
 گ��زارش جهانگی��ری خطاب به ریی��س جمه��وری در خص��وص پرداخت های
 غیر متعارف منتشر شد. در گزارش کمیته ویژه که برای استحضار رییس جمهوری 
و  پاسخگویی مناسب به مطالبه اجتماعی و سامان دهی نظام پرداخت ها در همه 
دستگاه های دولتی و عمومی تهیه ش��ده ، ضمن ریشه یابی موضوع، تصمیمات، 
راهکارهای کوتاه و بلند مدت و دس��تورالعمل هایی را به منظور مس��دود ش��دن 
 همه منافذ ش��کل گیری پرداخت های غیرمتعارف در همه دستگاه های دولتی و

 غیر دولتی، ارائه کرده است.
انتش��ار و صدور بیانیه مهم 9 ماده ای رییس جمه��وری در خصوص برخورد با 
پرداخت های غیر متعارف در روز سه شنبه بر اساس این گزارش معاون اول بود.
متن کامل گزارش کمیته ویژه، خطاب به رییس جمهوری به شرح ذیل است:

حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

سالم علیکم؛ براساس دس��تور صریح جنابعالی کمیته ویژه ای تشکیل گردید 
و ماموریت یافت که با بررس��ی همه جانبه مسئله فیش های حقوقی، زمینه ها ، 
ابعاد و موارد مختلف آن، گزارش اولیه ای برای استحضار جنابعالی و پاسخگویی 
مناسب به مطالبات اجتماعی تهیه کند. این کمیته طی مدت دو هفته فعالیت، با 
کمک کارشناسان مطلع و همکاری مسئوالنه دستگاه های نظارتی ضمن بررسی 
علل و شناسایی موارد تخلف، تصمیم گیری درباره اس��ترداد وجوه و برکناری 
مدیران متخلف، تصمیماتی نیز برای اصالح مقررات و ضوابط اجرایی اتخاذ نمود 

که به شرح زیر گزارش می شود:
1- با دریافت لیست مجموع پرداختی به مدیران ارش��د در کلیه دستگاه های 
اجرایی وابسته به دولت و همچنین بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور 
و دیوان محاسبات، اطالعات دقیقی از میزان و حجم پرداختی ها به دست آمد و 
همچنان که در فرمایشات مقام معظم رهبری بدان تصریح شد، مشخص گردید 
که پرداخت های غیرمتعارف در دس��تگاه ها امری استثناس��ت و به دستگاه ها 
و افراد کمی محدود می ش��ود و شأن قاطبه مدیران دلس��وز و زحمتکش که با 
جدیت فراوان به ایفای مسئولیت می پردازند، از شمول چنین موضوعی به دور 
است. )گزارش تفصیلی اقدامات کمیته و توصیف و تحلیل پرداخت ها جداگانه 

ارسال می شود(
2- بررسی اطالعات دریافتی نشان می دهد که پرداخت های غیرمتعارف انواع 
متفاوتی دارد و به دالیل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداخت ها با 
تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخش��ی به دلیل استفاده حداکثری از سقف 
اختیارات قانونی و بخش دیگ��ر نیز به علت وجود ضواب��ط و مقررات ناعادالنه 
پرداخت در سازمان ها، بنگاه ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت 

گرفته است.
3- به عنوان اولین اقدام برای پیشگیری از تداوم این نابسامانی ها و بستن راه های 
گوناگونی که معبر چنین تخلفات و یا اقدامات غیرمتعارفی شده است، ابتدا باید 
با اقداماتی عاجل به بی انضباطی ناشی از مقررات گوناگون و ضوابط و معیارهای 

متفاوت پایان داده می شد و دایره شمول تصمیمات دولت تعیین می گردید.
4- دایره شمول این تصمیمات کلیه دس��تگاه های اجرایی شامل وزارتخانه ها، 
موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی 
و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مس��تلزم ذکر و یا تصریح نام است 
از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک 
مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی اعم از این که مش��مول این قانون بوده یا از 
شمول آن مستثنی شده اند، تعیین شد. با این اقدام چتر تصمیم بر کلیه موارد 
کشیده می شود و جامعیت شمول حاصل می گردد. براساس درخواستی که از 
مقام معظم رهبری شد و مطابق پی نوشت معظم له کلیه نهادهای عمومی نیز 

موظف به رعایت تصمیمات دولت در این باره ش��دند. بنابراین تمام دستگاه ها 
صرف نظر از این که تحت پوش��ش هریک ازقوا یا نهادهای عمومی هستند، در 

شمول این تصمیمات قرار می گیرند.
5- در ضوابط اجرایی قانون بودجه س��ال 1395 کل کش��ور، مقررات محدود 

کننده ای برای کلیه دستگاه های مشمول به شرح ذیل وضع شده است:
5/1- ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا:

5/2- ساماندهی پرداخت تسهیالت رفاهی:
5/3- ساماندهی پرداخت پاداش، کارانه و کمک رفاهی:
5/4- ممنوعیت ذی نفعان از تصمیم گیری درباره خود:

5/5- ممنوع کردن انتخاب مدیران ستادی به عنوان هیئت مدیره شرکت ها و 
واحدهای خارج از کشور

5/6- ممنوعی��ت دریافت پ��اداش و عضویت در بیش از ی��ک هیئت مدیره در 
مجموعه های تحت مدیریت دستگاه های اجرایی به کلیه دستگاه های اجرایی 

ابالغ شده است. 
5/7- تعیین س��قف حقوق و مزایای پرداختی توسط شورای حقوق و دستمزد 
به شورای حقوق و دس��تمزد ماموریت داده شده است که میزان سقف حقوق و 
مزایای کلیه دستگاه های مشمول را متناس��ب با وظایف و ماموریت ها تعیین و 

اعالم کند.
6- با اتخ��اذ این تصمیم��ات و ابالغ آن می ت��وان با اطمینان گف��ت که منافذ 
شکل گیری پرداخت های غیرمتعارف مسدود و امکان پرداخت های غیرمتعارف 

مستند به ضوابط و مقررات سلب خواهد شد.
7- گام بعدی تعیین معیار برخورد با پرداخت های غیر متعارف بود که با توجه 

به تفاوت هایی  که در بررسی وضعیت بود  شناسایی شد.
8- اقدام بعدی بررسی موارد گذشته و تصمیم گیری درباره آن ها بود .

9- با تصمیمات ذکر شده در بند )5(، مشکل وجود ضوابط و مقررات ناعادالنه 
نیز برطرف خواهد شد و شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون مسئولیت 
بررس��ی و تصمیم گیری در مورد حقوق و مزایا را به عهده دارد، موظف شد که 
ضمن بررسی کلیه نظام های پرداخت دستگاه های مشمول و غیرمشمول قانون 
مدیریت خدمات کشوری، نس��بت به هماهنگی پرداخت ها و عادالنه کردن آن 
اقدام نماید. از آن جایی که در س��ال 1395 پرداخت های بدون مجوز ش��ورای 
حقوق و دستمزد ممنوع اعالم شده است، کلیه دستگاه ها موظفند حتی اگر از 
مراجع قانونی متفاوتی برای تعیین حقوق و مزایا برخوردارند، پرداخت های خود 

را با این شورا هماهنگ نموده و موافقت آن را اخذ نمایند.
10- اقدام بعدی برای س��اماندهی وضعیت حقوق و مزایا برای  برقراری عدالت 
بیشتر در پرداخت ها و همچنین لحاظ نمودن کارآیی و اثربخشی نیروها در خلق 
ارزش، افزایش بهره وری و تمهید ضوابط قانونی مناسب با بهره گیری از تجارب 
پیشین و  بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری است که تاکنون به صورت 
آزمایشی اجرا شده است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در 
مدت یک ماه از این تاریخ نس��بت به بررس��ی کامل موضوع و ارائه پیش نویس 
اصالحی قانون مذکور برای  منظور نمودن در الیحه دائمی کردن قانون مدیریت 

خدمات کشوری به دولت اقدام  نماید.
11- طی س��الیانی که به تدریج پرداخت های غیرمتعارف در برخی دستگاه ها 
شکل گرفته است، هیچ یک از نهادهای نظارتی درون و برون قوه ای حساسیت 
کافی در ای��ن زمینه به خ��رج نداده اند، بنابرای��ن به نظر می رس��د که کارکرد 
دس��تگاه های نظارتی محل نقد است و با روشن ش��دن تصمیمات دولت از این 
پس بایستی نظارت هدفمند و هوش��مندانه تری بر این موضوع صورت گیرد و 
هریک از این دستگاه ها ضمن بررسی فرآیندهای داخلی خود نسبت به ترمیم 

انتشارگزارش جهانگیری خطاب به رییس جمهوری
در خصوص پرداخت های غیر متعارف 

آگهی دعوت مجمع عمومی
فرش دستباف شهرستان لنجان )زرین شهر و حومه( به شماره ثبت 36

هیئت مدیره شرکت

جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم ش��رکت راس ساعت 9 صبح روز 5 شنبه 
مورخه 1395/4/24 در محل شرکت تعاونی واقع در زرین شهر خیابان فردوسی 
تشکیل می گردد. لذا از اعضای محترم شرکت دعوت به عمل می آید با در دست 
داشتن کارت یا دفترچه عضویت و کارت ملی راس ساعت مقرر در محل شرکت 

حضور به هم رسانید یا وکیل خود را معرفی نمایید.
دستور جلسه:

1. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
2. طرح و تصوی��ب صورت های مالی س��ال 94 و گزارش آخرین رقم س��رمایه 

سهامداران
3. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس شرکت

کاستی هایی که موجب کاهش این حساسیت ها شده است، اقدام نمایند.
12- انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کاستی در نقش آفرینی 
سازمان امور اداری و استخدامی که به تدریج با ادغام در سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی سطح مداخله و اقدام آن کاهش یافت نیز مورد تاکید است و 
ضروری است ماموریت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت به واحدی 

مستقل با سطح سازمانی تاثیرگذاری محول شود.
13- بررسی اسناد پرداخت های غیرمتعارف در سطح نهادهای عمومی 

غیر وابسته به دولت حاکی اس��ت که این پدیده محدود به قوه 
مجریه نیس��ت و بنابراین ضرورت دارد اکنون که 

دولت تدبیر و امید پیش��گام این س��اماندهی 
شده و نتایج بررسی های خود را آشکار نموده 
اس��ت دیگر قوا و نهادهای فعال در س��طح 
کش��ور نیز در حیطه دس��تگاه های تحت 
مس��ئولیت خود اقدام نموده و نتایج آن را 
برای اطالع افکار عمومی و در پاسخ به این 

مطالبه اجتماعی منتشر نمایند.
14- اقدامات کمیته مورد اش��اره محدود به 
س��طح مدیران ارشد و بالواس��طه آنان بوده 
اس��ت و لذا ضرورت دارد بررسی و اقدام در 

سایر س��طوح س��ازمانی و بنگاهی 
به باالترین مقام مس��ئول دستگاه 
واگذار شود تا با هماهنگی سازمان 
مدیری��ت و برنامه ری��زی کش��ور 
در م��دت حداکث��ر یک م��اه و در 
چارچوب تصمیمات ذکر ش��ده در 
بندهای قبل اقدام و نتیجه آن 

را گزارش کنند.

تیم س��پاهان ب��ا کنار گذاش��تن 12 بازیک��ن و به خدمت 
 گرفت��ن 13 بازیکن جدید، خانه تکانی اساس��ی در تیمش

انجام داده اس��ت ک��ه هماهنگ کردن ای��ن بازیکنان، نیاز 
ب��ه زمان زی��ادی دارد و در ای��ن بین، نقش ه��واداران در 
حمای��ت این تیم بس��یار چش��مگیر اس��ت. تی��م فوتبال 
س��پاهان از اصفه��ان، در ای��ن فص��ل بیش��ترین تغییرات 
را نس��بت ب��ه دیگر تیم های لیگ برتر داش��ته اس��ت. آنها 

پ��س از عملک��رد ضعیف ش��ان در فصل گذش��ته، فورا به 
 س��راغ مرب��ی قهرمانی لی��گ رفتن��د و با عبداهلل ویس��ی
 به توافق رس��یدند. هنوز زمان رس��می نقل و انتقاالت لیگ

آغاز نش��ده بود که آنها با چند بازیکن توافق کردند. طالیی 
پوشان، یکی از پرکارترین تیم ها در نقل و انتقاالت بوده اند 
و تاکنون 13 بازیکن جدید را به خدمت گرفته اند؛ این در 

حالی است که باشگاه با ارائه لیست مازاد...

بیکاری دراصفهان 
بیداد می کند

امام جمعه موقت اصفهان:

باید عوامل پرداخت حقوق های 
نجومی شناسایی شوند

12

جشنواره فیلم کودک و نوجوان به اصفهان می آید؛

 احداث  8  سالن جدید  سینما  
در سال گذشته

6

زنان خیابانی کارتن خواب؛ 
فریادی بی صدا
درگوش جامعه

5

از شادی سینما برای 
موفقیت»فروشنده« تا به سوگ 

نشستن برای کیارستمی

6

تروریست های منطقه
دست نشانده سازمان های 

آمریکایی هستند

7

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R

رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران آکواریوم 
ناژوان اصفه��ان را یکی از مکان ه��ای تجمیع زیبایی 
خواند و گفت: این مکان با همه زیبایی اش انسان را به 
وجد می آورد ولی تنها بخش خیلی کوچکی از عظمت 
و شکوه الهی را به نمایش کشیده است.غالمعلی حداد 
عادل در بازدید از آکواریوم ناژوان ضمن ابراز خرسندی 

از احداث چنین مجموعه فاخر گردشگری...

زیبایی آکواریوم اصفهان 
انسان را به وجد می آورد

2 12

رابطه نزدیک نظ��ام پارلمانی با نظ��ام حزبی، تنها 
متوقف به ایام انتخابات نیس��ت؛ بلک��ه این رابطه 
آنگاه اهمیت��ی مضاعف می یابد که نوب��ت به بازی 
البیست ها در ساماندهی آرای پارلمانی می رسد. در 
ساختار سیاسی ایران، نظام حزبی قدرتمندی وجود 
ندارد و در نبود احزاب قدرتمن��د و فراگیر، فعالیت 

البی گرهای سیاسی در مجلس...

مرد البی های
مجلس دهم کیست؟

در فصل پیش رو:

13 ورودی و 12 خروجی؛ خانه تکانی اساسی در سپاهان

13
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مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری:
درآمد ماهانه 5 میلیونی
گدایان در اصفهان
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وب سایت خبری »عراق پرس« گزارش داد: »مقتدا صدر«، رهبر 
جریان »صدر« عراق، در گفت و گو با شبکه »الشرقیه نیوز« گفت: 
»اشخاصی که به سفارت کش��ورهای خارجی در منطقه امنیتی 
»س��بز« بغداد خس��ارتمی رس��انند، جزو هواداران جریان صدر 
محسوب نمی شوند و در قبال آن هم مسئولیتی نخواهد داشت.«

مقتدا صدر در ادامه و طی اظهارات بی سابقه ای درباره روابطش با 
ایران گفت: »رابطه من با ایران، یک رابطه مشخص و معین نیست 
و ایرانی ها به موضع مشخصی از من درباره مسئله ای دست پیدا 
نخواهند کرد.«  رهبر جریان صدر در ادامه مدعی شد: »ایران مثل 
ترکیه و عربستان، یک کشور همسایه است که همه این کشورها 
در اعزام انتحاری ها یا گروه های مس��لح،  در عراق دخالت های 

منفی دارند که این مسئله برای من قابل قبول نیست.«

ش��هردار منطقه ٢٢، خبر تخلیه دریاچه ش��هدای خلیج فارس را 
تکذیب کرد. قاسم موالیی گفت: یکی از شهروندان مستقر در حاشیه 
دریاچه شهدای خلیج فارس) چیتگر(، در تماسی با نیروی انتظامی 
اعالم کرد که متوجه شیء مشکوکی شده است. وی افزود: در مدت 
زمان کوتاهی، نیروهای انتظامی خود را به محوطه اعالم ش��ده از 
سوی این شهروند رساندند و شیء مورد نظر را بررسی کردند؛ ولی 
مورد خاصی مشاهده نشد. ش��هردار منطقه ٢٢ گفت: این مورد، 
در مدت زمان بسیار کوتاهی توس��ط ماموران بررسی شد و حتی 
بسیاری از ش��هروندان هم متوجه آن نش��دند. وی در پایان گفت: 
متاس��فانه در ش��بکه های اجتماعی در خصوص این مساله بسیار 

کوچک، اغراق و بزرگ نمایی بی مورد شد که جای تاسف دارد.
واکنش دفتر آیت اهلل هاش�می رفس�نجانی به انتشار 

اخبار کذب در اینستاگرام جعلی
دفتر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، در واکنش به انتشار برخی اخبار 
کذب در اینستاگرام جعلی تاکید کرد که رییس مجمع تشخیص 

مصلحت نظام، هیچ گونه صفحه ای در اینستاگرام ندارد.
متن پیام دفتر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به این شرح است:

»در پی درج برخی شایعات و اخبار کذب به نقل از آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی در صفحات جعلی اینستاگرام، ضمن تکذیب مجدد درج 
این گونه اخبار که صرفا با هدف سوء استفاده های سیاسی ساخته 
 و منتشر می ش��ود، برای چندمین بار متذکر می گردد که ایشان

هیچ گونه صفحه ای در اینس��تاگرام ندارند.« دفتر رییس مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام افزود: بدیهی است نقل و انتشار هرگونه 
خبر و نقل قول از ایشان، تنها از مجاری رسمی و قانونی دفتر یا اداره 

کل روابط عمومی ایشان رسمیت داشته و معتبر است.

داعش فیلم تبلیغات��ی تازه ای منتش��ر کرده که در آن س��اختار 
 خالف��ت خودخوان��ده داع��ش را نش��ان می ده��د که ب��ا وجود

شکست های متحمل شده ماه های اخیر، در مرزهای عراق و سوریه 
گسترده است و می گوید همچنان حکومت خود را حفظ می کند.

 به گ��زارش نامه نی��وز، نیوزویک نوش��ت: داعش فیل��م تبلیغاتی
تازه ای منتش��ر ک��رده که در آن، س��اختار خالف��ت خودخوانده 
داعش را نش��ان می دهد ک��ه با وجود شکس��ت ه��ای متحمل 
 ش��ده ماه های اخیر، در مرزهای عراق و س��وریه گسترده است و

می گوید همچنان حکومت خود را حفظ می کند.
این فیلم که از سوی بال رس��انه ای گروه تروریستی داعش به نام 
»الفرقان« منتشر ش��ده، یک ش��به نظامی از آمریکای شمالی را 
نش��ان می دهد که به زبان انگلیس��ی، متن فیلم را م��ی خواند. او 
درباره تاریخچه اس��الم و علت وجود این گ��روه صحبت می کند 
که بخش��ی از تبلیغات مرس��وم آن، برای جذب نیروهای بیشتر 
در کاروان جه��ادی »هایش« اس��ت. او درباره س��اختار این گروه 
در مناطق تح��ت کنترلش صحبت می کند که بغ��دادی در رأس 
آن ب��وده و مجلس ش��ورای این گروه ی��ا بدنه رهب��ری اش، پس 
 از آن و س��پس کمیته هیئت ها قرار م��ی گیرد ک��ه از بغدادی و

اس��تان های ادعایی آن ها در سراس��ر جهان حمای��ت می کنند. 
این فیلم نش��ان می دهد داع��ش، هیئتی وی��ژه اداره والیت های 
 دور دارد ک��ه ب��ه گفته راوی، مس��ئول نظ��ارت و مدیری��ت امور

اس��تان ه��ای بی��رون از ع��راق و س��وریه اس��ت. ای��ن فیلم که 
 همزمان با عید فطر منتش��ر ش��ده، می گوید: وظای��ف بغدادی،

آماده س��اختن نظامیان داعش، تقویت جبهه ه��ای مختلفی که 
داعش در آن می جنگد، دفاع از س��رزمین ها، حفظ و گس��ترش 
 برند اف��راط گرای خ��ود از اس��الم و اج��رای قانون ش��ریعت در

س��رزمین هایی که در تصرف خود دارد را ش��امل می شود. فیلم 
تبلیغاتی جدید درباره ساختار حکومت تروریستی ابوبکر البغدادی 

)داعش(: 35 استان داریم؛ خراسان یکی از آنهاست!
 کمیته هیئ��ت های داع��ش، مس��ئولیت نظ��ارت ب��ر ادارات و

کمیته های این گروه، والیت )اس��تان ها(، تح��ت حکومت والی 
)فرماندار( و دیوان ها )اداراتی ب��رای حفظ حقوق مردم( همچون 
اجرای مجازات های وحش��یانه را برای نقض قوانین بر عهده دارد. 
این گروه ادعا می کند در مجموع، 35 استان در سراسر جهان دارد 
که 19 استان در عراق و سوریه و 16 استان از جمله خراسان، خارج 

از سرزمین های تحت کنترل این گروه است.
این فیل��م، نظامی��ان و کودکان��ی را نش��ان می دهد ک��ه لباس 
 جنگ بر تن کرده و با پرچم س��یاه و س��فید این گروه در دس��ت،

شادی می کنند. مشخص نیست این فیلم در کجا فیلمبرداری شده؛ 
 اما همچون دیگر آثار تبلیغاتی این گروه با تجهیزات بسیار باکیفیتی

گرفته شده است. این گروه مرتبا تالش می کند خالفت را همچون 
یک دولت رسمی نشان دهد که بر خالف یک سازمان افراطی، دارای 
نظام اداری اس��ت که جنبه های مختلف زندگ��ی را در این دولت 

ادعایی، مدیریت می کند.

رابطه نزدیک نظام پارلمانی با نظ��ام حزبی، تنها متوقف به 
ایام انتخابات نیست؛ بلکه این رابطه آنگاه اهمیتی مضاعف 
می یابد که نوبت به بازی البیس��ت ها در س��اماندهی آرای 

پارلمانی می رسد.
در ساختار سیاسی ایران، نظام حزبی قدرتمندی وجود ندارد 
و در نبود اح��زاب قدرتمند و فراگی��ر، فعالیت البی گرهای 
سیاسی در مجلس نیز شفاف نیست؛ ولی این به معنای نبود 

البی های جناحی در ساختمان بهارستان نیست. 
در ادوار مختل��ف مجلس، ش��اهد حض��ور چهره هایی در 
پارلمان بوده ایم که می توان آنها را چهره ش��ناخته ش��ده 
البی گری پارلمانی در کشورمان به شمار آورد؛ همان ها که 
نقش رابط میان مجلس و گروه های پیدا و پنهان را در سپهر 
سیاست برعهده داشته و نوعی واس��طه گری تشکیالتی را 

نمایندگی می کنند.
البیس�ت های نهض�ت آزادی؛ رودر روی ناطق، 

روحانی و هاشمی
»البی گری پارلمانی« از همان آغاز تشکیل مجلس شورای 
اسالمی ش��کل گرفت. در دوره نخس��ت مجلس، به دلیل 
نبود مرزبندی های دقیق سیاس��ی، کمی طول کش��ید تا 
معانی راس��ت و چپ قوام یابد؛ اما حت��ی در همین مجلس 
نیز نمایندگان شاخصی حضور داش��تند که رابط پارلمان 
و گروه های سیاس��ی محس��وب می ش��دند. در این دوره، 
موضوعات مهمی چون آغاز جنگ هشت ساله، بحران ترور 
مسئوالن عالی کش��ور و رای عدم کفایت به رییس جمهور 
وقت، عمال جایی ب��رای البی گری های معم��ول در حوزه 

پارلمان باقی نگذاشته بود؛ با این حال، حضور تقریبی همه 
جریانات سیاس��ی در مجلس، برای چهره های نزدیک به هر 
جریان، فرصتی فراهم آورده بود تا با دیگر نمایندگان، البی 
کرده و اهداف سیاس��ی جریان سیاسی خاص خود را دنبال 

کنند.
از میان چهره های برجس��ته حاضر در مجلس اول، می توان 
از علی اکبر هاشمی رفسنجانی، حس��ن روحانی و علی اکبر 
ناطق نوری، به عنوان مهمترین نمایندگان نزدیک به حزب 
جمهوری اس��المی یاد کرد؛ حزبی که با حضور در »ائتالف 
بزرگ« انتخابات مجلس اول، اکثر کرسی های این دوره را در 
اختیار داشت. از سوی دیگر، چهره هایی چون یداهلل سحابی، 
مهدی ب��ازرگان و ابراهیم یزدی بودند ک��ه البی گران طیف 
نزدیک به نهضت آزادی و رابط میان گروه های بیرون مجلس 

و نمایندگان به شمار می آمدند.
نقش پررنگ هاشمی در البی های مجلس دوم

با حذف برخی جریانات و تقس��یم بندی های جدید موسوم 
به چپ و راس��ت در فضای سیاسی کش��ور، در مجلس دوم 
البی گری های سیاسی بیش��تر معطوف به جناح بندی های 
درون جریان انقالب��ی بود. در همین راس��تا، افزون بر نقش 
پررنگ هاش��می رفس��نجانی در البی گری ه��ای پارلمانی، 
همچنی��ن از مهدی کروب��ی و محمد یزدی، ن��واب رییس، 

می توان به عنوان البیست های مشهور مجلس دوم نام برد.
چپ های مجلس س�وم، جریان البی مجلس را در 

دست گرفتند
این البی گری ها که در مجلس س��وم، در اختیار جریان چپ 

بود، متمایل به جریان خط امام ش��د و چهره های برجسته 
چپ س��نتی چون مهدی کروبی، در صدر البیست های این 
دوره ق��رار گرفتند؛ هرچن��د نمی توان از نق��ش نمایندگان 
دیگری چون  هاش��می رفسنجانی و حس��ن روحانی در این 

دوره صرف نظر کرد.
وقتی معین و عبداهلل نوری به جمع مردان پرنفوذ 

پارلمان اضافه شدند
حکایت البی من های مجل��س چهارم، متف��اوت از مجلس 
سوم بود. در این مجلس، با حذف تقریبا کامل جریان چپ، 
بار دیگر فرصت به البی گرهای راس��ت گرایی چون حس��ن 
روحانی و محمدرضا باهنر رسید. روحانی که حتی در دوره 
غلبه تفکرات چپ گرا ب��ر مجلس، با تش��کیل مجمع عقال، 
نقش مهمی در بسیج نیروهای سیاس��ی در بیرون مجلس 
 داش��ت، در این دوره نیز رابط مجلس و گروه های سیاس��ی

به شمارمی رفت. 
همین وضعی��ت در مجلس پنج��م نیز تکرار ش��د؛ هرچند 
البی گرهای این دوره، طیف ت��ازه ای از محافظه کاران بودند 

که عمدتا نزدیک به دولت سازندگی محسوب می شدند. 
عبداهلل نوری، علی اکبر ناط��ق نوری، مصطفی معین و فائزه 
 هاشمی، در این دوره مجلس در البی میان جریانات سیاسی 

بیرون و درون مجلس، نقش مهمی را عهده دار بودند.
الب�ی گری های حدادع�ادل در روزه�ای انزوای 

اصولگرایان در مجلس
با به قدرت رس��یدن اص��الح طلبان در مجلس شش��م، این 
ب��ار چهره هایی چون محمدرض��ا خاتمی که ب��رادر رییس 

جمهور وقت بود، فرصت یافت تا به عنوان چهره برجس��ته 
جبهه مش��ارکت، جریان البی گری پارلمان��ی را در اختیار 
بگیرد. مهدی کروبی و حداد عادل نیز رابطی میان مجلس و 
طیف های دیگر سیاسی بیرون مجلس بودند؛ اما فراکسیون 
پرتعداد مشارکت در پارلمان دوره شش��م، فرصتی را برای 
چهره های نزدیک ب��ه این حزب فراهم ک��رده بود تا فضای 

پارلمان را مدیریت کنند.
مجالسی با البی گرهای یکدست اصولگرا

 ب��ا تحوالت سیاس��ی مرتب��ط با پای��ان دوره شش��م که به
رد صالحی��ت جم��ع زی��ادی از نمایندگان اص��الح طلب 
 انجامید، در این دوره، نقش البیست های راست گرا بار دیگر

برجس��ته ش��د و این بار، جریان موس��وم به آبادگ��ران، در 
رایزنی های پارلمانی دست برتر را در اختیار داشتند.

 در این دوره بود که گوشه نش��ینان مجلس ششم، همچون 
غالمعل��ی حدادع��ادل و حمیدرض��ا حاج��ی بابای��ی، در 
کنار چهره ه��ای دیگری چ��ون علیرضا زاکانی توانس��تند 
البی من های برجس��ته پارلم��ان نام بگیرند؛گرچ��ه باز هم 
نمی توان از کن��ار ن��ام محمدرضاباهنر در ای��ن مجلس به 

سادگی عبور کرد.
چهره هایی چون محمد خوش چهره و افروغ نیز در مقاطعی، 
به خوب��ی نقش نماینده پرنف��وذ در پارلم��ان را ایفا کردند. 
در مجالس هش��تم و نهم نیز اگرچه همچنان اصولگرایان، 
اکثریت پارلمان را در اختیار داشتند، اما البی گرهای اصلی 
مجلس، نه حدادعادل ی��ا حاجی بابایی، بلک��ه چهره هایی 
ت��ازه نفس تر چ��ون عل��ی الریجان��ی بودند که ب��ه کمک 
 محمدرضا باهنر و حس��ن ابوترابی ف��رد، در دوران پرتنش

ریاس��ت جمهوری محمود احمدی نژاد، ت��الش می کردند 
همچنان موازنه سیاسی را در پارلمان حفظ کنند.

به ای��ن ترتیب میراث البی گ��ری در نظ��ام پارلمانی ایران، 
درحالی به نمایندگان دوره دهم رس��یده ک��ه در این دوره، 
نه خب��ری از ژنرال های تهرانی اصولگرا هس��ت و نه نامی از 
چهره های برجس��ته اصالح طلب؛ اصولگرایان سرش��ناس 
 تهران��ی رای نیاوردن��د و عمده ب��زرگان اص��الح طلب هم

رد صالحیت شدند. 
همین امر، وظیفه البی گری پارلمانی را به دوش چهره هایی 
 چ��ون محمدرض��ا ع��ارف و عل��ی الریجانی گذاش��ته که

گفته می ش��ود اول��ی، چن��دان روحی��ه البی گ��ری ندارد 
و دوم��ی نیز در جل��ب نظر برخ��ی تندروه��ای اصولگرای 
بیرون از مجلس، دچار چالش اس��ت؛ هرچند هنوز می توان 
 الریجان��ی را بزرگترین البی گر مجلس دهم دانس��ت که با

ائتالف های هوش��مندانه درون پارلمانی، توانسته به آرای 
پراکنده اصولگرایان در بهارستان انسجام بخشد.

 اگر مجلس دهمی ه��ا بپذیرند که نیاز به پارلمان در س��ایه 
دارند، آنگاه با کمی اغماض می توان منتظر فعالیت بیش��تر 
البی گرهایی چون کاظم جاللی و غالمرضا تاجگردون بود؛ 
 اما اگر این امر از س��وی ه��ر دو جناح، نادیده گرفته ش��ود،

آنوق��ت البی گری ه��ا، احتم��اال معط��وف ب��ه برخ��ی 
گله گذاری های مطبوعاتی خواهد بود و بس.

اظهارات بی سابقه »مقتدا صدر« 
درباره ایران قابل قبول نیست

ماجرای بمب گذاری در دریاچه 
شهدای خلیج فارس چه بود؟

داعش: 35 استان داریم؛ 
خراسان یکی از آنهاست!

بازتاب

بین الملل

حجت االس��الم س��ید حس��ن خمینی: م��ن هیچ ک��دام از 
 جریانات داخل ایران را به مخالفت با امام و اندیش��ه ایش��ان

متهم نمی کنم؛ البته قرائت های مختلفی وجود دارد و همین 
امر نیز نقطه قوت اندیشه های امام است. تولیت آستان مقدس 
امام خمینی)ره( گفت: ارتباطات ای��ران و آمریکا طبیعتا در 
محدوده برجام بوده و البته همیش��ه نگاه ما به آمریکایی ها، 

بسته به رفتار آنهاست.
حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی، در گفت و گو 
با شبکه تلویزیونی جیو پاکستان، به پرسش هایی در خصوص 
روابط ایران با کشورهای منطقه، پدیده گروه های تکفیری، 
بیداری اسالمی، انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا و... 
پاسخ داد. وی در این مصاحبه در پاسخ به پرسشی در خصوص 
نس��بت جناح های مختلف درون ایران با اندیشه امام گفت: 

من هیچ کدام از جریانات داخل ایران را ب��ه مخالفت با امام 
و اندیشه ایش��ان متهم نمی کنم؛ البته قرائت های مختلفی 
وجود دارد و همین امر نیز نقطه قوت اندیشه های امام است 
که ام��کان اجتهادها و قرائت های مختل��ف، درون آن وجود 

داشته باشد.
در بخش دیگری از این مصاحبه، خبرنگار ش��بکه تلویزیونی 
پاکس��تان می پرس��د: »امام خمینی)س( آمریکا را شیطان 
بزرگ می دانست. با توجه به کارهایی که آقای ظریف انجام 
می دهد، به نظر ش��ما سیاس��ت ایران در قبال آمریکا تغییر 

کرده است؟«
سید حس��ن خمینی در پاسخ به این س��وال گفت: فکر نمی 
 کنم آق��ای ظریف تا به حال تالش��ی برای رواب��ط دو جانبه

داشته باشند. بحث برجام که سیاست کلی جمهوری اسالمی 
بود، انجام شد؛ ارتباطات ما هم طبیعتا در محدوده برجام بوده 
اس��ت. البته همیش��ه نگاه ما به آمریکایی ها، بسته به رفتار 
آنهاست. پایگاه خبری جماران اعالم کرده است مشروح این 
مصاحبه، متعاقبا منتشر می شود. حجت االسالم والمسلمین 
سید حس��ین خمینی، در روز عید س��عید فطر، برای بازدید 
از دانش��گاه امام خمینی به پاکستان س��فر کرد. یادگار امام 
در جریان این س��فر، با جمعی از علما و روحانیون شیعه در 
دانش��گاه امام خمینی کراچ��ی دیدار و با آن��ان در خصوص 

مسائل منطقه و جهان اسالم تبادل نظر کرد.

 اکثریت جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، تدابیر تازه ای را با 
هدف مسدود کردن فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ به ایران 
تصویب کرده است. نمایندگان مجلس آمریکا، بعد از ظهر پنجشنبه 
طی یک رای گیری ش��فاهی، دو متمم در این زمینه را که به الیحه 

بودجه خدمات مالی پیوست شده بود، تصویب کردند.
دولت ب��اراک اوباما، رییس جمه��ور آمریکا، گفته اس��ت هرگونه 
مصوبه ای را که باعث تضعیف توافق اتمی با ایران شود، وتو خواهد 
کرد. ایران ماه قبل رس��ما تایید کرد که برای خریداری هواپیما، با 

بوئینگ به توافق رسیده است.
پیتر روس��کام، نماینده اه��ل ایلینوی که تهیه کنن��ده این متمم 
 ها ب��ود، گفت ک��ه ای��ن هواپیماهای مس��افربری ممکن اس��ت

مورد استفاده سپاه پاسداران ایران قرار گیرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، او گفت:  »دادن این نوع هواپیماها به رژیم 
ایران که هنوز بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان است، به 
این معنی اس��ت که کاالیی در اختیار آنها می گذاریم که می تواند 

برای مقاصد نظامی استفاده شود.«
او ادعا کرد م��ی توان هواپیماه��ای بوئینگ را ط��وری بازطراحی 
 کرد که 1۰۰ موش��ک بالس��تیک یا 15 هزار گلول��ه آر.پی.جی را

حمل کنند. یک مدیر بوئینگ، ماه پیش گفته بود که دولت اوباما، 
اجرای توافق اتمی را برای امنیت ملی، بس��یار مهم می داند. توافق 
با بوئینگ اگر عملی شود، به دلیل توافق اتمی )برجام( امکان پذیر 
خواهد بود. ایران و قدرت ها نزدیک به یک سال قبل، روز 1۴ ژوئیه 

٢۰15، در خصوص مهار برنامه اتمی ایران در قبال رفع تحریم های 
هسته ای، به توافق رسیده بودند که از ژانویه گذشته به اجرا درآمد.

به گزارش آسوش��یتدپرس، خوزه س��رانو، نماین��ده دمکرات اهل 
نیویورک در مخالفت ب��ا این متمم ها گفت ک��ه هدف جمهوری، 
خواه��ان تعضیف برجام اس��ت. علی عاب��دزاده، رییس س��ازمان 
هواپیمایی کش��وری، روز 19 ژوئن تعداد هواپیماهای مورد توافق 
را »1۰۰ هواپیما« اعالم کرد و گفت که شرکت بوئینگ درخواست 
رسمی خود را برای کسب مجوز نهایی فروش هواپیما، به خزانه داری 
آمریکا ارائه کرده و قرار است پس از کسب این مجوز، متن قرارداد 

نهایی بین دو طرف منعقد شود.
گزارش شده که اگر طرح تازه در کنگره، تبدیل به قانون شود) یعنی 
رییس جمهور آمریکا آن را امضا کند(، می تواند بر سایر شرکت هایی 
اثر بگذارد که قصد ف��روش هواپیما به ای��ران را دارند؛ چون تقریبا 
همه جت های امروزی، حاوی بیش از 1۰ درصد قطعات آمریکایی 

هستند؛ بنابراین به مجوز صادراتی آمریکا نیاز دارند.
ایران ق��راردادی برای خری��داری 1۰۰ فروند هواپیم��ای اروپایی 
ایرباس امضا کرده؛ اما ایرب��اس می گوید اجرای این قرارداد، کندتر 
از حد انتظار پیش می رود. آن ق��رارداد هم نیازمند مجوز صادراتی 
از آمریکاست. به گزارش رویترز، براس��اس تفاهمی که میان ایران 
و بوئینگ امضا ش��ده، قرار اس��ت ایران ۸۰ هواپیم��ا را بخرد و ٢9 
هواپیمای دیگر را با حمایت بوئینگ، اجاره )لیسینگ( کند و تحویل 

آنها قرار است از ٢۰1۷ شروع شود و تا ٢۰٢5 ادامه یابد.

در گفت و گو با شبکه تلویزیونی جیو پاکستان؛

سیدحسن خمینی: ظریف، برای برقراری رابطه با آمریکا تالشی نکرد
مصوبه کنگره آمریکا برای ممنوعیت فروش بوئینگ به ایران؛ 

 اوباما: وتو می کنم!

پایان ٢۰15 برای ترکیه بدین شکل بود: آنکارا هیچ س��فیری در سوریه، اسرائیل و مصر 
نداشت؛ باید فرس��تادگان خود را در مس��کو و عراق، به دفعات، برای تنش های دوجانبه 
فرا م��ی خواند؛ از ت��رس اقدامات تالف��ی جویانه روس ها نمی توانس��ت کش��تی هایش 
 را وارد دریای س��یاه کند ی��ا هواپیماهایش را بر فراز مرزهای س��وریه به پ��رواز درآورد؛

رابطه اش با ایران تحت تاثیر جنگ سوریه ضعیف شده بود و رابطه اش با آمریکا و اتحادیه 
اروپا، با دشواری های فزاینده ای رو به رو بود.

به گزارش نامه نیوز، وب س��ایت ش��ورای روابط خارجی اروپا نوش��ت: پایان ٢۰15 برای 
ترکیه بدین ش��کل بود: آنکارا هیچ س��فیری در س��وریه، اس��رائیل و مصر نداشت؛ باید 
فرس��تادگان خود را در مس��کو و عراق، به دفعات برای تنش های دوجانبه فرا می خواند؛ 
از ت��رس اقدامات تالف��ی جویانه روس ها نمی توانس��ت کش��تی های��ش را وارد دریای 
س��یاه کند یا هواپیماهایش را ب��ر فراز مرزهای س��وریه ب��ه پ��رواز درآورد؛ رابطه اش با 
 ایران تحت تاثیر جنگ س��وریه ضعیف ش��ده بود و رابطه اش با آمریکا و اتحادیه اروپا، با
دشواری های فزاینده ای روبرو بود. بر این اساس، ترکیه باید در اوضاع خود تغییری می داد.

در ان��زوای ترکیه در منطقه خودش در طول چند س��ال گذش��ته، مولفه های بس��یاری 
تاثیر داش��ت؛ ازجمله گس��ترش تاثیر درگی��ری های س��وریه، تنش ه��ای مذهبی در 
منطقه، چندقطبی ش��دن سیاس��ت داخل��ی ترکیه و بازخورد ش��دید اتکای بس��یار آن 
بر بهار عرب��ی؛ اما ش��ورش کرده��ا در ترکیه و حمای��ت آمری��کا و روس��یه از نیروهای 
 کرد س��وریه باعث ش��د ترکی��ه در ٢۰16، تغییری اساس��ی در سیاس��ت خارجی خود

ایجاد ک��رده و روابط خ��ود را با متح��دان قدیمی اش احی��ا کند. و ناگهان ی��ک روز این 
اتفاق افتاد: ترکیه در مدت کوتاهی اعالم کرد روابطش را ب��ا بازیگران اصلی منطقه احیا 

کرده که همه اش ب��ه روزهای آخر ماه ژوئن ختم ش��د. ترکیه بس��یار س��ریع تر از قطع 
روابط خود با روس��یه، پس از س��اقط ک��ردن جنگن��ده آن در نوامبر گذش��ته، به فاصله 
چش��م به هم زدنی یک هفته پس از نامه عذرخواه��ی اردوغان از پوتی��ن، روابط خود را 
با روس��یه احیا کرد؛ اما مس��ئله فقط همین نبود؛ عالوه بر روس��یه، آنکارا در هفته پیش 
اعالم کرد پس از ماه ها مذاکرات س��خت با اس��رائیل، روابط خودرا با آن احیا کرده است 
که پ��س از حمله نیروه��ای این رژیم به ن��اوگان، کمک ه��ای ترکیه به غ��زه در ٢۰1۰ 

قطع ش��ده بود. ترکیه چند س��اعت پیش از اعالم عادی س��ازی روابط با روس��یه، اعالم 
کرد به توافق مش��ابهی با اس��رائیل دس��ت پیدا کرده است. مس��ئوالن ترکیه همچنین 
در این هفت��ه اعالم کردند رواب��ط اقتصادی با مصر به زودی ممکن اس��ت از س��ر گرفته 
ش��ود.  تعجب برانگیزتر آنک��ه وزیر خارجه ترکی��ه، مولود چاووش اوغلو، هفته گذش��ته 
 پس از مالقات با طرف روس��ی خود، س��رگئی الوروف، در دریای س��یاه در شهر سوچی

اعالم کرد ب��رای دس��تیابی به  راه حل سیاس��ی ب��رای بحران س��وریه، آنکارا و مس��کو 
باید همکاری کنن��د.  این اظهارات نش��ان می ده��د ترکیه از موضع گذش��ته اش عقب 
 نشسته که اعتقاد داش��ت صلح در س��وریه، نیازمند تغییر دولت س��وریه است. سخن از
 عادی س��ازی روابط با دولت اس��د بس��یار زود اس��ت؛ اما ناظران اش��اره داش��ته اند که
 رییس جمه��ور ترکی��ه، دیگ��ر ن��ه از اس��د و دول��ت او در س��خنرانی هایش ب��ه بدی

یاد می کند و نه برای توافقات آتی سوریه شرطی می گذارد.  جالب آن است که بازگشت 
به سیاس��ت »به صفر رس��اندن مش��کالت با همس��ایگان« زمانی رخ می دهد که طراح 
اصلی این سیاست، داوود اغلو، نخست وزیر س��ابق ترکیه، از دولت این کشور خارج شده 
است.  نخست وزیر جدید ترکیه در اولین سخنرانی خود در پارلمان ترکیه می گفت: »ما 
دوستانمان را افزایش داده و دشمنانمان را کاهش می دهیم.  این رویکرد سیاسی عجیبی 
نیست؛ اما تغییر اساسی در سیاس��ت های ترکیه را نش��ان می دهد. از آن زمان اوضاع به 
 سرعت تغییر کرده. این روزها توجه اصلی سیاست خارجی ترکیه، دیگر دولت نبوده و به

ریاست جمهوری توجه دارد. با این حال رابطه خوب ییلدیریم و ادامه محبوبیت اردوغان 
در میان پایگاه محافظه کارش، همه به تغییر آرام سیاست هایی کمک کرده که ترکیه را 

درمانده و در منطقه ای آشوب زده، منزوی کرده بود.

ترکیه درمانده!
چرا اردوغان به طور ناگهانی با روسیه و اسرائیل آشتی کرد و دیگر از بشار اسد بد نمی گوید؟

البی گرهای پارلمان در ادوار مجلس؛ از ناطق و باهنر تا یزدی و سحابی

مرد البی های مجلس دهم کیست؟
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اخبارکوتاه خبر

هفت سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری می گذرد و بانک ها 
از هرگونه افزایش حقوق مندرج در قانون خدمات کش��وری بی نصیب 
مانده اند.  دبیر کل مجمع اسالمی کارکنان بانک ها در نامه ای به معاون 
اول رییس جمهور نوشت: هفت س��ال از اجرای قانون مدیریت خدمات 
کش��وری می گذرد و بانک ها از هرگونه افزایش حقوق مندرج در قانون 

خدمات کشوری بی نصیب مانده اند.
ابراهیم حکیم فعال دبیر کل مجمع اسالمی کارکنان  بانک ها در نامه ای 
به اس��حاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور  نوشت: همان گونه که 
اش��راف دارید، مدت زمان هفت سال از  اجرایی ش��دن قانون مدیریت 
خدمات کش��وری می گذرد و هنوز بانک ها  عمال هیچ گونه آیین  نامه ای 
در این باره نداشته و از هرگونه افزایش حقوق مندرج در قانون خدمات 

کشوری بی نصیب  مانده اند.
بی توجهی و قصور برخی از مسئوالن و مدیران باعث این تاخیر شده که 
در نهایت به دلیل عدم ش��فافیت و مدون نبودن آیین نامه  خاص، تعداد 
معدودی مدیر فرصت طلب از این فضای ابهام آلود، سوء استفاده کرده و 

ماجرای فیش های حقوقی را پدید  آوردند.
 در ط��ی ای��ن م��دت، کارکن��ان نجی��ب و زحمت ک��ش بان��ک ها در 
س��خت ترین ش��رایط ج��وی و روح��ی و روان��ی، ام��ور محول��ه را با 
 باالترین دق��ت و راندمان انج��ام داده اند، اکنون س��زاوار نیس��ت وزیر

 امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه شماره 60424 مورخ 95/4/6اعطای 
هرگونه تسهیالت رفاهی کارکنان را ممنوع نماید.

جن��اب آق��ای جهانگی��ری، کارکن��ان صدی��ق بان��ک ه��ا از 
 حضرتعال��ی تقاض��ا دارن��د، ضم��ن برخ��ورد قاط��ع ب��ا متخلف��ان و 
سوءاستفاده کنندگان از بیت المال که تعداد بسیار اندکی از مدیران شبکه 
بانکی هستند؛ دستور فرمایید از سطحی نگری و تصمیم گیری  شتابزده 
پرهیز ش��ده و با درایت و تدبیر همیش��گی دول��ت، در تصمیمات اخیر 
تجدیدنظرصورت گیرد. امید اس��ت با تدبیر و خرد جمعی و با مشارکت 
نمایندگان مصلح و منصف  کارکنان بانک ها در تصمیم گیری های مشابه، 
ضمن استقرار خود انتظامی در ش��بکه بانکی، زمینه الزم برای  ارتقای 
انگیزه کارکن��ان در خدمت رس��انی، امید به آینده کاری و رس��یدن به 
منویات مقام معظم رهبری در مورد مردمی کردن اقتصاد در سال مزین 

به اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نیز فراهم شود.

رویترز اعالم کرد:کش��ورهای اروپایی از ایران و 4 کش��ور روسیه، برزیل، 
صربس��تان و اوکراین به اتهام دامپینگ آهن و ف��والد در بازارهای جهانی 
شکایت کردند.  به دنبال شکایت تعدادی از رقبای کشورهای اروپایی، هیئت 
اروپایی بررسی می کند که آیا روسیه، برزیل، ایران، صربستان و اوکراین آهن 

و فوالد و آلیاژهای آن را ارزان روانه بازار می کنند یا نه.
هیئت بررسی اروپا اعالم کرد کار بررسی از روز سه شنبه آغاز شده که  از اول 
جوالی 2015 تا آخر ژوئن 2016 را بررسی خواهد کرد؛ به این شرکت ها 
15 روز مهلت داده شده تا درباره جزییات این مسئله با اتحادیه اروپا صحبت 
 کنند. اتحادیه فوالد اروپ��ا معروف به یوروفر که اعض��ای آنها یک چهارم 
تولید کنندگان محصوالت فوالد و آهن اتحادیه اروپا را شامل می شود در 
شکایت برای بررسی این مسئله دست داشته اند. هیئت بررسی اروپایی اعالم 
کرد: شاکیان، ش��واهدی را مبنی بر این که واردات این محصوالت از این 
کشورها شرایط دشواری را رقم زده است جمع آوری کرده اند.اتحادیه اروپا 
اکنون 10 پرونده ضد دامپینگی درباره محصوالت فوالد دارد. این اتحادیه 
عوارضی را  برای واردات این گونه محصوالت  درصورتی که زیر قیمت بازار 

به فروش رود و به رقبای اروپایی آسیب وارد کند، در نظر می گیرد.

هزینه تفریح یک خانوار 4 نفره در س��ال 93 به طور متوس��ط ساالنه یک 
میلیون و 472 هزار تومان بوده  اس��ت. اما میان هزینه تفریح دهک های 
درآمدی اختالف زیادی وجود دارد. به گونه ای که هزینه تفریح دهک دهم 
51 برابر دهک اول درآمدی است.اگرچه در آمارهای بانک مرکزی و مرکز 
آمار، آماری تحت عنوان هزینه تفریح و سرگرمی وجود ندارد اما احتماال 
می توان هزینه های تفریح  و امور فرهنگی و هتل و رس��توران را به عنوان 
هزینه تفریح در نظر گرفت. اما چ��ه تفاوتی میان هزینه تفریح دهک های 
درآمدی وجود دارد؟بر اساس گزارش آماری سال 93، دهک اول درآمدی 
ساالنه 106 هزار تومان و ماهانه 8 هزار تومان صرف تفریح و رستوران کرده 
است. هزینه دهک دوم هم تنها 226 هزار تومان ساالنه و 18 هزار تومان 
ماهانه بوده  است. این در حالی است که هزینه تفریح دهک دهم ساالنه 5 
میلیون و 407 هزار تومان و ماهانه 450 هزار تومان بوده است. به عبارتی 
هزینه تفریح دهک دهم 51 برابر دهک اول درآمدی جامعه اس��ت. نمای 
دیگری هم می توان ارائه داد. هزینه تفری��ح ماهانه یک خانوار دهک دهم 
برابر کل هزینه تفریح ساالنه یک خانوار دهک س��وم است. البته بررسی 
تفاوت درآمدی اولین و آخرین دهک درآمدی اختالف هزینه تفریح را هم 
به خوبی توجیه می کند. در سال 93،  اولین دهک درآمدی به طور متوسط 
سالی چهار میلیون و 500 هزار تومان درآمد داشته است  و دهک دهم که 
پردرآمدترین گروه است، ساالنه حدود 43 میلیون و 580 هزار تومان. یعنی 

فاصله درآمدی این دو دهک ساالنه 40 میلیون تومان است.

 مجمع اسالمی کارکنان بانک ها در نامه ای به معاون اول 
رییس جمهور؛

خبری بد برای کارمندان » بانک«
کشورهای اروپایی

از ایران شکایت کردند

دهک های درآمدی چقدر برای 
تفریح هزینه  می  کنند؟ 

yusefian.zayanderoud@gmail.com 

 در بازار ک��ه قدم م��ی زنی ب��ا کااله��ای متف��اوت و متنوعی
 روبه رو می شوی که درس��ت یا نادرست مربوط به شرکت های 
بزرگ صهیونیستی اس��ت که به راحتی به فروش می رسند. به 
گزارش سرویس اقتصادی »جام نی�وز«، بس��یاری از برندهای 
موجود در بازار مربوط به محصوالت ش��رکت های بزرگ و چند 
ملیتی صهیونیس��تی اس��ت که اتفاقا در بی��ن کاالهای عرضه 
شده در بازار کشورهای مس��لمان هم بسیار به چشم می خورد.

بر اس��اس این گزارش نام برندهای زیادی که در ب��ازار ایران و 
بس��یاری دیگر از کشورهای مس��لمان وجود دارد نشان دهنده 
عرضه کاالهای صهیونیس��تی در ب��ازار این کشورهاس��ت. به 
طور مثال در بازار کش��ور خودم��ان برندهایی وج��ود دارد که 
به گفته بس��یاری از کارشناس��ان و فعاالن این حوزه مربوط به 
شرکت های بزرگ صهیونیستی اس��ت و به صورت مستقیم و 
غیر مستقیم سود این ش��رکت ها را تضمین می کند. کاالهایی 
که نه در ایران بلکه بن��ا بر گزارش میدانی میزان، در بس��یاری 
 از کشورهای اس��المی به راحتی عرضه می ش��وند. برای مثال 
می توان به نام برندهای زیر اش��اره کرد که صحبت های زیادی 
مبنی بر صاحبان صهیونیس��تی این ش��رکت ها از رسانه های 

مختلف داخلی و خارجی به گوش می رسد.
NOKIA شرکت نوکیا

این شرکت حضور خود در اس��راییل را با یک س��رمایه گذاری 

500میلیارد دالری در س��ال 1379 آغاز کرد و بخش عمده  این 
سرمایه در اختیار شرکت های اس��راییلی قرار گرفت. نوکیا چند 
مجتمع تحقیقاتی و صنعتی را در سرزمین های اشغالی راه اندازی 
کرد  و بخشی از فرآیند طراحی و تولید محصوالتی مانند باتری 

گوشی های تلفن همراه در این مجتمع ها انجام می شود.
Intel corp شرکت اینتل

اینتل یک واحد توس��عه  خود را در س��ال 1353 در حیفا و یک 
مجتمع تولید ریزپردازنده را در سال 1364 در قدس بنا نهاد. این 
واحدها نخستین مراکزی بودند که این شرکت خارج از مرزهای 

ایاالت متحده ایجاد کرده بود.
IBM شرکت آی بی ام

شرکت آی بی ام یک سال پس از اعالم تش��کیل دولت اسراییل 
نخستین سرمایه گذاری هایش را در سرزمین های اشغالی شروع 
کرد و در سال 1381، به پاس نیم قرن خدمات چشمگیرش به 
این دولت، جایزه  سفیر را از ش��یمون پرز )نخست وزیر پیشین 

اسراییل( دریافت نمود.
Timberland شرکت تیمبرلند

جفری س��وارتز مدیرعامل و رییس هیئت  مدیرهای شرکت در 

پایان یک س��فر چهارروزه به سرزمین های اش��غالی، در گفتگو 
با نش��ریه  یهودی جروزالم پس��ت تاکید کرد که اس��راییل باید 
پیامش را به گوش جهانیان برساند.ش��رکت تیمبرلند بیش از 
بیست فروشگاه در س��رزمین های اش��غالی دایر کرده و یکی از 
تولیدکنندگان پوتین های س��ربازان ارتش رژیم اشغالگر قدس 

است.
Coca Cola شرکت کوکا کوال

وزارت خارجه  رژیم اش��غالگر قدس در روزنگاری که برای سال 
1345 منتش��ر کرد، ش��ش واقعه را حیاتی خواند که  مخالفت 
صریح شرکت کوکاکوال با تحریم اس��راییل از سوی کشورهای 
 اسالمی یکی از این وقایع است. نشان های وابسته: کوکاکوال، فانتا،

 آب معدنی داسانی، خوشگوارکوکا، خوشگوار پرتقالی
Time Warner شرکت تایم وارنر

همان گونه که از نامش پیداست، این شرکت نتیجه  پیوستن چند 
شرکت رسانه ای آمریکایی به یکدیگر است. شرکت هایی همچون 
برادران وارن��ر، تایم و AOL که هرکدام در رش��ته  خود یکی از 
بزرگترین ها بودند.تایم وارنر جایزه  جوبیلی را به پاس پشتیبانی 
طوالنی و همه جانبه از اسراییل، از بنیامین نتانیاهو )نخست وزیر 

پیشین این رژیم( دریافت کرده است.
Babylon Ltd شرکت بابیلون

شرکت س��ازنده و ناش��ر فرهنگنامه  بابل )که به اشتباه بابیلون 
خوانده می ش��ود؛ در حالی که بابیلون برگردان انگلیس��ی واژه  

بابل است( که این روزها نام کمابیش شناخته شده ای است، در 
سال 1375 در سرزمین های اش��غالی تاسیس شد. این شرکت 
هم اکنون با به کارگیری حدود هش��تاد نفر، دفاتری در اسراییل 

و آلمان دارد.
WaltDisney شرکت والت دیسنی

شرکت سرمایه گذاری خانواده  دیس��نی، بیش از پانصدمیلیارد 
تومان در سرزمین های اشغالی س��رمایه گذاری کرده است. این 
ش��رکت اعالم کرده که می خواهد فعالیت اقتصادی جدیدی را 
آغاز کند که حجم آن دس��ت کم دویست و پنجاه میلیارد تومان 
اس��ت . ش��رکت نیوز یکی از بزرگترین مجموعه های رسانه ای 
دنیاس��ت که بیش از 175 روزنامه و ده ها ش��بکه  تلویزیونی و 
رادیویی را در اختیار دارد. روپرت مرداخ، مالک این غول رسانه ای 
که به گورکن کثیف مشهور است، به تازگی سرمایه گذاری های 

سنگینی را در سرزمین های اشغالی آغاز کرده است.
Sara Lee شرکت سارالی

س��ارالی بزرگترین تولیدکننده  پوش��اک دنیاست. این شرکت 
مالک بیش از چهل درصد سهام ش��رکت دلتاجلیل )بزرگترین 
تولیدکننده  پوشاک اس��راییل( و مهم ترین شریک تجاری آن 
است. تولیدات این شرکت با عناوین و نش��ان های مختلفی در 

کشورهای مختلف به فروش می رسد.
DELTA GALIL شرکت دلتا جلیل

داو التمن یکی از دوس��تان نزدیک ایهود باراک )نخس��ت وزیر 
پیشین اسراییل( است. او دلتاجلیل را در سال 1354 در اسراییل 
بنا نهاد و هم اکنون مهم ترین سهام دار و مدیر آن است. سارالی 
)بزرگترین شرکت تولیدکننده  پوش��اک دنیا( دومین سهام دار 
دلتا و شریک اصلی آن محسوب می شود. هوارد شولتز مدیرعامل 
شرکت، از سوی یکی از موسس��ات یهودی به عنوان »پشتیبان 
صهیون« مورد تقدی��ر قرار گرفت. یکی از مقام��ات وزارت امور 
خارجه  رژیم صهیونیستی نیز فعالیت یهودیان ثروتمندی چون 

شولتز را یکی از عوامل موفقیت تبلیغاتی اسراییل می داند.
L’OREAL شرکت اوریل

اسراییل مرکز منطقه ای این شرکت در جنوب غربی آسیاست. 
کنگره  یهودیان آمریکا در بیانیه ای خشنودی خود را از پشتیبانی 

شرکت L’oreal از دولت اسراییل اعالم کرده است.
Nestle شرکت نستله

شرکت نستله که بزرگترین تولیدکننده  مواد غذایی دنیا محسوب 
می شود، به پاس خدماتش به رژیم اشغالگر قدس، جایزه  جوبیلی 
را از نتانیاهو )نخست وزیر وقت اسراییل( گرفته است. این شرکت 
بیش از دویست  میلیارد تومان در اسراییل سرمایه گذاری کرده و 

در مقابل این خوش خدمتی، ساالنه حدود بیست و چهارمیلیارد 
تومان کمک مالی از ایاالت متحده دریافت می کند. نشان های 
وابسته: نسکافه، کافی میت، نان، سرالک، مگی. آنچه مسلم است 
مصرف این کاالها می تواند طول عمر اسراییل را افزایش دهد و 
زمینه را برای افزایش بودجه های نظامی  این رژیم غاصب فراهم 
کند. سوال اینجاست که ما چقدر می توانیم با تحریم این کاالها 
جلوی بزرگ شدن این غده سرطانی را بگیریم و مسئولین چگونه  

می توانند سد راه ورود این کاالها شوند؟

استفاده از س��وخت های فسیلی نظیر گازوییل، نفت 
کوره و مازوت در نی��روگاه های مولد برق باعث ایجاد 
ترکیبات گازی آلوده می شود که این ترکیبات عالوه 
بر تهدید سالمت و جان انسان ها و سایر موجودات به 
اجزای بناهای تاریخی، کاغذ و البسه آسیب رسانده، 
حتی نقاشی ساختمان ها را نیز از بین می برد و باعث 
از بین رفتن س��بزینه برگ و گلبرگ ه��ای گیاهان 

می شود.
 از سال 1394 در پی جایگزینی گاز طبیعی با مازوت 
و دیگر سوخت های فسیلی در دو نیروگاه اصفهان و 
شهید محمد منتظری با حدود 4 میلیارد مترمکعب 
از ورود چندی��ن هزار ت��ن ترکیبات مخ��رب به هوا 

جلوگیری شد.
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان، با اشاره به 
گازرس��انی بی وقفه به نی��روگاه های اس��تان، اظهار 
 داشت: استفاده از این سوخت پاک، نعمت و  فرصت

 ارزشمند ی  برای استان اس��ت، چرا که این سوخت 
تاثیر بس��زایی در تولید انرژی ب��رق و از آن مهم تردر 

کاهش آلودگی هوا دارد.
س��ید مصطفی علوی خاطرنش��ان کرد: ب��ا توجه به 
مصرف س��االنه بی��ش از 7 میلیارد مت��ر مکعب گاز 
در نیروگاه های اس��تان، در نیروگاه 1200 مگاواتی 
شهید محمد منتظری که به عنوان بزرگترین نیروگاه 
استان به شمار می رود روزانه حدود  8 تا 10میلیون 

 متر مکعب گاز مصرف می شود و از خردادماه 1392
 تا کنون سوخت مازوت در این نیروگاه به طور کامل 
حذف شده و گازرسانی به آن به صورت مستمرانجام 

شده است.
وی با اش��اره به آخری��ن  اعم��ال محدودیت مصرف 
گاز در نی��روگاه 950مگاوات��ی چهلس��تون از دوم 
فروردین ماه س��ال جاری گفت: از این تاریخ تا کنون 
بیش از 388 میلی��ارد و 197 میلیون متر مکعب گاز 
 طبیعی جایگزین س��وخت مازوت در ای��ن نیروگاه 

شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به این که 
اعمال محدودیت در نیروگاه ها در فصول سرد سال که  
مصارف در بخش خانگی نسبت به سایر بخش ها باالتر 
می رود، برای جلوگیری از افت فشار انجام می گیرد 
افزود: در فصول گرم سال مصرف گاز در بخش صنعت 
و نیروگاه ها  46 درصد از حجم ساالنه  20 میلیارد متر 
مکعب گاز توزیعی در سطح استان را تشکیل می دهد.  
علوی همچنین در خصوص نی��روگاه 780 مگاواتی 
اصفهان )اسالم آباد(، بیان داش��ت: در این نیروگاه از 
11بهمن ماه سال 93 تاکنون گازرسانی بی وقفه ادامه 
داشته و طی 5 ماه گذشته بیش از 567 میلیارد و 151 
میلیون متر مکعب گاز طبیع��ی تحویل و به مصرف 

رسیده است.
وی، متوس��ط مصرف روزان��ه گاز در نی��روگاه 400 

مگاواتی زواره را که از نظ��ر تولید برق در رتبه چهارم 
استان قرار دارد حدود یک میلیون متر مکعب عنوان 
کرد و گفت: در راستای صیانت از محیط زیست و رشد 
تولید و صنعت، گازرسانی به نیروگاه از 17 دی ماه سال 
گذشته به صورت مستمر و بی وقفه ادامه داشته و از 
این تاریخ تا کنون بیش از 312میلیون متر مکعب گاز 

طبیعی در این نیروگاه مصرف شده است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در ادامه با تاکید 
بر مصرف بهینه گاز، افزود: گاز طبیعی یک س��وخت 
پاک، ایمن و استراتژیک در کش��ور است که نیازمند 
مدیریت مصرف بوده و در ص��ورت همکاری و اعمال 
تدابیر صحیح مشترکین خانگی و تجاری و صاحبان 
 صنایع، در جه��ت مصرف بهین��ه گاز و اس��تفاده از 
دستگاه های گازس��وز با راندمان باال، می توان بخش 
عظیمی از ای��ن انرژی ارزش��مند را ک��ه 70 درصد 
سبد سوخت کشور را شامل می ش��ود و از طرفی به 
عنوان موتور محرکه اقتصاد کش��ور به شمار می رود 
 حفظ و نگهداری نموده و نس��ل های آین��ده را  از آن

 بهره مند کرد. وی با تاکید بر اینکه مشترکین استان 
در بخش های مختلف خانگی، تجاری و صنعتی بیش 
از یک میلیون و 600هزار مش��ترک هستند از آن ها  
خواست تا عالوه بر مصرف بهینه گاز و رعایت مسائل 
ایمنی در پرداخت گازبها در موعد مقرر اقدام تا شرکت 

را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند.

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: آمار 
بیکاری در اس��تان اصفهان بیداد می کند و حتی 
 این  آمار در مقایسه با میانگین کشوری نیز بسیار 
باال ست چنانچه در برخی از شهرستان های استان 

چند برابر میانگین کشوری است.
سید ناصر موسوی الرگانی گفت: طی هفته جاری 
مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان دو جلس��ه را 
برگزار کرد و طی آن آیین نام��ه مجمع تصویب و 

هیئت رییسه دائم انتخاب شدند.
وی اف��زود: در جلس��ه روز دوش��نبه مجم��ع 
نماین��دگان، پ��س از رای گی��ری از حاض��ران، 
آقای��ان ناصر موس��وی الرگانی به عن��وان رییس 
حجت االسالم والمس��لمین طباطبایی نژاد نایب 

رییس، اصغر سلیمی به عنوان خزانه دار، ابوالفضل 
ابو ترابی به عنوان کارپرداز و خانم سمیه محمودی 
به عنوان دبیر مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان 

انتخاب شدند.
رییس مجم��ع نماین��دگان اس��تان اصفهان در 
خصوص برنام��ه مجمع ب��رای ایج��اد همدلی و 
وحدت در بین نمایندگان اس��تان ادامه داد: پس 
از تشکیل مجلس دهم، چندین جلسه در مجلس 
با نمایندگان استان اصفهان داشته ایم که موضوع 
همدلی و اتحاد در بین نمایندگان موردبحث قرار 

گرفت.
موس��وی الرگانی عنوان کرد: در جلس��ات، اکثر 
نمایندگان استان مطرح کردند که اگر ما اتحاد و 
همدلی داشته باشیم قطعا بس��یاری از مشکالت 

استان اصفهان را می توانیم برطرف کنیم.
وی خاطرنش��ان کرد: حقیقتا تا ب��ه امروز مجمع 
نمایندگان استان جلسات بسیار منسجمی برگزار 
نموده و اکثر نمایندگان در این جلس��ات حضور 
فعالی داش��ته اند و موضوعات بسیار خوبی هم در 

آن مطرح شد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح 
کرد: مشکالت استان در طی این جلسات از جمله 
موضوع آب مطرح شد و در این خصوص تبادل نظر  

نیز صورت گرفت.

موسوی الرگانی بیان کرد: طبق آیین نامه مجلس 
تصویب شده اس��ت که در ماه دو جلسه با حضور 
نمایندگان برگزار شود که یکی در تهران و دیگری 
در اصفهان یا شهرستان های استان برای برطرف 
نمودن مشکالت که یک مورد آن آب است برگزار 

خواهد شد.
وی گفت: علیرغم این که اصفهان اولین یا دومین 
استان صنعتی کش��ور اس��ت اما   آمار بیکاری در 
اس��تان اصفهان بیداد می کند؛ به طوری که  آمار 
بیکاری اصفهان در مقایس��ه با میانگین کشوری 
بسیار باالست و حتی در برخی از شهرستان های 

استان چند برابر میانگین کشوری است.
 ریی��س مجم��ع نماین��دگان اس��تان اصفه��ان

 اضافه کرد: باید با همفکری نمایندگان، مسئوالن 
اجرایی و به ویژه بخش خصوصی که خیلی می تواند 
در رفع مشکالت استان ازجمله در بحث بیکاری، 
آب و سایر مش��کالت نقش ایفا کند برای برطرف 

نمودن مشکالت استان حرکت کنیم.
موس��وی الرگانی در پایان تاکید ک��رد: پذیرش 
توریست در استان اصفهان ظرفیت مناسبی است 
اما به دلیل نبود امکانات، الزم است سرمایه گذاران 
بخش خصوصی را برای حضورفعال  تشویق کنیم 
که این موضوع می تواند در جهت ایجاد اشتغال و 

درآمدزایی برای استان و کشور اثر گذار باشد.

در راستای سالمت جامعه وحفظ محیط زیست صورت می گیرد؛

گازرسانی بی وقفه به نیروگاه های برق استان اصفهان
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

بیکاری در اصفهان بیداد می کند

هر چند اظهار نظر های روزهای اخیر درباره سود تسهیالت بانکی نشان دهنده این 
بود که به دنبال کاهش نرخ سود بانکی، سود وام هم کاهش می یابد، اما این موضوع در 

آخرین جلسه شورای پول و اعتبار مورد تایید قرار گرفت و الزام آور شد.
این شورا در جلسه اخیر خود بانک ها را ملزم کرده است تا سود تسهیالت بانکی را از 21 
درصد به 18 درصد کاهش دهند. بر این اساس نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیالت 
در حال یکسان شدن است. در سال های اخیر بانک ها در کنار افزایش نرخ سود سپرده، 
سود تسهیالت را نیز افزایش داده اند، به گونه ای که در مواردی شاهد دریافت سود های 
باالی 30 درصد از وام گیرندگان بوده ایم. کارشناس��ان اقتص��ادی متفق القولند که 
 چنین فعالیتی با وظایف بانک ها در تضاد است و در واقع آنها را به سمت بنگاهداری و 

دور شدن از رسالت خود کشانده است.
مقابله با این روند بود که تصمیم گیران مس��ائل اقتصادی در دول��ت یازدهم را بر آن 
داشت تا با کاهش سود سپرده و سود تسهیالت بانک ها را به ریل بازگردانند که این 
کاهش در یک سال اخیر در چند مرحله الزام آور شده است. آخرین تصمیمات درباره 
نرخ سپرده ها همین چند هفته پیش گرفته  شد و مبتنی بر آن سود سپرده حداکثر 
15 درصد تعیین گردید. به دنبال این کاهش بود که کارشناسان مسائل اقتصادی این 
مسئله را مطرح کردند که چرا سود سپرده ها کاهش یافته و سود تسهیالت مانند سابق 
است. اول تیر امسال پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: »بانک ها 

کاهش نرخ سود سپرده بانکی را بیش��تر برای کمک به خودشان انجام دادند تا برای 
کمک به اقتصاد، زیرا همان گونه که در یک روز نرخ سود سپرده را سه درصد کاهش 

دادند می توانستند در همان جلسه نرخ سود تسهیالت را هم کاهش دهند«.
یک روز بعد رییس بانک مرکزی عنوان کرد:» با توجه به کاهش نرخ تورم پیش بینی 
می کنیم نرخ سود تس��هیالت نیز کاهش یابد« . ولی ا... سیف تصریح کرد: »کاهش 
نرخ سود سپرده مسیر کامال طبیعی خود را طی کرده و متناسب با کاهش نرخ تورم، 
خود به خود نرخ سود سپرده کاهش یافته  است که معتقدیم نرخ تسهیالت نیز از این 
فرمول تبعیت می کند و ما در آینده می توانیم شاهد کاهش نرخ تسهیالت باشیم که 
 اگر بانک ها در این زمینه اقدام نکنند بانک مرکزی وارد عمل خواهد ش��د و س��قف 
تعیین شده قبلی را برای نرخ سود تسهیالت معین  خواهد کرد«. بر این اساس کامال 

قابل پیش بینی بود که نرخ سود تسهیالت پایین بیاید.
یک تصمیم جدید بانکی

به تازگی منابع خبری به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کردند: شورای پول 
و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین نشست خود، اقدام بانک ها و موسسه های 
اعتباری برای تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر 15 درصد 
برای سپرده های یک ساله را تایید و تصویب کرد. همچنین در این نشست نرخ سود 

تسهیالت عقود مش��ارکتی و غیرمش��ارکتی، حداکثر معادل 18 درصد تعیین شد. 
همچنین شورای پول و اعتبار نرخ سود تس��هیالت بانک کشاورزی برای تسهیالت 
سرمایه گذاری را معادل 15 درصد و برای سایر تسهیالت معادل 18 درصد تعیین کرد.

 این مصوبه از تاریخ ش��انزدهم تیر امس��ال از س��وی بانک ها و موسسه های اعتباری 
  الزم االجرا اعالم شد. ش��ورای پول و اعتبار همچنین با هدف تمهید شرایط حضور 
بانک های معتبر، رقابت پذیر و توانمند از حیث س��رمایه ای در مناطق آزاد کش��ور، 
حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک برون مرزی را از 25 میلیون یورو به 150 
میلیون یورو افزایش داد. همچنین از این پس انجام عملیات بانکداری برون مرزی در 
مناطق آزاد در قالب تاسیس موسسه اعتباری غیربانکی، منتفی شد و این کار فقط از 

طریق تاسیس بانک امکان پذیر است.
ادامه رکوردشکنی در وام دهی؟

کاهش سود تسهیالت می تواند تقاضا برای دریافت وام را افزایش دهد. این در حالی 
است که آخرین برآورد ها نشان دهنده افزایش ارائه تسهیالت بانکی است. در آخرین 
روز های سال گذشته گزارش��ی منتشر شد که نش��ان می داد ارائه تسهیالت بانکی 
افزایش داشته است. بر اساس این گزارش ش��بکه بانکی در 11 ماهه سال 94 بالغ بر 

348 هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخته است.

این میزان از وام دهی که با تکمیل آمار س��االنه به بیش از این افزایش خواهد یافت، 
باالترین حد در چند س��ال 93بوده و رقم 340 هزار میلیاردی سال 93 را نیز پشت 
سرگذاشته است. گزارش بانک مرکزی از تسهیالت دهی بانک ها نشان می دهد که 
این مجموعه از ابتدای سال 94 تا پایان بهمن حدود 348 هزار و 200 میلیارد تومان 
تسهیالت پرداخته که این رقم 56/2 هزار میلیارد تومان معادل 19/3 درصد نسبت به 

تسهیالت پرداختی در 11 ماهه اول سال93 افزایش دارد.
همچنین در فاصله دی ت��ا پایان بهمن س��ال 94 بانک ها حدود 50 ه��زار میلیارد 
تومان دیگر به میزان وام دهی خود اضافه کردند که حدود 17 درصد نسبت به مانده 
قبلی رشد داش��ت. اما با توجه به اهمیت تامین نقدینگی برای بنگاه های اقتصادی و 
 افزایش تسهیالت دهی به این بخش به منظور رونق تولید و تاثیر در رشد اقتصادی،

 هدف گذاری اصلی در تسهیالت دهی بانک ها برای سرمایه در گردش بوده و تا بیش 
از 60 درصد برای این بخش تعیین شده اس��ت.  این در حالی است که آمارها نشان 
می دهد در 11 ماهه سال گذشته ش��بکه بانکی حدود 63/2 درصد از کل 348 هزار 
میلیارد وام پرداختی خود را به تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی اختصاص 
داده  بودند که حدود 220 هزار میلیارد تومان را در بر می گیرد.حجم تخصیص یافته 
به سرمایه در گردش در س��ال 94 حدود 45 هزار میلیارد تومان و بیش از 25 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال 93 افزایش داشته است.

کدام برند ها اسراییلی است؟

این کاالها را نخرید

سود وام هم کاهش یافت
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دنیای حیوانات

اخبار کوتاهخبر

محیط بانان منطقه حفاظت شده داالنکوه و سد زاینده رود در حین 
گشت، کنترل و تورکشی از سطح دریاچه سد زاینده رود بیش از 
دو هزار دام صیادی از قسمت های مختلف این دریاچه جمع آوری 

و به پاسگاه محیط زیست چادگان منتقل کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی محیط زیست اصفهان، همچنین 
تعدادی ادوات صید از متخلفان کش��ف و به پاسگاه محیط زیست 

چادگان منتقل شد.
 با توجه به اینکه گش��ت محیط بانان مناطق یاد ش��ده در ش��ب و 
به وسیله قایق موتوری انجام می شود، متخلفان یا در محل حضور 
 ندارند و یا با ش��نیدن صدای قایق از س��احل دور ش��ده و متواری 

می شوند. 
 صی��د ماهی در دریاچه س��د زاین��ده رود، دریاچه س��د تنظیمی

 زاینده رود و س��د حنا ممنوع اس��ت و متخلفان به دادگاه معرفی 
می شوند. 

براساس اعالم محیط زیست اصفهان، در سایر نقاط نیز پروانه صید 
ماهی به صورت ماهانه و در حد صید پنج قطعه ماهی با قالب صادر 
می شود.ماهی  های کپور و زردپر بیشترین رقم ماهی است که در 

دریاچه زاینده رود وجود دارد.
منطقه حفاظت شده داالنکوه و دریاچه س��د زاینده رود زیستگاه 
بس��یاری از گونه های ماه��ی ،آبزیان و انواع گونه ه��ای پرندگان 
مهاجر برای زمس��تان گذرانی، مدتی را در این ناحیه س��پری می 
کنند.یکی از سه محل اصلی جوجه آوری پرندگان مهاجر از جمله 
»کاکایی ارمنی«، دریاچه س��د زاینده رود اس��ت که همه ساله از 
اواسط خرداد تا اواخر تیر این گونه در جزایر دریاچه سد زاینده رود 

تخم گذاری می کند.
 گونه ه��ای مختل��ف گیاه��ی از قبیل ان��واع گونه ها، جاوش��یر،
 انجیر وحشی، بادام وحشی و سروکوهی در این ناحیه رویش دارند.

 منطق��ه حفاظت ش��ده داالنک��وه و دریاچه س��د زاین��ده رود با 
مساحت 35 هزار هکتار در شمال غربی استان اصفهان واقع است.

 یک کش��اورز نیکوکار و دوس��تدار محیط زیس��ت در گلپایگان اصفهان، 
700 کیلوگرم یونجه بسته بندی شده را نذر آهوان پناهگاه حیات وحش موته 
کرد.این کشاورز نخستین خیر زیست محیطی است که بر اساس باورهای 

دینی اقدام به نذر علوفه برای آهوان کرده است.
وی که نیت خود از این نذر را بازیابی س��المت یکی از اعضای خانواده اش 
عنوان ک��رده، انگیزه این اقدام را خشکس��الی طبیعت و کمب��ود علوفه در 
 پناهگاه موته بیان کرده است.پناهگاه حیات وحش موته در گستره ای حدود 
 205 هزار هکتار در ش��مال غربی اس��تان اصفهان ق��رار دارد. این پناهگاه 
حیات وحش در چهار شهرس��تان دلیجان، میمه، محالت و گلپایگان و در 
کنار بزرگراه اصفهان- تهران و در مرز مشترک دو استان اصفهان و مرکزی 
قرار گرفته و بخش شمالی آن در استان مرکزی و بخش جنوبی آن در استان 
اصفهان جای دارد.تاکنون 25 گونه پستاندار، 88 گونه پرنده، 25 گونه خزنده 

و یک گونه دوزیست در این منطقه شناسایی و ثبت شده است.
آهوی ایرانی از گونه های ش��اخص جانوری در دش��ت های پهناور منطقه 
 موته محسوب می شود. از دیگر گونه های جانوری این پناهگاه می توان به 
قوچ ومیش، کل و بز، پلنگ، گربه وحشی، کفتار، گرگ، شغال، روباه، گراز، 
انواع جوندگان، خزندگان و پرندگان از جمله کبک، تیهو، کوکر شکم سیاه، 

انواع چکچک، انواع چکاوک، شاهین، باالبان، دلیجه و کرکس اشاره کرد.

بیانیه استادان و کارشناسان محیط زیست در هشدار به طرح های دولت برای 
انتقال آب، گذشته از محتوای مناسب و درست از یک جهت دیگر هم بایسته 
تمجید اس��ت.  بیانیه صریح و کوتاه جان حرف را نشانه می گیرد و بر خالف 
معمول اینگونه بیانیه ها تعارف نمی کند و برای آنکه حرفش را بزند بیهوده 
 مجیز این و آن را نمی گوید و کمتر س��راغ اثبات ب��رادری های ایدئولوژیک 
می رود. انتشار این بیانیه در زمان حاضر که دولت برای حل مسائل فرامتنی 
با نهادهای فراقانونی به آنها طرح های انتقال آب باج می دهد! هم شجاعانه 
است و هم بسیار به موقع. باید دست مریزاد گفت به نویسندگان متن بیانیه و 
همه امضاکنندگان آن. البته که با سلیقه های دیگری می شد نکات دیگری 
را به متن افزوده یا از آن کاست. شاید الزم بود دست کم در یک سطر به دولت 
هشدار داده می شد که فریب تقلیلگرایان کاسبکار را نخورد و متوجه باشد 
مسئله آب در ایران قابل تقلیل به یک امر فنی نیست و هیچ راه حل ارزان کوتاه 
مدت و ساده ای ندارد. برای حل این مسئله الزم است کال الگوی برنامه ریزی 
توسعه و مدیریت محیطی در ایران تغییر کند. دولت باید شجاعت پا نهادن به 
میدان اعالم ضرورت ریاضت ملی برای مهار بحران خشکیدگی ایران را داشته 
باشد، اما شاید نویسندگان بیانیه قصد داشته اند متن فقط متمرکز بر نفی 

رویکرد دولت به طرح های انتقال آب باشد که کامال هم نکته درستی است.

 جمع آوری بیش از دوهزار متر 
دام صیادی از دریاچه سد زاینده رود 

نذر علوفه برای آهوان موته 
اصفهان

 در باره بیانیه استادان
 در نفی طرح های انتقال آب

 پناهگاه موته غنی ترین منطقه در س��طح خاورمیانه 
به لحاظ تعداد حیات وحش محسوب می شود و تنوع 
زیس��تی و تعداد ب��االی حیوانات اهمی��ت این عرصه 

زیستی را چند برابر می کند.
حیات وحش موته با مساحتی بالغ بر 20۴ هزار هکتار 
در ش��مال غربی اس��تان اصفهان و همچنین در کنار 
بزرگراه اصفهان – تهران، ح��د فاصل میمه و دلیجان 
و در مرز مشترک اس��تان اصفهان با اس��تان مرکزی 
قرار گرفته اس��ت. حدود 30 درص��د از این منطقه در 
استان مرکزی و 70 درصد در اس��تان اصفهان وجود 
دارد، اما نکته قابل ذکر این اس��ت که کل این محوطه 
تحت نظارت اداره کل محیط زیس��ت استان اصفهان 

قرار دارد.
زیستگاه آهوی ایرانی

مری��م امی��دی، کارش��ناس ارش��د اداره کل محیط 
زیست اصفهان می گوید: س��یمای این منطقه شامل 
 3 تیپ زیس��تگاه از جمله کوهستان، تپه های ماهور و

 دش��ت های وس��یع و ش��وره زار اس��ت. بنابراین در 
 این منطقه وج��ود گیاهان ش��ور پس��ند در برخی از

 قس��مت ها مثل ش��ور رباط ترک و ش��ور آب باریک، 
موجب ش��ده اس��ت که این منطقه به یکی از بهترین 
زیستگاه آهوی ایرانی در کشور تبدیل شود و  جمعیت 
خیلی خوبی از آهو را در این منطقه شاهد هستیم. به 
نحوی که از لحاظ جمعیت آهو این منطقه رتبه اول در 

کشور را به خود اختصاص داده است.
وی در ادامه می گوید: همچنین بر اس��اس مطالعاتی 
 که در طرح مدیریت منطقه ای صورت گرفته اس��ت، 
27 گونه پستاندار در حیات وحش موته شناسایی شده 
که از این تعداد 3 گونه به دلیل کاهش جمعیت جهانی 
جزو گونه های آسیب پذیر و همچنین 2 گونه نیز جزو 
ضمایم »I«، »II« طبقه بندی سایتیس قرار گرفته اند.

کارشناس ارش��د اداره کل محیط زیست اصفهان در 
بخش دیگری از س��خنانش، می افزاید: ام��ا همانطور 
که گفتم گونه هایی مثل آه��و، کل و بز و قوچ و میش 
 در  دس��ته ه��ای کوچ��ک و ب��زرگ در ای��ن منطقه 

دیده می شوند.
تدبی�ر ب�رای دور ک�ردن آت�ش از قل�ب 

حیات وحش
وی در ادامه می افزای��د: همچنین در ای��ن منطقه به 
 دلی��ل تنوع زیس��تگاهی خاصی که وج��ود دارد مثل 
گونه ه��ای گیاه��ی منحصر به ف��رد از جمل��ه گون، 
 گیاهان شورپسند و انواع گیاهان درختچه ای و بوته ای 
می توانیم گونه های مختلف جان��وری را در این مکان 

شاهد باشیم. 
 گربه س��انان از جمل��ه پلن��گ، گربه وحش��ی و گربه 
پاالس ... نیز دیده می شود و شواهد نشان می دهد که 

گونه یوزپلنگ آس��یایی نیز وج��ود دارد، اما هنوز این 
موضوع به اثبات نرسیده است.

امیدی در پاسخ به این س��وال که آتش سوزی در این 
منطقه می تواند حیات وحش را مورد تهدید جدی قرار 
دهد. آیا برای پیشگیری و یا کنترل آتش در این ناحیه 
تدبیری اندیشیده شده اس��ت، بیان کرد: بله، از طریق 
کارگروه ه��ای مختل��ف از جمله کارگ��روه مخاطرات 
زیس��تی برنامه ه��ای مختلفی از جمله مان��ور، خرید 
تجهی��زات مورد نیاز ب��رای اطفای آت��ش و همچنین 
ماشین های مخصوص اطفای حریق و مواردی از این 

قبیل پیش بینی شده است.
عوامل تهدید کننده حیات وحش موته

کارشناس ارشد حیات وحش اداره کل محیط زیست 
اصفهان ادامه داد: تخریب اکوسیستم به دالیل مختلف 
اعم از عبور جاده و بزرگراه که موجب تکه تکه ش��دن 
این زیستگاه می شود و وجود معادن مختلف در حال 
فعالیت در آن منطقه که  از س��ال های بسیار گذشته 
تاکنون مجوز داش��ته اند، ش��کار بی رویه و غیر مجاز، 
حضور دام در این منطقه که البت��ه باید بگویم که این 
دام ها مجوز برای چرا دارند، اما به دلیل اینکه خارج از 
فصل پا به این منطقه می گذارند، موجب آسیب در این 

منطقه می ش��وند. همچنین موض��وع دیگر قابل ذکر 
بحث دام مازاد بر ظرفیت است که موجب صدمه زدن 

به اکوسیستم این ناحیه می شود.
وی در ادامه افزود: برداش��ت گیاه��ان موجود در این 
منطقه مانن��د ریواس و کنگ��ر در فصل بهار توس��ط 
مردم بومی، با رعایت نکردن اصول برداش��ت، موجب 
صدمه زدن به این زیس��تگاه می ش��ود و آخرین مورد 
بحث خشکس��الی اس��ت که موجب تضعی��ف حیات 
 وحش می شود و وقتی که حیات وحش تضعیف شود 
زاد و ولد در بین آنها کاه��ش می یابد و موجب کاهش 

آن گونه می شود.
 ب��ا توجه ب��ه اینک��ه برخ��ی گونه ه��ای زیس��تی در 
حیات وحش استان اصفهان جزو ناب ترین گونه های 
ساکن در این مناطق هستند بنابراین، باید آموزش به 
مردم بومی در راستای حفاظت از زیستگاه و نیز خود 
این حیوانات در دستور کار محیط زیست قرار گیرد و 
 از سوی دیگر تصمیماتی که در کارگروه های تخصصی 
در خصوص حفاظ��ت از این مناط��ق کم نظیر گرفته 
می ش��ود با جدیت بیش��تر مورد پیگیری قرار گیرد تا 
دیگر تیر شکارچیان غیرمجاز قلب حیات وحش نصف 

جهان را هدف قرار ندهد.

عکس روز

موش کور ستاره ای کوچک در کانادا و آمریکای شرقی پیدا شد و تنها عضو 
گروه   Condylurini و نژاد Condylura است.موش کور ستاره ای 
در زمین های پس��ت نم دار زندگی می کند و از بی مهرگان ریز،  حشرات 
دریایی، کرم ها و نرم تنان  تغذیه می نماید. ش��ناگری ماهر ا ست و قادر 
اس��ت تا در انتهای جویبارها و دریاچه ها به دنبال غذا بگردد. این موجود 
مانند دیگر موجودات گروه خود به منظور یافتن غذا س��طوح کم عمق را 
حفر کرده و تونل هایی به وجود می آورد که اغلب موجب خروج آب های 

زیرزمینی می شود. 
موش کور س��تاره ای روز و ش��ب و حتی در زمس��تان ها نیز فعال است. 
 تونل ه��ای این موج��ود در میان ب��رف و ش��نای وی در می��ان آب های 
ی��خ زده دی��ده ش��ده اس��ت. درم��ورد زندگ��ی موش ک��ور س��تاره ای 
 اطالع��ات زادی در دس��ترس نیس��ت، ام��ا ب��ه نظ��ر م��ی رس��د ک��ه

 ب��ه ص��ورت کلون��ی زندگ��ی م��ی کنند.ب��دن موش ک��ور س��تاره ای 
 پوش��یده از پرهای مش��کی- قهوه ای اس��ت ک��ه آب را به خ��ود جذب 
نمی کنند، دارای پاهایی بزرگ و س��نگین و دمی کلفت و بلند به منظور 
انبار چربی برای فصل تخم گذاری است. طول جنس نر و بالغ این موجود 
۱5 الی 20 س��انتی مت��ر و وزن آن در حدود 55 گ��رم و دارای ۴۴ دندان 
است. مشخصه بارز موش کور ستاره ای وجود 22 شاخک دایره ای صورتی 
 رنگ در انتهای بینی اش است که به منظور شناسایی مواد غذایی از فبیل

 کرم ها، حشرات و سخت پوستان استفاده می شود.      

Nasalis larvatus که با نام میمون دماغ دراز نیز ش��ناخته می شود 
یک میمون قدیمی قرمز رنگ در ختی است که تنها نوع منحصر به فرد 

Nasalis می باشد.
بارزترین مش��خصه این میمون بینی بلند و بس��یار برجس��ته در جنس 
نر اس��ت که البته دلی��ل آن نیز نامعلوم اس��ت، اما به نظر می رس��د که 
این امر به دلیل تمایز جنس��ی به وجود آمده اس��ت و جن��س ماده این 
موجود، جنس ن��ر با بینی بلن��د و برجس��ته را ترجیح م��ی دهد.طول 
 جنس نر ای��ن میمون بس��یار بیش��تر از جن��س م��اده آن و در حدود

 72 س��انتی مت��ر)28 اینچ( با دم��ی به طول 75 س��انتی مت��ر و وزنی 
 مع��ادل 2۴ کیلوگرم)53 پوند( اس��ت. در حالی که ط��ول میمون ماده 

۶0 سانتی متر و وزن آن ۱2 کیلوگرم)2۶ پوند( است. 
میمون خرطوم دار به دلیل نوع تغذیه اش دارای ش��کمی بزرگ اس��ت. 
سیستم گوارشی و اعضای گوارشی او دارای قسمت های مختلفی است 

که همین امر به هضم برگ ها کمک می کند. 
روند گوارش��ی در این میمون موجب تولید گازهای زیادی می شود که 
همین امر منجر به وجود شکم بزرگش شده است. یکی از عوارض جانبی 
این سیستم این است که میمون خرطوم دار بر خالف دیگر همنوعانش 

قادر به هضم میوه های  رسیده نیست. 
 رژی��م غذایی میمون خرطوم دار بیش��تر ش��امل میوه ج��ات، دانه ها و

 برگ هاست.

هاگ ماهی از جمله سخت پوستان دریایی می باشد.برخالف  نامش در ماهی بودن 
این موجود هنوز تردیدهایی وجود دارد. عادت عجیب غذایی و تولید لجن این ماهی 
تعدادی از دانشمندان را بر این داشت تا آن را جزو منزجرترین موجودات دریایی 
بدانند. ظاهر هاگ ماهی  بلند و کرم مانند است و میزان زیادی لجن یا مخاط لزج 
تولید می کند. هنگامی که این ماهی از دم خود در تله می افتد، مخاطی ریشه دار از 
خود خارج می کند که این مخاط با آب ترکیب و تبدیل به نوعی ژل می شود. سپس 
بدن خود را به صورت یک گره ساده و در حالی که مخاط ریشه دار را پاره می کند از 
تله خارج می شود. برخی از دانشمندان حدس می زنند که این رفتار خاص، موجب 
رهایی آنها از چنگال ماهی های مهاجم می ش��ود. با این وجود به نظر می رسد که 
لجن یا مخاط لزج مذکور در هنگام هیجانات ماهی نیز تولید می شود که بعدها به 

همان روش گره زدن خود نیز پاک می شود.

این گورکن از کوچک ترین گونه گورکن هاست. 
طول این گورکن با محاسبه دم ۹0 الی ۱۱5 میلی متر و به رنگ صورتی 

کم رنگ است. 
محل زندگی او در علفزارهای آرژانتین مرکزی و دشت های ماسه ای با 

بوته های خار دار و کاکتوس است. 
گورکن Pink Fairy در مواقع خطر به س��رعت ی��ک دقیقه خود را در 

زمین دفن می کند.
این گورکن در زمین های خشک و در کنار النه مورچه ها نقب می زند و 

بیشتر از نوزاد )الرو( مورچه ها تغذیه می کند. 
گاهی نیز از کرم، حلزون، حش��رات و الروها و همچنی��ن انواع مختلف 

گیاهان و ریشه ها نیز تغذیه می کند.

گزارشی از غنی ترین پناهگاه حیات وحش خاورمیانه؛

موته ناب ترین زیستگاه آهوی ایرانی

هاگ ماهی  گورکن موش کور ستاره ای میمون خرطوم دار 
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مزایده 
4/638 اجرای احکام ش��عبه شش��م دادگاه حقوقی اصفه��ان در نظر دارد 
مزایده ای با مشخصات زیر برگزار نماید. پرونده کالسه 940542 له حسین 
فخاری علیه اصغر ن��ادی به نش��انی اصفه��ان- خ کاوه- خ باهنر- تیران 
 و آهنگران- بن بس��ت یاران وثیقه گذار: علی عابدی به نش��انی اصفهان-

 خ کاوه- محل��ه آهنگران- کوچه ش��ادی- پ 3، مورد مزای��ده طبق نظریه 
کارشناسی: فروش 13/51 حبه از 72 حبه پالک ثبتی 13947/7 بخش 5 ملک 
به نام وثیقه گذار علی عابدی فروش به خاطر بده��ی 528/703/906 ریال 
محکوم علیه )اصغر ن��ادری( در حق محکوم له ) حس��ین فخاری( و بدهی 
25/000/000 ریالی نیم عش��ر دولتی می باش��د. محل مورد بازدید دارای 
مس��احت عرصه حدود 198/3 متر مربع و اعیانی ح��دود 130 متر مربع با 
مشخصات س��اختمانی: اسکلت آجر و خشت، پوشش س��قف تیرچوبی و 
تیرآهن، نمای ظاهری پوسته س��یمان وکاه گل، حیاط با نمای دیوارها کاه 
گل و گچ کف سیمان س��طوح داخلی: دیوارها گچ، کف سیمان دربها: داخلی 
چوبی خارجی چوبی س��رویس بهداشتی دارد آش��پزخانه گچ و کاشی و 
سیمان اشتراکات آب و برق و گاز با قدمت حدود بیش از 35 سال می باشد. 
شماره ملک 13947/7، شماره چاپی 536653، ش��ماره ثبت 95477، دفتر 
486، صفحه 274، مالک علی عابدی، میزان مالکیت شش��دانگ، با توجه به 
مطالب صدراالشاره، موقعیت مکانی، کمیت و کیفیت بنا، انشعابات، امکانات، 
ش��رایط بازار معامالت ) عرض��ه و تقاضا( و کلیه عوام��ل موثر در قضیه 
ارزش شش��دانگ پالک مذکور در زمان مباشرت به مبلغ 2/950/000/000 
 ریال براب��ر دو میلیارد و نهص��د و پنجاه میلیون ریال ب��رآورد و ارزیابی

 می گردد. توضیحات: خانه معرفی شده با س��اخت قدیمی بیش از 35 سال 
 و فاقد ارزش می باش��د. زمان: 95/5/5 س��اعت 10 صبح، مکان: اصفهان- 
خ نیکبخت- 200 متر جلوتر از دادگس��تری کل اصفهان- ساختمان اجرای 
احکام حقوقی دادگس��تری- طبقه چهارم- اجرای احکام ش��عبه 6 حقوقی 
اصفه��ان، طالبین خرید م��ی توانند 5 روز قب��ل از مزایده طب��ق هماهنگی 
با ای��ن اجرا از مل��ک در آدرس اصفه��ان- خیابان باهنر- کوچ��ه تیران و 
آهنگران )درمان��گاه خدیجه کبری(- کوچه ش��ادی- پالک 3- کدپس��تی 
8138776871 دیدن کرده و با س��پردن 10 درصد ارزش اموال به شماره 
حساب 2171290210008 بانک ملی دادگس��تری اصفهان و ارائه فیش به 
این اجرا در جلسه مزایده شرکت کنند. مزایده از قیمت پایه شروع می شود. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 8793 اجرای 

احکام شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )386 کلمه، 4 کادر(
اعالم ورشکستگی و دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه

4/170 کالسه پرونده: 920630 به عموم بس��تانکاران شرکت ورشکسته 
خدماتی بازرگانی آوای عرفان )در حال تصفیه( به شماره ثبت 21593 اداره 
ثبت شرکتهای اصفهان و شناسه ملی 10260424431 که حکم ورشکستگی 
او در تاریخ 93/11/18 صادر و توق��ف او از 90/8/12 اعالم گردیده آگهی 
می دهد. جلسه بستانکاران در تاریخ 1395/08/27 )بیست و هفتم آبان ماه 
هزار و سیصد و نود و پنج( ساعت 15 محل دفتر اینجانب واقع در اصفهان- 
خوراسگان- خیابان سلمان بعد از سلمان 8 پالک 104 تشکیل می شود کلیه 
بستانکاران و کس��انی که ادعائی دارند و همچنین کسانی که با ورشکسته 
مزبور مس��ئولیت تضامنی دارند یا ضامن او هستند می توانند در ساعت و 
روز مذکور در دفتر اینجانب به آدرس مذکور حضور به هم رسانند. ضمنًا 
اخطار می شود 1- کلیه بستانکاران و کسانی که هر گونه ادعایی دارند باید 
اصل یا رونوشت مدارک خود را ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی 
مابین س��اعات 15 الی 17 روزهای دوشنبه و چهارش��نبه به دفتر اینجانب 
ارائه نمایند. مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی که در کشورهای بیگانه 
اقامت دارند س��ه ماه می باشد 2- کسانی که به ورشکس��ته نامبرده بدهی 
دارند باید ظرف مدت و ساعات نامبرده خود را معرفی نمایند و بدهی خود 
 را در وجه حس��اب ش��ماره 0110712331009 نزد بانک ملی خوراسگان 
) قابل پرداخت در تمامی شعب بانک ملی سراسر کشور( به نام امیر حسین 
قضاوی و رضا علی اصغر زاده ) عضو ناظر( بپردازند متخلف از این وظیفه 
به جریمه نقدی معادل صد و بیست و پنج دین محکوم خواهد شد. به عالوه 

دادگاه ها می توانند عالوه ب��ر جریمه نقدی بدهکاران مذک��ور را به زندان 
تادیبی از سه تا شش ماه نیز محکوم نمایند 3- کسانی که به هر عنوان اموال 
ورشکسته در دست آنها است در ظرف مدت یک ماه مذکور باید همان اموال 
را تحت اختیار این جانب بگذارند و گرنه حقی که نس��بت به آن دارند سلب 
خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند. مدیر تصفیه شرکت خدماتی 
بازرگانی آوای عرفان سهامی خاص) در حال تصفیه( و کارشناس رسمی 

دادگستری) کارشناس رسمی دادگستری( )339 کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

4/171  خانم ایران کورنگ بهش��تی دارای شناسنامه ش��ماره 28 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه  1675/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مهری کورنگ بهشتی به 
شناس��نامه 655 در تاریخ 1382/1/22 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- ایران کورنگ بهشتی، 
ش.ش 28 نس��بت با متوفیه خواهر 2- ملوک کورنگ بهش��تی، ش.ش 139 
نس��بت با متوفیه خواهر 3- فرج اله کورنگ بهش��تی، ش.ش 502 نسبت با 
متوفیه برادر 4- سیف اله کورنگ بهشتی، ش.ش 489 نسبت با متوفیه برادر 
5- توران کورنگ بهشتی، ش.ش 70 نسبت با متوفیه خواهر و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 9786 ش��عبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف استان اصفهان 

)161 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/172  آق��ای امیر دارس��نج دارای شناس��نامه ش��ماره 3773 به ش��رح 
دادخواست به کالسه  1448/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسفندیار دارسنج به شناسنامه 93 
در تاریخ 95/1/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 1- ایرج دارسنج، ش.ش 1589 فرزند 2- محمد 
دارسنج، ش.ش 1239 فرزند 3- احمد دارسنج، ش.ش 47981 فرزند 4- امیر 
دارس��نج، ش.ش 3773 فرزند 5- علیرضا دارس��نج، ش.ش 1551 فرزند 
6- اعظم دارسنج، ش.ش 40481 فرزند 7- اکرم دارسنج، ش.ش 328 فرزند 
8- میترا دارسنج، ش.ش 3763 فرزند 9- اقدس طالبی خورزوقی، ش.ش 653 
همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9787 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف 

استان اصفهان )162 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/173  اش��رف عباد دارای شناسنامه شماره 78 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه  1458/95 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان فرزانه دادخواه به شناس��نامه 1909 در 
تاریخ 1390/5/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- اش��رف عباد س��یچانی، ش.ش 78 مادر 
2- حسین دادخواه، ش.ش 67 پدر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9788 شعبه 10 

حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/174  آقای مرتضی پیرنجم الدین دارای شناس��نامه شماره 75 به شرح 
دادخواست به کالس��ه  1464/95 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان عبدا... پی��ر نجم الدین 
به شناس��نامه 87 در تاریخ 94/5/9 اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه 1- مرتضی پیر نجم 
 الدین، ش.ش 75 فرزند 2- مجید پیر نجم الدی��ن، ش.ش 3 فرزند 3- محمد 

جواد پیرنجم الدین، ش.ش 181 فرزند 4- مسعود نجم الدین، ش.ش 1 فرزند 
5- زهرا پیرنجم الدین، ش.ش 94 فرزن��د 6- رضوان پیر نجم الدین، ش.ش 
 13 فرزند 7- بتول پیر نجم الدین، ش.ش 311 فرزند 8- زهره پیر نجم الدین، 
ش.ش 242 فرزند 9- طاهره پیر نجم الدی��ن، ش.ش 125 فرزند 10- فاطمه 
پیر نجم الدین، ش.ش 927 فرزند 11- عزت باباصفری، ش.ش 199 همسر 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 9789 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )194 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/175  حسن روح اللهی ورنوس��فادرانی دارای شناسنامه شماره 14149 
به شرح دادخواس��ت به کالس��ه  1626/95 ح 10 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مریم روح 
اللهی ورنوسفادرانی به شناس��نامه 25288 در تاریخ 1393/1/17 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به 1- میالد روح اللهی ورنوس��فادرانی، ش.ش 996 نسبت با متوفی فرزند 
2- حمید روح اللهی ورنوس��فادرانی، ش.ش 14149 نسبت با متوفی فرزند 
3- حس��ام روح الله��ی ورنوس��فادرانی، ش.ش 14150 نس��بت با متوفی 
فرزند4- میعاد روح اللهی ورنوس��فادرانی، ش.ش 127354600 نسبت با 
متوفی فرزند 5- حس��ن روح اللهی ورنوس��فادرانی، ش.ش 338 نسبت با 
متوفی همسر 6- رمضانعلی روح اللهی ورنوسفادرانی، ش.ش 209 نسبت 
با متوفی پدر، 7- کبری بهرامی، ش.ش 15 نسبت با متوفی مادر و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 9790 ش��عبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف استان اصفهان 

)186 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/176  آقای س��ید محمد علی معتمدی دارای شناس��نامه شماره 1857 به 
شرح دادخواس��ت به کالس��ه  1401/95 از این ش��ورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان آقاحسین معتمدی 
به شناس��نامه 1671 در تاریخ 95/2/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- س��ید محمد علی 
معتمدی، ش.ش 1857 فرزند 2- س��ید علی معتمدی، ش.ش 39424 فرزند 
3- فاطمه معتمدی، ش.ش 47984 فرزند 4- سکینه معتمدی، ش.ش 39425 
فرزند 5- بت��ول آغا معتم��دی، ش.ش 1485 فرزند و الغی��ر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
 نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
 .  ش��د
م الف: 9791 شعبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف استان اصفهان )143 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/177  امام بخش فوالدی دارای شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست 
به کالس��ه  1403/95 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان مه��دی فوالدی دهقی به شناس��نامه 
1271070227 در تاریخ 94/5/31 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- سبزه گل فوالدی دهقی، 
ش.ش 13 مادر 2- امام بخش فوالدی دهقی، ش.ش 13 پدر و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 9792 ش��عبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف استان اصفهان 

)124 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
4/178  اشرف مکاریان دارای شناسنامه شماره 11036 به شرح دادخواست 
به کالسه  1452/95 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان س��ید عباس هاشمیان به شناسنامه 12 در 
تاریخ 95/2/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- سید مصطفی هاش��میان، ش.ش 4075 فرزند 
2- منیره السادات هاشمیان، ش.ش 8542 فرزند 3- منیژه هاشمیان، ش.ش 
1984 فرزند 4- فاطمه سادات هاش��میان، ش.ش 1270701061 فرزند 5- 
فرشته سادات هاشمیان، ش.ش 1272466752 فرزند 6- اشرف مکاریان، 
ش.ش 11036 همسر 7- بتول احمدیان خوراسگانی، ش.ش 6415 مادر و 
الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 9793 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )154 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/179  خانم ش��کوفه منانی دارای شناس��نامه ش��ماره 5341 به ش��رح 
دادخواست به کالس��ه  1453/95 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حیدر علی به شناس��نامه 
739 در تاریخ 95/3/1 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین 
 الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- پروین منانی، ش.ش 62588 فرزند

 2- ش��کوفه منانی، ش.ش 5341 فرزند 3- ش��هره منان��ی، ش.ش 70043 
فرزند 4- زهرا منانی، ش.ش 92237 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در ی��ک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م 
الف: 9794 ش��عبه 10 حقوقی شورای حل اختالف اس��تان اصفهان )131 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/180  آقای امیر محمد چپ نویس دارای شناس��نامه ش��ماره 32922 به 
شرح دادخواس��ت به کالس��ه  1454/95 از این ش��ورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قاسم چپ نویس به 
شناس��نامه 23002 در تاریخ 94/10/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- عل��ی چپ نویس، 
 ش.ش 22921 فرزن��د 2- امیر محمد چ��پ نوی��س، ش.ش 32922 فرزند

 3- ش��هرزاد چپ نویس، ش.ش 753 فرزند 4- ش��هناز چپ نویس، ش.ش 
52448 فرزند 5- مهناز چپ نویس، ش.ش 71041 فرزند 6- ایران کتیرائی، 
ش.ش 926 همس��ر و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
م الف: 9795 شعبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف استان اصفهان )152 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/248 در خص��وص پرونده کالس��ه 339/95 خواه��ان لیزینگ صنعت و 
معدن با مدیریت عاملی علیرضا اس��دپور کفاش دادخواستی مبنی بر فسخ 
قرارداد اجاره ب��ه طرفیت احد امینی و علیرضا حیدری تقدیم نموده اس��ت 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/5/19  ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10968 ش��عبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )122 کلمه، 2 کادر(

خبرخبر

مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان گفت: 300 هزار نفر زیر پوش��ش 
بهزیستی استان اصفهان هستند.

س��عید صادقی ضمن ارائه گزارش��ی درخصوص فعالیت های اداره کل 
بهزیستی استان اصفهان اظهار کرد: تعامل با دیگر دستگاه های اجرایی، 
کلید راهگشای اداره کل بهزیستی اس��ت؛ چراکه نهاد دولتی، به تنهایی 

نمی تواند پاسخگوی همه مشکالت موجود باشد.
وی افزود: فرد معت��ادی که محص��ول بدکارکردی برخ��ی از نهادهای 
اجتماعی اس��ت و دچار اعتیاد ش��ده، طبیعتا برای درمان، به بهزیستی 
مراجعه می کند تا خود و خانواده اش را نجات دهد. پس از بهبود و بازگشت 
 او به جامعه، اداره کل بهزیستی، به همکاری همه دستگاه های اجرایی نیاز

 دارد.
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: اداره کل بهزیستی استان اصفهان، 
در سال گذشته موفق به کسب رتبه نخست مشارکت های مردمی در کل 
کشور شد که این دستاورد، تاکنون بی س��ابقه بوده و  از استقبال مردم، 

خیرین و اعتماد بیرونی و درونی به بهزیستی حکایت می کند.
وی با اشاره به نقش تاثیرگذار رس��انه ها در راستای بهبود عملکرد کالن 
سازمان بهزیستی کش��ور، خاطرنشان کرد: رس��انه ها به عنوان بازوهای 
توانمند بهزیستی، در جهت توسعه آموزش های پیشگیرانه، ارتقای سطح 
آگاهی و آش��نایی جامعه با نیازها، فعالیت ه��ا و برنامه هایی که می تواند 
منجر به پیش��گیری از آس��یب های اجتماعی و معلولیت ها شود، بسیار 

موثر هستند.
صادقی ادامه داد: رس��انه ها در کنار واقعیت های اجتماعی، باید به دنبال 
حقیقت نیز باشند. واقعیت بهزیستی این است که دستگاهی دولتی است 
که بخشی از اعتبارات آن، با مش��ارکت مردم تامین می شود و در استان 
اصفهان 300 هزار نفر را تحت پوشش خود قرار داده است و تا جایی که 

می تواند، به وظایف خود عمل می کند.
وی تصریح کرد: حقیقت این اس��ت که بهزیس��تی، به تنهایی نمی تواند  
از پس تمام مش��کالت اجتماعی برآید؛ بنابراین نیازمند همیاری دیگر 
دستگاه های اجرایی اس��ت. وقتی میزان بروز بیماری های روانی در حال 
افزایش باشد و امکانات بهزیستی در س��طحی ثابت باقی می ماند، قطعا 

جامعه دچار التهاب خواهد شد.
مدیرکل بهزیستی اس��تان اصفهان، با تاکید بر لزوم شفاف سازی توسط 
رسانه ها برای کمک به بهزیستی اظهارداشت: »رسانه ها در انتقال مطالبات 
افراد تحت پوشش بهزیستی به مردم، می توانند نقش بسزایی ایفا کنند. از 

رسانه ها عاجزانه تقاضامندم بیشتر به ما کمک کنند.«
وی اضافه کرد: تعامل ما با نهادهای مجوزدار زیر حمایت بهزیستی، تعاملی 
مثبت و سازنده است. تقابل هیچ گاه نمی تواند در یک سیستم اجتماعی، 
باعث موفقیت و توانمندسازی شود؛ بنابراین کمک رسانه ها به بهزیستی 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت و رس��انه ها عض��وی از خانواده بزرگ 

بهزیستی هستند.

س��ازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیه ای، تمامی مش��موالن دیپلم و 
زیر دیپلم دارای برگ��ه آماده به خدمت به تاریخ نوزده��م تیرماه 1395 و 
مشموالن س��رباز معلم را به خدمت س��ربازی فراخواند. س��ازمان وظیفه 
عمومی ناجا، ضم��ن صدور فراخوان کلیه مش��موالن غای��ب و غیرغایب 
متولد 1355 تا پایان تیر م��اه 1377 برای انجام خدم��ت دوره ضرورت، 
اعالم ک��رد: تمامی مش��موالن دیپل��م و زیر دیپلم س��ال ه��ای مذکور 
که برگه آماده به خدم��ت به تاریخ ام��روز، نوزدهم تیر ماه س��ال 1395 
دریافت کرده اند، می بایس��ت در س��اعت مقرر، به محل��ی مراجعه کنند 
که توس��ط س��ازمان وظیفه عمومی ناجا در برگه معرفی نامه مشموالن، 
 به مراکز آموزش نیروهای مس��لح اعالم ش��ده اس��ت. بناب��ر هماهنگی

ب��ه عم��ل آم��ده و مج��وز س��تاد کل نیروه��ای مس��لح، مش��موالن 
 س��رباز معل��م س��همیه س��ال 1395، ب��ه هم��راه مش��موالن دیپلم و

زیر دیپلم، در تاریخ نوزدهم تیر ماه به مراکز آموزش اعزام می شوند. الزم به 
ذکر است برگه های معرفی نامه این مشموالن، به تاریخ اول تیر ماه بوده و 
زمان مراجعه آنها، صرفا نوزدهم تیر ماه است و به تغییر در موعد قید شده 

در برگه ها نیازی نیست.
مشموالن ساکن تهران بزرگ

کلیه مش��موالن دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که دارای برگه آماده 
به خدمت به تاریخ تیر ماه سال 1395 هستند، می بایست راس ساعت 6 
صبح امروز به مکان هایی مراجعه کنند که توسط سازمان وظیفه عمومی 
 ناجا، در قالب برگه معرفی نامه مش��موالن، به مراکز آموزش ابالغ ش��ده 

و از آنجا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
مشموالن ساکن سایر استان های کشور

کلیه مشموالن دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که دارای برگه آماده به 
خدمت به تاریخ تیر ماه سال 1395 هستند، راس ساعت 7 صبح امروز به 
معاونت وظیفه عمومی استان محل سکونت خود مراجعه کنند تا به خدمت 
دوره ضرورت اعزام شوند؛ عدم حضور به موقع، غیبت محسوب می شود. آن 
 دسته از مشموالنی که به هر دلیل، تاکنون موفق به دریافت برگه معرفی نامه

نش��ده اند، می توانند به نزدیکتری��ن دفتر خدم��ات الکترونیک انتظامی 
)پلیس+10( مراجعه کرده و درخصوص دریافت برگه مذکور، بر اس��اس 

اطالعات درج شده در آن اقدام نمایند.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان:

300 هزار نفر، زیر پوشش بهزیستی 
استان اصفهان هستند

سازمان وظیفه عمومی ناجا، در اطالعیه ای اعالم کرد:

فراخوان مشموالن طرح سرباز معلم 
دیپلم و زیردیپلم در تیر ماه

 ب��ا رش��د روزاف��زون زن��ان خیابان��ی کارت��ن خواب 
 و کاه��ش س��ن آن��ان، اعتی��اد، ب��ارداری اجب��اری،

سوء استفاده جنسی ونوزاد فروشی در سال های اخیر، 
زنگ خطری در جامعه به صدا درآمده است.

 کارتن خوابي پدیده ای ش��هری اس��ت. بی خانمان یا 
کارتن خواب به کس��ی می گویند که ب��ه طور موقت یا 
دایم، زندگ��ی و حت��ی خوابی��دن را در محیط پرتنش 
 و خش��ن خیاب��ان و در جم��ع همنوایانی چ��ون خود،

آرامبخش تر از خانه  یا خانواده ای م��ی  داند که به آن 
تعلق داشته است؛ یعنی  حاضر اس��ت در خیابان و زیر 
س��قفی مقوایی که برای خود فراهم کرده، زندگی کند؛ 

اما به خانه بازنگردد.
آس��یب شناس��ی مرتبط با مس��ائل زنان، همیش��ه از 
دشوارترین چالش های جامعه شناسان،روان شناسان  
و آسیب شناسان اجتماعی در جامعه ما بوده و بسیاری 
از محققان، با محافظه کاری و مصلحت اندیش��ی به این 
موضوع پرداخته اند. بس��یاری، علت را در نگاه داش��تن 
حرمت خانواده و زن��ان و از بین نرفتن قبح مس��ئله در 
جامعه م��ی دانند. به ه��ر طریق، آماری دقی��ق از زنان 

معتاد، بزهکار، روسپی و کارتن خواب ارائه نمی شود.
 در س��ال های گذش��ته ش��اهد رش��د روزافزون زنان

کارتن خواب بوده ایم؛ اما آمار تکان دهنده، از کاهش سن 
زنان ودختران کارتن خواب، به سن نوجوانی و پیدایش 

مشکالتی مانند اعتیاد، بارداری اجباری، خشونت، آزار 
جنسی و مبتال ش��دن به بیماری های خطرناکی مانند 

ایدز و هپاتیت حکایت دارد.
بارداری زنان کارتن خواب باعث شده که آنان بسیاری از 
حمایت های اجتماعی را ازدست بدهند؛ ولی باید پرسید 
آیا این بارداری اختیاری است؟ خیر، متاسفانه این زنان 
به دلیل اعتیاد به مواد مخدر مجبورند مواد مصرفی خود 
را به هر طریقی که ش��ده، فراهم کنند؛ به همین دلیل، 
 مورد آزار و اذیت جنس��ی ق��رار گرفت��ه و از این طریق

باردار می شوند. بنابر آمار ارائه شده در ایران، روزانه بین 
20 تا 200 نوزاد معتاد به دنیا می آید. این زنگ هشداری 
اس��ت برای آینده جامعه. ای��ن نوزادان،  شناس��نامه و 
هویت نخواهند داش��ت و درآینده، به اف��رادی بزهکار 
تبدیل خواهند شد. ازسوی دیگر، فروش نوزادان پدیده 
جدیدی اس��ت که در جامعه ش��کل گرفته و تبدیل به 
تجارتی داخلی و خارجی شده است. در برهه ای از زمان، 
طرح عقیم س��ازی این زنان به میان آمدکه با مخالفت  
تعدادی از مسئولین، از جمله وزیر بهداشت، منتفی شد.

زن��ان کارتن خواب برای س��وداگران م��رگ، تبدیل به 
تجارتی پرسود شده اند. س��ودجویان، از این زنان برای 
اعمالی همچون جابه جایی مواد مخدر، دزدی و گدایی 
اس��تفاده می کنند. گفته می ش��ود درآمدهای نجومی 
این افراد از صیغه کردن و فروش ای��ن زنان و دختران، 

 همچنین تج��ارت جنی��ن و ن��وزادان آنان، ب��ه امری
سازمان یافته تبدیل شده که زنگ هشداری برای حال و 

آینده کشور به حساب می آید.
 کلینی��ک ه��ا، درمان��گاه ه��ا و پناه��گاه  های��ی
 موق��ت ب��رای حمای��ت از اف��راد ب��ی خانم��ان
 به وجود آمده و مددکاران اجتماعی، سازمان بهزیستی و

 ش��هرداری ها نیز اقدامات مفیدی برای نگه داری آنها 
 انجام داده ان��د؛ اما هنوز کافی نیس��ت. ای��ن اقدامات
 اساسی، باید درون خانواده ها ش��کل بگیرد. تحقیقات

نشان می دهد خش��ونت خانوادگی، طالق، اعتیاد،  فقر 
و مش��کالت اقتصادی، بی��کاری و مش��کالت روحی و 
روانی، همگی از عوامل ریشه ای و اساسی گرایش افراد 
و مخصوصا قشر آس��یب پذیر جامعه، به کارتن خوابی و 

دیگر معضالت اجتماعی است.
 ک��م کاری و ب��ی توجه��ی برخ��ی از وزارت خان��ه ها،
 س��ازمان ها و دس��تگاه های ذی ربط، در این خصوص

به خوبی مشاهده  می  شود. بنابر تحقیقات، بسیاری از 
زنان و دختران کارتن خ��واب و افراد بی خانمان، دارای 
تحصیالت عالی هس��تند. وزارت آم��وزش و پرورش و 
وزارت آموزش عال��ی، درجهت پیش��گیری و آموزش، 
نقش بسزایی دارند و دیگرس��ازمان ها مانند بهزیستی، 
شهرداری و استانداری ها، سازمان های اصلی متولی این 

موضوع هستند.

آسیب شناسی اجتماعی؛

زنان خیابانی کارتن خواب؛ فریادی بی صدا در گوش جامعه
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معاون س��ینمایی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان 
اصفهان گفت: تقویت حوزه سینمایی، در دستور کار ارشاد 
قرار دارد که در این راستا، نزدیک به 8 سالن سینمای جدید 
 در سال گذش��ته به مجموعه س��الن های اس��تان اصفهان

اضافه شد.
چندی اس��ت که مردم با س��ینمای ایران پیون��دی دوباره 
بس��ته اند و ش��اهد رونق فیلم ها و بازار س��ینماهای داخلی 
 هس��تیم. اک��ران فیلم ه��ای خ��وب و ب��ا محت��وای قوی،

به همراه اجرای خوب بازیگران، کس��ب جوایز گوناگون در 
جش��نواره های داخلی و بین المللی و...، هم��ه و همه عاملی 
شده است تا مردم مجددا به سینما روی خوش نشان دهند؛

البته در این بین نباید زحمات فعاالن این عرصه و هنرمندان 
 را نی��ز نادی��ده گرفت ک��ه بخش اصل��ی کار به عه��ده آنها

بوده است.
در همین راستا، حس��ین علی آقائیان زاده، معاون سینمایی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، در گفت وگو 
با خبرنگار فارس در اصفهان، از آخرین وضعیت س��ینمای 
استان اظهار کرد: یکی از سیاس��ت های اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اس��تان اصفهان، تقویت حوزه س��ینمایی استان بوده 
است که این سیاست اصلی اداره در س��ال گذشته بود. وی 
افزود: تقویت جایگاه اصفهان در سینمای کشور و ارتقای این 
جایگاه با توجه به ظرفیت هایی که در استان نهفته است، در 
برنامه کار قرار گرفت که معتقدیم بسیاری از این ظرفیت ها 
هنوز اس��تفاده نش��ده و به صورت کامل در خدمت فرهنگ 

مردم قرار نگرفته است.
معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان  
عنوان کرد: بر این اساس، تقویت حوزه سینمایی در دستور 
کار قرار گرفته و اتفاقات خوبی نیز در زمینه زیرس��اخت ها و 

احداث سالن های جدید صورت گرفت.
 اضافه شدن 8 سالن جدید به سالن های سینمای 

استان اصفهان
وی خاطرنشان کرد: نزدیک به 8 س��الن در سال گذشته به 
مجموعه س��الن های استان اضافه ش��د؛ درحالی که احداث 
س��الن س��ینما کار دش��واری اس��ت. اما این اتفاق به همت 

مسئوالن و هنرمندان رخ داد.
آقائی��ان زاده تاکید ک��رد: در بح��ث صدور مجوزه��ا، روند 
صدور نی��ز تغییراتی پیدا ک��رد که با تفوی��ض اختیاری که 
 بابت ص��دور پروانه فیلم های 90 دقیق��ه ای، از جانب تهران

صورت گرفت، ب��ه نوعی تقویت اقتصاد س��ینمای اس��تان 
اصفهان را به دنبال داشت.

وی در ادامه برنامه های انجام ش��ده تصری��ح کرد: برگزاری 
جشن سینمای اس��تان، دیگر برنامه اجرا شده بود که برای 
اولین بار با حضور هنرمندان این حوزه برگزار شد و امسال نیز 

دومین جشن را در اصفهان برگزار خواهیم کرد.
 جش�نواره فیلم ک�ودک و نوجوان ب�ه اصفهان 

می آید
معاون س��ینمایی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان 
 اصفه��ان، درب��اره جش��نواره فیلم ک��ودک و نوج��وان نیز

اذعان ک��رد: ب��رای میزبان��ی از جش��نواره فیل��م کودک و 
نوجوان، با توج��ه به اتفاقی ک��ه پیش از ای��ن رخ داده بود، 
از مع��اون س��ینمایی وزیر دعوتی ب��ه عمل م��ی آوریم که 
ب��ا هم��کاری و مس��اعدت ش��هرداری اصفه��ان، ای��ن 
جش��نواره دوباره به اصفهان بازخواهد گش��ت. وی متذکر 
ش��د: تقوی��ت آم��وزش حرف��ه ای س��ینمایی در اس��تان 
 اصفهان نیز در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت ک��ه طی آن

مقرر شد در تمامی شهرس��تان های استان، دفتر نمایندگی 
انجمن سینمای جوان دایر کنیم.

آقائیان زاده درباره وضعیت کنس��رت ها در اس��تان اصفهان 
نیز ابراز داش��ت: در بحث اجرای صحنه موس��یقی، مشکل 
 و کمبود خاص��ی نداریم و س��الن های موج��ود، نیازمان را

برطرف می کنند.
 وی س��الن هایی را که امکان اجرای صحنه موسیقی دارند،

نام برد؛ از جمله س��الن فرشچیان، س��الن خورشید، سالن 
نگین، سالن کوثر و سالن رودکی.

تاالر رودکی در حال آماده سازی است
معاون سینمایی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان، 
درخصوص وضعیت تاالر رودکی نیز تاکید کرد: تاالر رودکی 
در حال آماده سازی است و نسبت به سال گذشته در وضعیت 

بهتری قرار دارد.
وی ادام��ه داد: صندلی ه��ای آن در ح��ال تعوی��ض و طرح 
زیباسازی داخل آن در حال اجراست که مجموع این امکانات، 
وضعیت ما را در کل کشور در وضعیت مطلوب قرار داده است.
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بیوگرافی درشهر

تلویزیون سینمای جهان 

 مجری »مش��اعره« درباره س��ری جدید این برنامه شبکه آموزش 
اعالم کرد که قرار است در دانشگاه های صنعتی و فنی، برنامه را با 

عنوان لیگ دانشجویی برگزار کنند.
اس��ماعیل آذر، مجری برنامه »مشاعره« ش��بکه آموزش، درباره 
رویکردی که قرار اس��ت با پایان برنامه رمضانی پیگیری شود، به 
خبرنگار مهر گفت: بعد از »مش��اعره« رمضان��ی، تولید ۳0 برنامه 
 مشاعره در حوزه دانش��گاه های صنعتی با حمایت بنیاد نخبگان 
آغاز می ش��د. وی ادامه داد: غرض از این مش��اعره ها این اس��ت 
 که فرهنگ، ش��عر، حکمت و معنویت ایرانی را به دانش��گاه هایی

 ببری��م که ب��ا مس��ائل س��خت اف��زاری کار م��ی کنند ت��ا آنها 
بتوانند با این مقوله فرهنگی بیش��تر آش��نا ش��وند. ه��دف ما در 
این س��ری از مش��اعره، دانش��گاه هایی اس��ت که بیش��تر رشته 
ه��ای فنی دارن��د. ای��ن کار قب��ال در دانش��گاه صنعتی ش��ریف 
 انجام ش��د و حاال قرار اس��ت به دانش��گاه صنعتی اصفهان برویم.

برنامه های مش��اعره در دانش��گاه های صنعتی اصفهان، با عنوان 
»لیگ دانشجویی« برگزار می شود.

 مج��ری برنام��ه مش��اعره، درب��اره ویژگی ه��ا و تمایزه��ای این
 برنامه ها که در دانشگاه ها برگزار می شوند، اظهار کرد: این برنامه ها
 ب��ه لح��اظ دک��ور متف��اوت اس��ت و اتفاق��ات جدی��دی در آن

رخ می دهد که مرتبط با س��الیق دانش��جویان فنی است؛ به طور 
 مثال یکی از موضوعات این برنامه ها کارآفرینی در ادبیات است یا

صحبت کردن درباره معرفت فرهنگی ایرانیان؛ به گونه ای که بیشتر 
دانشجویان به آب و خاک خود توجه کنند. آذر با اشاره به اینکه در هر 
دور از مشاعره، ساختارها متفاوت خواهد بود، گفت: ما در هر سری 
از برنامه، ساختار متفاوتی را پیش می گیریم؛ به طور مثال در برنامه 
ماه مبارک رمضان، روایتی نمای��ش گونه داریم با حضور کودکانی 
که شعر می خوانند یا مداحان ۱۵ و ۱۶ س��اله که برایم قطعاتی را 
قرائت می کنند. وی در پایان، درباره زمان شروع به کار سری جدید 
مشاعره که با حضور دانشجویان همراه است، توضیح داد: ۱0 روز 
 دیگر، تولید این سری از برنامه کلید می خورد و حدود ۲0 تا ۲۵ روز
 طول می کش��د. این س��ری، ش��امل ضب��ط در مجموع��ه ای از
 دانش��گاه های اصفهان می ش��ود و م��ا در این م��دت در اصفهان

خواهیم بود.

زمان��ی ک��ه هن��وز کس��ی ک��ودکان را ج��دی نم��ی گرف��ت، 
 مه��دی آذری��زدی، معروف تری��ن مجموع��ه آثار خ��ود، یعنی

»قصه های خوب، برای بچه های خوب« را نوشت.
او در موخره جل��د اول کتاب قص��ه های خوب ب��رای بچه های 
خوب به س��ال ۱۳۳۶ نوش��ت: »در  این که بچه ه��ای ما هم به 
س��هم خود مانن��د بزرگ ه��ا از فقر کتاب��ی، دچ��ار محرومیتی 
اس��ف انگیز هس��تند، حرفی نیس��ت. همه کس��انی که درباره 
 تربیت و تعلیم کودکان اندیش��ه م��ی کنند، این را م��ی دانند.«

حاال تو نیستی که بگویی؛ من می گویم قصه تو...
مهدی آذر یزدی در تاریخ ۲7 اسفندماه سال ۱۳00، در روستای 
خرمش��اه از توابع یزد و در خانواده ای تازه مس��لمان به دنیا آمد. 
پدرش، حاج علی  اکبر رشید خرمشاهی، در روستای خرمشاه یزد 
کش��اورزی می کرد و به امور دینی و مذهبی بسیار معتقد بود. او 
از ذوق و قریحه ش��اعری بی بهره نبود و به همین خاطر دیوانی از 
اش��عار در مدایح و مراثی ائمه اطهار)ع( از خود به جا گذاشت. از 
8 سالگی همراه پدرش کش��اورزی می کرد. آذریزدی خواندن و 
نوش��تن را در خانه از پدر و قرآن را از مادربزرگش یاد گرفت و در 
۱4 سالگی همراه با کار کش��اورزی و بنایی، مدت یک سال و نیم  
صبح های تاریک به مدرسه »خان«  رفت. او تا طلوع آفتاب نزد یک 
آشیخ که او هم روزها در گیوه فروش��ی کار می کرد، همراه با سه 
شاگرد دیگر، به اصرار پدر، زبان عربی را آموخت و سپس نصاب را 
حفظ  کرده و تا »انموزج و الفیه« خواند؛ ولی بعد آن را رها نمود. 
آذر یزدی در۲0 سالگی به کارهای بنایی و جوراب بافی پرداخت 
و پس از آنکه صاح��ب کارگاه جوراب بافی، تصمیم به تأس��یس 
دومین کتاب فروشی شهر یزد گرفت، او را از میان شاگردان کارگاه 
جوراب بافی، به کتاب فروش��ی منتقل کرد.کار در کتاب فروشی، 
زمینه آشنایی او را با اهالی ش��عر و ادب فراهم ساخت. او در سال 
۱۳۲۲، یعنی دو س��ال بعد از رفتن رضاخان و در بحبوحه جنگ 
جهان��ی دوم، به تهران آم��د و در چاپخانه » علم��ی« در خیابان 
ناصرخسرو مشغول به  کار شد. در س��ال ۱۳۳۵، پس از خواندن 
قصه ای از »انوار س��هیلی«، به فکر ساده نویسی قصه به شیوه ای 
مناسب برای کودکان افتاد که زمینه ساز نوشتن جلد اول کتاب 
 »قصه های خوب برای بچه های خوب« ش��د. او در س��ال ۱۳۳۶

با توجه به زمینه مطالعاتی بس��یاری که داشت، شروع به نوشتن 
داس��تان های گوناگون برای کودکان کرد. او همچنین قصه های 
قرآن حکیم را به ش��یوه ای متف��اوت از کارهای پی��ش از خود، 
برای کودکان نگاشت. آذر یزدی در تهیه و نگارش داستان برای 
کودکان سبک خاصی داش��ت که وجود عنصر خالقیت، ویژگی 
تخیل همراه با واقعی��ت، ویژگی فرامکان��ی و فرازمانی، از جمله 

مواردی است که در سبک وی مشهود بود.

 »سردار آزمون«، ستاره فوتبال کشورمان، در برنامه خندوانه حضور
پیدا کرد و طی آن،گفتگویی جذاب با رامب��د جوان و جناب خان 
داشت. آزمون که برخالف برخی میهمانان، خیلی اهل پاسخ های 
طوالنی به رامبد نبود، در قس��متی از صحب��ت هایش به ۱9 گلی 
اش��اره کرد که طی ۲۱ بازی، در تیم ملی نوجوان��ان زده بود. وی 
که از ترکمن های کشورمان اس��ت، همچنین از پدرش که 9 سال 
بازیکن تیم ملی والیبال بوده، تعریف کرد و گفت: از ورزش هایی که 
ترکمن ها به آن می پردازند، والیبال اس��ت و عالوه بر پدر، خواهرم 
 هم در این رشته فعال است؛ حتی خود من هم تا ۱4 سالگی والیبال

بازی م��ی ک��ردم؛ اما ب��ه دالیل��ی آن را کنار گذاش��تم. س��ردار 
در ادام��ه، با اش��اره به ن��گاه های��ی ک��ه در ابت��دای ورودش به 
فوتب��ال، ب��ه جه��ت وض��ع مالی ک��ه داش��ت، ب��ه او می ش��د، 
بیان ک��رد: با وج��ود گل هایی که ثبت ک��رده ب��ودم، برخی  بعد 
 از ب��ازی، ب��ه کف��ش ه��ای م��ن ک��ه اص��ل و گ��ران نبودن��د،

نگاه می کردند و موفقیتم را امری عجیب می دیدند. یکی از دالیلی 
که این موضوع را مطرح کردم، این بود که یادآور شوم متاسفانه االن 
هم به همین کفش و ظاهر نگاه می کنند و این اتفاق بدی اس��ت 
که استعداد طرف را تحت الش��عاع قرار می دهد. این فوتبالیست 
جوان ک��ه متولد دی ماه ۱۳7۳  اس��ت، بعد از خودش، از اش��کان 
دژاگه و علیرض��ا جهانبخش، به عنوان بهترین فوتبالیس��ت های 
 حال حاضر کشورمان نام برد و در جای دیگری گفت که اگر روزی

قرار باشد در ایران بازی کند، با وجود عالقه اش به پرسپولیس و البته 
 استقالل، تیم »تراکتور« را انتخاب می کند. در بخش دیگری از این

گفت و گو، صحبت از دورویی و دروغ هایی شد که در هر حوزه ای، 
به ویژه ورزش و سینما وجود دارد. اینجا بود که جوان تایید کرد و 
 گفت: »همه رفتارهای نامطلوب زمانی اوج می گیرند که همکارانت

می بینند تو در حال قد کش��یدنی؛ آن زمان است که به هر نحوی 
برایت می زنند و حتی در این حوزه، غالب ش��ایعات منتش��ر شده 
برای ما، توسط همکاران مان ساخته می شود.« بعد از اینها، رامبد 
 از او خواس��ت ترکمانی بخواند و در قس��مت دیگری بازی حدس
 ضرب المثل ها را اجرا کردند؛ تا اینکه نوبت رس��ید به سوال »اگر

رییس جمهور بودی، چه می ک��ردی؟« آزمون در پاس��خ به این 
 پرس��ش گفت: منطقه ترکمن، منطقه مظلومی اس��ت و من اگر 
رییس جمهورمی ش��دم، به این قسمت بیشتر س��ر می زدم. وی 
همچنین به دیدار با رییس  جمهور تاتارستان  اشاره کرد و  گفت: 
یکی از آرزوه��ای من، برقراری ارتباطی خ��وب در مالقات با آقای 
 روحانی اس��ت. این گفتگو ادامه داش��ت تا اینکه جناب خان هم

حاضر شد و اسبی چوبی را به س��ردار داد که گویا پسربچه ای فال 
فروش به اس��م یوسف، برای او درس��ت کرده بود. در همین حین، 
جوان از آزمون، راجع به سنی پرس��ید که فکر می کند تا آن موقع 
زنده است و سردار به سن ۳7 یا ۳8 اشاره کرد. آزمون در این مورد 
عنوان کرد: این واقعیتی است که حس می کنم زیاد عمر نمی کنم 
و این را به خانواده ام هم گفته ام. جناب خان با شنیدن این حرف 
 گفت: من از حساب خودم ۵0 سال و از حساب رامبد 77 سال را به تو

تقدیم می کنم، برو خیالت راحت!

 قس��مت دوم درام ترس��ناک و دله��ره آور »آناب��ل«
ساخته می شود. داس��تان فیلم تازه، دنباله ای بر ماجراهای 

داستان فیلم موفق سال ۲0۱4 است.
به گ��زارش جام ج��م آنالی��ن، کار فیلمب��رداری »آنابل ۲« 
 ای��ن هفته در لوکیش��ن ه��ای مختلف ش��هر ل��س آنجلس

ش��روع می ش��ود و تا یک ماه و نی��م ادام��ه دارد. دیوید اف 
س��ندبرگ که با قس��مت اول فیلم همکاری نداش��ت، برای 
کارگردان��ی قس��مت دوم آن پش��ت دوربی��ن فیلمبرداری 
 قرارم��ی گی��رد. فیل��م نام��ه فیل��م را »گ��ری دابرم��ن«

نوشته است. کارگردانی نس��خه اصلی را »جان آر لیونتی« به 
عهده داشت. معلوم نیست چرا تهیه کنندگان فیلم، جای او را 

با فیلمساز دیگری عوض کرده اند.
 ب��ه نوش��ته امپای��ر آنالین، »پیت��ر س��افران و جیم��ز ون«

تهیه کنندگان این درام ترسناک هستند و شرکت فیلمسازی 
نیوالین، کار توزیع آن را به عهده خواهد داشت.

داس��تان قس��مت دوم فیل��م، درب��اره دو عروس��ک س��از 
داس��تان قس��مت اول اس��ت که همراه چند بچه یتیم و یک 
پرس��تار، راهی زندگی در منزل��ی جدید می ش��وند. آنها در 
این محل هم امنی��ت ندارند و ی��ک بار دیگر از س��وی آنابل 
 )عروسک ترسناک دس��ت س��از این زوج( مورد حمله و آزار 
 قرار می گیرند. این عروس��ک، حال و هوایی ش��یطانی دارد و

می توان گفت جن زده اس��ت. او با اقدامات ترسناک خود، بار 
 دیگر کاراکترهای اصلی فیلم و تماش��اگران آن را به وحشت
 می اندازد. قسمت اول فیلم در س��ال ۲0۱4 موفق به فروشی

8۵ میلی��ون دالری، در جدول گیش��ه نمایش  س��ینماهای 
آمریکای شمالی شد؛ اما تماشاگران بین المللی رقم باالتری 

برای دیدن آن پرداخت کردند.
خود تهیه کنندگان آنابل هم تصور نمی کردند تماش��اگران 
س��ینما در خارج از آمریکا، ۱7۳ میلیون دالر برای تماش��ای 
آن پرداخ��ت کنند.بالفاصله بعد از این، موفقیت چش��مگیر 
مالی ۲۵8 میلیون دالری بود که شرکت فیلم سازی نیوالین، 
اعالم کرد به سرعت تولید قس��مت دوم فیلم را در دستور کار 

خود قرار می دهد.

»مشاعره« لیگ دانشجویی برگزار می کند؛

 ضبط برنامه در اصفهان
به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان که گذشت:

قصه های خوب
 برای بچه های خوب!

سردار فوتبال ایران
 به خندوانه رفت

ماجراجویی ترسناک تازه 
»آنابل«

موفقیت فیلم »فروشنده« در جش��نواره مونیخ، راه اندازی 
اتحادیه فیلمس��ازان بیداری اس��المی و درگذشت عباس 
کیارستمی، از مهم ترین اتفاقات سینما در هفته گذشته بود.

پایان هفته گذش��ته با انتش��ار اخبار خوبی برای سینمای 
 م��ا همراه ب��ود. فیل��م س��ینمایی»دختر« ب��ه کارگردانی

س��ید رضا میر کریمی، در جشنواره فیلم مس��کو موفق به 
دریافت جوای��ز بهترین فیل��م و دومین فیلم برت��ر از نگاه 
تماشاگران شد و فرهاد اصالنی، جایزه بهترین بازیگر نقش 
اول مرد را دریافت کرد. همچنین تع��دادی از هنرمندان با 
ش��رکت در ضیافت افطار دکتر روحانی، رییس جمهور، به 

بیان دغدغه هایشان پرداختند.

در هفته ای که گذش��ت، فیل��م سینمایی»فروش��نده« به 
کارگردانی اصغر فرهادی، موفق ب��ه دریافت جایزه بهترین 

فیلم بخش بین الملل جشنواره فیلم مونیخ شد.
از جش��نواره فیل��م مقاومت هم خبر رس��ید که س��ازمان 
بس��یج دانش��جویی، جهت برگزاری جش��نواره بین المللی 
 فیلم مقاومت، برای اکران فیلم ها در دانش��گاه های کش��ور

اعالم آمادگی کرده اس��ت و فیل��م های ای��ن دوره اش در 
مساجد و دانش��گاه ها به نمایش در می آید. هیئت انتخاب 
بخش نماهنگ این جشنواره هم مشخص شده اند؛ همچنین 
نشست مدیران این جشنواره، با حضور دکتر والیتی، مشاور 
رهبری در امور بین الملل برگزار و در آن، اتحادیه فیلمسازان 

بیداری اسالمی ایجاد شد.
چهاردهمین جش��نواره بین المللی فیلم مقاومت، از ۲ تا9 

مهر برگزار می شود.
همزمان با سالروز ربوده شدن 4 دیپلمات ایرانی در جنوب 
لبنان در ۱4 تیر، عوامل فیلم سینمایی»ایستاده در غبار« به 
عیادت مادر حاج احمد متوسلیان رفتند و مردم را به دیدن 

این فیلم دعوت کردند.
 از ش��ورای صنف��ی نمایش هم خبر رس��ید که اس��تقبال 
مخاطبان از س��ینماها، به دلیل پخش تیزرهای تلویزیونی 
بیشتر ش��ده اس��ت. همچنین غالمرضا فرجی در مصاحبه 
 اختصاصی ب��ا خبرن��گار خبرگ��زاری صدا و س��یما گفت:

هر یک از سینماها که عالقه مند به اکران فیلم های خارجی 
اس��ت، فقط فیلم های خارج��ی دارای پروان��ه نمایش را با 
دریافت حواله از شورای صنفی نمایش، در سالن های سینما 

اکران کند.
خبری که هفته گذش��ته سبب ناراحتی بس��یاری از اهالی 
سینما شد، درگذشت »عباس کیارستمی«، کارگردان 7۶ 
ساله س��ینما بود. این کارگردان که برای ادامه درمانش به 
فرانسه رفته بود، در آنجا در گذشت. پیکر این هنرمند دیروز 
به ایران آمد و امروز از مقابل موزه س��ینما تشییع شده و در 

قبرستان ترک مزرعه لواسان به خاک سپرده می شود.
 وخامت حال حس��ین مح��ب اه��ری و ادامه درم��ان وی،

اضافه شدن رامبد جوان به جش��نواره فیلم سالمت و اعالم 
نامزدهای بخش بهترین مجری ه��ای تلویزیونی و بهترین 
مستندهای شانزدهمین جشن حافظ، از دیگر اتفاقات مهم 

سینما در هفته گذشته بود.

سینمای ایران

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

مدیرعامل خانه تئاتر گفت: پس از تالش هایی که برای حل بیمه 
تکمیلی و سرانه درمان هنرمندان تئاتر انجام شد، توانستیم آن را 

به مرحله اجرا برسانیم.
اصغر هم��ت در مصاحبه اختصاصی با خبرن��گار خبرگزاری صدا 
و س��یما، در ابتدا فوت هنرمند کش��ورمان، عباس کیارستمی را 
 تس��لیت گفت و افزود: اکن��ون اعضای خانه هنرمن��دان در حال
 ثبت ن��ام برای بیمه هس��تند و ت��ا پایان تی��ر، همه اف��رادی که

می توانند تحت پوش��ش بیمه باش��ند، ثبت ن��ام خواهند کرد و 
امیدواریم مش��کلی در این خصوص پیش نیاید. وی با بیان اینکه 
درکار ما آس��یب دیدن برای هنرمندان بس��یار اتف��اق می افتد و 
باید از طریق بیم��ه آن را حل کنی��م، ادامه داد:  وزارت ارش��اد و 
 مرکز هنرهای نمایش��ی باید بیش��تر به موضوع بیمه هنرمندان

رسیدگی کنند و از مسئولین می  خواهیم این اختیارات را به خود 
ما واگذار کنند که این خود، اتفاق واضح و روشنی  است.

مدیرعامل خانه تئاتر درباره تعامل میان خانه تئاتر و وزارت ارشاد 

گفت: در جریان کارهای قبلی خانه تئاتر نیستم؛ اما مشکل اساسی 
که در بدو ورود من به اینجا به وجود آمده است، این بود که بیمه 
قبلی به پایان رسیده بود و بایس��تی هرچه زودتر با بیمه ای دیگر 

قرارداد می بستیم؛ زیرا اعضا از بیمه قبلی رضایت نداشتند.
وی افزود: کش و قوس بس��یاری با صندوق حمایت از هنرمندان 
داشتیم که بتوانیم کارهایی را در زمینه حل بیمه انجام دهیم؛ ولی 

هنوز محقق نشده است.
همت گفت: درح��ال حاضر ۲ ه��زار نفر عض��و داریم و ب��ا افراد 
 تحت تکف��ل، ۵ هزار نفر هس��تیم. این تعداد فقط ش��امل تهران
 می شود که در سال های آتی، شهرس��تان ها را نیز تحت پوشش

قرار خواهیم داد. وی همچنین درخصوص قطع شدن سرانه درمان 
به مدت دو سال افزود: این موضوع بار سنگینی بر دوش هنرمندان 

بود که بدون هیچ گونه اطالع قبلی انجام شده بود.

مدیرعامل خانه تئاتر در مورد اختیارات این خانه گفت: متاسفانه 
 هنوز پ��س از چندین س��ال، آن اختیارات��ی که خان��ه تئاتر باید

داشته باشد، به آن تعلق نگرفته است و من به همراه هیئت مدیره، 
درپی این موضوع هس��تیم که در درجه اول حقانیت و مرجعیت 

خانه تئاتر را به اثبات برسانیم.

اصغر همت:

خواستار رسیدگی بیشتر مسئوالن هستیم
تئاتر

سینما در هفته ای که گذشت؛

از شادی سینما برای موفقیت»فروشنده« تا به سوگ نشستن برای کیارستمی

جشنواره فیلم کودک و نوجوان به اصفهان می آید؛

 احداث  8  سالن جدید  سینما  در سال گذشته
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خبراخبار

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

پیش بینی برداشت ۱۸۰ تن 
گیالس در چهارمحال و بختیاری

جمع آوری 47 میلیون ریال زکات 
فطریه در شهرستان سامان

اختصاص 7۰ کمباین
در چهارمحال و بختیاری

در اداره کل استاندارد چهارمحال و بختیاری صورت گرفت؛

برگزاری 6 دوره آموزشی
برون سازمانی

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

خشکسالی در چهارمحال و بختیاری ۱۵۰ میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشت

خطیب جمعه ش��هرکرد گفت: تروریس��ت های حاضر 
در منطقه تربیت ش��ده و دس��ت نشانده   س��ازمان های 

آمریکایی و صهیونیستی هستند.
حجت االس��ام و المس��لمین محمدعل��ی نکون��ام در 
خطبه ه��ای نماز جمعه اظهارداش��ت: تروریس��ت های 
حاضر در منطقه تربیت شده و دست نشانده سازمان های 
آمریکایی و صهیونیستی هستند که به جان مردم افتاده  

و جامعه را با مشکل مواجعه کرده اند.
وی با بیان اینکه منطقه با ناامنی مواجعه اس��ت، افزود: 
هدف اصلی آن ها نابودی ایران اسامی بود که با شکست 

مواجه شد.
خطیب جمعه شهرکرد با اشاره به 18تیرماه، روز ادبیات 
کودک و نوجوان بیان کرد: انس��ان در هر س��نی ادبیات 

خاص خود را دارد و با هرک��س باید با ادبیات خاص خود 
برخورد کرد، هنر مومن در آن است که بتواند متناسب با 

شرایط هر شخص، با او برخورد و معاشرت کند.
 نکونام با اش��اره ب��ه 20 تیرماه ک��ه روز جهانی جمعیت

 نام گذاری شده است، خاطرنشان کرد: نگاه های متفاوتی 
نسبت به جمعیت وجود دارد که در مرحله نخست نگاه ما 
به آن باید متناسب با امکانات و نیازمندی ها باشد، انسان 
اگر نگاه ایمانی داشته باش��د در مسئله جمعیت دخل و 

تصرف نمی کند.
وی گفت: حال فرض کنید در برخی شرایط انسان مجاز 
باشد که در زمینه تنظیم جمعیت تصمیماتی اتخاذ کند، 

این تصمیمات باید مطابق با شرایط شرع باشد.
خطیب جمعه ش��هرکرد تصریح ک��رد: کاهش جمعیت 

دارای آسیب های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، انسانی و 
اعتقادی است، جمعیت باید افزایش یابد چرا که افزایش 
جمعیت برای همه عرصه های کشور ضروری و الزم است.

نکونام با اشاره به 21 تیرماه روز عفاف و حجاب ادامه داد: 
در این روز جنایت دیگری از س��وی رضاش��اه رقم خورد 
و نسبت به مردمی که در مس��جد گوهرشاد علیه کشف 
حجاب تجمع کرده بودند حرمت ش��کنی کرده و آنان را 

به شهادت رساندند.
وی با بیان اینکه این روز فرصت مناس��بی برای توجه به 
عفاف و حجاب است، بیان کرد: نسبت به زن ظلم بزرگی 
صورت گرفته است چرا که رهایی زن از حجاب و عفاف را 

کرامت انسانی می دانند.
خطیب جمعه ش��هرکرد گف��ت: برخ��ی ، زن را ابزاری 
می دانند ب��رای رس��یدن به ش��هوات خ��ود و آنچه در 
رسانه های غربی تبلیغ می شود ظلمی در حق زنان است.

نکونام با دع��وت از مردم ب��رای ش��رکت در راهپیمایی 
بزرگ روز عفاف و حجاب خاطرنش��ان کرد: با شرکت در 
این راهپیمایی جایگاه زن در اسام را به گوش جهانیان 

خواهیم رساند.
وی با اشاره به روز 25 تیرماه، روز جهانی بهزیستی افزود: 
کم نیستند کسانی که زیرپوشش این نهاد قرار گرفته اند و 
خدمات ارائه شده به آن ها نیز کم نیست اما این مجموعه 
همچنان باید ق��وی عمل کند تا اف��راد نیازمند خودکفا 

شوند.
خطیب جمعه ش��هرکرد با اش��اره به آیه 80 سوره توبه 
تصریح کرد: کفار و منافقان به هیچ وجه قابل بخشش و 
آمرزش نیستند حتی اگر استغفار کنند، خداوند آن ها را 
به دلیل کارهای زشتی که انجام داده اند با کفر و نفاق از 

دنیا می برد و هرگز مورد بخشش قرار نمی دهد.

رییس جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری گفت: امسال 
میزان خسارت ناشی از خشکسالی و س��رمازدگی در استان 

150 میلیارد تومان برآورد شد.
 ذبی��ح اهلل غریب ب��ا اش��اره به برداش��ت ج��و از نیم��ه دوم

 خرداد ماه در استان اظهار داشت: پیش بینی می شود امسال 
40 هزار تن جو در استان برداشت شود تاکنون 3 هزار تن جو 
از کش��اورزان خریداری شده است. وی با اش��اره به خسارات 
ناشی از س��رمازدگی محصوالت باغی اس��تان افزود: امسال 
خشکس��الی و س��رمازدگی 150 میلیارد تومان خسارت در 

استان برجای گذاشت.

رییس جه��اد کش��اورزی چهارمحال و بختی��اری بیان کرد: 
دام و طیور بیشترین خس��ارت را با ارزش 99 میلیارد تومان 

داشته است.
غریب با اش��اره به صادرات بادام از اس��تان خاطرنشان کرد:  
علیرغم این که 90 درصد بادام های استان صادراتی است اما 
سرمازدگی میزان تولید و کیفیت این محصول را کاهش داده 
است. وی با بیان اینکه ساالنه 20 هزار تن بادام در استان تولید 
می ش��ود گفت: تولید بادام اس��تان 200 میلیون دالر ارزش 
اقتصادی دارد و الزم اس��ت در راستای صادرات این محصول 

بازرگانان و گمرک با جهادکشاورزی بیشتر همکاری کنند.

رییس جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 
در راستای افزایش میزان سطح آب استان، کاهش میزان بذر 
و کاهش مصرف سم کشت نشایی چغندرقند برای نخستین 
بار در استان صورت گرفت. همچنین محصوالتی مانند لوبیا، 

ذرت، پیاز و  سبزی را می توان از طریق نشا کشت کرد.
غریب با اشاره به پروژه های در دست اجرا در استان ادامه داد: 
پروژه آبیاری تحت فشار روستای کلبیک 50 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته است. این پروژه به مساحتی بالغ بر 130 هکتار 
با اعتبار شبکه های آبیاری زیر سدهای مخزنی و کشاورزان از 

روز 15 اردیبهشت ماه آغاز شد.

 مدی��رکل جهاد کش��اورزی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری از
 پیش بینی برداشت180 تن گیاس در این استان خبر داد.

ذبیح اهلل غریب با اش��اره به آغاز برداش��ت گی��اس از باغ های 
چهارمحال و بختیاری، اظهار داش��ت: در اس��تان چهارمحال و 
بختیاری پیش بینی می ش��ود که در س��ال جاری بیش از 180 
 تن گیاس برداش��ت ش��ود. وی اف��زود: هم اکنون بیش��ترین 
باغ های  گیاس این  استان در شهرستان سامان واقع شده است.

مدیرکل جهاد کش��اورزی اس��تان چهارمحال و بختیاری ادامه 
داد: گیاس تولیدی این استان به واسطه کیفیت باالی آن بازار 
بسیارخوبی  دارد و به اس��تان های اصفهان، خوزستان، فارس و 
تهران صادر می شود. وی ادامه داد: استان چهارمحال و بختیاری 
در حال حاضر یکی از استان های برتر در تولید محصوالت باغی 

از جمله بادام، گردو، انگور، آلبالو و گیاس است.

رییس کمیته امداد امام خمینی شهرستان سامان از جمع آوری 
47 میلیون ریال زکات فطریه در این شهرستان خبر داد.

احمدرضا افیونی ، اظهار کرد: امس��ال بیش از 47 میلیون ریال 
زکات فطره در شهرستان سامان جمع آوری شد. 

رییس کمیته امداد امام خمینی شهرستان سامان بیان داشت: 
این زکات از س��وی مردم مومن و روزه دار این شهرستان در عید 

فطر جمع آوری شده است. 
وی خاطرنشان کرد: زکات نقش مهمی در کمک به نیازمندان و 
افراد محروم جامعه دارد و باید این امر مهم مورد توجه قرار گیرد.

سرپرس��ت اداره فن��اوری مکانیزه س��ازمان جهادکش��اورزی 
چهارمحال و بختیاری از اختصاص 70 کمباین برای برداش��ت 

گندم و جو در این استان خبر داد.
بهروز نجفی ، اظهار کرد: عملیات برداشت محصوالت کشاورزی 
غات از قبیل گندم و جو آبی و دیم از مزارع کشاورزی چهارمحال 

و بختیاری به صورت مکانیزه آغاز شده است. 
سرپرس��ت اداره فناوری های مکانیزه س��ازمان جهادکشاورزی 
چهارمحال و بختیاری ادامه داد: امسال 70 کمباین برای برداشت 
گندم و جو در این استان اختصاص یافته و طرح تضمینی خرید 

گندم و جو در چهارمحال و بختیاری آغاز شده است.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری از برگزاری 6 دوره 
آموزشی برون س��ازمانی در اداره کل اس��تاندارد این استان 

خبر داد.
 عبداهلل نظری ، اظهار کرد: 6 دوره آموزشی با بیش از 3 هزار 
و 504 نفر ساعت در سه ماهه اول سال جاری در چهارمحال 

و بختیاری برگزار شد.
مدیرکل اس��تاندارد چهارمح��ال و بختیاری گف��ت: در این 
دوره ه��ای آموزش��ی 239 نف��ر از مدیران کنت��رل کیفیت 
واحدهای تولیدی، کارشناس��ان اس��تاندارد، کارشناس��ان 
آزمایش��گاه های همکار و تع��دادی از کارمن��دان ارگان ها و 

ادارات دیگر این استان شرکت کردند.
وی بیان داشت: افراد شرکت کننده در این دوره های آموزشی 
با موضوعات مختلفی همچون استانداردس��ازی محصوالت 
کشاورزی و تولید محصول سالم، برنامه ریزی و کنترل تولید، 
چگونگی کار با دستگاه های آزمون مواد مصالح ساختمانی، 
اصول استاندارد و استانداردسازی، نحوه تدوین استانداردهای 
ملی و اصول کالیبراسیون جرم و تجهیزات اوزان آشنا شدند.  
نظری به اهمیت آموزش و لزوم افزایش دانش، علم و فناوری 
و استانداردسازی محصوالت تولید شده در این استان اشاره 
کرد و افزود: اداره کل استاندارد چهارمحال و بختیاری با توجه 
به وظایف و مسئولیت های س��ازمانی و برنامه های آموزشی 
خود، هر سال دوره های آموزشی متعددی توسط کارشناسان 
مجرب و اس��اتید فن با هدف ارتقای دانش فن��ی و افزایش 
اطاعات کارشناسان و افراد متقاضی شرکت در این دوره ها 

برگزار می  کند.
مدیرکل اس��تاندارد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در سه 
ماه نخست سال جاری بیش از 72 گواهینامه تاییدیه ایمنی 

آسانسور در چهارمحال و بختیاری صادر شده است.

خطیب جمعه شهرکرد:

تروریست های منطقه دست نشانده سازمان های آمریکایی هستند
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فرماندار شهرستان اردل:

 قائم مقام وزیر کشور با کمبود آب در روستاهای اردل جدی است
امام جمعه شهرکرد دیدار کرد

فرماندار شهرستان اردل گفت: به علت آلودگی آب این شهرستان، نصب سیستم 
و پکیج تصفیه آب در این شهر توسط مسئوالن مرتبط ضرورت دارد.

محمد نوذری اظهار کرد: شهرستان اردل سرچشمه آب است اما امروز بحث اصلی 
ما به خصوص در روستاهای این شهرستان در خصوص کمبود آن است هرچند در 

دو سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفت.
وی با اشاره به اقدامات انجام ش��ده در حوزه آب و بهداشت آب این شهرستان، 
افزود: سال گذشته در همین راستا 44 مورد شستشوی مخازن آب، چهار مورد 

اصاح شبکه آب رسانی و یک مورد نصب فیلتر در شهر کاج انجام شد.
فرماندار شهرستان اردل با اشاره به اینکه یکی از بزرگ ترین مشکات شهر کاج 
تأمین پکیج تصفیه آب برای این ش��هر بود، بیان کرد: امسال با اعتباری برابر با 
2 میلیارد ریال پکیج تصفیه آب روستای کاج توسط آب و فاضاب شهری این 

استان نصب شد.
نوذری با اش��اره به خارج نمودن یک م��ورد منبع آب آل��وده از چرخه مصرف، 
خاطرنشان کرد: سال گذش��ته آب روس��تای ِده کهنه به علت باال بودن غلظت 
نیترات آن از چرخه مصرف خارج و آب رسانی به این روستا از طریق تانکر انجام 

شد.
این مسئول تصریح کرد: پروژه آب رس��انی به این روستا و چند روستای دیگر از 

طریق شبکه آب رسانی در هفته دولت به بهره برداری می رسد.
وی با اش��اره ب��ه آلودگی آب َس��رخون به عنوان یک��ی دیگر از مش��کات این 
شهرستان، بیان کرد: سال گذش��ته اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفت  
و علیرغم مش��کاتی که   در این منطقه از نظر کمبود آب ش��رب وجود دارد اما 

در خصوص آلودگی آب با خارج نمودن چشمه از چرخه مصرف مشکل آلودگی 
آب رفع گردید و امیدواریم که مش��کل کمبود آب این منطقه نیز تا پایان سال 

جاری برطرف شود.
فرماندار شهرس��تان اردل با بیان این که سال گذش��ته حریم تفرجگاه های باغ 
رستم و سرداب رستم آباد در این شهرستان تعیین شد، ادامه داد: سال گذشته 
چهار مورد خدمت رسانی به جمعیت 13 هزار نفری عشایر این شهرستان انجام 

شد که راه اندازی بیمارستان صحرایی یکی از اقدامات در این راستا بوده است.
نوذری با تاکید بر احداث و بهداش��تی نمودن س��رویس های بهداش��تی برای 
روستاییان و عش��ایر این شهرستان، یادآور ش��د: ارائه خدمات پزشکی به هفت 
روستای س��خت گذر این شهرس��تان یکی از اقدامات قابل تقدیر دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد است به گونه ای که در برخی موارد اکیپ درمانی این دانشگاه 

مجبور به طی مسافت های طوالنی در چند روز متوالی شده است.
این مسئول با اشاره به مشکات شهر اردل، بیان کرد: سیستم پکیج تصفیه آب 

شهر اردل به دلیل آلودگی آب باید مورد توجه مسئوالن و متولیان امر باشد.
وی با بیان اینکه سال گذش��ته دو کیلومتر از ش��بکه فاضاب شهر اردل انجام 
شده است، یادآور شد: 30 میلیارد ریال اعتبار برای انجام این پروژه از محل ماده 
180 پیش بینی شده بود اما به دلیل محقق نش��دن آن، احداث شبکه فاضاب 
شهر اردل متوقف شد که امیدواریم این پروژه در تامین اعتبار مورد توجه باشد.

فرماندار شهرستان اردل به 6 مکان دفن زباله در این شهرستان اشاره و تصریح 
کرد: 44 روستا به منظور مدیریت بهتر پسماند در این شهرستان مکان یابی و یک 

مکان دفن زباله نیز فنس کشی شده است.

قائم مقام وزیر کشور در امور استان ها و سخنگوی وزارت کشور 
روز چهارشنبه به مناسبت عید سعید فطر با نماینده ولی فقیه 

در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد دیدار کرد.
 حس��ینعلی امیری، قائم مق��ام وزیر در امور مجل��س و هماهنگی 
اس��تان ها در دیدار با نماین��ده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه 
ش��هرکرد با تقدیر از تاش های اس��تاندار چهارمحال و بختیاری 
گفت:بر اس��اس ارزیابی به عمل آمده عملکرد آقای س��لیمانی در 
استان بسیار خوب بوده و وی در زمره موفق ترین استانداران قرار 
دارد. در این دیدار استاندار ،معاون سیاسی امنیتی و مدیرکل 

انتخابات چهارمحال و بختیاری حضور داشتند.

خنکی هوا، مهم ترین عامل سفر مسافران

بام ایران میزبان گردشگران
استاندار چهارمحال و بختیاری:

پرداخت تسهیالت به 42 طرح چهارمحال و بختیاری تصویب شد
در تعطیات عید فطر مسافران بسیاری راهی استان چهارمحال و بختیاری 
شدند که دلیل بیشتر مسافران برای سفر به این استان خنکی هوا و کیفیت 
باالی هوای این منطقه است. استان چهارمحال و بختیاری استانی کوچک 
با ظرفیت های بسیار است که جاذبه های گردش��گری و آب و هوای خنک 

سرآمد ظرفیت این استان به شمار می رود.
این اس��تان دارای جاذبه های گردشگری بسیاری اس��ت و فصل تابستان 
فرصت مناسبی برای گشت وگذار در این استان است. چهارمحال و بختیاری 
با داشتن جاذبه های گردش��گری مختلف ازجمله تاالب، رودخانه، جنگل، 

کوهستان های مرتفع و... هرساله میزبان مسافران بسیاری است.
نباش��ت ب��رف در ارتفاع��ات اس��تان س��بب ش��ده معروف تری��ن  ا
رودخانه ه��ای دائم��ی جن��وب غرب��ی و مرک��زی ای��ران یعن��ی 
 کارون و زاین��ده رود از ارتفاع��ات ای��ن اس��تان سرچش��مه گیرن��د.

 جنگل های بلوط، زالزالک و برخی دیگر از گیاهان پهن برگ و نیز آبشارها، 
غارها، چشمه س��ارهایی با آب فراوان، مناطق حفاظت شده، گردشگاه ها و 
گرداب ها از دیگر عوامل طبیعی و اکو توریسم استان چهارمحال و بختیاری 

محسوب می شوند.
آب وهوای خنک، مسافران بسیاری را در طول تابستان به سمت این استان 

می کشاند که بیشتر آن ها اهل استان های  خوزستان و اصفهان هستند.

رییس اتحادیه هتل داران چهارمحال و بختیاری با اشاره به این که هتل های 
چهارمحال و بختیاری رونق گرفته اند، عنوان کرد: به واسطه ورود مسافران 

تعطیات عید فطر به استان بسیاری از اتاق های هتل های این شهر پرشد.
فریدون رئیس��ی عنوان کرد: هتل های چه�ارمحال و بختیاری در ماه های 
ابتدایی سال کم رونق بودند و سال پررونقی را در ابتدای سال آغاز نکردند. 
وی تاکید کرد: خوشبختانه در حال حاضر ورود مسافران به استان افزایش 

پیداکرده است.
وی در ادامه با اش��اره به این که بایداز  بخش گردشگری حمایت بیشتری 
صورت گیرد،گفت : توسعه حوزه گردشگری موجب توسعه استان می شود.

بهمن عسگری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
چهارمحال و بختیاری نیز از آمادگی بیش از 60 خانه مسافر در این استان 
برای ارائه خدمات به مس��افران و گردش��گران در تعطیات تابستان خبر 
داد و اظهار کرد: این خانه ه��ا دارای 192 اتاق و 440 تخت هس��تند. وی 
افزود: خانه های مسافر در شهرستان های شهرکرد، سامان، کیار، بروجن و 

کوهرنگ قرار دارند.
عسگری س��وادجانی خاطرنش��ان کرد : 15 دفتر اطاع رس��انی گردشگری و 
رزرواسیون اماکن اقامتی نیز در شهرستان های شهرکرد و سامان برای راهنمایی 

گردشگران و مسافران با مجوز از این اداره کل در حال فعالیت هستند.

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری در س��تاد اقتصاد مقاومتی چهارمحال و 
 بختیاری گفت: رعایت مق��ررات در اجرای طرح های س��رمایه گذاری در 

حوزه های اقتصادی، عمرانی و اشتغالزایی الزامی است.
قاسم سلیمانی دشتکی تاکید کرد: شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری 
 در حوزه های مختلف و اطاع رسانی برای جذب س��رمایه گذاران در این 

بخش ها باید در دستور کار مسئوالن اجرایی قرار گیرد.
مدیرکل صنعت، مع��دن و تجارت چهارمحال و بختیاری در این نشس��ت 
گفت: از مجموع طرح ه��ای مصوب برای پرداخت تس��هیات مورد نیاز با 
اشتغالزایی 746 نفر و س��رمایه گذاری 455 میلیارد و 850 میلیون ریال، 
چهار طرح با 60 درصد پیشرفت فیزیکی، هشت طرح کشاورزی و 30 طرح 

صنعتی می باشد.
سید نعیم امامی تصریح کرد: برای تکمیل و بهره برداری از طرح های باالی 
60 درصد پیش��رفت در اس��تان چهارمحال و بختیاری با ظرفی�ت ایج�اد 
153 ش��غل، پرداخت 118 میلیارد و 700 میلیون ریال تس��هیات بانکی 
تصویب ش��د. نعیم امامی افزود: برای تکمیل و بهره برداری از هشت طرح 
کشاورزی با اشتغالزایی 189 نفر، 121 میلی�ارد و 500 میلی�ون ری�ال به 

تصوی�ب رسید.
امامی اضافه کرد: بهره برداری از ظرفیت 30 ط��رح صنعتی نیمه فعال در 

است�ان و ایجاد 404 ش��غل جدید، پرداخت 215 میلیارد و 650 میلی�ون 
ریال مصوب شد.

مدیرکل می��راث فرهنگی، صنای��ع دس��تی و گردش��گری چهارمحال و 
 بختیاری نی��ز گفت: ب��رای ایج��اد 500 ش��غل در حوزه صنایع دس��تی

اس��ت�ان ت�ا ی�ک س��ال و نی�م آینده، 10 میلیارد ریال تس��هیات بانکی 
پرداخت می شود.

بهمن عسگری س��وادجانی اظهار کرد: در این طرح به ازای ایجاد هر شغل، 
200 میلیون ریال تسهیات بانکی اختصاص می یابد.

همچنی�ن مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق چهارمح��ال و بختیاری 
اظهار کرد: سه موقعیت برای احداث نیروگاه های بادی در استان شناسایی 

شده است.
سید روزبه هاشمی دهکردی بیان کرد: شناسایی نقاط مختل�ف چه�ارمحال 
و بختیاری برای احداث نیروگاه های کوچ�ک بادی، گازی، خورش��یدی و 
آبی به منظور تولید برق در دستور کار شرک�ت توزی�ع نی�روی برق استان 

قرار دارد.
در انتها باید اش��اره کرد که س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در س��طح 
ملی به ریاست معاون اول ریاس��ت  جمه�وری و در بقیه استان ها بر عهده 

استانداران است.

عکس نوشت
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دانشمندان EPFL، بر اساس ویدیوهای اشعه ایکس روباتی 
را توسعه داده اند که می تواند با دقت بسیار باال حرکات یک 

سمندر را بازسازی کند.
این روبات می تواند به ابزاری کلیدی در درک تکامل حرکت 

مهره داران بدل شود.
به نوشته زومیت، پژوهشگران موسسه پلی تکنیک فدرال 
لوزان )EPFL( موفق به توس��عه و س��اخت روبات جدیدی 
شده اند که قادر به تقلید طرز حرکت سمندر با دقت بسیار 

باالیی است.
از ویژگی های این روبات می توان به اس��تخوان هایی که به 
صورت سه بعدی چاپ شده اند، مفاصل موتوری و مدارهای 
الکترونیکی که نقش ش��بکه عصبی آن را ایف��ا می کنند، 

اشاره کرد.
روبات Pleurobot که در طراحی آن از یک گونه  س��مندر 
موس��وم به Pleurodeles waltl الهام گرفته شده است، 
قادر به راه رفتن، خزیدن و حتی شنا کردن در زیر آب است. 
 Royal نتایج به دست آمده از توسعه این روبات، در ژورنال

Society منتشر شده است.
آکی آیس��پیرت و تیم تحت سرپرس��تی وی در آزمایشگاه 

بایوروباتیک EPFL در گذش��ته نیز روبات هایی را به شکل 
سمندر ساخته بودند اما این نخستین باری است که آن ها 
روباتی را که دقیقا بر اساس حرکت سه بعدی اسکلت یک 

جاندار است، توسعه داده اند.
دانشمندان از فناوری اشعه ایکسی که از نمای باال و کنار ۶۴ 
نقطه از اسکلت سمندر را حین حرکت این جاندار در آب و 
روی زمین، ردگیری و اسکن می کرد، برای تولید این روبات 

استفاده کرده اند.
آیس��پیرت می گوید: آن چه که واقعا بدیع و نوین اس��ت، 
رویکرد ما در ساخت Pleurobot است. این رویکرد شامل 
ایجاد یک توازن بین طراحی س��اختار اس��تخوانی ساده و 

بازسازی حرکت سمندر در سه بعد است.
پژوهشگران Pleurobot را با تعداد استخوان ها و مفاصل 

کمتری نسبت به سمندر واقعی طراحی کرده اند.
این روبات تنه��ا از ۲۷ موتور و ۱۱ ج�زء در امتداد س��تون 
فقرات خود بهره می برد، این در حال�ی اس��ت که دوزیست 
یاد شده دارای ۴۰ مهره و چندین مفصل است که برخی از 
آن ها حتی قادر به چرخش آزادان��ه و حرکت به طرفین یا 

باال و پایین هستند.

در طول فرآیند طراحی، پژوهش��گران موفق به تشخیص 
حداقل تعداد موتور مورد نیاز و همچنین مکان بهینه آن ها 

در امتداد بدن روبات شدند.
به عنوان یکی از نتایج طراحی Pleurobot بدین ش��کل، 
می توان به این اش��اره کرد که این روبات قادر به بازسازی 

بسیاری از حرکات سمندر است.
کاستاس کاراکاس��یلیوتی�س، ط�راح نس��خ�ه های اولیه 
روب��ات Pleurobot می گوی��د: حرک��ت و جاب�ه جای��ی 
حی�وانات ذاتا یک فرآیند بسیار پیچی�ده است و  ابزارهای 
مدرنی مانند سینه رادیوگرافی، چاپ سه بعدی و محاسبات 
سریع به نزدیک ش��دن ما به درک و بازسازی این حرکات 

کمک می کند.
برای آیس��پیرت، حرکت و جابه جایی مه��ره داران به علت 
وجود یک تعامل پیچیده بین نخ��اع، بدن جاندار و محیط 

پیرامون آن است.
این نخاع اس��ت که به جای مغز حرکت را کنترل می کند. 
بنابراین بازسازی حرکت س��مندر، بینشی را در خصوص 
چگونگی عملکرد نخاع و تعامل آن با ب��دن ایجاد می کند. 
روباتی که تا این حد، دقیق ویژگی های بیومکانیکی بدن را 
بازسازی می کند، می تواند به ابزاری سودمند برای  بررسی 

این تعامل ها بدل شود.
آشنایی با نخاع سمندر و کس��ب اطالعات در خصوص آن، 
زمینه ساز درک بهتر عملکرد آن در تمام مهره داران از جمله 

انسان است.
مورفولوژی دوزیستان ش��باهت بسیار زیادی به موجودات 
زمی��ن زی اولیه دارد، ای��ن به مفهوم آن اس��ت که ازمنظر 

سیرتکاملی، سمندر نیای ما محسوب می شود.
عصب پژوهان نش��ان داده ان���د که تحری���ک الکتریک�ی 
نخاع، عامل تعیین کنن�ده راه رفتن، خزیدن یا شنا کردن 

سمندر است.
در پایین تری��ن س��طح تحریک، س��مندر راه م��ی رود. در 
تحریک های باالتر، این جاندار س��رعت گام ه��ای خود را 
افزایش می دهد و فراتر از یک حد آستان�ه، سمن�در شروع 

به شنا کردن می کند.
Pleurobot به گونه ای طراحی ش��ده اس��ت که تمام این 

عملکردها را به صورت دقیق بازسازی کند.
آیسپیرت بر این باور است که درک اصول تعامل بین نخاع 
و حرکت بدن این جاندار، در توس��عه روش های درمانی و 
اندام ه��ای عصبی مصنوع��ی )neuroprosthetic( برای 

بیماران فلج و قطع عضو سودمند خواهد بود.
آک��ی آیس��پیرت همچنین معتقد اس��ت ک��ه روش های 
ط�راحی به کار رفته در Pleurobot می توان�د در توسع�ه 
بایو روبات های دیگ��ری که به ابزاره��ای مهم�ی در حوزه 
عل�وم اعص��اب و بیومکانیک ب��دل خواهن�د ش���د، مورد 

استفاده قرار گیرد.

موسسه پلی تکنیک فدرال لوزان موفق به ساخت یک روبات سمندرنما شد؛

همانندیکسمندرمیخزدوشنامیکند

محقق ایرانی به همراه محققانی از دانشگاه های برتر استرالیا، 
آمریکا و آلم��ان ایده ه��ای ارزش��مندی را در مبحث درمان 

سلول های سرطانی ارائه دادند.
 امید باوی، دانش��جوی دکترای پژوهش��کده علوم وفناوری 
نانو در دانشگاه صنعتی ش��ریف در قالب مقاله ای که حاصل 
 هم��کاری بین رش��ته ای س��یزده نف��ر از محقق��ان و برخی 
 ANU و UNSW صاحب نظران بایوفیزیک از دانش��گاه های
استرالیا، دانش��گاه شیکاگو، دانشگاه کایزرس��التن، دانشگاه 
کالیفرنیا و پژوهشکده علوم وفناوری نانوی دانشگاه صنعتی 
شریف است ایده هایی در خصوص درمان سلول های سرطانی 
ارائه کرده است. در این تحقیق تکنیک های مختلف تجربی و 
محاسباتی شامل آنالیز EPR، الکتروفیزیولوژی و آزمایشات 
پچ-کلمپ، مدل س��ازی المان محدود )FE( و شبیه س��ازی 
دینامیک مولکولی )MD( به خدمت گرفته شده تا مدل باز و 
 N-terminus بست غش��ا و نقش تعیین کننده آلفاهلیکس
در انتقال نی��رو از لیپید به پروتئین و گش��ودگی کانال یونی 

اثبات شود.
بررسی راه حل هایی برای ترمیم بافت های سرطانی

ب��اوی، در خص��وص ای��ن تحقیق��ات گف��ت: رفت��ار متنوع 
سیس��تم های زن��ده، از حرکت و رش��د عم��ودی درختان و 
س��ازگاری باکتری ها با شرایط اس��متیک پیرامونی گرفته تا 
انقباض ماهیچه ها و تغییرات فشار خون رگ ها و حس المسه 

و ش��نوایی، همه و همه نتیجه  حض��ور و اندرکنش نیروهای 
مکانیکی با س��لول اس��ت. وی افزود: اگرچه جن��س نیروها 
)نیروی گرانش، فش��ار اسمزی، تنش برش��ی سیال، حرکت 
امواج مکانیکی و ...( و مکانیزم عملکردی سلول های زنده کامال 
متفاوت است، اما وجود یک بخش حساس به نیروی مکانیکی 
در همه این س��لول ها مشترک اس��ت که وظیفه اش دریافت 
س��یگنال های مکانیکی )حس��گری( و انتق��ال آن به فضای 
درون هسته )ترارسانی( است. باوی خاطرنشان کرد: فرآیند 
حسگری و ترارسانی مکانیکی نقشی کلیدی در کنترل رفتار و 
تعامل موجودات زنده با یکدیگر و محیط پیرامونی آن ها دارد. 
یکی از انواع این گیرنده های مکانیکی که در گونه های سلولی 
متفاوتی از مه��ره داران و بی مهرگان وج��ود دارد، کانال های 
یونی تحریک شونده با نیروی مکانیکی )MSCs( هستندکه با 
دریافت و انتقال سیگنال های مکانیکی به محیط درون سلولی، 
عالوه بر حسگری فشار، لمس، ارتعاش و شنوایی، در بسیاری 
از فرآیندهای تنظیمی درون سلولی و پاسخ های بیولوژیکی 

نقش اساسی ایفا می کنند.
این دانشجوی دکتری یادآور ش��د: عالوه بر ابهامات موجود 
در مورد نحوه  تغییر س��اختار کان��ال در فرآیند باز و بس��ت، 
نحوه  انتقال نیرو به پروتئین ها نیز مورد بحث و بررسی جدی 
محققان قرار دارد. به گفته وی، این که نیروی خارجی اعمال 
شده بر س��لول به چه صورت به تنش تبدیل می شود، به چه  

واس��طه ای به اجزای دیواره  کانال می رس��د و ای��ن انتقال با 
چه ش��دت و مدت زمان اثری به کانال ها وارد می شود، توجه 
بس��یاری از محققان را به خود جلب کرده و آن ه��ا را وادار به 
پیش��نهاد مکانیزم های متنوعی در این باره کرده است. یکی 
از این مدل های بازوبست که برای طیف وسیعی از کانال های 
 یوکاریوت و پروکاریوت پیش��نهاد ش��ده اس��ت مدل دوالیه 
)غشا (  است. وی ادامه داد: به عبارتی نیروی خارجی وارد شده 

از طریق بس��تر دوالیه  لیپیدی به پروتئین های دیواره  کانال 
رسیده و تغییر مساحت و یا تغییر ضخامت ناحیه  آب دوست 
)گروه های فسفاتی دو سر دوالیه( و یا آب گریز )زنجیره های 
هیدروکربنی لیپید( در عرض دوالیه موجب القای کرنش به 
دیواره  کانال شده و به باز و بس��ت آن می انجامد. باوی افزود: 
موضوع دیگر مورد بررس��ی، پاس��خ مکانیکی و االستیسیته 
این پروتئین ها در قبال نیروهای خارجی است. تاثیر خواص 

مکانیکی اج��زای دخی��ل در مدل های بازوبس��ت، ایده های 
ارزشمندی در مبحث درمان سلول های بافت سرطانی پیش  
روی محققان می گذارد. زیرا یک��ی از تفاوت های عمده  بافت 
سرطانی با بافت سالم بدن، اختالف سختی بخش خارج سلولی 
)ECM( آن هاست که این امر ممکن است بتواند راه حلی برای 
تشدید فعالیت کانال ها از طریق دستکاری خواص مکانیکی 
بخش خارج س��لولی بافت س��رطانی ارائه کند. وی، پیش از 
گذران��دن دوره فرصت مطالعاتی خود در کش��ور اس��ترالیا، 
بخشی از تحقیقات انجام ش��ده خود در حوزه نانوکانال های 
یونی مکانوسنسیتیو را در بیش از ۵ کنفرانس بین المللی و ۴ 
ژورنال ISI ارائه کرده  و به چاپ رسانده است که در این میان 
Channels، Plos- و PNAS می توان به مجالتی همچ��ون

One و ... اشاره کرد.
رساله تعریف شده به راهنمایی اس��اتیدی از جمله؛ پروفسور 
منوچهر وثوقی از پژوهش��کده علوم وفناوری نانو و دانشکده 
مهندس��ی ش��یمی دانش��گاه صنعتی ش��ریف، دکتر یوسف 
جمالی از پژوهش��گاه تحقیقات بنیادین )IPM( و دانش��کده 
ریاضی دانش��گاه تربیت مدرس و پروفس��ور رضا نقدآبادی از 
پژوهش��کده علوم وفناوری نانو و دانشکده مهندسی مکانیک 
دانشگاه صنعتی شریف در حال انجام است. این ایده در مجله 
»Nature Communications« یک��ی از معتبرتری��ن 

مجالت علمی دنیا به چاپ رسیده است.

با این که پی 9 هواوی در نوع خود گوش��ی قدرتمندی به 
ش��مار می رود ولی بس��یاری از کاربران منتظر پرچمدار 
جدید این شرکت از س��ری میت هستند. قرار است نیمه 
 Mate 9 و Mate S2 دوم سال جاری میالدی فبلت های

معرفی شوند.
گفته می شود میت 9 به پردازنده کرین 9۷۰ با لیتوگرافی 
۱۰ نانومتری TSMC مجهز خواهد شد. میت 8 که سال 
گذشته معرفی شد، یکی از گوشی های جذاب هواوی است 
که طرفداران زیادی دارد. البته نمی توان میت اس را نیز 

نادیده گرفت.
براساس اخباری که تا امروز منتشر شده این غول چینی 
قرار است نیمه دوم سال ۲۰۱۶ میالدی از دو فبلت جدید 
سری میت به نام های میت 9 و میت اس ۲ رونمایی کند. 
گفته می شود فبلت میت 9 که اواخر سال باید منتظر آن 
باشیم، به پردازنده کرین 9۷۰ با لیتوگرافی ۱۰ نانومتری 

TSMC مجهز خواهد شد.
ای��ن خب��ر توس��ط یک��ی از مناب��ع داخلی ه��واوی در 
 ش��بکه اجتماعی Weibo منتش��ر شده اس��ت. وی ادعا  
کرده است  میت 9 هواوی از یک پردازنده کرین 9۷۰ بر 
پایه لیتوگرافی ۱۰ نانومت��ری FinFET بهره خواهد برد. 
البته این ش��خص اعالم کرده هلیو ایکس ۳۰ که یکی از 
تراشه های قدرتمند شرکت تایوانی مدیاتک است، دیگر 
پردازن��ده ای خواهد بود ک��ه هواوی قص��د دارد از آن در 

محصوالت رده باالی خود استفاده کند.
تا امروز برخالف نظر این شخص، ش��ایعاتی منتشر شده 
بود که پرچم��داران آتی ه��واوی از پردازنده کرین 9۶۰ 

بهره می گیرند.
 Cortex انتظار می رود تراشه کرین 9۶۰ دارای هسته های
A73 Artemis آرم و هسته های Cortex A53 با معماری 
big.LITTLE باشد که روی آن از یک پردازنده گرافیکی 
 Cat. و CDMA جدی��د مبتنی بر LTE ارتقا یافته و مودم

12 استفاده خواهد شد.
ضمن این که ب��ه نظر می رس��د ای��ن پردازنده ب��ر پایه 
لیتوگرافی ۱۶ نانومتری TSMC تولید می شود. با توجه به 
شایعه جدیدی که منتشر شده این احتمال وجود دارد که 
هواوی از کرین 9۶۰ روی محصوالت میان رده قدرتمند 
خود استفاده کند و کرین 9۷۰ را برای میت اس ۲ و میت 

9 در نظر داشته باشد.
گفته می شود هفته اول ماه سپتامبر )احتماال در جریان 
IFA 2016 برلین( باید منتظر میت اس ۲ باشیم و میت 9 

در بازه زمانی نوامبر تا دسامبر رونمایی خواهد شد.

در همین ابتدای امر باید بگوییم که این شاهکار فراری در نسخه 
اسپایدر یا به قول ایتالیایی ها آپارتا در حال حاضر به طور کامل به 
مشتریان خاص فراری فروخته شده است. به گزارش دیجیاتو، این 
ابرخودرو در نمایشگاه پاریس در اکتبر به نمایش گذاشته خواهد 
شد و گمانه زنی ها نشان می دهد که تنها ۱۵۰ عدد  از آن در برنامه 
ساخت فراری قرار دارد. تمامی مشخصات فنی همانند نمونه کوپه 
هس��تند. موتور V-12 تنفس طبیعی به حجم ۶/۳ لیتر به همراه 
موتور الکتریکی، 9۵۰ اسب بخار قدرت را به چرخ های عقب توسط 
یک جعبه دنده ۷ س��رعته دوال کالچ منتقل می کند و گش��تاور 
تولیدی آن هم معادل ۶۶۳ پوند فوت اس��ت. این زیبای ایتالیایی 
در عرض ۲/9 ثانیه به س��رعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می رسد و 
حداکثر س��رعت آن هم در حدود ۳۵۰ کیلومتر بر ساعت است. 
فراری هر دو مدل سقف جداشونده فیبرکربنی و نسخه پارچه ای 
را برای آن در نظر گرفته و بسته به انتخاب مشتری متفاوت است. 
پیش تر پورشه مدل 9۱8 خود را با امکان سقف جدا شونده عرضه 
کرده بود و حال فراری هم چنین نسخه ای از ابرخودروی خودش 
را معرفی کرده و باید دید که آیا مک الرن مدل ابر خودروی خود  
یعنی P1 را هم با چنین ش��مایلی خواهد س��اخت!  این محصول 
هیبریدی، س��ریع ترین مدل تولیدی فراری محسوب می شود و 
از اهمیت ویژه ای برای این شرکت برخوردار است. فراری برخالف 
بسیاری از خودروسازان از فناوری هیبریدی در راستای سریع تر 
کردن محصول خود استفاده کرده است، بدین شکل که قدرت و 
گشتاور قابل توجه موتورهای برقی، عمال نقاط ضعف موتور بنزینی 
عظیم این خودرو را در آغاز حرکت کمرنگ می کند. در حال حاضر 
اغلب سازندگان خودروهای سوپر اسپرت به چنین روش هایی روی 
آورده اند و از میان نام های شاخص شاید تنها المبورگینی باشد که 
هنوز محصولی هیبریدی را عرضه نکرده است. امسال فراری ۷۰ 
ساله می شود و به همین مناسبت پیش بینی می شود که شاهد ارائه 

نسخه های ویژه ای از فراری در طول سال ۲۰۱۶ باشیم.
فراری قول ساخت ۳۵۰ دستگاه ویژه از مدل های حال حاضرش 
را داده اس�ت و از ه�ر ک�دام از م�دل های کالیف�رنی�ا ت�ی، 
GTB، 488 spider، GTC4 Lusso 488 و F12 برلینت��ا ۷۰ 

نسخه ویژه ساخته و به مشتریان خاص خود خواهد داد.

هواوی از سری جدید خود در برلین رونمایی خواهد کرد؛

فناوری 10 نانومتری در دل یک 
گوشی چینی

فراری، آپارتا را دوباره خلق کرد؛

دوازده سیلندر خورجینی برای 
تولید 950 اسب بخار

خبرخبر

با همکاری دانشگاه های خارجی؛

درمان سلول های سرطانی با فناوری نانو توسط محقق ایرانی

سامسونگ حافظه های جدید خود را معرفی کرد؛

5 برابر سریع تر بخوانید، 2 برابر سریع تر بنویسید
در لندن اتفاق افتاده است؛

پیک ها روباتی می شوند
ناسا و جنرال موتورز توسعه دادند؛

اسکلت های خارجی به کمک انسان می آیند
چه طور می ت��وان س��رعت نوش��تن و خواندن 
اطالعات در حافظه جانبی تلفن های هوش��مند 
را تا حد و ان��دازه یک درای��و SSD افزایش داد؟ 
یا چگونه می ت��وان یک فیلم س��ینمایی HD را 
در کمتر از ۱۰ ثانیه در تلفن های همراه جابه جا 
کرد؟ پاسخ سامسونگ به این سوال اولین کارت 
 microSD دنیا در اندازه یک کارت UFS حافظه
است. به نقل از دیجیاتو، نس��خه دوم استاندارد 
UFS در حال حاضر در تراش��ه های پر س��رعت 
حافظه داخل��ی موبایل ه��ای پرچمدار س��ری 
گلکس��ی حضور دارد اما حاال این شرکت کره ای 
این فناوری را در ابعاد کارت های حافظه کوچک 
microSD در اختی��ار کارب��ران ق��رار می دهد. 
این یعنی در اختیار داش��تن یک حافظه داخلی 
جانبی! اگر از ذکر اع��داد دقیق صرف نظر کنیم، 
کارت های حافظ��ه UFS سامس��ونگ از لحاظ 
سرعت خواندن و نوش��تن به ترتیب ۵ و ۲ برابر 
 microSD سریع تر از پرسرعت ترین حافظه های
کالس ۱۰ فعلی هس��تند. چنین س��رعتی برای 
ثبت بالدرن��گ عکس هایی با فرم��ت RAW در 

موبایل ها و دوربین های DSLR، ضبط فیلم های 
4K در یک پهپاد و ذخیره تصاویر واقعیت مجازی 
در دوربین های ۳۶۰ درجه بسیار ایده آل است. 
 سامس��ونگ هنوز قیمت این کارت های حافظه 
پر س��رعت را اعالم نکرده اس��ت. ش��اید همین 
حقیقت گواه��ی محکم ب��ر رقم س��رگیجه آور 
برچسب قیمت این محصوالت باشد. این خانواده 
از حافظه های جانب��ی، در ظرفیت های ۳۲، ۶۴، 
۱۲8 و ۲۵۶ گیگابایتی در آین��ده نزدیک روانه 

بازار مصارف حرفه ای خواهد شد.

در هفته های آتی، یک روبات شش چرخ که توسط 
 Starship Technologies اس��تارتاپی به ن��ام
توس��عه یافته، به خیابان های لن��دن راه خواهد 
یافت تا غذای س��فارش داده ش��ده توس��ط دو 
اس��تارتاپ بزرگ ارائه دهنده غذا در این شهر را 

به مردم برساند.
از  نف��ر  دو  توس��ط  استارش��یپ  ش��رکت 
 موسس��ان اس��کایپ تاسیس ش��ده و قرار است 
روبات های ش��ان به دو اس��تارتاپ Just Eat و 

Pronto سرویس ارائه دهد.
آزمایش این ماشین های کوچک در دوسلدورف، 
برن و هامبورگ آلم��ان نیز جریان خواهد یافت. 
این روبات های کوچک تا کن��ون بیش از ۵ هزار 
مای��ل مس��یر در گرینوی��چ، میلت��ون کینس و 
گلستونبری طی کرده اند و با بیش از ۴۰۰ هزار 
انسان که در مس��یر راهش��ان قرار گرفته ، آشنا 
ش��ده اند اما حتی یک بار هم تصادفی رخ نداده 

است.
 Just زمانی که این روبات های خودران توس��ط
 Eat و Pronto ب��ه کار گرفته ش��وند، س��رعت

 آن ها ۴ مایل )۶/۵کیلومتر( بر ساعت است و به 
مش��تریانی که در فاصله ۳ تا ۵ کیلومتری محل 

طبخ غذا باشند، سفارش را می رسانند.
اما احتماال از خود می پرسید که چگونه از غذا در 

طول این مسیر محافظت می شود!
راه ح��ل این معما بس��یار س��اده اس��ت؛ فردی 
که غذا را س��فارش می دهد، هم��ان ابتدا کدی 
مخصوص دریافت می کند که به محض رسیدن 
 ای��ن روبات به در من��زل، با وارد ک��ردن آن کد،

در مخزن روبات باز ش��ده و فرد می تواند غذای 
خود را بردارد.

مجموع��ه ای از سنس��ورها و فناوری ه��ای 
ارتباط��ی در کنار دوربین های قدرتمند س��بب 
 ش��ده تا ای��ن دس��تگاه بتوان��د کار خ��ود را به

ش��کل�ی عالی در هنگام رفت وآمد در خیابان ها 
انجام دهد.

طی نه ماه گذشته، استارشیپ، این روبات ها را در 
۱۲ کشور مختلف آزمایش کرده و حاال با امضای 
قرارداد با ش��رکت های بزرگ، کار آن ها وارد فاز 

جدیدی شده است.

سال ۲۰۱۲، ناسا و جنرال موتورز طی قراردادی 
یک دستکش مخصوص برای فضانوردها درست 
کردند که به آن ها اجازه می داد وس��ایل سنگین 
را با به کارگیری ق��درت کمتری از عضالت بلند 
کنند و در عوض دس��تکش مکانیکی مانند یک 
منبع ق��درت اضافه عم��ل کرده تا ب��ه بازوهای 

فضانورد فشار زیادی وارد نشود.
این دستکش جدید که مجوز ساخت آن در دست 
شرکت سوئدی Bioservo Technologies قرار 
دارد، حاال قرار اس��ت، روی زمین مورد استفاده 
کارکنان کارخانه ها قرار گیرد. دستکش جدید، 
مجهز به تاندون ها و دیسک های مصنوعی است 
که در واقع همان نقش دس��ت و عضالت را ایفا 
می کنن��د که البت��ه در دنیای فن��اوری به آن ها 
اس��کلت بیرونی س��بک نیز گفته می ش��ود که 
با وجود س��بک ب��ودن، قدرت و چابکی دس��ت 

پوشاننده را بهبود می بخشند.
فناوری شرکت س��وئدی ترکیبی خواهد بود از 
 Soft Extra Muscle و فناوری RoboGlove
که توسط خودشان توسعه یافته است. محصول 

نهایی می تواند در بس��یاری از بازارها مفید واقع 
ش��ود، برای مثال جنرال موتورز گفته که آن ها 
قصد  دارند دس��تکش را در کارخانه های آمریکا 
به کار گیرند تا نیروی اضاف��ه ای برای کارگران 

کارخانه ها باشد.
ناس��ا در س��ال ۲۰۱۲ گفته بود که ب��رای مثال 
اگر یک فضانورد بخواهد جس��می بین ۷ تا ۱۰ 
کیلوگ��رم را نگ��ه دارد، با کمک این دس��تکش 
نیروی��ی برابر با ۲ ال��ی ۵ کیلوگرم را احس��اس 

خواهد کرد.
 Bioservo Technologies نه جنرال موتورز و نه
هنوز اطالعاتی در مورد این ک��ه چه زمانی این 
دس��تکش ها برای اس��تفاده در دس��ترس قرار 

می گیرند، نداده اند.
 BMW شرکت هایی نظیر هیوندای، پاناسونیک و
اسکلت های خارجی مخصوص به خود را توسعه 
داده اند ت��ا کار برای کارکنان آس��ان تر ش��ده و 

خروجی بهتری داشته باشند.
به زودی، RoboGlove نیز می تواند به مجموعه 

لباس ویژه کارکنان کارخانه ها بپیوندد.
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خبراخبار

امام جمعه داران:

 مسئوالن در ارائه خدمات به  
مناطق کمتر توسعه یافته تالش کنند

هزینه ای بالغ بر 4 میلیارد ریال صورت می گیرد؛

انجام طرح های برق رسانی 
به روستاهای دهاقان

امام جمعه موقت کاشان: 

اعتماد مردم به نظام، عامل اقتدار 
کشور درجهان است

حجت االسالم مسعود س��رافراز در خطبه های نماز جمعه 
این هفته برخوار با تبریک حلول ماه شوال المکرم و آرزوی 
قبولی طاعات و عبادات در م��اه مبارک رمضان اظهار کرد: 
وظیفه اصلی بع��د از یک ماه عبادت، نم��از و روزه داری آن 
اس��ت که از ثمرات عظیمی که نصیب مان ش��ده به  خوبی 

مراقبت کنیم.
وی افزود: دستاوردهای اخالقی، تربیتی، معنوی، اجتماعی 
و سیاس��ی ماه مبارک رمضان باید در طول س��ال حفظ و 
صیانت ش��ود، نه اینکه این دس��تاوردها و ارتقای معنوی 
فقط خاص ماه رمضان باشد. امام  جمعه برخوار با اشاره به 
فضایل نماز عید س��عید فطر تصریح کرد: نماز عید، نمازی 
اس��ت که طاغوت را می لرزاند؛ یعنی تنها نماز عید در روی 
کره زمین نماز عید ایران اس��ت؛ چراکه این نماز عید است 
که ابرقدرت ها از آن می ترسند. نماز عید عربستان و برخی 

کشورهای عربی هیچ ارزشی ندارد.
 س��رافراز اضافه کرد: نماز عید فطر جلوی فحشا و منکر را  
می گیرد و بزرگ تری��ن منکر طاغ��وت و بهترین معروف 
مبارزه با طاغوت اس��ت و نشانه اس��الم آمریکایی و اسالم 
محمدی این است که اسالم محمدی اسالمی است که کفار 

از آن بترسند.
امام  جمعه برخوار تاکید کرد: دش��من از اس��الم محمدی 
می ترسد و اکنون دش��منان فقط از اسالم ایران می ترسند 
پس پیداست که اسالم ایران، اسالم محمدی است و اسالم 
کشور های دیگر اسالم آمریکایی اس��ت؛ چراکه دولت ها و 
طاغوت ها از اسالم کش��ور های دیگر نمی ترسند؛ باید خدا 
را شکر کرد که در ایران هس��تیم و نعمت اهل بیت و نعمت 

والیت داریم.وی با اشاره به حوادث دلخراشی که در برخی 
کشورهای اس��المی رخ داده اس��ت، تصریح کرد: حوادث 
دلخراش و غیر بش��ری که این روزها در برخی کشورهای 
اس��المی به   ویژه عراق، بحری��ن، یمن، س��وریه، نیجریه، 
پاکستان شاهد آن هس��تیم، گویای سیاست های شیطانی 

سران جبهه استکبار است.
س��رافراز تاکید کرد: حادثه تروریس��تی در بغداد و کشتن 
بیش از 200 انسان مس��لمان و مظلوم یکی از ارمغان های 
شوم حامیان تروریسم و تولیدکنندگان و پرورش  دهندگان 

تکفیر و داعش در منطقه است.
وی با محکوم کردن سکوت مجامع بین المللی در قبال این 
فاجعه گفت: مجامع بین المللی و رسانه های غربی در جریان 
فتنه 88 تنها به خاطر چند شایعه و یا قتل ساختگی با تمام 
ظرفیت رس��انه  ای و با حربه حقوق بش��ر، علیه جمهوری 
اسالمی با تمام قدرت در بوق های رسانه  ای خویش دمیدند 
و اگر خونی از دماغ یک عنصر غربی در نقطه  ای از دنیا بیاید، 

فریادشان گوش فلک را کر می کند.
امام جمعه برخوار ادامه داد: مجامع بین المللی در مواجهه 
با کش��تار بی  رحمانه مردم مظلوم عراق و همچنین سوریه 
در جریان عملیات تروریس��تی کم  نظیر که به لحاظ حجم 
خباثت و جنای��ت، بزرگ ترین بمب  گذاری بوده، س��کوت 
مرگباری اختیار کرده  اند و قطعا سازمان های حقوق بشری 
با سکوت شان مقصران اصلی این فجایع محسوب می  شوند.

سرافراز به 21 تیرماه س��الروز حمله به مسجد گوهرشاد و 
کش��تار مردم به  دس��ت رضاخان و روز عفاف و حجاب  نیز 
اشاره کرد و گفت: مجموعه دوره سیاه حکومت پهلوی پدر 

و پسر، لکه ننگی بر مدعیان امروزی دموکراسی غربی است.
وی تصریح کرد: نظام سلطه به چیزی جز به بردگی کشیدن 
ملت ها نمی اندیشند و عجیب این است که تمام جنایات را 
با شعار دموکراسی صورت می دهند و با شعار دموکراسی و 
تمدن بزرگ از شاه حمایت می کردند، با شعار دموکراسی و 
طرح خاورمیانه بزرگ به عراق حمله کردند، با همین شعار 

از دیکتاتورها حمایت می کنند.
خطیب نماز جمعه برخوار ادامه داد: در عین این شیطنت ها، 
ش��اهد چند پدیده مبارک هس��تیم که اولین پدیده ناکام 
ماندن آمریکا در این پروژه هاس��ت و ام��روز بی رنگ ترین 
شعارها ش��عار دموکراسی آنهاس��ت و واضح ترین حوادث، 
ناکامی آمریکا و نظام س��لطه غرب در شعارهاس��ت و دنیا 
فهمید که شعار دموکراسی آنها دروغ است و عوام فریبی ای 

بیش نیست.
وی یادآور شد: دومین پدیده مبارک، بیداری ملت هاست؛ 
بیداری که خود به آن اعتراف می کنند تا جایی که چندی 
پیش سخنگوی وزارت خارجه انگلیس به صراحت می گوید؛ 
دولت انگلی��س در خاورمیانه جای��گاه و مقبولیت ندارد و 
مطبوعات آمریکایی می نویس��ند که حمایت آمریکا از هر 
کاندیدایی در خاورمیانه کافی اس��ت که او را برای همیشه 
بازنده مطل��ق کند که ای��ن پدیده مب��ارک، عکس العمل 
رفتار خود اینهاس��ت؛ چون م��ردم به این باور رس��یده اند 
که توطئه گری و تحقیر ملت ها در ذات نظام س��لطه غرب 

نهادینه  شده است.
رییس ستاد امر به  معروف و نهی از منکر شهرستان برخوار 
در خصوص عفاف و حجاب نیز گفت: مسئله عفاف و حجاب 
فقط یک مسئله خصوصی و شخصی و سلیقه ای نیست که 
کسی بگوید من دوس��ت دارم این طور باشم، دوست دارم 

این گونه لباس بپوشم و به کسی هم ارتباطی ندارد.
وی متذکر شد: این مس��ئله آنقدر دارای اهمیت است که 
س��المت و امنیت جامعه و افراد جامعه به آن بستگی دارد؛ 
یعنی اگر افرادی مراعات حجاب و عفاف را نکنند امنیت و 

سالمت روانی و اخالقی جامعه را به خطر انداخته اند.
سرافراز خاطرنش��ان کرد: اهمیت  ندادن به عفاف و حجاب 
از س��وی برخی از زن��ان، کم توجهی مس��ئوالن و متولیان 
امور فرهنگی به اجرای آن در جامعه، آث��ار زیان بار فردی 
و اجتماعی ب��ه دنبال خواهد داش��ت و به تدریج بنیادهای 
ارزشی و اخالقی را سس��ت و متزلزل می کند و زمینه  های 
انحطاط فرهنگی و معنوی را فراهم می کند. وی اظهار کرد: 
تجربه ف��راوان تاریخی می گوید راهکار همیش��گی دنیای 
کفر و اس��تکبار برای مبارزه با اسالم ترویج ناهنجاری های 
 اجتماعی از قبیل فس��اد، فحش��ا، اعتی��اد و امث��ال اینها 

بوده است.

امام جمعه داران از بین رفتن روحی��ه انقالبی مردم را خطری بزرگ 
برای انقالب اسالمی دانست و گفت: مردم روحیه انقالبی دارند و برای 
حفظ این روحیه، مس��ئوالن باید در ارائه خدمات به ویژه در مناطق 
کمتر توسعه یافته تالش کنند. حجت االسالم  اسماعیل سیاوشی در 
خطبه های نماز جمعه این هفته ش��هر داران با دعوت مردم به انجام 
واجبات، ایجاد نور اله��ی در قلوب مومنان را ثم��ره انجام این اعمال 
دانست. امام جمعه داران با اش��اره به روایتی از امام علی)ع( مبنی بر 
پایان ماه رمضان و حفظ نورانیت به دس��ت  آمده از ای��ن ماه، نماز را 
بهترین وس��یله برای حفظ این نورانیت دانس��ت و خاطرنشان کرد: 
نماز نور مومن است. سیاوشی در بخش دیگری از خطبه ها با تبریک 
عید سعید فطر از حضور مردم در نماز عید و همچنین راهپیمایی روز 
جهانی قدس تقدیر نمود و این حضور را نشانه توجه مردم به ارزش های 
الهی دانست. وی با اشاره به  روز حجاب و عفاف، لباس را ابزاری جهت 
شخصیت دادن به انسان و پوشاننده عیوب وی دانست و با بیان آیاتی 

از قرآن اهمیت این موضوع را نزد پروردگار متعال متذکر شد.
امام جمع��ه داران در پایان خطبه ها با اش��اره به بیان��ات مقام معظم 
رهبری در خطبه های نم��از عید فطر، از بین رفت��ن روحیه انقالبی 
مردم را خطری بزرگ برای انقالب اسالمی دانست و خاطرنشان کرد: 
بحمداهلل مردم روحیه انقالبی دارند و برای حفظ این روحیه مسئوالن 
باید در ارائه خدمات به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته تالش کنند.

رییس اداره برق شهرس��تان دهاقان از انجام عملیات برق رس��انی و 
بهسازی شبکه ها در روس��تاهای دهاقان با هزینه بیش از 4 میلیارد 
ریال خبرداد. اکبر ترابی با بیان این مطلب اظهار داش��ت: در 3 ماهه 
 نخست امسال بهسازی شبکه های برق رس��انی به روستاهای قهه، 
علی آباد گچی و شهرستان دهاقان جهت کاهش خاموشی ها انجام 
شد که هزینه 130 میلیون ریالی را در برداشته است. وی با اشاره به 
 برق رسانی به تپه نورالش��هدا و پادگان قدس بودجان، دره معصوم،

 چاه های کش��اورزی قمبوان و برق رس��انی به تعدادی از مشترکان 
جدید اذعان داشت: هزینه این عملیات 2 میلیارد و 240 میلیون ریال 
می باشد.رییس اداره برق شهرس��تان دهاقان تصریح کرد: نصب دو 
ترانس 25 کاوا و 4 دستگاه تابلو روشنایی جهت روشنایی بلوار شهدای 
 دهاقان هزینه 250 ریالی را داشته اس��ت. ترابی با توجه به تعویض

 40 اصله پایه فشار قوی و متوسط فرسوده در شهرستان خاطرنشان 
کرد: جابه جایی پایه ها در 8 معبر و در حریم نیز انجام گرفته است.

امام جمعه موقت کاشان گفت: یکی از س��رمایه ها و عوامل اقتدار 
 نظام جمهوری اس��المی ای��ران در جهان، اعتماد م��ردم به نظام و 

رهبر معظم انقالب است.
حجت االسالم والمسلمین محمدرضا اسالمی تبار درخطبه های نماز 
جمعه کاشان اظهار کرد: اعتماد مردم به نظام و نظام به مردم در سایر 

کشورها و به خصوص در کشورهای غربی وجود ندارد.
وی افزود: یکی از ویژگی های کش��ورهای غربی این است که مردم 
به نظام خودشان اعتماد ندارند و نظام هم به مردم کشور بی اعتماد 

است.
امام جمعه موقت کاشان با بیان اینکه غربی ها می کوشند این ویژگی 
را برسر کش��ورهای دیگر و از جمله جمهوری اسالمی ایران پیاده 
کنند، خاطرنشان کرد: آنان درصدد هستندکه مردم ایران اعتماد 

خودشان را نسبت به نظام و رهبر فرزانه انقالب از دست بدهند.
وی با قدرانی از حضور ملت شریف ایران در راهپیمایی یوم اهلل روز 
جهانی قدس، این اقدام مردم روزه دار در هوای بسیارگرم به خصوص 

در استان های جنوب کشور را عملی صالح دانست.
خطیب نم��از جمعه کاش��ان تصریح ک��رد: حضور م��ردم در این 
راهپیمایی بیانگر باال بودن رشد سیاس��ی، ایمان، استقامت مقابل 
 دش��من و فراموش نکردن فلس��طین و دش��منان اصلی آمریکا و

 رژیم نژادپرست اسرائیل است.
وی همچنین با اشاره به بیانات بس��یار مهم رهبر معظم انقالب در 
روز عید سعید فطر و در دیدار با دانشجویان و مسئوالن نظام، گفت: 
پست های حساس و کلیدی کش��ور درآینده به دست دانشجویان 

کشور خواهد افتاد.
به گفته وی رییس جمهوری، وزیران، نمایندگان و مس��ئوالن رده 
باالی کشور در آینده از بین همین دانشجویان انتخاب خواهند شد و 
بر همین اساس است که رهبر فرزانه انقالب اسالمی روی دانشجویان 

سرمایه گذاری می کند.
اسالمی تبار افزود: مقام معظم رهبری در این دیدار بر لزوم تقویت 
 ایمان در دانش��جویان تاکید داش��تند و فرمودند عاملی که سبب 
می شود بتوانیم در مقابل دش��من بایستیم ایمان است و اگر ایمان 

ضعیف بود انسان نمی تواند در مقابل دشمنان استقامت کند.
وی همچنین بر اقتدار علمی کش��ور و تسریع در مسیر این حرکت 
تاکید کرد و گفت: هر کش��وری که به لحاظ علمی ضعیف باش��د، 
محتاج دیگران می ش��ود و این احتیاج به اس��تقالل و عزت کشور 

ضربه می زند.
وی همچنی��ن هفت��ه بزرگداش��ت عف��اف و حج��اب )18 لغایت 
25 تیر( را یادآورش��د و با تاکید بر ل��زوم رعایت این م��وارد، تنها 
 راه نجات انس��ان ه��ا از مفاس��د را عف��اف و حجاب و اس��تحکام 

خانواده ها دانست.

امام  جمعه برخوار مطرح کرد:

دشمن از اسالم محمدی می ترسد

امام جمعه سمیرم گفت: نیاز است که دولتمردان به این منطقه توریستی و گردشگری 
اهمیت ویژه ای بدهند.حجت االسالم حس��ین رجایی پور در خطبه های این هفته 
نماز جمعه سمیرم با اشاره به تعطیالت عید سعید فطر و حضور گسترده مسافر در 
شهرستان سمیرم گفت: متاسفانه از ابتدای انقالب تا کنون بهسازی مراکز تفریحی 

این شهرستان انجام نشده است.
وی با اش��اره به اینکه شهرستان س��میرم  یکی از نقاط توریستی کش��ور و آبروی 
 گردش��گری برای اس��تان اصفهان اس��ت افزود: در س��میرم هنوز پارک مناسب، 
سرویس های بهداشتی عمومی ، امکانات رفاهی برای گردشگران به طور کامل وجود 

ندارد که نیاز به حمایت مسئوالن است. 
رجایی پور با اشاره به اینکه با وجود تمام گالیه ها و انتقاد ها نسبت به مسئوالن استانی 
تا کنون هیچ یک از آنها گالیه های ما را پاس��خگو نبوده اند تصریح کرد: حق مردم 
سمیرم از سهم استان اصفهان بیش از این است که تاکنون مورد توجه مسئوالن قرار 
گرفته است. امام جمعه سمیرم در بخش دیگر از خطبه های خود به 21 تیرماه روز 
عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: یکی از مباحث مهم در اسالم حجاب است که باید 
مورد توجه همه به خصوص مس��ئوالن مربوطه قرار گیرد.وی افزود: در بحث عفاف 
 و حجاب 4 گروه تاثیر گذار هستند که متاسفانه در کش��ور اولویت های تاثیر گذار 
جابه جا شده و بحث قوانین و گشت ها که باید در رده چهارم قرار بگیرند در رده اول 

قرار گرفته است.
رجایی پور به دیگر گروه های تاثیر گذار در زمینه عفاف و حجاب اشاره کرد و ادامه 
داد: خود افراد چه دختر چه پسر ، خانواده ، جامعه باید در رده اول تا سوم تاثیر گذاری 

قرار بگیرند. امام جمعه سمیرم در ادامه با اشاره به به علل بی حجابی در جامعه گفت: 
 عواملی همچون نوع رفت و آمد و معاش��رت ها، نوع ساخت و س��از و معماری های

 غیر اس��المی در خانه ها ، ماه��واره و برنامه های ش��بکه های مجازی، فروش��نده 
 های البس��ه های غیر اس��المی، ترک امر به معروف و نهی از منک��ر و ترویج گناه و

 بی بند و باری باعث رشد بی حجابی و بد حجابی در جامعه شده است.
به گزارش ایمنا س��خنران قبل از خطبه های این هفته س��میرم ،عباس��ی رییس 
 اداره آب و فاض��الب س��میرم بود ک��ه در خصوص صرف��ه جوی��ی در مصرف آب 

سخنرانی کرد.

نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس گفت: مهم ترین مشکل نطنز موضوع 
آب اس��ت که امیدواریم بحث انتقال آب از سرچش��مه زاینده رود به نطنز 

امسال اجرایی شود.
مرتضی صفاری نطنزی در مراس��م افتتاح دفتر ارتباطات مردمی نماینده 
نطنز، اظهار کرد: ما به دنبال متحول کردن چهره شهرستان هستیم و قرار 
اس��ت از همه ظرفیت های شهرستان اس��تفاده کنیم که در همین جهت 
کارگروه هایی پیش بینی کرده ایم که با تش��کیل این کارگروه ها فعالیت ها 

را سامان دهیم.
وی افزود: بحث آب، اولویت شهرستان نطنز است که در یکی از کارگروه های 
تشکیل شده بررسی می شود. البته مشکالتی داشتیم که با برخی تدبیرها 
فعال حل شده است و در هفته های آینده جلسه ای در اصفهان داریم که طرح 

انتقال آب از زاینده رود را احیا کنیم تا کلنگ آن امسال زده شود.
نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس تصریح کرد: اولویت توسعه شهرستان 
تمرکز روی موضوع گردشگری است و این شعار ما از ابتدا بوده و امروز هم 
افتتاح دفتر ما در یک  خانه تاریخی در همین راستاست تا یادمان باشد که 

آن را پیگیری کنیم.
صفاری نطنزی اب��راز امیدواری ک��رد: کارگروهی که قرار اس��ت در حوزه 
 گردشگری تشکیل ش��ود نیز برای توس��عه زیرس��اخت های این موضوع

 تالش نماید.
وی بیان کرد: من متأس��ف هس��تم که اعالم کنم باالترین میزان تعطیلی 

صنایع در استان را ما داریم که یا از ابتدا خوب برنامه ریزی نشده و یا اینکه 
خوب مدیریت صورت نگرفته است و باید برنامه ریزی مناسبی انجام شود 
که وضعیت صنایع در شهرس��تان ما بهب��ود یابد و این بخ��ش مهمی در 

کارگروه های ماست.
صفاری نطنزی از مسئوالن ادارات درخواست کرد تا حضور مجدانه ای را در 

کارگروه های تعیین شده داشته باشند و تمام امکانات خود را به کارگیرند.
وی خاطرنشان کرد: صحبت هایی از قبل با مراکز آموزش عالی داشته ایم و 

امیدواریم بتوانیم  واحدهای جدید دانشگاهی را  ارائه دهیم .

امام جمعه سمیرم:

دولتمردان به گردشگری سمیرم،  اهمیت بیشتری بدهند
نماینده مردم نطنز در مجلس:

مهم ترین اولویت شهرستان نطنز، حل مشکل آب آشامیدنی است

سرپرست فرمانده نیروی انتظامی چادگان:

مرد 42 ساله  
در رودخانه زاینده رود چادگان غرق شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون:

 تسهیالت بانکی برای متقاضیان طرح آبیاری
 تحت فشار ارائه می شود

سرپرس��ت فرمانده نیروی انتظامی چادگان گفت: 
مرد 42 س��اله در دریاچه زاینده رود چادگان غرق و 
جان خود را از دس��ت داد.وی اظهار کرد: خانواده ای 
برای تفریح در حاش��یه رودخان��ه در 30 کیلومتری 
شرق چادگان در روستای ساحلی حجت آباد، اتراق 
می کنند که مرد 42 س��اله ای وارد رودخانه می شود 
 و به علت ناآش��نایی به ش��نا غرق و جان خ��ود را از

 دست می دهد.سرپرست فرماندهی نیروی انتظامی 
چادگان علت حادثه را عدم آش��نایی به فنون ش��نا 
اعالم کرد و افزود: محل حادثه در حاشیه رودخانه در 
روستای حجت آباد اس��ت که در این محل شنا اکیدا 
ممنوع بوده، ولی متأس��فانه به علت توجه نکردن به 

قوانین و بابی توجهی به مقررات شنا متاسفانه این فرد در رودخانه زاینده رود غرق شده است.وی تصریح کرد: با 
توجه به ایام تعطیالت تابستان و حضور مسافران و گردشگران در شهرستان چادگان توصیه می شود کسانی که 
قصد استفاده از این نعمت خدادادی را دارند، حتما نکات ایمنی را رعایت کنند و بدون آگاهی به فن شنا خود را 
به دریا نسپارند و زندگی و روز خوش را به خانواده تلخ نکنند.احمد سپهوند تصریح کرد: از مسافرانی که به این 
شهرستان سفر می کنند درخواست می شود تاضمن رعایت موازین اسالمی به تابلوهای هشداردهنده شنا اکیدا 

ممنوع ،توجه کنند و در حاشیه رودخانه اتراق نکنند تاشاهد اتفاق ناگواری نباشند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون 
گفت: تس��هیالت بانکی برای متقاضیان طرح 

آبیاری تحت فشار ارائه می شود.
محسن حاج عابدی، اظهار داشت: طرح آبیاری 
تحت فش��ار در 12 هکتار از روستاهای بخش 
مرکزی این شهرستان در حال اجراست که برای 
اجرای آن افزون بر یک میلیارد و 560 میلیون 

ریال هزینه شده است.
وی افزود: اس��تخرهای بتنی ب��رای طرح های 
آبیاری با حجم 500 مترمکعب در بخش کرون 
با هزینه ای افزون بر 110 میلیون احداث شده 

است.
 وی ادامه داد: یکپارچه س��ازی اراضی کش��اورزی به منظور اج��رای طرح های مکانیزه کش��اورزی

  در حال اجراس��ت ک��ه این ط��رح نیازمن��د هم��کاری مالکان زمی��ن ه��ای کش��اورزی و تعامل 
با همدیگر است.

حاج عابدی افزایش بهره وری  آبیاری، استفاده بهینه و موثرتر از آب موجود، سهولت در انجام عملیات 
زراعی، محدود شدن رشد و تکثیر علف های هرز، تسهیل در تامین کود و مواد شیمیایی برای گیاهان 

را از فواید طرح آبیاری تحت فشار نام برد.

امام جمعه شهرضا تاکید کرد:

لزوم  ایستادگی
 در برابر ترویج فرهنگ بی حجابی

 امام جمعه ش��هرضا گفت: یکی از بدترین آسیب های اجتماعی مس��ئله بدحجابی و بی حجابی است که متاسفانه
 در حال گسترش است و باید در برابر آن ایستادگی شود.

حجت االسالم سیف اهلل یعقوبی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرس��تان شهرضا با اشاره به در پیش بودن 
س��الروز تخریب قبور ائمه بقیع، اظهار کرد: این اقدام از جمله اقداماتی اس��ت که وهابیت برای مقابله با ش��یعه و 
فرهنگ اسالم ناب محمدی در دستور کار خود دارد. وی ادامه داد: این افراد برای تخریب مزار پیامبر اسالم)ص(  نیز 
برنامه هایی داشتند که با مقاومت جهان اسالم مواجه شدند، اما در هر حال همه مسلمانان از ماهیت پلید حکومت 
وهابیت مطلع هستند.امام جمعه شهرضا در بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به بخش هایی از سخنان رهبر 
معظم انقالب تصریح کرد: رهبری بارها بر لزوم انقالبی ماندن و انقالبی بودن تاکید کرده اند زیرا افرادی که واجد این 

خصایص باشند در هر موقعیتی برای دفاع از دین و ارزش های انقالبی پیشگام خواهند بود.
یعقوبی در ادامه بیان کرد: فرد انقالبی، محافظه کار نیست و در هر شرایطی دفاع از دین و نظام را بر خود واجب می داند. 
وی در ادامه افزود: رهبر معظم انقالب بر لزوم محاکمه دریافت کنندگان حقوق های کالن و خارج از عرف اداری تاکید 
کرده اند، اما الزم است عمل به این دستورات رهبری در حد حرف باقی نماند و مردم شاهد عمل از طرف مسئوالن 

باشند زیرا اینگونه افراد در حق بیت المال و حقوق مردم خیانت و جنایت کرده اند.
امام جمعه شهرضا در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر ضرورت مقابله با ترویج فرهنگ بد حجابی در جامعه 
گفت: زمانی که رضا خان قانون کش��ف حجاب را اجرا کرد عده  زیادی از زنان مومنه و محجبه از منازل خود خارج 
نشدند، اما امروزه متاسفانه شاهد هستیم که بی حجابی در جامعه ترویج می شود که باید در برابر این فرهنگ غلط 
ایس��تادگی ش��ود.یعقوبی اظهار کرد: زنان با حجاب در اصل از حریم احکام الهی حمایت و دفاع می کنند. عفاف، 

مهم ترین عنصر حفظ شخصیت زن است که به وسیله حجاب ایجاد می شود.
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 بی توجهی به سللامت پا ، این عضو حیاتی بدن را دچار ترک در ناحیه  پاشنه   
می کند. مللی دانیللم که پللا، قلب دوم انسللان اسللت. لللذا بایللد در صورت 
 بللروز تللرک پاشللنه پللا کلله در آن سللطح خارجللی پوسللت شللکافته 
می شللود، درمان آن را جللدی بگیریم.ترک پاشللنه پللا علللل مختلفی دارد 
از جمللله ؛ عللدم رطوبللت کافللی در پاشللنه  پللا و نبللود غللدد چربللی در 
 پوسللت پا کلله  سللبب ایجللاد تللرک در ایللن ناحیلله می شللود. پوشللیدن 
کفش ها و صندل های نا مناسللب که پشللت آن ها باز اسللت، فعالیت بیش از 
حد در پا ها، ایسللتادن های طوالنی بر روی پاها ، کمبللود ویتامین های مورد 
نیاز بدن،خشللکی بیش از حد هوای محللل زندگی نیز از دیگر دالیل اسللت. 
 برای درمللان ترک پا با اثرگذاری سللریع بدون مراجعه به پزشللک می توان از 

روش های خانگی بهره برد و از حاد شدن این مشکل در پاها جلوگیری کرد.
– استفاده از روغن های گیاهی و نباتی: کسانی که دچار خشکی در ناحیه 
پا هستند می توانند با مالیدن روغن های گیاهی مانند روغن زیتون، نارگیل ،  
بادام، کنجد و تمامی روغن های گیاهی هیدروژنه ، ترک پای خود را به سرعت 

بهبود دهند.
– استفاده از موم پارافین: در صورتی که ترک پاها وضعیت خیلی وخیمی 
دارند که درد و خون مردگی در آن ایجاد شده اسللت، می توان موم پارافین را 

برای درمان ترک پاشنه  استفاده کرد.
"– اس�تفاده از آب لیمو ترش: لیمو ترش بخاطر داشللتن خاصیت اسیدی

می تواند برای درمان ترک پاشنه سودمند باشد.
– مالیدن وازلین: با مالیدن وازلین به پاشنه و اطراف پاها و پوشیدن جوراب 

نخی، رطوبت کافی برای بهبود قسمت های ترک خورده، ایجاد می شود.
– استفاده از عسل: عسل با خاصیت ضد باکتریایی و مرطوب کنندگی برای 

درمان و بهبودی ترک های پا بسیار مفید است.
– اس�تفاده از مخلوط گلیس�یرین و گالب: بللرای این کلله رطوبت پاها 
را هنللگام بیللرون رفتن و زمانللی که کفش بلله پا داریللم حفظ کنیللم، بهتر 
 اسللت پاهای خود را با مخلوط مسللاوی گلیسللیرین و گاب آغشللته کنیم.
   بللرای جلوگیللری از ایجللاد تللرک در پاشللنه پللا، زمانللی کلله بلله منزل

 برمی گردید، پاهای خللود را با آب ولرم بلله صورت کامل بشللویید و با حوله 
 خشک کنید. جوراب های خود را بعد از رسیدن به منزل بشویید و همچنین  از 

کفش های مناسب استفاده کنید.

امروزه ریزش مو یک مشللکل عمومی اسللت و بعضی اوقات به یک 
کابوس تبدیل می شود.

 درخشللان پللور متخصللص طللب سللنتی گفللت: گل سرشللوی 
در طب سللنتی برای درمللان و بهبود برخللی از بیماری هللا کاربرد 
 دارد و در متللون طب سللنتی از آن به عنوان »طین« یاد می شللود.

 اسللتفاده از موادی مثللل خاک که منشللأ طبیعی دارنللد در مقابل 
 مواد شیمیایی مناسللب ترین انتخاب برای حفظ سامت و شادابی

است.
وی ادامه داد: شست وشللوی سللر با گل  سرشللوی عاوه بللر آن که 
می تواند به تقویت و افزایش سللرعت رشللد تارهای مو کمک کند، 
 اثر ترمیم کنندگی نیز دارد و بسللیاری از آسللیب های وارد شللده به 
ساقه مورا برطرف می کند ،همچنین موخوره، زخم ، جوش و برخی 

کهیرها با گل سرشوی قابل درمان است.
درخشللان پللور در ارتبللاط بللا  اسللتفاده از گل سرشللوی تاکیللد 
 کللرد: زمللان اسللتفاده از گل هللر 10 روز یللا دو هفتلله یللک بللار 

است. 
اگللر گلللل سرشلللوی بیللش از انلللدازه روی سلللر قللرار گیللرد 
بللللا خیللس شلللدن مللو و جللذب آب سللنگین تللر شللده و 
 موجللب کشللش تارهللای مللو ،سسللتی ریشلله و ریللزش آن 

می شود. 
همچنین اسللتفاده از گیاهان دارویی مانند کتیرا، حنا و سدر بعد از 

استفاده از این گل، عامل ریزش مو می باشد.
وی اظهار کرد:خاک سللرخ یا گل ارمنی که خاصیت ضد خونریزی 

دارد برای درمان واریس و دردهای ناشی از آن استفاده می شود.
وی در اداملله گفللت: اسللتفاده از گل شست وشللو ممکللن 
خشللکی  ماننللد  عوارضللی  افللراد  از  برخللی  در  اسللت 
 پوسللت یللا حتللی زخللم و ضایعللات پوسللتی ایجللاد کنللد.

 برای پیشللگیری بهتر اسللت ابتدا مقللداری از گل شست وشللوی 
 سللر را روی موهای خللود امتحان کنید و سللپس در اندازه وسللیع 

استفاده کنید.

جلوگیری از ریزش مو با یک درمان ترک پاشنه پا را این گونه درمان کنید
طبیعی

پیام سالمت

 تغذیه

متاسفانه ام اس از آن نوع بیماری هایی است که معموال 
خانم های جوان را درگیر می کند. بیشتر این خانم ها در 
سن باروری بوده و یکی از دغدغه های اصلی آنها امکان 
باردار شللدن و سامت نوزادشان اسللت. البته وراثت در 
ابتا به بیماری ام اس نقشی ندارد، ولی سابقه ابتا به این 
بیماری در خویشللاوندان درجه اول مانند پدر و مادر یا 
خواهر و برادر به طور قابل توجهی خطر ابتا به بیماری 

ام اس را افزایش می دهد.
 گرچه بر اساس مطالعات، شیوع بعضی از ژن های خاص 
در جوامعی که نرخ باالتللری از مبتایان به ام اس وجود 
دارد، بیشتر اسللت و امکان دارد عوامل ژنتیک مشترک 
در بعضی خانواده ها که در آن هللا بیش از یک نفر مبتا 
به ام اس وجود دارد، دیده شللود. اما بعضی متخصصان 
معتقدند بیماری ام اس در افراد با استعداد ژنتیک، پس 
از قرار گرفتن در معرض یک عامل زیسللت محیطی و از 

طریق فعال شدن سیستم ایمنی ایجاد می شود.
با وجود این، دکتر عبدالرضا  ناصر مقدسی، نورولوژیست 
به جام جم درباره تاثیر این بیماری بر سللامت جنسی و 
باروری می گوید: گرچه ممکن اسللت بیماران مبتا به 
ام اس، دچار کاهش تمایل جنسللی شللوند، ولی این به 
معنای عدم وجود راه حل برای این مشکات نیست. در 
واقع، بسیاری از این موارد می تواند به راحتی درمان شود. 
توصیه می شود بیماران حتما این مشکات را با پزشک 
خود  در میان بگذارند؛ زیرا بسللیاری از این اختاالت با 
درمان های دارویی یا روانشناختی قابل درمان هستند. از 

لحاظ باروری نیز باید گفت این بیماران هیچ گونه مشکلی 
برای باردار شللدن ندارند. هر گونه تصمیم برای بارداری 

باید با مشورت پزشک معالج صورت گیرد.
 دکتر فرزاد اشللرافی، متخصللص مغز و اعصللاب نیز در

 این باره به جام جم می گوید: ممکن اسللت این بیماری 
موجب ایجاد بعضی مشکات جنسی شود با وجود این، 
خبر خوب این است که در صد زیادی از این اختاالت با 
داروها و مداخات پزشکی قابل درمان هستند. به عاوه 
تا کنون هیچ گونه ارتباطی بین ابتا به ام اس و اختاالت 

باروری مشاهده نشده است.
تولد فرزندان سالم از مادر بیمار

به گفته دکتر مقدسللی،گرچه این بیمللاری جنبه های 
ژنتیکی دارد و مواردی دیده می شود که یکی از والدین 
و یکی از فرزندان دچار این بیماری شللده اند، اما میزان 
وقوع این موضوع بسیار کم بوده و توصیه می شود والدین 
هیچ گاه ذهن خللود را با این احتماالت کم، مغشللوش و 
مکدر نکنند. دکتر اشرافی نیز معتقد است: تا کنون هیچ 
شواهدی از افزایش سللقط، مرده زایی و ناهنجاری های 
جنینللی در بیماران مبتا به ام اس دیده نشللده اسللت. 
براسللاس بعضی مطالعات ممکن اسللت ابتای مادر به 
 ام اس با وزن کم نوزاد هنگام تولد ارتباط داشللته باشد. 
به طور کلللی بللارداری هیچ گونه تاثیری در پیشللرفت 
بیماری ام اس در دراز مدت نخواهد داشللت. بر اسللاس 
مطالعات اخیللر در دوران بارداری تعللداد حمات این 

بیماری خصوصا در سه ماهه سوم کاهش می یابد.

مشکل اصلی بعد از بارداری است
از سللوی دیگللر، گفتنی اسللت گرچلله گزارش هایی از 
تولد پیش از موعللد یا کاهش وزن نوزاد گزارش شللده، 
ولی بیماری ام اس سللبب هیچ گونه اختالی در جنین 

نمی شود .
دکتر مقدسللی با بیان مطلب فللوق می افزایللد: قبل از 
اقللدام بلله بللارداری باید بللا پزشللک معالج مشللورت 
شللود. در طول بارداری به دلیللل تغییللرات هورمونی 
و تغییللر در سیسللتم ایمنللی بللدن معموال مشللکلی 
متوجلله مللادر نخواهد شللد و بللارداری عمللا همانند 
 یللک نللوع دارو بللرای ایللن بیمللاران عمللل می کند.

 مشکل اصلی با این بیماران در بعد از بارداری است. بعد 
از بللارداری 33 درصد بیماران،ریسللک حمله دارند که 
این موضللوع بخصوص در بیمارانی که یک سللال قبل از 
بارداری حمله داشته اند یا در ام آر آی آن ها فعالیت دیده 
می شود، بیشتر است. پس باید ریسک این که یک بیمار 
بعد از زایمان دچار حمله می شللود توسط پزشک معالج 
بررسی و ارزیابی شود. تمام تاش ما این است برای مادر 
مخاطره ای پیش نیاید. قبل از بللارداری همواره توصیه 

می شود داروها را قطع کنیم.
قطع مصرف دارو حین بارداری

بیمللاران مبتللا بلله ام اس داروهای مختلفللی مصرف 
می کنند. تنها دارویی که برای استفاده در حین بارداری 

مجاز شمرده شده داروی گاتیرامر استات است .
دکتر مقدسی با بیان این مطلب می افزاید: ولی این به آن 
معنا نیست که همه بیماران می توانند از این دارو در حین 
بارداری استفاده کنند. حتی این دارو نیز قبل از بارداری 
قطع می شود و فقط در شللرایط خاصی است که مصرف 

این دارو در حین بارداری ادامه می یابد.
دکتر اشرافی نیز تاکید می کند: بعضی ازداروهایی که در 
درمان بیماری ام اس به کار می روند ممکن است در دوران 
بارداری پرخطر باشللند. بنابراین الزم است دو تا سه ماه 
قبل از اقدام به بارداری با داروهای دیگر جایگزین شوند. 
از این رو الزم است تمام مادران قبل از اقدام به بارداری 

حتما با پزشک خود مشورت کنند.
طی بارداری ورزش کنید

دکتر مقدسللی با تاکید بللر این که یکللی از توصیه های 
مهمی کلله متاسللفانه از سللوی بیماران جللدی گرفته 
 نمی شود ورزش اسللت، می گوید:موکدا توصیه می کنم

 فعالیللت هللای ورزشللی انجللام دهنللد  زیللرا ورزش 
می توانللد سللبب بهبللود شللرایط فیزیکی و جسللمی 
آنان شللود. به خانم هللای بللاردار نیز توصیه می شللود 
 ورزش خللود را حیللن بللارداری قطللع نکننللد.

وی تاکیللد می کند: از لحللاظ نحوه زایمللان فرقی بین 
مبتایان به ام اس و افراد سالم وجود ندارد و این بیماران 
می توانند به هر دو روش طبیعی یا سزارین زایمان کنند 
و تشخیص این که کدام روش ارجحیت دارد با متخصص 

زنان و زایمان است .

بارداری ایمن در کنار ام اس
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محققان مرکز UConn Health و آزمایشگاه 
پزشکی ژنومی جکسون با مطالعه روی موش ها 
متوجه شللدند که موارد ابتا به سللرطان روده 
بزرگ در میان موش های مصرف کننده گردو 
)که در مجموع هفت تا 10/5درصد کل کالری 

مصرفی را در برمی گرفت( کمتر است.
مصللرف روزانه حدود 30 گرم گللردو می تواند 

هفت تا 10/5درصللد از کل کالری های روزانه 
فرد را تامین کند.

 UConn Health دانیل روزنبللرگ از مرکز
و محقق ارشللد این مطالعلله گفللت: نتایج ما 
 برای اولین بار نشللان می دهد که مصرف گردو 
می تواند رشد تومور روده بزرگ را کاهش دهد.

این مطالعه نشللان می دهد که گردو می تواند 
به صورت یک پروبیوتیک موجب سامت روده 
بزرگ و در نتیجه پیشگیری از ابتای این اندام 

به سرطان شود.
گللردو بیللش از هر خشللکبار دیگللری حاوی 
 اسیدهای چرب اشللباع نشده اسللت و میزان 

قابل توجهی نیز ویتامین E دارد.
 UConn کیم کریجللر از مرکللز ارتباطللات 
می گویللد: مطالعللات  ما نشللان داده اسللت 
 کلله مصللرف گللردو در پیشللگیری از ابتا به

 بیماری های مرتبللط با رژیم غذایی و شللیوه 
زندگی از جمله بیماری قلبی، دیابت و اختال 

عصبی موثر است.

سرطان روده بزرگ
سللرطان روده بزرگ کلله به نام های سللرطان 
کولون، سرطان رکتوم یا چنگار روده بزرگ نیز 
شناخته می شود، رشد سلول های سرطانی در 
کولون یا رکتوم )بخشی از روده بزرگ( است که 
به دلیل رشد غیرطبیعی سلول ها اتفاق می افتد 
و این سلول ها می توانند به بافت های دیگر بدن 

حمله کنند یا در آنها تکثیر یابند.
نشانه ها و عایم سللرطان روده بزرگ می تواند 
شامل مواردی همچون خون در مدفوع، تغییر 
در حرکت های روده، کاهش وزن و خسللتگی 

همیشگی باشد.
بسللیاری از سللرطان های روده بزرگ به دلیل 
عوامل ناشللی از سللبک زندگی و افزایش سن 
ایجاد می شللود و تعداد کمی از موارد به خاطر 
 اختللاالت ژنتیکللی ارثللی اتفللاق می افتللد.

 عوامل خطر شللامل مللواردی همچللون رژیم 
غذایی، چاقی، سیگار کشیدن و نداشتن فعالیت 

جسمانی کافی است.

برای این که از نظر چشللایی از غذا لذت ببریم، وجود 
نمک ضروری است، اما مصرف زیاد آن خطرناک بوده 

و عواقب ناخوشایندی  خواهد داشت.
افزای�ش فش�ار خ�ون: دفعلله  بعدی کلله تاش 
کردیللد تللا عصبانیتتللان را کاهللش دهیللد، نمک 
 زیللادی  را کلله مصللرف کرده اید بلله یللاد بیاورید. 
نمک می تواند فشار خون شما را زیاد کند، تا حدی که 
ممکن است شما را دچار سکته یا نارسایی های قلبی 
کند! تقریبا یک سوم جمعیت بزرگساالن، دچار فشار 
خون هستند، هیچ رابطه ای هم بین سن و میزان فشار 
خون وجود ندارد. کاهش مصرف نمک و ورزش منظم 
به شللما اطمینان خواهد داد که سطح فشار خونتان 

تحت کنترل است.
 ایج�اد س�رطان مع�ده: افللرادی کلله در برنامه 

 غذایی شللان مقدار زیادی نمک وجود دارد،  نسبت 
به دیگران بیشتر در معرض ابتا به سرطان هستند. 
هلیکوباکتر پیلوری، باکتری  است که در بیماری های 
مرتبط با معده همچون سرطان یا زخم معده دخیل 
است. نمک به آستر معده  شما آسیب رسانده و آن را 

در برابر این باکتری آسللیب پذیر می سازد. همچنین 
به یاد داشته باشید که مردان نسبت به زنان به میزان 

بیشتری در خطر ابتا به سرطان قرار دارند.
اختالالت کلیوی: سللنگ کلیه بیمللاری دردناکی 
است که متاسفانه این روزها به طور تساعدی در حال 
گسترش است. مسبب آن هم، نمک است! زمانی هم 
خطرناک خواهد شد که با فشار خون باال همراه شود. 
این دو عامل باعث خواهد شد تا کلسیم اضافه از طریق 
ادرار دفع نشود. ازدیاد کلسیم نیز باعث به وجود آمدن 
سنگ کلیه خواهد شللد. عاوه بر این، فشار خون هم 

باعث خواهد شد فشار بیشتری بر کلیه وارد شود.
ایجاد نفخ: نفخ معموال به دلیل نگهداری آب درون 
بدن رخ می دهد. مصرف زیاد نمک می تواند شرایطی 
را فراهم بیاورد که بدنتان تا 50 اونس آب در خود نگاه 
دارد. شما می توانید با کاهش مصرف نمک، بافاصله 

شاهد کاهش نفخ معده تان باشید.
پوک�ی اس�تخوان: خانم هللا بلله دلیللل خللواص 
هورمون هایشللان شللدیدا مسللتعد پوکی استخوان 
و ضعف اسللتخوان بندی هسللتند. هنگامی که بین 

مردان و زنان مقایسلله انجام گیرد، متوجه می شویم 
که  زنان ریسک بسیار باالتری را در این زمینه پذیرا 
هستند. برنامه غذایی پر نمک، باعث کاهش کلسیم 
خواهد شللد. همچنین مصللرف زیاد نمللک، رابطه  
مستقیم با دریافت زیاد سدیم داشللته و سدیم زیاد 
هم مساوی با ضعف استخوان بندی است. زمانی هم 
که بدنتان فقدان کلسیم پیدا کند، روده های شما از 
استخوان هایتان کلسللیم جذب می کنند. پس یکی 
دیگر از دالیل پوکی استخوان مصرف زیاد نمک است!

تنگی نفس: تقریبا هر یللک از 11 کودک، و هر یک 
از 1۲ بزرگسللال از تنگی نفس یا آسللم رنج می برد. 
درست است که نمک مستقیما مسبب به وجود آمدن 
تنگی نفس نیسللت، اما عامل بالقوه ای برای افزایش 
عامت های آسللم است. بیماران آسللمی اگر مصرف 
نمکشللان را کاهش دهند، به نتایج قابل مشاهده ای 
دست پیدا خواهند کرد.بزرگساالن نباید بیشتر از ۶ 
گرم نمک در روز مصرف کننللد و کودکان هم خیلی 
کمتر از این مقدار. کودکان زیر یک سللال بیشتر از 1 

گرم نمک در روز احتیاج ندارند.

چرا باید کمتر نمک بخوریمسرطان روده بزرگ را با مصرف گردو از خود دور کنید

 تمامی میوه هللای فصل تابسللتان در هوای گرم حالتللان را جا 
 مللی آورند امللا بعضللی از آن هللا بیشللتر از هملله بلله یادمان

  می مانند و دوستشللان داریم. هندوانه آب دار وشیرین یکی از 
دوست داشتنی ترین میوه های فصل تابستان و گرماست. در زیر 

با خواص شگفت انگیز و بی نظیر هندوانه آشنا شوید.
خنک شوید و در عین حال ظاهر خوبی داشته باشید!

هندوانه میوه فوق العاده ای است که می تواند از راه های بسیاری 
برای پوست و شفاف بودن آن مفید باشد. این حقیقتی است که 
افراد کمی از آن آگاه هستند، ولی از فواید هندوانه این است که به 
عنوان یک مرطوب کننده طبیعی و همچنین مانند یک تونر عمل 
کند. این بدان معنی است که هندوانه به طور طبیعی می تواند به 
خنک کردن پوست و درخشان و تازه نگه داشتن آن کمک کند.

یک دسر خوب و در عین حال مفید برای کاهش وزن!
بسیاری از ما راجع به فواید هندوانه چیزی نمی دانیم؛ مثا اینکه 
چقدر سرشللار از ویتامین و مواد معدنی است. میزان ویتامین ها 
و مواد معدنی موجود در حجم کم هندوانه آن قدر زیاد است که 
هندوانه را به عنوان یکی از سالم ترین میوه ها مطرح کرده است. 
یکی از فواید هندوانه که بسللیار دلگرم کننده اسللت این است 
که می تواند به عنوان یک دسللر خیلی خوشللمزه سللرو شود و 
 بدون داشللتن عذاب وجدان در مورد افزایش وزنتان می توانید 

نیمه  شب  به آن ناخنک بزنید!

خس�ته و کس�ل هس�تید؟ 
ب�ه جن�گ خس�تگی بروید و 
سوخت وس�از بدن را افزایش 

دهید!
برای چنللد لحظه روزهللای گرم 
 تابسللتان را تصللور کنیللد که در 
آن ها به شللدت عللرق می ریزید، 
حتللی وقتی کلله فقللط روی یک 
صندلی لللم داده اید و اسللتراحت 
می کنید. آیللا تابحللال در چنین 
روزهایللی هندوانلله را امتحللان 
کرده اید؟ اگر این تجربه را داشته 
باشللید، به خوبی می دانید که در 
این روزها هندوانه چقدر می تواند 
نیروبخش باشللد. خیلی ها این را 
نمی دانند اما این پدیده بخاطر این 
اسللت که هندوانلله آب زیادی در 

خود دارد. این میوه از 9۲درصد  آب و حدود 8درصد شکر تشکیل 
شده است و  سرشللار از الکترولیت ها )سللدیم و پتاسیم( است و 

این باعث می شللود که  این میوه به یک میان وعده  شگفت انگیز 
تبدیل شللده و طراوت و انرژی را بللرای بدن شللما در هر زمان 

از روز به همراه داشللته باشد. این 
میوه  شللگفت انگیز نلله تنها باعث 
جبللران الکترولیت هایللی کلله از 
طریق تعریللق از دسللت رفته اند 
می شللود، بلکلله بلله جللذب آب 
سلللول ها و حفظ تعادل آن کمک 
می کند. یکی دیگر از نکات مثبت 
این میللوه  شللگفت انگیز کمک به 
افزایش سوخت و ساز بدن است. با 
افزایش عملکرد سلول های داخل 
بدن، هندوانه باعث افزایش انرژی 
شما می شللود که این به نوبه  خود 
کمک می کند تا سوخت وساز بدن 
افزایللش پیدا کنللد و هضم غذاها 
تسللریع شللود. همچنین از دیگر 
فواید هندوانه این است که دارای 
4 ماده  مغذی اسللت کلله اغلب به 
عنوان 4 دشللمن بزرگ خستگی شللناخته شللده اند. این مواد 
پتاسیم، ویتامین C، لیکوپن و آهن هسللتند و کمک شایانی به 

مبارزه با خستگی های روزمره می کنند.
استرس دارید؟  یک قاچ هندوانه میل کنید!

احتماال اکثریت شما این مطلب را نمی دانستید، ولی تحقیقات 
نشان داده اند که هندوانه تاثیر زیادی در کاهش استرس دارد. چه 
چیزی بیشتر از این می خواهید؟ یک کاهنده  استرس که طبیعی 
 B۶ بوده و ضرری نیز برای بدن ندارد! هندوانه سرشار از ویتامین
است، بدن برای تولید مواد شیمیایی مورد استفاده در مغز که در 
نهایت باعث کاهش استرس، نگرانی و حتی وحشت می شوند از 
این ویتامین استفاده می کند. عاوه بر این هندوانه بدون داشتن 
اثرات و عللوارض جانبی داروهای تجویز شللده و حتی داروهای 

بدون نیاز به تجویز، به شل شدن رگ ها کمک می کند.
کاهش خطر سرطان پروستات

هندوانه قرمز خوشللمزه همچنین منبعی قوی از آنتی  اکسیدان 
کاروتن است که لیکوپن نامیده می شللود. این آنتی  اکسیدان ها 
در بدن حرکللت کللرده و رادیکال های آزاد را خنثللی می کنند. 
رادیکال های آزاد، موادی هستند که می توانند آسیب زیادی به 
ما وارد کنند. این مواد،  سبب اکسید شدن کلسترول و چسبیدن 
 آن  به دیواره رگ  های خونی می شوند  که  موجب ضخیم تر شدن  
آن ها و احتمال بروز  سللکته های قلبی خواهد شد. لیکوپن که 
رنگ قرمز زیبایی را به هندوانه می دهد به کاهش خطر سرطان 

پروستات هم کمک می کند.

خواص شگفت انگیز و بی نظیر هندوانه را بهتر بشناسید !
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گردشگری دانستنی ها

یکی از موارد جدایی ناپذیر هر سفری برای اکثر گردشگران، چشیدن 
طعم غذاهای سنتی مقصد سفرشان است. غذاهای خیابانی در واقع 
بخشی از فرهنگ هر کش��ور هس��تند و هنوز هم در برخی شهرهای 
جهان رواج دارند. البته در قس��مت های مختلف جهان تفاوت هایی 
در ارائه و انواع آن وجود دارد. به خصوص در آسیا، جایی که غذاهای 
خیابانی و تجربه خوردن آن بخش جدایی ناپذی��ر از غذاهای محلی 
 محسوب می ش��ود. این همان جایی اس��ت که بدون هیچ تظاهری

 می توانید با محلی های یک منطقه و مثل آنها غذا بخورید.
در این مطلب قصد داریم ش��ما را ب��ا یکی از ش��هرهایی که غذاهای 
خیابانی معروفی دارند و مورد توجه گردشگران قرار گرفته اند، آشنا 
کنیم. همچنین مکان هایی را که در این شهرها می توانید از خوردن 

غذاهای خیابانی لذت ببرید، معرفی خواهیم کرد.
بانکوک - تایلند

کشورهای کمی در جهان وجود دارند که از نظر غذاهای خیابانی قابل 
مقایسه با تایلند باشند. پایتخت تایلند ساالنه میلیون ها توریست از 
سرتاسر جهان را پذیرا می شود و شاید بین این مسافران تعداد اندکی 
نباشند که برای غذاهای تایلندی به این کشور سفر می کنند. غذا در 
شهر بانکوک بسیار ارزان قیمت اس��ت به نحوی که شاید به نظرتان 
غیرمنطقی هم بیاید. مثال یک کاس��ه س��وپ یک دالر قیمت دارد یا 
کیک ماهی را می توانید به قیمت یک دالر و 50 س��نت بخرید. این 
غذاها را تقریبا می توان در تمام ش��هر پیدا کرد. به سختی می توانید 
خیابانی را پیدا کنید که در آن فروش��نده ای ب��رای فروش غذاهای 
خوشمزه تایلندی وجود نداشته باشد. در واقع خیابان های این شهر 
مانند فست فود – رستوران هستند و رنگ و بوی این غذاها توجه هر 
 رهگذری را به خود جلب می کند و وسوس��ه مزه ک��ردن این غذاها

لحظه ای آرام تان نخواهد گذاشت.
تایلندی ها بیشتر در خیابان غذا می خورند و برای آشنایی با فرهنگ 
غذایی این کش��ور، بهترین راه این اس��ت که در خیاب��ان های آن با 
مردمش همراه شوید. البته ممکن اس��ت در بین آنها غذاهایی باشند 
که با ذائقه هر کسی به خصوص ایرانی ها سازگاری نداشته باشند، اما 
غذاهای دریایی، کباب ها، ساالدها و س��وپ های تایلندی می توانند 

انتخاب خوبی باشند.
مثال برای کس��انی که غذاهای تند می پس��ندند س��وپ تایلندی که 
 با مرغ، میگو و قارچ در ش��یر نارگیل و با س��س ماهی طبخ می شود، 
می تواند انتخاب مناس��بی باش��د. همچنین تخصص تایلندی ها در 
س��االد اس��ت. س��االدهای میگو با بادام زمینی و جوانه بامبو، بسیار 

پرطرفدار هستند.
کجا غذا بخوریم؟

محله چینی ها، ویکتوری مونومت، پارک لومفینی و خیابان ش��ارون 
کرانگ از مکان هایی هس��تند که می توانید با خیالی آسوده در آنها 

غذاهای خیابانی میل کنید.

اس��م روادید که می آید، خیلی ها به یاد س��فارتخانه و مراحل پیچیده 
روادید گرفتن می افتند. برای ما ایرانی ها، س��فر به بسیاری از کشورها، 

بدون گرفتن روادید یا همان ویزا، امکان پذیر نیست.
 برای مثال ش��ما برای رفتن به لهس��تان، ابتدا باید به سفارت لهستان 
در ایران مراجعه کنید و گذرنام��ه و دیگر مدارک هویتی خود را به این 
سفارتخانه ارائه دهید. در صورتی که سفارت این کشور با مسافرت شما 
به لهستان موافقت کند، روادید این کشور برای شما صادر می شود و در 
اصطالح، گذرنامه شما به مهر روادید این کشور ممهور می شود. بدیهی 
اس��ت که احتمال دارد س��فارت کش��ورها به هر دلیلی اعم از نداشتن 
توانایی مالی، حساسیت های سیاسی یا حتی بدون هیچ دلیل منطقی، 
به شما روادید ندهد. بنابراین با توجه به شرایطی که اشاره کردیم، سفر 
بدون دریافت روادید، راحت تر و کم دغدغه تر است، زیرا در آن صورت 
شما می توانید بدون طی کردن مراحل دریافت روادید و تنها با داشتن 

گذرنامه به کشورهای دیگر مسافرت کنید.
هم اکنون ب��ا گذرنامه ایرانی می توان به بیش از 40 کش��ور از قاره های 

گوناگون سفر کرد که در این نوشتار به این کشورها اشاره شده است.
بیشترین تعداد لغو روادید در قاره آسیا

شما بدون نیاز به گذرنامه می توانید به 15 کش��ور آسیایی سفر کنید 
که در این میان، س��فر به کشورهای ترکیه، کردس��تان عراق، مالدیو، 
مالزی، عمان و سریالنکا بدون نیاز به روادید است و سفر به کشورهای 
ارمنستان، آذربایجان، بنگالدش، اندونزی، الئوس، ماکائو، نپال، تیمور 
شرقی و سوریه هم به گونه ای است که در مرز زمینی یا در فرودگاه برای 

شما روادید صادر می شود که در حکم همان نداشتن روادید است.
در بین این کشورهایی نیز ترکیه، کردستان عراق، مالزی و ارمنستان، 

طرفداران بیشتری برای سفرهای بدون روادید دارند.
اروپا، کمترین تعداد لغو روادید

در بین کشورهای اروپایی، سفر به کشورهای کوزوو و گرجستان، برای 
ایرانیان بدون روادید بود، که چند وقتی می ش��ود که س��فر به کش��ور 
گرجستان برای ایرانی ها دیگر بدون روادید نیست و دولت گرجستان 

در اقدامی یک طرفه، قانون لغو روادید با ایران را منحل کرد.
سفری سخت به کشورهای آمریکای جنوبی

گرچه سفر به کشورهای بولیوی، کاستاریکا، دومینیکا، اکوادور، گویان، 
هائیتی، نیکاراگوئه و ونزوئال برای ایرانیان بدون روادید است، اما مشکل 
کار اینجاست که یک شهروند معمولی در ایران نمی تواند به راحتی به 
برخی از این کشورهای قاره آمریکا سفر کند. مثال اگر همین االن قصد 
سفر به کشور ونزوئال را داشته باشید و به یکی از آژانس های هوایی زنگ 
بزنید، متوجه می شوید که این س��فر فقط برای تاجران بدون روادید و 
دردسر خواهد بود، اما برای سفر دیگر شهروندان ایرانی به منظور تفریح 
و سیاحت، سختگیری های زیادی انجام می شود. در بیشتر موارد، هزینه 
سفر به این کشورها، بسیار گران تر از سفر به کشورهای آسیایی است و 

پروازهای مستقیمی هم به این کشورها وجود ندارد.

اگر بخواهیم سفرها را به دو دس��ته کلی تقسیم کنیم، دسته 
 اول س��فرهای کاری و تجارت��ی خواهن��د بود و دس��ته دوم، 
سفرهایی که انسان برای کسب لذت، تجربه، آموزش و آرامش 
به آن تن می دهد. ش��ما به فراخور نیاز زمان و مکانی سفرتان 
لباس بر تن می کنید، پس دانس��تن یک سری از نکات الزامی 

است.
همیشه به یاد داشته باشید که ش��ما برای رهایی از روزمرگی 
و کس��ب لذت از آثار تاریخی و طبیعی به سفر می روید، پس 
دغدغه لباس هایتان را نداشته باش��ید، اگر شما به قصد لذت 
و تعالی روح به س��فر می روید، نیاز به مدل ی��ا برند خاصی از 

پوشاک نخواهید داشت.
توصیه هایی برای سفر در هوای گرم

 بس��یار ضروری است که بدن را در خنک ترین حالت ممکن
 نگه دارید تا از گرمازدگی جلوگی��ری کنید. تابش مس��تقیم 
آفتاب بر ب��دن به م��دت طوالنی باع��ث آفتاب س��وختگی، 
آفتاب زدگی و کم آب ش����دن بدن می شود و غده های عرقی 
پوست برانگیخت��ه و دردناک می شوند و دیگر نمی توانند عرق 
را به خوبی دفع و تبخیر کنند. برای چنین هوای��ی پارچه هایی 
را انتخاب کنید که بدن ش��ما به خوبی در زیر آنها بتواند تنفس 
کند. تنها در این صورت بدن خنک می ماند و بدن شما از نور 
مستقیم آفتاب محافظت می شود. آب بنوشید و همیشه کاله 

لبه دار به سر داشته باشید.
برای س��فر در طبیعت بهترین باالپوش برای ش��ما تی شرت 
اس��ت. به دو دلیل س��عی کنید از  تی ش��رت های آستین بلند 
استفاده کنید. راحت تر لوله ش��ده و کمتر فضا اشغال می کند 
 و از دس��ت ش��ما در برابر اش��عه های مضر آفت��اب محافظت 

می کند.
یادآوری: در طبیعت، در هوای گرم نیز یک دست لباس گرم 

همراه داشته باشید.
در هوای ســرد

بای��د توجه خاصی ب��ه الیه های لباس های خود داش����ته 
باش��ید. از یک الیه زیرین بس��یار سبک اس��تفاده کنید که 
فقط رطوبت بدن ش��مارا جذب کند. الیه های متعدد عایق و 
گرم را روی الیه زیرین بپوشید و در آخرین الیه، پوشاک تان 
بادگیر و ضدآب باش��د. نکته مه��م در این لباس ها آن اس��ت 
که وقتی دما تغییر می کند، بتوانید تعداد الیه ها را تغییر دهید.

تذکر: پلیور و البسه ای ازاین دست، حتی در زمستان، پوشاک 
مناسبی برای سفر نیستند.

پوشاک مخصوص هوای بارانی
ب��ارش نابهنگام می تواند در هر موقعیت و در هرجایی اتفاق 
بیفتد و یک بارش کوتاه، اما ش����دید نیز می تواند مشکالت 
بس��یار زیادی برای ش��ما ایجاد کند. بهترین پوش����اک در 
این مواقع آنهایی هس��تند ک��ه از م��واد قابل تنفس و ضدآب 
ساخته ش��ده اند. این مواد اجازه خروج رطوب��ت را از داخل به 
خارج می دهد. در چنین هوایی، همیش��ه تجهیزات مخصوص 
باران را به همراه خود داش����ته باشید و مطمئن شوید که در 
مواقع ضروری می توانید س��ریعا به آن دسترس��ی پیدا کنید. 
راحتی و ناراحتی شما در سرعت دسترسی به تجهیزات  است.

 کفش
  کفش��ی که در تصویر می بینید،کفشی نیس��ت که یک قله

 4 هزار متری در تابستان را صعود کرده باشد بلکه کفش های 
»هرمان بول« اس��ت؛ وی با همین کفش نانگا پاربات را فتح 

کرد، نهمین کوه مرتفع دنیا!
چن��د عامل خ��اص، تعیین کنن��ده کفش مناس����ب برای 
شماس����ت. مورد اول بسته به نیاز شخصی ش��ما مثل سایز 

پای شماست. همیشه باید اول نوع سفر و میزان پیاده روی که 
خواهید داشت را در نظر بگیرید و مورد آخر هم قیمت است. 
قیم��ت کفش ها از طیف بس����یار ارزان تا بس����یار گ��ران 
متغیر اس����ت. به این موض��وع نیز دقت کنی��د که اگر قرار 
اس����ت زمان زیادی را در طبیعت به س����ر ببرید بهتر است 
مقدار هزینه بیشتری برای کفش ها صرف کنید تا آس��ایش و 

راحتی بیش��تری داش��ته باشید.
نکات پوشاک سفر

لباس هایی را که برای س��فر انتخاب کرده اید را به ترتیبی که 
احتمال می دهید آنها را بپوش��ید از باال ب��ه پایین در چمدان 

خود قرار دهید.
    شما در سفر نیازی به وس��ایل تزییناتی )مخصوصا خانم ها( 
 ندارید. همراه داشتن اش��یای زینتی در سفر، صرفا برای شما 
بار روانی خواهد داش��ت.  اگر راهی یک س��فر هفت روزه اید، 
شما برای هرروز یک دس��ت لباس نیاز ندارید، می توانید غیر 
از لباس هایی که بر تن دارید، 2 دس��ت لب��اس اضافه همراه 
خود ببرید، در صورت کثیف شدن، می توانید خودتان آنها را 
بشویید. سعی کنید در س��فرهایتان به طبیعت، با لباس هایی 
روشن و شفاف ظاهر شوید. بسته به سفر خود لباس بردارید، 
ممکن اس��ت در یک س��فر یک روزه به دلیل اینکه در مسیر، 
رودخان��ه دارید و امکان خیس ش��دن تان زیاد اس��ت نیاز به 
دودس��ت لباس داشته باش��ید، اما در س��فر دوروزه ای که به 

جنگل دارید، یک دست لباس اضافه نیز کافی باشد.
اگر س��فرتان رس��می و تجاری نیس��ت، هیچ گونه نیازی به 
لباس های رس��می ندارید، عالوه بر اینک��ه این گونه لباس ها 

زودتر در چمدان شما چروک می شوند.
سعی کنید در طبیعت کاله به سر داشته باشید.

 اگر اقامت ت��ان در هتل اس��ت، ش��ما می توانی��د به راحتی 
لباس های خود را بشویید و نیازی به حجم باالی لباس ندارید.

حرف آخر...
لباس های اضافی باید متناسب هر فصل انتخاب شوند. یک الیه 
اضافی لباس زیر می تواند، گرمای باارزش��ی برای ش��ما تولید 
کند و درعین حال وزن زیادی هم به کوله پش��تی اضافه نکند. 
هم چنین عاقالنه اس��ت که یک کاله اضافی هم با خود داشته 
باشید؛ چراکه این وسایل، گرمای بیشتری در مقایسه با دیگر 

لباس ها تولید می کنند.

بهترین رستوران های 
خیابانی دنیا را بشناسید 

بدون روادید، به کدام کشورها 
می توان سفر کرد؟
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نگاه روز

عکس نگار

ب��ه گ��زارش روز پ��الس،  مجل��ه » ری��درز 
دایجس��ت« در گف��ت وگ��و ب��ا 17 خلب��ان 
ب��ه بررس��ی فش��ارهای کاری آنه��ا پرداخت��ه 
 و از آنه��ا پاس��خ ه��ای س��ریعی را در رابط��ه

 با آنچه که واقع��ا در کابین خلبان ها م��ی گذرد گرفته 
است. 

  آنچه ک��ه آنها م��ی گویند نحوه پ��رواز ش��ما را تغییر
 می دهد.

 1- چراغ بستن کمربند
 روشن شدن چراغ بستن کمربندها همیشه مربوط 
به هوای طوفانی و یا چاله ها نیس��ت، بلکه گاهی 
برای آن است که مسافران در صندلی های خود 
بمانند و به توالت نروند! تا خلبان بتواند به راحتی 

از توالت استفاده کند.
2- نشستن روی آب

 چیزی با عن��وان نشس��تن روی آب وج��ود ندارد، 
واقعیت این اس��ت که هواپیما به دریا سقوط می کند و منهدم 

می شود.
3-  فرود آرام

 فرود آرام هواپیما نش��انه مهارت و تجربه خلبان است. آنها دوست دارند به 
خاطر یک فرود آرام مورد تمجید و تعریف قرار بگیرند.

4- غذا
 بر اساس دستورالعمل های پرواز، خلبان و کمک خلبان نباید هر دو از یک 
غذا بخورند، تا در صورت مسمومیت هر دو بیمار نشوند. اما آنها می گویند 

در طول پرواز، هرگز به این دستور، عمل نمی کنند.
5-  زمان پرواز

 براساس دستور وزارت حمل و نقل، شرکت های هواپیمایی باید زمان پرواز 
خود را بیش��تر از زمان واقعی اعالم کنند. برای مثال اگر پروازی 1 ساعت و 
45 دقیقه طول بکشد، شرکت اعالم می کند که زمان پرواز 2 ساعت است.

6- رازهای ایمنی
  مسافران مایلند تا با خطوطی پرواز کنند که باالترین استانداردهای ایمنی

 و امنیت را داشته باش��ند، اما آنها نمی دانند که بیش از نیمی از پروازهای 
آنها به وسیله شرکت های خطوط داخلی انجام می شود که از استانداردهای 
عمده بین الملل��ی تبعیت نمی کنند و خلبان های آنه��ا از مهارت و تجربه 

کمتری نسبت به شرکت های پرواز بین المللی برخوردارند.
7- علت بیشتر تاخیرها در پرواز

 واقعیت این است که شرکت ها زمان کافی برای خوردن غذا به خلبان های 
خود نمی دهند و آنها مجبورند برای تکمی��ل غذای خود از روش تاخیر در 

پرواز استفاده کنند.
8- پرواز با کمترین سوخت ممکن

 خلبان های می گویند که شرکت ها آنها را مجبور می کنند که با کمترین 
سوخت پرواز کنند تا به دلیل سبکی وزن سوخت کمتری مصرف شود، اما 
اگر هواپیما به هر دلیل با تاخیر روبه رو ش��ود، خلبان باید در نزدیک ترین 

فرودگاه بنشیند.
9- خواب در حین پرواز

  بیشتر خلبان ها باید یکسره بیش از 16 ساعت کار کنند. به همین دلیل در
 حین پرواز به مدت 10 دقیقه می خوابند.

10- عالمت هواپیماربایی
  در صورت هواپیماربایی، خلبان، هواپیما را با باله های افراشته روی زمین

 می نشاند، تا به این وس��یله به کارکنان فرودگاه هشدار دهد که آدم ربایی 
در هواپیما روی داده است.

ِمرام در واقع منطقه ییالقی در حاش��یه  ش��هر قونیه اس��ت که محل زندگی 
تابس��تانی موالنا و مریدانش بوده و اش��عار مثنوی در آنجا سروده شده است. 
مجالس وجد و س��ماع در همین محل اجرا می شده، خانه ای متوسط و ساده 
که در کنار آن مسجد کوچکی بنا شده است. ایوان خانه مشرف به رودخانه و 

مناطق سرسبز و خوش منظره می باشد. این خانه ییالقی به همراه باغچه سرا 
) مقبره  کنونی ( از طرف سلطان عالء الدین جهت سکونت به پدر موالنا هدیه 
داده شد. برای رفتن به منطقه مرام باید از تاکسی استفاده کرد. در این منطقه 

مقبره طاووس بابا و چند تن دیگر از مریدان موالنا هم وجود دارد.

باغ های ِمرام

10 رازی که خلبان ها  از مسافران هواپیما پنهان می کنند

در سفـر چه لباسـی بپوشیـم؟ 
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امام جمعه موقت اصفهان گفت: باید اف��رادی که برای پرداخت 
 حقوق های نجومی به برخی مس��ئوالن کش��ور ایج��اد فرصت 

کرده اند شناسایی و با آنها برخورد قانونی شود.
حجت االسالم والمسلمین س��ید مجتبی میردامادی در خطبه 
های نماز جمعه این هفته اصفهان که در محل مصالی این شهر 
 برگزار شد افزود: استعفای این مسئوالن کافی نیست و باید حقوق 

بیت المال بازگردانده شود.
وی داللی ها و پارتی بازی ها در جامعه را از دیگر معضالت کشور 
دانست و گفت: این دسته از معضالت خیانت به کشور و ملت ایران 
است. امام جمعه موقت اصفهان همچنین با اشاره به روز عفاف و 
حجاب افزود: ترویج بی حجابی در جامعه نشانه آزادی نیست بلکه 

این کار حیا و عفت عمومی را زیرسوال می برد.
 حج��ت االس��الم میردام��ادی ب��ا اش��اره ب��ه معن��ای آی��ه 
»الاکره ف��ی الدین« تصریح ک��رد: ترویج حج��اب در جامعه در 
اختیارت افراد است ولی نباید آیات قرآن را تفسیر به نظر شخصی 
کرد.امام جمعه موقت اصفهان افزود: علمای س��نی و شیعه همه 
نس��بت به موضوع حجاب در جامعه اس��المی اتفاق نظر دارند و 

اهمیت این موضوع در قرآن نیز مورد توجه قرار دارد.
وی گفت: دش��منان در نبرد نظامی به اهداف خود نرسیدند، اما 
ترویج بی حجابی و بی حیایی در جامعه ما را ابزاری برای رسیدن 

به اهداف خود انتخاب کردند.
حجت االسالم میردامادی همچنین گفت: آل سعود در گذشته با 
تخریب بقیع، بغض و کینه خود را نسبت به اسالم ناب نشان داده 
و امروزه نیز با اقداماتی از جمله حمل��ه به ملت های مظلوم یمن 

این روحیه ظالمانه خود را تکرار کرده است.
وی افزود: دولت س��عودی ب��ا اقدام��ات ظالمانه خ��ود نوکری 
صهیونیسم و آمریکا را نش��ان داده و با این اقدامات نوکرانه خود 

اهداف آنها را در مبارزه با اسالم محقق ساخته است.
وی همچنی��ن از ت��الش و همت س��ربازان امام زم��ان )عج( در 
دستگیری عوامل تروریستی در تهران که مانع بمب گذاری وسیع 

در این شهر شدند قدردانی کرد.

  مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان گف��ت: ۴۶ درصد حجم 
 گاز توزیع��ی اصفه��ان در فصل تابس��تان ص��رف صنعت 

می شود.
 س��ید مصطفی علوی با اش��اره به گازرس��انی بی وقفه به

 نیروگاه های استان، اظهار داشت: استفاده از این سوخت 
پاک، یک نعمت و یک فرصت ارزشمند برای استان است؛ 
چرا که این سوخت تاثیر بسزایی در تولید انرژی برق و از آن 

مهم تر در کاهش آلودگی هوا دارد.
وی با اش��اره به مصرف س��االنه بی��ش از ۷ میلی��ارد متر 
 مکعب گاز در نی��روگاه های اس��تان، گف��ت: در نیروگاه 
۱۲۰۰ مگاواتی شهید محمد منتظری که به عنوان بزرگ 
ترین نیروگاه اس��تان به ش��مار می رود روزانه حدود  ۸ تا 
۱۰میلیون متر مکعب گاز مصرف می ش��ود و از خردادماه 
۱۳۹۲ تا کنون سوخت مازوت در این نیروگاه به طور کامل 
حذف ش��ده و گازرس��انی به آن به صورت مس��تمر انجام 
شده است.مدیرعامل شرکت گاز اس��تان اصفهان با اشاره 
به آخرین روز اعم��ال محدودیت مص��رف گاز در نیروگاه 
۹۵۰مگاوات��ی »چهلس��تون« از دوم فروردین ماه س��ال 
 جاری گفت: از این تاریخ تا کن��ون بیش از ۳۸۸ میلیارد و 
۱۹۷ میلیون مت��ر مکعب گاز طبیعی جایگزین س��وخت 

مازوت در این نیروگاه شده است.
وی با اش��اره به اینکه اعمال محدودی��ت در نیروگاه ها در 
فصول سرد سال که مصارف در بخش خانگی نسبت به سایر 
بخش ها باالتر می رود، برای جلوگیری از افت فشار انجام 
می گیرد، افزود: در فصول گرم س��ال مصرف گاز در بخش 
صنعت و نیروگاه ها  ۴۶ درصد از حجم ساالنه  ۲۰ میلیارد 
متر مکعب گاز توزیعی در سطح استان را تشکیل می دهد.  
علوی همچنین در خصوص نیروگاه ۷۸۰ مگاواتی اصفهان 
)اسالم آباد(، بیان داش��ت: در این نیروگاه از ۱۱بهمن ماه 
 س��ال ۹۳ تاکنون گازرس��انی بی وقفه ادامه داشته و طی

 ۵ ماه گذش��ته بیش از ۵۶۷ میلی��ارد و ۱۵۱ میلیون متر 
مکعب گاز طبیعی تحویل و به مصرف رسیده است.

وی متوس��ط مصرف روزانه گاز در نیروگاه ۴۰۰ مگاواتی 
زواره را که از نظ��ر تولید برق در رتبه چهارم اس��تان قرار 
دارد، حدود یک میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: در 
راس��تای صیانت از محیط زیست و رش��د تولید و صنعت، 
گازرسانی به نیروگاه از ۱۷ دی ماه سال گذشته به صورت 
مستمر و بی وقفه ادامه داشته و از این تاریخ تا کنون بیش 
از ۳۱۲میلی��ون متر مکع��ب گاز طبیعی در ای��ن نیروگاه 

مصرف شده است.

امام جمعه موقت اصفهان:

باید عوامل پرداخت حقوق های 
نجومی شناسایی شوند

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

۴۶ درصد حجم گاز توزیعی در 
تابستان صرف صنعت می شود

رییس فرهنگستان زبان و ادب فارس��ی گفت: استاد سبزواری در 
کنار باور انقالبی خود، بر ادبیات فارسی تسلط داشت و هرگز برای 

خدمت به انقالب بر کسی منت نگذاشت.
غالمعلی حدادعادل در مراسم بزرگداشت استاد حمید سبزواری 
در خانه والیت و انقالب اس��المی اصفهان با اش��اره به نقش استاد 
سبزواری در ارتقای جایگاه شعر پارسی و شعر انقالب با بیان اینکه 
استاد سبزواری برای همه فعاالن  ادب و شعر انقالب یک پشتوانه 
بود، اظهار داش��ت: از امتیازات او این بود ک��ه در کنار باور محکم 
انقالبی، دانشی ادبی و تسلط بر ادبیات فارسی داشت. او یک شاعر 
جوان ۲۰ ساله نبود که ش��عر خود را با انقالب ش��روع کند، بلکه 
با تاریخ طوالنی ادبیات آش��نا بود و در حوزه خراس��ان که زادگاه 
ادبیات فارسی اس��ت در انجمن های ادبی اس��تاد دیده بود و زبان 

فاخری داشت.
وی با بیان اینکه این استاد شعر و ادب فارسی مفاهیم انقالبی را در 
ظرف بلورین ارزشمندی از کالم فارسی ریخت، تصریح کرد: استاد 
سبزواری، سرمایه ارزشمند خود را در خدمت اسالم و انقالب آورد و 
هیچ گاه بر سر کسی منت نگذاشت و کسی از او طلبکاری از انقالب 
ندی��د. او از روز اول تا آخر حیات خود مثل یک س��رباز در خدمت 

انقالب بود و برای انقالب کم نگذاشت و کوتاه نیامد.
رییس فرهنگس��تان زب��ان و ادب فارس��ی بیان کرد: س��بزواری 
موقع شناس بود و خطر را تشخیص می داد. سالح و سپر او شعرش 

بود و هرگز امام و رهبری را تنها نمی گذاشت.

وی با بیان اینکه مرحوم س��بزواری متعلق به ته��ران نبود بلکه به 
همه ایران و جهان اس��الم تعلق داش��ت، گفت: او به زبان فارسی 
ش��عر می گفت، اما ارزش های اس��المی را در ش��عر خود منعکس 
می ک��رد بنابراین جا دارد همه ش��هرهای ایران به مقام ش��امخ او 

احترام بگذارند.
حدادعادل اف��زود: در ابت��دای پیروزی 
انقالب اسالمی ش��اعر درجه اول انقالبی 
کم داشتیم و این یک واقعیت است، قبل 
از انقالب فضای شعر در اختیار جماعت 
دیگری بود و تعداد شاعرانی که در مسیر 
اعتقادات اس��المی ش��عر می س��رودند 

انگشت شمار بود.
وی با بی��ان اینکه ب��ا پی��روزی انقالب 
اس��المی چند نف��ر از ش��اعران توانمند 
ایرانی وارد مس��یر انقالب شدند، تصریح 
 ک��رد: معروف تری��ن این ش��عرا اس��تاد 
حمید سبزواری است که در تمام دوران 
انقالب اس��المی یار امام راح��ل و رهبر 
معظم انقالب بود و حرف دل مردم را به 

زیباترین بیان عنوان می کرد.
رییس فرهنگستان زبان و ادب فارس��ی با بیان خاطراتی از زمان 
پیروزی انقالب اسالمی و اشعار استاد سبزواری که به معروف ترین 

سرودهای انقالبی تبدیل شد، گفت: در روز ورود امام خمینی )ره( 
به میهن، مردم از اینکه عده ای نوجوان در فرودگاه مهرآباد سرود 
»خمینی ای امام« را خواندند شاد شدند، بنده در آن روز در صف 
مستقبلین قرار داش��تم و جالب اینکه بدانید محمد اصفهانی که 

امروز خواننده است آن روز جزو همین نوجوانان بود.
وی با بیان اینکه بنده در س��ال ۵۸ و چند ماهی از س��ال ۵۹ جزو 
 ش��ورای سرپرس��تی صدا و س��یما بودم، ادام��ه داد: در آن زمان

 صدا و سیما را از دست عده ای درآورده و هوای تازه انقالب را وارد 
صدا و سیما کردیم، اخوی شهید من به عنوان مدیر رادیو انتخاب 
و بعد از دعوت استاد، اسباب برای س��رودهای زیبا در صدا و سیما 

فراهم شد.
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان اینکه بعد از پیروزی 
انقالب اس��المی نیز استاد سبزواری با شعر و س��رود خود مددکار 
انقالب شد، خاطرنش��ان کرد: از س��رودهای خوبی که شعر آن را 
استاد س��بزواری س��رود و صاحب جایگاه خوبی نیز در موسیقی 
 و س��رود ایران ش��د س��رود » ای مجاهد ش��هید مطهر« و سرود 
» این بانگ آزادی اس��ت« بود که هنوز هم از ابه��ت و تاثیر خوبی 

برخوردار هستند.
وی بیان کرد: سبزواری برای شهید حدادعادل نیز شعری سرود، 
با ش��روع جنگ اخوی بنده از مدیریت رادیو استعفا داد و به جبهه 
رفت و در عملیات شکس��ت حصر آبادان به ش��هادت رسید، یک 
هفته قبل از شهادت به رادیو سری زد و شعری را که برای شهدای 
انقالب سروده بود برای اس��تاد قرائت کرد که به یکی از سرودهای 

خوب تبدیل شد.
حدادعادل با بی��ان اینکه هی��چ گاه ندیدم که حمید س��بزواری 
از صراط مس��تقیم انق��الب منحرف 
 ش��ود، تصریح کرد: او هی��چ وقت به 
س��مت و س��ویی خاص انحراف پیدا 
نکرد و خدمتی که مهم تر از شاعری او 
به شمار می رود سرودهای استاد بود.

وی افزود: رهبر معظم انقالب در ماه 
مبارک رمض��ان امس��ال در دیدار با 
ش��اعران نیز بیش��تر بر همین جنبه 
درن��گ داش��ته و تاکی��د کردند که 

اهمیت سرود را فراموش نکنید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در پای��ان خاطرنش��ان کرد: اس��تاد 
س��بزواری در حالی خ��دا را مالقات 
کرد که دست پری داش��ت و عاقبت 
به خیر ش��د، ما نیز دع��ا می کنیم که 
 خداوند متعال او را در صف صالحان و شهدا بنشاند و ان شاءاهلل نزد 
پیامبر )ص( و امیرالمومنان )ع( و شهدای اسالم و انقالب رو سفید 

باشد؛ چرا که وظیفه خود را انجام داده است.
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حداد عادل در بازدید از مجموعه ناژوان:

زیبایی آکواریوم اصفهان 
انسان را به وجد می آورد

ریی��س فرهنگس��تان زب��ان و ادب فارس��ی ایران 
آکواریوم ناژوان اصفهان را یکی از مکان های تجمیع 
زیبایی خواند و گفت: این مکان با همه زیبایی اش 
انس��ان را به وجد می آورد ولی تنه��ا بخش خیلی 
کوچکی از عظمت و شکوه الهی را به نمایش کشیده 
اس��ت.غالمعلی حداد عادل در بازدی��د از آکواریوم 
ن��اژوان ضمن اب��راز خرس��ندی از اح��داث چنین 
مجموعه فاخر گردشگری در اصفهان، گفت: زیبایی 
و تنوع و لطافت و ظرافت مش��هود در این مجموعه 

همگان را به تحسین وا می دارد.
وی ضمن تاکید بر لزوم توجه مسئوالن به موضوع 
گردش��گری و جذب گردش��گراظهار کرد: موضوع 
گردشگری باید مورد توجه قرار بگیرد؛ چرا که ایران 
سرش��ار از آثار زیبای مذهب��ی، فرهنگی و تاریخی 
اس��ت که می تواند برای تمامی مردم دنیا جذابیت 

داشته باشد،بنابراین باید از این ظرفیت بزرگ نهایت 
استفاده را ببریم.

 حداد عادل همچنین افزود:بسیار زیباست به جای 
کلمه آکواریوم از کلمه  »ماهی خانه« استفاده شود.

حدادعادل در مراسم بزرگداشت شاعر انقالب در اصفهان:

هیچ گاه ندیدم  سبزواری از صراط مستقیم انقالب منحرف شود

شهردار اصفهان گفت: رویکرد ش��هرداری حمایت از جشنواره های مستمر 
 ورزش��ی اس��ت تا نش��اط و ش��ادابی اجتماعی در ش��هروندان و خانواده ها

 افزایش یابد.
مهدی جمالی نژاد در حاشیه مراسم افتتاحیه جشنواره ملی ورزشی زاینده رود 
در اصفهان افزود: رویکرد شهرداری در موضوع ورزش، بیش از آنکه مساعدت 
باشد، مشارکت است.  وی ادامه داد: رویکرد شهرداری، نشاط کلی شهر و بسط 
و ترویج فعالیت  های ورزش��ی، فرهنگی و تفریحی در همه مناطق و محالت 

شهر اصفهان است.
ش��هردار اصفهان خاطرنش��ان کرد: اگر زمینه حضور و مشارکت هیئت های 
ورزش��ی، مردم و گروه های مردمی در راه برپایی رویدادهای ورزشی بیشتر 
ش��ود، ش��هرداری نیز حمایت خود را افزایش می دهد. به گفته جمالی نژاد، 
تغییر اماکن ورزشی از سالن های سرپوش��یده به فضاهای باز و آزاد، مشوق 
مناسبی برای شهروندان برای روی آوری به ورزش است.وی اضافه کرد: مدل 
جامع مدیریت فرهنگی را باید در کنار مدیریت ورزشی پیاده کنیم و در عین 
حال می کوشیم زمینه مشارکت مردم به ویژه بخش خصوصی و کسانی که در 
عرصه ورزش سال های زیادی کار کردند و پیشکسوتان را در توسعه فضاهای 
ورزشی، تفریحی آماده سازیم. وی تاکید کرد: بدنه سنگین ورزش باید به نوعی 
کوچکی و چابکی خود را بازیابد و تالش می کنیم فعالیت ورزشی برون سپاری 
در قالب مشارکت انجام شود و بر ماموریت هایی که سالمت، نشاط و شادابی 

مردم اصفهان را به دنبال دارد، تمرکز کنیم.
شهردار اصفهان، جشنواره ملی ورزشی زاینده  رود را مطلوب و مثبت ارزیابی 
کرد و افزود: این جش��نواره با این وسعت نخس��تین بار در سطح کل کشور و 

اصفهان برگزار می  شود .
جمالی نژاد گفت: ما هر هفته رویدادهای مختلف ورزشی، فرهنگی را در سطح 

ش��هر برگزار کردیم و به طور قطع بعد از ماه مبارک رمض��ان نیز برنامه های 
متنوع تر و ش��اداب تری را برگ��زار خواهیم کرد. مدیرعامل س��ازمان ورزش 
شهرداری اصفهان نیز در مراس��م افتتاحیه گفت: مسئوالن ورزش اصفهان، 
 حفظ سالمت، نش��اط و برخورداری از روحیه مس��اعد مردم را همواره جزو

 اولویت های برنامه های خود قرار داده اند.
مسعود انصاری مهر از برگزاری رویدادهای ورزشی در سطح شهر اصفهان به 
عنوان یک »جنبش شهری« یاد کرد و ادامه داد: امیدواریم این جنبش سبب 

شود ورزش روز به روز در سبد خانواده جایگاه مهم تر و بیشتری پیدا کند.
 جش��نواره ملی ورزش��ی زاینده رود با رویکرد توجه به ورزش خانواده ها در

 رشته های مفرح، جدید و مهیج به همت هیئت انجمن های ورزشی استان و با 
حمایت شهرداری اصفهان به مدت سه روز )۱۶ تا ۱۸ تیرماه ( در پارک آبشار 

اصفهان برگزار شد.
پرواز نمایشی هواپیماهای رادیو کنترل خانگی، مسابقه بالگردهای خانگی، 
پرواز تفریحی کایت موتور و هواپیماهای دو نفره، پرواز نمایش��ی پاراموتور، 
 پرواز با بالن، س��قوط آزاد)بانجی جامپنگ(، تفریح و ماش��ین های کنترلی،

  ماش��ین های رباتیک، بازی های رایان��ه ای از جمله برنامه های جش��نواره 
ملی ورزشی زاینده رود بود.

فوتبال رومیز، دارت، طناب کشی، جهت یابی، بیس بال، راگبی، سپک تاکرا، 
فتو والی، قایق اژدها)دراگون بت(، کریکت، جت اسکی، اسکی روی آب نیز از 
دیگر رشته های این جشنواره به شمار می رود. برگزاری مسابقات نمادین، رژه 
ورزشکاران، و مراسم سرگرمی از جمله شعبده بازی، موسیقی و نورافشانی از 

جمله دیگر بخش های روز نخست این جشنواره بود.
 گفتنی اس��ت حدود ۱۰ هزار نف��ر از ش��هروندان در مراس��م افتتاحیه و در

 بخش های مختلف این جشنواره در روز نخست حضور داشتند.

شهردار اصفهان؛

رویکرد شهرداری، حمایت از جشنواره های مستمر ورزشی است

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری:

در آمد ماهانه 5 میلیونی گدایان
 در اصفهان

امسال ۳۵۸ متکدی از خیابان های شهر اصفهان 
جمع آوری ش��ده اند که ۹۰ درصد آنان نیازمند 

نیستند.
مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه این متکدیان به بهزیستی 
تحویل داده ش��ده اندگفت: بیش��تر ای��ن افراد 
 در مناط��ق ی��ک ،س��ه،پنج و ش��ش از مناطق 
مرفه نشین شهر و مناطق پرتردد فعال هستند. 

 مجتب��ی کاظم��ی ب��ا بی��ان اینک��ه بیش��تر 
 گدایان ک��ه در ش��هر فع��ال هس��تند نیازمند

واقعی نیس��تند ادام��ه داد: بس��یاری از گدایان 
ماهیانه بی��ش از ۵ میلیون توم��ان درآمد دارند  
و بای��د مردم ب��ا کمک نک��ردن از گ��دا پروری 

جلوگیری کنند.
وی با اشاره به اجرای طرح شناسایی نامحسوس 

متکدیان و شناسایی متکدی حرفه ای اصفهان 
 اف��زود : اس��تان ب��ه واس��طه فرهنگ م��ردم و

 گردش��گر پذی��ر ب��ودن، یک��ی از کانون ه��ای 
مورد توجه متکدیان حرفه ای است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان مطرح کرد:

ایجاد خالقیت 
در معماری و شهرسازی 

معاون شهرس��ازی و معماری شهرداری با اشاره به 
اینکه آینده پژوهی، حرکت به س��مت شهر خالق 
است گفت: مطالعات و ایده های مختلفی در دست 
برنامه ریزی است تا بتوانیم نوآوری و ایجاد خالقیت 

را در زمینه معماری و شهرسازی داشته باشیم.
 س��ید جمال الدین صمصام ش��ریعت با اش��اره به 
اینکه در شهرس��ازی ها س��بک معماری اصفهان 
باید مد نظر قرار گیرد، گفت: اصفه��ان در ۴ دوره 
مختلف تاریخی از جمله مردآویج زیاری، آل بویه، 
سلجوقیان و صفویه که پایتخت سیاسی کشور بوده 

معماری خاص خود را داشته است.
 وی اف��زود: هنوز آث��اری باقی مانده که مش��خص

 می کند الگوی هر دوره ای در شهر اصفهان به چه 
نحوی بوده است.

معاون شهرس��ازی و معماری شهرداری اصفهان با 

تاکید بر الگو گرفتن از سبک های معماری گذشته 
تصریح کرد: البته نباید اقتباس عینی از سبک های 
گذشته داشته باشیم از این رو تنها باید از معماری 

بومی و اقلیم و فرهنگ شهر الگو بگیریم.
صمصام ش��ریعت با تاکید بر اینک��ه آینده پژوهی 
حرک��ت ب��ه س��مت ش��هر خ��الق اس��ت، گفت: 
 خوش��بختانه اصفهان ب��ا نظر مراجع بی��ن المللی 
ب��ه عنوان ش��هر خ��الق در زمینه صنایع دس��تی 
شناخته شده است و امیدواریم در زمینه شهرسازی 
و معماری هم بتوانیم به سمت شهر خالق حرکت 

کنیم.
وی یاد آور ش��د: مطالعات و ایده های مختلفی در 
دست برنامه ریزی اس��ت تا بتوانیم نوآوری و ایجاد 
خالقی��ت را در زمین��ه معماری و شهرس��ازی هم 

داشته باشیم.

از س�رودهای خوبی که ش�عر 
آن را استاد س�بزواری سرود 
و صاحب جایگاه خوبی نیز در 
موس�یقی و س�رود ایران شد 
س�رود »ای مجاه�د ش�هید 
مطه�ر« و س�رود »ای�ن بانگ 
آزادی است« بود که هنوز هم 
از ابهت و تاثیر خوبی برخوردار 

هستند

 رس��ول زرگرپور در اولین جلسه کارگروه استانی س��فرهای کاری اعضای 
شوراهای اسالمی استان به خارج از کشور گفت: مالک تصمیم برای سفر و 
ضرورت آن و دستاورد آن برای کشور و استان بایستی کامال مشخص و تعداد 

افراد اعزامی نیز باید معقول و منطقی باشد. 
 وی از اب��الغ آیی��ن نامه ای س��خن گفت ک��ه ب��رای جلوگی��ری از ایجاد

  ناهماهنگ��ی در س��فرها و اعمال مدیری��ت صحیح و همچنی��ن در جهت 
قانونمند کردن س��فرهای خارجی اعضای شوراها و مدیریت شهری تدوین 

شده است.
 اس��تاندار اصفه��ان همچنین درب��اره کارگروه اس��تانی س��فرهای کاری

اعضای شوراهای اسالمی استان به خارج از کشور اظهار داشت: این کارگروه 
پیش��نهاد دهنده نهایی س��فر کاری اعضای شوراهای اس��المی استان به 
کمیسیون مرکزی و دبیرخانه آن در دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 

است.
 وی گف��ت: در گام اول بای��د مش��خص ش��ود ک��ه کش��ور ه��دف، چ��ه 
 ارمغان و دس��تاوردی برای کش��ور و اس��تان خواهد داش��ت و هدف سفر
  نیز با اهداف کار ش��ورا همخوانی داش��ته باشد و اگر س��فر تخصصی باشد

  بای��د عضوی از ش��ورا ک��ه دارای تخص��ص مربوطه اس��ت، به آن کش��ور 
اعزام شود.

زرگرپور با تاکید براینکه با عنایت به نوع س��فر تعداد اف��راد اعزامی نیز باید 
معقول و منطقی باشد، افزود: در این کارگروه باید محورها و چارچوب انجام 

سفر مشخص شود.
وی افزود: براساس آیین نامه ابالغی، سفرهایی که به دعوت مقام  ها یا مراجع 
خارج از کشور از اعضای شوراهای اسالمی محلی به عنوان عضو شورا به عمل 
می آید و هزینه  های آن توس��ط دعوت  کننده تامین می شود نیز مشمول 

این آیین نامه خواهد بود.
 اس��تاندار اصفه��ان اف��زود: هیئت ه��ای اعزام��ی موظفند پ��س از انجام 
 س��فر کاری، گ��زارش س��فر، اقدام��ات و مذاک��رات انج��ام  ش��ده را ب��ه
  دبیرخان��ه  کارگ��روه اس��تانی  و دبیرخان��ه کمیس��یون مرکزی ارس��ال

 کنند.
وی با تاکید براینکه این امر باید در باره ش��هرداری ها نی��ز طبق آیین نامه 
موجود بررسی و چارچوبی برای آن تهیه شود، گفت: شهرداران نباید بدون 
هماهنگی پذیرای مقامات خارجی باشند و برای سفرهای خارجی نیز باید 

دستورالعمل ها را رعایت کنند.

استاندار اصفهان:

هدف سفرهای خارجی اعضای شورا با اهداف کار شورا همخوانی داشته باشد
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دفاع سه نفره برمی گردد؟

چرا استفاده از 2-5-3 در یورو 
جواب داد؟

 قضاوت فینال یورو 2016
به داور سرشناس انگلیسی رسید

 حذف ویزا برای تماشاگران
در جام جهانی 201۸

 دو تی��م از 24 تی��م  ی��ورو 2016 از سیس��تم دف��اع س��ه نفره
استفاده کردند. یکی از آن تیم ها، هنوز در این تورنمنت باقی مانده 
و دیگری به دست حریفی از بازی ها کنار رفته که خودش مجبور به 

استفاده از دفاع سه نفره شد.
به گزارش »ورزش سه«، در این تورنمنت دفاع سه نفره بازگشته 

دارد؟ آیا هنوز فوتبال ملی است. آیا این معنی خاصی 
در این قدرت را  ت��ا  دارد 

ل تاکتیک های  تب��ا فو
در فص��ل بع��د، م��ا تاثیر بگ��ذارد؟ مثال آیا 

تیم های باش��گاهی را خواهیم دید که از چیدم��ان تیم ملی ولز 
یا آلمان و ایتالیا  تقلی��د کنند؟ احتماال نه. فاصل��ه بین فوتبال 

باشگاهی و ملی، در حال حاضر بسیار زیاد است.
»ف��ان خ��ال« قب��ل از ش��روع ج��ام جهان��ی 2014، در 
دی��داری دوس��تانه ب��ه مص��اف فرانس��ه رف��ت و دو ب��ر صفر 
 مغلوب ش��د. بع��د از آن نمایش افتض��اح، فان خال ناامید ش��د.

بنابر این از سیس��تم فاینورد تقلید کرد ک��ه در آن فصل، رونالد 
کومان مربی اش بود. آن سیستم دفاع سه نفره که در دهه هشتاد، 
سیس��تم اکثر تیم های دنیا ب��ود، در اواخر ده��ه 90 جای خود 
را به سیس��تم های متکی بر تک مهاجم داد. منط��ق این بود که 
با عدم اس��تفاده از وینگر)بال(های س��نتی )بالهای��ی که با پای 
موافق در راس��ت و چ��پ بازی می کردن��د( دیگر نی��ازی به این 
 نبود  ک��ه مدافعان کن��اری، در کارهای دفاعی تمرکز بیش��تری
 داش��ته باش��ند. آنها به جل��و می آین��د تا ب��ه بازیکن��ان میانی

اضافه ش��وند؛ در نتیجه س��ه دفاع میانی باید به مهار دو فوروارد 
بپردازند.

 در مقاب��ل، تیم هایی  ک��ه در براب��ر حریفانی با »ت��ک« مهاجم
بازی می کنند، دو مدافع دیگر در خط دفاعی ش��ان به بازیکنانی 
آزاد تبدیل می ش��وند؛ در نتیجه تیم هایی که با دفاع س��ه نفره 
در برابر حریف قرار م��ی گیرند، از نظر ع��ددی در خط میانی به 
مش��کل بر می خورند؛ بخصوص وقتی »وینگ-بک«ها یا همان 
پیستون ها، برای مهار مهاجمان کناری در سیستم های 3-3-4 
ی��ا 4-2-3-1  به عقب بیایند. به تازگی توس��ط پ��پ گواردیوال، 
تغییری ذهنیتی ایجاد ش��ده که در میان تی��م هایی که در بازی 
هایش��ان از مالکیت توپ 65 یا 70 درصدی اس��تفاده می کنند، 
 بس��یار رایج اس��ت؛ در نتیجه تیم های مقابل ب��را ی مهار چنین
 تی��م ه��ای مالکی��ت مح��وری، از مالکی��ت ت��وپ کمت��ر از
 30 درص��د به��ره می برن��د ک��ه البته ب��ه راحت��ی ای��ن کار را
فضاه��ا از  نش��ینند،  م��ی  عق��ب  دهن��د:  م��ی   انج��ام 

مراقبت می کنند و به تیم مقابل اجازه م��ی دهند در خط میانی 
پاس��کاری کنند. اج��رای چنین اس��تراتژی، پی��ش از این، کار 
س��ختی تلقی می ش��د؛ ولی امروزه تیم هایی ک��ه مایلند کمتر 
توپ داش��ته باش��ند، مش��کلی در پیاده کردن این ف��رم از بازی 
ندارند. در ای��ن زمینه، مهم نیس��ت که تیم ها در خ��ط میانی از 
نظر ع��ددی دچار کمبود ش��وند؛ بازیکن اضافی ب��رای تیم، یک 
امتیاز مثبت اس��ت. ای��ن بازیکن وظیف��ه دارد پوش��ش اضافی 
 ایجاد کن��د؛ بازیکن��ی که س��عی در تصاحب توپ ه��ای مرده و

از دست رفته دارد.
 اس��تفاده از دفاع س��ه نف��ره، روی��داد جدیدی نیس��ت و گاهی
 تی��م ها در س��ال ه��ای اخیر ب��ه آن پناه م��ی بردن��د؛ خصوصا

تی��م های��ی ک��ه تنه��ا ه��دف ش��ان »گل نخ��وردن« اس��ت. 
وقت��ی اس��تودیانتس در فص��ل آپرت��ورای 2011  آرژانتین، در 
 برابر ولز سارس��فیلد قرار گرف��ت، تنها با یک مس��اوی بدون گل
 می توانس��ت ب��ه قهرمانی برس��د؛ در نتیج��ه با سیس��تم دفاع
 س��ه نف��ره، در براب��ر حریف��ی ق��رار گرف��ت ک��ه از 3-3-4

بهره می برد. استودیانتس البته به هدف خود رسید و با یک تساوی 
بدون گل قهرمان شد.

در همی��ن زم��ان، در می��ان تی��م ه��ا- ش��اخص ترین ش��ان 
 لس��تردر فص��ل اخی��ر- اس��تفاده از دو مهاج��م نوک، بس��یار

رایج ش��د. موفقیت فراتر از انتظار سیستم دفاع سه نفره، عالوه بر 
اینکه نشان دهنده بازی خوب ولز و ایتالیاست، بیانگر این حقیقت 
اس��ت که نحوه بازی تیم ها در این تورنمنت، به س��مت واکنش 
گرایی متمایل شده است؛ اما گذش��ته از تئوری، باید اشاره کنیم 
که ولز و ایتالیا به این خاطر از دفاع سه نفره بهره می بردند که این 
 آرایش، برای بازیکنان شان بهترین گزینه اس��ت. آنتونیو کونته

دوس��ت دارد تی��م های��ش از زمی��ن حری��ف ب��ه پرس��ینگ 
بپردازن��د. وقت��ی او در س��یه نا، ب��اری و آتالنت��ا ب��ود، ب��ا 
 دف��اع 4 نف��ره ب��ازی م��ی ک��رد؛ ول��ی در یوونت��وس، او

جورج��و کی��ه لین��ی، لئون��اردو بونوچ��ی و آن��دره آبارزال��ی 
را داش��ت. ب��ه همی��ن دلی��ل او دوس��ت داش��ت از ه��ر س��ه 
ای��ن مدافع��ان کالس اول جهان��ی اس��تفاده کن��د؛ چی��زی 
 که امس��ال ه��م در تی��م مل��ی ایتالی��ا،  نقط��ه مثب��ت  فضای

رس��وخ ناپذیر تیمش ب��ود. کری��س کلم��ن از دفاع س��ه نفره، 
فق��ط ی��ک ب��ار، آن ه��م در آخری��ن ب��ازی تیم��ش، ف��والم، 
 در ب��رد براب��ر میدلزب��رو اس��تفاده ک��رد. دی��داری از فص��ل

2006-2005  ک��ه در آن 0-1 برنده ش��د. او دفاع س��ه نفره را 
 در مراح��ل ابت��دای انتخاب��ی ی��ورو 2016 پی��اده ک��رد؛ چون
 م��ی خواس��ت همزم��ان از ج��و لدل��ی، آرون رمزی و ج��و آلن

بازی بگیرد. گرت بیل را هم بعنوان یک مهره آزاد در فاز تهاجمی 
به کار گرفت.

کمیته داوران اتحادیه فوتبال اروپا، داور فینال پانزدهمین 
دوره جام ملت های قاره  سبز را معرفی کرد.

کمیته داوران یوفا، مارک کالتنبرگ انگلیسی را به عنوان 
داور مصاف تیم های ملی فرانس��ه و پرتغال در فینال یورو 
2016 معرفی کرد تا این سومین فینال مهمی باشد که او 

طی هفت هفته اخیر سوت می زند.
کالتنبرگ 41 س��اله که ماه گذش��ته فین��ال جام حذفی 
انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا را س��وت زد، دومین کسی 
است که عرض یک س��ال، فینال مهم ترین تورنمنت های 
 یوف��ا، یعن��ی فین��ال لی��گ قهرمان��ان و ج��ام ملت ها را

سوت می زند. پیش از او پدرو پروئنکا، در سال 2012 این 
کار را انجام داده بود.

 والدیمی��ر پوتین، ریی���س جمه��ور روس��یه، قانونی را
امضا کرد که طبق آن، هوادارانی ک��ه در زمان بازی های 
جام جهانی 201۸ به این کش��ور سفر می کنند، نیازی به 
 ویزا نداشته باش��ند. او قانونی برای سیس��تم ویزای آزاد

امضا کرده اس��ت؛ طبق این قانون افرادی که از روس��یه 
Fan-ID گرفته باشند، می توانند برای تماشای مسابقات 

جام جهانی در روسیه، بدون ویزا به این کشور سفر کنند.
این اف��راد می توانن��د از 10 روز قب��ل ت��ا 10 روز بعد از 

مسابقات، در این کشور اقامت داشته باشند.
 اف��رادی ک��ه ID دریاف���ت می کنن���د، بای��د مدارکی

ارائه دهند ک�ه ثابت می کند  آنها، برای تماش��ای بازی ها 
بلیت تهیه کرده اند.

این قانون در زمان برگزاری ب�ازی ه�ای المپیک زمستانی 
سوچی نیز گذاشت�ه شده ب�ود و تماشاگ�ران م�ی توانستند 
 ID به صورت آن�الی��ن م�دارک خ��ود را ارائ��ه دهن�د و

دریافت کنند.
پوتین و اینفانتینو، رییس فیفا، ماه گذش��ته اعالم کردند 
 که کار ساخت و ساز برای مس��ابقات جام جهانی 201۸

به خوبی پیش می رود؛ این در حالی است که ویتالی موتکو، 
وزیر ورزش روسیه، در ماه می اعالم کرده بود که به دلیل 
مشکالت مالی، در کار ساخت اس��تادیوم سامارا اختالل 

ایجاد شده است.
اینفانتینو اعالم کرده اس��ت با وجود مش��کالت مالی در 
روس��یه و کاهش قیمت نفت این کش��ور بر اثر تحریم ها، 
همچنان این کشور، میزبان جام جهانی 201۸ خواهد بود.

آن سوی آب هایورو2016

تی��م س��پاهان با کن��ار گذاش��تن 12 بازیکن و ب��ه خدمت 
 گرفت��ن 13 بازیکن جدی��د، خانه تکانی اساس��ی در تیمش

انجام داده اس��ت که هماهنگ کردن ای��ن بازیکنان، نیاز به 
زم��ان زیادی دارد و در این بی��ن، نقش هواداران در حمایت 

این تیم بسیار چشمگیر است.
به گزارش خبرگزاری فارس، تیم فوتبال سپاهان از اصفهان، در 
این فصل بیشترین تغییرات را نسبت به دیگر تیم های لیگ برتر 
داشته است. آنها پس از عملکرد ضعیف شان در فصل گذشته، 
 فورا به س��راغ مربی قهرمانی لیگ رفتند و با عبداهلل ویس��ی
 به توافق رس��یدند. هنوز زمان رس��می نقل و انتقاالت لیگ

آغاز نشده بود که آنها با چند بازیکن توافق کردند.
طالیی پوشان، یکی از پرکارترین تیم ها در نقل و انتقاالت 
بوده اند و تاکنون 13 بازیکن جدید را به خدمت گرفته اند؛ 
این در حالی است که باشگاه با ارائه لیست مازاد، با برخی 
 از بازیکنان پا به س��ن گذاش��ته تیمش خداحافظی کرد و
هم اکنون ش��اهد ی��ک جوان گرایی در این تیم هس��تیم.

تاکن��ون 12 بازیک��ن از این تیم جدا ش��ده اند که در این  
بین، وضعیت محرم نویدکیا، س��ید محمدامین منوچهری، 

شیمبا و پادوانی مشخص
 نیست.

 

 تغییرات اساسی در تیم طالیی پوش
ت��ا همین ج��ای کار نیز س��پاهان به اندازه ی��ک تیم کامل، 
بازیکن از دس��ت داده و به جای آن بازیکن جذب کرده است 

که هماهنگ کردن این بازیکنان کار دشواری است.
به دلیل جوان و بی تجربه بودن اکثر این بازیکنان، دش��واری 
ای��ن کار نیز دوچندان می ش��ود؛ بر همین اس��اس تمرینات 

سپاهان پیش تر از سایر تیم ها آغاز شد.
 عبداهلل ویس��ی که در اس��تقالل خوزس��تان با ای��ن فرمول

نتیج��ه گرفت، این بار به دنبال آن اس��ت ک��ه این الگو را در 
س��پاهان پیاده کند تا دینش را به تیمی که در گذشته برای 

آن بازی کرده، ادا کند.
تیم س��پاهان در فصل گذشته با حواش��ی بسیاری روبرو بود 
که در به وجود آمدن این حواش��ی، هواداران نقش بس��یاری 
داش��تند؛ هنوز چند هفته از لیگ نگذشته بود که هواداران با 

شعارهایشان، زمینه جدایی حسین فرکی را رقم زدند.
در ای��ن ش��رایط س��پاهان بیش از ه��ر چیزی ب��ه حمایت 
 هوادارانش نیاز دارد و هواداران باید با سعه صدر بیشتری تیم

محبوب شان را تشویق کنند و به عبداهلل ویسی ایمان داشته 
باشند.

 هواداران بدانند ویسی چگونه قهرمان لیگ شد
هواداران باید بدانند که عبداهلل ویسی، بدون حمایت رسانه ها 
و بدون هوادار و با تیمی بدون بودجه مالی هنگفت، به همراه 
بازیکنانی جوان و بومی توانس��ت تمامی مدعیان لیگ برتر را 

کنار بزند و تیمش را قهرمان کند.
همین توانایی او زمینه س��از حضورش در س��پاهان ش��د. در 
 ای��ن زمینه هواداران باید به تیم او زمان دهند؛ چرا که قطعا

هماهن��گ کردن این تعداد بازیکن جوان و جدید با یکدیگر، 
به زم��ان زیادی نی��از دارد. حمایت ه��واداران در هفته های 
ابتدای��ی، می تواند نقش بس��زایی در ادام��ه عملکرد این تیم 
داشته باشد و اگر بازیکنان جوان سپاهان ببینند که هواداران 
در پیروزی و شکس��ت، پش��ت تیم محبوبشان ایستاده اند، از 

انگیزه مضاعفی برای موفقیت برخوردار می شوند.
هواداران نباید فراموش کنند که اولین قهرمانی س��پاهان نیز 
در لیگ برتر، در شرایطی رقم خورد که این تیم با بازیکنانی 
جوان و خوش آتیه توانست سنت شکنی کرده و به این عنوان 
دس��ت پیدا کند؛ حال در این ش��رایط، س��پاهان بیش از هر 
زمان دیگری، به حمایت هوادارانش نیاز دارد. کسب پیروزی 
با حمایت هواداران پرش��ور این تی��م در بازی های خانگی و 
ابتدایی،  هفته های  در 
می توان��د کار این 
تی��م را در پایان 
آس��ان تر  فصل 

کند.
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فضای مجازیدیدگاه

در فصل پیش رو:

13 ورودی و 12 خروجی؛ خانه تکانی اساسی در سپاهان

آگهـی مناقصه عمومـی نوبت اول
) شماره ۸00/۸9۸۸(

مناقصه گزار: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان
موضوع مناقصه: 

- واگذاری امور مربوط به بهره برداری، نگهداش��ت و تعمیرات جایگاه های سوختگیری گاز طبیعی فش��رده CNG مشکات شرقی، غربی و سان آرای 
شمالی، جنوبی و اریسمان در قالب یک قرارداد 

- واگذاری امور مربوط به بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات جایگاه های سوختگیری گاز طبیعی فشرده CNG قلعه شور
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ارائه رسید وجه مبنی بر واریز مبالغ ذیل به عنوان سپرده نقدی به حساب جاری شماره 412007510100۸ 

)سیبا بانک ملی( و شناسه واریز 26/100/000/026 به نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان یا ضمانتنامه معتبر بانکی سه ماهه.
- مبلغ50۸/000/000 ریال به منظور شرکت در مناقصه جایگاه های س�وختگیری گاز طبیعی فشرده )CNG( مشکات شرقی، غربی و 

سان آرای شمالی، جنوبی و اریسمان.
- مبلغ 257/000/000ریال به منظور شرکت در مناقصه جایگاه سوختگیری گاز طبیعی فشرده )CNG( قلعه شور.

 مهل�ت اع�الم آمادگ�ی و دریاف�ت اس�ناد: ب��ه م��دت دو هفت��ه از تاری��خ درج آگه��ی نوب��ت اول، من��درج در روزنام��ه ک��ه از س��ایت های
  HTTP://IETS.MPORG.IR و WWW.MONAGHESEH.NIOPDC.IR قاب��ل رؤی��ت می باش��د و تحوی��ل اس��ناد آن به آدرس

 اصفهان، خیابان چهارباغ باال، جنب پمپ بنزین، امور قراردادها، تلفن: 3624461۸ .
شرایط متقاضی:

CNG مورد تأیید مدیر طرح CNG کلیه شرکت های مجاز بهره برداری از جایگاه های -
- عدم وجود سوء عملکرد در پیمان های سنوات گذشته

- شایان ذکر است اسناد مناقصه به شرکت های دارای گواهینامه صالحیت کار مرتبط با موضوع مناقصه توزیع خواهد شد.
ضمناً متن آگهی در سایت WWW.SHANA.IR قابل رؤیت می باشد.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان

شماره مجوز
چاپ  دوم 1579 /1395  وداع تلخ آلمان با یورو؛ به روایت تصویر

عکس نوشت

مدیر تیم های مل��ی گفت: یک��ی از بزرگتری��ن چالش ها و 
معضل های پیش روی ما، بحث زمین های تمرینی است.

محمدرضا س��اکت در خصوص وضعیت تیم های ملی گفت: 
طی تیرماه س��ال ج��اری، 123 روز اردو در رده های 

مختلف بانوان و آقایان پیش بینی شده که برخی 
از آنها به انجام رس��یده و برخی دیگر، مطابق با 
برنامه ای از پیش زمان بندی ش��ده، در حال 

برگزاری است.
مش��اور رییس فدراس��یون، در ادامه تاکید 
کرد: ساختار س��ازمان تیم های ملی، در حال 

تدوین است؛ در نظر داریم تمامی رویه ها 
و دس��تورالعمل های مرتبط 

ب��ا تیم ه��ای ملی را 
بازنگ��ری ک��رده 
و ی��ک س��ازمان 
ب��رای  متش��کل 
مل��ی  تیم ه��ای 
س��اماندهی کنیم. 

بخش های مختلف اداری، برنام��ه ریزی، نظارت ، اطالعات و 
آمار و پشتیبانی را در نظر می گیریم؛ در واقع به دنبال افزایش 
 انس��جام در فعالیت ه��ا و رویه های تیم های ملی هس��تیم و
 در نظ��ر داری��م از اس��تانداردهای بین الملل��ی در آن

اس��تفاده کنیم. رویکرد ما این است تا استاندارد 
ایزو 9001-2014 را به مرحله اجرا درآورده 
و نس��بت به استانداردس��ازی فعالیت ها در 

چارچوب الزامات آن اقدام کنیم.
س��اکت اف��زود: از چالش  ه��ای مه��م م��ا، 
زمین های تمرین و مسائل مرتبط با آن است. 
هم اکنون زمین شماره 2 آکادمی 
ملی فوتبال در حال تعویض 
اس��ت و از حدود س��ه ماه 
پی��ش تاکن��ون قابلیت 
اس��تفاده را ن��دارد؛ 
ضمن اینکه در حال 
برط��رف کردن 
ت  مش��کال

اداری مرتبط با اتمام اصالح و تعویض زمین شماره 2 هستیم.
مدیر تی��م های ملی تصری��ح کرد: زمین ش��ماره 1 آکادمی 
ملی فوتبال نیز نیاز به اصالحات دارد. ۸ گروه کارشناس��ی از 
متخصصان برجسته، این زمین را بررسی کرده و همه آنها به 

شرایط نامناسب آن تاکید داشتند.
ضمن اینکه پیمانکار فعلی زمین شماره 1 در حال تالش برای 
بازسازی این زمین اس��ت؛ اما در نهایت این زمین تمرین نیز 
باید مورد اصالح مجدد قرار گیرد تا پاسخگوی نیاز تیم های 

ملی باشد.
وی در ادامه بیان کرد: در همین راستا، سازمان تیم های ملی، 
از باشگاه ها و هیئت های فوتبال استان ها درخواست می کند و 
این انتظار را دارد تا فدراسیون فوتبال را در برگزاری اردوهای 
تیم های ملی در رده های بانوان و آقایان یاری کنند؛ چرا که 
 یکی از معضالت بزرگ م��ا زمین های تمرینی اس��ت. البته
 جا دارد از همکاری باش��گاه س��پاهان اصفهان تش��کر کنم؛

چرا که اردوی تیم ملی نوجوانان ایران، از تاریخ 21 تیرماه، در 
کمپ اختصاصی صفائیه و به میزبانی باشگاه سپاهان اصفهان 

برگزار می شود.

 داعش ب��رای اس��یر ک��ردن ی��ک پرسپولیس��ی، جایزه
میلیون دالری تعیین کرده!

یک��ی از مش��وقین باش��گاه پرس��پولیس، با انتش��ار این 
 عکس اعالم کرد ک��ه داعش برای اس��یر ک��ردن عباس
اسماعیل بیگی، جایزه میلیون دالری تعیین کرده است.

نقشه داعش برای یک پرسپولیسیساکت: یکی از معضالت بزرگ ما، زمین تمرین است
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دیوار گوش دارد؛ آهسته تر سخن گوروی طنابش، ارزن پهن کرده است

داستان  
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داستان کوتاه حکایت ها

روزی ش��یخ جعفر شوشتری 
کن��ار  در  ک��ه  دیدن��د  را 
 جویی نشس��ته و بلن��د بلند

گریه می کند.
شاگردان ش��یخ، با دیدن این 
اوضاع نگران شدند و پرسیدند: 
»استاد، چه شده که این گونه 
اش��ك می ریزید؟ آیا کسی به 

شما چیزی گفته؟«
ش��یخ جعفر در میان گریه ها 
گفت: »آری، یکی از الت های 

این اطراف، حرفی به من زده 
که پریش��انم ک��رده«. همه با 
نگرانی پرس��یدند: »مگر چه 

گفته؟«
ش��یخ در جواب می گوید:»او 
به من گفت ش��یخ جعفر، من 
همانی هستم که همه در مورد 
من می گویند. آیا تو هم همانی 
هس��تی که همه می گویند؟! 
و این س��وال، حالم را عجیب 

دگرگون کرد.«

روزی مال نصر الدین برای تعمیر بام خانه 
خود مجبور شد مصالح ساختمانی را پشت 
االغ بگذارد و به باالی پش��ت بام ببرد. االغ 
هم به سختی از پله ها باال رفت. مال مصالح 
س��اختمانی را از دوش االغ برداش��ت و 
 سپس االغ را بطرف پایین هدایت کرد. مال

نمی دانست که خر از پله باال می رود؛ ولی 
به هیچ وجه از پله پایین نمی آید. هر کاری 
 کرد، االغ از پل��ه پایین نیامد. م��ال االغ را

رها کرد و به خانه آمد که اس��تراحت کند. 

در همین موقع دید االغ دارد روی پشت بام 
باال و پایین می پرد.

 وقت��ی ک��ه دوب��اره به پش��ت ب��ام رفت،
می خواس��ت االغ را آرام کند که دید االغ 
به هیچ وجه آرام نمی ش��ود. بعد از مدتی 
متوجه ش��د که س��قف اتاق خراب شده و 
پاهای االغ از س��قف چوبی آویزان ش��ده. 

باالخره االغ از سقف به زمین افتاد و مرد.
 مال نصرالدی��ن گف��ت: لعنت ب��ر من که

نمی دانستم اگر خر به جایگاه رفیع و پست 
مهمی برس��د، هم آنجا را خراب می کند و 

هم خودش را به کشتن می دهد.

 گفتن��د: چه��ل ش��ب حی��اط خان��ه ات را
 آب و ج��ارو ک��ن. ش��ب چهلمی��ن، خض��ر

خواه��د آمد. خان��ه ام را ُرفتم و روبی��دم و خضر 
نیامد؛ زیرا فراموش کرده بودم حیاط خلوت دلم 
را جارو کنم. گفتند: چله نشینی کن. چهل شب 
خودت باش و خدا و خلوت؛ شب چهلمین بر بام 

آسمان برخواهی رفت و...
و من چهل س��ال از چله بزرگ زمس��تان تا چله 
کوچك تابستان را به چله نشستم؛ اما هرگز بلندی 
را بوی نبردم؛ زیرا از یاد برده بودم که خودم را به 

چهلستون دنیا زنجیر کرده ام.
گفتند: دلت پرنیان بهشتی اس��ت، خدا عشق را 
در آن پیچیده است؛ پرنیان دلت را واکن تا بوی 

بهشت در زمین پراکنده شود.
چنین ک��ردم، بوی نف��رت عالم را گرف��ت؛ تازه 
دانس��تم بی آن که باخبر باشم، ش��یطان از دلم 

چهل تکه ای برای خودش دوخته است.
به اینجا که می رسم، ناامید می شوم؛ آن قدر که 
می خواهم همه س��رازیری جهنم را یکریز بدوم؛ 
اما فرشته ای دستم را می گیرد و می گوید: هنوز 
فرصت هست، به آسمان نگاه کن؛ خدا چلچراغی 
از آسمان آویخته است که هر چراغش، دلی است. 

دلت را روش��ن کن تا چلچراغ خ��دا را بیفروزی. 
فرشته شمعی به من می دهد و می رود.

راستی امشب به آسمان نگاه کن، ببین چقدر دل 
در چلچراغ خدا روشن است!

امشب به آسمان نگاه کن!مال و خرشهمانی هستی که همه می گویند؟

 روزی روزگاری، در یکی از روزهای گرم و تابستانی، مالنصر الدین توی خانه 
اش لم داده بود و استراحت می کرد. در این هنگام در خانه مال به صدا در آمد. 
 مال اصال دلش نمی خواس��ت در آن هوای گرم از اتاقش بیرون بیاید؛ ناچار

بلند شد و در را باز کرد. همسایه اش را پشت در دید.
 همسایه گفت: سالم، ببخشید مزاحم شدم. مال با اخم جواب سالمش را داد. 
همسایه گفت: راستش همسرم لباس زیادی شسته است، ما هم یك طناب 
بیشتر نداریم و نمی توانیم همه لباس های شسته شده را روی آن پهن کنیم؛ 

آمده ام طنابتان را قرض بگیرم. مال با دلخوری به داخل خانه برگشت.
یکی دو دقیقه که گذش��ت، آمد و غرغر کنان گفت: ببخش��ید همس��ایه، 
متاسفانه روی طنابمان ارزن پهن کرده ایم تا خشك شود؛ اگر به طنابمان 

دست بزنم، ارزن ها می ریزد زمین!
همس��ایه مال ناراحت ش��د و گفت: مرد حس��ابی، این چه حرفی است که 
می زنی؟ مگر می ش��ود دان��ه ه��ای ارزن را که خیلی هم ریز اس��ت، روی 
 طناب پهن ک��رد؟ مالاّ گف��ت: اگر تو آدم حس��ابی باش��ی، بیش��تر از این

اصرار نمی کنی و ب��ه دنب��ال کار و زندگی ات م��ی روی. آی��ا همین عذر 
 و بهان��ه کافی نیس��ت که ت��و بفهمی دلم نم��ی خواه��د طناب��م را به تو

قرض بدهم ؟
و از آن به بعد هر وقت کسی برای انجام ندادن کاری، بهانه های غیرمنطقی 

بیاورد، می گویند: روی طنابش ارزن پهن کرده است.

از دو مرد، دو خاطره متفاوت از گم ش��دن مداد سیاه ش��ان در مدرس��ه 
شنیدم.

مرد اول می گفت:
»چهارم ابتدایی بودم؛ در مدرس��ه مداد س��یاهم را گم ک��ردم. وقتی به 
مادرم گفتم، س��خت مرا تنبی��ه کرد و به م��ن گفت که بی مس��ئولیت 
 و بی ح��واس هس��تم. آن ق��در تنبی��ه م��ادرم برایم س��خت ب��ود که

تصمیم گرفتم دیگر هیچ وقت دس��ت خالی به خانه برنگردم و مدادهای 
دوس��تانم را بردارم. روز بعد نقش��ه ام را عمل��ی کردم. ه��ر روز یکی دو 

مداد ک��ش می رفتم ت��ا اینکه تا آخر س��ال، از 
تمام��ی دوس��تانم م��داد برداش��ته ب��ودم. 

 ابت��دای کار خیل��ی با ت��رس ای��ن کار را
 انج��ام م��ی دادم؛ ول��ی کم کم بر ترس��م

زی��ادی نقش��ه های  از  و   غلب��ه 
اس��تفاده کردم؛ تا جایی که مدادها را 
از دوس��تانم می دزدیدم و به خودشان 
می فروختم. بعد از مدتی این کار برایم 
 عادی شد. تصمیم گرفتم کارهای بزرگتر

انجام دهم و کارم را تا کل مدرسه و دفتر 
مدیر مدرسه گس��ترش دادم. خالصه آن 
س��ال برایم تمرین عملی دزدی حرفه ای 
بود؛ ت��ا اینکه ح��اال تبدیل به یك س��ارق 

حرفه ای شدم!«
مرد دوم می گفت:

»دوم دبستان بودم. روزی از مدرسه آمدم و به مادرم گفتم مداد سیاهم 
را گم کردم. مادرم گفت: خب چه کار کردی بدون مداد؟ گفتم از دوستم 
مداد گرفتم. مادرم گفت خوبه و پرسید که دوستم از من چیزی نخواست؟ 

خوراکی یا چیزی؟ گفتم نه؛ چیزی نخواست.
 مادرم گفت پس او با این کار، س��عی کرده به دیگ��ری نیکی کند؛ ببین 
چقدر زیرک اس��ت! پس تو چرا ب��ه دیگران نیکی نکن��ی؟ گفتم چگونه 
نیکی کنم؟ مادرم گفت دو مداد می خریم، یک��ی برای خودت و دیگری 
برای کس��ی که ممکن اس��ت مدادش گم ش��ود. آن مداد را به کس��ی 

مي شود و بعد از پایان درس پس می گیرم. می دهم که مدادش گم 
خیل��ی ش��ادمان ش��دم و بع��د از عملی 
کردن پیشنهاد مادرم، احساس رضایت 
خوب��ی داش��تم؛ آن قدر ک��ه در کیفم 
مدادهای اضافی بیشتری می گذاشتم 
 تا به نف��رات بیش��تری کم��ك کنم.

با این کار، هم درس��م خیل��ی بهتر از 
قبل و هم عالقه ام به مدرسه چند برابر 
شده بود. س��تاره کالس ش��ده بودم؛ به 
گون��ه ای که همه م��را صاح��ب مدادهای 
 ذخی��ره می ش��ناختند و همیش��ه از م��ن

کمك می گرفتند. حاال که بزرگ ش��ده ام و از 
نظر علمی در سطح عالی قرار گرفته ام و تشکیل 
خانواده داده ام، صاحب بزرگترین جمعیت خیریه 

شهر هستم.«

بعضی افراد تصور می کنند که احساسات ما از افکارمان به وجود می آیند؛ این 
اشتباه است! خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. فقط چیزی که به آن فکر 
می کنیم یا توجه مان را به آن معطوف می کنیم، نیست که احساسات ما را 
تعیین می کند؛ برخالف برخی فلس��فه های جدید، احساسات شما فقط از 

افکارتان ریشه نمی گیرند.
تا به حال ش��نیده اید که یك کمدین، یك داس��تان غم انگیز را به طریقی 
 خن��ده دار تعری��ف کن��د؟ کمدین ه��ا م��ی توانند درم��ورد جدای��ی ها،

فروپاشی های اقتصادی و جنگ، به طریقی حرف بزنند که باعث خنده شما 
شوند. آنها باعث می شوند درمورد موضوعات غم انگیز فکر کنیم و با احساساتی 
شاد، به آنها بخندیم؛ پس حتماً چیزی جز افکار ما هستند که احساسات مان 

را پدید می آورند.
خیلی وقت های دیگر، وقتی به جدایی ها، فروپاشی های اقتصادی و جنگ 
فکر می کنیم، اصال به نظرمان خنده دار نمی آیند. خیلی س��ریع احساس 
ناراحت��ی، عصبانیت، بی عدالتی و ناامیدی به ما دس��ت می ده��د. اگر باور 
داشته باشیم که فقط افکار ما یا چیزی که به آن توجه می کنیم، هستند که 
احساسات ما را به وجود می آورند، یك پاسخ س��اده را پذیرفته و از حقیقت 

چشم پوشی کرده ایم.
درک احساسات

 اج��ازه بدهید ب��ا بدیهیاتی ش��روع کنی��م که اغل��ب فراموش می ش��ود:
 این شما هس��تید که احساس��اتتان را می س��ازید. به این دلیل می گوییم

فراموش می ش��ود که افراد، اغلب چیزهایی مثل این می گویند: »اون منو 
عصبانی می کن��ه«، »این خیلی ناراح��ت کننده اس��ت«، »اون منو خیلی 
 خوش��حال می کن��ه« و از این قبیل. به این دس��ته حرف ها گ��وش دهید؛

این طور به نظر می رس��ند ک��ه آدم ه��ا و موقعیت های دیگر هس��تند که 
 احساسات شما را می س��ازند. هیچ ذکری در این فرایند از شما نشده است.

باور داشتن این نوع افکار و نظرات هستند که باعث می شود نقش خودمان را 
در ایجاد احساسات مان نادیده بگیریم.

اگر کسی عصبانی است و ما را سرزنش می کند، ممکن است احساس ترس 
یا گناه کنیم. ترس و گناه، واکنش ما به آنها و ابراز عصبانیت شان است. اگر 
قرار باشد آنها باعث شوند احساساتی را حس کنیم، حس عصبانیت آنهاست 
که حس خواهیم کرد؛ اما اینطور نیست؛ ما احساساتی را حس می کنیم که 

خودمان در واکنش به آنها ساخته ایم.
 در اکث��ر موقعی��ت ها م��ا س��ازنده احساس��اتمان هس��تیم و بع��د آنها را

حس می کنیم. بعضی از احساسات، توسط خودمان ایجاد نشده اند؛ اما این 
درصد بسیار کوچکی است و بهتر است بعدا به آن بپردازیم. درک اینکه چطور 

احساساتی را می سازیم که حس می کنیم، به  تامل بیشتری نیاز دارد. 
نظرات، بر احساسات ما اثر می گذارد

داش��تن یك فکر در ذهنم��ان برای ایجاد یك احس��اس کافی نیس��ت. ما 
همچنین به دیدگاه هایی نیاز داریم که برای مش��اهده آن فکر الزم اس��ت. 
یك کمدین نس��بت به اتفاق��ات و رویدادهای غم انگیز، دی��دگاه طنز دارد 
که می تواند باعث ش��ود وقتی آن اتفاقات را از دید آنها می بینیم، بخندیم. 
 یك سیاس��ت مدار، از دیدگاهی درب��اره همان موقعیت جن��گ یا تعارض

صحبت می کند که حس وطن پرس��تی یا عدالت را در م��ا ایجاد می کند. 
فردی با دیدگاه قربانی، همان موضوع را با ناراحتی و اندوه می بیند. دیدگاهی 
 که ب��ا آن اتفاق��ات را درک می کنید،  بر احساس��اتی که ایج��اد می کنید،

تاثیر می گذارد.

خواهم گرفتن اکنون، آن مایه صور را
دامی نهاده ام خوش، آن قبله نظر را
دیوار گوش دارد؛ آهسته تر سخن گو
ای عقل، بام بررو، ای دل بگیر در را

اعدا که در کمین اند، در غصه همین اند
چون بشنوند چیزی، گویند همدگر را
گر ذره ها نهانند، خصمان و دشمنانند

در قعر چه سخن گو، خلوت گزین سحر را
ای جان چه جای دشمن؟ روزی خیال دشمن،

در خانه دلم شد، از بهر رهگذر را
رمزی شنید زین سر؛ زو پیش دشمنان شد

می خواند یك به یك را، می گفت خشك و تر را
زان روز ما و یاران، در راه عهد کردیم
پنهان کنیم ِسر را، پیش افکنیم َسر را
ما نیز مردمانیم، نی کم ز سنگ کانیم
بی زخم های میتین، پیدا نکرد زر را

دریای کیسه بسته، تلخ و ترش نشسته
یعنی خبر ندارم کی دیده ام گهر را

بشکن سبو و کوزه، ای میرآب جان ها
بشکن سبو و کوزه، ای میرآب جان ها
تا وا شود چو کاسه، در پیش تو دهان ها

بر گیجگاه ما زن، ای گیجی خردها
تا وا رهد به گیجی، این عقل ز امتحان ها
ناقوس تن شکستی؛ ناموس عقل بشکن

مگذار کان مزور، پیدا کند نشان ها
ور جادویی نماید، بندد زبان مردم

تو چون عصای موسی، بگشا برو زبان ها
عاشق خموش خوشتر، دریا به جوش خوشتر

چون آینه ست خوشتر در خامشی بیان ها

منشأ احساس چیست؟ احساسات از کجا می آیند؟  مداد سیاه 

-کانادا یك واژه هندی به معنی روستای بزرگ است.
- سوسك ها سریع ترین جانوران ۶ پا هستند، با سرعت 

یك متردرثانیه!
 - جلیقه ضد گلوله، برف پاک کن شیشه خودرو و پرینتر 

لیزری، همگی اختراعات زنان هستند.
  - خرگوش هاوطوطی ها، بدون نیاز به چرخاندن سر، 

قادرند پشت سرخود را ببینند.
 -  سگ های شهری به طورمتوس��ط، ۳ سال بیشتر از 

سگ های روستایی عمر می کنند.
 -  درآمریکا، س��االنه ۱۵نفر بر اثر گازگرفتگی توسط 

سگ ها،جان خود را از دست می دهند.
  -  م��ادر و همس��رگراهام ب��ل، مخترع تلف��ن، هر دو

ناشنوا بوده اند.
  - ۱۰ درصد  وزن بدن انسان )بدون آب ( را باکتری ها 

تشکیل می دهند.
   - ۱۱درص��د جمعی��ت جه��ان را چ��پ دس��ت ها

تشکیل می دهند.

 -  از هر ۱۰ نفر، یك نفر در سراس��ر جه��ان در جزیره 
زندگی می کند.

  - ۹۸ درصد  وزن آب، از اکسیژن تشکیل یافته است.
 -  یك اسب در طول یك س��ال، ۷ برابر وزن بدن خود، 

غذا مصرف می کند.
  - رشد دندان های سگ آبی،هیچ گاه متوقف نمی شود.

  - چیتا قادر است درحداکثر سرعت خود، گام هایی به 
طول ۸ متر بر دارد.

   - ش��مپانزه ه��ا قادرن��د چهره خ��ود را مقاب��ل آینه
تشخیص دهند؛ اما میمون ها نمی توانند.

  - روشنایی قرص کامل ماه، برابر هالل ماه است.
 - یك خرس قادر است با سرعت یك اسب بدود.

 -  اسب ها قادرند در حالت ایستاده بخوابند.
  - کانگورو ها قادرند ۳ متر به س��مت ب��اال و ۸ متر به 

سمت جلو بپرند.
 -  گونه ای از خرگوش قادر است ۱۲ ساعت پس از تولد، 

جفت گیری کند.

لحظه هایی که دلت می خواهد کش بیایند!
 در زندگ��ی لحظ��ه های��ی هس��ت ک��ه دل��ت

 می خواهد مث��ل پنیر پیتزا ک��ش بیاین��د؛ طوالنی! 
تم��ام نش��ود؛ مثل وق��ت هایی که کس��ی از دس��ت 
 پخت��ت تعریف می کند؛ حت��ی اگر به آن غ��ذا آلرژی

داشته باشد.
 مثل وقت هایی که بوی خ��اک باران خورده می پیچد 
توی هوا و دوست داری ریه ات اندازه جنگل های گیالن 

باشد؛ برای فرو دادن آن همه عطر!
 مثل لحظه تمام ش��دن ی��ك مکالمه تلفن��ی؛ وقتی 
هن��وز دل��ت نم��ی آی��د گوش��ی را بگ��ذاری؛ انگار 
 ک��ه ت��ه مان��ده صدای��ش هن��وز ت��وی س��یم تلفن

 است!
 مثل چشم هایی که وادارت می کنند سرت را بیندازی 
پایین و زمین را نگاه کنی؛ گویی که مغولی، شمشیرش 

را گذاشته روی گردنت!

  مث��ل خداحافظ��ی ه��ا؛ وقت��ی ک��ه ه��ی دل��ت
نمی آید ب��روی و م��ی گوی��ی: کاری ن��داری؟ دیگه 

خداحافظ؛ واقعا خداحافظ!
 مثل لحظه هایی که دیرت شده، ترافیك امانت را بریده، 
انگشترت را در انگشت می چرخانی؛ دستت را می گیرد 

و تو را به آرامش دعوت می کند.
  مثل گم ش��دن ماش��ینی در پیچ خیاب��ان؛ وقتی که

می خواهی تا آخرین لحظه بدرقه اش کنی.
این ها از آن دس��ته حس��رت های خوش��ایند زندگی 

هستند. 
من فک��ر م��ی کن��م فقیر  کس��ی نیس��ت ک��ه پول 
ندارد ی��ا کفش پاره می پوش��د؛ فقیر کس��ی اس��ت 
 ک��ه در زندگ��ی اش،از ای��ن دس��ت لحظ��ه ه��ای
 ک��ش دار ن��دارد؛ همی��ن لحظ��ه های��ی ک��ه وقتی

یادش��ان می افتی، تهش با خودت م��ی گویی: کاش 
تمام نمی شد!

خواندنی )قسمت اول (
زندگی تان را مصرف کنید!

بله درست متوجه شدید؛
ما همه مصرف کننده ایم، پ��س »زندگی تان را 

مصرف کنید.«
 ش��ما ی��ك شیش��ه عط��ر را ت��ا آخری��ن قطره

مصرف می کنید؛ چرا؟
چون ارزشمند است. 

زندگی خیلی ارزش��مندتر از این حرف هاس��ت؛ 
 ت��الش کنی��د زندگ��ی ت��ان را ت��ا ح��د ممکن

مصرف کنید.
فرصت زندگی؛ مصرف زندگی 

هیچ فرصتی از زندگی را برای »زندگی کردن« از 
دست ندهید. منظور این نیست که فقط کار کنید 
یا مال اندوزی کنید، نه! منظور این است که لحظه 
لحظه زندگی را لمس کنی��د. از زندگی تان زباله 
در نیاورید؛ تا آنجا که جا دارد، مصرف کنید. تمام 
استعدادهایی را که دارید، مصرف کنید و نگذارید 

استعدادها، توانایی و پتانسیل تان هدر برود.
 در همه وقایع��ی که روی می ده��د، لطف الهی 
نهفته اس��ت. بینش ما محدود است؛ نمی توانیم 
آنچه را که پیش روی ما قرار دارد، مشاهده کنیم. 
خداوند آنچه را که برای ما خوب اس��ت، می بیند 

و به آن آگاه است. 
ما مخلوق »او« هس��تیم. عش��ق »او« به یکایك 
ما، بی��ش از مهر م��ادر به یگانه فرزندش اس��ت. 
به خدا اعتم��اد کنید، آن گاه هرگ��ز دچار اندوه 

نخواهید شد.
اعتماد کردن ب��ه خدا به معنای دانس��تن چراها 
نیس��ت؛ اعتماد به خدا یعنی بدانی��م خداوند در 

کنار ماست. 
خداوند سراسر عشق، خرد و فرزانگی است. »او« 
عاشق تر از آن است که کیفر دهد و خردمندتر از 
آنکه خطایی مرتکب شود. هر آنچه خداوند پیش 

می آورد، برای ما بهترین است.
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حصر وراثت
4/181  آقای عباس رکن آبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 268 به شرح 
دادخواست به کالس��ه  1437/95 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نصرت نوابی به شناسنامه 
14 در تاریخ 93/2/26 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- ناصر رکن آبادی، ش.ش 28077 
همسر 2- کبری رکن آبادی، ش.ش 1206 فرزند 3- معصومه رکن آبادی، 
ش.ش 492 فرزند 4- اکبر رکن آبادی، ش.ش 493 فرزند 5- عبدالرضا رکن 
آبادی، ش.ش 325 فرزند 6- عباس رکن آبادی، ش.ش 268 فرزند و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 9796 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )150 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/182  خانم قمر الس��ادات منافی دارای شناس��نامه شماره 307 به شرح 
دادخواست به کالس��ه  1440/95 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حسین سلطانی تهرانی 
به شناس��نامه 16 در تاریخ 94/11/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- قمرالسادات منافی، 
ش.ش 307 همسر 2- آرزو س��لطانی تهرانی، ش.ش 870 فرزند 3- نوید 
سلطانی تهرانی، ش.ش 226 فرزند 4- امید س��لطانی تهرانی، ش.ش 164 
فرزند و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9797 شعبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )136 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/186  خان��م مری��م مس��تأجران گورتانی دارای شناس��نامه ش��ماره 
1302 به شرح دادخواست به کالس��ه  1133/95 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضی��ح داده که ش��ادروان احمد 
مستأجران گورتانی به شناسنامه 22 در تاریخ 94/12/29 اقامتگاه دائمی 
 خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به

  1- حسین مستأجران گورتانی، ش.ش 1211 فرزند 2- حسن مستأجران، 
ش.ش 36 فرزن��د 3- عبدا... مس��تأجران گورتان��ی، ش.ش 1221 فرزند 
4- جواد مس��تأجران گورتانی، ش.ش 141  فرزند 5- محمد مس��تأجران 
گورتان��ی، ش.ش 1130018563 فرزند 6- مریم مس��تأجران گورتانی، 
ش.ش 1302 فرزند 7- طیبه مس��تأجران گورتانی، ش.ش 1287 همسر و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 9719 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )157 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/183  خانم ایران کورنگ بهشتی دارای شناس��نامه شماره 28 به شرح 
دادخواست به کالس��ه  1674/95 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان ملوک کورنگ بهشتی به 
شناس��نامه 139 در تاریخ 1394/10/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک برادر و یک خواهر 
1- سیف اله کورنگ بهشتی، ش.ش 489 برادر، 2- ایران کورنگ بهشتی، 
ش.ش 28 خواهر و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزب��ور را در یک مرتبه آگه��ی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9798 شعبه 10 
حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )129 کلمه، 2 کادر(

حصر وراثت
4/184  آقای علی اکبر علیدادی جونقانی دارای شناس��نامه شماره 40 به 
شرح دادخواست به کالسه  1404/95 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اصغر علیدادی جونقانی 
به شناسنامه 2230 در تاریخ 94/3/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- علی اکبر علیدادی 
جونقانی، ش.ش 40 پدر 2- عصمت زارعی سوارچی، ش.ش 215 مادر و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 9799 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )125 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/185  آقای مرتضی آزاد علی آبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 895 به 
شرح دادخواست به کالس��ه  1498/95 از این ش��ورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گلستان ابراهیمی در 
تاریخ 95/1/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- محس��ن آزاد علی آبادی، ش.ش 1089 فرزند 
 2- محم��د حس��ن آزاد، ش.ش 731 فرزند 3- مرتض��ی آزاد علی آبادی، 
ش.ش 895 فرزند 4- زهرا آزاد علی آبادی، ش.ش 509 فرزند و الغیر. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 9757 شعبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف استان اصفهان 

)137 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/188  آقای علی اکبر عندلیب دارای شناس��نامه شماره 36700 به شرح 
دادخواست به کالس��ه  1223/95 ح 10 از این ش��ورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اس��معیل عندلیب 
به شناس��نامه 21106 در تاری��خ 1394/9/6 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- رضوان 
بابلیان، ش.ش 689 نسبت با متوفی همسر 2- الهام عندلیب، ش.ش 2131 
نسبت با متوفی فرزند 3- افس��انه عندلیب، ش.ش 51540 نسبت با متوفی 
فرزند 4- مریم عندلیب، ش.ش 30804 نس��بت با متوف��ی فرزند 5- محمد 
عندلیب، ش.ش 392 نس��بت با متوفی فرزند 6- عل��ی اکبر عندلیب، ش.ش 
36700 نس��بت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9721 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )165 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/189  آقای حسین کاظمی دارای شناسنامه ش��ماره 1270303430 به 
شرح دادخواست به کالس��ه  1132/95 از این ش��ورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان قربانعلی کاظمی 
به شناس��نامه 87 در تاریخ 94/11/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- حس��ین کاظمی، 
ش.ش 1270303430 فرزن��د 2- مریم کاظمی قلع��ه بهمنی، ش.ش 3669 
فرزند 3- اعظم کاظمی قلعه بهمنی، ش.ش 111 فرزند 4- اکرم کاظمی قلعه 
بهمنی، ش.ش 18169 فرزند 5- سحر کاظمی، ش.ش 1272612090 فرزند 
6- معصومه حیدری، ش.ش 1599 همسر 7- صفرعلی کاظمی، ش.ش 122 
پدر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 

مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9720 ش��عبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )155 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/187  آقای محمد ابراهیم کاکاوند دارای شناس��نامه ش��ماره 3 به شرح 
دادخواست به کالسه  1116/95 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه کاکاوند به شناسنامه 
18982 در تاریخ 1393/2/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سارا سلیمان پور، ش.ش 573 
نس��بت با متوفی مادر 2- محمد ابراهیم کاکاوند، ش.ش 3 نسبت با متوفی 
پدر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9722 ش��عبه 10 حقوقی شورای حل 

اختالف استان اصفهان )130 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/190  آقای علی پور قدیری دارای شناس��نامه ش��ماره 1271214423 
به شرح دادخواس��ت به کالس��ه  1136/95 ح 10  از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حسن پور 
قدیری به شناسنامه 227 در تاریخ 1395/1/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- راضیه نادری 
شورجه، ش.ش 77 نسبت با متوفی همس��ر 2- لیال پور قدیری اصفهانی، 
 ش.ش 1316 نس��بت با متوفی فرزند 3- افس��انه پور قدی��ری اصفهانی،

  ش.ش 1391 نس��بت ب��ا متوف��ی فرزن��د 4- عل��ی پ��ور قدی��ری ، 
ش.ش 1271214423 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
 آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. 
م الف: 9723 شعبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف استان اصفهان )154 

کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/191  خانم مژگان فرش��چیان دارای شناس��نامه ش��ماره 37 به شرح 
دادخواست به کالسه  1225/95 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد کاظمی به شناسنامه 
728 در تاریخ 1394/10/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به یک فرزند پسر و دو دختر و یک 
عیال دائمی به اس��امی زیر 1- محمد امین کاظمی، ش.ش 1273099206 
)پس��ر متوفی( 2- مژده کاظمی، ش.ش 22345 )دختر متوفی( 3- مهشید 
کاظم��ی، ش.ش 1271086875 )دخت��ر متوف��ی( 4- مژگان فرش��چیان 
فرزند ایرج، ش.ش 37 )عیال متوفی( و الغیر. با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9724 شعبه 

10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )152 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/192  خانم زهرا زاری دارای شناسنامه شماره 1076 به شرح دادخواست 
به کالس��ه  1097/95 ح 10  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم جدیدیان به شناسنامه 356 
در تاریخ 1395/2/19 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محبوبه زاری، ش.ش 114 نسبت با 
متوفی فرزند 2- منیژه زاری، ش.ش 2462 نسبت با متوفی فرزند 3- زهرا 
زاری،ش.ش 1076 نسبت با متوفی فرزند 4- افسانه زاری، ش.ش 2870 

نس��بت با متوفی فرزند 5- فرزانه زاری، ش.ش 92925 نس��بت با متوفی 
فرزند 6- محبوبه زاری، ش.ش 33 نسبت با متوفی فرزند 7- حسن زاری، 
ش.ش 846 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9726 

شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )171 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/193  آقای سید محمود موسوی دارای شناسنامه شماره 628 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه  1157/95 ح 10 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا کتابی پور به 
شناسنامه 26769 در تاریخ 1384/4/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- سید محسن موسوی، 
ش.ش 69616 نسبت با متوفی فرزند 2- سید محمود موسوی، ش.ش 628 
نسبت با متوفی فرزند 3- صفورا السادات موسوی، ش.ش 60353 نسبت 
با متوفی فرزند 4- سید مجید موس��وی دهکردی، ش.ش 69617 نسبت با 
متوفی فرزند 5- سادات موسوی دهکردی، ش.ش 69615 نسبت با متوفی 
فرزند 6- مرضیه الس��ادات موس��وی دهکردی، ش.ش 71863 نسبت با 
متوفی فرزند 7-سید اصغر موسوی دهکردی، ش.ش 302 نسبت با متوفی 
همسر 8- شوکت روبنده دوز، ش.ش 8564 نسبت با متوفی مادر و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد شد. م الف: 9727 شعبه 10 حقوقی شورای حل اختالف استان 

اصفهان )193 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/194  خان��م ظهور بازک دارای شناس��نامه ش��ماره 11934 به ش��رح 
دادخواست به کالسه  1172/95 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی عفراوی به شناسنامه 
3 در تاریخ 1394/10/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- ظهور بازک، ش.ش 11934 نسبت 
با متوفی همسر 2- بهاره عفراوی، ش.ش 1810167965 نسبت با متوفی 
فرزند 3- افسانه عفراوی، ش.ش 1810012252 نس��بت با متوفی فرزند 
4- فرزانه عفراوی، ش.ش 1274611490 نسبت با متوفی فرزند 5- مهدی 
عفراوی، ش.ش 1810098076 نس��بت با متوفی فرزن��د و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 9728 شعبه 10 حقوقی ش��ورای حل اختالف استان اصفهان 

)154 کلمه، 2 کادر(
حصر وراثت

4/196  وحید رضائی دارای شناسنامه شماره 162 به شرح دادخواست به 
کالسه  1176/95 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان سعید رضائی به شناسنامه 10 در تاریخ 
1394/12/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- سحر رضائی، ش.ش 1190081423 نسبت با 
متوفی فرزند 2- وحید رضائی، ش.ش 162 نسبت با متوفی فرزند 3- گل 
افشان باقری، ش.ش 2876 نسبت با متوفی همس��ر 4- گل نار محمودی، 
ش.ش 769 نسبت با متوفی مادر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 9730 شعبه 

10 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان )146 کلمه، 2 کادر(

حوادثاخبار 

س��ه نفر از اعضای یک خانواده به دنبال عدم آشنایی با فنون شنا 
در سد کشه تفرش غرق شدند.  در پی تماس هایی از ستاد بحران، 
فرمانداری و همچنین آتش نش��انی تفرش و اطالع رس��انی این 
 حادثه، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اراک ساعت 18:00

 روز پنجشنبه گروه غواصی سازمان را به محل حادثه واقع در سد 
کشه تفرش اعزام کرد. به گفته محس��ن فضلی، معاون عملیات 
سازمان و فرمانده عملیات تیم غواصی، بنا بر اظهار شاهدان ابتدا 
خانم جوانی از اعضای یک خانواده به دلیل عدم آشنایی با خطرات 
ورود، در آب های س��د غرق ش��د. پدر و برادر وی ب��رای نجات او 
اقدام کردند ولی این دو نفر نیز به دلیل عدم آشنایی با فنون شنا 
نتوانستند از آب خارج شده و به عمق آب فرو رفته و دیگر به سطح 
آب برنگش��تند.وی افزود: با توجه به اظهارات شاهدان و مشخص 
شدن محدوده فرو رفتن آنها در آب، آتش نشانان با استفاده از ابزار 
مخصوص غواصی به جست وجو در عمق آب پرداختند و سرانجام 
موفق به خارج کردن هر سه نفر به ترتیب پسر، پدر و سپس دختر 
خانواده از آب شدند که مرگ آنها توسط عوامل اورژانس حاضر در 

محل تایید شد.
معاون عملیات آتش نشانی اظهار کرد: جنازه این سه عضو خانواده 
به عوامل انتظامی منطقه تحویل داده و آتش نشانان بعد از اتمام 

عملیات ساعت 23:00 به محل ایستگاه خود مراجعت کردند.
وی در پایان از مردم خواس��ت که به علت خطرات خاص س��دها 
از ورود به آب آنها پرهی��ز کنند و در صورت ش��نا کردن حتما از 

تجهیزات فردی و جلیقه نجات استفاده کنند.

مدیر رواب��ط عمومی مرک��ز ح��وادث و فوریت های پزش��کی 
خوزستان از مرگ س��ه تن در حوادث مختلف رانندگی در این 
اس��تان خبر داد و گفت: 9 نفر نیز بر اثر واژگونی خودرو مصدوم 
شدند.رضا رفیعی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به مرگ 
 س��ه راکب موتورس��یکلت در 2 حادثه جداگانه در این اس��تان

 اظه��ار کرد:ب��ر اث��ر واژگونی ی��ک دس��تگاه موتورس��یکلت 
در بزرگراه بس��یج در شهرس��تان رامش��یر 2 مرد جان خود را 
از دس��ت دادند.  وی افزود:راکب یک دس��تگاه موتورس��یکلت 
 نی��ز بر اث��ر واژگونی وس��یله نقلی��ه در رامش��یر ج��ان باخت.

 مدی��ر روابط عموم��ی مرکز ح��وادث و فوریت های پزش��کی 
خوزستان همچنین افزود:واژگونی یک دستگاه نیسان وانت در 
جاده حمیدیه - اهواز در ساعت 12:30 دقیقه روز پنجشنبه پنج 
 مصدوم برجای گذاشت.  رفیعی اظهار کرد:در حادثه ای مشابه

 در جاده شوش - دزفول چهار سرنشین سواری پژو 206 مصدوم 
شدند.

پدری در یکی از روستا های شهرس��تان خاش برای نجات جان 
فرزندش وارد حوض انبار شد، اما پدر و پسر هر دو جان سپردند.

یک��ی از اهال��ی روس��تای »چ��اه زم��ان« از ح��وزه »چ��اه 
س��م« بخ��ش مرک��زی ای��ن شهرس��تان، پنجش��نبه ش��ب 
ب��ه خبرن��گار ایرن��ا گف��ت: صب��ح روز پنجش��نبه پس��ر 
 12 س��اله یک��ی از اهال��ی ب��ه ح��وض انب��ار ای��ن روس��تا با 

سه متر عمق افتاد. 
وی که نامش را ذکر نکرد، افزود: این ح��وض انبار برای مصارف 
کشاورزی آبگیری ش��ده بود.وی ادامه داد: خانواده این پسر بچه 
بدون در خواس��ت کمک از نیروهای امدادی هالل احمر، آتش 
نشانی و یا سایر نهادها بالفاصله با پدر او تماس گرفت که پدر نیز 
به سرعت برای نجات فرزندش وارد حوض انبار شده، اما به دلیل 
گاز گرفتگی خودش هم غرق شد. وی اظهار داشت: پس از غرق 
شدن »مالک شهنوازی« 35 ساله و پسرش 12 ساله، اهالی روستا 
آب حوض انبار را تخلیه و جس��د آنان را خارج کردند. »مجتبی 
شجاعی« بخش��دار مرکزی خاش صحت این خبر را تایید، اما از 

ارائه هرگونه اطالعاتی در این مورد خودداری کرد.

در غس��الخانه ها و قبرس��تان ها اتفاقاتی عجیب می افتد که 
خیلی از ماها از آن بی خبریم. یکی از این خاطره ها مربوط به 
حسین گودرزی است که سال ها پیش در شیفت 12 شب تا 
4 صبح کار می کرده و وظیفه گشت زنی در محوطه قطعات 
بهشت زهرا را داشته اس��ت.او درباره یکی از همین شب های 
ش��یفت کاری می گوید: با یک��ی از همکاران��م در محوطه با 
ماشین در حال گشت زنی بودیم، پایین قطعه 72 در موازات 
نور چراغ دیدم سه سر آدمیزاد تا گردن از خاک بیرون است و 
 ما را نگاه می کنند.از ترس جرأت تکان خوردن نداشتم، حتی

  نمی توانس��تم هم��کارم را ک��ه خوابی��ده بود، بی��دار کنم، 
مات و مبهوت با دستم او را متوجه کردم. این صحنه را که دید 
گفت فرار کنیم .باالخره بعد از چند دقیقه اسلحه را برداشتیم 
و با چراغ قوه قدم به قدم با ترس جلو رفتیم که ناگهان با س��ه 
انس��ان زنده در حالی که به ما سالم می کردند روبه رو شدیم. 
ماجرا از این قرار بود که روز گذش��ته یکی از بس��تگان شان 
اینجا دفن شده بود. آنها برای مراس��م از شهرستان راه افتاده 
بودند، اما به دالیلی آخر شب به تهران رسیده بودند. ماشین 
را در پارکینگ حرم پارک کرده و از ورودی حرم به اینجا آمده 
بودند و به علت تألم بسیار تصمیم گرفته بودند شب سر مزار 
آن مرحوم بخوابند.وقتی نیمه شب صدای ماشین گشت و نور 
چراغ را دیدند در حالی که دراز کشیده بودند سرهایشان را از 
زیر پتو بیرون آورده و به ما نگاه می کردند. در نهایت آنها را به 

طرف حرم امام هدایت کردیم.

 نای صحبت ندارم، خس��ته و کالف��ه ام. فقط
 می توانم بگویم خودم کردم که لعنت بر خودم 
باد. کلثوم دختر جوانی اس��ت که درروستای 
سر س��بز و آباد یکی از شهرهای شمال با پدر و 

مادرش زندگی می کند.
 به گزارش »ج��ام نیوز«، م��ی گوید:تا کالس 
پنجم درس خوان��دم  و چ��ون آن موقع برای 
ادامه تحصیل باید به شهر می رفتم خانواده ام 
رضایت ندادند.  پدرم از نظر موقعیت اقتصادی 
در ش��رایطی نبود که مرا به ش��هر بفرستد و از 
طرفی می گفت به چه کسی اطمینان کنم و پاره 
تنم را خانه اش بفرس��تم. بعد از ترک تحصیل 
 در کارهای کش��اورزی به پ��در و مادرم کمک

 می کردم و البته مسئولیت اصلی کارهای خانه 
با من بود. تنها دوس��ت و همنشینم نیز دختر 
عمویم بود. ب��ا این که حدود 15 س��ال تفاوت 
سنی داشتیم، اما با هم خیلی زود اخت شدیم و 

تنهایی های همدیگر را پر می کردیم.
دختر عمویم می گفت هر چه می کشد از دست سادگی هایش است. او 
دل پری از پسر دایی اش داشت و می گفت: اگر زرنگ بودم قبل از آن که 
به شهر برود و با دختر دیگری ازدواج کند او را وابسته خودم می کردم.
 کلثوم نفس عمیقی کش��ید و اف��زود: دختر عموی��م از کودکی به نام

 پس��ر دایی اش بود و این رس��م قدیمی در منطقه وجود داش��ت که 
بزرگ های فامی��ل دختر ها و پس��رهای ت��ازه متولد ش��ده را به نام 
هم صدا می زدن��د تا در آینده ای��ن بچه ها وقتی بزرگ ش��دند با هم 
 ازدواج کنن��د و پیوندهای فامیلی ب��ر قرار بماند. دختر ج��وان افزود: 
دلتنگی ها و عقده های دختر عمو تاثیر بسیار بدی روی من گذاشت. 

نگران آینده ام بودم و با خودم می گفتم مب��ادا در خانه بمانم و نتوانم 
ازدواج موفقی داشته باشم.

 در این شرایط سعی می کردم خودم را در دل پسر همسایه جا بدهم. 
از طرفی دختر عمویم تشویقم می کرد چه طوری پیش بروم تا داود را 
بیشتر از پیش وابسته خودم کنم.  متاسفانه با این تصورات اشتباه فریب 
چرب زبانی های پسر همسایه را خوردم ومدتی با هم در ارتباط بودیم.  
حدود چهار ماه قبل، پسر همسایه پا روی احساساتم گذاشت و خودش 
را کنار کشید.داود می گفت که قرار است برای کار در یک هتل بزرگ 

به مشهد برود و اصال فکر ازدواج با او را از سرم در بیاورم.

او وعده ها و قول و قرارهایی که با هم گذاشته 
بودی��م را زیر پا گذاش��ت و تنهایم گذاش��ت. 
وضعیت روحی بسیار بدی داشتم  و روز به روز از 

نظر جسمی نیز حالم بدتر می شد.
ش��ک کرده بودم و موضوع را به دختر عمویم 
اطالع دادم. به بهانه آب راهی ش��هر شدیم و با 
انجام آزمایش فهمیدم باردار هستم. با روشن 
شدن این واقعیت تلخ دنیا روی سرم خراب شد. 
هر چه به داود زنگ می زدم جواب نمی داد. از 
طرفی می ترسیدم خانواده ام بفهمند چه غلطی 
کرده ام. آدرس محل کارش را پیدا کردم و مثل 
دیوانه ها از خانه فرار کردم. به مش��هد آمدم و 

باالخره با هر بدبختی بود داود را پیدا کردم.
با شنیدن خبری که برایش آورده بودم عصبی 

شد و سیلی محکمی به صورتم زد.
 می گفت ت��و دختر هرزه ای هس��تی و از کجا 

معلوم ... ؟
با هم درگیرشده بودیم که صاحب کار داود به 

پلیس 110زنگ زد و ماموران آمدند.
 نگران آینده هستم. به مادرم زنگ زدیم. گریه می کرد و می گفت: چند 
روز قبل مادر داود او را دیده و گفته چون دختر سنگین و با وقاری دارید 
می خواهیم به خواستگاری اش بیاییم.خانواده ام چند روزی فرصت 

خواسته بودند تا عید فطر جلسه خواستگاری برگزار شود.
من خیلی اشتباه کردم و حیثیت خودم را به لجن کشیدم.

این بدبختی ها تقصیر حرف های احمقانه دختر عمویم و حماقت خودم 
است. شاید این ازدواج سر بگیرد، اما یک عمر سرافکنده و شرمسار شدم، 

ضمن آن که داود می گوید تو دختر هرزه ای هستی و ... .

دختر 18 س��اله یکی از 3 هزار زن ایزدی اس��یر در چنگ داعش بوده 
که موفق به فرار شده است. داعش��ی ها صورت او را وقتی در برابر آنان 
ایس��تادگی کرده بود تا به او تجاوز نکنند با ضربات س��نگین تفنگ و 
چاقو به شدت مجروح کرده بودند. در ادامه مطلب گفت وگو با یک زن 
ایزدی دیگر که پیش از این توانس��ته بود از دست داعشی ها فرار کند 

را می خوانید:
زنان ایزدی که موفق ش��ده اند با ش��یوه های گوناگون، از دست گروه 
داعش در عراق و س��وریه فرار کنند، روایت هایی تلخ و تکان دهنده از 

نحوه رفتار اعضای این گروه با زنان و دختران بیان می کنند.
آنها می گویند: زنان ایزدی پس از اسارت به دست گروه داعش در عراق، 
به عنوان »برده « خرید و فروش می شوند و این گروه هر طور که بخواهد 

با آنها رفتار می کند.

 ایزدی ها در ش��مال عراق زندگی می کنند و ش��هر س��نجار یکی از 
مهم ترین مراکز زندگی آنها به شمار می رود که به اشغال داعش درآمد.

می گویند 3500 نفر از زن��ان و دختران آنها هنوز در اس��ارت داعش 
هستند و با بسیاری از آنها همچون بردگان جنسی رفتار می شود.

 یکی از آنها با نام مس��تعار »حنان« با ش��رح رویداده��ای روز حمله 
داعش به شهر سنجار )شنگال( می گوید: آن روز شبه نظامیان داعش، 
جاده های اطراف س��نجار را بس��ته بودند. آنها همه را به داخل ش��هر 
بازگرداندند و آنجا زنان و دختران را از بقیه جدا کردند. »بیست تا بودند 
با ریش  بلند و تفنگ گفتند که ما را به موصل می برند. اعتراض کردیم. 

ما را زدند و به زور سوار ماشین کردند.«
بر اساس این گزارش، در موصل او را به همراه زنان دیگر به یک سالن 
ورزشی و بعد از چند هفته به یک تاالر عروسی بردند. 200 زن و دختر 

را یک جا جمع کرده بودند. آنجا در واقع بازار فروش برده بود. اعضای 
داعش می آمدند و انتخاب می کردند. او می گوید:» جرأت نمی کردیم به 
صورت شان نگاه کنیم. وحشت کرده بودیم... برای اینکه ما را بترسانند، 
شلیک می کردند. می خواس��تیم خودمان را بکش��یم، اما راهی پیدا 
نمی کردیم.«حنان می گوید: یکی از دخترها باالخره خودش را کشت. 
رگش را زد. نگذاشتند کمکش کنیم. همه  را به اتاقی بردند و در را قفل 

کردند. گفتند »مهم نیست، جنازه اش را یک جایی پرت می کنیم.«
حنان اضافه می کند: »اتاق محافظ داشت، اما پنجره اتاق را با پالستیک 
پوشانده بودند. یک شب ما پالستیک را پاره کردیم و یکی یکی از پنجره 
بیرون پریدیم. من نفر پنجم بودم. بیرون منتظر دخترعمویم شدم، اما 
دیدم چراغی روشن شد. نمی توانستم بیشتر از آن منتظر شوم. از روی 
دیوار پریدم. دویدم و پشت سرم را هم نگاه نکردم و پا به فرار گذاشتم.«

 مرگ پدر و فرزندانش 
در سد »کشه« تفرش

حوادث رانندگی در خوزستان 
سه کشته برجای گذاشت

پدر و پسر خاشی درحوض انبار 
جان سپردند

اتفاقات عجیب در قبرستان ها

روایت هایی تلخ و تکان دهنده؛

راز های ناگفته دختر فراری از هم خوابی های وحشیانه داعش

خودم کردم که لعنت بر خودم باد؛

مـاجرای تلخ دختری که از پسر همسـایه باردار شد



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
بدترين تالش، جدايى انداختن ميان دو دوست 
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چین اعالم کرد که ساخت بزرگ ترین رادیو تلسکوپ جهان را در این کشور 
به پایان رسانده و مراحل بهره برداری از آن را به زودی آغاز می کند.

 بر اساس اعالم دانشمندان این کشور س��اخت این رادیو تلسکوپ با نصب 
 چهار هزار و 450 پنل در مرکز یک بش��قاب بزرگ ش��بیه بش��قاب های 
 ماهواره ای تکمیل ش��ده اس��ت. انتظار می رود ک��ه بهره ب��رداری از این 
رادیو تلسکوپ که یکی از پنل های س��ه ضلعی آن معادل 30 زمین است و 

ارتعاشات از طریق آن انجام می شود در شهریور ماه انجام شود.
تلویزیون مرکزی چین در گزارش��ی آورده اس��ت که ساخت این تلسکوپ 
بزرگ برای اکتشافات س��یاره زمین و آگاهی از تمدن های قدیمی اهمیت 

فراوانی دارد.
 در این گزارش آمده اس��ت که کارشناس��ان با اس��تفاده از ای��ن تجهیزات 
می توانند تحقیقات جانبی فراوانی در باره منشأ زمین انجام داده، راه های 
زیست بهتر انسان را شناس��ایی کرده و به اکتشافات شگفت آوری مبادرت 
ورزند. به گفته دانشمندان این پروژه، از این رادیو تلسکوپ همچنین می توان 

برای جست وجوی نشانه های حیات فرازمینی استفاده کرد.
چین اعالم کرده است که به احتمال زیاد تا دو دهه دیگر این رادیو تلسکوپ 

با بهترین تجهیزات در نوع خود در جهان  بی رقیب خواهد بود.
بنابر گزارش های موجود در دو یا س��ه سال اول دانش��مندان چینی از این 
تجهیزات استفاده خواهند کرد و پس از آن دانشمندان جهان می توانند با 
این رادیو تلسکوپ کار کنند. دانشمندان چینی می گویند که حتی قادرند 
در فواصل بسیار دور و 2 هزار کیلومتر دورتر از محل استقرار این تلسکوپ 

نظارت هایی را انجام داده و اکتشافاتی داشته باشند.
تلس��کوپ چینی قطری در حدود 300 مت��ر دارد و 10 برابر از تلس��کوپ 
 دارای 100 مت��ر قط��ر ک��ه در ب��ن آلم��ان مس��تقر ش��ده، حس��اس تر

است. کار ساخت رادیو تلسکوپ که از سال 2011 میالدی آغاز و برای آن 
 180 میلیون دالر هزینه ش��ده، دارای هفت دریافت کننده قوی است که 
پنج دریافت کننده را چین ساخته و بقیه با همکاری استرالیا و  آمریکا ساخته 
 شده است.رادیو تلسکوپ ها اصوال برای اس��تفاده های علمی به خصوص 

در بخش نجوم و ستاره شناسی و اکتشافات زمینی کاربرد دارد.

جراح تایلندی برای کمک به فیلی که پایش را در انفجار مین از دست 
داده  بود،  یک پای مصنوعی ساخت تا موشا،  فیل مجروح به اولین فیل 

در جهان تبدیل شود که امکان استفاده از اندام مصنوعی را دارد.
 اولین فیل جهان که مجبور به پوشیدن یک پاي مصنوعي شده است، 
جراحان را براي س��اخت پاهاي مصنوعي بزرگ ت��ر و بهتر به چالش 
کشیده  اس��ت.  موش��ا زماني که هفت ماهه بود،  به دلیل عبور از روي 
یک میدان مین و انفجار مین، پاي راس��ت خود را از زیر زانو از دست 
داد، اما جراحي به ن��ام »تردچاي جیواکات« که مس��ئولیت طراحي 
اندام هاي مصنوعي براي انس��ان ها را به عهده دارد،  در سال 2007 با 
موشا در تایلند آشنا شد و تصمیم گرفت به او کمک کند.  وي مي گوید 
زماني که این فیل را دیده،  متوجه شده موشا براي اینکه بتواند درست 
راه برود همیش��ه باید خرطومش را در هوا و باالي سرش نگه دارد. از 
این رو این جراح براي موش��ا پاي مصنوعي ساخت تا فشاري که براي 
راه رفتن با س��ه پا روي ماهیچه ها و س��تون فقراتش وارد مي آمد را از 
بین ببرد.  با این همه مشکل اینجاست که موش��ا روز به روز بزرگ تر 
مي ش��ود و متخصصان باید پاي بزرگ تري براي او بسازند که توانایي 
تحمل وزن او را نیز داشته باش��د. اولین پاي موشا با استفاده از موادي 
 مانند ترموپالستیک،  فوالد، و االستومر ساخته شد، اما جیواکات هنوز 
ب��ه دنبال موادي اس��ت ک��ه بتوان��د از آن ب��راي تحمل فش��ار زیاد 
 استفاده کند، زیرا موش��ا که هنوز کامال بالغ نشده اس��ت، وزني برابر

 1814 کیلوگرم دارد.

چند نکته  برای اینکه یک زبان خارجی را در زمان کمتری یاد بگیرید:
به دنبال معنى لغوی تمام کلمات نباشيد

در اغلب موارد افراد به دنبال معنی تک تک کلماتی هستند که با آنها برخورد 
می کنند. در اینجا باید به این نکته اش��اره داش��ت که  برای درک مطلبی 
 که در حال خواندن آن هس��تید فق��ط به دنبال معنی کلماتی باش��ید که 

بارها و بارها با آنها مواجه شده اید.
مشخص کردن یک هدف معين  

برای یادگیری زبان خارجی هدف مشخصی معین کنید. برای مثال ممکن 
است که فردی برای مس��افرتی که در پیش دارد نیاز به یاد گرفتن زبان آن 
کشور داشته باشد و تا زمان مس��افرتش 3 ماه وقت دارد. بنابراین می تواند 
به گونه ای برنامه ریزی کند که در طول این 3 ماه، بیشترین وقت خود را به 

یادگیری زبان آن کشور اختصاص دهد. 
همانند یک کودک رفتار کنيد

 طبق جدیدترین تحقیقات انجام شده محققان موفق به پیدا کردن ارتباطی 
میان سن و توانایی یادگیری، نش��دند.می توان این گونه بیان کرد که کلید 
یادگیری سریع این است که باید همانند یک کودک رفتار کرد. از رفتارهای 
کودکانه در یادگیری می توان به فقدان خود آگاهی، تمایل زیاد به یادگیری 

زبان و هراس نداشتن از انجام اشتباه اشاره کرد.
استفاده از ریشه لغات برای یادگيری  

برخی از لغات در زبان های مختلف ریشه یکسان دارند و این امر در یادگیری 
لغات جدید بسیار موثر است. برخی از لغات انگلیسی دقیقا به همان شکل 
در زبان فرانس��ه نوش��ته می ش��وند و تنها تلفظ آن ها متفاوت است. حتی 
می توان با تغییر جزئی در انتهای برخی از این کلمات دقیقا آن ها را به همان 
 شکل به لغاتی در زبان های دیگر کشورها همانند اسپانیا، ایتالیا و یا پرتغال 

تبدیل کرد.
)Modal Verbs( استفاده از مصدر در افعال مدال 

 یادگیری ص��رف یک فعل می تواند بس��یار خس��ته کننده به نظ��ر بیاید. 
با استفاده از فرمول زیر دیگر نیازی به یادگیری صرف کردن افعال نیست.

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که فرمول باال چگونه می تواند کارآمد 
باشد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که فرمول باال به شما اجازه استفاده 
از همه نوع فعلی در اکث��ر جمله  ها بدون نیاز به ص��رف آن فعل  را می دهد. 
بنابراین تا زمانی که موفق به حفظ صرف افعال نشدید، می توانید از حالت 

مصدر استفاده کنید.
یادگيری لغات رایج  

برای ش��روع یادگیری هر زبانی ابتدا رایج ترین کلمات مورد استفاده در آن 
زبان را یاد بگیرید. به خاطر داشته باش��ید که همواره معنی این لغات را از 

طریق تصاویر یاد گرفته و به دنبال ترجمه لغت به لغت آن ها نباشید.

آشپزی

موفقيتخواندنى ها

خانه داری

کتاب داس��تان » س��فر دوس��تی « تألی��ف و تصویرگری 
 »ولفگان��گ اسالوس��کی« با ترجمه» س��عیده موس��وی« 

 از سوی انتشارات سروش وارد بازار نشر شد.
داستان » سفر دوستی« روایتگر زندگی مردی به نام آرتور 
است که در یک ایستگاه قطار روی نیمکتی نشسته بود و هر 
روز رفت و آمد قطارها را تماشا می کرد. او می دید که مردم 
چطور به استقبال مس��افرهای خود می آیند یا آنها را بدرقه 
می کنند. هرگاه قطاری وارد ایستگاه می شد آرتور از جایش 
بلند می شد تا ببیند آیا کسی به مالقات او آمده است یا نه، 

اما هیچ وقت کسی به دیدن او نمی آمد.
آرت��ور روزی با خود اندیش��ید که نکند من در ایس��تگاهی 
اش��تباهی منتظر نشس��ته ام. برای همین بلیتی خرید و با 
عجله به شهر دیگری رفت تا ببیند در آنجا چه اتفاقی خواهد 
افتاد. او در هر ایستگاه با افراد تنهای بیشتری آشنا می شد و 

آنها را با خود همراه می ساخت تا اینکه کم کم افراد بیشتری 
 با او همراه شدند.زمان زیادی نگذش��ت که تعداد مسافران

 به اندازه جمعیت شهری کوچک درآمد.
سرانجام آرتور متوجه شد دیگر جا و ایستگاهی با قی نمانده 
است که آنها نرفته باشند ولی هنوز مالقات کننده خود را پیدا 
نکرده اند. او در همین افکار بود که ناگهان فکری به ذهنش 
رس��ید... یکی از ویژگی های بارز داستان هماهنگی تصاویر 
کتاب با سیر قصه است که باعث شده کودکان و نوجوانان از 
لحاظ بصری هم بتوانند با داس��تان همزاد پنداری نزدیکی 
داشته و درک بهتری از محتوای داستان در ذهنشان نقش 
ببندد. چاپ نخست کتاب حاضر در 28 صفحه مصور رنگی 
تمام گالسه با قیمت 8 هزار تومان و در شمارگان یک هزار 
نسخه از سوی انتشارات سروش منتشر و در اختیار کودکان 

و نوجوانان قرار گرفته است.

 مواد الزم برای خاگينه کدو س�بز : کدو س��بز بزرگ3 عدد، تخم مرغ 4 عدد، آرد سفید
1 و 2/1 قاشق، زردچوبه4/1 قاشق مرباخوری،شکر3 قاشق،زعفران ساییده شده4/1 قاشق 

چایخوری،دارچین4/1 قاشق چایخوری، روغن برای سرخ کردن،نمک به میزان کافی
 طرز تهيه خاگينه کدو سبز :

کدوها را بشویید و پوست بکنید. آنها را در کاسه ای با دنده درشت رنده کنید. تخم مرغ، آرد، 
شکر، دارچین، نمک، زردچوبه و زعفران را به کدو رنده ش��ده اضافه کرده و مواد را با چنگال 

خوب مخلوط کنید تا یکدست شوند.
یک تابه گرد حاضر کنید و درون آن روغن بریزید و روی حرارت متوسط قرار دهید. هنگامی که 
روغن خوب داغ شد، مایه کوکو را به آرامی داخل تابه بریزید و آن را پخش کنید و روی آن را با 
قاشق صاف کنید. حرارت را به مدت چند دقیقه زیاد کنید و سپس آن را روی متوسط تنظیم 

کنید. در تابه را بگذارید. 
پس از 15 ال��ی 20 دقیق��ه هنگامی که یک طرف خاگینه خوب س��رخ ش��د. ب��رای اینکه 
طرف دیگ��ر را راحت تر س��رخ کنی��د، آن را به 4 قس��مت تقس��یم کنید. و هر قس��مت را 
 برگردانی��د. در تابه را این ب��ار نگذارید و اجازه دهی��د تا خاگینه 20 دقیقه ب��ا حرارت مالیم 

سرخ شود. پس از آماده شدن غذا می توانید آن را با نان میل کنید.
نکته برای پخت خاگينه با کدو سبز:

اگر رنگ خاگینه یا کوکو را دوست نداش��تید می توانید 2/1 قاشق رب گوجه فرنگی در مایه 
بریزید. اگر از کدو س��بز تازه اس��تفاده می کنید، می توانید آنها را خوب بش��ویید و با پوست 

سبزشان رنده کنید.

همه ما خوب می دانیم که آش��پزخانه محل س��لطنت خانم های خانه دار است و 
حسابی هم روی آن حساس هس��تند و هر چیزی که نظم آنجا و چیدمانش را بهم 

بریزد حسابی آنها را عصبانی می کند.
 در ادامه به برخی از عوامل بی نظمی که دش��من چیدمان زیبای آشپزخانه است، 

اشاره می شود:
قرار دادن ظرف های کثيف هر جایى از آشپزخانه

واقعا دوس��ت دارم بدانم با آن 5 ثانیه ای که باز کردن در ماشین ظرفشویی و قرار 
دادن بشقاب درون آن از شما می گرفت چه کار مهمی می توانید انجام دهید؟

در کابينت آشپزخانه و کشوها را باز رها نکنيد
آیا واقعا توقع زیادی اس��ت که وقتی در کابینت آشپزخانه و یا کشوها را می بندید 
همان موقع چک کنید که آیا کامل بسته شده است یا نه؟ با این کار فقط چیدمان 

آشپزخانه را بی نظم تر جلوه می دهید.
بطری آب خالى در یخچال آشپزخانه

 روی چه حس��ابی بطری آب ش��خصی تان را که خالی شده اس��ت داخل یخچال 
قرار می دهید؟ قبول کردن مس��ئولیت یک بطری نیم لیتری؛ نه اصال یک لیتری 

خیلی سخت است؟
سبد سينک ظرف شویى، جای غذای باقى مانده نيست

سبدی که در داخل سینک ظرف شویی قرار می گیرد جای ریختن باقی مانده غذای 
داخل بشقاب شما نیست. آن سبد برای ریختن تفاله های چای استفاده می شود و 
وقتی شما هر چیز دیگری را هم داخل آن می ریزید جز کثیف کردن سینک ،کار 

دیگری نمی کنید، باور کنید رعایت کردن این نکات خیلی راحت است.

کتاب داستان » سفر دوستى«  منتشر شد

طرز تهيه خاگينه کدو سبز

چگونه زبان جدید را 
در زمان کمتری یاد بگيریم؟

 ساخت بزرگ ترین 
رادیو تلسکوپ جهان در چين 

فيل با پای مصنوعى 

عوامل بى نظمى در چيدمان آشپزخانه

عروسک های راهبه، نام موزه ای عجیب در 
میشیگان ایاالت متحده آمریکاست. در این 
موزه، عروس��ک هایی را می بینیم که لباس 

راهبه ها و کشیشان را به تن کرده اند. 
خان��م می��الدی   1۹40 س��ال   در 

 Sally Rogalski که یک دختر جوان بود، 
تصمیم می گیرد، لباس های زنان راهبه را به 
عروسک هایش بپوشاند. هدف او از این کار 
حفظ سنت های کلیس��ای کاتولیک بود. او 

این فعالیت را تا میانسالی انجام می دهد.

عکس نوشت

موزه خارق العاده 
از عروسک های راهبه

 آگهـی مناقصه

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

نوبت دوم

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرس��ازی در نظر دارد مطابق با ماده 13 قانون 
برگزاری مناقصات، حفاظت فیزیکی ش��هر جدید مجلس��ی، اراضی دولتی و س��اختمان های ش��رکت عمران مجلسی را به 

شرکت های تشخیص صالحیت شده و دارای مجوز حفاظت فیزیکی واگذار نماید.
- مهلت و محل دریافت اسناد:  واجدین شرایط می توانند ظرف مدت پنج روز از نشر آگهی، جهت دریافت اسناد مناقصه 

به امور قراردادهای این شرکت مراجعه نمایند.
- ضمانت شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی به مبلغ 200/000/000ریال

- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه:  متقاضیان پس از تکمیل اس��ناد حداکثر تا تاریخ ۹5/4/2۹مهلت دارند تا اسناد 
مربوطه را در پاکات الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت عمران مجلسی تحویل دهند.

 - نش�انى کارفرما:  اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- ش��هر جدید مجلس��ی- بلوار ارم شرکت عمران مجلسی
- امور قراردادها 

تلفن: 031-52472733  
دورنگار: 031-52472214

صندوق پستى: 86316-45775 
 www.majlessi.ntoir.gov.ir :سایت اینترنتى

م الف: 3243
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