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شهرداری دولت آباد 

علیرضا اطهری فر- شهردار دولت آباد 
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ریی��س جمهور با بی��ان اینکه فرهن��گ در راس امور 
و قدرت ب��زرگ بین المللی ماس��ت، گف��ت : کتاب و 
فرهنگ، قدرت نرم ما و وس��یله ارتباط��ی با ملت ها و 
دنیاهای دیگر است.  حجت االس��ام حسن روحانی 
در مراسم افتتاحیه بیست و نهم نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران گفت: خوشحالم امروز در جمع اصحاب 
قلم، اندیش��مندان، فرهیختگان و ناش��ران در واقعه 
مهم ساالنه که بیست و نه سال است برگزار می شود 
و آن نمایش��گاه بین المللی کتاب است، حضور دارم. 
وی افزود: از همه نمایندگان کش��ورهای خارجی به 
ویژه کشور دوس��ت و همسایه روس��یه و آقای پوتین 
که نماینده ویژه خود را به نمایشگاه اعزام کرده و نیز 
مس��ئوالن، نمایندگان مجلس، علما، شهردار تهران 

و نمایندگان مردم در شورای شهر تشکر می کنم...

حذف یارانه براساس محل زندگی؛ 

خط فقر 3 میلیون تومان شد؟
W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

 اس��تاندار اصفهان گفت: اولویت نخس��ت استان 
ایجاد کری��دور علم و فن��اوری بوده و قرار اس��ت 
منطقه شهری اصفهان شامل بخشی از اصفهان، 
شاهین ش��هر، خمینی ش��هر و ش��هرک علمی و 
تحقیقاتی موجود در این کریدور قرار گیرد. رسول 

زرگرپور در کارگروه تخصصی سلول های بنیادی 
اس��تان اصفهان اظهارداش��ت: اصفهان در زمینه 
سلول های بنیادی در کشور پیش��گام بوده، ولی 
هم اکنون با جایگاه اصلی و قابل انتظار خود فاصله 

گرفته است. وی با اشاره به اینکه ...

استانداراصفهان عنوان کرد:

ایجاد کریدور علم و فناوری 
اولویت نخست استان اصفهان
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اصفهان بستر مناسبی برای 
شکوفایی میراث ناملموس دارد

روحانی در افتتاحیه نمایشگاه کتاب:

فرهنگ در رأس امور است

اصفهان به قاب خندوانه 
می رود

 صدور کارت پایان خدمت برای 
بی سوادان ممنوع شد

استانداردهایی که سپاهان برای 
انتخاب مربی دارد

اللهیاری خبر داد:

تسهیالت میراث فرهنگی برای 
احیای هنرهای رو به فراموشی

12

zayanderoud8108@gmail.com         Society, Cultural Newspaper      No. 1852   May 04 . 2016   16 Pages

چهار شنبه  15  اردیبهشت    1395 | 26 رجب   1437      شمار ه  1852 | 16  صفحه  |    قیمت:1000 تومان
روزنامه فرهنگی ، اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی



روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى | شماره 1852 |چهارشنبه 15  ارديبهشت 1395 | 26 رجب 1437

Society.ultural  Newspaper No.1852 | May 04.2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

رييس جمهور با بيان اينكه فرهنگ در راس امور و قدرت بزرگ بين المللى ماست، 
ــيله ارتباطى با ملت ها و دنياهاى ديگر  گفت : كتاب و فرهنگ، قدرت نرم ما و وس

است.
ــم افتتاحيه بيست و نهم  به گزارش مهر، حجت االسالم حسن روحانى در مراس
ــحالم امروز در جمع اصحاب قلم،  نمايشگاه بين المللى كتاب تهران گفت: خوش
انديشمندان، فرهيختگان و ناشران در واقعه مهم ساالنه كه بيست و نه سال است 

برگزار مى شود و آن نمايشگاه بين المللى كتاب است، حضور دارم.
وى افزود: از همه نمايندگان كشورهاى خارجى به ويژه كشور دوست و همسايه 
ــرده و نيز  ــگاه اعزام ك ــده ويژه خود را به نمايش ــيه و آقاى پوتين كه نماين روس
مسئوالن، نمايندگان مجلس، علما، شهردار تهران و نمايندگان مردم در شوراى 

شهر تشكر مى كنم.
ــته ــال هاى گذش ــگاه كتاب بعد از دو مكان كه در س ــى ادامه داد: نمايش روحان

جا به جا كرد در نهايت به سر منزل و مقصد نهايى خود رسيد.
رييس جمهور گفت: خوشحالم امروز نمايشگاه آغاز به كار كرد، از شهردار تهران و 
دست اندركاران امر كه اين بناى بسيار بزرگ و زيبا را براى برگزارى نمايشگاه ها 
به وجود آوردند آن هم در اين مكان بسيار مناسب و در جوار حرم امام راحل (ره) 

تشكر مى كنم و اميدوارم قدم خير و مباركى براى كشور عزيز ما باشد.
ــده ايم گفت:  ــاره به اينكه وارد صحنه و صفحه جديدى از تاريخ ش روحانى با اش

دنياى امروز ما با دنياى قبل از برجام كامال متفاوت است.
ــته و از زمانى كه آثار اين مذاكرات فشرده و  ــال گذش وى افزود: در طول يك س
طوالنى مشخص شده هر وقت مقامات كشورهاى خارجى به ايران مى آيند بخشى 
ــن به ابعاد جديدى  ــه مذاكرات اختصاص مى دهند و م از صحبت هاى خود را ب

توجه ام جلب مى شود.
ــتم اما مقاماتى  ــرد: در همه دوران مذاكرات حضور داش رييس جمهور تصريح ك

كه از بيرون به آن نگاه مى كنند زيبايى هاى جديدى از آن برداشت مى كنند.
ــود و ديگرى شكست  روحانى با بيان اينكه معموال در مذاكرات يكى پيروز مى ش
مى خورد، گفت: مذاكرات برجام مذاكراتى بود كه به نفع ما و به نفع طرف مقابل، 

منطقه و جهان انجام شد.
وى افزود: امروز اين همه شركت هاى خارجى كه به ايران مراجعه مى كنند و اين 
ــمت كشور سرازير شده،  همه مقامات خارجى و اعتبارات بانكى خارجى كه به س

نشان مى دهد كه موفقيت مذاكرات به نفع همه بوده است.
روحانى خاطرنشان كرد: اگركشورى در ايران يك كار عظيم زيربنايى را مى سازد، 
ــويم. برخى از پروژه ها وجود دارد  ــور نفع مى برد، هم ما منتفع مى ش هم آن كش
ــد، 40 تا 50 سال به طول  ــرمايه گذارى خارجى در آن نباش كه اگر شركت و س
مى انجامد، ولى سرمايه گذارى خارجى باعث مى شود كه آن پروژه طى 5 سال به 

بهره بردارى برسد.
ــئله همان است كه از ابتدا گفته شد، يعنى اين  رييس جمهور تاكيد كرد: اين مس
مذاكرات پايانش برد-برد بود. البته در منطقه ما يكى دو كشورى هستند كه خيلى 
از برجام احساس ضرر مى كنند. به هر حال صد و هشتاد و چند كشور نفع مى برند 

ولى ممكن است چند كشور هم ضرر كنند؛ اين طبيعت دنياست.
ــر روز به دنبال  ــتند و ه ــور خيلى عصبانى هس ــرد: اين چند كش وى تصريح ك
ــن موفقيت را به  ــزرگ ايران كه اي ــان دارم ملت ب ــكنى اند، اما من اطمين كارش
ــير با همان توان و قدرت توافق را ادامه خواهند  هدف رسانده است، در ادامه مس

داد.
ــه تعهدات ايران  ــالمى ايران و ب ــت: امروز دنيا كامال به جمهورى اس روحانى گف
اطمينان دارد، به نظر من آنچه اهميت دارد اعتماد جهانى است. همچنين آنچه 
مهم است اعتماد بين دولت و مردم است. اعتماد يك سرمايه اجتماعى در داخل 

كشور و يك سرمايه بين المللى در سطح جهانى است.

ــفر مى كنند و  ــه ايران س ــاى جمهور ب ــه امروز روس ــور گفت: اينك رييس جمه
ــال ديگر انجام مى شود به  قراردادهاى بلندمدتى كه بازپرداخت آن 10 تا 15 س
امضا مى رسانند، به معناى اعتماد جهانى به ايران است. وقتى كشورى مثل ايران 

وعده اى به دنيا مى دهد، بر وعده خودش تا آخر مى ايستد.
ــل كردند و بر ملت  ــال جنگ را بر ما تحمي ــانى كه 8 س وى گفت: ما حتى با كس
خودشان و بر ملت ايران جنايت انجام دادند، امروز يك صلح اجتماعى و سياسى 
انجام داديم. البته از نظر حقوقى هنوز صلح تحقق پيدا نكرده است و هنوز در دوران 
آتش بس هستيم. امام (ره) فرمودند صلح ما صلح واقعى است و حتى اگر به قاتل و 

دشمنمان وعده داديم، به وعده خود عمل خواهيم كرد.
روحانى ادامه داد: در آن دوران يك عده در گوشه و كنار مى گفتند فعال آتش بس را 
مى پذيريم تا در فرصت مناسب كارهاى ديگر را انجام دهيم، اما امام (ره) فرمودند 
اگر قاتل جدم اميرالمومنين همان شمشيرى كه در فرق او نواخت، نزد من به امانت 
بگذارد من آن را به او پس خواهم داد. ما اعتقاداتى داريم و بر مبناى اعتقادات بر 

وعده و امانت دارى خود وفادار خواهيم بود.
رييس جمهور تاكيد كرد: ما به عهد «راعى» هستيم. همان طور كه خداوند همه جا 
بر عهد خود وفا مى كند، ما هم هر جا كه عهد كرديم به عهد خود وفا خواهيم كرد.
ــده است، براى ادامه اين  وى تاكيد كرد: امروز كه فضاى جديد براى ما فراهم ش
ــاخت هايى نياز داريم، يكى از آن زيرساخت ها نيز همين مكان  فضا به يك زيرس
نمايشگاه بين المللى است. ما نياز داريم به نمايشگاهى كه بتوانيم محصوالت خود 

و ديگران را در آن عرضه كنيم.
ــت كه  ــى كتاب مكان تعاملى اس ــگاه بين الملل ــور ادامه داد: نمايش رييس جمه

نويسندگان و محققان مختلف در اينجا ديدار كرده و با هم تبادل فكر، فرهنگ و 
انديشه مى كنند.

روحانى افزود: اين جمعيتى كه از شهرهاى مختلف در 10 روز به نمايشگاه آمده 
و از آن بازديد مى كنند، رنج سفر را تحمل مى كنند چون جاذبه اين بوستان آنها 

را به خود جلب مى كند.
ــت كه معروفيت آن به مراكز علمى آن  وى گفت: امروز در جهان شهرهايى هس
است، جاذبه و آوازه آن شهرها به خاطر مراكز علمى و دانشگاه هاى آنجاست، وقتى 
ــهر به ياد نمى آيد بلكه ذهن  ــهر برده مى شود، مردم و چارچوب آن ش اسم آن ش

معطوف آن مركز علمى مى شود.
روحانى تصريح كرد: امروز شهرهايى هستند كه مركز فرهنگى براى ملت خود و 
گاهى سطح جهان هستند. با نمايش فيلم هاى مختلف و جايزه دادن به فيلم هاى 
برتر و اجراى موسيقى و نيز نمايشگاه هاى مهم نقاشى، عكاسى و ده ها هنر ديگر 

شهر به آن نام معروف مى شود.
ــاد فقط در صنعت، بنگاه هاى  رييس  قوه مجريه ادامه داد: ما فكر مى كنيم اقتص
بزرگ اقتصادى، كشاورزى و خدمات بانكى و بيمه اى است در حالى كه فرهنگ 
ــت كه مى تواند يك بازار اقتصادى  و صنايع مربوط به آن، خود يك بازار خالق اس

مهم براى مردم به شمار بيايد.
وى گفت: در تاريخ كشور ما نگاه كنيد، كتاب چه مشاغلى را در كنار خود به وجود 
مى آورد؛ خطاطى از كجا آمده است، كتاب نوشته مى شد و ده ها نفر خوشنويس 
از آن كتاب نسخه بردارى مى كردند و بر مبناى آن صنعت كاغذ حركت مى كرد. 
ــاب به وجود  ــيارى را در كنار همين كت ــاغل بس كتاب هاى خطى و قديمى مش

مى آوردند.
روحانى ادامه داد: اينها خصوصى بوده اند اما بعدها دولت وارد كار شد و برخى را به 
انحصار خود درآورد، زمانى كه سينما آمد به خاطر آن گيشه هاى مختلف به وجود 
آمد بنابراين در تمام بخش هاى هنر و فرهنگ مى توان اين امر را ديد، هنر مى تواند 

اشتغال ايجاد كرده و توليد را به حركت دربياورد.
ــى ببينيد چطور جامعه به حركت  ــگاه هاى نقاش رييس جمهور گفت: در نمايش
درمى آيد، تابلوها را به مسابقه و نمايش مى گذارند و مردم به تماشاى آنها مى روند، 

بايد به اقتصاد فرهنگ توجه كنيم.
وى عنوان كرد: ما فكر مى كنيم اقتصاد پولدار مملكت است و فرهنگ پيرمردى 
ــمت آن فرد پولدار دراز مى كند تا پول بگيرد؛ فرهنگ  ــتش را به س است كه دس

قدرت بزرگ بين المللى ماست.
روحانى با اشاره به اينكه اين فرهنگ است كه بين ملت ها ارتباط برقرار مى كند، 
ــايه  ــتند كه ايران را در س ــان كرد: بعد از قرن ها ملت هايى در دنيا هس خاطرنش
ــيناها، زكرياى رازى ها و  ــتان، حافظ، فردوسى، شعرا، علما، ابن س گلستان، بوس

فارابى ها مى شناسند.
ــيله ارتباطى با  ــاب و فرهنگ، قدرت نرم ما و وس رييس جمهور با بيان اينكه كت
ملت ها و دنياهاى ديگر است، عنوان كرد: كتاب به ما آرامش مى دهد و آرامش به ما 
آسايش، كتاب آرام كننده دل هاست و ملتى كه با كتاب انس دارد، قدرت تحليل 

باالتر، تعمق و تفكر بيشتر در مسايل دارد.
ــته  ــيم اگر انس با كتاب داش وى گفت: با كتاب، دنيا و حوادث را بهتر مى شناس
باشيم، قدرت ما در صحنه جهانى باالتر مى رود، قدرت يك ملت با خواندن، نوشتن 

و تأليف است.
روحانى افزود: در دنياى كتاب همه كسانى كه دست اندركار اين كار عظيم هستند 
ــت مى خواهند، امنيت و آزادى  ــتر نمى خواهند، از ما آزادى و امني از ما پول بيش

آنها را تضمين كنيد.
ــاره به اينكه رهبرى تاكيد كردند آنكه نقد مى كند، مشت  رييس قوه مجريه با اش
ــتگير نمى كنند و به زندان نمى برند، نقاد به  به سينه او نكوبيم، گفت: نقاد را دس
عنوان يك نعمت است البته كسى در پوشش نقد، دروغ نگفته و تهمت نمى زند. 
كسى كه دلسوزانه نقادى مى كند نبايد در نوشتار و شعرش در پيچ و خم گرفتار

 شود.
وى عنوان كرد: بارها به وزير فرهنگ و ارشاد گفته ام كه كارها را به صاحبنظران 
بسپاريد، كتاب قابل چاپ است يا نه، آن را به انجمن نويسندگان و ناشران واگذار 
ــان را به خوبى انجام مى دهند. اين گونه نباشد كه كار به  كنيد. اين نهادها كارش

دست يك كارمند دانشجو تصميم گيرى شود.
ــتر به نهادهاى مربوط و ناشران  روحانى گفت: همين كه نمايشگاه را هر چه بيش
واگذار كنيم، بهتر است چون آنها درست تشخيص مى دهند. نبايد دولت در همه 
جا دخالت كند بلكه دولت برنامه ريز است. البته مى تواند نظارت كند اما از طريق 

مردم صورت گيرد.
رييس جمهور افزود: كتاب بايد تراوش ذهن و انديشه و يك متفكر باشد اگر يك 
متفكر بخواهد قلم بر كاغذ ببرد صد جاى نظارتى به ذهنش خطور كند، كار پيش 

نمى رود.
ــم كنيم تا همه در  ــان كرد: بايد فضاى رقابت آزاد بدون رانت فراه وى خاطرنش

صحنه حاضر شده و به ناشران و مولفان كمك شود.
ــابرجام با كتاب و تعمق به سرانجام مى رسد، تنها  روحانى تاكيد كرد: فضاى پس
اقتصاد و دنياى سياست، هدف ما در برجام نيست بلكه فرهنگ در رأس امور است.
رييس جمهور در پايان خاطرنشان كرد: كتاب نور است و راه را نشان مى دهد، ما 
ــمت كتاب پيش برويم، به نفع خودمان و  را از گمراهى نجات داده و هر چه به س

نسل آينده خواهد بود.

كره شمالى هنوز از طريق برنامه تسليحات هسته اى خود جامعه بين المللى 
را به چالش مى كشد و اين كشور اكنون ممكن است به اندازه 20 بمب مواد 

هسته اى شكاف پذير داشته باشد.
 فعاليت مرتبط هسته اى كره شمالى كه بخشى از فعاليت هاى كيم جونگ 
اون، رهبر اين كشور در تقويت نفوذش در آستانه كنگره حزب كارگر حاكم 
به شمار مى رود، در سال جارى شدت گرفته است. اين كنگره قرار است در 

ششم ماه مه آغاز به كار كند.
اگر چه چهار آزمايش اخير كره شمالى به طريقى با شكست مواجه شدند، 
فعاليت هاى كلى كره شمالى در سال جارى تنش هاى منطقه اى را افزايش 
داده است و ناتوانى قدرت هاى بزرگ به خصوص اياالت متحده و چين در 

كاهش جاه طلبى هاى خطرناك كره شمالى را به تصوير مى كشد.
حتى تصميم ماه مارس شوراى امنيت سازمان ملل در اعمال تحريم هاى 
ــور با آن  ــمالى كه حتى چين متحد اصلى اين كش ــديدتر عليه كره ش ش
موافقت كرد، به نظر مى رسد تاثير چندانى نداشته است. ترديد هايى درباره  

تعهد چين در اجراى اين تحريم ها به جاى خود باقى است.
ــك ها براى كيم جونگ اون مايه شرمسارى  اين شكست ها در پرتاب موش
است و منجر به گمانه زنى هايى شده است كه او ممكن است پيش از كنگره 
ــدرت را تثبيت كند، به  ــت جايگاه خود در ق حزب جايى كه او اميدوار اس
انجام آزمايش هسته اى ديگر دست بزند. اين اقدام به طور اجتناب ناپذير 
ــتاب در گفت وگوهاى بين اياالت متحده و كره  به تحريم هاى بيشتر و ش

جنوبى در استقرار موشك هاى دفاعى در كره جنوبى منتج خواهد شد.
با اين كه تحريم ها مهم هستند و چين بيش از هر كشور ديگرى قدرت اين 
ــاس كند، تحريم ها به  را دارد كه باعث شود كره شمالى اثرات آن را احس

تنهايى براى كاهش تهديد كافى نيستند.
ــه و بى مالحظه اى مانند كيم جونگ اون  در تنگنا قرار دادن رهبر بى تجرب
خطرناك است و ممكن است به واكنش هاى حتى خطرناكى نيز بينجامد 
ــن با نتايج ــمت كره جنوبى يا ژاپ ــك به س ــانه رفتن يك موش مانند نش

 فاجعه آميز بالقوه.
ــره جنوبى،  ــراه با چين، ك ــرات اياالت متحده هم ــى نقطه نظ طبق برخ
ــاى مذاكرات با  ــراى احي ــود تا راهى ب ــور خواهند ب ــيه مجب ژاپن و روس
ــه اوباما  ــد. كابين ــمالى بيابن ــره ش ــته اى ك ــش برنامه هس ــدف كاه ه
ــت كه با  ــاى پنهانى داش ــمالى تماس ه ــارى با كره ش ــال ج در اوايل س
ــته اى  ــالح هس ــر خلع س ــه آيا ب ــورد اين ك ــالف در م ــه اخت ــه ب توج
ــردن صلح  ــن ك ــا روى جايگزي ــوند ي ــز ش ــكا) متمرك ــت آمري (اولوي
ــمالى) ،بى نتيجه ــره ش ــمى (اولويت ك ــده صلح رس موقت با يك معاه

 ماند.
ــت خود را پس از كنگره حزب حاكم  فرصت پيشبرد مذاكرات ممكن اس
ــان دهد. رابرت كارلين، تحليل گر پيشين سى آى اى و وزارت خارجه  نش
درباره كره شمالى معتقد است نشانه هايى وجود دارد كه كيم جونگ اون 
ــبت به بازدارندگى به اندازه كافى اطمينان حاصل كند و  ممكن است نس
توجه ها را به سمت اصالحات اقتصادى همراه با پيشنهاد صلح جديد تغيير 
دهد.اگر چيزى مانند اين رخ دهد كابينه اوباما بايد به اندازه كافى زرنگ و 
خالق باشد تا روى چنين پيشنهادى با وجود مشكالت آشكار رويارويى با 

كيم جونگ اون كار كند. 

كابينه اوباما و چالشى به نام
 تسليحات هسته اى كره شمالى

بين الملل

ــوراى اسالمى در ديدار با  على الريجانى رييس مجلس ش
رمضان عبداهللا دبيركل جبهه حماس،  اظهار داشت: اكنون 
يك به هم ريختگى سياسى در كل منطقه حاكم است و در 
اين ميان برخى از كشورها رفتارهاى دوگانه اى دارند و در 
ــطين دارند، اما بيشتر به  ظاهر رفتار كمك كننده به فلس

دنبال كسب پرستيژ از اين طريق هستند.
وى ادامه داد: انتفاضه مجال مهمى براى فلسطين است و 
بايد تالش كنيد تا اين جريان زنده بماند و انشاء اهللا خداوند 
ــت آوردن پيروزى به شما  در مسير اين انتفاضه تا به دس

كمك خواهد كرد.
ــطين با  رييس مجلس ادامه داد : مجاهدت هاى ملت فلس

يارى خداوند به زودى به ثمر خواهد نشست.
ــالمى فلسطين  رمضان عبداهللا دبيركل جنبش جهاد اس
ــه  ــطين هميش در اين ديدار، گفت: حزب اهللا و ملت فلس
ــگزار حمايت ها و مواضع خوب جمهورى اسالمى  سپاس

ايران از آنان و جنبش انتفاضه است.
وى اظهار داشت: ايران هميشه حامى مردم فلسطين بوده و 
نشانه آن حمايت هايى است كه از خانواده شهداى فلسطين 
داريد، جنابعالى از حاميان جدى مردم فلسطين هستيد و 
ــئوليت هاى گوناگون ياور ما بوده ايد. ما وارد جنگ  در مس

ــده ايم و اميدواريم كه هرچه سريع تر  سرنوشت سازى ش
پيروزى نصيب ما گردد.

ــاره به  ــطين با اش ــالمى فلس ــركل جنبش جهاد اس دبي
شكل گيرى انتفاضه جديد در فلسطين گفت: جنس اين 
ــت و اين انتفاضه  انتفاضه با انتفاضه هاى قبل متفاوت اس
نشان خواهد داد كه اين ملت با عزم و اراده قوى مى خواهند 

پرچم كشورشان را از نسلى به نسل ديگر انتقال دهند.
ــتى از نام  ــرد: رژيم صهيونيس ــداهللا  تصريح ك رمضان عب
ــود زيرا آن ها مخالف راهى  انتفاضه نگران و ناراحت مى ش
ــد، آن ها به دنبال اين  ــوى مقاومت باش هستند كه به س
هستند كه بدون هيچ مقاومتى تسليم خواسته هاى آنان 

شويم.
وى تاكيد كرد: انتفاضه براى فلسطين تنها راه براى خروج 

از تنگنا و رهايى ملت فلسطين است.
دبيركل جنبش جهاد اسالمى فلسطين با اشاره به اهميت 
مسجد االقصى گفت: مردم فلسطين روى يك سرى مسايل 
حساسيت هاى خاصى دارند و مسجد االقصى از جمله اين 
ــالم است و اگر اتفاقى در  موارد است زيرا الگوى جهان اس
آنجا رخ دهد همه دست به دست هم مى دهند تا از قدس 

حمايت كنند.

ــاره به اينكه حج يك  مشاور بين الملل رييس مجلس شوراى اسالمى با اش
ــت وبجا آوردن اعمال آن واجب است مى گويد:جمهورى  وظيفه شرعى اس
ــرايط الزم براى  ــالمى ايران بايد تمام تالش وتوان خود را براى اينكه ش اس
ــن ميان حفظ عزت  ــه كار گيرد. البته در اي ــود ،ب اعمال حج تمتع فراهم ش

جمهورى اسالمى وامنيت حجاج نيز ضرورى است .
حسين شيخ االسالم، در خصوص كارشكنى هاى اخير مقامات سعودى براى 
جلوگيرى از اعزام حجاج ايرانى به حج تمتع مى افزايد : مكه ومدينه متعلق 
به همه مسلمانان است وبراساس شرع وعرف بايد تمام مسلمانان به يكديگر 
كمك كنند تا شرايط براى اعمال حج تسهيل شود.لذاهرگونه كارشكنى در 

اين خصوص به حكم صريح قرآن مذموم است.
وى با بيان اينكه ما هرساله به نوعى شاهد ناتوانى دولت سعودى در برگزارى 
ــتيم تصريح مى كند: همانگونه كه امام راحل نيز در اوايل  ــم حج هس مراس
ــط يك گروه متقى ،متعهد ،  ــم حج بايد توس ــتند ،مراس انقالب تاكيد داش
ــط يك عده افراد بى لياقت و ناتوان كه  دلسوز،مدير و مدبر اداره شود نه توس
دائما برسر رسيدن به پادشاهى با هم درگيرى واختالف دارند و همواره درگير 

شهوات قدرت طلبانه خود هستند.
اين كارشناس بين الملل در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان تحريم حج از 
سوى مقامات ايرانى وجود دارد مى گويد :نمى خواهم االن در اين باره حرفى 
بزنم زيرا زود است ولى بايد با به كارگيرى منطق واستدالل بتوانيم اين مشكل 
را حل كنيم البته اين كه طرف مقابل ما چقدر از منطق واستدالل برخوردار 

است خود جاى سوال دارد.
به اعتقاد شيخ االسالم وقتى به دليل نظام شاهنشاهى حاكم بر عربستان ،هر 
ــور صادر مى شود بايد بدون چون  دستورى از باال و از سوى مقامات اين كش
وچرا پذيرفته شود لذا انتظار هيچ گونه منطق و استداللى را از آنها نمى توان 

داشت.
ــلمانان ايرانى بتوانند در  ــال مس ــود امس وى با تاكيد براينكه بايد تالش ش
ــوال برود، ــت ما زير س ــه عزت وكرام ــركت كنند مگر اينك ــم حج ش مراس

ــتباهات مقامات سعودى را چه از جنبه   مى افزايد:مسئوالن ما بايد تمام اش
ــرى وبه نتيجه  ــادى پيگي ــه از جنبه حقوقى وم ــذرت خواهى وچ لزوم مع

برسانند.
وى در خصوص انتقاد هايى كه نسبت به رفتار سياست خارجى ايران مطرح 
ــكنى هاو اقدامات خصمانه عربستان منفعالنه ــت و آن را در برابر كارش اس

 مى دانند مى گويد:من اين انتقادها را نمى پذيرم چراكه معتقدم ما دوست 
خود را مى توانيم انتخاب كنيم ولى همسايه خود را خير. همسايه ما چه عاقل 
باشد وچه ديوانه ما در انتخاب او دخالتى نداريم.لذا مجبوريم با او تعامل داشته 
باشيم . بنابراين سياست خارجى ما در برابر رفتارهاى غلط واشتباه عربستان 
ــد چون تبعات آن دامن ما را نيز خواهد گرفت . فراموش  نبايد تخاصمى باش
نكنيم كه در حال حاضر نوع رفتار مقامات سعودى در داخل خود عربستان 
ــتان نيز از رفتارها و ــت و مردم عربس ــده اس ــبب تشنج ودرگيرى ش نيز س

سياست هاى نظام شاهنشاهى خود به ستوه آمده اند.

مشاور رييس مجلس:

آل سعود لياقت برگزارى حج را ندارد

روحانى در افتتاحيه نمايشگاه كتاب:

فـرهنگ در رأس امـور است

الريجانى در ديدار با دبيركل جبهه حماس:

انتفاضه مجال مهمى براى فلسطين است

امير دريادار حبيب اهللا سيارى، فرمانده نيروى دريايى 
ــجويان و  ــخنرانى در ميان دانش ــيه س ارتش در حاش
ــگاه تربيت مدرس در جمع خبرنگاران و  اساتيد دانش
ــروى دريايى ارتش اظهار  در خصوص رزمايش هاى ني
داشت: ما در ماه آينده رزمايش تخصصى جنگال برگزار 

خواهيم كرد.
ــكى،  ــب رزمايش تخصصى موش ــه ترتي ــزود: ب وى اف
ــد غيرعامل،  ــژه، رزمايش پدافن ــش عمليات وي رزماي
رزمايش زيردريايى ها، رزمايش ناوشكن هاى موشك 
انداز و رزمايش اطالعات و اشراف اطالعات برگزار مى 

كنيم.

ــدود 20 رزمايش  ــيارى با بيان اينكه ح اميردريادار س
ــت، گفت: در پايان سال  ــال جارى خواهيم داش در س
ــت 95» را در  ــى تحت عنوان رزمايش «والي رزمايش
دستور كار داريم كه احتماال در بهمن ماه اجرا مى شود.

ــه داد: نيروى  ــش ادام ــى ارت ــروى درياي ــده ني فرمان
ــف جهان بايد  ــور در مناطق مختل ــراى حض دريايى ب
ــا بتواند  ــد ت ــى الزم برخوردار باش ــرك و پوياي از تح
ــد.وى در خصوص  ــظ كن ــود را حف ــى خ ــوان دفاع ت
ــور  ــر حض ــى ب ــكا مبن ــره آمري ــد كنگ ــاى جدي ادع
ــان كرد: ــران در خليج فارس خاطرنش تنش آفرين اي

 آمريكايى ها حضور بااقتدار جمهورى اسالمى ايران را 
ــتند كه ما  تهديد قلمداد كرده اند؛ آنها عالقه مند نيس
اقتدار داشته و در خليج فارس، تنگه هرمز، درياى عمان 

و آب هاى آزاد جهان حضور داشته باشيم.
ــر جا ما  ــر اينكه ه ــا تاكيد ب ــيارى ب ــادار س اميردري
ــاس مى كنند كه منافعشان  ــيم آنها احس مقتدر باش
ــا  ــال م ــه، م ــرد: منطق ــح ك ــت، تصري ــر اس در خط
ــدار كامل  ــت؛ با اقت ــارس خانه ما اس ــت و خليج ف اس
ــاط  ــى ارتب ــچ كس ــه هي ــم و ب ــور داري در آن حض

ندارد.

دريادار سيارى در جمع خبرنگاران:

برگزارى20 رزمايش در سال 95
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آغاز خرید گندم کشاورزان اصفهانی
 از اواخر اردیبهشت ماه

مجوز واردات خودروهای آمریکایی لغو شد؛

حذف ۲۴ مدل شورلت از ثبت سفارش
مجوز واردات ۵۰۰ هزار تن شکرخام 

صادر می شود

مدیرعامل شرکت بازرگانی و غله منطقه۱۰ کشور از خرید گندم کشاورزان اصفهانی طی هفت تا۱۰ روز آینده 
خبر داد. رضا نیک نداف با اشاره به مناطق خرید و برداشت گندم از کش��اورزان استان اصفهان در سه منطقه 
گرمسیری، میانه و سردسیری، اظهار داشت: خرید گندم از اواخر اردیبهشت در بخش گرمسیری استان آغاز 
می شود. وی افزود: تاریخ دقیق برای آغاز روز خرید گندم به علت احتماالت بارندگی نمی توان مشخص کرد، 
اما  2۰ اردیبهشت ماه اجرایی می شود. مدیرعامل ش��رکت بازرگانی و غله منطقه۱۰ کشور با بیان اینکه چند 
 روزی تا آغار برداشت نخستین محموله گندم از مناطق گرمسیری استان اصفهان باقی مانده است، تصریح کرد: 
در دستورالعمل خرید گندم ۹۵ نسبت به سال قبل تغییراتی حاصل شده است. وی بیان داشت: کشاورزانی که 

گندم مازاد بر مصرف خود را به مراکز دولتی تحویل دهند هزینه کرایه حمل نیز منظور می شود.
میزان خرید گندم امسال در استان اصفهان ۲1۰ هزار تن

نداف پیش بینی مقدار خرید امسال گندم را2۱۰ هزار تن برشمرد و گفت: با این روند، رشد چشمگیری در خرید 
گندم از نظر کمی و کیفی داریم. وی با اشاره به خریدهای سال ۹4 ش��رکت بازرگانی و غله منطقه۱۰ کشور، 
اظهار کرد: در سال گذشته با ۵۹ مرکز خرید در مجموع توانستیم مقدار ۱۹2 هزار و8۵۰ تن گندم کیلوگرم را 
از کشاورزان استان اصفهان، خرید کرده و به موقع مزد آن را پرداخت کنیم. مدیرعامل شرکت بازرگانی و غله 
 منطقه ۱۰ کشور بیان داشت: استان اصفهان با تنوع آب و هوایی گرمسیر و سردسیری، دارای شرایط خاصی 
 در فصل برداشت اس��ت و در سال گذش��ته از منطقه گرمسیری اردس��تان نخس��تین محموله گندم در 27 
اردیبهشت ماه تحویل سیلوها شد. وی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود امسال با گرم شدن زود هنگام هوا 

احتمال فصل خرید گندم در مناطق گرمسیری استان زودتر از موعد باشد.

با دستور وزیر صنعت، مجوز جنجالی واردات خودروهای آمریکایی باالخره لغو و اسامی 24 مدل 
ش��ورلت از فهرس��ت خودروهای مجاز برای ورود به کشور در س��ال ۹۵ از سیستم ثبت سفارش 

حذف شد.
مجوز جنجالی واردات خودروهای آمریکایی باالخره لغو شد. حال دیگر هیچ خودروی آمریکایی 
حتی ش��ورلت، اجازه ورود به ایران را ندارد. آن گونه که از وزارت صنع��ت، معدن و تجارت خبر 
می رس��د، محمدرضا نعمت زاده، وزی��ر صنعت، معدن و تجارت دس��تور لغو مج��وز واردات این 
خودروهای لوکس را صادر کرده اس��ت. اکنون فهرس��ت مجاز خودروهای وارداتی دیگر نامی از 
خودروهای آمریکایی به خود نمی بیند. همین چند روز پیش بود که مقام معظم رهبری، با صراحت 
مخالفت خود را با ورود کاالهای مصرفی آمریکایی مجدد مورد تاکید قرار دادند و اعالم کردند که 

لزومی ندارد خودروهای آمریکایی به ایران بیایند.
ایش��ان به این نکته هم اش��اره کردن��د که آمریکایی ه��ا به علت مص��رف زیاد و س��نگین بودن 
 این خودروه��ا، رغبتی به خری��د آنها ندارند؛ حاال در این ش��رایط م��ا بیاییم و از ف��الن کارخانه 

رو به ورشکستگی امریکا، خودرو وارد کنیم، این جای تعجب فراوان دارد.
پس از این س��خنان بود که محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز بی اطالعی 
از صدور چنین مجوزی در وزارتخانه متبوعش، نامه رسمی امیرحسین قناتی، مدیرکل خودرو و 
نیرومحرکه این وزارتخانه را زیرس��وال برد و وعده داد که مجوز ورود خودروهای آمریکایی را لغو 

خواهد کرد.

یک مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی با تاکید بر تداوم ممنوعیت واردات شکر سفید، گفت: 
صدور مجوز واردات حدود۵۰۰ هزار تن شکر خام به عنوان مواد اولیه کارخانه ها در دست اقدام 

است. 
سید جمال مدرسی، کل ش��کر مورد نیاز کش��ور را حدود دو میلیون و2۰۰ هزار تن عنوان کرد 
و افزود: در حال حاضر بیش از۶۰۰ هزار تن ش��کر در انبارهای کارخانجات نیشکر و چغندرقند 

موجود است.
 مدیرکل دفتر مقررات و اس��تانداردهای بازرگانی وزارت جهادکشاورزی با بیان اینکه شکر باید 
به قیمت مصوب هر کیلوگرم2۳۰۰ تومان درب کارخانه ها عرضه شود، اظهار داشت: از آنجایی 
که عمده ش��کر موجودی فعلی، مربوط به کارخانه های نیشکری اس��ت، این کارخانه ها مکلف 
هستند که ش��کر خود را کماکان براس��اس قیمت مصوب س��ال گذش��ته عرضه کنند و بدین 
 ترتیب افزایش قیمت نخواهیم داشت. مدرس��ی با تاکید بر تداوم ممنوعیت واردات شکر سفید 
در راستای اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: به منظور تامین مواد اولیه و پرداخت بخشی از مطالبات 
کارخانجات قند چغندری و نیشکری از دولت که ناشی از مابه التفاوت قیمت شکر خام و قیمت 
 فروش شکر اس��تحصالی اس��ت، صدور مجوز واردات حدود۵۰۰ هزار تن ش��کر خام به عنوان 
مواد اولیه کارخانه ها که چغندرقند و نیش��کر کش��اورزان را خریداری کرده اند، در دست اقدام 
 است. وی اضافه کرد: در این راس��تا، نخستین کش��تی با ظرفیت حدود ۶7 هزار تن شکر خام، 

هفته گذشته در بندر امام خمینی )ره( پهلو گرفته است.

خبر خبر فوالد 

به منظور بهره گی��ري از توانمندي تولید فوالدهاي کیفي و با س��عي 
وکوشش کارکنان ش��رکت فوالدمبارکه اصفهان، با انجام تست هاي 
نهایي و دستیابي به اهداف از پیش تعیین ش��ده، واحد سولفورزدائي 

ناحیه فوالدسازي شرکت فوالدمبارکه به بهره برداري رسید.
 مهرداد عبدالرحی��م زاده مدی��ر اجراي پ��روژه هاي فوالدس��ازي و 
آهن سازي با اشاره به اجرا و راه اندازي واحد سولفورزدایي در شرکت 
فوالدمبارکه گفت: پس از توفی��ق در اجرا و راه اندازي واحد گاززدایي

RH-TOP، براي تکمیل فرآیند تولید فوالدهاي کیفي خاص، واحد 
سولفورزدائي در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ راه اندازي نهایي شد که 
درطي دو هفته حضور کارشناس��ان ش��رکت کوتنر آلمان با همکاري 
کلیه واحد هاي ذیربط، سولفور ذوب هاي عملیاتي شده در این واحد 

به میزان مورد نظر کاهش پیدا کرد.
عبدالرحیم زاده افزود: براي تولید فوالدهاي تمیز، فوالد مذاب پس از 
خروج از کوره هاي قوس الکتریکي جه��ت بهبود خواص متالورژیکي 
و تنظیم درجه حرارت موردنیاز، ابتدا وارد کوره هاي پاتیلي مي شود، 
سپس جهت کاهش میزان سولفور، وارد واحد سولفورزدائي و پس از 
آن براي کاهش بقیه عناصر مضر وارد واحد گاززدائي RH-TOP و 
در انتها به واحد ریخته گري جهت تولید تختال انتقال داده مي شود 
 که در فرآیند س��ولفورزدایي پس از قرار گرفت��ن پاتیل حاوي مذاب 
بر روي Ladle Tilting پودر Casi همراه با گاز آرگن توسط النس 
به داخل پاتیل دمیده مي شود و همزمان گاز آرگن از ته پاتیل با فشار 
2۱ بار تزریق مي ش��ود. در اثر فعل و انفعال شیمیایي در داخل پاتیل 
مذاب سولفور جذب و گاز CAS تش��کیل که از ذوب و سرباره خارج 

مي شود.
بنا بر این گزارش، س��روش جعفري کارش��ناس اجراي پ��روژه هاي 
توسعه فوالدسازي نیز در تش��ریح عملکرد واحد سولفورزدایي افزود: 
واحد س��ولفورزدایي قادر به کاهش میزان س��ولفور از فوالد مذاب تا 
حدود۱۰PPM اس��ت که کاربرد محصوالت کم س��ولفور در تولید 
 فوالده��اي API براي مص��رف در صنای��ع نفت، گاز و پتروش��یمي 
به خصوص جهت تولی��د لوله هاي انتقال گاز طبیعي اس��ت. س��ایر 
کاربردهاي فوالدهاي کم س��ولفور در تولید ورق هاي گرید IF براي 
تهیه قطعات کش��ش عمیق خودرو، س��اخت بدنه کشتي و همچنین 
تولید گریدهاي EL-Steel جهت س��اخت هس��ته ترانس��فورماتور 
برق مورد اس��تفاده قرار مي گیرد. جعفري ت��الش کارکنان را نتیجه 
 بخش خواند و گفت: براي دس��تیابي به نتایج م��ورد نظر در این واحد 
در چند ماه گذشته تالش شد که نواقص موجود مانند تامین مستمر 
 ،CASI س��یاالت با فش��ار مورد نیاز و جدا کردن مواد اضافي از پودر
اصالح النس تزریق و سیستم هاي کنترل و اتوماسیون برطرف شود و 
خوشبختانه در ابتداي سال جاري پس از برطرف شدن کلیه مشکالت 

و نواقص راه اندازي گرم این واحد با موفقیت انجام شد.

کره جنوبی یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان لوازم خانگی در دنیاس��ت و 
هیئت تجاری این کش��ور اکنون در ایران است که به گفته مدیرکل صنایع 
فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حاش��یه این سفر، 
تفاهمی برای انتقال تکنولوژی و افزایش سرمایه گذاری دو تولیدکننده بزرگ 

این کشور در ایران انجام شده است.
عباس هاشمی، با بیان اینکه سیاس��ت های دولت برای فعالیت دو شرکت 
بزرگ سامسونگ و ال جی در ایران را به کره ای ها اعالم کردیم، تصریح کرد: با 
 توجه به اینکه این ها سیاست های دولت است، آن ها نیز برای فعالیت در ایران 

باید آن ها را رعایت کنند.
وی با بی��ان اینکه همکاری ای��ران و ک��ره در بحث لوازم خانگ��ی با این دو 
تولیدکنن��ده و در جهت تامین س��اخت داخ��ل، س��رمایه گذاری و انتقال 
تکنولوژی به ایران است، ادامه داد: قرار اس��ت این تولیدکنندگان از طریق 
نمایندگان ایرانی خود در کش��ور که اکن��ون نیز در حال تولید هس��تند، 
 کار را ادامه دهند و تفاهم  اولیه نیز برای گس��ترش همکاری ش��رکت های 
سام الکترونیک و تکوین الکترونیک به عنوان نمایندگان ایرانی این شرکت ها 

با تولیدکنندگان اصلی انجام شده است.
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگ��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه تاکید ایران برای این همکاری روی س��رمایه گذاری در کشور 
است، گفت: اگر سرمایه گذاری انجام نشود و انتقال تکنولوژی صورت نگیرد، 
عمال همکاری بی فایده است، به همین دلیل تاکید داریم که باید این کارها 

انجام شود.
هاش��می با بیان اینکه این تولیدکنندگان باید مراکز تحقیق و توسعه لوازم 
خانگی در ایران ایجاد کنن��د، گفت: البته چون ط��رف مقابل آن ها بخش 
خصوصی اس��ت، خود این بخش نیز باید پیگیر باشد و ما نیز کار را از طریق 

وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می کنیم.
 گفته می شود که نمایندگان کره ای به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در روزهای اخیر از شرکت های ایرانی که به عنوان نمایندگان تولیدکننده 

کره ای در ایران فعالیت می کنند هم بازدید کرده اند.
محمدرضا انصاری،  دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی نیز با بیان اینکه هنوز 
اطالع رسانی درباره توافقات انجام ش��ده به ما صورت نگرفته است به ایسنا، 
گفت: ما به دنبال برقراری ارتباط صنعت لوازم خانگی با کره ای ها هس��تیم 
و قرار بود که اتفاقاتی نیز در این س��فر بیفتد که هن��وز دقیق نمی دانیم که 

اقداماتی انجام شده است.
از س��وی دیگر حمیدرضا غزنوی ، س��خنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم 
خانگی هم در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه نامه های متعددی برای برقراری 
ارتباط با کره ای ها به وزیر صنعت، معدن و تجارت زدیم، گفت: متاس��فانه 
با توجه به اینکه ما ش��کایتی را در دادگاه بین الملل��ی از کره ای ها پیگیری 
می کردیم، معاون نخست وزیر کره امکان برقراری ارتباط را به ما نداده است.

وی در عین حال افزود: از طریق برخی شرکت های زیر مجموعه دو قرارداد 
 LED را با دو شرکت کره ای برای انتقال تکنولوژی و ساخت کارخانه المپ

و خط تولید پنتان بستیم.

آغاز بهره برداری
 از واحد سولفورزدایی شرکت 

فوالدمبارکه اصفهان

گسترش همکاری ایران و کره جنوبی 
در زمینه لوازم خانگی

با وج��ود نگرانی هایی که گروه های کم درآم��د جامعه درباره 
حذف یارانه خود دارند، دولت تلویح��ا با اعالم اینکه خط فقر 
در شهرها به ۳ میلیون تومان رسیده، گفته یارانه کارگران را 

حذف نخواهد کرد.
محمدباق��ر نوبخت س��خنگوی دولت اخیرا گفته اس��ت که 
درآمد ۳ میلی��ون تومانی یک کارمند در ش��هری مثل تهران 
زیاد نیس��ت، این فرد نزدیک همین رقم را بای��د اجاره خانه 
بده��د و باید هزین��ه تحصی��ل فرزندانش را تامی��ن کند آن 
 هم با همی��ن وضعیت که یک درآمد هم بیش��تر ن��دارد. وی 
 م��ی گوید دول��ت اعتق��ادی ب��ه ح��ذف یارانه گ��روه هایی 
با درآمدهای زیر ۳ میلیون تومان در ماه را ندارد. با این وجود، 
پیش از این برخی گروه های کارگری از حذف نادرست برخی 
کارگران کم درآمد و اشتباهات انجام شده در این زمینه ابراز 
نگرانی کرده بودند. این گونه که سخنگوی دولت می گوید از 
این پس دیگر نباید ش��اهد حذف یارانه کارگران و مشموالن 
قانون کار باش��یم چون از مجموع ۱۳ میلیون ش��اغل در این 
بخش، احتماال بیش از۱۰ میلی��ون نفر حقوق های8۰۰ هزار 
تومان تا یک و نیم میلیون تومان در ماه دریافت می کنند. اگر 
گفته های نوبخت از این به بعد م��الک عمل دولت در حذف 
یارانه اقشار پردرآمد جامعه باشد باید به کارگران گفت دیگر 
نگران حذف یارانه خود و خانواده ش��ان نباش��ند چون طبق 
برآورد و اعالم دولت، خط فقر به ۳ میلیون تومان رس��یده در 
حالی که آنها حتی نیمی از این می��زان را نیز به عنوان حقوق 
و دستمزد ماهیانه دریافت نمی کنند. آنها می توانند دیگر از 
این بابت نگرانی نداشته باش��ند چون دولت بیش از یک سال 
است افزایش 2۰ هزار تومانی حق مسکن آنها را به حالت تعلق 
نگه داشته و یک بار معاون وزیر کار می گوید وزیر کار به هیئت 
وزیران برای تصویب افزایش حق مسکن نامه می نویسد و یک 

بار دیگر خود وزیر کار می گوید نامه ای ننوشته و شاید وقتی 
دیگر در این باره برنامه ریزی شود!

حقوق کارگران بین۸۰۰ هزار تا 1/۵ میلیون
هادی ابوی درباره اظهارات اخیر س��خنگوی دولت پیرامون 
توقف حذف یارانه گ��روه های با درآمد زی��ر ۳ میلیون تومان 
در م��اه و اینکه دریافتی میلی��ون ها کارگر در م��اه حتی زیر 
 یک میلیون تومان اس��ت، گف��ت: متاس��فانه در بحث حذف 

یارانه ها نوعی ناهماهنگی در دولت وجود دارد.
عض��و هیئ��ت مدی��ره کان��ون عال��ی انجمن ه��ای صنفی 
کارگران ای��ران اظهارداش��ت: اخیرا برخ��ی مباحث مطرح 
ش��ده درباره اینکه یارانه برخی ش��اغالن بر اس��اس منطقه 
زندگی و شهرداری حذف ش��ده و دولت محل زندگی افراد را 
مالکی برای حذف یارانه آنها در نظر گرفته اس��ت. ابوی ادامه 
داد: گ��زارش هایی را نیز داش��تیم که یاران��ه برخی کارگران 
ساختمانی را قطع کرده اند، اما در شرایطی که ساخت و ساز 
در رکود است و اشتغال کارگران در بخش ساختمانی کاهش 
 پیدا کرده اس��ت، حذف یارانه این گروه ها کم لطفی اس��ت. 
در زمانی که مس��کن رونق داش��ت برخی کارگران از س��ایر 
بخش ها به مس��کن کوچ می کردند، حال که مس��کن راکد 
است، قائدتا فشار بیکاری باالتر رفته و تعداد روزهای اشتغال 
 و در نتیج��ه درآم��د کارگ��ران در ای��ن بخش کاه��ش پیدا 
کرده اس��ت. این مقام مس��ئول کارگری کش��ور افزود: االن 
 دیگر باید خ��ط فقر را خ��ط حی��ات و خط زندگ��ی بنامیم 
چرا که با درآمدهای فعلی کارگران تنها امکان زنده ماندن دارند 
و زندگی سخت شده اس��ت. اگر دولت می گوید یارانه افراد با 
درآمد زیر ۳ میلیون تومان در ماه نباید حذف شود، این موضوع 
باید برای همه دستگاه ها و بخش ها قابل قبول و اجرایی باشد.

حذف یارانه براساس محل زندگی!

وی تاکید کرد: در واقع ۳ میلیون تومان دیگر خط فقر اس��ت 
و دولت باید م��الک های خود را ب��ا اعداد و ارق��ام اعالم کند 
که مردم دچار س��رگردانی نش��وند. یک موردی داشتیم که 
فرد در منطقه باالی شهر سکونت داش��ت و یارانه وی را قطع 
کرده بودن��د در صورتی که این فرد به دلی��ل کاهش کارهای 
س��اختمانی به همراه خان��واده اش در س��اختمانی که باالی 
ش��هر بود س��رایه دار ش��ده بود ولی با این مالک یارانه اش را 
قطع کرده بودند. به گفته ابوی، کارگر س��رایدار عنوان کرده 
بود که به دلیل رکود س��اخت و س��از  در دو س��ال گذش��ته 
 حتی دو ماه هم کار نداشته اس��ت ولی متولیان یارانه ها فکر 
 کرده ان��د منزل ب��رای خود ف��رد اس��ت و یاران��ه وی قطع 
ش��ده بود. ما قبول داریم ممکن اس��ت در این کار اشتباه هم 
رخ بدهد ولی اش��تباهات نباید جوری باش��د ک��ه به جامعه 
و کارگران اس��ترس وارد کن��د. این مقام مس��ئول کارگری 
کشور گفت: در ش��رایطی که دریافتی بیش��تر کارگران یک 
میلیون تومان در ماه اس��ت دولت باید از خودش بپرس��د که 
مردم چگونه ب��ا این ارقام زندگی می کنن��د؟ اینها باعث بروز 
 پدیده ش��وم چند ش��غله بودن اف��راد و اش��تغال چند نفری 
در خانواده ها ش��ده اس��ت. عضو هیئت مدی��ره کانون عالی 
انجمن ه��ای صنف��ی کارگ��ران ای��ران بیان داش��ت: چند 
ش��غله ش��دن افراد و اش��تغال چند نفری در خان��واده ها نه 
تنها باعث بروز آس��یب هایی می ش��ود، بلک��ه کیفیت کار و 
 تولید نیز پایین می آی��د و در این ش��رایط کارفرما نیز راضی 
نخواهد بود. ابوی اف��زود: همچنین ما ب��ا 4/۵ میلیون جوان 
 دانش��جوی در حال تحصیل مواجه هس��تیم که آماده ورود 
به بازار کار می شوند. اینها بیشتر با این دیدگاه می آیند که میز و 
صندلی و پست خوبی برای کار داشته باشند؛ بنابراین باید برای 

اینها ظرفیت اشتغال فراهم کنیم.

اس��تاندار اصفهان گفت: تمام اف��راد بر پرداخت مالی��ات تاکید دارند و 
صاحبان صنایع و مس��ئوالن بر این باورن��د که عدال��ت مالیاتی امری 

ضروری است.
 رس��ول زرگرپور در جلس��ه ای با حضور تع��دادی از تولیدکنندگان و 
صاحبان صنایع برای بررس��ی وضعیت وصول مالیات برگزار شد، اظهار 
کرد: با شرایط خاص اقتصادی و رکود حاکم باید در برخی دریافت های 
مالیاتی و مس��ائل نظیر آن تصمیمات جدید و منطبق با وضعیت فعلی 

اتخاذ شود.
وی افزود: ب��ه دلیل تجمیع بس��یاری از واحدهای تولی��دی، صنعتی و 
خدماتی در اس��تان اصفهان، تنش های اقتصادی از جمله رکود، بر این 

استان بیشتر اثرگذار است.
اس��تاندار اصفهان تاکی��د کرد: ب��ه عنوان مس��ئوالن اس��تان وظیفه 
داریم در ه��ر زمانی ک��ه قانون بد اج��را می ش��ود و یا در اج��رای آن 
 اجحاف اس��ت یا مواردی که می توان��د قانونی اصالح ش��ود، پیگیری 

کنیم.
وی ادامه داد: این وظیفه برعهده مدیریت استان و دیگر همکاران است و 
در هنگام نیاز حتی از طریق سفر مقامات مسئول تهران به اصفهان این 

موضوع پیگیری می شود.
 زرگرپور با اش��اره به ض��رورت عدال��ت مالیات��ی و مش��کالت صنایع 
در این زمینه، گفت: شاید الزم باشد که مبنای مالیاتی استان تغییر کند 

یا شاخص ها اصالح شود.
وی با بیان اینکه تمام افراد و مس��ئوالن بر پرداخت مالیات تاکید دارند، 
 اظهار کرد: چنانچه مس��تنداتی وجود دارد که براس��اس ش��اخص ها، 
بی عدالتی ایجاد شده باید گروهی از مسئوالن آنها را دقیق احصا کنند 

تا پیگیری های اجرایی شود.
اس��تاندار اصفهان با اش��اره به اینکه امکان دارد در بین تولیدکنندگان 
هم، افرادی به هر شکل درصدد فرار از مالیات باشند و از تمام توان برای 
 این کار استفاده کنند، تصریح کرد: سیس��تم های مالیاتی باید متوجه 
این گونه مسائل باشند که این امر نیازمند طراحی سیستم های شفاف 

و مشخص است.
وی با تاکی��د بر اینکه دس��تگاه های وص��ول مالیات باید بی��ن افرادی 
که مالی��ات خود را ب��ه موق��ع و دقیق پرداخ��ت می کنند ب��ا دیگران 
تفاوت قایل ش��وند، یادآور ش��د: در اس��تان اصفهان ح��دود7۰ درصد 
مالی��ات مربوط به ش��رکت های ب��زرگ، ش��به دولتی و نیم��ه دولتی 
 اس��ت و ح��دود 2۵ ت��ا۳۰ درص��د نیز ب��ه بخ��ش خصوص��ی ارتباط

دارد.
زرگرپور بر لزوم تش��کیل کارگروهی برای تجزیه و تحلیل اعداد و ارقام 
وصول��ی و جلوگیری از اجح��اف احتمالی تاکید ک��رد و گفت: حداکثر 
معافیت ها، تس��هیالت و تخفیف��ات مالیاتی باید در ش��رایط اقتصادی 

موجود اعمال شود.

در حالی آخرین آمارها حاکی از رشد سپرده گذاری در بانک ها تا اواخر 
سال گذشته است که از این دوره به بعد سود کم حاشیه نبود. 

کاهش مجدد نرخ سود بانکی، اعتقاد وزیر برای دریافت مالیات از سود و 
گزارش های اخیر مبنی بر تجمعاتی برای اعتراض نسبت به کاهش سود 
 بانکی از مواردی است که می تواند حجم س��پرده گذاری در بانک ها را 

در دوره های بعد تحت تاثیر قرار دهد.
آخرین ترازنامه منتش��ره بانک ها از س��وی بانک مرکزی بیانگر رش��د 
س��پرده گذاری بخش غیر دولتی در بانک هاس��ت. حجم این سپرده ها 
ش��امل س��پرده های دیداری، مدت دار و قرض الحس��نه با رشد 2۶/۶ 
درصدی در بهمن ماه سال گذشته نسبت به انتهای سال ۱۳۹۳ به ۹4۵ 

هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
این رشد البته در دوره ای رخ داده که با مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ 
سود بانکی از 22 به2۰ درصد ساالنه کاهش پیدا کرده، اما نرخ روز شمار 
 از۱۰ درصد قبلی آزاد و حتی تا2۰ درصد ه��م در برخی بانک ها متغیر 

بود.
در حالی سپرده گذاری مدت دار نیز در اواخر سال قبل نسبت به انتهای 
س��ال ۱۳۹۳ با رش��د همراه بوده که قیاس این دوره با دوره قبل یعنی 
بهمن ۱۳۹۳ نس��بت به اس��فند ۱۳۹2، حاکی از کاهش رش��د حجم 

سپرده ها در شبکه بانکی است.
 این تغییر می تواند تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی رخ داده باشد که از 

ارقام باال که به۳۰ درصد هم می رسید به 22 درصد در سال ۱۳۹2 و سال 
بعد به2۰ درصد رسید. اما در شرایطی با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ 
سود بانکی مجددا در ماه پایانی س��ال گذشته به ۱8 درصد کاهش پیدا 
کرد که گزارش های دریافتی حاکی از اعتراض های برخی سپرده گذاران 

نسبت به این تغییر است. 
این تجمعات هر چند محدود، همزمان ش��ده با اعالم اخیر وزیر اقتصاد 

مبنی بر تاکید وی برای دریافت مالیات از سود بانکی.
طیب نیا، معتقد است که با توجه به باال بودن نرخ سود بانکی و فاصله آن 
با تورم دلیلی ندارد که سپرده گذاران از سود ناشی از آن مالیات نپردازند.

با این حال کارشناس��ان معتقدند که س��ودهای باالی بانکی ناش��ی از 
س��اختار بیمار نظام بانکی است و نباید س��پرده گذاران تاوان این عدم 

تعادل را بپردازند.
بلکه باید مسئوالن به جای جریمه سپرده گذار رو به احیا و اصالح نظام 
بانکی پیش بروند. کارشناسان همچنین تاکید دارند وقتی که نرخ سود 
بانکی کاهش پیدا می کند خواسته یا ناخواسته موجب جابه جایی پول 

در بین بانک ها و حتی خروج از آنها خواهد شد.
بنابراین در این ش��رایط اگر قرار باش��د که بحث دریافت مالیات از سود 
 بانکی نیز مطرح ش��ود به طور حتم سرمایه بیش��تری از بانک ها خارج 
می شود و این موضوع در فضایی که زمینه ورود منابع به بخش های مولد 

فراهم نباشد، نمی تواند به نفع بخش های اقتصادی تمام شود.

استاندار اصفهان:

اجرای عدالت مالیاتی ضروری است
آخرین وضعیت

 سپرده گذاری در بانک ها 

حذف یارانه براساس محل زندگی؛ 

خط فقر 3 میلیون تومان شد؟
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عكس روز

ــم و پايدار در طبيعت  تغييرات اقليمى باعث تغييرات مه
ــرزمين  لرزه خيزى مانند فالت ايران  ــت كه در س شده اس

مى تواند با رخداد زمين لرزه هاى بزرگ هم همراه شود.
در فروردين ماه 1395 سيل در چند شهر كشور، به ويژه در 
خوزستان از ساعت پنج صبح پنجشنبه 26 فروردين، رخ 
ــد دز همراه شد (و الزامى  داد كه با بازكردن دريچه هاى س
بود تا از سرريز آب از سد جلوگيرى شود) و موجب آسيب 
به چندين شهر (ازجمله دزفول كه در حريم رودخانه دز، 
ــد. اين موضوع مجددا توجه  پارك احداث كرده بودند) ش
عمومى را به مسئله آب وهوا و تغييرات اقليمى جلب كرد. 
ــفند 94- فروردين 95)، گرم ترين  ماه مارس 2016 (اس
ــال گذشته (از 1880  ماه مارس در كره زمين در 136 س
ميالدى) بود. ميزان گاز دى اكسيدكربن در اتمسفر در روز 
چهارشنبه هشت ارديبهشت به حدود 405 پى پى  ام (واحد 

در ميليون) رسيد.
ــيدكربن  ــت كه اوج ميزان گاز دى اكس نكته جالب آن اس
ــوى  ــفر در 21 فروردين 95 از س ــده در اتمس سنجش ش
سازمان ملى اقيانوس و اتمسفر آمريكا (NOAA) حدود 
ــزان چنانچه به 450  ــد (اين مي 410 پى پى ام گزارش ش
پى پى ام برسد، احتمال گرم شدن بيش از دو درجه دماى 
زمين در دهه هاى اول سده بيست ويكم بسيار باال خواهد 
بود). ادامه افزايش اين گاز در اتمسفر نمايانگر تشديد اثر 
ــتگى و ادامه داربودن فرآيند  ــادى از پيوس گلخانه اى و نم
ــاس نظر اقليم شناسانى مانند  گرم شدن زمين است. براس
استاد دكتر «بهلول عليجانى»، رخداد تغييرات اقليمى در 
ايران مسجل است. در ايران يخچال هايى به ويژه در منطقه 
ــد و توچال) و در  ــوه) و مركز آن (دماون غربى البرز (علم ك
كوه هاى زاگرس (به ويژه زردكوه بختيارى و دنا) و سبالن 
ــان (در ابعاد  ــاى جوپار و الله زار كرم و همچنين در كوه ه
ــته اند كه با پايان يافتن آخرين عصر  كوچك تر) وجود داش
ــته كوه هاى آلپ به نام عصر يخچالى ورم- يخ (كه در رش
Wurm-ناميده مى شود) و از حدود صد هزارسال قبل تا 
10 هزار سال قبل طول كشيده است. بيشتر اين يخچال هاى 
طبيعى ايران از بين رفته اند و فقط بخش هاى محدودى از 
ــى در منطقه علم كوه،  ــيرك هاى يخچال آنها به صورت س
ــارى باقى مانده اند. آخرين  توچال، دماوند و زردكوه بختي
مرحله از آخرين عصر يخ در حدود 24 هزار سال تا 10 هزار 
سال قبل رخ داده كه از ديدگاه باستان شناسى با بخشى از 
دوره پارينه سنگى جديد و ميان سنگى (فراپارينه سنگى) 

هم زمان است.
ــژه مطالعات  ــاى ايران، به وي ــا درباره يخچال ه پژوهش ه
ــازمان  ــى» در س ــر پدرام ــدس «منوچه ــاد مهن زنده ي
زمين شناسى كشور و پژوهش هاى سازمان زمين شناسى 
ــال 1979 اين سازمان  اياالت متحده (ازجمله گزارش س
درباره يخچال هاى ايران) نشان مى دهد در آخرين عصر يخ، 
دما در ناحيه ايران حدود چهار تا پنج درجه از نيمه اول سده 

ــت. اين در حالى است كه اكنون در  بيستم سردتر بوده اس
سال 2016 دماى هوا در ايران به طور متوسط حدود 2/5تا 
ــتم گرم تر نيز شده است.  سه درجه از نيمه اول سده بيس
ــگاه پرودو آمريكا در سال 2010  پژوهش ديگرى در دانش
در منطقه شمال شرق آمريكا (در ناحيه نئومادريد) نشان 
ــن مرحله از عصر  ــدن يخچال ها در آخري مى دهد ذوب ش
يخ بين 16 هزار تا 10 هزار سال قبل، عالوه بر عقب نشينى 
وسيع حوزه يخبندان در آمريكاى شمالى به شسته شدن و 
ــوباتى به ضخامت حدود 12 متر در همين  جابه جايى رس
ــت. به اين ترتيب  ــده اس ــمال آمريكا منجر ش منطقه ش
ــا بزرگاى 7/3)  ــداد زمين لرزه 1811 (ب تحريك براى رخ
ــزرگاى 7/3 و 7/5) و  ــال 1812 (با ب و دو زمين لرزه در س
ــت 1886 (با بزرگاى 7/3)  همچنين زمين لرزه 31 آگوس
در چارلستون در پهنه گسله نيومادريد در شرق آمريكا به 
ذوب شدن يخ ها و عقب نشينى اين جبهه يخچالى (تحريك 
گسل ها به دليل باربردارى از روى گسله نيومادريد به دليل 

ذوب يخ ها) در آمريكاى شمالى مربوط بوده اند.
ــتر  توجه كنيد كه زمين لرزه هايى با بزرگاى هفت يا بيش
ــا و در غرب آمريكا رخ مى دهند،  معموال در ايالت كاليفرني
ــرق آمريكا  ــتون به منطقه ش ــن زلزله هاى چارلس ولى اي
ــديد در آن كمتر است)  (كه احتمال رخداد زلزله هاى ش
ــوى ديگر در مناطق معموال لرزه خيز مانند  مربوط اند. از س

ــمال غرب آمريكا و در نزديك ترين  ــكا در ش منطقه آالس
فاصله به ناحيه قطب شمال نيز كه در آن زلزله بزرگ 27 
ــدن  مارس 1964 آنكورچ با بزرگاى 9.0 موجب كشته ش
139 نفر شد، رابطه بين تحريك گسل ها به دليل ذوب شدن 
ــت. زمين لرزه 28 فوريه 1979  ــده اس يخ ها نيز مطرح ش
سنت الياس با بزرگاى 7/2 بر پايه پژوهش هاى دانشمندان 
ــى اياالت متحده و سازمان ملى  ــازمان زمين شناس در س
هوافضاى آمريكا (ناسا) به ذوب شدن يخ ها در آالسكا مربوط 
است. زلزله قبلى در همين ناحيه در سال 1899 (80 سال 
قبل تر) با بزرگاى مشابهى رخ داده بود. بحث مشابهى درباره 
زمين لرزه پنج ارديبهشت 1394 گورخا- نپال سال گذشته 
ــى درگرفت كه  در بعضى از محافل تخصصى زمين شناس
آيا تحريك رخداد زمين لرزه 2015 نپال نيز به ذوب شدن 
يخچال هاى هيماليا مربوط است؟ البته يك نقصان مهم در 
اين ناحيه (جنوب آسيا/ نپال) كمبود پژوهش و اطالعات 
ــده در  ــترس بودن داده هاى پايش ش علمى و كمتر دردس
ــن دهه پى درپى (كه برپايه  طى زمان طوالنى، مثال چندي
پژوهش هاى مدرن به دست آمده باشند) است، مانند آنچه 
در آمريكاى شمالى رخ داده است. توجه كنيم كه ازبين رفتن 
عمده يخچال هاى ايران در آخرين مراحل آخرين عصر يخ 
ــال قبل) در بخش هاى مهمى از  (حدود 25 تا 10 هزار س
ــبالن و كرمان  نواحى البرز و زاگرس و احتماال منطقه س

ــى از مهم ترين نواحى  ــه زار و جوپار) با بخش (كوه هاى الل
ــل هاى لرزه زاى ايران منطبق است و از نظر  پهنه هاى گس
ــينى ناحيه يخچالى در آمريكاى  بازه زمانى نيز با عقب نش
شمالى مشابهت تقريبى نشان مى دهد؛ بنابراين براى برآورد 
ــدن زمين (به ويژه در شش  واقع بينانه از آنچه كه گرم ترش
دهه اخير) و در آينده ايران مى تواند موجب شود، الزم است 
عالوه بر پيگيرى پژوهش ها روى نواحى و رسوبات يخچالى 
ــدس پدرامى  ــاد مهن ــش هاى روان ش ايران (ادامه كوش
ــت زودهنگام او مى گذرد)  ــال از درگذش كه اكنون 17 س
پژوهش هاى ميدانى و تفصيلى روى احتمال تحريك رخداد 

زمين لرزه هاى شديد و بزرگ بعدى انجام شود.
ــك رخداد  ــال تحري ــار احتم ــد در كن ــا را باي همه اينه
ــالى مهم  ــاى بزرگ در منطقه اى كه خشكس زمين لرزه ه
ــن 30 تا 70  ــطح آب زيرزمينى (بي ــم و س رخ داده و حج
ــت  ــه دهه اخير از بين رفته اس كيلومترمكعب) در طى س
ــت هاى تهران و  (مانند دره كاليفرنيا در غرب آمريكا و دش
مشهد و منطقه آذربايجان ايران) و لزوم بررسى دقيق اين 
احتمال تحريك در اثر مسئله گرم شدن زمين مورد بررسى 
ــى باعث تغييرات مهم و  جدى قرار دهيم. تغييرات اقليم
ــرزمين  لرزه خيزى  پايدار در طبيعت شده است كه در س
ــا رخداد زمين لرزه هاى بزرگ  مانند فالت ايران مى تواند ب

هم همراه شود.

خبر

ــگاه تهران در اولين كنفرانس  ــكده محيط زيست دانش رييس دانش
ــت ــش آالينده هاى محيط زيس ــردارى و پاي ــى نمونه ب بين الملل
ــت امروز اولويت اكثر كشورهاى جهان ــئله محيط زيس  گفت: مس

 است.
ــر با حضور  ــال هاى اخي ــيارى در س ــت هاى بين المللى بس نشس
ــت ها ــده و آخرين اين نشس ــزار ش ــان برگ ــن مقامات جه باالتري
ــرات آب و هوايى با حضور ــوان COP21 و با موضوع تغيي  كه با عن

ــد، طى يك ماه  ــال 2015 در پاريس برگزار ش ــور در س  197 كش
نشست هاى كارشناسى، به تعهداتى براى كشورهاى مختلف منجر 

شد.
ــور به  ــس جمه ــته ريي ــال گذش ــفرهاى س ــه داد: در س وى ادام
ــردارى ــژه نمونه ب ــت و به وي ــط زيس ــى، محي ــورهاى اروپاي كش
 و پايش آالينده هاى محيط زيست يكى از موضوعات بحث ها بوده 

است.
ــرى در حوزه ــى مقام معظم رهب ــت هاى كل وى افزود: ابالغ سياس
ــاد مختلف ــع از ابع ــگاه جام ــور و با ن ــت در 15 مح ــط زيس  محي

ــه موضوع  ــد 5 آن ب ــد و در بن ــان مى ده ــوع را نش ــت موض  اهمي
ــتاد دانشگاه ــنى تاكيد شده است. اين اس پايش آالينده ها به روش
ــگاه تهران و سازمان حفاظت  ــكده محيط زيست دانش  افزود: دانش
محيط زيست در يك كار مشترك اقدام به برگزارى اولين كنفرانس 
ــت كرده  بين المللى نمونه بردارى و پايش آالينده هاى محيط زيس
ــا و وزارتخانه هاى  اند كه از ويژگى هاى اين همايش، حضور نهاده
ــاورزى،  ــتاندارد، وزارت جهاد كش ــازمان ملى اس گوناگون مثل س
ــارت، وزارت نفت، وزارت نيرو و همچنين  وزارت صنعت معدن و تج
نمايندگانى از كشورهاى كانادا، آلمان، ايتاليا، تركيه، كره جنوبى و 

چين است.

محيط زيست 
اولويت اكثر كشورهاى جهان است

دريچه

احتمـال زلـزلـه در اثـر تغييرات اقليمـى

ــان از هر 7  ــه امروز در جه ــت با اعالم اينك ــازمان محيط زيس رييس س
ــت، گفت: امروز زمينه براى كار  مرگ و مير يكى مرتبط با آلودگى هواس

علمى و متعهدانه در حوزه پايش و سنجش فراهم شده است.
ــردارى و پايش  ــس بين المللى نمونه ب ــكار در اولين كنفران معصومه ابت
ــت: اميدوارم كه  ــت ضمن تبريك روز معلم گف آالينده هاى محيط زيس
ــان را مبتنى بر دانايى  ــرف حركت جامعه خودم در عمل و نه فقط در ح

ترسيم كنيم.
وى تاكيد كرد: دانشگاه تهران، دانشگاه مادر است و اگر بخواهيم جريان 
فكرى و اجتماعى در محيط زيست داشته باشيم، نمى توانيم بدون دانشگاه 

تهران چنين حركتى را ترسيم كنيم.
ــعه  ابتكار افزود: دولت دهم با وجود همه جهت گيرى هاى دولت در توس
ــبات منطقى و متعادل با دنيا به محيط زيست  اقتصادى و برقرارى مناس
ــراى چندمين بار اعالم  ــت و آقاى رييس جمهور، اخيرا نيز ب پرداخته اس

كردند دولت من، دولت محيط زيست است.
ــت در همه بخش ها و  معاون رييس جمهورى گفت: موضوع محيط زيس
ــتگاه ها يعنى نه فقط دولت، بلكه همه بخش هاى كشور جارى است.  دس
ابتكار ادامه داد: سياست هاى كلى مقام معظم رهبرى كه سال گذشته اعالم 
ــيار بزرگى را براى محيط زيست و طبيعت ايران به  شد و پشت گرمى بس
وجود آورد، اين زمينه را فراهم كرد كه هر كسى در زمينه كارى و تخصصى 
خودش براى محيط زيست گام بردارد و ما بتوانيم جلوى روندهاى تخريبى 

كه روز به روز خسارت هاى جبران ناپذيرى به سالمت آحاد مردم و طبيعت 
ايران وارد مى كند، بگيريم.

وى تصريح كرد: خوشبختانه امروز نه تنها سياست هاى كلى را داريم، بلكه 
ــت كشور ترسيم  برنامه هاى ملى را هم براى بهبود وضعيت محيط زيس
ــبز و  ــد س ــبز و نگرش اقتصادى كه در آن رش كرده ايم و بحث اقتصاد س
ــاخص هاى محيط زيست لحاظ شده  ــت و ش بهبود كيفيت محيط زيس
ــازمان حفاظت محيط زيست با بيان اينكه  را تعريف كرده ايم. رييس س
ــرمايه و ايجاد بنگاه هاى موثر و  موضوع پايش در اشتغالزايى، گردش س
موفق براى حفظ محيط زيست و اقتصاد سبز نقش كليدى دارد، گفت: با 
شبكه قوى آزمايشگاه هاى معتمد كه امروز شكل گرفته است، اميدواريم 
بتوانيم براى بهبود شاخص هاى هوا، آب و همچنين كيفيت فرآورده هاى 

غذايى فعاليت كنيم.
ابتكار با اشاره به نقش آب و هوا در چرخه غذايى، اعالم كرد: در خون همه ما 
امروز ماده اى به نام دى اكسين وجود دارد كه 50 سال پيش وجود نداشت 
و اثبات شده كه اين ماده سلول هاى ايمنى را تحريك مى كند و پاسخ هاى 
سيستم ايمنى را مختل مى كند و اين نشان مى دهد كه چقدر مسئوليت 

فعاالن حوزه پايش سنگين است و امروز اين بحث جهانى است.
ــت و از  ــروز آلودگى هوا براى ما مهم اس ــان قدر كه ام وى ادامه داد: هم
اولويت هاى دولت يازدهم به شمار مى رود و رييس جمهور هم اشاره كرد 
كه در برخى شهرها به دليل سياست هاى درست و علمى در جهت كاهش 

آلودگى هوا، امروز بهبود كيفيت هوا را گزارش مى كنيم و در شهرى مثل 
اصفهان تعداد روزهاى پاك از سال 1392 تا 1394 سه برابر شده است، 
ــا را در همه  ــنجش دقيق اين برنامه ه ــت دارد كه با پايش و س اين اهمي

شهرهايمان اجرا كنيم.
ــل 35 ميليون ايرانى  ــه زندگى حداق ــاون رييس جمهور با بيان اينك مع
تحت تاثير آلودگى هوا قرار دارد، گفت: از هر 7 مورد مرگ و مير در جهان 
قطعا يك مورد مرتبط با آلودگى هواست. بايد تاكيد كنيم كه با همكارى 
ــينفا و معاينه فنى هر چه  ــتم س ــور، سيس نيروى انتظامى و وزارت كش
ــازى معاينه فنى جلوى خيلى از  سريع تر راه اندازى شود تا با يكپارچه س
ــتفاده را بگيريم.ابتكار  ــات در خودروهاى در حال اس بى دقتى ها و تخلف
ــنجش و گزارش يكى از محورهاى  تصريح كرد: موضوع اندازه گيرى، س
ــت و ما بايد در پايش و سنجش در كشور در جهت  مهم توافق پاريس اس

علمى و فنى توان افزايى كنيم.
وى گفت: خوشبختانه اين كنفرانس جنبه آموزشى قوى دارد و در آن براى 
كارشناسان سازمان محيط زيست هم كارگاه هاى آموزشى خوبى تدارك 
ــاله دولت يازدهم  ــت. ابتكار در پايان گفت: در دوره دو س ديده شده اس
صندوق ملى محيط زيست به عنوان يك شتاب دهنده فناورى هاى محيط 
زيست عمل مى كند و امروز زمينه براى كار علمى، متعهدانه و مسئوالنه 
توسط آزمايشگاه هاى بخش خصوصى براى پايش و سنجش فراهم شده 

است.

معاون رييس جمهورى عنوان كرد؛

زندگى 35 ميليون ايرانى تحت تاثير آلودگى هوا
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ــخصى،  ــكالت زندگى ش ــارها و مش تركيب عوامل فردى همچون فش
ــكالت محيط كار، عدم دريافت پاسخ مثبت و  ــويى، مش تعارضات زناش
ــب با حجم و ارزش كار و اداره نامناسب سازمان توسط  قدردانى متناس

مدير ازجمله موارد آسيب هاى اشتغال است.
ــتغال و رفع بيكارى است كه  ــئوالن بر ايجاد اش در كشور ما تمركز مس
ــت، اما حفظ محيط سالم براى شغل هاى  البته مسئله بسيار مهمى اس
ــغلى كه در ايجاد بهره ورى  ايجادشده و حفاظت و حراست از محيط ش
ــت كه به نظر  ــاغل نقش مهمى دارد نيز مطلب پراهميتى اس بهينه مش
ــت. توجه به اين مهم مى تواند درحركت  ــده اس مى رسد مغفول واقع ش
ــب و بهره ورى بهتر از محيط كار و  ــغلى مناس به سمت ايجاد محيط ش

مشاغل موثر باشد و از عوامل مهم اقتصاد مقاومتى نيز محسوب شود.
پدر مشاوره شغلى ايران دكتر عبدا... شفيع آبادى معتقداست كار يعنى 
ــيار مهمى در زندگى  ــت اشتغال نقش بس دنيا و آخرت ما. او معتقداس
ــان دارد و عالوه بر تامين نيازهاى زندگى، باعث  فردى و اجتماعى انس
احساس امنيت و هويت مثبت مى شود. عوامل گوناگون درونى و بيرونى 
ــتغال را نامطلوب و طاقت فرسا كند و  ممكن است محيط كار و ادامه اش
آن را با مشكل جديد مواجه سازد. در اين حالت، شاغل دچار فرسودگى 
ــود و با عالئمى نظير بى رمقى، دل زدگى از كار، خستگى مفرط و  مى ش
احساس ناتوانى در انجام كار روبه رو خواهد شد. فرسودگى شغلى يكى از 
آسيب هاى شغلى است كه با توجه به پيامدهاى نامطلوب جسمى و روانى 

مى تواند كاهش انگيزه و رضايت شغلى، افزايش غيبت از كار و سوانح را 
در پى داشته باشد. عالئم فرسودگى شغلى كه به طور آهسته و آرام شروع 

مى شود در چند حيطه اصلى قابل بررسى است:
ــته مى توان به اضطراب، خشم،  1- عالئم روانى و عاطفى: در اين دس
تحريك پذيرى، بى حوصلگى، كاهش اعتمادبه نفس، افسردگى و نااميدى 

اشاره كرد.
ــاس همدلى،   2- عالئم نگرشـى: بدبينى به اطرافيان و كاهش احس
بى اعتمادى به مدير، احساس عدم كنترل بر اجراى تعهدات و شكايت از 

سازمان نيز در اين دسته جاى مى گيرد.
3- عالئم رفتارى و اجتماعى: مواردى چون پرخاشگرى، كم حرفى و 
گوشه گيرى، كاهش فعاليت هاى تفريحى، افزايش مشكل با همكاران و 
اعضاى خانواده و احتماال گرايش به مصرف مواد مخدر در مجموعه عالئم 

رفتارى و اجتماعى خالصه مى شود.
4- عالئم جسـمانى يا روان تنى: انواع ضعف، سردرد، بيمارى هاى 
ــرماخوردگى هاى مكرر، دردهاى عضالنى  قلبى، اختالالت گوارشى، س
به ويژه درد گردن و كمر ازجمله موارد فرسودگى شغلى به حساب مى آيد.
ــته هاى ارباب رجوع،  5- عالئم سـازمانى: كاهش رسيدگى به خواس
افزايش غيبت، افزايش موارد خالف نيز آسيب هايى است كه در مجموعه 

عالئم سازمانى خالصه مى شود.
چرا فردى دچار افسردگى شغلى مى شود؟

مشاوران شغلى معتقدند اين سندرم از تركيب عوامل فردى مثل- فشارها 
ــويى، مشكالت محيط كار،  و مشكالت زندگى شخصى، تعارضات زناش
عوامل بين فردى شامل كار با ارباب رجوع هاى مشكل ساز، عدم دريافت 
ــب با حجم و ارزش كار، عوامل سازمانى  پاسخ مثبت و قدردانى متناس
ــرس از آينده مبهم،  ــغلى و ت ــد پايين، نبود امنيت و ثبات ش مثل درآم
اداره نامناسب سازمان توسط مدير، بى توجهى مديريت سازمان به امور 
ــمانى و روانى كاركنان حاصل مى شود. با توجه  رفاهى و مشكالت جس
به نكات مطرح شده درباره شكل گيرى و عالئم فرسودگى شغلى، مشاوران 
ــيوه ها و تدابير خاص مى توان معضالت  شغلى معتقد هستند با اتخاذ ش
اين آسيب شغلى را كاهش داد. ازجمله موارد اين تدابير مى توان به تغيير 
شرايط فيزيكى كار، ورزش كردن و استفاده از برنامه هاى غذايى و خواب 
ــب از تعطيالت، بهره گيرى از شيوه هاى مختلف  مناسب، استفاده مناس
آرام سازى، جايگزين كردن جمالت مثبت به جاى جمالت منفى و ايجاد 
تنوع در كار اشاره كرد. همچنين به مديران مسئول نيز توصيه مى شود 
ــخصيتى و عالقه  افرادى را براى كار گزينش كنند كه از ويژگى هاى ش
ــند. همچنين مديران بايد  الزم براى انجام وظايف شغلى برخوردار باش
ــى مناسب برگزار كنند، از ميزان عوامل  براى كاركنان دوره هاى آموزش
تهديد زا و فشارزا در محيط كار بكاهند، با كاركنان رابطه حسنه برقرار 
كرده و مراكز مشاوره در سازمان را راه اندازى كنند تا كاركنان در مواقع 

لزوم بتوانند از خدمات اين مراكز استفاده كنند.

اخبار كوتاه

پرسه در شهر

خبر خبر ويژه

ــاره به اينكه20 درصد  ــى ايران با اش  رييس انجمن علمى جنين شناس
ــان نابارورى  ــا از درم ــور م ــد، گفت: در كش ــى نابارورن زوج هاى ايران

حمايت هاى بيمه اى الزم انجام نمى شود.
ــبت  ــرى كه به مناس ــت خب ــدى در نشس ــدى آخون ــر محمدمه دكت
ــه بهانه 31  ــد، افزود: ب ــاى هفته ملى جمعيت برگزار ش اعالم برنامه ه
ارديبهشت ماه روز ملى جمعيت دبيرخانه شوراى عالى انقالب فرهنگى، 
انجمن جنين شناسى و بيولوژى توليد مثل و دانشگاه علوم پزشكى ايران 
دست اندركار برگزارى كمپينى به نام خانواده، توليدمثل و فرزندپرورى 

هستند.
وى افزود: در اين هفته كه از 24 تا 31 ارديبهشت ماه برگزار مى شود، قرار 
است متخصصان و كارشناسان مختلف اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى 
درباره ابعاد مختلف جمعيت در ايران، نرخ رشد بارورى، ميزان نابارورى، 
ــى،  ــالمت جنس پيامدهاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى نابارورى، س
سالمت بارورى، داشتن فرزند سالم، حفظ بارورى و عواملى كه بارورى 

را تهديد مى كند به بحث و گفت وگو بنشينند.
ــل و فرزندپرورى  ــايتى براى هفته خانواده، توليدمث آخوندى گفت: س
ــت كه زوج ها مى توانند  ــده اس با عنوان www.bamaan.ir ايجاد ش
براى ثبت نام و بررسى رايگان وضعيت باردارى خود به اين سايت مراجعه 
كنند. وى با تاكيد بر اينكه حمايت از زوجين نابارور و ارايه مشاوره رايگان 
ــاى نوين درمان  ــانى در رابطه با روش ه ــارور و اطالع رس به زوجين ناب
ــت، افزود: با همكارى مراكز درمان  نابارورى از اولويت هاى اين هفته اس
ــور به زوجين متقاضى يك جلسه مشاوره رايگان  نابارورى سراسر كش
ارايه مى شود. همچنين چنانچه براى خانم ها سونوگرافى و براى آقايان 
ــود، اين خدمت در نوبت اول به صورت  ــپرم تجويز ش آزمايش آناليز اس
رايگان انجام خواهد شد. رييس انجمن علمى جنين شناسى ايران اظهار 
ــه فرصتى براى  ــانه ها و مردم، اين هفت ــرد: با همكارى رس اميدوارى ك
افزايش آگاهى درباره بارورى و جمعيت، اصالح باورهاى غلط در اين باره 

و حمايت از زوجين نابارور باشد.
به گفته آخوندى، بررسى ابعاد مختلف عوامل بارورى و وضعيت جمعيتى 
ــاى آن در جامعه،  ــد پايين جمعيت و پيامده ايران و همچنين نرخ رش
مشكالت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در باردارى و ... از جمله اهدافى 

است كه در اين هفته مد نظر قرار دارد.
ــتند، گفت: نگرانى و  ــاره به اينكه20 درصد زوج ها نابارور هس وى با اش
مشكالت فرهنگى و اجتماعى ناشى از نابارورى در اين خانواده ها ايجاد 
ــود كه اين موضوع بر رفتار و فعاليت هاى اجتماعى آنها نيز تاثير  مى ش
ــى ايران ادامه داد:  ــت. رييس انجمن علمى جنين شناس خواهد گذاش
در ايران بيش از90 درصد نابارورى ها قابل درمان است و در اين خصوص 
ــود و زوجين بايد بدانند كه درمان در ايران  ــانى انجام ش بايد اطالع رس
نسبت به كشورهاى ديگر خيلى گران نيست و امكانات فوق  تخصصى و 
آموزش هاى تخصصى را مى طلبد كه تمامى آنها در كشور ما وجود دارد 

به همين دليل از لحاظ درمان در ايران نگرانى نداريم.

ــازمان حج و زيارت گفت: هنوز با عربستان به توافق نرسيديم و  رييس س
اين كشور نظر نهايى در مورد صدور ويزا براى حجاج را تا آخر هفته اعالم 
ــتان  ــعيد اوحدى با توضيح روند مذاكرات حج تمتع با عربس مى كند. س
ــال هايى بوده كه ما در يك جلسه  ــته اظهار كرد: س ــال هاى گذش در س
يا حداكثر چهار  جلسه با عربستانى ها به توافق رسيديم و در برخى مواقع  
نيز همانند امسال  در دور اول مذاكرات  به تفاهم نرسيديم و هيئت ايرانى 

به كشور بازگشت.
وى ادامه داد: امسال هيئت اعزامى هوشمندانه در جلسه حضور پيدا كرد 
و  با عربستانى ها درباره حوادث سال گذشته مانند فرودگاه جده  و 2 پليس 
معترض سقوط جرثقيل، فاجعه منا گفت وگو انجام شد. موضوع اصلى كه 
در اين جلسه مطرح كرديم، دغدغه جدى ايران نسبت به اطمينان از تامين 

امنيت زائران در حج سال جارى بود.
به گفته رييس سازمان حج و زيارت، جلسات متعدى با محمدجواد ظريف، 
وزير امور خارجه  و عباس عراقچى، معاون وزير امور خارجه ايران، قبل از 
ــد و آنها اعالم كردند كه آمادگى دارند، ويزا  اعزام هيئت ايرانى برگزار ش
در داخل كشور صادر شود. اين اظهارات در جلسه 2جانبه هم مطرح شد و  
وزير حج عربستان تاييد كرد كه مباحث اجرايى مانند كرامت زائران مهم 
است. همچنين عربستانى ها پيشنهاد صدور ويزا در كشور ثالث را مطرح 
ــته  كرده بودند كه با رايزنى پذيرفتند در متنى كه در اتاق وزير حج نوش

بودند، تغييراتى ايجاد كنند.
ــال گذشته برگزارى دعاى كميل ما  اوحدى ادامه داد: اعالم كرديم كه س
با مجوز وزير كشور عربستان بوده است. البته در جلسات اعالم كردند كه 
منظم ترين زائران، ايرانى ها هستند. موضوع ديگرى كه  در اين ديدارها  
مورد اختالف بود، پروازهاى زائران بود و ما اعالم كرديم بايد هواپيماهاى 
ايرانى براى انتقال زائران، مجوز حضور در عربستان را بگيرند.  به گزارش 
ميزان، وى تاكيد كرد: عربستان نظر قطعى خود را در خصوص صدور رواديد 
حجاج ايرانى را تا پايان هفته اعالم مى كند  و پس از آن ما با دريافت ويزا بار 

ديگر به عربستان مى رويم تا مذاكرات ادامه پيدا كند. 
ــالم كرديم  ــتان گرفتيم و  اع ــى با وزارت حج عربس ــته تماس روزگذش
ــازمان حج  ــت. رييس س ــه مذاكرات آماده اس ــراى ادام هيئت ايرانى ب
ــتان در خصوص حج  ــا عربس ــوال كه اگر ب ــخ به اين س و زيارت در پاس
ــرعى و  ــت: وظيفه ش ــود؟ گف ــد، چه مى ش ــم نرس ــع 95 به تفاه تمت
ــا زمانى كه به  ــود را بكنيم و ت ــت كه همه تالش  خ ــازمانى ما اين اس س
ــام مى دهيم.  ــات الزم را انج ــويم اقدام ــكل نش لحاظ اجرايى دچار مش
ــر منفى  ــود و  اگ ــام مى ش ــج انج ــد اقامه ح ــت بدهن ــواب مثب اگر ج
ــرعى به طور حتم تصميم گيرى هاى  ــايل ش به طورقطع در رابطه با مس
ــاره به اينكه ما به برگزارى حج تمتع  الزم اعالم خواهد شد. اوحدى با اش
95 اميدوارم هستيم، بيان كرد: اگر دولت عربستان به اظهاراتى كه در آنها 
تاكيد دارد در به روى حجاج بدون تبعيض باز است، اعتقاد دارد؛ ما  از وزارت 
ــتان توقع داريم كه تاخيرى در اعالم نظر درباره  امور خارجه و حج عربس

ويزاى حجاج نداشته باشند.

رييس انجمن علمى جنين شناسى ايران:

درمان نابارورى
حمايت بيمه اى ندارد

رييس سازمان حج و زيارت:

ما به برگزارى حج تمتع 95
اميدوار هستيم

ــت كه يك خانواده و اجتماع را  اوتيسم طيفى از اختالالت اس
درگير خود مى كند و فرد مبتال را « درخود ». اين متن حاصل 
تماشاى فيلم كوتاه « در خود » در كنار مسئوالن انجمن اوتيسم 

و يك نوجوان اوتيسمى است.
ــم به دنياى ما  ــور يك نفر همراه با اوتيس از هر 65 تولد در كش
وارد مى شود؛ درست همانند « تورج » با كمى اختالل بيشتر 
ــه تورج مى گويد اگر  يا كمتر. با بال هاى صداقت و مهربانى ك

با او صادق باشيم مى توانيم همراهش پرواز كنيم.
ــال قبل پدر و مادرش متوجه  تورج نوجوانى است كه چند س
ــس از چندبار اين مطب و  ــدند. پ اختاللى در رفتارهاى وى ش
ــم است و حاال تورج  آن مطب پرشك رفتن، تشخيص، اوتيس
نشسته بر صندلى جلوى سالن، كنار خانم بازيگر شاهد برشى 
ــادى 7 سال دارد  ــت. « ش از زندگى يكى از همتايان خود اس
ــتان فيلم مى گويد شادى  ــت. داس ــه رفته اس و تازه به مدرس
ــت. در مدرسه  ــكل اس ــى ها دچار مش در ارتباط با همكالس
تنهاست و در خانه رفتارهايش موجب كالفگى پدر است. مادر 
ــت، اما  ــم اس نمى خواهد باور كند كه دخترش مبتال به اوتيس
شادى پيشرفت كمى در مدرسه دارد. تكلمش به گفته پدر در 
سطح يك كودك 3-4 ساله است و همه معتقدند بايد به مدرسه 

ويژه كودكان اوتيسمى برود؛ حتى نويسنده و كارگردان. »
كودكان اوتيسـم بايد در مدارس عـادى آموزش 

ببينند
ــردان و  ــادى و كارگ ــتان ش ــنده داس نويس

تهيه كننده « درخود » برنامه ريزى كرده اند 
كه شادى به مدرسه ويژه كودكان اوتيسمى 

برود. اما مديرعامل انجمن اوتيسم ايران 
نظر ديگرى دارد. سعيده صالح غفارى 
ــوتر از تورج  ــد صندلى آن س كه چن
نشسته، معتقد است: در همه جاى 
ــا كودكان  ــود ت دنيا تالش مى ش
ــم در كنار  ــار اختالل اوتيس دچ

ديگر كودكان و 
در مدارس 

معمولى تحصيل كنند، اما در ايران شرايط فرهنگى باعث مى 
ــود كه اين كودكان در مدارس عادى گاهى مورد تمسخر و  ش
ــد اجازه دهد كه  ــوزش و پرورش مى توان اذيت قرار گيرند. آم
كودكان داراى اوتيسم بتوانند بدون مشكل در مدارس معمولى 

درس بخوانند البته محتواى درسى بايد متفاوت باشد.
ــت بااليى دارند و  ــم دق غفارى مى گويد: كودكان دچار اوتيس
از همه چيز عكس مى گيرند و تصويرسازى ذهنى بااليى دارند 
به همين دليل مى توان در آموزش به آنها از تصاوير استفاده كرد. 
اين كودكان به شدت از كار با تبلت و گوشى تلفن همراه لذت 

مى برند و بايد از اين ابزار در آموزش به آنها بهره برد.
درك اينكه تورج در حين ديدن فيلم چه نكاتى از زندگى خود 
ــت، اما نگاه هاى او به اطراف كه گاهى  ــخت اس را مى بيند س
ــان از نوعى  ــالن و پدر و مادرش را مى پايد نش آن طرف تر س
ــخصيت اصلى فيلم دارد. گاهى لبخند  هم ذات پندارى او با ش
مى زند و خودش را به خانم بازيگر نزديك مى كند گويى متوجه 

شباهت مادر شادى با خانم صندلى كنارى شده است.
« مادر شادى گلدان گل شمعدانى را كه عوض مى كند به فكر 
ــت. همچنان مقاومت  تغيير شرايط زندگى دخترش هم هس
مى كند در مقابل پذيرش اختالل دخترش و اين بزرگ ترين 
ــت. »  ــم اس ــوزش كودكان داراى اوتيس مانع در آم
مديرعامل انجمن اوتيسم به همين موضوع 
اشاره مى كند و مى گويد: «پذيرش» 
يكى از مهم ترين دغدغه هاى 
ــت.  انجمن با خانواده ها اس
ــيارى از پدر و مادرها  بس
در فاز پذيرش اختالل 
ـــــــــان  فرزندش
ــت  مقاومــــــــ
ــد و اين  مى كنن
ــبب مى  تعلل س
شود فرصت هاى 
ــادى را كه بايد  زي
ــرف آموزش  ص
ــودكان  ك
شد  مى 

از دست بدهند.
توجيه كردن خانواده ها كه اين اختالل در حال حاضر درمان 
ندارد بسيار سخت است، اما آموزش، نكته كليدى زندگى اين 
ــاركت پدر و مادر با هم در آموزش فرزند داراى  افراد است. مش
اوتيسم امرى ضرورى است، اما براساس برخى آمار، مشكالت 
زندگى در كنار كودك اوتيسمى سبب شده كه بسيارى از اين 
ــوند كه در  كودكان تنها در كنار يكى از والدين خود بزرگ ش
اغلب موارد، مادر زندگى خود را فداى پرورش كودك اوتيسمى 
ــدران در آموزش به فرزندان  مى كند و به گفته غفارى، نقش پ
اوتيسمى در كشورمان مى تواند پر رنگ تر باشد تا مادرانى كه 
فرزند اوتيسمى دارند در50 سالگى دچار فرسودگى نشوند؛ پس 
بايد « كفش آهنى » به پا و « ايمان بزرگ » در دل داشته باشند.
ــد:900 خانواده  ــى افزاي ــم ايران م مديرعامل انجمن اوتيس
ــم حضور دارند.  ــم در تهران، در انجمن اوتيس درگير با اوتيس
ــى كرد تا  ــم زندگ ــك فرد دچار اختالل اوتيس بايد در كنار ي
ــد. اوتيسم يك اختالل  با خصوصيت دقيق رفتارى او آشنا ش
ــه اى اجتماعى، اختالالت كالمى  ــت كه رفتارهاى كليش اس
ــن طيف جاى مى  ــه فرد در اي ــى برخوردهاى منحصر ب و حت
ــته و به آرامى فيلم را  گيرند. اگر تورج روى صندلى خود نشس
نگاه مى كند، دليلش اين است كه در طيف متعادلى از اوتيسم 
ــت با بيش فعالى، تمام  قرار دارد در غير اين صورت مى توانس
ــل بخندد و گريه ــالن پخش فيلم را به هم بريزد و يا بى دلي س

كند.
پسرها 4 برابر بيش از دخترها اختالل اوتيسم دارند

ــرها تقريبا 4 برابر بيش  به طور معمول اختالل اوتيسم در پس
ــالل در دختران  ــدت اخت ــت، اما گاهى ش از دخترها رايج اس
ــت. ملكى از نوع نگاه جامعه به اين كودكان انتقاد  ــتر اس بيش
مى كند و ادامه مى دهد: مدتى قبل چند نفر از كودكان انجمن 
ــتاديم، اما بالفاصله والدين كودكان  را به يك مهد كودك فرس
ــتند كودكان اوتيسمى  اعتراض كردند و از مديران مهد خواس
را پذيرش نكنند. از سوى ديگر هزينه هاى نگهدارى و آموزش 
ــت و تا 3 ميليون تومان  ــيار زياد اس به كودكان اوتيسمى بس
در ماه مى رسد و وزارتخانه هاى مرتبط مى توانند در حمايت 
ويژه ار كودكان اوتيسمى ورود كنند زيرا هيچ كودك اوتيسمى 

نبايد به دليل ناتوانى مالى از آموزش محروم شود.

جانشين اداره سرمايه هاى انسانى ستاد كل نيروهاى مسلح؛

صدور كارت پايان خدمت براى 
بى سوادان ممنوع شد

دبير جشنواره ملى فن آفرينى شيخ بهايى خبر داد:

برگزارى جشنواره شيخ بهايى از 23 
تا 25 ارديبهشت ماه در هتل عباسى 

جانشين اداره سرمايه هاى انسانى ستاد كل نيروهاى مسلح از ممنوعيت صدور 
ــربازان بى سواد خبر داد.  سردار موسى  كارت پايان خدمت براى مشموالن و س
ــواد، اظهار كرد: مطابق قانون  كمالى درباره طرح سوادآموزى به سربازان بى س
ــواد ممنوع بوده و  ــموالن و سربازان بى س صدور كارت پايان خدمت براى مش
چنين افرادى حتما بايد در طول مدت سربازى سواد آموخته و سپس كارت شان 
را دريافت كنند. وى با بيان اينكه در سال هاى گذشته به ويژه در دهه60،70 و 
اوايل دهه80 تعداد افراد بى سوادى كه براى خدمت سربازى مراجعه مى كردند 
قابل توجه بود، گفت: در آن ايام ساالنه حدود 25 تا30 هزار سرباز بى سواد وارد 
ــدند و به همين دليل الزام سربازان به سوادآموزى مطرح  نيروهاى مسلح مى ش
شد. جانشين اداره سرمايه هاى انسانى ستاد كل نيروهاى مسلح خاطر نشان كرد: 
اما در حال حاضر و از اوايل دهه90 اين آمار به شدت كاهش پيدا كرده و ساالنه 
بين يك هزار تا يك هزار و200فرد بى سواد به خدمت سربازى اعزام مى شوند. 
وى ادامه داد: اما اين قانون همچنان اجرا شده و كارت پايان خدمت به هيچ وجه 
براى افراد بى سواد صادر نمى شود. سردار كمالى درباره اجراى طرح جريمه ريالى 
سربازى در سال 95  گفت: بحث جريمه ريالى سربازى پس از ابالغ قانون بودجه 
اجرايى خواهد شد و جزييات و نحوه اجرا، چگونگى قسطى شدن و نحوه پرداخت 

آن نيز پس از ابالغ قانون بودجه مشخص شده و به اطالع شهروندان مى رسد.

جشنواره ملى فن آفرينى شيخ بهايى باهدف ترويج و توسعه فن آفرينى، خالقيت 
و نوآورى 23 تا 25 ارديبهشت ماه در هتل عباسى و به ميزبانى شهردارى اصفهان 

برگزار مى شود.
جشنواره ملى فن آفرينى شيخ بهايى باهدف ترويج و توسعه فن آفرينى، خالقيت 
و نوآورى، معرفى فن آفرينان به عنوان موتور حركت و توسعه اقتصاد دانش بنيان و 
ايجاد فضاى تعامل در ميان فعاالن عرصه هاى مختلف فن آفرينى برگزار مى شود.

كوروش خسروى دبير جشنواره ملى فن آفرينى شيخ بهايى گفت: اين جشنواره 
تنها جشنواره ملى است كه در خارج از تهران و به ميزبانى اصفهان برگزار مى شود. 
وى افزود: جشنواره هاى علمى صرفا جنبه علمى اختراعات را بررسى مى كنند، 
ــيخ بهايى عالوه بر اين موضوع طرح هاى تجارى سازى نيز  ــنواره ش اما در جش
ــيخ بهاءالدين محمد عاملى متخلص به شيخ بهايى از  ارايه مى شود. ازآنجاكه ش
ــمند علمى، فرهنگى و عمرانى  مفاخر بزرگ جهان اسالم و منشأ خدمات ارزش
در ايران بوده است، به پاس ارج نهادن به اين عالم فرزانه و زنده نگه داشتن ياد او 

اين جشنواره به نام« جشنواره ملى فن آفرينى شيخ بهايى » ناميده شده است.
جشنواره ملى فن آفرينى شيخ بهايى به عنوان اولين جشنواره حوزه كارآفرينى 
در كشور از سال 1382 به ابتكار شهرك علمى و تحقيقاتى اصفهان فعاليت خود 

را آغاز كرد و سه جشنواره اول آن با عنوان كارآفرينى برگزار شد.

مدير امور فرهنگى و آموزش كميته امداد استان اصفهان:

به كمك خيرين 8 هزار مددجو 
به اردوهاى زيارتى اعزام شدند

معاون اجتماعى بهزيستى استان اصفهان:

رعايت نكات ايمنى و بهداشتى در 
مهدهاى كودك از ضروريات مهم است

ــتان اصفهان  مدير امور فرهنگى و آموزش كميته امداد امام خمينى (ره) اس
گفت: در سال گذشته 8 هزار و140 مددجوى تحت حمايت به اردوهاى زيارتى 
سياحتى اعزام شدند. مدير امور فرهنگى و آموزش كميته امداد امام خمينى 
(ره) استان اصفهان افزود: در سال گذشته 8 هزار و140 مددجوى تحت حمايت 
ــدند كه نسبت به سال 93 با افزايش 38  به اردوهاى زيارتى سياحتى اعزام ش
درصدى روبه رو است. محمد ميرزايى اضافه كرد: بيشترين اردوهاى برگزارشده 
به مشهد مقدس با تعداد4900 نفر مددجو بوده و اولويت شركت در اين اردوها 
ــت كه تاكنون از اردوهاى زيارتى سياحتى كميته امداد استفاده  باكسانى اس

نكرده و يا به لحاظ محروميت و نيازمندى از ديگران وضعيت حادترى دارند.
 وى گفت: در سال گذشته 85 نفر از مددجويان تحت حمايت با كمك خيران 

و كميته امداد به زيارت عتبات عاليات مشرف شدند.
ــتان اصفهان  مدير امور فرهنگى و آموزش كميته امداد امام خمينى (ره) اس
ــده در 6 ماهه ابتداى سال جديد نيز  تصريح كرد: با برنامه ريزى هاى انجام ش
3 هزار نفراز افراد تحت حمايت اين كميته به اردوهاى زيارتى مشهد مقدس 

اعزام مى شوند.
ــاى خيران و  ــاى زيارتى از محل كمك ه ــان به اردوه هزينه اعزام مددجوي

كمك هاى مردمى تامين شده است.

ــتورالعمل هاى كشورى  اجراى برنامه هاى مهدكودك ها با توجه به دس
ــتى در مهدهاى كودك  ــت و رعايت نكات ايمنى و بهداش و استانى اس

از ضروريات محسوب مى شود.
معاون اجتماعى بهزيستى استان اصفهان با تاكيد بر نقش مهم مديران 
و مربيان در امر تربيت نونهاالن مهدهاى كودك گفت: مديران و مربيان 
ــند كه هر حركت و پيام آن ها  مهدكودك ها بايد بر اين نكته واقف باش
ــتعدادهاى بالقوه كودكان  مى تواند در تربيت، شناخت و شكوفايى اس

نقشى مهم داشته باشد.
ــاى مهدكودك ها با توجه  ــراى برنامه ه ــاد گفت: اج دكتر مرضيه فرش
ــت و رعايت نكات ايمنى و  ــورى و استانى اس به دستورالعمل هاى كش

بهداشتى در مهدهاى كودك از ضروريات محسوب مى شود.
ــه نظرات و  ــت نقط ــن حوزه خواس ــزان اي ــران و برنامه ري وى از مدي
ــوزش در مهدهاى كودك  ــنهاد هاى خود را جهت بهبود روند آم پيش

ارايه كنند.
ــور  ــتى كش ــازمان بهزيس ــالمى ايران س ــروزى انقالب اس پس از پي
در بيست و چهارم خردادماه 1359 بر اساس مصوبه شوراى عالى انقالب 

اسالمى تشكيل شد.

افسردگى شغلى و آسيب هاى اشتغال 
كدام است

ويژه كودكان اوتيسمى برود؛ حتى نويسنده و كارگردان. »
كودكان اوتيسـم بايد در مدارس عـادى آموزش 

ببينند
ــردان و  ــادى و كارگ ــتان ش ــنده داس نويس

تهيه كننده « درخود » برنامه ريزى كرده اند 
كه شادى به مدرسه ويژه كودكان اوتيسمى 

برود. اما مديرعامل انجمن اوتيسم ايران 
نظر ديگرى دارد. سعيده صالح غفارى 
ــوتر از تورج  ــد صندلى آن س كه چن
نشسته، معتقد است: در همه جاى 
ــا كودكان  ــود ت دنيا تالش مى ش
ــم در كنار  ــار اختالل اوتيس دچ

ديگر كودكان و 
در مدارس 

ــت. »  ــم اس ــوزش كودكان داراى اوتيس مانع در آم
مديرعامل انجمن اوتيسم به همين موضوع 
اشاره مى كند و مى گويد: «پذيرش» 
يكى از مهم ترين دغدغه هاى 
ــت.  انجمن با خانواده ها اس
ــيارى از پدر و مادرها  بس
در فاز پذيرش اختالل 
ـــــــــان  فرزندش
ــت  مقاومــــــــ
ــد و اين  مى كنن
ــبب مى  تعلل س
شود فرصت هاى 
ــادى را كه بايد  زي
ــرف آموزش  ص
ــودكان  ك
شد  مى 

نگاه مى كند، دليلش اين است كه در طيف متعادلى از اوتيسم 
ــت با بيش فعالى، تمام  قرار دارد در غير اين صورت مى توانس
ــل بخندد و گريه ــالن پخش فيلم را به هم بريزد و يا بى دلي س

كند.
4پسرها 4پسرها 4 برابر بيش از دخترها اختالل اوتيسم دارند

ــرها تقريبا 4 برابر بيش  ــرها تقريبا 4به طور معمول اختالل اوتيسم در پس 4به طور معمول اختالل اوتيسم در پس
ــالل در دختران  ــدت اخت ــت، اما گاهى ش از دخترها رايج اس
ــت. ملكى از نوع نگاه جامعه به اين كودكان انتقاد  ــتر اس بيش
مى كند و ادامه مى دهد: مدتى قبل چند نفر از كودكان انجمن 
ــتاديم، اما بالفاصله والدين كودكان  را به يك مهد كودك فرس
ــتند كودكان اوتيسمى  اعتراض كردند و از مديران مهد خواس
را پذيرش نكنند. از سوى ديگر هزينه هاى نگهدارى و آموزش 
ــت و تا 3 ميليون تومان  ــيار زياد اس ــت و تا 3به كودكان اوتيسمى بس ــيار زياد اس 3به كودكان اوتيسمى بس
در ماه مى رسد و وزارتخانه هاى مرتبط مى توانند در حمايت 
ويژه ار كودكان اوتيسمى ورود كنند زيرا هيچ كودك اوتيسمى 

نبايد به دليل ناتوانى مالى از آموزش محروم شود.

پرواز با بال هاى اوتيسم؛

حسرت در آغـوش كشيـدن شــادى
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به دنبال رویکرد جدید شهرداری اصفهان مبنی بر استفاده از ظرفیت  
رسانه های استانی، ملی و بین المللی برای معرفی این کالنشهر، امروز 

اصفهان میزبان کاروان خندوانه است.
معرفی کالنشهر تاریخی اصفهان از طریق رسانه های مکتوب و تصویری 
 از مهم ترین رویکردهای ش��هرداری اصفهان اس��ت که در این راس��تا  
شبکه های نسیم، مستند، جام جم، ش��بکه های یک و دو رایزنی هایی 
 صورت گرفته است. در این راس��تا کاروان خندوانه به اصفهان می آید 
تا ظرفیت ها و جاذبه های این کالنش��هر تاریخی در قاب تصویر شبکه 
 نسیم به نمایش گذاش��ته شود. در پوش��ش این برنامه  تالش می شود 
تا رویدادها و ظرفیت های مختلف گردشگری و نقاط قوت شهر اصفهان 

همچنین میراث ملموس و ناملموس معرفی شود.
 فصل س��وم برنام��ه » خندوانه « ب��ا اج��را و کارگردان��ی رامبد جوان 
 در روزهای پایانی از شبکه نس��یم بر روی آنتن رفت. این برنامه یکی از 
 پربیننده ترین برنامه های س��یما ش��ناخته ش��ده و امروز درنظر دارد 

تا زیبایی های اصفهان را به تصویر بکشد.
بنابراین گزارش پیش از این مدیر روابط عمومی ش��هرداری اصفهان از 
ارتباط بیشتر با رسانه ها در سطح ملی و حتی بین المللی جهت معرفی 

بهتر و بیشتر این جهان شهر فرهنگی و تاریخی به دنیا خبر داده بود.

چهارمین نمایشگاه تخصصی نگارگری و تذهیب به همت خانه تجسمی 
حوزه هنری اصفهان در گالری نقش خانه برگزار می شود.

  مدی��ر خانه تجس��می حوزه هن��ری اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: 
خانه تجس��می حوزه هنری ب��رای چهارمین س��ال متوالی با انتش��ار 
فراخوان، نس��بت به دریافت آثار هنرمندان و هنرجویان رش��ته های 
مختلف نگارگری اقدام کرده است. کوفی گر با اشاره به این که در زمان 
برگزاری نمایشگاه، جلسات تخصصی نگارگری و تذهیب برگزار خواهد 
ش��د، گفت: حضور تعداد بس��یاری از هنرمندان برای ش��رکت در این 
فراخوان نش��انه اعتماد هنرمندان و در نتیجه تداوم برگزاری، منسجم 
 بودن برنامه ریزی و همچنین نظارت تخصصی استاد مجید صادق زاده، 

از پیشکسوتان هنر نگارگری است. 
تعداد 245 اثر از 121 هنرمند به چهارمین نمایشگاه تخصصی نگارگری 
و تذهیب ارس��ال ش��ده که از این تعداد،100 اثر از 85 هنرمند تایید و 

جهت ارسال اصل اثر از این هنرمندان دعوت شده است.
چهارمین نمایش��گاه تخصصی نگارگری و تذهیب روز 18 اردیبهشت 
 ساعت 17 در گالری نقش خانه افتتاح می شود و تا30 اردیبهشت ماه 
با نظارت مجی��د صادق زاده در ای��ن گالری واقع در خیاب��ان آمادگاه، 

مجموعه فرهنگی هنری سوره برگزار خواهد شد.

اصفهان به قاب خندوانه می رود

از سوی خانه تجسمی حوزه هنری اصفهان؛

چهارمین نمایشگاه تخصصی 
»جلوه های نقش« برگزار می شود

اخبارفرهنگی شهر دین و اندیشه

رادیو  و تلویزیون موسیقی

پنجاه وهش��تمین دوره مس��ابقات بین المللی قرآن مالزی با شعار 
» وح��دت؛  نبض تح��ول ملی «، از 13 اردیبهش��ت ماه، در ش��هر 

»کواالالمپور«، پایتخت این کش��ور آغاز ش��د.
در بروش��ور این مس��ابقات ک��ه ب��ه تبیین ش��عار ای��ن دوره از 
 رقابت ها پرداخته، آمده اس��ت: » نخس��تین پایه و اساس تاسیس 
دولت اس��المی در مدینه منوره و مکه مکرمه برادری و دوس��تی 
میان مهاجرین و انصار بود و نبی مکرم اسالم)ص( میان مسلمانان 
مک��ه از مهاج��ران و ب��رادران آن ها در مدین��ه که انص��ار بودند، 
 برادری و وحدت ایجاد کرد و این وحدت و همبس��تگی سرمنشأ 
دولت اسالمی تازه تاسیسی ش��د که جهان را تغییر و علم و تمدن 

را گس��ترش داد.
تنوع زمینه های نژادی، فرهنگی و اجتماعی تمدن اسالمی، عاملی 
برای دربرگیری تمام��ی افکار و فرهنگ ه��ا و عرصه  های مختلف 
علمی بوده و از ویژگی های برتر تمدن اس��المی، آزادی اندیشه و 

احترام به اختالفات بوده اس��ت.
اختالف در آراء، افکار و تنوع گرایش های فکری تا زمانی که افراد 
قادر به مدیریت اختالفات فکری خود با حکمت و مراعات ادبیات 
اختالف بین خود باش��ند، مانع تحقق همبس��تگی و وحدت میان 

افراد نیس��ت .
اختالف نژادها، ادیان و زبان ها در هر کشوری از امتیازات تربیتی 
و آموزشی برای فرزندان آن کش��ور به شمار می رود و این اختالف 
آن ها را به ایجاد معیارهای مش��ترک وا می دارد و آ ن ها را به سوی 
تحقق عدالت و مساوات میان تمامی افراد مجتمع دعوت می کند.

رسالت دین اس��الم، ارزش های زندگی مش��ترک، اشاعه دوستی 
و محبت میان م��ردم، آزادی بیان و عقیده برای غیرمس��لمانان را 
تعظیم داشته و اسالم پیروان خود را به احترام گذاشتن به پیروان 
سایر ادیان و تعامل با عدالت و انصاف با آن ها در تمامی عرصه  های 
زندگی دعوت کرده است. وحدت و همبستگی میان افراد جامعه 
و پایبندی آن ها ب��ه تعالیم و آموزه های وح��ی از عوامل موفقیت 
 کش��ورها و حرکت آن ها به س��وی تحق��ق اه��داف مطلوب خود 
در زمینه تحقق رفاه است و در حقیقت وحدت ستون سربلندی و 
تحول جامعه است و اگر جامعه را به مثابه یک پیکر بدانیم، وحدت 
نبض تپنده این پیکر اس��ت و وحدت تنها راه برای مجس��م کردن 

تالش هایی اس��ت که برای پیش��رفت کش��ور صورت می گیرد. «
و  حف��ظ  لملل��ی  بین ا مس��ابقات  دوره  پنجاه وهش��تمین 
 قرائ��ت ق��رآن مال��زی، دوش��نبه، س��اعت20 ب��ه وق��ت محلی

)1۶:30 به وقت تهران ( ب��ا حضور جمیل خیر به��ارم، وزیر امور 
دینی مالزی، سفرا و دیپلمات های کشورهای مختلف افتتاح شد.

مسابقات بین المللی قرآن مالزی تا ش��نبه آینده، 18 اردیبهشت 
 صبح ه��ا در بخ��ش حف��ظ و عصر ه��ا در بخ��ش قرائ��ت ادام��ه 

خواهد داش��ت .

شبکه رادیویی تهران همزمان با مبعث حضرت رسول اکرم )ص(، با بازیگران 
 فیلم محمد رس��ول اهلل )ص( مهدی پاکدل در نقش ابوطالب و مینا ساداتی 

در نقش آمنه گفت وگو می کند.
 محمد رس��ول اهلل )ص( فیلم��ی در گونه تاریخی اس��ت که ب��ه کارگردانی 
مجی��د مجیدی، داس��تان زندگ��ی کودکی پیامب��ر اس��الم )ص( را روایت 
 می کند. شبکه رادیویی تهران با ویژه برنامه » عیدانه مبعث « از ساعت10 با 
مهدی پاکدل در نقش ابوطالب و مینا ساداتی در نقش آمنه مصاحبه می کند.

گفت وگو با خوانندگانی که اثری از مبعث و حضرت محمد )ص( داش��ته اند 
از جمله مجید اخشابی، پیام عزیزی، قاس��م رفعتی و حمید فوالدی از دیگر 
 بخش های این ویژه برنامه است.  نمایش رادیویی » خاستگاه نور « از اشعار

علی موس��وی گرمارودی، در رابطه با بعثت نبی اک��رم )ص(  پخش و با این 
 ش��اعر اهل بیت )ع( گفت وگو می ش��ود. از دیگر بخش های عیدانه مبعث 
 می توان به زیارت نام��ه حضرت محم��د )ص( و کالم رهبری اش��اره کرد. 
عالوه بر این، در بخشی از برنامه واقعه مبعث در ش��عر و ادب فارسی و بحث 
فلسفه بعثت با حضور حجت االسالم سید صالح یاسینی، کارشناس مذهبی 
 برنامه بررسی خواهد شد. در بخش » کتاب شناس��ی « کتاب  حدیث نبوی 
 صلی اهلل علیه و آله نهج الفصاحه معرفی و فلس��فه ع��دد40 و القاب پیامبر

عظیم الشان اس��الم )ص( تحلیل و بررسی می شود. فلس��فه کوه، مباحث 
مبعث و حضرت رس��ول اک��رم )ص( در آی��ات قرآنی از دیگ��ر بخش های 
این ویژه برنامه اس��ت ک��ه به تهیه کنندگی س��اناز باقری و اج��رای فاطمه 
 نصرآبادی از موج اف.ام ردی��ف 94 مگاهرتز تقدیم مخاطب��ان رادیو تهران 

می شود.

روح اهلل حجازی که دو س��ال پیش قرار بود دومین س��ه گانه خ��ود را برای 
تلویزیون بسازد پس از تولید » سبز به رنگ زمرد « تصمیم گرفت دو فیلم دیگر 

را در قالب مجموعه تلویزیونی جلوی دوربین ببرد.
روح اهلل حجازی که مخاطبان تلویزیون او را پیش تر با سه  گانه » سپیده، سایه 
و س��تاره «  با موضوع معانی زندگی و مرگ می شناختند، سال 93 تله فیلم 
»س��بز به رنگ زمرد« را جلوی دوربین برد تا اولین فیلم از س��ه گانه دومش 

را این بار با محوریت مادران رزمندگان مفقوداالثر، جانباز و شهید رقم بزند.
این کارگردان قصد داشت در ادامه فیلم » س��بز به رنگ زمرد « که اولین بار 
روز عاشورای سال 93 پخش شد، » سپید به رنگ مروارید « و » سرخ به رنگ 
عقیق « را بسازد، اما با تغییراتی که در س��ازوکار اداری و اجرایی رسانه ملی 
پیش آمد این امکان میسر نشد و دومین سه گانه روح اهلل حجازی برای مدتی 

بالتکلیف باقی ماند.
حال حجازی قصد دارد در ادامه فعالیت های تلویزیونی خود با اعمال تغییرات 
 جزیی در فیلمنامه، » سپید به رنگ مروارید « و » س��رخ به رنگ عقیق « را 
با یکدیگر تلفیق کرده و به صورت یک مجموعه تلویزیونی جلوی دوربین ببرد.

کارگردان » سبز به رنگ زمرد « بنا دارد تازه ترین کار خود را در جنوب کشور 
تصویربرداری کند به همین دلیل با گروه تولید این مجموعه در ش��هرهای 

جنوبی به دنبال لوکیشن مناسب هستند.

هش��تمین آلبوم بابک جهانبخش خواننده پ��اپ با نام حال خ��وب خردادماه 
 منتش��ر خواهد ش��د. بابک جهانبخش با اعالم ای��ن خبر گفت: اس��م آلبوم را 
» اینا یعنی عش��ق « نام گذاری کرده بودیم، اما به دلیل وسواس بیش از حد من 
در لحظه های پایانی جمع آوری آلبوم، قطعه » حالم خوب « به آن اضافه ش��ده 
و نام کارم به آن تغییر پیدا کرد. وی افزود: البته تا پیش از این تصمیم داش��تم 
نام هیچ کدام از قطعات این آلبوم را برای اسم این مجموعه انتخاب نکنم و نگاه 
کلی تری داشته باش��م. این آلبوم برگرفته از تعدادی از عاشقانه های من است. 
تک آهنگ » اینا یعنی عش��ق « که برای عید نوروز پخش شد در این مجموعه 
 ق��رار نگرفته بود، ام��ا در نهایت نام آلبوم چیز ش��دی که گفت��م. این مجموعه 
با همت شرکت » اکسیر نوین « به مدیریت محمدرضا خانزاده تهیه شده و در بازار 
 توزیع خواهد شد. جهانبخش ادامه داد: اولین رونمایی از قطعه مذکور روزهای

 29 و30 اردیبهشت ماه در س��الن میالد نمایشگاه بین المللی تهران در دو روز و 
چهار سانس خواهد بود. رهبری این ارکستر بر عهده رضا تاجبخش است.

کنسرت مشترک سوپراستارهای موسیقی پاپ روزهای 24و 25 اردیبهشت 
در یکی از شهرهای آلمان برگزار خواهد شد.

 محمد اصفهان��ی، بنیامین، محمد علیزاده و ش��هرام ش��کوهی در روزهای 
24 و 25 اردیبهشت ماه در اوبرهاوزن آلمان روی صحنه می روند. این کنسرت 
با همراهی 14 نوازنده برگزار می شود و رضا نوری به عنوان تهیه کننده حضور 
خواهد داشت. برای این برنامه ها تصویربرداری حرفه ای صورت خواهد گرفت 
و در صورت رضایت مجموعه منتش��ر خواهد شد. همچنین مهران غفوریان 
قرار اس��ت به عنوان مجری در این برنامه حضور داشته باشد و در بخش های 

مختلف روی صحنه برود.

س��االر عقیلی با 21 کنس��رت در تور آمریکا و کانادا رکورد اجرای تور کنسرت 
را شکس��ت. وی همچنان خارج از ایران به س��ر می برد تا ادام��ه تورهای خود 
 را برگزار کند. این کنس��رت ها که » میخانه خاموش « ن��ام دارد، در همکاری 
با سعید فرج پوری و حسین بهروزی نیا برگزارشده و می شود. سعید فرجپوری 
آهنگساز و نوازنده کمانچه به همراه حسین بهروزی نیا نوازنده عود با همراهی آواز 
ساالر عقیلی ، حریرشریعت زاده و دو نوازنده دیگر تور کنسرت خود در آمریکا را 

از روزجمعه سوم اردیبهشت ماه آغاز کردند.
 کنسرت آلبوم » میخانه خاموش « در دو بخش اجرا می شود که در بخش اول آثار 
بی کالم حسین بهروزی نیا با اجرای گروه دستان گنجانده شده است و در بخش 
دوم ۶  قطعه که به آهنگسازی سعید فرج پوری ساخته شده و همین طور تصنیف 
 وصف بر روی شعر سعدی توسط ساالرعقیلی ساخته شده  است، برای اولین بار

از سوی وی اجرا می شود، اشعار این قطعات هم از آثار شاعرانی مانند اخوان ثالث، 
 موالنا و سایه انتخاب شده و در دستگاه موس��یقی ماهور و مایه اصفهان ساخته 
 ش��ده اس��ت.  » میخانه خاموش « مجموعه ای از قطعات و تصانیفی  اس��ت که 
در آن سعید فرج پوری در سال1390روی اشعاری از مهدی اخوان ثالث، هوشنگ 

ابتهاج ، سیاوش کسرای، موالنا و ابوالقاسم الهوتی تصنیف کرده است.

وحدت و پایبندی به آموزه های قرآن 
از دالیل موفقیت کشورها است

بازیگران فیلم محمد رسول اهلل )ص( 
میهمان رادیو تهران می شوند

دومین سه گانه 
روح اهلل حجازی سریال شد

بابک جهانبخش با حال خوب می آید

سوپراستارهای پاپ در راه اروپا

رکورد شکنی » ساالرعقیلی « 
با همراهی همسرش در آمریکا 

بازیگر نقش » حضرت موسی)ع( « چه کسی است؟

چه��ره س��قاخانه هایی که ب��ا نقوش اس��المی زیبا و 
حجاری های بی نظیر واقعه کربال را نقش زده اند رو به 
فراموشی است؛ در واقع بیش از 54 سقاخانه در اصفهان 

وجود دارد که هر کدام به نوعی به مرمت نیازدارند. 
س��قاخانه هایی در کوچه پس کوچه های شهر با عطر 
س��الم بر امام حس��ین )ع(  و یاران با وفای��ش هر روز 
اس��ترحتگاه مردمانی اس��ت که دس��ت نیاز به روی 
بین الحرمین دارند و تقاضای اجابت از علمدار کربال، 
دس��تانی که پنجه بر پنجه مظلومت تقاضای شفاعت 
دارند و برای جرعه ای اجابت دس��ت نیاز برمی دارند، 
س��قاخانه هایی از جنس خش��کی لبان عب��اس)ع( و 
س��یرابی ش��هدا با خون پاک شان، این ها ش��اید تنها 
امید فقیری اس��ت که توان رفتن به میعادگاه را ندارد 

و خس��تگی ش��ب و روز رنجورش را پای 
همین سقاخانه ها و با ادعای احترام تمام 

قد به شهدای دشت کربال ادا می کند.
م��ردم درکن��ار ای��ن س��قاخانه ها آب 
می نوشند و ش��معی برای حاجات خود 
روش��ن می کنن��د، س��قاخانه ها س��ند 
بارزی بر مظلومیت و ایثار کربال اس��ت، 
 اهمیت سیراب کردن مردم به خصوص 
پ��س از واقعه جانس��وز کرب��ال اهمیت 
 وی��ژه ای یاف��ت و نقوش اس��المی زیبا 
بر کاش��ی ه��ا و حجاری ه��ای داخل و 
نمای سقاخانه های ابتدایی، واقعه کربال 
وظلمی که بر خاندان امام حس��ین )ع( 

رفت را با هنرمندی به رخ می کشاند.
گ��ره چینی،کاش��ی کاری و آج��ر و 
 کاش��ی از معماری های��ی اس��ت ک��ه 
در ساخت سقاخانه ها اس��تفاده شده و 
ارزش معم��اری و میراثی ف��راوان دارد.

پنجره های س��قاخانه ها نم��ادی از هنر 
 صنع��ت اصفهانی ه��ا اس��ت و آینه نیز 
از اجزا دیگر سقاخانه است که ترکیب آن 
با نور شمع روشنایی گذر ها را دوچندان 

می کرده است.
در این پنجره های چوب��ی گره چینی، 
آلت هندسی گره دوازده، گره جعفری، 
مرب��ع چهارگ��وش و گ��ره چهارق��ل و 
تزئیناتی مثل آدمک یا دست نقره ای که 
نشان از شهدای کربال بود در سقاخانه ها 

به وفور دیده می شود.
استفاده از چراغ های سبز و تزئینات که عمدتا به رنگ 
سبز اس��ت نش��انی از اهل بیت ورنگ و نشان خاندان 
 پیامب��ر )ص( و س��ادات اس��ت در ایران باس��تان هم 
رنگ سبز، نش��ان از خرمی و س��ر زندگی بوده است.

اصفهان باستان دارای سقاخانه های بی شماری بود که 
اکنون تنها 54 سقاخانه از این تعداد باقی نمانده است، 

سقاخانه ها اغلب در چهارسوق ها و اطراف مساجد و 
مدارس دینی و در کنار گذر های عمومی پر رفت و آمد 
ساخته می ش��دند، اکنون برخی از بین رفته وسنگاب 
باقی مانده از آنها نیز به موزه سنگ ها در باغ چهلستون 
برده شده که آنجا نیز به علت عدم سر پناه وزیر باران 

ماندن، این سنگاب ها حال و روز خوشی ندارند.
سقاخانه مسجد سید و دردش�ت از نمونه های 

بدیع  سقاخانه های اصفهان
س��قاخانه » دردش��ت « اصفهان در بازار دردش��ت، 
سقاخانه» مس��جد سید « و نیز س��قاخانه » سر درب 
مقبره عالمه مجلس��ی « نی��ز از نمونه ه��ای بدیع و 

ب��ی نظیر س��قاخانه ه��ای اصفه��ان هس��تند. یکی 
از قدیمی ترین این آثار، س��قاخانه » عزی��ز اهلل « در 
میان چهارس��وق بازار روبه روی ورودی مسجد جامع 
اصفهان است. سقاخانه » طوقچی « در جنوب شرقی 
محله طوقچی وس��قاخانه » آقا می��رزا روضاتی « در 
 خیاب��ان طالقانی ام��روزی اصفهان نی��ز از زیبا ترین 

س��قاخانه ها هستندس��قاخانه های محله» جوباره « 
با وجود یهودی نش��ین بودن این منطقه در گذش��ته 
نشان دیگری از عشق س��ایر ادیان ساکن در اصفهان 

به اباعبداهلل دارد.
س��قاخانه » پنجش��نبه دی��ن  «روبه روی س��ردرب 
مس��جد جورجیر در خیابان حکیم وسقاخانه مسجد 
 حکیم و نیز سقاخانه » مدرس��ه چهارباغ « و سقاخانه 
» مسجد عتیق « نمونه های دیگری نبوغ اصفهانی ها 

در ساخت سقاخانه ها است.
 س��قاخانه های ح��اج آق��ا ش��جاع، درب کوش��ک ، 
بید آب��اد، حاج محم��د جعفر و قصر دش��ت به همراه 
سقاخانه های گرگ یراق، حاج علی، آقا نور وسقاخانه 
ترک ه��ا در کنار س��قاخانه، تاج الدین و نیز مس��جد 
 ذکراهلل، سقاخانه مس��جد لنبان از دیگر 
س��قاخانه ه��ای مه��م وقدیمی ش��هر 

اصفهان هستند.
مرمت س��قاخانه ها اصفهان ک��ه مقرر 
شده بود تا پایان سال جاری انجام شود، 
صورت نگرفت و به سال های بعد موکول 

شده است.
مدیرعامل س��ازمان زیباس��ازی ش��هر 
 اصفه��ان در خص��وص تامی��ن اعتبار 
در جهت احیای سقاخانه های اصفهان، 
اظهار کرد: مرمت سقاخانه های اصفهان 
در جهت زیباسازی بافت شهری ضروری 
 و مه��م اس��ت و بای��د این س��قاخانه ها 

در دست مرمت قرار بگیرند.
وی افزود: بحث احیای سقاخانه ها مدتی 
 اس��ت که مطرح ش��ده و در این راس��تا 
در حال تعامل با میراث فرهنگی هستیم 
و در س��ال آینده احیای س��قاخانه های 

اصفهان اجرایی می شود.
مهدی بقایی ادام��ه داد: در بودجه 28 
میلی��اردی مصوب��ه ش��هرداری ب��رای 
 زیباس��ازی نیز هم��ه مناط��ق در نظر 
گرفت��ه ش��ده اند ک��ه س��هم مناط��ق 
 مح��روم در برخ��ی از پروژه ها بیش��تر 

است.
عمده س��قاخانه های اصفهان در منطقه 
یک و س��ه قراردارن��د، س��قاخانه های 
که هر کدام ب��ه نوع ح��ال و روز خوبی 
ندارند و مس��ئوالن باره��ا وعده هایی را 
برای احیای آنها داده که عمدتا عملی نش��ده اس��ت.

 س��قاخانه هاي بازار هارونیه، رتل عاشقان و مجلسي 
از جمله س��قاخانه هایي اس��ت که از ابتداي امس��ال 
تاکنون با بی��ش از800 میلیون ریال��ي هزینه مرمت 
شد، اما سایر س��قاخانه ها همچنان در بی سرو سامانی 

به سر می برند.

کارگردان پروژه » حضرت موسی )ع( «  با اعالم اینکه کسی که قرار است 
نقش حضرت موسی )ع( را ایفا کند قطعا یک چهره ناشناس خواهد بود، 
درباره  فیلمنامه این اثر تاریخی، ساخت دکورها در شهرک دفاع مقدس 

و ... توضیحاتی را ارایه داد.
جمال ش��ورجه در پاس��خ به اینکه آیا وارد مرحله انتخ��اب بازیگر برای 
پروژه » حضرت موسی )ع( « ش��ده اید؟ خاطرنشان کرد: فعال مذاکره ای 
برای حضور بازیگران در این پروژه انجام نشده است. شاید برای خیلی از 
دوستان رس��انه ای تصوراتی پیش آمده باش��د که فالن بازیگر قرار است 
نقش حضرت موسی)ع( را بازی کند، اما ما برای این نقش قطعا یک چهره 

ناشناس را انتخاب خواهیم کرد.
شورجه گفت: سایر بازیگران سریال حضرت موس��ی )ع( که تعدادشان 
هم کم نیس��ت، از میان چهره های خوب و مناس��ب  تئاتری و سینمایی 
و ش��خصیت هایی که با این داس��تان قرآنی ش��أنیت داش��ته باش��ند، 
 دعوت ب��ه کار خواهند ش��د. وی اعالم ک��رد: انتخاب بازیگران س��ریال 
» حضرت موسی )ع( « مثل سبک و سیاق » یوسف پیامبر)ع( « است که 

همه از چهره های خوب تئاتری و سینمایی بودند.
او س��پس تصریح ک��رد: در حال حاضر ب��رای انتخاب بازیگران س��ریال 
»حضرت موسی )ع(« نمی توان زمان مش��خصی ارایه داد؛ چراکه تا وارد 
مرحله پیش تولید اصلی ش��ویم یک مرحله دیگ��ر داریم و همان طور که 
 پیش تر اعالم کردم قرار اس��ت پیش از آغاز تصویرب��رداری، کتابچه ای 

از این اثر منتشر کنیم. در کل از زمانی که قرارداد این کار بسته شود تقریبا 
هفت تا هشت ماه زمان می برد تا تصویربرداری این سریال را آغاز کنیم.

 شورجه همچنین اعالم کرد: برای پروژه » حضرت موسی )ع( « بنا نداریم 
از همان ابت��دا همه بازیگ��ران را انتخاب کنیم بلکه قرار اس��ت طی یک 

برنامه ریزی درست و در طول پروژه این کار صورت بگیرد.
 کارگردان سریال » حضرت موس��ی )ع( « در ادامه از حضور متخصصان 
 و مش��اوران با تجربه در این پروژه خبر داد و گفت: به زودی قرار اس��ت 
با یک سری متخصصان با تجربه و متناس��ب با پروژه مثل دکتر انصاری، 

جلسه ای داشته باشیم.
 وی همچنین با احتم��ال دادن اینکه مجید میرفخرای��ی طراحی دکور 
سریال » حضرت موس��ی )ع( « را همانند سریال »یوس��ف پیامبر)ع(« 
 عهده دار باش��د، درباره س��اخت دکور پ��روژه » حضرت موس��ی )ع( « 
توضیح داد: به دلیل اینکه ش��هر اصلی قصه در طبس واقع ش��ده اس��ت 
و مقر اصلی حکوم��ت فرعون همان جاس��ت، ما از همان ش��هرک دفاع 
مقدس که » یوس��ف پیامبر)ع( « ه��م در آنجا بود، اس��تفاده می کنیم، 
اما حداقل ب��ا تغییرات50 ت��ا۶0 درص��دی چراکه حتما بای��د دکورها 
تطهیر شوند. ش��ورجه در پایان درباره اینکه گفته می ش��ود به جای نام 
کارگردان قرار اس��ت نام مرحوم سلحش��ور اس��تفاده کنید، گفت: تمام 
 تالشم را می کنم تا در کپشن کارگردانی نام مرحوم سلحشور را هم ذکر 

کنیم.

علیرضا داودنژاد به ضرورت تاسیس مدرسه ملی سینما پرداخت و تاکید کرد که 
» تاسیس مدرسه ملی سینما پاسخ به یک ضرورت تاریخی و راهبردی  است. «

 در متن کامل یادداش��ت کارگردان » نیاز «، » مصائب شیرین «، » روغن مار « 
با تیتر» مدرسه ملی سینما؛ پاسخ به کدام ضرورت؟ « آمده است:

» دعوای امروز دنیا بر سر تسخیر چش��م ها و گوش هاست. موبایل ها، تبلت ها و 
تلویزیون ها بیش��تر در تصرف کدام امواج هستند؟ چشم ها و گوش ها به مغزها 
راه دارند. مغزها به دس��ت ها و پاها فرمان می دهند. گام نهادن در کدام مسیر؟ 
 دس��ت زدن به کدام انتخاب؟ ام��واج برتصمیم ها تاثی��ر می گذارند. تصمیم ها 
بر جابه جایی ها اثر می گذارند: جابه جایی قدرت. جابه جایی ضعف. جا به جایی 
 ثروت. جابه جایی فقر. مملکتی که هنر به رونق نداش��ته باش��د به رسانه های 
 به رونق دس��ت پیدا نمی کند و مملکتی که رس��انه های به رونق نداشته باشد 
به امواج اثرگذار دس��ت پیدا نمی کند. آیا ما مصمم به تقویت بنیه هنری کشور 
هستیم؟ آیا قبول داریم که س��ینما برآیند همه هنرهاست؟ آیا قبول داریم که 
دانایی سینمایی منحصر به تولید فیلم نیست و این دانایی در همه جا از طراحی 
یک نرم افزار تا تولید یک بازی رایانه ای تا راه اندازی یک کانال تلویزیونی به کار 
می آید؟ کدام دانایی تش��خیص می دهد که برای فراگی��ر و اثرگذار کردن یک 
 کانال تلویزیونی باید اجرای هر برنامه از مت��ن، مجری، دکور، نور و زمان بندی، 
ضرب آهنگ و توالی برنامه ها و ساختار روزانه چگونه باشد و هفته، ماه و سال آن 

چگونه باید سامان پیدا کند؟
این کدام گونه دانایی جز دانایی سینمایی اس��ت که می تواند همه هنرها اعم از 
موسیقی، شعر، قصه نویسی، هنرهای تجسمی، ادبیات نمایشی،  طراحی صحنه 

ولباس، بازیگری و کارگردانی را یک جا جمع کند و از ترکیب آن ها یک اثر هنری 
یا یک رسانه نیرومند بسازد؟

 ما برای شناس��ایی، تقویت، آموزش، انتقال و توس��عه این دانایی چه کرده ایم 
و چه برنامه ای داریم؟

مدرسه ملی سینما برای پاسخ دادن به این سوال و این نیاز و این ضرورت ملی 
تاسیس شده اس��ت. گرد هم آمدن بخش بزرگی از کار کش��ته ترین نیروهای 
حرفه ای و هنرمندان برگزیده سینمای کش��ور در یک نهاد آموزشی،کارگاهی 
 و همکاری آنها برای توسعه دانایی س��ینمایی و تقویت سایر نهادهای آموزشی 

چه حاصلی جز خیر و برکت می تواند داشته باشد؟
 آیا بهتر نیس��ت نیروه��ای حرفه ای مول��د، موفق و ده ه��ا بار جای��زه گرفته و 
 تحسین ش��ده را به جای آنکه رها کنیم تا به تدریج از صحنه گیتی محو شوند، 
قدر بدانیم و برای آنها جایگاه��ی در خور فراهم کنیم که بتوانند دانس��ته ها و 
آزموده های خود را به نسل های بعد منتقل کنند و در بازآموزی نیروهای موجود 

و کمک به ارتقا سطح کیفی تجهیزات و محصوالت کشور موثر واقع شوند؟
 چه کسی از این اتفاق خوشحال نمی ش��ود؟ تاسیس مدرسه ملی سینما پاسخ 
به یک ضروت تاریخی و راهبردی است. بی تردید همه آنها که از تاراج ده ها میلیون 
مخاطب ایرانی توسط ماهواره ها و بازارهای سیاه ویدیویی در رنج هستند و آرزوی 
ارتقا سطح کیفی نیروی انسانی، تجهیزات و آثار دیداری شنیداری داخلی را دارند 
و به سروسامان پیدا کردن منظومه تهیه، تولید، توزیع و نمایش سینمای ایران 
عالقه مند هستند و هویت را نه مشکل که راه حل می دانند از تاسیس و راه اندازی 

مدرسه ملی سینما خوشحال خواهند شد. «

مدرسه ملی سینما؛ پاسخ به کدام ضرورت؟

سقاخانه هایی که تشنه مرمت هستند؛

نقوش ماندگار تاریخ،
 در معرض فراموشی
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اخبار

استاندار چهارمحال و بختيارى در ديدار با رييس سازمان ثبت احوال 
ــكن، مهاجرت و ترويج  ــتغال پايدار، مس ــت: عدم ايجاد اش اظهار داش
فرهنگ غربى در استان سبب كاهش ازدواج و افزايش طالق شده است.

وى با بيان اينكه فضاى مجازى و ماهواره سبب كاهش روابط خانواده ها 
ــى از عوامل ترويج  ــده افزود: فضاى مجازى و ماهواره يك با يكديگر ش
ــتان را كاهش  ــايل فرهنگى در اس فرهنگ غربى بوده و بار مثبت مس

مى دهد.
ــاره به جذب اعتبارات و تأمين  ــتاندار چهارمحال و بختيارى با اش اس
زيرساخت ها در استان بيان كرد: با توجه به اينكه سال گذشته تحوالت 
ــت و درمان، راه ها و اشتغال در استان ايجاد شد  خوبى در حوزه بهداش
امسال نيز پيش بينى مى شود در راستاى تحقق شعار سال برنامه هاى 

خوبى پياده سازى شود.
ــان كرد: اجراى برنامه ها در سال اقتصاد مقاومتى،  سليمانى خاطرنش
اقدام و عمل بايد به ايجاد اشتغال پايدار و كاهش نرخ بيكارى در استان 
كمك كند. وى با اشاره به ظرفيت توليد كارگاه هاى توليدى و صنعتى 

گفت: در راستاى ايجاد اشتغال بايد ظرفيت كارگاه ها افزايش يابد.

ــال گذشته بيش از 5  ــازمان ثبت احوال گفت: در 6 ماهه دوم س رييس س
ميليون كارت ملى هوشمند در سراسر كشور صادر شده است.

ــت:  ــتاندار چهارمحال و بختيارى اظهار داش عليرضا آوايى، در ديدار با اس
ــته بيش از 5 ميليون كارت ملى  با توجه به اينكه در 6 ماهه دوم سال گذش
هوشمند صادر شد استان چهارمحال و بختيارى در حوزه صدور كارت ملى 

هوشمند رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
وى با اشاره به آمار كاهش ازدواج و افزايش طالق در كشور افزود: با توجه به 
اينكه در استان چهارمحال و بختيارى ازدواج كاهش يافته، اما جزو 4 استان 

برتر در حوزه كاهش طالق محسوب مى شود.
ــاوگان حمل و نقل اين  ــازمان ثبت احوال با بيان اينكه در حوزه ن رييس س
ــود بيان كرد: با توجه به اينكه عمر ناوگان  ــازمان تغييراتى انجام مى ش س
ــت مجوزات الزم براى خريد خودرو دريافت  حمل و نقل اين سازمان باالس
ــال جارى حوزه حمل و نقل ثبت احوال كشور تغييراتى در  ــده كه در س ش

آن ايجاد مى شود.
ــازمان ثبت احوال خاطرنشان كرد: ثبت  آوايى با اشاره به اهميت وظايف س
ــالم نقش مؤثرى را دارد و ارايه آمار دقيق از  احوال در برگزارى انتخاباتى س

سوى اين سازمان به دولت مى تواند در تصميمات دولت تأثيرگذار باشد.
ــازمان ثبت احوال  ــتان را يكى از برنامه هاى اولويت دار س وى سفرهاى اس
ــتانى به ويژه سفر به  ــال جارى برگزارى سفرهاى اس دانست و گفت: در س

استان هاى كمتر برخوردار در اولويت كارى ما قرار داده شده است.

عدم ايجاد اشتغال پايدار عامل كاهش 
ازدواج در چهارمحال و بختيارى است

5 ميليون كارت ملى هوشمند
در كشور صادر شد

ــتان  ــهركرد گفت: يكى از اهداف اصلى در شهرس فرماندار ش
شهركرد به سرانجام رساندن پروژه هاى نيمه تمام است كه اين 

امر نيازمند 60 ميليارد تومان اعتبار مى باشد.
حميد ملك پور، با اشاره به اينكه شهر هارونى يكى از شهرهاى 
ــت كه هيچ گونه مكان ورزشى و سالن  شهرستان شهركرد اس
ــهر هارونى باوجود اينكه يك  ــى ندارد، اظهار داشت: ش ورزش
ــگاه و محلى كه مردم بتوانند در آن  ــت، اما هيچ ورزش شهر اس

فعاليت هاى ورزشى داشته باشند، ندارد.
ــتان نمى توانيم پروژه  ــه در شهرس ــا توجه به اينك وى گفت: ب
ــته نيز نتوانستيم زمينه  ــيم در سال گذش ايجادى داشته باش

را براى احداث يك سالن ورزشى در اين منطقه فراهم كنيم.
ــهر هارونى از  ــالن ورزشى در ش ــاخت يك س وى ادامه داد: س
ــت كه به دنبال اين هستيم  ــتان اس اولويت هاى اصلى شهرس
كلنگ احداث يك سالن ورزشى را در اين منطقه بر زمين بزنيم.
وى يادآور شد: جاهايى كه امكانات كمتر دارند بايد موردتوجه 
بيشتر قرار بگيرند و تالش شود زمينه براى توسعه زيرساخت ها 

در اين مناطق فراهم شود.
ــت: پس از فراهم آوردن امكانات در  حميد ملك پور اظهار داش

مناطق كم برخوردار مى توان مناطق برخوردار را تقويت كرد.
ــطح  ــام پروژه هاى نيمه تمام مهمى در س وى بابيان اينكه اتم
ــت، تأكيد كرد: خوابگاه  ــهركرد در اولويت اس ــتان ش شهرس
ورزشكاران يكى از پروژه هاى مهم نيمه تمام در شهركرد است 
كه با توجه به برگزارى مسابقات استانى مختلف در استان و ورود 
ورزشكاران به مركز استان، اتمام اين پروژه يكى از اولويت هاى 

مهم شهرستان به شمار مى رود.
وى گفت: اين پروژه پيشرفت فيزيكى خوبى دارد و اميدواريم با 
اختصاص اعتبارات شاهد افتتاح اين پروژه در سطح شهرستان 

شهركرد باشيم.
حميد ملك پور اظهار داشت: با افتتاح پروژه خوابگاه ورزشكاران 
در شهركرد زمينه براى برگزارى مسابقات ملى و كشور و ورود 
اردوهاى تيم ملى به مركز استان فراهم مى شود كه اين امر نقش 
ــعه ديگر بخش هاى شهرستان  مهمى در توسعه ورزش و توس

شهركرد دارد.
ــهركرد مرتفع ترين منطقه كشور  وى تأكيد كرد: شهرستان ش
ــهركرد به شمار  ــت كه اين امر يكى از ظرفيت هاى مهم ش اس

مى رود و بايد از اين ظرفيت استفاده كرد.
ــتعداد تبديل به يكى از قطب هاى  وى يادآور شد: شهركرد اس
انجام تمرينات تيم ملى در رشته هاى مختلف ورزشى را دارد و 

بايد با توسعه زيرساخت ها از اين مهم بهره برد.
ــكاران در  ــروژه خوابگاه ورزش ــه داد: در حال حاضر پ وى ادام
شهركرد تأمين اعتبارشده است و اميدواريم اين پروژه هر چه 

سريع تر به بهره بردارى برسد.
ــطح  ــى در س ــاره به اينكه چند پروژه ورزش وى در ادامه با اش

ــد اعتبار براى ــهركرد نيمه تمام بوده و نيازمن ــتان ش شهرس
ــى ــالن ورزش ــتند، بيان كرد: بيش از 20 س  پايان احداث هس
ــوده و نيازمند  ــهركرد نيمه تمام ب ــتان ش ــدارس شهرس  در م
ــتند و اين پروژه ها در اولويت تأمين اعتبار قرار مى  اعتبار هس

گيرند.
ــهراز نظر  ــهركرد و فرخ ش ــت: در شهرهاى ش وى اظهار داش
ــى نداريم و  ــكل خاص ــى و فضاهاى ادارى مش فضاهاى ورزش

فضاهاى موجود در اين شهرها جوابگوى نياز مردم است.
ــتان ازجمله شهركرد و  ــهرهاى شهرس وى بيان كرد: برخى ش
فرخ شهر توسعه پيداكرده اند و فضاهاى مختلف ورزشى، سالن 

اجتماعات، استخر شنا و... رادارند.
شهر سورشجان فاقد سالن اجتماعات مناسب است

ــتان شهركرد فاقد  ــهرهاى شهرس وى بابيان اينكه برخى از ش
امكانات و فضاهاى مناسب ورزشى و... هستند، بيان كرد: شهر 

سورشجان فاقد سالن اجتماعات مناسب است.
وى تأكيد كرد: رفع كمبودها در شهرها و روستاهاى شهرستان 
ــال 95 است و تالش مى كنيم با  شهركرد از اهداف اصلى در س

تخصيص اعتبار اين كمبودها را رفع كنيم.
ــگرى در  ــه اجراى يك طرح گردش ــاره ب حميد ملك پور با اش
شهركرد، بيان كرد: توسعه گردشگرى در شهرستان شهركرد 

موردتوجه قرارگرفته است و از اين ظرفيت براى توسعه بيشتر 
شهرستان استفاده مى شود.

وى تأكيد كرد: بررسى ها نشان مى دهد هرساله ورود گردشگر 
ــود و اين منطقه موردتوجه  ــهركرد بيشتر مى ش و مسافر به ش

گردشگران و مسافران قرارگرفته است.
وى گفت: هم اكنون در شهرستان شهركرد در حوزه گردشگرى 
اقدامات قابل توجهى در حال انجام است كه مهم ترين آن اجراى 

طرح گردشگرى شاه منظر است.
ــهركرد عنوان كرد: پارك گردشگرى شاه منظر در  فرماندار ش
مسير شهر هفشجان - شهركرد ساخته مى شود و نقش مهمى 
در جذب مسافر و گردشگر خواهد داشت.حميد ملك پور يادآور 
شد: درختكارى و احياى بافت جنگلى در اين طرح گردشگرى 
ــى منطقه ــى در افزايش زيباي ــش مهم ــود كه نق انجام مى ش

 دارد.
وى عنوان كرد: ورود مسافر و گردشگر طى امسال و سال هاى 
گذشته به شهرستان شهركرد موجب رونق بازار شهرهاى اين 
ــهر، كيان، هفشجان و...  ــهركرد، فرخ ش شهرستان ازجمله ش

شده است.
ــگرى در شهرستان  ــعه گردش ــهركرد گفت: توس فرماندار ش
ــتغال قابل توجهى در منطقه ايجاد كند  ــهركرد مى تواند اش ش

كه مشكل بيكارى بسيارى از جوانان شهرستان را حل كند.
حميد ملك پور بابيان اينكه اجراى طرح گردشگرى اكو پارك 
ــهركرد نقش مهمى در باال رفتن كيفيت هواى  شاه منظر در ش
شهركرد دارد، ادامه داد: در اين پروژه سطح وسيعى از مناطق 
ــى در باال برد  ــود كه نقش مهم ــهركرد درخت كارى مى ش ش

كيفيت هواى شهركرد دارد.
ــاه منظر،  ــگرى ش ــاره به اينكه با اجراى طرح گردش وى با اش
آب وهواى شهركرد بهبود پيدا مى كند، اظهار داشت: برداشت 
ــهركرد و همچنين  ــى در مرغزار ش ــه آب هاى زيرزمين بى روي
ــت  كاهش بارش موجب ايجاد كانون گردوغبار محلى در دش

شهركرد شده است.
ــاك از مرغزار  ــدن گردوخ حميد ملك پور عنوان كرد: بلند ش
ــهركرد را تحت تأثير قرار داده و  ــهر ش شهركرد آب وهواى ش

كيفيت هواى اين شهر را پايين آورده است.
وى بيان كرد: اجراى اين طرح همچنين موجب احياى مرغزار 
شهركرد مى شود و موجب مشاركت مردم در توسعه فضاى سبز 

در جنوب شهركرد مى گردد.
ــاب فاضالب  ــرد: در اين پروژه از پس حميد ملك پور تأكيد ك

تصفيه شده براى آبيارى فضاى سبز بهره گرفته مى شود.
وى ادامه داد: اجراى اين طرح موجب باال آمدن سطح آب هاى 
زيرزمينى در منطقه مى شود و از فرونشست زمين نيز جلوگيرى 

مى كند. 
حميد ملك پور عنوان كرد: مقدمات اجراى اين طرح انجام شده 
ــت. ــدن اس ــن طرح در حال صادر ش ــاى اجراى اي و مجوزه

ــگرى يكى از  ــرد: گردش ــهركرد در ادامه بيان ك ــدار ش فرمان
ظرفيت هاى مهم شهرستان شهركرد به شمار مى رود كه بايد 

از اين مهم بيشتر در مسير توسعه شهرستان استفاده كرد.
وى بيان كرد: هم اكنون جاذبه ها و مناطق گردشگرى بسيارى 
خوبى در شهرستان شهركرد وجود دارد كه بايد اين مكان هاى 
گردشگرى معرفى شوند و تالش شود ورود مسافر و گردشگر به 

شهركرد افزايش پيدا كند.
ــگر به شهرستان موجب  وى تصريح كرد: ورود مسافر و گردش

رونق بازار و افزايش درآمد مردم مى شود.
ــاخت هاى گردشگرى در شهركرد  وى ادامه داد: توسعه زيرس
ــتر قرار بگيرد و تالش شود امكانات براى  بايد مورد توجه بيش

مسافران و گردشگران در اين منطقه توسعه پيدا كند.
ــانه ها نقش مهمى در  ــاره به اينكه رس فرماندار شهركرد با اش
ــهركرد دارند، بيان كرد: معرفى قابليت ها  توسعه شهرستان ش
وظرفيت ها از جمله معرفى مناطق گردشگرى نقش مهمى در 
ورود مسافر و گردشگر به سطح منطقه دارد كه بايد رسانه ها در 

اين زمينه بيشتر فعاليت كنند.
حميد ملك پور يادآور شد: جذب سرمايه گذار بخش خصوصى 

نيز از اهداف اصلى در شهركرد به شمار مى رود.

نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى گفت: نبايد 
اجازه دهيم دشمن ديدگاه سياسى ما را تغيير دهد.

ــت روز  ــالم محمدعلى نكونام، با گراميداش حجت االس
ــور امروز در شرايطى قرار دارد كه  معلم اظهار كرد: كش

درك موقعيت كمك زيادى به بالندگى آن مى كند.
نماينده ولى فقيه در چهارمحال و بختيارى بيان داشت: 
ــرايط را براى درك مسايل مختلف  ــالمى ش انقالب اس
سياسى فراهم كرده و اسالم به بركت انقالب رشد بالنده 

پيدا كرده است.
وى عنوان كرد: امام خمينى (ره) اسالم را همچون رودى 
خروشان به جريان انداختند و از دروازه هاى كشور عبور 
داده و به همه جهان تسرى دادند كه اين امر موجب شد 

امروز جهانيان با ديد ديگرى به اسالم بنگرند.
ــالم نكونام تصريح كرد: چالش هايى كه در  حجت االس
ــه دليل بروز  ــا وجود دارد ب ــر دني حال حاضر در سراس
بيش ازپيش اسالم است و اگر اسالم اشاعه داده نمى شد 

چالش ها با اين وسعت وجود نداشتند.
وى خاطرنشان كرد: بايد وجود اين چالش ها را به عنوان 
ــايل به دليل  نقطه قوت تلقى كنيم چراكه همه اين مس

ــالم نفوذ نكرده بود با  ــده و اگر اس نفوذ اسالم ايجاد ش
چالش هاى عظيمى مانند تحريم ها، مسئله يمن، سوريه 

و عراق مواجه نبوديم.
ــهركرد ادامه داد: تمام جنگ هايى كه در  امام  جمعه ش
ــته آمريكا در مناطق مختلف به  ــال گذش طول 37 س
وجود آورده به قصد ضربه زدن به جمهورى اسالمى بوده 

است.
وى گفت: بايد خدا را براى وجود اين چالش ها شاكر بود 
ــود را مجهز كنيم كه اين  و بايد براى مواجهه با آن ها خ
ــيله علم، اخالق، معرفت، بصيرت و ...  تجهيزات به وس
مهيا مى شوند و الزم است در عرصه هاى مختلف به اين 

سالح ها مجهز شويم.
اين مسئول ادامه داد: جمهورى اسالمى به همان ميزان 
ــرى پيدا كرده در داخل هم زمينه هاى  كه به بيرون تس
ــه يكى از اين  ــدن فراهم كرده ك فراوانى براى مجهز ش
زمينه هاى مهم حوزه علميه خواهران بوده كه الزم است 

توجه ويژه به اين حوزه ها صورت گيرد.
وى اضافه كرد: مبادا اجازه دهيم كه دشمن نگاه سياسى 
ــان هاى  ــر دهد و نگاه متحجرانه برخى از انس ما را تغيي

پيش از انقالب را اشاعه دهد.
ــش مقام  ــه فرماي ــاره ب ــام با اش ــالم نكون حجت االس
ــه بيان  ــاى علمي ــون حوزه ه ــرى پيرام ــم رهب معظ
ــته  ــاط داش ــت: حوزه ها بايد حالت انقالبى و بانش داش
ــاتيد،  ــا بوده و از اس ــى كوش ــند و در عرصه سياس باش
ــه  ــيم ك ــب باش ــويم و مراق ــد ش ــا و .. بهره من طلبه ه
ــار  ــى گرفت ــاى سياس ــا را در چالش ه ــمن م دش

نكند.
ــت كه  ــى صحيح نگاهى اس وى افزود: تنها نگاه سياس
ــد و در غير اين صورت  برگرفته از خط واليت  فقيه باش

سياست انحرافى است.
اين مسئول بيان داشت: از جمله عرصه هاى مهم ديگر 
ــان  عرصه تهذيب اخالق، اصالح، دور بودن از گناه، انس

ملكوتى شدن و انسان عفيف بودن است.
ــت  ــام اس ــه ع ــك مقول ــت ي ــرد: عف ــد ك وى تأكي
ــرد دارد و  ــانى كارب ــايل انس ــه مس ــه در هم ك
ــى  ــه كس ــت چراك ــرك اس ــان هاى زي روش انس
ــف  ــود را عفي ــه خ ــرده ك ــدا ك ــانى پي ــت نفس صيان

قرار دهد.

در سال گذشته صورت گرفت؛

نزديك به 7 هزار بازرسى از مراكز توزيع كاال
بازرسى از خودروهاى حمل فرآورده هاى 

خام دامى در بروجن
مديركل ورزش و جوانان چهارمحال و بختيارى خبر داد:

فعاليت 155 سازمان مردم نهاد در استان

مديركل سازمان استاندارد چهارمحال و بختيارى 
از انجام نزديك به 7 هزار بازرسى از مراكز عرضه و 
ــتان خبر داد. عبداهللا نظرى،  توزيع كاال در اين اس
ــته نزديك به هفت هزار  اظهار كرد: در سال گذش
بازرسى از مراكز عرضه و توزيع كاال در چهارمحال و 
بختيارى صورت گرفت.مديركل سازمان استاندارد 
چهارمحال و بختيارى ادامه داد: در سال گذشته در 
راستاى حمايت از حقوق مصرف كنندگان از مراكز 
عرضه و توزيع كاال در اين استان به صورت مستمر 
بازرسى انجام شد.وى با اشاره به اجراى طرح طاها 

در چهارمحال و بختيارى گفت: بازرسى و كنترل بر 
مراكز توليد و توزيع كاال الزم و ضرورى است و اين 
طرح به صورت پيوسته در چهارمحال و بختيارى 

انجام مى شود.
ــرى از كاالهاى  ــاره به انجام نمونه گي نظرى با اش
موجود در مراكز توليد و توزيع كاال در چهارمحال و 
بختيارى خاطرنشان كرد: سال گذشته در راستاى 
ــدگان بيش از 300  حمايت از حقوق مصرف كنن
ــده در اين  مورد نمونه بردارى از كاالهاى توليد ش

استان انجام شده است.
وى با اشاره به اهميت درج عالمت استاندارد روى 
محصوالت و كاالهاى توليد شده گفت: شهروندان 
از خريد كاالهاى توليد شده فاقد عالمت استاندارد 

خوددارى كنند.
مديركل سازمان استاندارد چهارمحال و بختيارى 
اظهار داشت: شهروندان در صورت مشاهده تخلف، 
مى توانند با تماس با شماره تلفن 1517 تخلفات را 

به اين نهاد اعالم كنند.
ــوالت توليد  ــاهده محص وى گفت: در صورت مش
ــتاندارد با متخلفان برخورد  ــده فاقد عالمت اس ش

قاطع خواهد شد.

ــتان بروجن از  ــكى شهرس رييس شبكه دامپزش
ــى از خودروهاى حمل  انجام 2 هزار و 700 بازرس
ــال گذشته در اين  فرآورده هاى خام دامى طى س
ــعيد حبيبى، اظهار كرد: در  شهرستان خبر داد.س
سال گذشته 2 هزار و 700 بازرسى از خودروهاى 
حمل فرآورده هاى خام دامى در شهرستان بروجن 

انجام شده است. 
رييس شبكه دامپزشكى شهرستان بروجن گفت: 
ــام دامى از  ــز عرضه محصوالت خ نظارت بر مراك
اهميت مهمى برخوردار است و در راستاى تامين 

سالمت شهروندان به صورت مستمر از مراكز عرضه 
ــتان بازديد  فرآورده هاى خام دامى در اين شهرس
انجام مى شود.وى با اشاره به اينكه در سال گذشته 
به صورت مستمر بر مراكز عرضه گوشت خام نظارت 
ــت افزود: مراكز عرضه گوشت خام بايد از  شده اس
توزيع مواد خام دامى فاسد و فاقد كيفيت خوددارى 
كنند و در صورت مشاهده تخلف با متخلفان برخورد 

جدى خواهد شد.
ــل فرآورده هاى خام  ــوز حم حبيبى از صدور مج
ــر داد و گفت:  ــتى به صورت الكترونيكى خب گوش
ــده فرآورده هاى خام دامى  خودروهاى حمل كنن
بايد داراى شرايط مورد تأييد سازمان دامپزشكى 
كشور باشند. وى از بازرسى نزديك به يك هزار مورد 
از محموله هاى فرآورده هاى خام دامى وارد شده از 
استان هاى ديگر خبر داد و عنوان كرد: رعايت نكات 
ــت در زمان توزيع محصوالت دامى يكى از  بهداش

عوامل مهمى است كه بايد بدان توجه شود.
ــتان بروجن  ــكى شهرس ــبكه دامپزش ــس ش ريي
ــهروندان در صورت مشاهده  ــان كرد: ش خاطرنش
محصوالت خام دامى با كيفيت پايين مى توانند با 

مراجعه به اين نهاد تخلفات را گزارش دهند.

ــان چهارمحال و بختيارى  مديركل ورزش و جوان
ــازمان مردم نهاد در اين استان  از فعاليت 155 س

خبر داد.
ــمى، اظهار كرد: در حال حاضر  عبدالرحمن قاس
ــاد در حوزه هاى مختلف  ــازمان مردم نه 155 س
ــى، اجتماعى،  ــى، بصيرتى، علم فرهنگى، مذهب
ورزشى و محيط زيست در چهارمحال و بختيارى 

فعال است.
ــان چهارمحال و بختيارى  مديركل ورزش و جوان
ــازمان هاى مردم نهاد بازوان توانمند  ادامه داد: س

ــتاى اجراى برنامه هاى فرهنگى در  دولت در راس
جامعه هستند.

وى با اشاره به اهميت نقش سازمان هاى مردم نهاد 
در جامعه افزود: سازمان هاى مردم نهاد با فعاليت 
در حوزه هاى فرهنگى، محيط زيست، ورزشى و ... 
نقش مهمى در ترويج فرهنگ عمومى در جامعه 

دارند و اين امر از اهميت ويژه اى برخوردار است.
قاسمى با اشاره به نقش ورزش در سالمت جسم 
ــان گفت: ورزش و تحرك نقش مهمى  و روح انس
ــان دارد و باعث حفظ  در كاهش هزينه هاى درم

سالمت جسم و روح انسان مى شود.
ــى چهارمحال و  ــت ورزش ــاره به ظرفي وى با اش
بختيارى عنوان كرد: اين استان از ظرفيت بسيار 
ــى برخوردار است و در  ــم ورزش خوبى در توريس
تالش هستيم تا از اين ظرفيت در راستاى توسعه 

ورزش اين استان استفاده كنيم.
مديركل ورزش و جوانان چهارمحال و بختيارى با 
اشاره به اهميت تشكيل مجمع خيران ازدواج در 
اين استان اظهار داشت: مجمع خيران ازدواج در 
ــتان هاى چهارمحال و بختيارى  برخى از شهرس

راه اندازى شده است.

حميد ملك پور بيان كرد:

پـروژه هاى نيمـه تمـام شهـركرد نيـازمند 60 ميليـارد تـومان اعتبـار است
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پول مج��ازی به دلیل آن که مجازی اس��ت 
همیشه با مشکالت خاصی همراه است. برای 
مثال اگ��ر این پول مج��ازی در رایانه ها قرار 
داشته باشد پس تبدیل به داده شده است. اگر داده را در رایانه ها 
بتوان کپی-پیست کرد پس پول مجازی را هم می توان به همین 
سادگی زیاد کرد. بنابراین، مکانیزمی نیاز است که از ماهیت داده 
در رایانه ها حفاظت کند. مشکل دیگر پول مجازی یا بهتر بگوییم 
پول الکترونیک امکان اتصال آن به دنیای واقعی است. یعنی این 
که باید راهی را ایجاد کرد که افراد بتوانند پول مجازی خود را در 
دنیای واقعی خرج کنند. ما پیش از این با یکی از انواع پول مجازی 
یا پول الکترونیکی درگیر شده ایم و این همان کارت های اعتباری 
یا کارت های بانکی اس��ت. صاحبان این کارت ها به دلیل این که 
در مرکز داده های بانک ها اطالعات و هزینه کردنشان مشخص و 
ثبت شده است، هیچ گاه نمی توانند بی دلیل بر پول خود بیفزایند. 
عالوه بر این با استفاده از کارت ها و دستگاه های پوز می توانند در 
هر فروشگاهی خرید کنند. پس کارت های اعتباری و بانکی به 
خوبی راه خود را در مسایل اقتصادی و مالی یافته اند و امروزه همه 
آن را قبول دارند. اما پول اینترنتی پدیده تقریبا جدید است که 
هنوز نتوانسته جای خود را بین افراد باز کند. این پول مجازی و یا 
پول الکترونیکی به دلیل آن که نیاز به تخصص های رایج کامپیوتر 
و اس��تفاده از اینترنت دارد و دیگر این که هنوز زمان زیادی از 
ظهور آن ها نمی گذرد، خیلی بین افراد ش��ناخته شده نیست. 
یکی از این پول های اینترنتی Bitcoin ن��ام دارد. برای اطالع 
بهتراس��ت بدانید که PayPal هم یکی دیگ��ر از این پول های 

اینترنتی می باشد.
بیت کوین چیست؟ 

بین کوی��ن همان طور که گفته ش��د، پول اینترنت��ی با امنیت 
 بس��یار خوبی اس��ت و جالب آن که مانند پول های مجازی در

 کارت های اعتباری و بانکی هیچ پشتوانه مالی ندارد و به صورت 
غیرمتمرکز مدیریت می ش��ود. اما غیر متمرک��ز به چه معنی 
است؟ در کارت اعتباری یا بانکی که مختص به یک بانک است، 
مدیریت آن توسط همان بانک انجام می شود، آن بانک می تواند 
تراکنش های مالی انجام ش��ده با کارت خ��ود را تعیین کند و 
کلیه سیاست های آن را به مشتریان خود دیکته کند. مدیریت 
غیرمتمرکز بیت کوین به این معنی اس��ت که هیچ سازمان یا 
ارگانی متولی سیاس��ت های آن نیس��ت. افراد برای استفاده از 
بیت کوین باید ابتدا در وب س��ایتی یک کیف پ��ول بیت کوین 
برای خود ایجاد کنند. سپس با گرفتن یک امضاء الکترونیک به 
کیف پول و هویت بیت کوین خود اعتبارمی بخشند. بعد از آن 
کافی است به هر جایی که از بیت کوین پشتیبانی می کند بروند 
و با اس��تفاده از امضای الکترونیک خود سکه بیت کوین خود را 
خرج کنند یا از هر کسی که می تواند در ازای خدمات شخص یا 
کاالی وی به او بیت کوین بپ��ردازد، بیت کوین گرفته در کیف 

پول الکترونیکی خود بگذارد. برای استفاده از بین کوین هم افراد 
می توانند هم از رایانه و هم از گوشی خود برای دسترسی به بیت 

کوین های خود دسترسی پیدا کنند.
 بیت کوین از کجا به دست می آید؟

ظرفیت شبکه جهانی بیت کوین طبق شواهد گزارش شده در 
وب سایت ارتباطی این شبکه به 21 میلیون سکه محدود است. 
ش��اید فکر کنید که این ظرفیت برای پاس��خ به کاربران جهان 

کم باش��د اما این طور نیس��ت چرا ک��ه به گزارش 
پای��گاه bitcoin.org، ای��ن هرگز 

یک محدودیت به ش��مار 
نم��ی آی��د، چ��ون 

 بیت کوین ها 
می توانند 

ب��ا 

واحدهای 
ت��ر  کوچ��ک 

از یک بی��ت کوین، 
مثال بیت، ش��مارش شوند. 

یک بیت کوی��ن 1,000,000 بیت 
است. اگر در آینده با کوچک تر شدن اندازه متوسط 

تراکنش، نیازی احساس شود، بیت کوین ها می توانند تا 8 رقم 
اعشار  و به طور بالقوه حتی واحدهای کوچک تر، تقسیم گردند. 
اما به چهار روش می توان بیت کوین را به دست آورد. ابتدا این 
که شخصی برای کاالی شما یا خدمات شما، به شما بیت کوین 
پرداخت کند. راه دوم استفاده از صرافی های بیت کوین است؛ 

یعنی این که شما به صرافی که بیت کوین کار می کند بروید و 
پول رایج پرداخت کرده و در ازای آن بیت کوین دریافت کنید. 
راه دیگر این است که با ش��خصی که می دانید بیت کوین دارد، 
مبادله بیت کوین انجام دهید. و در آخر به نام روش استخراج نام 

دارد که آن را توضیح خواهیم داد.
 استخراج بیت کوین چیست؟

به خاطر دارید که گفتیم بیت کوین هیچ سازمان متولی یا ارگانی 
ندارد که تراکنش های آن را کنترل کند؟ اما تراکنش ها 
در آن چگونه کنترل می ش��ود؟ برای 
آن که این پ��ول الکترونیک 
غیرمتمرک��ز ش��ود 
سیستم جالبی 
آن  ب��رای 
طراحی 
شده 
تا 

ز  ا
ز  و بر
نه  هرگو
در  تقل��ب 
آن جلوگی��ری 
ش��ود. این سیس��تم 
مانند همان دفتر کلی است 
که در سیس��تم اقتصادی امروز پیدا 
می شود. اما این دفتر کل کجاست و چگونه پردازش 
می شود؟ این دفتر کل روی سیستم و گوشی هر شخصی که از 
بیت کوین استفاده می کند، توزیع شده است. بنابراین این دفتر 
کل بزرگ که در ش��بکه بیت کوین توزیع ش��دهیچ راهی برای 
تقلب و کنترل فرد یا افرادی باقی نمی گذارد. افرادی می توانند با 
قبول مسئولیت پردازش این دفتر کل، توان سخت افزار خود را 

به این کار اختصاص داده و بیت کوین هایی را از شبکه به عنوان 
دستمزد پردازش دریافت کنند. به این کار استخراج می گویند. 
اما اس��تخراج در ابتدای راه  اندازی ش��بکه بیت کوین راحت بود 
چرا که االن استخراج کنندگان زیاد شده اند و بیت کوین ها برای 

اکتشاف کم هستند.
 کارمزدها در شبکه بیت کوین چگونه است؟

بخشی از تراکنش ها در شبکه بیت کوین می توانند شامل کارمزد 
شوند و بخش��ی هم بدون کارمزد انجام می ش��ود که تعیین هر 
کدام از این ها براس��اس توافق طرفین و اعضای ش��بکه صورت 
می گیرد. این کارمزدها نیز می تواند به عنوان دستمزد به افرادی 
داده شود که مسئولیت پردازش دفتر کل را برعهده می گیرند. 
اطالعات زیادی در این رابطه وجود دارد که ما را به بخش فارسی 

وب سایتی که معرفی شد ارجاع می دهیم.
 پدیدآورنده این شبکه کیست و وضعیت آن در بین 

کشورها چگونه است؟
مدت ها پس از پیدایش بیت کوین بود که از پدیدآورنده آن هیچ 
اطالعی در دسترس نبود. زمانی شخصی به نام ساتوشی ناکاموتو 
فکر می شد که مغز متفکر این سیستم است که با پیگیری افراد 
این ش��خص در ژاپن پیدا شد که یک فرد مس��نی بود که هیچ 
اطالعی از علوم رایانه نداشت. باالخره »کریگ استیون رایت« 
)Craig Steven Wright(، ی��ک مدیر ح��وزه IT که اصالتی 
اس��ترالیایی دارد اکنون ادعا کرده که خالق بیت کوین یا همان 
پول مجازی است. پیش از این نیز تصور می شد که وی پایه گذار 
اصلی بیت کوین باش��د و حاال او خودش همین موضوع را تایید 
کرده است. وی در مصاحبه خود اسنادی را به نمایش کشید که 
مرتبط با روزهای ابتدایی تولد بیت کوین بودند و گفت: »اینها 
 Hal« همان بالک هایی هستند که برای ارس��ال بیت کوین به
Finney« در ژانویه 200۹، و به عنوان اولین تراکنش بیت کوین 
استفاده کردم.« خالق احتمالی بیت کوین تا کنون با نام مستعار 
»ساتوش��ی ناکاموتو« )Satoshi Nakamoto( شناخته می 
شد. در دسامبر 201۵، نشریه »وایرد« و وب سایت »گیزمودو« 
در مقاله هایی جداگانه بیان کردند که خالق بیت کوین را یافته 
اند و این شخص در واقع همان آقای »رایت« است. فعال شواهد 
نشان می دهد که همین شخص یعنی رایت، همان خالق مرموز 
پول الکترونیک بیت کوین باش��د. پذی��رش بیت کوین از زمان 
پیدایش تا االن به دلیل آن که پشتوانه مالی نداشت و کسی آن 
را مدیریت نمی کرد کمی سخت و مشکل بود و اما االن گزارش 
شده که در پایان اوت 2013، ارزش تمامی بیت کوین های در 
گردش بالغ بر 1/۵ میلیارد دالر آمریکا بود و ارزش بیت کوینی 
که روزانه مبادله می ش��د، به میلیون ها دالر می رس��ید. هنوز 
بحث های زیادی در رابطه با این پول اینترنتی صورت می گیرد 
و فروش��گاه ها و افراد زیادی هم در س��طح جهان هس��تند که 

بیت کوین را برای پرداخت وجه قبول می کنند.

مسیر حرکت توپ را دنبال کنید؛

میز تعاملی پینگ پنگ همه چیز را رصد می کند
مناقشه در هاوایی؛

ساخت بزرگ ترین تلسکوپ جهان در هند
هیجان به اوج رسید؛

راند دهم پرواز هواپیمایی خورشیدی به دور دنیا
توماس میر طراحی است که در آلمان زندگی 
می کن��د و نوعی می��ز مفهوم��ی پینگ پنگ 
ساخته که با تمام نمونه های مورد استفاده در 

این ورزش فرق دارد.
آن طور که در نش��ریهDesignboom آمده، میر 
در پروژه خود از دو دوربین چشمی پلی استیشن و 
یک پروژکتور اچ دی استفاده کرده تا بتواند مسیر 
حرکت توپ را دنب��ال نموده و داده ه��ای مربوط 
ب��ه آن را گردآوری کن��د و در ادام��ه از آن داده ها 
برای ترسیم نقش��ه وضعیت بازیکن روی میز بهره 
بگیرد. وقتی میر تصمی��م گرفت که این میز پینگ 
پنگ را طراحی کند )البته تح��ت عنوان پروژه در 
دانشگاه طراحی Schwäbisch Gmünd( هدفش 
 تصویر سازی آنی و در لحظه از موقعیت بازیکنان و 

حرکت های آنها ضمن بازی بود.
همان طور که در تصاویر منتش��ر شده از این 
میز قابل مشاهده نوعی داشبورد برای هرکدام 
از بازیکن��ان روی می��ز بازتاب داده می ش��ود 

 که در واقع آم��ار برد و باخت ه��ای آنها را نگه 
می دارد و شرایط تکنیکی شان نظیر سرعت، 
ثبات و مواردی از این دست را نمایش می دهد. 
کاربران می توانند حرکت های قبلی شان را  از 
طریق این داش��بورد ثبت نمایند و تصمیمات 
خود را بر اساس اطالعاتی که روی میز بازتاب 
داده می شوند بگیرند. میر در وب سایت خود 
این طور آورده: طراحی یک اینترفیس کاربردی 
که قابلی��ت بازت��اب روی میز پین��گ پنگ را 
هم داش��ته باش��د و برای این منظور ش��رایط 
ارگونومیک کارب��ر را در نظر بگیرد چالش��ی 

بسیار بزرگ پیش روی ما بود.
 او در  ادام��ه آورده اس��ت: رزلوش��ن محتوای 
بازتابی، قالب اینترفیس و چینش دکمه ها نیز 
از جمله بزرگ ترین مش��کالتی بودند که من 
 با آنها روبه رو ش��دم و برای برطرف کردنشان 
نمونه های اولیه متعددی را از طرح خود تهیه 

کردم.

به احتمال فراوان بزرگ ترین تلس��کوپ دنیا نه در 
هاوایی بلکه در هند ساخته می شود.شاید هیچ کس 
به اندازه مردم هند از مناقشه ماه های اخیر مسئوالن 
پروژه ب��زرگ ترین تلس��کوپ دنیا و م��ردم هاوایی 
خوش��حال نباش��ند زیرا درصورتی که این مناقشه 
 به نفع مردم هاوایی تمام ش��ود، باید شاهد ساخت 
بزرگ ترین تلسکوپ دنیا در آن سوی دنیا یعنی هند 
باش��یم که البته با تصمیم اخیر دادگاه عالی هاوایی 
دیگر نباید به ای��ن جزیره به عنوان محل س��اخت 
چنین تلسکوپی فکر کرد. در ماه های اخیر اعتراضات 
زیادی از سوی مردم هاوایی نسبت به ساخته شدن 
بزرگ ترین تلس��کوپ جهان در این جزیره صورت 
 گرفته اس��ت. از س��ال ها پی��ش قرار ب��ود منطقه 
 Thirty Metre مانا ک��ه« در هاوایی برای پ��روژه«
Telescope موس��وم به TMT در نظر گرفته شود 
اما مردم محل��ی این منطقه هم��واره اعتراض خود 
را نسبت به ساخت و س��از این پروژه ابراز کرده اند. 
اکنون خبر می رسد که مسئوالن به مکان جایگزینی 

فکر می کنند و در ای��ن میان دو فاکت��ور موقعیت 
اس��تراتژیکی و بعد مالی را نیز مد نظر قرار داده اند. 
درصورتی که ای��ن پروژه به هند برس��د به احتمال 
فراوان شاهد ساخت آن در منطقه »هانله« خواهیم 
بود. البته هند تنها گزینه برای س��اخت بزرگ ترین 
تلسکوپ جهان نخواهد بود و شیلی هم به عنوان یک 
گزینه محتمل در نظر گرفته ش��ده است. اگرچه از 
ابتدا قرار بود تلسکوپ TMT در 201۵ ساخته شود 
اما اکنون و با توجه به مشخص نبودن مکان ساخت 
آن، این پروژه بین 18 تا 2۴ ماه به تعویق افتاده است. 
در این پروژه کشورهای چین، ژاپن، کانادا، آمریکا و 
هند حضور دارند که سهم هندی ها در این پروژه 10 
درصد است. این تلسکوپ دارای آینه بزرگی به قطر 
30 متر است. این آینه متشکل از ۴۹2 ساختار شش 
ضلعی است که با فاصله بسیار ناچیز 2/۵میلیمتری 
در کنار هم چیده ش��ده اند. آینه دوم این تلسکوپ 
3/1 متر قطر دارد که تقریبا برابر با آینه اصلی بسیار 

از تلسکوپ های امروزی در دنیاست.

اکنون ک��ه این خبر را م��ی خوانید ماج��رای پرواز 
هواپیم��ای خورش��یدی Solar Impulse ۲ ب��ه 
دور دنیا به اوج خود رس��یده اس��ت. ای��ن هواپیما 
در ح��ال حاض��ر در راه آریزون��ای آمریکاس��ت. 
هواپیم��ای خورش��یدی Solar Impulse ۲ پس 
از توقف��ی کوت��اه در Moffett Airfield کالیفرنیا 
 ب��ار دیگ��ر راهی آس��مان ش��د تا ب��ا رس��یدن به 
Phoenix Goodyear آریزون��ا دهمی��ن بخ��ش 
از س��فر تاریخی خود را پشت س��ر بگذارد. در این 
بخش از س��فر، آن��دره بورش��برگ خلب��ان اصلی 
هواپیماست. بورشبرگ پیش از این و در راند هشتم 
این س��فر پرمخاطره س��کان هدایت هواپیما را در 
دست داش��ت، جایی که او Solar Impulse ۲ را 
از ژاپن به هاوایی رس��اند. در آن بخش از س��فر که 
حدود 118 س��اعت به طول انجامید مسافت قابل 
توج��ه ۷20۹ کیلومتر طی ش��د که در ن��وع خود 
یک رکورد محس��وب می ش��د، هر چند به واسطه 
همین رکوردش��کنی بود ک��ه صدمات زی��ادی به 

 باتری هواپیما وارد ش��د. اما ح��اال هواپیما با به روز
رس��انی های قابل توجهی که روی آن انجام شده، 
بدون هیچ مش��کلی به بخش های بعدی سفر خود 
به دور زمین ادامه می دهد. این سفر تاریخی در ماه 
مارس 201۵ از ابوظبی واقع در حاشیه خلیج فارس 
آغاز شد و قرار است در همان نقطه نیز به پایان برسد. 
برنارد پیکارد که یکی از دو خلبان این هواپیماست 
می گوی��د: ما این روزه��ا در ح��ال ماجراجویی در 
آسمان آمریکا هستیم. هدف ما این است که به دنیا 
نش��ان دهیم چگونه می توان هواپیمایی را درحالی 
که هیچ سوختی نمی سوزاند در روز و شب هدایت 
کنیم. وی ادامه داد: با این موفقیت به دنیا نشان می 
دهیم که می توان از چنین فناوری های پاکی برای 
توسعه صنایع جدید و دس��تیابی به رشد اقتصادی 
بهتر اس��تفاده کرد. دهمین راند از سفر هواپیمای 
خورشیدی Solar Impulse ۲ به دور زمین حدود 
1۶ س��اعت به طول می انجامد ک��ه طی آن 11۵۷ 

کیلومتر مسافت طی خواهد شد.

خبر

در حالی که فناوری لمس سه بعدی اپل ش��ما را وادار می کند تا صفحه 
نمایش اس��مارت فون خود را محکم تر فش��ار دهید، فناوری در دست 
توسعه و آزمایش��ی »پیش-لمس« )pre-touch( مایکروسافت در پی 
آن است که تماس دس��تان کاربر را با نمایش��گر کمتر کرده و در عوض 

عملکرد آن را هوشمند تر نماید.
 »Air Command« فرآیند تکنولوژی مورد بحث تا حدودی ش��بیه به
تلفن های هوشمند سری گلکسی نوت سامسونگ است؛ قابلیتی که به 
کاربر اجازه می دهد استایلوس را در باالی صفحه نمایش نگه داشته و با 
حرکت دادنش با آیتم های در حال نشان داده شدن قدری تعامل نماید. 
)در اصل با حرکت قلم بر باالی نمایش��گر آیکن ه��ای مرتبط به منوی 
 Air Command به سرعت های الیت می ش��وند( نکته در اینجاست،

 Air Command تنها ب��ا قلم دیجیتالی موبایل های گلکس��ی نوت به 
ش��کلی که گفتیم در ارتباط اس��ت، اما در راهکار جدید اهالی ردموند 
انگش��تان کاربر و حرکت ش��ان بر باالی نمایشگر تش��خیص داده شده 
و س��عی می ش��ود از طریق داده هایی که به این ش��کل به دست آمده 
بازخوردی سریع تر و البته مرتبط تر از جانب نمایشگر ارایه گردد. برای 
مثال در موبایلی که به فناوری مورد اشاره مجهز است، وقتی ویدئویی در 
حال پخش باشد و انگشتان ش��ما بر فراز نمایشگر تشخیص داده شوند، 
بالفاصله دکمه های پلیر نشان داده می ش��وند تا کاربر بتواند به سرعت 
و بدون نیاز به لمس اضافی صفحه نمایش )ی��ا همان یک بار تپ کردن 
برای ظاهر شدن آیکن ها( به آنها دسترسی پیدا کرده و تنظیمات مورد 

نیازش را اعمال کند.
از سوی دیگر چنانچه دستگاه در درون یک دست فرد باشد، این موضوع 
تشخیص داده شده و کنترلر هایی سفارشی نشان داده می شوند که باعث 
می گردند بهره گیری از موبایل با انگشت شست به سادگی صورت پذیرد؛ 
در همین حین اگر کاربر دیگر دس��ت خودش را به دیوایس نزدیک کند 
کنترلر ها، مناسب با همین شرایط وضعیتی متفاوت را به خود می گیرند.
 در هن��گام م��رور وب نی��ز نگه داش��تن انگش��ت بر ف��راز نمایش��گر و

 لینک های موجود در صفحه ای که مشغول مشاهده اش هستید سبب 
می شود تا پیش نمایشی از محتوای صفحه مرتبط به آن لینک ها نشان 
داده ش��ود. ضمنا فراموش نکنید، تمامی مواردی که تا به اکنون به آنها 

پرداختیم بدون تماس دست تان با صفحه نمایش رخ می دهند.
ش��کی نیس��ت که چنین فناوری می تواند تاثیری قابل توجه بر تجربه  
کاربری افراد داش��ته و این تجربه را ب��ه مراتب بهبود بخش��د. ولی می 
بایست دید این تکنولوژی چه زمانی تجاری سازی خواهد شد و آیا پس 
 از تجاری سازی اش توسعه دهندگان حاضر می شوند تا از آن در درون
 اپلیکیشن های خود به شکل گسترده پشتیبانی به عمل بیاورند یا خیر.
 در پای��ان بد نیس��ت ذکر کنی��م برخ��ی از منابع همچون وب س��ایت

 »فون آرنا« گمانه زنی می نمایند »پیش-لمس« ظرف یک الی دو سال 
آینده راه خودش را به موبایل های ویندوزی و اندرویدی باز خواهد نمود.

مایکروسافت در حال توسعه فناوری »پیش-لمس« است؛

پیش از لمس صفحه
فکر کنید

آیا خالق مرموز پول اینترنتی بیت کوین تایید شده است؟

شروعی جدید برای پول اینترنتی

محققان ایرانی با بهره گیری از یک روش جدید، پوش��ش 
نانوس��اختاری را تولی��د کرده اند که همزم��ان از خواص 
ضدخوردگی و سد حرارتی برخوردار است. این پوشش در 

پره های توربین های گازی کاربرد دارد.
 خوردگی فرآیندی طبیعی است که انرژی پیوند در فلزات 

را کاهش می دهد.
این فرآیند در ناحیه  فصل مشترک محی�ط خ�ورنده و فلز 
رخ می دهد و م�وج�ب تخ�ری���ب فلز و تضعی�ف عملکرد 

آن می شود.
پدیده  خوردگی ساالنه خسارات مالی فراوانی را به دنبال 
دارد. ازاین رو، روش های متع��ددی به منظور جلوگیری از 

خوردگی فلزات معرفی  شده است.
یکی از رایج ترین روش ها، جدا کردن س��طح فلز از محیط 
خورنده به وس��یله  یک پوش��ش است. پوش��ش های ضد 
خوردگی س��ازوکارهای متفاوتی دارند و هر یک عملکرد 

متفاوتی از خود به نمایش می گذارند. 
مریم ش��اطریان، مجری طرح، در خصوص اهداف دنبال 
شده در این طرح گفت: هدف از اجرای این طرح، معرفی 
یک روش جدید به منظور تولید نانوپوشش های مقاوم در 
برابر خوردگی بوده اس��ت که همزمان بتواند خاصیت سد 

حرارتی را نیز ایجاد کند.
این محقق ضم��ن تأکید بر اهمیت معض��ل خوردگی در 
صنایع و تجهی��زات صنعت��ی، کاهش هزین��ه و آلودگی 

زیست محیطی را از مزایای اس��تفاده از نتایج این مطالعه 
عنوان کرد.

مریم ش��اطریان افزود: در این مطالعه، آلی��اژ فوالد نرم با 

اس��تفاده از نانوذرات آه���ن کروم�ات تح���ت عملی�ات 
سطحی قرار گرفته اس��ت. این نان�وذرات به دلیل حرارت 
دهی سطح فوالد، به درون س��طح فوالد نفوذ می کنند. به 

این ترتیب این نان�وذرات، باع�ث محافظ�ت س��طح فوالد 
در برابر پدیده خوردگی می شوند.

ش��اطریان در خصوص اجرای این پژوهش و نتایج حاصل 

شده گفت: ابتدا نانوذرات آهن کرومات با استفاده از روش 
سل-ژل سنت�ز شد و در ادامه به منظور مطالعه ساختاری 
 از روش های مختلف طیف بینی و میکروس��کوپی استفاده

 شد.
 س��پس نانوذرات آه��ن کرومات، در س��طح آلی��اژ فوالد

 نرم الیه نش��انی ش��ده و در نهایت خ��واص ضدخوردگی 
پوش��ش ایج��اد ش��ده به وس��یله  روش ه��ای مختل��ف 
 الکتروش��یمیایی و میکروس��کوپی م��ورد مطالع��ه قرار

 گرفت.
مریم ش��اطریان، مجری طرح، ادام��ه داد: نتایج آزمون ها 
نشان داده اند که پوشش نانوس��رامیکی مذکور، مقاومت 
به خوردگی بسیار خوبی در محیط های خورنده اسیدی از 

خود نشان می دهد.
این تحقیق��ات حاصل تالش های دکتر مریم ش��اطریان، 
عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، دکتر مرتضی انحصاری، 
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق، دکتر 
اسما خوبی، دانش آموخته  دوره  دکترای دانشگاه کاشان و 
کیوان اوضاعی- دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران جنوب است.
گفتنی است این طرح به همراه نتایج کسب شده از آن در 
 Microporous and Mesoporous Materials  مجله
)جل��د 218، س��ال 201۵، صفحات ۶2 ت��ا ۶8( به چاپ 

رسیده است.

توسط محققان ایرانی صورت گرفت؛

دستیابی همزمان به خواص ضدخوردگی و سد حرارتی در پوشش های فلزی

علیرضا
مظاهری
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 امام جمع��ه خوروبیابانک گفت: حض��ور پررنگ نیروهای ارزش��ی، 
فعال کردن پایگاه های بس��یج در روستاهای توریس��ت پذیر، توزیع 
بروشور و تذکر در مورد فرهنگ مردم منطقه به گردشگران در ورودی 
روستاهای گردش��گری می تواند  آسیب و مشکالت گذشته را کاهش 

دهد.
حجت االسالم س��ید احمد مهدی نژاد در س��تاد احیا امر به معروف 
خوروبیابانک در جمع مسئوالن خاطر نش��ان کرد: با توجه به شرایط 
اقلیم��ی خوروبیابانک و نب��ود صنایع برای اش��تغال جوانان، صنعت 
 گردش��گری می تواند قس��متی از این کمبودها را جبران کند، اما نه 

به هر قیمتی که آسیب های جدی به  اعتقادات مردم وارد سازد.
 وی با اشاره به آسیب های برخی گردش��گران برای شهرستان گفت: 
 بی تفاوتی نس��بت به برخ��ی از این آس��یب ها، افزای��ش اختالفات 
در خانواده ها و باال رفتن درصد طالق در شهرستان و کاهش نزوالت 

آسمانی را به دنبال دارد.
مهدی نژاد، تذکر لس��انی را یکی از مهم ترین راه های امر به معروف و 
نهی از منکر دانست و افزود: باید برای اجرای طرح تذکر لسانی افرادی 
برگزیده شوند که آموزش دیده و با ش��یوه های صحیح امر به معروف 
و نهی از منکر آشنا باش��ند. امام جمعه خوروبیابانک به فعالیت برخی 
اقامتگاه های بومگردی غیرمجاز در روستاهای گردشگری اشاره کرد 
 و گفت: کاهش آس��یب های گردش��گری در خوروبیابان��ک با حضور 
پر رنگ نیروهای ارزشی و فعال کردن پایگاه های بسیج در روستاهای 

گردشگری اثر بخش است.

طرح توزیع کفش و پوشاک بین تمامی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه 
 اول بخش مرکزی شهرستان سمیرم به برکت دفتر مقام معظم رهبری  

) مدظله العالی ( و با همت موسسه بنیاد علوی آغاز شد.
موسوی رییس آموزش و پرورش شهرستان سمیرم در این مراسم اظهار 
کرد: هدایای مقام معظم رهبری به مناط��ق محروم و بدون تفاوت بین 

دانش آموزان توزیع می شود.
وی افزود: سال ۸۸ این هدایا در بخش پادنا سمیرم انجام شده و امسال 
این هدایا به دس��ت دانش آموزان ابتدایی و متوس��طه اول دختر و پسر 

بخش مرکزی شهرستان سمیرم خواهد رسید.
وی گفت: بنیاد علوی تحت نظر دفتر مقام معظم رهبری در زمینه های 
بهداشت و س��المت و حمایت از زنان آس��یب پذیر نیز در شهرستان در 
 حال فعالیت بوده و طرح امروز هدیه ای از س��وی مق��ام معظم رهبری 

به دانش آموزان بخش مرکزی است.
توزیع پوشاک و کفش از سوی دفتر مقام معظم رهبری بین ۴ هزار و۵۰۰ 

دانش آموز بخش مرکزی سمیرم انجام خواهد شد.

امام جمعه ش��هر دهاقان گفت: برما است که امروزه 
با پیروی از خداوند، پیامبران، امامان و معلمان خود 

اعتبار علم و دانشگاه ها را بیش از پیش باال ببریم.
حجت االسالم والمسلمین اصغر رضوانی در مراسم 
گرامیداش��ت روز معل��م، در حضور اعض��ای هیئت 
علم��ی، دانش��جویان و کارکنان واحد اظه��ار کرد: 
خداوند از جهت تکوینی، جان انسان و در بعد روحی 
نیز از پیش از تولد تا پس از تولد و کمال، انس��ان را 
تربیت می کند. رب متعال در حقیقت اولین و بهترین 

معلم انسان است که آدمی را با قلم، علم آموخت. 

وی افزود: افتخار ما آن اس��ت که متدی��ن به دینی 
 هستیم که اولین آیه نازل ش��ده بر پیامبر آن با لفظ 
» خواندن « شروع می شود. توجه به محیط پیرامون 
ما و دقت در زیبایی اشیا و موجودات باعث شگفت ما 
خواهد شد. زیبایی و شکوه و عظمت موجود در جهان 
و آن چه در آن است، همگی در اختیار انسان هستند 

که حاصل تکوین و جبر هستند. 
امام جمعه ش��هر دهاقان خاطرنش��ان کرد: در دین 
مبین اس��الم اعتقاد بر آن اس��ت که پیامبران پس 
 از خداون��د به عن��وان معلمانی ب��زرگ آمده اند تا با 

 نش��ان دادن راه کمال و رش��د به انس��ان ها، آنان را 
به سرمنزل مقصود و هدف برس��انند. برما است که 
امروزه با پیروی از خداوند، پیامبران، امامان و معلمان 
خود اعتب��ار علم و دانش��گاه ها و ب��ه خصوص واحد 
دهاقان را بیش از پیش باال ببریم و با جوالن در دنیای 
علم و کار، در مسیر اقتصاد مقاومتی و استقالل قدم 

برداریم.
در پایان از دکتر ش��ادی ابراهیمی و دکتر اعظم نورا 
 به عنوان اعضای هیئت علم��ی منتخب واحد با اهدا 

لوح سپاس و جوایزی تقدیر به عمل آمد. 

 تذکر لسانی مهم ترین راه  
امر به معروف است

رهبر انقالب 
به دانش آموزان سمیرمی هدیه دادند
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 ریی��س اداره مناب��ع طبیع��ی و آبخی��زداری آران و بی��دگل گف��ت: 
ملخ های کوهاندار امس��ال زودتر از موقع و در اوایل به��ار به تاغزارهای 

شهرستان هجوم آوردند.
 رضا ش��فیعی افزود: این ملخ ها به سطح س��ه هزار هکتار از جنگل های 
دست کاشت در  مناطق ارغوانی، چهار طاقی، فیض آباد، خطب شکن، 
حسین آباد، میرزا تقی و شجاع آباد حمله کردند. وی اظهار کرد: با تالش 
ش��بانه روزی واحد حفاظ��ت اداره منابع طبیعی و شناس��ایی به موقع 
مکان های طغیان مل��خ، عملیات مقابله ای از اواس��ط فروردین ماه آغاز 
شد. رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل با بیان اینکه 
 سن ملخ ها برای مقابله باید به پوره س��ن 2 برسد، تصریح کرد: در مدت 
یک ماهه رشد از پوره سن 2 تا پوره سن 3 عملیات مقابله ای به طور کامل 
انجام و تمام ملخ ها نابود شد. ش��فیعی خاطر نشان کرد: این عملیات به 
صورت شیمیایی و از طریق دستگاه های سمپاشی و با اعتبار33۰ میلیون 

ریال به صورت کامل انجام شد.
وی خاطر نش��ان کرد: ملخ هاي کوهاندار از مهم ترین آفات درختان تاغ 
هس��تند که با تغذیه بیش از اندازه این درختان موجب خش��ک شدن 
آنها و در نتیجه فرسایش خاک مي ش��وند. رییس اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری آران و بیدگل گفت: هجوم ملخ های کوهاندار به تاغزارهای 
آران و بیدگل هر س��اله موجب خش��ک ش��دن بخش وس��یعی از این 
 تاغزارها می شود که این خود موجب حرکت ماسه های روان در مناطق 
آسیب دیده می شود. ش��فیعی افزود: جدا از مباحث حرکت ماسه های 
روان در صورت رشد این ملخ ها و رسیدن به پوره سن پنج، این ملخ ها به 
داخل شهر هجوم آورده و آسیب های اجتماعی را به شهر وارد می کنند.

آران و بیدگل با دارا بودن12۰ هزار هکتار جنگل هاي دست کاشت تاغ، 
۴۰ درصد از تاغزارهاي استان اصفهان را در خود جاي داده است.

معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: 
ازدواج کارگری یک خالقیت و نوآوری بود که این امر از شهرستان خوانسار 

شروع شد.
احمدرضا پرنده اصفهان در خوانس��ار اظهار کرد: امس��ال در اس��تان11۰ 
برنامه به مناسبت هفته کارگر برگزار ش��د و از 7۵ کارگر نمونه نیز تجلیل 

به عمل آمد.
 وی ادام��ه داد: ازدواج کارگری ی��ک خالقیت و نوآوری بود که ش��روع آن 
در خوانسار بود و برای 1۵ زوج جوان کارگر که از سال گذشته تاکنون ازدواج 

کرده بودند جشن گرفته شد.
معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: 
تمام هدایای این زوج ها توس��ط کارفرمایان شهرس��تان خوانس��ار تامین 
 ش��د و اداره کل تعاون نیز تعهد تامین محل اس��کان در شهرهای مشهد و 

بندر انزلی را داد.

مدیر اداره امور منابع آب شهرستان اردستان گفت: با نصب کنتورهای 
 هوش��مند بالغ بر ۹میلی��ون مترمکع��ب در مص��رف آب صرفه جویی 

شده است.
محمد رضا سلیمی گفت: با بیان اینکه به دلیل کاهش بارندگی و برداشت 
بی رویه آب از چاه های کش��اورزی س��طح آب های زیرزمینی دش��ت 
اردستان در حدود 1۹ متر کاهش داشته است، اظهار کرد: از طرف دیگر 
آب های شور به سمت ش��یرین حرکت و کیفیت آب از3۵۰۰سی سی 
به۵۰۰۰ سی سی رسیده است. وی با بیان اینکه در شهرستان اردستان 
ورودی آب به س��فره های زیرزمینی 2۰۶میلیون مترمکعب و خروجی 
آب27۰میلیون مترمکعب است خاطرنش��ان کرد: سالیانه ۶۴ میلیون 

مترمکعب اضافه برداشت از چاه های آب صورت می گیرد.
مدیر اداره امور منابع آب شهرستان اردستان با بیان اینکه در سال های 
 اخیر نصب کنتورهای هوش��مند در راس��تای بهب��ود منابع آب صورت 
گرفته اس��ت، تصریح کرد: در این راس��تا از تع��داد ۴3۶حلقه چاه آب 
کشاورزی تعداد 3۸2 حلقه چاه به کنتورهای هوشمند آب و برق مجهز 
شده اند. سلیمی از مزایای نصب کنتورهای هوشمند جلوگیری از اضافه 
 برداش��ت و برنامه ریزی برای مدیریت مصرف آب اعالم ک��رد و افزود: 
از زمان نصب کنتورهای هوشمند آب و برق در حدود ۹میلیون مترمکعب 
از اضافه برداشت آب جلوگیری شده است. وی خاطرنشان کرد: امسال 
نصب کنتورهای هوش��مند فهام بر روی1۵۰ چاه آب اعم از کشاورزی، 
خدماتی و صنعتی که قابلیت کنترل از راه دور را دارند در برنامه قرار دارد.

هجوم ملخ های کوهاندار 
به آران و بیدگل

جشن ازدواج کارگری در خوانسار

کاهش ۱۹متری آب های زیر زمینی 
در اردستان

رییس ش��ورای شهرستان نطنز در ش��ورای اداری 
نطنز که در روس��تای طامه برگزار شد، گفت: چند 
درخواست از مسئوالن دس��تگاه های اجرایی دارم 
 که امی��دوارم  فرماندار این نکات را ب��ا برنامه ریزی 

به مرحله عملیاتی شدن برساند.
وی افزود: اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی تا حدی 
که شعارگونه نباشد و آنچه به ذهن بنده می رسد، آن 
 است که همه دس��تگاه های اجرایی ما با یک هدفی 
در حال فعالیت هس��تند و در این راس��تا استفاده 
بهینه از منافع مادی و معنوی داشته باشند حیف  و 

میل مالی، اسراف و تبذیر را حذف کنند.
غالمرضا علی رحیمی گفت: متاس��فانه وقت مفید 
کارمند ما در بعضی موارد 27 دقیقه در ش��بانه روز 
 اس��ت که قابل  تامل اس��ت و روس��ای ادارات باید 

در اس��تفاده از نیروهای خود تجدید نظر کنند 
و کارکرد بهتری از آنان توقع داش��ته باشند.

 وی تصری��ح ک��رد: مس��ئوالن ش��وراها 
با نیت خیر وارد ش��ورا ش��دند و قصد و 
نیت فقط مطالبه خواس��ت مردم است 
و مس��ئوالن باید متوجه این موضوع 
باش��ند که هر چه از این عضو ش��ورا 
گفته می ش��ود، از مردم گفته شده و 
در قبول درخواست این اعضا جدیت 

به خرج داده شود.
علی رحیمی یادآور شد: البته فرماندار 

نطنز خوشبختانه هر موردی که تاکنون 
 در خص��وص انتظارات مردم ب��ه وی ابالغ 

شده است با جدیت تا حصول نتیجه پیگیری 

کردند.
وی عنوان کرد: از جمل��ه مطالبات مهم ما در بحث 
محیط زیس��ت اس��ت و الزم به یادآوری اس��ت که 
روس��تای اوره و کمجان زمانی درس��ت مثل سایر 
روس��تاهای نطنز آباد و سرس��بز بود و امروز رو به 

خرابی است.
رییس ش��ورای شهرس��تان نطنز دغدغ��ه رهبری 
و س��ایر مس��ئوالن را هم محیط زیس��ت دانست و 
درخواس��ت کرد: باید طبق منویات ایش��ان نگاهی 
عمی��ق و اق��دام و توجه بیش��تر به محیط زیس��ت 
صورت گی��رد؛ همچنین دف��ع زبال��ه و نخاله های 

س��اختمانی، معادن و ... از موضوعاتی است که باید 
در اولویت قرار گیرد و از نماینده منتخب شهرستان 
نیز باب��ت هم��کاری در خصوص تامی��ن آب نطنز 
 تقدیر می کنیم. وی در خصوص بحث کش��اورزی 
خاطر نشان کرد: با توجه به هرز رفتن آب قنوات و 
چاه ها و باوجود کویری بودن منطقه، تحول در بحث 
نظام کشاورزی را خواستار هستیم و درخواست کار 
 کارشناس��انه جدی در خصوص محصوالت آبیاری 
و ... را خواستاریم. علی رحیمی موضوع گردشگری 
را بسیار مهم دانس��ت و تاکید کرد: خواستار انجام 
سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی کام��ل در خصوص 
اجرای طرح های گردش��گری، مذهبی و ... از سوی 
مس��ئوالن مربوطه هستیم و خواس��تار تجدیدنظر 
در بحث هادی روستایی را که مورد گالیه اکثر 

مردم روستاهاست، داریم.
 ریی��س ش��ورای شهرس��تان نطن��ز 
از نماین��ده م��ردم درخواس��ت کرد: 
خواس��تاریم که بح��ث تعیین قانون 
محکم برای مدیریت واحد ش��هری 
را در مجلس ش��ورای اس��المی به 
ج��د پیگی��ری ش��ود چرا ک��ه با 
وجود این بس��یاری از مش��کالت 
ش��هرهای ما ح��ل خواهد  ش��د 
و از نماین��ده م��ردم شهرس��تان 
اس��المی  در مجل��س ش��ورای 
 درخواس��ت  می کنیم نگاه��ی ویژه 
به ش��وراها و تقوی��ت آن ه��ا به عنوان 

نماینده مردم هر شهر داشته باشد.

تولید عسل از ۷۹ هزار کلنی زنبورعسل در فریدون شهر
شهردار ورزنه از نهایی شدن عملیات زیرسازی و آسفالت رمپ های ورودی 
و خروجی می��دان امام رضا )ع( خب��ر داد و ابراز امیدواری ک��رد تا بتوان 

خدمات موثری را در جهت حفظ المان شهری به انجام رساند.
مهندس فروزان با توجه به  درخواست های مکرر مردمی نسبت به اصالح 
ورودی های میدان ام��ام رضا )ع( و خطر آفرین ب��ودن رمپ های میدان 
اظهار کرد: نس��بت به ایجاد دور برگردان امن نزدیک به میدان اقدام شد 
و همه ای��ن موارد با صبر مردم و حمایت های برخی مس��ئوالن اس��تانی 

محقق شد.
وی در رابطه ب��ا دیگر اقدام��ات عمرانی ش��هرداری که مراح��ل پایانی 
 خود را س��پری م��ی کن��د، اف��زود: خاکری��زی کانال زهکش ش��هرک 
امام جعفر صادق)ع( و همچنین آسفالت خیابان معراج و گلستان شهدای 

ورزنه از دیگر اقداماتی بود که مراحل پایانی خود را سپری می کند.
شهردار ورزنه در پایان از افتتاح ترمینال شیخ بهایی شهر ورزنه خبر داد و 
گفت: به زودی با حضور استاندار اصفهان ترمینال مسافربری شهر ورزنه  
افتتاح و همچنین کلنگ احداث بلوار خلیج فارس و عملیات آسفالت معابر 

مسکن مهر نیز به زمین زده می شود.
وی در بخش��ی دیگر گفت وگو  از ۴ هزار منزل مسکونی ورزنه که امسال 
 تحت پوشش بیمه آتش س��وزی قرار گرفت، خبر داد و بیان کرد: امسال 
با تصویب شورای ش��هر ورزنه تعداد ۴ هزار منزل مسکونی تحت پوشش 

بیمه آتش سوزی قرار گرفت.

فروزان افزود: منازل تحت پوشش بیمه حوادث می توانند در صورت نیاز 
تا س��قف۶۰ میلیون ریال از خدمات بیمه آتش س��وزی بهره مند شوند 
که شامل بیس��ت و چهار میلیون بابت حوادث س��اختمان و تاسیسات و 
مبلغ سی و ش��ش میلیون ریال بابت حوادث آتش س��وزی لوازم منزل و 
اثاثیه است. وی با آرزوی سالمتی برای مردم و تاکید بر تالش دستگاه ها 
جهت ایجاد امنیت و آسایش همگانی و کاهش حوادث غیر مترقبه اظهار 
کرد: سیاست کلی شهرداری ورزنه بر این اساس استوار است تا خود را به 
استانداردهای کشور رس��انده و تا حدی از دغدغه های مردم به خصوص 

خدمات عمومی در زمینه های آتش سوزی و دیگر حوادث بکاهد.

 مدیر جهاد کش��اورزی فریدون ش��هر گفت: س��االنه حدود۶۰ هزار کلنی زنبور عسل 
از سایر مناطق کشور و 1۹ کلنی از زنبورداران بومی شهرستان در منطقه فریدون شهر 

به تولید عسل مشغول هستند.
علیرضا اصالنی با اشاره به پرورش زنبور عسل در شهرستان فریدون شهر اظهار داشت: 
منطقه فریدون شهر از اس��تعداد خوبی در پرورش زنبور و تولید عسل برخوردار است 
که دلیل آن وس��عت مراتع در شهرستان اس��ت. وی افزود: عس��لی که در شهرستان 
 فریدون ش��هر تولید می شود س��الم و عاری از هرگونه سموم ش��یمیایی است چراکه 
در مراتع طبیعی شهرستان هیچ گونه سم پاشی انجام نمی شود و بنابراین گیاهان منطقه 
از کود های ش��یمیایی و مواد مسموم پاک هس��تند. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
فریدون شهر با اشاره به سالم بودن مراتع شهرستان فریدون شهر و تولید عسل از گیاهان 

این مراتع تصریح کرد: براساس آمار، ساالنه در حدود۶۰ هزار کلنی زنبور عسل از سایر 
مناطق استان و دیگر شهرستان های کشور به شهرستان فریدون شهر وارد می شود در 

این میان خود منطقه نیز از 1۹ هزار کلنی زنبور عسل برخوردار است.
وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی فریدون ش��هر به دنبال توسعه پرورش زنبور عسل و 
افزایش تولید این محصول خوراکی سالم است، اظهار داشت: با توجه به بهره مندی از 
مراتع طبیعی سالم طرح های مرتبط با توسعه تولید عس��ل را در این شهرستان اجرا 
می کنیم. اصالنی با اشاره به فروش مناسب عسل تولیدی شهرستان فریدون شهر تصریح 
کرد: عسل منطقه فریدون شهر خریداران بسیاری دارد، اما متاسفانه مشکلی که در این 
میان دیده می شود فروش عسل این منطقه با برندهای دیگر توسط دالالن سودجو است. 
وی افزود: برخی افراد س��ودجو با سو اس��تفاده عس��ل منطقه را خری��داری کرده و با 
برند مخص��وص به خ��ود آن را به فروش می رس��انند ک��ه این موضوع ض��رری برای 
پرورش دهندگان عسل بومی در شهرستان فریدون شهر است. مدیر جهاد کشاورزی 
شهرس��تان فریدون ش��هر با بیان اینکه تا زمانی ک��ه زنبورداران، خ��ود در این زمینه 
کوتاهی کنند مشکل فروش عس��ل با برندهای دیگر حل نمی ش��ود، گفت: به عنوان 
 مثال گفته می ش��ود که زعفران ایران که ناب ترین زعفران دنیا اس��ت توسط اسپانیا 
به صورت عمده ای خریداری می شود و این کشور با بسته بندی مخصوص به خود و به 

نام خود این زعفران را به سایر مناطق جهان صادر می کند. 
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه دست دالالن عسل نیز از محصوالت تولیدی زنبورداران 
این منطقه کوتاه شود باید ش��یوه فروش خود را تغییر دهیم تا این ضعف که مربوط به 

خودمان است جبران شود.

 آن سوی خبر

مس��ئول ورزش بان��وان شهرس��تان ش��هرضا گفت: 
 بان��وان س��تون اصل��ی خان��واده هس��تند، از این  رو 
 با س��رمایه گذاری در ورزش همگانی می توان آنها را 

هر چه بیشتر به سمت ورزش کردن ترغیب کرد.
 نس��رین آقای��ی اظه��ار ک��رد: ۴1 هیئت ورزش��ی 
در شهرستان شهرضا فعالیت دارند که از این تعداد3۰ 

هیئت در بخش بانوان فعال هستند.
وی افزود: در شهرضا بانوان بیشتر به سمت رشته های 
ورزش همگانی از جمله آمادگی جسمانی، ایروبیک، 

یوگا و پیالتس گرایش دارند.
این مس��ئول تصریح ک��رد: برای داش��تن جامعه ای 
سالم باید به  س��المت جس��می و روانی بانوان توجه 
ش��ود، زیرا آن ها رک��ن اصل��ی خانواده را تش��کیل 
می دهند؛ بنابراین تصمیم گرفتیم امس��ال در ورزش 
 همگانی سرمایه گذاری کنیم تا بانوان این شهرستان 
بیش  از پیش به ورزش روی  آورند. آقایی اضافه کرد: 
می خواهیم بهترین ورزش��گاه این شهرس��تان را که 
در مرکز شهر قرار گرفته اس��ت برای بانوان به مزایده 
بگذاریم تا هم آسایش و امنیت شان فراهم شود و هم 
در ایاب و ذهاب به مشکل برنخورند. وی خاطرنشان 

 کرد: امس��ال به خاط��ر افزایش بودج��ه،3۰ درصد 
از آن را به ورزش بانوان اختصاص داده ایم و همچنین 
قصد داریم در س��ال جدید کارگاه های آموزش��ی و 
همایش های خاص بانوان را برگزار کنیم، این کارگاه ها 
 ب��ا موض��وع نق��ش ورزش در زندگی، تغذیه س��الم، 
رژیم غذایی مناسب و کاهش وزن برای عموم در نظر 
گرفته  شده است. این مسئول ادامه داد: به  طور کلی 

در س��ال کالس های تئوری متعددی ویژه مربیگری 
برگزار می ش��ود، البته قرار اس��ت 1۸ اردیبهشت ماه 
جاری کالس مربیگری زیر نظر هیئت شنا برای آقایان 
و بانوان برپا شود. آقایی تاکید کرد: در مناسبت های 
مختلف معموال مسابقات درون شهرستانی را برگزار 
می کنیم و هن��گام انجام رقابت های لیگ اس��تانی و 
کش��وری گروه های مان عازم مس��ابقات می ش��وند؛ 

همچنین در نظر داریم برای امسال میزبانی رقابت های 
شنا، آمادگی جسمانی و ورزش های رزمی را بپذیریم. 
وی یادآور ش��د: با همکاری ش��هرداری، فرمانداری 
 و نیروی انتظام��ی در پارک  ملت فنس کش��ی انجام 
خواهد ش��د تا بان��وان به  راحت��ی بتوانن��د به ورزش 
صبحگاه��ی بپردازن��د، در عین  ح��ال تصمیم داریم 
رشته تالو را در ووش��و به عالقه مندان معرفی کنیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: می خواهیم یک کمیته 
در کارگروه بانوان فرمانداری شهرضا تشکیل دهیم.

آقایی گفت: باش��گاه های ورزش��ی که مختص بانوان 
باش��ند در این شهرس��تان، کم تعداد هس��تند؛ اکثر 
 باش��گاه ها صبح ها در اختی��ار آقای��ان و بعدازظهرها 

در اختیار بانوان قرار دارند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: س��ال ۹۴ بان��وان رزمی کار 
ش��هررضایی در رقابت ه��ای کش��وری کونگ ف��و و 
تکواندو روی  هم  رفته به دو مدال ط��ال، چهار نقره و 
13 برنز دس��ت پیدا کردند، همچنین در همان سال 
 بانوان ورزش��کار در این دو رشته در مسابقات استانی 
در مجموع توانستند 1۹ مدال طال، 2۵ نقره و 2۵ برنز 

را از آن خود کنند.

افتتاح ترمینال ورزنه در آینده ای نزدیک 

لزوم ترغیب بانوان به ورزش کردن با سرمایه گذاری در ورزش همگانی

ضرورت ایجاد تحول درنظام کشاورزی نطنز

امام جمعه شهر دهاقان: 

با جوالن در دنیای علم و کار، در مسیر اقتصاد مقاومتی و استقالل قدم برداریم
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ــط  ــت با نام علمى بوتولينوم كه توس ــم اس بوتاكس در واقع نوعى س
ــود. اگر اين  ــتريديوم بوتولينيوم ايجاد مى ش نوعى باكترى به نام كلس
ــود، باعث بروز بيمارى فلج كننده  سم از طريق خوراكى به بدن وارد ش

خطرناكى به نام بوتوليسم خواهد شد.
ــموميت هاى ناشى از  ــال 1897، اين سم در مس در واقع، اولين بار س
ــد، اما امروزه از تزريق مقدار كم آن  ــف ش نگهدارى نامناسب غذا كش
ــتى براى صاف كردن چين و چروك هاى صورت و  به صورت زير پوس

جوان تر نشان داده شدن پوست استفاده مى شود.
ــش از 5 دقيقه بماند، از بين  اگر بوتاكس در گرماى باالى 85 درجه بي
ــاس است، بايد از هنگام  مى رود و از آنجايى كه مولكول آن خيلى حس
ــانتى گراد نگهدارى شود.  توليد تا مصرف در دماى بين 0 تا 2 درجه س
به دليل احتمال وجود اسپورهاى باكترى كلستريديوم بوتولينوم است 

كه دادن عسل به كودكان زير يك سال ممنوع است.
نام بوتاكس را شركت آلگران اواخر سال 1980 روى اين ماده گذاشت. 
سازمان غذا و داروى آمريكا استفاده از بوتاكس را به عنوان يك داروى 
زيبايى، آرايشى براى از بين بردن چين و چروك هاى پوستى متوسط 

تا عميق، در سال 2002 تاييد كرده است.
تزريق بوتاكس براى خانم هاى باردار و شيرده و افرادى كه عفونت فعال 
ــت. حداقل سن مجاز براى  ــتى در محل تزريق دارند، ممنوع اس پوس
تزريق بوتاكس 18 تا 20 سالگى است، اما به طور كلى، انجام اين عمل 
قبل از ظاهر شدن چين هاى متوسط تا عميق پوستى توصيه نمى شود. 
اگر يك بار تزريق بوتاكس داشته  و متوجه شده ايد كه به آن حساسيت 

داريد، ديگر هرگز اين عمل را تكرار نكنيد.
ــت  ــتند نيز بهتر اس ــار بيمارى هاى نقص ايمنى هس ــرادى كه دچ اف
ــراد ضعيف تر  ــتم ايمنى اين اف ــتفاده نكنند زيرا سيس از بوتاكس اس
ــكلتى  ــه بيمارى هاى عضالنى- اس ــت. مبتاليان ب ــادى اس از افراد ع
ــراى بوتاكس  ــان خوبى ب ــم داوطلب ــتنى گراو و ALS ه ــل مياس مث

نيستند.
اگر از بوتاكس براى رفع چين و چروك گردن استفاده شود، ممكن است 
ــكل در بلع ايجاد كند. برخى مواقع از  عوارضى مانند تغيير صدا و مش
بوتاكس براى كاهش ميزان تعريق در كف دست ها يا زير بغل استفاده 
ــازمان غذا و داروى آمريكا اين كاربرد بوتاكس را در سال  ــود. س مى ش

2004 تاييد كرد.
ــت كه پس از تزريق، در انتهاى  مكانيسم اثر بوتاكس به اين صورت اس
ــتور انقباض مى دهد، مستقر مى شود و از آزاد  اعصابى كه به عضله دس
شدن مواد شيميايى كه مسئول انقباض عضله است، جلوگيرى مى كند 

و در نتيجه عضله فلج مى شود و اين فلج 3 تا 6 ماه طول مى كشد.
ــتفاده مى شود، مقدار  در مواردى كه براى زيبايى از تزريق بوتاكس اس
تزريق بسيار كم است بنابراين معموال وارد گردش خون نمى شود و در 
ــت در برخى  ــتميك چندانى ندارد، اما ممكن اس نتيجه عوارض سيس

افراد، عوارض موضعى ناشى از تزريق بوتاكس آزاردهنده شود. 
ــوزش و قرمزى در محل تزريق كه  از جمله اين عوارض مى توان به س
ــاعت خودبه خود برطرف مى شود و افتادگى پلك اشاره  پس از چند س

كرد. 
ــدن صورت افراد نيز از عوارض تزريق بوتاكس  بى احساس و ماسكه ش

است.

  حقيقت بوتاكس

دانستنى ها

طبق توصيه كارشناسان تغذيه، رژيم غذايى متعادل با 
انواع مواد خوراكى سالم، به حفظ نرمى و درخشندگى 

پوست كمك مى كند.
ــت را از طريق استفاده از پاك  اكثر افراد مراقبت از پوس
ــكان پذير  ــده هاى خوب ام ــا و مرطوب كنن كننده ه
ــان، پيروى از يك رژيم  مى دانند،اما به گفته متخصص
غذايى حاوى مواد مغذى كافى و مناسب بسيار به حفظ 
ــت كمك مى كند. مصرف 11 ويتامين  ــالمت پوس س
ــود مى تواند با  ــت زير به آنها اشاره مى ش كه در فهرس
ــب ايجاد  ــت موج ــاى پوس ــلول ه ــازى س ــوان س ج

درخشندگى تازه اى روى پوست شما شود.
 :A ويتامين

اين ويتامين به پيشگيرى از بروز لكه هاى سياه و تيره 
روى پوست كمك مى كند؛ روند پيدايش عاليم پيرى 
را كند مى سازد؛ موجب افزايش جريان خون در پوست 
شده و آبرسانى خوبى را فراهم مى كند؛ توليد ترشحات 
چربى را كاهش مى دهد؛ آسيب هاى ناشى از قرارگيرى 
ــعه UV را كاهش مى دهد. هويج، كدو  در معرض اش
حلوا، جگر گوساله، زردآلو، بروكلى و انبه از منابع سرشار 

اين ويتامين هستند.
ويتامين B2 (ريبوفالوين): 

ــت خشك و  مصرف اين ويتامين به ترميم و بهبود پوس
ــت كمك مى كند؛ رطوبت پوست را حفظ  خارش پوس
ــتى پالگر است و به  مى كند؛ ويتامين ضد بيمارى پوس
تنفس سلولى پوست كمك مى كند. ماست، تخم مرغ، 
ــويا، قارچ و صدف خوراكى حاوى  بروكلى، دانه هاى س

اين ماده غذايى هستند.
ويتامين B3 (نياسين): 

اين ويتامين از پوست در مقابل انواع سرطان ها حفاظت 
مى كند؛ عاليم آكنه روزاسه را به خوبى كنترل مى كند؛ 
ــا 52 درصد از بروز  ــش داده و ت توليد چربى ها را كاه
آكنه هاى ناشى از اين چربى ها جلوگيرى مى كند؛ آب 
پوست را به خوبى حفظ مى كند. سينه مرغ، ماهى تن، 
گوشت گوساله، سيب زمينى، گوجه فرنگى و تخم مرغ 

سرشار از اين ويتامين هستند.
ويتامين B5 (اسيد پانتوتنيك): 

ــت مى شود؛ به  ــكل عميقى موجب رطوبت پوس به ش
ــت كمك كرده و ظاهرى  ــلول هاى پوس ــازى س بازس
جوان تر و شاداب تر به پوست مى بخشد؛ داراى خواص 
ــت. اين ويتامين  ــت كه ضدخارش اس ضدالتهابى اس

ــارچ، ماهى، پنير و  ــون نخودفرنگى، ق در موادى همچ
تخم مرغ يافت مى شود.

ويتامين B6 (پيريدوكسين): 
ــا و آكنه  ــك، اگزم ــت خش اين ويتامين به درمان پوس
ــون ها با ــا تنظيم هورم ــد؛ همچنين ب ــى كن كمك م
 لكه هاى پوستى مقابله مى كند. موز، بروكلى، هندوانه، 
برنج سفيد، سينه مرغ و اسفناج سرشار از اين ويتامين 

هستند.
ويتامين B7 (بيوتين): 

رطوبت پوست را حفظ مى كند؛ خارش پوست را بهبود 
ــد؛ موجب  ــان اگزما كمك مى كن ــد؛ به درم مى بخش
افزايش توليد اسيد چرب در پوست شده و بدين ترتيب 
آب رسانى به پوست بهبود مى يابد. سويا، نخود فرنگى، 
گل كلم، بادام، گردو و ماهى سالمون سرشار از اين ماده 

مغذى هستند.
 :C ويتامين

ــعه UV مقابله ــى از اش ــيب ناش ــن ويتامين با آس اي
ــت را به حداقل ــكى پوس ــد؛ احتمال بروز خش  مى كن
ــاند؛ توليد مالنين كه موجب برق زدن پوست   مى رس
مى شود را كاهش مى دهد. گواوا، كيوى، پرتقال، انگور، 
توت فرنگى و فلفل دلمه اى قرمز سرشار از اين ويتامين 

هستند.
 :D ويتامين

ــد؛  ــى كن ــك م ــت كم ــلولى پوس ــازى س ــه بازس ب
ــود؛  ــدن مى ش ــت در حال پيرش ــب جوانى پوس موج
ــت را كنترل ــى طبيعى پوس ــم هاى حفاظت مكانيس
 مى كند. ماهى سالمون، شير، ماست، پنير، زرده تخم 

مرغ و روغن جگر ماهى حاوى اين ويتامين هستند.
 :E ويتامين

ــود؛ چين و ــى ش ــت م ــرى پوس ــش زب ــب كاه موج
 چروك هاى كوچك را كاهش مى دهد، سفتى پوست 
ــدن لك هاى تيره  ــن ش را حفظ مى كند؛ موجب روش
ــود. مواد خوراكى نظير توفو يا پنير سويا،  پوست مى ش
ميگو، آووكادو، تخم آفتابگردان، بادام و گندم حاوى اين 

ويتامين هستند.
ويتامين F (لينولئيك اسيد): 

ــت را حفظ مى كند؛ در كنترل  ــادابى پوس جوانى و ش
آكنه موثر است؛ بازسازى و جوانسازى پوست را تقويت
 مى كند. مايونز، گردو، روغن دانه انگور، روغن زيتون، 

ماهى سالمون و آووكادو حاوى اين ويتامين هستند.
K ويتامين

ــت را افزايش مى دهد؛ به برطرف  انعطاف پذيرى پوس
ــم كمك مى كند؛ چروك هاى  شدن سياهى دور چش
ــد. بروكلى، پنير،  ــم را كاهش مى ده كوچك دور چش
ــل يا فندقى  ــت، تخم مرغ و كلم بروكس اسفناج، گوش

سرشار از اين ويتامين هستند.

دريچه دريچه

طبق يافته هاى يك مطالعه جديد، چاى نعناع مى تواند به بهبود حافظه كوتاه 
مدت و بلندمدت و بهبود خلق و خو كمك كند.

محققان دانشگاه نورث آمبريا انگلستان دريافتند نوشيدن چاى نعناع به افزايش 
سطح هوشيارى به خصوص در افراد مسن كمك مى كند.

در اين مطالعه تاثيرات انواع گياهان دارويى مورد مطالعه قرار گرفت. در يكى از 
پژوهش ها، از 180 شركت كننده خواسته شد چاى نعناع يا چاى بابونه بنوشند 
و سپس مهارت هاى شناختى و رفتارى آنها قبل و بعد از آزمايش مورد بررسى 
قرار گرفت. همچنين يك گروه كنترل هم ايجاد كردند كه از آنها فقط خواسته 
شد آب گرم بنوشند. نتايج مطالعه نشان داد چاى نعناع موجب بهبود رفتارهاى 
اخالقى و افزايش ميزان شناخت افراد شركت كننده شده و همچنين به بهبود 
حافظه بلندمدت، سطح آگاهى و حافظه كار آنها كمك كرده بود. در عين حال 

چاى بابونه داراى نتايج متضادى نسبت به نعناع بود.

ــان،  ــه كارشناس ــه گفت ب
ــود در قهوه  كافئين موج
مى تواند شروع خستگى 
ــه تعويق  ــه ها را ب ماهيچ
ــن ترتيب  ــدازد و بدي بين
مدت زمان ورزش طوالنى 
ــترى  ــده و چربى بيش ش
ــاعت  ــوزد. يك س مى س
ورزش با تعرق زياد موجب 
ــديد روند متابوليسم  تش
شده و ميزان كالرى هاى 
ــان،  ــى دهد.به گفته كارشناس ــده در طول روز را افزايش م ــوزانده ش س
نوشيدن يك فنجان قهوه قبل از ورزش انرژى مضاعفى به شما مى دهد، 
روند ورزش را بهينه مى سازد و نتايج بهترى در زمينه كاهش وزن به همراه 
ــيوه عالى خارج كردن انرژى بيشتر  دارد. نوشيدن قهوه قبل از ورزش، ش
ــوخت  ــت. چربى بدن س از ذخاير چربى بدن در طول فعاليت فيزكى اس
ــما مى توانيد چربى  ــما را تامين مى كند بدين ترتيب ش فعاليت بدنى ش

بيشترى بسوزانيد. 
ــروع خستگى ماهيچه ها،  كافئين موجود در قهوه با به تاخير انداختن ش
ــتفاده كند.  ــا از ذخاير چربى به عنوان انرژى اس به بدن كمك مى كند ت
همچنين امكان ذخيره سازى كربوهيدارت ها امكان پذير مى شود و بدين 
ترتيب مى توان براى مدت طوالنى ترى ورزش كرد و ميزان عملكرد بدن را 
افزايش داد. به گفته محققان، مصرف يك فنجان قهوه در حدود يك ساعت 

قبل از ورزش مى تواند بهترين نتايج را به همراه داشته باشد.

تقويت حافظه با نوشيدن چاى نعناع

توصيه كارشناسان ورزشى؛

قبل از ورزش يك فنجان قهوه بنوشيد 
تا وزن كم كنيد

نكته ها

بيشتر بدانيم

ــير و خانواده  ــبت به غذاهاى غنى از كلسيم، ش ــما نس احتماال تصور ش
ــت. در حالى كه لبنيات منبع اصلى استخوان سال  محصوالت لبنى اس
ــير، 280 ميلى گرم كلسيم دارد، اما شما مى توانيد  است و هر فنجان ش
براى كسب روزانه 1000 تا 1200 ميلى گرم كلسيم مورد نياز روزانه به 

محصوالت گياهى نيز متوسل شويد.
در اينجا محصوالت گياهى كه بيشترين ميزان اين ماده معدنى ضرورى 

براى بدن را دارند، معرفى شده اند:
ــبزى تيره رنگ غنى از كلسيم، ويتامين ث و آنتى  برگ چغندر: اين س
اكسيدان است. كلسيم نقش مهمى در كاهش دردهاى قبل از قاعدگى 
ــيدان در صورتى كه مرتب مصرف شود،  دارد. اين گياه غنى از آنتى اكس
خطر ابتال به بيمارى  هاى زيادى را كاهش مى  دهد. ميزان كلسيم برگ 
چغندر در هر يك دوم فنجان به صورت پخته شده، 79 ميلى گرم است. 
بادام: اين ميان وعده مناسب در هر 1 اونس، 82 ميلى گرم كلسيم دارد 
و عالوه بر كلسيم، غنى از پروتئين، روغن هاى سالم و ويتامين هاى گروه 

ب است. روغن بوداده بادام حاوى بيشترى ميزان كلسيم است.
لوبيا چيتـى: در هر يك دوم فنجان، 86 ميلى گرم كلسيم دارد و منبع 

خوبى از پروتئين، فوالت، فيبر است.
ــيم دارد و عالوه بر آن  ــان 90 ميلى گرم كلس كلم: در هر يك دوم فنج

سرشار از آنتى اكسيدان ها و ويتامين هاست.
ــت كه البته ميزان آن  اسفناج: اسفناج حاوى كلسيم قابل  توجهى اس
ــت. آب  پز كردن باعث مى  شود كه ميزان  بسته به نوع پخت متفاوت اس
ــفناج كاهش پيدا كند. در حالت كلى هر 100 گرم اسفناج  ــيم اس كلس

حاوى 140 ميلى  گرم كلسيم است.
لوبيا سفيد: سرشار از كلسيم، فيبر و پروتئين است و هر يك دوم فنجان 
از آن 96 ميلى گرم كلسيم دارد. بايد بدانيد كه در همين ميزان لوبيا سبز 

177 ميلى گرم كلسيم وجود دارد.
ــيم است و مواد  دانه كنجد: در هر 1 اونس، حاوى 273 ميلى گرم كلس
ــتند. دانه كنجد يك گياه  ديگرى مانند مس و منگنز نيز همراه آن هس

روغنى سرشار از آنتى اكسيدان ها و مواد مغذى است.
سويا: سويا سرشار از كلسيم است كه مى  توان آن را با شير گاو مقايسه 
كرد. اين ماده  غذايى حاوى ايزوفالونى به نام «دياديزن» است كه اجازه 

نمى  دهد كلسيم استخوان  ها از بين برود.
ــيم از طريق ادرار را مى  گيرد. توجه   اين ماده همچنين جلوى دفع كلس
داشته باشيد كه توفو يا همان پنير تهيه شده از شير سويا نيز حاوى ميزان 

زيادى كلسيم است.
نخود: نخود سرشار از كلسيم است به طورى كه هر 100 گرم حاوى 134 

ميلى  گرم از اين ماده  معدنى است.
عدس: عدس يكى از منابع خوب آهن محسوب مى  شود اما خواص اين 
ــاوى ميزان قابل توجهى  ــود. عدس ح ماده  غذايى به اينجا ختم نمى  ش
ــيم نيز بوده و 100 گرم عدس حدود 52 ميلى  گرم كلسيم دارد. با  كلس

مصرف عدس پروتئين و فيبر كافى نيز نصيبتان خواهد شد.
ــيم است. 100 گرم پياز  پياز: يكى از منابع انواع مواد معدنى مانند كلس
20 ميلى  گرم كلسيم دارد. اين ماده  غذايى پرطرفدار ديورتيك (ادرارآور) 

است، باعث افزايش اشتها شده و عملكرد معده را تنظيم مى  كند.

رعايت نكات كوچك و ساده تفاوت هاى بزرگى را روى فرآيند هضم مواد غذايى ايجاد 
ــى از هضم بد مانند نفخ يا سوزش سر  كرده و به شما براى پيشگيرى از عوارض ناش
دل كمك مى كند. در اينجا چند راهكار و استراتژى موثر و البته آسان براى كمك به 

هضم بهتر مواد غذايى معرفى شده است:
مصرف غذاهاى گياهى حاوى فيبر: 

ــما در كاهش وزن كمك مى كنند، احساس سيرى  اين غذاها عالوه بر اين كه به ش
ايجاد كرده و مانع زياده خورى مى شوند. سبزيجات، ميوه ها، آجيل و دانه ها، غالت 
كامل، لوبيا و عدس سرشار از فيبر هستند. تنها نكته اى كه بايد رعايت كنيد اين است 
ــروع كنيد و همراه با آنها آب زياد بنوشيد. آب بهترين  كه مصرف آنها را به آرامى ش

دوست فيبر است و مانع بروز دل درد و ايجاد نفخ مى شود.
مصرف غذاهاى آبدار: 

ــك كند. اگر  ــد هضم كم ــهيل فرآين ــى تواند به تس ــوپ م غذاهاى مايع مانند س
ــك برش ليمو  ــاى گياهى يا ي ــى توانيد چ ــتيد، م ــه مصرف اين غذاها نيس مايل ب
ــد. مصرف ــز دورى كني ــرف كافئين ني ــد و از مص ــان كني ــذا امتح ــراه با غ را هم
 نوشابه هاى گازدار نيز منجر به افزايش اسيد معده و ايجاد سوزش سر دل مى شود.

انتخاب مقادير كمتر غذا: 
مقادير كم غذايى در وعده هاى بيشتر را انتخاب كنيد. غذا را به آرامى بجويد تا كار 

دستگاه گوارش تان براى هضم كمى آسان تر شود.
فعاليت بدنى: 

ــن اين كه  ــت ضم ــع طوالنى مدت اس ــاال از مناف ــد ب ــتى بلن ــاوى ليس ورزش ح

ــه را رعايت  ــت اين نكت ــط كافى اس ــك مى كند. فق ــم غذا نيز كم به فرآيند هض
ــود بنابراين  ــوء هاضمه مى ش ــه بروز س ــراد منجر ب ــه ورزش در برخى اف كنيد ك
زمان بندى انجام فعاليت بدنى را در نظر بگيريد و تمرينات خود را يا قبل از وعده هاى 

غذايى و يا يك ساعت بعد از غذا انجام دهيد.

مصرف پروبيوتيك ها: 
ــا و غذاهاى  ــت ه ــيارى از ماس ــوب در بس ــاى خ ــا باكترى ه ــا ي ــك ه پروبيوتي
ــى توانيد ــما م ــد. ش ــك مى كنن ــذا كم ــه هضم غ ــد و ب ــود دارن ــرى وج تخمي

 مكمل هاى پروبيوتيك را نيز به رژيم غذايى خود اضافه كنيد.
پرهيز از غذاهاى چرب: 

اين غذاها تمايل بيشترى براى باقى ماندن در دستگاه گوارش دارند و فرآيند هضم 
را دشوار مى كنند. در عوض مصرف گوشت بدون چربى و ماهى تاثير كامال معكوس 

بر فرآيند هضم دارد.
توجه به انتخاب هاى غذايى: 

ــر دل و ناراحتى ــوزش س ــا تاثيرات مختلفى دارند و باعث س در برخى افراد غذاه
ــته ــى بايد به ياد داش ــا را هر كس ــن غذاه ــت اي ــوند. بنابراين ليس ــى ش  معده م

 باشد.
ــى، يا  ــه فرنگ ــد گوج ــيدى مانن ــاى اس ــرف غذاه ــد از مص ــراد باي ــى از اف  برخ
ــزوم اجتناب از گندم،  ــاب كنند. در برخى ديگر ل ميوه هاى خانواده مركبات اجتن
ــايع  ــواد غذايى تند نيز علت ش ــت. م ــى و يا پنير ضرورى اس پياز، محصوالت لبن
ــار اختالل  ــم را دچ ــيگار نيز مى تواند فرآيند هض ــتند. س ــر دل هس ــوزش س س

كند.
اجتناب از استرس: 

ــتگاه گوارش تاثير مى گذارد. براى رهايى از اين  ــترس بر تمام بدن از جمله دس اس
عارضه از مشاوره كمك بگيريد و يا در كالس هاى مديريت استرس شركت كنيد.

بهترين پيشنهادها براى هضم موثرتر 
مواد غذايى

11 منبع گياهى غنى از كلسيم را بشناسيد

كارشناسان تغذيه عنوان كردند:

ويتـامين هاى مفيـد بـراى سـالمت 
و زيبايى پوست را بشناسيد

رييس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان پالستيك و نايلون نسبت 
به استفاده از سفره هاى يك بارمصرف هشدار داده و آن را تهديد بزرگى 
ــالمتى مصرف كنندگان ذكر كرد و در عين حال اخطارهاى  براى س
ــروز بى نتيجه  ــه را تا به ام ــت در اين زمين اتحاديه به وزارت بهداش

دانست.
ــفانه اين روزها استفاده از  ــيد رحيم مقيمى اصل اظهار كرد:متاس س
سفره هاى يك بار مصرف بسيار افزايش يافته و اين در حالى است كه 
اين سفره ها به دليل كربنى كه در آن ها به كار رفته تهديد بزرگى براى 
ــفانه على رغم هشدارهايى  سالمتى مردم محسوب مى شود كه متاس
ــت در اين زمينه داده ايم، ترتيب اثرى داده نشده كه به وزارت بهداش

 است.
وى ادامه داد: براى توليد اين سفره ها كربن و پليمر را با يكديگر مخلوط 
ــك بارمصرف توليد  ــفره ي كرده و در نهايت پس از انجام فرآيندى س
ــكالتى در معده شده و عوارض  مى شود كه كربنات منجر به بروز مش
ــات منفى ديگرى را نيز  ديگرى از قبيل ريزش مو،كوتاهاى قد و تبع

در پى دارد.
مقيمى در عين حال بيان كرد: مخرب بودن كربن به ميزانى است كه 
ــفره ها را انجام مى دهند پس از  حتى دستگاه هايى كه توليد اين س
ــازى دارند و اين موضوع به دليل ريختن  تقريبا شش ماه نياز به بازس
كربن در اين دستگاه هاست و حاال بايد نتيجه گرفت كه سالمتى انسان 

را چه ميزان تهديد مى كند.
رييس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان پالستيك و نايلون تاكيد 
ــفانه توليدكنندگان به دليل اينكه هزينه تمام شده توليد  كرد: متاس
براى آن ها كاهش يابد و در نتيجه سود بيشترى كنند از اين ماده ارزان 

ولى خطرناك استفاده مى كنند.
وى ادامه داد: گذاشتن نان و يا هر ماده غذايى ديگرى در اين سفره ها 
و يا تماس آن ها با دست مى تواند اين ماده مخرب را به بدن وارد كند.

ــت گفت: اين وزارتخانه مسئول سالمتى  وى خطاب به وزارت بهداش
مردم است و بايد به هشدارهايى كه در زمينه استفاده از اين سفره ها 
ــد تا از سالمتى مردم محافظت  داده مى شود توجه الزم را داشته باش

شود.

هشدار نسبت به استفاده از 
سفره هاى يك بار مصرف!



Society,Cultural  Newspaper No.1852 |  May 04 ،2016 | 16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Shafiei.zayanderoud@gmail.com

11 روزنامه فرهنگى،اجتماعى، سياسى ، اقتصادى و ورزشى  شماره 1852  چهارشنبه 15 ارديبهشت 1395  26 رجب 1437

به مناسبت بعثت پيامبر (ص) ؛

حادثه اى بس بزرگ در سرنوشت هدايت بشرى ــدن آن  ــلم) يا برانگيخته ش بعثت پيامبر (صلى اهللا عليه و آله و س
ــالت، مهم ترين فراز از تاريخ اسالم بوده و نزول  حضرت به مقام رس

قرآن كريم نيز از اين زمان آغاز مى گردد. 
ــدن» ، در اصطالح به مفهوم  ــه معناى «برانگيخته ش كلمه بعثت ب
فرستاده شدن انسانى از سوى خداوند متعال براى هدايت ديگران 

مى باشد.
همان طور كه از روايات اسالمى و مطالعات تاريخى برمى آيد، مسئله 
بعثت پيامبر (ص) در اديان الهى با برخى از خصوصيات و نشانه ها، 
قبل از ظهور آن حضرت، مطرح بوده و بسيارى از اهل كتاب و پاره اى 

از اعراب مشرك نيز با آن آشنايى قبلى داشته اند. 
ــارت ظهور پيامبر خاتم (ص)، به تصريح قرآن در تورات  نويد و بش
ــس از تصديق  ــى (ع) نيز پ ــده و حضرت عيس و انجيل ذكر گردي
توراتى كه به حضرت موسى (ع) نازل شده بود، به برانگيخته شدن

 رسول اكرم (ص) بشارت داده است. 
ــول اكرم (ص) و  ــى به خصوصيات رس همچنين در اين كتب، حت

يارانشان نيز اشاره شده است.
ــمندان اهل  بنابراين (و همانگونه كه قرآن نيز ذكر مى نمايد) دانش
ــان خود  ــون نزديك ترين كس ــرم (ص) را همچ كتاب، پيامبر اك

مى شناخته اند.
با مراجعه به تاريخ مى توان افراد زيادى را يافت كه در انتظار ظهور و 
بعثت پيامبر خاتم (ص) بوده اند و افرادى از ميان آنها، حتى به اميد 
ديدار پيامبر (ص) به محل سكونت، مكان هجرت و يا حتى گذرگاه 
ــه به عنوان نمونه،  ــده پيامبر هجرت كرده بودند ك عبور و مرور آين

مى توان به «بحيراى راهب» اشاره نمود.
بنابراين بعثت پيامبر اسالم (ص)، حادثه اى بس بزرگ در سرنوشت 
ــد كه خداوند  ــبب مى ش ــرى بوده و عظمت اين امر س هدايت بش
ــتند، ــه در پيش رو داش ــوارى ك ــان را براى آينده دش متعال ايش

آماده سازد.
ــال هاى قبل   به دنبال همين تربيت الهى بود كه پيامبر (ص) در س
از بعثت نيز حاالت فوق العاده معنوى و مشاهدات روحانى داشته و 
درنتيجه ايشان تمام اين دوران را با پاكى و طهارت و معنويت سپرى 

كرده اند. 
پيامبر (ص) به خاطر همين حاالت معنوى و طهارت روحى، ناگزير 
از وضع نابسامان مردم و از جهل و فسادى كه بر جامعه آن روز و به 

ويژه در شهر مكه حاكم بود، رنج مى بردند. 
ــادت در مكانى خلوت، مدتى محدود  همچنين به منظور تفكر و عب
در سال را از آنها كناره مى گرفتند و به كوه حرا (كه در شمال شرقى 
ــراى حنفا و برخى  ــن كناره گيرى ب ــت) مى رفتند. اي مكه واقع اس

يكتاپرستان قبل از پيامبر نيز وجود داشته است. 
گويند عبدالمطلب، جد بزرگوار پيامبر (ص) پايه گذار اين رسم بوده 
است. او به هنگام ماه رمضان براى خلوت و عبادت به كوه مى رفت و 

مستمندانى را كه از آنجا مى گذشتند، اطعام مى نمود.
ــن خلوت گزينى، زمينه اى براى تقويت  در واقع مى توان گفت كه اي
هرچه بيشتر حيات روحانى رسول اكرم (ص) و مقدمه اى براى بعثت 

و نزول وحى به آن حضرت به شمار مى رفته است.
ــرم (ص)،  ــول اك ــل گوناگون زندگى رس ــاير مراح ــون س ــز همچ ــا ني ــن خلوت گزينى ه در دوران اي
ــت)، پيامبر اكرم (ص) را  ــان اس حضرت على (ع) (كه پرورش يافته در خانه پيامبر (ص) و در دامان ايش

همراهى مى نمود و گاهى اوقات براى ايشان آذوقه و آب و غذا مى برد.
ــته و پيش از اينكه به خانه خويش بازگردند،  پس از سپرى شدن ايام عبادت، پيامبر (ص) به مكه برگش

خانه خدا را طواف مى نمودند.
اين حاالت همچنان ادامه يافت تا اينكه سن آن حضرت به چهل سالگى رسيد و خداوند، ايشان را مبعوث 
ــتوار گردانيده، بندگانش را از  ــيله قرآنى كه آن را روشن و اس ــت، تا به وس كرد و به پيامبرى گرامى داش

پرستش بر بتان خارج ساخته و به پرستش خويش هدايت كند.
نزول اولين وحى

به عقيده اكثر علماى شيعه، بعثت پيامبر (ص) در روز 27 ماه رجب، پنج سال پس از تجديد بناى كعبه، 
اتفاق افتاد و پيامبر اكرم (ص) در اين هنگام، چهل سال داشتند.

ــرا آمده ــر به غار ح ــراى عبادت و تفك ــود كه ب ــد روزى ب ــم خويش چن ــرم (ص)، طبق رس پيامبر اك
 بودند.

 در روز بيست و هفتم ماه رجب بود كه جبرئيل به سوى ايشان نازل شد. او بازوى پيامبر را گرفت و تكان داد 
و گفت: اى محمد بخوان. پيامبر فرمود: چه بخوانم؟ جبرئيل آيات آغازين سوره علق را از جانب خداوند 

نازل نمود:
ــنده مهربان. بخوان به نام پروردگارت كه بيافريد. آدمى را از علق بيافريد. بخوان و  « به نام خداوند بخش

ــيله قلم آموزش داد و به آدمى آنچه را كه نمى دانست،  پروردگار تو ارجمندترين است. خدايى كه به وس
آموخت.»

جبرئيل پس از انجام وظيفه خود و ابالغ آيات الهى، بار ديگر به آسمان بازگشت.
پيامبر (ص) پس از نزول اولين وحى

ــان حاالت فوق العاده اى داشتند؛ اما كيفيت نزول  قبل از بعثت نيز به پيامبر (ص) الهاماتى مى شد و ايش
اولين وحى بر پيامبر (ص) و موضوع آن، به طور كلى با الهامات قبل از بعثت ايشان متفاوت بود؛ و اين امر 
ــان تغيير نمايد. براى اين تغيير  سبب شد تا حاالت روحى پيامبر (ص) و در نتيجه حاالت جسمانى ايش

حالت دو دليل را مى توان برشمرد:
ــاس ــتر احس ــالل خداوند را هرچه بيش ــرآن، عظمت و ج ــن آيات ق ــگام نزول اولي ــان در هن اوال ايش

 كردند.
ــان نهاده شد و پيامبر (ص) در شرايطى  ثانيا در هنگام بعثت پيامبر (ص) بار بزرگ رسالت به عهده ايش
موظف به ابالغ رسالت الهى خويش به مردم گشتند كه جزيره العرب را اوضاع نابسامان اجتماعى فراگرفته 
بود و در چنين شرايطى واضح بود كه رسول خدا (ص) پس از ابالغ دعوت خويش نه تنها مورد تكذيب و 
تهمت هاى ناروا و آزار و اذيت مشركين قرار مى گرفتند، بلكه آنان در مسير رسيدن پيام پيامبر (ص) به 

ساير مردم موانع بسيارى را ايجاد خواهند نمود. 
ــرايط پيامبرش  ــد، اما خداوند نيز در اين ش ــل باعث دگرگونى حالت پيامبر (ص) ش مجموعه اين عوام
ــش از پيش آماده  ــالتش، بي ــئوليت عظيم رس ــاندن مس ــان را براى به انجام رس ــت نمود و ايش را تقوي

ساخت.

زندگى
ــيخ  ابوجعفر محمد بن على ابن بابويه قمى ملقب به ش
ــتازان علم حديث و از مردان نامى جهان  صدوق از پيش
اسالم در سال 305 ه.ق چون ستاره اى در آسمان روايت 
و فقاهت در شهر مقدس قم طلوع كرد. والدت اين عالم 
ــين بن روح سومين نائب خاص  فقيه با آغاز نيابت حس

امام زمان (عجل اهللا تعالى فرجه) هم زمان بوده است.
ــين بن بابويه  ــيخ صدوق على بن الحس پدر بزرگوار ش
ــن  ــالم و در زمان امام حس ــاى بزرگ اس قمى، از فقه
ــى فرجه)  ــل اهللا تعال ــام زمان (عج ــكرى (ع) و ام عس

مى زيسته و مورد احترام آن امامان بوده است. 
در نامه اى كه امام حسن عسكرى (ع) به على بن بابويه 
ــيخ معتمد و فقيه من  نوشته وى را با كلماتى چون: ش
ــيخ صدوق در قم به دنيا آمد  خطاب كرده است. پدر ش
و زندگى را آنجا گذارند و در همان شهر نيز وفات كرده 
است. پدر شيخ صدوق در ايام زندگى پر بركت خويش 

نزديك دويست جلد كتاب تأليف كرده است.
دعاى ولى عصر (عجل اهللا تعالى فرجه):

ــيخ صدوق از پنجاه  عمر با بركت على بن بابويه پدر ش
ــيار دوست  ــت و هنوز فرزندى نداشت و بس مى گذش
ــت كه خداوند به او فرزند صالحى عنايت كند،  مى داش
ــل اهللا تعالى فرجه)  از اين رو به حضرت ولى عصر (عج
ــده طى نامه اى به وسيله حسين بن روح كه  متوسل ش
يكى از نمايندگان خاص امام زمان بود تقاضاى دعا كرد 
تا آن حضرت از خداوند، فرزند صالحى براى او بخواهد. 
ــتند:  ــرده و براى ابن بابويه نوش ولى عصر (عج) دعا ك
ــتيم دو پسر روزيت شود كه  «براى تو از خداوند خواس
اهل خير و بركت باشند.» پس از دعاى امام زمان بود كه 
ابن بابويه صاحب فرزندى شد كه نامش را محمد ناميد و 
بعدها عالمى بزرگ و فقيه اى نام آور شد. او همان شيخ 

صدوق است.
دوران كودكى:

ــال 306 ق . در  ــن بابويه در حدود س محمد بن على ب
ــيخ صدوق دوران كودكى  ــهر ((قم )) متولد شد. ش ش
ــت و تقواى پدر  ــى را در دامان علم و فضيل و آغاز جوان
ــدوق در  ــپرى كرد. ص ــن بابويه س ــوارش على ب بزرگ
ــا تربيت هاى  ــارف را همراه ب ــوم و مع ــر پدر، عل محض
ــه در اوج علم و  ــدرى ك ــى فرا گرفت. پ عملى و اخالق
ــش را از راه  ــود و فرزندان ــهرت، زندگى خ فقاهت و ش
ــم و در نهايت زهد و قناعت  مغازه اى كوچك در بازار ق
مى گذرانيد. شيخ صدوق بيش از بيست سال از دوران 
ــن 22 يا 23  ــدر را درك كرد و در س پر بركت حيات پ
ــت روزگار دامان پر مهر محبت پدر  سالگى بود كه دس

را از او گرفت!
نبوغ ذاتى:

ــيخ صدوق و پرورش يافتن  خانواده اصيل و اهل علم ش

ــو و نيزهوش،  ــته از يك س در دامان پدرى فقيه و وارس
ــتعداد ذاتى او  ــاده قوى و اس ــه فوق الع ذكاوت، حافظ
ــاه به  ــد در مدتى كوت ــب گردي ــر موج ــوى ديگ از س
قله هاى بلندى از كماالت انسانى دست يابد و در كمتر 
از بيست سالگى هزاران حديث و روايت با راويان آنها را 
ــتاد صدوق محمد بن على االسود  به حافظه بسپارد. اس
ــيخ صدوق به آموختن درباره حافظه و اشتياق وافر ش
ــتياق به علم و دانش كه در   مى فرمود: «اين ميل و اش
ــگفتى نيست زيرا او به دعاى  صدوق وجود دارد مايه ش
ــيخ صدوق بارها  ــده است.» خود ش امام زمان متولد ش

مى فرمود: « من به دعاى صاحب االمر متولد شده ام».
استادان شيخ صدوق

شايد بتوان گفت يكى از عوامل مؤثر در موفقيت صدوق 
ــت كه ديده و از خرمن علوم  ــيار زيادى اس استادان بس
ــت. او ابتدا از محضر پدر خود  آنها خوشه ها برگرفته اس
ــت و افزون بر آن در مجالس  على بن بابويه درس آموخ
ــى بزرگان علم و ادب حاضر مى شد، به  و محافل درس
ــتادان  ــا گفته اند: تعداد اس ــه بعضى از علم گونه اى ك
ــت. از جمله بزرگانى  صدوق از دويست نفر متجاوز اس

ــره برده مى توان به ابوجعفر  كه صدوق از محضر آنها به
محمد بن يعقوب كلينى نويسنده كتاب گرانمايه اصول 

كافى اشاره كرد.
كلينى و صدوق

ــنده كتاب ارزشمند اصول  پس از مرحوم كلينى نويس
ــر خود به  ــن محدثان عص ــدوق از بزرگ تري كافى، ص
ــمار مى آيد كه عالوه بر ضبط و نقل حديث، در علوم  ش
ديگر نيز تبحر داشته و تأليفات بسيارى از خود به جاى 

گذاشته است.
ــتفاده نموده و به  ــال ها از محضر كلينى اس  صدوق س
ــغول بوده  ــنيدن و جمع آورى احاديث ائمه (ع) مش ش
است؛ اما بر خالف شخصيت علمى كلينى كه بيشتر از 
ــى و نقل حديث مشهور است،  جهت جمع آورى، بررس
ــه زمينه روايت، مباحث كالم و فقه  شيخ صدوق در س

برجسته و ممتاز بوده است.
ابتكارات علمى:

ــيخ صدوق را بيشتر با لقب  فقها و بزرگان مسلمان، ش
ــناخت  ــد؛ زيرا او در ش ــناخته ان ــس المحدثين ش ربي
احاديث، آگاه و در حفظ منابع و جمع آورى آنها تالش 

فراوان مى كرده است.
ــب موضوعات مختلف  شيخ صدوق احاديث را به تناس
دسته بندى و براى هر موضوع، باب جداگانه اى باز مى 
ــا عيون اخبار  ــاب من اليحضره الفقيه ي كرد، مانند كت
ــه وى در هر يك از  ــاب هاى ديگر صدوق ك الرضا يا كت
آنها طبق اختالف موضوعات و مزايا، باب هاى جداگانه 

اى گشوده است.
چهار كتاب معتبر شيعه:

ــالم ناب محمدى (ص) و شناخت  ــنايى با اس براى آش
ــنت پيامبر (ص) و  ــناخت س حقايق قرآن ناگزير به ش
ــويى نيز  ــتيم، از س اخبار و احاديث امامان معصوم هس
ــازان و درهم آميختگى  ــود دروغگويان و حديث س وج
ــناخت دقيق را براى  ــح و جعلى، اين ش احاديث صحي
مردم مشكل مى سازد؛ از اين رو سه تن از بزرگان شيعه، 
ــته و اقدام به جمع آورى و نوشتن چهار  كمر همت بس
ــاب ها معروف  ــمند كردند.اين كت ــى ارزش كتاب رواي
ــا را «محمد بن ثالث»  ــه» و مؤلفان آنه به «كتب اربع
ــه ــه محمد و كنيه هر  س ــامى هر س مى نامند؛ زيرا اس

 ابو جعفر بوده است.
ــن يعقوب  ــو جعفر محمد ب ــى، تأليف اب 1ـ اصول كاف

كلينى، داراى 16199 حديث؛
2ـ من اليحضره الفقيه تأليف ابوجعفر محمد بن على بن 

بابويه قمى ملقب به شيخ صدوق شامل 5963 حديث؛
3ـ تهذيب، تأليف ابوجعفر محمد بن الحسن معروف به 
ــى داراى 13590 حديث و استبصار كه اين  شيخ طوس
كتاب نيز تأليف شيخ طوسى است و 5511 حديث دارد.

هجرت به شهر رى
ــع آورى  ــت كه براى جم ــانى اس ــيخ صدوق از كس ش
ــيار  ــافرت هاى بس احاديث امامان معصوم (ع) به مس
ــتادان بزرگى استفاده  ــت  در اين سفرها از اس رفته اس
ــت.  كرده و خود نيز به تدريس و بحث مى پرداخته اس
صدوق برخى از كتاب هاى خود را در اين سفرها تأليف 
ــيخ صدوق سفر به  ــفرهاى ش ــت. از جمله س كرده اس
ــابور، طوس، اصفهان و بغداد بوده شهرهاى بخارا، نيش

 است.
صدوق سرانجام به دعوت صاحب بن عباد نخست وزير 
دولت آل بويه در زمان ركن الدوله ديلمى و مردم شهر 
رى، به آن شهر آمده، تشكيل حوزه و كالس درس داد و 

به تدريس فقه و احاديث اهل بيت (ع) مشغول گرديد.
وفات شيخ صدوق

ــيخ صدوق اين عالم بزرگوار پس از گذشت  سرانجام ش
ــريف و پر بركتش در سال  هفتاد و چند سال از عمر ش
381 ه.ق دعوت حق را لبيك گفت و در شهر رى ديده 

از جهان فرو بست. 
پيكر پاكش در ميان غم و اندوه مردمان در نزديكى مرقد 

مطهر حضرت عبدالعظيم مدفون گرديد.

به مناسبت روز بزرگداشت شيخ صدوق؛

تولـدى با دعـاى امـام زمـان (عج)

داستان 

شيخ صدوق در جنوب طهران در راه حضرت عبدالعظيم حسنى عليه السالم 
مدفون است، و پس از حضرت عبدالعظيم و امامزاده حمزه، طهرانى ها در 
ــابقا يك بقعه مختصر و متروكى داشته است، و در  پناه او به سر مى برند. س
زمان فتحعلى شاه قاجار كه باران شدت پيدا مى كند در قبر ايشان شكافى 
ــود و افرادى كه براى تعمير مى روند مى بينند يك سردابى  پديدار مى ش

است و يك آدم خوابيده است و بدن سالم به تمام معنى.
خبر را به طهران مى آورند و به گوش فتحعلى شاه مى رسد، و او با جماعتى 
ــاه مى خواهد  ــمت ابن بابويه؛ و ش ــان حركت مى كند به س از علماء و اعي
خودش برود داخل سرداب و جنازه صدوق را ببيند بزرگان مانع مى شوند 
و مى گويند: شما نرويد ديگران بروند و براى شما خبر بياورند. فتحعلى شاه 
ــود، يكى پس از ديگرى علماء و اعيان داخل مى شوند  خودش وارد نمى ش
ــى خوابيده، كفن  ــه متفقا اين بود كه يك آقاي و خبر مى آورند واخبار هم
ــت ولى كفنش ريخته و بدنش عريان عريان، فقط در روى  ــده بوده اس ش
عورت او به شكل ساترى عنكبوت تار تنيده است. و روى كفن ريخته شده 
و پودر شده، يك چيزى است مثل طناب پيچيده دور بدنش و گويا از همان 
ــد. اين بدن  ــى پيچيده ان ــت كه دور كفن روى بدن م ــمان هايى اس ريس
ــنش حنايى است و ــت، محاس ــيار خوش هيكل و زيباس بلند قامت و بس
ــت و كف پاهايش حنايى است و به ناخنش زردى   دست هايش حنايى اس

رنگ حنا موجود است.
ــت. فتحعلى شاه  ــنه 1238 هجريه قمريه اتفاق افتاده اس اين واقعه در س
ــوراخ را بگيرند، و اين قبه و بارگاه فعلى را بر مزار او  ــتور مى دهد آن س دس

بنا مى كند.
ــارى در «روضات » مى نويسد: بعضى از افرادى  آقا سيدمحمدباقر خوانس
ــاه رفته بودند، به اصفهان آمده و براى  ــان در معيت فتحعلى ش كه خودش
بعضى از اساتيد ما، قضيه را شرح دادند. و شيخ عبداهللا مامقانى در «تنقيح »
 مى نويسد: مرحوم آقا سيدابراهيم لواسانى كه ساكن طهران بود و خودش 
ــاهده نموده بود، در چهل سال پيش براى من نقل كرد  داستان را عيانا مش
كه من خودم ديده ام و مامقانى مى گويد: اين قضيه در نزد من جاى ترديد 

نيست.

داستان جسد شيخ صدوق



خبر

 ش��هردار اصفه��ان گف��ت: اصفهان بس��تر مناس��بی ب��رای تجلی و
  ش��کوفایی می��راث ناملم��وس دارد و از همین رو در ش��رایط فعلی 

می توان فعالیت های مناسبی انجام داد.
شهردار اصفهان با اس��اتید دانش��گاه و فعاالن حوزه میراث فرهنگی 
ناملموس دی��دار ک��رد و ب��ه بح��ث و گفت وگ��و پیرام��ون ارتقای 
 ش��رایط و گس��ترش هر چه بیش��تر می��راث ناملم��وس در جامعه 

پرداخت.
 مه��دی جمالی ن��ژاد در ای��ن جلس��ه ب��ا بی��ان اینک��ه گفتم��ان 
 جدی��د نصف جه��ان معرف��ی ش��ده اس��ت، اظه��ار ک��رد: چندی
دس��تگاه های از  کالنش��هرها  ش��هرداری های  ک��ه  اس��ت    
  خدماتی به دس��تگاه هایی با فعالی��ت اجتماع��ی و فرهنگی تبدیل

 شده اند.
ش��هردار اصفه��ان ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ش��هرداری اصفه��ان در 
 ح��ال ت��الش ب��رای تغیی��ر رویک��رد فعالی��ت مدیری��ت ش��هری

 نصف جهان است، افزود: شهرداری اصفهان در یک نگاه جدید دست به 
ابتکاری زده به گونه ای که قرار است در کنار همه فعالیت های خدماتی، 
 فرهنگی و اجتماع��ی، اصفهان را به یک ش��هر دانش مح��ور تبدیل 

کند.
 ش��هردار اصفه��ان با بی��ان اینک��ه ق��رار اس��ت جری��ان دانایی در
  اصفه��ان راه اندازی ش��ود و از اینج��ا به تمام کش��ور تس��ری یابد،
  اظه��ار ک��رد: در گفتم��ان جدی��د ب��ه دنب��ال برنامه ه��ای جدید،

 خالقانه و مبتنی بر فناوری های نوین هستیم.
جمالی نژاد تاکید کرد: شهرداری اصفهان به دنبال زنده کردن میراث 
معنوی نصف جهان و ارتقای آن در همه ابع��اد مختلف با کمک مردم 

است.
جمالی ن��ژاد  اضافه ک��رد: بخش مهم��ی از فعالیت های ش��هرداری 
اصفهان، ب��ا مش��ارکت ش��هروندان و مردم ص��ورت می گی��رد و از 
همین رو باید توجه ویژ ه ای نس��بت به این مسئله داش��ت تا بتوانیم 
 ب��ه کلیدواژه ه��ای »رضای��ت مردم��ی« و »صداقت« جام��ه عمل 

بپوشانیم.
 ابوالفض��ل قربان��ی عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان نیز در

  ادام��ه ای��ن نشس��ت ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه در بهب��ود وضعی��ت 
 میراث معن��وی ناملموس تجربه ن��گاری و مستندس��ازی از اهمیت 
بس��یاری برخوردار اس��ت، گفت: پ��س از برگزاری اج��الس میراث 
 ناملم��وس در اصفهان فعالیت های مناس��بی در ای��ن عرصه صورت 

گرفت.
عض��و ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان ادام��ه داد:  الزم 
اس��ت ب��ا توج��ه ب��ه مس��ئله تجربه ن��گاری و مستندس��ازی در 
 راس��تای شناس��اندن می��راث معن��وی ناملم��وس ب��ه م��ردم گام

 برداشت.

جمالی نژاد عنوان کرد:

اصفهان بستر مناسبی برای 
شکوفایی میراث ناملموس دارد

مدیرکل میراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستی 
استان اصفهان گفت: س��ازمان میراث فرهنگي در 
صدد اس��ت با حمایت های خود از جمله اختصاص 
تس��هیالت به هنرمندان، در اختیار گذاشتن مکان 
براي برگ��زاري کارگاه، مرمت کارگاه ها و تأس��یس 
کارگاه های دولتي ک��ه در آن مواد اولیه گران قیمت 
به کار مي رود، به احیای هنرهاي رو به فراموش��ي 

کمک کند.
فریدون اللهیاري در نشست خبري نخستین همایش 
بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایراني 
اسالمي با تاکید بر هنرهای رو به فراموشي با اشاره به 
اهمیت رویکرد این همایش اظهار کرد: صنایع دستی 
در ایران جای��گاه مهمي دارد. بیش از 300 رش��ته 
صنایع دستی و ثبت شده و فعال در کشور ثبت شده 
که از این تعداد حدود 196 رس��ته مربوط به استان 
اصفهان است. وي با اشاره به ثبت جهاني اصفهان در 
رشته صنایع دس��تی افزود: مهرماه امسال اصفهان 
میزبان ش��وراي جهاني صنایع دس��تی اس��ت. این 
همایش نیز یکي از اقدام��ات بی نظیر با همت مراکز 

علمي براي توجه به هنرهاي رو به فراموشي است.
مدیرکل میراث فرهنگي، گردشگري و صنایع دستی 
اس��تان اصفهان با اش��اره به بی توجهی هایی که به 
صنایع دس��تی مي ش��ود، تصریح کرد: بای��د به این 
توجه داش��ت که عالوه بر اهمیت صنایع دس��تی از 
وجه اقتصادي و اش��تغالزایی، صنایع دستی از وجه 
فرهنگي، هن��ري و تمدني نیز اهمی��ت دارد. حفظ 

صنایع دس��تی از مهم ترین ماموریت هاي سازمان 
میراث فرهنگي گردش��گري و صنایع دستی است. 
اللهی��اري با بیان اینک��ه از میان هنره��ا و صناعات 
حدود 12 رشته هنري در اس��تان که ماندگاري آن 
تنها وابس��ته به یک یا دو اس��تادکار می شود رو به 
فراموشي است، خاطرنش��ان کرد: اداره کل میراث 
فرهنگي اس��تان موفق ش��ده حدود 12 رشته را در 
اس��تان اصفهان احیا کند، اما اگر راهکارهاي علمي 
و آسیب شناس��ی صورت نگیرد، رش��ته های هنري 
در تهدید خواهد بود و جوانان کمتر به س��مت این 
رش��ته ها خواهند رف��ت. امیدواریم دس��تاورد این 
همایش راهکار دقیق و علمي در جهت حفظ صنایع 
و هنرهای رو به فراموشي ارایه دهد. وي با اشاره به 
اهمیت بحث اقتصاد هنر که یکي از دالیل منس��وخ 
شدن هنرهاست، تاکید کرد: مشکل فراموشي هنرها 
از جایي شروع شد که محصوالت هنري جاي خود 
را در متن زندگي از دس��ت داده و اکنون اکثرا براي 
تزیین خریداري مي شود. مدیرکل میراث فرهنگي، 
گردش��گري و صنایع دستی اس��تان اصفهان اضافه 
کرد: امیدواریم این همایش از طریق ایجاد خالقیت  
و ش��ناختن ذائقه ب��ازار و ابت��کار در محصوالت به 
اقتصادي ش��دن محصوالت هنري کمک کند، زیرا 
اگر صنایع دستی و هنري اقتصادي شوند دیگر نیازي 
به حمایت ندارن��د.  همچنین عل��ي لوافان، رییس 
هیئت مدیره مجمع گردشگري استان اصفهان، اظهار 
کرد: سعي داریم با بخش های زیرمجموعه ارتباط و 

تفاهم جدي داشته باشیم و در جهت ارتباط با بخش 
دولتي اهداف گران مایه اي را پیگیري کنیم.

وي با بیان اینک��ه جداي از برگ��زاري همایش باید 
دید خروجي آن چیس��ت، افزود: این همایش باید 
در جامعه نتیجه مطلوب و ملموسي به دنبال داشته 
باش��د تا بتوانیم فرآین��د صحیح صنای��ع را دوباره 

بازیابي کنیم.
ریی��س هیئت مدیره مجمع گردش��گري اس��تان 
اصفهان با اش��اره به اهمیت دانش محوری و ارتباط 
هنر و صنایع با دانش��گاه ها ادامه داد: س��عي داریم 
ارتب��اط هنرها را با دانش��گاه ها و مراک��ز آکادمیک 
تقویت و اث��رات مثبتي ایجاد کنی��م. لوافان با بیان 
اینکه صنایع دستی از دو مقوله هنر و صنعت مهم و 
مورد توجه اس��ت، توضیح داد: هیچ شهري اتحادیه 
صنایع دس��تی ندارد و اصفهان از این جهت پیشگام 
اس��ت.  متولي اصلي صنایع دستی، میراث فرهنگي 
است اما 10 درصد از اختیارات در حوزه را به عهده 
دارد. متولي قسمت فروش صنایع دستی که حدود 
50 درصد است وزارت صنعت معدن و تجارت است. 
همچنین اتاق بازرگاني، ش��هرداري و اس��تانداري 
مسئوالن دیگر صنایع دس��تی هستند که این ناشي 
از کمبود قانون در این زمینه است و موازي کاري در 

امور صنایع دستی را به دنبال دارد.
وي اضافه کرد: این در حالي اس��ت که اگر مشکلي 
در صنایع دس��تی وجود داشته باش��د، تنها میراث 

فرهنگي باید پاسخگو باشد.
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 رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان گفت: امامزادگان استان اصفهان با توجه 
به فضای معنوی حاک��م در آنها می تواند محل مبارکی ب��رای اجرای پیمان و 

پیوند ازدواج باشد.
حجت االس��الم محمد قطبی در دیدار با مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان 
 اصفهان با اش��اره به س��خن عالمانه رهبرمعظم انقالب که »امازادگان باید به 
قطب های فرهنگی تبدیل شوند«، اظهار داش��ت: این مراکز ملجاء و پناهگاه 

مردم و محل کسب معرفت هستند.
وی با ارایه دو پیشنهاد در قالب آیین های اسالمی گفت: با برگزاری آیین عقیقه 
 و نامگذاری در امامزادگان و اس��تفاده از افراد ش��اخص می توان مستحبات و 

سنت های نامگذاری را در این مکان ها انجام داد.
رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان اضافه کرد: سفره های ایرانی مانند سفره 
عقد، یکی دیگر از این آیین هاست که می توان با توجه به فضای معنوی حاکم در 
امامزادگان، از این فضاها برای برقراری پیوند زناشویی و ازدواج جوانان استفاده 
کرد. وی تصریح کرد: اگر عهدنامه ای تحت عنوان زوجیت نیز تهیه ش��ود و به 
امضای زوجین برسد موجب استحکام و برکت در زندگی آنها را فراهم می کند 

و ثمره اجرای این آیین ها به امامزادگان تعلق خواهد گرفت.
رییس دفتر تبلیغات اس��المی اصفهان عن��وان کرد: این دفت��ر آمادگی اعزام 
کارش��ناس مذهبی خواهر و برادر در زمینه های تبلیغی، پاسخگویی و مشاوره 

مذهبی برای بهره مندی مردم در امامزادگان را دارد.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان نیز در این دیدار با مثبت ارزیابی 
کردن گفت و گوها در راس��تای تحکیم رابطه دفتر تبلیغات اس��المی با اوقاف 
استان اصفهان، اظهار داشت: این پیش��نهادها مورد موافقت اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان قرار گرفت و در قالب تفاهم نامه همکاری به زودی 

اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به کنگره ملی امامزاده هالل بن علی )ع(، بیان کرد: این کنگره در 
روز جمعه هفتم خرداد ماه سال جاری در شهر آران و بیدگل در دو بخش علمی 

و فرهنگی و تبلیغی برگزار خواهد شد.
حجت االس��الم رضا صادقی افزود: در بخش علمی از بین 130 مقاله دریافتی 
30 مقاله حائز رتبه برتر شناخته شده که در این مراسم از مؤلفین آنها تجلیل 

خواهد شد.

رییس دفتر تبلیغات اسالمی مطرح کرد:

استفاده از فضای امامزاده های اصفهان 
برای برگزاری مراسم ازدواج

رییس هیئت مدیره مجمع گردشگری استان اصفهان تاکید کرد:

صنایع  دستی
 نیاز به حمایت دارد

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان خبرداد:

توزیع عادالنه پروژه هاي زیباسازي 
در مناطق 15 گانه شهر

رییس فدراسیون صنایع هنگ کنگ خبر داد:

احیای جاده ابریشم
 به کمک هنگ کنگ و اصفهان

رییس هیئت مدیره مجمع گردشگری استان 
اصفهان گفت: هن��ر ما باید با دانش��گاه ها در 

ارتباط مداوم باشند.
علی لوافان در نشست خبری پیرامون برگزاری 
نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در 
فرهنگ و تمدن ایرانی – اس��المی با تأکید بر 
هنرهای رو به فراموش��ی با بیان اینکه بخش 
صنایع دس��تی ما نیاز به حمایت دارد، عنوان 
کرد: صنایع دس��تی یکی از مهم ترین صنایع 

ایران و جهان است.
وی در رابط��ه با اهمی��ت این صنع��ت افزود: 
اگر ما ب��ه هیچ ی��ک از مزیت ه��ای گوناگون 
صنایع دس��تی توجه نکنیم، مزیت اقتصادی 
این صنعت می تواند نقش  بس��یار بزرگی را در 
بهبود وضعیت اقتصاد کش��ور ایف��ا کند و در 
صادرات هم یکی از صنعت های با اهمیت باال 

به شمار می رود.
رییس هیئت مدیره مجمع گردشگری استان 
اصفهان در م��ورد همای��ش بین المللی هنر و 

صناع��ات در فرهنگ و تمدن ایران اس��المی 
بیان کرد: خروجی های این همایش باید ما را 
در احیای هنرهای رو به فراموشی به خصوص 
صنایع دستی یاری کند؛ این همایش ها زمانی 
مش��کلی را در جامعه حل خواهند کرد که با 

هدف و تداوم برگزار شوند.
لواف��ان تأکید کرد: ای��ن همای��ش در زمانی 
می تواند تأثیرگذار باش��د که در جامعه اثرات 
خود را نش��ان دهد و م��ا بعد از ای��ن همایش 
بتوانیم فرآین��د صنایع دس��تی و به خصوص 
احیای هنرهای رو به فراموشی در صنایع دستی 
را دوباره مثل چند سال گذشته بازیابی کنیم 
با دقت بر این موضوع ک��ه هنرهایمان باید با 

دانشگاه ها در ارتباط مداوم باشند.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: م��ا باید به جز 
بخش صنعت��ی در هنرهای صنایع دس��تی به 
جنبه علمی و هنری آن توجه ویژه ای داش��ته 
باشیم تا بتوانیم به جز س��ودهای اقتصادی از 

جنبه های علمی و هنری هم پیشرفت کنیم.

رییس فدراس��یون صنای��ع هنگ کنگ با اش��اره به 
احیای جاده ابریش��م به ویژه مسیر دریایی آن گفت: 
هنگ کنگ می تواند در این مس��یر دریایی تعامالت 
اقتصادی خ��ود را با ای��ران به ویژه اس��تان اصفهان 
چند براب��ر کند. دانیل چنگ در نشس��ت بررس��ی 
فرصت ه��ای تج��اری و س��رمایه گذاری اصفهان و 
هنگ کنگ تصریح کرد: هنگ کن��گ به عنوان یکی 
از مراکز عمده اقتصادی ش��رق آسیا می تواند روابط 
تجاری گس��ترده ای  با ایران به  ویژه استان اصفهان 

داشته باشد.
وی افزود: 65 کشور در مسیر جاده ابریشم قرار دارند 
که می توانند بازار بزرگی در آس��یا تش��کیل دهند 
و نقش مؤثری در رش��د اقتصادی قاره کهن آس��یا 

داشته باشند.
وی با اش��اره به 55 سال س��ابقه فعالیت فدراسیون 
صنای��ع هنگ کن��گ گفت: بی��ش از 3 ه��زار عضو 
این فدراس��یون زمینه اش��تغال 4 میلی��ون نفر در 

هنگ کنگ فراهم ساخته اند.
امیر کش��انی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 

اصفهان در این نشست با اشاره به ظرفیت های تجاری 
و س��رمایه گذاری اس��تان اصفهان خواستار افزایش 
همکاری های اقتصادی بین اصفهان و هنگ کنگ شد 
و گفت: استان اصفهان یکی از قطب های علمی کشور 
شناخته می ش��ود و می تواند ارتباط نزدیک علمی و 

دانشگاهی با هنگ کنگ داشته باشد.
وی هنگ کن��گ را یک��ی از مهم تری��ن بازاره��ای 
بین المللی در ش��رق آسیا برش��مرد و گفت: فعاالن 
اقتصادی استان اصفهان با اس��تفاده از این ظرفیت 
می توانند حجم مبادالت خود را با شرق آسیا افزایش 
دهند. کشانی با اش��اره به اینکه اس��تان اصفهان از 
نظر صنعت��ی، کش��اورزی و خدم��ات در رتبه های 
اول تا سوم کش��ور قرار دارد، افزود: سرمایه گذاران 
هنگ کنگی می توانن��د از ظرفیت های این اس��تان 
جهت س��رمایه گذاری در راستای تولیدات مشترک 
اس��تفاده کنند. همچنین هیئت تج��اری 22 نفره 
هنگ کنگی در زمینه های خدمات پزشکی، نساجی، 
صنای��ع غذایی، فن��اوری اطالع��ات و حمل ونقل با 

همتایان اصفهانی خود به مذاکره پرداختند.

 اس��تاندار اصفهان گفت: اولویت نخست اس��تان ایجاد کریدور علم 
و فناوری بوده و قرار است منطقه ش��هری اصفهان شامل بخشی از 
اصفهان، شاهین ش��هر، خمینی شهر و ش��هرک علمی و تحقیقاتی 

موجود در این کریدور قرار گیرد.
رس��ول زرگرپور در کارگروه تخصصی س��لول های بنیادی اس��تان 
اصفهان اظهارداشت: اصفهان در زمینه سلول های بنیادی در کشور 
پیشگام بوده، ولی هم اکنون با جایگاه اصلی و قابل انتظار خود فاصله 

گرفته است.
وی با اش��اره به اینکه در 2 دهه اخیر مجموعه عواملی س��بب افول 
استان از جایگاه تراز اولی به جایگاه چهارم و پنجم کشور شده است، 
بیان کرد: در این مدت رقابت های سیاسی جای خود را به تنازعات 
سیاسی داد و این تنازعات بستر توسعه و پیشرفت را از استان اصفهان 
گرفت. استاندار اصفهان با بیان اینکه در دو سه سال گذشته تالش 
شده است که این منازعات سیاسی به رقابت های سیاسی تبدیل شود 
و بستر برای توسعه استان فراهم گردد، تصریح کرد: نمونه  تحقق این 
امر در انتخابات گذش��ته صورت گرفت که شاهد یکی از سالم ترین 
و با ش��کوه ترین انتخابات بودیم. وی گفت: باتوج��ه به ظرفیت ها و 
مزیت های زیادی که در استان وجود دارد، اصفهان برای بازگشت به 
تراز اولی نیازی به منابع ندارد بلکه نیازمند مدیریت صحیح است که 

شرایط را به استان تراز اول شدن تبدیل کند.
زرگرپور با اش��اره به ظرفیت ها و منابع اس��تان اصفهان خاطرنشان 

کرد: در بخش دانش��گاهی ، اصفهان با دارا بودن 6 دانش��گاه بزرگ 
در رنکینگ بین المللی و همچنین 150 مرکز آموزش عالی با 330 
هزار دانشجو و 7 هزار محقق بعد از تهران در رتبه دوم علمی کشور 

قرار دارد.
وی با اشاره به ظرفیت های مرکز رویان و شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان اظهارداشت: بسیاری از استان ها در تالش هستند که به این 
ظرفیت های باال دست یابند. استاندار اصفهان افزود: سابقه تاسیس 
حوزه های علمیه در اصفهان به هزار س��ال می رسد و در حال حاضر 
تعداد حوزه های علمیه خواهران در اس��تان اصفهان از کل کش��ور 
بیشتر بوده و این ظرفیت  بسیار باال به راحتی به دست نیامده است.

وی با اش��اره به ظرفیت های صنعتی استان بیان کرد: در این استان 
اگر مدیریتی بخواهد ایفای وظیفه کن��د، اصلی ترین وظیفه آن به 
کارگیری این ظرفیت ها در تبدیل اصفهان به استانی تراز اول بوده 

که با مدیریتی درست امکان پذیر است.
زرگرپور با اشاره به اینکه در برنامه آمایش سرزمین توسعه صنعت و 
کشاورزی در استان اولویتی ندارد، تصریح کرد: اولویت نخست استان 
ایجاد کریدور علم و فناوری بوده و قرار است منطقه شهری اصفهان 
شامل بخشی از اصفهان، شاهین شهر و خمینی شهر و شهرک علمی 
و تحقیقاتی موجود در این منطقه قرار گیرد و هر فعالیتی که در این 
محدوده صورت می گیرد فعالیت علم��ی و تحقیقاتی و دانش بنیان 
باشد. وی گفت: استان اصفهان در بس��یاری از زمینه های علمی از 

جمله س��لول های بنیادی، نانو و هس��ته ای حرف های زیادی برای 
گفتن دارد و به دلیل اینکه این اس��تان خواس��تار رسیدن به هدف 
بزرگ و بلند مدت خ��ود در اجرایی کردن کری��دور علم و فناوری و 
 پیدا کردن جایگاه خود در این زمینه هاس��ت از این بخش حمایت 

می کند.
استاندار اصفهان خاطرنش��ان کرد: مدیریت استان باید در راستای 
تجمیع این علوم برای رس��یدن به این هدف مهم ت��الش کند و 2  
دهه عقب ماندگی استان را جبران کند. وی با تاکید بر اینکه باید از 
پدیده ها و رویدادهایی مانند سلول های بنیادی استقبال کنیم، اظهار 
داشت: مدیریت استان برای حمایت از این س��تاد در همه زمینه ها 

اعالم آمادگی می کند.
زرگرپور افزود: برای ایجاد بسترهای مناسب پیشرفت و ارتقای این 
علم در استان در ابتدا باید نقشه راه با ایده تراز اول بودن طراحی شود 
و سپس برنامه ها و الزامات را مشخص کند تا بتوانیم این کار مهم را 

به سرانجام برسانیم.
وی با بیان اینک��ه برخی از موضوعات از نظر عق��ل و منطق اهمیت 
دارند، تصریح کرد: برخی دیگر از موضوعات عالوه بر عقل و منطق 
اهمیت ارزش��ی نیز پیدا می کنند و با توجه به اینکه مقام رهبری به 
سلول های بنیادی اهمیت می دهند و پیشرفت این علم را مورد تاکید 
قرار داده اند، عالوه بر مواضع دیگر یک تکلیف ش��رعی و ارزشی هم 

برای ما ایجاد می کند که باید به آن بپردازیم.

استاندار عنوان کرد:

ایجاد کریدور علم و فناوری اولویت نخست
 استان اصفهان

اللهیاری خبر داد:

تسهیالت میراث فرهنگی برای احیای هنرهای رو به فراموشی

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
گفت: با توجه به پتانسیل مناطق 15 گانه شهر 
اصفهان پروژه هاي زیباسازی به صورت عادالنه 

در تمامی مناطق توزیع می شود.
 مهدی بقای��ی اظهار کرد: در اج��رای 60 پروژه 
زیباسازی سال گذشته نیز تالش بر این بود که 

طرح ها در همه مناطق توزیع شود. 
وی با اشاره به اینکه بودجه پروژه های زیباسازی 
در مناطق 15گانه پیش بیني شده است، افزود: 
بودجه پروژه های زیباسازی در سال جاری با دو 
برابر افزایش از 13 میلیارد تومان به 28 میلیارد 

و 500 میلیون تومان رسیده است.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: برخي از مکان هاي شهر متعلق به 
یک منطقه نبوده و مکان عمومي برای شهروندان 
تمام مناطق شهر محسوب مي شود از این رو در 
این مکان ها پروژه هاي بیشتري اجرا خواهد شد 
که از آن جمله مي توان به گلزار شهدا و حاشیه 
زاینده رود اشاره کرد. بقایی با بیان اینکه نقاشي 

دیواري و نقش برجس��ته ک��ه موضوعات دفاع 
مقدس و سرگرمي را شامل مي شود، بیشتر در 
شمال شهر انجام شده اس��ت، ادامه داد: با توجه 
به موقعیت ها و ظرفیت هاي مناطق سعي شده 
اس��ت پروژه هاي نورپردازي در ساختمان هاي 

بلند و در جنوب شهر اجرا شود.
مدیرعام��ل س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری 
اصفهان با اشاره به اینکه در زیباسازي دو رویکرد 
 وج��ود دارد، اظهار ک��رد: خلق زیبای��ي و رفع

 نازیبایي ها دو رویکرد زیباسازي شهری است که 
رفع نازیبایي ها تنها با سازمان زیباسازي نبوده 
و معاونت خدمات شهري نیز در آن نقش موثري 
دارد. وی با بیان اینکه فهرستي از نازیبایي هاي 
سطح شهر مانند دیواره ها، بافت هاي فرسوده، 
مبلمان و مغازه ها تهیه و به مناطق ش��هرداري 
اعالم ش��ده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: سال 95 
س��ازمان زیباس��ازی در عرصه رفع نازیبایي ها 
 نیز ورود خواهد ک��رد تا در کنار خل��ق زیبایي،

 نازیبایي هاي شهر را ترمیم یا برطرف کند.
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 ریی��س فدراس��یون تنیس روی می��ز باتاکید ب��ر اینکه آماده س��ازی
س��ه پینگ پنگ باز المپیکی برای اع��زام به ریو اولویت برنامه های این 
فدراس��یون اس��ت،گفت: طوری پیش می رویم که آنها در اوج آمادگی 

راهی ریو شوند.
مهرداد علی قارداش��ی با تاکید بر اینکه کسب سه سهمیه برای حضور 
در بازی های المپیک ریو، اولویت برنامه های فدراس��یون طی ماه های 
آینده را به این موضوع معطوف خواهد کرد، اظهارداشت: تنیس روی میز 
جزو آخرین رشته هایی بود که در رقابت های گزینشی المپیک شرکت 
کرد تا برای این دوره بازی ها کسب سهمیه کند. در کل به اندازه خیلی 
از دیگر رش��ته ها برای آماده سازی المپیک فرصت نداریم، اما از همین 

فرصت هم باید به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم. 
وی تصریح کرد: از زمان المپیکی ش��دن پینگ پنگ بازان مان بیش��تر 
از دو س��ه هفته نمی گذرد، اما در همین م��دت زمان رایزنی های مان 
 را آغاز کرده ایم تا برای آنها اردوی مش��ترک یا حضور در تورنمت های 
بی��ن المللی را نهایی کنیم. از طرفی طی دو س��ه م��اه آینده خیلی از 
کشورها به واسطه آماده کردن پینگ پنگ بازان خود برای المپیک ریو 
مشغله ای مشابه ما دارند. سعی می کنیم در ارتباط با این کشورها هم 

فرصتی را به نفع ملی پوشان مان مهیا کنیم.
رییس فدراسیون تنیس روی میز تاکید کرد: البته تمرینات ملی پوشان 
 المپیک��ی ش��ده تنیس روی میز به ص��ورت داخلی آغاز می ش��ود، اما 

در ادامه حتما چند اعزام برون مرزی برای آنها خواهیم داشت.

پرافتخارترین ورزشکار تاریخ ایران در بازی های المپیک با اشاره کسب 
س��همیه کیمیا علیزاده گفت: علیزاده بس��یار مس��تعد و تکواندوکاری 
 تواناس��ت. او م��ی توان��د در المپیک ه��م نتیجه بگیرد به ش��رطی که 

به خود باوری برسد و خوب تمرین کند.
وی ادامه داد: او مهم ترین رقیبش جید جونز انگلیسی را دوبار شکست 
داده اس��ت و شکست او کار سختی نیست. قطعا زمین المپیک متفاوت 
است. خصوصا برای علیزاده که سن کمتری دارد و تجربه حضور در این 
زمین را نداشته، اما با این حال او مدال جهانی و گرند پری دارد و با این 
سن کم در رویداد های زیادی حضور داشته است. اگر به همین صورت 

پیش رود قطعا شاهد درخشش او در المپیک هم خواهیم بود.
س��اعی همچنین افزود: تیم ایران در رقابت های کسب سهمیه المپیک 
می توانس��ت بهتر نتیجه بگیرد. شاید کمی بدشانسی گریبان گیر تیم 
بود. در بخش مردان شایسته کسب چهار سهمیه بودیم و آسیب دیدگی 
اس��بقی و عدم محاس��به امتیازات یعقوبی باعث ش��د سهمیه چهارم را 
نگیریم. در بخش بانوان نیز خدابنده می توانست سهمیه بگیرد، اما این 

اتفاق نیفتاد.
 وی در خص��وص تی��م المپیکی م��ردان ایران گفت: ای��ران تیم خوبی 
در المپیک دارد و هر س��ه ملی پوش تمرینات خود را به خوبی پش��ت 
س��ر می گذارند. در دو تورنمنت اخیری که ش��رکت کردند نتایج خوبی 
گرفتند. البته کسب نتیجه در این گونه تورنمنت ها خیلی مهم نیست و 

بیشتر باید تکواندوکاران آمادگی خود را باال ببرند.

معاون حرفه  ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: فدراسیون تیراندازی 
تعهداتش را نسبت به سرمربی خارجی انجام نداده است.

 نص��را... س��جادی درباره رون��د آماده س��ازی تیم ها ب��رای المپیک 2016
 اظهار داشت: از 18 ماه قبل برنامه ریزی ما برای المپیک شروع شد. جلساتی 
با تک تک فدراسیون هایی که فکر می کردیم سهمیه بگیرند برگزار کرده ایم 
و منابع خاص هم برای آن ها پیش بینی شده است. وی افزود: وزارت ورزش 
و معاونت قهرمانی با کارشناس��انی که داشته در تمرینات تیم های مختلف 
شرکت کرده است. فدراسیون ها خیز خوبی برای کسب سهمیه و همین طور 
مدال برداشته اند. ما هم تالش کرده ایم تا منابع را در اختیارشان قرار دهیم.

مع��اون حرف��ه ای و قهرمان��ی وزارت ورزش درباره مش��کالت مالی برخی 
 از مربی��ان خارج��ی در ای��ران از جمله تیران��دازی تصریح ک��رد: 4- 5 بار 
در تمرینات تیراندازی ش��رکت کردم. الزلو قبل از مسابقات برزیل به خاطر 
اعتراضی که داش��ت حاضر نبود به این سفر برود. با تماسی که با این مربی 
گرفته شد وی در نهایت به برزیل رفت. فدراسیون تعهداتش را نسبت به این 

مربی انجام نداده به خاطر همین طلب زیادی دارد. 
تالش می کنیم در یکی دو ماه آینده به مرور بدهی او را پرداخت کنیم.

 س��جادی در پاس��خ به این س��وال که چه رشته هایی ش��انس کسب مدال 
 در المپی��ک را دارند خاطرنش��ان ک��رد: کش��تی آزاد، فرنگ��ی، تکواندو و 
وزنه برداری اگر مش��کلی پی��ش نیاید، قطعا مدال می گیرن��د در برخی از 
رشته ها از نظر رنکینگی در جایگاه خوبی قرار داریم اما سابقه کسب مدال در 
المپیک نداشته ایم. المپیک نسبت به سایر مسابقات رقابت سخت تری است.

تالش های مرد اول تنیس
برای المپیکی ها

توصیه هادی ساعی به کیمیا علیزاده
برای قهرمانی در المپیک

خیز خوب فدراسیون ها
برای کسب سهمیه و مدال 

گل محمدی:

می خواهیم قدرت مان را
در آسیا نشان بدهیم

اعتراض فیفا باعث حذف
یوزپلنگ ایرانی شد!

جایزه ۸ میلیون دالری برای لیگ الماس ۲۰۱۶

مهدی طارمی در راه سری آ ایتالیا

اتفاقی تاریخی و جالب برای اشمایکل و پسرش 

 یحیی گل محمدی در نشس��ت خبری پیش از دیدار با النصر امارات اظهار داشت: 
ابتدا باید از میزبانی باش��گاه االهلی تش��کر کنم. ما از گروه مان صع��ود کرده ایم و 
امتیازهای الزم را کس��ب کرده ایم. می خواهیم کیفیت و فوتبال خوب مان را ارایه 
کنیم. من به بازیکنانم افتخار می کنم.  وی افزود: بازی حساسی است و امروز باید 
مثل بازی رفت خوب بازی کنیم. این بازی برای ما خیلی مهم اس��ت. می خواهیم 
قدرت مان را در آسیا نشان بدهیم و توانایی های مان را ارایه کنیم. النصر هم حریف 

خطرناکی است.
 س��رمربی ذوب آهن در م��ورد اینکه از بازیکنان ذخیره اس��تفاده م��ی کند گفت: 
همه بازیکنان ما خوب هستند و نمی خواهیم امروزبازنده شویم. ما تیم جوانی هستیم 
 و قدم به قدم بهتر ش��ده ایم و می خواهیم از نام ذوب آهن دفاع کنیم و این باشگاه

  نام بزرگی در فوتبال اس��ت. گل محمدی درم��ورد اینکه دوس��ت دارد کدام تیم 
در مرحله بعدی بازی کند، گفت: دوست دارم با العین بازی کنیم زیرا در این صورت 
 یک بازی خانگی داریم، اما بازی با االهلی عربس��تان باعث خواهد شد که یک بازی 

در عمان داشته باشیم و بنابراین بهتر است با العین بازی کنیم.

دیگر تیم ملی با پیراهن هایی که یوزپلنگ ایرانی روی آن حک شده است به میدان 
نخواهد آمد.

  تصویر اعتراض فیفا باع��ث حذف یوزپلنگ ایرانی ش��د! در پی نامه رس��می فیفا 
به فدراسیون فوتبال یوزپلنگ ایرانی باید از روی پیراهن تیم ملی حذف شود.

این مسئله به شرکت جیووا اسپانسر جدید تیم ملی اعالم شده است.پیشتر فدراسیون 
فوتبال در اعتراض به نزدیک شدن به انقراض نسل یوزپلنگ ایرانی تصویر آن را روی 

پیراهن ملی پوشان حک کرده بود.

مسئوالن برگزاری مسابقات دوومیدانی لیگ الماس مبلغ هشت میلیون دالر برای 
اهدا به نفرات برتر در نظر گرفته اند.

فصل جدید رقابت های دوومیدانی لیگ الماس از روی جمعه هفته جاری در شهر 
دوحه قطر آغاز می شود؛ رقابت هایی که در 14 مرحله برگزار خواهد شد.

در هر مرحله از این مسابقات قرار است480 هزار دالر جایزه نقدی بین نفرات برتر 
32 ماده توزیع شود. این در حالی اس��ت که هر کدام از نفرات برتر این 32 ماده در 
 پایان مرحله چهاردهم که به میزبانی بروکس��ل در روز 9 سپتامبر برگزار می شود، 
مبلغ40 هزار دالر دریافت می کنند. بدین ترتیب 8 میلیون دالر جایزه نقدی بین 
برترین های دوومیدانی توزیع می شود. در 6 فصل گذشته برگزاری لیگ الماس فقط 
به سه نفر برتر هر ماده جایزه داده می شد، اما با تغییر سیستم امتیازدهی قرار بر آن 

شده که این تقدیر از 6 نفر برتر صورت بگیرد.

مهدی طارمی با پیش��نهادات خارجی وسوس��ه کننده ای روبه رو ش��ده اس��ت، 
پیشنهاداتی از سری آ ایتالیا. دو باش��گاه در سری آ ایتالیا خواهان به خدمت گیری 
مهدی طارمی مهاجم تیم پرسپولیس ش��ده اند، مهاجمی که هم اکنون با 16 گل 
آقای گل لیگ پانزدهم است. باشگاه هایی که طارمی را می خواهند کامال از یکدیگر 
 متفاوت هس��تند. یکی از آنها کروتونه ن��ام دارد به تازگی به س��ری آ ایتالیا صعود 
 کرده است. این تیم خواهان تقویت خط حمله خود است و از طریق نمایندگان خود 
به مهدی طارمی پیش��نهاد داده. تیم دیگری که خواهان جذب آقای گل لیگ برتر 
ایران شده، اما هنوز نامش مشخص نشده. تنها چیزی که درباره این تیم گفته می شود 

این است که جز تیم های باسابقه و خوشنام سری آ ایتالیاست.

قهرمانی لسترسیتی در لیگ برتر برای دروازه بان پیشین شیاطین سرخ و پسرش که 
حاال دروازه بان روباه هاست، اتفاق خاصی را رقم زد.

 با تس��اوی 2 - 2 ) دوش��نبه ش��ب ( تاتنهام مقابل چلس��ی در هفته سی و شش��م 
لیگ برت��ر انگلیس، لسترس��یتی ک��ه در ب��ازی آخر خود ب��ا نتیجه ی��ک - یک 
منچستریونایتد را در اولدترافورد متوقف کرده بود، به قهرمانی رسید. این قهرمانی اما 
برای پیتر اشمایکل دانمارکی و پسرش که حاال دروازه بان لسترسیتی است، خیلی 
 خاص تر بود، چون در تاریخ دوم می 1993 پیتر اش��مایکل اولین قهرمانی اش در 
لیگ برتر را با منچستریونایتد تجربه کرد و حاال پسر او یعنی کسپر اشمایکل پس از 
23 سال در همین روز )دوم می 2016( با لسترستی برای نخستین بار فاتح لیگ برتر 
شد. پیتر اشمایکل بین سال های 1991 تا 1999 در منچستریونایتد عضویت داشت 

و با این تیم به 15 عنوان قهرمانی مختلف از جمله پنج قهرمانی در لیگ برتر رسید.

پرویز پرس��تویی بازیگر مطرح کش��ورمان در آس��تانه آخرین مسابقات 
گزینشی المپیک به حمید سوریان قهرمان کشورمان روحیه داد.

 وی در صفحه اینس��تاگرامش نوش��ت:  پهل��وان، تو نمی توان��ی ببازی! 
 خواهی دید! اس��تانبول زی��ر گام هایت خواهد لرزید... تش��ک کش��تی، 
سجاده ات خواهد ش��د و خاک آن، س��جده گاهت...  وضو بساز پهلوان، 
 خاک استانبول را به لرزه در آور به زیر گام هایت، چشم مان را روشن کن 

به سجده شکر روی سجده گاه سجاده ات...

لنز دوربین

وضو بساز پهلوان و خاک استانبول
را به لرزه در آور

سیری در دنیای ورزش

استانداردهایی که سپاهان برای انتخاب مربی دارد

باشگاه األهلی امارات همچون فدراس��یون فوتبال امارات از حضور سعودی ها در این کشور اس��تقبال کرد و قبل از دیدار 
برابر ذوب آهن در پیام��ی برای آنه��ا آرزوی موفقیت ک��رد. در یکی از دیدارهای حس��اس دور برگش��ت مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آس��یا دو تیم النصر عربس��تان و ذوب آهن به مص��اف هم خواهند رفت.کش��ور امارات میزب��ان این دیدار 
خواهد بود و با توجه به خواس��ته باش��گاه النصر این دیدار در ورزش��گاه خانگی األهلی برگزار می ش��ود. باش��گاه األهلی 
 امارات قبل از این دیدار در پیامی که در س��ایت رسمی خود منتشر کرد 
به » برادران س��عودی « خ��ود خوش آمد گف��ت و برای آنه��ا در دیدار 
 براب��ر ذوب آه��ن آرزوی موفقیت کرد. باش��گاه النصر هم ج��واب پیام 
محبت آمیز اماراتی ه��ا را داد و از کش��ور امارات و عربس��تان به عنوان 
 ی��ک » قل��ب واحد « ی��اد ک��رد. امارات نخس��تین کش��وری ب��ود که 
با خواس��ت س��عودی ها برای برگ��زاری بازی ه��ای نماین��دگان این 
کش��ور با ایران در کش��ور ثالث موافقت کرد. جدال رف��ت دو تیم النصر 
 و ذوب آهن با پیروزی قاطع نماینده ایران به پایان رس��ید تا ش��اگردان 

یحیی گل محمدی 11 امتیازی شوند.

 کودک افغانستانی که چندماه پیش با دریافت لباس » لیونل مس��ی « مهاجم آرژانتینی بارسلونا به شهرت جهانی 
دست پیدا کرده بود، از ترس جانش به همراه خانواده به پاکستان پناهنده شده است.

مرتضی احمدی کودکی بود که چند ماه پیش تصویر او با یک پالستیک آبی و سفید به رنگ لباس تیم ملی آرژانتین 
در رسانه ها منتشر شد. روی این پالس��تیک نام » لیونل مس��ی « مهاجم تیم ملی آرژانتین با قلم نوشته شده بود.

بازتاب این عکس در شبکه های اجتماعی و سایت های خبری باعث 
شد تا مسی پیگیر این کودک شود و سرانجام بعد از شناسایی هویت 
این کودک، پیراهن خود را برای وی فرس��تاد. این در حالی اس��ت 
 که مرتضی احمدی بعد از دریافت این لباس به پاکس��تان پناهنده 
شده است چرا که خانواده وی تهدیداتی را مبنی بر ربودن این کودک 
از سوی گروه های تروریس��تی دریافت کرده  بودند. وحید احمدی 
پس��رعموی مرتضی احمدی در این خصوص ب��ه خبرگزاری آلمان 
گفت: حدود یک ماه می شود که به خاطر تماس های تلفنی مشکوک 

و تهدیداتی که پیرامون مرتضی وجود داشت به پاکستان آمده ایم.

لباس مسی در افغانستان دردسرساز شدهم دستی سعودی ها و اماراتی ها علیه ذوب آهن

سرمربی تیم ملی وزنه برداری گفت: من به تازگی س��کان هدایت تیم ملی را بر 
عهده گرفته ام و از لحاظ تمرینی برای مسابقه های قهرمانی آسیا نتوانستم 

آن طور که می خواهم تاثیر بگ��ذارم و برنامه های من 3-2 ماه 
دیگر جواب می دهد.

سجاد انوش��یروانی درباره عملکرد تیم ملی وزنه برداری 
در مسابقه های قهرمانی آس��یا 2016 بیان کرد: زمانی 
که تیم اعزام شد من 27 روز بود که تیم ملی را تحویل 
گرفته بودم و فقط توانستم در این مدت از لحاظ روانی 
و بدنی تغییراتی در وزنه برداران ایجاد کنم. زیرا رو در 
روی ما مس��ابقه ای بود که می توانست گام محکمی 
باشد تا به المپیک امیدوار باش��یم. البته تمرینات را 

هم مقداری تغییر دادم، اما نتوانس��تم آن طور 
که باید تاثیر بگذارم 

چون زم��ان کم 
بود. اوادامه 

از  داد: 

لح��اظ فنی اگ��ر بخواه��م صحب��ت کن��م، عل��ی هاش��می را  مث��ال می زنم. 
ی��ک م��اه پی��ش ک��ه او را دی��دم ق��ادر نب��ود حت��ی 120 کیلوگ��رم در دو 
ض��رب بزن��د، ام��ا خ��دا را ش��کر کادر پزش��کی کم��ک کردن��د و 
 ش��دت آس��یب دیدگ��ی اش کمت��ر ش��د و م��ا ه��م ب��ا توج��ه 
به آس��یب دیدگی اش تمرین های اصولی را برایش برنامه ریزی 
 کردی��م و ی��ک هفته آخ��ر توانس��ت مق��داری ج��ان بگیرد و 
در مس��ابقه ها170 یک ض��رب و200 دو ضرب زد. س��رمربی 
 تیم مل��ی در م��ورد عملکرد س��ایر وزنه ب��رداران نی��ز گفت: 
 س��عی کردی��م در ای��ن م��دت تغییرات��ی را در وزنه ه��ای 
به��ادر موالیی ایج��اد کنی��م، مطمئن باش��ید در ج��ام فجر 
خیلی بهتر از این خواهد ش��د. ش��اید یک ماه پیش هر کسی 
 تمرین های محس��ن به��رام زاده را می دید اولی��ن گزینه ای که 
 به ذهنش می رس��ید خط خوردن بود. اما ما ب��ا فکر میدان دادن 
 ب��ه جوان ه��ا و حف��ظ س��رمایه ها او را نگ��ه داش��تیم. البت��ه 
در مسابقه های قهرمانی آسیا نتوانست آن طور که انتظار می رفت 
وزنه بزند. با این حال نسبت به روز اول که 160 کیلوگرم 
را نمی توانست بزند، بد نبود. رضا بیرالوند وزنه بردار 
جوانی اس��ت و این میدان برای��ش بزرگ بود 
اما به خاط��ر تیم در ترکیب ق��رار گرفت. 
عملکرد او خوب نبود، اما نمی توان گفت 

بد کار کرد. در واقع ما را برای مس��ابقه های قهرمانی جوانان جهان امیدوار کرد.
س��رمربی تیم ملی با اش��اره به برخی انتقادها نس��بت به انتخاب برخی وزنه ها 
تصریح کرد: ما اش��تباهاتی داش��تیم. قطعا هر مربی در هر میدانی اش��تباهاتی 
 دارد. م��ن در ی��ک روز از س��اعت10 و نی��م صب��ح تا 6 عص��ر 4 وزنه ب��ردار را 
در 2 وزن هدایت کردم که حاصل آن 3 طالی مجموع و دو ضرب و 2 برنز مجموع 
و یک ضرب بود. آن هایی که می گفتند باید برای به��ادر موالیی 248 کیلوگرم 
را انتخاب می کردیم باید بدانند برای وزنه برداری که یک س��ال و نیم، 2 سال در 
مسابقه ها زیر چنین وزنه های نرفته است، افزایش حتی یک کیلوگرم هم ریسک 
اس��ت. تفاوت 247 با 248 کیلوگرم تنها یک کیلوگرم اس��ت، اما در ذهن بهادر 
موالیی ممکن بود فرق کند و اگ��ر یک صدم درصد این وزن��ه را می انداخت در 
مجموع سومی را هم از دست می دادیم. در کل نتیجه  بدی نگرفتیم و اگر میری 

اوت نمی کرد، با اقتدار قهرمان آسیا می شدیم.
انوشیروانی در پاس��خ به این پرس��ش که چقدر در اولین تجربه مربی گری خود 
 در مس��ابقه ها توانس��ت موفق باش��د، تصریح کرد: من نمی توانم االن خودم را 
از لحاظ فنی تحمیل کنم و باید سه چهار ماه با این تیم کار کنم. در مسابقه های 
قهرمانی آسیا 2016 با وجود اینکه اولین میدان مربی گری من بود، اما استرس 
نداش��تم. تمام تالش��م را کردم تا وزنه برداران را به نحو احسن آماده کنم و روی 
تخته بفرستم. ما به دنبال خودنمایی کردن هم نیس��تیم. فقط تیم را با ترکیب 
کامل جمع و جور کردیم و به مسابقه ها فرستادیم و می خواستیم عنوان تیمی را 

به دست آوریم. همچنین وزنه برداران قبل از المپیک، میدان ببینند.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری: برنامه های من سه ماه دیگر جواب می دهد

پس از تش��کیل کمیته فنی باشگاه سپاهان و انتخاب مربیان مدنظر 
این کمیته، برای تیم فوتبال س��پاهان گزینه هایی مطرح شد که نام 

مربی ایرانی یعنی عبدا... ویسی نیز به میان آمد.
ای��ن فصل از رقابت های لی��گ برتر روزهای پایانی خود را س��پری 
می کن��د فصلی که برای س��پاهان و هوادارانش س��خت گذش��ت، 
در ای��ن روزهای پایانی س��پاهان با نظ��ر کمیته فنی این باش��گاه 
 گزینه هایی را برای س��رمربی گری در نظر گرفته اند تا فصل آینده را 

با اشتباهات کمتری آغاز کنند.
س��پاهان همواره ب��ه ثبات چه در ح��وزه مدیریت و چ��ه در حوزه 
 مربی گری ش��هره بوده اس��ت، اما در این فصل تغیی��رات زیادی را 
در کادر فنی سپاهان شاهد بودیم. حسین فرکی بعد از چند هفته از 
ابتدای لیگ برتر با حواشی که برای او به وجود آمد به صورت توافقی 
از سپاهان جدا شد و جای خود را به ایگور استیماچ کروات داد مربی 

که نتوانست در لیگ برتر و جام باشگاه های آسیا موفق کار کند.
اس��تیماچ پس از باخت س��نگین برابر االتحاد عربس��تان از س��مت 
خود اس��تعفا داد تا دستیارش زاغی نژاد به جای او عهده دار مسائل 
فنی س��پاهان ش��ود. س��پاهانی که امسال ش��رایط روحی – روانی 
مناس��بی نداش��ت و نتایج خوبی نیز نتوانست کس��ب کند با درس 
از اش��تباهاتی که امس��ال داش��ت امیدوار به آینده ای روشن است 
ت��ا بتوان��د از اعتبارش دفاع کند. حال این س��وال مطرح می ش��ود 
که س��پاهان برای انتخ��اب مربی جدید خود از چ��ه اصولی پیروی 
 می کند؟ برای بررسی بیشتر این موضوع  ایسنا با حسین چرخابی– 
عضو کمیته فنی باش��گاه سپاهان به گفت وگو پرداخت که در ادامه 

می خوانید:
شرایط اقتصادی سپاهان اهمیت دارد

 عضو کمیته فنی باش��گاه س��پاهان، با بیان اینکه اولین نکته ای که 
در این خصوص اهمیت دارد ش��رایط اقتصادی باش��گاه است، ادامه 
 داد: کمیت��ه فنی البته کاری به مس��ائل مالی ندارد و تنها مربیان را 
 به لح��اظ فنی م��ورد ارزیابی ق��رار می دهد و دومی��ن نکته ای که 

در انتخاب س��رمربی برای مان اهمیت داش��ت نیز مس��ائل روحی 
 و روان��ی بود. وی ادام��ه داد: البته در فوتبال حرفه ای اروپا مس��ائل 
روح��ی - روانی نقش پنجم را دارد، اما در فوتبال ایران این مس��ئله 
 نق��ش اول را ب��ازی می کند و ش��اید یکی از نقاط ضعف اس��تیماچ 

به همین نکته برگردد.
چرخابی با بیان اینکه س��ومین نکته مد نظر ما به رزومه س��رمربی 
م��ورد نظر به وی��ژه در فصل اخیر بر می گ��ردد، اضافه کرد: برای ما 

اهمیت داش��ت تا سرمربی مد نظرمان در فصل اخیر عملکرد خوبی 
داشته باشد و با همین شاخص ها، نفراتی را به باشگاه معرفی کردیم، 
اما اینکه به لحاظ مالی به توافق برسند یا خیر دیگر به خود باشگاه 

مربوط است.
 فردی چون برانکو مطلوب سپاهان خواهد بود

این عضو کمیته فنی باش��گاه سپاهان با بیان اینکه اعتقاد داریم اگر 
خواهان جذب مربی خارجی هس��تیم باید یک سرو گردن از مربیان 

داخلی باالتر باش��د، ادامه داد: برانکو نش��ان داد که یک سروگردن 
از مربیان داخلی باالتر اس��ت و توانس��ت تیم پرسپولیس را به یکی 
از مدعی��ان قهرمانی تبدیل کن��د طبیعتا چنین مربی خارجی برای 

سپاهان نیز مطلوب خواهد بود. 
وی ادامه داد: اش��تباهی که یک باشگاه می تواند مرتکب شود جذب 
مربی خارجی در حین مس��ابقات اس��ت که س��پاهان این اشتباه را 
مرتکب ش��د و مربی را به خدمت گرفت که به دلیل اینکه شناختی 
بر روی نفرات نداش��ت نتوانس��ت موفق عمل کن��د مضاف بر اینکه 

استیماچ کارنامه موفقی نیز نداشت.
 ویسی توانسته مدعی قهرمانی باشد

 وی در خص��وص ویس��ی و اینک��ه س��پاهان می تواند ب��ا این مربی 
 به اهدافش برس��د یا خی��ر، گفت: اول باید بگویم که مس��ائل مالی 
 در ج��ذب مربی تأثی��ر دارد، ام��ا بزرگ ترین مزیت عبدا... ویس��ی 
در فوتبال ایران این است که توانسته با بازیکنان نه چندان سرشناس 

خوب کار کند و تیمش را با هزینه ای پایین مدعی قهرمانی کند.
چرخابی ادامه داد: ویس��ی در نیم فصل خوب کار کرده اس��ت، اما 
فراموش نکنیم اگر در فوتبال ما هرکسی در جای خودش قدم بردارد 

این فوتبال گلستان خواهد شد.
این عضو کمیته فنی س��پاهان با بیان اینکه البته س��رمربیان ایرانی 
دیگری را نیز به باشگاه معرفی کرده ایم که نمی توانم نام شان را اعالم 
کنم، گفت: از ویسی هم به این دلیل صحبت کردم که باشگاه به طور 
 رس��می مذاکراتش را با او اعالم کرد. زمان خوبی اس��ت تا باش��گاه 
ب��ا مربی��ان صحبت کن��د و اجازه دهیم هرکس��ی کار خ��ودش را 
 انجام دهد به هرحال امیدوارم س��پاهان از مش��کالت گذشته درس 
گرفت��ه باش��د. وی ب��ا بیان اینک��ه کمیته فن��ی باش��گاه در مورد 
 مس��ائل فوتبال س��پاهان در مواردی که اختیار دارد تشکیل جلسه 
خواه��د داد، تصریح کرد: وظیفه کمیته فنی معرفی چند س��رمربی 
بود و بعد از آن نیز نظارت بر کار فنی تیم خواهیم داشت البته هیچ 

دخالتی در کار سرمربی نخواهیم کرد.
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ابالغ وقت رسيدگى
2/155 در خصوص پرونده كالســه 94-357 خواهان امين جليل پيران 
دادخواستى مبنى بر مطالبه به طرفيت احمد تير گير تقديم نموده است وقت 
رسيدگى مورخ 95/3/17 ســاعت 4 عصر 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 آتشــگاه مجتمع شماره 2 
شوراى حل اختالف مراجعه و نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماييد. در صورت عدم حضور وقت رســيدگى ابالغ شده تلقى و تصميم 
مقتضى اتخاذ مى شود.م الف:3327 شــعبه 25 حقوقى مجتمع شماره 2 

شوراى حل اختالف اصفهان
اخطار اجرايى

2/246 شــماره:687-94 ش ح15 بــه موجــب راى شــماره 821 تاريخ 
94/9/30 حوزه 15 شــوراى حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت 
يافته است محكوم عليه مرجان جانقربان مجهول المكان  محكوم است به  
پرداخت مبلغ 34/367/000 ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 180/000 
ريال بابت هزينه دادرســى و پرداخت 600/000 ريال هزينه نشر آگهى 
و شــصت هزار تومان و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواست 94/8/18 و پرداخت نيم عشر هزينه حق االجرا در حق محكوم 
له آقاى غالمحسين مراوندى به نشانى چهارباغ خواجو، روبه روى درب 
صدا و سيما كوچه 12 پ 30، طبقه 4. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و 
در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند، بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى 
ندارد، صريحا اعالم نمايد.م الف:932 دفتر شــعبه 15 مجتمع شماره يك 

شوراى حل اختالف شهرستان اصفهان 
تحديد حدود اختصاصى

2/242 شماره صادره: 217877 /1395/04 چون تمامى ششدانگ يكباب 
اطاق و محوطه كوچك جلو آن پالك شماره 405 فرعى از 76- اصلى واقع 
در ريسه بخش 9 ثبت نطنز كه طبق ســوابق و پرونده ثبتى به نام حسن 
امينى فرزند احمد آقا در جريان ثبت است 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 دوشنبه مورخ 
1395/03/10 ساعت 9 صبح در محل شــروع 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 صورت مجلس تحديدى تا 30 
روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1395/02/15 م الف 78 رئيس ثبت 

اسناد و امالك نطنز 
ابالغ

2/208 نظر به اينكه در پرونده كالســه 94-357 بنا به درخواســت الهام 
نصر اصفهانى به طرفيت 1- حسن ســيد اخالقى 2- محمدعلى اخالقى با 
موضوع الزام به انتقال با توجه به ارجاع امر به كارشناسى و وصول نظريه 
كارشناسى، لذا بدينوسيله به خواندگان فوق الذكر كه مجهول المكان مى 
باشند اخطار مى گردد ظرف يك هفته جهت رويت نظريه كارشناس و اعالم 
نظر به آدرس ذيل مراجعه نماييد. م الف3725 مدير دفتر شعبه 29 شوراى 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ

2/209 نظر به اينكه در پرونده كالسه 94-359 بنا به درخواست مهرداد 
صدرالدين به طرفيت 1- حســن ســيد اخالقى 2- محمد على اخالقى با 
موضوع الزام به انتقال سند با توجه به ارجاع امر به كارشناسى و وصول 
نظريه كارشناسى، لذا بدينوسيله به خواندگان فوق الذكر كه مجهول المكان 
مى باشند اخطار مى گردد ظرف يك هفته جهت رويت نظريه كارشناس و 
اعالم نظر به آدرس ذيل مراجعه نماييد. م الف 3723 مدير دفتر شعبه 29 

شوراى حل اختالف اصفهان
اخطاريه

2/210 شــماره پرونده : 1569/94  نام اخطار شــونده مهيار گلســتانى 
مجهول المكان محل حضور دادگاه شوراى حل اختالف خ سجاد خ ارباب 
4 خانواده وقت حضور ظرف يك هفته ساعت 9 صبح علت حضور رويت 
نظريه كارشــناس م الف 3710 دفتر شــعبه چهارم مجتمع شــماره يك 

شوراى حل اختالف اصفهان 
اخطاريه

2/211 شــماره پرونده : 1644/94  نام اخطار شــونده سهراب صالحى 
مجهول المكان محل حضور شوراى حل اختالف خيابان سجاد خ ارباب 
چهارم خانواده وقت حضور ظرف يك هفته ساعت 9 صبح علت حضور 
رويت نظريه كارشــناس. م الف 3709 دفتر شــعبه 4 مجتمع شماره يك 

شوراى حل اختالف اصفهان 
احضار

2/212 خانم ســهيال بابايى در پرونده شــماره 940525 اين شــعبه به 
اتهام كالهبردارى تحت تعقيب قرار داريد. به اين وســيله بر اساس ماده 
174 قانون آيين دادرسى كيفرى به شــما ابالغ مى شود ظرف يك ماه از 
تاريخ نشر آگهى در اين شعبه حاضر شــويد. در غير اين صورت پس از 
انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسيدگى و اظهارنظر مى شود.م الف 3825  

بازپرس شعبه 16 دادسراى اصفهان 
ابالغ

2/214 شــماره ابالغيــه: 9510100350401199 شــماره پرونــده: 
9309980350400095 شماره بايگانى شعبه: 930106 پيرو آگهى هاى 
منتشــره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليهم نســاء متقى زاده، فاطمه 
غفارى، مريم غفارى، هاجر و محترم غفارى و اكبــر و اصغر و اقدس و 
امراله متقى زاده كه مجهول المكان مى باشــد ابــالغ مى گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9309970350401928 صادره از شعبه 4 دادگاه حقوقى 
در پرونده شــماره 930106 و 930107 محكومند و قائم مقامى از سوى 
مورث خود مرحوم ســيد محمد متقى به حضور در يكى از دفاتر اسناد 
رسمى و سپس انتقال رسمى 134/06 سهم مشاع از 1386/8 سهم مشاع 
از 27842 سهم شش دانگ پالك ثبتى 14874/471 بخش پنج ثبت اصفهان 
در حق آقاى ولى اهللا پروانه و بهمين ميزان در حق آقاى عباس شــعبانى 
پور و پرداخت 2/550/000 ريال نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت و 
ظرف ده روز از انتشار اين آگهى مهلت دارند نسبت به اجراى مفاد اجرائيه 
اقدام در غير اين صورت دايره اجراى احكام طبق مقررات نسبت به وصول 
مطالبات با هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م الف 3821 شــعبه 4 دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
ابالغ

2/215 شــماره ابالغيــه: 9510100350401152 شــماره پرونــده: 
9309980350401376 شــماره بايگانــى شــعبه: 931454 پيرو آگهى 

هاى منتشــره در جرايد بدينوســيله به محكوم عليه  آقايان احمد جوزى 
و محســن براتى كه مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9409970350401577 صادره از شعبه 4 دادگاه حقوقى 
در پرونده شــماره 931454 931454 محكوم به پرداخت تضامنى مبلغ 
3/600/000/000 ريال اصل خواســته و مبلــغ 1/060/000 ريال هزينه 
دادرسى و مبلغ 72/000/000 ريال حق الوكاله وكيل و نيز خسارت تاخير 
تاديه بر مبناى شــاخص بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران از تاريخ 
سررسيد چك ها (شماره هاى 146729- 93/10/30 و 93/9/29-146717 
و 146741-93/11/29 همگى عهده بانك ملى و 93/12/20-21513309 
پست بانك ايران) لغايت زمان اجراى حكم كه در مرحله اجرايى محاسبه 
ووصول خواهد شــد در حق محكوم لــه پژمان ياعلــى و پرداخت مبلغ 
180/000/000 ريال نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت شده ايد ظرف 
ده روز از انتشار اين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام 
نماييد در غير اين صورت دايــره اجراى احكام طبق مقررات نســبت به 
وصول مطالبات با هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م الف 3820 شعبه 4 

دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
احضار

2/216 چون گــزارش پليس اطالعات و امنيت شــكايتى عليه آقاى ناصر 
رضايى مبنى بر مشــاركت در توليد (ســاخت) و نگهدارى 1489/5 ليتر  
مشروبات الكى دست ساز داخلى و نگهدارى 70 سانت ترياك و 38 گرم 
تفاله مطرح نموده كه پرونده به كالســه 941194  ب 1 اين بازپرسى ثبت 
گرديده لذا نظر به اينكه متهمان مجهول المكان مى باشند حسب ماده 174 
قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب يك نوبت در يكــى از روزنامه هاى 
كثيراالنتشار طبع و نشر مى شود و از متهمان مذكور دعوت به عمل مى 
آيد ظرف مدت يكماه پس از نشر آگهى جهت پاسخگويى به اتهام خود به 
اين مرجع مراجعه نمايند در صورت عدم حضور دادسرا تصميم مقتضى 
اتخاذ خواهد نمود. م الف 3805 دفتر شــعبه اول بازپرســى دادســراى 

عمومى  و انقالب اصفهان ( ناحيه 4 كهندژ )
ابالغ

2/217 شــماره درخواســت: 9510460362000002 شــماره پرونده: 
9409980362001928 شــماره بايگانى شــعبه: 941969 نظر به اينكه 
آقاى مهدى خانى خشوئى متهم به نگهدارى مشروبات الكلى دست ساز 
داخلى به شماره پرونده 941969 شعبه اول داديارى دادسراى اصفهان 
مى باشد. با توجه به مجهول المكان  بودن و عدم حضور نامبرده در اين 
شعبه حسب ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب يك نوبت در 
يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار طبع و نشر مى گردد و از متهم دعوت 
به عمل مى آيد جهت رسيدگى ظرف مدت يكماه از تاريخ نشر آگهى در اين 
شعبه حاضر شوند و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شد ه تلقى و 
تصميم مقتضى اتخاذ خواهد شد. م الف 3804 داديار شعبه اول داديارى 

دادسراى عمومى و انقالب اصفهان ( شماره 4 كهندژ )
احضار

2/218 خانم آسيه ســليمانى در پرونده شــماره 942033 اين شعبه به 
اتهام كالهبردارى تحت تعقيب قرار داريد. به اين وســيله بر اساس ماده 
174 قانون آيين دادرسى كيفرى به شــما ابالغ مى شود ظرف يك ماه از 
تاريخ نشر آگهى در اين شعبه حاضر شــويد. در غير اين صورت پس از 
انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسيدگى و اظهارنظر مى شود.م الف 3824  

بازپرس شعبه 16 دادسراى اصفهان
ابالغ

2/219 نظر به اينكه متهم عليرضا صفايى ريزى از طرف اين دادســرا در 
پرونده كالسه 940836 ب 22 به اتهام خيانت در امانت حسب شكايت آقاى 
بهرام شيخ بهائى تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله در اجراى ماده 174 قانون آئين 
دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه 22 بازپرسى دادسراى 
عمومى و انقالب اصفهان جهت پاســخگوئى به اتهام خيش حاضر شود، 
در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى 
معمول خواهد شــد. م الف 3803  بازپرس شعبه 22 دادسراى عمومى و 

انقالب اصفهان 
اصالحيه مزايده

2/220 پيرو گزارش شماره 349/94/287-9 اسفند ماه 1394 در پرونده 
كالســه 57289/ح24 مطروحه در آن مديريت موضــوع ارزيابى زمين 
قســمتى از پالك ثبتى شــماره 2248/25 بخش 6 ثبتى اصفهان واقع در 
جاده اصفهان شيراز مرغ گچى جنت كوى راه حق كوچه شهيد ارزيابى كه 
قسمتى از ملك مذكور به نام خانم ثريا سرودى فرزند هوشنگ سند مالكيت 
صادر شده است. ضمن اصالح ارقام بند چهار گزارش صدرالذكر تقديمى 
كه به علت سهو قلم و اشتباه در تايپ پيش آمده و تائيد بقيه مفاد گزارش 
ارزيابى موصوف اعالم مــى دارد. ارزش 11700 متــر مربع زمين غير 
محصور با كاربرى كشاورزى همراه با متعلقات مندرج در سند مالكيت و 
مشخصات اعالمى با لحاظ كردن كليه عوامل موثر در قضيه از قرار هر متر 
مربع چهارصد هزار ريال جمعا (4/680/000/000 ريال) برابر چهارصد 
و شصت و هشت ميليون تومان محاسبه و برآورد مى گردد. م الف 3814 

اجراى احكام شعبه 24 دادگاه حقوقى دادگسترى اصفهان 
ابالغ

2/221 شــماره ابالغنامــه : 9510100350100918 شــماره پرونــده: 
9209986794401297 شــماره بايگانى شــعبه: 930198 مشخصات 
ابالغ شونده حقيقى: لبنا آتشى فرزند كرامت اله به كد ملى 1289435261 
مجهول المكان مدارك پيوســت: در خصوص تجديد نظر خواهى فريبرز 
لطفى با وكالت آقاى على اشــرف رحيمى بطرفيت شما نسبت به دادنامه 
شماره 9409970350101858 صادره از اين شعبه مقتضى است حسب 
ماده 346 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
ظرف ده روز پس از نشــر آگهى ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و دريافت 
نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم تجديد نظر چنانچه پاسخى داريد به 
دادگاه تحويل دهيد. واال پرونده با همين كيفيت به تجديد نظر ارســال مى 
گردد. م الف 3834 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 

ابالغ نسخه ثانى دادخواست تجديدنظر و ضمايم
2/222 شــماره نامــه: 9510110350600193 شــماره پرونــده: 
9409980350600705 شــماره بايگانى شــعبه: 940792 در خصوص 
اعتراض ابراهيم قاســميان به طرفيت مجيد ابراهيمــى فرزند احمد فعال 
مجهول المكان و به خواســته اعتراض به دادنامه شــماره 1805 مورخ 
94/10/23 با توجه به مجهول المكان بودن تجديد نظر خوانده مراتب در 
اجراى ماده 73 ق.ا.دم در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار سراسرى يا 
محلى درج تا تجديد نظر خوانده گان ظرف مهلت ده روز پس از انتشار در 
روزنامه ضمن مراجعه به دفتر دادگاه و ارايه آدرس كامل پستى خود و 
دريافت نسخه ثانى دادخواست تجديد نظر و ضمايم چنانچه در خصوص 
اعتراض تجديد نظر خواه اليحه و يــا جوابيه اى دارد ظرف مهلت ده روز 
اليحه دفاعيه خود را كتبا به دفتر دادگاه ارائــه نمايد. واال بعد از انقضاى 

مهلت مذكور پرونده به دفتر دادگاه تجديد نظر ارسال خواهد شد. م الف 
3836 دفتر شعبه شش دادگاه حقوقى اصفهان 

ابالغ
2/223 شــماره ابالغيــه: 9510100351001356 شــماره پرونــده: 
9409980351000320 شماره بايگانى شعبه: 940359 خواهان مرتضى 
اله وكيل دادخواســتى به طرفيت خواندگان اصغر صالحى و عبدالحسن 
صالحى (مجهول المكان) و مجتبى رسول پور به خواسته مطالبه خسارت 
و مطالبه خسارت دادرسى تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان اصفهان 
نموده كه به شعبه 10 دادگاه حقوقى اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال، خ شهيد نيكبخت، ساختمان دادگســترى كل استان اصفهان، طبقه 2 
اتاق شماره 223 ارجاع و به كالسه 9409980351000320 ثبت گرديده 
كه با توجه به ارجاع امر به كارشناسى و وصول نظريه كارشناسى و به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسبت به مالحظه نظريه كارشناسى اقدام نمايد. م الف 3847 شعبه 

10 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اصفهان 
فقدان سند مالكيت

2/202 شــماره صادره: 1395/43/215740 نظر به اينكه خانم رضوان 
منصورى بنى درخواست صدور ســند مالكيت سهم االرث خود از پالك 
ثبتى 2844 فرعى از 12 اصلى واقع در بخــش 14 ثبت اصفهان متعلق به 
مورث وى مرحوم حسن منصورى بنى را نموده و اعالم داشته دفترچه 
ســند مالكيت مذور نزد آقــاى عليرضا منصورى بنى احــد از وراث مى 
باشــد لذا به موجب تبصره 3 ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدوا به 
نامبرده اخطار و به جهت انقضاى مدت ده روز از تاريخ ابالغ اخطاريه و 
عدم مراجعه و تحويل ســند مالكيت به اين منطقه ثبتى مراتب يكبار آگهى 
تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نســبت به ملك مرقوم مى باشد و يا 
مجوز قانونى جهت نگهدارى سند مالكيت دارد به اين اداره ارائه و يا نسبت 
به تحويل سند مالكيت مذكور اقدام نمايد در غير اين صورت پس از پايان 
مهلت ده روز از انتشار آگهى و عدم وصول اعتراض موجه سند مالكيت 
وراث طبق مقررات صادر و ســند مالكيت اوليه از درجه اعتبار ســاقط 

خواهد شد. م الف 3582 اداره ثبت اسناد و امالك غرب اصفهان 
تحديد حدود اختصاصى

2/194 شــماره صادره: 217885 /1395/43 نظر بــا اينكه تحديد حدود 
ششــدانگ پالك شــماره 1988 فرعى از 27/471 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان كه طبق راى قانــون تعيين تكليف اراضى فاقد ســند ثبت غرب 
اصفهان به نام محمد جعفرى دستجرده فرزند ابراهيم مفروز و 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 نامبرده 
تحديد حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1395/03/19 ساعت 
9 صبح در محل شروع به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه 
مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
تاريخ انتشار: 1395/02/15 م الف 3581 رئيس ثبت اسناد و امالك  غرب 

اصفهان 
تحديد حدود اختصاصى

2/195 شــماره صادره: 217881 /1395/43 نظر بــا اينكه تحديد حدود 
ششــدانگ پالك شــماره 1987 فرعى از 27/470 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان كه طبق راى قانــون تعيين تكليف اراضى فاقد ســند ثبت غرب 
اصفهان به نام محمد جعفرى دستجرده فرزند ابراهيم مفروز و 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 نامبرده 
تحديد حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1395/03/19 ساعت 
9 صبح در محل شروع به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه 
مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
تاريخ انتشار: 1395/02/15 م الف 3580 رئيس ثبت اسناد و امالك  غرب 

اصفهان 
تحديد حدود اختصاصى

2/106 شــماره صادره: 215656 /1395/43 نظر بــا اينكه تحديد حدود 
ششدانگ پالك شــماره 10196 فرعى از 12/328 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان كه طبق راى قانــون تعيين تكليف اراضى فاقد ســند ثبت غرب 
اصفهان به نام اصغر صالحى فرزند حسن و شريك مفروز و 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 نامبرده 
تحديد حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1395/03/12 ساعت 
9 صبح در محل شروع به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه 
مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
تاريخ انتشار: 1395/02/15 م الف 3307 رئيس ثبت اسناد و امالك  غرب 

اصفهان 
تحديد حدود اختصاصى

2/173 شــماره صادره: 216839 /1395/43 نظر بــا اينكه تحديد حدود 
ششــدانگ يكباب خانه پالك شــماره 45/351  واقع در بخــش 14 ثبت 
اصفهان كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام رسول روشنى دستگردى 
فرزند امامقلى در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود 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 سه شنبه مورخ 
1395/03/11 ساعت 9 صبح در محل شــروع 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 صورت مجلس تحديدى تا 30 
روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1395/02/15 م الف 3852 رئيس 

ثبت اسناد و امالك  غرب اصفهان 
تحديد حدود اختصاصى

2/174 شــماره صادره: 216728 /1395/43 نظر بــا اينكه تحديد حدود 
ششدانگ يكبابخانه به اســتثنا بهاى ثمنيه اعيانى پالك شماره 27/1972 
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه طبق سوابق و پرونده ثبتى به نام حسين 
آقايى فرزند احمد در جريان ثبت است 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 سه شنبه مورخ 
1395/03/11 ساعت 9 صبح در محل شــروع 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 صورت مجلس تحديدى تا 30 
روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1395/02/15 م الف 3855 رئيس 

ثبت اسناد و امالك  غرب اصفهان 
تحديد حدود اختصاصى

2/158 شــماره صادره: 214524 /1395/43 نظر بــا اينكه تحديد حدود 
ششــدانگ پالك شــماره 16/4218 مجزى شــده از 16/915 در اجراى 
موضوع قانــون تعيين تكليف واقــع در بخش 14 ثبــت اصفهان كه طبق 
سوابق و پرونده ثبتى به نام احمدرضا صادقى برزانى فرزند حسين 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 دو شنبه مورخ 1395/03/10 ساعت 9 
صبح در محل شــروع به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه 
مجاورين اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل 
حضور يابند و اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. 
تاريخ انتشار: 1395/02/15 م الف 2890 رئيس ثبت اسناد و امالك  غرب 

اصفهان 
تحديد حدود اختصاصى

2/62 شــماره صــادره: 214616 /1395/43 نظر با اينكــه تحديد حدود 
ششدانگ پالك شماره 65/25 مجزى شده از 65 اصلى در اجراى موضوع 
قانون تعيين تكليف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان كه طبق سوابق و پرونده 
ثبتى به نام محمود حسينيان عاشق آبادى فرزند على در جريان ثبت است 
و عمليات تحديد حدود قانونى آن به عمل نيامده است. اينك بنا به دستور 
قســمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضاى نامبــرده تحديد حدود 
پالك مرقوم در روز دو شنبه مورخ 1395/03/10 ساعت 9 صبح در محل 
شروع به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهى به كليه مجاورين اخطار 
مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در اين آگهى در محل حضور يابند و 
اعتراضات مالكين يا مجاورين مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورت مجلس تحديدى تا 30 روز پذيرفته خواهد شــد. تاريخ انتشــار: 

1395/02/15 م الف 3041 رئيس ثبت اسناد و امالك  غرب اصفهان 
مزايده

1/185 شعبه دوم اجراى احكام شوراى حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده كالســه 105/94 ش ج/دوم لــه خانم مرضيه براتــى عليه آقاى 
محمدحســين صادقى به آدرس اصفهان، خ هشت بهشت شرقى خيابان 
ركن الدوله پشت مسجد رضوى كوچه شماره 24 بابت محكوم به و هزينه 
هاى اجرايى به مبلغ 5/147/200/000 اموال توقيفى به شرح يك باب مغازه 
تجارى واقع در اصفهان، خيابان ركن الدوله، پشت مسجد رضوى كوچه 
شماره 24 قاسمى كدپستى 8157659785 مى باشد به پالك ثبتى 15765-

15191 بخش 5 اصفهان مغازه فوق الذكر در موقع بازديد تعطيل و قبال به 
صورت يك نانوايى تنورى بوده است و طبق سند ارائه شده داراى شماره 
ملك 15191 اصلى 15765 فرعى از بخــش 5 ثبت اصفهان و داراى 42/5 
متر مربع مساحت طبق سند مى باشد همچنين داراى حدودا 10 متر مربع 
زيرزمين انبارى به صورت اسكلت سازه ديوار باربر ، سقف تيرآهن، كف 
سنگ، درب ورودى سكوريت، بدنه كاشــى، پنجره هاى خارجى قسمتى 
پروفيل آلومينيوم و قســمتى پروفيل آهن، نماى خارجى سنگ و آجر و 
همچنين داراى اشــتراكات شهرى نيز مى باشــد. لذا با توجه به موقعيت 
محل كاربرى و مساحت و كليه عوامل موثر در قضيه ارزشى شش دانگ 
پالك فوق 2/475/000/000 ريال و سه دانگ آن 1/237/500/000 ريال 
(يكصد و بيست و ســه ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان )برآورد و 
اعالم مى گردد كه مبلغ 1/237/500/000 ريال معادل 120/672 عدد سكه 
تمام بهار آزادى مى باشد كه مورد اعتراض هيچ يك از طرفين قرار نگرفته 
است. در نظر دارد جلسه مزايده اى در مورخ 95/2/28 در ساعت 10 تا 9 
در محل اجراى احكام واقع در خيابان شيخ صدوق شمالى چهارراه وكال 
برگزار مى گردد طالبين شركت در مزايده مى توانند با واريز ده درصد از 
مبلغ پايه به شماره حساب 2171350205001 بانك ملى و ارائه آن فيش 
به اجراى احكام از اموال بازديد نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده 
مزايده خواهد بود. م الف 1730 مدير اجراى احكام شعبه دوم شوراى حل 

اختالف مجتمع شماره يك شهرستان اصفهان 
مزايده

1/184 شعبه اول اجرايى احكام شوراى حل اختالف اصفهان در خصوص 
پرونده 6228/94 ش ج/ اول له خانم مهين شــتابى و عليه آقاى محمدنيا 
زطالخونچه به آدرس اصفهان ملك شهر خ مفتح كوچه فجر انتهاى كوچه 
ســمت چپ ، درب كرم رنگ طبقه همكف جنب مدرسه بابت محكوم به و 
هزينه هاى اجرايى به مبلغ 453/150/000 ريال اموال توقيفى محكوم عليه 
به شرح يكباب منزل مسكونى به شماره پالك اصلى 68 بخش 14 حوزه 
ثبتى اصفهان به آدرس اصفهان ملك شــهر خيابان شهيد مفتح چهارراه 
نيلوفر فرعى اول كوچــه هراتى پالك 68 كدپســتى 8194945533 ملك 
مذكور مدتى اســت يك طبقه با حياطى كوچك كه عرصــه آن دو نبش و 
شمال جنوبى به مســاحت 52/4 متر مربع و اعيانى آن در حدود 41 متر 
مربع با سازه ديوارهاى باربر آجرى و سقف تيرچه بلوك و قدمت حدود 
15 سال ساخت با نماى خارجى آجرنما كه قسمت فوقانى آن اجرا نشده 
است درب و پنجره هاى آهنى و داراى انشــعابات آب و برق و گاز بوده 
چهاردانگ مشاع از ششدانگ مالكيت اين ملك به استناد مبايعه نامه مورخ 
92/7/28 كه با شماره ســريال 90/20275 ممهور به مهر مشاور امالك 
باشماره پروانه كسب 110/0504 و امضاء و اثرانگشت طرفين معامله و 
شهود اســت در مالكيت خواهان و دو دانگ باقيمانده نيز بنا بر اظهارات 
ايشــان به مالكيت خوانده محترم پرونده آقاى محمدنياز طالخونچه مى 
باشد كه با عنايت به موارد فوق و موقعيت محل مساحت و عرصه و اعيان 
ارزش ششدانگ عرصه و اعيان ملك موصوف كه با شماره پالك اصلى 
68 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان و به مالكيت آقاى محمد نياز طالخونچه 
فرزند هوشنگ و خانم مهين شــتابى آزونبالغى فرزند فريدون به ترتيب 
ســهم مالكيت دو دانگ مشاع از ششدانگ اســت به مبلغ 510/000/000 
ريال ارزيابى گرديده است و بر اين اســاس ارزش سهم مالكيت خوانده 
آقاى محمدنياز طالخونچه كه دو دانگ مشاع از ششدانگ است طبق نظريه 
كارشناسى به مبلغ يكصد و هفتاد ميليون ريال معادل هفده ميليون تومان 
ارزيابى گرديده اســت و مورد اعتراض هيچ يك از طرفين واقع نگرديده 
است و معادل 16/577 عدد ســكه تمام بهارآزادى مى باشد در نظر دارد 
جلسه مزايده اى مورخ 95/2/28 در ساعت 11 تا 12 صبح در محل اجراى 
احكام شــوراى حل اختالف اصفهان واقع در خيابان شيخ صدوق نبش 
چهارراه وكال، برگزار نمايد طالبين شركت در جلسه مزايده مى توانند با 
واريز ده درصد قيمت پايه به شماره حساب 217135020501 بانك ملى و 
ارائه فيش آن پنج روز قبل از مزايده از اموال بازديد نمايند پيشنهاد دهنده 
باالترين مبلغ برنده مزايده خواهد بود. م الــف 1731 مدير اجراى احكام 

شعبه اول مجتمع شماره يك شوراى حل اختالف اصفهان 
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خبراخبار کوتاه

دامــاد هندی هیجـان زده در شب عروسی خود به اشتباه به سر خود 
شلیک کرد و مجروح شد.

 داماد در دستش یک تفنگ ساچمه ای بوده که هنگام تیراندازی هوایی 
ــت. پلیس دهلی نو اعالم کرد پس از  ــده اس گلوله به سرش شلیک ش
ــتان منتقل شده و تحت نظر  حادثه داماد مجروح بالفاصله به بیمارس
پزشکان قرار گرفته است. پزشکان می گویند امکان زنده ماندن داماد 
ــنیگ« از افسران پلیس می گوید: در حادثه  ای  وجود دارد.»ماندیپ س
مشابه در ایالت اوتارپرادش مرد دیگری نیز در مراسم عروسی جان خود 

را با شلیک تصادفی گلوله، از دست داده است.

 دو جوان اهل روستای کول از توابع بخش سارال شهرستان دیواندره بر 
اثر برخورد صاعقه جان خود را از دست دادند.

ــینی و  ــا حس ــید رض ــای س ــام ه ــه ن ــاله ب ــوان 25 س ــن دو ج  ای
سید جمیل حسینی به کوه رفته بودند و اهالی ابتدا فکر می کردند که 
ــده اند. به همین دلیل منطقه را به دنبال آنها جست وجو کردند  گم ش
ــط اهالی محل در کوه های اطراف  ــتایی توس اما جسد دو جوان روس

روستا پیدا شد.

سقوط مرد شیشه ای از روی تخت کمپ ترک اعتیاد، مرگ وی را رقم زد.
صبح 27 اسفند ماه سال گذشته ماموران کالنتری 137 نصر در جریان 
مرگ مرموز مرد 51 ساله ای به نام بهرام در بیمارستان رسول اکرم )ص( 
ــئوالن بیمارستان پی بردند که  قرار گرفتند و ماموران در تحقیق از مس

مردی از کمپ ترک اعتیاد به بیمارستان انتقال داده شده است.
ــس های ویژه کلید زده شود و ماموران با حضور  همین کافی بود تا تجس
در کمپ ترک اعتیاد در شهریار پی بردند که بهرام با افتادن از روی تخت 
ــده که پس از انتقال به بیمارستان به کام مرگ  دچار خونریزی مغزی ش

فرو رفته است.
ــت و پدر و    برادر بهرام در تحقیقات به ماموران گفت:برادرم 3 بچه داش
مادرم نیز در همدان زندگی می کنند و بهرام به خاطر اعتیادش به شیشه 
برای همسر و بچه هایش ایجاد مزاحمت می کرد تا این که پدرم تصمیم 
ــرادرم را به کمپ ترک اعتیادی  گرفت برای پایان دادن به این ماجراها ب
در باغستان شهریار ببرد و بهرام از روز 4 اسفند ماه تحت نظر قرار گرفت. 
وی افزود: تخت های کمپ ترک اعتیاد 3 طبقه بودند که برادرم در زمان 
ــاده و همین باعث  ــته به پایین افت خواب از باالی تخت که حفاظ نداش

مرگش شده است.

سارقان زورگیر و همدستان قدیمی که با روش هایی همچون پنچری، تصادف 
ــرقت طال از خریداران طال می پرداختند با تالش  ساختگی و خفه کنی به س

مأموران پلیس آگاهی دستگیر شدند.
در ادامه اقدامات پلیس آگاهی تهران بزرگ در کنترل نامحسوس مجرمین 
سابقه دار و حرفه ای، کارآگاهان اداره هجدهم اطالع پیدا کردند که تعدادی 
ــیوه کیف قاپی و  ــرقت به ش ــابقه دار و حرفه ای در زمینه س از مجرمین س
ــان وقوعات  ــده و همزم ــرد به تازگی از زندان آزاد ش ــالح س  زورگیری با س
ــیوه زاغ زنی، پنچری و خفه کنی ) شیوه و شگرد  ــابه به ش سرقت های مش

متهمین در انجام سرقت ( افزایش پیدا  کرده است .
با شناسایی پرونده های سرقت های مشابه در پایگاه های مختلف شهر تهران، 
ــزرگ اطالع پیدا کردند که  ــان اداره هجدهم پلیس آگاهی تهران ب کارآگاه
تمامی مالباختگان در زمان مراجعه به مراکز تجاری محدوده بازار و شعبات 
ــده و در ادامه با تهدید سالح سرد مورد  بانکی به شیوه زاغ زنی شناسایی ش
ــرقت و زورگیری قرار گرفتند. یکی از مالباختگان که پرونده اولیه آن در  س
ــده بود، پس از حضور در اداره هجدهم پلیس  کالنتری 113 بازار تشکیل ش
ــرم طال به قصد  ــد مقدار دو کیلوگ ــه کارآگاهان گفت: پس از خری آگاهی ب
بازگشت به شهر خود اقدام به کرایه دربستی یک دستگاه خودروی تاکسی به 
مقصد ترمینال غرب کردم. در طی مسیر بود که یک دستگاه موتورسیکلت به 

ــت؛ در زمان تعویض  ــد و به راننده گفت: ماشین پنچر اس ماشین نزدیک ش
الستیک من داخل ماشین نشسته و مراقب کیف حاوی طالها بودم که ناگهان 
چند نفر از دو طرف به من حمله ور شده و پس از ضرب و جرح بنده و همچنین 
ــرقت کیف طالها توسط چند دستگاه  راننده که به کمک من آمده بود با س

موتورسیکلت از محل متواری شدند. ) سرقت به شیوه پنچری (
ــده بود نیز  ــرقت ش ــدار 6 کیلوگرم طال از وی س ــه ای دیگر که مق مالباخت
ــش به کارآگاهان  ــم پلیس آگاهی در اظهارات پس از حضور در اداره هجده

ــال در منطقه پامنار به  ــدار 6 کیلوگرم طال ، از بازار ط گفت: پس از خرید مق
ــیکلت در حرکت بودیم که ناگهان  ــتگاه موتورس همراه همکارم با یک دس
ــمت ما آمده و موتور خود را به ما  ــتگاه موتورسیکلت به س  دو نفر با یک دس

زدند. 
من و همکارم روی زمین افتادیم؛ ناگهان تعدادشان چند نفر شد و با تهدید 
ــش کیلو طالی داخل لباس هایم را بیرون کشیده و با چند دستگاه  چاقو ش
ــدند. )سرقت به شیوه ایجاد  موتورسیکلت ]طرح[ هوندا از محل متواری ش

تصادف ساختگی ( مالباخته ای که به صورت پیاده و خفه کنی مورد سرقت 
طال قرار گرفته و پرونده شکایت اولیه اش در کالنتری 117 جوادیه تشکیل 
شده بود نیز در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: طبق روال برای خرید طال به 

بازار تهران آمده و از پاساژ اردیبهشت و خرداد و حکیم هاشمی خریدکردم.
ساعت 14:30 پس از خرید بیش از یک کیلوگرم طال از بازار بیرون آمده و به 

ایستگاه مترو پانزده خرداد رفته و سوار مترو شدم.
ــتگاه خارج شدم و به قصد  در ایستگاه ترمینال جنوب از قطار پیاده و از ایس
ــبانه روزی در  ــین به صورت پیاده به سمت پارکینگ ش سوار شدن به ماش
خیابان غفاری حرکت کردم که ناگهان از پشت سر یک نفر گردنم را محکم 
ــال را که زیر کتم آویزان بود با چاقو  گرفت و همزمان نفری دیگر بند کیف ط
ــتگاه  ــرقت کیف طال با چند دس پاره کرد؛ مجموعا 5 نفر بودند که پس از س

موتورسیکلت از محل متواری شدند. ) سرقت به شیوه خفه کنی (
ــرقت های طال و جواهرات کیفی، کارآگاهان  در ادامه رسیدگی به پرونده س
ــابقه دار اقدام به  ــارقین س با انجام چهره نگاری و همچین رؤیت تصاویر س
ــرقت های خشن به ویژه کیف قاپی  شناسایی 6 سارق حرفه ای در زمینه س

شدند.  
بررسی تصاویر دوربین های مداربسته محل تردد مالباختگان نیز تعدادی از 

این مجرمین را در زمان زاغ زنی و تعقیب مالباختگان نشان می داد.

ــتان عمومی وانقالب ورامین ازآخرین دفاعیات قاتل ستایش خبر داد   دادس
و با اشاره به برخی از اعترافات تکان دهنده این فرد گفت: موضوع آزار واذیت 

دراین پرونده تاروز محاکمه محرمانه می ماند.
 ابوالقاسم مرادطلب با بیان اینکه آخرین دفاعیات قاتل ستایش اخذ شد، در 
ــط این فرد توضیح داد: انگیزه اولیه قاتل ستایش،  خصوص انگیزه قتل توس
ــاره به اعترافات  ــت.وی با اش قصد ارتکاب عمل خالف منافی عفت بوده اس
ــالگی با بعضی از  ــن 15 س ــتایش افزود: این فرد اعالم کرده که از س قاتل س
ــتان عمومی و  ــروع داشته است. دادس ــخاص جنس مخالف رابطه نامش اش
انقالب ورامین ادامه داد: با سواالتی که از او پرسیده شد به این نتیجه رسیدیم 
ــته است. مرادطلب با اشاره  که این فرد به مسایل مذهبی هم گرایشی نداش
ــاس اظهارات ــتایش اضافه کرد: بر اس ــمتی دیگر از اعترافات قاتل س  به قس

ــالگی هرازگاهی مشروب مصرف  ــده از قتل ستایش، او از سن 15 س  اخذ ش
ــاس  ــتان عمومی و انقالب ورامین عنوان کرد: بر اس ــت. دادس می کرده اس
ــیله گوشی  ــخص در صبح روز حادثه به وس ــتایش، این ش اعترافات قاتل س
ــتهجن  ــاهده کلیپ های مس ــه بوده به مش همراهش در حالی که در مدرس
ــت که جنایت بعدازظهر همان روز به وقوع  مبادرت کرده و این در حالی اس
ــده عوامل موثری در انگیزه قتل  ــت. به گفته وی موارد ذکر ش ــته اس پیوس
ستایش بوده است.وی در پاسخ به این پرسش که آیا در نظریه پزشکی قانونی 
ــت یا خیر، گفت: ما باید در کیفرخواست در  تجاوز به ستایش تایید شده اس
خصوص این موضوع اظهارنظر کنیم و طبق قانون، کیفرخواست تا زمانی که 
به دادگاه برسد محرمانه است و ما در این خصوص نمی توانیم اظهار نظر کنیم.

ــتایش در کانون  ــتان عمومی و انقالب ورامین با بیان اینکه از قاتل س دادس
ــی او تکمیل  ــا پرونده شخصیت شناس ــود ت اصالح و تربیت نگهداری می ش
شود، اضافه کرد: نظر مددکار اجتماعی برای تکمیل پرونده باقی مانده است 
بنابراین پس از اخذ نظر او، پرونده را به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال 
ــی مبنی بر اینکه با توجه به سن قاتل  می کنیم.مرادطلب در پاسخ به پرسش
که زیر 1۸ است، پیش بینی شما در خصوص صدور حکم او چیست و آیا برای 
او حکم اعدام صادر می شود، توضیح داد: در این مورد ما نمی توانیم اظهار نظر 
ــت. ممکن است اظهار  کنیم چون مرجع صدور حکم، دادگاه کیفری یک اس
ــوی آنها اخذ شود مغایرت داشته باشد.  نظر ما با تصمیمی که قرار است از س

صدور حکم اعدام یا هر حکمی دیگر بر عهده این دادگاه است.

داماد هیجان زده به خودش
 شلیک کرد

صاعقه، دو کوهنورد ایرانی 
را خشک کرد

مرگ مرد شیشه ای 
در کمپ ترک اعتیاد

دادستان عمومی وانقالب ورامین:

اعترافات تکان دهنده قاتل ستایش ــنبه 12 اردیبهشت  ــاعت 15 و 47 دقیقه عصر یکش  س
مرد هراسانی در تماس با اورژانس، سقوط پاراگالیدری 

در سایت گاوازنگ و مصدومیت خلبان را خبر داد.
ــم اورژانس پایگاه قائم به محل  با مخابره این گزارش تی
اعزام شدند و تکنیسین های اورژانس دقایقی بعد به محل 
رسیدند.با توجه به اینکه منطقه کوهستانی و دسترسی 
ــم اورژانس  ــن بود تی ــختی ممک به محل حادثه به س
 مجبور شدند با پای پیاده تجهیزات را به صحنه برسانند. 
ــی اورژانس زنجان  ــئول روابط عموم جواد مرادی مس
ــس از حضور در محل  گفت: تیم اورژانس پایگاه قائم پ
و معاینه خلبان جوان پاراگالیدر او را فاقد عالیم حیاتی 
ــانه های قطعی مرگ وجود نداشت  دیدند، اما چون نش
ــد و مصدوم به  ــتانی انجام ش ــای پیش بیمارس اقدام ه
ــوی انتقال یافت  ــتان آیت اهلل موس ــرعت به بیمارس س
ــن خلبان جان  ــداد و ای ــفانه احیا نتیجه ای ن اما متأس
ــن خلبان از  ــاهدان ای ــت داد.  به گفته ش خود را از دس
ــود که در این  ــقوط کرده ب ارتفاع 50 متری به زمین س
ــیار پایین است. مرادی  ــرایط امکان زنده ماندن بس ش
ــتانی  ــه گاوازنگ بخش تفریحی و کوهس افزود: منطق
ــرواز در  ــه عالقه مندان به پ ــت ک ــهر اس در نزدیکی ش
ــقوط در این  آنجا حضور دارند. ما پیش تر نیز حادثه س
ــده  ــچ کدام منجر به مرگ نش ــتیم، اما هی منطقه داش
ــی ما خلبان این پاراگالیدر به نام  ــاس بررس  بود. براس
ــاله بوده و سابقه هیچ بیماری نداشته  علی بابایی 41 س
ــرایط  ــز به دلیل مواجهه با  ش ــت. او در این پرواز نی اس
نامساعد جوی پاراگالیدرش پیچ خورده و سقوط کرده 
ــابقه بارها پرش را نیز  ــت. او کارت پرواز داشته و س اس

داشته است.

ــود را در  ــی آخرین پرواز خ ــی بابایی در حال خلبان عل
ارتفاعات گاوازنگ زنجان ابدی کرد که دوست نزدیکش 
و تنها شاهد این سقوط دلخراش هنوز شوک زده است و 
می گوید نمی داند چطور با این غم کنار بیاید. دوستی که 
روز حادثه خلبان بابایی را همراهی می کرد و روی زمین و 
در منطقه فرود انتظار او را می کشید صحنه سقوط را دید 
و تا رسیدن امدادگران اورژانس به تنهایی در کنار پیکر 

نیمه جان دوستش برای زنده ماندن او تالش می کرد.
ــت: آن روز مثل هر روز علی پرواز کرد.  او در این باره  گف
ــت ارتفاع بگیرد که جریان باد  بعد از تیک آف قصد داش
برای باال رفتن او کافی نبود و به اجبار پایین آمد. وقتی 
باد به دیواره می خورد جریان گرفته و سرعت پرنده را باال 
می برد اما این شرایط در آن لحظات نبود و علی با پایین 
آمدن به چپ رفت و به جریان مستقیم باد خورد. در آن 

لحظات من همه صحنه ها را می دیدم ولی کاری از دستم 
ــت آور بود. بال از دو طرف جمع شد و  بر نمی آمد. وحش
ــعی کرد از چرخش خارج شود اما بال  چرخید. علی س
زیر پایش رفت و از ارتفاع حدود 50 متری سقوط کرد؛ 

درست در دامنه کوه.
ــت خلبان بابایی که بغض دارد، افزود: با دیدن این  دوس
ــر علی رساندم، اما  ــرعت خودم را باالی س صحنه به س
هیچ عالیم حیاتی نداشت و تمام کرده بود. علی خلبان 
ــایت پرواز کرده بود و کارت  باتجربه ای بود و بارها در س
ــت و هنوز نمی توانم مرگش را باور کنم. تنها  پرواز داش
شاهد صحنه سقوط این پاراگالیدر در پایان گفت:  خلبان 
بابایی دو فرزند دارد و این اتفاق ضربه سنگینی به خانواده 
ــر دیدن آن  ــت. در حال حاضر عالوه ب او وارد کرده اس

وضعیت علی، تنها بودن من در منطقه خیلی آزارم داد.

ــتان فارس از   ــا فرماندهی انتظامی اس رییس پلیس فت
دستگیری متهم انتشار تصاویر خانوادگی در شبکه های 

اجتماعی خبر داد.
ــینی« گفت: چندی پیش  ــی حس سرهنگ »سیدموس
دختری جوان با ارایه شکایت قضایی به پلیس فتا استان 
ــخصی ناشناس اقدام به  فارس  مراجعه و اظهار کرد؛ ش
ــبکه های اجتماعی  ــخصی وی در ش ــار تصاویر ش انتش
ــی زندگی وی و  موبایلی کرده که این امر موجب فروپاش

جدایی از همسرش شده است.
ــات و بازجویی های ابتدایی  وی ادامه داد: پس از تحقیق
ــد وی قبل از ازدواج با فردی که  ــخص ش ــاکی مش از ش
ــته در تماس بوده و این پسر به   قصد ازدواج با وی را داش
ــت  ــی را از وی درخواس ــای مختلف عکس های  بهانه ه

می کرده که با توجه به حساسیت موضوع فرد مورد نظر 
ــد. رییس پلیس فتا  ــایی و به این پلیس احضار ش شناس
ــتان فارس افزود:» پس از احضار  فرماندهی انتظامی اس
ــد که وی  مظنون پرونده به این پلیس، تحقیقات آغاز ش
در بازجویی ها منکر هرگونه انتشار تصاویر در شبکه های 
اجتماعی شد و پس از رویت مستندات فنی کارشناسان 
ــود و گفت: پس از شنیدن  پلیس متهم لب به سخن گش
ــر و ازدواج وی تصمیم  ــواده دخت ــی از خان ــواب منف  ج
ــبکه های  ــای او را در ش ــیانه ای گرفتم و عکس ه ناش
ــرهنگ  ــر کردم. س ــاپ منتش ــی تلگرام و واتس اجتماع
حسینی از کاربران شبکه های اجتماعی درخواست کرد: 
از انتشار این عکس ها خودداری کرده و به محض رویت 

این عکس ها آن را از گوشی خود حذف کنند.

نامزد غیر رسمی، زندگی نوعروس را ویران کرد

سقوط مرگبار پاراگالیدرازارتفاع 50 متری

مزایده
1/183 ش��عبه چهارم اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفهان در 
خصوص پرونده کالسه 951/94 ش ج 4 ، 1415/94 ش ج 4 ، 1414/94 
ش ج 4، در خصوص دعوی مهدی روغنی ب��ه طرفیت علی گیالنیان به 
آدرس اصفهان، چهارباغ باال، کوچه باغ زرش��ک، جنب بهداری، طبقه 
فوقانی س��وپر مجید، بابت محکوم به و هزینه های اجرایی در پرونده 
کالس��ه 951/94 ش ج 4 به مبلغ 61/496/960 ری��ال – 61/496/960 
و در پرون��ده 1414/94 ش ج 4 ب��ه مبل��غ 61/496/960 و در پرونده 
1415/94 ش ج 4 به مبلغ 61/496/960 که جمعا به مبلغ 186/350/880 
ریال می باشد  اموال توقیفی به شرح به آدرس اصفهان، خیابان باهنر، 
کوچه رفسنجان، کوچه ش��یران و آهنران کوچه شهید هدایت اله اولین 
بن بست سمت راس��ت انتهای بن بست س��مت چپ بازدید به عمل آمد. 
یکباب خانه به ش��ماره پالک ثبتی 6 فرعی از 13315 اصلی به ش��ماره 
ثبت107834 دفتر 97 در صفحه 96 دفاتر ثبت ش��مال غرب بخش پنج 
ثبت اصفهان به میزان یک دانگ مشاع از ش��ش دانگ عرصه و اعیان و 
دارای سند مالکیت با شماره چاپی 326099 صادره به نام علی گیالنیان 
می باشد خانه با  ساخت نس��بتا قدیمی در حد یک طبقه همکف و دارای 
زیرزمین به مس��احت عرصه حدود 95/7 متر مربع و اعیانی حدود 90 
متر مربع با مشخصات داخلی سالن و اتاق خواب با پوشش سطوح گچ، 
کف موزائیک آشپزخانه کاشی و س��رامیک با کابینت فلزی و سرویس 
بهداشتی و دارای سیستم گرمایش��ی بخاری و حیاط با نمای ظاهری 
دیوارها آجرنما و کف موزائیک و دارای امکانات ش��هری آب و برق و 
گاز می باشد با توجه به موقعیت مکانی و کلیه عوامل موثر ارزش شش 
دانگ خانه به مبلغ 1/302/000/000 یک میلیارد و سیصد و دو میلیون 
ریال و ارزش یک دانگ مشاع از شش دانگ به مبلغ 217/000/000 ریال 
برابر دویس��ت و هفده میلیون ریال برآورد و اعالم می گردد که مورد 
اعتراض هیچ یک از طرفین قرار نگرفته است در نظر دارد جلسه مزایده 
ای در مورخه 95/2/28 در ساعت 11 تا 10 در محل اجرای احکام واقع 
در خیابان شیخ صدوق شمالی، چهارراه وکال برگزار می گردد طالبین 

ش��رکت در مزایده می توانند با واریز ده درصد از مبلغ پایه به شماره 
حساب 2171350205001 بانک ملی و ارائه آن فیش به اجرای احکام از 
اموال بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. م الف 1732 اجرای احکام شعبه چهارم مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ افراز

2/185 نظر به اینکه آقای حبیب اله غفوری کشه احدی از مالکین مشاعی 
ششدانگ یک باب خانه به شماره پالک 718 فرعی از شماره 37- اصلی 
واقع در کشه جزء بخش 11 حوزه ثبتی شهرستان نطنز که مالک 7 سهم 
از 192 سهم مشاع از شش��دانگ پالک فوق می باش��د خواستاز افراز 
سهمی خود به طرفیت خانم اعظم کاظمی کشه فرزند سید کاظم و آقایان 
حبیب اله و قدراله و عباس و روح اهلل و ماشااله و خانمها فخری و مهری 
شهرت همگی غفوری کش��ه فرزندان علی و خانم فاطمه مومنی فرزند 
رضا مالکین مشاعی ششدانگ گردیده و اعالم نموده که آدرس تعدادی 
از نامبردگان به نامه��ای عباس و روح اهلل و ماش��اله و فخری و مهری 
شهرت همگی غفوری کش��ه و فاطمه مومنی اطالعی ندارد لذا باستناد 
قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب آذرماه س��ال 1357 جهت 
معاینه محل روز دوشنبه مورخ 95/3/3 تعیین و برابر ماده 17 آیین نامه 
اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجراء بدینوسیله به کلیه افراد فوق ابالغ 
می گردد در موعد مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند بدیهی 
است عدم حضور مانع از رسیدگی و اقدامات قانونی بعدی نخواهد بود.  
تاریخ انتشار : 95/02/13 م الف 71 .عباسعلی عمرانی رئیس ثبت اسناد 

و امالک نطنز 
ابالغ رای

2/248 ش��ماره دادنام��ه: 9409970351002092 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351000802 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 940905 خواهان: 
آقای س��ید محمد محس��نی جزن آبادی فرزند س��ید جالل به نش��انی 
اصفهان، خ جی، سروستان، کوچه شهید کالهدوزان پ 49 تلفن همراه: 
09133166434 خوانده: آقای حسین دانشوری فرزند رضا به نشانی 

اصفهان، خ آتشگاه، بعد از کوچه سوم نصرآباد، جنب گل فروشی نصر 
پ 28 منزل دانشوری. خواسته ها: 1- تامین خواسته 2- مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرسی 4- مطالبه وجه چک به تاریخ 
94/12/11 در وقت فوق العاده جلسه ش��عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه 940905 
تحت نظر است. دادگاه با مالحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواس��ت آقای سید محمد 
محسنی جزن آبادی فرزند سید جالل به طرفیت آقای حسین دانشوری 
فرزند رضا به خواسته مبلغ یکصد و سی و چهار میلیون ریال بابت وجه 
چک شماره 387282 ف-38 مورخ 86/6/6 به انضمام خسارات دادرسی 
و تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت صادر شده از بانک محال علیه، عدم حضور خوانده در جلسه 
دادرسی علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه و بنابر وصف تجریدی چک و 
اینکه به موجب ماده 313 قانون تجارت به محض ارائه باید کار سازی 
ش��ود، دعوی خواهان را وارد می داند و مس��تندا به م��واد 314 قانون 
تجارت، 502، 198 ، 515، 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 
واحده الحاقی به تبصره ماده 2 قانون صدور چک حکم به الزام خوانده 
به پرداخت مبلغ یکصد و س��ی و چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته 
مبلغ چهار میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ چک ها لغایت اجرای حکم بر 
اساس ش��اخص تورم اعالمی از س��وی بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادرشده غیابی و ظرف مهلت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و س��پس ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
تجدید نظر استان اصفهان اس��ت. م الف 1828 رئیس شعبه دهم دادگاه 

حقوقی اصفهان 
مفاد آرا

1/128 شماره صادره: 1395/03/209994 آگهی مفاد آراء قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هیات حل 
اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک اردستان آراء که در اجرای 
ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت 
اسناد امالک اردستان صادر گردیده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور 
در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های کثیراالنتشار محل 
آگهی می ش��ود تا ش��خص یا اش��خاصی که به آرای مذکور اعتراض 
دارند از تاریخ اولین آگهی ظرف مدت 2 ماه اعت��راض خود را به اداره 
ثبت و اسناد و امالک اردس��تان تسلیم و رس��ید اخذ نمایند و از تاریخ 
 تس��لیم اعتراض ب��ه اداره ثبت ظرف مدت ی��ک ماه مب��ادرت به تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواست 
اخذ و به ثبت اردستان تسلیم نمایند در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حک��م قطعی دادگاه اس��ت. در صورتی که اعت��راض در مهلت 
 قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالکیت 
می نماید ضمنا صدرو س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست. 
1- رای ش��ماره 139460302032000219 مورخ 1394/12/26 آقای 
احمد دقیق فرزند اسداله ششدانگ یک درب باغ احداثی بر روی قسمتی 
از ششدانگ پالک 552 فرعی از 51 اصلی واقع در مهاباد بخش هفده ثبت 
اصفهان به مس��احت 2486 متر مربع انتقال عادی از  طرف ورثه سید 

شهاب الدین کسائی زادگان مالک رسمی. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/1/29 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/02/15 
م الف 6 خیراله عصاری- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

اعالم مفقودی
اینجانب مریم السادات صدر عاملی مالک خودرو پژو پارس مدل 1382 
به شماره شاسی 82804065 ش��ماره موتور 22828204549 شماره 
پالک 53-376 ب 55 به علت فقدان اسناد فروش )سند کمپانی( تقاضای 

رونوشت المثنی اسناد مذکور را دارم. 

پنچری، تصادف ساختگی و خفه کنی 
شگرد   باند پیرمردها
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 م�واد اولی�ه ب�رای تهی�ه ش�یرینی نخودچ�ی:آرد نخودچ��ی
  2۰۰ گرم،پودر قند۱۰۰ گ��رم، روغن جامد۱۰۰ گرم، هل س��اییده و

 الک شده ۱ قاشق چایخوری، پودر پسته برای تزیین.
 برای ش��یرینی هایی که نیاز به روغ��ن صاف قن��ادی دارن ابتدا روغن 
جامد های بازاری مثل الدن طالی��ی رو روی حرارت کامال ذوب کنید و 
بعد از خنک شدن چند ساعتی داخل یخچال بگذارید تا کامال جامدشده 

و ببندد. بعد هم به مقدار نیاز در شیرینی ها استفاده کنید.
طرز تهیه شیرینی نخودچی: ابتدا روغن و پودر قند را با همزن آنقدر 
بزنید تا کرم رنگ بشود. بعد هم هل آسیاب شده و آرد نخودچی را اضافه 
کنید و هم بزنید تا خمیر یک دس��تی به دس��ت بیاید. خیلی مهم است 
 که خمیر را آنقدر ورز ندهید که به روغن بیفتد ولی برای اینکه خمیری 
یک دست داشته باشید می توانید خیلی کم ورز بدهید تا خمیر درست 

بشود. این خمیر احتیاج دارد که چند ساعتی استراحت کند. 
حدود۱۰ ساعت به آن استراحت بدهید.

بعد هم بین دو پالستیک فریزر خمیر را به ارتفاع ۱ سانتی متر پهن کنید 
و قالب بزنید. روی سینی کاغذ روغنی بگذارید و شیرینی های قالب زده 
را روی کاغذ روغنی قرار بدهید. بعد هم در دمای۱6۰ درجه در فر از قبل 

گرم شده بگذارید تا حدود۱۰ - ۱5 دقیقه بپزد. 
شیرینی ها زمانی آماده است که کمی زیرشان تغییر رنگ بدهد.

سفر شما را از محل آس�ایش تان جدا کرده و کمک می کند 
مشکالت را پشت سر بگذارید

اگر شما دچار یکنواختی شده اید خارج ش��دن از جایی که در آن 
احس��اس راحتی می کنید می تواند تغییر  زیادی در زندگی ش��ما 
 ایجاد کند. انس��ان ها همیش��ه در جس��ت و جوی تغییر به دنبال 
جاده ها رفته اند. سفر  فقط یکی از راه هایی است که به شما کمک 
می کند خودتان را بهتر بشناسید و به زندگی ادامه دهید.  راه های 

 کم خرج تری هم وجود دارد ولی برای ش��روع دوباره چه چیز بهتر 
از یک ماجراجویی جدید  است؟

سفر شما را مستقل تر می کند
 حتی اگر تنها س��فر نکنید خیلی سخت اس��ت که همه کسانی که 
در زندگی شما حضور دارند با شما به سفر  بیایند. بسیاری از کسانی 
که ما به آنه��ا در زندگی تکیه می کنیم ممکن اس��ت با ما نیایند و 
تعداد کمی می  مانند که می توانیم روی آنها حساب کنیم. در نتیجه 

برای همه چیزهایی که الزم داریم باید به خودمان  متکی باشیم. 
سفر باعث می شود قدر چیزهایی که در خانه دارید را بدانید

 مهم نیس��ت س��فر چقدر خ��وب باش��د، بع��د از مدت��ی دل تان 
م��ی خواهد دوباره ب��ه خانه برگردید. اگر خارج از کش��ور باش��ید 
ممکن است احس��اس کنید دل تان برای شنیدن زبان مادری تان 
 تنگ شده. شاید احساس کنید تخت خودتان تنها تختی است که 
در آن راحت هس��تید. دل تان برای خانواده و دوس��تان تنگ می 
 شود. اگرچه مسافرت لذت بخش است، اما متوجه خواهید شد که 
 هیچ جا خانه خودتان نمی ش��ود و قدر هم��ه چیزهایی که دارید 

را بیشتر خواهید دانست.

حتما شما هم دوس��ت دارید خانه ای تمیز و 
دور از لکه و کثیفی داشته باشید.

 اگر ش��ما هم از جمله خانم های خانه داری 
هستید که به تمیزی و نظافت خانه اهمیت 
می دهید و دایم از مواد شوینده و به خصوص 
از س��فیدکننده ه��ا و وایتک��س اس��تفاده 
می کنید، پیشنهاد می کنیم به جای استفاده 
از این مواد سراغ شوینده های طبیعی بروید 

که کم عارضه و دوستدار طبیعت هستند.
 5- اگ��ر می خواهی��د ظ��روف نق��ره خود 
 را تمی��ز کنی��د پیش از شس��تن، آنه��ا را با 
پودر ماشین رختشویی ماساژ دهید تا جرم 
سطح آن از بین برود. بعد از این مرحله برای 

شست وشوی آنها اقدام کنید.

6- ب��ا تهی��ه مخلوط��ی از جوش ش��یرین، 
آب و چند قط��ره لیموترش ت��ازه می توانید 
ش��وینده ای قوی و موثر برای شست وش��و و 
 جرم گیری س��ینک دستش��ویی تهیه کنید 

و با کمک آن سینک را برق بیندازید.
 7- با ترکیب یک اس��تکان نوش��ابه و الکل 
می توانید یک ترکی��ب فوق العاده قوی برای 
از بین بردن جرم س��نگ های روی کابینت و 

سرامیک های آشپزخانه تهیه کنید.
  8- سرکه س��یب، جوش ش��یرین و آبلیمو 
از جمله شوینده ها و نرم کننده های طبیعی 

موی سر هستند.
  ای��ن م��واد طبیع��ی موج��ب پاکیزگ��ی و 

سالم ماندن موها می شوند.

کتاب » اس��ماء حس��نی « تالیف مرحوم آیت اهلل 
محمد ش��جاعی از سوی انتشارات س��روش وارد 
بازار نشر شد. مرحوم استاد شجاعی در این کتاب 
 با تحلیل و واکاوی همه جوانب اس��ماء حس��نی 
در کتابی موجز و مستند به آیات و روایات و ادعیه، 

خواننده عالقه مند را راضی و سیراب می کند.
کتاب» اسماء حس��نی « در۱۰ فصل مجزا تدوین 
شده است. در فصل نخست اهمیت اسماء حسنی 
در نظام وجود مورد تحلیل قرار می گیرد و به تبع 
آن اصطالحات مخصوص در تبیین اس��ماء الهی 
در فص��ل دوم کتاب مورد واکاوی ق��رار می گیرد 
که در آن زبان قرآن، روای��ات و دعاها و همچنین 
تفسیرهای غلط و نظرهای باطل به مخاطب گوشزد 
می شود. فصل س��وم کتاب با عنوان هر اسمی که 

احسن االسماء است برای خدا و مخصوص اوست، 
به نگارش در آمده و کالم��ی از عالمه طباطبایی 
 در این خصوص بیان ش��ده اس��ت. فصل چهارم 
 به بیان این موضوع می پردازد که اساسا مقصود از 
احس��ن االس��ماء چیس��ت و این مطلب را برای 
مخاطب بازگشایی می کند. فرق معانی اسماء الهی 
با معانی اسماء مخلوقات در فصل پنجم کتاب مورد 
ارزیابی قرار می گیرد و اسمائی که در ظاهر قرآن 
آمده اس��ت را در فصل شش��م کتاب می خوانیم. 
اسمائی که در روایات و دعاها آمده است، عدد ذکر 

شده برای اسماء در بعضی روایات چیست؟ 
مقام ذات و اسماء حس��نی و اسماء ثبوتی و اسماء 
تنزیهی از جمل��ه فصل هایی هس��تند که در این 

کتاب به نگارش در آمده است.

دست یازده متری در وسط بیابانسفر شما را تبدیل به آدم بهتری می کند )2(

ساخت گجت هوشمند ویژه کوهنوردان

یک ش��رکت اروپایی وس��یله ای را برای کوهنوردان 
طراحی کرده که ق��ادر به اندازه گی��ری فعالیت آنها 
 اس��ت. نام این وس��یله جالب Whipper است که 
به وسیله یک نرم افزار بر روی گوشی هوشمند نصب 
شده و  می تواند به آن متصل شود. این گجت بر روی 

کمر کوهنوردان قرار می گیرد و با داشتن حسگرهای 
فش��ار و حرکت یاب قادر به اندازه گی��ری اطالعات 

مرتبط با کوهنوردی است.
ب��ه گفته س��ازندگان این وس��یله هوش��مند، قدرت 
 محاس��به آن بس��یار دقیق و از توانایی ثب��ت تعداد 
گام های برداشته شده، مقدار پیمایش عمودی، میزان 
شیب، تشخیص مکان و اندازه گیری ارتفاع برخوردار 
است. در واقع این وسیله هوشمند همچون یک مربی 
عمل می کند. نرم افزار مرتبط با این گجت به گونه ای 
طراحی شده که می تواند اطالعات ورزشی اشخاص 
را در صورت تمایل با دیگر افرادی که از این وس��یله 
اس��تفاده می کنند به اش��تراک بگذارد و ورزشکاران 
کسانی را که به لحاظ عملکرد ورزشی نزدیک به آنها 
هس��تند را به عنوان یار ورزش��ی خود انتخاب کنند.

قیمت این گجت در حدود۱۰۰ دالر است.

لباس 180 کیلویی عروس خانم!

یک طراح 57 س��اله امریکایی، لباس عروس��ی 
دنباله دار و زیبا از جنس نگی��ن و منجوق تهیه 

کرده است که در نوع خود کامال منحصر به فرد 
و بی نظیر است.

  او ب��رای تهی��ه ای��ن لب��اس 3 س��ال وق��ت 
 گذاش��ته اس��ت و با هم��کاری 22 نف��ر دیگر 
موفق شده این لباس منحصر به فرد را تهیه کند.

  این لباس عروس بی نظیر حدود۱8۰ کیلوگرم 
 وزن دارد و دارای دنبال��ه ای ب��ه ط��ول تقریبی

 6 متر است.
 او ب��رای تهیه این لباس ع��روس از995۰۰۰۰ 
قطعه نگین و کریس��تال اس��تفاده کرده است و 
می گوید بیش از 25 سال ایده تهیه این لباس را 

در ذهن داشته است.
 او اضافه می کند این لباس برای پوش��یده شدن 
 بسیار س��نگین است، اما دوس��ت دارد که از آن 

در یک موزه هنری نگهداری شود.

» کشتی نوح « در هلند به نمایش در آمد
 ه��ر چن��د صحب��ت از کش��تی ن��وح، معم��وال 
 طوفان های س��همگین و ع��ذاب اله��ی را به یاد 
 م��ی آورد، اما این بار ج��ای نگرانی نیس��ت! زیرا 
نه تنها طوفانی وجود ندارد، بلکه قرار است کشتی 

نوح پیام آور امید برای محرومان باشد.
» کشتی نوح « که در سال 2۰۱2 کار ساخت آن 
به دس��ت یک نجار هلندی به ن��ام یوهان هیوبرز 
پایان پیدا کرد، قرار است به یک جاذبه گردشگری 
 دین��ی تبدی��ل ش��ود و ش��ادی و امی��د را برای 
هزاران تن از مردم فقیر در برزیل به ارمغان آورد! 

 این کش��تی، تابس��تان آینده، با گذر از اقیانوس 
اطلس، از هلند به برزیل س��فر خواه��د کرد و در 
طول مس��یر خود در کش��ورهای مختلف توقف 
 خواه��د داش��ت. در ای��ن س��فر6۰۰۰ مایل��ی، 

 » کش��تی نوح « ع��الوه ب��ر آمری��کای جنوبی، 
از آمریکای ش��مالی و مرکزی هم عب��ور خواهد 
کرد. هیوبرز، سازنده این کشتی که امیدوار است 
ساخته اش آموزه های پیامبران را در تمام مناطق 
عبور خود گس��ترش دهد، داس��تان س��اخت آن 
 را به یک کاب��وس ربط م��ی دهد. او م��ی گوید: 
» در خواب دیدم که طوفان س��همگینی وزیدن 
 گرف��ت، آب تم��ام زمی��ن را در خود فرو ب��رد ... 

صحنه ها کامال مانند طوفان نوح بود. «
  نج��ار هلندی مدعی اس��ت کش��تی م��درن او 
بر اساس شیوه هایی ساخته شده است که نوح از 
آن برای ساختن کشتی اش استفاده کرده است. 

 موسس��ه مال��ک » کش��تی ن��وح « قص��د دارد 
با جمع آوری کمک های خیر خواهانه » خانه های  
امید « را برای کمک به محرومان راه اندازی کند.

در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام موسی کاظم علیه السالم:
همانا بدن هاى شما را بهايى جز بهشت نيست، 

پس آن را به غـير بهشت نفـروشـيد.
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پس از خلق یک اثر هنری دغدغه به نمایش درآمدن و دیده ش��دن 
 آن پیش می آید و هر اثر هنری در نهایت باید دیده ش��ود تا اندیشه 

زاده شدنش درک و مورد ستایش قرار گیرد.

 در 75 کیلومت��ری جنوب ش��هر » آنتوفاگاس��تا «- ش��یلی - واقع 
 در بیابان آتاکاما مجسمه ماسه ای به شکل دست به ارتفاع ۱۱ متر 

ساخته شده است.

 آدم های زی��ادی در دنیا هس��تند که دل ش��ان می خواهد 
نام ش��ان در کتاب رکوردها ثبت ش��ود و برای این که چنین 
 اتفاق��ی بیفتد، گاهی دس��ت ب��ه کارهای عجی��ب و غریب 

می زنند.
دیدن برنامه های تلویزیون��ی مورد عالقه خیلی اتفاق خوبی 
اس��ت و تقریبا همه ما دوس��ت داریم س��ریال های دوست 
داش��تنی مان را پش��ت س��ر هم ببینیم. اما در برخی موارد 
ش��رایط به ش��کلی پیش می رود که همین تلویزیون دیدن 
س��اده و دوس��ت داش��تنی بدل به اتفاقی دردناک و حتی 

خطرناک می شود.
افرادی مانند آلخاندرو فراگوس��و که 25 س��ال س��ن دارد، 
یکی از همین افراد اس��ت که روی زندگی خودش ریس��ک 
کرده تا بتواند رکورد تازه ای را در کت��اب گینس ثبت کند، 

 او توانس��ته 9۴ س��اعت بدون وقفه به تماش��ای تلویزیون 
بنش��یند. در حقیقت او رکورد این موض��وع را که به فردی 
اتریش��ی تعلق داشت و 92 س��اعت بود، دو س��اعت بهبود 

بخشیده است.
آلخاندور اهل نیویورک اس��ت و تلویزیون دیدن را یک روز 
جمعه ش��روع کرده و مجموع��ه ای از چند س��ریال را کنار 
دس��تش ق��رار داده و همه آن ه��ا را تا صبح روز سه ش��نبه 
 پش��ت س��ر هم نگاه کرده اس��ت، البت��ه در این می��ان از 
غذا خ��وردن هم غاف��ل نش��ده و رژی��م مدیتران��ه ای که 
 ان��رژی زی��ادی دارد را در برنام��ه کاری خ��ودش ق��رار 

داده است.
آلخان��دور درباره ای��ن تجربه می گوی��د: بع��د از این مدت 
تلویزیون دی��دن متوجه ش��دم که حرف ها درباره آس��یب 

رساندن این جعبه جادویی درست است و تماشای طوالنی 
 م��دت تلویزیون، مش��کالت فیزیک��ی برای فرد ب��ه وجود 

می آورد.
دکتری که آلخاندرو را بعد از این ماراتن معاینه کرده اس��ت 
از باال رفتن ضربان قلب و گشاد ش��دن مردک چشم هایش 

خبر داده است.
البته باید آلخاندرو را فرد خوش شانس��ی دانس��ت که اتفاق 
خطرناکی برای��ش نیفتاده، طی ج��ام جهان��ی فوتبال که 
در برزیل برگزار ش��د، ف��ردی در چین برای اینک��ه بتواند 
همه بازی ه��ا را ببیند، روزها و ش��ب های متوال��ی زیادی 
را بی��دار ب��ود و در نهایت ب��ه دلی��ل حمله قلبی ناش��ی از 
 دی��دن زی��اد تلویزی��ون و کم خواب��ی، دار فان��ی را وداع 

گفت.

رکورد ۹۴ ساعت تماشای بدون وقفه تلویزیون

نحوه  صحیح  استفاده
 از شوینده های طبیعی )2(

اسماء حسنی
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