع نياز و تجويز پزشك ، دارو را مصرف كنيم.
تغيير سبك زندگى و داشتن برنامه ريزى منظم براى آن 
مانند داشتن يك برنامه ورزشى مى تواند در كاهش مصرف 

دارو، نقش موثرى داشته باشد.
ــتباهاتى همراه  ــودكان نيز گاهى با اش مصرف دارو در ك
است زيرا برخى والدين با ديدن اولين عالمت بيمارى در 
كودك خود به او خودسرانه ،داروهايى مانند آسپرين مى 
خورانند كه منطقى نيست و مى تواند براى سالمت كودك 

، مضر باشد.
ــرص ها و ــرانه انواع ق ــز خودس ــر از افراد ني ــى ديگ برخ
 شربت هاى مكمل و ويتامين را مصرف مى كنند در حالى 
كه هرگونه فرآورده طبيعى و مكمل ها بايد از سوى پزشك 

متخصص ، تجويز شود.
ــه هاى پر از داروهاى قديمى باقيمانده از  اما داشتن كيس
ــب خانواده هاى ايرانى  بيمارى هاى قبلى جزو عادات اغل
شده و اعضاى خانواده با ابتال به بيمارى از همان داروهاى 

قبلى استفاده مى كنند كه مى تواند خطرآفرين باشد.
ــوم به داروهاى او تى سى ( مسكن و  البته داروهايى موس
ــود)  ــا توجه به وضعيت بيمار تجويز مى ش داروهايى كه ب
ــخه به مردم تحويل مى شود، اما  در داروخانه ها بدون نس
ــاز داروخانه  مردم در مورد اين داروها حتما بايد با داروس

مشورت كنند.
ــاى دارويى نتيجه مصرف  درمان هاى ناقص و مقاومت ه
ــه موجب  ــت ك ــى بيوتيك هاس ــا و آنت ــه داروه بى روي
ــود هنگام بروز يك بيمارى عفونى ديگر اين داروها  مى ش

مفيد نباشند.
**قانون دوم در مصرف دارو

دومين قانونى كه كارشناسان دارويى در مصرف دارو مردم 
را به آن توصيه مى كنند «ميانه روى در مصرف دارو» است.

كارشناسان دارويى ، دارو را در اينجا به مثابه غذا مى دانند 
كه افراط در مصرف آن ، آسيب هاى متعددى را به سالمت 

وارد مى كند.
متاسفانه برخى از افراد سرخود ، مقادير دارو را بنا بر سليقه 
خود افزايش يا كاهش مى دهند و فكر مى كنند اگر مقدار 
دارو را افزايش دهند اثربخشى آن افزايش مى يابد در حالى 

كه اينگونه نيست و حتى خطرناك است.
ــود را كامل  ــى دارويى خ ــز دوره درمان ــراد ني ــى اف برخ
ــتند كه با تمام  نمى كنند و در مقابل آنان نيز افرادى هس
ــرخود باز از روى آن  ــدن قرص ها و داروهاى خود ، س ش
ــده  ــدت طوالنى ترى از زمان توصيه ش تهيه كرده و به م
ــئله خطر  ــك، مصرف مى كنند ؛ اين مس ــوى پزش از س
ــتگى دارويى را در پى دارد و مى تواند عوارض  ايجاد وابس

ثانويه اى را نيز ايجاد كند.
برخى بيماران نيز با آنكه نزد پزشك مى روند، اما گاهى به 
پزشك خود اعتماد نكرده و انتظار دارند پزشك ، داروهاى 

مورد نظر يا قوى ترى براى آنان تجويز كند.
برخى از داروها مانند داروهاى قلبى و عروقى از حساسيت 
ــا بايد زير نظر  ــوردار بوده و مصرف آنها حتم ويژه اى برخ

پزشك باشد.
**قانون سوم مصرف دارو

سومين قانون براى مصرف دارو اين است كه «دارو شخصى 
است» . كارشناسان دارويى در اين قانون، دارو را به مثابه 
كفش مى دانند كه فقط براى يك شخص تهيه شده است.

ــتفاده انحصارى و  ــون ، داروها اس ــت در اين قان در حقيق
فردى دارد؛ زيرا بر اساس عاليم و ويژگى هاى فردى مانند 
سن ، تجويز شده است. به طور مثال دارويى كه براى يك 
ــود با داروى همان  ــالمند تجويز مى ش بيمارى، براى س

بيمارى براى كودك متفاوت است.
ــود را براى  ــاس اين قانون ، مردم نبايد داروهاى خ بر اس
بيماران ديگر توصيه كرده يا آن را به ديگران بدهند. حتى 
اگر عاليم بيمارى مشابه باشد. ممكن است علت بيمارى 
متفاوت بوده و مصرف مشترك دارو ممكن است منجر به 

تشخيص ديرهنگام يا بروز عوارض ثانويه شود.
حتى هنگامى كه بيمارى كامال در دو فرد شبيه است نبايد 
دارويى كه براى يكى از آنان تجويز شده را به ديگرى توصيه 
ــت و شايد آن فرد  كرد زيرا ويژگى هاى فردى متفاوت اس

واكنش متفاوتى به آن دارو نشان دهد.
**قانون چهارم مصرف دارو

چهارمين قانون مصرف دارو آن است كه مردم بايد اصول 
و قوانين مصرف دارو را رعايت كنند زيرا در صورت رعايت 
نكردن اين اصول، داروها ، اثربخشى مورد نظر را نخواهند 

داشت.
ــر وقت و طبق  به طور مثال بيمار بايد داروهاى خود را س
توصيه پزشك مصرف كند و به مندرجات برچسب روى آن 
توجه نمايد. متخصصان دارويى به مردم توصيه مى كنند 
كه هرگز دارو را در تاريكى مصرف نكنند حتى اگر از محل 

قرارگيرى آن مطمئن باشند.

طب سنتى

ــخصى براى آرتروز وجود ندارد و از آنجايى كه درمان  هيچ درمان مش
استاندارد براى آرتروز اغلب همراه با استفاده از داروهايى است كه منجر 
ــيارى ــود، بنابراين بس به بروز برخى عوارض جانبى در بيماران مى ش
ــتفاده ــاى درمانى طبيعى اس ــد از روش ه ــح مى دهن ــراد ترجي  از اف

 كنند.
ــان آرتروز مورد  ــى مواقع براى درم ــت كه در برخ زنجبيل گياهى اس
ــتفاده قرار مى گيرد. طرفداران آن معتقدند كه مصرف زنجبيل در  اس
ــتفاده از مكمل هاى آن  ــيدن چاى زنجبيل و يا اس قالب يك غذا، نوش

مى تواند باعث كاهش عاليم آرتروز و دردهاى مرتبط با آن شود.
تحقيقات انجام شده روى زنجبيل و آرتروز

ــى كمى در مقياس  ــرايطى كه در حال حاضر آزمايش هاى بالين در ش
گسترده روى كارايى زنجبيل در قالب روش درمانى براى آرتروز انجام 
شده است، تعدادى از تحقيقات نشان مى دهد كه زنجبيل براى بيماران 

آرتروزى، مزيت هايى به همراه دارد. 
طى گزارشى كه در اين زمينه در سال 2008 منتشر شد، محققان سه 
ــاالنى  آزمايش بالينى را كه پيش از اين روى تأثير زنجبيل در بزرگس
ــتخوان ها بودند، مورد  ــار ورم مفاصل و اس ــود كه دچ صورت گرفته ب

ارزيابى و تحليل قرار دادند.
 هرچند مولفان اين تحقيق چنين نتيجه گرفتند كه تحقيقات بيشترى 
براى تعيين امنيت و كارايى زنجبيل بر درمان آرتروز بايد انجام گيرد، از 
طرفى به برخى شواهد دست يافتند كه نشان مى داد زنجبيل مى تواند 
باعث كاهش شدت و بهبود كاركرد فيزيكى در بيماران آرتروزى شود.

ميزان امنيت
ــرد، مى تواند باعث  ــتفاده قرار گي اگر زنجبيل در دوزهاى باال مورد اس
ــود. اين عوارض جانبى عبارتند از اسهال،  تعدادى از عوارض جانبى ش

ترش كردن و اختالالت معده.
ــتفاده از مكمل هاى خوراكى حاوى زنجبيل ممكن است   به عالوه اس
ــنگ صفرا داشته و يا  ــد، مثال افرادى كه س براى برخى افراد مضر باش
ــتفاده مى كنند. به خاطر  ــه از داروهاى رقيق كننده خون اس افرادى ك
داشته باشيد كه مصرف زنجبيل بايد قبل از انجام عمل جراحى متوقف 

شود.

ادويه اى كه درد آرتروز را 
كاهش مى دهد

بيشتر بدانيم

دريچه

اگرچه سموم از طرق مختلف مى توانند وارد بدن شده و بر اندام هاى حياتى تاثير 
ــم  ــاى آگاهانه برخى مواد غذايى اثر برعكس و خاصيت س بگذارند، اما انتخاب ه

زدايى شگفت انگيز دارد.
ــموم از شر مواد مضر  ــت كه وظيفه زدودن س كبد يكى از مهم ترين غدد بدن اس
ــده در بدن را به  ــدر و ... را دارد ضمن اين كه قند ذخيره ش مانند الكل، مواد مخ
قند قابل استفاده تبديل مى كند. سلول هاى قرمز خون قديمى را از بين مى برد، 

ــيدهاى آمينه خون را تنظيم مى كند و منجر به ذخيره آهن و پردازش  ميزان اس
هموگلوبين خون در بدن مى شود.

در اين ميان برخى مواد غذايى، اثر شگفت انگيزى براى سم زدايى از اين عضو مهم 
بدن دارند كه در اينجا به اين مواد غذايى اشاره اى خواهيم داشت:

ــم  ــت كه به س ــار از گلوتاتيون، يك پروتئين اس چغندر و هويـج: هويج سرش
ــيار باال  زدايى كبد كمك مى كند. هر دو گياه حاوى فالونوئيدها و بتاكاروتن بس
ــتند. خوردن هويج و چغندر به تحريك و بهبود كلى عملكرد كبد كمك مى  هس

كند.
ــن موجود در آن  ــت و ليكوپ گوجه فرنگى: حاوى مقادير زيادى گلوتاتيون اس

نيز موجب مقاومت در برابر ابتال به سرطان سينه، پوست و سرطان ريه مى شود.
ــازى كبد  ــت كه موجب پاكس ــى ديگر از منابع گلوتاتيون اس گريپ فروت: يك
ــار از ويتامين ث و آنتى اكسيدان است كه  مى شود. گريپ فروت همچنين سرش
به باال رفتن توليد آنزيم هاى تميز كننده كبدى و افزايش روند پاكسازى طبيعى 

كبد منجر مى شود.
اسفناج: مصرف خام اين گياه منبع عمده از گلوتاتيون است و به روند پاكسازى 
كبد كمك مى كند. سبزيجات برگ سبز مانند اسفناج ،منبع غنى از كلروفيل، يك 

رنگدانه طبيعى است كه براى حفظ سالمت كلى كبد مفيد است.
ــت كه به  ــاوى مقادير زيادى از ويتامين ث اس ــو، ليموترش و ...ح مركبات: ليم
ــمى به موادى كه مى تواند به آب جذب شود، كمك  تحريك كبد و سنتز مواد س

مى كند.
كلم ها: كلم ها داراى خاصيت سم زدايى قوى براى كبد هستند. اين سبزيجات 
ــد؛ مثل  ــدن خنثى مى كنن ــموم را در ب ــى س ــتند كه بعض ــوادى هس داراى م

ــين موجود در بادام زمينى.  ــيگار و آفالتوكس نيتروزامين هاى موجود در دود س
ــتند كه باعث  ــام «گلوكوزينوالت» هس ــوادى به ن ــواع كلم داراى م همچنين ان
ــم زدايى الزم  ــد كه براى انجام فرآيند س ــوند كبد آنزيم هايى را توليد كن مى ش

هستند.
زردچوبه: مورد عالقه كبد است و به افزايش سم زدايى كبد كمك مى كند.

ــيد آمينه آرژنين  ــيدهاى چرب امگا 3 و اس گردو: منبع خوبى از گلوتاتيون، اس
است كه از اقدامات عادى كبد پشتيبانى مى كند .به ويژه هنگامى كه كبد وظيفه

 سم زدايى آمونياك را دارد.
آووكادو: اين ميوه نيز خواص گلوتاتيون را براى كبد دارد.

ــيميايى ضرورى براى آزاد سازى سموم از  سـيب: حاوى پكتين و ديگر مواد ش
دستگاه گوارش است. سيب تحمل بار سمى در طول روند پاكسازى را براى كبد 

آسان تر مى كند.
سير: سير حاوى آليسين (يك نوع آنتى اكسيدان) ،يك تركيب سولفوردار است و 
براى سم زدايى بهتر و موثرتر كبد الزم است. سير به كبد كمك مى كند تا بدن را از 
آلودگى جيوه، بعضى مواد افزودنى موجود در غذاها و هورمون استروژن پاك كند.
ريشه قاصدك: اين گياه به شكستن چربى ها توسط كبد، توليد اسيدهاى آمينه 

و به طور كلى رهايى از سموم كمك مى كند.
مارچوبه: ادرار آور است و به روند پاكسازى كبد و كليه ها از سموم كمك مى كند.

ــناخته شده براى كمك به  ــار از آنتى اكسيدان هاى گياهى ش چاى سبز: سرش
عملكرد كبد است.

روغن زيتون: روغن زيتون، روغن كنف  و بذر كتان پشتيبان هاى عالى براى كبد 
براى از بين بردن سموم مضر بدن هستند.

بهترين و تنهاترين شيوه براى سالم نگهداشتن دندان كودك، مراقبت هاى دندانى 
از ابتداى رويش دندان هاست. داشتن روال منظم براى تميز كردن دندان كودكان 
ــت و در اين باره راهنمايى هاى زيادى  و رعايت بهداشت دهان او، امرى ضرورى اس

براى والدين در دسترس است.
راهنماى خمير دندان

ــيرى كودك، شما مى توانيد از خميردندان فلورايد  با درآوردن اولين دندان هاى ش
براى جلوگيرى از پوسيدگى دندان او استفاده كنيد.

ضرورتى ندارد كه حتما به دنبال خريد خميردندان ويژه كودكان باشيد چون شايد 
ــيدگى دندان، فلورايد نداشته  بسيارى از آنها به اندازه كافى براى جلوگيرى از پوس

باشد.
كودكان در تمام سنين مى توانند از خميردندان خانواده استفاده كنند تا زمانى كه 

حداقل ميزان غلظت فلورايد آن بين 1/35 تا 1/5قسمت در ميليون باشد.
بايد اطمينان حاصل كنيد كه كودك خميردندان را نمى بلعد.

ــال ميزان خميردندانى كه به كار مى رود بايد كمتر از يك  براى كودكان زير سه س
دانه نخود باشد.

راهنماى مسواك زدن
مسواك زدن دندان هاى كودك بايد دو بار در روز باشد و دو دقيقه نيز زمان آن طول 

بكشد. يك بار قبل از خواب و يك بار در طول روز.
كودكان را بايد تشويق كرد خميردندان اضافى را از دهان خود خارج كنند و دهان را 

با مقدار زيادى آب شست وشو دهند.
ــواك زدن كودك تا زمانى كه به هفت يا هشت سالگى برسد، ضرورى  نظارت بر مس
است. مى توانيد در حضور كودك خودتان مسواك بزنيد و چگونگى انجام آن را به او 

بياموزيد. استفاده از يك آينه زمانى كه كودك مسواك مى زند، براى تماشاى نحوه 
مسواك زدنش و طرز قرار گيرى قلم مسواك مى تواند مفيد باشد.

مراقبت هاى اوليه براى دندان كودك
با ظاهر شدن دندان هاى شيرى، كودك خود را نزد دندان پزشك ببريد. آن هم براى 
ــكالت دهان و دندان در مراحل اوليه و كمك به پيشگيرى از  شناسايى هر گونه مش

پوسيدگى دندان.
ــك ترس كودك را براى بازديدهاى آينده  فراموش نكنيد كه مراجعه به دندان پزش
كاهش مى دهد.چكاپ هاى منظم شش ماه يك بار براى دندان كودكان توصيه مى 
ــال برنامه وارنيش  ــالگى به بعد كودكان بايد حداقل دو بار در س شود.از سن سه س

فلورايد تراپى داشته باشند.
ــالگى به بعد ضرورى است. به طور  ــنين هفت يا هشت س فيشور سيالنت نيز در س
معمول اولين دندان دايمى كه در دهان كودك ظاهر مى شود، دندان شماره شش 
ــت. در برخى از كودكان، سطح جونده دندان شش  يا اولين دندان آسياى بزرگ اس
ــيارها و فرو رفتگى  هاى عميقى است كه با مسواك زدن  تازه رويش يافته، داراى ش
ــيارها قرار  ــود و خرده  هاى مواد غذايى و ميكروب  ها در داخل اين ش تميز نمى  ش
ــود. قبل از اينكه شيارهاى عميق دندانى  مى  گيرد و باعث پوسيدگى دندان مى  ش
سبب پوسيدگى دندان شوند، دندانپزشك شيارهاى عميق را با مواد فيشورسيالنت 
ــطح جونده دندان به راحتى تميز  كم عمق مى كند، به طورى كه با مسواك زدن س

شود.

چهـار قـانون در مصـرف دارو

چگونه از دندان هاى شيرى كودكمان 
محافظت كنيم؟

مواد غذايى موثر در حفظ سالمت كبد



دريچه 

داستان 

بيانات حضرت امام خميني(ره)  
ــتوانه اي محكم براي حوزه هاي ديني و  مطهري فرزند عزيز براي من و پش

علمي و خدمتگذاري  سودمند براي ملت و كشور بود .  
من به دانشجويان و طبقه روشنفكران متعهد توصيه مي كنم كه كتاب هاي 

اين استاد عزيز را نگذارند  با دسيسه هاي غير اسالمي فراموش شود .  
ــتثنا آموزنده و روان بخش است و مواعظ و نصايح او  آثار قلم و زبان او بي اس
ــات مي گرفت ، براي عارف و عامي  كه از قلبي سرشار از  ايمان و عقيدت نش
سودمند و فرح زاست .   من فرزند بسيار عزيزي را از دست داده ام و در سوگ 
او نشستم كه از شخصيت هايي بود كه حاصل  عمرم محسوب مي شد . من 
ــت دادم لكن مفتخرم كه چنين  اگر چه فرزند عزيزي كه پاره تنم بود از دس

فرزندان فداكاري در  اسالم وجود داشته و دارد .  
ــم نظير بود رفت و به ــارت روح و قوت ايمان وقدرت بيان ك مطهري در طه
 مال اعلي پيوست. لكن  بدخواهان بدانند كه با رفتن او ، شخصيت اسالمي و 

علمي و فلسفي اش نمي رود .  
ترورها نمي توانند شخصيت اسالمي مردان اسالم را ترور كنند . 

او در عمر كوتاه خود اثرات جاويدي به يادگار گذاشت.  
ــد .  خداي را شكر كه آنچه از اين  با ريختن خون عزيز ما انقالب ما تاييد ش

استاد شهيد باقي است با محتواي غني خود مربي و معلم است .  
مطهري پاره تن من بود . 

بيانات مقام معظم رهبري  
نقش شهيد مطهري در انديشه اسالمي يك نقش بارزي بود .  

تنها كسي كه هم از لحاظ كميت و هم از لحاظ كيفيت خوب ترين فرآورده را 
تقديم محيط انديشه  اسالمي كرده ، آقاي مطهري است .  

مطهري يكي از معماران نظام جمهوري اسالمي بود .  
خط مطهري ، خط حساسيت در مقابل حركات نفوذي در داخل انديشه هاي 

اصيل اسالمي است .  
مطهري پرچمدار نهضت بازگرداندن شخصيت انساني زن مسلمان بود . 

مطهري اهل عبادت و اهل تزكيه اخالق و روح بود .  

ــربازان او در مركز  ــيه دسته اى از س به هنگام حمله ناپلئون به روس
شهر كوچكى ،در حال جنگ بودند.ناپلئون به طور اتفاقى از سواران 
ــى رد او را مى گيرند و در خود جدامى افتد و گروهى از قزاقان روس

 خيابان هاى پر پيچ و خم شهر به تعقيب او مى پردازند.
ــى گذارد و ــى بيند پا به فرار م ــود را در خطر م ناپلئون كه جان خ
ــيمه وارد يك دكان پوست فروشى ــر انجام در كوچه اى سراس  س
 مى شود او با مشاهده  پوست فروش ملتمسانه و با نفس هاى بريده 
ــده كجا مى توانم  ــى زند:((كمكم كن جانم را نجات ب بريده فريادم

پنهان شوم؟))
ــت فروش مى گويد: (زود باش بيا زير اين پوستين ها)و سپس  پوس
روى ناپلئون مقدارى زيادى پوستين مى ريزد.پوست فروش تازه از 
اين كار فارغ شده بود كه قزاقان روسى شتابان وارد دكان مى شوند 
ــت؟ما ديديم كه وارد اينجا شد.)  و فرياد زنان مى پرسند:(او كجاس
قزاقان على رغم اعتراض هاى پوست فروش، دكان را براى پيدا كردن 
ــتين ها را با شمشيرهاى تيز  ناپلئون زير و رو مى كنند. آنها تل پوس
ــپس راه خود را مى گيرند  خود سيخ مى زنند، اما او را نمى يابند س

و مى روند.
ــتين هابيرون  ــالم از زير پوس ــح و س ــس از مدتى صحي ناپلئون پ
مى خزد. در همين لحظه محافظان او از راه مى رسند .پوست فروش 
ــيد كه چنين  رو به ناپلئون كرده و محجوب از او مى پرسد:((ببخش
سوالى از شخص مهمى چون شما مى كنم، اما مى خواهم بدانم كه 
ــت  اون زير با علم به اينكه لحظه  بعد آخرين لحظات زندگيتان اس
چه احساس داشتيد؟)ناپلئون قامتش را راست كرده و در حالى كه 
ــمگين مى غرد:(تو به چه حقى جرات  سينه اش را جلو مى داد خش

مى كنى كه چنين سوالى از من بپرسى؟
ــم هايش ببنديد و اعدامش  ــرباز اين مردك گستاخ را ببريد چش س

كنيد من خودم شخصا فرمان آتش را صادر خواهم كرد.)
محافظان بر پيكر پوست فروش چنگ زده كشان كشان او را با خود 
ــمان او را مى بندند. پوست فروش  مى برند و سينه كش ديوار چش
نمى تواند چيزى ببيند، اما صداى ماليم و موجدار لباس هايش را در 
ــنود .او برخورد ماليم باد سرد بر لباس هايش  جريان باد سرد مى ش
خنك شدن گونه هايش و لرزش غير قابل كنترل پاهايش را احساس 
ــنود ك پس از صاف كردن  مى كند. سپس صداى ناپلئون را مى ش

گلويش به آرامى مى گويد:( آماده ............. هدف ...... )
در اين لحظه پوست فروش با علم به اينكه تا چند لحظه ديگر همين 
چند احساس را نيز از دست خواهد داد احساسى غير قابل وصف سر 
ــك از گونه هايش فرو  تا سر وجودش را در بر مى گيرد و قطرات اش
ــت فروش صداى گام هاى را  مى غلتد پس از سكوتى طوالنى پوس

مى شنود كه به او نزديك مى شوند.
سپس نوار دور چشمان پوست فروش را بر مى دارند. پوست فروش 
ــيد هنوز نيمه كور بود در مقابل  كه در اثر تابش ناگهانى نور خورش
خود ناپلئون را مى بيند كه با چشمانى نافذ و معنى دار چشمانى كه 
ــراف دارد به او مى نگرد. آنگاه ناپلئون  انگار بر ذره ذره وجودش اش
ــخن آمده و به نرمى مى گويد: حاال فهميدى كه چه احساسى  به س

داشتم …

شهيد مطهرى در بيانات
 امام خمينى(ره) و مقام معظم رهبرى

ناپلئون و پوست فروش ورود ارتش سرخ شوروي به «برلين» 
در پايان جنگ جهاني دوم

خودكشي «آدولف هيتلر» 
رهبر آلمان نازي 

انتخاب «ماندال» به عنوان اولين 
رييس جمهور سياه پوست (1994م)

ــان نازي درجريان جنگ  با تهاجم همه جانبه نيروهاي متفقين عليه قواي آلم
ــد و آلمان نازي روز به  ــت هاي پي درپي نصيب آلمان مي ش جهاني دوم، شكس
روز به اضمحالل بيشتري نزديك تر مي گرديد. آمريكا و انگليس در اواخر آوريل 
ــديد آن، تخريب و  ــر فراز برلين و بمباران ش 1945م با اعزام هزار بمب افكن ب
آتش سوزي هاي عظيمي در پايتخت آلمان به راه انداختند. در اين زمان نيروهاي 
ــدند كه صداي غرش  ــوروي هم به اندازه اي به برلين نزديك ش ــرخ ش ارتش س
ــهر تحت  ــد. در نهايت، ش ــنيده مي ش توپ هاي آنها در خيابان هاي پايتخت ش
ــد و نيروهاي متفق پس از دور زدن برلين، شروع به پيشروي  محاصره گرفته ش
ــد و  ــته ش كردند. در اين ميان، قدرت مقاومت ارتش آلمان به كلي درهم شكس
سربازان آلماني نه فقط به علت از دست دادن روحيه و احساس شكست، بلكه به 
دليل نرسيدن مهمات و مواد غذايى، به صورت گروهي تسليم مي شدند. وحدت 
فرماندهي از ميان رفته و هيتلر، كنترل خود را بر باقي مانده ارتش آلمان از دست 
ــاعت تنگ تر مي شد و ترديدي باقي  داده بود. حلقه محاصره برلين ساعت به س
ــان كوتاهي، به پايان  ــربازان آلماني نيز تا مدت زم نماند كه مقاومت آخرين س
ــي ام آوريل، حمله نهايى ارتش  خواهد رسيد. از نخستين ساعات بامداد روز س
ــتن آخرين مقاومت نيروهاي هيتلر در برلين آغاز شد و  سرخ براي درهم شكس
ــاعت به طول نيانجاميد كه پايتخت آلمان به كلي سقوط كرد. با  بيش از 24 س
سقوط برلين در اول مه 1945م، هيتلر، ديكتاتور نژادپرست آلمان نيز به همراه 

همسرش خودكشي كرد و آتش جنگ جهاني دوم در اروپا خاموش شد.

آدولف هيتلر، رهبر پيشين آلمان در بيستم آوريل 1889م در يك خانواده فقير 
ــته نقشه كشي، با  ــي به دنيا آمد. وى پس از تحصيل در رش آلماني االصل اتريش
ــالگي به وطن اصلي  فروش تابلوهاي خود، امرار معاش مي كرد. هيتلر در 24 س
خود، آلمان بازگشت و با شروع جنگ جهاني اول، داوطلب خدمت در نظام شد. 
ــان افتخار  هيتلر پس از جنگ جهاني اول كه در آن ترفيع درجه پيدا كرد و نش
ــت با قدرت و نيروي كالم خود به رهبري حزب ناسيونال  ــت آورد، توانس به دس
سوسياليست كارگري آلمان موسوم به حزب نازي دست يابد. اين حزب در طي 
ساليان بعد تبديل به دومين حزب عمده آلمان گرديد و هيتلر توانست با به دست 
آوردن 37درصد آرا در انتخابات پارلماني سال 1933م، حكومت ديكتاتوري خود 
را آغاز كند. او در سال 1936م، با موسوليني، ديكتاتور ايتاليا پيمان اتحاد بست 
ــترده و جهاني فراهم آورد. در ماه مارس 1938م  و زمينه را براي آغاز جنگ گس
هيتلر سرانجام فكري را كه از آغاز زمامداري درسر داشت عملي كرد وفرمان حمله 
به خاك اتريش را صادر نمود. دراين ميان سكوت قدرت هاي منطقه، راه را براي 
زياده خواهي هاي هيتلر باز كرد و هيتلر پس از اطمينان ازعدم مداخله شوروي، 
جنگ جهاني دوم را آغاز كرد. در نهايت در پايان جنگ كه با شكست آلمان و فتح 
ــابق همراه بود، آدولف هيتلر در اول ماه مه  برلين توسط ارتش سرخ شوروي س
1945م كمي قبل از رسيدن سربازان شوروي به محل اقامتش، به ضرب گلوله اي 
ــي كرد. قبل از مرگ هيتلر، همسرش نيز كه دو روز قبل  در 56 سالگي خودكش

از آن به عقد هيتلر درآمده بود، با خوردن كپسول سم، به عمر خود خاتمه داد.

نلسون ماندال رهبر مبارزان سياه پوست ضد تبعيض نژادي در جنوب آفريقا، 
ــره ملي آفريقا  ــال 1944م به كنگ ــال 1918م به دنيا آمد. وي در س در س
ــت. او در نيمه دوم دهه  ــت و پس از مدتي، رهبري آن را بر عهده گرف پيوس
1940 و در تمام طول دهه 1950 از چهره هاي اصلي كنگره ملي آفريقا در 
ــمار مي رفت. نسلون ماندال  مبارزات مردمي عليه رژيم تبعيض نژادي به ش
در سال 1960م شاخه نظامي كنگره را پايه ريزي كرد و تلفات قابل توجهي 
ــدال در اوت 1962 به اتهام تالش  ــت آپارتايد وارد آورد. مان به نيروهاي دول
براي ساقط كردن دولت آفريقاي جنوبي دستگير و به حبس ابد محكوم شد. 
ــال 1989م به مدت 27 سال، در زندان هاي  نسلون ماندال از آن تاريخ تا س
ــر برد و به عنوان  ــت آفريقاي جنوبي به س ــي مختلف رژيم نژادپرس سياس
ــرانجام در پي تغييرات  معروف ترين زنداني سياسي جهان شناخته شد. س
سياسي در كادر رهبري رژيم آفريقاي جنوبي، نلسون ماندال آزاد شد. آزادي 
ــردن خطر بالقوه  ــدن دولت آپارتايد به او، به دليل كم ك ماندال و نزديك ش
ــت و نيروهايش برضد دولت پروتوريا صورت گرفت.  ــياه پوس اين مبارزه س
در نهايت، نلسون ماندال در اول ماه مي1994 به عنوان اولين سياست مدار 
سياه پوست به رياست جمهوري كشور آفريقاي جنوبي برگزيده شد. ماندال 
ــمت  ــت جمهوري خود، داوطلبانه از اين س ــاله رياس در پايان دوره پنج س
ــع تبعيض نژادي از  ــاران او در مبارزه براي رف ــرد و يكي از ي كناره گيري ك

آفريقاي جنوبي، به نام تامبو امبكي به رياست جمهوري انتخاب گرديد.

ــاه و دربار،  ــالت ش ــات و مداخ ــه تقلب ــانزدهم با هم ــس ش ــات مجل در انتخاب
صندوق هاى ساختگى آراى تهران باطل شد. عبدالحسين هژير وزير دربار توسط 
جمعيت فداييان اسالم ترور شد و در نوبت دوم انتخابات، دكتر مصدق به مجلس 
ــپهبد حاجيعلى رزم آرا، طرح ملى شدن  راه يافت. پس از ترور نخست وزير وقت س

صنايع نفت به رهبرى دكتر مصدق در مجلس تصويب شد.
ــده بود، مصدق به  ــين عالء كه بعد از رزم آرا نخست وزير ش پس از استعفاى حس
ــيد و برنامه خود را اصالح قانون انتخابات و اجراى قانون ملى  ــت وزيرى رس نخس

شدن صنعت نفت اعالم كرد. 
ــت وزيرى اجراى قانون ملى شدن صنعت نفت  دكتر مصدق بالفاصله پس از نخس
را در دستور كار خود قرار داد و بدين ترتيب در 27 اسفند 1329 قانون ملى شدن 
صنعت نفت به تصويب مجلس شوراى ملى و در 29 اسفند همان سال به تصويب 
ــفند از همان زمان به نام روز ملى شدن  ــيد.  29 اس مجلس سنا و امضاى شاه رس

صنعت نفت نامگذارى شده است. 
دكتر مصدق پس از به تصويب رسيدن قانون ملى شدن صنعت نفت حسين مكى 
و مهدى بازرگان را براى «خلع يد» شركت نفت انگليس و ايران به آبادان فرستاد. 
ــد. پس از شكايت  ــى باعث اعتراض دولت بريتانيا ش بيرون راندن شركت انگليس
ــوراى امنيت سازمان ملل،  دولت انگليس از دولت ايران و طرح اين شكايت در ش
دكتر مصدق عازم نيويورك شد و به دفاع از حقوق ايران پرداخت. سپس به دادگاه 
ــيوه انعقاد و تمديد آن داد،  الهه رفت و با توضيحاتى كه در مورد قرارداد نفت و ش

دادگاه بين المللى خود را صالح به رسيدگى به شكايت بريتانيا ندانست و مصدق در 
احقاق حق ملت ايران به پيروزى دست يافت. (قاضى اختصاصى ايران در آن دادگاه، 
ــنجابى بود) وكالت ايران در اين پرونده را دكتر هانرى رولن رييس  دكتر كريم س
سابق مجلس سناى بلژيك بر عهده گرفت و براى اين كار از دولت ايران دستمزدى 

دريافت نكرد. دكتر حسين على آبادى از دانشكده حقوق دانشگاه تهران نيز وى را 
در اين كار همراهى مى كرد. 

ــر آرنولد مك ناير كه رياست دادگاه را  ــى س در جريان اين پيروزى، قاضى انگليس
ــا راى داد. نطق هاى  ــالف منافع دولت بريتاني ــت به نفع ايران و بر خ برعهده داش
ــت  ــد. وى در راه بازگش ــط دكتر مصدق ايراد ش دفاعيه ايران در اين دادگاه توس
ــراى آن زمان مصر ــت وزير ملى گ ــتقبال نخس ــه مصر رفت و مورد اس به ايران ب

 سعد زغلول قرار گرفت. 
ــار، به  ــيان و درب ــر دخالت هاى ارتش ــه خاط ــم مجلس ب ــات دوره هفده انتخاب
ــيد كه پس از انتخاب 80 نماينده، دكتر مصدق  ــيد و كار به جايى رس تشنج كش
ــر مصدق براى  ــده را صادر كرد. دكت ــتور توقف انتخابات حوزه هاى باقى مان دس
ــال وزارت جنگ  ــت انتق ــش و دربار، درخواس ــكنى هاى ارت جلوگيرى از كارش
ــه همين دليل  ــد. ب ــاه رد ش ــت از طرف ش ــاه نمود. اين درخواس به دولت را از ش
ــتعفا كرد. مجلس، ــت وزيرى اس ــدق در 25 تيرماه 1331 از مقام نخس دكتر مص

ــت وزيرى انتخاب كرد و او با صدور بيانيه شديد الحنى  ــلطنه را به نخس  قوام الس
ــارى دكتر مصدق  ــه از بركن ــردم ايران ك ــالم نمود. م ــت وزيرى خود را اع نخس
ــر مصدق،  ــتيبانى از دكت ــار روز تظاهرات در پش ــى چه ــمگين بودند، در پ خش
ــردن دولت قوام  ــه بركنار ك ــد، موفق ب ــدن چندين نفر انجامي ــته ش كه به كش
ــت وزيرى ايران  ــه نخس ــدق بار ديگر ب ــر 1331 دكتر مص ــد. در 30 تي گرديدن

منصوب شد.
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در چنين روزى

تشكيل دولت دكتر «محمد مصدق» 

به مناسبت روز معلم و شهادت استاد مطهرى؛

مطهرى، مشاور دلسوز و مورد اعتماد امام خمينى(ره)

استاد شهيد آيت اهللا مطهرى در 13 بهمن 1298 هجرى 
ــى در فريمان واقع در 75 كيلومترى شهر مقدس  شمس
ــم به جهان  ــهد در يك خانواده اصيل روحانى چش مش

مى گشايد.
ــه رفته و به  ــت به مكتب خان ــى دوران طفولي  پس از ط

فراگيرى دروس ابتدايى مى پردازد. 
ــالگى به حوزه علميه مشهد عزيمت  ــن دوازده س در س
ــتغال  ــالمى اش ــه تحصيل مقدمات علوم اس نموده و ب

مى ورزد. 
ــان  ــديد رضاخ ــارزه ش ــم مب ــال 1316 على رغ در س
ــكان، براى  ــتان و نزدي ــت دوس ــت و مخالف ــا روحاني ب
ــه قم ــوزه علمي ــازم ح ــود ع ــالت خ ــل تحصي تكمي

 مى شود. 
ــاله خود در قم از محضر مرحوم  در دوره اقامت پانزده س
ــه و اصول) و حضرت  آيت اهللا العظمى بروجردى (در فق
ــال در فلسفه مالصدرا و عرفان  امام(ره) ( به مدت 12 س
ــين  ــيد محمد حس و اخالق و اصول) و مرحوم عالمه س
ــفاى بوعلى و دروس  ــفه، الهيات ش طباطبايى (در فلس

ديگر) بهره مى گيرد. 
ــروف و از  ــين مع ــال 1331 در حالى كه از مدرس در س
اميدهاى آينده حوزه به شمار مى رود به تهران مهاجرت 

مى كند. 
ــروى و تأليف و  ــه م ــس در مدرس ــه تدري ــران ب در ته
ــال 1334  ــردازد. در س ــخنرانى هاى تحقيقى مى پ س
ــالمى دانشجويان توسط  اولين جلسه تفسير انجمن اس

استاد مطهرى تشكيل مى گردد.
در همان سال تدريس خود در دانشكده الهيات و معارف 
ــه دنبال يك  ــگاه تهران را آغاز مى كند ب ــالمى دانش اس
سخنرانى مهيج عليه شخص شاه به وسيله پليس دستگير 
شده و به زندان موقت شهربانى منتقل مى شود و به همراه 

تعدادى از روحانيون تهران زندانى مى گردد. 
ــتان ها  پس از 43 روز به دنبال مهاجرت علماى شهرس
به تهران و فشار مردم، به همراه ساير روحانيون از زندان 

آزاد مى شود. 
در سال 1348 به خاطر صدور اعالميه اى با امضاى ايشان 
و حضرت عالمه طباطبايى و آيت اهللا حاج سيد ابوالفضل 
مجتهد زنجانى مبنى بر جمع اعانه براى كمك به آوارگان 
ــخنرانى در حسينيه  ــطينى و اعالم آن طى يك س فلس
ارشاد دستگير شد و مدت كوتاهى در زندان تك سلولى 

به سر برد. 
ــجدالجواد را زير نظر داشت و غالبا خود سخنران اصلى  از سال 1349 تا 1351 برنامه هاى تبليغى مس
بود تا اينكه آن مسجد و به دنبال آن حسينيه ارشاد تعطيل گرديد و بار ديگر استاد مطهرى دستگير و 

مدتى در بازداشت قرار گرفت. 
ــجد جاويد و مسجد ارك و غيره ايراد مى كرد. بعد  پس از آن استاد شهيد سخنرانى هاى خود را در مس
از مدتى مسجد جاويد نيز تعطيل گرديد. در حدود سال 1353 ممنوع المنبر گرديد و اين ممنوعيت تا 

پيروزى انقالب اسالمى ادامه داشت.
اما مهم ترين خدمات استاد مطهرى در طول حيات پر بركتش ارايه ايدئولوژى اصيل اسالمى از طريق 

درس و سخنرانى و تأليف كتاب است.
ــال هاى 1351 تا 1357 به خاطر افزايش تبليغات گروه هاى چپ و پديد آمدن   اين امر خصوصا در س

گروه هاى مسلمان چپ زده و ظهور پديده التقاط به اوج خود مى رسد. 
در سال 1355 به دنبال درگيرى با يك استاد كمونيست دانشكده الهيات! زودتر از موعد مقرر بازنشسته 

مى شود. 

همچنين در اين سال ها استاد شهيد با همكارى تنى چند 
از شخصيت هاى روحانى، «جامعه روحانيت مبارز تهران» 
ــتان ها  را بنيان مى گذارد بدان اميد كه روحانيت شهرس

نيز به تدريج چنين سازمانى پيدا كند. 
ــى پس از  ــا امام خمين ــتاد مطهرى ب گرچه ارتباط اس
ــتمرار  ــيله نامه و غيره اس ــان از ايران به وس تبعيد ايش
ــال 1355 موفق گرديد مسافرتى  داشته است ولى در س
به نجف اشرف نموده و ضمن ديدار با امام خمينى درباره 
مسايل مهم نهضت و حوزه هاى علميه با ايشان مشورت 

نمايد. 
پس از شهادت آيت اهللا سيد مصطفى خمينى و آغاز دوره 
ــتاد مطهرى به طور تمام وقت  جديد نهضت اسالمى، اس
درخدمت نهضت قرار مى گيرد و در تمام مراحل آن نقشى 

اساسى ايفا مى كند. 
در دوران اقامت حضرت امام در پاريس، سفرى به آن ديار 
ــايل مهم انقالب با ايشان گفت وگو  نموده و در مورد مس
ــفر امام خمينى ايشان را مسئول  مى كند و در همين س

تشكيل شوراى انقالب اسالمى مى نمايد.
ــئوليت  ــت امام خمينى(ره) به ايران مس هنگام بازگش
ــخصا به عهده مى گيرد و تا  ــتقبال از امام را ش كميته اس
پيروزى انقالب اسالمى و پس از آن همواره در كنار رهبر 
ــاورى دلسوز و مورد  عظيم الشأن انقالب اسالمى و مش
ــان بود، تا اينكه در ساعت بيست و دو و  اعتماد براى ايش
بيست دقيقه سه شنبه يازدهم ارديبهشت ماه سال 1358 
ــات فكرى  ــب در حالى كه از يكى از جلس در تاريكى ش
ــى بيرون آمده بود يا گلوله گروه نادان و جنايتكار  سياس
فرقان كه به مغزش اصابت نمود به شهادت مى رسد و امام 
ــالم در حالى كه اميدها به آن بزرگ مرد بسته  و امت اس

بودند در ماتمى عظيم فرو مى روند.
ــى مطهرى  ــتاد مرتض ــهيد اس ــه هاى متفكر ش انديش
ــى  ــى آگاه، عالم ــوان اسالم شناس ــه عن ــواره ب هم
ــوفى توانا  ــمندى دردآشنا و فيلس ــناس، دانش زمان ش
ــوده و  ــور ب ــان فك ــگان و جوان ــه فرهيخت ــورد عالق م

مى باشد. 
ــخ گويى به شبهات زمانه و  استاد شخصيتى بود كه پاس
مقابله با انحرافات فكرى و عقيدتى را وجهه  همت خويش 
كرد. تا بدانجا كه در قبال اين مجاهدت عظيم علمى جان 

خويش را فداى آرمان خود ساخت.



خبر

پروژه عظیم میدان امام علی )ع( با هدف رونق بخشی بافت تاریخی مرکز 
شهر اصفهان در سه فاز طراحی شد. فاز اول شامل احداث زیرگذر و فاز دوم 
شامل احداث میدان اصلی امام علی)ع( در سال های گذشته به بهره برداری 
رسیده اس��ت.  در حال حاضر فاز س��وم میدان امام علی)ع( شامل میدان 
جلوخان مسجد جامع و پروژه های پیرامون میدان اصلی در حال اجراست.

نوس��ازی و مرمت موزه میدان امام علی)ع( نیز یکی از طرح های فاز سوم 
محسوب می شود که تاکنون 32 درصد پیشرفت داشته است.

معاون عمران ش��هری ش��هرداری اصفهان در این رابطه گفت: فاز س��وم 
پروژه احیای میدان امام علی)ع( در محدوده 32 هکتاری میدان جلوخان 
مسجد جامع و پیرامون میدان اصلی واقع ش��ده است. ایرج مظفر با اشاره 
به اینکه میدان جلوخان در بخش شمالی میدان امام علی)ع( در سه ضلع 
ساخته می شود، افزود: ضلع جنوبی میدان جلوخان به میدان امام علی )ع( 
چسبیده است و ضلع شمالی آن شامل سه قطعه A12 ،A11 و A13 است.

وی تصریح کرد: فاز سوم پروژه احیای میدان امام علی)ع( شامل ۵ پروژه 
A13 ، A12 ، A11، پارکینگ کمرزرین و موزه س��رای خیار است. معاون 
عمران شهری شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در ضلع جنوبی میدان 
جلوخان مسجدجامع موزه ای به نام موزه امام علی )ع( ساخته می شود که 

در سرای خیار سابق قرار دارد و در دو قسمت مرمت و نوسازی می شود.
پیشرفت 32درصدی مرمت و نوسازی موزه امام علی)ع(

مدیر پروژه طرح احیای میدان امام علی)ع( نیز در رابطه با نوسازی و مرمت 
موزه امام علی)ع( ادامه داد: بخشی از این موزه به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع 
 در دو طبقه مرمت و قس��مت نوس��ازی آن در فضایی به مساحت بیش از

 2 هزار مترمربع در سه طبقه در حال انجام است.
بابک کاویان با اشاره به اینکه مرمت و نوسازی موزه امام علی)ع( تاکنون 32 
درصد پیشرفت داشته اس��ت، اضافه کرد: با توجه به آزادسازی های انجام 
شده تاکنون 8۰ درصد فونداسیون موزه انجام و ۱۵۰ مترمربع از سقف اول 
اجرا شده است. وی بیان کرد: طبق قراردادی که با سازمان عمران منعقد 
ش��ده در صورت آزادس��ازی مابقی پروژه و رفع معارض��ات ملکی تا پایان 

شهریورماه سفت کاری قسمت نوسازی پروژه تکمیل می شود.
مدیر پروژه احیای میدان امام علی)ع( اظهار کرد: در بخش مرمت این پروژه 

نیز کاروان سرای خیار متعلق به دوره صفوی بازسازی می شود.

موزه امام علی)ع(
مرمت و نوسازی می شود

ش��هردار اصفهان گفت: توزی��ع عادالن��ه خدمات و 
امکانات و اصالح س��اختار نظام شهری راه حل اصلی 
مش��کالت و مصایب شهرهاس��ت و موجب متوازن و 

متعادل شدن جمعیت شهری و روستایی می شود.
مهدی جمالی نژاد اضافه کرد: با مطالعه و اصالح نظام 
ش��هری، نحوه پخش ش��دن و میزان تعادل جمعیت 
شهرها و روستاها بیش از پیش مشخص می شود. وی 
که به مناسبت روز شوراها سخن می گفت ، اظهارکرد: 
نظام شهری ایران از الگوی کهکشانی در قبل از سال 
۱3۰۰به الگوی زنجیره ای ب��ه دلیل تمرکز امکانات و 

خدمات در شهرهای بزرگ متمایل شده است. 
ش��هردار اصفهان افزود: این الگو ضم��ن بر هم زدن 
روابط منطقی شهرهای کوچک، میانی و بزرگ سبب 
آشفتگی در نظام شهری ایران شده است. وی سیاست 
آمایش سرزمین و متعادل  س��ازی نظام شهری را در 
راس��تای تمرکز زدایی اداری و دولتی خواس��تار شد 
و کنترل رشد ش��هرهای بزرگ و کالنشهرها، تقویت 
روستاها و ش��هرهای کوچک و میانی و تمرکززدایی 
صنعتی به نفع ش��هرهای میانی و کوچ��ک را درمان 
قطعی مش��کالت و چالش کالنش��هرها و ش��هرهای 

بزرگ دانست.
وی از ش��وراها به عنوان تجلی اراده اس��توار و تزلزل 

 ناپذی��ر م��ردم در تعیین سرنوش��ت خود ن��ام برد . 
 ش��هردار اصفه��ان در ادام��ه ب��ه مش��کالت مال��ی 
شهرداری ها اش��اره کرد و گفت: کمبود منابع مالی و 
درآمدی پایدار، عدم جایگزینی منابع مالی و رسمی 
در ترکیب درآمد ش��هرداری ها پس از کاهش س��هم 
منابع مال��ی آنها از ط��رف دولت در س��ال 62، اتکاء 
بی��ش از حد به درآمد ناش��ی از عوارض س��اختمانی 
و ف��روش تراکم، خ��ودداری اکثر نهاده��ای اداری و 
دولت��ی از پرداخت هزینه های ش��هری، مش��کالت 
ناش��ی از اجرای قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده، عدم 
وجود بسترهای مناسب برای س��رمایه گذاری بخش 
خصوص��ی و س��رمایه گذاران داخل��ی و خارجی در 
پروژه های شهری و ضعف مشارکت های واقعی مردمی 
در تأمین منابع مالی از مهم ترین مشکالت منابع مالی 
و درآمدی شهرداری ها به حس��اب می آید. وی بیان 
کرد: همچنین عدم وجود هماهنگی و همکاری های 
الزم بین شهرداری  ها و سازمان  های بخش دولتی در 
برنامه ریزی و اجراء به دلیل عدم تحقق مدیریت واحد 
شهری قید شده در مواد ۱36، ۱37 و ۱73 برنامه های 
سوم، چهارم و پنجم و عدم مدیریت یکپارچه در سطح 
شهرها و منطقه  های ش��هری نیز از چالش  های تراز 

شهرداری ها در حاکمیت است.

جمالی نژاد با اشاره به اینکه عدم تحقق کامل طرح های 
توسعه شهری و فقدان برنامه  های کوتاه  مدت، میان  
مدت و بلن��د مدت در اکثر ش��هرداری های کش��ور 
از مهم ترین مش��کالت سیاس��ت های کالنشهری و 
توسعه شهری است، افزود: نارسایی طرح  های توسعه 
شهری در برآوردن نیازهای واقعی شهروندان، وجود 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، کمبود سرانه ها و 
زیرساخت های شهری، آماده نبودن شهرهای کشور در 
مقابل مخاطرات و حادثه های طبیعی و انسان ساخت 
و توجه کم به مبحث پدافند غیرعامل نیز از جمله این 

مشکالت به حساب می آید.
وی تطبیق ساختار شهرداری ها به لحاظ تشکیالتی و 
امتیازات با نیازهای محلی، عدم تطابق بین وظایف و 
مسئولیت های متنوع شهرداری ها با مجموعه امکانات 
و اختیارات قانونی آنها و عدم ارتباط سیستماتیک بین 
مدیریت های محلی با مراکز آموزش��ی و پژوهشی در 
سطوح منطقه ای و ملی را از نقایص تشکیالت و منابع 

انسانی نام برد.
شهردار اصفهان همچنین ناهماهنگی و برنامه ریزی 
مس��تقل در بخش های کاربری زمین و حمل و نقل، 
نب��ود هماهنگ��ی بین س��ازمان  ه��ای تصمیم گیر و 
مدیریت هماهنگ سیس��تم حمل و نقل بار و مسافر، 
نبود بس��تر مناس��ب و قاب��ل اطمینان ب��رای جذب 
س��رمایه گذار خصوصی در پروژه های پرهزینه حمل 
و نقل، استفاده از خودروهای فرسوده و غیراستاندارد 
در س��امانه های حمل و نقل عمومی به دلیل تعهدات 
دولتی، عدم اجرای مستمر و جدی قوانین راهنمایی 
و رانندگی و عدم اس��تفاده یا اس��تفاده نامناس��ب از 
فناوری های نوین حمل و نقل را از مشکالت ترافیکی 

در شهرها برشمرد.
وی به مشکالت حوزه محیط زیست شهری نیز اشاره 
کرد و ادامه داد: انتش��ار آالینده های هوا و ریزگردها 
باالتر از سطح اس��تانداردهای ملی، خشکسالی  های 
ممتد و محدودیت  های منابع آب��ی، عدم مکان  یابی 
 مناس��ب تأسیس��ات ش��هری و مراکز صنعتی طبق 
اصول توس��عه پایدار، س��اماندهی و کنترل آب  های 
س��طحی و حفظ کیفی��ت مناب��ع آب در ش��هرها و 
روستاها، آلودگی آب و هوا و خاك در شهرها، تأمین 
منابع آب خام پایدار و پس��اب برای آبی��اری و توجه 
جدی به جمع آوری پس��ماندهای پزشکی، صنعتی و 
الکتریکی از جمله مشکالت شهرهای بزرگ در حوزه 

محیط زیست است.
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مهندس نجار رییس ستاد مدیریت بحران کش��ور در بازدید  از تصفیه 
خانه بزرگ آب اصفهان گفت : با توجه به اینکه استان اصفهان از جمله 
شهرهایی اس��ت که به لحاظ وجود تنش آبی در رده شهرهای بحران زا 
قرار دارد راه اندازی دومین سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ در کوتاه ترین 

زمان ممکن ضروری به نظر می رسد .
معاون وزیر کشور اظه�ار داش�ت: با توجه به این ک�ه ه�م اکن�ون بیش 
از 8۵ درص�د جمعی�ت اس��ت�ان اصفهان تحت پوشش طرح آبرسانی 
اصفهان بزرگ قرار دارند در بحث پدافند غیرعامل برخورداری از دومین 
سامانه آبرس��انی از اهمیت به س��زایی برخوردار اس��ت . زیرا به عنوان 
مثال مدیریت بحران در هنگام حوادث غیرمترقب��ه برای تصفیه خانه 
باباشیخعلی نیاز به سامانه آبرس��انی دیگری دارد تا حادثه در کمترین 

زمان برطرف شود .
مهندس امینی مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در بازدید مهندس 
نجار از چگونگی مراحل تصفیه آب در تصفیه خانه باباش��یخعلی گفت: 
مراحل تصفی��ه آب در تصفی��ه خانه باباش��یخعلی مطابق ب��ا آخرین 
تکنولوژی روز دنیا صورت می گیرد به طوری که EC آب اصفهان ۱7۰ 
می باشد در حالی که EC آب معدنی های موجود در بازار 22۰ است که 
این امر به گفته کارشناس��ان بیانگر مطلوبیت و کیفی بودن آب شرب 

اصفهان می باشد .
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان بر تجهیز و بهسازی تصفیه خانه 
باباش��یخعلی تأکید کرد و اعالم نمود : تجهیز و نوس��ازی تصفیه خانه 
باباشیخعلی به لحاظ تأمین آب ش��رب بیش از 4 میلیون نفر جمعیت 
استان اصفهان بسیار مهم است . همچنین شرکت آبفا استان اصفهان در 
سال جاری برای عبور از بحران کم آبی در استان اصفهان به بیش از 77 

میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد .
در ادامه ای��ن بازدید مهندس امینی، مدیرعامل ش��رکت آبفا اس��تان 
اصفهان، گفت : هم اکنون فرآیند آش��غالگیری در ورودی آب سد چم 
آس��مان به تونل باباش��یخعلی به صورت س��نتی صورت می گیرد . در 
حالی که اگر نصب آش��غالگیری در ورودی آب سد چم آسمان به تونل 
باباشیخعلی به صورت اتوماتیک انجام گیرد ورودی آب به تصفیه خانه 

با نوسان روبه رو نمی شود .

تأکید رییس ستاد مدیریت بحران کشور در 
راه اندازی دومین سامانه آبرسانی اصفهان

شهردار اصفهان تنها نماینده شهرداران ایران؛

توزیععادالنهامكاناتراهحلمشكالتشهرهاست

 توسعه شبکه حمل و نقل تندرو در دستور کار؛

شهرداری اصفهان برای توسعه حمل و نقل 
آستین خود را باال زده است

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

بهای بلیت اتوبوس به دلیل
عدم تعهد دولت افزایش یافت

رییس اداره نشر دفتر تبلیغات اسالمی خبر داد:

چاپ بیش از ۴۰ عنوان کتاب
حوزه تبلیغات اسالمی در اصفهان

شهرداری اصفهان در سال 9۵ آستین همت خود 
را برای توسعه شبکه حمل و نقل تندرو باال زده 
است، اما در این مسیر با مشکالتی بسیاری دست 

و پنچه نرم می کند.
 بدون شک انتهای سال هم جزو دیگر سال های 
خوب شهرداری اس��ت که در کارنامه موفقیت 
خود ثبت می کند؛ چرا که در این س��ال شبکه 
اتوبوس ه��ای تندور )B.R.T( توس��عه می یابد 
و بخش عمده ای از ش��هر زیر پ��ای اتوبوس ها 
گام بر می دارد. یکی از زیرس��اخت های اساسی 
 ش��هری، ش��بکه اتوبوس ه��ای تندور اس��ت؛ 
فرهنگ س��ازی در خصوص این ن��وع از حمل و 
نقل و دالیل کاهش خطوط س��واره برای تجهیز 
مسیرهای آن از اهمیت به سزایی برخوردار است.

فلسفه اجرایی ش��هرداری اصفهان در این حوزه 
کاهش س��رعت و بالطبع آن، کاه��ش ترافیک 
اس��ت؛ امری که در سالیان گذش��ته به صورت 
عکس انجام می ش��د، یعنی با افزایش سرعت و 
س��اخت اتوبان ها هدف در کاهش ترافیک بود، 

این در حالی است که  ساخت اتوبان های جدید 
نمی تواند ترافیک را کاهش ده��د؛ زیرا مملو از 
ماشین های جدید خواهد شد و این را می توان 
در گفته خودروس��ازان داخلی و رق��م تولیدات 

سالیانه تفحص کرد. 
حال به این رقم، واردات نیز اضافه شود، در حالی 
 که فلس��فه کاهش س��رعت و افزایش راندمان 
بهره برداری از معابر در واقع نوعی ایجاد جذابیت 
برای استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی است.

اکنون ش��هرداری اصفهان کمر همت به توسعه 
شبکه حمل و نقل عمومی شهر بسته است تا از 
این رو، ضمن کاهش آلودگی هوا در شهر زیبای 

اصفهان، ترددهای غیر اساسی نیز کاهش یابد.
 البته بی ش��ک ه��ر طرح��ی در مرحل��ه اجرا با

 ضعف هایی رو به رو اس��ت که نیاز به بررس��ی 
بازخورده��ا و ارزیابی مج��دد دارد، اما این بدان 
معنا نیس��ت ،طرحی که دارای فلس��فه اجرایی 
است کنار گذاشته شود و البته صبر شهروندان به 

عنوان سفیران شهر در این خصوص الزم است.

 به گفته رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان 
بنابر نص قان��ون دولت موظف به خری��د و تامین 
اتوبوس اس��ت که متاس��فانه این حمایت صورت 
نگرفته و در 6 س��ال گذش��ته کمک های دولتی 
 به ناوگان اتوبوس��رانی اصفه��ان اختصاص نیافته

 است.
 رضا امینی در جلس��ه علنی شورای اسالمی شهر 
اصفهان اظهارک��رد: افزایش بلی��ت اتوبوس پس 
از بررسی در جلس��اتی که با حضور کارشناسان و 
هیئت مدیره اتوبوسرانی، فرمانداری و کمیسیون 
 حمل و نقل ش��ورا برگزار ش��ده بود، ب��ه تصویب 

رسید. 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
دولت شش س��الی اس��ت که س��هم یارانه بلیت 
اتوبوس را پرداخت نمی کن��د، تصریح کرد: بلیت 
اتوبوس بای��د از طریق ش��هرداری، دولت و مردم 

پرداخت شود.
امینی خاطرنشان کرد: در سال گذشته 4۵ میلیارد 
تومان باید از س��وی دولت و 4۵ میلیارد از س��وی 

شهرداری پرداخت می شد این در حالی است که 
به دلیل عدم تحقق بودجه های دولتی شهرداری 
عالوه بر پرداخت س��هم خود، س��هم دولت را نیز 

پرداخت کرده است. 
وی با بیان اینکه نرخ بلیت اصفهان نسبت به سایر 
شهرها کمتر است، گفت: عدم تحقق بودجه های 
دولتی به اتوبوسرانی باعث افزایش عمر ناوگان از 
3 به 8 سال شد البته اتوبوس هایی با عمر ۱۵ سال 

نیز داریم.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: افزایش 
عمر ناوگان اتوبوس��رانی باع��ث افزایش آلودگی 

هوای شهر اصفهان شده است. 
وی با اش��اره به درخواس��ت فرمان��داری مبنی بر 
کاهش ن��رخ اتوبوس گف��ت: اکن��ون فرمانداری 
می گوی��د افزایش بلیت اتوبوس با سیاس��ت های 
 عمومی نمی خواند در حالی که سیاس��ت عمومی

  ب��ه ای��ن معن��ی اس��ت ک��ه دول��ت در جه��ت 
ن��ه بلی��ت   تامی��ن اتوب��وس و پرداخ��ت یارا

بکوشد.

 رییس اداره نشر پژوهشگاه مطالعات اسالمی اصفهان 
گفت: بیش از 4۰ عنوان کتاب در حوزه تبلیغات اسالمی 

اصفهان به چاپ رسیده است.
یداهلل جنتی اظهار داش��ت: انتش��ارات دفتر تبلیغات 
اس��المی حوزه علمیه قم ش��عبه اصفهان با 44 عنوان 
کتاب در قالب ۵۱ جلد، پیشتاز رقابت با دیگر انتشارات 
اصفهان بوده و توانسته نظر نویس��ندگان مطرح را به 
خود جلب کند. وی بیان داشت: این اداره طی سه سال، 
مرحله تأسیس آزمایش��ی خود را با موفقیت گذرانده 
و موفق به چاپ 44 عنوان کتاب علمی و پژوهش��ی با 

کیفیت مطلوب شده است.
رییس اداره نشر پژوهشگاه مطالعات اسالمی اصفهان 
با بیان این که اولویت اول، نش��ر آثار محققان و اعضای 
هیئت علمی دفتر تبلیغات اس��المی اصفهان اس��ت، 
اظهار داشت: این انتشارات با شرایط خاصی آثار علمی 

پژوهشی دیگر نویسندگان را پذیرا خواهد بود.
وی به مراحل چاپ کتاب اش��اره کرد و افزود: فرآیند 
چاپ و نشر کتاب، بسیار مهم و دقیق است و پیگیری 
کارشناسانه ای می طلبد، این فرآیند از مرحله بررسی 

و ارزیابی علمی اثر ش��روع و پس از مرحله آماده سازی 
)ویراستاری و صفحه آرایی( به مرحله چاپ و صحافی 

منتهی می شود.
رییس اداره نشر پژوهشکده مطالعات اسالمی اصفهان 
در خصوص کیفیت آثار تصریح کرد: این انتشارات، با 
هدف هویت بخشی پژوهشی، چند مجموعه علمی را 
به صورت سلسله موضوعی در دست انتشار دارد که از 
آن جمله می توان به مجموعه مطالعات ایرانی اسالمی 

اشاره کرد.
وی افزود: تاکنون از مجموعه مطالعات ایرانی اسالمی 
سه اثر شامل »ازگنجینه نسخ خطی«، »المتبقی من 
کتب مفقوده« و  »فیلسوف یهودی بغداد« منتشر شده 
که نویس��ندگان داخل و خارج را متوجه این انتشارات 

نوپا کرده است.
 جنت��ی ادام��ه داد: کت��اب فاخ��ر دیگری ب��ا عنوان

 »حکمت بندگی« اثر حضرت آیت اهلل سید حسن فقیه 
امامی )ره( در دو جلد از سوی این انتشارات منتشر شده 
که به بیان علت برخی اعتقادات و احکام شرعی از نظر 

قرآن پرداخته است.

 رییس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر اصفهان گفت: 
باتوجه به توسعه انواع حمل و نقل در شهر اصفهان ضروری است که حمل و نقل 

تلفیقی در دستور کار شهرداری اصفهان قرار گیرد.
فتح اهلل معین در یکصد و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان 
ضمن تبریک روز معلم، روز شوراها، روز کارگر و همچنین اعیاد ماه رجب با اشاره 
به اینکه ش��هید مطهری یکی از بهترین نظریه پردازان در دوران انقالب اسالمی 
بوده است، اظهار داشت: این در حالی اس��ت که به بسیاری از این نظریه  ها جامه  
عمل پوشانده نشده و به نوعی سعی در تغییر و یا فاصله گرفتن از آنها مشاهده شده 
است. وی افزود: باید توجه داشت که اجرای نظریه های شهید مطهری و به ویژه در 
باب آزادی می تواند نقش به سزایی در برطرف سازی ابهامات جوانان داشته باشد.

رییس کمیس��یون امور اقتصادی، حقوقی و گردش��گری ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان با اش��اره به اینکه بر اساس دس��تور رهبر کبیر انقالب اسالمی مبنی بر 
تشکیل شوراهای اسالمی شهر و روستا یک فصل و هشت اصل از قانون اساسی به 
این نهاد اختصاص یافته است، افزود: این در حالی است که این قانون پس از تاخیر 
چند ساله و در س��ال 78 و در زمان دولت خاتمی  اجرایی شد که البته این روند 
اجرایی نیز با متن قانون مصوب سال 7۵ مغایرت هایی داشت. وی در ادامه با تاکید 
بر اینکه اختیارات شوراها طی چند سال گذشته نسبت به اختیارات انجمن های 

شهر افزایش قابل توجهی نداشته است، اظهار داشت: باید توجه داشت که مصوبات 
مجلس شورای اسالمی نیز در راستای حمایت از جایگاه شوراها مناسب نبوده و 
امیدواریم در دوره دهم نمایندگان مجلس به این امر توجه بیشتری داشته باشند.

معین به دیدار اعضای ش��ورای اسالمی ش��هرهای باالی 2۰۰ هزار نفر کشور با 
رییس جمهور در روز ش��وراها اش��اره کرد و با توجه به اظهارات رییس جمهور 
در خصوص بازنگری قانون ش��وراها گف��ت: امیدواریم هر چه زودت��ر با توجه به 
بازنگری صورت گرفته مدیریت یکپارچه ش��هری نیز تحقق یاب��د. وی در ادامه 
با تاکید بر اینکه توس��عه  و بارگذاری ه��ای جدید در ش��هر و همچنین تعریف 
 وسیله ها و زیرساخت های جدید حمل و نقلی در شهر اصفهان برنامه ریزی جامع 
حمل و نقل در این شهر را می طلبد، اظهار داشت: با توجه به توسعه انواع حمل و 
نقل عمومی در سطح شهر اصفهان ضروری است که حمل و نقل تلفیقی در دستور 

کار شهرداری اصفهان قرار گیرد.
رییس کمیس��یون امور اقتصادی، حقوقی و گردش��گری ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان همچنین به وجود معضل آالینده ها در شهر اصفهان اشاره داشت و افزود: 
از این رو ضروری است که مدیریت ش��هری اصفهان نسبت به حفظ فضای سبز 
موجود با جلوگیری از هر گونه تغییر کاربری و همچنین توس��عه فضای سبز به 

واسطه آزادسازی های مناسب اقدام کند.

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: یازدهمین جشنواره 
ملی جلوه های رضوی در هنرهای سنتی با سابقه ۱۰ ساله امسال در اصفهان 

برگزار می شود.
حجت االسالم حبیب رضا ارزانی در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: 
جشنواره ملی جلوه های رضوی در هنرهای سنتی پیشینه ۱۰ ساله دارد و 

امسال یازدهمین دوره آن در اصفهان برگزار می شود.
وی افزود: این جشنواره سال گذشته در  پنج رش��ته نگارگری، گل و مرغ، 
تذهیب، تش��عیر و طراحی نقوش س��نتی برگزار و امس��ال رشته طراحی 

نگارگری نیز به آن افزوده شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان با اش��اره به موضوعات 
این جشنواره بیان داشت: احادیث رضوی، س��بک زندگی و سیره رضوی، 
نماز طلب باران، مناظره با پیروان ادیان توحیدی و دانش��مندان، نماز عید 
 فطر، حدیث سلس��له الذهب، حرم رضوی، القاب حضرت، شهادت حضرت

 امام رضا )ع(، کاروان ها و زائران غریب توس و حضور امامزادگان در ایران از 
جمله موضوع های جشنواره است.

وی با بیان اینکه فراخوان این جشنواره در سه هزار نسخه چاپ و به مراکزی 
مانند اداره میراث فرهنگی و گردشگری، ادارات ارشاد استان ها، کانون های 

فرهنگی هنری مساجد، نگارخانه ها و دیگر مراکز مرتبط ارسال شده است، 
ابراز داشت: تالش ما این بوده که با توجه به جایگاه امام رضا )ع( در فرهنگ 
مردم و عالقه و انسی که با حضرات معصومین دارند با استفاده از قالب هنر 
به ویژه هنرهای س��نتی، نخبگان و فعالیت این عرصه را بیشتر مورد توجه 

قرار دهیم.
حجت االسالم ارزانی با اشاره به اینکه جشنواره جلوه های رضوی در هنرهای 
س��نتی در هر استانی که برگزار ش��ود ش��رکت کنندگان آن در سطح ملی 
هستند، بیان داشت: همچنین در جشنواره امسال سفارش آثار هنری برای 

حضور پر رنگ اساتید را داریم.
وی اضافه کرد: چاپ کتاب مربوط به آثار سال گذشته، اطالع رسانی جامع در 
ارتباط با جشنواره و تشکیل اتاق فکر برای هنرمندان متخصص این عرصه 

از دیگر تفاوت های این جشنواره با سال های گذشته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره به مشارکت بخش 
خصوصی برای برگزاری جشنواره امس��ال، تاکید کرد: جوایز این جشنواره 
بیشتر جنبه معنوی دارد اما سعی کردیم برای سال جاری ویژه تر باشد و بر 
این اس��اس جایزه نفر اول از یک و نیم میلیون تومان به سه میلیون تومان 

افزایش یافته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خبر داد:

اصفهان میزبان یازدهمین جشنواره ملی جلوه های رضوی در هنرهای سنتی
رییس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر اصفهان:

حمل و نقل تلفیقی در دستور کار باشد
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مربی تیم ملی تکواندو با بیان این که چند اردوی برون مرزی مشترک برای 
تکواندوکاران ت��دارک دیده اند، اظهار کرد: ما اردوهایی را برای ملی پوش��ان 
ت��دارک دیده ای��م، ام��ا هنوز هیچ ی��ک قطعی نش��ده اس��ت. در این میان 
 اردوهایی در چند اس��تان نیز خواهیم داشت که قطعا به آمادگی ملی پوشان 
کمک می کند. مهدی بی باک خاطر نشان کرد: جو اردوها بسیار خوب است 

و تکواندوکاران به دور از حواشی تمرینات خود را ادامه می دهند. 
سعی داریم که آنها را به اوج آمادگی روحی و فنی برسانیم. 

وی ادام��ه داد: از زمان��ی که اردوها را از س��ر گرفتیم بس��یار پرقدرت پیش 
می رویم و تکواندوکاران در تورنمنت های اس��پانیا و آلمان نتایج قابل قبولی 
گرفتند زیرا عاش��ورزاده و خدابخش��ی یک وزن باالتر از وزن تخصصی خود 

مبارزه کردند و با این حال نتیجه خوبی گرفتند.
بی باک در خصوص مصدومیت ملی پوشان المپیکی گفت: در دو تورنمنت 
که شرکت کردیم آسیب دیدگی جزیی برای مردانی و خدابخشی رخ داد 

که خوشبختانه جدی نبود و خیلی زود به آمادگی رسیدند. 
 مرب��ی تیم مل��ی تکواندو گفت: ب��ا برنامه ریزی که داری��م تکواندوکاران 
در المپیک به اوج آمادگی می رس��ند. البته تغییری در شیوه مبارزه آنها 

نخواهیم داشت. زیرا با این شیوه نتیجه گرفته ایم. 
بی باک در خصوص رقب��ای تکواندوکاران در المپیک گفت: رقبا را آنالیز 
کرده ایم و شیوه مبارزات آنها را بررسی کرده ایم. حریفان شناخته شده 

در بیشتر مسابقات حضور داشتند و شناخت کافی را از رقبا داریم.

 پزش��ک تیم فوتبال پرس��پولیس گفت: کمندانی، ماریچ و خالقی فر 
می توانند از این هفته با تیم به تمرین بپردازند.

 دکت��ر علیرض��ا حقیقت در رابط��ه با آخرین وضعیت محس��ن بنگر 
ب��رای حضور در بازی با گس��ترش ف��والد اظهار داش��ت: بنگر هنوز 
 ش��رایط تمرین کردن را ن��دارد و روزی دو جلس��ه فیزیوتراپی انجام 
 می دهد. حتی از روز دوشنبه که تمرینات از سر گرفته می شود بنگر 
نم��ی توان��د در تمرین��ات گروهی ش��رکت کن��د تا زمانی ک��ه به او 
 مجوز پزش��کی بدهد. وی در پاسخ به این س��وال که بنگر برای بازی 
با گس��ترش آماده خواهد شد یا خیر عنوان کرد: سعی ما بر این است 
ک��ه بنگ��ر را به این بازی برس��انیم، اما فعال چی��زی قابل پیش بینی 
 نیس��ت. ش��نیدم خود این بازیکن با زور آمپول هم ش��ده می خواهد 
در این بازی به میدان برود، اما اگر واقعا ش��رایطش را نداش��ته باشد 

چنین اجازه ای را به او نمی دهیم.
پزش��ک تی��م فوتبال پرس��پولیس درب��اره آخرین وضعی��ت ماریچ 
 و کمندان��ی خاطرنش��ان کرد: لوکا ماریچ مش��کل خاص��ی ندارد و 
م��ی تواند از دوش��نبه با تیم تمرین کن��د. کمندانی هم بعد از چند 
جلس��ه فیزیوتراپ��ی از چن��د روز آینده به تمرین��ات گروهی اضافه 
 خواهد ش��د. دکتر علیرضا حقیقت درپایان درب��اره آخرین وضعیت 
رض��ا خالق��ی فر گفت: خالقی ف��ر هم بعد از مدت ه��ا مصدومیت، 

احتماال به تمرینات گروهی اضافه می شود.

ملی پوش والیب��ال گفت: تمام تیم ها با آمادگی کامل ب��ه ر قا بت های انتخابی 
المپیک می آیند و نباید هیچ تیمی را دست کم گرفت.

آرمین تش��کری درباره ش��رایط تیم  ملی والیبال پی��ش از اعزام به ر قا بت های 
انتخابی المپیک، اظها ر کرد: همان طور که از فضای تمرین ها مش��خص است 
 هم��ه چیز روال خوبی دارد و همه ما ب��ا انگیزه خوب تمرین می کنیم. حضور 
در المپی��ک برای هر تیم و هر بازیکن��ی ارزش فراوانی دارد و ما نمی خواهیم 
فرصت حضور در این مس��ابقات را از دس��ت بدهیم. تشکری درباره » الف « و 
»ب« کردن تیم  ملی گفت: این روال چند س��الی است که در تیم  ملی حاکم 
 اس��ت. این روال باعث ش��ده هیچ بازیکنی از جایگاه خود مطمئن نباش��ید و 
ه��ر روز برای بهتر ش��دن تالش کند. این که از اول ترکیب مش��خص باش��د 
انگیزه دیگر بازیکنان را کم می کند، اما خو ش��بختا نه این موضوع در تیم  ملی 
وج��ود ندارد. بازیکن��ان جوان و همچنین با تجربه ها با ش��ادابی و انگیزه زیاد 
 تمرین می کنند. تش��کری درباره رقیبان ایران در ر قا بت های انتخابی المپیک، 
بیا ن  کرد: در چنین مسابقاتی نباید هیچ تیمی را دست کم بگیریم چرا که تیم ها 
نمی خواهند به راحتی موقعیت حضور در المپیک را از دست بدهند. از همان 
بازی نخست ما باید به بهترین نحو در بازی ها ظاهر شویم و نگذاریم کار به اما و 
اگر کشیده شود. او در پایان درباره شانس ایران برای المپیکی شدن، اظها ر کرد: 
 ما تمام تالش خودمان را برای رس��یدن به رویای خود انجام می دهیم. ورزش 
قابل پیش بینی نیست و نمی توان گفت100 درصد سهمیه می گیریم، اما قول 

می دهم تمام تالش مان را انجام بدهیم.

مربی تیم ملی تکواندو:

شیوه مبارزه المپیکی ها تغییر نمی کند
آخرین وضعیت مصدوم های پرسپولیس؛

بنگر، غایب بزرگ مقابل گسترش فوالد
تشکری:

والیبال قابل پیش بینی نیست

تیم کامپوند مردان ایران
قهرمان جام جهانی شد

 پیشنهاد عجیب رییس کمیته فوتسال 
به مدیران یک تیم لیگ برتری!

حفظ صدر جدول از رسیدن
به آن ساده تر است

دارن��ده ۷ مدال ط��الی جهان و المپیک ب��رای چهارمین 
 و آخری��ن مرتب��ه با تحمل همه س��ختی ه��ا و رنج های 
 کاه��ش وزن ط��ی مدتی ان��دک، این بار عازم اس��تانبول 
می ش��ود و با پش��توانه دعای مردم به دنبال این اس��ت، 

حسرت حضور در ریو بر دل او و ایران نماند.
هوی��ت  و  شناس��نامه  س��وریان  حمی��د  ش��ک   ب��دون 
کش��تی فرنگی ایران اس��ت؛ جوان رعنایی که هر کشوری 
آرزوی داشتن او را دارد. گوش شکسته ای که بارها و بارها 
با اهتزاز پرچم سه رنگ ایران در میادین بین المللی اشک 

شوق و غرور را به ملت ایران هدیه کرده است.
حمید کش��تی ایران نش��ان داده به چیزی جز قهرمانی و 
ایس��تادن بر روی س��کوی نخس��ت فکر نمی کند. کسب 
بیش از 1۵ قهرمانی در مس��ابقات رسمی و تورنمنت های 

مختلف دلیلی روشن بر این ادعاست.
س��وریان آخرین بار در مس��ابقات قهرمانی جهان در سال 
 ۲01۴ بر س��کوی نخست ایس��تاد و بنا به دالیل مختلف 
دو سالی می شود که پسر طالیی ایران مانند سابق نیست 
و از روی س��کو سر را برای گرفتن مدال طال یا حتی نقره 

و برنز خم نکرده است.
ام��ا هم��ه این ها دلیل نمی ش��ود او ب��ه راحتی قید 

حضور در سومین و آخرین المپیک زندگی ورزشی 
خ��ود را بزند. س��وریان اولین بار برای کس��ب 

 سهمیه المپیک ۲01۶ در مسابقات جهانی
الس وگاس که شهریور ماه سال گذشته 

در ینگ��ه دنیا برگزار ش��د حضور 
پیدا کرد، آن هم در ش��رایطی 
ک��ه مش��خص ب��ود از نظ��ر 
روح��ی و روان��ی در ش��رایط 
مساعدی نیست. در نهایت او 
با خطاهایی که داش��ت از 
دیسکالیفه  داوران  سوی 

ش��د و نتوانس��ت با قرار 
گرفتن در میان ۶ نفر 
ابتدایی وزن 

۵9 کیلوگرم جواز حضور در ریو را کسب کند.
رسیدن مرید به مراد

 هنوز س��ه فرص��ت دیگر برای کش��تی فرنگی ای��ران بود 
ت��ا س��وریان در ای��ن وزن س��همیه المپی��ک بگیرد پس 
خیلی ج��ای نگرانی نبود. به دنبال نتای��ج ضعیف پازاج و 
 کادرش، محمدبن��ا ۵ مهر و پس از 1۷ ماه دوری بار دیگر 
به تیم ملی بازگش��ت تا مرید به مراد خود برسد. سوریان 
با انگیزه تر از همیش��ه تمرین ک��رد و عرق ریخت. امیدها 
برای دیدن همان نابغه همیشگی بار دیگر در دل ها جوانه 

 زد. کمت��ر از ۶ م��اه تا دومین گزینش��ی المپیک 
در قزاقس��تان زمان بود. کار خیلی س��ریع 

 آغاز ش��د هدف هم مشخص بود؛ کسب 
سه س��همیه باقیمانده کشتی فرنگی 

ایران در المپیک.
در  بن�ا  تحم�ل  آس�تانه   

آستانه تمام شد!
و  ن�����وروزی   س�����وریان، 

باباجان زاده عازم آستانه شدند تا تیم کشتی فرنگی ایران با 
 ۶ سهمیه کامل عازم ریو شود. نتایج دور از انتظار بود و تنها 
امی��د نوروزی طالی��ی المپیک لندن س��همیه المپیک را 
گرف��ت و نابغ��ه یک��ی از دو ناکام ایران در ای��ن رقابت ها 
ب��ود. بنا پس از این نتای��ج در اظهارنظری صریح، عملکرد 

سوریان را » افتضاح « ارزیابی کرد.
تنها یک ماه تا س��ومین گزینشی در اوالن باتور مغولستان 
زمان باقی بود و طبیعتا نام برادر س��عید عبدولی بر س��ر 
زب��ان ها افتاد ت��ا این بار او ع��ازم این میدان ش��ود. اگر 
س��همیه گرفت که هیچ اما اگر نگرفت سوریان 
با ریکاوری و اس��تراحت مناس��ب کار را 
1۷ اردیبهش��ت در ترکی��ه تمام کند. 
ام��ا اعتماد اس��تاد به ش��اگرد فراتر 
از این اما و اگرهاس��ت. اطمینانی 
اس��ت میان او و نابغه که چیزی 
 را ی��ارای رخن��ه در آن نیس��ت، 
ه��ر چند ک��ه ب��ه ای��ن تصمیم 

انتقادات زیادی وارد شد.
 ب�ه دنبال ریو در س�رمای ۱۰ 

درجه زیر صفر
س��وریان با تالش��ی س��تودنی بار دیگر 
و با هر مش��قت و س��ختی خود را به س��ر 
 وزن رس��اند و عازم س��رزمین چنگیزخان ش��د 
 ت��ا در س��رمای10 درج��ه زیرصف��ر گرمابخ��ش 
دل های نگران ش��ود. این ب��ار نیز فقط یک 
س��همیه از آن ایران ش��د، اما نه توس��ط 
سوریان بلکه به وسیله قاسمی منجزی 

جویای نام در سنگین وزن.
س��ختی های رس��یدن به مغولستان 
ک��م از س��ر وزن رس��یدن نب��ود. بنا 
 و دس��تیارانش ب��ا تیم دو نف��ره خود 
را  ش��ان  پ��ای  ف��رود  س��ومین   در 
در ف��رودگاه اوالن بات��ور ب��ر زمی��ن 
 گذاش��تند. ب��ه قول قاس��می منجزی

» م��ن مان��ده ام چنگیزخ��ان مغول 
چط��ور این همه مس��افت را آن هم 

با اسب تا ایران آمد! «
دیگ��ر فقط این نابغ��ه مانده بود 
باقیمان��ده.  س��همیه  ی��ک  و 
فش��ارها بر کادر فنی به اوج 
خود رس��ید. اینک��ه فقط 
ی��ک میدان دیگ��ر برای 
سهمیه  کسب 

باقیست و یک سوریان خسته. عبدولی این بار زبان گشود 
و از حقش گفت اینکه این بار نوبت اوس��ت که عازم ترکیه 
شود. اینکه س��ه بار فرصت به رقیب نامدارش برای کسب 
س��همیه کافیست و اوست که می تواند کار را در استانبول 
تمام کند؛ ادعایی که حتی منتقدین نابغه را برای لحظاتی 
به فکر فرو می برد چرا که باورش س��خت بود اینکه نابغه 
را بخواهن��د تمام ش��ده بدانند و او در خانه بنش��یند و بار 
س��نگینی چون کس��ب س��همیه المپیک بر دوش دیگری 

گذاشته شود.
 اعتماد چندباره بنا به سوریان

بن��ا پس از ک��ش و قوس ه��ای ف��راوان البته ب��ا خود و 
ش��اگردش به تهران رس��ید و خیلی زود در جلسه شورای 
 فن��ی حاضر ش��د و در جمعی که باید نگاه های س��نگین 
 ریش سفیدان کشتی را به جان می خرید، باز هم از اعتمادش 
به حمید س��وریان گفت و اینکه باز هم پای او می ایس��تد 
چرا که اطمینان دارد این خود سوریان است که می تواند 
کار را در ترکیه تمام کند نه فرد دیگری. خود سوریان نیز 
 پس از مسابقات مغولستان از مرد همه کاره کشتی فرنگی 
می خواهد این بار نیز او را به اس��تانبول اعزام کند که این 
اصرار و انگیزه، بنا را در تصمیم خود مبنی بر اعتماد مجدد 

به او مطمئن تر از همیشه می کند.
کاری به درس��ت یا غلط ب��ودن تصمیم کادر فنی در اعزام 
س��وریان به مسابقات مغولستان نداریم چرا که اینک زمان 
مناسبی برای انتقاد نیست. اینک این سوریان است که نیاز 
به حمایت دارد تا ب��ا نمایش حتی نیمی از توانایی هایش 
و در غیاب بس��یاری از بزرگان جهان که المپیکی شده اند 
 راهی فینال این مس��ابقات ش��ود تا نش��ان دهد می تواند 
با بازگش��ت دوباره، همان سوریان همیش��گی برای مردم 
 ای��ران ش��ود. او ب��ه خاطر ع��رق ب��ه میهن و م��ردم این 
 س��ختی ها و فش��ار مضاعف را به جان م��ی خرد چرا که 
می خواهد نش��ان دهد این افول مقطعی است و اوست که 
می تواند با اوج گرفتنی دوباره لبخند رضایت و ش��ادی را 

بر روی لب مردم ایران بنشاند.
 دعای یک ایران پشت سوریان

بدون شک تصور حضور تیم ملی کشتی فرنگی ایران بدون 
س��وریان در المپیک تلخ و شاید غیرممکن است. المپیک 
بدون نابغ��ه لطفی برای مردم ایران ن��دارد. او حق زیادی 
ب��ر گ��ردن ورزش ای��ران دارد و دین خود را ب��ه مردم ادا 
 کرده و مطمئنا این شکست ها چیزی از ارزش های او کم 
نم��ی کند. هر چند ب��ا وجود وزن کم کردن های پش��ت 
 س��رهم کار س��ختی ب��رای کس��ب س��همیه در ترکی��ه 
 خواهد داش��ت، اما با همه این اوص��اف چیزی ته دل مان 
م��ی گوید او این بار کار را در اس��تانبول تمام خواهد کرد 

چرا که دعای یک ملت پشت سر سوریان است.

در ح��دود ۳ س��ال قب��ل و بع��د از پای��ان رقابت ه��ای 
 س��یزدهمین دوره لی��گ برت��ر ب��ود ک��ه س��عید آذری 
به عن��وان مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن دس��ت به انتخاب 
فوتب��ال  تی��م  ج��وان  س��رمربی  محم��دی  گل   یحی��ی 
 نفت ته��ران زد و با وج��ود انتقادات وارد ش��ده برنامه ای 
 چن��د س��اله از او گرفت ت��ا بتواند ذوب آه��ن را به اهداف 

تعیین شده برساند.
م��ورد  در  آذری  هوش��مندانه  انتخ��اب  حقیق��ت   در 
یحی��ی گل محم��دی و انگی��زه ای��ن س��رمربی ج��وان، 
 ام��روز ذوب آه��ن را ب��ه جایگاهی رس��انده ک��ه این تیم 
در سال گذشته قهرمان جام حذفی شد و امسال هم شانس 

قهرمانی دوباره در این مسابقات را دارد. 
 یحیی در پایان لیگ س��یزدهم با تیم نفت تهران س��همیه 
پل��ی اف لی��گ قهرمانان آس��یا را به دس��ت آورده بود، اما 
ترجی��ح داد کارش را ب��ا ذوب آهن در فوتب��ال ایران ادامه 
دهد. به نظر می رسد که مدیرعامل باشگاه سپاهان با دیدن 
ش��رایط تیم همشهری الگویی مش��ابه را برای تیمش اجرا 
کرده تا ش��اید سپاهان بعد از پشت سر گذاشتن یک فصل 
کاب��وس وار بتوان��د تبدیل به همان تیم مدعی س��ال های 

گذشته شود.
در ای��ن چند روز گذش��ته صحبت های بس��یار زیادی در 
م��ورد انتخاب س��رمربی فصل آینده س��پاهان مطرح بود و 
بع��د از اینک��ه چند نام خارجی در مقاب��ل نیمکت این تیم 
ردیف شد در نهایت خبر رسید که باشگاه سپاهان از عبدا... 

ویس��ی س��رمربی موفق این فصل فوالد خوزس��تان برنامه 
گرفت��ه و حتی مذاک��رات مقدماتی را هم با ویس��ی انجام 
 داده است.ویسی برای این کار اواخر هفته گذشته یک سفر 
کوتاه مدت هم به اصفهان داش��ت و نظرات باشگاه سپاهان 
را ش��نید تا در ادامه فصل برای آینده خودش برنامه ریزی 

کند. البته نکته منفی این ماجرا این است که به هر حال در 
شرایط فعلی ویسی، سرمربی تیم استقالل خوزستان است 

و برای قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران تالش می کند.
 ویس��ی دو ب��ازی بس��یار مه��م در مقابل پدیده مش��هد و 
ذوب آه��ن در پیش رو دارد و اگ��ر بتواند ۶ امتیاز کامل را 

به دست بیاورد شانس بسیار زیادی برای قهرمانی در لیگ 
 برتر خواهد داش��ت، اما در این ش��رایط منطقی نیست که 
او هن��وز به پایان راه نرس��یده برای مذاک��ره با تیم دیگری 
دست به کار شود و در حقیقت تمرکز خودش و بازیکنانش 

را در این زمینه از بین ببرد.
به هر حال بازیکنانی که مطلع باشند سرمربی شان تمایلی 
به کار کردن با آنها ندارد ش��اید از لحاظ روحی و روانی آن 
انگیزه سابق را نداشته باشند و این موضوع مطمئنا به ضرر 
اس��تقالل خوزستان تمام خواهد شد و ش��اید بهتر بود که 
ویس��ی مذاکرات خودش با سپاهان را در پایان لیگ امسال 

شروع می کرد.
اما نکته مثب��ت این اتفاق مربوط به حضور عبدا... ویس��ی 
 در تیم س��پاهان اس��ت ک��ه ش��رایط را به س��ود او تغییر 
م��ی دهد. ب��ه هر حال ت��ا به امروز اس��تقالل خوزس��تان 
 حداق��ل س��همیه پل��ی اف لی��گ قهرمان��ان آس��یا برای 
س��ال آینده را کس��ب کرده و عبدا... ویس��ی به عنوان یک 
سرمربی جوان ریسک بسیار بزرگی انجام می دهد که یک 
 تیم آس��یایی را رها کند و به س��راغ تیم��ی بیاید که فقط 
در لیگ برتر و جام حذفی حضور دارد، اما ویس��ی خودش 
هم بارها اعالم کرده تعلق خاطر خاصی به سپاهان و فوتبال 
اصفهان دارد و این موضوع ش��اید او را به نیمکت س��پاهان 
نزدیک کند. البته او در بین هواداران س��پاهان هم سرمربی 
بس��یار محبوبی است و این موضوع می تواند شرایط را برای 

حضور ویسی در سپاهان تسهیل کند.

 در پایان ر قا بت های جا م جها نی تیر و کمان در ش��انگهای چی��ن، تیم  ملی کامپوند 
مردان ایران در مرحله فینال توانست آمریکا را با نتیجه  ۲۲9 بر ۲۲8 شکست دهد و 

قهرمان این دوره از ر قا بت ها شود.
تیم ایران با ترکیب اسماعیل عبادی، مجید قیدی و امید طاهری مقابل تیم آمریکا 
 در مرحله فینال به میدان رفت. همچنین در رده بندی این ر قا بت ها تیم اس��ترالیا 
با نتیجه  ۲۲8 بر ۲۲8 با تیم فرانسه مساوی کرد ولی در تیر طالیی استرالیا توانست 

فرانسه را مغلوب خود کند.
به  این  ترتیب در رده بندی ر قا بت های تیمی کامپوند جا م جها نی شانگهای چین بعد 

از تیم ایران، تیم های آمریکا، استرالیا و فرانسه در جایگاه دوم تا چهارم قرار گرفتند.

 ریی��س کمیته فوتس��ال ب��ه یک تی��م لیگ برت��ری در شهرس��تان پیش��نهاد 
داده است تا برای تیم داری به تهران بیایند؛ این در شرایطی است که هنوز برنامه 

لیگ برتر مشخص نیست و باشگاه ها و تیم ملی سردرگم هستند.
 مس��ئوالن تی��م فوتس��ال یاس��ین پیش��رو هن��وز ب��ا مدی��ران فوتس��الی 
اس��تان قم برای تیم داری در فصل پی��ش روی لیگ برتر به توافق نرس��یده اند و 
 اختالفات طرفین برای تیم داری همچنان پابرجاس��ت. این مش��کالت تا جایی 
 پیش رفته که حتی مسئوالن یاسین پیش��رو اعالم کرده اند دیگر قصد تیم داری 

در قم را ندارند و قید این کار را زده اند.
س��یدرضا افتخاری، ریی��س کمیت��ه فوتس��ال ک��ه در جریان این مش��کالت 
قرار دارد، راه حال جدیدی را پیش پای مس��ئوالن یاس��ین پیش��رو ق��رار داده 
و اص��رار دارد ک��ه آنه��ا پیش��نهادش را عمل��ی کنن��د. افتخ��اری ک��ه یک��ی 
از مدافعان فوتس��ال تهران در س��ال های گذش��ته بوده اس��ت، از تیم یاس��ین 
پیش��رو خواس��ته اس��ت با خری��د امتی��از یک تی��م تهران��ی، تی��م داری خود 
 را از ق��م ب��ه پایتخ��ت منتقل کنن��د. افتخاری که در دو، س��ه س��ال گذش��ته 
 دل خوشی از مش��کالت تیم میثاق تهران نداشته اس��ت، از یاسینی ها خواسته 
تا امتیاز این تیم را بخرند و این تیم را بیش��تر از س��ال های قب��ل تقویت کنند. 
 افتخاری گالیه و انتقاداتش از تی��م میثاق را در دو فصل گذش��ته بارها به مدیر 
 این باشگاه منتقل کرده و حتی سال گذش��ته در جریان مراسم قرعه کشی لیگ 
از وی خواست برای حل مسائل مالی فکری بکند. با این حال مشکالت میثاق هنوز 
هم پابرجاست و به نظر می رسد در صورتی که این تیم واگذار نشود، امسال همانند 

سال های قبل در » دقیقه90 « تیم را روانه لیگ کند.
در شرایطی که کمیته فوتس��ال هنوز از برنامه ریزی برای فصل آینده مسابقات 
لیگ برتر عاجز بوده و تیم های باش��گاهی و تیم ملی دوران سردرگمی را سپری 
 می کنند، پیش��نهاد رییس این کمیته برای انتقال امتیاز یک تیم از شهرس��تان 

به تهران می تواند جالب توجه و البته عجیب باشد!

بازیکن سابق آبی پوشان می گوید که حفظ صدر جدول از به دست آوردن آن 
مهم تر است و آبی پوشان نباید مغرور شوند.

مهدی امیر آبادی در تشریح آخرین ش��رایط آبی پوشان گفت: بعد از شکست 
در دربی استقالل نتایج خوبی کس��ب کرده است و وضعیت خوبی دارد. خدا را 
شکر که در بازی های اخیر استقالل شرایط خوبی داش��ته است، اما مهم تر از 
بازگشت به صدر، حفظ جایگاه اولی است. اس��تقالل در طول فصل هفته های 
زیادی صدر نشین بوده است و حاال می داند که باید با کسب سه امتیاز به دنبال 
 حفظ این جایگاه باش��د. وی ادامه داد: اس��تقالل به هیچ وجه نباید برای این 
دو برد مغرور ش��ود. به عقیده من بازیکنان پرس��پولیس در دیدار های بعد از 
 دربی با غرور وارد میدان شدند و لطمه خوردند. برای بازیکنان استقالل چیزی 
 به جز نام بزرگ این تیم نباید اهمیت داشته باشد و تنها بر سه امتیاز بازی های 
پیش رو تمرکز کنند. پیشکس��وت تیم فوتبال اس��تقالل با اعالم این نکته که 
استقالل به خوبی توانست حواش��ی بعد از دربی را مدیریت کند، تصریح کرد: 
 مدیریت تیم و بازیکنان اس��تقالل به خوبی توانس��تند حواشی را کنترل کنند 
و با عبور از آن شکس��ت حاال مجددا چهره ی��ک مدعی را به خ��ود گرفته اند.  
امیرآب��ادی در ادامه درباره بازی اس��تقالل برابر تراکتور س��ازی، تصریح کرد: 
استقالل دیدار بسیار سختی برابر تراکتور س��ازی خواهد داشت. استقاللی ها 
نباید به این جایگاه و کسب سهمیه آس��یایی دلخوش باشند زیرا تراکتور برای 

کسب سهمیه خواهد جنگید و به آسانی امتیاز از دست نخواهد داد.
 او با پر اهمیت خواندن جوانگرایی صورت گرفته در استقالل، بیان کرد: کمتر 
کسی فکر می کرد که تیم جوان شده اس��تقالل بتواند این جایگاه را در جدول 
داشته باشد و باید به کادرفنی اس��تقالل بابت این شجاعت تبریک گفت. البته 
جوانان اس��تقالل هم نباید از این جایگاه خود راضی باش��ند و بای��د به دنبال 
پیشرفت و ارتقا جایگاه خود در تیم بزرگ استقالل باشند. فرصت حضور در کنار 
بزرگان استقالل برای کمتر بازیکنی در جوانی پیش می آید و بازیکنان جوان 

استقالل اگر قدر این موقعیت را ندانند، مطمئنا پشیمان خواهند شد. 

محسن بنگر بعد از شکست س��رخ پوش��ان برابر نفت مانند علی کریمی 
سخنی از فرگوس��ن را منتش��ر کرده و وعده داده تیمش دوباره به صدر 

جدول باز می گردد.
  بنگر در توضی��ح این عکس نوش��ت: » همان طور ک��ه از رده 1۴ آمدیم 

صدر جدول، االن هم می بریم. « 

لنز دوربین

وعده بنگر به هواداران پرسپولیس

نابغهکاررادراستانبولتماممیکند؟

سپاهان الگوی ذوب آهن را پیاده می کند؛

ویسی در اصفهان، شایعه ای که به حقیقت تبدیل می شود

سیری در دنیای ورزش
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تحديد حدود اختصاصى
2/89 شــماره: 1395/43/215491 نظر با اينكه تحديد حدود ششدانگ 
يكباب خانه پالك شماره 32/1073 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه 
طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام قاسم مزروعى سبدانى فرزند حسن 
در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده 
است اينك بنا به دستور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/3/12 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين 
آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ســاعت مقرر در 
اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلــس تحديدى تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار: 95/2/12 م الف: 3256 رئيس منطقه 

ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 
تحديد حدود اختصاصى

2/88 شــماره: 1395/43/215476 نظر با اينكه تحديد حدود ششدانگ 
يكباب ساختمان پالك شماره 12/10216 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام احمد عشوريون فرزند عباس در 
جريان ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است 
اينك بنا به دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى 
نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/3/12 
ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين 
آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ســاعت مقرر در 
اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلــس تحديدى تا 30 روز 
پذيرفته خواهد شد.تاريخ انتشار: 95/2/12 م الف: 3253 رئيس منطقه 

ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 
تحديد حدود اختصاصى

2/86 شــماره: 1395/43/215419 نظر با اينكه تحديد حدود ششدانگ 
يكباب خانه پالك شــماره 18/8230 واقع در بخــش 14 ثبت اصفهان 
كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام عباســعلى سهرابى رنانى فرزند 
رمضــان در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حــدود قانونى آن به 
عمل نيامده است اينك بنا به دستور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت 
و طبق تقاضاى نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز چهارشــنبه 
مورخ 95/3/12 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و 
ســاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين 
يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورتمجلس 
تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد.تاريخ انتشار: 95/2/12 م الف: 

3250 رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان
تحديد حدود اختصاصى

2/35 شماره: 1395/43/214521 نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ 
يكباب ساختمان پالك شماره 18/8176 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
مجزا شــده از پالكهاى 3988 و 3989 فرعى كه به موجب راى شماره 
139460302025036410-1394/6/25 هيات ســوم مفروز و به نام 
غالمعلى بهراميان رنانى فرزند ابراهيم در جريان ثبت است و عمليات 
تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است اينك بنا به دستور قسمت 
اخير مــاده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبــرده تحديد حدود پالك 
مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/3/04 ساعت 11 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى 
گردد كه در روز و ســاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و 
اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد.تاريخ انتشــار: 

95/2/12 م الف: 2884 رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان
تحديد حدود اختصاصى

2/57 شماره: 1395/43/214563 نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ 
يكبــاب ســاختمان پــالك شــماره 27/1981 مجزى شــده از پالك 
63 فرعــى واقع در بخــش 14 ثبت اصفهــان كه موجب راى شــماره 
139460302025041904-1394/8/25 هيــات دوم مفــروز و به نام 
جواد كيانى هرچگانى فرزند قدرت اله در جريان ثبت اســت و عمليات 
تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است اينك بنا به دستور قسمت 
اخير مــاده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبــرده تحديد حدود پالك 
مرقوم در روز دوشنبه مورخ 95/3/10 ساعت 11 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى 
گردد كه در روز و ســاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و 
اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد.تاريخ انتشــار: 

95/2/12 م الف: 2889 رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان
تحديد حدود اختصاصى

2/109 شماره: 1395/43/215677 نظر با اينكه تحديد حدود ششدانگ 
يكباب خانه پالك شــماره 31/9538 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه 
طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام عزيزاله ابراهيمــى بابوكانى فرزند 
عبداله در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل 
نيامده اســت اينك بنا به دســتور قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضاى نامبــرده تحديد حدود پالك مرقوم در روز چهارشــنبه 
مورخ 95/3/12 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد 
لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و 
ســاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و اعتراضات مالكين 
يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاريخ تنظيم صورتمجلس 

تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشــار: 95/2/12 م الف: 3403 رئيس منطقه ثبت اسناد و امالك 

غرب اصفهان
فقدان سند مالكيت

2/110 شــماره صادره: 1395/43/215791 نظر بــه اينكه غالمرضا 
زمانى استكى فرزند عزيزاله با تسليم يك برگ استشهاد شهود شماره 
796663 به تاريخ 94/12/16 دفترخانه 288 اصفهان، مدعى مفقود شدن 
سند مالكيت چهار دانگ مشاع از شش دانگ پالك شماره 12/6923 واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان كه در ذيــل ثبت 3114666 صفحه 491 دفتر 
جلد 1012 امالك تحت شماره چاپى 667491 صادر و تسليم گرديده و 
به موجب تقسيم نامه شماره 100344 به تاريخ 1392/2/28 دفترخانه 
94 اصفهان به نامبرده انتقال يافته و اظهار داشته كه سند مالكيت مرقوم 
در اثر جابجايى مفقود گرديده  و تقاضاى صدور ســند مالكيت المثنى 
نموده است لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آيين 
نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود چنانچه كسى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از 
تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا ضمن 
ارائه اصل سند مالكيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 

نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالكيت به ارائه كننده ســند 
مسترد گردد بديهى اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسيد يا در 
صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات خواهد شد. م الف 3415 اداره 

ثبت اسناد و امالك غرب استان اصفهان 
مزايده

2/147 شــماره نامــه: 9510113742200054 شــماره پرونــده: 
9409983837300442 شماره بايگانى شــعبه: 940350 احتراما نظر 
به اينكه در پرونده كالسه 940350 اين اجرا محكوم عليه آقاى ياسين 
لطفى چرمهينى فرزند صفرعلى محكوم به پرداخت مبلغ 621/145/296 
ريال در حق محكوم له احسان رحمانى و پرداخت مبلغ 30/000/000 
ريال بابت نيم عشر دولتى محكوم گرديده است لذا اين اجرا در نظر دارد 
يك باب منزل مسكونى واقع در چرمهين بلوار امام خمينى (ره) كوچه 
بهداشت كوچه صاحب الزمان ب كد پستى 8475176371 متعلق به آقاى 
ياسين لطفى را جهت وصول مبلغ محكوم به از طريق مزايده به فروش 
رساند مشخصات محل مورد نظر طبق نظريه كارشناس به شرح ذيل 
مى باشد: محل مورد نظر عبارت اســت از يك باب منزل مسكونى دو 
طبقه (سه واحدى) طبق سند به مســاحت 415/40 متر مربع به شماره 
ملك 218 فرعى و 370 اصلى با مصالح اسكلت بتنى، سقف تيرچه بلوك 
سطوح خارجى آجر و سنگ گرانيت سطوح داخلى گچ (يك متر سراميك) 
سقف گچ برى، آشــپزخانه كاشــى و ســراميك، كابينت فلزى (رنگ 
الكترواستاتيك) سيستم گرمايشى بخارى گازى سرمايشى كولر آبى 
با قدمت حدود يك سال با توجه به محل موقعيت محل و كاربرى و تمامى 
عوامل موثر در قيمت گذارى ارزش ملك موصوف 3/999/220/0000 
ريال معادل سيصد و نود و نه ميليون و نهصد و بيست و دو هزار تومان 
برآورد مى گردد. لذا اين اجرا در نظر دارد جهت فروش ملك فوق جلسه 
مزايده اى در تاريخ 1395/2/28 برابر با بيست و هشتم ارديبهشت ماه 
نود و پنج راس ســاعت 9 صبح در دفتر اجراى احــكام حقوقى دادگاه 
عمومى بخش باغبهادران برگزار نمايد طالبين مى توانند سه روز قبل 
از برگزارى مزايــده جهت بازديد از منزل مذكور بــه اين اجرا مراجعه 
تا ترتيب بازديد داده شــود برنده مزايده شخص يا اشخاصى خواهند 
بود كه سه روز قبل از مزايده باالترين قيمت پيشنهادى را به همراه ده 
درصد از مبلغ به حساب سپرده دادگاه باغبهادران واريز نمايند.م الف 

108  دفتر اجراى احكام حقوقى دادگاه باغبهادران
ابالغ

2/148 شــماره ابالغيــه: 9510100352400987شــماره پرونــده: 
9409980352401076 شماره بايگانى شعبه: 941180 خواهان سيد 
مسعود حجازيان و محسن براتيان دادخواستى به طرفيت خوانده حسن 
عبدلى به خواسته مطالبه اجرت المثل اموال و مطالبه خسارت دادرسى 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى 
به شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شــماره 352 ارجاع و به كالســه 9409980352401076 
ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1395/3/11 و ساعت 10:00 تعيين 
شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتــب يك نوبت در يكــى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا  متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
حاضر گردد. م الف 3392 شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 

اصفهان 
ابالغ

2/149 شــماره ابالغنامــه: 9510100353800474 شــماره پرونده: 
9409980365601595 شماره بايگانى شــعبه: 941530 مشخصات 
ابالغ شــونده حقيقى: رضا خاكســار فرزند نبى مجهول المكان تاريح 
حضور: 1395/03/11 سه شنبه ســاعت 8:30 محل حضور: اصفهان، 
خ چهار باغ باال، خ شــهيد نيكبخت، ســاختمان دادگســترى كل استان 
اصفهان، طبقه 3 اتاق شــماره 310 علت حضور در خصوص شكايت 
ســيد مرتضى موســوى رنانى عليه شــما در وقت مقــرر فوق جهت 
رسيدگى در اين شعبه حاضر شــويد. م الف 3337 شعبه 112 دادگاه 

كيفرى دو شهر اصفهان (12 جزايى سابق)
ابالغ وقت رسيدگى

2/150 در خصوص پرونده كالســه 95-121 خواهان حسين صادقى 
دادخواستى مبنى بر الزام به تنظيم سند خودرو پژو ROA به طرفيت 
سعيد احمدى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى روز يكشنبه مورخ 
95/3/16 ساعت 16/30 تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حســب تقاضاى خواهــان برابر مــاده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:3323 شعبه 17 حقوقى مجتمع شماره 2 

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ

2/151 شــماره ابالغيــه: 9510100350601073 شــماره پرونــده: 
9409980350601041 شــماره بايگانــى شــعبه: 941165 خواهان 
محســن محمدشــريفى دادخواســتى به طرفيت خوانــده على محمد 
موسوى به خواســته اعســار از پرداخت محكوم به تقديم دادگاه هاى 
عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 6 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل اســتان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شماره 220 ارجاع و به كالســه 9409980350601041 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى آن 1395/03/16 و ســاعت 10:00 تعيين شده است. 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف 3396 

شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسيدگى

2/160 شــماره ابالغيــه: 9510100352700460 شــماره پرونــده: 
9409980359501663 شماره بايگانى شــعبه: 950027 شاكى اقاى 
داود زراعتى دادخواستى به طرفيت متهم منصور احمدى به خواسته 
خيانت در امانت تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان اصفهان نموده 

كه جهت رســيدگى بــه شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شــهر اصفهان 
(101 جزايى ســابق) واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت 
ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 336 ارجاع 
و به كالسه 9409980359501663 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1395/03/19 و ساعت 9:00 تعيين شــده است. به علت مجهول المكان 
بودن متهم و درخواست شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا متهم پس از 
نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. م الف 3346 شعبه 1 دادگاه كيفرى 

شهراصفهان (101 جزايى سابق) 
ابالغ وقت رسيدگى

2/152 در خصــوص پرونده كالســه 95-88 خواهان آقاى رســول 
رستميان دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت آقاى حميد افشارى 
تقديم نموده است وقت رســيدگى براى مورخ 95/3/16 ساعت 17/30 
تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در 
جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت 
عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود.م الف:3162 شــعبه 17 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

2/153 در خصوص پرونده كالســه 94-1603 خواهان نسترن زينلى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه سفته به طرفيت جواد گودينى تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى مورخ 95/3/16 ساعت 18 تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 
تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود.م الف:3161 شعبه 17 حقوقى 

مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

2/154 در خصوص پرونده كالســه 95-62 خواهــان محمد ضيايى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت آقاى على قراسكى تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى مورخ 95/3/17 ساعت 16/30 تعيين گرديده 
اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در جرايد منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقــع در اصفهان ابتداى 
خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:3290 

شعبه 16 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

2/156 در خصوص پرونده كالسه 941501 خواهان آقاى على معينى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت آقاى عبــاس بيژنى فرد تقديم 
نموده اســت وقت رســيدگى براى مورخ 95/3/17 ســاعت 11 تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنــى مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه 
و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييــد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.

م الف:3269 شــعبه 17 حقوقى مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف 
اصفهان

ابالغ وقت رسيدگى
2/157 در خصــوص پرونده كالســه 941480 خواهــان آقاى مجيد 
كنگازيان دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت آقاى على كمالى تقديم 
نموده است وقت رســيدگى براى  روز دوشنبه مورخ 95/3/17 ساعت 
8/30 صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت 
عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود.م الف:3268 شعبه هفتم حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

2/158 در خصوص پرونده كالســه 94-998 خواهان كسرى بهرامى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت جواد صادقى برزانى تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى  مورخ 95/3/18 ســاعت 4/30 عصر تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين 
شعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شوراى 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى 
اتخاذ مى شود.م الف:3322 شعبه 24 حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى 

حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

2/159 در خصــوص پرونــده كالســه 941595 خواهان آقــاى اكبر 
فصوحى دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيــت آقاى مظاهر 
عباسى تقديم نموده است وقت رسيدگى براى  مورخ 95/3/18 ساعت 
8 صبح تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المــكان بودن خوانده 
حسب تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت 
عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود.م الف:3310 شــعبه نهم حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

2/161 در خصوص پرونده كالسه 941524 خواهان آقاى امير حسين 
احمديان دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيــت خانم الهام آقا 

ابراهيميان تقديم نموده است وقت رسيدگى براى روز چهارشنبه مورخ 
95/3/19 ساعت 9 صبح تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حســب تقاضاى خواهــان برابر مــاده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى 
به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:3311 شعبه نهم حقوقى مجتمع شماره 2 

شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

2/162 در خصوص پرونده كالسه 95-200 خواهان آقاى امير حسين 
احمديان باغبادرانى دادخواستى مبنى بر مطالبه وجه به طرفيت آقاى 
مهدى طالبيان تقديم نموده اســت وقت رسيدگى براى روز چهارشنبه 
مورخ 95/3/19 ســاعت 9/30 صبــح تعيين گرديده اســت با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حســب تقاضاى خواهــان برابر ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 
تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود.م الف:3312 شعبه نهم حقوقى 

مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

2/163 در خصوص پرونده كالسه 95-102 خواهان پدرام طاهر ايرانى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت محسن شفيعى تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى  مورخ 95/3/19 ساعت 16/30 تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 
تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود.م الف:3292 شعبه 16 حقوقى 

مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

2/164 در خصوص پرونده كالسه 95-104 خواهان منيژه دشتستانى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت عبدالحميد مصباحى لنجه تقديم 
نموده است وقت رســيدگى براى  مورخ 95/3/19 ســاعت 17 تعيين 
گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنــى مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان 
ابتداى خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف مراجعه 
و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييــد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شود.
م الف:3291 شــعبه 16 حقوقى مجتمع شماره 2 شــوراى حل اختالف 

اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

2/165 در خصوص پرونده كالســه 95-15 خواهان حســين جوزى 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت وحيد بيگى پيكانى تقديم نموده 
است وقت رسيدگى براى  مورخ 95/3/19 ساعت 16 تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاى خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگى به اين شــعبه واقع در اصفهان ابتداى خيابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف مراجعه و نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگى ابالغ شده 
تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ مى شــود.م الف:3289 شعبه 16 حقوقى 

مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

2/167 در خصوص پرونده كالســه 950036 خواهان بهنام نصيرى 
دادخواســتى مبنى بر مطالبه به طرفيت محمد الهيان تقديم نموده است 
وقت رسيدگى براى روز ســه شــنبه  مورخ 95/3/25 ساعت 8 صبح 
تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب 
تقاضاى خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب در 
جرايد منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســيدگى به اين شــعبه واقع در 
اصفهان ابتداى خيابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت 
عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شــده تلقى و تصميم مقتضى اتخاذ 
مى شود.م الف:3316 شعبه پنجم حقوقى مجتمع شماره 2 شوراى حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسيدگى

2/166 شــماره ابالغيــه: 9510100352400803 شــماره پرونــده: 
9409980352401114 شــماره بايگانــى شــعبه: 941218 خواهان 
عليرضا مطيع دادخواســتى به طرفيت خوانده بيت اهللا مولوى و قاسم 
نظرى به خواسته الزام به تنظيم سند خودرو و مطالبه خسارت دادرسى 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان نموده كه جهت رسيدگى 
به شعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگسترى كل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شــماره 352 ارجاع و به كالســه 9409980352401114 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1395/03/22 و ساعت 11:00 تعيين 
شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتــب يك نوبت در يكــى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده بيت اهللا مولوى پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسيدگى حاضر گردد. م الف 3383 شــعبه 24 دادگاه عمومى حقوقى 

شهرستان اصفهان 

اعالم مفقودى 
اينجانب الياس على يــارى چرمهينى مالك خودرو 
ســمند- نقره اى مــدل 1384 به شــماره شاســى 
14512080 شماره موتور 12484036487 شماره پالك 
ايــران 291-13 ج 33 به علــت فقدان اســناد فروش
 (ســند كمپانى) تقاضاى رونوشــت المثنى اسناد 

مذكور را دارم. 
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تحدید حدود اختصاصی
2/180 شماره 1395/03/215828 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ 
قطعه ملک مزروعی پالک ش��ماره 5999 واقع در اردس��تان یک اصلی 
دهس��تان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
آقای حس��ین توکلی طباء فرزند س��ید عباس و غیره )وراث شادروان 
حشمت آغاجلوه( در جریان ثبت می باشد و  عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاض��ای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز ش��نبه مورخ 
1395/3/16 ساعت 9 صبح در محل ش��روع و 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 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم ص��ورت مجلس تحدیدی تا 30 روز 
پذیرفته خواهد شد.تاریخ انتشار:95/02/12 م الف: 35 عصاری رئیس 

ثبت اسناد و امالک اردستان

تحدید حدود اختصاصی
2/179 شماره 1395/03/215824 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ 
قطعه زمین پالک ش��ماره 2027 واقع در کوی قهره اردستان یک اصلی 
دهس��تان گرمس��یر بخش هفده ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده 
ثبتی به نام خانم مریم انزل اردس��تانی فرزند حس��ین در جریان ثبت 
می باش��د و  عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک 
بنا به دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز دوش��نبه مورخ 1395/3/3 ساعت 9 صبح 
در محل ش��روع و به عمل خواهد آم��د لذا به موجب ای��ن آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. 
تاریخ انتشار:95/02/12  م الف: 36 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک 

اردستان

تحدید حدود اختصاصی
2/178 شماره 1395/03/214687 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ 
قطعه ملک مزروعی پالک شماره 5183 واقع درکوی کبودان اردستان 
یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
به نام محمد توکلی طبا فرزند س��ید عباس در جریان ثبت می باش��د و  
عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
اخیر ماده 15 قانون ثب��ت و طبق تقاضای نامب��رده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز دوش��نبه م��ورخ 1395/3/17 س��اعت 9 صبح در محل 
ش��روع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگه��ی به کلیه مجاورین 
اخطار می گ��ردد که در روز و س��اعت مق��رر در این آگه��ی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین م��اده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم ص��ورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. 
تاریخ انتشار:95/02/12  م الف: 28 عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک 

اردستان

تحدید حدود اختصاصی
2/177 شماره 1395/03/214643 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ 
قطعه ملک پالک شماره 5896 واقع در کوی کبودان اردستان یک اصلی 
دهس��تان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام 
آقای حسین توکلی طبا فرزند سید عباس و غیره )وراث مرحوم حشمت 
آغاجلوه( در جریان ثبت می باشد و  عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده اس��ت. اینک بنا به دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامب��رده تحدید حدود پ��الک مرقوم در روز یکش��نبه مورخ 
1395/3/16 س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلی��ه مجاورین اخطار می گ��ردد که در روز و 
ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین ماده 20 قانون ثبت از تاری��خ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف: 27 عصاری رئیس ثبت اسناد و 

امالک اردستان

اخبار کوتاهاخبار

دو مرد جوان که با ارس��ال تصاوير غيراخالقی و پيام های تهديد آميز 
برای دو دختر جوان مزاحم��ت ايجاد کرده بودند، توس��ط پليس فتا 

خراسان رضوی شناسايی و دستگير شدند.
 س��رهنگ اکب��ر آقابيگ��ی فرمان��ده انتظامی شهرس��تان نيش��ابور 
 اظهار داش��ت: در پی ش��کايت دو دختر جوان به پليس فت��ا مبنی بر

 مزاحمت های سايبری در شبکه اجتماعی line با ارسال فيلم و تصاوير 
غير اخالقی و پيام های تهدي��د آميز موضوع در دس��تور کار تيمی از 
ماموران اين فرماندهی قرار گرفت. وی افزود: کارشناس��ان پليس فتا 
پس از يک سری تحقيقات فنی در فضای سايبری، مزاحمان را که دو 
مرد جوان بودند شناسايی و با هماهنگی قضايی دستگير کردند. فرمانده 
انتظامی شهرستان نيشابور گفت: متهمان که نسبت فاميلی با شاکيان 
پرونده دارند در بازجويی های به عمل آمده ضمن اعتراف به بزه انتسابی 

انگيزه خود را خصومت خانوادگی عنوان کردند. 
فرمانده انتظامی شهرستان نيشابور با اشاره به معرفی متهمان به مقام 
قضايی بيان کرد: هرگونه مزاحمت و انتشار اکاذيب در فضای مجازی 
جرم محسوب می شود و با مجرمان در چارچوب قانون به شدت برخورد 

خواهد شد.

معمای جنايت سربريده شدن زن افغان پيش روی ماموران قرار گرفت.
 ماموران کالنتری 161 ابوذر در جريان تراژدی هولناکی قرار گرفتند 
و باحضور در خانه قديمی با جس��د زن ميانس��الی روبه رو شدند که با 
ضربات چاقو از پای درآمده و قاتل در مرحله آخر اقدام به بريدن س��ر 

مقتول کرده است.
 بدين ترتيب تيمی از مام��وران اداره 10 پليس آگاه��ی تهران همراه 
بازپرس منافی آذر از ش��عبه س��وم داس��رای امور جنايی تهران برای 

تحقيقات ويژه در صحنه جنايت حاضر شدند.
 ماموران در نخستي�ن اق�دام پی بردن�د ک�ه زن همساي�ه طبق�ه اول 
ساختمان با شنيدن صدای آب به طبقه باال رفته و با توجه به باز بودن در 
و روشن بودن تلويزي�ون، زن افغ�ان را ص�دا زده، ام�ا وقت�ی پ�اسخی 
نمی شود وارد خانه شده و با جسد غرق خون زن همسايه روبه رو شده 

است.
کارآگاهان با توجه به سالم بودن قفل در خانه و رفتن شوهر و فرزندان به 
محل کار و با وجود اينکه وسايل قيمتی داخل خانه سرقت نشده فرضيه 
آش��نا بودن قاتل را در تحقيقات خود به صورت ويژه مورد بررسی قرار 
دادند. بنا بر اين گزارش، بازپرس منافی آذر در اين مرحله دس��تور داد 
تا جسد زن ميانسال به پزش��کی قانونی منتقل شود و تحقيقات برای 
رديابی عامل يا عامالن اين جنايت هولناک در اداره 10 پليس آگاهی 

تهران ادامه دارد.

 مس��ئول روابط عموم��ي اداره کل دادگس��تري گيالن از رهايي ي��ک قاتل از 
قصاص نفس با گذشت خانواده مقتول در استان خبر داد.

 محمد رحيمي افزود: تمامي مقدمات براي اعدام يک قاتل آماده بود که خانواده 
مقتول در آخري��ن لحظات از خون فرزند خود گذش��ته و قاتل را بخش��يدند. 
وي اظهارکرد : محکوم که به اتهام قتل عمدي به قصاص نفس محکوم ش��ده 
بود با تالش و کمک دس��تگاه قضايي استان، ش��عبه ويژه شوراي حل اختالف 
دادگستري گيالن و وساطت و رايزني با خانواده مقتول رهايي يافت.وي يادآور 
شد: اين قاتل قريب به هشت سال قبل در يک درگيري با ضربات شیء سخت و 

نوک تيز مقتول را در يکي از شهرستان هاي استان از پاي درآورده بود.
از بدو تش��کيل شعبه ويژه صلح و س��ازش ش��وراي حل اختالف در استان که 
اعضاي آن از معتمدين و افراد ذي صالح مي باشند تاکنون شش پرونده قصاص 

به مصالحه و سازش ختم شده است.

پدر خش��مگين برای آرام کردن پس��ر دوماهه اش، او را طوری ت��کان داد که 
کشته شد. »سين جان مايکل مالندر« 23 ساله که با همسر و فرزندش در ولز 
زندگی می کرد، بعد از يک شيفت س��نگين کاری در خانه با نوزادش تنها ماند 
 درحالی که همسرش برای تدارک يک ميهمانی از خانه خارج شده بود.اين مرد

 23 ساله که قصد داشت استراحت کند وقتی نتوانست پسرک را آرام کند آنقدر 
در آغوشش تکانش داد که کودک خردس��ال از هوش رفت. »سين جان« که 
حسابی ترسيده بود برای کمک به خانه همسايه رفت و کودک را به بيمارستان 
رساند اما پزش��کان اعالم کردند او دچار آسيب مغزی شده و جان باخته است.

با اعالم مرگ اين نوزاد، پدر به اتهام کودک آزاری و قتل دس��تگير ش��د، اما او 
در همه جلسات محاکمه اتهام قتل را نپذيرفت.محاکمه اين مرد ادامه دارد.

مدير روابط عمومی س��ازمان آتش نش��انی و خدمات ايمنی شهرداری کرج از 
نجات س��ه چوپان از رودخانه خبر داد.  سيد جواد موس��وی در اين باره گفت: 
حادثه گرفتارشدن س��ه چوپان به همراه گله شان به س��امانه 125 کرج اطالع 
داده شد که در پی آن ستاد فرماندهی آتش نش��انان چهار ايستگاه را به همراه 
قايق و تجهيزات امداد و نجات در آب را به محل حادثه واقع در جاده ش��هريار، 
هفت جوی، انتهای خيابان دامداران اعزام کرد.  وی با اش��اره به حضور عوامل 
آتش نش��انی در محل اف��زود: پس از حضور آتش نش��انان در محل مش��اهده 
ش��د که اين س��ه چوپان گله ش��ان را به چرا برده، اما ناگهان در ميانه رودخانه 
محبوس ش��ده بودند که بالفاصله تيم های عملياتی با تقس��يم شدن به چند 
گروه عمليات نجات س��ه چوپان را آغاز ک��رده و آنان را به بي��رون از رودخانه 
 منتقل کردند.  موس��وی ادامه داد: سپس عوامل آتش نش��انی با نجات بيش از

 90 راس از گوس��فندان که در ميانه رود گرفتار بودند آنها را به چوپانان تحويل 
دادند.  مدير روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری کرج 
مدت انجام عمليات آتش نشانان در اين حادثه را بيش از سه ساعت اعالم کرد و 

گفت: آتش نشانان حوالی ساعت 16 به عمليات خود خاتمه دادند.

عاقبت ارسال تصاویر
Line غيراخالقی در

تراژدی هولناک زن افغان

رهایي از قصاص با بخشش اوليای دم

نوزاد پسر قربانی خوش خوابی پدر

نجات 3 چوپان از ميان رودخانه   برخی از افراد س��ود جو با ارس��ال يک بداف��زار در قالب
 فايل پيوس��ت تبريک روز معلم س��عی دارند به نوعی با 
 نفوذ به سيستم قربانی به اطالعاتی مثل رمز های بانکی، 
رمز های ورود به حس��اب های کاربری وغيره دست پيدا 
کنند .س��رهنگ دوم علی رضا آذردرخ��ش رييس اداره 
پيشگيری از جرائم سايبری پليس فتا ناجا گفت: با توجه 

به قرارگرفت��ن در  روز معلم و ايجاد ش��ور و 
شوق دانش آموزان و دانشجويان عزيز جهت 
هر چه باشکوه تر برگزار کردن اين مراسم، 

بازار خريد های اينترنت��ی و کادوهايی 
که ب��ه اين منظ��ور در س��ايت های 

فروش��گاهی ارايه می شود بسيار 
داغ ت��ر از قبل خواهد ش��د. وی 
تصريح کرد: متاسفانه برخی از 
افراد سود جو از اين مناسبت به 
نفع خود استفاده کرده و ضمن 

معرفی خود به عنوان حاميان امر 
آموزش، اقدام به طراحی سايت های 

مختلف با اي��ن موضوع کرده که 
گاهی فعاليت غير مجاز نيز دارند.
 اين مق��ام مس��ئول ادام��ه داد:

 پيش بينی می شود برپايی سايت های فروشگاهی 
با موضوع معل��م و تجليل از اين عزيزان افزايش داش��ته 
باشد. س��ايت های فروش��گاهی که برخی از آنها با هدف 
کالهبرداری از هموطنان طراحی ش��ده و سعی  دارند از 
حساب های بانکی کاربران برداشت غير مجاز انجام دهند. 
وی با اشاره به طراحی سايت های فروشگاهی جعلی گفت: 
برخی از س��ايت ها اقدام به طراحی درگاه های پرداخت 

جعلی نموده و با استفاده از اين صفحات جعلی که به ظاهر 
شبيه به درگاه اصلی است سعی می کنند اطالعات مهم 
بانکی کاربران را به س��رقت ببرند. سرهنگ آذردرخش 
تاکيد کرد: کاربران عزيز مراقب اين گونه سايت ها باشند 
و حتما خودش��ان آدرس س��ايت مورد نظر را در آدرس 
ب��ار تاي��پ 

 نمايند و از رفتن به لينک هايی که در
 شبکه های اجتماعی و يا سايت های ديگر ارايه شده است 

خودداری کنند.
اين مقام مسئول تاکيد کرد: دانش آموزان و خانواده های 
گرامی بايد دقت داشته باشند در صورت خريد اينترنتی 
حتما به اصالت سايت فروش��گاهی و داشتن نماد اعتماد 

الکترونيک اطمينان داشته باشند.

س��رهنگ آذردرخش اف��زود: يکی ديگر از ش��گردهای 
کالهبردارانه که معلمان را درگي��ر خواهد کرد دريافت 

پيام های تبريک از جانب برخی از افراد سودجو است.
رييس اداره پيشگيری از جرائم س��ايبری پليس فتا ناجا 
افزود: اين نوع از کالهبرداری از طريق ارس��ال پيام های 
مختلف از طريق ايميل، يا ش��بکه های اجتماعی به يکی 
از راه کارهای کم هزينه و مناسب تبديل شده است.  
شبکه های اجتماعی و پس��ت های الکترونيک اين 
قابليت را برای معلمان عزيز فراهم آورده است 
که پيام های تبريک دانش آموزان خود را 
به سادگی دريافت نمايند. دانش آموزان 
نيز سعی می کنند با ارسال پوستر ها و 
کارت های تبريک اي��ن روز را با معلم 

خود جشن بگيرند.
سرهنگ آذردرخش در توصيه به معلمان 
عزيز گفت: نکته ای که بايد در اينجا به آن 
اشاره کنيم صحت ايميل های دريافتی است. 
آيا ايمي��ل دريافتی حتم��ا از جان��ب دانش آموز 
شما می باش��د؟ بنابراين معلمان عزيز بايد دقت داشته 
 باشند حتما به فرس��تنده پيام دقت کرده و از باز کردن

 ايميل های ناش��ناس خودداری کنند. وی تاکيد کرد: 
برخی از افراد با ارسال يک بدافزار در قالب فايل پيوست 
تبريک روز معلم س��عی دارند به نوعی به سيستم قربانی 
نفوذ کنند. اين فايل پيوس��ت می تواند حاوی کيالگر و 
يا بدافزار دسکتاپ فيشينگ باش��د که در اين صورت به 
محض نفوذ به سيستم قربانی، مجرم می تواند به اطالعات 
 بس��يار مهمی از قربانی دس��ت پيدا کند. اطالعاتی مثل 
رمز های بانکی، رمز های ورود به حساب های کاربری  و....

بمب گذار ش��وخ طبع قالبی پ��س از تهديد ب��ه انفجار 
ساختمان شبکه تلويزيونی بالتيمور و آماده باش پليس، 
به جای کمربند انفجاری يک جعبه شکالت از زير لباس 

درآورد و به همه نشان داد!
 اين مرد جوان که هويتش فاش نشده در حالی که لباس 
يک عروسک خارپش��ت را به تن کرده و عينک دودی و 
ماسک بر صورت داش��ت وارد البی ساختمان تلويزيونی 
FOX45 ش��د و اعالم کرد بمب��ی به هم��راه دارد که به 
کمرش بسته اس��ت. کارکنان وحشت زده ساختمان که 
س��يم های کمربند انفجاری مرد را ب��ه خوبی می ديدند 
در تماس با پليس، گارد ويژه را به محل کش��اندند. اين 
آماده باش در حالی ادامه داشت که بمب گذار شوخ طبع 
با در دست داش��تن يک کارت حافظه ادعا کرد اطالعات 

محرمانه ای در اختيار دارد. ب��ا ورود پليس و جايگزينی 
آنها مرد جوان ناگهان به س��مت کارکنان وحش��ت زده 
س��اختمان رفت و از زي��ر پيراهنش جعبه ش��کالتی را 
که سيم پيچ ش��ده بود درآورد و به همه نش��ان داد و از 
ساختمان خارج شد.  مأموران پليس که سعی در متوقف 
کردن اين مرد و کنترل منطقه داش��تند چندين بار در 
بلندگوی خود از اين بمب گذار تقلبی خواس��تند تسليم 
ش��ود اما او توجهی نکرد. مرد جوان که پس از رو کردن 
جعبه بمب س��اختگی اش باز هم به نماي��ش خود اصرار 
داشت در آخر با ش��ليک يکی از تک تيراندازهای پليس 

مجروح و به اين وسيله زمينگيرش کردند.
 با توجه به اينکه احتمال می رفت اين مرد بلوف زن بمبی 
همراه داشته باشد ربات بمب ياب پليس به صحنه وارد شد 

و شروع به گشتن لباس های اين مرد مجروح کرد و پس از 
بازرسی کامل بدنی به بيمارستان منتقل شد.

 بررس��ی کارت حافظه همراه اين مرد نشان داد که او به 
جای بمب گزارشی از عملکرد سياهچاله های کهکشانی 

همراه داشته است.

کارمند بانک، نجات دهنده خانواده ای شدموج گرفتگی 2 نفر براثر انفجار مين در قصرشيرین

انتقام بی رحمانه خانم کارمند از ریيسش مع��اون سياس��ی و اجتماع��ی فرمان��داری 
قصرش��يرين گفت: انفجار ي��ک قبضه مين به 
جای مان��ده از دوران جنگ تحميل��ی در اين 

شهرستان منجر به موج گرفتگی 2 نفر شد.
نعمت اهلل نازپرورده افزود: در جريان اين حادثه 
يک دستگاه بولدوزر متعلق به شرکت پاکسازی 
مين در مسير قصرشيرين به خسروی در محل 
پاسگاه مرزی خسروآباد از توابع بخش مرکزی 
اين شهرس��تان با مين برخورد ک��رد که پس 
از انفج��ار، رانن��ده و سرنش��ين آن دچار موج 

گرفتگی شدند. 
وی اظهار کرد: مجروحان اي��ن حادثه پس از 
موج گرفتگی برای بهبود ش��رايط جسمانی به 
بيمارستان ابوالفضل العباس )ع( قصرشيرين 
انتقال يافتند و در جريان اي��ن حادثه بولدوزر 

نيز دچار خسارت شد.

نازپرورده بيان کرد: از ابتدای امس��ال تاکنون 
در شهرستان قصرش��يرين 6 مورد انفجار مين 
رخ داد که در س��ه انفجار در مجموع 11 راس 
گوس��فند که در منطقه در حال تعليف بودند 
تلف شدند و س��ه دس��تگاه بولدوزر متعلق به 
مرکز مين زدايی خسارت ديد و چهار نفر نيز در 

اين حادثه ها دچار موج گرفتگی شدند.
پارس��ال نيز در مجموع بر اثر 35 مورد انفجار 
مي��ن و مهمات به ج��ا مان��ده از دوران جنگ 
تحميلی در شهرستان قصرشيرين 6 تن کشته 

و 31 تن ديگر نيز مجروح شدند.
نيروه��ای نظامی، کش��اورزان، روس��تاييان، 
عش��اير منطقه و همچنين نيروهای پاکسازی 
 کننده مواد منفجره در مناط��ق آلوده به مين

 حادثه ديدگان را شامل می شوند.
همچنين پارسال به علت انفجارهای مين به جا 

مانده از دوران جنگ تحميلی به ماشين آالت 
کشاورزی و دس��تگاه های مين روب خسارت 
وارد شد و چند راس احشام عشاير منطقه نيز 

تلف شدند. 
جشن پاکسازی 700 هزار هکتار از زمين های 
آلوده به مين اس��تان کرمانشاه بهمن ماه سال 
91 با حضور مس��ئوالن برگزار ش��د، اما با اين 
وجود از آن زمان تاکنون چن��د مورد برخورد 
خودرو يا انسان با مين های باقيمانده از زمان 
جنگ تحميل��ی در نواحی مرزی اين اس��تان 

مشاهده شده است.
اکنون 2 ش��رکت مين زدايی وابسته به وزارت 
دفاع در قالب 12 گروه به استعداد 100 تن در 
مناطق آلوده قصرشيرين مش��غول بازنگری و 

پاکسازی اراضی آلوده به مين هستند. 
با وجود تالش ب��ی وقفه نيروهای پاکس��ازی 
ميدان ه��ای مين تاکن��ون تع��دادی از مردم 
مناط��ق م��رزی اس��تان کرمانش��اه ب��ه ويژه 
مرزداران، عش��اير و نيروهای پاکسازی اراضی 
آلوده به مين در شهرستان قصرشيرين در اثر 
برخورد و يا انفجار مين و مهمات به جا مانده از 
دوران جنگ تحميلی شهيد، جانباز، مجروح و 

معلول شده اند. 
قصرشيرين در غرب اس��تان کرمانشاه با بيش 
27 هزار نف��ر جمعي��ت دارای 186 کيلومتر 
مرز مشترک با عراق اس��ت که در زمان جنگ 
تحميلی 2 سال کامل در اشغال نيروهای بعثی 
عراق بود و جنگ هشت س��اله تحميلی از اين 
منطقه غربی کشورمان آغاز شد و آخرين نقطه 

پايان جنگ نيز در اين منطقه بود.

کارمند بان��ک با به خطر انداخت��ن جان خود در 
رودخانه خيرآباد، جان س��ه عض��و خانواده ای را 
که در ميان امواج رودخانه گرفتار ش��ده بودند، 

نجات داد.
 محمد صالح محمدی 32 ساله، کارمند بانک ملی 
شعبه شريعتی شهر دهدشت استان کهگيلويه و 
بويراحمد است. او خود را به آب رودخانه خيرآباد 
در مسير راه دهدشت � گچساران انداخت و جان 

مردی همراه دو کودکش را نجات داد.
اين کارمند فداکار درب��اره روز حادثه می گويد: 
روز حادثه برای اس��تراحت همراه دوس��تم کنار 
رودخانه توقف کرديم. دوس��تم در خودرو ماند و 
من در حاشيه رودخانه در حال قدم زدن بودم که 

متوجه افتادن دختر و پسری خردسال به داخل 
رودخانه شدم.

وی اضافه ک��رد: مادر خان��واده فري��اد می زد و 
دستپاچه بود. نمی دانست چگونه بايد فرزندانش 
را نجات دهد که برای نجات کودکان به داخل آب 

رودخانه پريدم.
بچه ها دست و پا می زدند. ش��ناکنان خودم را به 
پسر خانواده رساندم و او را در ميان امواج رودخانه 
نجات دادم و به س��احل رس��اندم. بعد دوباره به 
داخل رودخانه بازگشتم تا دختر خردسال را که 
ميان امواج دس��ت و پا می زد، نجات دهم.همان 
موقع پدر خان��واده که متوجه ماجرا ش��ده بود، 
سراسيمه به سمت مان آمد و به داخل رودخانه 

پريد؛ اما او نيز در ميان امواج رودخانه گرفتار شد.
مرد نجات دهنده تصريح کرد: در اين لحظات به 
جان خودم فکر نمی ک��ردم و هدفم فقط نجات 
جان آنها ب��ود. بعد دختر خردس��ال و پدرش را 
نج��ات دادم. به س��ختی خ��ودم را از آب بيرون 
کش��يدم. همان موقع که پ��در و دو فرزندش را 
نجات دادم، م��ادر خانواده دس��تبند طاليش را 
همراه مقداری پول برايم آورد تا از من تشکر کند 

که قبول نکردم. 
من برای رضای خدا اي��ن کار را کردم. خانواده ام 
چند روز پي��ش از طريق تماس اي��ن خانواده با 
خانه مان برای تش��کر متوجه ش��دند که من چه 

کاری انجام داده ام.

 کارآگاه��ان پلي��س فت��ا ي��زد خانم��ی را که با 
هک س��ايت يک کارگاه توليد اسباب بازی اقدام 
به ارسال مطالب نادرست به مخاطبان کرده بود 

شناسايی و به دادسرا معرفی کردند.
 سرهنگ حس��ين رضايی اظهار داشت: چندی 
پيش بود که فردی با در دس��ت داشتن مرجوعه 
قضائی ب��ه اين پلي��س مراجعه و از هک ش��دن 
س��ايت مربوط به کارگاه توليدی اش توسط فرد 

ناشناسی طرح شکايت کرد.
 وی ادامه داد: ش��اکی در پليس فتا گفت که من 
يک کارگاه توليد اس��باب بازی دارم و به همين 
منظور سايتی را در فضای مجازی طراحی کرده و 
از آن طريق با والدين ارتباط برقرار کرده ام؛ مدتی 

است که فرد ناشناسی سايت ش��رکت را هک و 
اقدام به ارس��ال مطالب خالف واقع به مخاطبان 
 کرده است. س��رهنگ رضايی افزود: در بازجويی 
صورت گرفته از ش��اکی متوجه شديم که شاکی 
نرم افزار اجتماعی مورد نظ��ر و کاربردی خود را 
با شماره همراه اول فعال کرده است و تنها سرنخ 

پرونده اين شماره تلفن است.
 وی گفت: کارآگاهان پليس فتا با انجام تحقيقات 
الزم متوجه ش��دند که خط موردنظر مربوط به 
فردی س��اکن يکی از محالت شهر يزد می باشد 
که پس از هماهنگی با بازپرس پرونده، وی را به 

پليس فتا احضار کردند.
 رييس پليس فتا اس��تان يزد ادامه داد: با حضور 

اين فرد در پليس فتا وی اع��الم کرد که مهارت 
الزم برای کار کردن با سيستم کامپيوتر را ندارد 
و خط مورد نظر در اختيار دخترش اس��ت که به 
همين منظور دختر وی ني��ز به پليس فتا دعوت 

شد.
 س��رهنگ رضايی افزود: متهمه در پليس فتا به 
هک سايت ش��اکی اعتراف کرد و گفت: من قبال 
مدتی را کارمند شاکی بودم و به علت اين که مرا از 
کار بيرون کرده و دستمزد مرا پرداخت نکرده بود 

برای انتقام از وی دست به اين کار زدم.
 ريي��س پليس فتا اس��تان يزد يادآور ش��د: اين 
پرونده نيز پس از انجام تحقيقات الزم برای سير 

مراحل قانونی به دادسرا ارسال شد.

شوخی خطرناک با بمب شکالتی

کالهبرداری نامرئی در روز معلم
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گوناگون

 در س��ال 1950 میالدی در منطقه » تولوند « دانمارک، دو برادر 
به نام های ویگو و امیل که در حال کار کردن در معدن زغال سنگ 
بودند، در میان توده های زغال س��نگ، متوجه چهره یک انسان 

می شوند.
 آنها گمان می کنند، آنچه دیده اند باید جس��د فردی باش��د که 
به تازگی به قتل رسیده، زیرا خطوط چهره کامال مشخص و طبیعی 
بود. این جسد مومیایی در عمق50 متری زمین پیدا شد. او کاله 
مخروطی شکلی به سر داشت و به حالت چمباتمه روی زمین دراز 

کشیده و طنابی دور گردن او پیچیده شده بود.
محققین دریافتند که ای��ن مومیایی به400 س��ال قبل از میالد 
مس��یح )ع( تعلق دارد و به دوره ای که آن را عصر آهن می نامند، 

بازمی گردد. این گزارش در ادامه می آورد، مواد موجود در خاک 
و زغال س��نگ و کمبود اکس��یژن، باعث ش��ده تا جسد طبیعی 
مومیایی ش��ود. تحقیقات نش��ان داد که مومیای��ی مردی حدود 
چهل ساله بوده که قدی 161سانتیمتری داشته است. با آزمایش 
محتویات معده او دریافتند که او حدود 12 تا 24 س��اعت قبل از 
مرگ، سوپی محتوی سبزیجات و دانه های خوراکی خورده و در 
زمان مرگ گرسنه بوده است. در مورد طناب دور گردن او نیز دو 
دیدگاه وجود دارد؛ یا او را به دلیل جرمی که مرتکب شده است، به 
دار آویخته و جسدش را درون معدن زغال سنگ دفن کرده اند یا 
او مرد ثروتمندی بوده که طبق  آداب و رسوم مردم اسکاندیناوی 

باستان با او رفتار شده است!

م�واد الزم:س��س بروکل��ی 1 
پیمان��ه، فیل��ه ماه��ی 2 عدد،پیاز 
خرد ش��ده 1 عدد،ماس��ت چکیده  
1 پیمان��ه، اس��فناج200 گ��رم، 
خمی��ر پیتزا 2 عدد، نم��ک و فلفل 
 و روغ��ن  زیتون ب��ه می��زان الزم. 
م�واد الزم برای س�س پیتزای 
س�بز با ماهی:کل��م بروکلی400 
گرم، س��یر رنده شده3 حبه ریحان 
 و بادام به مقدار الزم، پودر آویش��ن

 1 قاش��ق چایخ��وری، آب  لیموی 
تازه1 قاشق سوپخوری، نمک، فلفل وروغن زیتون به میزان الزم.

طرز تهی�ه: در یک تابه روغ��ن بریزید و فیل��ه ماهی خرد ش��ده را به 
 کمی نمک و فلفل آغش��ته کنید و داخل تابه س��رخ کنی��د. برای تهیه

 س��س بروکلی، در یک قابلمه 1 پیمانه آب بریزید و داخل آن 1 قاشق 
چایخوری نمک بریزید و آن را روی حرارت قرار دهید، سپس بروکلی ها 

را داخل آن به مدت 3 دقیقه قرار دهید تا نرم شوند.
در غذا س��از یا مخلوط کن بروکلی را همراه با س��یر، ریحان، آویش��ن، 
 بادام و آبلیمو بریزید. مقداری نمک و فلفل هم اضافه کنید. دس��تگاه را 

روشن کنید تا مواد خمیر شوند.
 در انتها روغن زیتون را بریزید و دوباره دس��تگاه را روش��ن کنید. فر را 
با دمای180 درجه س��انتی گراد گرم کنید. خمیر پیتزا را روی س��طح 
تمیزی قرار دهید، سپس یک الیه از سس بروکلی روی خمیر بریزید و 
آن را روی کل سطح آن پخش  کنید. پیاز خرد شده و تکه های ماهی را 
روی آن قرار دهید. مقداری نمک و فلفل و روغن زیتون روی مواد بریزید، 
 س��پس پیتزا را به مدت10 دقیقه داخل فر دهید. بع��د از اینکه پیتزا را 
از فر درآوردید، اسفناج خرد شده و مقداری روغن  زیتون روی آن بریزید 

و سرو کنید.

امکان سفر و بازدید از نقاط جدید در اقصی نقاط جهان برای تعداد بسیاری 
از مردم وجود ندارد ولی از طرفی جهانگردان کلیه تجربه ها و تصاویر مربوط 
به سفرهای خود را با اس��تفاده از وبالگ ها و شبکه های اجتماعی در اختیار 
عالقه مندان قرار می دهند. سفر بهترین راه برای کشف ناشناخته ها و کسب 
تجربه است ولی همه افراد از چنین امکانی برخوردار نیستند. خوشبختانه، 
 جهانگردان و عالقه مندان س��فر کلیه مش��اهده ها و تجربه های سفر خود را 
از طریق شبکه های اجتماعی و وبالگ ها در اختیار عموم قرار می دهند و برای 

انجام این کار نیازمند برنامه ها، ابزارها و اپلیکیشن های گوناگونی هستند. 
در ادامه به برخی از نرم افزارها و اپلیکیش��ن های مورد عالقه وبالگ نویسان 

سفر خواهیم پرداخت.
  napseed: گر دوس��ت دارید که عکس های خ��ود را در دوربین ویرایش 
کنید، این نرم افزار بهترین راه حل است. از جمله ویژگی های منحصر به فرد 
این نرم افزار، تبدیل عکس های ساده و معمولی به تصاویری زیبا و جذاب است.

Post Planner: برنامه ای کامل برای مدیریت کلیه حساب های موجود 
در شبکه های اجتماعی است.

Facetune: برنامه ای مناسب برای گرفتن عکس های سلفی و پرتره است.
"Superimpose: نرم اف��زاری خالق و مبتکر که به ش��ما اجازه می دهد 

تا عکس هایی زیبا و منحصر به فرد تهیه کنید.
"Google Analytics: وبالگ نویس��ی منحصر به افراد حرفه ای نیست، 
بلکه با استفاده از این نرم افزار می توانید محیطی کامال ساده و دوستانه برای 

خانواده و دوستان فراهم کنید. 
در این لیست به برخی از برنامه ها و اپلیکیشن های مورد عالقه جهانگردان 

وبالگ نویس پرداختیم و بدیهی است که این فهرست کامل نیست! 
به عنوان مثال، برنامه ها یا ابزارهای دیگری مانند GoPro، مونوپاد سلفی 
یا حساب های کاربری در شبکه های مختلف اجتماعی برای انتشار تصاویر، 

خاطره ها یا تجربه های سفر وجود دارند.

برای تمیز کردن نقاش��ی های 
روی کاغذ نیاز اس��ت ابتدا نوع 
رنگ آن را تش��خیص دهید و 
بدانی��د برپای��ه آب اس��ت ی��ا 
حالل شیمیایی. برای دانستن 
آن کافی اس��ت روی قس��مت 
کوچکی از حاشیه نقاشی یک 
دس��تمال مرطوب بکشید اگر 
 پاک ش��د یعنی نقاش��ی شما 

بر پایه آب اس��ت و برای تمیز کردن آن کافی اس��ت از یک چوب گرد گیری 
کمک بگیرید. نقاشی رنگ روغن خیلی مقاوم تر از نقاشی روی کاغذ است، اما 
اگر آن هم در معرض نور خورش��ید قرار بگیرد تغییر رنگ می دهد. پس بهتر 
 اس��ت برای آنها شیش��ه در نظر بگیرید تا مانع از تابش نور مستقیم خورشید 
به آنها شوید. برای نقاشی هایی که رنگ شان بر پایه آب نیستند، استفاده از یک 
پارچه نخی نم دار کافی است تا آن را به سادگی تمیز کند. فقط مراقب باشید که 
قسمت های رنگ نشده کاغذ را خیس نکنید چرا که باعث می شود لکه های 

آب روی آنها باقی بماند.
 نکات کلیدی در نگهداری تابلوهای نقاشی:

- برای گردگیری تابلوها از برس��ی نرم و خش��ک اس��تفاده کنید و بهتر است 
تابلوهای نقاشی را در محیط های مرطوب مانند حمام یا در نزدیکی آشپزخانه 

نصب نکنید. 
-  بهترین راه برای از بین بردن لکه های آب روی حاشیه تابلوها استفاده از آب و 
صابون و مسواک است، توجه داشته باشید که تمام حاشیه آن را تمیز کنید زیرا 

اگر تنها قسمت های لکه دار را پاک کنید باعث می شود بزرگ تر دیده شود.
- هزینه ساخت یک قاب سفارشی چندان مقرون به صرفه نیست، بهتر است 
برای حاشیه نقاشی خود یک کاغذ با اندازه استاندارد تهیه کنید تا استفاده از 

قاب های آماده برای آن مقدور باشد.

 » شاکی « عنوان نمایشنامه ای
به قلم » ص��ادق عاش��ورپور « 
اس��ت که نشر » نیس��تان « آن 
را به نمایشگاه بین المللی کتاب 

تهران می برد.
صادق عاش��ورپور در عرصه هنر 
وادبیات نمایش��ی نویس��نده و 
محقق شناخته شده ای به شمار 
می رود. بخش قاب��ل توجهی از 
شهرت عاش��ورپور در سال های 
گذش��ته به دلیل پژوهش هایی 
بوده ک��ه او درب��اره هنر نمایش 

ایرانی انجام داده و حاصل آن نیز در بیش از هشت جلد کتاب تاکنون 
منتشر شده است.

عاشورپور به دلیل عالقه و تالشش در کشف و احیا زیر و بم هنر نمایش 
سنتی ایران در سال های گذشته، نمایش های این مجموعه را نیز در 

چهارچوب هنر نمایش سنتی ایرانی نوشته است.
نمایشنامه شاکی از این مجموعه که با نقش آفرینی کاراکترهایی مانند 
سلطان و وزیر و میرغضب و گزمه ها و… نوشته شده اند، بهترین شاهد 
بر این مدعی است.  این نمایشنامه در اتمسفر ادبیات و فضاسازی های 
نمایشی سنتی ایران نوشته شده است و ش��خصیت پردازی های آن 
به گونه ای است که به فضای س��نتی ادبیات داس��تانی ایران وفادار 
مانده و در فضای آن گام برمی دارد. از س��وی دیگر داستان عاشورپور 
در این نمایش ها داس��تانی قدیمی نیست. او از بستر تاریخ برای بیان 
جدی ترین و ظریف ترین نقدهای سیاسی و اجتماعی خود بر منطق 
حکمرانی بر مردم یک سرزمین سخن به میان آورده و سعی دارد راز 
محبوبیت نداش��تن حاکمان در توده های مردمی را از طریق روایت 
داستان در الیه های مختلف فکری جامعه از جمله حاکمان، مشاوران، 

سربازان، مردم و… روایت کند.

ترسناک ترین سرسره شیشه ای دنیا 9 ابزار جالب برای وبالگ  نویسان سفر )2(

احداث نمازخانه به دس�ت ی�ک ارمنی 
برای مسافران ایرانی 

مس��یر » مق��ری « تنه��ا راه زمینی اس��ت که 
ارمنس��تان را به کش��ورمان وص��ل می کند که 

ارمنیان آن را » راه زندگی « می نامند.
 آن��ان می گوین��د وقت��ی در ده��ه90 میالدی 
کشورشان از اتحاد جماهیر شوروی مستقل شد 

این تنها راه تنفس شان بود.
در این مسیر رستوران های بسیاری وجود دارند 
اما قدیمی ترین رستوران این مسیر برای ایرانیان 
مسافر از بقیه رستوران ها آشنا تر است به ویژه با 
غذاهای حالل و نمازخانه کوچکش که یک سالی 
است صاحب ارمنی رس��توران برای مسافران و 

رانندگان ایرانی آن را افتتاح کرده است.
این رستوران 25 سال قبل همزمان با استقالل 

 ارمنس��تان و برق��راری رواب��ط دیپلماتی��ک 
با جمهوری اسالمی ایران تاسیس شد. 

بی جهت نیست که بسیاری از ایرانیان و ارمنیان 
آن را رستوران دوستی می نامند.

صاحب این رستوران گفت: احداث این نمازخانه 
هدیه ای است از طرف خانواده من به ملت ایران.

در دوران حکومت کمونیس��تی اتحاد ش��وروی 
مساجد بسیاری در کش��ور ارمنستان ویران شد 
و تنها مسجد کبود ش��هر ایروان قربانی نفرت و 
کینه حاکمان وقت نش��د حاال عبادتگاهی دیگر 
در این کشور کوهستانی بر پایه احترام و دوستی 

سربرافراشته است.
 به گفته موس��س این نمازخانه او ب��ا این اقدام 
 س��عی کرده احترام عمیق خود و خانواده اش را 

به باور ها و ارزش های مردم ایران نشان دهد. 

کشف جالب در مورد سیاره ناهید
کاوشگر قدیمی ونوس اکسپرس اخیرا حقایق جالبی 
 را در مورد این سیاره آش��کار کرده و برخی فرضیات 

در مورد دما و تراکم آن را رد کرده است.
فضاپیمای ونوس اکس��پرس که نخستین ماموریت 
اکتشافی ناهید از سوی س��ازمان فضایی اروپا است، 
در سال 2005 به این سیاره رسید، اما پس از بررسی 
سیاره برای هش��ت س��ال و با محدود شدن سوخت 
آن، این فضاپیما در ژوئ��ن 2014 به داخل جو ناهید 

سقوط کرد. 
این یک فرصت منحصربه فرد ب��رای کاوش مناطق 
بررسی نش��ده ناهید از جمله جو باالیی و قطب های 

آن بود. 
  به گفته دانش��مندان، داده های نهایی ارس��ال شده 
از این سقوط مرگبار نشان داده است که برخی مناطق 

سیاره ناهید سردتر از تصورات پیشین است. 
 میانگین دمای این س��یاره، آن را ب��ه داغ ترین مکان 
در منظومه شمسی تبدیل کرده که دمای سطح آن 

به460 درجه سانتیگراد می رسد.  
 اکنون بر اس��اس داده های اخیر ونوس اکس��پرس، 
دمای جوی قطب س��یاره ناهید منف��ی 157 درجه 
سانتیگراد است. این دما از هر ناحیه در زمین سردتر 

بوده و70 درجه سردتر از تصورات پیشین است.   
این نتایج با توجه به موقعیت ناهید به عنوان گرم ترین 
س��یاره منظومه شمس��ی، ب��ه ش��دت هیجان انگیز 

هستند. 
  یک یافت��ه جالب دیگر ای��ن بود ک��ه منطقه قطبی

 تحت سلطه چیزی موس��وم به امواج گرانشی جوی 
است. با کاهش چگالی، این امواج در جو از ارتفاعات 

پایین به باال حرکت می کنند. 

راه اندازی وای فای رایگان در یک پیاده راه 
فرهنگی

 س��ید محمدعلی ثابت قدم، شهردار رش��ت با اشاره 
به اینکه ارایه خدمات الکترونیکی و فناوری می تواند 
تا حد چش��مگیری از حمل و نقل و ترافیک ش��هری 
جلوگیری کند، اف��زود: بس��یاری از ناهنجاری های 
جامعه از ترددهای ش��هری ش��کل می گیرد و فراهم 
آوردن یک بس��تر مناس��ب برای انجام فعالیت های 
الکترونیکی و هوشمند برای تبادالت سازنده و انجام 

فعالیت ها منجر به کاهش این آسیب ها می شود.
 ثابت قدم ادام��ه داد: با افتتاح چت��ر وای فای رایگان 
در بافت فرهنگی تاریخی مرکزی شهر رشت بسیاری 
از ش��هروندان که در این نقطه تردد می کنند امکان 

استفاده از اینترنت رایگان فراهم شده است.
 مدی��ر فن��اوری و اطالع��ات ش��هرداری رش��ت هم 

در این مراسم گفت: ش��هروندان مخاطبین اصلی در 
ارایه خدمات هستند و شهر الکترونیک بدون شهروند 
الکترونیک معنا و مفهوم اصلی خود را نخواهد داشت.

علیجانی با بیان اینکه پیاده راه فرهنگی رش��ت محل 
 تردد ش��هروندان و بس��تر کالبدی ش��هر محس��وب 
می ش��ود، افزود: وای ف��ای اینترنت رای��گان در این 
محدوده محیط مناسب و امنی را برای انجام بسیاری 
از فعالیت های الکترونیکی شهروندان فراهم می کند.

شاکی 

در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله :
 کس��ی که نم��از را از وقت��ش تاخیر بین��دازد، 
) فردای قیامت ( به شفاعت من نخواهد رسید.
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تابستان امسال یک سرسره شیشه ای که با ارتفاع300 متر باالتر از سطح 
زمین در شهر لس آنجلس قرار دارد، بیرون بلندترین ساختمان ساحل 
غربی آمریکا ساخته خواهد شد. این سرسره هوایی به شما نمایی از شهر 

را می دهد در حالی ک��ه بین طبقات هفتادم و ش��صت و نهم برج روی 
شیشه با ضخامت 3 سانت سر می خورید. هزینه بلیت برای باال رفتن و 

بازدید از این سرسره 25 دالر و برای سر خوردن 8 دالر است. 

کشف مومیایی تولوند  در معدن زغال سنگ
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