
آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان 
 امور تداركات و انبارها

 ش��ركت توزيع برق اس��تان اصفهان در نظر دارد اق��ام مورد نياز خود به ش��رح ذي��ل را از طري��ق مناقصه عمومي 
 دو مرحله اي خريداري نمايد.
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مدت دريافت اسناد مناقصه : از روز يکشنبه مورخ 04/06 /95  تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 95/04/12 در 
قبال فيش بانکي به مبلغ يکصد هزار ريال واريز شده بحساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام 

شركت توزيع برق استان اصفهان
مدت تحويل پيشنهادات : از روز يکشنبه مورخ 95/04/13  لغايت ساعت 8/00  صبح روز سه شنبه مورخ 95/04/22 

محل تحويل پيشنهادات : اصفهان چهار باغ باال خيابان شريعتي دبيرخانه شركت توزيع برق استان اصفهان
تضامين مورد قبول : پيشنهاددهندگان مکلفند معادل مبلغ سپرده شركت در مناقصه را بصورت ضمانت نامه بانکي 
معتبر يا فيش واريزي به حساب جاري سپهر صادرات به شماره 0101673314007  بنام شركت توزيع برق استان 
اصفهان ارائه دهند . به پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي ترتيب اثر 

داده نخواهد شد. 
ساير توضيحات: 

1- هزينه درج آگهي مناقصه در صفحات  داخلي روزنامه هاي اصفهان امروز  و  زاينده رود بعهده برندگان مناقصه 
مي باشد.

2- مناقصه گران بايستي داراي تاييديه فني از توانير باشند. 
3- داوطلبان مي توانند جهت كسب اطاعات بيشتر با ش��ماره تلفن 13-36273011 داخلي  270 واحد مناقصات 

تماس حاصل نمايند.
 4- اس��ناد و م��دارك و اطاع��ات كام��ل  اي��ن مناقص��ه در  س��ايت  اينترنت��ي معام��ات تواني��ر ب��ه آدرس

http://tender.tavanir.org.ir   قابل دسترس��ي ميباش��د همچنين آگهي اين مناقصات در سايت پايگاه 
 ملي مناقصات ايران به آدرس  http://iets.mporg.ir و س��ايت شركت توزيع برق اس��تان اصفهان به آدرس

www.epedc.ir قابل دسترسي مي باشد. 
5- به پيشنهادات فاقد مهر و امضاء و يا مبهم و مشروط و مخدوش و يا بدون سپرده معتبر و يا الك گرفته شده با الك 

غلطگير و يا پيشنهاداتي كه پس از تاريخ تعيين شده واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

          

شركت فوالد مباركه اصفهان و شركاي تجاري خود در 
ماه مبارك رمضان و در هفته اطعام و اكرام با اختصاص 
مبلغ 20 ميليارد ريال كمك نقدي به ستاد ديه استان 
اصفهان، مقدم��ات آزادي تع��دادي از زندانيان جرايم 
غير عمد را رقم زدند تا به آغوش گرم خانواده هايشان 

بازگردند.
به گ��زارش خبرن��گار فوالد، دكت��ر بهرام س��بحاني 
 مديرعام��ل ش��ركت فوالدمباركه ضم��ن قدرداني از

 تاش هاي ستاد ديه در پيگيري آزادي زندانيان جرايم 
غير عمد اظهار داشت: ش��ركت فوالدمباركه هر سال 
در ماه مبارك رمضان و در ايامي كه مصادف با والدت 
كريم اهل بيت )ع( است مراسمي را تحت عنوان مراسم 
گلريزان برگزار مي كند و با همراهي شركت هاي طرف 
قرارداد اعم از مش��تريان، پيمانکاران و فروش��ندگان 
تجهيزات و مواد و قطع��ات در اين كار خداپس��ندانه 
شركت مي كند. س��بحاني افزود: همه در اين كار خير 
شريك هستيم. به راستي اش��خاصي كه به ناخواسته 
گرفتار زندان ش��ده اند هم خود و هم خانواده  هايشان 
اسير شده اند. در جامعه اي كه مشقات زندگي و فشار 
اقتصادي بيش از پيش خودنمايي مي كند، خانواده اين 
زندانيان شرايط به مراتب س��خت تري نسبت به خود 
زنداني دارند و وقتي صحبت از آزادي حتي يك زنداني 

مي شود اجر اين اقدام با ماديات قابل قياس نيست. 
مديرعامل ش��ركت فوالدمباركه با اش��اره به شرايط 
اقتصادي جامعه گفت: همه مي دانيم كه سال گذشته 
شركاي تجاري فوالدمباركه  شرايط سختي  را  پشت 
سر گذاشته اند  اما اين اطمينان را هم دارم كه در اين 
حركت خداپس��ندانه به خوبي همراهي خواهند كرد 
چراكه همه  بر اين باوريم كه  كمك در همين شرايط 
س��خت لذت بخش اس��ت. اين اقدام براي صنعتگران 
افتخاری مضاعف اس��ت چراكه عاوه بر ايجاد اشتغال 
براي جوانان كشور و جلوگيري از رواج فساد و بيکاري 

و نا امني، از اين طريق هم به جامعه كمك مي كنند.
س��بحاني ي��ادآور ش��د:  گلري��زان فوالدمبارك��ه 
امس��ال هم به روش س��ال هاي گذش��ته برگزار شد 
 و با مش��اركتي كه هم��ه اين عزيزان داش��تند مبلغي

 جمع آوري شد تا  تعدادي از زندانيان، از اين محل آزاد 
شوند. مديرعامل فوالدمباركه تصريح كرد: حركتي كه 
در فوالدمباركه تاكنون انجام شده، در كشور الگو بوده و 
شاهد آن هستيم كه در صنايع بزرگ و شهرهاي ديگر 
هم به تبعيت و الگو برداري از فوالدمباركه اين حركت 
همه س��اله انجام مي ش��ود و اميدواريم با مش��اركت 
 عمومي همه ش��ركت ها و افراد در اين مراسم، در رفع 
گرفتاري هايي ك��ه ناخواس��ته براي م��ردم به دليل 
 ش��رايط اقتصادي پيش آمده، ابعاد اين كمك بس��يار 

گسترده تر شود.
بنا بر اين گزارش، دكتر خسروي وفا رييس دادگستري 
اس��تان اصفهان نيز با تبريك هفته قوه قضاييه گفت: 

در اي��ن هفته ك��ه به ياد دكتر ش��هيد بهش��تي و 72 
 تن از ي��اران باوفايش هفت��ه قوه قضاييه  ن��ام گذاری 
شده است، خوشحاليم كه در كنار صنعتگران و خيرين 
گروه فوالدمباركه گردهم آمديم تا با كمك شما عزيزان 
بخشي از زندانيان جرايم غير عمد از بند زندان رهايي 
پيداكنند.  در سال هاي گذشته اقدام مهمي توسط شما 
عزيزان رقم خورده كه اين اقدام جمعي تاثير مثبت و 
 مناسبي در سطح جامعه داشته تا جايي كه اين حركت 
تکان دهنده به فوالدمباركه منتسب گرديده و برهمگان 
روشن اس��ت كه فوالدمباركه در اين كار خيرخواهانه 

استمرار را حفظ نموده است. 
 س��ال گذش��ته مبلغي كه توس��ط گروه فوالدمباركه

 جمع آوري ش��د معادل مبلغي بود كه از سوی  ديگر 
جشن ها كمك شد و اين جاي تحسين دارد.

رييس دادگس��تري اصفه��ان افزود: من ب��ر اين نکته 
تاكيد دارم كه مبالغ جمع آوري شده فقط براي آزادي 

زندانيان جرايم غير عمد هزينه مي شود. 
 اگرچ��ه ب��ه لح��اظ قض��ات ج��رم تعري��ف ش��ده و

 قانون گذار هم آن را مش��خصا عنوان كرده است ، اما 
برخي از افرادي كه در زندان ها هستند بنا بر مشکاتي 
درگير ش��ده اند كه در اصل با جرم به معناي حقوقي 
آن تفاوت دارد. البته الزم اس��ت به اين نکته هم اشاره 
كنم ك��ه همه دس��تگاه ها باي��د روي اينک��ه جرم در 
 جامعه كاهش يابد خ��ود را موظف به همکاري بدانند.  
جامعه شناسان نيز در بخش پيشگيري جرم وارد شوند 

و همه دركنار هم به كاهش تخلفات كمك كنيم. 
بس��ياري از تخلفاتي كه جرم ناميده مي شود ممکن 
اس��ت براي هريك از ما هم به وقوع بپيوندد كما اينکه 
بسياري از كساني كه به تازگي وارد زندان شده اند سال 

گذشته در كنار ما بودند.
خسروي وفا افزود: درخصوص زندانيان جرايم غيرعمد 
بايد كمك شود تا با فرهنگ س��ازي و مديريت، حجم 

آن كاسته شود. البته كمك خيرين در آزادسازي اين 
عزيزان انکارناپذير است اما بزرگترين خيرين اين اقدام 
شاكياني هستند كه از حق قانوني خود گذشت كرده و 
رضايت مي دهند،به طوری كه  حجم ديه اي كه توسط 
شاكيان بخشيده شده نيز بسيار زياد و قابل توجه است.

وي در ادامه با اشاره به تاكيد دستگاه قضا بر تامين نظم 
جامعه گفت: در سال گذشته دستگاه قضايي با كساني 
كه قصد داشتند در امنيت جامعه اختال به وجود آورند 
به شدت برخورد كرده و اين روند نيز ادامه دار خواهد 
بود.برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر، اراذل  و اوباش از 

اين نمونه هاست. 
بنا بر اين گزارش در ادامه گلريزان فوالدمباركه، سيد 
اسد اهلل جواليي رييس س��تاد ديه كل كشور با اشاره 
به آيات قرآن و اينکه نيک��وكار هيچ وقت حزن و اندوه 
ندارد گف��ت : اميدواريم ثواب اين كار خير كه توس��ط 
همکاران گروه فوالدمباركه برگزار ش��ده صدچندان 
باش��د. خوش��بختانه ش��ركت فوالدمبارك��ه در اين 
امر خير هرس��اله س��هيم بوده كه م��ن از همين جا از 
تمام  كاركن��ان و خيرين اين گ��روه كه م��ا را در اين 
 امر خداپس��ندانه همراه��ي كردند تش��کر و قدرداني

 مي كنم. وی ادامه داد: س��ال گذش��ته ب��ا كمکي كه 
فوالدمبارك��ه به س��تاد ديه داش��ت توانس��تيم 285 
 نف��ر از زندانيان جراي��م غيرعم��د را به كان��ون گرم 
خانواده شان بازگردانيم. اين گزارش حاكي است؛ اين 
جشن به همت روابط عمومي فوالدمباركه، با همکاري 
س��تاد ديه اس��تان و با حضور رييس كل دادگستري 
 استان  اصفهان، مديرعامل ستاد ديه كشور، مديركل 
زندان هاي اس��تان اصفهان، مدير عامل، مش��اورين، 
معاونين و مديران ش��ركت فوالدمبارك��ه و جمعي از 
مديران عامل و نمايندگان ش��ركاي هم��کار تجاري 
فوالدمباركه در محل مجموع��ه فرهنگي باغ فردوس 

فوالدمباركه برگزار شد.

گلريزان 20 ميليارد ريالي شركاي تجاري فوالدمباركه
 براي آزادي زندانيان جرايم غير عمد

صرفه جويی كنيد
تا آب جيره بندی نشود
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خانه های تاريخی اصفهان
باز سازی می شوند

ريزگرد ها
خرده شيشه دارند!

12

اقتصاد هنر در تئاتر اصفهان 
مورد توجه قرار گيرد

با هدف خروج از ركود در چهارمحال و بختياری رونمايی شد:

طرح های جديد پرداخت تسهيالت 
بانک مسکن

7

منصوری آرانی:

تاب مقابله عربستان در برابر ايران 
بيش از چند روز نخواهد بود

2

زيرساخت های بسته بندی ميوه در 
اصفهان فراهم نيست

3

كره شمالی آن قدرها هم بد نيست!

2

اقدام وزارت نشين ها برای مقابله با قراردادهای ميلياردی؛

 برخورد قاطعانه، لطفا !

13

3

وزارت ورزش و جوانان برای پيدا كردن راهکاری جهت 
جلوگي��ری از قرارداده��ای ميلياردی اق��دام جديدی 
را ش��روع كرده است. رس��انه ای ش��دن قراردادهای 
ميلي��اردی برخ��ی ورزش��کاران با واكن��ش هايی در 
س��طح جامعه به خصوص خانواده ورزش همراه ش��د 
و به اعتقاد بس��ياری، اين قرارداده��ا عاملی برای بروز 
فساد خواهد بود. حال اين سوال پيش می آيد كه چه 
 ارگانی مس��ئول نظارت بر قراردادهايی اس��ت كه اكثر
  آن ه��ا در باش��گاه ه��ای نيم��ه دولتی و ب��ا هزينه

 بي��ت المال بس��ته می ش��ود؟ به اعتقاد بس��ياری از 
كارشناسان و پيشکسوتان ورزشی، متولی ورزش كشور 
باي��د قاطعانه و به صورت جدی ب��ه بحث قراردادهای 
باش��گاه های دولتی و نيمه دولت��ی ورود و از پرورش 
»بازيکنانی گران قيمت و بدون س��طح فنی مطلوب«  
جلوگيری كند. بر همين اساس وزارت ورزش و جوانان 
ت��اش می كند ب��ا پيدا ك��ردن راهکاره��ای قانونی، 
وضعيت ورزش��کاران و قهرمانان را بهبود بخش��د و در 
عين حال با اقداماتی نظير ش��فاف سازی قراردادها به 
خصوص در رش��ته فوتبال، كانال های ايجاد فس��اد را 
ببن��دد. در اين رابطه و با اين س��وال كه جلوگيری از 
بس��تن قراردادهای ميلياردی با هزين��ه بيت المال تا 
چه اندازه ورزش را برای رسيدن به فضايی سالم ياری 
می كند، با پيشکس��وتان اين رش��ته همراه شديم. به 
اعتقاد محمد پنجعلی بازيکن اسبق پرسپوليس و تيم 
ملی فوتبال ايران كه سابقه بازی برای باشگاه های برق 
تهران، فتح تهران، ابومس��لم، پرس��پوليس و تيم ملی 
فوتبال ايران را در كارنامه خود دارد، ورود نهاد نظارتی 
به بحث قراردادهای بازيکنان برای جلوگيری از فس��اد 
امری ضروری است. وی در گفت وگو با پايگاه خبری...
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رسيدن شوک انگليسی به بازار طال؛

بازار طالی اصفهان  ركورد زد
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 روزنامه انگلیس��ی »اکسپرس«، با انتش��ار گزارشی، نام کش��ورهایی را که
 دارایی های داعش را در بانک های خود نگهداری می کنند، اعالم کرد.روزنامه 
»اکسپرس« با استناد به گزارش یک مرکز پژوهشی اسرائیلی نوشت که بیشتر 
 دارایی های داعش، از 4 س��ال پیش، در بانک های قط��ر و ترکیه نگهداری

 می شود و این دو کش��ور، از گروه های تروریس��تی مانند داعش، القاعده، 
 بوکو ح��رام و جبهه النص��ره حمایت م��ی کنند.ای��ن روزنامه با اش��اره به

گزارش های مراکز مبارزه با تروریس��م تأکید کرد کرد که تنها راه شکست 
داعش خشکاندن منابع مالی آن است.بر اساس گزارش »اکسپرس«، داعش 
در آغاز منابع مالی هنگفتی در اختیار داشته است، اما اکنون حمالت هوایی 
گسترده علیه تاسیسات نفتی اش بیش��تر ظرفیت تولید نفت این گروه را از 
میان برده است. »اکسپرس« افزود که گروه تروریستی داعش اکنون تالش 
می کند ده ها میلیون دالر منابع مالی مورد نیاز خود برای ادامه برداشت نفت 

را به دست آورد.

یک روز پس از سخنرانی سید حس��ن نصر اهلل درباره نبرد سرنوشت ساز 
سوریه، اخباری درباره آغاز عملیاتی گسترده در شمال این کشور منتشر 

شده است.
به گزارش روزنامه »رای الیوم«، برخ��ی منابع در حلب اعالم کرده اند که 
ارتش سوریه و هم پیمانانش، بامداد شنبه، عملیات خود را برای محاصره 
عناصر مسلح در محله های شرقی حلب آغاز کرده اند. این حمله گسترده 

با هدف بیرون راندن کامل تروریست ها از شهر حلب آغاز شده است.
در همین حال، س��تاد اطالع رس��انی جنگی، وابس��ته به ارتش سوریه، 
 از کش��ته و زخمی ش��دن ش��ماری از عناصر مس��لح در حمل��ه هوایی 
جنگنده های سوری به مواضع این عناصر در جاده کشتزارهای »المالح«، 
جاده »الکاستیلو«، شهر »حریتان« و منطقه »اللیرمون« در ریف شمالی 

شهر حلب خبر داد.
براساس اطالعات رس��یده، نیروی هوایی و توپخانه ارتش سوریه مواضع 
و مکان های تجمع عناصر مس��لح در محله »بنی زید« در ش��هر حلب را 
هم هدف قرار دادند که در نتیجه آن، عناصر مس��لح بعد از تحمل تلفات 
زیاد مجبور به عقب نشینی شدند.این اطالعات همچنین حاکی است که 
نیروی هوایی روسیه و سوریه چند موضع »جبهه النصره« و »جنبش احرار 
الشام« را در روستای »تل مصیبین«، در ریف شمالی شهر حلب، بمباران 
 کردند. این ام��ر همزمان با حمله به مواضع عناصر مس��لح در روس��تای

 »کفر جوم«، در ریف شرقی شهر حلب، روی داد.
این رویدادها چند س��اعت بعد از سخنرانی س��ید حسن نصراهلل دبیر کل 
حزب اهلل لبنان صورت گرف��ت. او تاکید کرد: »نبرد در اس��تان حلب در 
شمال سوریه نبرد راهبردی و بزرگ سوریه است«.دبیرکل حزب اهلل وعده 
افزایش ش��مار نیروهایش در این نبرد را داد و به طور تلویحی به تشدید 

عملیات در مرحله آینده اشاره کرد.

طی روزهای گذش��ته متن��ی در فضای مجازی دس��ت به دس��ت 
می ش��د که در آن حرف از پرداخت های نامتعارف بود؛ طبق ادعای 
مطرح ش��ده در این متن، دریافت کننده این ارقام از مقامات ارش��د 
سپاه پاس��داران هستند.س��ردار »رمضان شریف« مس��ئول روابط 
عمومی س��پاه در گفت وگو با رس��انه ها، این ارقام را تکذیب کرد و 
غیرواقعی دانست. او که نامش در فهرس��ت شایعات بود، با شنیدن 
رقم ادعایی دریافتی درب��اره خودش، گفت: »اگ��ر معذوریت های 
حفاظتی نبود، حتما فیش حقوقی خودم را منتشر می کردم تا رقم 

واقعی را ببینید.«
سردار »شریف« در ادامه گفت: »س��پاه همواره با حساسیت نسبت 
به افزایش حقوق کارکنان خود تصمیم گی��ری می کند«. او درباره 
پرداخت های س��پاه به ذک��ر خاط��ره ای از زمان انتصاب س��ردار 
»جعفری« به فرماندهی کل س��پاه پرداخت: »چندین س��ال قبل 
که س��ردار جعفری فرمانده کل سپاه ش��دند، بحث تجدید نظر در 
 پرداخت ه��ا و حقوق ه��ا مطرح بود که ایش��ان در جم��ع دو هزارو 
٥٠٠ نفری از فرماندهان س��پاه گفتند از زیباترین جلوه های سپاه 
این بوده که فرماندهان و افس��ران و کارکنان حقوقی نزدیک به هم 
می گرفتند و به هیچ وجه قانع نمی ش��ویم که حق��وق رده های باال 

نسبت به رده های پایین تر افزایش یابد«.
سردار »ش��ریف« همچنین دریافت های کارکنان سپاه را نسبت به 
سایر نیروهای مسلح ازجمله »ناجا«، »ارتش« و »وزارت دفاع« کمتر 

اعالم کرد. به گفته او »این امر با اراده خود فرماندهان سپاه است.«
مس��ئول روابط عمومی س��پاه ادامه داد: »البته به صورت طبیعی 
س��نوات و جایگاه افراد در درصد افزایش حقوق، نقش دارد که این 
درصدها هم کم است«. سردار »شریف« مسئول روابط عمومی سپاه 
پاس��داران، همچنین درباره فیش های حقوقی اخیر برخی مدیران 
که در رسانه ها منتشر و به آن پرداخته ش��ده، گفت: »در شرایطی 
که مردم با مشکالت اقتصادی روبه رو هس��تند، از این فضاسازی ها 
درباره فیش های حقوقی این طور حس می ش��ود که این موضوع به 
دعواهای سیاسی کشیده است«.وی ادامه داد: »فارغ از اینکه در این 
دولت بوده یا دولت دیگر، می توان گفت این موضوع برای لطمه زدن 
به اعتبار نظام بوده؛همان طورکه مقام معظم رهبری گفتند، موضوع 
فیش های حقوقی تهاجم به ارزش ها و آرمان های انقالب اس��ت«. 
مسئول روابط عمومی س��پاه با بیان اینکه »به نظر می رسد در این 
موضوع طرفی��ن بیش از اندازه ب��ه آن می پردازن��د«، گفت: »البته 
با کس��انی که تخلف کرده اند بای��د برخورد و پول ها ب��ه بیت المال 
بازگردانده شود اما با این قضیه فیش ها می خواهند اعتماد مردم به 

نظام را از بین ببرند«.
 وی افزود: »مطمئن باشید ما به عنوان پاسداران، صددرصد همراه 
کسانی هستیم که با پرداخت های نجومی مبارزه می کنند تا شاهد 

چنین اعداد و ارقامی نباشیم«.

با رای مثبت م��ردم بریتانیا به همه پرس��ی خ��روج از اتحادیه اروپا، 
اکنون س��واالت و ابهامات زیادی در خصوص وضعیت آینده بریتانیا 
در قاره اروپا مطرح می ش��ود.روز جمعه مشخص شد که ٥1/9درصد 
مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رای داده اند و 48/1 درصد نیز 

خواستار ادامه عضویت در این اتحادیه بوده اند. 
پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که به برکس��یت معروف اس��ت 
دیوید کامرون نخست وزیر این کشور اعالم کرد که تا پایان ماه اکتبر 
از س��مت خود کناره گیری خواهد کرد. این امر س��بب شده است تا 
ش��ایعاتی مبنی بر انتخاب جایگزین کامرون در رسانه های مختلف 
جهان مطرح ش��ود. اطالعات موجود حاکی از این اس��ت که از میان 
گزینه های موجود »بوریس جانسون« شهردار سابق لندن و »مایکل 

گاو« از شانس بیشتری برای جانشینی کامرون برخوردارند.
نخستوزیرانگستانچگونهانتخابمیشود؟

نخس��ت وزیر انگس��تان معموال توس��ط ملکه انتخاب می ش��ود، اما 
ملزم اس��ت تا در ابتدا رهبری حزب خود را به دس��ت آورد تا از این 
طریق حمایت اکثری��ت نمایندگان مجلس عوام را به همراه داش��ته 
 باش��د.در زیر به معرفی این دو گزینه احتمالی برای تصاحب پس��ت 

نخست وزیری انگلستان می پردازیم.
بوریسجانسون

جانسون عالقه مندی خود را به پذیرش پست نخست وزیری انگلستان 
اعالم نموده و امیدوار اس��ت تا با وجود تعدادی زیادی از نمایندگان 

مجلس این کشور رهبری محافظه کاران را به دست آورد.
شهردار سابق لندن و رهبر حمایت از کمپین خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا خیلی زود و تنها پس از گذشت یک سال از شروع شایعات خروج 
این کشور پیش��تازی خود را برای جانش��ینی دیوید کامرون نمایان 

ساخت.
به احتمال زیاد جانسون در لیست اصلی نمایندگان حزب خود قرار 
می گیرد زیرا با توجه به نقش��ی که وی در پیاده سازی برنامه خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا به نیاب��ت 13٠ نماینده محافظه کار مجلس 
این کشور داش��ت نمی توان قدرت فعلی و نفوذ وی را نادیده گرفت. 
جانس��ون همواره تمایل خود را برای کس��ب منصب نخست وزیری 

اعالم کرده است.
مایکلگاو

 مایکل گاو وزیر دادگس��تری انگلس��تان گزینه دوم تصاحب پس��ت 
نخست وزیری محسوب می ش��ود. وی که با دیوید کامرون و جورج 
آزبورن وزیر دارایی انگس��تان رابطه بس��یار صمیم��ی دارد همواره 
تمایل خود به پذیرش مقام نخس��ت وزیری را تکذیب کرده، اما طی 
نظرس��نجی که اخیرا توس��ط محافظه کاران صورت گرفته است در 

موقعیت مناسبی برای اشغال این سمت در ماه های اخیر قرار دارد.
گاو سیاستمدار شناخته شده ای است و موفق شده تا حمالتی را که 
نسبت به حزبش انجام شده خنثی ساخته یا فشار آنها را کاهش دهد با 
این وجود برخی از هم حزبی هایش نگران این موضوع هستند که او به 
اندازه کافی، در سطح کشور شناخته شده نیست تا بتواند در انتخابات 

کشوری پیروز شود.

رس��انه های مختلف خب��ری ای��ن روزها به انتش��ار 
اخباری عجی��ب  و غریب از درون کره ش��مالی عادت 
کرده اند. چن��د وقت پیش ب��ود که برخی رس��انه ها 
 خبر دادند مردان کره ش��مالی از این به بعد مجبورند

 مدل مویی مش��ابه با م��دل موی رهبر کره ش��مالی 
داشته باشند.

به گزارش »فردانیوز«؛ مطابق این خبر دستورالعملی 
کشوری صادر ش��ده بود که همه را موظف می کرد با 
مدل موی کنونی خ��ود خداحافظی کرده و یک مدل 

موی خاص را جایگزین آن کنند.
هیچ ک��س از ش��نیدن این خب��ر درباره کره ش��مالی 
خوش��حال نش��د، اما واقعا این ای��ده احمقانه چگونه 

منتشر شد؟
مثال بی بی س��ی با انتش��ار این خبر به وبالگی استناد 
کرده بود که اکثر مطال��ب آن به روزنام��ه تایمز کره 
 نس��بت داده ش��ده اس��ت. این روزنامه توسط کشور

 کره جنوبی )دش��من قدیمی کره ش��مالی( به زبان 
انگلیسی منتشر می شود.

تایمز کره هم این خبر را از رادیو آسیای آزاد نقل کرده 
بود که توسط دولت آمریکا راه اندازی شده است. این 
رادیو در وب س��ایت خود به نقل از برخ��ی منابع آگاه 
نوشته بود که شنیده می شود به پسران دانشجو در این 
کشور دستور داده  شده مدل مویی شبیه به رهبر این 

کشور داشته باشند.
آدام تیلور خبرن��گار آمریکایی در 
این زمینه می نویس��د: م��ن با هر 
کارشناس مس��ائل کره شمالی که 
صحبت کردم اعتقاد داشت که بعید 
است این خبر صحت داشته باشد. 
آندره آبراهامیان مدیر اجرایی یک 
شرکت تاری سنگاپوری در همین 
زمینه به من گف��ت: »به نظرم این 
خبر را هم باید به فهرس��ت اخبار 
س��اختگی مضح��ک درب��اره کره 

شمالی اضافه کنیم.
م��ن همی��ن هفت��ه پی��ش ک��ره 
ش��مالی بودم و هر کس مدل موی 
خاص خود را داش��ت.« در همین 
زمینه س��ایت دیده بان اخبار کره 
ه��م در مطلب��ی نوش��ته ب��ود که 

بازدیدکنن��دگان متع��ددی که از کره ش��مالی طی 
روزهای اخیر دیدن کرده اند به ما گفته اند خبر مذکور 
به  هیچ  وجه صحیح نیست! آیا همه اینها به این معنی 

است که خبر رادیو آسیای آزاد دروغ بوده است؟ لزوما 
نه. واقعیت این اس��ت که منابع خبری م��ا درباره کره 
شمالی بس��یار اندک هس��تند. از این  رو باید به همه 

خبرهای از این  دست به دیده تردید نگاه کنیم.
ع��الوه ب��ر اینه��ا، خب��ری نیز 
منتشر ش��ده بود که کره شمالی 
دستورالعملی برای آرایش موها 
ص��ادر و 28 مدل م��وی مجاز را 
اعالم کرده است. جالب است که 
با وجود انتش��ار این خبر در سال 
2٠14 برخی از کانال های تلگرام 
ایرانی چند روز پیش آن را دوباره 

منتشر کردند.
آدام کاتکارت تاریخ دان دانشگاه 
لی��دز انگلیس در همی��ن زمینه 
می گوید: واقعیت این اس��ت که 
هیچ حکم مکتوبی در این زمینه 

وجود ندارد.
 البته بس��یاری از جوانان طرفدار 
رهبر کره ش��مالی تمای��ل دارند 
موهای خود را شبیه به او کنند. با پیگیری این خبر از 
منبع اصلی انتشار آن می توان پی برد که این راهنمای 
مدل مو نه از سوی رهبر ش��مالی صادر شده است و نه 

موضوعی اجباری بوده بلکه مردم صرفا تشویق شده اند 
که از این مدل موها برای خود استفاده کنند.

 داس��تان دیگری که درباره کره ش��مالی گفته  شده، 
حتی از مس��ئله مدل موه��ای مردم جالب تر اس��ت. 
احتماال شما هم خبر دس��تور رهبر کره شمالی برای 
خ��وردن عمویش توس��ط یک س��گ را ش��نیده اید. 
رس��انه های متع��دد خبری ک��ه از اعتب��ار باالیی نیز 
برخوردارن��د ای��ن خب��ر را به نق��ل از ی��ک روزنامه 

سنگاپوری منتشر کرده بودند.
پس  از آن مشخص شد که این روزنامه خود از یک منبع 
خبری چینی خبر را نقل کرده ک��ه همواره در انتهای 
رده بندی اعتبار اخبار قرار داش��ته است. این روزنامه 
چینی هم خبر خود را بر پایه  یک توییت منتشر کرده 
بود که صاحب آن به انتش��ار اخبار هجوآمیز معروف 

است.
واقعیت این اس��ت که به دلیل نبود رسانه های متعدد 
در کره ش��مالی، نبود دسترسی وسیع به وضعیت این 
کشور و محدودیت های وضع ش��ده در آنجا، نمی توان 
اخبار دقیق و به لحظه ای درباره آن منتشر کرد و همین 
موضوع باعث شده کوچک ترین شایعه، حتی اگر کامال 
احمقانه باشد، به سرعت بین رسانه های خبری منتشر 
و به خبری تبدیل شود که گویی از ابتدا دارای صحت 

و اتقان بوده است.

بانکهایکدامکشورهامیزبان
پولهایداعشاست؟

آیانبردسرنوشتسازیکهنصراهلل
وعدهدادهبود،آغازشد؟

مسئولروابطعمومیسپاه:

حقوقهایباالدرسپاه
واقعیتندارد

گاویاجانسون؛کدامیکجانشین
کامرونمیشوند؟

خبراخبارجهان

بینالمللی

چرارسانههاتمایلبهانتشاراخباراحمقانهوخیالیازکرهشمالیدارند؟

کره شمالی آنقدرها هم بد نیست!

 روزنام��ه س��عودی » ع��کاظ« در  مقال��ه ای تح��ت عن��وان 
» آیت اهلل اوباما ؛ داستان عاش��قانه تهران« سیاست های باراک 
 اوباما ریی��س جمهور آمری��کا در قب��ال ایران و ب��ی توجهی و

 کم میلی او به اتحاد سنتی با عربستان را مورد انتقاد قرار داد. 
 به گ��زارش انتخاب ب��ه نق��ل از پایگاه خب��ری » بری��ت بار« 
محمد السعید نویسنده این مقاله مدعی شد جمهوری اسالمی 
ایران از ویژگ��ی ها و ش��خصیت » رمانتی��ک « رییس جمهور 
آمریکا در جهت بلند پروازی های هس��ته ای خود بهره برداری 
می کند.به نوشته السعید پس زمینه آکادمیک و حقوقی رییس 
جمهور آمری��کا به همراه ای��ن واقعیت که او به واس��طه رنگین 
پوس��ت بودن عضوی از اقلیت نژادی جامعه آمریکا بوده، سبب 
شد ش��خصیت او بر خالف مشخصات س��نتی و پذیرفته شده 
رؤسای جمهوری سابق آمریکا شکل بگیرد.  به نوشته السعید : 
اوباما به کشورهایی که تجربه انقالب داشته اند ، باور دارد و این 
کشور ها را به قلب و روح خود نزدیک تر می داند تا کشورهایی 
 که قرن هاس��ت تحول سیاس��ی بزرگی نداش��ته ان��د و آنها را 

ملت های دارای ثبات می خوانیم.  ب��ه نظر نگارنده مقاله عکاظ 
اوباما معتقد است ایران یک الگوی موفق در انقالب مردمی است 
که می شود به واسطه همین انقالب روابط را با آن بهبود بخشید. 
او بر اساس یک رویای بی اساس و دس��ت نیافتنی معتقد است 
می توان با ایران وارد تعامالت نزدیک شد و  این کشور را به یک 
انقالب دموکراتیک تغییر داد. این  دیدگاه رومانتیک ایران درباره 
ایران است. بنا بر مدعای این نویسنده سعودی مقامات  وزارت 
خارجه ایران پشت اوباما سوار شده اند و به او اینگونه القا کردند 
که ایران قربانی زیاده خواهی های غرب بوده است و به ارزش های 
دموکراسی و حمایت از حقوق بشر کامال پایبند است.  به نوشته 
الس��عید : »تمام لیبرال های جهان، مانند اوبام��ا، از ایدئولوژی 
لیبرال حمایت می کنند، آنها هنوز هم چشمان خود را به اقدامات 
ریاکارانه مانند آنچه ایران انجام می دهد تا در قدرت باقی بماند، 
می بندند.«  بنا بر مدعای عکاظ : نکت��ه خطرناک درمورد اوباما 
آنجاست که وی معتقد است شورای امنیت ملی می تواند کمک 
کند انقالب��ی دموکراتیک در ایران پابرجا بمان��د، حتی اگر این 

موضوع به قیمت جان ده ها میلیون انسان بی گناه تمام شود. بنا 
بر مدعای عکاظ : » نزدیکی ایران به آمریکا با در اختیار قرار دادن 
اطالعاتی از القاعده و دیگر گروه های تروریستی به واشنگتن آغاز 
شد. ایران حتی جان فرماندهان ارزشمند خود را فدا کرد تا نشان 
دهد در حال مبارزه با تروریسم است.«  عکاظ به ایرانیان بانفوذ و 
ثروتمند خارج از کشور اشاره کرد و مدعی شد: »فقط ده ها هزار 
نفر از این ایرانیان بانفوذ و ثروتمند در واشنگتن زندگی می کنند. 
آنها اختالفات سیاس��ی خود را کنار گذاش��ته اند تا در راستای 
حفظ منافع ای��ران قدم بردارند و با وجود اختالفات سیاس��ی با 
 حکومت ایران تبدیل به البی های ایران در آمریکا ش��ده اند.«

بنا بر مدعای عکاظ :  این افراد البی قدرتمندی تشکیل داده اند و 
با کمک گرفتن از رسانه های آمریکایی و به ویژه با کمک وزارت 
خارجه آمریکا، عربس��تان را که دارای منافع ثابت شده ای برای 
واش��نگتن بود، کنار زدند. آنها شخصیت»مال اوباما « را پناهگاه 
امنی برای تحقق بخش��یدن به منافع مورد نظر خ��ود )ایران( 

دیدند.

نشنال اینترست اذعان کرد آمریکا برای مقابله با نیروهای 
دریایی چین، روس��یه و ایران، باید نیروهای خود را تقویت 

کند.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، نشنال 
اینترس��ت در گزارشی نوش��ت: ایران، روس��یه و چین سه 
قدرتی هستند که در سال های اخیر نیروی دریایی آمریکا 
را به چالش کش��یدند. این قدرت های رقیب روز به روز به 
تهدید بزرگ تری برای آمریکا در عرصه نبرد دریایی تبدیل 
می ش��وند. نیروی دریایی آمریکا از سال 1991 تا کنون با 

چنین چالشی مواجه نشده بود.
دریاساالر »فیلیپ دیویدسون« مقام ارشد نیروی دریایی 
آمریکا، در س��خنرانی خود در مرکز مطالعات استراتژیک 
و بین المللی در واش��نگتن اظهار کرد: »رویکرد عملیاتی 
ایران، روس��یه و چین به طور قطع، انکار قدرت آمریکا در 
عرصه دریاس��ت. ما در یک دهه اخیر در ح��وزه دریایی با 
چالش هایی مواجه شدیم؛ درحالی که پیش از این قدرت 
بالمنازع در حوزه دریایی بودیم. بنابراین باید تالش کنیم 

تا به جایگاه سابق بازگردیم.«
در ادامه ای��ن مطلب آمده اس��ت: نیروی دریای��ی آمریکا 
 در تالش اس��ت به جایگاه س��ابق خود در دری��ا بازگردد و

 قابلیت های خود را برای جنگیدن در عرصه دریا باال ببرد. با 
این وجود، باید این نکته را در نظر گرفت که نیروی دریایی 
آمریکا از قابلیت های ویژه ای برخوردار اس��ت. یکی از این 

قابلیت ها، ش��بکه یکپارچه و هماهنگ دریایی اس��ت که 
امکان به اشتراک گذاری اطالعات هدف را میان هواپیماها، 
کش��تی ها و دیگر تجهیزات نیروی دریای��ی آمریکا فراهم 

می کند. 
نشنال اینترس��ت نوش��ت: عالوه بر این، این نظام، قدرت 
شلیک را در سطح بسیار وسیع تری باال می برد. همچنین 
نظام دفاع در برابر موشک های بالستیک و همچنین تسلط 
باال بر گس��تره دنیای زیر آب، از دیگ��ر ویژگی های نیروی 

دریایی آمریکاست. 
 نش��نال اینترس��ت در انتها نوش��ت: با وجود قابلیت های

 غیر قابل انکار آمریکا در حوزه دریایی، باید این نکته را در 
نظر گرفت که ق��درت های رقیب نیز قابلی��ت های باالیی 
دارند و نیروی دریایی آمریکا ب��رای مقابله با آنان باید خود 

را تقویت کند.

وبگاه آمریکایی »دیلی بیست« در یادداشتی از نامه سرهنگ 
س��عودی »فارس بن س��یف الحربی« یکی از مشاوران ملک 
سلمان پادش��اه عربس��تان خطاب به او پرده برداری کرد. در 
بخشی از نامه این سرهنگ سعودی خطاب به پادشاه عربستان 
پیش��نهاد حمله به ایران آورده شده و گفته شده است: »دفاع 
کافی نیس��ت. باید ظرفیت حمله به زیرس��اخت های نفتی و 
گازی ایران را به دست آوریم. برای این کار باید از فارس ها یاد 
گرفته و موشک های ضدکشتی مستقر در ساحل و موشک های 
بالستیک بیشتر برای تهدید زیرساخت های آنها و اشاعه قدرت 

از ساحل هایمان اختیار کنیم.«
در همین رابطه عباس��علی منصوری آرانی عضو کمیس��یون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم و همچنین  »وابسته 
نظامی س��ابق ایران در عربس��تان« در گفت و گو ب��ا میزان با 
 بیان اینکه تحلیل نوش��ته های »فارس بن سیف الحربی« در

 نامه ای که به پادشاه عربس��تان نوشته از دو بعد خارج نیست 
 اظهار کرد: این س��رهنگ یا بر اث��ر فش��ارهای تکفیری ها و 
یهودی ها این حرف ها را بیان کرده یا آنکه هدفش مباح کردن 
و قبح شکنی همکاری با صهیونیست ها در سرزمین عربستان 
است.وی افزود: مسلما یک س��رهنگ که دوره های نظامی را 
طی کرده باش��د با برآوردهای نظامی آشناست و می داند که 
عربستان در مقابله با جمهوری اسالمی ایران، برآورد بسیار 
پایین تری دارد و اساسا در مخیله آنها اقدام علیه ایران آن 
هم از نوع »پیش دستانه و شروع کننده« هرگز نمی گنجد.

منصوری آرانی با بی��ان اینکه ما باید حاکمیت س��عودی را از 
مردم آن تفکیک کنیم تصریح کرد: آنچه که اکنون در سرزمین 
عربستان می بینیم این اس��ت که حاکمیت آل سعود از سوی 

خود مردم هم قابل قبول نیست.
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با اش��اره به اینکه بیان اینگونه مطالب از سوی سرهنگ های 
س��عودی را نمی توان جدی برش��مرد چراکه آنه��ا اطالعات 
 ابتدایی نظامی را نیز ندارند تاکید کرد: س��عودی ها به خوبی

 می دانند ک��ه تاب مقابل��ه آنه��ا در برابر نیروهای ب��ا انگیزه 
جمهوری اسالمی ایران که به تجهیزات و تسلیحاتی فوق العاده 
مدرن به ویژه موشک های دوربرد بومی متکی هستند، بیش 
از چند روز نخواهد بود. منصوری آرانی در پایان خاطرنش��ان 
کرد: جمهوری اسالمی ایران 
هرگ��ز عملی��ات پیش 
دس��تانه ای را انج��ام 

نخواهد داد.

روسیه،چینیاایران

کدامیکدرمقابلنیرویدریاییآمریکاپیروزمیشود؟
منصوریآرانی:

تابمقابلهعربستاندربرابرایرانبیشازچندروزنخواهدبود

روزنامهسعودی:

وقتیاوبامابهایرانسواریمیدهد

نگاه

واقعیت این است 
که به دلیل نبود 

رسانه های متعدد 
در کره شمالی، نبود 

دسترسی وسیع به 
وضعیت این کشور 

و محدودیت های 
وضع شده در آنجا، 

نمی توان اخبار دقیق 
و به لحظه ای درباره 

آن منتشر کرد
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قیمت س��که پس از مدت  ها درجا زدن و افت، روز یکش��نبه 
شاهد رشد دو رقمی بود و با افزایش 60 دالری که اونس در روز 
قبل در بازارهای جهانی به خود دید، قیمت سکه نقدی امروز 
با 28 هزار تومان رشد، به یک میلیون و 56 هزار تومان رسید.

اولین هفته تیرماه که با اتفاقات مهمی در سطح اقتصاد جهانی 
هم زمان ش��ده، برای بازاره��ای مالی اصفهان ب��ا تالطم  های 
فراوانی همراه بود. پنج  شنبه هفته گذشته، خروج انگلستان از 
اتحادیه اروپا، به همه  پرسی گذاشته شد و 53 درصد از مردم 
این کشور، رأی به خروج دادند که اثرات قابل توجه این اتفاق 

بر بازارهای مالی، به درون کشور نیز کشیده شد.
 روز یکش��نبه ش��اهد افزای��ش عرضه ه��ا در ب��ورس، رش��د

خیره  کنن��ده ط��ال و درج��ا زدن دالر بودیم. ف��ارغ از بحث 
انگلس��تان، مهم ترین خبرهای امروز، به صدور مجوز انتشار 
300 میلیارد تومان اوراق رهنی و تکانه  ه��ای مثبت در بازار 

مسکن اختصاص داشت.
هیجان چهارشنبه فروکش کرد

در پی تصمیم دور از تصور مردم انگلستان، بازارهای مالی در 
کل دنیا به شدت با تالطم مواجه شده و ارزش یورو و پوند در 
 برابر دالر به س��رعت افت کرد. اوضاع بورس های بین  المللی

به طور کامل منفی شد و در برخی کشورها نظیر کره  جنوبی، 

کار به تعطیلی بازارها کشید.
سهام نمادهای بانکی در آلمان، بیش از 20 و در یونان، بیش 
 از 30 درصد افت کردند و قیمت کاالهای اساس��ی نیز با افت

توجه برانگیزی مواجه شد؛ بر همین اساس، بازار بورس ایران 
نیز با تردید بیش از حد، درخصوص اثرات خروج انگلستان از 
یورو بر اقتصاد ایران آغاز شد و از همان دقایق ابتدایی، کاهش 

هیجان خرید در مقایسه با روز قبل، قابل مشاهده بود.
در معام��الت یکش��نبه، تالش  ها ب��رای مثبت نگاه داش��تن 
نمادهای گروه خودرو بی نتیجه ماند و در س��اعت معامالت، 
س��ایپا در مح��دوده صفر و ایران خودرو، منفی بس��ته ش��د. 
بیشترین حجم معامالت در س��ایپا با 103 میلیون سهم ثبت 
شد و ارزش معامالت، در مجموع به 320 میلیارد تومان رسید.

افت یورو و تقویت پون��د در بازارهای جهان��ی، منجر به افت 
قیمت فلزات اساسی شد و در پی آن، فوالد مبارکه نیز که روز 
قبل با صف خرید معامالت را به پایان رسانده بود، منفی شد و 
نتوانست از مقاومت 120 تومانی خود بگذرد. در سایر نمادهای 
فلزی، از جمله ذوب آهن نیز عرضه  ها ش��دت گرفت و شاهد 

تشکیل صف فروش در این نماد بودیم.
 رکورد زنی سکه

 قیمت س��که پس از مدت  ها درجا زدن و افت، یکش��نبه رشد

دو رقمی به خود دید و ب��ا افزایش 60 دالری که اونس در روز 
قبل در بازارهای جهانی به خود دید، قیمت سکه نقدی با 28 

هزار تومان رشد، به یک میلیون و 56 هزار تومان رسید.
کارشناس��ان طال معتقدند قیمت طالی جهان��ی، با اتفاقات 
مذکور از حالت خنثی در آمده و مس��تعد نوسان شده که این 
حالت، موجب افزایش تمایل معامله  گران پرریسک در بازار و 

افزایش حجم معامالت خواهد شد.
در بازار آتی نیز هیجان  ها افزایش یافت و قیمت سررسیدها، 
بین 35 تا 40 هزار تومان رش��د را تجربه کرد. بیشترین رشد 
 قیمت در سررس��ید دی ماه، ب��ا 40 هزار تومان ثبت ش��د و

هم اکنون بیشترین قیمت نیز در این سررسید، با یک میلیون 
و 100 هزار تومان ثبت شده است.

 بی تفاوتی ارزی
بازار ارز اما واکنشی به اتفاقات مهم اروپا نشان نداد و با وجود 
تقویت 10 درصدی دالر در برابر سایر ارزها در روز شنبه، روز 
یکشنبه قیمت دالر تغییری نداشت و در 3 و 467 تومان باقی 

ماند و حتی قیمت پوند نیز تغییری به خود ندید.
کارشناسان ارزی، علت این بی  تفاوتی را رکود عمیق بازار ارز 
و کاهش تمایل معامله گران به خرید و فروش تا زمان تعیین 

تکلیف ارز تک نرخی می  دانند.

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:

زیرساخت های بسته بندی میوه در اصفهان فراهم 
نیست

نماینده مردم سمیرم در مجلس مطرح کرد:

رونق بخش تولید، 
در گرو تعامل مجلس با اتاق بازرگانی

عضو کمیسیون صنایع مجلس:

 نرخ رشد صفر درصدی اشتغال 
در 3 سال اخیر

رییس اتحادی��ه میادین میوه و ت��ره بار اصفهان 
گفت: به دنبال پیاده س��ازی پروژه بسته بندی، 
س��ورتینگ و صنایع تبدیلی می��وه در اصفهان 
هستیم؛ اما متأس��فانه هنوز زیرساخت های آن 

فراهم نشده است.
ناصر اطرج درباره موضوع نوس��ازی و برندسازی 
در صنف می��وه و تره بار اظهار داش��ت: ما در نظر 
 داریم فرهنگ س��ازی الزم را برای بسته بندی و

دسته بندی میوه ها در میدان میوه و تره بار انجام 
شود و در این خصوص با کشاورزان جلساتی برگزار 
ش��ده تا تولیدات خود را براس��اس درجه بندی 

کیفیت و در بسته بندی های کوچک ارایه دهند.
وی با اشاره به فرصت های موجود سرمایه گذاری 
در صنف میوه و تره بار اصفه��ان، گفت: به دنبال 
پیاده سازی پروژه بسته بندی، سورتینگ و صنایع 
تبدیلی میوه در اصفهان هستیم؛ اما متأسفانه هنوز 
زیرساخت های آن فراهم نش��ده است. به  گفته 
رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان، این 
پروژه نیازمند تأمین زمین و کمک مسئوالن در 
این خصوص بوده تا اتحادیه با سرمایه خود بتواند 
دستگاه های الزم را تهیه کند تا از ضایعات میوه 

و سبزی جلوگیری شود. وی افزود: با اجرای این 
طرح، مردم اصفهان می توانند میوه های مورد نیاز 
خود را براس��اس درجه بندی های مختلف و در 

بسته بندی های شکیل خریداری کنند.
اطرج، درخصوص اقدامات جدی��د در این صنف 
و راه ان��دازی میدان می��وه و تره ب��ار در منطقه 
 شمال اصفهان بیان داشت: میدان میوه و تره بار

شاهین شهر هنوز راه اندازی نش��ده و با توجه به 
 میادینی ک��ه در مناطق درچه، خمینی ش��هر،

نجف آباد و... وجود دارد، پیش بینی می شود این 
میدان موفق به کار نشود.

 وی در ادام��ه، بزرگتری��ن چالش صن��ف میوه و
تره بار اصفهان را مربوط به دارایی دانست و گفت: 
 متأس��فانه مالیات ها با وجود رکود حاکم بر بازار،

به گونه ای سرسام آور افزایش یافته است.
رییس اتحادی��ه میادین میوه و ت��ره بار اصفهان، 
 با اش��اره به اینکه رس��انه ه��ا باید مش��کالت و

چالش های موجود بر سر راه اصناف را عنوان کنند، 
گفت: رسانه ها می توانند پیگیر مشکالت مالیاتی 
اصناف باشند و معضالت را ریشه یابی کرده و به 

گوش مسئوالن برسانند. 

نماینده مردم سمیرم در مجلس گفت: تعامل اتاق 
بازرگانی با مجل��س می تواند به رفع بس��یاری از 
مشکالت بخش تولید و صنعت منتهی شود و این 
تعامل، در امور قانون گذاری و نظارت بسیار مفید 
است. اصغر س��لیمی درخصوص رونق اقتصادی 
کشور، اظهار داشت: اینکه بخش اقتصادی کشور 
نیاز به تحول دارد، یک ضرورت اس��ت که باید در 

دستور کار باشد.
نماینده مردم س��میرم در مجلس ادامه داد: مقام 
معظم رهبری در س��ال ه��ای اخیر، ب��ه موضوع 
ضرورت پیش��رفت اقتصادی کش��ور تأکید کرده 

 اند؛ بنابراین تمام دس��تگاه های کشور بایستی با
برنامه ری��زی و هماهنگی، برای انج��ام این مهم 

تالش کنند.
وی افزود: بس��یاری از صنایع کش��ور ب��ا کمبود 
نقدینگی روبرو شده اند؛ بنابراین در این راستا باید 
منابع بانکی در خدمت بخش تولید قرار بگیرند و 

مقررات مالی کشور نیز باید در این راستا باشد.
س��لیمی افزود: تعامل ات��اق بازرگانی ب��ه عنوان 
پارلم��ان بخش خصوص��ی با مجلس، م��ی تواند 
به رف��ع بس��یاری از مش��کالت بخ��ش تولید و 
صنع��ت منته��ی ش��ود و ای��ن تعام��ل در امور 
قانونگ��ذاری و نظ��ارت بس��یار مفید اس��ت. وی 
بیان داش��ت: با توجه به سیاس��ت های اصل 44 
 قان��ون اساس��ی، بای��د از توان بخ��ش خصوصی

به صورت صحیحی استفاده ش��ود و در این راستا 
باید از تجربیات و مباحث کارشناسی بهره برد.

عضو هیئت رییسه کمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس ش��ورای اس��المی تأکید کرد: برای رونق 
بخش تولی��د و بهبود فضای کس��ب و کار، تعامل 
مجلس با اتاق بازرگانی می تواند در زمینه بازنگری 

در قوانین تأثیر گذار باشد.

عضو کمیس��یون صنایع مجلس گفت: رییس جمهور 
صرفا به آمار ایجاد اش��تغال اش��اره کرده و تعدیل  ها و 
اخراج  های صورت گرفته در صنایع را نادیده گرفته  اند؛ 
چرا که در حقیقت طی سه سال اخیر، نرخ رشد اشتغال 
کش��ور صفر بوده اس��ت. حمیدرضا فوالدگر، وضعیت 
رکود اقتصاد کشور را نگران  کننده توصیف کرد و گفت: 
متأسفانه مراجعات زیادی به بنده می  شود و همه اقشار 

جامعه، به نوعی از وضعیت رکود در عذاب هستند.
نماینده مردم اصفهان در ادامه اف��زود: رکود و بیکاری 
به طرز نگران کننده  ای افزایش یافته و اقدامات دولت 
در این زمینه، نتیجه مناس��بی به بار نیاورده اس��ت و 
این در حالی اس��ت که با وج��ود 800 ه��زار صندلی 
 خالی در دانشگاه  ها، هر سال ش��اهد ورود موج جدید

فارغ  التحصیالن جویای کار به اقتصاد هستیم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس ش��ورای اسالمی، آمار 
بیکاری را نگران کننده توصیف کرد و اظهار داش��ت: 
 نرخ بیکاری رس��می حدود 11 درصد اعالم ش��ده که

بنا بر تعاریف س��ازمان جهانی کار، ه��ر کس در طول 
هفته، یک ساعت کار کند، مشمول شاغالن می  شود؛ با 
این حال برخی ارقام غیررسمی هم بر نرخ 21 درصدی 
بیکاری داللت دارند؛ اما نگران  کننده ترین بخش آمار، 

بیکاری باالی 50 درصدی جوانان است که چیزی جز 
بحران نیست.

وی هم چنین با انتقاد از آمار ایجاد اش��تغال دولت که 
اخیرا از س��وی رییس جمهور اعالم شده، تصریح کرد: 
جناب روحانی، صرفا به آمار ایجاد اشتغال اشاره کردند 
و روی دیگر قضیه، یعنی تعدیل  ها و اخراج  های صورت 
گرفته در صنایع را نادیده گرفته  اند و اگر بخواهیم خالص 
این عدد را اعالم کنیم، طی سه س��ال اخیر، نرخ رشد 

اشتغال کشور صفر بوده است.
 فوالدگ��ر در ادامه به تش��ریح الزام��ات تحقق اقتصاد 
مقاومتی پرداخت و افزود: اگر کشوری از بنیه اقتصادی 
قوی و غیر وابسته  ای برخوردار باشد، می  تواند در نظام 
جهانی، مشی سیاس��ی مس��تقلی اتخاذ کند و تجربه 
کش��ورهایی همچون برزیل و آرژانتین نشان می  دهد 
وابسته ش��دن به مدل  های توسعه صندوق بین المللی 
پول و اخذ وام  های سنگین، موجب وابستگی سیاسی و 

بسته شدن دست دولت  ها می  شود.
وی اضافه کرد: از همی��ن رو، راهکار اصلی تقویت بنیه 
سیاس��ی در کش��ور ما، تقویت اقتصاد مقاومتی است 
و چه بسا اگر پیش��تر به این موضوع توجه می  کردیم، 

امتیازهای بیشتری در برجام کسب می نمودیم.
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بانک مرکزی اعالم کرد: برای نخستین بار و پس از حدود هشت سال 
تالش مدیران و کارشناس��ان اقتصادی و بانکی کش��ور، ن��ام ایران از 
فهرست کشورهایی که الزم است علیه آن ها اقدام های متقابل اتخاذ 

شود، حذف شد.
 پ��س از انج��ام اق��دام ه��ای مثب��ت جمه��وری اس��المی ای��ران،

از جمل��ه در زمین��ه تصوی��ب قان��ون مب��ارزه ب��ا تأمی��ن مال��ی 
از  آن  تأیی��د  و  اس��المی  ش��ورای  مجل��س  در  تروریس��م 
 س��وی ش��ورای نگهب��ان و نی��ز انج��ام اقدام��ات مقتض��ی

در چارچ��وب قوانی��ن جمهوری اس��المی ای��ران، گروه وی��ژه اقدام 
 مالی در بیانی��ه پایانی اجالس 24 ژوئ��ن ک��ه در روز جمعه، چهارم 
 تیرماه برگزار شد، در رویارویی با این تحوالت واکنش مثبت نشان داد؛

به طوری که برای نخس��تین بار، نام ای��ران را از گروه��ی که در قعر 
 فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح باالتری

 ارتق��ا داد؛ اگر چه ن��ام ای��ران، همچنان در فهرس��ت کش��ورهایی 
 ق��رار دارد که الزم اس��ت در خص��وص آن، تدابیر احتیاط��ی الزم به 

عمل آید. 
 بنابرای��ن با حذف اتخ��اذ اقدامات متقاب��ل علیه نظام مال��ی ایران از 
س��وی دیگر کش��ورها، مانع تجاری و بانک��ی دیگ��ری از پیش پای 
کشورهایی برداش��ته ش��د که قصد دارند معامالت خود را با ایران از 

سر گیرند.
گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 و 

توسط وزیران کشورهای عضو آن پایه گذاری شده است. 
 در حال حاضر، حدود 198 کش��ور به صورت مس��تقیم ی��ا از طریق

 گ��روه ه��ای منطق��ه ای در این گ��روه عضوی��ت دارند ک��ه اهداف 
 و توصی��ه ه��ای ای��ن نه��اد را اج��را ک��رده اندک��ه ای��ن اه��داف،

تدوین اس��تانداردها و ارتقای ش��یوه اجرای مؤثر اقدام های قانونی، 
مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تأمین مالی 
تروریسم و دیگر تهدیداتی که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی 

را تهدید می کند، شامل می شود؛ 
از این رو گروه مذکور، یک مجموعه سیاستگذار است که توصیه های 

آن در فضای بین المللی، از مقبولیت فراوانی برخوردار است. 
انجام اقدامات متقابل علیه یک کشور که تا پیش از بیانیه اخیر در مورد 
ایران نیز به کار می رفت، به معن��ای اتخاذ موضع تنبیهی، تحریمی و 
قطع روابط کاری است، بین نهادهای مالی کشورها با نهاد های مالی 

کشوری که تحت تحریم قرار دارد.
 خوش��بختانه در اج��الس اخی��ر، تالش ه��ای جمهوری اس��المی 
 ای��ران ب��ه نتیج��ه نشس��ت و باوجود الب��ی رژی��م صهیونیس��تی

 و برخ��ی کش��ورهای متخاصم، ن��ام ایران از فهرس��ت کش��ورهایی 
حذف شد که الزم اس��ت در خصوص آن ها اقدامات تنبیهی صورت 

بگیرد.

بانک مرکزی اعالم کرد:

ایران از فهرست کشورهای اقدام 
متقابل، حذف شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان، با تأکید بر اینکه 
با صرفه جوی��ی 15 تا 20 درصدی مص��رف آب، به مرحله جیره 
بندی نخواهیم رس��ید، گفت: تا زمانی که س��امانه دوم آبرسانی 
اصفهان )تونل گالب دو(، وارد شبکه توزیع آب نشود، این استان 

با مشکالت بسیاری مواجه است.
به گزارش ایمنا، هاشم امینی در نشست خبری خود به مناسب 
هفته صرفه جویی در مصرف آب، با اش��اره به اینک��ه آینده آب 
 کشور روشن نیس��ت؛ مگر اینکه تعهد ملی و اجتماعی در بخش

صرفه جویی مصرف آب داشته باشیم، اظهار داشت: در این راستا 
باید در حوزه صرفه جویی مصرف آب فرهنگ سازی شود و حتی 
دستگاه ها و متولیان حوزه آب نیز مورد نقد قرار گیرند تا آیندگان 

درخصوص مدیریت مصرف آب، از ما خرده ای نگیرند.
وی به خشکسالی های استان اصفهان طی چند سال گذشته اشاره 
کرد و افزود: ش��اخص محسوس خشکس��الی و بی آبی اصفهان، 
خشکی زاینده رود و فصلی شدن این رودخانه است که در مقاطع 
مختلف سال، تأثیر بی آبی آن در بخش شرب، کشاورزی و صنعت 

مشهود است.
مدیرعامل ش��رکت آبفای اس��تان اصفهان تأکید کرد: به اعتقاد 
 کارشناس��ان، بحران آب اصفهان ن��ه از طریق انتق��ال آب بین

حوضه ای، بلکه با مدیریت مصرف حل می ش��ود و باید از منابع 
موجود، حداقل بهره وری را داشته باشیم.

وی به جمعیت 4 میلیون نفری استان اصفهان اشاره کرد و گفت: تا 
زمانی که سامانه دوم آبرسانی اصفهان )تونل گالب دو( وارد شبکه 
توزیع آب نشود، استان اصفهان با مشکالت بسیاری مواجه است 
و اگر مشترکین در پیک مصرف تابستان، صرفه جویی 15 تا 20 
درصدی را اعمال کنند، به مرحله جیره بندی آب نخواهیم رسید.

دنبال مصرف بهینه آب در بین مردم هستیم
امین��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه درآم��د ش��رکت آبف��ا، از قرائت 
ماهان��ه کنتوره��ای نصب ش��ده در خانه ه��ای م��ردم تأمین 
م��ی ش��ود، تصری��ح ک��رد: ب��ا ای��ن وج��ود، ب��ه عن��وان یک 
مس��ئولیت اجتماع��ی، ب��ه دنب��ال مص��رف بهین��ه آب در 
 بی��ن م��ردم هس��تیم و به ط��ور قط��ع، حلق��ه مفق��وده برای

فرهنگ سازی در این مسیر، رسانه ها هستند.
وی به اقدامات شرکت آبفا در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه 
آب اشاره کرد و گفت: این شرکت در سال 94 در بخش صدا، 761 

برنامه و در بخش سیما، 145 برنامه پخش کرد.
به گفته مدیرعامل ش��رکت آبفای اس��تان اصفهان، درخصوص 
مدیریت مصرف آب، بیش از 5 هزار خبر تهیه و در حوزه فرهنگی، 
جشنواره فیلم و عکس جلوه های آب، با موضوع مدیریت مصرف 
برگزار شد؛ همچنین برای نخس��تین بار در کشور، خانه فرهنگ 

آب در اصفهان تاسیس شد.
راه اندازی س�امانه تله متری در 65 ش�هر اس�تان 

اصفهان
امینی همچنین به اصالح شبکه های آب، به عنوان اقدامات فنی 
مهندسی این شرکت اش��اره کرد و افزود: طی سه سال گذشته، 
265 کیلومتر از شبکه های آب اصفهان را اصالح کردیم؛ همچنین 
 برای نخس��تین بار در کش��ور، با راه اندازی اکی��پ های مجهز و

تکنولوژی های روز دنیا، درخصوص نش��ت یابی شبکه های آب 

اقدام کردیم؛ به گونه ای که در چهار س��ال گذشته، 700 لیتر بر 
ثانیه، از شبکه های توزیع آب نشست یابی شد.  

 وی همچنین به راه اندازی س��امانه مدیریت فش��ار آب در شهر 
اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: با استفاده از تکنولوژی روز دنیا و 
کشور ژاپن، فشار شبکه توزیع آب را رصد کرده و همچنین سامانه 

تله متری را در 56 شهر استان، راه اندازی کرده ایم.
وی ادامه داد: با این اقدامات، میزان تولید آب در اصفهان طی سال، 
89  معادل 372 میلیون متر مکعب بود که این آمار در سال 94 به 
373 میلیون متر مکعب رسیده؛ این درحالی است که 450 هزار 

نفر به تعداد مشترکین آب اصفهان اضافه شده اند.
روند کاهشی تولید آب در اصفهان

به گفته مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان، این آمار حاکی 
از آن است که در این برهه از زمان، میزان تولید آب اصفهان یک 
میلیون متر مکعب افزایش یافته؛ در حالی که باید ساالنه  این رقم 
بین 4 تا 5 درصد افزایش می یافت؛ اما با اقدامات صورت گرفته، 

حتی روند کاهشی نیز به خود گرفته است.
وی با اشاره به اینکه اصفهان، نخستین استان کشور در کاهش آب 
بدون درآمد است، بیان داشت: میزان آب بدون درآمد در سال 89، 
معادل 25 درصد بود که در سال 94 به 17.6 درصد کاهش یافت.

امینی همچنین ادامه داد: سرانه مصرف آب اصفهانی ها در بخش 
مسکونی، از 189 لیتر در سال86، به 151 لیتر در سال 94 کاهش 

یافت. وی در ادامه، با بیان اینکه برای اولین بار در استان اصفهان 
سند جامع مدیریت تأمین، توزیع و مصرف آب تدوین و به تصویب 
رسید، افزود: براین اساس، قرار شد اقداماتی درخصوص آب استان 
انجام ش��ود و باید تأکید کرد در حوزه ملی، این س��ند به عنوان 

پایلوت شناخته شده است.
جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در پروژه های 

آبفای اصفهان
مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان تأکید کرد: براساس این 
سند، ادارات، هتل ها و بیمارستان ها مکلف شدند حتما مخازن 
استراتژیک را در اماکن خود نصب کنند؛ اما متأسفانه این اتفاق 
کمتر عملی شده اس��ت. وی همچنین به استفاده برخی از مردم 
از پمپ های غیرمجاز اش��اره ک��رد و گفت: به ط��ور قطع با این 

مشترکین برخورد می شود.
امینی در ادامه، میزان لوله گذاری شبکه های آب را در سال 94، 
حدود 258 کیلومتر و در بخش فاض��الب، 255 کیلومتر عنوان 
 کرد و افزود: 20 هزار انش��عاب لوله گذاری آب جدید و 22 هزار

لوله گذاری فاضالب در اس��تان اصفهان نصب شده است. وی در 
خصوص ورود ش��رکت آب و فاضالب اس��تان در جذب سرمایه 
گذاران بخش خصوصی، تأکید کرد: در این راس��تا، حدود 500 
میلیارد تومان از منابع بخش خصوصی، در قالب قرارداد فاینانس 
خارجی، توسط این شرکت جذب شده که 170 میلیارد تومان آن، 

قرارداد فاینانس با کشور چین برای بازسازی شبکه های فاضالب 
اصفهان بوده که نهایی شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان، قرار است 360 
کیلومتر از ش��بکه های فاضالب اصفهان ویدئو متری و بازسازی 

شود.
ش�اخص برخورداری اصفهانی ها از شبکه فاضالب،

67 درصد است
 امینی همچنین ب��ه قراردادهای فاینانس داخلی در ش��هرهای

نجف آباد و تیران اشاره کرد و گفت: شرکت آبفای استان اصفهان، 
قرارداد بیع متقابل با ش��رکت ف��والد مبارکه را ب��رای فاضالب 
 ش��هرهای لنج��ان و مبارکه و ق��رارداد BOA را ب��رای احداث

آب ش��یرین کن ش��هرهای مهاباد و فرحی منعقد کرده اس��ت. 
 وی افزود: براس��اس سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی قرار اس��ت

دو فقره تصفیه خانه در ش��هرهای خوانسار، سده و ورنامخواست 
ساخته شود. همچنین 155 میلیارد تومان قرارداد بیع متقابل، 
برای احداث ش��بکه های فاض��الب نجف آباد و برخ��وار منعقد 
شده است. مدیرعامل شرکت آبفای اس��تان اصفهان همچنین 
ابراز امیدواری کرد که ت��ا 20 روز آینده، با اعتب��اری بالغ بر 13 
میلیارد تومان، شبکه انتقال آب شرب به شهر گز به بهره برداری 
برسد. وی همچنین جابجایی تأسیس��ات آب و فاضالب میدان 
استقالل اصفهان را از دیگر پروژه های شاخص این شرکت عنوان 
کرد و افزود: در راس��تای کاهش مراجعات مردم و ارایه خدمات 
 غیرحضوری، س��امانه 1522 در ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان

راه اندازی شده است.
 امینی، با اش��اره ب��ه اینکه اس��تان اصفه��ان درص��دد  اجرای

پروژه های فاضالب پیش رو است، گفت: شاخص برخورداری از 
شبکه فاضالب در اصفهان 67 درصد بوده؛ در حالی که این رقم در 
کشور 35 درصد است؛ چرا که استان، با استفاده از سرمایه گذاری 

در بخش خصوصی، پروژه های فاضالب خود را پیش برده است.
چاه های فلمن در حال خشک شدن

در ادامه این نشس��ت، معاون خدمات مش��ترکین شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان، با اش��اره به اینکه مشترکین پرمصرف 
خانگی و غیرخانگی را در اس��تان شناس��ایی کرده ایم، افزود: در 
س��ال 93، حدود 355 هزار اخطار و در س��ال 94 نیز 294 هزار 
و 400 اخطار به مش��ترکین پرمصرف داده ش��د. رضایی تأکید 
کرد: همچنین قرار است به زودی از طریق پیامک، به مشترکین 

پرمصرف آب اصفهان اخطارهای الزم داده شود.
وی در ادامه افزود: در سال 93  میزان فروش آب در استان، 302 
میلیون مترمکعب بود که با کاهش 1.5 درصدی، در سال 94 به 
297 میلیون مترمکعب رسیده است. معاون بهره برداری شرکت 
آبفای استان اصفهان، در این نشست به خشکی رودخانه زاینده 
رود و تأثیر آن بر چاه های فلمن اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، 
به دلیل خشکسالی زاینده رود، ظرفیت چاه های فلمن از 2500 
لیتر در ثانیه به 400 لیتر در ثانیه کاهش یافته است و پیش بینی 
می ش��ود تا دو هفته دیگر، این میزان کاهش چشمگیری یابد و 
 حتی خشک شود. به گفته غالمی، شرکت آبفای استان اصفهان، با 
برنامه ریزی های مختلف و حفر چاه ها س��عی کرده درتابستان 

امسال، مشکلی در تأمین آب شرب مشترکان نداشته باشد. 

هشدار آبی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان به اصفهانی ها:

صرفه جویی کنید
تا آب جیره بندی نشود

رسیدن شوک انگلیسی به بازار طال؛

بازار طالی اصفهان رکورد زد
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دریچه

خبراخبار

معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماند ش��هرداری اصفهان گفت: تولید 
شیرآبه در فصل گرما به دلیل مصرف میوه های آبدار همچون خربزه، هندوانه 
و غیره 10درصد افزایش می یابد.حمیدرض��ا پورعالقه بندان اظهارکرد: تولید 

شیرآبه پسماند به نوع رفتار و مصرف شهروندان بستگي دارد.
وي با بیان اینكه تولید ش��یرآبه در فصول مختلف س��ال متفاوت است، افزود: 
 در فصل تابس��تان به دلیل اس��تفاده از میوه هاي آبدار تولید شیرآبه افزایش

 مي یابد البته با توجه به افزایش تبخیر در این فصل میزان ش��یرآبه با افزایش 
10 درصدی روبه رو است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري اصفهان تاکید کرد: با مشارکت 
شهروندان مي توان این مقدار رطوبت را در پس��ماندهاي خانگي کاهش داد؛ 
چراکه بخشي از پسماندهاي ش��هر به دلیل رعایت نكردن تفكیك زباله هاي 
خشك و تر اس��ت. پورعالقه بندان اظهارکرد: نفوذ ش��یرآبه در خاك عالوه بر 
آلوده ساختن آب هاي زیرزمیني، اثرات نامطلوب زیادي بر محیط زیست دارد.

مس��ابقات تنیس روي میز جام موالي عرش��یان ویژه اهالي هنر و رسانه، آیین 
پیوند اجتماعي بین هنرمندان و محیط زیست برگزار شد .در این برنامه ورزشي 
زیست محیطي معاون حفاظت محیط زیس��ت استان با استناد به اصل پنجاهم 
قانون اساسي بر لزوم مشارکت عموم مردم به ویژه گروه هاي مرجع و تاثیر گذار 
بر جامعه در حفاظت از محیط زیس��ت تاکید کرد.رونمایي از نخستین پیراهن 
زیست محیطي ورزش��كاران در اصفهان و پخش نماهنگ هاي محیط زیستي 
از دیگر برنامه هاي این آیین ب��ود. به گزارش»پاما« در پایان این مراس��م پیش 
از آغاز مسابقات تنیس روي میز جام موالي عرش��یان، متن پیمان نامه پویش 
نجات محیط زیس��ت با قرائت اس��تاد نریماني از هنرمندان پیش کسوت تئاتر 
اصفهان و تكرار دسته جمعي اهالي هنر و رسانه، بازخواني و هنرمندان ورزشكار با 
 پیو ستن به این پویش متعهد به تالش جمعي و فردي براي حفاظت از عرصه هاي

 محیط زیست شدند. براساس این پیمان نامه، هنرمندان و خبرنگاران اصفهاني 
متعهد شدند براي پاسداشت محیط زیس��ت با انجام رفتارهاي صحیح خود و با 
همه توان براي ادامه حیات سالم زیستمندان زمین بكوشند و بر این پیمان پایدار 
بمانند .این پیمان نامه در جریان برگزاري مسابقات تنیس روي میز جام موالي 
عرشیان ویژه هنرمندان و خبرنگاران اصفهاني منعقد شد.  این مسابقات با حضور 
 ۵۲ بازیكن و با مس��اعدت س��ازمان هاي ورزش ش��هرداري ، اداره کل حفاظت

 محیط زیس��ت اس��تان و اداره کل ورزش و جوان��ان اصفه��ان در خانه تنیس 
 روي می��ز اس��تان برگزار ش��د. ای��ن پویش ب��ا مراجعه ب��ه نش��اني اینترنتي:
 http://isfahan-doe.ir/Index.aspx  قابل دسترسي براي عضویت است.

 مدیرکل دفت��ر حفاظ��ت و مدیریت ش��كار و صید س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت گفت: تهیه الیحه حمایت از محیط بانان مراحل نهایی 
خود را در سازمان می گذراند و تا دو هفته آینده به دولت ارسال می شود.

علی تیموری افزود: این الیحه از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به 
دولت ارسال و هیئت دولت بعد از بررسی برای تصویب به مجلس تقدیم 
می کند که با این حساب به احتمال زیاد یك تا دو ماه آینده به مجلس 

خواهد رسید.
وی اظهار کرد: در این الیحه موارد مربوط به محیط بانان از جمله حقوق 

و مزایا، حمایت های قضایی و مسئولیت مدنی آمده است.
تیموری تاکید کرد: زمانی که یك الیحه ب��ه مجلس می رود در حالت 
عادی حدود یك تا یك سال و نیم زمان می برد تا در صحن علنی مجلس 
مطرح و به قانون تبدیل شود، اما با توجه به اهمیت موضوع محیط بانان 
امیدواریم این الیحه در قالب دو یا س��ه فوریتی به تصویب برسد البته 

مجلس هم در این زمینه اعالم آمادگی کرده است.
وی گفت: سال گذش��ته و در مجلس نهم تعدادی از نمایندگان طرحی 
 را در راس��تای حمایت از محیط بانان تهیه کردند و رییس فراکس��یون 
محیط زیس��ت نامه ای برای پیگیری روی آن نوش��ت و آن را به مرکز 
پژوهش های مجلس داد، اما برای مطرح شدن در صحن امضای کافی را 

از سوی نمایندگان کسب نكرد.
 مدی��ر کل دفتر حفاظ��ت و مدیریت ش��كار و صید س��ازمان حفاظت 
محیط زیست با بیان اینكه این طرح توسط خود نمایندگان تهیه شده 
بود افزود: بعد از آن سازمان محیط زیست اقدام به تهیه الیحه حمایت از 

محیط بانان کرد که در حال گذراندن مراحل نهایی است.
وی با اشاره به شهادت سه محیط بان اظهار کرد: محیط بانان ضابطان 
قضایی هستند و می توانند از سالح استفاده کنند، اما استفاده از سالح 
هم باید در قالب قوانین و ضوابط خاص خودش باش��د که در دوره های 

آموزشی به آنان آموخته می شود.
تیموری ادامه داد: در دوره های آموزشی به محیط بانان تاکید می شود 
سالح داشته باش��ید، اما در قالب و چارچوب قانون از آن استفاده کنید 
بنابراین نمی شود که محیط بان س��الح نداشته باشد زیرا در مقابل وی 
که شكارچی اس��ت س��الح در اختیار دارد، اما باز تاکید می شود که در 

چارچوب قانون از آن استفاده شود تا مشكالت بعدی پیش نیاید.
 مدی��ر کل دفتر حفاظ��ت و مدیریت ش��كار و صید س��ازمان حفاظت
 محیط زیست گفت: ضاربان هر سه محیط بان شهید، دستگیر شده اند.

هفته گذشته و طی دو روز متوالی س��ه تن از محیط بانان کشور توسط 
 ش��كارچیان متخلف به شهادت رس��یدند. ش��هادت محمد دهقانی و

 پرویز هرمزی محیط بانان منطقه حفاظت شده گنو و منوچهر شجاعیان 
محیط بان پارك ملی بمو، آسمان محیط زیست را درغم فرو برد و تعداد 

محیط بانان شهید را به 119 تن رساند.

افزایش 10 درصدی میزان شیرآبه 
پسماندهای شهر در فصل تابستان

هنرمندان و خبرنگاران استان اصفهان 
به پویش نجات محیط زیست پیوستند

الیحه حمایت از محیط بانان تا دو هفته 
آینده به دولت ارسال می شود

در روز های اخیر اخبار متعددی درباره هجوم ریزگرد ها 
به آسمان شهر های مختلف کش��ور منتشر شده است. 
ریزگرد ها عالوه بر اینكه مش��كالت عدی��ده ای را برای 
س��المت ش��هروندان به وج��ود می آورن��د، زیان های 

اقتصادی هنگفتی نیز دارند. 
پرویز کردوانی، پدر علم کویر شناسی ایران راهكار های 

خود برای حل مسئله ریزگرد ها را ارایه داده است.
در روز های اخیر بار دیگر شاهد هجوم ریزگرد ها 
به آسمان استان های جنوبی و غربی کشور بودیم. 

منشأ این ریزگرد ها کجاست؟
کشور ما با پدیده ریزگرد آشنا نبود. حدود 10 سال پیش 
تازه متوجه این موضوع ش��د؛ چرا که ریزگردها آسمان 

اهواز را تیره کرد.
منش��أ این ریزگرد ه��ا خارجی ب��ود. بنابرای��ن اکنون 
ریزگردهایی که وارد کشور می شوند و به چندین استان 
می روند منش��أ خارجی دارند که از غرب بغداد، قسمتی 
از عربستان، ش��رق اردن، دشت ش��ام و حتی صحرای 

آفریقا می آیند.
 قطر ای��ن ریزگردها کمتر از دو هزارم میلی متر اس��ت. 

بنابراین هزاران متر می توانند باال بروند. 
شما دالیل پیدایش ریزگردها را چه می دانید؟

پیدای��ش ریزگرده��ا در نواح��ی خش��ك در کش��ور 
 ما هم حدود ۵-۴ س��الی اس��ت که شروع ش��ده است؛ 
چرا ک��ه در نواحی خش��ك، زمین ها به دلی��ل کمبود 
 آب، سال ها کشت نمی ش��وند. در رودخانه زاینده رود

 وضعی��ت آب بد اس��ت و 100 هزار زمین، کش��اورزی  
نمی شوند. 

به نظر من به غیر از گیالن و مازنداران در همه جای ایران 
به تدریج ریزگردهایی ایجاد می شود، اما شدت و ضعف 
دارد. همچنین به گیاهان کود ازت و فسفات می دهند. 
ازت جذب می ش��ود و در مورد فس��فات هم ۳0 درصد 

جذب و بقیه سنگ می شود و در خاك می ماند.
با توج�ه به اینکه س�اختن س�د، توس�عه پایدار 
 است چرا با وجود سدسازی باز هم ریزگرد ایجاد

 شده است؟
 ب��ا سدس��ازی، ب��رای رودهای��ی که ب��ه ت��االب ها و 
باتالق ها ریخته می شدند، مانع ایجاد شد. البته مقصر 
سد نیس��ت! ضعف در مدیریت است. متاس��فانه االن از 
باتالق گاوخونی ریزگرد بلند می ش��ود، اگر همان زمان 
که سد می س��اختند، سهم آب کش��اورزی را از باتالق 
گاوخون��ی رد می کردند، توس��عه پایدار ب��رای باتالق، 

کشاورزی، صنعت و شهر ایجاد می شد.
 این در حالی اس��ت که سد می توانس��ت توسعه پایدار 
باشد. چون اگر سد نباشد، بارندگی نیز نخواهد بود. مثل 
االن که در زاینده رود بارندگی نیست. آب به کمك سد 

ذخیره می شود. 

سال هاست که برای مقابله با ریزگرد از مالچ نفتی 
استفاده می کنند، علت مخالفت شما با این طرح 

چیست؟
 مالچ نفتی ماده ای گران و با ارزش است، زمین را سیاه،

 پر ح��رارت و داغ می کند و بوی نامطب��وع هم دارد که 
همین موضوع موجب گرم ش��دن باده��ای آن منطقه 

نیز می شود.
مالچ نفتی که روی تپه ها و ماسه زارها پاشیده می شود 
باعث عدم نفوذ باران می گردد و پس از گذشت حداکثر 
پنج سال، تبدیل به دوده سرطان زا می شود اثر مالچ ها با 
توجه به منطقه، حداکثر تا پنج سال می ماند و بعد مثل 

ریزگرد می شوند که باز هم بد و سرطان زاست.
طرح پیشنهادی شما برای کاهش پدیده ریزگرد 

چیست؟ 
دیگر برای مبارزه با ریزگردها جنگل کاری و مالچ پاشی 
جواب نمی دهد.  پیشنهاد من برای برای کاهش ریزگرد، 
ریختن ریگ است. ریگ راهكاری ارزان، ساده و دائمی 

است و به اندازه کافی در کشور وجود دارد. 
حتی اگر رودی برای کشت زمین ها پیدا شود، می توانند 
ریگ ها را شخم بزنند و اتفاقی نمی افتد. در زمین هایی 
که ریزگرد بلند می شود، رس هم دارد و سفت نیست، اگر 

ریگ پاشیده شود کیفیت کشاورزی هم بهتر می شود.
حتی می توان در بعضی نقاط از ریگ های رنگی استفاده 
و طرح های رنگارنگی را ایج��اد کرد که آن منطقه برای 

گردش��گری هم مناسب باش��د. تاالب های خشك شده 
را نیز می توان با ریگ پوش��اند و این مس��ئله آس��یبی 
وارد نمی کند و ت��ا زمان آبگیری ت��االب می تواند مورد 

استفاده باشد. 
روس�تایی  و  نق�اط ش�هری  در  ریزگرده�ا    

چه پیامدهایی را به دنبال دارند؟
 ریزگردها دو دسته هس��تند که برخی خیلی خطرناك 
و برخی دیگ��ر، کمت��ر خطرناکند. ریزگردهای منش��أ 
کانی که از سنگ، رس و کوارتز )خرده شیشه( هستند 
خیلی خطرناکن��د و اگر به داخل بینی بروند، ش��ش را 
پاره می کنن��د و ریزگردهایی هم که منش��أ آلی دارند، 
از نفت و بقایای گیاهی مانند باتالق ها ایجاد می ش��وند 
 که این ریزگردها هم مث��ل دوده بخاری ریز و خطرناك 
هستند.ریزگردها در آسمان باال می روند و نمی گذارند 
نور خورش��ید به زمین برس��د و از نظر کشاورزی چون  
 گیاه باید آفتاب بخورد تا میوه شیرین بدهد، ضرر  ایجاد 
می کنند. همچنین ب��ا افت کندوها مواجهه هس��تیم؛ 
چرا که زنبور عسل هم راهش را گم می کند و می میرد.

 زمانی کندو 10 الی 1۲ کیلوگرم عسل می داد، اما االن 
به دلیل ریزگرد مقدار آن به دو کیلوگرم رس��یده است. 
در ش��هرها نیز ریزگردها دید را کم م��ی کنند و منجر 
به تص��ادف خودروها می ش��وند. در ف��رودگاه ها هم به 
علت غلظت هوا، دید خلبان خوب نیس��ت و نمی تواند 

فرود بیاید.

عکس روز )آفتاب پرست(

بلوط ب��ه جن��س بل��وط )Quercus( تعل��ق دارد ک��ه بیش 
 از 600 گون��ه مختل��ف از درخت��ان را در بر می گیرد. بیش��تر 
گونه های درخت��ان بلوط برگ ریزن��د و تنها چند گون��ه از آنها 

همیشه سبزند. 
درختان بلوط در نیمكره شمالی وجود دارند. آنها را می توان در 
جنگل های مختلف، از جمله جنگل ه��ای آب و هوای معتدل، 

مدیترانه ای و گرمسیری یافت.
جنس بل��وط ب��ه تی��ره راش )Fagaceae(  تعل��ق دارد. 
تیره راش 8 جنس و بیش از هزار گونه دارد. جنس بلوط با بیش 

از 600 گونه بزرگ ترین جنس این تیره است.
 درختان بلوط معموال بزرگ هس��تند. ارتف��اع آنها به طور 
متوس��ط می تواند به 1۵ تا ۲1 متر و عرض آنها به حدود ۳ متر 
 برسد. طول ش��اخه هایش��ان هم ممكن اس��ت به ۴0 متر بالغ 

شود.
 درخت بلوط به خاطر ابعاد بزرگش، به مقدار زیادی آب در 
 روز نی��از دارد. بل��وط م��ی توان��د ه��ر روز ۵0 گال��ن آب 

)تقریبا 189 لیتر( را جذب کند.
 بلوط ها هم گل های نر و هم گل های ماده تولید می کنند. 
 گل ه��ای نر در خوش��ه هایی ب��ه ن��ام گل دم )catkins( قرار 

گرفته اند. گل های ماده خیلی کوچك ترهستند.
 تولید میوه بلوط از س��ن ۲0 تا ۵0 س��الگی درخت شروع

 می شود.
 برگ درخت بلوط پهن، نازك و تخت است. شكل برگ ها 
تخم مرغی یا بیضی شكل اس��ت. برخی از برگ ها ممكن است 

لوب )بخش( یا دندانه دار یا لبه های صاف داشته باشند.
می��وه های ج��وان، برگ ه��ا و جوان��ه های بل��وط حاوی 
اسید تانیك هستند که بر گاوها تأثیرات سمی به جا می گذارد. 
 اس��ید تانیك م��ی تواند باع��ث زخم معده ش��ود، ب��ه کلیه ها 
صدمه بزند و در نتیجه در گاو تازه متولد ش��ده ناهنجاری ایجاد 

کند.
 بلوط ها هر س��ال بی��ش از ۲000 میوه تولی��د می کنند، 
 اما تنه��ا ی��ك در 10000 میوه م��ی تواند درخت بل��وط ایجاد

 کند.
 بسیاری از جانوران از میوه بلوط تغذیه می کنند.

 چوب بلوط بسیار قوی و سخت است و در ساخت کشتی ها، 
مبلمان و کف مورد استفاده قرار می گیرد.

 در ایران بلوط در جنگل های زاگ��رس می روید. ارتفاع این 
 درخ��ت در بعضی نواحی ب��ه ۵0 مت��ر و قطر تنه آن ب��ه ۳ متر

 می  رسد.
 میوه درخت بلوط )acorn( که به نام بلوط معروف اس��ت 

مانند فندق است و در پیاله ای جای می گیرد.
 در قدیم بلوط به عنوان غذا مورد اس��تفاده قرار می  گرفته  

 است. 
 جنگل ه��ای بلوط س��طح قاب��ل توجهی از مس��احت کل 

جنگل های ایران را تشكیل می دهد. 
 جنس بل��وط در ای��ران دارای هش��ت گونه اس��ت که در 

جنگل های شمال، غرب و شمال غرب ایران پراکنده اند. 
 در چند دهه اخیر به درختان بلوط ایران آسیب زیادی وارد 

شده است.
  بلوط گیاه ملی بسیاری از کشورها از جمله ایاالت متحده 
آمریكا، انگلستان، فرانس��ه، آلمان، لتونی، لهستان و صربستان 

است. بلوط نماد قدرت و استقامت است.
 در آمریكا بل��وط در رتبه بندی ارتش مورد اس��تفاده قرار

 می گیرد. برگ نقره ای نش��ان س��رهنگ دوم و برگ طال نشان 
ناخداست.

 روی س��طح یك��ی از قدیم��ی ترین س��كه ه��ای بریتانیا 
)شش پنسی( بلوط حك شده است.

 بیشتر گونه های بلوط بیش از ۲00 سال زندگی می کنند. 
درختان خاصی وجود دارند که می توانند بیش از هزار سال عمر 

کنند.

اطالعاتی جالب درباره درخت بلوط

ریزگرد ها خرده شیشه دارند!
پدر علم کویر شناسی ایران هشدار داد؛
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ابالغ نظریه کارشناسی
4/12 نظر به اینکه حس��ب محتوی��ات پرونده 148/94 ح اجرائی ش��ورای حل 
اختالف نایین محکوم علیه محمد آریاپور فرزند هاشم ) ساکن: مجهول المکان( 
به پرداخت مبلغ 11/475/000 ریال در حق محکوم له قاس��معلی قاسمی سپرو 
فرزند عباس محکوم گردیده و از طرفی در راستای وصول مطالبات محکوم له 
اموال ) به شرح تصویر پیوست( از نامبرده توقیف و توسط کارشناس ارزیابی 
گردیده لذا در راس��تای ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی وماده 75 قانون 
اجرای احکام مدنی مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار آگهی گردیده 
تا چنانچه محکوم علیه به نظریه کارشناسی اعتراض دارد ظرف مهلت سه روز 
پس از درج آگهی مراتب را کتبًا به اجرای احکام حقوقی ش��ورای حل اختالف 
نایین اعالم نماید در غیر این صورت عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. م الف: 96  

اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف نایین )136 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/6  چون تحدید حدود ششدانگ یکباب س��اختمان پالک 1795 فرعی از پالک 
ش��ماره 19/188 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرون��ده ثبتی به نام 
محمود بابا صفری رنانی فرزند حس��ین و مهری یاری��ان رنانی فرزند نوروز 
بالسویه در جریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/4/30 ساعت 9 در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواس��ت به مراجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 
95/4/8 م الف: 9701 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)189 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/7  چون تحدید حدود ششدانگ یکباب س��اختمان پالک 1796 فرعی از پالک 
ش��ماره 19/188 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرون��ده ثبتی به نام 
مرتضی باباصفری رنانی فرزند حسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارش��نبه مورخ 
95/4/30 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیی��ن تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 
نماید. تاریخ انتشار: 95/4/8 م الف: 9702 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)181 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

3/774  چون تحدید حدود ششدانگ یکباب س��اختمان پالک 45/360 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام علیرضا حاجی رضایی فرزند 
محب علی در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در روز س��ه ش��نبه مورخ 95/5/5 ساعت 9 در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواس��ت به مراجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 
95/4/8 م الف: 9579 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)178 کلمه، 

2 کادر(
تحدیدحدوداختصاصی

3/706 چون تحدیدحدود ششدانگ یکباب خانه  به پالک شماره6   فرعی از3305 
اصلی واقع دروس��تای اردیب بخش پنج خوروبیابانک که طبق پرونده ثبتی به 
نام خانم فاطمه جالل فرزند علی درجریان ثبت اس��ت به علت ش��کواییه آقای 
غالمرضا ثابتی درخصوص ثبت پالک فوق الذکر تحدید حدود عمومی به عمل 
نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای مالک 
تحدیدحدودملک مرقوم در روز یکشنبه مورخ  95/5/3ساعت 9 صبح درمحل 
شروع وبه عمل خواهدآمد لذابه موجب این آگهی به مالک ومجاورین اخطارمی 

گردد که درروزوس��اعت مقرردرمح��ل حضوریابنداعتراض��ات مجاورین 
وصاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت از تاریخ تنظی��م صورتمجلس 
تحدیدی به مدت30  روز پذیرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معت��رض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض به این اداره بایس��تی باتقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح 
قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ وبه این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 
95/4/8 م الف: 91 رئیس ثبت اسناد و امالک خور و بیابانک)160 کلمه، 2 کادر(

ابالغ 
4/17 خواهان خانم لیال مولوی وردنجانی دادخواستی به طرفیت خوانده فاتح 
سالمی کهنگانی، فرزند محمدرضا به خواسته اثبات نس��ب تقدیم دادگاه های 
خانواده شهرستان اصفهان که جهت رس��یدگی به شعبه اول دادگاه )خانواده( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ میر مجتمع قضائی شهید 
قدوس��ی طبقه چهارم ارجاع و به کالس��ه پرونده 950431 ثبت گردیده و وقت 
رسیدگی آن 95/5/10 و ساعت 8/30 صبح تعیین ش��ده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردند. م الف: 9932  شعبه اول دادگاه خانواده اصفهان)136 کلمه، 2 کادر(
مفاد آرا

3/458 آگهی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نام��ه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ر آراء صادره هی��أت موض��وع تعیین تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت لذامشخصات متقاضیان 
وامالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد وامالک محل تسلیم وپس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1( رأی شماره 569-1395/2/13 هیأت : آقای حمیدرضا نصیری نوش آبادی 
فرزند محمد شماره شناسنامه 157 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 122/80 
مترمربع شماره پالک 374 فرعی مجزا از ش��ماره 318 فرعی از پالک 8 اصلی 

واقع در معین آباد نوش آباد بخش 2 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی
2( رأی ش��ماره 654 و 655-1395/2/21 هیأت : آق��ای علیرضا برجی فرزند 
محسن شماره شناس��نامه 6190092136 و خانم طیبه صاف الهی فرزند علی 
محمد شماره شناسنامه 192  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
91/35 مترمربع شماره پالک 2933 فرعی مجزا از شماره 121 فرعی از پالک 3 
اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی

3( رأی ش��ماره 631 و 632-1395/2/21 هیأت : آقای ماش��اله علی اکبرزاده 
بیدگل��ی فرزند حبیب ال��ه ش��ماره شناس��نامه 1305 و خانم زین��ب عزیزی 
محمودآبادی فرزن��د علی ش��ماره شناس��نامه 6190008968  )بالمناصفه( ، 
ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 146 مترمربع ش��ماره پالک 845 فرعی مجزا 
از شماره 102 فرعی از پالک 6 اصلی واقع در حسین آباد بیدگل بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از شهرداری آران و بیدگل.
4( رأی ش��ماره 551-1395/2/12 هی��أت : آق��ای حمیدرض��ا علی قاس��می 
بیدگلی فرزند ماش��االه ش��ماره شناس��نامه 556، شش��دانگ  یکب��اب مغازه 
 به مس��احت 18/55 مترمربع ش��ماره پ��الک 26 فرع��ی از پ��الک 10 اصلی 
 واق��ع در اماک��ن بخ��ش 3 ح��وزه ثبت��ی آران و بی��دگل. ابتیاعی از اش��رف

 نوروزی.
5( رأی ش��ماره 550-1395/2/12 هیأت : آقای حمیدرضا علی قاسمی بیدگلی 
فرزند ماشااله شماره شناسنامه 556، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 75/75 
مترمربع شماره پالک 28 فرعی مجزا از شماره 7 فرعی از پالک 10 اصلی واقع 

در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از اشرف نوروزی.
6( رأی ش��ماره 554-1395/2/12 هیأت : خانم فاطمه برجیس��ی آرانی فرزند 
عباس شماره شناس��نامه 55، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 193 مترمربع 
شماره پالک 8 فرعی مجزا از شماره 1 و 2 و 3 فرعی از پالک 63 اصلی و 6 فرعی 
از 61 اصلی و قسمتی از مشاعات تابعه واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از فتح اله ستاری
7( رأی ش��ماره 554 و 545-1395/2/12 هیأت : خانم اشرف نوروزی فرزند 
حسین شماره شناسنامه 284 و آقای حسین علی قاسمی بیدگلی فرزند ماشااله 
شماره شناسنامه 6190029574  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
251/50 مترمربع شماره پالک 22 فرعی مجزا از شماره 10 فرعی از پالک 103 

اصلی واقع در اماکن بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی

8( رأی شماره 542 و 543-1395/2/12 هیأت : آقای عباس خانی بیدگلی فرزند 
محمد شماره شناس��نامه 488 و خانم فاطمه مسی بیدگلی فرزند ناصر شماره 
شناسنامه 1250150493  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 103/16 
مترمربع ش��ماره پالک 968 فرعی از پالک 893 اصل��ی واقع در اماکن بخش 3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از لطفعلی منعمیان
9( رأی ش��ماره 559 و 560-1395/2/13 هی��أت : آقای محم��د غالمعلی پور  
فرزند مرتضی ش��ماره شناس��نامه 589 و خان��م لیال خ��دام حضرتی آرانی 
فرزند نعمت اله ش��ماره شناس��نامه 1250193931  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  
یکبابخانه ب��ه مس��احت 123/50 مترمربع ش��ماره پ��الک 2748 فرعی مجزا 
از ش��ماره 2497 فرع��ی از پ��الک 2638 اصلی واق��ع در احمد آب��اد بخش 3 
 حوزه ثبتی آران و بی��دگل. ابتیاعی از ش��هرداری آران و بی��دگل. ابتیاعی از

 عزیزاله المع
10( رأی ش��ماره 638 و 639-1395/2/21 هیأت : آقای حس��ین احس��ن پور 
آرانی فرزند علی شماره شناسنامه 232 و خانم فاطمه مرنجابیان آرانی فرزند 
رمضانعلی ش��ماره شناس��نامه 249  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به 
مساحت 196 مترمربع شماره پالک 1743 فرعی مجزا از شماره 441 فرعی از 
پالک 2640 اصلی واقع در آراندشت بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از عزیزاله المع
11( رأی ش��ماره 552 و 553-1395/2/12 هیأت : آقای حسین غالمرضازاده 
آرانی فرزند غالمرضا شماره شناس��نامه 84 و خانم اشرف آراندشتی آرانی 
فرزند محمد شماره شناس��نامه 10216  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 346/25 مترمربع شماره پالک 1093 فرعی مجزا از شماره 323 فرعی 
از پالک 2645 اصلی واقع در وش��اد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از کبریا متقیان
12( رأی شماره 247 و 248-1395/1/25 هیأت : آقای عباس پور رضی فرزند 
مجیدرضا شماره شناسنامه 18700  و خانم مریم یزدان دوست فرزند حسین 
ش��ماره شناس��نامه 1250056012 )بالمناصفه(، یکبابخانه به مساحت 150 
مترمربع ش��ماره پالک 309 فرعی مجزا از ش��ماره 252 فرعی از پالک 2704 
اصلی واقع در دس��تجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

جواد حمیدپناه
13( رأی ش��ماره 539 و 540-1395/2/12 هیأت : آقای جواد رئیس زاده فرد 
بیدگلی فرزند علی محمد شماره شناس��نامه 9527  نسبت به دو دانگ مشاع از 
ششدانگ و خانم اسماء مجیدی بیدگلی فرزند ماشااله شماره شناسنامه 9064 
نسبت به چهار دانگ مشاع از شش��دانگ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 150 
مترمربع ش��ماره پالک 315 فرعی مجزا از ش��ماره 252 فرعی از پالک 2704 
اصلی واقع در دس��تجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

جواد حمیدپناه
14( رأی ش��ماره 637-1395/2/21 هیأت : خانم نفیسه رجبیان بیدگلی فرزند 
ابوالفضل شماره شناس��نامه 6190104460 ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
150 مترمربع شماره پالک 316 فرعی مجزا از شماره 252 فرعی از پالک 2704 
اصلی واقع در دس��تجرد و غیاثیه بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

جواد حمیدپناه
15( رأی ش��ماره 12922-94/12/17 هی��أت : آقای محمود خام��ه چی آرانی  
فرزندنعمت اله شماره شناسنامه9236   ، ششدانگ  یکباب کارخانه به مساحت 
3107مترمربع شماره پالک 5475 فرعی مجزا از شماره 48  از پالک 2840اصلی 
واقع در ریگس��تان دیمکار  آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

شرکت فرش کوثر  آران.
16( رأی شماره 567-1395/2/13 هیأت : آقای علیرضا ولی پور فرزند محمد 
شماره شناسنامه 19، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 105 مترمربع شماره 
پالک 5536 فرعی مجزا از ش��ماره 1924 فرعی از پ��الک 2840 اصلی واقع در 

ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از 
حمید صانعی

17( رأی شماره 565 و566 -1395/2/13 هیأت : آقای امیرحسین فخرل آرانی 
فرزند حیدر شماره شناسنامه 167 نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ و خانم 
مریم بذرافشان آرانی فرزند اکبر شماره شناسنامه 847   نسبت به چهار دانگ 
مشاع از ششدانگ ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 180 مترمربع شماره پالک 
5537 فرعی مجزا از شماره 303 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان 

دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
18( رأی ش��ماره 563 و 564-1395/2/13 هیأت : آقای علیرضا ربانی بیدگلی 
فرزند علی شماره شناسنامه 141 و آقای سیدعباس حسینی فرزند سیدمحمد 
شماره شناسنامه 21  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب کارگاه به مساحت 1560 
مترمربع شماره پالک 5538 فرعی مجزا از شماره 5267 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از فاطمه فخار نسب
19( رأی ش��ماره 561 و 562-1395/2/13 هیأت : آقای سیدرضا پردل فرزند 
سیدشهاب شماره شناسنامه 631 و خانم فاطمه مؤمنی بیدگلی فرزند ابوالفضل 

شماره شناسنامه 6190039091  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 
168 مترمربع شماره پالک 5540 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از سید شهاب پردل
20( رأی ش��ماره 652 و 653-1395/2/21 هیأت : آق��ای محمدجواد مکارپور 
آرانی فرزند  ماشااله شماره شناس��نامه 10523 و خانم سمیه قدیرزاده آرانی 
فرزند علی محمد شماره شناس��نامه 98  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 103/75 مترمربع شماره پالک 5541 فرعی مجزا از شماره 2043 فرعی 
از پالک 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و 

بیدگل.ابتیاعی از حسین اشراقی
21( رأی ش��ماره 651-1395/2/21 هیأت : آقای رحمت اله کش��ت کار بیدگلی 
فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 307 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 168/60 
مترمربع شماره پالک 5542 فرعی مجزا از ش��ماره 421 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی 

از احمد صباغی بیدگلی
22( رأی شماره 650-1395/2/21 هیأت : آقای قاسم خادم بیدگلی فرزند علی 
شماره شناسنامه 6190018297 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 120/45 
مترمربع ش��ماره پالک 5543 فرعی مجزا از ش��ماره 61 فرعی از پالک 2840 
اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی 

از ابوالفضل حاجی زاده
23( رأی ش��ماره 648 و 649-1395/2/21 هیأت : آقای محس��ن گلی بیدگلی 
فرزند غالمرضا شماره شناسنامه 8247 و آقای غالمرضا گلی بیدگلی فرزند  
علیجان شماره شناسنامه 201  )بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب انبار به مساحت 
140/34 مترمربع شماره پالک 5544 فرعی مجزا از شماره 163 فرعی از پالک 
2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آرانی بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
24( رأی شماره 646-1395/2/21 هیأت : آقای حس��ن مردادی بیدگلی فرزند 
جالل شماره شناسنامه 150 ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 108 مترمربع 
شماره پالک 5545 فرعی مجزا از شماره 4617 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع 
در ریگس��تان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از وراث 

اشرف هاشمی
25( رأی شماره 645-1395/2/21 هیأت : آقای حس��ن مردادی بیدگلی فرزند 
جالل شماره شناس��نامه 150، ششدانگ  یکبابخانه به مس��احت 76 مترمربع 
ش��ماره پالک 5546 فرعی مجزا از ش��ماره 4617 فرعی از پالک 2840 اصلی 
واقع در ریگس��تان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبت��ی آران و بیدگل. ابتیاعی از 

وراث اشرف هاشمی
26( رأی ش��ماره 644-1395/2/21 هی��أت : آقای عباس عظیم��ی فرزند علی 
شماره شناسنامه 57177، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 146/83 مترمربع 
شماره پالک 5547 فرعی مجزا از شماره 307 فرعی از پالک 2840 اصلی واقع 
در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از زهرا و 

اصغر هاشمی
27( رأی ش��ماره 640 و 641-1395/2/21 هیأت : آقای علی اکبر س��المی پور 
فرزند عبدالحسین شماره شناس��نامه 282 و خانم مریم یزالنی بیدگلی فرزند 
جواد شماره شناس��نامه 467  )بالمناصفه( ، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 
198/80 مترمربع ش��ماره پالک 5548 فرعی مجزا از شماره 60 فرعی از پالک 
2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار آران بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. 

مالکیت مشاعی
28( رأی ش��ماره 629-1395/2/20 هیأت : خانم فخری اسحاقی نوش آبادی 
فرزند رضا شماره شناسنامه 75، نسبت به س��ه دانگ از ششدانگ  یکبابخانه 
به مساحت 191/60 مترمربع ش��ماره پالک 191 فرعی از پالک 41 اصلی واقع 
در حس��ن آباد نوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حس��ین 

دروی نوش آبادی
29( رأی ش��ماره 443-1395/2/4 هی��أت : آق��ای رحم��ت م��کاری زاده 
نوش آب��ادی فرزند محمد ش��ماره شناس��نامه 5585، شش��دانگ  یکبابخانه 
 ب��ه مس��احت 160 مترمربع ش��ماره پ��الک 543 فرع��ی از پ��الک 43 اصلی 
 واقع در غی��اث آباد نوش آب��اد بخش 4 ح��وزه ثبت��ی آران و بی��دگل. مالک 

عادی
30( رأی ش��ماره 636-1395/2/21 هیأت : آقای علی اصغر جعفری نیا فرزند 
غالمرضا شماره شناسنامه 5956، شش��دانگ  یکبابخانه به مساحت 318/75 
مترمربع شماره پالک 546 فرعی از پالک 43 اصلی واقع در غیاث آباد نوش آباد 

بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از غالمحسین سرکار.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وص��ول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :95/3/23

تاریخ انتشار نوبت دوم :95/4/8    
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

اخبار کوتاه آموزش

سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 
استان تهران از بهره مندی100 هزار زن روستایی از خدمات این 

صندوق خبر داد.
بارش��ی سرپرس��ت صن��دوق بیم��ه اجتماع��ی  مه��دی ا
 کش��اورزان، روس��تاییان و عش��ایر اس��تان ته��ران؛ ب��ا اش��اره 
به اینکه ش��رط عضویت در این صندوق تنها ش��غل افراد نیست، 
اظهار داش��ت: تمام��ی افرادی که در روس��تاها س��کونت دارند، 
 می توانند تحت پوش��ش صن��دوق بیمه اجتماعی کش��اورزان،

 روس��تاییان و عش��ایر قرار بگیرند و برهمین اس��اس افراد باالی 
 18 س��ال حتی بدون داش��تن ش��غل و تح��ت عن��وان خانه دار 

می توانند بیمه شوند.
وی افزود: حدود 11 سال است که زنان روستایی با عضویت در این 
صندوق می توانند مانند بازنشس��تگان انتظار دریافت مستمری 
ماهیانه را داشته باش��ند و عالوه بر  آن حاشیه امنی برای زندگی 

خود ایجاد کنند.
سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 
 اس��تان تهران تصریح ک��رد: از میان280 هزار خانوار روس��تایی

100 هزار زن روستایی به س��ادگی و بدون نیاز به شرایط خاصی  
می توانند از خدمات این نوع از بیمه بهره مند شوند.

ابارش��ی گفت: عالوه بر خدماتی که به زنان خانوار ارایه می شود 
 جوانان باالی 18 سال نیز می توانند فارغ از شاغل و محصل بودن 
و اینک��ه در خانه پدری خ��ود زندگی می کنن��د، از خدمات این 

صندوق استفاده کنند.

بر اساس اعالم مقامات وزارت کشور ایران هزینه ثبت نام کودکان 
مهاجر افغانستانی از این پس رایگان خواهد بود.

مقامات در وزارت کش��ور اعالم کردند از این به بعد بابت ثبت نام 
در مدارس ایران هی��چ هزینه ای از کودکان مهاجر افغانس��تانی 

دریافت نمی شود.
 در س��ال های گذش��ته دو هزین��ه هن��گام ثب��ت ن��ام دریافت 
 می ش��ده اس��ت که یکی مربوط به ثب��ت نام و دیگ��ری مربوط 

به تصمیم هیئت امنا برای هزینه های مدارس بوده است.
 بر اس��اس دس��تور  العمل جدید از س��ال جاری تحصیلی هزینه 

ثبت نام برای کودکان مهاجر افغانستانی حذف می شود. 
 گفته می ش��ود بخش��نامه ای��ن موض��وع ب��ه ادارات کل اتباع 
 و ام��ور مهاجری��ن وزارت کش��ور در سراس��ر ایران ابالغ ش��ده 

و برای سال جدید تحصیل�ی الزم االجراست.

معاون فرهنگ��ی و اجتماع��ی دانش��گاه فرهنگیان گف��ت: کارنامه 
 شایس��تگی های حرفه ای دانش��جومعلمان را به ص��ورت اختیاری، 

ویژه ورودی های سال های ۹1 تا ۹۳ طراحی کرده ایم.
دکتر علیرضا صادق زاده در نشست خبری درباره فعالیت های قرآنی 
دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت: در تابستان سال جاری برای دانشجو 
معلمان مستعد قرآنی برنامه های آموزشی و توانمندسازی پیش بینی 
شده که در شهریورماه در مشهد برگزار می شود. در این دوره اساتید 
صاحب نظر و نخبه کشور و دانشجویان برجسته حضور خواهند داشت 
 و امید می رود با اجرای این دوره دانش��جوهای ما به س��طح باالتری 

از مهارت ها و فهم قرآنی دست پیدا کنند.
صادق زاده تصریح کرد: در بهمن ماه سال جاری برگزاری جشنواره 
 دوس��االنه قرآن و عترت و فعالیت ه��ای فرهنگی و هنری اس��اتید 
و کارکنان دانشگاه برنامه ریزی شده اس��ت تا با این برنامه مدرسین 
 و اعض��ای هیئت علمی م��ا نیز به س��طح باالت��ری از ت��وان هنری 

در حوزه های قرآن دست پیدا کنند.
پیش بینی سفر زیارتی ۲۳ هزار دانشجو در سال ۹۵

 وی ب��ا اش��اره ب��ه رش��د س��فرهای س��یاحتی و زیارت��ی وزارت 
آموزش و پرورش گفت: برای 2۳ هزار دانشجو در سال ۹۵ سفر زیارتی 

پیش بینی شده است.
حجت االس��الم صادق زاده تصریح کرد: برنام��ه فرهنگی ویژه برای 
 مهارت آم��وزان ماده 28 ک��ه از طری��ق آزمون اس��تخدامی وزارت 
آموزش و پرورش پذیرفته ش��ده اند، داریم که از اوایل ش��هریور ماه 
برگزار می شود. وی یادآور شد: انواع عالیق و سالیق دانشجومعلمان 
 را با نگاه متنوع خواهیم داش��ت و از ظرفیت آنان بیش��تر اس��تفاده 

خواهیم کرد. 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی ما متنوع و اختیاری است.

 مع��اون فرهنگ��ی و اجتماع��ی دانش��گاه فرهنگیان تصری��ح کرد: 
فعالی��ت ه��ای انقالب��ی در بع��د اجتماعی و سیاس��ی برای رش��د 
دانش��جومعلمان مورد تاکید اس��ت.وی خاطرنش��ان کرد: کارنامه 
شایستگی های اختیاری دانشجومعلمان را طراحی می کنیم و افرادی 
که احساس می کنند رزومه موفق در این رابطه دارند شرکت می کنند 
و توصیه نامه ای را به آموزش و پرورش ارسال کرده و عنوان می کنیم، 

این افراد دارای این شایستگی ها هستند.
حجت االس��الم صادق زاده تصریح کرد: این کارنامه به ورودی های 

سال های ۹1 تا ۹۳ تعلق می گیرد.
وی با بیان اینکه این کارنامه با این هدف اس��ت که دانشجومعلمانی 
که در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی حضور فعالی دارند شناسایی 
 ش��وند، گفت: این موضوع در رزوم��ه تحصیلی آنان ثبت می ش��ود 
 و دانش��جومعلمان متوج��ه می ش��وند، گرچ��ه اجب��اری در برنامه 
فرهنگی و اجتماعی وجود ن��دارد، اما آن گروهی ک��ه در این برنامه 

شرکت می کنند با سایرین متفاوت هستند.

سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر 
استان تهران خبر داد؛

بهره مندی هزاران زن روستایی 
از بیمه اجتماعی

هزینه ثبت نام کودکان افغانستانی 
در مدارس ایران رایگان شد

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه فرهنگیان خبر داد:

ارایه کارنامه شایستگی حرفه ای 
به دانشجومعلمان

  براس��اس آمار رس��می کش��ور، همه س��اله در ماه رمضان 
 از می��زان جرای��م و آس��یب ه��ای اجتماع��ی در کش��ور 
کاسته می ش��ود. س��خنگوی نیروی انتظامی سال گذشته 
در ی��ک نشس��ت خب��ری پ��س از م��اه رمض��ان از کاهش 
 چش��مگیر جرایم و ناهنج��اری ه��ای اجتماع��ی خبر داد 
و گف��ت: در م��اه مب��ارک رمضان نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال قبل ش��اهد کاه��ش20 درص��دی جرای��م بوده ایم. 
 وی همچنی��ن به کاه��ش 8 درص��دی تخلف��ات رانندگی 
 در م��اه رمض��ان اش��اره ک��رد و اف��زود: در ای��ن م��اه 

ناهنجاری های خانوادگی هم کاهش پیدا کرده است. 
در دیگر آسیب های اجتماعی نیز آمارها، کاهش مشابهی را 

نشان می دهد.
این آماری اس��ت ک��ه تقریبا همه س��اله از س��وی نهادهای 
مس��ئول با اندکی تغییر ارایه می ش��ود. اینک��ه چه عواملی 
س��بب کاهش میزان جرایم از خرد ت��ا کالن و حتی جرایم 
 خش��ن در کش��ور می ش��ود، س��والی اس��ت که رس��یدن 
به پاسخ آن می تواند راهگشای مس��ئوالن و تصمیم سازان 

کشور در حوزه آسیب های اجتماعی باشد.
جامعه در ماه رمضان با حساس�یت بیشتری عمل 

می کند
 احم��د رحیمی، عض��و هیئ��ت مدی��ره کانون م��ددکاران 
ب��ا تایی��د ک��م ش��دن می��زان جرای��م در م��اه رمض��ان 
می  گوی��د: وقت��ی آم��ار کاه��ش آس��یب ه��ای اجتماعی 
 در ماه رمضان اعالم می ش��ود، ای��ن می تواند در بس��یاری 
سیاس��ت گ��ذاری ه��ای اجتماعی موثر باش��د. حت��ی اگر 
کاه��ش10 درصدی را ش��اهد باش��یم، این الگو م��ی تواند 
در رس��یدن به روش های کنترل جرایم در دیگر ایام س��ال 

به کار آید. مبان��ی دینی ک��ه از دل مبانی فرهنگ��ی به کار 
می آید چون ریش��ه در اصول راس��تین و باوره��ای عمیق 
 مردم دارد، ش��رایط خاص��ی را ایجاد می کنن��د که جامعه 

را ب��ه رفتارهای اخ��الق مدارانه تر 
و همراه ب��ا وجدان بیدارت��ر آورد. 
اساس��ا دی��ن تمامی جنب��ه های 
اخ��الق، وج��دان و عقالنی��ت 
 را در خ��ود ج��ای داده اس��ت 
و ماه مب��ارک رمض��ان تجلی بارز 
مناس��ک دین��ی اس��ت، بنابراین 
در ای��ن م��اه طبیع��ی اس��ت که 
 جامعه نس��بت به رفتارهای خود 

با حساسیت بیشتری عمل کند.
وی می افزاید: زمینه بس��یاری از 
ناهنجاری های اجتماعی تعارضات 
میان عق��ل و احس��اس و کمرنگ 

شدن عواطف و وجدان است و نقطه مقابل آن، دینداری قرار 
دارد که با ایجاد هماهنگی و رفع تعارض های رفتاری و تضاد 
 میان عقل و احساس، شرایط را برای بهبود رفتارهای فردی 

و جمعی فراهم می کند. 
از ی��ک ط��رف ف��رد روزه دار امس��اک ک��رده و هوس های 
دنی��وی را س��رکوب ک��رده اس��ت، بنابرای��ن پی��ش نی��از 
بروز ناهنج��اری را از خود دور کرده اس��ت، ب��ه ویژه جرایم 
 مش��هود مثل ض��رب و ج��رح و ن��زاع در این ای��ام کاهش 
پیدا م��ی کند. از س��وی دیگ��ر ن��زاع و درگی��ری از جمله 
جرایم��ی اس��ت ک��ه در مناط��ق حاش��یه ای و طبق��ات 
 پایی��ن جامعه ش��یوع بیش��تری دارد و می دانی��م که عمل 

به دس��تورات دینی و روزه داری در میان این اقش��ار بیشتر 
اس��ت و به همین دلی��ل ارتباط مس��تقیمی می��ان کاهش 
ضرب و ج��رح و روزه داری وجود دارد. دالی��ل و زمینه هایی 
که انس��ان را به س��مت ارتکاب ب��ه جرم می کش��اند و نحوه 
کنترل آن ها موضوعی اس��ت که حجت االس��الم محس��ن 
تاج لنگ��رودی به آن اش��اره می کند و در م��ورد کاهش آمار 
جرای��م در ماه رمض��ان و دالی��ل آن می گوید: انس��ان برای 
 انج��ام تمامی ام��ور چه نیک ی��ا بد نی��از به انگی��زه درونی 
و بیرون��ی دارد. در مقابل انگی��زه های معن��وی مثل انجام 
واجبات و ت��رک محرمات، انگی��زه ای منفی مث��ل غرایض 
 بش��ری، غضب، حب ب��ه ش��خصیت، خودخواه��ی و حب 
به مال وج��ود دارد که انس��ان را به جرای��م و کارهای مقابل 
معنویت س��وق می دهد. تقویت ایمان س��بب می ش��ود که 
ف��رد از ناهنجاری ها دور ش��ود. اگر همزم��ان ایمان تقویت 
ش��ود و هواهای نفس��انی کاهش پی��دا کند، فرد به س��مت 
خ��الف، ج��رم و جنای��ت نم��ی رود. رحیم��ی نی��ز درباره 
ای��ن انگیزه ه��ای معنوی می گوی��د: بی آالیش��ی و خلوص 
 ف��ردی از جمل��ه نتایجی اس��ت ک��ه ب��رای ف��رد روزه دار 
 حاصل م��ی ش��ود و کارشناس��ان معتقدند  همی��ن عامل 
از دالیل اصلی کمرنگ شدن آس��یب های اجتماعی در ماه 
 رمضان است. بسیاری از جرایم خرد 
در اثر غفلت و ناآگاهی رخ می دهد 
به ط��وری که ف��رد خاط��ی از قبل 
برنامه ای برای انجام خالف نداشته 
 اس��ت بلکه یک لحظه عصبانیت و 
 از دست دادن کنترل شخصی منجر 
به ناهنجاری هایی مثل نزاع، دزدی 
های خرد و حتی تخلفات رانندگی 

می شود. 
در نتیجه میزان کاه��ش این گونه 
جرایم در ماه رمضان بیشتر مشهود 
اس��ت، ام��ا در ای��ن ماه ب��ا کاهش 
جرای��م خش��ن ه��م مواجهیم که 
نش��ان می دهد حتی افرادی که مرتکب این جرایم خش��ن 
می ش��وند تا حدی به مناس��ک دینی پایبندند و در این ماه 
دس��ت از برخی جرایم و گناهان می کش��ند، زیرا رفتارهای 
خودمدارانه آنه��ا کم می ش��ود. وی در خصوص اس��تفاده 
 از ای��ن نتایج برای کارب��ردی کردن آن در تمامی ایام س��ال 
می گوید: اگ��ر روزه داری واقعی را مالک عم��ل قرار دهیم 
یعنی فارغ از روزه شکم، روزه تقوا و شرافت را در نظر بگیریم، 
 این الگو در ص��ورت تروی��ج در جامعه می توان��د به کاهش 
آسیب های اجتماعی منجر شود. روانشناسی و انسان شناسی 
 جدید این موارد را مورد توجه قرار داده اس��ت که اگر بس��ط 
پیدا کند، انسان ها کمتر به سمت خطا گرایش پیدا می کنند. 

دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند؛

تاثیر ماه رمضان بر کاهش جرایم

  تق�وی�ت ایم��ان س��بب
  م��ی ش��ود ک�ه ف��رد از 
ناهنجاری ها دور ش�ود. اگر 
همزمان ایمان تقویت شود و 
هواهای نفسانی کاهش پیدا 
کند، ف�رد به س�مت خالف، 

جرم و جنایت نمی رود
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چندسالی است که موضوع بیکاری و البته وضعیت بد 
هنرمندان پیشکسوت بسیار شنیده می شود و بدون 
شک دلیل این موضوع چیزی جز خأل وجود حمایت 
 و پش��تیبانی دولتی نیست. نبود تس��هیالت ساده و 
تعریف ش��ده ای در قالب صندوق بی��کاری یا بیمه و 
بازنشستگی که برخالف دیگر کشورهای دنیا متاسفانه 
در ایران هنوز س��اماندهی نشده اس��ت و حاال ناگزیر 
شاهد عواقب آن هستیم. اما وجود این خأل چه وضعی 
 به وجود آورده است؟ هر روز خبری از بازیگری در سن 
کهن سالی می ش��نویم که مردم دیگر به او سر نمی 
زنند یا مسئوالن به فکر نیستند، یا بانوان بازیگری که 
بیکاری خود در حوزه سینما و تلویزیون را به دالیلی 
چون فساد در این حوزه مربوط می دانند در حالی که 
همکاران آن ها این ادعا را توهین به حضور و فعالیت 
چندین س��اله خود تلقی می کنن��د. واقعیت هم این 

اس��ت که وضعیت برای 
بازیگ��ران زن بدت��ر 

اس��ت... در هم��ه 
جای دنی��ا همین 
ط��ور اس��ت. ب��ا 
 ب��اال رفت��ن س��ن،

 

زن ها پیشنهادهای کمتری برای حضور در سینما و 
تلویزیون دارند، نمی توان انتظار داش��ت همه مریل 
استریپ یا حتی فاطمه معتمدآریا باشند و این موضوع 
که به توانایی بازیگری هنرمندان باز می گردد، برای 

معدودی از بازیگران زن اتفاق می افتد.
البته شکی نیس��ت وقتی که  هر سرمایه گذاری با هر 
زمینه و سابقه کاری به س��ینما و تلویزیون نفوذ کند، 
قطعا باید منتظر عواقبی چون پیشنهادها و رفتارهای 
غیر حرفه ای در این حوزه باشیم، اما این تمام مشکل 
نیست. مش��کل اینجاس��ت که نه خود هنرمندان به 
روزهای بیکاری و بازنشس��تگی فکر کرده اند  و نه از 
سوی دولت، تدبیری برای جلوگیری از به وجود آمدن 
چنین اوضاعی اندیشیده شده اس��ت.نتیجه هم این 
که در کنار اخباری که مدام درب��اره بیکاری و گالیه 
هنرمندان می ش��نویم )که در هیچ کج��ای دنیا در 
این حد مرسوم نیست( این روزها شاهد واکنش های 
مختلف و متعددی در این زمینه هس��تیم. نامه سی 
زن هنرمند به علی اصغر پورمحم��دی )معاون وقت 
س��یما در آن زمان( که در آن یک��ی از دالیل بیکاری 
خود را موجه بودن و حتی تش��کیل خانواده دانسته 
بودند، یکی از اتفاقات ماه های اخیر است که در کنار 
گالیه از بیکاری ،روابط پشت صحنه سریال ها و فیلم 
های تلویزیونی را ناسالم توصیف کرده بودند. فقیهه 
سلطانی تنها هنرمندی که نام خود را در این زمینه 
فاش کرد از وضعیت بد معاش هنرمندانی که 
پای این نامه را امضا ک��رده بودند خبر داده 
 بود.در کنار این واکنش ها یکی از بهترین 
روش های��ی ک��ه در ای��ن چند س��ال 
اس��ت  بت��کاری  ا داش��ته  وج��ود 
رس��ول  طائرپ��ور،  فرش��ته  ک��ه 
صدرعامل��ی، مجی��د مظف��ری و 
 نازنین کریم��ی در طرحی با عنوان 
)فیلم هایی که دوستش��ان داریم( 
به کار برده بودند. در این برنامه در 
 ماه دو بار هنرمندان در کنار نمایش

خاط��ره  ه��ای  فیل��م   
ن��ی خوا فیلمنام��ه  ب��ه   انگی��ز 

ک��ه  عای��دی  و  پردازن��د  م��ی   
برنام��ه  ای��ن  فروش��ی  بلی��ت  از 
حاص��ل م��ی ش��ود ص��رف کم��ک ب��ه 
 هنرمن��دان زن ک��م بضاع��ت س��ینما و تئاتر

 می ش��ود. طائرپور پیش از این در تش��ریح این 
برنام��ه گفته ب��ود: »در تمام دنی��ا، حرکت های 

مردمی ب��ا حضور اقش��ار مرج��ع آن جامعه همچون 
هنرمندان، ورزش��کاران و… پیاپی تکرار می ش��ود. 
این حرکت ها به منظور حمای��ت از یک اتفاق، کمک 
به یک جریان یا پیش��گیری از یک اتفاق ناخوشایند 
اس��ت که با هدف جلب توجه افکار عمومی و با اتکا به 
حمایت های مردم انجام می ش��ود. مراسم گلریزان و 
جشن های نیکوکاری به عنوان بخشی از حرکت های 
اجتماعی و حمایتی در ایران، برگزار می شود و حضور 
هنرمندان س��رمایه بالقوه  ارزش��مندی است که در 
این گونه حرکت ها تاثیر بسزایی دارد.او با اشاره به این 
که مهم ترین سرمایه سینماگران فیلم هایشان است، 
ادامه داد: »ما با این دیدگاه و اتکا به این سرمایه، طرح 
»فیلم هایی که دوس��ت داش��تیم« را برای حمایت از 
هنرمندان نیازمند و با حفظ آبروی آنها اجرا می کنیم. 
در این طرح، بخش��ی از فیلم نامه ه��ای خاطره انگیز 
س��ینما با حضور هنرمندان س��ینما و تئاتر در قالب 
برنامه ه��ای فیلمنامه خوانی و نمایش فیل��م به اجرا 
درمی آید و عواید فروش برنامه ها، به زنان س��ینماگر 
کم بضاعت اختصاص پیدا می کند. بعضی از هنرمندان 
ما بع��د از س��ال ها تالش به  عل��ت ش��رایط واقتصاد 
نابس��امان هنری پش��توانه خوبی ندارند. امیدوارم با 
اجرای این طرح شرایط خوبی را برای زنان کم بضاعت 
س��ینمای ایران ایجاد کنیم. چ��ون وضعیت غم انگیز 
آن ها برای دولت، ملت یا صنف هنرمندان قابل تحمل 
نیست. سینما محتاج هیچ کس نیست. این وضعیت 
دون شان جامعه هنری در کشوری است که صاحب 
صنعت ملی سینماس��ت که بازیگرانش در س��نین از 
کارافتادگی در این وضعیت به س��ر ببرند.در آخرین 
اتفاقی که افتاده، کمپینی برای حمایت از هنرمندان 
تشکیل شده که در آن ش��ماره پیامکی برای حمایت 
از هنرمند محبوب اعالم ش��ده و کاربران قرار است با 
فرستادن پیامک به این شماره، به حسابی پول واریز 
کنند! اقدامی که حتی در آن نام خانه سینما نیز آورده 
ش��ده و از تصویر هنرمندانی مثل امی��ن تارخ و بهاره 
رهنما و... استفاده شده است. البته هنوز این اتفاق به 
صورت رسمی از سوی خانه سینما تایید نشده اما آیا 

شان هنرمندان در چنین اقدامی رعایت شده است؟
در نهای��ت منظور تنها خ��رده گرفتن ب��ه هنرمندان 
نیست و دلیل این اتفاق حتما نبود پشتیبانی های الزم 
از سوی دولت است. اما ایجاد کمپین های هر روزه در 
حمایت از هنرمندان جز این که این موضوع را از نظر 
مخاطبان بی اثر کند و حتی دافعه ایجاد کند سودی 

هم  آیا خواهد داشت؟
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مدیرکل سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اصفهان:

۱۲ اثر تاریخی چادگان 
در صف ثبت ملی است

صداوسیمای ما تشویق
 باید گردد

در شهر نگا ه

 مدیرکل س��ازمان می��راث فرهنگ��ی صنایع دس��تی و گردش��گری 
 اصفهان گفت: ۱۲ اثر تاریخی از شهرس��تان چادگان در صف ثبت ملی 

است.
  فریدون اللهیاری در جلس��ه بررس��ی نقاط قوت شهرس��تان چادگان 
 در حوزه گردشگری اظهار داشت: ش��هر اصفهان با داشتن ۱۹۹ رشته 
صنایع دستی گوی سبقت را از ش��هر جی پور هندوستان ربود و عالوه 
بر کسب رتبه برتر در ش��ورای جهانی صنایع دستی به عنوان شهر برتر 

صنایع دستی در جهان شناخته شد.
وی به ثبت مقب��ره کاوه آهنگ��ر در فهرس��ت آثار ملی ب��ه همراه ۱۱ 
اث��ر تاریخی دیگ��ر از این شهرس��تان اش��اره ک��رد و گف��ت: تاکنون 
 فقط پ��ل تاریخ��ی اورگان و خانه تاریخ��ی معظم المل��ک ثبت ملی

 ش��ده اند و ۱۲ اثر دیگر ب��ه زودی در صف ثبت در فهرس��ت آثار ملی 
 قرار خواهند گرف��ت که بنای تاریخی مقب��ره کاوه آهنگر جزو این آثار

 است.
مدیرکل س��ازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اصفهان 
همچنین به وجود ۶۸ تپه تاریخی در شهرس��تان چادگان اشاره کرد و 
گفت: قدمت ۱۰ تپه تاریخی به هزاره های قبل از میالد می رس��د و با 
 اس��تخراج آثار تاریخی از این تپه ها، س��ایت موزه ها در محل کاوش و

 موزه های مردم شناس��ی و باس��تان شناسی در شهرس��تان چادگان 
تاسیس خواهد شد.

وی همچنین به تبدیل زیارتگاه امامزاده عبداهلل بن زید حسنی)ع(  شهر 
رزوه به محل گردشگری مذهبی شهرستان چادگان اشاره کرد و افزود: 
با تدوین بانک اطالعاتی و فرصت های سرمایه گذاری از پتانسیل های 
شهرستان چادگان اطالعات جامعی  در اختیار سرمایه گذاران داخلی 

و خارجی قرار خواهد گرفت.
اللهیاری در پایان اضافه کرد: احیای بناهای تاریخی با مشارکت بخش 
خصوصی مهم ترین سیاست س��ازمان میراث فرهنگی استان اصفهان 

است.

درحالی که در روزهای گذش��ته رس��انه ها از توقیف فیل��م »ارادتمند، 
نازنین، بهاره، تینا« خبر داده بودند، دبیر شورای پروانه نمایش با اشاره 
به این  که فیلم ت��ازه عبدالرضا کاهانی توقیف نش��ده ، گفت: »این فیلم 
اصالحیه خورده و اگ��ر اصالحیه ه��ای آن انجام ش��ود، پروانه نمایش 

دریافت می کند.«
 البته حرف های روز قبل حجت اهلل ایوبی درباره ندادن مجوز به این فیلم 
کمی ماجرا را قطعی تر کرده بود، اما خود ایوبی هم تایید کرده که فیلم 

فقط اصالحیه خورده است. 
در ادامه یکی از کارگردانان که خود از اعضای ش��ورای نمایش است، با 
اشاره به این که فیلم از اساس مشکل دارد، مهر باطلی بر همه تالش های 

قبلی زد.
 به نظر می رسد در بخش های فرهنگی هم مثل بخش های دیگر دولت، 
دوس��تان عالقه  عجیبی به پنالتی زدن به یکدیگ��ر دارند. در بند بعدی 

توضیح خواهیم داد.
 دادس��تان عمومی و انقالب تهران اخیرا عملکرد وزارت فرهنگ و 
ارشاد را به ش��دت مورد انتقاد قرار داده و درخواست سوال درباره نحوه 

صرف بودجه در دستگاه های فرهنگی را داشته است.
 بخش مهمی از صحبت های او به حوزه سینما و البته جنجال های اخیر 
درباره »5۰ کیلو آلبالو« باز می گردد که پس از آن وزارت ارش��اد مورد 
انتقاد هر دو جریان حاکمیت و هنرمندان قرار گرفت. به نظر می رس��د 
این انتقادها که ناگهان با حجم باالیی بر سر بخش فرهنگی دولتی وارد 

شده است، قرار نیست فعال تمام شود. 
ماجرای پخش دعای ربنای ش��جریان از تلویزیون ظاهرا به جایی   
 نرسید و با رسیدن به اواخر ماه مبارک رمضان، کسی هم چندان قصه را 

پی نگرفت. 
یکی از خبرنگاران بیکار که در جستجوی نش��انه ای از پخش این نوای 
مدت ها ممنوع از رسانه  ملی بود، به رس��انه ها گزارش داد که نشانه ای 
وجود ندارد و به ش��یوه داروخانه ها هم چنان از نواها و صداهای مش��ابه 

استفاده می شود. 
رسانه ها هم پیشنهاد می کنند که رس��انه  ملی را تحت فشار نگذارند و 
اجازه بدهند فکرهایش را بکند. دوس��تان کارشان زیاد است و فرصت 
 تغییرات زودهن��گام را ندارن��د. باز مثال ای��ن بح��ث را در بند بعدی 

بخوانید.
ماجرای پخش بازی های جام ملت های اروپا از شبکه  سوم و شبکه   
ورزش، کمی بیخ پیدا کرده و یک ش��بکه قطری مدعی ا س��ت که این 

پخش را رسانه  ملی از آن ها به اسارت برده است.
 در حالی که در تلویزیون کسی مسئولیت پاس��خ گویی به این ادعا را بر 
عهده نمی گیرد، یکی از آگاهان معتقد اس��ت  این ادعاها برای انحراف 
افکار عمومی از مسئولیت ناپذیری کشورهای همس��ایه درباره مسئله 
 گرد و غبار اتفاق افت��اده و به هر ح��ال تجربه نش��ان داده که به جایی

 نمی رسد. 

به بهانه کمپین اعالم پیامک برای حمایت از هنرمند محبوب؛

تعدد کمپین حمایت از هنرمندان و نتیجه معکوس!

در حاشیه مو سیقی

پزشکان آلمانی به دلیل یک اشتباه، باعث فلج شدن دوبلور و بازیگر پیشکسوت 
کشورمان شده اند.

ش��هاب عس��گری بازیگ��ر پیشکس��وت تئات��ر، س��ینما و تلویزی��ون ک��ه 
آخرین ب��ازی او به س��ریال س��تایش برمی گ��ردد، در خص��وص بیماری و 
 جراحی اش، گفت: حدود ۲ س��الی در آلمان به س��ر می بردم و ت��ازه به ایران 

برگشتم.
 رگ گردن من دچار مشکل شد و پزشکان کش��ور آلمان تشخیص دادند که 

فنری کنار رگ قرار دهند.
بازیگر فیلم سینمایی »دس��ت های آلوده« تصریح کرد: به خاطر اشتباه یک 
پزشک آلمانی ستون فقراتم عفونت کرد و کیستی در اولین مهره ستون فقرات 
جمع ش��د. با رخ دادن این اتفاق حدود ۴5 درصد از سمت راست و چپ بدنم 

فلج شد.
 وی ادام��ه داد: ب��رای دی��دن دوس��تان و اعض��ای فامی��ل خود ب��ه ایران 
 بازگش��تم و طی روزهای آین��ده باید ب��رای ادام��ه درمان به کش��ور آلمان 

برگردم.
 او در خص��وص عل��ت فلج��ی خ��ود اف��زود: در ح��ال حاض��ر ب��ا 
واک��ر راه م��ی روم و فلج��ی م��ن ربط��ی ب��ه س��کته مغ��زی و قلب��ی 
 ن��دارد و عل��ت آن ب��ه اش��تباه پزش��کان آلم��ان در گذاش��تن فن��ر

 برمی گردد.
 البته امیدوارم با درمان و فیزیوتراپی از درصد فلجی من کم شود. 

پرس��تو صالحی بازیگر زن س��ینما و تلویزیون پنج شنبه س��وم تیر ماه 
در هفدهمی��ن روز ماه رمضان   با حض��ور در برنامه ماه عس��ل، روایتی 
 تلخ از اعتی��اد پدرش گف��ت و موج ش��دیدی از احساس��ات کاربران را

 برانگیخت.
 صالحی در آخرین پس��ت اینس��تا گرامش لحظاتی از ای��ن برنامه را در 
 قالب فیلم به تصویر کش��ید و در پی آن ابراز  احساس��ات کاربران را در 

کامنت هایش به دنبال داشت.
 صالحی در اینستاگرامش نوشت :

 بغضت دلیل دیوونگیمه، گفتم نباشی این زندگیمه نگو نگفتی ...گفتی 
بسازم با روزگارم، گفتم محاله طاقت بیارم نگو نگفتی ... 

رفقا ممنون از همه  انرژی های خوبتون ،دوستان تکرار برنامه رو پرسیدن 
شنبه ۹:٣۰ صبح شبکه سه س��یما و لینک کامل برنامه رو هم گذاشتم 
باالی صفحه می تونین کلی��ک کنین فقط ، فدای مهرت��ون ممنون از 

همدردی تون و ممنون که قضاوتمون نکردین عاشقتونم تا همیشه ...
بازم ممنون از ماه عسل و احس��ان علیخانی برای مجال این صحبت این 
ش��ب ها و فقط التماس دعای  مخصوص برای س��المتی پدر و مادرها و 
دیگر عزیزانمون و مخصوص تر برای مادرم، بهترینم که همه عمر صبوری 

کرد و صبوری 

اس��تفاده محس��ن چاوش��ی از این اذان خاطره انگیز در آلبومش نظرات 
گوناگون��ی را به دنبال داش��ت. برخی مخال��ف این امر بودن��د و برخی از 

مخاطبان هم تلفیق این اذان با ترانه و موسیقی چاوشی را تایید کردند.
چندی پیش آلبوم »امیر بی گزند« با صدای »محسن چاوشی« منتشر شد 
و این خواننده در قطعه اول آن مجموعه از اذان مرحوم »رحیم موذن زاده« 
استفاده کرده بود. همچنین در بخش��ی از ترانه قطعه »چنگیز« هم نامی 
از این استاد فقید مطرح می ش��ود. استفاده محسن چاوش��ی از این اذان 
خاطره انگیز در آلبومش نظرات گوناگونی را به دنبال داشت. برخی مخالف 
این امر بودند و برخی از مخاطبان هم تلفیق این اذان با ترانه و موس��یقی 
چاوشی را تایید کردند. اما فرزند استاد موذن زاده برای اولین بار نسبت به 
این اتفاق واکنش نش��ان داد و دیدگاه های جالبی درباره محسن چاوشی 

و موسیقی داشت.
جعفر موذن زاده نظر خود درباره اس��تفاده محسن چاوشی از اذان مرحوم 
»رحیم موذن زاده« در آلبوم جدیدش را ای��ن گونه بیان کرد:»به نظر من 
استفاده ایشان از اذان پدرم در آلبومشان مشکلی ندارد ولی بهتر بود آقای 
چاوشی اجازه می گرفتند و من هم اشعار را می دیدم تا بدانم که قرار است 
چه کاری را انجام دهند. اذان پدر من هم در دس��تگاه موسیقی است. در 
دستگاه »بیات ترک« و گوش��ه »روح االرواح« خوانده شده ولی اگر برای 
استفاده از آن به ما هم اطالع دهند بهتر اس��ت.  من صدای آقای محسن 
چاوشی را دوست دارم ،ایشان  خواننده خوبی هستند. آهنگ های ایشان را 
که در آن از اذان استفاده شده بود شنیدم و خوب بود. اعتراضی هم نکردم . 
من سر فیلم »رسوایی« به آقای »مسعود ده نمکی« اعتراض کردم و گفتم 
که شاید خانواده دوست نداشته باشند از این اذان در سینما استفاده شود.
 این اذان که یک اثر ملی است باید جایگاه خاص خودش را داشته باشد.« 

علی تنها، خواننده جوان ایرانی که برای ش��رکت در جش��نواره موسیقی 
جوانان به باکو دعوت شده بود، پس از اطالع از تقارن برنامه هنری خود با 

شب قدر از اجرای برنامه امتناع کرد و به ایران برگشت.
جشنواره بین المللی موس��یقی نوجوانان و جوانان باکو در روزهای سوم و 
چهارم تیرماه  برگزار شد و علی تنها همراه یک داور ایرانی برای شرکت در 
این جشنواره به باکو رفته بود. این دو هنرمند که از تقارن برنامه خود با شب 
نوزدهم ماه مبارک رمضان مطلع نبودند، پس از ورود به باکو به دلیل تقارن 
برنامه خود با ش��ب قدر از اجرای برنامه خود عذرخواهی کرده و علی رغم 
اصرار برگزار کنندگان جش��نواره و احتمال دریافت جایزه ای بزرگ، برای 

ابراز ارادت به ساحت موالی متقیان علی)ع( به روی صحنه نرفتند.
 علی تنها خواننده جوان تبریزی است که بار ها در قالب کنسرت موسیقی 
کالس��یک آذربایجانی در تبریز به هنرنمایی پرداخته است. این خواننده 
چندی پیش ه��م در جمع خوانندگان ارکس��تر ملی ایران ق��رار گرفت و 

اجرایی به رهبری »فرهاد فخرالدینی« در تاالر وحدت تهران داشت.

بازیگر سریال ستایش 
فلج شد 

همدردی ها با پرستو صالحی 
تمامی ندارد!

واکنش فرزند موذن زاده به صدای 
پدرش در آلبوم محسن چاوشی !!

خواننده ایرانی
 به خاطر شب قدر اجرا نکرد!

 در روزه��ای پایان��ی هفت��ه گذش��ته اتوب��وس حام��ل س��ربازان 
وظیف��ه ک��ه دوران آموزش��ی خ��ود را در پ��ادگان ۰5 کرم��ان 
به پایان رس��انده بودن��د، در ح��ال حرکت به س��مت اهواز دچار س��انحه 
 رانندگ��ی ش��د و در ای��ن حادث��ه ۱۹ س��رباز ج��ان خ��ود را از دس��ت

 دادند. 
ب��ا انتش��ار ای��ن خب��ر، فض��ای مج��ازی تح��ت تاثی��ر ق��رار گرف��ت 
و س��ینماگران مش��هور ه��م ب��ا انتش��ار عکس ه��ا و متن های��ی 
ب��راز هم��دردی   ب��ا خانواده ه��ای کش��ته ش��دگان ای��ن حادث��ه ا

کردند.
پرویز پرستویی: کسی ککش هم نمی گزد

بازیگر معتبر سینما و تلویزیون ایران با انتشار عکسی از یک سانحه جاده ای 
در صفحه اینستاگرام خود نوشت: »نوزده سرباز و بیست و نه زخمی در یک 

روز، در دو سانحه رانندگی می میرند.
 اگر ای��ن اتفاق در ه��ر جای دیگ��ری رخ م��ی داد، رسانه هایش��ان اینقدر 
 بی تف��اوت نبودن��د و ای��ن فاجع��ه فق��ط  به ی��ک تیت��ر ح��وادث تبدیل 

نمی شد. 
واقعا چه کسی پاسخگوی این وسیله نقلیه های اسقاطی است؟

اما سرباز مگر چه ارزش��ی دارد؟ فیش حقوقی شاهد است که سرباز ماهیانه 
هفتاد هزار تومان می ارزد، هفتاد هزار تومان...

خداحافظ برادر سربازم اینجا کسی ککش هم نمی گزد، جز خانواده داغدارت، 
جز دخترکی که رخت بخت سفیدش سیاه شد... خداحافظ برادر سربازم.«

رضا کیانیان: از این اتوبوس ها چند بار واژگون شده است؟
رضا کیانیان با انتشار آخرین عکس دسته جمعی سربازان کشته شده سانحه 
اخیر، در اینستاگرام خود نوشت: » س��ال ۱٣٧۶ اتوبوسی که برو بچه های 
المپیاد ریاضی را می برد در جاده واژگون ش��د و شش نفر از المپیادی ها رو 

کشت! 
یکی از بازماندگان دختری ب��ود به نام مریم میرزاخان��ی اکنون دکترمریم 
میرزاخانی، استاد ریاضیات دانشگاه استنفورد، نخستین بانوی ریاضی دان 
تاریخ لقب گرفت که توانسته مدال فیلدز، معتبر ترین جایزه دنیای ریاضیات 

را از آن خود کند.  
مدال فیلدز، باال ترین نشان علمی رش��ته ریاضیات است که به دانشمندان 

 برگزیده زیر ۴۰ س��ال اهدا می ش��ود و از آن ب��ه نوبل ریاضی��ات نیز تعبیر 
می شود. 

نمی دانیم چند مریم در آن واژگونی کشته شدند!  نمی دانیم چند دانشمند 
ما کشته شدند! از این اتوبوس ها چند بار واژگون شده! وهیچ بار واکنشی از 
سوی رسانه های رسمی و مسئولین ندیدیم!حاال هم در واژگونی یک اتوبوس 
دیگر نوزده سرباز کش��ته می شوند و بیست و س��ه نفر هم زخمی و بد حال 

بستری می شوند! ولی... انگار نه انگار!
فاطمه معتمد آریا: هیهات از این عاقبت تکراری

بازیگر فیلم »روسری آبی« با انتشار عکسی از پوتین های سربازی در واکنش 
به اتفاق اخیر با انتش��ار متن کوتاهی در صفحه اینس��تاگرام خود نوش��ت؛ 
»معکوس شمردند جوانی ش��ان را. هیهات از این عاقبت تکراری... تسلیت 

بر همه ایران«
بهرام رادان: امان از سفرهای بی بازگشت

بهرام رادان در ساعات اولیه انتشار خبر کشته شدن ۱۹ سرباز وظیفه در جاده 
سیرجان - نی ریز به این خبر واکنش نشان داد و در صفحه اینستاگرام خود 
نوشت: »امان از این جاده های لعنتی، امان از این سفرهای بی بازگشت، امان 

از دل ماتم زده عزیزانشان... خدا به همه شان صبر بدهد...آمین«
واکنش حمید فرخ نژاد، محسن چاوشی و...

حمید فرخ نژاد بازیگر فیلم های »چهارشنبه سوری«، »استرداد« و ... با انتشار 
عکس دسته جمعی این سربازان از دس��ت رفته در اینستاگرام خود نوشت: 

»در غم این عاشقان، چشم فلک خون فشان«
محس��ن چاوش��ی خواننده مش��هور پاپ در صفح��ه اینس��تاگرام خود با 
خانواده های کشته شدگان اخیر حادثه محور سیرجان نی ریز ابراز همدردی 
کرد و با نگارش بخش��ی از ش��عر ترانه »آخری��ن اتوبوس« از آلب��وم »امیر 
بی گزند« نوشت: »دخیل می بس��تم به جاده های عبوس، دخیل می بستم 

به آخرین اتوبوس«
ش��بنم مقدمی بازیگر س��ینما و تلویزیون که این روزها »ابد و یک روز« را 
بر پرده س��ینماهای کش��ور دارد در واکنش به حادثه تلخ اخیر، در صفحه 
اینس��تاگرام خود نوش��ت: »رفتند با حادثه ای که خبر نکرد... بازنیامدند... 
باز نمی آیند و غصه هایش��ان چه س��نگین اس��ت بر دل ما و مادرانشان... نه 
 وقت رفتن تان بود... روح تان غرق نور سربازان وطن... و دل بازماندگان تان 

صبور.«
بهاره رهنما هم به این حادثه غم انگیز  واکنش نش��ان داد: »برای سربازان 
عزیز کشورم عرض تسلیت دارم حادثه تصادف اتوبوس حامل سربازان جوان 
 کش��ورم و فوت نوزده جوان ایرانی که ش��اید هر کدام برای آینده کش��ورم 
س��رمایه ای بودند، قلب همه ما را به درد آورد ، به خانواده های محترم این 
سربازان تس��لیت می گویم و از خداوند مهربان برایشان صبر و آرامش آرزو 
دارم، روایت است که هرکسی در حال انجام وظیفه از بین برود برای خداوند 
مثل یک شهید محسوب می شود، برای روح پاک این سربازان علو درجات 

الهی را آرزو دارم...وطنم، تسلیت...«
مه��راب قاس��م خان��ی، رامب��د ج��وان، علیرض��ا ش��جاع ن��وری، س��حر 
دولتش��اهی،امیر جعف��ری، اش��کان خطیبی، بهن��وش طباطبای��ی، امیر 
آقایی، ب��رزو ارجمند، الناز حبیبی، امیر مهدی ژول��ه و... از دیگر چهره های 
 هنری بودند ک��ه همدردی خود را ب��ا خانواده های داغدار ای��ن حادثه ابراز 

کردند.

واکنش هنرمندان در فضای مجازی به حادثه کشته شدن ۱9 سرباز

دخیل می بستم به آخرین اتوبوس...
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خبراخبار

 حل مشکل کدورت آب شرب؛
با راه اندازی تصفیه خانه کوهرنگ

نخستین اتاق فکر اصناف کشور 
در استان تشکیل شد

 لزوم توسعه فضای سبز،
برای کاهش پدیده گرد و غبار 

90 درصد بادام تولید شده در باغات 
چهارمحال و بختیاری صادر می شود

 حمایت خیران آموزش عالی،
از پروژه عمرانی در دانشگاه شهرکرد

 رشد حضور تیم های دانشجویی،
در مسابقات ملی مناظره دانشجویان

کشت نشایی چغندر قند، 
برای نخستین بار در استان

فعالیت ۳۵0پایگاه اوقات فراغت 
دانش آموزی در استان

سخت گیری بر کار مدیران،
جرأت تصمیم گیری را  نگیرد لطف اهلل آب��اد، در نشس��ت رونمایی طرح ه��ای جدید 

پرداخت تسهیالت بانک مسکن با هدف خروج از رکود، 
که با حضور مدی��ران اقتصادی و عمرانی اس��تان برگزار 
 ش��د، اظهار کرد: بانک مس��کن، حمایتی همه جانبه از

ساخت و ساز مسکن در پیش گرفته است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: در طرح جدید بانک مسکن، 
به تمام کسانی که قصد س��اخت و ساز انبوه دارند، حتی 
بدون وجود حس��اب نزد بانک و یا رس��وب حس��اب نیز 

تسهیالت مشارکت پرداخت می کند.
 آب��اد گف��ت: می��زان پرداخ��ت تس��هیالت مش��ارکت 
در ش��هرکرد، به ازای س��اخت یک واحد از 90 میلیون 
تومان سنتی س��ازی تا 130 میلیون تومان، با س��اخت 
 فناوری نوی��ن پرداخت می ش��ود و در س��ایر ش��هرها 
 نی��ز از 70 میلی��ون س��نتی ت��ا 100 میلی��ون تومان

 بصورت فناوری نوین پرداخت خواهد ش��د که نرخ سود 
 22درصد و 8 س��اله و ن��رخ تقس��یط،20 درصد خواهد 

بود.
 آب��اد در خص��وص تس��هیالت خری��د مس��کن گفت: 
 پرداخت تس��هیالت در این بخش، به دو روش پرداخت 
 با س��پرده و پرداخ��ت ب��دون س��پرده گذاری در حال

 اجراست.
 وی تصری��ح ک��رد: در روش پرداخ��ت ب��دون س��پرده 
با خرید اوراق، حق تقدم س��قف فردی تسهیالت خرید 
در ش��هرکرد، به صورت انف��رادی تا س��قف 50 میلیون 
 تومان و سایر شهرهای استان تا سقف 40 میلیون تومان 
 اس��ت که س��قف تس��هیالت، جهت زوجین ک��ه تاریخ 
 عق��د آنه��ا از 75/1/1 ب��ه بع��د باش��د در ش��هرکرد 
80 میلیون ودر سایر ش��هرها، 60 میلیون تومان تعیین 

شده است.
 آب��اد اف��زود: در روش پرداخ��ت ب��ا س��پرده گذاری،

 متقاضی��ان می توانن��د ب��ا افتت��اح انواع حس��اب های 
 تعهدی مانند حس��اب صندوق پس انداز مس��کن یکم، 
حساب صندوق جوانان وحساب صندوق مسکن عادی، 
برای دریافت تس��هیالت همچون گذش��ته برنامه ریزی 

کنند.
 وی در خصوص حس��اب صندوق مس��کن یک��م گفت: 
در  حس��اب  ای��ن  تس��هیالت  پرداخ��ت   س��قف 
ش��هرکرد،60 میلیون تومان ب��ه صورت انف��رادی و در 
 سایر شهرها،40 میلیون تومان اس��ت که با 10 میلیون 
 جعاله، به ترتی��ب به 70 و 50 میلی��ون افزایش می یابد 
که با ن��رخ 11 درصد و بازپرداخت 12 س��اله تقس��یط 

می شود.
آباد درخصوص تس��هیالت زوجین صندوق یکم افزود: 

سقف این تسهیالت در شهرکرد 120 میلیون و در سایر 
شهرهای استان80 میلیون تومان است.

مدیر ش��عب بانک مس��کن اس��تان، درخص��وص طرح 
 تضمین معامالت در بانک مسکن نیز گفت: دراین طرح، 
 انب��وه س��ازان می توانند بخش��ی از مبلغ ف��روش واحد
  خود را نق��داً از خری��دار دریاف��ت و الباق��ی را حداکثر

 ت��ا 50 درص��د ارزش مل��ک و مبل��غ 150 میلی��ون  
 تومان، با اقس��اط س��ه میلی��ون تومانی، ط��ی حداکثر

  50 م��اه ازبان��ک، ب��ه نیاب��ت از مش��تری دریاف��ت 
کنند.

 آباد تأکی��د کرد: در این ط��رح، بانک مس��کن پرداخت 
 اقس��اط خریدار را در سر رس��ید ماهانه تضمین می کند 
 و در قب��ال کارم��زد 5درص��د، ش��رایط معامل��ه را 
برای انبوه س��ازان و خریداران این واحدها فراهم خواهد 

کرد.
 وی در خص��وص ط��رح دیگ��ر بان��ک مس��کن ب��ا نام 
حس��اب امانی گفت: از آنجایی که در گذشته، خریداران 
 در پیش خرید واحد مس��کونی، با ریسک کالهبرداری 
از س��وی پیش فروش��نده مواجه بودند و امکان داش��ت 
 که فروش��نده یک واحد خ��ود را به چند نفر بفروش��د و 
 موجب خس��ارت  پیش خریدار واحد مس��کونی ش��ود،

 لذا بانک مس��کن به عنوان طرف سوم، ش��رایط موثق را 

 در ای��ن معامل��ه، ب��ا س��ازوکارهای قانون��ی ب��رای 
 خری��داران فراه��م کرده اس��ت ک��ه این نی��ز در جای 
 خود، باعث کمک به انبوه س��ازان در توس��عه مس��کن 
 و تس��هیل در ف��روش واحده��ای در ح��ال س��اخت 

است.
 آب��اد در خص��وص پرداخ��ت ان��واع تس��هیالت دیگر،

اعم از مضاربه س��رمایه در گردش، خرید کاال و خودرو و 
همچنین تسهیالت ویژه، به واحدهای تولیدی در بخش 
مسکن وساختمان اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی 
در بخش مس��کن و س��اختمان می توانند ب��رای خرید 
ماش��ین آالت س��اختمانی خود، در صورت دست اول و 
نو بودن، ت��ا 70درصد بهای آن و در صورت دس��ت دوم 
بودن تا 50درصد بهای آن را از بانک مس��کن تسهیالت 
دریافت کنند که بازپرداخت تس��هیالت، پ��س از پایان 
دوره مش��ارکت و بصورت واریزی یکجا،2 ساله و با نرخ 

تسهیالت 22درصد است.
وی در خصوص قابلیت های بانک مس��کن خاطرنش��ان 
 کرد: بانک مس��کن، تنها بانک بزرگ دولتی و توسعه ای 
اس��ت که اجازه پرداخت 1درصد س��ود بیش��تر از سایر 
 بانک ه��ا را دارد و در س��بد محص��والت حس��اب های 
س��ودگیر این بانک، جذابیت کافی برای سپرده گذاران  

وجود دارد.

قاسم سلیمانی دشتکی، استاندار چهارمحال و بختیاری، در نشست 
بررسی مشکالت شهرستان شهرکرد گفت: ش��هرکرد، مرکز و نماد 

استان است و به همین دلیل از امتیازات ویژه ای برخوردار است.
 وی تصری��ح ک��رد: توس��عه این شهرس��تان ب��ر همه اس��تان مؤثر 
 و برای همه نقاط آن مهم خواهد بود.استاندار چهارمحال و بختیاری،

  با اش��اره ب��ه اینک��ه ک��دورت آب ش��رب شهرس��تان ش��هرکرد 
یکی از مشکالت آن اس��ت، خاطرنشان کرد: این مش��کل با تأمین 
اعتبار تکمیل تصفیه خانه سرچش��مه کوهرن��گ و بهره بردای از آن 

برطرف می شود.
سلیمانی دشتکی گفت: رایزنی های زیادی در جهت تکمیل کمربندی 
شمال شهرکرد انجام شده و این طرح، پیشرفت چشمگیری نیز داشته 
است. وی افزود: الزم است ظرف مدت یک هفته، نامه نگاری و تعامالت 
الزم در جهت رفع مشکالت مربوط به کمربندی جنوب شهرکرد انجام 
گیرد. اس��تاندار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: انتخاب یک روز 
خاص، به نام شهرستان ها و افزایش مناسبت ها، باعث ایجاد مشکالتی 

شده و باید به جای این کار، به محتوای کار پرداخته شود.
در ادامه این نشس��ت، معاون هماهنگ کننده امور عمرانی استاندار 
چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: الزم است پرداخت عوارض متمرکز 

شهرداری ها و مالیات بر ارزش افزوده آن ها بررسی شود.
گودرز امیری تصریح کرد: در راستای توسعه فاضالب ناحیه غرب، در 

سال گذشته 37 کیلومتر کار شده که آمار قابل توجهی است.

رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال وبختیاری، با بیان اینکه 
نخستین اتاق فکر اصناف در سطح کشور، در این استان تشکیل شده 
است، گفت: از سال گذشته تاکنون، جلسات خوبی برای حل مشکالت 

اصناف در این اتاق برگزار شده است.
نعیم امام��ی  در همایش اصناف، با اش��اره ب��ه برگ��زاری انتخابات  
اتحادیه های صنفی اظهار داشت: انتخابات اتحادیه های صنفی برای 

50 اتحادیه در سال جاری در شهرکرد برگزار می شود.
وی با اشاره به کس��ب رتبه های برتر در سال گذش��ته افزود: کسب 
این رتبه های ش��اخص، حاصل تعام��ل بین اتاق  اصناف و س��ازمان 
 صنع��ت، معدن و تجارت اس��ت. ریی��س صنعت، مع��دن و تجارت

چهارمحال و بختیاری، با بیان اینکه این سازمان، رتبه نخست را در 
عملکرد تعیین تکلیف پروانه های منقضی شده اصناف کسب کرده 
است، بیان کرد: رتبه نخست، شاخص صدور پروانه کسب است؛ یعنی 
کمترین مدت زمان شروع و پایه چرخه کار برای اعطاء پروانه کسب، 
در استان حدود 42 روز بوده، اما در کشور 100 روز می باشد و این رقم 
توجه برانگیزی است. امامی با بیان اینکه نخستین اتاق فکر اصناف 
در سطح کشور، در این استان تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: از 
سال گذشته تاکنون، جلسات خوبی برای حل مشکالت اصناف در این 
اتاق برگزار شده است. وی با اشاره به سیاست صنعت، معدن و تجارت 
در سال جاری گفت: تمرکززدایی در مجتمع های صنفی، از مهم ترین 

سیاست های این سازمان در سال جاری است.
رییس صنعت، مع��دن و تجارت چهارمحال و بختیاری، با اش��اره به 
 کاهش جریمه ه��ای اصناف تصریح کرد: در س��ال جاری، جریمه ها

70 درصد کاه��ش و بازرس��ی ها 25 درصد افزایش یافت��ه که این، 
نشان دهنده رویکرد ارشادی و تعاملی صنعت، معدن و تجارت است؛ 

در نتیجه، درصد شکایات مردمی 25 درصد کاهش یافته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: توسعه 
فضای سبز برای کاهش پدیده گرد و غبار در این استان ضروری است.

شهرام احمدی، در دومین نشست کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار 
چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: توس��عه فضای سبز برای کاهش 
پدیده گرد و غبار در این اس��تان ضروری است و باید مورد توجه قرار 

گیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت چهارمحال و بختی��اری گفت: در 
چندین روز گذشته، شاهد کاهش کیفیت هوا و هجوم ریزگردها به 
آسمان این استان بودیم و برای کاهش فعالیت کانون های گرد و خاک، 

توسعه فضاهای سبز در واحدهای مسکونی الزم است.
 وی با اش��اره به اهمیت افزایش فضای س��بز ش��هری و روستایی و 
تغییر و اصالح الگوی کش��ت گیاهان در اراضی زراعی در راس��تای 
 مهار کردن گرد و غبار در هوا اظهار داش��ت: توس��عه فضای س��بز،

نقش مهمی در بهبود و ارتقای کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری 
دارد و یک هکتار جنگل، 70 تن گرد و خاک موجود در هوا را تصفیه 

می کند.
احمدی با اشاره به اینکه خشکس��الی نیز بر روند فعالیت کانون های 
گرد و خاک می افزاید، خاطرنشان کرد: متأسفانه در چند سال اخیر، 
میزان بارش ها به طرز چش��مگیری کاهش یافته است و خشکسالی 
 و کاهش بارش باران نیز به عنوان یک فاکتور مهم، نقشی اثرگذار در 
افزایش فعالی��ت کانون های گرد و خ��اک در این اس��تان دارد که با 
اس��تفاده از روش های علمی و نوین، دش��ت های این استان باید به 

صورت مصنوعی تغذیه شوند.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد کمربند س��بز برای شهرها بیان داشت: 
امس��ال این طرح در راس��تای بهبود کیفیت ه��وا در چهارمحال و 

بختیاری اجرایی خواهد شد.
مدی��رکل حفاظت محی��ط زیس��ت چهارمحال و بختی��اری گفت: 
 نصب فیلتر بر روی واحدهای دارای آالینده های هوا ضروری اس��ت 
و باید موردتوجه قرار گیرد تا شاهد ارتقای کیفیت هوا در این استان 

باشیم.  
وی عنوان کرد: از راهکارهای مناس��ب برای بهب��ود کیفیت هوا در 
 چهارمح��ال و بختیاری، تعذیه مصنوعی دش��ت های این اس��تان،

تغییر الگوی کشت گیاهان، ایجاد کمربند سبز در اطراف شهرها، نصب 
فیلتر هوا در کارخانجات و واحدهای تولیدی و ایجاد فضای سبز است 

که باید اجرایی شود.

حمیدرضا دانش، معاون بهبود تولیدات گیاهی س��ازمان 
جهادکش��اورزی اس��تان چهارمحال و بختیاری گفت: در 
راستای اصالح الگوی کش��ت و مصرف بهینه آب و نهایتاً 
افزایش عملکرد در واحد سطح، کشت نشایی چغندرقند 
برای نخستین بار در استان، درس��طح یک هکتار ازمزارع 

بخش فرخشهر آغازشد.
وی اف��زود: از مزایای این طرح، می ت��وان به صرفه جویی 
درمصرف آب به عنوان مهم تری��ن پارامتر، کاهش میزان 
بذر به میزان یک س��وم، کاهش مصرف سموم کشاورزی 
به منظور مبارزه با آفات، یکنواختی کشت و تنک و وجین 
ک��ردن مکانیکی اش��اره کرد که ب��ه گفته مع��اون بهبود 
تولیدات گیاهی جهادکشاورزی استان، لوبیا، ذرت، پیاز و 
کل محصوالت سبزی و صیفی را می توان از طریق کشت 

نشایی کشت کرد.

 به��روز امی��دی، مدی��ر کل آم��وزش و پرورش اس��تان
چهار محال وبختیاری گفت: 350پایگاه برای غنی سازی 
 اوقات فراغت تابس��تان  38 هزار دانش آم��وز در مناطق

هفده گانه استان پیش بینی شده است.
 مدیر کل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری 
تصریح ک��رد: در ای��ن پایگاه ه��ا، آم��وزش  فعالیت های 
مختلف معرفت��ی،  هویتی و بصیرت��ی، فرهنگی، هنری  و 
 علمی، مهارت ه��ای خدماتی و مهارت ه��ای اقتصادی،

اشتغال زایی،  تربیت بدنی و سالمت صورت می گیرد.
 مدیر کل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری 
افزود: فصل تابس��تان و اوقات فراغت، فرصت مناس��ب و 
گرانبهایی را  برای بروز و ظهور اس��تعداد ها، خالقیت ها، 
رش��د و بالندگی مهارت ها و توانایی ه��ای دانش آموزان 

فراهم می کند.

 ذبیح اهلل غریب، مدیرکل جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری گف��ت: 90 درصد بادام
تولید شده در باغات این استان، به کشورهای خارجی صادر می شود.

مدیرکل سازمان جهادکش��اورزی چهارمحال و بختیاری، با اشاره به میزان برداشت بادام 
از باغات این اس��تان به ویژه شهرستان سامان گفت: س��االنه بیش از 22 هزار تن بادام در 
باغات این استان تولید می شود که 90 درصد آن به کشورهای خارجی صادر شده و برای 
چهارمحال و بختیاری ارزآوری دارد. وی با اشاره به اینکه تولید بادام در باغات چهارمحال 
و بختیاری دارای شرایط آب و هوایی خاصی است، تصریح کرد: متأسفانه سرمازدگی هایی 
که در اوایل فصل بهار اتفاق می افتاد، باعث کاهش کمی و کیفی این محصول صادراتی شده 
و خسارت های فراوانی را به باغداران وارد می سازد. غریب، با اشاره به اهمیت افزایش تولید 
بادام در واحد س��طح عنوان کرد: صادرات بادام به کش��ورهای خارجی 200 میلیون دالر 
برای چهارمحال و بختیاری ارزآوری دارد و در تالش هستیم تولید بادام را در واحد سطح، 

افزایش دهیم. وی با اشاره به آغاز 
برداش��ت زردآلو، گیالس و آلبالو 
از باغات چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: برداشت گیالس، زردآلو و 
آلبالو از باغات این استان، تا اواسط 

تیرماه سال جاری ادامه دارد.
مدیرکل سازمان جهادکشاورزی 
چهارمح��ال و بختی��اری عنوان 
کرد: این محصوالت ذکر شده، به 
استان های هم جوار مثل اصفهان، 
خوزستان و لرستان صادر می شود 

و دارای کیفیت خوبی است.

شایان شامحمدی، رییس دانشگاه شهرکرد، با اشاره به فعالیت خیران آموزش عالی اظهار 
کرد: در سال گذش��ته خیران آموزش عالی 12 هزار مترمربع پروژه عمرانی را در دانشگاه 
شهرکرد اجرایی کردند. رییس دانشگاه شهرکرد ادامه داد: خیران، نقش مهمی در توسعه و 
تجهیز فضاهای آموزشی دارند و در حال حاضر هفت خیر آموزش عالی، از پروژه های عمرانی 
و آموزشی  دانشگاه شهرکرد حمایت می کنند. وی عنوان کرد: دانشگاه شهرکرد از رتبه بسیار 
خوبی در بخش تحقیقات پژوهش��ی، فرهنگی و علمی برخوردار است و حمایت خیران از 
دانشگاه ها، گامی مؤثر در راستای توسعه و تجهیز فضاهای آموزش عالی است. شامحمدی 
از برگزاری س��ومین گردهمایی تجلیل از خی��ران آموزش عالی خبر داد و بیان داش��ت: 
سومین گردهمایی تجلیل از خیران آموزش عالی، در دانشگاه شهرکرد برگزار و از خیران 
حامی این دانشگاه تجلیل شد. وی با اش��اره به برنامه های فرهنگی اجرا شده در دانشگاه 
شهرکرد، خاطرنشان کرد: پنجمین طرح ضیافت اندیشه اساتید، با حضور جمعی از اساتید 

در دانشگاه ش��هرکرد برگزار شد. 
رییس دانشگاه شهرکرد، از انعقاد 
تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه 
شهرکرد و اداره کل صنعت، معدن 
و تج��ارت چهارمحال و بختیاری 
خبر داد و افزود: در راستای تعامل 
و همکاری بیشتر بین دانشگاه و 
صنعت، یک تفاهمنامه همکاری 
بین دو نهاد ذکر شده منعقد شد 
تا در ح��وزه دانش��گاه و صنعت، 
فعالیت ه��ای علمی و پژوهش��ی 

بیشتری انجام شود.

رییس جهاد دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری، از افزایش بیش از 150 درصدی 
تیم های دانشجویی ش��رکت کننده در مرحله اس��تانی پنجمین دوره مسابقات ملی 

مناظره دانشجویان چهارمحال و بختیاری خبر داد.
وحید خلیلی اردلی، با اش��اره به اینکه در سال گذشته، هش��ت تیم در مسابقات ملی 
مناظره دانشجویان چهارمحال و بختیاری شرکت کردند، اظهار کرد: خوشبختانه این 
دوره از مس��ابقات، با استقبال گسترده دانشجویان دانش��گاه های استان مواجه شد و 
این استقبال چشمگیر دانش��جویی، نکته مثبت و تأمل برانگیزی است. وی از حضور 
28 تیم دانشجویی در پنجمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان چهارمحال و 
بختیاری خبر داد و گفت: برگزاری مناظره های دانشجویی، یکی از برنامه های سالیانه 
فرهنگی جهاد دانشگاهی استان است. رییس جهاد دانشگاهی استان خاطرنشان کرد: 
این مسابقات در سه مرحله مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی در دانشگاه شهرکرد برگزار 

 ش��د که با رقابت ای��ن 28 تیم،
در نهایت گروه »راد« از دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد به مقام 
اول، گروه »مشکات« از دانشگاه 
پیام نور مرکز شهرکرد به مقام 
دوم و گروه  »عمار« از دانشگاه 
ش��هرکرد به مقام س��وم دست 

یافتند.
به گفت��ه وی، مرحله منطقه ای 
این مس��ابقات، در پاییز امسال 
در یکی از اس��تان های کش��ور 

برگزار می شود.

نماینده مردم شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای 
اس��المی گفت: س��خت گیری و نظارت بر کار مدیران دستگاه ها، تا 
جایی که از بی قانونی جلوگیری کند، مطلوب اس��ت؛ اما تا حدی که 

جرأت تصمیم گیری را از آن ها بگیرد، صحیح نیست.
اردشیر نوریان اظهار کرد: الزم اس��ت مدیران دستگاه ها، از هر گونه 
حواش��ی بپرهیزند و با هم��کاری و تعامل در جهت آبادانی اس��تان 
و مخصوصا مرکز آن که نگین اس��تان است، بکوش��ند. وی تصریح 
کرد: در ح��ال حاضر، هماهنگ��ی مطلوبی بین دس��تگاه ها به وجود 
آمده است و باید از فرصت به دست آمده استفاده کرد. نماینده مردم 
شهرستان های شهرکرد، بن و سامان در مجلس گفت: سخت گیری 
و نظارت بر کار مدیران دستگاه ها، تا جایی که از بی قانونی جلوگیری 
کند، مطلوب اس��ت؛ اما تا حدی که جرأت تصمیم گی��ری را از آن ها 
بگیرد، صحیح نیست. نوریان خاطرنشان کرد: هیچ کدام از مسئولین، 
از فراهم شدن زمینه برای بی قانونی استقبال نمی کنند. نماینده مردم 
شهرستان های ش��هرکرد، بن و س��امان از عضویتش در فراکسیون 
مدیریت شهری مجلس شورای اس��المی و انتخاب به عنوان رییس 

کمیته شهرداری های کل کشور در این مجلس خبر داد.
وی افزود: فرصتی مناسب برای حل مشکالت شهری استان و کمک 
به شهرداری های استان فراهم شده است که در تعامل با شهرداری ها، 
می توان از آن استفاده کرد. در ادامه این نشست، شهردار شهرستان 
شهرکرد اظهار کرد: کمربندی شمال شهرکرد با مشکل کمبود اعتبار 
مواجه است و الزم است در سال جاری، اعتباراتی که در سال گذشته 
مشخص شده است، تخصیص داده ش��ود. نوراهلل غالمیان دهکردی 
تصریح کرد: جهاد کش��اورزی اس��تان ملزم ش��ده ک��ه درخصوص 
جابه جایی کمربندی جنوب شهرستان شهرکرد، بررسی الزم را انجام 
داده و گزارش خود را ارایه دهد. وی خاطرنش��ان کرد: مغایرت های 
اساسی طرح تفضیلی در ناحیه غرب، مردم این منطقه را دچار مشکل 
کرده است. شهردار ش��هرکرد گفت: از جمله این مشکالت، موضوع 
فاضالب این ناحیه اس��ت که موضوعی زیست محیطی بوده و نیاز به 

اعتبارات ویژه دارد.

با هدف خروج از رکود در چهارمحال و بختیاری رونمایی شد:

طرح های جدید پرداخت تسهیالت بانک مسکن
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هفت یا هشت سال گذش��ته خبرهایی حاکی از ایده استفاده 
از اتانول طبیعی به عنوان س��وخت خودروها در دنیای خودرو 
حس��ابی س��ر و صدا کرد. حال با فروکش کردن این تب و تاب 
خبری، نیسان دوباره ایده استفاده از اتانول طبیعی را به شکلی 
کارآمدتر مطرح کرده است. در واقع نیسان قصد دارد به کمک 
 این سوخت و سیس��تم ابداعی خود، خودروهای الکتریکی را 

 از شارژ ش��دن به وسیله دوش��اخه های برق بی نیاز کند. 
باال گرفتن تب خودروهای برقی این روزها 

باعث ش��ده ش��رکت های مختلف 
خودروسازی نام آش��نا یا حتی 

شرکت هایی که تازه قدم در 
 این راه گذاشته اند، هر روز 

به تولی��د فناوری های 
جدید دس��ت بزنند. 
نیس����ان یک��ی از 
پیش���تازان ای����ن 
صنعت است و پیش 
از ای��ن با خ��ودروی 

 Leaf برقی خ��ود که
) به معن��ای برگ ( نام 
دارد، حضور جدی خود 

برق�ی ب��ه را در ح���وزه خودروهای 
اثبات رس��انده بود. در صورتی که طرح جدی��دش با موفقیت 
اجرا شود و به تولید انبوه برسد، نیسان در این فناوری پیشتاز 
می شود. نیسان در حال تحقیق روی ایده ای است که می تواند 
سوخت های معمول را به انرژی الکتریکی تبدیل کند که برای 
شارژ باطری بسیار کارآمد اس��ت. در این سیستم، هیدروژن از 
سوخت های مختلف مانند اتانول یا گاز طبیعی به دست می آید 
و در سلول سوختی ابداعی نیسان با اکسیژن هوا واکنش نشان 
داده و این واکنش به تولید برق و بخار آب می انجامد که باعث 

شارژ باطری خودرو و خروج بخار آب از اگزوز می شود. بر اساس 
برآوردهای نیسان، این فناوری قادر به تامین انرژی الزم برای 
طی 600 کیلومتر خواهد بود که رقمی بیش��تر از خودروهای 
 برقی فعلی و قابل مقایس��ه ب��ا خودروهای بنزین��ی و دیزلی 
به حساب می آید. در این سیستم اتانول طبیعی در باک خودرو 
ذخیره ش��ده و پس از خ��روج از باک وارد مدار ش��ده و به یک 
دستگاه تبدیل کنن�ده وارد می شود که 
اتان���ول را 

تبدی�������ل می کن����د. به هیدروژن 
 اکس����یژن خالص وارد سلول س��وختی ابداعی نیسان به نام 
) SOFC ( Solid Oxide Fuel-Cell می ش��ود ک��ه در 
نهای��ت با تولی��د برق، زمینه ش��ارژ بات��ری خ��ودرو را فراهم 
م��ی آورد. ای��ن سیس��تم خودروه��ای الکتریک��ی را از توقف 
 ب��ه  منظور ش��ارژ خ��ودرو بی نی��از می کن��د. از ط��رف دیگر 

نیاز به اس��تخراج پیچیده هیدروژن و ایجاد ایستگاه های شارژ 
هی��دروژن ) مانند فناوری رایج س��لول س��وختی ( نیز وجود 
 ندارد. ب��ا توجه ب��ه فرآیند تولی��د اتانول طبیعی ک��ه از ذرت 
 و نیش��کر به دس��ت می آید، اس��ترالیا کشور مناس��بی برای 
 فراگیر ش��دن این ایده اس��ت. زیرا در این کش��ور مزارع ذرت 
و نیشکر به وفور پیدا می شود. نیس��ان امیدوار است که بتواند 
 این سیس��تم را در کش��ورهای آمری��کای ش��مالی و جنوبی 
و آسیا نیز گسترش دهد. در واقع استفاده از اتانول بسیار ایمن تر 
از استفاده از هیدروژن یا بنزین است. البته از نکات منفی این 
ایده فراگیر نبودن س��وخت اتانول طبیعی است که در صورت 
تحقق این سیستم، نیسان باید چاره ای برای آن بیندیشد، 
برای مثال طبیعتا استخراج اتانول از طریق 
 کش��اورزی در کش��ورهای خشک 
و ک��م آب آس��ان نخواه��د بود. 
ام��ا نیس��ان تاکی��د می کند 
 ک��ه اس��تفاده از اتان��ول 
 و ای�����ن فن����اوری 
در مجم����وع بس��یار 
ارزان ت����ر از س���ایر 
 روش های اس���تفاده 
از مناب��ع تجدیدپذیر 
تمام می شود. در صورت 
تحقق این ایده، نیسان گام 
بزرگی در صنعت خودروسازی خواهد 
برداش��ت و عملکرد و کارایی خودروه��ای الکتریکی را بهبود 
خواهد بخش��ید. چرا که با وج��ود منابع اتانول��ی، دیگر نیازی 
نیست خودروسازان برای استفاده از باتری های بزرگ، سنگین 
وزن و گران قیمت منتظر پیشرفت فناوری بمانند و می توان با 
وجود فناوری سلول سوختی نیسان، سوخت گیری اتانول را از 
طریق سیستم توزیع و پخش پمپ بنزین های فعلی انجام داد.

بر اس��اس صحبت های کوین گال��و، معاون بخ��ش ویندوز 
مایکروسافت، دستگاه بعدی این ش��رکت قرار است گوشی 
هوش��مندی رده باالیی باش��د و هدف آن بازار تجاری است. 
وی همچنین مدعی ش��ده که دس��تگاه جدید مایکروسافت 
قرار اس��ت در یک دس��ته بندی جدید و نوآورانه قرار گیرد. 
 زومیت نقل کرده، معاون ارش��د بخش ویندوز مایکروسافت 
 در صحبت ه��ای اخی��ر خود اع��ام ک��رد: » ما همراس��تا 
با دس��تگاه های ویندوزی ک��ه تاکنون داش��ته ایم کار خود 
 را ادام��ه خواهیم داد، همان طور که توانس��تیم با س��رفیس 
در دس��تگاه های رده باال نوآوری داشته باشیم و شرکت های 

مختلف دیگر نیز اکنون توانسته اند دستگاه هایی شبیه به آن 
را بسازند. « وی همچنین درباره سیستم عامل موبایل ویندوز 
فون صحبت کرده، اما از برنامه خاصی برای آن نام نبرده است.

گالو اعام کرده اس��ت: ویندوزفون به طور کامل پش��تیبانی 
 می ش��ود. ما گوش��ی ها را رها نخواهیم کرد. هی��چ تغییری 
در مسیر و استراتژی ما وابسته به انتشار نرم افزار ویندوز فون 

وجود ندارد.
 خوش��بختانه گال��و از این موضوع ه��م خبر داده اس��ت که 
به زودی به روزرسانی بزرگی برای ویندوز۱0 موبایل منتشر 

خواهد شد.

نیسانازهیدروژنبرقتولیدمیکند؛

برای شارژ خودرو، آن را به برق متصل نکنید!

محققان دانش��گاه صنعت��ی بابل ط��ی انجام ی��ک پژوهش 
 آزمایش��گاهی موفق به سنتز غشای نانوس��اختاری شدند که 

با آن می توان فرآیند شیرین سازی آب را تسهیل کرد. 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری 
 نانو، یک��ی از راه های تولید آب آش��امیدنی، ش��یرین کردن 

آب دریا از طریق نمک زدایی است.
یک��ی از فرآین�ده�ای مت���داول نم�ک زدای��ی، نمک زدایی 

گرمایی است.
 مهم تری��ن محدودی��ت فرآین��د نمک زدایی گرمای��ی، نیاز 

به مصرف باالی انرژی در مرحله تبخیر است.
بنابراین ب��ا توجه به تاش کش��ور در جه��ت کاهش مصرف 
 انرژی و موضوع گرمایش زمین، اس��تفاده از روش های سنتی 

شیرین سازی آب دریاها توجیه چندانی نخواهد داشت.
از این رو محققان همیش��ه به دنبال ارایه و معرفی روش های 

جدید و بهینه  شیرین سازی آب بوده اند.
زهیر دباغی��ان، مج��ری طرح، ضم��ن معرفی روش اس��مز 
 معک��وس به عن��وان رایج تری��ن فرآین��د نمک زدای��ی در 
 سال های اخیر و تبیین اهداف دنبال شده در این طرح گفت:

 در تکنولوژی غش��ایی اس��مز معکوس مصرف ب��االی انرژی 
به واسطه  نیاز به اعمال فش��ار باال و همچنین مسئله  گرفتگی 
بیولوژیکی غشاها، استفاده از این روش را با محدودیت جدی 

مواجه کرده است.

 وی ب��ا بی��ان اینک��ه ازای��ن رو فرآین��د اس��مز مس��تقیم 
 در توس��عه  فناوری ه��ای غش��ایی م��ورد توج��ه واق��ع 
ش��ده اس��ت، افزود: با این حال، قطبش غلظتی ک��ه در واقع 
 پدیده ای اس��ت ک��ه به عل��ت تجم��ع ذرات نمک ب��ر روی

سطح غش��ا به وجود می آید، مهم ترین مشکل غشای اسمز 
مستقیم است.

به گفته دباغی��ان، ه��دف از انج��ام این تحقیق س��نتز یک 
 غش��ای ایده آل با هدف بهینه کردن فرآیند اس��مز مستقیم 
در نمک زدایی آب دریا بوده است. وی افزود: استفاده از غشای 

س��نتز ش��ده در طرح حاضر منجر به افزایش بازدهی فرآیند 
نمک زدای��ی از آب دریا ش��ده و کاهش هزین��ه  آن را در پی 

خواهد داشت.
دباغیان اظهار کرد: نانوالیاف کربن شامل الیاف تک مولکولی 
با قطر ح��دودا چن���د ده نانومت��ر، به دلیل داش��تن خواص 
مکانیکی و الکتریکی استثن�ایی در زمره مواد ممتاز مهندس�ی 
 طبقه بن��دی می ش��ود؛ این مواد مس��احت س��طح، تخلخل 
و مقاومت شیمیایی باالیی دارند. وی ادامه داد: در طرح حاضر 
غشاهای نانوس��اختاری متشکل از س��لولز و نانوالیاف کربنی 

عامل دار شده سنتز شده اس��ت؛ حضور این نانوالیاف کربنی 
موجب افزایش خاصیت آب دوس��تی غشا شده و از این طریق 

بازدهی فرآیند اسمز مستقیم را افزایش داده است.
ب��ه گفت��ه  دباغی��ان، در این ط��رح، غش��اهای ف��وق العاده 
متخلخل س��لولزتری استات مورد اس��تفاده در فرآیند اسمز 
 مس��تقیم با کمک نانو الیاف های کربنی س��اخته شده است؛ 
نانوالیاف به کاررفته در س��اختار این غش��اها به س��ه صورت 
 نانوالی��اف خام، نانوالیاف عامل دار ش��ده آمین��ی و نانوالیاف 
عامل دار ش��ده کربوکس��یلی بوده اس��ت و س��پس غشاهای 
 سنتز شده از منظر خواص س��طحی و ساختاری ارزیابی شده 
و عملکرد آن ها در فرآیند اس��مز مس��تقیم با آب دریای خزر 

مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: نتایج به دست آمده بیانگر این مطلب است که 
غشاهای اصاح شده توس��ط نانوالیاف کربنی آمینی عملکرد 
بهتری در مقایسه با غشاهای اصاح ش��ده با نانوالیاف کربنی 

کربکسیلی در فرآیند اسمز مستقیم از خود بروز می دهند.
 این تحقیق��ات حاص��ل تاش ه��ای دکتر احم��د رحیم پور 
و پروفس��ور محس��ن جهانش��اهی– اعضای هیئ��ت علمی 
دانشگاه صنعتی بابل- و زهیر دباغیان- دانش آموخته  مقطع 

کارشناسی ارشد این دانشگاه است.
 نتای��ج ای��ن کار در مجل��ه  Desalination ) جل��د ۳۸۱، 

سال ۲0۱6، صفحات ۱۱۷ تا ۱۲۵ ( به چاپ رسیده است.

 اپل ب��ه تازگ��ی دو پتنت جدی��د ) ح��ق مالکی��ت صنعتی (
 در ارتب��اط ب��ا قل��م هوش��مند و گوش��ی های خ��ود ثب��ت 
ک��رده اس��ت. یک��ی از ای��ن پتنت ها ب��رای قلم هوش��مندی 
اس��ت که روی بدن��ه به سنس��ورهای لمس��ی مجهز اس��ت 
و می توان��د مکان انگش��ت های کارب��ر را شناس��ایی کند. این 
 ویژگی برای اجرای دس��تورات لمسی توس��ط قلم نیز، بهینه 
 ش��ده اس��ت. ای��ن دو پتن��ت توس��ط اپ��ل در اداره 
Trademark Office آمری��کا ثب��ت  US Patent و 
ش��ده اند. ای��ن پتنت ه��ا نش��ان دهنده تصمیمات اپ��ل برای 
نس��ل های بعدی آیف��ون و آیپ��د هس��تند. یک��ی از پتنت ها 
 در م��ورد ی��ک قل��م هوش��مند اس��ت ک��ه بدن��ه آن مجهز 
به سنسورهای لمسی اس��ت. این سنس��ورها می توانند مکان 
انگشت های کاربر را شناسایی کنند و عاوه بر آن برای اجرای 

دستورات توسط قلم نیز به کار گرفته می شوند. 
به طور مثال، کاربر می تواند با باال کش��یدن انگش��تانش روی 
قلم، عمل اس��کرول را انجام ده��د یا با چرخان��دن آن، عملی 
خ��اص را روی تبل��ت یا گوش��ی خود اج��را کند. اگ��ر کاربر، 
 قل��م را در دس��تانش بفش��ارد، چگال��ی و دقت اش��کالی که 
در حال ترس��یم آن اس��ت، افزایش پیدا می کن��د. این ویژگی 
می توان��د به عن��وان قابلیت نس��ل بع��دی قلم اپل اس��تفاده 
ش��ود. البته امکانات منتش��ر ش��ده تنها در حد پتنت هستند 
و هیچ ضمانت��ی وجود ن��دارد که اپ��ل حتما از ای��ن امکانات 
در دس��تگاه های خود اس��تفاده کن��د. پتنت بع��دی در مورد 
 تش��خیص دس��ت کارب��ر اس��ت. در توضیح��ات ای��ن پتنت 
آمده است که این فناوری می تواند تش��خیص دهد که کاربر با 
کدام دست تلفن را نگه داشته است و بدین ترتیب، رابط کاربری 
را برای آن دس��ت تنظیم می کند. تشخیص این مورد می تواند 
به کمک سنسورهای مجاورت یا شتاب سنج یا حتی سنسور اثر 
انگشت انجام شود. این ویژگی می تواند در استفاده از تلفن های 

همراه بزرگ مانند آیفون 6 اس پاس، به کمک کاربران بیاید.

اولی��ن همای��ش PHP ای��ران مرداد ماه س��ال گذش��ته 
 برگزار ش��د و هم اکنون قرار اس��ت همایش��ی دیگر با نام 
Coder Conf م��رداد م��اه امس��ال برگزار ش��ود. بر این 
اس��اس از همه برنامه نویسان دعوت می ش��ود که در این 
همایش ش��رکت کنند. اولین همایش PHP ایران آخرین 
 پنجش��نبه مرداد ۱۳۹۴ در تهران برگزار ش��د. ۲۱ مقاله 
 در ای��ن همای��ش تایی��د ش��ده ب��ود ک��ه ب��ا توج��ه 
 به محدودیت های موجود ۱۳ مقاله توس��ط نویس��نده ها 
در روز همایش ارایه ش��د. پس از گذشت حدود یک سال، 
با توجه به عاقه و درخواس��ت شرکت کننده های همایش 
PHP، قرار اس��ت گردهمایی بزرگ برنامه نویس��ان ایران 
 Coder Conf و همایش گس��ترده  تر برنامه نویس��ی با نام
برگزار شود. بر این اس��اس از عاقه مندان دعوت می شود 
در این رویداد شرکت کنند. Coder Conf در هر برگزاری 
 بورد های مختلفی خواهد داش��ت، رویداد پیش رو شامل 
دو ب��ورد Server-side و Client-side خواه��د ب��ود. 
همچنین الزم به توضیح است بورد Server-side متشکل 
 Client-side و بورد PHP، Java، Node.js، Python از
ش��امل HTML، JavaScript و CSS است. این همایش 
آخرین پنجش��نبه مرداد ماه مورخ ۲۸ م��رداد در تهران، 
خیابان انقاب، بین خیابان ولیعصر و خیابان فلس��طین، 
نبش خیابان ب��رادران مظفر جنوبی ) صبا (، پژوهش��کده 
فرهنگ، هنر و معماری، پاک ۱۱۷6 برگزار می شود. سال 
گذشته شرکت کننده ها از تهران، اصفهان، شیراز، همدان، 
کرمان، رشت و دیگر شهرها در این همایش حضور داشتند. 
همچنی��ن تع��داد ش��رکت کننده ها در س��اعات مختلف 
 تغییر می کرد و در کل بیش از۴00 نفر ش��رکت کردند که 

در ساعات مختلف حداقل۳۵0 نفر حضور داشتند.
نتیجه برگ��زاری این همایش ش��امل کتابچ��ه همایش، 
 فیلم ه��ای رک��ورد ش��ده از ارایه ه��ا و همچنین س��ایت

PHP Community بود. لطفا جهت مش��اهده اطاعات 
بیشتر به نشانی goo.gl/fQjr1y مراجعه کنید.

 وب کم یکی از لوازم جانبی پراس��تفاده برای افرادی اس��ت که 
از گفت وگوهای آناین برای مقاصد ش��خصی یا کاری استفاده 
می کنند. انواع مختلفی از این دس��تگاه تاکن��ون به بازار عرضه 
شده اس��ت و اکثر لپ تاپ ها نیز به صورت پیش فرض به وب کم 
 مجهز هس��تند. به تازگی یک وب کم مدرن رونمایی ش��ده که 
به نوعی یک مینی کامپیوتر اس��ت. زومیت نوش��ت، دس��تگاه 
وب کم معرفی شده مشخصاتی بسیار پیشرفته تر از وب کم های 
معمولی دارد. در نگاه اول، این دس��تگاه نی��ز مانند وب کم های 
قدیمی به نظر می رس��د. اما با توجه به مش��خصات آن می توان 
گفت که با یک مینی کامپیوتر به جای یک دوربین س��اده کم 
کیفیت روی مانیتور روبه رو هس��تیم. این دس��تگاه جدید که 
TVPRO HD6 نام دارد، به پورت های اس��تاندارد و یک جفت 
بلندگوی اس��تریو مجهز است. از دیگر مش��خصات آن می توان 
به پردازنده چهار هسته ای اینتل Atom Z3735F به همراه ۲ 
گیگابایت حافظه رم اشاره کرد. این وب کم دارای ۳۲ گیگابایت 
حافظه داخلی نیز است که می توان به کمک کارت حافظه آن را 
افزایش داد. ۲ پورت USB 2.0 به همراه ۳ پورت HDMI و یک 
پورت شبکه نیز برای TVPRO HD6 در نظر گرفته شده است. 
این دستگاه از ارتباطات بیس��یم نیز برخوردار است. پشتیبانی 
از بلوتوث نسخه  چهار و 802.11b/g/n/ Wi-Fi، ویژگی های 
بیسیم این مینی کامپیوتر هس��تند. در نهایت از ویندوز۱0 نیز 
 به عنوان سیس��تم عامل برای این گجت استفاده شده است. اما 
از آن جا که وظیفه اصلی این دستگاه، انتقال تصاویر در مکالمات 
و ویدئو کنفرانس ها اس��ت، یک دوربین حرفه ای 1080p برای 
آن در نظر گرفته شده است. البته پس از انتشار تصاویر وب کم 
 ش��خصی مارک زوکربرگ ) مدیرعامل ش��رکت فیسبوک ( که 
به وسیله نوارچسب پوشیده شده بود، اکثر کاربران به این نکته 
اذعان دارند که بهتر اس��ت برای حفظ حریم ش��خصی، درگاه 
دوربین این دستگاه ها را در زمانی که در حال استفاده نیستند، 
بپوشانند. وب کم TVPRO HD6 با قیمت ۱۴6 دالر عرضه شده 

و در حال حاضر از فروشگاه AliExpress قابل سفارش است.

اپلقلمدستگاههایلمسیخودراهوشمندانهترمیسازد؛

آنگاهکهقلمها
حسمیکنند

درمردادماهبرگزارمیشود؛

گردهماییبزرگ
برنامهنویسانایران

چهارهستهبههمراهدوگیگابایترمبراییکگیرندهتصویر؛

کامپیوتری
دردلیکدوربین

مایکروسافتتلفنهایهمراهرارهانمیکند؛

همانندتبلتها،گوشیهانیزسرفیسمیشوند

خبراخبار

توسطمحققانکشورصورتگرفت؛

شیرینسازیآبدریابافناورینانو

رکوردزمانصفرتا100کیلومتربرساعتشکستهشد؛

آبدستتاست،نگذارزمین؛چوننمیرسی!
شیائومییکیازپرچمدارانخودرابهروزمیکند؛

همهچیزدرارتباطبانوکانگشتانشما
 دانش��جویان سوئیس��ی آکادم��ی مس��ابقه زوریخ 
AMZ ( ب��ا خ��ودروی الکتریک��ی خ��ود و   (
ش��تاب صفر ت��ا ص��د ۱.۵۱۳ ثانیه، رک��ورد گینس 
 را شکس��تند. ب��ا وج��ود ای��ن ن��وع از خودروه��ا، 
به جرات می ت��وان گفت که افق های روش��نی پیش 
 روی مس��ابقات اتومبیل ران��ی اس��ت. ب��ه تازگ��ی 
گروهی از دانش��جویان موف��ق به ثبت رک��ورد تنها 
 ۱/۵ ثانی��ه برای رس��یدن به س��رعت۱00 کیلومتر 

بر ساعت، با خودروی الکتریکی خود شده اند. 
در تصاویر منتش��ر ش��ده، دانش��جویان سوئیس��ی 
 آکادم��ی مس��ابقه زوری��خ ب��ه ش��وخی در رابط��ه 
با زم��ان رکورد ثبت ش��ده پرداختند و نش��ان دادند 
تقریبا هیچ کاری نیست که بتوان در زمان اندکی که 
این خودرو از صفر به۱00 کیلومتر بر ساعت می رسد، 
انج��ام داد، حتی رانن��ده آن ها نمی توانس��ت به این 

سرعت از داخل خودرو به بیرون بپرد. 
 ب��رای شکس��تن رک��ورد، خ��ودروی آن ه��ا ب��ا نام 
» گریمس��ل « بای��د در فاصل��ه۳0 متر به س��رعت 
۱00 کیلومتر بر س��اعت می رس��ید ک��ه در نهایت 
این خودرو توانس��ت از آزمایش مورد نظر س��ربلند 

 بی��رون بیای��د. آکادم��ی AMZ ش��امل تع��دادی 
از دانشجویان دانشگاه ETH زوریخ و هوشول الزرن 
س��وئیس هستند. گریمس��ل در س��ال ۲0۱۴ برای 
ش��رکت در رقابت های فرمول الکتریکی دانشجویان 
که تمام دانشجویان از سراس��ر جهان در آن شرکت 
 می کنند، س��اخته ش��د. این خودرو ب��ا چرخ هایی 
از جنس فیبر کرب��ن و بال های ب��زرگ و ضخیم که 
 حتی مای��ه حس��ودی هواپیماها اس��ت، به تنهایی 

یک شاهکار محسوب می  شود. 
چهار موتور الکتریکی مجزا برای هر چرخ توسط این 

تیم در نظر گرفته شده است. 
در یک��ی از مصاحبه های مطبوعاتی ای��ن تیم، وزن 
ای��ن موتوره��ا تنه��ا ۱6۸ کیلوگرم اعام ش��ده که 
 بسیار سبک هس��تند و قدرت باالی۲00 اسب بخار 
و گش��تاور باالی ۱6۹۵ نیوتن متر را تولید می کنند. 
 بازدهی این موتورهای الکتریکی بس��یار باال اس��ت 
و۳0 درصد از انرژی صرف ش��ده خود را هنگام ترمز 
 به باتری خودرو برمی گرداند. س��امانه کنترل کشش 
) TSC ( هوشمند تضمین می کند که تمامی چرخ ها 
تا جایی که ممکن است، تمام قدرت خود را در شرایط 

س��خت جاده ای به کار گیرند و توانایی مس��یریابی 
 گش��تاور ) TV ( نیز به این خ��ودرو کمک می کند تا 
در پیچ ها قدرت بیش��تری را ب��ه چرخ های خارجی 
انتق��ال دهد. رکورد پیش��ین صفر ت��ا۱00 کیلومتر 
بر س��اعت، ۱/۷۷۹ ثانیه بود که سال گذشته توسط 
خودروی فرمول الکتریکی دانشجویی دیگری از تیم 

گرین دانشگاه اشتوتگارت در کتاب رکوردهای جهانی 
گینس ثبت شد. این زمان، میانگین زمان هایی است 
که طی دو مرتبه اندازه گیری می شود؛ بنابراین، عاوه 
بر شکستن رکورد برای بار اول، این رکورد باید برای 
 بار دوم نیز اثبات شود که باید دست کم همان مقدار 

یا سریع تر باشد.

صرفا چند ماه از عرضه شدن پرچمدار موبایل های 
ش��یائومی به بازار سپری می ش��ود و Mi 5 موفق 
شده بازخورد مثبت کاربران را با برچسب قیمت 
نه چندان باالی خود به دست آورد، اما این تلفن 
هوشمند، کاستی هایی هم دارد که گویا شیائومی 
تصمیم گرفته آن ها را در نمونه دیگری از همین 
موبایل که عرضه اش در آینده نزدیک خواهد بود، 

برطرف کند.
به هر حال، سامس��ونگ و اپل هر دو در نظر دارند 
تا در ماه های آین��ده از پرچمدارانی پرده بردارند 
و شیائومی هم می خواهد بهترین موبایل خود را 

به روز کند.
ای��ن طور ک��ه گفت��ه می ش��ود، محص��ول تازه 
ش��رکت چین��ی » Mi5s « نام خواهد داش��ت و 
 در قیاس با Mi 5، از س��خت افزاری به روز ش��ده 
 به��ره می گی��رد؛ ب��رای مث��ال، 6 گیگابایت رم 

و یک دوربین دوگانه.
اما به جز این دو مورد، در بین گزارش های چینی 
می توان مش��خصات قاب��ل توجه دیگ��ری را هم 

مشاهده کرد.

 Mi5s برای مث��ال اکن��ون گفته می ش��ود ک��ه 
 به نمایش��گری مش��ابه ب��ا فن��اوری فورس تاچ 
یا حساس به فش��ار مجهز می ش��ود در حالی که 
شرکت یاد شده می خواهد یک سنسور اثر انگشت 

فراصوت را نیز در آن به کار گیرد.
در زمینه سنسور اثر انگشت، احتماال شیائومی از 
حسگر فراصوت توسعه پیدا کرده توسط شرکت 

کوالکام بهره می گیرد.
در این ص��ورت، تراش��ه دس��تگاه نیز ب��ه علت 
هماهنگی تنگاتنگ با این سنس��ور، باید از نمونه 
اسنپدراگون۸۲0 یا باالتر - احتماال اسنپدراگون 

۸۲۳ - باشد.
سنسورهای اثر انگشت فراصوت عملکردی بسیار 
بهتر از نمونه های خازنی کنونی دارند و س��ازنده 
 می تواند این نوع حس��گر را در زیر بدنه دستگاه 

یا نمایشگر آن جای دهد.
 هنوز مش��خص نیس��ت که » Mi5s « چه زمان 
 و با چ��ه قیمتی رونمای��ی خواهد ش��د، اما بعید 
به نظر می رسد معرفی آن به بعد از گلکسی نوت ۷ 

و آیفون ۷ موکول شود.
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اخبار کوتاهاخبار

توشه هاي برکت راهي سفره های 
افطار و سحر نیازمندان شد

برق رایگان، پاداش خاموشی 
پمپ  آب کشاورزی در گلپایگان

سرمنشأ همه رفتارهای ضد 
حقوق بشری دنیا آمریکاست

ایجاد بیش از 20 هزار 
فرصت شغلی 

کاشانتیران و کرونشهرضا

بداخالقی و بدرفتاری  زیبنده جامعه 
اسالمی نیست

توجه به درختان باغ جهانی »فین« 
پس از سال ها فراموشی

خط انتقال آب دهاقان به بخش 
خصوصی واگذار می شود

شناخت حقیقت دین از نیازهای 
مهم جامعه است

 جاده سیاه سفید شهر
نیازمند اعتبار

مساجد در راه آزادی زندانیان 
قدم بردارند

شهردار زرین شهر گفت: زرین ش��هر یکی از استراتژیکی ترین 
قطب های گردشگری استان اصفهان به شمار می آید.

 جواد جمالی شهردار زرین ش��هر در نشست مشترک با نماینده 
مردم شهرستان لنجان و مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان 
اظهار کرد: امروزه در شهرهای ایران پدیده  دو گانگی و سردرگمی 
میان هوی��ت تاریخی و فرهنگی، از یک س��و و رش��د روز افزون 
تحوالت اجتماعی و فضایی شهرنشینی جدید،از طرف دیگر، به 

یک مسئله ملی و همگانی تبدیل شده است.
وی افزود: پیشینه نیرومند تاریخی و فرهنگی سنت شهرنشینی 
در ایران و رشد فزاینده پدیده جهانی شدن به تشدید این چالش و 
ظهور بحران هویت، از جمله بحران هویت شهری و فضایی کمک 
کرده اس��ت که مقابله با این دوگانگی به یک رویکرد راهبردی و 

نگرش علمی و جامع نیاز دارد.
شهردار زرین شهر تصریح کرد: یکی از محورهای توسعه  شهری 
پایدار ایجاد پیوند و تعامل میان ارزش های تاریخی و فرهنگی با 
توسعه کالبدی-فضایی است که در تالشیم در زرین شهر به این 

مهم نگاهی ویژه داشته باشیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه صنعت گردشگری یکی از مهم ترین 
منابع کس��ب درآمد کشورهای جهان اس��ت، اضافه کرد: امروزه 
صنعت گردش��گری ش��هری از جایگاه خاص��ی در رونق اقتصاد 
کشورها برخوردار است و نقش فعال و موثری را در ارتقای ساختار 
اقتصادی_اجتماعی و فرهنگی شهرها بخصوص شهرهای روبه 

توسعه ایفا می کند.
جمالی پارک کوهستان زرین شهر را یکی از جاذبه های گردشگری 
این شهر دانست و ادامه داد: باید توجه داشت که زرین شهر دارای 
جاذبه های گردشگری فراوانی است که همواره گردشگران زیادی 
را به سوی خود جذب می کند از این رو با احداث پارک کوهستان 
مطمئنا این صنعت در زرین شهر توس��عه خواهد یافت و باید با 
مدیریت خردمندانه و برنامه ریزی دقیق در این مسیر گام برداریم. 
وی عنوان کرد: ما معتقدیم که با توجه به گس��تردگی مدیریت 
شهری، بهره گیری از جاذبه های توریستی می تواند نقش مهمی 
را در معرفی زرین شهر به عنوان یک جاذبه گردشگری کشوری  
داشته باشد و احداث پارک کوهستان کمک شایانی در این حوزه 

به ما خواهد کرد.
شهردار زرین ش��هر با اش��اره به چش��مگیر بودن  فعالیت های 
گردش��گری در اقتصاد مناط��ق پذیرنده گردش��گر، بیان کرد: 
پیچیدگی و تراکم موجود در زندگی شهری، عده زیادی از مردم را 
متوجه طبیعت می کند و در این میان مناطقی که دارای توان های 

طبیعی با ارزش تری باشند بیشتر مورد توجه قرار می گیرند.
وی پروژه عظیم پارک کوهستان زرین شهر را خدمتی دیگر در 
راستای توسعه صنعت گردشگری زرین شهر و رفاه هرچه بیشتر 
شهروندان دانس��ت و یادآور ش��د: به دلیل وجود صنایع آالینده 
همچون ذوب آهن، مجتمع فوالد و … احداث این مجموعه در 

زرین ش��هر کاهش آالیندگی و همچنین توسعه شهر به سمت 
شرق را رقم خواهد زد.

جمالی مس��احت پارک کوهس��تان زرین ش��هر را ۱۱۰ هکتار 
ش��امل ۴۰ درصد فضای خدماتی و ۶۰ درصد فضای سبز اعالم 
و خاطرنشان کرد: فاز یک پارک کوهستان زرین شهر با اعتباری 
بالغ بر ۱۸ میلیارد و۹۰ میلیون ریال اجرایی شده که ۱۳ میلیارد 
و ۴۴۰ میلیون ریال بابت احداث خیابان ها وسرویس بهداشتی، 
یک میلیارد ریال بابت هزینه احداث شبکه برق و ۳ میلیارد و ۶۵۰ 
میلیون ریال بابت طراحی فاز اول و دوم پارک کوهستان در نظر 
گرفته شده اس��ت که با اجرای این پروژه درآمدهای پایدار برای 

زرین شهر رقم خواهد خورد.
احداث هتل نقش بسزایی  در جذب گردشگر و توسعه این 

صنعت ایفا می کند
وی در ادامه به نقش هتل ها در توسعه صنعت گردشگری اشاره 
کرد و افزود: باید توجه داش��ت که برای س��فر به مکان های زیبا 
و متفاوت، اقامت در یک هت��ل زیبا و خاص نیز م��ی تواند خود 
 به یک تجربه فراموش نش��دنی تبدیل ش��ود از این رو هر یک از

 هتل های موجود در سراس��ر دنیا در تالش هس��تند تا خود به 
 یک جاذبه توریستی تبدیل ش��وند و تجربه سفر را برای مردم به 

تجربه ای منحصربه فرد تبدیل کنند.
شهردار زرین ش��هر با اشاره به چش��م انداز منحصر به فرد پارک 
کوهس��تان زرین ش��هر و قرار گرفتن این مجموعه در کنار کوه 
و مناظر بکر طبیع��ی، اذعان کرد: با توجه به ق��رار گرفتن پارک 
کوهستان در کنار جاده کنارگذر غرب اصفهان و وجود طرح هایی 
همچون شهرک حمل و نقل و شهرک مشاغل شهری، احداث هتل 
در این مکان می تواند نقش بسزایی را در جذب گردشگر و توسعه 

این صنعت ایفا کند.

وی یادآور شد: صنعت گردشگری با ضریب اشتغال باال جزو صنایع 
مهم و مادر کشورها محسوب می شود و تجربه موفق جوامعی که 
برای این بخش اهمیت قائل شده اند نشان از حوزه ای تاثیرگذار و 
قابل سرمایه گذاری در ایجاد اشتغال و گردش مطلوب چرخ های 
اقتصادی اس��ت از این رو تامین مراکز اقامتی مناسب و مطمئن 
 از جمله ملزومات ورود گردشگران بی ش��مار به کشور است که 
بها دادن به آن می تواند س��رمایه گذاران بیش��تری را به سمت 

خود بکشاند.
جمالی تاکید کرد: باید توجه داش��ت که امروزه قس��مت اعظم 
درآمد ملی کش��ورها از محل هتل ها و ارائه خدمات به مسافران 
حاصل می شود و بسیاری از کشورها تنها دارای صادرات خدمات 
گردشگری و تاسیس��ات آن می باش��ند و از این راه کمبودهای 
 ملی خ��ود را جب��ران م��ی کنن��د. وی زری��ن ش��هر را یکی از

 اس��تراتژیکی ترین و مهم ترین قطب های گردش��گری استان 
اصفهان دانس��ت و  اضافه کرد: در زرین ش��هر که در حقیقت از 
توریستی ترین مناطق شهرس��تان لنجان به شمار می رود هیچ 
هتلی وجود نداشته و ما به وضوح ضعف شدیدی را در عدم وجود 
هتل هایی با کیفیت با  خدمات دهی مطلوب در این شهر و حتی 

شهرستان را شاهد هستیم.
شهردار زرین شهر با اشاره به اینکه در عصر حاضر نحوه گذراندن 
تعطیالت و اوقات فراغت توسط مردم دچار تغییر و تحول اساسی 
 ش��ده اس��ت، گفت: امروزه اغلب افراد ترجیح م��ی دهند از این 
فرصت ها اس��تفاده کنند تا هم اوقات خوبی را در کنار خانواده و 
دوستانشان بگذرانند و هم از اماکن گردشگری داخل کشورشان 
دیدن کنند از این رو  در سال های اخیر گردشگری در سراسر دنیا 
کامال توسعه یافته و متحول شده است و این موضوع تاثیر فراوانی 

بر صنعت هتلداری و نحوه مدیریت مراکز اقامتی گذاشته است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان تیران و کرون گفت: 
مرحله دوم طرح توشه برکت در تیران و کرون اجرا شد.

علی طالبی اظهار کرد: به مناس��بت فرا رس��یدن ماه رمضان، طرح 
توشه برکت در جهت کمک به نیازمندان در تیران و کرون با شعار 
»هر خانواده اهل س��خاوت، هزینه یک سبد غذایی نیازمندان«  در 
حال انجام اس��ت و در این طرح افراد خیر و یا افرادی که می توانند 
به اندازه یک سبد غذایی به ارزش یک میلیون ریال غذا تهیه کنند 
شرکت می کنند. وی ادامه داد: سبدهای غذایی با مشارکت کمیته 
امداد استان اصفهان، کمیته امداد شهرستان تیران و کرون و خیرین 
شهرس��تان در ماه مبارک رمضان به نیازمندان هدیه داده ش��د تا 

سفره های افطار و سحر نیازمندان خالی از اطعام نباشد.
مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان تیران و کرون افزود: 
در مرحله دوم طرح توشه برکت ۴۰۰ سبد غذایی بین خانواده های 
نیازمند شهرستان تیران و کرون توزیع شد.طالبی تصریح کرد: در 
مرحله اول این طرح نیز ۱2۰۰ سبد غذایی بین خانواده های نیازمند 
توزیع شده بود.وی اضافه کرد: شهرس��تان تیران و کرون از خیران 
با سخاوتی برخوردار است و این خیران تاکنون بالغ بر یک میلیارد 
ریال در طرح توش��ه برکت کمک کرده اند و این ط��رح تا پایان ماه 
مبارک رمضان نیز ادامه خواهد داشت.طالبی در خصوص محتویات 
س��بدهای غذایی گفت: این سبدهای غذایی ش��امل برنج، روغن، 

خرما، گوشت، رب گوجه فرنگی، ماکارونی و پنیر است.

مدیر اداره برق گلپایگان گفت: برق رایگان، پاداش ۴ ساعت خاموشی 
پمپ  آب کش��اورزی در س��اعت پیک مصرف برق اس��ت. ش��اپور 
حدادی پور در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: در راستای مدیریت 
بهینه مصرف برق در سه س��ال اخیر طرح تشویقی برای مشترکین 
مصارف برق صنعتی، کشاورزی، دامداری، مرغداری ها و...  در ساعات 

اوج بار مصرف اجرا می شود.
ش��اپور حدادی پور با بی��ان اینکه مصرف ب��رق در س��اعت اوج بار 
هزینه های زیادی را به نیروگاه های برق  وارد می کند، خاطرنشان کرد: 
برای هر کیلووات ساعت تولید برق حدود هزار دالر سرمایه گذاری 

نیاز است.
مدیر اداره برق گلپایگان اذعان کرد: مدیریت مصرف نه تنها س��بب 
کاهش مصرف  انرژی برق مصارف خانگی و صنعتی می ش��ود بلکه 

عدم آلودگی محیط زیست را نیز به همراه دارد.
وی با تشکر از همکاری و استقبال خوب کشاورزان از طرح خاموشی 
چاه های برق کشاورزی در س��اعات پیک مصرف در سه سال اخیر، 
عنوان کرد: ضرورت مدیریت مصرف برق در راس��تای سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی است.
حدادی پور تصریح کرد: مش��ترکین  بخش کش��اورزی، دامداری، 
مرغداری ها و... از تاریخ  ۱۵ خردادماه تا ۱۵ شهریورماه در ساعات اوج 
مصرف )۱۱ صبح تا ۱۵ عصر( با خاموش کردن ۴ ساعته تجهیزات 
برقی عالوه بر برق رایگان در 2۰ س��اعت دیگر از پ��اداش ریالی نیز 

بهره مند خواهند شد.
وی ادامه داد: شایان ذکر اس��ت در این مدت ۴ ساعت همکاری، در 
هر دوره ۳۱ روزه فقط به مقدار kwh ۱۵۰ برای استفاده یخچال و.... 
مجاز هستند. مدیر اداره برق گلپایگان اظهار کرد: صنایعی که ژنراتور 
در اختیار دارند می توانند پس از عقد قرارداد و نصب کنتور توسط اداره 
برق بر روی ژنراتور آن ها، عالوه بر دریافت گازوییل مورد نیاز به ازای 

هر کیلووات ساعت برق تولیدی، ۱۵۰ تومان دریافت کنند.
وی اضافه کرد: همچنین اگر تعمیرات و تعطیالت صنایع در تابستان 
در بازه زمانی ماه های تیر و مرداد به مدت حداقل ۵ روز و حداکثر دو 
ماه انجام شود به صورتی که در این دوره  ۱۰  تا ۱۰۰ درصد از متوسط 
مصرف ۳ ماهه قبل خ��ود را به انتخاب خود کاه��ش دهند، پاداش 

همکاری دریافت کنند.

فرماندار شهرستان دهاقان گفت: انتقال آب از محل تصفیه 
خانه بابا ش��یخ علی مبارکه به دهاقان به بخش خصوصی 

واگذار می شود.
علی اصغر قاسمیان با بیان این مطلب اظهار داشت: طرح 
انتقال آب از تصفیه خانه بابا ش��یخ علی مبارکه به دهاقان 
در سه سال گذشته کلید خورده و عملیات لوله گذاری نیز 

انجام گرفته است.
وی با اشاره به اینکه این طرح در دوره بلند مدت ۱۵ ساله 
پیش بینی شده است، اذعان داشت: باید به لحاظ کمی و 
کیفی تامین آب شرب و کش��اورزی دهاقان انجام شود اما 
باتوجه به اینکه طرح بلند مدت برای ما کار س��از نیست، 
 انتق��ال آب از این تصفیه خانه به بخ��ش خصوصی واگذار 

می شود تا در زمان کوتاهی عملیاتی شود.
فرمان��دار دهاق��ان تصریح ک��رد: ش��رکت آب و فاضالب 
 استان اصفهان این طرح را به مناقصه گذاشته و نیاز است 

شرکت های پیمانکاری در این کار مشارکت نمایند.
قاسمیان از این روند اظهار امیدواری کرد و گفت: با اجرای 
این طرح در قالب bot افق بلند مدت به پروسه یک ساله 

تبیین می شود.

فرماندار آران و بیدگل گفت: س��ازمان تبلیغات اس��المی با 
تربیت س��فیران هدایت، نقش ارزنده ای در گسترش اسالم 

ناب دارد.
ابوالفضل معینی نژاد اظهار کرد: در س��یره مقدس رس��ول 
اکرم )ص( رساندن پیام حق، نیاز به هدایت کننده ای بیدار، 
هوشیار و عالم دارد و س��ازمان تبلیغات اسالمی با درک این 
مهم، با تربیت و آموزش سفیران هدایت و اعزام آنان به نقاط 
مختلف کشور و حتی خارج از کشور، در ترویج مبانی اسالم 

ناب و اصیل در سراسر جهان تالش می کند.
فرماندار آران و بیدگل با اشاره به جایگاه عظیم مبلغ دین در 
قرآن و روایت خاطر نشان کرد: یکی از نیازهای مهم جامعه، 
شناخت حقیقت دین است و مبلغان دینی باید درباره باورها 
و عقاید دینی، روش��نگری و هدایت مردم را بر عهده بگیرند، 

زیرا عقاید، زیربنای احکام و معارف دینی است.
معیني نژاد گفت: در عصر حاضر که اس��تکبار جهانی تمامی 
توان خود را برای تهی کردن نس��ل های این انقالب، به ویژه 
نسل جدید  انقالب و ارزش های دینی و اسالمی به کار گرفته 
است، بر همگان واجب است که با احساس وظیفه و تکلیف، 

به تقویت پایه های تقوا و تعهد در این مرز و بوم بپردازند.

فرمانده سپاه شهرستان مبارکه با اشاره به هفته حقوق بشر 
آمریکایی تصریح کرد: ترور نافرجام حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب در ششم تیر، انفجار دفتر حزب جمهوری 
اسالمی و شهادت آیت اهلل بهشتی و ۷2 تن از یارانش در هفتم 
تیر، ترور آیت اهلل شهید محمد صدوقی امام جمعه یزد در ۱۱ 
تیر و حمله ناوگان دریایی آمریکا به هواپیمای مس��افربری 

ایران در ۱2 تیر گوشه ای از جنایات آمریکا در ایران است.
وی اضافه کرد: این جنایاتی است که موجب شده از ۶ تیر ماه 

تا ۱۴ تیر به نام هفته حقوق بشر آمریکایی نام گذاری شود.
س��رهنگ رس��ول قاس��می با بیان اینکه آمریکا سرمنش��أ 
 همه رفتاره��ای ضد حقوق بش��ری دنیاس��ت تصریح کرد: 
پرورش دهنده تروریس��ت، مدافع حقوق بشر نخواهدبود و 

مردم ایران هیچ گاه جنایات آمریکا را از یاد نمی برند.
وی افزود: آمریکا و حامیانش همواره خ��ود را مدافع حقوق 
بش��ر و آزادی می دانن��د و با ای��ن عناوین علیه مس��لمانان 
تبلیغات س��وء به راه می انداختند و اسالم را مکتبی وحشی 
می خواندند اما اکنون دس��ت آنها برای همه جهان رو شده 
است و همه می دانند که ش��عار های آمریکا تنها شعار هایی 

پوچ و بیهوده است.
فرمانده س��پاه مبارکه با بیان اینکه آمریکا ناقض حقوق بشر 
اس��ت، تصریح کرد: س��کوت آمریکا در مقابل گروهک های 
تروریس��تی یعنی اینکه آمریکا در تروریس��ت پروری نقش 

اصلی را ایفا می کند.
وی با اشاره به جنایت های بی ش��ماری که تاکنون از سوی  
آمریکایی ها به وقوع پیوس��ته اس��ت، گفت: از آن جایی که 
آمریکا در حمالت تروریس��تی مختلف، منابع مالی را برای 
گروهک ها و تروریس��ت ها تامین می کند و جان میلیون ها 
انسان بی گناه را به خطر می اندازد هیچ گاه حق ندارد دم از 

دفاع از حقوق بشر بزند.

رییس سازمان صنعت معدن  و تجارت استان اصفهان گفت: بیش از ۷۰۰ طرح 
 تولیدی با پیش��رفت فیزیکی 2۰ درصد در ش��هرضا وجود دارد که با تکمیل و

 راه اندازی آن ها بیش از 2۰ هزار فرصت اشتغال در شهرضا ایجاد می شود.
اسرافیل احمدیه در مراسم جشن روز اصناف شهرضا اظهار کرد: امیدواریم در 
سال جاری با حمایت بخش دولتی و همراهی بیشتر سیستم بانکی شاهد رونق 

تجارت در استان باشیم.
وی ادامه داد: در شهرس��تان ش��هرضا ۴۵۰ واح��د صنعتی وج��ود دارد که در 
شهرک های صنعتی این شهرستان به مس��احت تقریبی ۱۱۰۰ هکتار مشغول 

به فعالیت هستند.
رییس سازمان صنعت معدن  و تجارت استان اصفهان تصریح کرد: بیش از ۷۰۰ 
طرح تولیدی با پیشرفت فیزیکی 2۰ درصد در شهرضا وجود دارد که با تکمیل 

و راه اندازی آن ها بیش از 2۰ هزار فرصت اشتغال در شهرضا ایجاد می شود.
احمدیه گفت: در چهار سال گذش��ته میزان صادرات طالی استان اصفهان به 
حدود یک میلیارد دالر رسیده اس��ت، با توجه به اینکه از سال ۹۰ نوعی رکود 
در این بخش ایجاد شد  دولت یازدهم  اخیرا تس��هیالتی را برای رونق بازار این 
صنعت فراهم نمود،از این رو  امیدواریم شاهد افزایش سهم صادرات استان در 

این بخش باشیم.
وی گفت: از جمله دیگر نیازهای اس��تان اصفهان و به ویژه شهرستان شهرضا، 
رونق واحدهای صنفی تولیدی است. تنها 2۰ درصد از واحدهای صنفی شهرضا 
تولیدی و ۴۳ درصد توزیعی و مابقی خدماتی هستند  و الزم است سهم بخش 

تولید افزایش یابد.

 ریی��س اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی شهرس��تان تی��ران و ک��رون گفت: 
بد اخالقی و بد رفتاری نس��بت به همدیگر در جامعه اسالمی زیبنده و صحیح 

نیست.
صادق صالحی در اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری آسمانی ها اظهارداشت: بد 
اخالقی و بد رفتاری نسبت به همدیگر در جامعه اسالمی زیبنده و صحیح نیست 
و آموزه های بزرگ دینی باید از برنامه های فرهنگی به مردم و به ویژه کودکان 

و نوجوانان انتقال یابد.
وی افزود: کالس ها و برنامه های متنوع فرهنگی و قرآنی در کانون های مساجد 

شهرستان تیران و کرون همزمان با ماه مبارک رمضان انجام می شود.
 رییس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی شهرس��تان تیران و کرون بیان داشت: 
جهت دهی مناسب به استعدادهای قرآنی سبب رشد و پیشرفت آن ها و تربیت 

نیروهای قرآنی می شود.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه جش��نواره آس��مانی ه��ا ب��ه هم��ت مرک��ز قرآن 
 و عت��رت کان��ون فرهنگی هن��ری امام حس��ن مجتب��ی)ع( تیران هر س��اله 
به مناس��بت ماه مبارک رمض��ان برگزار می ش��ود، گف��ت: وی ترویج معارف 
 اسالمی، شناس��ایی و رش��د اس��تعدادهای قرآنی و ایجاد فضای قرآنی در بین 
جوان��ان و نوجوانان و همچنین ک��ودکان را از مهم ترین اه��داف برگزاری این 

جشنواره خواند.
 وی اضافه کرد: این مس��ابقه با محوریت حفظ و قرائت جزء سی ام قرآن کریم 
 برگزار می ش��ود و  امس��ال با حضور بی��ش از ۵۰ کودک و نوج��وان که حافظ

  و قاری قرآن هستند برگزار و از برگزیدگان تجلیل شد.

 در نشس��ت هم اندیش��ی آسیب شناس��ی درختان باغ جهانی فین کاش��ان که
با حضور مع��اون میراث فرهنگ��ی و متخصصان باغ های  کش��ور انجام ش��د، 
 در دس��تورالعملی پایش و رس��یدگی به درخت��ان باغ فی��ن در اولویت جدی 

قرار گرفت.
مجموعه باغ فین کاشان از جمله باغ های جهانی و میراث جهانی ایران  است که 
حمام فین در آن قرار دارد. این باغ ۵۷۹ اصله درخت سرو و ۱۱ اصله درخت چنار  
دارد، با این وجود اغلب درختان این باغ که بین ۱۰۰ تا ۴۷۰ سال سن دارند، در 
۱۵ سال گذشته به دلیل کوتاهی و اشتباهاتی که در نگهداری آنان صورت گرفته 

دچار خشکی و بیماری شده اند.
محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور با تاکید بر اینکه در حفاظت 
از درختان فین با چالش بزرگی مواجه هس��تیم و الزم است که هر چه سریع تر 
اقدامات مربوط به حفاظت از این درختان در دستور کار قرار گیرد، گفت: باغ فین 
یکی از باغ های جهانی کشور محسوب می شود که در دوره های گذشته به ویژه  
در ده سال اخیر به دلیل اشتباهاتی که در نحوه حفاظت از درختان  آن صورت 
گرفت، با آس��یب های جدی مواجه ش��د، به طوری که تعدادی از این درختان 

خشک و تعدادی دیگر قطع شدند.
او با بیان این که در نشست هم اندیشی که با متخصصان باغ های  کشور انجام شد 
و همچنین با همکاری موسسه تحقیقات و منابع جهاد کشاورزی در مجموعه باغ 
فین تعداد زیادی نهال کاشته شد، ادامه داد: با اینکه تعداد زیادی نهال جایگزین 
درختان خشک و قطع شده ،گردیده  اس��ت، اما اقدامات پژوهشی و اجرایی در 

رابطه با این درختان باید به طور مستمر انجام شود. 

فرماندار آران و بیدگل گفت: برای تکمیل جاده س��فید ش��هرآران و 
بیدگل به کاش��ان که به جاده مرگ ش��هرت دارد، نیازمند اعتباری 
ح��دود ۴۰ میلیارد ریال هس��تیم. ابوالفضل معینی نژاد در جلس��ه 
پیگیری عملیات عمرانی جاده سفید شهر گفت: جاده سفید شهر تا 
کاشان حدود ۱۶ کیلومتر است که ۹ کیلومتر آن به دلیل عرض کم 
و همچنین نداشتن اس��تانداردهای الزم نیازمند بهره برداری سریع 
است. وی اظهار کرد: از سال گذشته عملیات عمرانی ۹ کیلومتر مورد 
نظر آغاز شده و از ۱۵ میلیارد ریال مصوب ،۱۰ میلیارد ریال محقق 
شده است. معینی نژاد خاطر نشان کرد: به دلیل قرار گرفتن این جاده 
در پروژه های ملی، اختصاص اعتبارات تملک دارایی استانی برای آن 
امکان پذیر نیست، بنابراین امسال نیز اعتبارات الزم برای اجرایی شدن 
این طرح باید مصوب شود.هم چنین نماینده شهرستان های کاشان و 
آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی گفت: مردم بخش مرکزی 

نباید قربانی دعواهای بین دستگاه های دولتی شوند.
سید جواد ساداتی نژاد اظهار کرد: این جاده با طول ناچیز، از ابتدای 
انقالب تاکنون ۵۰ کشته داده اس��ت و این برای مردم اصال قابل باور 
و تحمل نیست. جاده سفید ش��هر یکی از خطرناک ترین جاده های 
مواصالتی به مرکز شهرستان آران و بیدگل است که متاسفانه به علت 
باریک  و غیراستاندارد بودن  و داشتن پیچ های بسیار خطرناک و تردد 
تریلی و ماشین های سنگین تاکنون تصادفات بسیار دلخراشی را  رقم 

زده است که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها تن شده است.

رییس اداره تبلیغات اس��المی شهرس��تان گلپایگان گفت: یکی از 
اصلی ترین وظایف سازمان تبلیغات اسالمی اعزام و ساماندهی مبلغان 
است و با توجه به اینکه در شهرستان گلپایگان دو حوزه علمیه فعالیت 

می کند در زمینه اعزام مبلغ دغدغه کمتری داریم.
حجت االسالم والمسلمین یزدان بخش قاسمی با بیان اینکه مباحث 
خانوادگی تقریبا از مساجد دور شده است، گفت: از مبلغان می خواهیم 
در مباحثي که مطرح مي کنند به طرح آموزه های قرآنی و موضوعات 

خانوادگی نیز بپردازند.
وی در رابطه با زندانیان جرایم غیرعمد خاطر نشان کرد: هرمسجدی 
با همکاری مردم و هیئت امنا در راستای آزادی یک زندانی گام بردارد.

رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرس��تان گفت: مساجد نباید فقط 
غذاخانه یا عزاخانه باش��ند بلکه باید مانند زم��ان پیامبر)ص( محور 

تصمیم گیری ها شوند. 
چرا مساجد از امکانات ورزشی برخوردار نیستند تا جوانان بتوانند بعد 

از نماز، از آن استفاده کنند؟ 

شهردار زرین شهر:

زرین شهر یکی از استراتژیکی ترین قطب های گردشگری استـان
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نکتهاخبار

بخش MRI مرکز آموزشی درمانی آیت اهلل کاشانی با حضور رییس دانشگاه، 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی و جمعی از خیرین و مسئوالن 
اصفهان، به بهره برداری رسید. این دس��تگاه با همت مدیران مرکز کاشانی و 
 حمایت های مس��ئوالن دانش��گاه و خیرین عرصه س��المت با اعتباری بالغ بر

 ۶۰ میلیارد ریال خریداری شده است.
 با توجه به پذیرش بیماران مغز و اعصاب و مصدوم��ان حوادث و تصادفات در 
بیمارستان آیت اهلل کاش��انی اصفهان و اینکه بخش اعظم آن را سرویس های 
 پزش��کی ارتوپدی، جراحی اعصاب، جراحی، ENT و داخلی اعصاب تشکیل

 می دهند، ایجاد بخش ام. آر. آی در این بیمارستان بسیار ضروری بود.  

رییس مجتمع تخصصی و ف��وق تخصصی فارابی از تجهی��ز و راه اندازی بانک 
خون در این مرکز خبر داد. دکتر طالیی با اعالم تجهیز و راه اندازی بانک خون 
در این مجتمع، گفت: ب��ا توجه به ابالغ ماموریت جدید این مجتمع از س��وی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان بیمارس��تان جنرال شرق اصفهان، با 
اخذ مجوز بانک خ��ون مجتمع تخصصی و فوق تخصص��ی فارابی با هزینه ای 
 بالغ بر یک میلیارد ریال توسط خیرین حوزه سالمت تجهیز و راه اندازی شد. 
 وی خاطر نش��ان کرد: در راس��تاي اجراي طرح تحول نظام سالمت اورژانس 
امام علي )ع(وابس��ته به مجتمع تخصصي و فوق تخصص��ي فارابي با امکانات 
تخصصي جراحي، ارتوپ��دي، داخلي، داخلي اعصاب، زن��ان، اطفال، جراحي 
اعصاب، چش��م پزش��کي، دیالی��ز، رادیولوژي، س��ونوگرافي، دندانپزش��کي، 
آزمایشگاه، داروخانه و سایر خدمات اورژانس��ي تجهیز و آماده خدمت رساني 

به مردم است.

معاون وزیر و رییس س��ازمان غ��ذا و دارو گفت: حدود ۱۶۰ ش��رکت 
تولیدی دارو، محصوالت خود را صرفا در ۱۰۰ کارخانه تولید می کنند.

دکتر رسول دیناروند با بیان اینکه حدود ۳۰۰ شرکت دارویی در کشور 
وجود دارد که در زمینه تولی��د و واردات دارو فعالیت می کنند، اظهار 
داشت: تعدادی از  شرکت های تولیدی، محصوالت خود را صرفا در ۱۰۰ 
کارخانه دارو تولید می کنند. وی توضیح داد: همه ش��رکت ها لزوما از 
خودشان کارخانه ندارند بلکه ضمن عقد قرار داد با کارخانجات تولیدی 
دیگر، داروی خود را تحت عنوان خود در آنجا تولید می کنند که روشی 
مرسوم در دنیا بوده و در ایران همچنین روندی مورد تایید سازمان غذا و 
دارو است. رییس سازمان غذا و دارو افزود: بیشتر داروهای ضد سرطانی 
که به ایران وارد می شوند از محصوالت شرکت هایی هستند که با روش 

قراردادی، داروی خود را تولید می کنند.

ش��هاب اولیایی متخصص تغذی��ه در زمینه تحلیل رفت��ن بدن در ماه 
رمضان گفت: گاهی به دلیل تغذیه نامناس��ب، ب��دن افراد در نیمه ماه 
رمضان با ضعف روبه رو ش��ده و به عوارضی همچون سردرد، افت فشار 
خون، افت قندخون و یبوست دچار می شوند،بنابراین توجه به عوارض 

و نکات تغذیه ای بسیار ضروری به نظر می رسد.
وی افزود: یکی از مشکالت رایج در این ایام، افت فشار خون است که با 
عالیمی مثل بی حالی و کم انرژی بودن، سرگیجه )به خصوص زمانی که 
فرد تغییر وضعیت می دهد مثال از حالت نشسته به یکباره می ایستد( 

و خستگی همراه است.
اولیایی با اشاره به بروز این عالیم به ویژه درعصرها بیان کرد: این عالیم 

معموال به دلیل کاهش مصرف مایعات به ویژه آب رخ می دهد.
وی ادامه داد: ضروری است ابتدا با اندازه گیری دقیق، افت فشار خون 
تایید و س��پس اقدامات الزم مانند مصرف بیش��تر مایعات به خصوص 

الکترولیت ها)سدیم و پتاسیم( از افطار تا سحر برای بدن جبران شود.
ای��ن متخصص تغذیه با اش��اره ب��ه اینک��ه روزه داران حت��ی المقدور 
نباید در معرض آفتاب و گرما ق��رار گیرند، بیان ک��رد: افت قند خون 
 مش��کل دیگر افراد در این ماه اس��ت که عالیمی ازقبی��ل تعرق زیاد، 

عدم تمرکز، احساس لرز، سردرد و تپش قلب را در پی دارد.
وی اظه��ار داش��ت: اف��ت قندخ��ون گاهی ب��ه دلیل مص��رف بیش 
از حدغذاهای ش��یرین اس��ت که ترش��ح انس��ولین را در طول روز با 
مش��کل مواجه می کند. به همین دلیل اس��ت که در وعده سحر باید 
از کربوهیدرات های پیچیده مثل برنج و نان اس��تفاده ش��ود تا تولید 

انسولین بدن را تحریک نکند.
اولیایی عنوان کرد: مش��کالت دیگر روزه داران گرفتگی عضالت است 
که به دلیل تغذیه نامناسب و کمبودهای غذایی مانند کلسیم،منیزیم 
و پتاس��یم رخ می دهد. وی بیان کرد: برای رفع این مشکل الزم است 
کلسیم از طریق لبنیات، منیزیم از طریق گوشت و مغز دانه ها و پتاسیم 
از طریق خرما و موز برای بدن تامین شود. این متخصص تغذیه یادآور 
 شد: علت اصلی س��ردردها، معموال عدم مصرف نوشیدنی های وابسته

 ) مانند عدم مصرف چای( است. همچنین فعالیت بیش از حد در طول 
روز، کمبود یا تنظیم نادرست ساعات خواب وگرسنگی مشکالتی این 

چنینی را در نیمه ماه رمضان ایجاد می کند.

تجهیز بیمارستان آیت اهلل کاشانی
 به دستگاه» ام.آر.آی« 

راه اندازی بانک خون مجتمع 
تخصصی و فوق تخصصی فارابی

تولید محصوالت ۱۶۰ شرکت دارویی
 در ۱۰۰ کارخانه

 تحمل بدنتان را در نیمه دوم 
ماه رمضان باال ببرید

پیام سالمت

رییس دانش��کده طب سنتی دانش��گاه علوم پزش��کی ایران بر اساس 
 مزاج شناسی افراد برای ماه مبارک رمضان توصیه های تغذیه ای ارایه 

کرد.
 دکتر روش��نک قدس گفت: اف��رادی ک��ه  دارای مزاج خ��وب؛ یعنی 
»گ��رم و خش��ک« ی��ا »س��رد و خش��ک« هس��تند در روزه داری 
طوالن��ی مدت ک��ه مصادف ب��ا فصل تابس��تان اس��ت ب��ه مراتب به 
 مواد رطوبت بخش بیش��تری ب��رای حف��ظ تع��ادل آب در بدن طی

 ۱۶ ساعت روزه داری، نیاز دارند.
 وی خاطرنش��ان کرد: این دو گروه ب��رای تامین م��واد رطوبت بخش 
می توانند از شربت تخم ریحان، ش��ربت آبلیمو، خاکشیر یا دوغ خرفه 
اس��تفاده کنند؛ برای تهیه دوغ خرفه ، تخم خرفه را باید ش��یره کشی 
کرد و سپس از شب قبل در دوغ خیساند و سپس دوغ را بیاشامند این 

معجون به ویژه برای افراد با مزاج گرم و خشک توصیه می شود.
قدس ادامه داد: همچنین شیربادام نیز برای افراد با مزاج سرد و خشک 
توصیه می شود. ش��یر بادام، معجونی متشکل از شیر نیست بلکه چند 
نوع مغز بادام در یک لیوان آب خیس می خورد و سپس با عسل مخلوط 
می شود و چون به خاطر عسل، رنگ شیری پیدا می کند به آن شیربادام 

می گویند.
رییس دانش��کده طب سنتی دانشگاه علوم پزش��کی ایران گفت: افراد 
دارای مزاج گرم نمی توانند از خوراکی ها و نوشیدنی های با مزاج بسیار 
گرم مانند ادویه هایی از جمله فلفل، دارچی��ن و زنجبیل در طبخ غذا 
اس��تفاده کنند؛ این افراد می توانند غذاهای ت��رش مزه مانند خورش 

تمرهندی یا رب انار مصرف کنند.
 ق��دس تاکید کرد: اف��راد با مزاج س��رد عموم��ا نیاز کمت��ری به مواد 
رطوبت رس��ان دارند.به افرادی که در س��ردی مزاج با هم مشترکند و 
عموما به جای احساس عطش، عدم تحمل گرسنگی در ماه رمضان، آنان 
را با مش��کل مواجه می کند، توصیه می شود از ادویه های گرم معتدل 
 مانند آویش��ن، زیره، زنیان، رازیانه و دارچین در غذای خود اس��تفاده 

کنند.
وی ادامه داد: استفاده از شربت سکنجبین یا ماء العسل )شربتی از آب و 

عسل و دارچین( برای این دسته از افراد می تواند موثر باشد.
وی یادآور شد: افراد با مزاج گرم و خش��ک در فصل تابستان و طی ماه 
مبارک رمضان نباید فعالیت روزانه بیش از حد داشته باشند و توصیه 
می ش��ود که خواب قبل از بعدازظهر داش��ته باش��ند اما مزاج س��رد، 

محدودیت فعالیت روزانه ندارند.
حفظ سالمتی و درمان بیماری ها در طب سنتی بر اساس شناخت نوع 
مزاج و طبیعت انسان صورت می گیرد و بر همین اصل خوراکی هایی 
 تجویز می ش��ود که بتواند مزاج را متع��ادل و عالیم بیم��اری را التیام 

بخشد.
بر این اساس افراد در طب سنتی دارای چهار مزاج، مزاج گرم و خشک 
)صفراوی( ، گرم و تر )دم( ، مزاج س��رد و تر )بلغم( و س��رد و خش��ک 
)سودا( هس��تند که در مراجعه به متخصصان طب سنتی این مزاج ها 
مشخص می شود، اما به طورمثال افراد با مزاج گرم و خشک الغر اندام 

و سفیدچهره اند.

توصیه های تغذیه ای
 بر اساس مزاج شناسی افراد

طب سنتی
واکنش

رییس انجمن ژنتیک ایران در واکنش به انتشار »تفاهم نامه ملی تراریخته 
ایران« با بیان اینکه پیش��نهاد دهندگان نام خود را نیز ارایه کنند تا میزان 
وثوق به این مطالب قابل ارزیابی باشد، تاکید کرد: این پیشنهاد از نظر انجمن 

ژنتیک ایران چیزی جز عوام فریبی نیست.
 طی چن��د روز اخیر متن��ی با عن��وان »تفاهم نام��ه ملی تراریخت��ه ایران

۱۳95-۱4۰۰« منتشر ش��ده؛ این در حالی است که بس��یاری از فعاالن و 
اساتید برجسته حوزه بیوتکنولوژی کش��اورزی ایران اصوال از این موضوع 

بی اطالع بوده و تایید مفاد این تفاهم نامه توسط خود را تکذیب می کنند.
دکتر محمود توالیی رییس انجمن ژنتیک ایران که ریاست مرکز تحقیقات 
 ژنتیک نور را نیز برعهده دارد و عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی

 بقیه اهلل اعظم )عج( اس��ت ضمن رد مفاد این تفاهم نامه، هرگونه موافقت 
خود با مفاد چنین تفاهم نامه ای را تکذیب کرد. در ادامه پاسخ رییس انجمن 

ژنتیک ایران در این خصوص آمده است:
»مشخص نیست کدام مجمع علمی در پشت این پیشنهاد قرار گرفته است؛ 
بهتر است پیشنهاد دهندگان نام و مشخصات خود را نیز ارایه کنند تا میزان 

وثوق و تعهد به این مطالب قابل ارزیابی باشد.
ثانیا بنده با توقف واردات محصوالت تراریخت��ه موافقم، اما اینکه محصول 
ارگانیک بتوان��د جبران کننده نیاز کش��ور به حجم انب��وه روغن و غالت و 
انواع نیازهای وارداتی فعلی باش��د از همین حاال فرضیه ای باطل است؛ چرا 
 که به محصولی ارگانیک اطالق می ش��ود که اوال بذر آن خالص و س��الم و

 دست نخورده باشد و ثانیا در زمینی کشت شود که طی سه سال گذشته در 
آن کود و سم شیمیایی استفاده نشده باشد و آب آن مزرعه هم نباید از زمینی 

عبور کند که در آن کود شیمیایی و سم مصرف شده باشد.
چنین زمین و ش��رایطی در کجای ایران و با چه مس��احتی پیدا می شود؟ 
به نظر می رسد که عنوان ارگانیک بیشتر ادعاس��ت تا واقعیت؛ با این حال 
در بهترین ش��رایط، تامین بیش از ۱۰ درصد نیاز از این طریق محال است. 
کشاورزی سنتی هم با لحاظ همه شرایط به نژادی و اصالح نباتات کالسیک 
و ... هم اگر 2۰ درص��د افزایش راندمان پیدا کن��د، حداکثر 5۰ درصد نیاز 

کشور را تامین خواهد کرد.
 بنابر این برای تامین مابقی و علی الخص��وص اقتصادی و رقابت پذیر کردن 
کش��اورزی، اس��تفاده از فنون بیوتکنولوژی به ویژه اصالح ژنتیکی ، تولید 
گیاهان مقاوم به شوری، مقاوم به خشکی و مقاوم به آفات برای مهار مصرف 

سموم خطرناک اجتناب ناپذیر است.
متن تفاهم نامه موهوم، عبارات به ظاهر خوبی اس��ت که م��را به یاد کلمه 
حقی می اندازد که پش��ت س��ر آن، اراده باطل و ناحقی برای تعطیل کردن 
بیوتکنولوژی در کشاورزی برای خوداتکایی در کشور است؛ این پیشنهاد از 

نظر انجمن ژنتیک ایران چیزی جز عوام فریبی نیست.
کس��انی باید برای آینده عل��م و فناوری دل بس��وزانند که ب��ه جز حرف، 
غوغاساالری، تبلیغ و عملیات روانی با الفاظ، الاقل یک کارنامه موفق عملی 

یا با تولید یک محصول فناورانه به این کشور خدمت کرده باشند .«
ش��ایان ذکر اس��ت دکتر محمدعلی ملبوب��ی؛ معاون فناوری پژوهش��گاه 
ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری که س��مت »پرزیدنت« فدراسیون 
بیوتکنولوژی آسیا و ریاست کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری 
 را نیز بر عه��ده دارد نیز با صدور پیامی به انتش��ار ای��ن تفاهم نامه واکنش 

نشان داد.

آیا از این که به شما می گویند »الغر مردنی« خسته 
ش��ده اید؟ پس بهت��ر اس��ت راهکارهای 

پیش��نهادی ما را امتح��ان کنید تا 
بتوانید با سوخت و ساز سریع 

ب��دن مقابل��ه ک��رده و به 
حجم��ی ک��ه دوس��ت 

داری��د برس��ید. فقط 
حواس��تان باشد که 
ای��ن راهکارها صرفا 
برای افرادی است که 
واقعا الغر هس��تند و 
دوس��ت دارند حجم 

بدنش��ان افزایش یابد 
چ��را ک��ه آنها گوش��ت 

روی  ن��ی  چندا چرب��ی  و 
استخوان هایش��ان ندارند. نکته 

مش��خص و بارز درباره ای��ن افراد این 
اس��ت که ظاهرا هرچقدر می خورند تغییری 

در آنها رخ نمی دهد. البته ای��ن حرف اکثر مردم که 
می گوین��د »این افراد همه چی��ز را امتحان کرده اند 
و دیگر چیزی برایش��ان کار نمی کند« واقعا اشتباه 
است. این بزرگ ترین دروغی اس��ت که دیگر نباید 

به خود بگویید. 
روش۱ : حداکثر تا یک ساعت ورزش کنید

باید حواس��تان باش��د که هیچ کدام از تمریناتی که 
انجام می دهید بیش��تر از یک س��اعت طول نکشد. 
از این مس��ئله مطمئن شوید که بیش��تر تمرکزتان 
روی حفظ شدت تمرین باش��د به جای آنکه کاری 
کنی��د که ش��دت تمرین ت��ان رفته رفته کم ش��ود. 
عالوه بر این، هنوز هیچ تحقیق��ی صورت نگرفته تا 
نش��ان دهد جلس��ات تمرین های ماراتن برای رشد 
عضالت مفیدتر از تمرینات دیگر هس��تند. س��عی 
کنید زمان استراحتتان زیر یک دقیقه باشد و با بقیه 

هم باشگاهی هایتان کمتر صحبت کنید.
روش ۲: خوردن را به یک عادت برای خود 

تبدیل کنید
برای افزایش وزن، بهترین کار این است که درست 
کردن غذای ت��ان را به ی��ک عادت تبدی��ل کنید. 
بدن ش��ما با آمادگی ژنتیکی از قب��ل برای خودش 
برنامه ریزی می کند. و در ارتباط با مورد الغری شما 
باید گفت که متابولیسم شما کارکردی بسیار سریع 
داش��ته به طوری که کالری ها را خیلی سریع هضم 
کرده و می س��وزاند. س��عی کنید هر 2 تا ۳ س��اعت 

غذاهایی را بیش��تر بخورید که می��زان چگالی آنها 
حدود 5 تا ۶ کال��ری در روز بوده بنابراین سیس��تم 
متابولیس��م بدن تان همواره چیزی برای سوخت و 

ساز و ساختن حجم عضالت داشته باشد.
روش۳: زیاد به مکمل ها اعتماد نکنید

باید این قضیه را درک کنید که ی��ک مکمل، دقیقا 
همان چیزی است که از اسمش پیداست: »مکمل«. 
در واقع مکمل باعث نمی شود که بتوانید در باشگاه 
حجم تان را اضافه کرده یا کم کنید. تنها مکملی که 
اغلب توصیه می شود پودر پروتئین است که باید بعد 

از تمرین مصرف شود.
روش ۴: زیاد سخت نگیرید

شما به عنوان یک فرد الغر باید س��عی کنید تا حد 
امکان دست از جنب و جوش و حرکت زیاد بردارید. 
شاید این بخشی از شخصیت ش��ما باشد که حالت 
بی قراری تان زیاد ب��وده و مدام این ور آن ور می روید. 
سعی کنید کمی بیشتر روی آرامش تان کار کنید و 
فعالیت های بیرون از باشگاه تان را تا جایی که امکان 
دارد کاهش دهی��د؛ چرا که این کار باعث می ش��ود 

انرژی تان به نحو احسن مورد استفاده قرار بگیرد.
روش ۵: حواس تان به کالری اضافی باشد

این هم یکی دیگر از چیزهایی اس��ت که زیاد گفته 
می ش��ود که :» مهم نیس��ت چه کار می کنم یا چه 
می خورم، در هر حال وزنم زیاد نمی ش��ود.« اگر این 

جمله را زیاد اس��تفاده می کنید پس بای��د بگوییم 
که سخت در اش��تباهید. مهم نیس��ت که چه 
چیزی می خورید، اگر وزن تان یا حجم تان 
زیاد نش��ود، یعنی به قدر کافی غذا 
نمی خورید. در اکثر مواقع، باید 
دوباره رژیم غذایی تان را مورد 
ارزیاب��ی قرار دهی��د و روی 
غذاهایی تمرک��ز کنید که 
کالری بیش��تری داش��ته 

باشد. 
از طرفی وقت��ی ترکیبات 
الزم ب��رای ب��دن را تغییر 
می دهید، باید س��عی کنید 
کمی فشار بیشتری به آن وارد 
کنید. در واقع بدن ش��ما دوس��ت 
ن��دارد تغییر پیدا ک��رده و اصال به این 
مسئله اهمیتی نمی دهد که شما می خواهید 

وزن تان را زیاد کنید. 
روش ۶: روی پیوس�تگی تمرین ها تمرکز 

کنید
همان طور که قبال هم ذکر ش��د، تمرینات شما باید 
زیر یک ساعت باشد، اما مهم ترین اصلی که رعایت 
می کنید باید توالی و پیوستگی تمرینات باشد. این 
کار بسیار ساده ای است و با این حال بسیاری از افراد 
اغلب در این زمینه دچار اشتباه می شوند. آنها وقت 
زیادی را ب��رای افزایش حجم خ��ود صرف می کنند 
تا زمانی که مدت زمان آن به 2 س��اعت برس��د. اگر 
می خواهید وزنتان را زیاد کنید، بهتر است تمرکزتان 
روی پیوس��تگی و توال��ی تعداد دفع��ات انجام یک 

حرکت یا افزایش وزنه ها در برنامه اصلی تان باشد. 
روش ۷: هر ۳ تا ۴ هفت�ه دامنه تکرار یک 

تمرین را تغییر دهید
این کار را برای پیشگیری از رسیدن به یک وضعیت 
ثابت انجام دهی��د. در واقع تغییر دامن��ه تکرار یک 
تمرین باعث می ش��ود تا بدنتان بتواند خودش را با 
فشارهای جدیدی س��ازگار کرده و وزنتان در قالب 

حجم عضالنی افزایش یابد.
روش ۸: استفاده از پودرهای حجم دهنده

اگر دیگر قادر ب��ه خوردن غذاهای کامل نیس��تید، 
می توانید از پودرهای حجم دهنده اس��تفاده کنید. 
این پودرها در واقع کالری هایی در قالب »ش��یک« 
هس��تند. بنابراین به جای خوردن برنج، سبزیجات 

و مرغ، می توانید این شیک را جایگزین آنها کنید.

سختی های چشم ضعیف داش��تن و عینک زدن را فقط کسانی 
درک می کنند که خودش��ان عینکی هستند. هرچند مشکالت 
چشمی و دیگر بیماری های مربوط به بینایی دالیل زیادی از جمله 
عوامل ژنتیکی دارند، اما با مصرف مواد غذایی سرشار از ویتامین ها 

و مواد مغذی می توان به سالمت چشم  کمک کرد.
بتاکاروتن

ش��نیده اید که هویج برای تقویت قوه بینایی مفید اس��ت؛هویج 
سرشار از بتاکاروتن می باش��د که برای سالمتی چشم ها الزم و 

ضروری است.
بتاکاروتن ج��زو آنتی اکس��یدان های کاروتنوئید اس��ت که در 
 میوه ها و س��بزیجات به وفور وجود دارد. بدن ما بتاکاروتن را به

 ویتامینA تبدیل می کند. این ترکیبات مغذی عالوه بر تقویت 
قوه بینایی و پیشگیری از شب کوری، خطر پیشرفت دژنراسیون 
ماکوالی چش��م مربوط ب��ه پی��ری و همچنی��ن آب مروارید را 
کاهش می دهند. باید بدانید ک��ه وجود میزان زیاد این ترکیبات 
آنتی اکس��یدانی در خون، خطر ابتال به بیماری های مزمن را نیز 
کاهش می دهند.این ویتامین از چش��م ها در برابر بیماری هایی 
مانند آب مروارید و دژنراسیون ماکوالی مربوط به پیری محافظت 
می کند. این بیماری یک بیماری چشمی است که در آن ماکوال، 
بخش کوچکی از شبکیه چشم آس��یب می بیند که متاسفانه به 
مرور زمان و پی��ری می تواند منجر به کوری ش��ود.منابع غذایی 

ویتامین E: بادام، روغن های گیاهی، دانه ه��ا و غیره جزو منابع 
خوب ویتامین E هستند.

زینک
زینک)روی( برای تقویت بدن به خصوص برای سالمت چشم ها 
بسیار مفید و موثر است. این ماده معدنی از چشم  در برابر اثرات 
منفی اشعه های ماورای بنفش خورشید و پیری محافظت می کند.
 زینک در تمام س��لول های بدن وجود دارد ب��ه خصوص در غدد

 فوق کلیوی، پوست، برخی از قسمت های مغز، پانکراس و غشاهای 
چش��م. باید بدانید که نتایج پژوهش های اخیر نش��ان می دهد 
مصرف زیاد زینک یا مکمل آن به طور چشمگیری از بروز بیماری 
دژنراسیون ماکوالی چشم پیشگیری می کند. محققان به زنان 

توصیه می کنند که روزانه 8 میلی گرم زینک دریافت کنند.
امگا ۳

اسیدهای چرب امگا ۳ س��ه نوع هستند: اس��ید آلفا لینولئیک 
)ALA(، ایکوزاپنتانوئیک اس��ید )EPA( و دوکوزاهگزانوئیک 
 اس��ید )DHA(. روغن ماهی حاوی EPA و DHD اس��ت  و

 اس��ید آلفا لینولئیک یا همان ALA در آجیل ه��ا، دانه کتان و 
برخی از روغن های گیاهی مانند روغن آفتاب گردان وجود دارد. 
مصرف ماهی زیاد باعث می شود خطر ابتال به دژنراسیون ماکوالی 

چشم مربوط به پیری از سرتان رفع شود.
 توصیه می ش��ود که هر هفته حداقل دو مرتبه ماهی های چرب 

میل کنید و از مصرف روغن های گیاهی غافل نشوید. روغن ماهی 
خطر و شدت بیماری های قلبی عروقی، میزان کلسترول خون، 

آرتریت و خطر زوال عقل را نیز کاهش می دهد.
لوتئین و زآگزانتین

لوتئین و زآگزانتین جزو کاروتنوئیدها محسوب می شوند. این دو 
کاروتنوئید به عنوان رنگدانه های موجود در شبکیه چشم شناخته 
شده اند. نتایج بررسی محققان آمریکایی نشان می دهد که این دو 

رنگدانه خطر ابتال به دژنراسیون ماکوالی 
چشم را کاهش داده و آسیب اشعه های 

ماورای بنفش خورشید را کاهش می دهند. 
باید بدانید ک��ه لوتئین نیز مانند 
ویتامین A دید شبانه را تقویت 

می کند.
ویتامینC  را دریابید

ویتامی��ن C جلوی 
ی  س��یب ه�����ا آ
رادیکال ه��ای آزاد 

را می گیرد و از س��لول ها 

محافظت می کند. ب��رای همین هم می تواند از بروز مش��کالت 
چشمی پیشگیری کند. این ویتامین به میزان زیاد در خود عدسی 
چش��م وجود دارد و از فشار داخلی چش��م افرادی که از بیماری 

کوری تدریجی رنج می برند می کاهد.
:C منابع غذایی ویتامین

 مرکبات، هندوانه، خربزه، میوه های ریز، توت ها، گوجه فرنگی، 
فلفل دلم��ه ای، کی��وی و 
س��یب زمینی ج��زو منابع 
غذایی ویتامین C محسوب 

می شوند.

مواد مغذی مورد نیاز چشم 

رییس انجمن ژنتیک ایران:

 تفاهم نامه ملی تراریخته
چیزی جز عوام فریبی نیست

روش های عالــی برای افزایش حجم عضالنــی
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دریچه

تقاضای دادخواست علیه درگذش��تگان یا حیوانات حداقل مربوط 
به موجوداتی می شد که در زمان دادرس��ی یا پیش از آن، متحرک 
 بوده اند، اما در نظر برخی ملت ها، متحرک بودن یا نبودن، دلیل بر 
بی گناهی یا عدم توانایی در ارتکاب جنایت نبوده اس��ت. بنابراین 
انواع مختلفی از اتهامات را می شد به یک جسم بی جان نیز نسبت 
داد. برای مثال، در ناتینگهام انگلستان در سال ۱۵۳۵، یک عدل کاه 
به اتهام خفه کردن یک دهقان به دادگاه کشانده شد. دهقان بینوا 
مردی به نام »وایلد« بود که ی��ک بار بزرگ از عدل های کاه، رویش 
افتاده و خفه اش کرده بود. البته دادگاه تالش داشت تا عدلی را که 

مستقیما او را کشته بود، به دست عدالت بسپارد.
این عدل کاه به دستور دادگاه به زندان انداخته شد. اینکه زندان بانان 
با آن چه کردند به صورت دقیق مشخص نیست، اما نتیجه نهایی رای 
دادگاه هر چه بود، نتوانست دو گونی گندم سیاه را از کشتن دهقان 

دیگری به نام »رابرت یایرلند« بازدارد. 
این حادثه هفت سال بعد مرگ آقای وایلد و دوباره در ناتینگهام روی 
داده بود. اتهام این دو گونی گندم این بود که زمانی که آقای یایرلند 
باالی نردبان بود، وزن خود را روی نردبان انداخته و باعث سقوط و 

مرگ او شده بودند.
اما مش��هورترین م��ورد از پرونده ها در مورد اجس��ام غیرمتحرک، 
پرونده ای است علیه ناقوس کلیسای شهر اوگلیچ در روسیه. گفته 
می شود این ناقوس در س��ال ۱۵۹۱ به طرزی سهوی پس از مرگ 
ولیعهد وقت، »دیمیتری« پسر کوچک »ایوان مخوف« به صدا در 
آمده بود. در آن زمان چنین عملی از نظر سیاس��ی، عملی خالف و 

غیرقابل بخشش محسوب می شد. 
ناقوس در دادگاهی محاکمه و گناهکار شناخته شد. 

در نتیجه دادگاه آن را به شهر توبولسک در سیبری تبعید و در آنجا 
به زندان انفرادی  انداخته شد. 

این پرونده پایان خوشی هم داشت. 
این پرونده نش��ان داد ک��ه دادگاه های علیه اجس��ام غیرمتحرک 
می تواند قابل تجدید نظر و تنها تنبیهی باشند. در این مورد، ناقوس 
پس از مدتی که از زندانش گذش��ت، بخشوده ش��ده و قرار شد در 
برجی نصب و به کار گمارده شود. سه قرن بعد هم از تمامی اتهامات 
تبرئه شده و در س��ال ۱۸۹۲ دوباره به کلیسای اوگلیچ  بازگردانده 

شد.

اجسام جنایت کار
برگی از تاریخ

در چنین روزی داستان امامان

شهادت محمد کچویي رییس زندان اوین به دست منافقین )۱۳60 ش(
روز مبارزه با سالح هاي شیمیایي و میکروبي

رحلت فقیه جلیل آیت اهلل )ابوالقاسم دانش آشتیاني( )۱۳۸0 ش(
قتل مبارز مش��روطه  خواه »حاج میرزا ابراهیم آقا تبری��زي« در تهران 

)۱۲۸7 ش(
 تولد اس��تاد س��ید محمد احصایی ، هنرمن��د گرافیک و خوش��نویس 

)۱۳۱۸ ش (
شهادت شهید موسی الرضا خراسانی )۱۳66ش(

 جابر ب�ن عبداهلل انصاری گوی�د:روزی به هم�راه موالی متقیان ،
  امام علی علیه الس��الم بودم. ش��خصی را دی�دیم که مش��غول

  نماز اس��ت ، حضرت ب��ه او خط��اب ک��رد و فرمود: آی��ا معنا 
 و مفه��وم نم��از را م��ی دان��ی ک��ه چگون��ه و ب��رای چ��ه 

می باشد؟
 اظهار داش��ت : آیا ب��رای نم��از مفهوم��ی غیر از عب��ادت هم 

هست ؟
حضرت فرمود: آری ، به حق آن کسی که محمد) ص( را به نبوت 
مبعوث گردانید، نم��از دارای تأویل و مفهومی اس��ت که تمام 

معنای عبودیت در آن خواهد بود.
آن شخص عرض کرد: پس مرا تعلیم فرما.

امام علی علیه السالم فرمود: معنا و مفهوم اولین تکبیر آن است 
 که خداوند، س��بحان و منزه اس��ت از این که دارای قیام و قعود 

باشد.
 دومین تکبی��ر یعنی ؛ خ��دای موص��وف به حرکت و س��کون 

نمی باشد.
س��ومین تکبیر یعنی ؛ این که نمی توان او را به جسمی تشبیه 

کرد.
چهارمین تکبیر یعنی ؛ چیزی بر خداوند عارض نمی شود.

پنجمین تکبیر مفهومش آن است که خداوند، نه محل خاصی 
دارد و نه چیزی در او حلول می کند.

ششمین تکبیر معنایش این است که زوال و انتقال و نیز تغییر و 
تحول برای خداوند مفهومی ندارد.

و هفتمین تکبیر یعنی ؛ بدان که خداوند سبحان همچون دیگر 
اجسام ، دارای ابعاد و جوارح نیست .

س��پس در ادامه فرمایش خ��ود فرمود: معنای رکوع آن اس��ت 
 که می گویی : خداوندا! من به تو ایمان آورده ام و از آن دس��ت

 بر نمی دارم ، گرچه گردنم زده شود.
و چون س��ر از رکوع بر می داری و می گویی : خداوندا! تو مرا از 
عدم به وجود آورده ای و من چیزی نبوده و نیستم ، پس هستی 

مطلق تویی .
و هنگامی که سر بر س��جده فرود آوری ، گویی : خداوندا! مرا از 
خاک آفریده ای  و سر بلند کردن از س��جده یعنی ؛ مرا از خاک 

خارج گردانده ای .
و همین که دومین بار سر بر س��جده گذاری یعنی ؛ خداوندا! تو 
 مرا در درون خاک بر می گردانی ؛ و چون س��ر بلند کنی گویی: 
و مرا از درون همی��ن خاک در روز قیامت برای بررس��ی اعمال 

خارج می گردانی .
و مفهوم تش��هد، تجدید عهد و میث��اق و اعتقاد ب��ه وحدانیت 
خداوند؛ و نیز شهادت بر نبوت حضرت رسول و والیت اهل بیت 

او علیهم صلوات اهلل می باشد.
 و معنای س��الم ، ترحم و س��المتی از ط��رف خداون��د بر بنده

 نماز گزار است ، که در واقع ایمنی از عذاب قیامت باشد.

آیت اهلل مس��عودی خمینی در مورد فضیلت ش��ب های 
قدر نوشت: روزها و شب های زیبا و پر برکت ماه میهمانی 
خداوند کری��م از نیمه گذش��ته و به ارزش��مند ترین و 
 خطیر ترین منزلگاه رس��یده اس��ت؛ ش��ب قدر و تو چه 

می دانی که قدر چیست؟!
  پیامبر گرامی اس��الم، حضرت محم��د مصطفی )ص(،

  در س��خنانی که در آس��تانه ماه مبارک رمض��ان برای 
 م��ردم ای��راد فرمود، خب��ر داد ک��ه روزها و ش��ب های 
 ای��ن م��اه عظی��م، از س��اعات م��اه ه��ای دیگر ب��ر تر 

است.
 در روزها و ش��ب ه��ای این م��اه اعمال بن��دگان قبول 
 می ش��ود، دع��ا ه��ای مومنان مس��تجاب م��ی گردد، 
نفس کشیدن روزه دار حکم تسبیح خدا دارد و خواب او 

عبادت است.
 در ای��ن م��اه، خداون��د ش��یاطین را در بن��د کش��یده 
 تا ت��وان لغزانیدن مومنان را نداش��ته باش��ند و بدبخت 
کسی اس��ت که در این ماه، مورد آمرزش پروردگار قرار 

نگیرد.
و ام��ا در این م��اه عظیم، ب��ا ویژگی هایی ک��ه حضرت 
 محم��د )ص( ب��رای آن بر ش��مرده اند، ش��بی هس��ت 
 به نام ش��ب قدر؛ این ش��ب بی مانند و سرنوش��ت ساز 
 را خداون��د متع��ال در ق��رآن در س��وره قدرتوصی��ف 

می کند.
آفریدگار، این ظرف زمانی را چنان پر برکت و پر کیفیت 
قرار داده است که به تنهایی بیش  از ۸۳ سال)هزار ماه( 

ارزش و تاثیر دارد. 
 نماز گ��زاردن، خواندن ق��رآن و فهم آن، دس��ت به دعا 
بر داشتن و هر عبادتی دیگر در شب قدر، معادل به جای 
آوردن آنها در بیش از هشتاد و سه سال است؛ یعنی یک 

عمر طوالنی.
به عالوه، فرشتگان خداوند، از جمله جبرییل امین، همراه 
با »روح« به زمین فرود می آیند تا به امر پروردگار ، اقدام 
به تدبیر و تمشیت امور کنند؛ این امور، ناظر بر اتفاقاتی 
است که تا شب قدر سال آینده قرار است در مورد ما رخ 

دهد یا ندهد.
 قدر، بدین ترتیب، ب��ه معنای تقدیر و ان��دازه زدن امور

 من و شما طی سال آینده است؛ مرگ، زندگی، سالمتی، 
بیماری، ازدواج، فقر، ثروت، س��عادت و شقاوت تک تک 
 ما تا سال آینده، در این شب عظیم، مقدر و برنامه ریزی
  می ش��ود. س��پس به امض��ای انس��ان کام��ل) اکنون،

 امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه( می رسد.
 در س��وره دخان نیز خداوند، این ش��ب را شبی مبارک 
 م��ی نام��د ک��ه در آن، تم��ام ام��ور، جدا و مش��خص 

می شوند.
 در تفس��یر آیه آخر س��وره مبارک��ه قدر، ب��زرگان دین

 بر اس��اس روایات منق��ول از معصومین علیهم الس��الم 
گفته اند که خداوند در این ش��ب بی مانن��د، مومنان را 
از گزند وسوس��ه ها و ش��ر ش��یاطین مصون می دارد و 
 نیز فرشتگانش بر مومنان ش��ب زنده دار و متقی، سالم 

می کنند.

کدامین شب، شب قدر است؟
با توجه به آن که در آیه ۱۸۵ سوره بقره می فرماید قرآن 
در ماه رمضان نازل ش��ده و نیز با عنایت به فحوای سوره 
قدر، ش��کی باقی نمی ماند که ش��ب قدر در همین ماه 
 بزرگ واقع ش��ده اس��ت اما این، کدامین شب از رمضان 

است؟
روایات مشهور و معروف حکایت از آن دارد که این شب، 
در دهه سوم ماه رمضان اس��ت. در روایات آمده است که 
پیامبر اس��الم )ص( در دهه آخر این ماه، تمام شب ها را 

احیا می داشت و به عبادت می پرداخت.
در روایاتی از ام��ام صادق)ع( آمده اس��ت که حضرتش 
 فرمود ش��ب قدر ، شب بیس��ت و یکم یا بیس��ت و سوم

 است. 
 راوی پرس��ید ک��ه دقیقا ک��دام ی��ک از این دو ش��ب؟ 
امام فرمود: چه آسان است )بیدار ماندن و عبادت کردن و 

دعا کردن( در دو شب برای آن چه می خواهی!
در روایت��ی دیگر از امام صادق)ع( نقل ش��ده اس��ت که 
فرمود: تقدیر مقدرات بندگان در ش��ب نوزدهم، تحکیم 
آن در شب بیست و یکم و امضای آن در شب بیست و سوم 

صورت خواهد گرفت.
بسیاری از علمای دین عقیده دارند که پنهان ماندن شب 
قدر در میان این شب ها بدان جهت است که بندگان، به 
همه این شب ها اهمیت دهند و توفیق عبادت و مناجات 
 هر چه بیش��تری یابند و بهره های معن��وی افزون تری 

برند.

امپرات��وری روم در دوران طالی��ی خ��ود 
فرماندهان بزرگی ب��ه خود دید، اما ش��اید 
در بین آنها نتوان مردی به قدرت سیاس��ی، 

فرماندهی و جنگاوری سزار پیداکرد.
سزار طی س��ال های 44 تا 70 قبل ازمیالد 
 در عرص��ه سیاس��ی و نظام��ی روم ظاه��ر

شد و توانس��ت طی این س��ال ها امپراتوری 
روم را در ش��مال آفریقا و جنوب غرب اروپا 
 تثبیت کند و در شمال سنگین ترین ضربات 
را به گل ه��ا بزند و حتی در انگلس��تان نیرو 

پیاده کند.
اولین ه��دف س��زار انتقام گی��ری از مردان 
پارتی بود که در ۵۳ قبل از میالد کراسوس و 
لژیون هایش را درکاره قتل عام کرده بودند 
و برای این کار دس��ت اندرکار تهیه سپاهی 

عظیم بود. 
 نبرده��ای س��زار از بس��یاری جه��ات 
اهمیت داش��ت. س��زار از معدود س��رداران 
 تاریخ بود ک��ه تقریبا هیچ شکس��ت تعیین 
 کنن��ده ای در عمر خ��ود نخ��ورد و حداقل 
 در 7 جن��گ بزرگ شکس��ت خردکننده ای 
 به حریف های داخلی و خارج��ی خود وارد 

کرد.
او تنه��ا براثر جنون ناگهان��ی رقبای خود به 
قتل رس��ید و اگر زنده می ماند، می توانست 
روم را به قدرتی بسیارخطرناک تر از آنچه که 

بود، برساند. 
وی در هنگام مرگ ۵6 سال داشت. 

 حال آنک��ه در آن زمان وی دیگ��ر نه فردی 
ج��اه طل��ب و م��ال دوس��ت بلک��ه فردی 
 سیاس��تمدار و نظام��ی به ص��ورت توأمان 

بود.
بی ش��ک اگر س��زار زنده می مان��د دنیای 
متم��دن آن زمان ک��ه هنوز از دس��ت روم 
خارج مان��ده بود مانن��د ارمنس��تان، ایران، 
 دول ش��رق ترکیه امروزی و حتی هند از او و

 لژیون هایش در امان نبودند.
دیگر اینکه س��زار عمال با فتح ش��مال غرب 
اروپا فرهنگ رومی را به این مناطق سرایت 
داد و موج��ب ش��د ای��ن مناطق ب��ه مرور 
 از وضعی��ت قبیل��ه ای و جنگل نش��ینی به 
حکومت ه��ای کوچ��ک تحت فرم��ان روم 

تبدیل شوند. 
وی با نبردهای متعدد خود عمال امپراتوری 

 روم را مب��دل ب��ه ی��ک »کل یکپارچ��ه« 
کرد.

اگرچ��ه دراین جنگ ها ده ها ه��زار لژیونر و 
جنگل نش��ین جان خود را ازدس��ت دادند، 
سزار عمال با ۱0 س��ال جنگ، در سرزمینی 
به وس��عت بیش از 6 میلیون کیلومتر مربع 
وضعیتی را به وجود آورد ک��ه »صدای پای 
 لژیون ه��ا« برابر ب��ا انه��دام، ویرانی و مرگ 

باشد.
مرگ سزار و جنگ های داخلی روم در نهایت 
س��بب به قدرت رس��یدن مارک آنتوانت و 

اکتاویوس شد. 
اکتاویوس در اروپا قدرت را در دست گرفت 
و آنتوانت پس از ازدواج با کلوپاترای معروف، 
مصر، ش��مال آفریقا و آس��یای نزدیک را در 

اختیار گرفت. 
روم در آن س��ال ه��ا در اوج ق��درت ب��ود و 
لژیونرهای این کش��ور، دنی��ای متمدن آن 
روزگار را کامال تحت س��یطره داش��تند، اما 
در ش��رق آنها موفق به ورود ب��ه خاک ایران 
و بعد از آن دسترس��ی به ثروت هندوستان 

نشده بودند.

آرزوی امپراتور روم 

تقویم خورشیدی ) 8 تیر 1395 ( نماز و مفهوم حقیقى آن

تقویم هجری ) 22 رمضان 1437 (

تقویم میالدی ) 28 ژوئن 2016 (

درگذشت »ابن ماجه« محدث بزرگ اهل  سنت)۲7۳ ق(
سومین شب قدر

 تصرف مجدد ش��هر آمل از س��وي علویان طبرس��تان ب��ه فرماندهي 
»داعي کبیر«)۲۵۵ق(

رحلت آیت اهلل »شیخ عبدالحسین تهرانی« مشهور به »شیخ العراقین« 
)۱۲۸6 ق(

تولد »ژان ژاک  روس��و« متفکر، نظریه  پرداز و فیلسوف بزرگ فرانسوي 
)۱7۱۲م(

تولد دکتر »آلکسیس کارل«  جراح و زیست  ش��ناس فرانسوي و برنده 
جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی )۱۸7۳م(

ترور ولي عهد اتریش - مجارستان در س��ارایوو و ایجاد بهانه براي شروع 
جنگ جهاني اول )۱۹۱4م(

امضاي قرارداد صلح ورساي بین متفقین و متحدین در پایان جنگ جهاني 
اول )۱۹۱۹م(

افتتاح مرکز اسالمي واشنگتن )۱۹۵7م(
انتقال ظاهري قدرت ب��ه دولت انتقالي پس از س��قوط رژیم بعث عراق 

)۲004م(

احیای 
فضیلت های انسانی

علت پنهان ماندن شب قدر؛ 

سیرجان کرمان در کنار تمام جذابیت هایش، یک ویژگی 
منحصر به فرد دارد که در هیچ جای دیگر ایران مشابهش 

را نمی بینید؛ چپق هایی رو به آسمان!
 این چپق ها البته با چپق هایی که قدیمی ها دود می کردند 
تفاوت زیادی دارد. آنها بادگیرهایی هس��تند که با آجر و 
مالت ساخته شده اند و وظیفه شان خنک کردن خانه سید 
علی اصغر رضوی بوده است.   او یکی از پزشکان شهرستان 
 س��یرجان در دوره پهلوی اول بوده که ح��اال بادگیرهای

 خانه اش در بلوار دکترصادقی، کوچه حاج رشید به عنوان 
یک میراث ملی شناخته ش��ده و در تاریخ 7 مهر ۱۳۸۱ با 
شماره 6467 در فهرس��ت آثار ملی ایران به ثبت رسیده 
است.ماجرای س��اخت این بادگیرهای چپقی، به کشف 
معمار آنها، سید مهدی شجاعی برمی گردد. او که در یک 
سفر دریایی متوجه تهویه خوب استراحتگاه کشتی شده 
بود، با کمی دقت متوجه فرم خاص دودکش های کشتی 
شد و نتیجه گرفت اگر آنها را در بادگیرهای خانگی استفاده 

کند، می تواند هوای خنک تری را به داخل خانه بکشاند.
بادگیرهای  چپقی مانند برجک هایی هستند که روی بام 

خانه های کویری ساخته می شوند و در قسمتی از آن یک 
حوضچه قرار دارد. بادگیرها باد را به داخل هدایت می کنند 

و با برخورد باد به آب حوضچه، فضا خنک می شود.
بادگیرهای چپقی اما به جای فضای مکعبی شکل خارجی، 
چند لوله  خ��م زانویی دارند که با ش��بکه های هندس��ی 
منظمی به هم مرتبطند و ب��اد را از جهت های مختلف به 
خانه هدایت می کنند. البته زیبایی این بادگیرهای چپقی 
فقط به خاطر فرم خاص آنها نیست. بدنه خارجی لوله های 
بادگیر با قطعات کوچک آجرهای هندس��ی شش ضلعی 
تزیین شده و جلوه زیبایی به بنا داده است. اگر دوست دارید 
نمونه های دیگری از بادگیرها چپقی را ببینید، باید راهی 
شهرهای کویری دیگری مثل یزد، گناباد، طبس، کرمان، 

بم و زاهدان شوید.
 بادگیره��ای چپق��ی ای��ن ش��هرها از مع��روف تری��ن 
نمونه های معماری سنتی کویر ایران هستند و البته شکل 
ظاهری شان تقریبا به هم شباهت دارد. یعنی مکعب های 
چهارگوشی که در دیوارهای چهارگانه آنها چند سوراخ و 

شکاف تعبیه شده است.

بادگیرهای چپقى در سیرجان



اخباربا مسئوالن

معاون میراث فرهنگی اصفه��ان گفت: با توجه به تس��هیالت ویژه 
بازس��ازی خانه ه��ای تاریخ��ی و حمایت های میراث ب��رای مرمت 
 رایگان این بناها، اغلب خانه های تاریخی اصفهان حفظ و بازسازی 

می شوند.
ناصر طاهری با اشاره به اینکه به افرادی که قصد بازسازی خانه های 
تاریخی را دارند تس��هیالت خاصی تعلق می گیرد، اظهار داشت: هر 
نوع زمین کاربری که از مس��کونی به درآمدزا تبدیل ش��ود نیازمند 
پرداخت هزینه زیادی برای تغییر کاربری اس��ت، ام��ا این موضوع 

درباره بازسازی خانه های تاریخی صدق نمی کند.
وی با بیان اینک��ه اهدای وام های کم بهره از جمله تس��هیالت برای 
بازس��ازی خانه های تاریخی به س��فره خانه، هتل و غیره است، ابراز 
داشت: خانه های تاریخی بازسازی شده از هزینه های خدمات مانند 
آب، ب��رق و گاز، نقل و انتقال، عوارض س��الیانه ش��هرداری، تامین 
پارکینگ که برای هتل ها اجباری است معاف است و میراث فرهنگی 

نیز از این بازسازی ها حمایت ویژه می کند.
هزینه مرمت خانه های تاریخی به مالکان اهدا می شود

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه هزینه مرمت خانه  
تاریخی ثبت شده که توسط مالکان خصوصی خریداری شده توسط 
میراث فرهنگی بالعوض است و به نوعی به مالک اهدا می شود، تاکید 
کرد: میراث فرهنگی در صورت نیاز به مرمت این  خانه ها به ش��کل 
مشارکت با بخش خصوصی وارد عمل شده و هزینه ای بابت این امر 

دریافت نمی کند.
وی ادام��ه داد: اگر مالک خانه ه��ای تاریخی از امتیازات بازس��ازی 
آگاهی داشته و به درستی وارد عمل ش��ود به خوبی می تواند از این 
خانه ها در راستای درآمدزایی اس��تفاده کند؛ چراکه به عنوان نمونه 
 اجاره یک اتاق یک تخت��ه در این اقامتگاه ها مع��ادل اتاق یک هتل

 پنج ستاره است.
برترین شرایط حمایتی برای بازسازی خانه های تاریخی

طاهری رعایت حریم و کنترل ارتفاع س��اختمان ها مجاور را از دیگر 
امتیازات بازس��ازی خان��ه ای تاریخی عنوان کرد و ابراز داش��ت: در 
طول س��الیان مختلف در هر دولتی و مقطعی بس��ته های حمایتی 
برای بازس��ازی خانه های تاریخی اضافه شده است به گونه ای که در 
یک مقطع زمانی امتیازات بازسازی خانه های تاریخی تنها معافیت 
از پرداخت عوارض بوده و در مراحل بعد موارد یاد شده به تدریج به 

آنها اضافه شده است.
وی اضافه کرد: می توان گفت اکنون برترین شرایط را برای بازسازی 
خانه های تاریخ داریم و بر این اساس مالکان با آگاهی از این امتیازات 
در صورت عدم توانایی بازس��ازی به ش��کل تغییر کاربری سعی در 
حفظ خانه های تاریخی خود دارند؛ چراکه میراث فرهنگی در مرمت 

و حفاظت این خانه ها به مالکان کمک خواهد کرد.

 دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اس��تان اصفهان گفت: هر هفته 
سه نوزاد معتاد در شهر اصفهان به دنیا می آید.

مصطفی هادی زاده در همایش روز جهانی مواد مخدر با تاکید بر آگاه سازی 
فرزندان و دانش آموزان اظهار کرد: اگر تا سن 12 سالگی به فرزندان آگاه سازی 
صحیحی از اعتیاد صورت نگیرد این افراد در معرض خطر ابتال به مواد مخدر 

قرار می گیرند.
وی اظهار کرد: پلیس ایران اسالمی به عنوان مقتدرترین پلیس مبارزه با مواد 
مخدر دنیا موفق شده در سال 94 بیش از 600 تن کشف انواع مواد مخدر داشته 

و سهم استان اصفهان 41 تن کشفیات و رتبه چهارم از این نظر بوده است.
 هادی زاده تصریح ک��رد: امروزه یک کیلوگرم ماده مخدر شیش��ه در زاهدان 
15 میلیون تومان است که وقتی به استان اصفهان می رسد این مبلغ به کیلویی 
35 میلیون تومان و در آذربایجان شرقی بین 45 تا 55 میلیون افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه حدود 70 درصد تولید ناخالص ملی کشور افغانستان مربوط 
به س��ود حاصله از فروش مواد مخدر اس��ت، افزود: اگر تولی��د مواد مخدر در 
افغانستان ساالنه هفت هزار تن باشد؛ دو هزار تن آن وارد ایران می شود که از 

این دوهزارتن، روزانه یک و نیم تن مصرف مواد مخدر دارند.
وی ادامه داد: افراد معتاد ساالنه حداقل بیش از هفت هزار و 100 میلیارد تومان 

برای به دست آوردن و مصرف مواد مخدر هزینه می کنند.
هادی زاده با اشاره به اینکه مواد مخدر صنعتی جغرافیای تولید ندارد، گفت: 

کل کشفیات مواد مخدر صنعتی در ایران حدود یک درصد است.
دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر استان اصفهان با اعالم اینکه هم اکنون یک 
درصد دانش آموزان کشور ما معتاد هستند، اظهار کرد: فقط در شهر اصفهان 

هفته ای سه نوزاد معتاد متولد مي شود.
وی ادامه داد: مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان بین 4 تا 6 درصد است که 

مصرف مواد مخدر صنعتی در دختران دانشجو 2/5 برابر پسران است.
هادی زاده بیشتر سن معتادان در کشور را از افراد دارای تحصیالت باالی دیپلم 
عنوان کرد و گفت: پنج درصد معتادان کم سواد یا بی سوادند. همچنین بیش 

از 54 درصد معتادان شاغل هستند که 40 درصد آنها شغل مناسب دارند.
وی با بیان اینکه هر 2/5 دقیقه یک نفر در ایران وارد چرخه اعتیاد می ش��ود، 
 گفت: در هر س��ه س��اعت، یک ایرانی که بین 30 تا 35 س��اله اس��ت بر اثر 

سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست مي دهد.

 مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اصفهان گفت: انتخاب مردم مالک های 
الزم برای ساخت تئاتر نمایش را مش��خص می کند و براین اساس 
موضوع مخاطب شناسی و ارتباط آن با اقتصادهنر در تئاتر اهمیت 

ویژه دارد.
حجت االسالم حبیب رضا ارزانی در ارتباط با اهمیت مخاطب شناسی 
کارگردانان تئاتر اصفهانی پیش از س��اخت نمایش اظهار داش��ت: 
بهترین مدل برای ارتقای بخش های مختلف حوزه فرهنگ و از جمله 
تئاتر این است که فضای بازی ایجاد شود تا هر فرد با هر ایده و گرایش 
با رعایت خط قرمزها به تولید نمایش بپردازد و مردم نیز از میان این 

تولیدات به انتخاب خواهند پرداخت.
وی با بی��ان اینکه انتخاب مردم بس��یاری از مالک ه��ای الزم برای 
ساخت اثر را مشخص خواهد کرد، ابراز داشت: در این وهله موضوع 
اقتصاد هنر در مقوله تئات��ر اهمیت خاصی پی��دا می کند؛ در واقع 
زمانی که ش��خص مالک خ��ود را تولید اثر نمایش��ی م��ورد توجه 
 مردم جامع��ه و دارای فروش بلیت ق��رار می هد طبیعی اس��ت به 
جست و جوی دقیق تر و بهتر دغدغه های مردم برای تولید تئاتر نیز 

خواهد پرداخت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان با اشاره به اینکه 
درسال گذشته در اصفهان تئاترهایی با استقبال بسیار خوب نسبت 
به گذشته داشتیم، ابراز داشت: با بررسی این تئاترها متوجه این نکته 
می ش��ویم که ویژگی هایی همچون بیان دغدغه های مردم، حضور 
افراد مشهور عرصه تئاتر و استفاده از مدل های تبلیغاتی جذاب در 
این امر موثر بوده اس��ت. وی ادامه داد: اگر با بی توجهی به اقتصاد 
هنر در تئاتر تنها انتظار داشته باش��یم که یک خانه تئاتر به رایگان 
هزینه ای را در اختیار کارگردان قرار ده��د و وی نیز بدون توجه به 
مخاطب شناسی تنها برای دل خود نمایش بسازد شاهد تئاترهایی 
خواهیم بود که مورد اقبال عمومی ق��رار نمی گیرد و به درد جامعه، 

هنر و هنرمند نخواهد خورد.

درپی ارایه تسهیالت ویژه؛

خانه های تاریخی اصفهان
باز سازی می شوند

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان: 

هر هفته سه نوزاد معتاد در اصفهان 
متولد  مي شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان :

 اقتصاد هنر در تئاتر اصفهان 
مورد توجه قرار گیرد

در سال جدید قول های زیادی از طرف مسئوالن استان 
اصفهان مبنی بر جمع آوری قلیان به مردم داده ش��ده 
است، اما باید دید که از شعار تا عمل آنها چقدر فاصله 

وجود دارد.
با وجود اینکه قلیان یکی از ابزارهای استعمال دخانیات 
محس��وب ش��ده و هر روز مضرات زی��ادی از آن را در 
رسانه ها می شنویم، اما باز هم شاهد تعدد مخاطبان آن 
به خصوص در نسل جوان و دانشجو هستیم، به طوری 
که اوقات فراغت جوانان و حتی نوجوانان با کش��یدن 

قلیان پر می شود.
ج�ذب جوان�ان ب�ه قلیان ب�ا اضافه ش�دن 

اسانس های میوه ای به تنباکوها
گرچ��ه قلیان ب��ه عن��وان وس��یله ای برای س��رگرمی 
بزرگساالن در گذش��ته به کار برده می ش��ده است، اما 
با مرور زمان و اضافه ش��دن اس��انس های می��وه ای به 
تنباکوهای قلیان، به عنوان س��رگرمی ب��رای جوانان و 
نوجوانان کاربرد بیشتری به خود گرفته تا جایی که این 

سرگرمی کمتر در دست بزرگساالن مشاهده می شود.
رسول زرگرپور استاندار اصفهان پیرامون وضعیت مصرف 
قلیان معتقد است: قلیان دروازه ورود به اعتیاد است، اما 
قبح استعمال قلیان در جامعه ریخته شده است و طبق 
قانون، استعمال قلیان در فضاهای عمومی ممنوع است 

ولی این قانون به دالیل مختلفی اجرا نمی شود.
وی با بیان اینکه قهوه خانه و چایخانه ها نیز فضای عمومی 
محسوب می شوند، افزود: استعمال قلیان در این مکان ها 
ممنوع است، هرچند تعداد بسیار زیادی از این چایخانه ها 

فاقد مجوز بوده و غیرقانونی فعالیت می کنند.
اس��تاندار اصفهان پیرامون دالیل شکس��ت طرح های 

مبارزه ب��ا اس��تعمال قلی��ان طی 
سال های گذش��ته و دست داشتن 
برخی صاحبان قدرت و ثروت در این 
مسئله، عنوان کرد: هر اقدامی از این 
دست که با شکست مواجه می شود 
حتما پشت پرده ای داشته و جریانی 

باعث این شکست است.
در موارد زی��ادی خانواده ها نیز در 
رابطه با مصرف قلیان فرزندانش��ان 
مقصر هستند؛ چراکه درصد زیادی 
از آنها گاها در کنار فرزند خود قلیان 
کشیده و حتی او را در مصرف قلیان 
همراه��ی می کنند، از ای��ن رو قبح 
قلیان تا ح��دود زی��ادی در مقابل 

س��یگار کاهش یافته و مصرف آن در برخی خانواده ها 
عادی جلوه می کند.باید به این مس��ئله اذعان کرد که 

عالوه بر کوتاهی مسئوالن و خانواده ها در پیشگیری از 
مصرف قلیان، رس��انه ها و مطبوعات نیز در این رابطه 
دیر اقدام کرده  و اکنون که شیوع این معضل اجتماعی 
تا این حد جلو رفت��ه کار را برای آن ه��ا بیش از پیش 

مشکل تر کرده است.
 پیشگیری و آموزش در مدارس و سازمان ها

جهانگیر کریم��ی معاون اجتماع��ی فرمانده انتظامی 
اس��تان اصفهان در رابطه ب��ا اجرای ط��رح برخورد با 
خرده فروشان قلیان در اصفهان گفت: با خرده فروشان 
و توزیع کنن��دگان مواد مخدر، طرح های��ی را با عنوان 
طرح ه��ای محله محور، در اس��تان اجرای��ی کردیم و 
محله های آل��وده ای ک��ه در آنها 
خرید و فروش مواد مخدر بیشتر 
انجام می ش��ود در این طرح قرار 
گرفته اند که به صورت هفتگی در 

حال انجام است.
وی در ادامه بیان کرد: در کنار این 
طرح ها همچون دیگ��ر نهادهای 
مرتبط، بحث پیشگیری و آموزش 
را هم در م��دارس و س��ازمان ها 
پیگیری می کنیم؛ نمایشگاه مواد 
مخدر نیز بخ��ش دیگری از طرح 
پیشگیری است که در حاشیه آن 
نیز کالس��ی برای مردم به منظور 
پیشگیری تدارک دیده شده است 
و نهادها و سازمان های مختلف همه  روزه از آن بازدید 
می کنند. متاسفانه روز به روز آمارهای نگران کننده ای 

از افزایش م��وج گرایش جوان��ان به اعتی��اد به گوش 
می رسد، حال س��وال اینجاس��ت که چرا میزان ورود 
قاچاق م��واد مخدر به کش��ور همزمان رو ب��ه افزایش 
است؟ آیا وقت آن نرس��یده که کنترل مرزهای کشور 
برای جلوگیری از ورود این م��واد دقیق تر و با نظارت 

بیشتری صورت گیرد؟
 وظیفه مسئوالن، رس�انه ها و خانواده ها در 

قبال گسترش اعتیاد
رضا اس��ماعیلی معاون فرهنگی دانش��جویی دانشگاه 
آزاد اسالمی اصفهان گفت: طی 50 سال اخیر بر میزان 
مصرف کنندگان افزوده شده، سن افراد درگیر کاهش 
یافته و تمایل زنان به مصرف مواد نیز افزایش پیدا کرده 
است؛ نوع مواد مخدر، از حالت سنتی به صنعتی تغییر 
پیدا کرده و با نوآوری های انجام ش��ده، ش��اهد عرضه 
انواع جدید مواد هس��تیم که نه خانواده ه��ا و نه خود 

مصرف کننده ها از آن اطالع ندارند.
وی افزود: پلیس مواد مخ��در، بیش از هزار و 800 نوع 
مواد را شناسایی و اعالم کرده است، گستره زیاد مواد 
مخدر باعث شده تا زمانی که فرهنگ سازی در مقابل 
یک نوع ماده مخدر برنامه ریزی و عملیاتی شود چندین 
نوع جدید از این ماده خانمان سوز رواج پیدا کرده است.

بدیهی است که تنها نباید به قول های مسئوالن برای 
جمع آوری قلیان بس��نده کرد بلک��ه همه بخش های 
جامعه اعم از رسانه ها، خانواده ها و دیگر دستگاه های 
تبلیغی در قبال مبارزه با این پدیده شوم و خانمان سوز 
وظیفه دارن��د و باید در جهت آموزش و پیش��گیری از 

گسترش اعتیاد در جامعه تالش کنند.
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چهرهاصفهانازقلیانپاکمیشود؟

محمدعلی احمدی مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
گفت: امسال نیز مانند سال های گذش��ته ناوگان اتوبوسرانی 
 اصفه��ان همزم��ان با لیال��ی قدر و با ه��دف س��هولت تردد و 
جابه جایی شهروندان شرکت کننده در مراسم لیالی قدر به ارایه 

خدمات رایگان به آنها می پردازد.
وی ادامه داد: در این راستا ش��رکت واحد اتوبوسرانی اصفهان 
با 250 دس��تگاه اتوبوس، ایاب و ذهاب شهروندان را  از نقاط و 

میادین مرکزی به سمت گلستان شهدا انجام می دهد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان با اشاره به اینکه 
این سرویس دهی رایگان است تصریح کرد: این تعداد اتوبوس 

درون شهری از 20 نقطه مرکزی شهر تردد می نماید.
وی افزود: خدمات رسانی اتوبوس ها در لیالی قدر از ساعت 22 
آغاز و تا س��حر و زمانی که مسافری وجود داش��ته باشد، ادامه 

خواهد یافت.

دبیر س��تاد فرهنگ سالمت ش��هرداری اصفهان گفت: به دنبال 
ایجاد کانون های س��المت ذیل خانه های س��المت در محالت، 
بین 20 تا 30 هزار نفر از مردم محالت را در قالب شبکه سازی به 

یکدیگر متصل می کنیم.
حمیدرضا مهماندوست اظهار کرد: امسال 152 کانون سالمت در 
هر محله ای تعریف شده است که راه اندازی کانون های موضوع 
محور و مخاطب محور نظیر دخانیات، سالمندان، دیابت، مادر و 
کودک و پزشکان در اولویت برنامه های ستاد است. وی بیان کرد: 
شبکه س��ازی 20 تا 30 هزار نفری مردم محالت در قالب کانون 

سالمت محالت یکی از عمده ترین اهداف این ستاد است.
دبیر ستاد فرهنگ سالمت شهرداری اصفهان اعالم کرد: در هر 

منطقه به صورت میانگین 2 هزار شبکه سازی مردمی داریم .
دبیر ستاد فرهنگ سالمت ش��هرداری اصفهان افزود: در کانون 

سالمت محالت برنامه های مختلفی طرح ریزی شده است که به 
دنبال برگزاری حداقل 500 کارگاه آموزشی در قالب 50 عنوان 
آموزشی در این کانون ها که میانگین شرکت کننده در هر کارگاه 

20 نفر یعنی در ماه به 10 هزار نفر آموزش سالمت داده ایم.
مهماندوس��ت اعالم ک��رد: کانون های س��المت در دل 16 خانه 
سالمت تعبیه شده است که زیر نظر این خانه ها اقدام به آموزش و 

اطالع رسانی در حوزه پیشگیری انجام می دهند.
وی با بیان اینکه در صورت تخصیص اعتبارات مکفی می توانیم 
گام های بزرگی در حیطه پیشگیری و آموزش سالمت با همین 
خانه ها و کانون های س��المت انجام دهیم، گفت: طی سال های 
گذش��ته با حمایت های مالی و معنوی مدیریت شهری اقدامات 
خوبی در این حوزه انجام شده و امید است که امسال نیز بتوانیم با 

استمرار این حمایت ها برنامه ها را به خوبی اجرایی کنیم.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان 
گفت: سومین جش��نواره عکس فضای سبز شهر اصفهان 
برای عموم شهروندان و عکاسان حرفه ای برگزار می شود. 
احمدس��لیمانی پور اظهار کرد: به دلیل وج��ود رودخانه 
زاینده رود و فضای س��بز زیبا، اصفهان به باغ شهر معروف 
بوده است. س��لیمانی پور خاطر نش��ان کرد: نویسندگان 
تاریخ اصفهان از قرن سوم هجری به بعد توجه ویژه به باغ 
شهر نش��ان داده و برخی اصفهان را به عنوان باغ شهر در 
دل کویر نام گذاری کرده اند. وی اظهارکرد: فضای س��بز 
یک کالبد زنده شهری است که می تواند سطح دیواره ها، 
خیابان ها و بزرگراه های یک شهر را بپوشاند و نازیبایی ها 

پشت این زیبایی ها محفوظ بماند.
مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضای س��بز ش��هرداری 

اصفهان ادامه داد: باتوجه به بحران کم آبی توسعه فضای 
سبز به عنوان یک سیاست در دس��تور کار نیست بلکه در 

حد ضرورت فضای سبز مقاوم به خشکی ایجاد می شود.
سلیمانی پور با اشاره به کارکردهای فضای سبز و تشویق 
ش��هروندان برای حف��ظ محیط زیس��ت اظهار ک��رد: در 
این راس��تا از هنرمندان کاریکاتور، عکاس��ان، نقاش��ان، 
فیلمب��رداران و ش��اعران برای نش��ان دادن جل��وه های 
 زیبا و نازیبا توس��عه فضای س��بز کمک گرفته ایم تا تمام 
جلوه ها برای شهروندان به تصویر کشیده شود. وی با اشاره 
به برگزاری سومین جشنواره عکس فضای سبز گفت: این 
جشنواره در سال جاری در 2 بخش دوربین های حرفه ای، 
دوربین ه��ای خانگی و موبایل برای عکاس��ان حرفه ای و 

عموم شهروندان برگزار می شود.

مدیرمنطقه 15 شهرداری اصفهان گفت: عملیات عمرانی احداث 
مس��یر BRT در منطقه 15 با اعتبار یک میلیارد و 500 میلیون 
تومان 70 درصد پیشرفت داشته است.رضا مختاری با بیان اینکه 
احداث پروژه بی. آر.تی نقش مهمی در جابجایی سریع مسافران، 
کاهش آلودگی ه��وا و مصرف ان��رژی دارد، اظهارکرد: عملیات 
زیرسازی و بتن ریزی مسیر خط س��وم پروژه بی.آر.تی به طول 
یک هزار و 600 متر حدفاصل س��ه راهی همدانیان تا سه راهی 
شهید رجائی در دست اجراس��ت.وی افزود: این پروژه با اعتبار 
یک میلیارد و 500 میلیون تومان انجام می شود.مختاری عنوان 
کرد: با رویکردی جهادی می ت��وان در کوتاه ترین زمان ممکن 
طرح های شهری را اجرا کرد تا اعتماد ش��هروندان جلب شود.

مختاری خاطرنشان کرد: با توجه به حجم سنگین تردد در این 
مسیر، از شهروندان تقاضا دارم با سعه صدر و شکیبایی با مسئوالن 

همکاری داشته و شهرداری را در اجرای این پروژه یاری کنند.

استقرار ناوگان اتوبوسرانی 
در میادین اصلی

دبیر ستاد فرهنگ سالمت شهرداری اصفهان خبر داد:

اتصال 30 هزار نفری مردم محالت به کانون های سالمت
مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری:

سومین جشنواره عکس فضای سبز شهر اصفهان برگزار می شود

 پیشرفت 70 درصدی 
احداث مسیر BRT در منطقه 15

اخبار

در حاشیه

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون 340 هکتار از جنگل های اس��تان با وقوع 66 فقره آتش سوزی در آتش 
سوخته است. محمدحسین شاملی با اشاره به اینکه حفاظت از جنگل ها و مراتع 
وظیفه منابع طبیع��ی بوده و در این زمین��ه اقداماتی در دس��تور کار قرار دارد، 
اظهار داشت: این اقدامات در سمیرم، فریدونشهر و بوئین و میان دشت که دارای 
 پوشش گیاهی باالیی هستند بیشتر مورد توجه بوده است. وی با اشاره به اینکه در

 حال حاضر گشت   های شبانه روزی جنگل بانان و همچنین راه ندازی پایگاه های 
ثابت و سیار امداد رسانی در حوزه آتش س��وزی از جمله اقدامات صورت گرفته 
است، افزود: این در حالی است که این اقدامات به تنهایی کارساز نبوده و با تامین 

اعتبار باید اقدامات بیشتری صورت پذیرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان بس��یاری از آتش  سوزی را 

به واسطه عامل انس��انی دانس��ت و گفت: همچنین باید توجه داشته باشیم که 
خشکسالی ها و تابش مستقیم نور خورشید نیز به این امر دامن زده است. وی در 
ادامه با بیان اینکه جنگل های استان اصفهان در غرب و جنوب کشور مورد تهدید 
آتش سوزی قرار دارند، تصریح داش��ت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که 
از ابتدای سال جاری تاکنون 340 هکتار از جنگل های استان اصفهان  در آتش 

سوخته است.
ش��املی هزینه ایجاد هر هکتار جنگل را حداقل 160 میلیون ریال عنوان کرد و 

افزود: از این رو حفظ جنگل های موجود از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. وی 
قاچاق چوب از جنگل های اس��تان را نیز از دیگر چالش های استان عنوان کرد و 
بیان داشت: البته باید توجه داش��ته باشیم که جنگل های زاگرس به دلیل ایجاد 

گلوگاه ها طی چند سال اخیر از این آسیب به دور بوده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان افزود: تلفن 1504 به صورت 
ش��بانه  روزی آماده دریافت گزارش  های مردمی در خص��وص حریق و هرگونه 

تخریب و تصرف در عرصه های ملی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

3۴0 هکتار از جنگل های اصفهان در آتش سوخت

قلیان دروازه ورود 
به اعتیاد است، اما 

قبح استعمال قلیان 
در جامعه ریخته 

شده است و طبق 
قانون، استعمال 

قلیان در فضاهای 
عمومی ممنوع 

است ولی این قانون 
به دالیل مختلفی 

اجرا نمی شود
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رکوردی که در بازی 
پرتغال - کرواسی به ثبت رسید

کوروش باقری:

داستان رستمی نباید آغاز می شد

 در بازی کرواسی - پرتغال در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های 
جام ملت های اروپا یک رکورد ویژه به ثبت رسید.

تیم فوتبال پرتغال موفق شد با گل دقیقه ۱۱۷ » کارشما « از سد 
کرواسی بگذرد و به یک چهارم نهایی یورو ۲۰۱۶ راه پیدا کند.

البته این بازی یک رکورد ویژه از خود برجای گذاشت.
این نخستین دیدار در یک تورنمنت رسمی از سال۱۹۸۰ بود که در 

طول۹۰ دقیقه هیچ توپی داخل چارچوب شوت نشد.
طبق آمار پایان بازی، کروات ها ۱۵ بار و پرتغالی ها سه بار به سمت 
دروازه شوت کرده بودند، اما فقط در وقت های اضافه بازی بود که 

توپ به چارچوب دروازه رسید.

 سرمربی پیشین تیم ملی وزنه برداری با انتقاد از عملکرد و برخی 
 تصمیم��ات اخیر ریی��س فدراس��یون گفت: علی مرادی دس��ت 
به برکناری فردی زد ک��ه برای روی کار آمدن��ش زحمات زیادی 

کشیده بود.
کوروش باقری با بیان اینکه برکناری حسین مقامی دبیر فدراسیون 
وزنه برداری در این برهه به هیچ وجه منطقی نبود، اظهار داش��ت: 
 با توج��ه ب��ه قابلیت ه��ا و زحماتی ک��ه مقامی برای فدراس��یون 
و به ویژه رای آوردن علی مرادی در مجمع انتخابات کشید صالح 

نبود این گونه و در این مقطع برکنار می شد.
مرادی نباید فراموش می کرد که مقامی به عنوان یکی از حامیان 
 اصلی او تالش زی��ادی کرد تا برای رییس کنون��ی رای جمع کند 

و او را به مسند ریاست فدراسیون بنشاند.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا این تصمیم تبعات منفی برای 
فدراسیون خواهد داش��ت یا خیر، گفت: مطمئنا این مسئله هیچ 
تاثیری بر روند تیم ملی نخواهد داشت، اما مطمئنا زمینه ای برای 
مطرح ش��دن انتقادات و به تبع آن آغاز روزهای پرحاش��یه برای 

فدراسیون خواهد شد.
 در نتیجه بهتر بود رییس فدراس��یون کمی دست نگه می داشت 
و برکناری دبیر خود را به زمان دیگری موکول می کرد تا این گونه 

فضای انتقاد و حاشیه سازی مهیا نشود.
قهرمان اسبق جهان در خصوص تمرینات انفرادی و خارج از اردوی 
 کیانوش رس��تمی نیز اظهار داش��ت: کیانوش وزنه بردار باتجربه 
و توانمندی است که می تواند بدین شکل نیز تمرین کند، اما از ابتدا 

اصال نباید اجازه می دادند کار به اینجا بکشد. 
 اکن��ون نیز که کمت��ر از دو م��اه دیگر ت��ا المپیک فاصل��ه داریم، 
باید با او همکاری داشت و تمام امکانات و نیازهای او را برآورده کرد.

 مربی تیم مل��ی وزنه ب��رداری در المپی��ک ۲۰۱۲ لن��دن افزود: 
کیانوش رس��تمی در جام فجر وزن��ه های خوبی زد و نش��ان داد 
 که می تواند در المپیک بدرخش��د. در نتیجه متولیان فدراسیون 
باید به جای تقابل با او به فکر ایجاد آرامش باشند و شرایط را برای 

تمرینات آماده سازی او مهیا کنند.
 باقری در پاسخ به این سوال که آیا نتایج المپیک قبلی در المپیک 
ریو تکرار خواهد شد یا خیر، ادامه داد: به اعتقاد من هیچ بعید نیست 
بتوانیم این کار را انجام دهیم. بچه های ما نسبت به المپیک قبلی 

باتجربه تر شده اند و ما نفرات خوبی را در اختیار داریم. 
 بهداد س��لیمی برخالف آس��یب دیدگی و با هم��ت و تالش خود 
 و همچنین اقدامات درمانی مناس��ب توانس��ته خوب تمرین کند 

و پیشرفت خوبی داشته باشد. 
کیانوش رس��تمی، س��هراب م��رادی و حت��ی جوان��ان تیم ملی 
 نی��ز رکورهای خوب��ی دارن��د و م��ی توانن��د عملک��رد مطلوبی 

داشته باشند.

یورو 2016

خبرآخر

منهای فوتبال

پدرانه های گرت بیل؛ 
سوژه دراماتیک فضای مجازی

دو عضو جدید در هیئت مدیره؛

باقریان، مدیرعامل سپاهان ماند

راکیتیچ: فوتبال روی کودنش را 
نشان داد

گرت بیل ستاره کلیدی تیم ملی فوتبال ولز پس از پیروزی تیمش 
برابر ایرلند شمالی و راهیابی ولز به یک چهارم نهایی یورو ۲۰۱۶ 
با همس��ر و دخترش دیدار کرد و مربی تیم نیز اج��ازه داد تا برای 
دقایقی در کنار آنها باشد. بازی پدر با دختر کوچکش سوژه عکاسان 
 و فیلمبرداران ش��د و بالفاصل��ه در فضای مجازی به یک س��وژه 

بین المللی تبدیل شد.
دیوید بکام در صفحه اینس��تاگرامش از این حرکت به عنوان یک 
حس خوب و انسانی یاد کرد و گرت بیل را مهره کلیدی ولز و پدر 

خوب خانواده توصیف کرده است. 
ریوالدو س��تاره برزیلی نیز در صفحه توئیتر خود کار زیبای گرت 
 بیل را با عکس و فیلم منتشر کرده و معتقد است که این صحنه ها 

در دنیای فوتبال بسیار با ارزش و معنی دار هستند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان در سمتش ماندنی شد.
با اینکه در روزهای گذشته خبرهایی درباره برکناری اصغر باقریان از سمت 
مدیرعاملی باشگاه سپاهان شنیده می ش��د، اما او در سمتش باقی ماند. 
بر اساس تصمیم هیئت مدیره باشگاه سپاهان اصغر باقریان و محمدرضا 
عطایی از هیئت مدیره باشگاه جدا شدند، اما باقریان در سمت مدیرعاملی 
ابقا شد. با جدایی باقریان و عطایی،۲ عضو جدید به نام های اعرفی و نکویی 

جایگزین آنها در هیئت مدیره باشگاه سپاهان شدند.
منوچهر نیکفر، محمد سلطان حس��ینی و محس��ن طاهری سایر اعضای 

هیئت مدیره باشگاه سپاهان را تشکیل می دهند.

هافبک های تیم ملی کرواسی شکست دیرهنگام و غیرمنتظره برابر 
پرتغال در مرحله یک هشتم نهایی یورو ۲۰۱۶ را نتیجه ای ناعادالنه 

برای این بازی می دانند.
 به دنبال شکس��ت یک ب��ر صفر تیم ملی کرواس��ی براب��ر پرتغال 
در سومین بازی از مرحله یک هشتم نهایی یورو ۲۰۱۶ که برخالف 
جریان بازی با گل دقیقه ۱۱۷ ریکاردو کوارسما به سود پرتغالی ها 
خاتمه پیدا کرد، ایوان راکیتیچ و لوکا مودریچ دو هافبک سرشناس 
کروات ها مدعی شدند برای تیم آنها نتیجه  ای که مستحقش نبوده 

رقم خورده است.
راکیتیچ، درباره شکست تیمش گفت: واقعا نمی دانم که گل پرتغال 
چگونه به ثمر رس��ید. اگر از خودشان هم بپرس��ید که چطور گل 

زدند، احتماال نمی دانند. 
می گویند ک��ه فوتبال بهترین ورزش دنیاس��ت، ام��ا گاهی اوقات 

فوتبال، کودن ترین ورزش دنیا می شود! 
در این بازی هم فوتبال روی کودنش را نشان داد، چون غیرممکن 
 است تیمی که بازی بهتری ارایه کرده، مجبور به بازگشت به خانه 

شود.
هافبک بارس��لونا افزود: نمی دانم چرا همه چیز علیه ما رقم خورد. 

پس عدالت کجاست؟ چرا همیشه عدالت از ما فرار می کند؟ 
ما در تمام تورنمنت عالی بازی کردیم و حاال نمی توانم باور کنم که 

باید به خانه برگردیم.
ل��وکا مودریچ، هافب��ک رئ��ال  مادرید ام��ا حت��ی از راکیتیچ هم 
 احساس��ی تر بود. او که در پایان بازی اش��ک در چشمانش حلقه 

زده بود، حذف از یورو را حق کروات ها نمی دانست.
مودریچ اظهار داش��ت: همه ما می دانیم که تیم بهتر دارد به خانه 
برمی گردد. ما در تمام طول تورنمنت خوب بازی کردیم و حق مان 

نبود که حذف شویم. 
بر بازی سوار بودیم، توپ را در اختیار داشتیم و موقعیت های زیادی 
خلق کردیم، اما این پرتغالی ها بودند که با خوش شانس��ی در یک 

ضد حمله گل زدند.
پرتغال با شکست کرواسی حریف لهس��تان در مرحله یک چهارم 

نهایی یورو ۲۰۱۶ شد.

4۰ روز دیگر تا بازی های المپیک ریو فرصت باقی است که هند هم یکی از کشورهای شرکت کننده در این بازی هاست.
یک هنرمند خالق هندی با شن های ساحل، تصاویری را از المپیک ریو خلق کرده است.

 وحید حیدریه که در لیس��ت خروج پرس��پولیس 
قرار گرفته، می گوی��د بعد از مصدومیتش فرصتی 

برای حضور در میدان پیدا نکرده است.
  مدافع پرسپولیس نوش��ت: » بر خالف میلم باید 
از تیم بزرگ پرس��پولیس برم، خیلي حرف واسه 
 گفتن دارم ولي نمیتونم چی��زي بگم ... همه چیو 

به خدا میسپارم ... 
 من ب��ا تم��ام عالق��ه ام ب��ه پرس��پولیس اومدم 
و میدونستم بهترین انتخاب واسه پیشرفتمه ولي 
بعد از مصدومیتي که داشتم دیگه به من فرصتي 

داده نشد ...
 ممنون که تو این ۱ سال حمایتم کردید. 

مدیون همتونم و با تمام وجود دوستون دارم. «

هنرنمایی یک هندی 
درخلق تصاویری از المپیک 

برخالف میلم
 از پرسپولیس رفتم

وزارت ورزش و جوان��ان برای پیدا کردن راهکاری 
جهت جلوگیری از قراردادهای میلیاردی اقدام 

جدیدی را شروع کرده است.
رسانه ای شدن قراردادهای میلیاردی 

برخی ورزشکاران با واکنش هایی 
در س��طح جامعه ب��ه خصوص 

خان��واده ورزش هم��راه ش��د 
و ب��ه اعتق��اد بس��یاری، این 
قرارداده��ا عاملی برای بروز 
فساد خواهد بود. حال این 
س��وال پیش م��ی آید که 
 چه ارگانی مس��ئول نظارت 
ب��ر قراردادهایی اس��ت که 
 اکثر آن ها در باش��گاه های

ب��ا هزین��ه   نیم��ه دولت��ی و 
بیت المال بسته می شود؟

به اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان 
متول��ی  ورزش��ی،  پیشکس��وتان  و 

ورزش کش��ور بای��د قاطعان��ه و به صورت 
 جدی به بحث قراردادهای باش��گاه های دولتی 

 و نیمه دولتی ورود و از پرورش »  بازیکنانی گران قیمت  
و بدون سطح فنی مطلوب « جلوگیری کند.

ب��ر همی��ن اس��اس وزارت ورزش و جوانان تالش 
م��ی کند با پیدا کردن راهکارهای قانونی، وضعیت 
ورزش��کاران و قهرمانان را بهبود بخشد و در عین 
 حال ب��ا اقداماتی نظیر ش��فاف س��ازی قراردادها 
ب��ه خصوص در رش��ته فوتبال، کان��ال های ایجاد 

فساد را ببندد.
در ای��ن رابط��ه و با این س��وال ک��ه جلوگیری از 
 بس��تن قراردادهای میلیاردی با هزینه بیت المال 
تا چه اندازه ورزش را برای رسیدن به فضایی سالم 
یاری می کند؟ با پیشکس��وتان این رش��ته همراه 

شدیم.
به اعتقاد محمد پنجعلی بازیکن اسبق پرسپولیس 
و تی��م مل��ی فوتبال ایران که س��ابقه ب��ازی برای 
باش��گاه های ب��رق ته��ران، فتح تهران، ابومس��لم، 
پرس��پولیس و تیم ملی فوتبال ایران را در کارنامه 
خ��ود دارد، ورود نهاد نظارتی به بحث قراردادهای 
بازیکن��ان برای جلوگیری از فس��اد امری ضروری 

است.
 وی در گف��ت وگو با پایگاه خب��ری وزارت ورزش 

و 
بی��ان جوانان  ب��ا 

 ای��ن که بازیکنان خارج��ی قراردادهای هنگفت را 
با باشگاه هایی می بندند که درآمد هنگفت دارند، 
گفت: بازیکنان میلیاردی با تکیه بر پتانس��یل فنی 
خ��ود چنین س��ودی را برای باش��گاه های طرف 
ق��رارداد ب��ه ارمغان م��ی آورند، ام��ا در فوتبال ما 
داستان متفاوت اس��ت؛ چراکه اکثر تیم های ما را 
دول��ت هدایت می کند و ب��ه واقع هزینه در آن ها 

نیز از این منبع تامین می شود.
پنجعل��ی با تاکید به این نکته که راهکار اساس��ی 
مقابل��ه ب��ا ای��ن قبی��ل م��وارد، ی��اری مجلس و 
 قانونگ��ذاری در تس��هیل ورود بخ��ش خصوص��ی 
در ورزش است، افزود: باید به معنای واقعی فوتبال 
را از بدن��ه دول��ت جدا و تنها نق��ش نظارتی آن را 

پررنگ کنیم.
بازیکن اس��بق تیم منتخب آس��یا ب��ا بیان این که 
 در فوتب��ال و مجموعه ورزش کش��ور در مقایس��ه 
با دیگر حوزه ها کمترین فساد به چشم می خورد، 
 خاطرنش��ان کرد: اگر این نظارت های دلس��وزانه 
و منطقی از حوزه های دیگر آغاز و به ورزش ختم 

شود تاثیر بیشتر و پایدارتری را شاهد خواهیم بود.
وی اعتم��اد مردم به دول��ت یازدهم را مورد 
تاکید ق��رار داد و افزود: ب��ر مبنای این 
اعتم��اد بود که دول��ت تدبیر و امید 
رود  م��ی  انتظ��ار  و  آورد   رای 
دست اندرکاران آن با هر گونه 
فس��ادی برخ��ورد و مقابل��ه 
کنند. س��ید ضیاء عربشاهی 
اس��ت  پیشکس��وتی  دیگر 
 که دراین خص��وص با وی 
به گف��ت و گو نشس��تیم. 
ای��ن بازیک��ن اس��بق ملی 
 پوش ک��ه به عنوان هافبک 
 در باش��گاه های پرسپولیس 
و پاس نیز حضور داشته است، 
قرارداده��ای میلیاردی را عامل 
 مهم��ی در ایجاد فس��اد م��ی داند 
چرا که معتقد است پول هایی که یک 
شبه به بازیکنان پرداخت می شود، خروج 

از چرخه قهرمانی سریع تری را به همراه دارد.
وی ب��ا تاکید به ای��ن نکته که باید بس��تری برای 
درآمدزایی فوتبالیست های بخش حرفه ای فراهم 
ش��ود، عنوان کرد: باید راهکاری اندیشیده شود تا 
بازیکنان به بهانه قراردادهای باال جذب کشورهای 
حاشیه خلیج فارس نش��وند؛ چرا که در این مورد 
نه پای زندگی افراد بلکه منافع ملی در میان است.

عربش��اهی ب��ه ورود قاطع متولیان ورزش کش��ور 
 در رس��یدگی ب��ه این ام��ور تاکید ک��رد و افزود: 
 اگر م��ی خواهیم از حض��ور مدیریت های ضعیف 
در ورزش جلوگی��ری کنیم بای��د به صورت جدی 
جلوی پرداخ��ت این مبالغ و بس��تن قراردادهایی 

بدون درنظرگرفتن منافع کشور گرفته شود.
بازیکن اس��بق تی��م مل��ی فوتبال تعیین س��قف 
 هزینه کرد برای باش��گاه ه��ا و ترغیب آن ها برای 
یاری گرفتن از اسپانسر و درآمدزایی را راهی برای 
خ��روج گام به گام دولت از ورزش حرفه ای عنوان 
 ک��رد. به نظر می رس��د عملیاتی ک��ردن این نگاه 
و در نهای��ت نزدی��ک ش��دن به پیش��رفت واقعی 
اس��ت؛  جانب��ه  هم��ه  ی��اری  نیازمن��د   ورزش، 
کمکی که بتواند این مادر آبستن ورزش شمول را 

فارغ و به والدی حامی گر تبدیل کند.

اقدام وزارت نشین ها برای مقابله با قراردادهای میلیاردی؛

 برخورد قاطعانه، لطفا!

 کمار بایلی - کول ، دونده ۲4 س��اله جاماییکایی در ماده 4 
در۱۰۰ متر امدادی در کنار » یوس��ین بول��ت « در رقابت 
 های لن��دن موفق ش��د به م��دال طال دس��ت پی��دا کند. 
 » کمار بایلی - ک��ول « می گوی��د به ویروس زی��کا مبتال 

شده است. 
وی گفت: از درد پشت و خستگی عضالت رنج می بردم، اما 

فکر کردم این به خاطر تمرینات است. 
این موضوع را نمی دانستم تا اینکه به آرایشگاه رفتم. پس از اینکه موهای پشت گردنم را کوتاه کردم نامزدم به من 
گفت که یک غده بر روی گردنم وجود دارد. وی گفت: من کمی ناراحتم البته اجازه نمی دهم این ناراحتی جلوی مرا 

بگیرد. فقط دعا می کنم که بتوانم قدرت این را داشته باشم تا این مرحله را پشت سر بگذارم.
 بهبودی آسان نیست و ویروس همچنان در بدنم هست. 

 چشمانم صدمه دیده با این حال در این لحظه دردی در عضالتم احس��اس نمی کنم.  » کمار بایلی - کول « بیشتر 
سال ۲۰۱۵ را به دلیل ویروس » شیکوگونیا « که آن هم از طریق پشه منتقل می شود، از دست داد. 

واکنش مدیر عامل سایپا به بازگشت نکونام
حضور جواد نکونام در تیم سایپا منوط به تصمیم حسین فرکی خواهد بود.

رضا درویش در رابطه با اینکه گفته می ش��ود باشگاه سایپا در صدد جذب 
جواد نکونام برای فصل آتی اس��ت، گفت: من از نزدی��ک مالقاتی با جواد 

نکونام نداشتم.
 اما نکونام بازیکن بزرگی است که زحمات زیادی برای فوتبال ایران کشیده 

و افتخار آفرینی کرده است.
 مدیرعامل باش��گاه اضافه کرد: حس��ین فرکی س��رمربی تیم سایپا است 

و در خصوص جذب بازیکن، خود او نظر مستقیم می دهد.

آرام طبع: دایی مرا پرسپولیسی کرد
مدافع تیم فوتبال پرس��پولیس گفت: برانکو به ما گفته که باید در هر س��ه جام 
 مدعی باش��یم. محمد امین آرام طبع پس از ثبت قرارداد با باشگاه پرسپولیس 
 در خصوص حضورش در این باش��گاه گفت: پرس��پولیس تیم بزرگی است که 
 در ایران و آس��یا آن را می شناس��ند، من هم این تیم را انتخ��اب کردم؛ چراکه 
جو خوبی دارد و هواداران آن زیاد هستند.  وی گفت: وقتی پیشنهاد پرسپولیس 
به دس��تم رس��ید، با دایی حرف زدم و او به من گفت که از بین همه پیشنهاد ها 
پرسپولیس را انتخاب کنم. من هم حرف او را گوش کردم و پیراهن پرسپولیس را 

پوشیدم. برانکو به ما گفته که باید در هر سه جام مدعی قهرمانی باشیم.

رحمان احمدی با پیکان به توافق رسید
دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال سپاهان با پیکان به توافق رسید.

رحمان احمدی دروازه بان فصل گذش��ته س��پاهان که در لیست مازاد این 
باشگاه قرار گرفته بود بعد از مذاکره با مسئوالن باشگاه پیکان برای حضور 
در این تیم به توافق رسید. البته این دروازه بان هم اکنون در باشگاه سپاهان 
حضور دارد و بر سر مطالبات خود جلس��ه ای را با مسئوالن این تیم برگزار 

می کند. 
قرار است احمدی در اردوی کردان پیکانی ها حاضر شود و در چند روز آینده 

قراردادش را با پیکان به صورت نهایی امضا خواهد کرد.

بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو در حالی از4۰ روز دیگر به میزبانی برزیل 
آغاز خواهد شد که کاروان کشورمان تاکنون موفق به کسب ۶۰ سهمیه 
شده است. آخرین المپیکی کاروان ایران محمد ارزنده بود که در جریان 
مسابقات دوومیدانی جام کازانف در قزاقستان موفق شد در رشته پرش 
طول سهمیه حضور در ریو را کسب کند.  حاال کاروان اعزامی به المپیک 
۲۰۱۶ بزرگ ترین کاروان اعزامی به تمامی ادوار المپیک از ۱۹4۸ لندن 
تاکنون است. پیش از انقالب حضور در المپیک وابسته به کسب سهمیه 
نبود و کشورها می توانستند تمامی ورزشکاران مستعد خود را بنابر توانایی و پشتوانه مالی به المپیک اعزام کنند.  در دوره قبلی ۵3 
ورزشکار ایران در ۱4 رشته راهی لندن شده بودند. در واقع افزایش کمی تعداد ورزشکاران می تواند به موفقیت کاروان کشورمان در 
 ریو کمک کند.  بوکس ) یک سهمیه (، دوومیدانی ) ۸ سهمیه (، دوچرخه سواری ) 3 سهمیه - تیمی (، تکواندو ) 4 سهمیه (، تیراندازی 
 ) ۵ سهمیه (، کشتی آزاد ) ۶ سهمیه (، کشتی فرنگی ) ۶ سهمیه (، تیراندازی با کمان ) یک س��همیه (، وزنه برداری ) ۵ سهمیه (،

 شمشیربازی ) ۲ س��همیه (، تنیس روی میز ) 3 س��همیه (، قایقرانی ) یک سهمیه (، جودو ) 3 س��همیه ( و والیبال ) ۱۲ سهمیه ( 
تا کنون کسب کرده اند.

کسب شصتمین سهمیه  ایران در فاصله 40 روز تا المپیکدارنده مدال طالی المپیک به ویروس زیکا مبتال شد
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دانستنی های جالبهایالیت

سن چیست؟ تعداد دفعاتی که شما به دور خورشید چرخیده اید، و این پدیده هیچ 
ربطی به سطح شعور، سواد و فرهنگ شما ندارد. 

استیو جابز
آرزو سرابی است که اگر نابود شود، همه از تشنگی می میرند. 

ژان دالبرویه
زندگی به بندی بند اس��ت به نام »حرمت« که اگر آن بند پاره ش��ود کار زندگی 

تمام است. 
سیمین بهبهانی

وقتی انسان ها از تنهایی می نالند، منظورش��ان این نیست که اطرافشان خلوت 
است، تنهایی این است که هیچ کس نمی فهمد چه می گویند... 

آیزایا برلین
می بایست به تو می گفتند که باید در زندگی موفق شد. من به تو می گویم که باید 

زندگی کرد، و این بزرگترین موفقیت دنیاست. 
ژان ژیونو

براي زاییده ش��دن و مرگ، درمان و چاره اي وجود ندارد، باید فاصله  بین این دو 
را شاد بود. 

جرج سانتایانا
واالترین چیز در این دنیا آن است که بدانی چگونه متعلق به خودت باشی.

میشل دو مونتین
نمی توانید در یک زمان هم عاقل باشید هم عاشق ... 

باب دیلن
چاپلوس ها همانند دوست هستند ... همان طوری که گرگ ها به سگ ها شباهت 

دارند ... 
مارک تواین

کچل بودن بهتر از سر نداشتن است. 
موریس شوالیه

کسی که یک لبخند همیشگی در چهره اش وجود دارد، می خواهد یک مشکل 
تقریبا وحشتناک را پنهان کند ... 

گرتا گاربو
دنیا آن قدر وسیع است که برای همه مخلوقات جا هست به جای آنکه جای کسی 

را بگیرید ، تالش کنید جای واقعی خودتان را بیابید. 
چارلی چاپلین

فقط رمانتیک ها بخوانند

 در زندگی لحظاتی پیش می آید که نه کس��ی را دوست داری و نه دلت 
می خواهد کسی تو را دوست داشته باشد ...

وقتی به دیگران می گویی »باشد«؛ حواست باشد به خودت »نه« نگفته 
باشی ...

گاهی بهتراس��ت دو نفرمدتی  از هم دورباش��ند تا بفهمند چقدر به هم 
احتیاج دارند ...

خیلی سخت است  وقتی ساعت ها می نش��ینی به حرف هایی که هیچ 
وقت قرار نیست بگویی فکر می کنی ...

آدم ها مرا به یاد تو نمی اندازند؛ این جا هیچ کس شبیه تو نیست ...
الزم نیست آدم دوست زیادی داشته باشد؛ فقط کافی است با بقیه رفتار 

خوبی داشته باشد ...
حاال که مجبور به ادامه زندگی هستی، به بهترین شکل زندگی کن ...

متضاد عشق نفرت نیست؛ بی تفاوتی است ...
دوست داش��تن کسی که الیق دوس��ت داشتن نیس��ت، اسراف محبت 

است ...
آدم هایی که خودشان در زندگی همیشه تکیه گاه بوده اند، وقتی یغمی 
دارند تنهایی را بیشتر دوست دارند ... چون عادت به تکیه کردن ندارند ...

عاشق شدن چیز ساده ای است؛ مهم عاشق ماندن است ...
 خیلی از آدم ها فراموش نم��ی کنند؛ فقط نق��ش آدم فراموش کرده را 

خوب بازی می کنند ...
اگر می خواهی محال ترین اتفاق زندگی ات رخ دهد، باور محال بودنش 

را رها کن ...
هیچ چیز به اندازه  یک دوستت دارم بی موقع به آدم نمی چسبد ...

 کس��ی که نگاهت را نم��ی فهم��د ... توضیح ه��ای طوالن��ی ات را هم 
نمی تواند بفهمد ...

برزخ، بی شک همین روزهای من است که بی تو می گذرد ...
او رفت ... و این خود شعر بلندی است ...

می ترس��م برای ماندن در کنارم از بهش��ت به جهنم بیاید ... مادر است 
دیگر ...

مهم نیست چقدر طول بکشد؛ عشق واقعی همیشه ارزش انتظار را دارد ...

تصاویر مفهومی

جواب معمای 1892معمای 1895
 باغ بزرگی وسط ش��هر تهران بود که به آن باغ شاه

 می گفتند. تابس��تان که می ش��د ش��اه در آن باغ 
زندگی می کرد و در همان باغ هم به ش��کایت های 
مردم رس��یدگی می کرد . معموال افرادی که برای 
شکایت می آمدند افرادی رنج کشیده و فقیر بودند 
اما حیف که کس��ی اجازه نداشت میوه ای از شاخه 
بچیند، اگر کسی از میوه درخت می خورد جریمه 

می شد و به شکایتش رسیدگی نمی شد.
ش��اه یک ترازو جلوی در ورودی باغ گذاشته بود تا 
مردم را وزن کند . اگر کس��ی موقع برگشت وزنش 
سنگین تر می ش��د معلوم بود که از میوه ها خورده 
و باید جریمه می داد . در آن روزگار مرد با هوش��ی 

ادعا کرد که می تواند وارد باغ شود از میوه های باغ 
بخورد و کمی میوه هم با خودش بیاورد اما جریمه 
نپردازد . دوستانش با او شرط بستند که اگر چنین 

کاری بکند جایزه بزرگی به او خواهند داد .
پوش��ید   گش��ادی  لب��اس  ه��وش  ب��ا   م��رد 
جیب هایش را پر از قلوه س��نگ ک��رد و مثل همه 
جلوی در، روی ترازو رف��ت و وزن موقع ورودش را 
ثبت کرد و وارد باغ  ش��د. با خیال راحت سنگ ها 
را از جیبش خارج کرد و جلوی چشم همه مشغول 
چیدن میوه ها ش��د و شکم س��یری میوه خورد و 
مقداری هم از میوه ها را چید و در جیبش گذاشت 
تا بیرون ببرد. هنگام بیرون رفتن ماموران او را وزن 

کردند نه تنها وزنش اضافه نشده بود بلکه چیزی هم 
از آن کم شده بود !

یکی از ماموران گفت : در باغ ش��اه ک��ه رفتی نباید 
 زیاد بیایی، کم چرا، چرا وزنت کم شده است ؟ مرد 
گفت : قربان از ترس وزنم کم ش��ده حاال اگر امکان 
دارد وزنی را که کم کرده ام به من اضافه کنید. دربان 
باغ رفت مقداری میوه چی��د و به مرد باهوش داد و 
دوباره او را وزن کرد و او را به بیرون فرستاد. دوستان 

مرد که از ماجرا با خبر شدند برای او هدیه آوردند .
از آن پس ،کس��ی که به دوز و کلک خودش را زیان 
دیده نشان می دهد می گویند : باغ شاه که رفتی ، 

نباید زیاد بیایی ، کم چرا.

معما ی سی و پنجم : 
یه سوالی که فکرم رو خیلی وقته مشغول 
کرده اینه که چرا مار ها مسافرت نمیرن ؟

معما ی سی و ششم : 
اگه روی دیوار یک نقطه آبی رنگ ببینید 
که در حال حرکته، حدس می زنید چی 

باشه ؟
معما ی سی و هفتم : 

حاال اگه یه نقطه قرمز رن��گ روی دیوار 
ببینید حدس می زنید چی باشه ؟

جواب معمای سی و دوم : 
نیم کیل��و و نیم ! گفتم که خیلی س��اده 
است ولی خوب چیکار میشه کرد ؟ شما 

اصال باهوش نیستید دیگه !
جواب معمای سی و سوم : 

اینم باید من بگ��م ! معلوم��ه دیگه بزبز 
قندی!

جواب معمای سی و چهارم : 
 پس معجزه حضرت نوح )ع( چی بود؟!!!

یکم اطالع��ات دینی خودتون��و افزایش 
بدید بد نیست !!!

باغ شاه که رفتی ، نباید زیاد بیایی ، کم چرا !     معماهای  فیلی طنز

دل نوشته

دوره کامل آزاد ش��دن انرژی اتمی در خورش��ید 6/5میلیون س��ال طول
 می کشد.

چینی ها اولین ملتی بودند که هزار سال قبل از میالد دارای پرچم به شکل 
امروزی بودند.

تلویزیون در حالت نیمه خاموش به اندازه یک المپ 20 واتی برق مصرف
 می کند.

خورشید گرفتگی نمی تواند بیش از 7 دقیقه و 31 ثانیه باشد.
اولین قطار به شکل امروزی در انگلستان به سال 1825 راه اندازی شد.

کلیه هایمان روزانه 700 لیتر خون را تصفیه می کنند.
سماق یک کلمه عربی است و فارسی آن سماک است.

عدس در خاصیت غذایی با گوشت برابری می کند و درضمن برای حافظه 
بسیار مفید است.

پیاز برای پیشگیری از سرطان و سنگ کلیه خوب است.
طول ساحلی دریای خزر 7000 کیلومتر است که هزار کیلومترش در طرف 

ایران است.
مار پس از قطع شدن سرش می تواند تا نیم ساعت نیش بزند.

مغولستان بزرگترین کشور جهان است که به دریا و اقیانوس راه ندارد.
در هر میلیمتر مکعب خون شما 5 میلیون گلبول قرمز وجود دارد.

جنگ جهانی دوم خونین ترین جنگ بوده که در آن حدودا 56 میلیون نفر 
جان باختند.

قد فضان��وردان هنگامی که در فضا هس��تند 5 تا 7 س��انتی مت��ر بلندتر 
می گردد.

گوش جیرجیرک روی پاهایش قرار دارد.
مورچه می تواند بیش از پنجاه برابر وزن خودش را بلند کند.

تمامی پستانداران به استثنای انسان و میمون، کور رنگ هستند.
انبه به جلوگیری از خونریزی کمک می کند،قلب را قوی می کند و برای مغز 

مفید است.
ایران دومین تولیدکننده انجیر جهان است.

دندان مصنوعی را اولین بار مصریان ساختند.
اگر زنی به کوررنگی مبتال باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند.  

در فلسطین دریایی به نام بحرالمیت وجود دارد که به دلیل وجود نمک زیاد 
هیچ جانداری در آن زندگی نمی کند.
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جنگ جهانی اول مثل بیماری وحش��تناکی ، تمام دنیا 
را گرفته ب��ود. یکی از س��ربازان به محض ای��ن که دید 
 دوست تمام دوران زندگی اش در باتالق افتاده و در حال 
دست و پنجه نرم کردن با مرگ است از مافوقش اجازه 
خواس��ت تا برای نجات دوس��تش برود و او را از باتالق 

خارج کند.
مافوق به س��رباز گفت : اگر بخواهی می توانی بروی  اما 

هیچ فکر کردی این کار ارزشش را دارد یا نه ؟
دوس��تت احتماال مرده و ممکن اس��ت تو حتی زندگی 

خودت را هم به خطر بیندازی.
حرف های مافوق اثری نداشت و سرباز به نجات دوستش 

رفت. 

به شکل معجزه آسایی توانس��ت به دوستش برسد، او را 
روی شانه هایش کشید و به پادگان رساند.

افسر مافوق به سراغ آن ها رفت، سربازی را که در باتالق 
افتاده بود معاینه کرد و با مهربانی و دلسوزی به دوستش 
نگاه کرد و گفت: من به تو گفتم ممکن است که ارزشش 
را نداشته باش��د، دوس��تت مرده! خود تو هم زخم های 

عمیق و مرگباری برداشته ای.
سرباز در جواب گفت: قربان ارزشش را داشت.

افسر گفت: منظورت چیست که ارزشش را داشت؟! 
 س��رباز ج��واب داد: بله قرب��ان، ارزش��ش را داش��ت، 
چون زمانی که به او رسیدم هنوز زنده بود، من از شنیدن 

چیزی که او گفت احساس رضایت قلبی می کنم.
 اوگف��ت: » جیم، من می دانس��تم که تو ب��ه کمک من 

می آیی ...«.

ارزش کار

 ایستگاه ضرب المثل

عزیز من !
دیروز به دلیلی چه بسا برحق، از من رنجیده 
بودی. دیشب که در باب فروش چیزی برای 
دادن اجاره  خانه، با مهربانی آغاز س��خن 
کردی، ناگهان در  دلم دریچه ای گش��وده 
شد و شادی بی حس��ابی به قلبم ریخت؛ 
چرا که دیدم، ما، رنجیدگی های حاصل از 
روزگار را ، چون موج های غران بی تاب، چه 
خوب از سر می گذرانیم و باز باال می پریم و 

باالتر، و فریاد می کشیم:
اال ای موج دیگر! بیا بی تاب بگذر!

راستش ، من گاهی فکر می کنم این کاری 
عظیم و شاید  بس��یار عظیم بوده است که 
ما، در طول بیست س��ال زندگی مشترک 
سرش��ار از دش��واری و ناهم��واری، هرگز 
 به هیچ ص��ورت و بهانه، آش��کار و پنهان،

  هیچ گون��ه قهری نداش��ته ای��م؛ اما بعد 
می بینم که س��الیان سال اس��ت این کار، 
جمیع دشواری های خود را از دست داده 
اس��ت و به طبیعتی بسیار س��اده تبدیل 
ش��ده چنان که امروز ، حتی تصور چنین 
 حادث��ه  مضحک��ی نیز، ت��ا ح��د زیادی

 می توانس��ت خجالت آور باشد.من گمان 
می کنم همه  صعوبت و س��نگینی مسئله  
بستگی به پیمان های صمیمانه  روزهای 
اول و نگهداشت آن پیمان ها در همان یکی 

دو سال نخستین داشته باشد.
وقتی حریمی ساختیم، به ضرورت و مدلل 
، و آن را پذیرفتیم، شکس��تن این حریم، 
بسیار دشوارتر از پاس داش��تن و بر پا نگه 
داشتن آن اس��ت. ویران کردن یک دیوار 

سنگی اس��توار، مسلما مش��کل تر از باقی 
گذاشتن آن است.

دیده ام زنان و مردانی را که از » لحظه های 
فوران خشم« سخن می گویند و ناتوانی در 
برابر این لحظه ها. من، چنین چیزی را ، در 
حد شکستن حریم حرمت یک زندگی، باور 

نمی کنم، و هرگز نخواهم کرد.
خش��م! آری؛ ام��ا آیا ت��و می پذی��ری که 
 من، به هنگام خش��م، ناگه��ان، به یکی از 
زبان هایی که نمی دانم و مطلقا نشنیده ام، 

سخن بگویم؟
خش��م آن��ی نی��ز در مح��دوده  ممکنات 
حرکت م��ی کند  و به همین دلیل اس��ت 
که من، همیش��ه گفته ام: ما، قه��ر را، در 
 زندگی کوچک خود، ب��ه ناممکن تبدیل 
کرده ایم؛ به زبانی که یاد نگرفتیم تا بتوانیم 

به کار ببریم.
قهر زباِن استیصال است.

قهر، پرتاب کدورت هاست به ورطه  سکوت 
موقت؛ و این کاری اس��ت که به کدورت، 

ضخامتی آزاردهنده می دهد.
قهر، دو قفله کردن دری ا ست که به اجبار، 
زمانی بعد، باید گش��وده ش��ود، و هر چه 
 تعداد قفل ها ی آن بیشتر باشد و چفت و

 بس��ت ها محکم تر،  ناگزیر، با خش��ونت 
بیشتری گشوده خواهد شد.

من و تو، ش��اید از همان آغاز دانستیم که 
س��خن گفتن مداوم - و حتی دردمندانه 
- در باب یک مشکل، کاری است به مراتب 

انسانی تر از سکوت درباره  آن.
 یادت هس��ت ک��ه زمانی، زن��ی در مقابل 
استدالل های من و تو می گفت: قهر، برای 
من ، شکس��تن حرمت زندگی مش��ترک 
نیس��ت؛ بلکه، برعکس، بند زدن حرمتی 
است که به وسیله  زبان سرشار از بی رحمی 
و بی حرمتی ش��وهرم شکسته می شود یا 

ترک بر می دارد.
 قب��ول کنیم که  ای��ن ح��رف  در مواردی 

می تواند درست باشد.
زب��ان، بس��یار پیش م��ی آید ک��ه به یک 
 زندگی خوب، خیانت کند و بی ش��مار هم 

کرده است.
اما آیا قهر، تاکنون توانسته ریشه های این 
خیانت را بس��وزاند و خاکس��تر کند؟نه... 
به اعتقاد من، آن کس که همس��ر خود را 
 مورد تهاجم و بی حرمتی قرار می دهد، در

 لحظه های دردناک هجوم، انس��انی است 
ذلیل و ضعیف و زبون. 

در این حال ، آنچه مجاز نیس��ت س��کوت 
است و گذشتن، و آنچه حق است، آرام آرام، 
به پای میز گفت وگ��وی عاقالنه و عاطفی 
کشاندن مهاجم است، و ش��رمنده کردن 
او و نجات دادنش از چنگ بیماری عمیق 
و کهنه  بدزبان��ی  که م��رده ریگ محیط 

کودکی و نوجوانی اوست.
من و تو ، می دانم که هرگ��ز به آن لحظه  
غم انگی��ز نخواهیم رس��ید، ک��ه قهر، به 
 عنوان یک راه ح��ل، پا به کوچ��ه  خلوت

 زندگی م��ان بگذارد و با عربده  س��کوت ، 
گوش روحمان را بیازارد...

کردک��ه  ت��وان  نم��ی  ان��کار   .. ن��ه.
ک��ه  اس��ت  س��عادتی  واقع��ا  ای��ن 
تمام��ی ط��ول  در  گاه،  هی��چ   م��ا 

 س��ال های زندگی مش��ترکمان ، نیاز به 
اس��تفاده از حربه درماندگان را احس��اس 
نکرده ایم؛ و یا با پیمانی پای��دار ، این نیاز 

کاذب را به نابودی کشانده ایم...

ه همسرم 
وتاه ب

ه ك
 نام

چهل
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حوادث جهان 

متهم در بازجویی های اولیه به آزار و اذیت زن جوان اعتراف کرد.
 مهاجر لیتوانی پس از ورود به لن��دن در مدت اقامت یک ماهه خود 
 با یک ش��کایت مبنی بر تجاوز جنس��ی به نورث هامپتون دستگیر 

و پس از محاکمه به10سال زندان در لیتوانی محکوم شد.
این مهاجر پس از ورود به لندن در یک ش��ب زمانی که در خیابان 
 تردد می کرد، به یک زن زیبارو حمله ور شد و با ضرب و شتم وی را 

مورد تعرض جنسی در یک کوچه خلوت قرار داد و متواری شد.
پس از این واقعه تلخ زن جوان از این مهاجر ش��کایت کرد و با دادن 
مشخصات ظاهری وی پلیس را در رس��یدن به متهم یاری کرد. در 
ادامه ماموران مرد مهاجر را دستگیر و به پایگاه پلیس انتقال دادند.

متهم در بازجویی های اولیه به آزار و اذی��ت زن جوان اعتراف کرد 
و سپس پرونده  وی برای رسیدگی قضایی به دادگاه فرستاده شد.

در پی محاکمه وی که روز گذش��ته انجام شد وی به مدت10 سال 
حبس به جرم تجاوز جنسی محکوم شد.

این مهاجر 39 س��اله تاکنون20 س��ابقه حب��س را در پرونده خود 
 دارد. بنابر حک��م صادر ش��ده، وی محکومیتش را در کش��ور خود 

پس از فرستادنش به لیتوانی خواهد گذراند.

حدود 13 فوتبالیست معروف نگران هس��تند که این دختر 21 ساله 
افشاگری کند و نام تمام آنها را اعالم کند.

» جنیفر « از یک خانواده بسیار ثروتمند است به طوری که پدرش عضو 
یک شرکت نفتی اس��ت و مادرش هم فرد ثروتمندی است. دوستان 
جنیفر صحبت های زیادی درباره او مطرح کرده اند.یکی از دوستانش 
می گوید: » برای او هیچ محدودیتی وجود ندارد، اگر او را اذیت کنید، 
 مطمئن باش��ید که زندگی ش��ما را از بین خواهد ب��رد.« یکی دیگر 
از دوستانش می گوید: » جنیفر یک دختر وحشی و همیشه مست بود. 
در میهمانی ها به گونه ای الکل مصرف می کرد که همیشه مجبور بودیم 
 او را به بیمارستان برس��انیم! « دوست دیگرش نیز گفته: » هیچ کدام 
 از اعضای خانواده اش از کارهای او با خبر نبوده و نمی دانس��تند که او 

در ازای دریافت پول با فوتبالیست ها ارتباط برقرار می کند. «
 ،)Rio Ferdinand( فردیناند ،) Wayne Rooney ( وین رونی
ال حاجی دیوف ) El Hadji Diouf ( و فوتبالیست های دیگری نیز 
با او ارتباط داش��ته اند که گفته می ش��ود حدود 13 نفر هستند! حاال 
 تمام این افراد نگران هس��تند که این دختر 21 س��اله افشاگری کند 
و نام تمام آنها را اعالم کند! نکته عجیب در مورد جنیفر این است که 
تا قبل از 14 سالگی دختر خوبی بوده و این مشکالت از زمانی شروع 
شد که پدرش به دلیل شغل دائما در س��فر بود و فرزندانش زمانی که 

والدین شان نبودن در آنجا میهمانی برگزار می کردند.

 در یک��ی از روزهای آغازین گرم تابس��تانی، ب��رای مصاحبه 
 با مجید که دیگ��ر گرد پی��ری روی موهایش نشس��ته بود 
و به بهانه خیانت در یک اقدام جنون آمیز، ناباورانه با شلیک 
چند گلوله همس��ر و برادر زاده خود را به قتل رس��انده بود، 
 راهی زندان ش��دم تا با انجام گفت وگویی هر چند بسیار تلخ 
با او، فراز و نش��یب های گوناگون زندگی��ش را مورد واکاوی 
دقیق قرار دهم تا شاید درس عبرتی برای دیگرانی که چون 
او فکر کرده و می خواهند در راهی که او قدم گذاش��ت، قدم 
بگذارند، باشد تا خود با خواندن سرگذشت وحشتناک زندگی 
او به یک ارزیابی و نتیجه گیری منطقی از رفتار و اعمال خود 
 رس��یده و هرگز در راهی که جز تباهی و ویرانی زندگی خود 

و دیگران، ثمری در پی نخواهد داشت، قدم نگذارند.
با سارا چگونه آشنا شدی؟

 یکی از بس��تگان س��ارا او را به من معرفی کرد و م��ا در ابتدا 
 به عق��د موقت یکدیگ��ر درآمدی��م. اما چون درخان��واده ما 
این گونه ازدوج ها چندان مرسم نبود، خود من پس از یک ماه 
به سارا پیشنهاد دادم که عقد دایم کنیم که همین گونه هم 

شد و ما به عقد دایم یکدیگر درآمدیم.
سارا یک دختر داش�ت و خودش نیز چند سالی 
از تو بزرگ تر بود، نظرخان�واده ات درباره این ازدواج 

چه بود؟
 پدرم که در قید حیات نبود، مادرم نیز وقتی فهمید س��خت 
 ب��ا ازدواج م��ن مخالفت ک��رد ولی چ��ون م��ن در توهمات 
شیشه ای خود بودم، به حرف مادر و س��ایر افراد خانواده ام 

 گوش نداده و با ازدواج با سارا غالم حلقه به گوش او شدم.
آیا ازدواج تو با یک زن مطلقه درست بود؟

س��ارا با نگاه جادویی خ��ود هر فک��ر و اندیش��ه ای را از من 
 گرفته و به تمامی من را جادو کرده بود و من تنها عروس��ک 
 خیمه ش��ب بازی او ب��وده و نق��ش های��ی را ک��ه او به من 

می سپرد به خوبی بازی می کردم.
اختالف شما چطور شروع شد؟

بعد از این که سارا با ترفندهای خاص خود تنها خانه ام را نیز 
از من گرفت، متوجه شدم که دیگر همه دارایی ام را از دست 
داده ام. او مرتب به بهانه های مختلف از من پول می خواست، 
اما م��ن دیگر چندان پول��ی برایم باقی نمانده ب��ود و تمامی 
امالک و دارایی های خ��ود را نیز یا به او بخش��یده یا در راه 
مصرف مواد هزینه کرده بودم و به س��ختی امورات زندگی را 
گذرانده و تنها از طریق درآمد ناچیز کارگاه اجاره ای کوچک 

تراشکاری خود، هزینه های زندگی ام را تامین می کردم.
به خاطر مشکالتی که داش�تی، هیچ گاه از کسی 

مشورت نمی گرفتی؟
از خانواده ام مشورت می گرفتم و آنها پیوسته به من می گفتند 
سارا را طالق بده! ولی من دلباخته سارا و از همه مهم تر آن که 

صاحب دختری به نام سپیده از او بودم.
شرایط مالی تو چگونه بود؟

 م��ن درخان��واده ای ثروتمن��د زندگی م��ی ک��ردم و پدرم 
 تاجر فرش بود و همیشه از تمامی امکانات زندگی برخوردار 

و از طریق او اموال فراوانی به من به ارث رسیده بود.

چه شد که معتاد شدی؟
داس��تانش طوالنی اس��ت ولی یکی از عوامل اصلیش س��ارا 
 بود که با او در یک میهمانی ش��بانه آش��نا ش��ده و سرانجام 
 رفته رفته با مصرف تفریحی و تش��ویق های پی در پی سارا 

و دیگر دوستانش معتاد شدم.
یعنی سارا خودش آشکارا تو رو به مصرف مواد فرا 

می خواند؟
نه! ولی چون او بود که من را با دوستان خالفکارش که در کار 
قاچاق مواد مخدر بودند آشنا کرد، زمینه اصلی معتاد شدن 

من نیز از فکر پلید او شکل گرفت.
چ�را ب�ه کار قاچاق م�واد مخ�در دس�ت زدی؟ 

تو که شرایط مالی زندگیت خوب بود؟!
اوایل خوب بود ولی همه آنچه داشتم و از پدرم به من به ارث 
رس��یده بود یا صرف مخارج بیهوده س��ارا و دخترم یا صرف 
خرید مواد برای مصرف خودم می ش��د، البته در آغاز جوانی 
 اهل قمار هم ب��وده و از این طریق هم برخ��ی از دارایی های 

خود را به تاراج روزگار سپردم.
سابقه زندان داری؟

بله چندین بار به دلیل انجام جرم های مختلف از فروش مواد 
گرفته تا کالهبرداری روانه زندان شدم.

فکر می کنی سارا تو رو دوست داشت؟
 هرگز! هم��ان گونه که خان��واده ام بارها به م��ن می گفتند، 
او همیشه عاشق پول و دارایی من بود و تنها تا دستم به دهنم 
 می رس��ید، آدم حس��ابم می کرد و پس از آن چون زباله ای 

مرا به بیرون انداخت.
یعنی از او جدا شدی؟

نه به دلیل وجود دخترم س��پیده و تاثیرات بدی که طالق ما 
می توانست بر روحیه او وارد کند از سارا جدا نشدم ولی دیگر 

با او زندگی نمی کردم.
س�پیده چ�ی؟! او ب�ا کدامی�ک از ش�ما زندگی 

می کرد؟
او با هر دوی ما بود، گاهی نزد من می آمد و گاهی هم با مادر 

و خواهر ناتنی اش روزها را سپری می کرد.
دیگر کار قاچاق مواد و خالف انجام نمی دادی؟

نه دیگر پیر شده و سرم حسابی به سنگ پشیمانی خورده بود 
و چندان تمایلی به انجام کارهای خالف نداش��تم و با همان 
اندک درآمدی که از کارگاه تراش��کاری داشتم، خرج خود را 

در می آوردم.
هزینه زندگی دخترت را چه کسی می داد؟

 مادرش هزینه زندگ��ی او را از طریق ام��وال و پول هایی که 
 از ثمره ی��ک عمر تالش م��ن به دس��ت آورده ب��ود، تامین 
 می کرد و در ضمن آتلیه عروس��ی و آرایش��گاه هم داش��ت 

و چندان درآمدش بد نبود.
هیچ گاه به فکر ترک مواد نیفتادی؟

 دیگ��ر از مصرف م��واد متنفر ب��ودم و چندان ح��س خوبی 
از مصرف آن به من دست نمی داد. 

چند باری سعی کردم که ترک کنم ولی چه سود که نشد.
با خانواده پدری خود در ارتباط بودی؟

 نه آنها همگی من را طرد کردند و همیش��ه به می گفتند که 
تو و همسرت مایه ننگ ما و خانواده هستید.

آیا به راستی این گونه بود؟
اویل مخالف طرز فکر آنها بودم ولی بعدها، گذشت روز گار به 
من ثابت کرد که هرچه افراد خانوادام می گفتند، درست بود.
چه ش�د که تصمیم به قتل س�ارا و برادر زاده ات 

گرفتی؟
 چند باری دخترم سر بس��ته به من گفته بود که برادر زاده ام 
 به خانه م��ادرش رف��ت و آم��د دارد و م��ن در ابت��دا چون 
می دانس��تم که او هم در زمینه کار فیلمبرداری از مجالس 
عروس��ی فعالیت دارد، فکر می کردم که زمینه کاری ش��ان 
 باعث برقرای ارتباط بین آنها ش��ده و به همین دلیل چندان 

به موضوع اهمیتی ندادم.
چه شد که به حقیقت ماجرا رسیدی؟

روزی برادرم با من تماس گرفت و با حالتی بس��یار آش��فته 
ابتدا چن��د تا فحش نثارم کرد و س��پس به م��ن گفت که تو 
 چقدر بی غیرت هس��تی، چون همس��ر بی حیا و بی آبرویت 
با کوله باری از سن، باز هم دست بردار نیست و به فکر به دام 
انداختن پسر من افتاده است و درست می خواهد همان بالیی 
را که بر س��ر تو آورد، باز بر سر پس��ر من در بیاورد! اون هنوز 
 ناسالمتی ناموس و مادر فرزند توست! رگ غیرتت کجا رفته؟ 
البته این جمالت را گفت و گوش��ی را با عصبانیت تمام قطع 

کرد.
پس از تماس برادرت چه حسی به تو دست داد؟

 بسیارآش��فته ش��دم، مدت��ی بود مص��رف شیش��ه را ترک 
کرده بودم و تنها تریاک مصرف م��ی کردم، اما آن روز چنان 

دیوانگان بار دیگر شروع به مصرف شیشه کردم.
چرا شیشه مصرف کردی؟!

می خواستم که از خودم فرار کنم!
توانستی از خودت فرار کنی؟

نه! هیچ گاه راه گریزی از حقیقت نیست.
به همین دلیل برای کش�تن س�ارا روان�ه خانه او 

شدی؟
بله! از یکی از دوستان خالفکار پیشینم اسلحه ای را به بهانه 
شکار در قبال پرداخت مقداری پول به صورت امانت گرفتم 
و در یکی از روزها که دخترم در دانشگاه بود، روانه محل کار 
همسرم شده و با هدیه چند گلوله آتشین او را از پای درآوردم 
و پس از آن نیز به س��راغ برادر زاده خیانتکار خود رفته و او را 
نیز غافلگیرانه با ضربات بی رحم گلوله های اسلحه به درک 

واصل کردم.
پشیمان نیستی؟!

از این که پ��اداش خیانت برادرزاده و همس��رم که زندگیم را 
نابود کرد، به آنها دادم، هرگز پش��یمان نیس��تم ولی از این 
 که با انجام این کار، احساس��ات دخترم را ب��ه بازیچه گرفته 
و روند زندگی او را دگرگون کردم، بسیار پشیمانم چون تنها 
دلخوشی من در زندگی دخترم بود و همیشه ایام حاضربودم 

که برای خوشبختی او حتی جانم را نیزنثار کنم. 
افسوس که این گونه نشد!

آزار و اذیت زن جوان 
در یک کوچه خلوت

دختر وحشی با 13 فوتبالیست 
معروف رابطه غیر اخالقی داشت

عاقبت تلخ رابطه شوم با زن عمو
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 چند س��ال قبل در یکی از شهرس��تان های اس��تان خوزستان 
به عنوان افسر جنایی مشغول به کار بودم. 

ی��ک روز در اداره مش��غول رس��یدگی ب��ه پرونده ها ب��ودم که 
آتش سوزی مشکوکی به پلیس گزارش شد و برای بررسی ماجرا 

راهی آنجا شدم.
 با تالش آتش نش��ان ها حریق مهار ش��د و صاحبخانه که مردی 
32  س��اله به نام کریم ب��ود، اظهار کرد: دقایقی پیش همس��رم 
 مهش��ید 22 س��اله با محل کارم تماس گرف��ت و از آنجا که من 
 در محل کارم نبودم به همکارم گفت ک��ه می خواهد خودش را 
از زندگی راحت کند، در ادامه جس��د سوخته زن جوان در خانه 

پیدا و به پزشکی قانونی منتقل شد.
پس از بررس��ی های مقدماتی، جس��د به کریم تحویل داده شد. 
کریم در مراس��م ختم می گفت: ای کاش با او مهربان تر برخورد 
 می کردم،  اگر می دانستم دس��ت به چنین کاری می زند، هرگز 

با او جر و بحث نمی کردم. 
این حرف ها در حالی مطرح شد که برادر کریم حرف های متفاوتی 
را مطرح کرد و مدعی بود مهشید زن بداخالقی بوده و حتی یک 
بار به جرم واهی فروش مواد مخدر از کریم شکایت کرد و او را تا 
دادگاه کشاند که با تالش بستگان بی گناهی اش ثابت و آزاد شد.

بعد از گذش��ت دو س��ال از این ماجرا در یک��ی از روز های گرم 
 تابس��تان زن��گ تلف��ن اداره به ص��دا در آمد، پش��ت خط یکی 
از همکارانم بود که سال  پیش با او در خوزستان هم خدمت بودم 

و او برای ادامه خدمت به یکی از شهر های شمالی کشور منتقل 
شده بود.

 پس از حال و احوالپرس��ی بس��یار کوتاه رفت س��ر اصل مطلب 
و در حالی که صدایش می لرزید، گفت: مهشید را که خودسوزی 
کرد به یاد داری؟ گفتم بله، گفت: امروز وقتی داشتم متهمی را 

به زندان می  بردم، با او برخورد کردم.
با تعدادی از همکاران عازم آن شهرستان شدیم،  وارد اداره پلیس 
که شدیم سراغ مهشید را گرفتم،  گفتند او در بازداشتگاه به سر 
می برد،  وقتی در بازداش��تگاه باز ش��د،  چهره مهش��ید را دیدم، 

 خودش بود ولی چطور او زنده بود؟
 مهش��ید که ج��ز گفت��ن حقیق��ت چ��اره ای نداش��ت،  گفت: 
کم سن و سال بودم که با پسر عمویم ) کریم ( که حدود10 سال 
از من بزرگ تر ب��ود ازدواج کردم،  او مرد خ��وب و پاکی بود  ولی 
نمی خواستم با او زندگی کنم چون س��نش زیاد بود و من جای 

دختر او بودم،  راستش مهری از او در دلم نبود. 
به همین علت در20 سالگی با پسری آشنا شدم، او بسیار جذاب 
 و ش��وخ طبع بود، برعکس کریم که انسانی خش��ک بود،  بعد از 
چند ماه عاشق س��روش شدم، او کار درس��ت و حسابی نداشت 
 ولی من دل به دل او بسته بودم. تصمیم گرفتم از کریم جدا شوم 
و با سروش ازدواج کنم و بعد ش��روع کردم به اذیت کردن کریم 
تا او مرا طالق دهد ولی هرکاری کردم بی فایده بود و کریم صبر 

می کرد تا من درست شوم و به زندگی عادی خود بازگردم. 

 هر چه تالش کردم از کریم طالق بگیرم نش��د، به همین خاطر 
با سروش نقشه ای کشیدیم تا بدون هیچ گونه دلهره ای فرار کنیم 

و کسی هم دنبال ما نگردد. 
 نقش��ه  این بود ک��ه زن س��الخورده ای را به خانه دع��وت کنیم، 
 او را بکش��یم و جس��دش را هم��راه خان��ه ب��ه آتش بکش��یم 

و طوری نشان دهیم که خودسوزی کرده ام.
در جمعه بازار زنی سالخورده را پیدا کردیم که به دلیل مشکالت 
زندگی بسیار شکسته شده بود، با ترفندی این پیرزن را به خانه 
آوردیم و او را با روسری خفه کردم. بعد با دفتر کار همسرم تماس 

گرفته و نقشه خودسوزی را اجرا کردم.
به تهران آمدیم و نقشه سرقت از یکی از طالفروشی های تهران 
 را کشیدیم. من با طرح و نقش��ه قبلی به مغازه طالفروشی رفتم 
و با جا زدن خودم به جای همسر یکی از پزشکان معروف تهران،  
 حدود دو میلیون تومان طال را گرفتم و س��پس با کمک سروش 

از محل متواری شدیم. 
مرد طالفروش س��عی کرد ما را پی��دا کن��د و همین طور تحت 
تعقیب پلیس نیز قرار گرفتیم، به همی��ن خاطر همین موضوع 
 به یکی از شهرس��تان های ش��مال کش��ور رفتیم ولی س��روش 
 در آنجا پس از س��رقت یک کپسول گاز توس��ط اهالی دستگیر 
و در اختیار ماموران قرار گرفت. سروش به جرم سرقت به زندان 
افتاد و آن روز که می خواستم برای دیدن او بروم،  یکی از ماموران 
که از اهالی خوزستان بود مرا دید و در حالی که شوکه شده بود،  

بازداشتم کرد.
باور کردنی نبود،  مهش��ید چطور می توانس��ت دست به چنین 
 جنایتی بزن��د، وقتی این خب��ر را به کریم دادی��م،  از حال رفت 
 و بع��د از چن��د روز خوزس��تان را برای همیش��ه ب��درود گفت 

و به شهری دیگر رفت که هیچ کس نمی دانست. 
پ��س از محاکمه مهش��ید محکوم ب��ه اعدام و س��روش به جرم 

مباشرت در قتل به 12 سال حبس محکوم شد. 
زن جوان سال80 به دار مجازات آویخته شد.

نقشه هولناک زن شوهردار برای فرار با دوست پسرش؛ 

صحنه سازی خودسوزی با آتش زدن یک پیرزن

قاتل راننده مس��افرکش در شهرس��تان شاوور 
دستگیر و روانه زندان شد.

مجید افراخته رییس دادگس��تری شهرس��تان 
 ش��اوور از دس��تگیری قاتل راننده مس��افرکش 
در شهرستان شاوور خبرداد و گفت: در 4 تیرماه 
 س��ال جاری دو نفر س��ارق در جاده اصلی اهواز 
به شوش با در دست داشتن اسلحه کلت کمری 
س��وار برخودروی س��واری ش��ده و پس از طی 
 مس��افتی از راننده می خواهند توق��ف کند که 
پس از مقاومت راننده اقدام به شلیک گلوله کرده 

و خالف جاده حرکت می کنند.

افراخته ادامه داد: سپس سارقان به دلیل ازدحام 
جمعیت با رها ک��ردن خودروی مس��افر کش، 
 س��وار برخودروی پراید شده و با کشیدن اسلحه 
به رانن��ده به س��مت یک��ی از روس��تاهای این 

شهرستان حرکت می کنند.
وی افزود: متاسفانه راننده خودروی مسافر کش 
به دلیل ش��دت جراحات وارده فوت می کند که 
 باکمک پلیس آگاه��ی و تحقیقات جنایی موفق 
به شناسایی یکی از سارقان در کمتر از 72 ساعت 

شدیم.
رییس دادگستری شهرس��تان شاوور همچنین 
 گفت: این فرد دارای س��ه فقره سرقت مسلحانه 
 و قتل عمدی و محاربه اس��ت که چهارماه پیش 

از زندان کازرون آزاد شده است.
افراخته به ش��رکت خودروس��ازان توصیه کرد 
که خودروی های داخلی را به سیس��تم جی پی 
 آراف مجه��ز کنند تا اگر س��ارقی قصد س��رقت 
داش��ته باش��د، راننده مقاومت نکن��د و خودرو 
را ره��ا کن��د، ت��ا زمان��ی ک��ه ای��ن دس��تگاه 
برخودروه��ای داخل��ی نص��ب نش��ود، ش��اهد 
این هس��تیم که همواره تع��دادی ازهموطنان 
 توس��ط س��ارقان مس��لح مورد هدف گلوله قرار

گرفته اند.

قاتل راننده پژو 405 در اهواز دستگیر شد
 م��رد معت��اد ب��رای انتقام از همس��ر س��ابقش 
 ب��ا راه ان��دازی کان��ال تلگرام��ی، اطالع��ات 

و عکس های او را در آنجا منتشر کرد.
 اوای��ل هفت��ه گذش��ته زن جوانی ب��ا حضور در 
پلیس فتای استان خراسان رضوی، به ماموران 
 گفت: من چند س��ال پیش با مردی آش��نا شده 
و عقد کردی��م، ام��ا بعد از چن��د ماه ب��ه دلیل 
مش��کالتی، در همان دوره عق��د از یکدیگر جدا 

شدیم. 
بعد از یک سال با مرد دیگری ازدواج کردم.

وی اضافه کرد: این زندگی هم بیشتر از دو سال 
 دوام نیاورد و ب��ه خاطر اعتیاد از همس��رم جدا 

شدم. 
دیگر از او خبری نداش��تم تا این که از چند روز 
پیش از طریق همکاران و دوستانم متوجه شدم 
فردی یک کانال تلگرامی راه اندازی و همه افرادی 
را که با من در تلگرام ارتباط داش��تند، عضو این 

کانال کرده است.
 ش��اکی تصریح ک��رد: مدی��ر کان��ال اطالعات 
و عکس های ش��خصی مرا در این کانال منتشر 
و حتی قصه دو شکس��ت در زندگی مشترکم را 

بازگو کرده است.
همزمان با تش��کیل پرونده قضایی، جست وجو 

 برای دس��تگیری مزاحم تلگرامی ادامه داش��ت 
تا این که چند روز پیش ردپای مردی در این باره 

به دست آمد و او دستگیر شد.
متهم با انتقال به پلیس فتای اس��تان خراس��ان 
رضوی، در بازجویی اعتراف کرد که ش��وهر دوم 
ش��اکی بوده و به قصد انتقام گی��ری، این کار را 

کرده است. 
وی در اظهاراتش به افسر تحقیق گفت: بعد از دو 
سال زندگی مش��ترک، وقتی همسرم فهمید به 

شیشه معتاد شده ام، درخواست طالق داد. 
از کار او کینه به دل گرفته و درصدد انتقام بودم. 
بعد از مدتی متوجه شدم او سیمکارتش را عوض 
کرده، اما همچنان از تلگرام سیمکارت قبلی خود 

استفاده می کند.
متهم تصری��ح کرد: با پی بردن ب��ه این موضوع، 
تلگرامش را هک ک��رده و اطالعات و عکس های 
 خصوصی و نیز ش��ماره اف��رادی که دوس��تان 
و همکاران وی در تلگرام با او در ارتباط بودند را 

به دست آوردم. 
س��پس با راه اندازی یک کانال تلگرامی، افرادی 
را که با همسر س��ابقم آشنایی داش��تند، در آن 
کانال عضو و در ادامه اطالعات همس��رم را آنجا 

منتشر کردم.

انتقام کثیف مرد بی غیرت از همسر سابقش
با کمک حفاظت اطالعات و مجموعه نظارت و ارزشیابی 
دادگستری استان در هفته های اخیر چند پرونده در این 
زمینه تشکیل شده است و توانستیم چند نفر از مدعیان 

نفوذ در دستگاه قضا را شناسایی و دستگیر کنیم.
ناصر عتباتی دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان 
 اردبیل ب��ا تاکید بر برخ��ورد قاطع با عناصر س��ود جو 
و افرادی که با سو اس��تفاده از عناوین مختلف موجب 
بدنامی دستگاه قضایی می شوند، اظهار کرد: متاسفانه 
 اش��خاصی بدون اطالع دس��ت ان��درکاران ام��ر قضا، 
 در ارتباط با برخ��ی پرونده ها اقدامات��ی را انجام داده 
و ادعاهایی را مطرح می کنند که به هیچ عنوان مرتبط 

 با قوه قضاییه نبوده اس��ت. وی از تشکیل چند پرونده 
 در این زمینه در دادگس��تری اس��تان اردبیل خبر داد 
و گفت: با کمک حفاظ��ت اطالعات و مجموعه نظارت 
و ارزشیابی دادگستری استان در هفته های اخیر چند 
پرونده در این زمینه تش��کیل شده اس��ت و توانستیم 
چند نفر از مدعیان نفوذ در دس��تگاه قضا را شناسایی 

و دستگیر کنیم.
 دادس��تان عموم��ی و انقالب مرک��ز اس��تان اردبیل 
از دستگیری قاضی قالبی خبر داد و افزود: در یکی از این 
پرونده ها، یک وکیل دادگستری خود را قاضی معرفی 
 کرده بود که مطابق بررس��ی ها و جم��ع آوری دالیل 

و مدارک دستور دستگیری این فرد صادر شد.
وی ادامه داد: از اقامتگاه این متهم تعداد قابل توجهی 
اوراق و اسناد مجعول، مهرهای ساختگی و ادوات و ابزار 
جعل کشف ش��د. عتباتی همچنین از انهدام یک باند 
جعل اسناد خبر داد و یادآور شد: در پرونده دیگری که 
بالغ بر 9 نفر دستگیری و بازداشتی داشته است نیز یک 
وکیل دادگستری نقش داشت که به همراه وی هشت 

نفر دیگر نیز بازداشت شدند. 
باند فوق به جعل مهر و امضا و دس��تخط مقام قضایی 
اقدام می کرد که با کمک حفاظت اطالعات دادگستری 
استان اردبیل و مجموعه نظارت و ارزشیابی دادگستری 

متهمان شناسایی و دستگیر شدند.

قاضی قالبی دستگیر شد



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

پيامبر خدا صلى اهلل عليه و آله:
دعا ك��ردن در هن��گام رّق��ت قل��ب را غنيمت 

شماريد؛ زيرا رّقت قلب، رحمت است.
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س��وئد بزرگراه��ی راه ان��دازی کرده که وس��ایل نقلیه به س��بک 
ترامواهای برقی در آن حرکت می کنند.

اس��تفاده از کابل های برق در جاده ها تا مدته��ا تنها به عنوان یک 
ایده در نظر گرفته می ش��د اما حاال نسل جدیدی از سیستم حمل  
و نقل جاده ای در سوئد راه اندازی ش��ده که امید می رود با توسعه 
آن کمک زیادی به تالش های جهانی برای کاستن از آالینده های 

کربنی صورت گیرد. 
این کشور با هدف خداحافظی بخش حمل و نقل آن از سوخت های 
فسیلی تا سال ۲۰۳۰ پروژه های مختلفی را آغاز کرده که بزرگراه 
 برقی یکی از آنهاس��ت. این پروژه آزمایش��ی ،راه را برای توس��عه 

جاده های برقی در سال های پیش رو هموار می کند.
 این بزرگراه برقی eHighway نام دارد و در واقع سیستم حمل و 
نقلی جدیدی برای خودروهای برقی محسوب می شود که توسعه 

آن با همکاری شرکت زیمنس آلمان صورت گرفته است.
 با کامل ش��دن این پروژه، بزرگراهی به طول ۲ کیلومتر در شمال 
استکهلم، پایتخت سوئد به عنوان نخستین بزرگراه برقی این کشور 
برای خودروهای سبک و سنگین به کار گرفته خواهد شد. استفاده 

از این پروژه به مدت دو سال صورت خواهد گرفت.
این نوآوری شباهت زیادی به سیستم تراموای برقی دارد که نیروی 
 برق مورد نی��از خودروها از طری��ق کابل ه��ای مخصوصی تامین 
می شود. این کابل ها از یک س��و به شبکه برق نصب شده در باالی 
جاده و از سوی دیگر به بخشی در زیر وسیله نقلیه متصل می شود تا 

از این طریق نیروی الکتریکی الزم به آن برسد.
 پیش بینی می ش��ود این سیس��تم جدید نه تنها به صرفه جویی 
چشمگیری در مصرف انرژی منجر ش��ود بلکه کمک زیادی نیز به 

کاهش آالینده های کربنی کند.

محققین آلمانی با انجام آزمایش بر روی گل رز متوجه ویژگی منحصر به 
فرد آن برای جذب نور خورشید شدند.

محققین مرکز تحقیقات ZSW آلمان با بررس��ی ویژگی های اوپتیک بر 
روی سلول های بشره گیاهان مختلف متوجه شدند که الیه خارجی برگ 
گل رز از قابلیت باالی جذب نور خورشید برخوردار است وبخش کمتری 

از  آن را منعکس می کند.
با بررسی بش��ره گل رز بر روی میکروس��کوپ الکترونی مشخص شد که 
گلبرگ این گیاه دارای ریز س��اختارهایی است که به طور فشرده تشکیل 
شده اند ضمن اینکه دارای رگبرگ های اضافی است که یک نانو ساختار 

را شکل داده اند.
این ویژگی نه تنها به گل رز اجازه می دهد تا نور بیشتری جذب کنند بلکه 
باعث می شود به دلیل ظاهر شدن رنگ ویژه بر روی آن، حشرات جذب این 

گل شده و برای اهداف گرده افشانی نیز از گل رز بهره ببرند.
برای س��اخت س��لول های خورش��یدی، محققی��ن الیه ه��ای خارجی 
گلبرگ رز را با اس��تفاده از س��یلیکون س��اخته ش��ده از پلیمر،  ترکیب 
 کردن��د. س��پس قالب��ی را س��اختند و آن را با مای��ع اوپتیکال ش��فاف 

پر کردند.
این شیوه به آنها کمک کرد تا س��اختاری دقیقا شبیه به بشره گلبرگ رز 
داشته باشند تا سلول های خورشیدی با افزایش بازدهی ۱۲ درصد نسبت 
 Advanced به نمونه های فعلی تولید کنند. نتیجه این تحقیق در نشریه

Optical Materials منتشر شده است.

ش��ما هم نمی دانید روزتان چطور تمام می ش��ود؟ هر روز بیشتر از 
روزهای قبل کار می کنید و باز هم نتیجه کافی و دلخواه را از انرژی و 

زمانی که صرف کرده اید نمی گیرید؟ 
زمان ارزشمندترین سرمایه  ماست ولی این روزها سریع تر از گذشته 
انگار پرواز می کند. هر روز سخت کار می کنیم ولی هم چنان لیست 
کارهای روزانه ادامه دارد و تکنولوژی که آم��اده بود تا زندگی ما را 

ساده تر کند، در واقع تنها به پیچیده تر شدنش دامن می زند. 
روزها را با عجله طی می کنیم و تک تک لحظاتش را از جهات مختلف 
می کشیم تا ش��اید زمان بیش��تری برای انجام کارها داشته باشیم. 
اولویت هایمان به س��رعت تغییر می کند و پروژه های ناتمام مدام از 

مهلت نهایی شان می گذرند و روی هم انباشته می شوند. 
حاال در این ش��رایط چطور انتظار داری��د کارهایتان به خوبی پیش 
بروند وقتی روند روزمره تا این حد طاقت فرسا و خسته کننده است؟

خبرهای خوبی برای ش��ما داری��م، با تغییر تع��دادی از عادت های 
 روزان��ه می توانید زم��ان و انرژی بیش��تری در روز ذخی��ره کنید.

 اگر می خواهید که مقدار بیش��تری از زمان محدودتان را در اختیار 
داشته باشید، االن وقت این تغییر است ... 

۱.تمرکزتان را حفظ کنيد
شما هم شروع یک کار برا یتان س��خت تر از تکمیل آن کار است؟ یا 
از آن دسته هستید که شروع می کنند ولی مدام از این شاخه به آن 

شاخه می پرند و تا آخر روز هم هیچ کدام را تکمیل نکرده اند؟ 
به هرصورت، توصیه ما این اس��ت که با حفظ تمرکز، کارهایتان را 
سریع شروع کنید و به س��رعت پایان دهید. شاخه به شاخه پریدن 

خیلی از انرژی شما را می بلعد بدون اینکه بدانید یا بخواهید. 
پس سعی کنید در کوتاه ترین زمان ممکن پروژه تان را تمام کنید. 
برای این کار نیاز دارید که قبل از شروع کار یا میان آن  به سراغ هیچ 

کار دیگری نروید و تا انتها صبر کنید.
۲. قابل پيش بينى باشيد

همیشه قابل پیش بینی بودن نکته خوبی محسوب نمی شود. اما در 
مواردی این ویژگی می تواند به کمک شما بیاید. 

برای مثال محلی را پیدا کنید که به ش��ما آرامش می دهد یا حس 
خوبی را به  شما منتقل می کند. یک کافه دنج، یک نیمکت از پارکی 
بزرگ که دید خاصی دارد، کتاب خان��ه ای جذاب یا هرجای دیگر،و 
 اجازه بدهید دوس��تان نزدیکتان ی��ا خانواده از ای��ن محل ها خبر

 داشته باشند. 
زمانی که فکرتان درگیر مسئله ای می شود و نیاز دارید در محیطی 
آرام به افکارتان سر و س��امان دهید خیلی سریع و راحت به همین 
محل دنج تان می روی��د و می توانید نگران اط��الع دادن به خانواده 

هم نباشید. 
در صورت لزوم خودشان می دانند شما را کجا پیدا کنند. فقط کافی 

ا ست همان اول به  آن ها پیام دهید: »نیاز دارم کمی فکر کنم«.
غذای مورد عالقه تان را به نزدیکانتان بگویید. بگذارید در زمان هایی 
که وقت و حوصله فکر کردن به غذا را ندارید، همس��رتان یا دوست 

نزدیکتان بدانند با چه غذایی می توانند شما را خوشحال کنند.
عالیق کوچکتان را با اطرافیان  به اش��تراک بگذاری��د. اجازه دهید 
بدانند از هر چیز آبی رنگی خوشتان می آید یا با هر وسیله گل داری 

ذوق زده می شوید. 
۳.رفتارهای معمول را  داشته باشيد

س��عی کنید قس��مت های کوچک اما مداوم از زندگی تان را از پیش 
برنامه ریزی کنید و به شکل معمول طبق آن رفتار کنید.

 مثال از یک مسیر مشخص به خانه بروید، از یک فروشگاه مشخص 
 خرید کنید، روز های مش��خصی را برای لباس شستن تعیین کنید،

 زمان های مش��خصی ماش��ینتان را ب��ه کارواش ببری��د، روزهای 
مش��خصی به آرایش��گاه بروید و ... این کار به ذهن شما استراحت 
 می دهد و کمک می کند انرژی تان را برای کارهای مهم تری ذخیره 

کنید.
۴.درباره لباس سریع تصميم بگيرید

لباس های مش��خصی هس��تند که می توانید در محل کار بپوشید. 
پس زمان زی��ادی را به این انتخاب اختص��اص ندهید. روزهایی که 
لباس  می شویید آن ها را دسته بندی ش��ده در کمد بگذارید. سری 
لباس های هماهنگ با هم را کنار هم بگذارید و حتما ش��ب، قبل از 
خواب لباس مورد نظرت��ان را انتخاب کنید. درگی��ری صبح زود با 
انتخاب لباس و هماهنگ کردنش��ان با هم ان��رژی و زمان زیادی را 

از بین می برد. 

آشپزی

موفقيتخواندنى ها

خانه داری

کت��اب »از ج��اده تا س��جاده« نوش��ته  »ه��ادی قطبی« 
 به بررس��ی عوامل ع��دم حضور قل��ب در نم��از پرداخته و 

راه هایی به منظور درمان آن ارائه می دهد.
نی��از آدم��ی ب��ه ارتب��اط ب��ا خال��ق و آفرینن��ده  
 هس��تی و م��اوراء آن از سرش��ت و ذات او نش��ئت

 م��ی گی��رد و اگ��ر خال��ق متع��ال ه��دف از آفرین��ش 
را عب��ادت و معرف��ت معی��ن فرم��وده اس��ت، پ��س راه 
 رس��یدن ب��ه آن بای��د برت��ر از هم��ه  اعم��ال باش��د از

 این رو »نم��از« را ب��رای تمام��ی فرس��تادگان وبندگان 
 خویش واجب فرمود.آن چه بر کیفیت نماز می افزاید و در

 پذیرفته شدن نماز موثر است ؛»حضور قلب« است.
 از این رو در کتاب حاضر به این مهم پرداخته ش��ده است و  
علل  عدم حضور قلب در نمارز بررس��ی شده و راهکارهایی 

به منظور درمان عدم حضور قلب در نماز همراه با داس��تان 
هایی از علما  ارائه شده است.

نویسنده در این کتاب ابتدا عواملی را  که سبب عدم حضور 
قلب در نماز می گردد ، مش��خص کرده ک��ه برخی از این 
عوامل عبارتند از؛ هرزگی و فرار بودن قوه خیال، دنیا طلبی 
، محیط نامناسب ، تندخوانی و ش��تاب در قرائت ،ارتکاب 

گناه و....
و در ادامه نیز راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدتی به منظور 
برطرف س��اختن این مس��ئله ارائه گردیده که برخی از آن 
ه��ا عبارتن��د از: رعایت آداب ظاه��ری،  اهمی��ت دادن به 
مقدمات نماز ، محیط بی آالیش ، توسل به امام عصر)عج(، 
 ایجاد زمینه های تمرکز ، پرهیز از  دوس��ت فاسد و مجلس 

فساد و.... 

م��واد الزم : برنج ۴۰۰گ��رم خیس شده،کنس��رو ماهی تن ی��ک ع��دد ۲۰۰گرم،پیاز 
متوسط یک عدد ساطوری شده،سیر ۲حبه ساطوری شده،گش��نیز یک دسته کوچک 
ساطوری شده،زردچوبه ۲ قاشق چای خوری،ادویه کاری یک قاشق غذاخوری،گردلیمو 
یک قاشق غذاخوری،ماست ساده ۱۰۰ گرم،نمک و فلفل قرمز به میزان الزم،کره۳۰ گرم 

روغن مایع ۴ قاشق غذاخوری
 روش تهیه:روغن را در یک قابلمه روی شعله متوس��ط داغ کرده و پیاز را ۵دقیقه در آن 
تفت دهید تا کمی رنگ بگیرد. س��یر، زردچوبه و ادویه کاری را اضافه کرده و یک دقیقه 

دیگر تفت دهید. گوجه فرنگی را اضافه کرده و ۲دقیقه تفت دهید تا مواد آب بیندازد.
آب برنج را خالی کرده و آن را داخل قابلمه بریزید. کره و گردلیمو را اضافه کرده و غذا را 
هم بزنید تا کره آب شده و روی برنج بنشیند. ماست را اضافه کرده و نمک و فلفل آن را 
اندازه کنید. روغن کنسرو را بگیرید، تکه های ماهی را با چنگال خرد کرده و به غذا اضافه 
کنید. به اندازه ای که یک بند انگشت آب روی برنج را بگیرد، آب جوش روی مواد داخل 
قابلمه بریزید. شعله را زیاد کنید تا به جوش آید. سپس صبر کنید تا آب برنج تبخیر شود. 
ش��عله را کم کرده و در برنج را بدون دم کنی بگذارید. پس از ۳۰دقیقه برنج دم کشیده 

است. هنگام سرو کردن، گشنیز ساطوری شده را با آن مخلوط کرده و در دیس بکشید.
نکات:

۱- در هند، همراه این غذا تخم مرغ آب پز سرو می کنند.
۲- این غذا را در اصل با تکه های سرخ شده فیله ماهی طبخ می کنند.

۳- در این دستور غذایی مقدار ادویه و فلفل کم شده است تا برای همه قابل خوردن باشد. 

 یکی از تاثیرگذارترین عناصری که نقش موثری در زیبایی دکوراسیون داخلی 
دارد پرده ها می باشند.

حضور پرده ها در دکوراس��یون اتاق خواب  بر زیبایی  آن بسیار تاثیرگذار است  
اما بررسی پرده متناسب برای  فضای اتاق خواب  موضوعی مهم است  که امروز 

ما به آن می پردازیم ،با ما همراه  باشید.
برای انتخاب مدل دوخت پرده ابتدا به س��بک مبلمان اتاق خواب خود رجوع 
کنید اگر فضای اتاق خواب ش��ما بزرگ است و تختخواب شما سبک کالسیک 
دارد پس با انتخاب یک پرده  واالن دار تم کالس��یک اتاق خواب خود را کامل 
کنید، اما توجه داشته باشید برای اتاق خواب های کوچک تم کالسیک مطلوب 
نمی باش��د چرا که به دلیل جزییات زیاد این س��بک فضای اتاق خواب شما را 

گرفته تر می کند.
 ش��یدها یکی دیگر از گزینه های مناس��ب برای فضای اتاق خواب های مدرن 
است، ش��یدها به دلیل قابلیت کنترل نور و قابلیت باز و بس��ته شدن می تواند 
گزینه مناسبی برای کور کردن دید همسایه باشد، همچنین شیدها را می توانید 
به رنگ ها و طرح های متفاوت در بازار پی��دا کنید که این خاصیت آنها را برای 

فضایی مانند اتاق کودک هم مناسب کرده است.
  همان ط��ور که گفته ش��د برای انتخ��اب یک پرده  مناس��ب در فض��ای اتاق

خواب باید گزینه های��ی همچون جنس، رنگ و نوع دوخ��ت و مدل پرده را در 
نظر بگیرید، تا بتواند ظاهر چشمگیری به دکوراسیون اتاق خواب شما ببخشد.

از جاده تا سجاده

کيچری، یک بلوی هندی تند و خوشمزه

بزرگراه برقى 
در سوئد راه اندازی شد 

عادت هایى که باعث پيشرفت 
مى شوند

توليد سلول های خورشيدی
با الهام از گل رز

راهنمای انتخاب پرده اتاق خواب )۲(

ش��هرهای بیابانی یکی  از مکان های محل س��کونت 
انسان محسوب می شوند. بهشت های گمشده ای در 

دل بیابان ها که در سراسر جهان وجود دارند. 
ظهور آب در میان صحرای خشک پدیده ای شگفت  
انگیز اس��ت. ش��هرهای بیابانی خیره کنن��ده ای که 
به طور طبیعی وجود دارند و هرکدام داس��تانی برای 

گفتن دارند.
واکشينا، پرو

  یک��ی از خش��ک ترین و بی حاصل تری��ن مناط��ق 
دنیاست؛ اما این شهر کوچک در میان بیابان آتاکاما 

رونق یافته است. حدود ۱۰۰ نفر در این شهر زندگی 
می کنند. شهر در اطراف یک تاالب طبیعی، که هیچ 

چیز دیگری وجود ندارد، رشد کرده است. 
گردش��گران برای شن س��واری، رانندگی در بیابان و 
لذت بردن از چش��م انداز طبیعی فوق العاده، به اینجا 

می آیند.
الس وگاس، نوادا

 به سادگی می توان فراموش کرد که الس وگاس یک 
واحه بوده است. چشمه های طبیعی، دره  الس وگاس 
را در قلب صحرای موهاوی از آب گوارا پرکرده است. 

مدت ۱۰۰۰۰ سال اس��ت که مردم  در اینجا زندگی 
می کنند؛ اما الس وگاس بعد از رس��یدن راه آهن در 
سال ۱۹۰۵ رونق گرفت. بیش از یک قرن، این شهر 
بیابانی، مقصد گردش��گران از سراسر دنیا بوده است. 

 واحه داخله، مصر
 بیش از ۵۰۰ چش��مه  آب گرم در واح��ه  داخله وجود 
دارد. دقیقا مانند ش��هر بیابانی هالیوود که  خانه های 
خشتی  آن با درختان نخل فراوانی احاطه شده است. 
رومیان باستان این شهر را ساخته اند و در قرون وسطی 

دژ مستحکمی در برابر هجوم بادیه نشینان بوده است.

آشنایى با جالب ترین شهرهای بيابانى جهان)۱( گردشگری
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