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معاونفروشوبازاریابیمجتمعفوالدمبارکهگفت:ثبتسفارشمحصوالت
اینشرکتبرایبازارداخلیدرس��هماههاولسالجاریرشد91درصدی
نسبتبهمدتمشابهسالقبلداشتهاست.محموداکبریبااشارهبهاینکه
ف��والدمبارکهبافروشوثبتس��فارشی��کمیلی��ونو662هزارتنانواع
محصوالتخودبهرشدقابلمالحظهاینسبتبهمدتمشابهسالگذشته
دستیافت،اظهارداش��ت:اینامرباتوجهبهافزایشنسبیتقاضادربازارو
رسالتاینش��رکتدرتامینحداکثرینیازبازارداخلیحاصلشدهاست.
اکبریبااش��ارهبهس��همفروشمحصوالتمختلف،گفت:حدود66درصد
مربوطبهمحص��والتگرم،29درصدمحصوالتس��ردواسیدش��وییو5
درصدهممربوطبهمحصوالتپوششدارشاملقلعاندود،گالوانیزهورنگی
اختصاصپیداکردوبیشترینرش��دثبتسفارشدربخشمحصوالتگرم

رخدادهاست.
ویبااشارهبهرشدنسبیتقاضابرایمحصوالتفوالدمبارکهوسیاستگذاری
اینشرکت،افزود:برایتامینحداکثرینیازبازارداخلوازجملهدربخش
لولهوپروفیل،فروشکاالبهاینصنعتبارشدبیسابقه352درصدنسبت

بهسالقبلمواجهشدهاست.
معاونفروشوبازاریابیفوالدمبارکهتصریحکرد:باتوجهبهاهمیتحضور
مداومدربازارهایبینالمللیوصادراتیبهعنوانیکهدفاستراتژیک،در

اینمدتحدود20درصدمحصوالتبهاینبخشاختصاصیافتهاست.
اکبریبااش��ارهبهمحصوالتتولیدیاینش��رکتافزود:باتوجهبهتنوعو

گس��تردگیزیادمحصوالتتولیدیدرفوالدمبارکه،بازارداخلیبراساس
نوعوزمینهمصرفمحصوالت،تقسیمبندیش��دهوبرنامههایبازاریابیو
فروشمتناسبباآناتخاذمیشود.ویگفت:تولیدکنندگانلولهوپروفیل
ساختمانی،صنایعفوالدیوفلزی،صنایعخودروس��ازی،تجهیزاتفلزی
سنگینولولههایانتقالسیاالت،بزرگترینمشتریانفوالدمبارکهمحسوب
میشوندکهبیشترینرشدفروشدربخشلولهوپروفیلساختمانیوصنایع

فوالدیوفلزیانجامشدهاست.
معاونفروشوبازاریاب��یفوالدمبارکهبااش��ارهبهرویک��رددیگریکهدر
راس��تایاهدافراهبردیس��ازمانهموارهدرف��والدمبارکهم��وردتوجه
قرارگرفتهاس��ت،گفت:توس��عهمحص��والتباتمرک��زبرتولی��دوفروش
محصوالتویژهب��اارزشافزودهب��االازجملهایناهدافاس��ت.ویبابیان
اینکهانس��جاموهمدلیدرمجموعهف��والدمبارکههم��وارهرمزموفقیت
وس��رآمدیس��ازمانمحسوبمیش��ود،اظهارداش��ت:درس��هماههاول
سالجاریحجمفروشمحصوالتینظیرانواعورقهایAPIموردنیازصنایع
نفتوگاز،ورقهایIFومیکروآلیاژیموردنیازصنایعخودروسازیبهبیش
از500هزارتنرسیدهکهسهم31درصدیازکلفروشراشاملمیشود.
معاونفروشوبازاریابیفوالدمبارکهبابیاناینکهاینشرکتدرایندورهدر
زمینهتحویلمحصولبهمش��تریاننیزموفقیتهایقابلتوجهیبهدست
آوردهاست،اظهارداشت:دستیابیبهرکوردماهیانهحمل598هزارتنانواع

محصوالتدراردیبهشتماهازآنجملهاست.

معاون فروش و بازاریابی مجتمع فوالد مبارکه:

ثبت سفارش داخلی محصوالت فوالد مبارکه افزایش یافت

زیرخط فقرها!

حضور حدادعادل در انتخابات 
میان دوره ای اصفهان تکذیب شد

پذیرایی اصفهانی ها
از شاگردان بنا

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان عنوان کرد:

بخشودگی100درصدی
جرائم کارفرمایان

اخبار عجیبی از مجلس به گوش می رسد:

حذف وزیر ضد فیش های نجومی!

یک سوم فضاهای آموزشی استان 
نیاز به بازسازی دارند

وزرا و نمایندگان هم
فیش حقوقی رو کنند
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جشنبزرگاصفهانشادباحضوررامبدجوانبهعنوان
رییسانجمناوقاتفراغتوجنابخاندرمجتمعپرواز
اصفهانبرگزارمیش��ود.همچنینرضاش��فیعیجم،

یوس��فکرمیوجمعیدیگرازهنرمنداندراینجشن
حضورخواهندداشت.جشنبزرگاصفهانشادروز25

تیرماهساعت21درمجتمعپروازواقعدر...

اتفاقی که به زودی در شهر رخ خواهد داد؛

2 چرخـه، 3 شنبـه ، 4 بـاغ

3
قیمتسکهپسازیکهفتهرشدمداوم،اینباربااهرم
قیمتجهانیمنفیشدوکاهش7دالریاونسجهانی،
موجبافتقیمتسکهنقدیبهمیزان4هزارتومانو

رسیدنآنبهیکمیلیونو116هزارتومانشد...

مدتیاستکهبحثپیادهراهشدنخیابانچهارباغ
عباس��ی،قوتگرفتهومسئوالنشهرازاقدامجدید
ب��رایجلوگی��ریازترددخودروهادرروزهایس��ه

شنبهدراینخیابانخبرمیدهند.اقدامی...

طلسم رشد سکه با اهرم جهانی شکست؛

کاهش قیمت طال در بازار 
اصفهان

25 تیرماه برگزار می شود؛
جشن بزرگ اصفهان شاد باحضور رامبد جوان
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یارانه کدام  خانوارها افزایش می یابد؟

فرمانده نیروی انتظامی استان
از اولویت های ماموریت های ویژه ناجا گفت؛
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رویترز در گزارشی نوشت: این هفته قانون گذاران آمریکایی، 3 الیحه 
را درباره توافق هسته ای دولت اوباما با ایران به بحث خواهند گذاشت. 
این امر با حمایت حزب جمهوری خواه انجام می شود. توافق هسته ای 
ایران موجب به وجود آمدن اختالف نظرهایی در واش��نگتن شده و 
می تواند در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا تاثیرگذار باش��د. بر 
اساس گزارش ها، نخس��تین الیحه تحریم های جدید برای ایران، به 
ادعای حمایت این کشور از تروریسم و نقض حقوق بشر وضع خواهد 
ش��د. الیحه دیگر نیز، خرید آب س��نگین از ایران به وسیله آمریکا را 
ممنوع خواهد کرد. طبق الیحه سوم، دسترسی ایران به نظام بانکی 
آمریکا و همچنین امکان اس��تفاده این کش��ور از دالر آمریکا ممنوع 
خواهد ش��د. قانون گذاران جمهوری خواه در مجل��س نمایندگان و 
سنا، به اتفاق مخالف توافق هسته ای غرب با ایران بوده اند. آنها اعالم 
کردند این اقدامات قانونی به این دلیل انجام می گیرد تا ایران متوجه 
شود در صورت نقض توافقات بین المللی با پیامدهای جدی روبه رو 
خواهد ش��د. بس��یاری از قانون گذاران، حتی برخی از دموکرات ها، 
 نگرانی خود را از برنامه های موشکی ایران ابراز کرده اند. به لطف توافق 
هس��ته ای، ایران پ��س از نزدیک به 3 ده��ه، به اقتصاد و سیاس��ت 
بین  المللی بازگشته است. مقامات کشورها و شرکت ها از سراسر جهان 
به ایران س��فر کرده و در همایش های تجاری که این کش��ور برگزار 
می کند شرکت می کنند . این در حالی اس��ت که جمهوری خواهان 
از تبدیل شدن توافق هسته ای ایران به میراثی برای دولت اوباما بیم 
دارند. آنها همچنین از قدرت گرفتن ایران به وسیله این توافق هسته ای 
هراسان هستند. هیالری کلینتون ، وزیر سابق امور خارجه آمریکا و 
نامزد احتمالی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
، اعالم کرده است از توافق هس��ته ای حمایت می کند. این در حالی 
 اس��ت که دونالد ترامپ ، کاندیدای حزب جمهوری خواه ، اعالم کرد 
در صورتی که به ریاست جمهوری برسد، نخستین اولویت وی لغو این 
توافق خواهد بود. بسیاری از حامیان دموکرات اوباما از توافق هسته ای 
حمایت کردند. آنها معتقدند قوانین جدید به منظور تضعیف و حتی 
لغو کلی این توافق وضع خواهد شد. روز دوشنبه، کاخ سفید هشدار 

داد هر 3 الیحه را وتو خواهد کرد.
 کاخ س��فید همچنی��ن اع��الم ک��رد ای��ن قوانی��ن از ادام��ه 
ک��رد.  خواه��د  جلوگی��ری  هس��ته ای  تواف��ق   اج��رای 
با این ح��ال، احتمال تصویب ای��ن 3 الیحه – حت��ی اگر در مجلس 
نمایندگان رأی بیاورند – در سنا پایین اس��ت. همچنین در صورت 
تصویب در س��نا نیز تعداد رأی دهندگان در سطحی نخواهد بود که 
امکان وتو شدن آن به وسیله کاخ سفید را سلب کند. »دیالن ویلیامز« 
معاون امور دولت رییس گروه »جی استریت« که از گروه های حامی 
رژیم صهیونیستی شمرده می ش��ود و از موافقت نامه هسته ای ایران 
حمایت کرده است، در این باره گفت: چنین قوانینی باعث ناامیدی 
رأی دهندگان می شود، زیرا آنها شاهد کنگره ای بی مسئولیت هستند. 

علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه ای رییس جمهور سابق، درباره 
برنامه های رییس جمهور س��ابق در انتخابات ریاست جمهوری 
 آتی اظهار داش��ت: احمدی نژاد فعال برای حض��ور در انتخابات

 ریاست جمهوری برنامه ای اعالم نکرده است.
وی افزود: هیچ تصمیم جدیدی غیر از آنچه که قبال اعالم ش��ده 
وجود ندارد. مشاور رس��انه ای رییس جمهور سابق خاطر نشان 
کرد: جلس��اتی که در دفتر رییس جمهور سابق برگزار می شود 
پیرامون بحث و تبیی��ن دیدگاه های امام و رهبری بوده اس��ت. 
گفتنی اس��ت؛ در چند ماه اخیر گمانه زنی های بسیاری درباره 
حضور محموداحمدی نژاد در انتخابات ریاس��ت جمهوری آتی 

مطرح شده است.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کش��ورمان، برای ش��رکت 
در اجالس وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر، تهران 
را به مقصد قزاقس��تان ترک کرد. گفتنی اس��ت؛ وزرای خارجه 
آذربایجان، قزاقستان، ترکمنس��تان و روسیه نیز در این نشست 

حضور خواهند داشت.
آخری��ن وضعیت حقوقی دریای خرز در این نشس��ت، توس��ط 
کشورهای عضو، رسیدگی و بررسی خواهد شد. در این اجالس، 
مهم ترین مس��ائل مرتبط با دریای خزر از جمله بررس��ی مفاد 
پیش نویس کنوانسیون رژیم حقوقی و آماده سازی دستور کار و 
اسناد مورد نیاز اجالس آینده سران کشورهای دریای خزر که در 

قزاقستان برگزار خواهد شد، تدوین می شود.  
همچنین کارگروه ویژه ای از سوی جمهوری اسالمی ایران برای 
تدوین کنوانس��یون رژیم حقوقی دریای خزر، از س��ه روز قبل 
 در آستانه این اجالس در نشس��ت مقدماتی کارشناسی حضور 

پیدا کرده است.

مس��ئول دفتر حدادعادل حضور وی را در انتخابات میان دوره ای 
اصفهان تکذیب کرد.  در برخی از کانال های خبری مطلبی مبنی 
بر حضور غالمعلی حدادع��ادل در انتخابات میان دوره ای اصفهان 
منتشر شده است. براساس پیگیری های باشگاه خبرنگاران جوان؛ 
از سوی مس��ئول دفتر حدادعادل امیرابراهیم رسولی حضور وی 
در انتخابات می��ان دوره ای اصفهان تکذیب شد.س��فر حدادعادل 
به اصفهان به خاطر دعوت حمیدرضا فوالدگر نماینده اصفهان در 

مجلس دهم برای شرکت وی در یک برنامه تلویزیونی بوده است.

سخنگوی دولت گفت: دولت در زمینه پرداخت حقوق های نامتعارف 
فعاالنه ضمن عزل برخی مدیران اجازه نخواهد داد عدم تعادل بین 

پرداخت ها و حقوق ها ادامه یابد.
محمدباقر نوبخت س��خنگوی دولت در نشس��ت هفتگ��ی خود با 
خبرنگاران با بیان اینکه اکنون 29 هزار و 599 واحد تولیدی برای 
دریافت تسهیالت س��رمایه گردش از طریق بانک ثبت نام کردند، 
گفت:  از این تعداد حدود 6 هزار و 940 واحد به بانک ها معرفی شدند.

اهم سخنان وی به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است:
 *}با اشاره به خرید تضمینی محصول استراتژیک گندم{ تاکنون

 6 میلیون و 583 هزار تن گندم به ارزش 8 هزار و 400 میلیارد تومان 
خریداری شده است. در مجموع ۱3 نفر از مدیران به دلیل دریافت 

حقوق نجومی عزل شدند و یا استعفا دادند .
*براس��اس آخرین اطالعات، 456 واحد تولیدی در مرحله معرفی 
به شعب بانک ها برای دریافت تسهیالت سرمایه در گردش در کل 

کشور هستند.
*4200 میلیارد تومان برای ترمیم حقوق کارکنان دولت اختصاص 

می یابد.
*دولت در زمینه پرداخت حقوق ه��ای نامتعارف فعاالنه وارد عمل 
شد و ضمن عزل برخی مدیران متخلف این روند را وسعت می دهد 
و اجازه نخواهد داد عدم تعادل بین پرداخت ها و حقوق ها ادامه یابد.

*تا االن حدود 5۷ هزار خودرو ثبت نام شده که همچنان سیاست ما 
برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی ادامه دارد و افراد با تسهیالت ویژه 

می توانند از خودرو نو استفاده کنند. 
* در س��ه ماهه اول س��ال، 4 میلیارد و 200 میلی��ون برای اصالح 
حقوق ها اختصاص دادیم، اما این رقم دیده نشد و رضایت ایجاد نکرد.

*فیش های نجومی نارضایتی به وجود آورد. دولت باید این موضوع 
را ریشه کن کند.

 برخی تغییرات مدیریتی ایجاد شد و این دامنه گسترده می شود تا 
عدم تعادل در حقوق ها نباشد. دولت به صورت جهت دار و با برنامه 
برای شتاب رشد اقتصادی فعالیت می کند و بالغ بر 6 هزار میلیارد 
تومان برای طرح های عمرانی تخصیص دادیم که عمده آن در تیرماه 

پرداخت شد.
* متاس��فانه در قوانین مختلف، برخی دس��تگاه ها خود را از قانون 
خدمات کشوری جدا دانستند. هیچ دستگاهی نباید تا این حد خود 
را توجیه کند. این هم در حال اصالح است، در سال 92 قبل از دولت 
یازدهم مجمع عمومی بانک مرکزی مصوبه ای داش��ت که از قانون 
پولی بانکی خواست برای بدهی دولت استفاده کند که میسر نشد و 
این بدهی ماند، اما االن می خواهیم دو تبصره به قانون بودجه فعلی 
الحاق کنیم. یک بخش دیگر هم که اساسا سرمایه شان نا کافی است 
که دولت تالش کرد نسبت به افزایش سرمایه بانک ها اقدام کند. با 
این همه وضع موجود، به تولید کمک نکرده و تصویر نگران کننده ای 

برای سرمایه گذاران القا می کند.
*صورت های مالی بانک ها باید اصالح ش��ود که این اقدام در حال 
انجام است، دولت با چش��م باز اینها را می داند و برایش برنامه ریزی 

کرده است.
*}در مورد وضعیت برجام و نخستین سالگرد امضای آن{ با توجه به 
شرایط تحریمی، این برجام موفقیت نسبی برای ایران تلقی می شود 
و تندروهای آمریکا و اسراییل از این مسئله استقبال نمی کنند. این 

واقعیتی است که نباید بیش از حد به نقاط قوت و ضعف آن پرداخت. 
مذاکره ای بین ایران و شش قدرت بزرگ بود و از حق خود استفاده 
 کردیم، بعد از آن هم فضا آماده ش��د و ارقام��ی را از آنها گرفتیم و

 با تبدیل به ریال، استفاده کردیم.
* یکی از مسایل عمده، تحریم نفتی بود. این تحریم محدود کردن 
ایران به صادرات یک میلیون بشکه نفت خام مربوط می شد. تولید 
ما در خرداد به دو میلیون و پانصد هزار بش��که افزایش یافت، اما در 

اینکه یک سلسله تحریم های سیاسی وجود داشت، شکی نیست.
* سران کشورهای دنیا برای آمدن به ایران صف کشیدند. ما از هیچ 
یک از مواضع اصولی خود کوتاه نخواهیم آمد. دولت با قدرت اعالم 
می کند ازحقی که ملت برای تقویت بنیه دفاعی خود دارد، استفاده 
کامل می کن��د و محدودیت��ی را در این زمین��ه نمی پذیریم. همه 
می پذیریم این سرمایه گذاری ها تا تعّین قابل لمس پیدا کند، زمان 
می خواهد، البته بخشی هم در نهاد نظارتی شورای عالی امنیت ملی 

در حال بررسی است.
*} در پاس��خ به این س��وال که آیا روابط ایران و فرانسه با توجه به 
موضوع نشست مجاهدین تغییر می کند یا نه{ وزارت خارجه نسبت 
به این رخداد موضع گیری داشت. همین که به یک گروه تروریستی 
مرده تنفس مصنوعی داده شود، کار بیهوده ای است. عربستان هم 
رویکرد ارتجاعی خود را نشان داد. دست این گروه تا مفرغ در خون 

مردم انقالبی است.
 ایران در مورد مبارزه با تروریسم همچنان با این گروه نفاق دارد  و هر 

دولتی به اینها کمک کند را محکوم می کند.
* این گروهک زمانی به صدام پناه برد و حمایت کشورهای غربی را 
 از این گروهک شاهد بودیم. گذش��ته از آن هر کشوری از تروریسم 
به ویژه این گروهک بی آبرو حمایت کند، جز خشم ایران چیزی در 

پی ندارد و دولت این را قویا محکوم می کند.
* مردم به دقت مسایل را تعقیب می کنند. اگر دولت کاستی را حس 
کند، با آن مقابله می کند و برای مبارزه با فساد مضایقه نخواهد کرد. 
دولت خط قرمزی برای خود تعیین نمی کند و با هر کسی الزم باشد 

برخورد کرده و به وقتش اطالع رسانی ها صورت می گیرد.
*}در مورد مطرح شدن موضوع عضویت در اف ای تی اف را توسط 
عراقچی{ آنچه که موضع ایران است شفاف و روشن است ما برای 
احقاق حق خود و بینش مان نسبت به مواضع منطقه کوتاه نمی آییم، 
اما از فرصت ها برای تبیین درست مسئله استفاده می کنیم. به جای 
درش��ت گویی با مواضع منطقی حقوق خود را استیفا می کنیم اگر 
قرار است برای توافق در این زمینه ها چیزی تغییر کند این موضع 

غیرعقالنی طرف مقابل است.
*} در موضوع پیامک تهدید خبرن��گاران{ وزارت اطالعات موضع 
خود را بیان کرد و سیستم اطالعاتی ما آنقدر قوی است که عامل این 

پیامک را شناسایی کرده  و از تکرار آن جلوگیری کند.
*}در مورد اس��تیضاح وزی��ر تع��اون کار و رف��اه اجتماعی{ حق 
نمایندگان است. اگر این اتفاق بیفتد اولین استیضاح نهاد تقنینی 
نیست، دولت هم از وزرایش دفاع می کند اینکه پنجاه یا شصت نفر 
نظر متفاوتی داشته باشند، طبیعی است این فرصت خوبی است وزرا 

خدمات خود را بیشتر توضیح دهند.
*}در مورد تشکیل اتاق فکر عیله دولت{ اینکه دولت مخالفانی دارد 
واقعیت است. دولت قصد برخورد اطالعاتی و امنیتی با مخالفان ندارد 
و خود را مقید به برخورد نمی دانیم و مسائل را به مردم فهیم واسپاری 
می کنیم ک��ه با دقت آنه��ا را در نظر دارند. به ج��ای مقابله ترجیح 

می دهیم وقت خود را صرف امور جاری کشور کنیم.
*} در پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه هیئت وزیران نامه ای داشت 
که نیروی انتظامی حق دخالت در کنسرت ها را ندارد{ در این مورد 
اطالع ندارم اگر پاسخی رسیده  و مصوبه هیئت وزیران باشد، منتظر 

پاسخ یک دستگاه نمی مانیم.
*به صورت آزمایشی قانون خدمات کشوری اجرا شده بود، اما با این 

اتفاق نظام پرداخت ها را دوباره بازبینی می کنیم.
*}در خصوص وعده دولت در انتشار قراردادهای دولتی از اول تیر{ 
 مصوبه بعدی پیش آمده این امر واس��پاری به وزارت صنعت شده و

 به زودی اطالع رسانی خواهد شد. 

رویترز: 3 الیحه ضد ایرانی 
درکنگره آمریکا بررسی می شود

جوانفکر : احمدی نژاد در انتخابات 
شرکت نمی کند

 برای شرکت در اجالس وزرای خارجه کشورهای
 حاشیه دریای خزر؛

ظریف راهی قزاقستان شد 

حضور حدادعادل در انتخابات 
میان دوره ای اصفهان تکذیب شد

اخباردیدگاه

 جلسه علنی مجلس شورای اس��المی روز گذشته به ریاست 
علی الریجانی برگزار شد.

مهم ترین اخبار این جلسه به شرح زیر است:
فتاح در صح�ن علنی: 200 هزار یتیم تحت پوش��ش 
کمیته ام��داد هس��تند/ به هیچ وجه در مس��ائل سیاس��ی و 

انتخاباتی دخالت نمی کنیم
رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: انباش��ت فقر بین 
 خانواده های تحت پوش��ش کمیته امداد ام��ام خمینی )ره(

 انکار ناپذیر است.
س�عیدی پس از گزارش رییس کمیته امداد: دولت 

برای کمک به محرومان به یاری کمیته امداد بشتابد
نماینده مردم تبریز گفت: در شرایط بی سابقه بیکاری و رکود، 
دولت برای کمک به محرومان باید به کمک کمیته امداد بیاید.

مصری پس از گزارش رییس کمیت�ه امداد: کمیته 
امداد س��االنه بیش از ۱00 هزار فرصت ش��غلی پایدار ایجاد 

می کند
نماینده کرمانشاه گفت: کمیته امداد تاثیر بسزایی در اقتصاد 
کشور دارد به طوری که ساالنه بیش از ۱00 هزار فرصت شغلی 

ایجاد می کند.
رحیمی پس از گزارش رییس کمیته امداد: آموزش 
مش��ارکت در تولید به افراد تحت پوش��ش باید از برنامه های 

کمیته امداد باشد
نماینده تربت جام، تایباد و صالح آباد گفت: ما باید به کسانی 
که نیازمند هستند اشتغال و مشارکت در امر تولید را بیاموزیم.

حاجی دلیگان�ی طی اخطاری مط�رح کرد: ضرورت 
برگزاری جلسه  مشترک مجلس و قوه قضاییه

نماینده مردم اصفهان بر ضرورت برگزاری جلسه ای مشترک 
بین مجلس و قوه قضاییه تاکید کرد.

بختیار پس از گ�زارش رییس کمیت�ه امداد: دولت 
الیحه ای در حمایت از محرومان و معلوالن ارائه کند

نماینده مردم تبریز گفت: ما باید مانند کشورهای توسعه یافته 
به سمت حمایت از محرومان و معلوالن برویم.

صباغی�ان ط�ی اخط�اری خواس�تار ش�د: وزرا و 
نمایندگان، فیش های حقوقی خود را رسانه ای کنند

نماین��ده مهریز و بافق گف��ت: وزرا و نماین��دگان، فیش های 
حقوقی خود را رسانه ای کنند.

ناظران مجلس در شورای ترویج و توسعه فرهنگ 

ایثار و شهادت انتخاب شدند
دو نماینده برای حضور در شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ 

ایثار و شهادت انتخاب شدند.
الریجان�ی پس از گ�زارش ریی�س کمیت�ه امداد: 
کمیسیون اجتماعی زمینه ارائه تسهیالت به اشتغال زایی را 

فراهم می کند
رییس مجلس گفت: کمیس��یون اجتماعی نی��ز با همکاری 
بانک ها ارائه تس��هیالت در زمینه اش��تغال زایی کمیته امداد 

را فراهم می کند.
مازنی: از اج��رای قانون رس��یدگی به دارای��ی مقامات 

چه خبر؟!
نماینده تهران گفت: نمایندگان را از سرنوشت قانون رسیدگی 

به دارایی مقامات و آیین نامه اجرایی آن مطلع بفرمایید.
کواکبیان:دیوان محاس��بات و س��ازمان بازرسی درباره 

فیش های حقوقی خواب بود
نماینده مردم تهران درباره فعالیت دیوان محاسبات و سازمان 
بازرسی کشور در رابطه با بررس��ی ابعاد حقوق های نامتعارف 

انتقاد کرد.
س�لیمی طی تذکری در صح�ن: چرا کس��انی که از 

رحیمی پول گرفتند، محاکمه نمی شوند؟
نماینده محالت و دلیجان گفت:  کس��انی که از رحیمی پول 

گرفتند چرا محاکمه نمی شوند.
قاضی پ�ور: وزارت خارجه با یاوه گویی های آل س��عود 

برخورد کند
نمایند ه مرد م ارومیه گفت:وزارت خارجه باید برخورد جدی با 

یاوه گویی های سعودی ها کرده و از شهدا دفاع کند.
مقدسی: آل س��عود نقش آمریکا و اسرائیل را در منطقه 

بازی می کند
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی گفت: آل سعود 

نقش آمریکا و اسرائیل را در منطقه بازی می کند.
»تابش« و »حضرتی« عضو ش�ورای پ�ول و اعتبار 

شدند
 نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جلس��ه علنی دیروز 

دو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار را انتخاب کردند.
ادیانی در نطق میان دستور: استفاده نمایندگان از ابزار 

نظارتی پارلمانی کم رنگ است
نماینده مردم قائمش��هر گفت: دس��تگاه نظارتی در کش��ور، 
مجلس است که اس��تفاده نمایندگان از ابزار نظارتی پارلمانی 

کم رنگ است.
امیری خامکان�ی در نط�ق می�ان دس�تور: اجرای 

سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستور کار دولت قرار گیرد
نماین��ده زرن��د و کوهبن��ان گف��ت: امیدواری��م در دول��ت 
 اجرای سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی در دس��تور کار قرار 

گیرد.
پور ابراهیمی در صحن علنی: رییس جمهور تعهدات 

ایران در FATF را بررسی کند
رییس کمیس��یون اقتصادی: رییس جمهور تعهدات ایران در 

sief را بررسی کند
حاجی دلیگانی در صحن علن�ی: 60 میلیون یورو به 

مجموعه پتروشیمی بوعلی خسارت وارد شد
نماینده مردم شاهین شهر، درباره خسارات وارده به مجموعه 

پتروشیمی بوعلی ماهشهر انتقاد کرد.
با اعالم پزشکیان؛جلسه علنی مجلس به پایان رسید/

جلسه بعدی؛امروز

آنچه که در جلسه علنی دیروز بهارستان گذشت؛

وزرا و نمایندگان هم فیش حقوقی رو کنند

قاب روز

پارلمان

پتروشیمی ماهشهر 3 روز پس از حادثهجلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رییس جمهوردیدار نخست وزیر بلغارستان با علی الریجانی

نوبخت : 
قصد  برخورد  امنیتی 

با مخالفان  دولت
 را نداریم 
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در حاشیهاخبار

س��خنگوی دولت، از آخرین آمار تولید و خرید تضمینی گندم، 
چای به��اره، اعطای تس��هیالت و فع��ال س��ازی ۷۵۰۰ واحد 
تولیدی،خارج نمودن تاکس��ی های فرسوده و نوس��ازی ناوگان 
تاکسیرانی و آخرین وضعیت تضمین طرح های عمرانی، گزارشی 

ارائه کرد.
صب��ح روز سه ش��نبه، محمدباق��ر نوبخ��ت در نشس��ت 
 هفتگی ب��ا خبرن��گاران اظه��ار ک��رد: در تولید گندم ت��ا تاریخ

۲1 تیر، نس��بت ب��ه س��ال گذش��ته 18/4 درص��د و در میزان 
 تولی��د چ��ای ت��ا به��ار، 41 درص��د رش��د داش��ته ای��م. وی 
 ادام��ه داد: دول��ت ب��رای ترمی��م حق��وق کارکن��ان خ��ود،

با توج��ه ب��ه 1۲ درص��د افزای��ش حق��وق و تمرکز ب��ر حقوق 
1/۵ میلی��ون تومان��ی ت��ا س��ه ماه��ه اول امس��ال، 4 ه��زار و 
۲۰۰ میلی��ارد توم��ان ب��ه منظ��ور ایج��اد عدالت، مض��اف بر 
پرداخت ه��ای گذش��ته اختص��اص داده اس��ت. وی اف��زود: 
 متاس��فانه این اقدام��ات دولت ب��ا توجه به موض��وع فیش های 
 ب��ه اصط��ال ح نجوم��ی، زی��ر س��وال رف��ت؛ البت��ه دول��ت 
 به ط��ور ج��دی، موض��وع حقوق ه��ای نامتعارف را ریش��ه کن 

خواهد کرد.

مدیرکل تامین اجتماعی اس��تان اصفهان، با اشاره به بخشودگی 
1۰۰ درصدی جرائم کارفرمایان خوش حس��اب گفت: این قانون 
مادام العمر بوده وتامین اجتماعی، بدهی های کارفرمایان را نیز در 

1۲ قسط تقسیط می کند.
 محم��د عل��ی دادخ��واه ب��ا بی��ان اینک��ه از جمعی��ت بی��ش 
از ۵ میلی��ون نف��ری اس��تان اصفه��ان، 6۵ درص��د مع��ادل 
3 میلی��ون و 3۰۰ ه��زار نف��ر، زیرپوش��ش بیم��ه ای و درم��ان 
 تامی��ن اجتماع��ی اس��تان هس��تند، اف��زود: در همین راس��تا 
19 کارگزاری، ۲3 واحد اقماری و 43 ش��عب مادر، در حال انجام 

وظیفه هستند.
مدیرکل تامین اجتماعی اس��تان اصفهان، با اشاره به افزایش 14 
درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تصریح کرد: این 
قانون در خردادماه سال جاری عملی ش��د و براساس آن، حداقل 
حقوق این افراد 9۰۰ هزار تومان خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: 
جامعه مستمری بگیران استان، بالغ بر ۲18 هزار و ۵۰۰ نفر است 
که ماهیانه۲۵۰ میلیارد تومان به این افراد حقوق پرداخت می کنیم؛ 
در همین راستا، تامین اجتماعی استان هیچ گونه معوقه و بدهی 

به این افراد ندارد.

شنیده ها حکایت از البی گسترده برای برکنار نشدن مدیران 
با فیش های نجومی دارد.

 به گ��زارش اقتصاد آنالین، حس��ن روحانی س��ومین س��ال 
ریاست جمهوری خود را با چالش��ی بزرگ به نام »فیش های 
حقوقی« می گذراند؛ چالشی که ربطی به دولت کنونی ندارد 
و در همه دولت های س��ابق هم سابقه داش��ته؛ اما با دستور 
روحانی، 9 مدیر برکنار ش��ده اند و وزیر ب��ا اخالق کابینه هم 

رسما از مردم عذرخواهی کرده است.
 انتش��ار فیش ه��ای حقوقی، اتفاق بس��یار مثبتی ب��ود. باید
 از اینک��ه دول��ت، ش��فاف و حق��وق کلی��ه مس��ئوالن

مشخص شود و در یک چارچوب باشد، دفاع کرد. هرکس هم 
 تخلف کرد، باید مجازات ش��ده و این دمل چرکین از صورت

اقتصاد ایران پاک ش��ود؛ اما این پاکس��ازی نباید به بی ثباتی 
منجر شود.

همانطور که رهبر معظم انقالب هم فرمودند، نباید شخصی و 
گروهی و جناحی شود.

بی ثباتی در س��ال 9۵ که س��ال خارج ش��دن اقتصاد ایران 
 از نقاه��ت تحریم ه��ا و مدیریت ب��ی ثبات احم��دی نژادی

خواهد بود، سمی مهلک برای اقتصاد ایران است.
بر اس��اس بیانیه مع��اون اول رییس جمه��ور، پرداخت های 
نامتعارفی در بخش هایی از وزارت بهداش��ت، وزارت اقتصاد، 
وزارت نف��ت و وزارت صنع��ت وجود داش��ته اس��ت. از میان 
وزرا، وزیر اقتصاد اق��دام به برکناری بیش��ترین افراد با فیش 
های حقوقی ک��رده اس��ت. از ریی��س کل بیم��ه مرکزی تا 
برکناری ه��ا در 4 بان��ک و برخ��ی بیمه ها، هم��ه در حیطه 
 وزارت اقتصاد بوده اس��ت. عل��ی طیب نیا از هم��ان روز اول

اع��الم کرد که ب��ا هیچکس تع��ارف ن��دارد و هرکس حقوق 
نامتعارف گرفته، باید برود.

اما این برکناری ها قطعا دشمن ساز است! به گزارش خبرنگار 
اقتصاد آنالین، از منابع موثق در مجلس ش��نیده ش��ده که ۲ 
 نفر از مدیران پرنفوذ برکنار ش��ده، با البی فامیلی و سیاس��ی

در می��ان نماین��دگان تهران )هر دو از لیس��ت امی��د(، قصد 
استیضاح وزیر اقتصاد را دارند.

این در حالی اس��ت که نباید اج��ازه داد تا وابس��تگان به این 
افراد پرنفوذ، جل��وی مبارزه با فیش ه��ای حقوقی را بگیرند؛ 
 بلکه باید افرادی را تقویت کرد که با این فس��اد سازمان یافته

مبارزه می کنند.
حال هرچقدر هم که برخی سیاس��ت های اقتص��ادی، ایراد 
داش��ته باش��ند، مبارزه با فیش های نجومی از وزارت اقتصاد 
شروع ش��ده و نباید البی های میلیاردی صاحبان فیش های 

نجومی، دوباره به این وزارت خانه برگردند.

نوبخت:

دولت، موضوع حقوق های 
نامتعارف را ریشه کن خواهد کرد

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان عنوان کرد:

بخشودگی100درصدی
جرائم کارفرمایان

دست های پشت پرده؛

از گرانی میوه های ناخوانده وارداتی تا جیب پر دالالن
صادرات به کشورهای اروپایی، در بهار امسال افزایش یافت؛

پیشتازی فوالد، در برونگرایی اقتصاد مقاومتی

اخبار عجیبی از مجلس به گوش می رسد:

حذف وزیر ضد فیش های نجومی!

yusefian.zayanderoud@gmail.com 

ن��ه ه��ا« در کن��ار »مس��کن مه��ر« و  »هدفمن��دی یارا
 »س��هام عدال��ت« از ط��رح ه��ای اقتصادی اس��ت ک��ه در دوره 
 دول��ت های نه��م و ده��م اجرا ش��د. ه��ر ی��ک از این ط��رح ها 
 در ص��ورت اج��رای درس��ت و مناس��ب، م��ی توانس��ت موث��ر

واقع ش��ود؛ اما نحوه اجرا ب��ه گونه ای ب��وده که اکن��ون دولت را 
 با مش��کالت بس��یاری روبه رو ک��رده اس��ت. روش اج��رای این

طرح ها، مصداق بارز »سنگ اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود 
 دیوار کج« ب��ود. زمانی که بنا ش��د قان��ون هدفمن��دی یارانه ها

اجرا شود، دولت نهم، به اجرای طرحی با عنوان »طرح جمع آوری 
اطالعات اقتصادی خانوارها« اقدام نموده و س��عی کرد با خوش��ه 
بندی خانوارها، اقش��ار مرفه جامعه را از دریافت یارانه حذف کند؛ 
اما در نهایت، اج��رای این ط��رح منجر به جم��ع آوری اطالعات 
خانوارها نشد و در سال 89، همه افرادی که به ثبت نام و ارائه شماره 
 حس��اب، اقدام کرده بودند، ماهانه یارانه 4۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را

دریافت کردند.در آن زمان حدود ۷۵ میلی��ون نفر یارانه دریافت 
کردند و در حالی ک��ه بنا ب��ود در مراحل بعدی، تع��دادی از این 
افراد حذف ش��وند، در نهایت در دول��ت دهم این اتف��اق نیفتاد. 
 دولت یازدهم نیز تاکنون توانسته س��ه میلیون و 3۰۰ هزار نفر را
 حذف کن��د و البت��ه هنوز ه��م ح��دود ۷۵میلی��ون نف��ر یارانه

دریافت می کنند.
اکنون بنا به مصوبه مجلس شورای اسالمی در قالب بودجه سال 9۵، 
۲4 میلیون نفر که سه دهک را در برمی گیرد، باید از دریافت یارانه 
حذف شوند و آنطور که نمایندگان مجلس نهم مصوب کردند، دولت 
از زمان ابالغ قانون بودجه، سه ماه برای اجرای این مصوبه فرصت 

دارد؛ اما آیا اجرای چنین مصوبه ای در این مدت ممکن است؟
از س��وی دیگر، برخی از مس��ئوالن دول��ت بر این باورن��د که اگر 
دولت بخواه��د طبق ب��رآورد وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی 
 و همچنی��ن آمارهای��ی ک��ه س��ازمان هدفمن��دی یارانه ه��ا 
 اع��الم ک��رده، یارانه بگی��ران قاب��ل ح��ذف را تخمین بزن��د، به 

بیش از هفت میلیون و ۵۰ هزار نفر نخواهند رسید.
مبنای حذف یارانه نقدی چیست؟

 در این راس��تا، در گام اول اعالم ش��د ک��ه در تیرم��اه، ۷۰۰ هزار 
نفر از دریافت یارانه حذف خواهند ش��د؛ اما س��از و کار چیست؟ 
آی��ا دولت، اطالع��ات کافی ب��رای حذف یاران��ه اف��راد دراختیار 
دارد؟ آنط��ور ک��ه مس��ئوالن وزارت رفاه اع��الم می کنن��د، این 
 اطالعات موجود اس��ت و بی��ش از 6۰ درص��د تصویر خان��وار را 
نش��ان می دهد؛ اما هر چه ای��ن اطالعات کامل تر ش��ود، درصد 
خطا کمت��ر خواهد بود. در این راس��تا، از دی ماه س��ال گذش��ته 
سیس��تمی ایجاد ش��ده که پرونده ها را بررس��ی می کند و خطا 
را کاهش می ده��د؛ به گونه ای ک��ه در روند ح��ذف، میزان خطا 
 ب��ه ۵ درص��د کاه��ش یافت��ه و در صورتی ک��ه فردی ب��ه حذف 
ن��ه اش اعت��راض داش��ته باش��د، ب��ه ای��ن اعت��راض   یارا

رسیدگی خواهد شد.

 به کدام اعتراضات رسیدگی می شود؟
دو دلی��ل عمده که م��ی تواند مبنای بازگش��ت یارانه ش��ود، این 
اس��ت که فرد ثابت کند دارایی ک��ه به نامش ثبت ش��ده، متعلق 
به خودش نب��وده و فقط ب��ه دلیلی به نام او ثبت ش��ده اس��ت و 
در نتیجه، دارای��ی واقعی فرد، چندان چش��مگیر نیس��ت. دلیل 
دیگر این اس��ت که به خانواده، ش��وکی وارد شده باش��د یا بدون 
 برنامه ریزی، اتفاق��ی برای خانوار افتاده باش��د؛ ب��ه عنوان مثال 
 م��ی ت��وان ورشکس��تگی و ابت��ال ب��ه بیم��اری ه��ای خ��اص 

را نام برد.
 لزوم انتقال مشروط یارانه به نیازمندان 

بر اس��اس ای��ن گ��زارش، در حالی ک��ه بنا ب��ود با اج��ری قانون 
هدفمندس��ازی یارانه ه��ا، ش��اهد کاهش فق��ر و افزای��ش رفاه 
طبق��ات پایین تر باش��یم، متاس��فانه چنی��ن اتفاق��ی رخ نداد و 
دهک پایی��ن فقیرتر ش��د. در این ش��رایط، ب��ا در نظ��ر گرفتن 
محدودیت دول��ت در تامین مناب��ع یارانه نقدی، ام��کان افزایش 
 یاران��ه وجود ن��دارد؛ به ع��الوه همانطور که اش��اره ش��د، از ابتدا 
بن��ا نبود ک��ه هم��ه خانوارها یاران��ه دریاف��ت کنند. ب��رای آنکه  
 پرداخ��ت یاران��ه همچن��ان ممکن باش��د و س��طح رفاه اقش��ار 
دهک های پایین ارتقا یابد، به نظر می رس��د انتقال یارانه اقش��ار 
 ثروتمند به گروه های نیازمند، اقدام مناس��بی باش��د که پیشتر،

از سوی معاون اجتماعی وزیر رفاه نیز به آن اشاره شد.
طبق اع��الم مس��ووالن وزارت رف��اه، افرادی که مش��مول حذف 
 یاران��ه می ش��وند، م��ی توانن��د اع��الم کنند ک��ه تمای��ل دارند

 یارانه ش��ان را ب��ه افراد مح��روم و نیازمن��دی که می شناس��ند، 
منتقل کنند.

بنا به ای��ن گ��زارش، بررس��ی آمار نش��ان م��ی دهد ک��ه یارانه 

 برای ده��ک 1۰ در س��ال 91، کمت��ر از ۵ درصد از هزین��ه ها را 
پوش��ش می داده؛ اما در ده��ک اول، این می��زان 4۵ درصد بود. 
بنابراین افزایش یارانه دهک اول، نسبت به کاهش رفاه دهک 1۰ 
به دلیل حذف یارانه، تاثیر بیشتری بر افزایش سطح رفاه فقیرترین 

دهک خواهد داشت.
از س��وی دیگر آمار نش��ان از آن دارد ک��ه 1۵ درص��د از فرزندان 
خانوارهایی ک��ه در دهک یک ق��رار دارند، در مقطع دبس��تان به 
 مدرس��ه نمی روند. در مقطع دبیرس��تان این آمار ب��ه 4۰ درصد 
می رسد و در نتیجه شاهد بروز پدیده کودکان کار بی سواد هستیم 
که مسلما آینده شغلی روش��نی نخواهند داشت و به معضلی برای 

جامعه تبدیل خواهند شد.
بنابراین عالوه بر کاهش بار مالی دولت، یکی از اهداف اصلی حذف 
یارانه ها، باید افزایش سطح رفاه خانوارهای دهک های اول تا سوم 
باشد که وضعیت نامناس��بی دارند؛ در واقع با چنین روشی، دولت 

موفق خواهد شد سطح رفاه را بدون افزایش تورم، بهبود بخشد.
 انتقال 50 درصد یارانه حذفی به دهک اول

 بر اس��اس این گزارش، در بین س��ه ده��ک اول که یارانه ش��ان 
احتماال افزایش خواهد یافت، وضعیت دهک اول بس��یار بد است 
 و ش��اید بتوان گفت ۵۰ درصد مبلغی که از مح��ل حذف یارانه ها 
آزاد می شود، باید به این گروه اختصاص یابد تا به خط فقر برسند؛ 
بنابرای��ن یارانه خانوارهای ای��ن دهک ها، به یک می��زان افزایش 

نخواهد یافت.
 در واق��ع ح��ذف یاران��ه اقش��ار مرف��ه، فرصت��ی را ب��رای دولت

 ایجاد ک��رده تا ب��دون افزای��ش هزینه، نس��بت به افزای��ش رفاه 
دهک ه��ای پایین اقدام کن��د ک��ه در بدترین حالت، بر اس��اس 

محاسبات 16 درصد عمق رفاه خانوارهای فقیر را کم می کند.

یارانه کدام  خانوارها افزایش می یابد؟

زیرخط فقرها!

قیمت سکه پس از یک هفته رشد مداوم، این بار با اهرم قیمت جهانی 
منفی شد و کاهش ۷ دالری اونس جهانی، موجب افت قیمت سکه 
نقدی به میزان 4 هزار تومان و رسیدن آن به یک میلیون و 116 هزار 

تومان شد.
 در س��ومین روز از هفته و در حالی که مهم ترین اخبار روز گذشته، 
تعیین نرخ س��ود 18 درصدی برای اوراق مشارکت دولتی، افزایش 
صادرات فوالد در بهار امسال، ابالغ طرح نجات نظام بانکی و افزایش 
احتمال تک نرخی شدن ارز در تابس��تان بود، بازارهای مالی، روزی 

کامال آرام را سپری کرده و در قیمت های روز قبل خود باقی ماندند.
در این  بین، روند معامالت بورس به سمت منفی شدن پیش رفت، 

دالر تقریبا درجا زد و قیمت سکه اندکی کاهش یافت.
 مجامع در ایستگاه آخر

بازار بورس، هر س��ال در آخرین روزهای تیرماه ب��ه دلیل برگزاری 
مجامع عمومی و تقسیم سود شرکت ها، با ابهامات فراوان و بیم و امید 
سهامداران مواجه می شود و در سال جاری نیز به دلیل افزایش ابهام 
در فعالیت شرکت ها، تاثیرپذیری از رکود، فرصت های پسابرجام و 
کوران ش��ایعات، خریداران ترجیح داده اند قبل از مجامع، دست از 

خرید کشیده و منتظر اخبار قطعی دراین باره بمانند.
در حال حاضر، مجامع اکثر ش��رکت های مهم اع��م از ایران خودرو، 
س��ایپا، پارس خودرو، مپنا، فوالد مبارکه و ذوب، هنوز برگزار نشده 

و به خصوص در نمادهای خودرویی، ابهام��ات فراوانی در خصوص 
ش��ایعات مطرح ش��ده وجود دارد و به نظر می رسد امس��ال یکی از 

پرتنش ترین مجامع چند سال اخیر، در ایران خودرو برگزار شود.
در معامالت دیروز، بازهم بیشترین حجم در سایپا ثبت شد و ارزش 
معامالت به بیش از 3۰۰ میلیارد تومان رسید؛ با این حال، جو کلی 
 بازار، مثب��ت نبود و قیمت ه��ا در محدوده صفر و منفی به نوس��ان

ادامه دادند. یکی از کارگزاران حاضر در ت��االر اصفهان، در این  باره 
گفت: وضعیت بازار در فصل مجامع، عمدتا به همین میزان رکودی 
است و امس��ال نیز مجامع به دلیل کاهش شدید سود شرکت ها، از 
جذابیت برخوردار نیس��ت. بر همین اس��اس انتظار می رود تا پایان 
تیرماه، وضعیت به همین منوال باقی بماند؛ اما ریزش��ی نیز در بازار 
مش��اهده نکنیم. در نمادهای فلزی، وضعیت فوالد مبارکه، ریزشی 
ثبت شد و قیمت این نماد فوالدی، به 1۲۰ تومان تقلیل یافت؛ این 
در حالی است که بر اساس آمار گمرک کشور، صادرات فوالد در بهار 
امسال ۵8 درصد رشد را تجربه کرده و سهم فوالد مبارکه نیز در این 

صادرات، نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، به نظر می رسد فوالدی های صادراتی، گزارش 
عملکرد 3 ماهه مناسبی به بازار مخابره کنند. در مجموع، شاخص 
کل، به لطف معامالت بلوکی در بانک ملت و مپنا، ۵۲ واحد رشد کرد؛ 

اما اغلب نمادها در درصدهای منفی بسته شدند.

 آرامش پس از صعود
در بازار ارز، قیمت دالر پس از رشد چشمگیر روز قبل و درحالی که 
 انتظ��ار می رفت مج��ددا بان��ک مرک��زی، مقدمات کاه��ش آن را

فراهم کن��د، در 3 ه��زار و ۵1۵ تومان ثاب��ت ماند. فع��االن ارزی، 
 اتفاقات روز گذش��ته را برای صحبت های مطرح ش��ده در خصوص
 تک نرخ��ی ش��دن ارز در ش��هریور قلم��داد ک��رده و معتقدن��د

در صورتی ک��ه بانک مرک��زی تصمیم ب��ه ایج��اد ارز تک نرخی در 
شهریور امسال داشته باشد، قیمت ها با شیب مالیم تا زمان مذکور 
رش��د خواهند کرد و سیاس��ت گذار نیز برای پرهیز از ایجاد شوک، 
از منف��ی کردن یک ب��اره آن جلوگی��ری خواهد کرد. پون��د دیروز 
بازهم روند کاهش��ی در پی��ش گرفت و ب��ه 4 ه��زار و 6۲۵ تومان 
 رس��ید؛ در یورو نیز قیمت ها کاهشی گزارش ش��د و قیمت این ارز،

3 هزار و 9۰۵ تومان ثبت شد.
 سکه باالخره نزولی شد

قیمت سکه پس از یک هفته رشد مداوم، این بار با اهرم قیمت جهانی 
منفی شد و کاهش ۷ دالری اونس جهانی، موجب افت قیمت سکه 
نقدی به میزان 4 هزار تومان و رس��یدن آن ب��ه یک میلیون و 116 
هزار تومان شد؛ در بازار آتی سکه، قیمت ها با شدت بیشتری نزول 
کردند و بیشترین نزول در سررسید آبان با ۵ هزار تومان ثبت شد. در 
حال حاضر در بازار آتی، بیشترین قیمت در سررسید دی، با قیمت 
یک میلیون و 14۷ هزار تومان ثبت شده است.در بازار طالی آب شده 
نیز هر گرم ط��الی ۲4 عیار، 1۵۲ هزار تومان معامله ش��د و قیمت 

طالی 18 عیار، 113 هزار تومان گزارش شد.

این خ��ودرو در رنگ قرمز تیره ب��ه صورت منحصرب��ه فرد، تنها 
برای ی��ک نمایندگی فروش از ط��رف خودروس��ازی »بی ام و« 
س��اخته و طراحی ش��ده اس��ت. کلید خودروی سفارشی و ویژه 
 »ب��ی ام و، س��ری i8 « طی مراس��می ب��ه دختر ش��یخ ابوظبی

اعط��ا ش��د. مهم تری��ن ویژگ��ی و عنصر ای��ن خ��ودرو، رنگ و 
 ط��رح آن اس��ت. این خ��ودرو در رن��گ قرم��ز تیره ب��ه صورت

منحصربه ف��رد، تنه��ا برای ی��ک نمایندگ��ی ف��روش از طرف 
خودروسازی بی ام و ساخته و طراحی ش��ده است. رنگ خودرو، 
 با عنصرهای ویژه تعریف ش��ده از طرف ش��رکت خودروس��ازی

تفاوت دارد. نمای خارجی این خودرو، کامال سفارش��ی س��اخته 
شده؛ چرم مشکی و سفید روی پایه اهرم تعویض دنده، صندلی ها، 

بدنه داخلی درها، داشبورد و فرمان دیده می شود.

طلسم رشد سکه با اهرم جهانی شکست؛

کاهش قیمت طال در بازار اصفهان
کلید خودروی سفارشی به دختر شیخ ابوظبی اهدا شد؛

اتومبیل شیک خانم شاهزاده

 نماینده مردم س��میرم در مجلس، با بیان اینکه صحت وجود دس��ت های
پش��ت پرده در گرانی لیموی وارداتی باید بررس��ی ش��ود، گفت: زمانی که 
تولیدات داخلی بهینه در این زمینه داریم، واردات هیچ توجیه منطقی ندارد.

اصغرس��لیمی درباره واردات لیمو ت��رش وارداتی گفت: اگر اخبار رس��یده 
درزمینه گرانی لیموی وارداتی تا کیلویی 13 هزار تومان، صحت داشته باشد، 
باید مشخص شود چرا  با توجه به میزان تولید لیمو در کشور، واردات داریم.

نماینده مردم س��میرم در مجلس ش��ورای اس��المی، با بیان اینکه واردات 
لیمو جای ش��ک و تامل دارد، تصریح کرد: گرانی لیموی وارداتی با توجه به 
ظرفیت تولید داخلی جای  نگرانی دارد. وی با بیان اینکه برای پاسداش��ت 
اقتصاد مقاومت��ی باید تولید داخلی حمایت ش��ود، ادام��ه داد: نباید اجازه 
 واردات کاالهای مشابه داخلی را به  بازار کشاورزی کشور داد؛ بنابراین برای

لبیک گفتن به فرمایش��ات مقام معظم رهبری و اجرای شعار سال »اقتصاد 
 مقاومتی، اق��دام و عمل« نبای��د اج��ازه واردات محصولی همچ��ون لیمو

صادر شود که ظرفیت تولیدی بهینه در داخل  را دارند.
سلیمی افزود: جهاد کشاورزی باید صحت دست های پشت پرده را در زمینه 
واردات لیمو بررس��ی کند؛ زیرا زمانی که ما تولی��دات داخلی بهینه در این 

زمینه داریم، واردات هیچ  توجیه منطقی ندارد.
وی ادامه داد: ش��عار اقتصاد مقاومت��ی نباید در حد حرف باش��د؛ بلکه باید 

رهنمودهای شعار اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ما نهادینه  شود.
عضو هیئت رییسه کمیس��یون ش��وراها و امور داخلی مجلس، یادآورشد: 
متاسفانه سود اساسی به جیب دالالن در صنعت کشاورزی می رود؛ بنابراین 

باید دولت هزینه های تولید کش��اورزی را نیز کاهش  دهد ت��ا تولید برای 
کشاورزان، مقرون به صرفه باشد.

مهاجران، رییس اتحادیه فروش��ندگان میوه و س��بزی گف��ت: لیمو ترش 
وارداتی با قیم��ت کیلویی 13 هزار تومان، از گران تری��ن میوه های میادین 

میوه و تره بار است.
حسین مهاجران، با اشاره به ثبات قیمت میوه در میادین میوه و تره بار گفت: 

قیمت میوه از ابتدای ماه مبارک رمضان ثابت بوده و تغییری نکرده است. 
وی درخصوص قیمت انواع میوه تصریح کرد: در میادین میوه و تره بار، انگور 
یاقوتی، زردآلو و توت فرنگی، با قیمت یکسان هر کیلو 8 هزار تومان و گیالس 

درجه یک، کیلویی 1۲ هزار تومان به فروش می رسد.

بر اس��اس آمار گمرک، 938 میلیون دالر، مع��ادل 4۷/۵ درصد از صادرات 
 معدنی - فلزی کش��ور در بهار امسال، در اختیار فوالد اس��ت که نسبت به

بهار 94، با ۵8 درصد رش��د مواجه شده اس��ت.  آمار 3 ماهه ابتدای امسال 
گمرک کش��ور، در حالی منتش��ر ش��د که برخی آمارها در ح��وزه تجارت 
محصوالت مرتبط با صنایع اصفهان، با بهبود مواجه شده اند. بر این اساس، 
در حوزه صنایع معدنی و فلزی، آمار گمرک نشان می دهد که تجارت خارجی 
این محصوالت در کش��ور، معادل ۲/8 میلیارد دالر بوده که 1۲ درصد رشد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.
 پیشتازی فوالد در ارزآوری

آمار صادرات زنجیره مع��دن و صنایع معدنی در این فص��ل، معادل 1/9۷ 
میلیارد دالر اعالم ش��ده که نسبت به بهار س��ال قبل، 48 درصد رشد برای 
آن ثبت شده و سهم فوالد در این رشد، بیش از سایر محصوالت بوده است؛ 
به گونه ای که 938 میلیون دالر، معادل 4۷/۵ درص��د از صادرات معدنی-

فلزی کشور در اختیار فوالد است و پس  از آن، مس با 3۲3 میلیون دالر قرار 
دارد. نکته مثبت در آمار صادرات این زنجیره، بهبود رویکرد خام فروش��ی 
دولت در سال های قبل و حرکت به س��مت خلق ارزش افزوده به ویژه فوالد 
 است. میزان صادرات فوالد و محصوالت مرتبط با آن، در این دوره نسبت به 
بهار 94، با ۵8 درصد رشد مواجه ش��ده که حاصل رفع تحریم ها و عملکرد 

مناسب شرکت های فوالدی در بازاریابی محصوالت است.
 فوالد در دروازه اروپا

کشورهای مهم هدف ایران در صادرات فوالد در بهار 9۵ به ترتیب عبارت اند 

از چین، عراق، امارات، ترکیه، ایتالیا، عمان و اس��پانیا که حضور دو کش��ور 
اروپایی ایتالیا و اسپانیا، پس از سال ها در بهار سال جاری رخ داده و نشان از 
برقراری ارتباط میان فوالدس��ازان بزرگ کشور، به خصوص فوالد مبارکه با 
این کشورها دارد و آن را می توان از پیامدهای عقد تفاهم نامه های این شرکت 
با طرف های اروپایی در طی چند ماه اخیر عنوان کرد. صادرات فوالد ایران 
به اروپا در سال های قبل از تحریم، به طرز گسترده ای صورت داشت و بعضا 
ورق خودروسازان آلمانی نیز از محصوالت صنایع اصفهان تامین می شد؛ اما 
تحریم های ظالمانه و قطع ارتباطات، این روند را با وقفه روبه رو کرد و از بهار 

امسال، مجددا حرکاتی برای احیای آن صورت گرفته است.
 فوالد محور اقتصاد مقاومتی

بهبود آمار ص��ادرات ف��والد در فصل اول س��ال »اقتصاد مقاومت��ی، اقدام 
و عمل«، نش��انه مناس��بی از لزوم توجه ب��ه صنایع مزی��ت دار برای تحقق 
اقتص��اد مقاومت��ی اس��ت. دول��ت در سیاس��ت گذاری خ��ود در بخ��ش 
 ف��والد، موفقیت های��ی کس��ب ک��رده؛ ام��ا هن��وز نقصان های زی��ادی را
 رفع نک��رده و در خصوص عملکرد ب��ه هنگام نیز بعضا عملک��ردی با تاخیر

از جانب خود ثبت کرده است.
در حال حاضر چالش مهم صنعت فوالد، فارغ از بحث واردات، ریسک نرخ ارز 
دو نرخی، نبود برنامه جامع و عدم مرکزیت ایمیدرو در سیاست گذاری هاست 
 ک��ه امی��د اس��ت دول��ت، در ی��ک س��ال باقی مان��ده از زم��ان خ��ود،

به آن رسیدگی کرده و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی را به مدد توسعه صنعت 
فوالد، تسهیل کند.

عکس نوشتبازار
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دریچه

اخبار کوتاه

رییس اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات از دستگیری صیادان 
غیر مجاز ماهی در گش��ت و پایش ماموران در حاش��یه رودخانه 
حفاظت ش��ده جاجرود خبر داد. بیژن مقیمی ب��ا اعالم این خبر 
گفت: ماموران اجرایی و ضابط محیط زیس��ت در حین گش��ت و 
 کنترل منطقه و رودخانه حفاظت شده جاجرود موفق به دستگیری 
س��ه  نفر صیاد غیر مجاز ماهی ش��دند. وی با اش��اره به اینکه این 
 متخلفان  اقدام به صید غی��ر مجاز ماهی )450 قطع��ه( در کنار

 س��د لتیان و رودخان��ه جاجرود ک��رده بودند، اف��زود: از صیادان 
غیر مجاز چندین رش��ته تور ماهیگیری تعدادی لنس��ر  و ادوات 
صید کش��ف و ضبط گردید. مقیمی تصریح کرد: متهمان پس از 
پرداخت ضرر و  زیان وارده به محیط زیس��ت و تشکیل پرونده به 
مراجع قضایی معرفی خواهند شد. همچنین  از ابتدای سال جاری 
 تاکنون یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات بیش از

 38 مورد تخلف صید ماهی در حاش��یه س��د لتی��ان و رودخانه 
 جاجرود را شناسایی و از فعالیت متخلفان جلوگیری کرده و تمامی

 پرونده های تخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

 یک عضو کمیس��یون اص��ل 90 مجل��س گف��ت: 400 هکتار از
 1000 هکتار زمین در اختیار س��ازمان محیط زیس��ت مشخص 
نیست که چه شده اس��ت.ولی داداشی با استناد به اصل 75 قانون 
اساس��ی اخطار داد: در س��ال 1356، 1000 هکت��ار زمین برای 
حفاظت از محیط زیس��ت در اختیار س��ازمان محیط زیست قرار 
گرفت، اما امروز به 600 هکتار کاهش یافته اس��ت. نماینده مردم 
آستارا افزود: به سازمان حفاظت از محیط زیست نامه نوشتیم که به 
ما برای حفاظت از محیط زیست، زمین بدهند، اما مشخص نیست 
کدام افراد حقیقی و حقوقی با نفوذ در این سازمان 400 هکتار از 

زمین های محیط زیست را تصاحب کرده اند.

دستگیری صیادان غیر مجاز
 در شمیرانات

عضو کمیسیون اصل 90 خبر داد:

 400 هکتار از زمین های 
محیط زیست تصاحب شده است

آتش س��وزی های مکرر و گس��ترده در جنگل ها و 
مراتع کشور به میزان و حدی رس��یده که سرانجام 
مس��ئوالن و دس��تگاه های ذی ربط را متقاعد کرد 
 تا ب��رای مه��ار و اطف��ای حری��ق در ص��ورت وقوع

 آت��ش س��وزی،امکانات الزم همچ��ون بالگرده��ا 
 ب��ه کار گرفت��ه ش��ود. پوش��ش انب��وه درخت��ان و

 گونه ه��ای متن��وع گیاهی و زیس��ت گون��ه های 
متعدد جانوری و نقش برجس��ته آن در اکوسیستم 
طبیع��ی ض��رورت حف��ظ ای��ن موهب��ت و نعمت 
 الهی را به عنوان ی��ک اصل اجتن��اب ناپذیر مطرح

 می سازد.
حوادث وآتش سوزی هایی که اخیرا بخش هایی از 
جنگل ها را درگیر خود ساخت،در نهایت مسئوالن 
دس��تگاه ها و نهاده��ای ذی ربط را برآن داش��ت تا 
برای چ��اره اندیش��ی در خصوص ضری��ب افزایش 
امکانات،برای مقابله با حریق های احتمالی،تمهیدات 

و تدابیر الزم را اتخاذ کنند.
توافق س��ازمان های جنگل ها،مرات��ع وآبخیزداری 
کش��ور با وزارت دفاع برای به کارگیری بالگردهای 
ویژه به منظور دف��ع و مقابله حریق در اس��تان ها و 
مناطقی ک��ه از حج��م انبوهی از جن��گل برخوردار 
هس��تند و مناطقی همچون نواحی زاگرس نش��ین 
از نمونه اقدامات س��ازنده ای به ش��مار می رود که 
 البته ای کاش سال ها پیش اجرای چنین اقداماتی 
مد نظر قرار می گرفت ک��ه در صورت تحقق این امر 

ش��اید منابع طبیعی با خس��ران و ناب��ودی کمتری 
مواج��ه می ش��دند.به ه��ر ترتی��ب گ��ذرگاه های 
س��خت،فقدان محورها و جاده های دسترس��ی در 
برخی جنگل ها و وجود برخی از موانع طبیعی،الزام 
این امر را بیش از پیش به تصویر می کش��د. در این 
گزارش اجرای طرح اس��تفاده از بالگردها در برخی 
از اس��تان های کش��ور که از جنگل ه��ای انبوهی 

برخوردارند مورد بررسی قرار می گیرد.
2هزار و 200 هکتار از جنگل های کش�ور 

طعمه حریق شد
سرهنگ قاس��م س��بز علی،فرمانده یگان حفاظت 
 س��ازمان جن��گل ها،مرات��ع و آبخی��زداری در

 گفت و گویی با اشاره به ضرورت حفظ منابع طبیعی 
 کش��ور عنوان کرد:عرصه جنگلی کش��ور قریب به
  16 میلی��ون هکت��ار برآورد می ش��ود ک��ه در بهار

 س��ال جاری قریب به 2 هزار و 200 هکت��ار از این 
اراضی طعمه حریق و آتش شدند.

وی ب��ا ن��ام ب��ردن از اس��تان های��ی همچ��ون 
 ایالم،فارس،کرمانش��اه،کهگیلویه و بوی��ر احم��د،

 لرستان،کرمان،اصفهان،کردس��تان آذربایج��ان 
شرقی،مازندران،گلستان،گیالن،خراسان رضوی و 
همدان به عنوان مناطقی که از پوشش جنگلی قابل 
توجهی برخوردارند گفت:در برخ��ی از این مناطق 

اساسا تردد و دسترس��ی بسیار س��خت و دشوار به 
 نظر می رس��د که بهره گی��ری از بالگردها می تواند 
دش��واری های پی��ش رو، ب��رای مه��ار حریق های 

احتمالی را مرتفع سازد.
سرهنگ سبزعلی می گوید:تالش ما بر این امر استوار 
است تا در سال جاری میزان و دامنه حریق آتش به  

حداقل ممکن کاهش یابد.
اس��تان ای��الم یک��ی از مناط��ق حائ��ز اهمیت در 
عرصه منابع طبیعی کش��ور به ش��مار م��ی رود که 
 ب��ا اختص��اص 89 درص��د از مس��احت خ��ود ب��ه

 عرصه های ملی، به استان منابع طبیعی شهره است 
که به دلیل عدم دسترسی آسان به مناطق جنگلی و 
فقدان جاده های الزم،بعضا شاهد خسارات ناشی از 

حریق در این خطه بوده ایم.
آنچنان که رض��ا احمدی،مدی��رکل منابع طبیعی 
وآبخی��زداری اس��تان ای��الم عن��وان ک��رده،از 
مس��احت 2 میلیون هکتاری این خط��ه 146 هزار 
 هکت��ار مرت��ع و 641 ه��زار هکت��ار از آن جن��گل

 محسوب می شود.
شناس��ایی 157 نقطه حادثه خیز و اولویت گذاری 
69 نقطه به عنوان مناطقی که در معرض خطرهای 
 احتمال��ی ق��رار دارن��د و متعاقب��ا بهره گی��ری از

 ظرفی��ت ه��ای مردمی،ش��وراهای اس��المی 

ودهیاری ه��ا و آماده س��ازی 70 دس��تگاه خودرو 
و 210 نی��روی فع��ال از نمون��ه تدابی��ری ب��وده 
که در این خصوص اتخاذ ش��ده اس��ت ک��ه یقینا با 
 اس��تقرار بالگردها ضری��ب حص��ول موفقیت های

 هر چه بیشتر افزایش می یابد.
میانگی�ن آت�ش س�وزی 500 هکت�اری

 در عرصه جنگلی استان فارس
بر اس��اس اطالعات و اعداد و ارقام منتش��ر شده در 
برخی رس��انه ها و جراید همچون روزنامه ایران،در 
س��ال93،بالغ ب��ر 11 هکت��ار از جنگل ه��ای این 
منطق��ه دچار حریق ش��ده اند که البت��ه این میزان 
 در س��ال ها و س��نوات دیگر ب��ه ص��ورت میانگین

 500 هکتار برآورد می شود.
آنچن��ان ک��ه مه��رزاد بوس��تانی،مدیرکل مناب��ع 
طبیع��ی و آبخیزداری ف��ارس عن��وان کرده،مقابله 
 و دف��ع و اطف��ای حری��ق از ضروریات��ی به ش��مار 
می رود که به دلیل آتش سوزی هایی که پیش از این 
تجربه شده بود و همچنین ظهور و بروز خشکسالی 
در این اس��تان،نزدیک به دو سال پیش با جدیت در 

اولویت  قرار گرفته است.
اختصاص ش��ماره تلفن1504 به ص��ورت عمومی 
 ب��رای دریاف��ت گزارش��ات مردم��ی در خص��وص 
آتش س��وزی در جنگل ها از دیگر نمونه اقدامات و 

تدابیری است که برای تس��هیل امر اطفای حریق و 
پیشگیری از خسارات هر چه بیش��تر در دستور کار 

قرار گرفته است.
در  و حری�ق  آت�ش س�وزی  کاه�ش 

جنگل های کرمانشاه
 اس��تان کرمانش��اه از دیگ��ر مناطق��ی ب��ه ش��مار 
می رودکه از جنگل های برجسته ای برخوردار است 
و به واقع در عرصه زیس��ت محیطی و منابع طبیعی 
بسیار ارزشمند هستند. بر اساس آمار منتشر شده، 
میزان حریق اتف��اق افتاده در مرات��ع و جنگل های 
این خطه از کشور به صورت میانگین به کمتر از 10 
هکتار رس��یده اس��ت که در نوع خود موفقیت قابل 

توجهی به شمار می رود.
این دس��تاورد مطلوب به م��دد و مش��ارکت مردم 
محق��ق ش��ده که ب��ه تعبی��ر مراد ش��یخ ویس��ی، 
مدی��رکل مناب��ع طبیعی اس��تان کرمانش��اه بعضا 
 در هن��گام وق��وع حری��ق، پی��ش از مس��ئوالن و 

دستگاه های متولی، پیشگام و پیشرو هستند.
 در ه��ر ص��ورت اقدام��ات ف��وق از نمون��ه تدابی��ر

 نوی��د بخش��ی به نظ��ر می رس��د ک��ه م��ی تواند 
 در ن��وع خ��ود ضام��ن مطمئن��ی ب��رای حف��ظ 
جنگل ها ب��ه ش��مار رود و امیدواریم ب��ه تدریج با 
 تامین منابع مالی الزم، می��زان امکانات برای مقابله

 با حریق های احتمالی با افزایش هر چه بیش��تری 
همراه شود.

عکس روز

مدی��رکل حفاظ��ت محی��ط زیس��ت اس��تان اصفه��ان گفت: 
 نقش عوامل انس��اني در تخریب محیط زیس��ت بس��یار فراتر از

 عوامل طبیعي است.
 به گزارش پایگاه اطالع رس��اني محیط زیس��ت اصفهان»پاما« 
تفاهم نامه زیس��ت محیطي  همکاري بین اداره هاي کل ورزش 
و جوانان و حفاظت محیط زیست اس��تان اصفهان روز دوشنبه 
مبادله ش��د.مهندس ظهرابي مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت 
استان اصفهان در مراسم مبادله این تفاهم نامه گفت: نقش عوامل 
انس��اني در تخریب محیط زیست بس��یار فراتر از عوامل طبیعي 
اس��ت. وي با بیان اینکه توجه به محیط زیس��ت جزو ضروریت 
هاي زندگي امروز است گفت: آلودگي هایي که در محیط زیست 
وجود دارد، تخری��ب هایي  که بر اثر ش��یوه هاي به��ره برداري 
ناپایدار از محیط زیست اتفاق افتاده بر هیچ کس پوشیده نیست. 
 مدیرکل حفاظت محیط زیست اس��تان اصفهان گفت: موضوع 
 زاین��ده رود به عن��وان یکي از دغدغ��ه ها و چالش ه��اي اصلي 
 محیطي زیستي است ویکي از مطالبات بزرگ اجتماعي استان 
اصفهان  ریش��ه در موضوع محیط زیست دارد. وي اظهار داشت: 
بي توجهي به دیدگاه هاي محیط  زیس��تي در برنامه ریزي هاي 
توسعه ورشد صنعت، کشاورزي و شهر نش��یني و بي توجهي به 
اخطار ها و دیدگاه هاي کارشناسي سازمان حفاظت محیط زیست 
باعث شد با حوضه آبخیزي مواجه شویم که با کمبود آب به شدت 
در معرض تهدید است. وي گفت: ما دارای حوضه آبخیزي هستیم 

که حتي اگر طرح هایي که آرزوي اجراي آنها وجود دارد عملیاتي 
شود  تا 600 میلیون متر مکعب آب کم داریم.

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان  افزود: ما هر 
 ساله نزدیک به 350 میلیون متر مکعب فراتر از ظرفیت آب هاي

  زی��ر زمین��ي م��ان برداش��ت مي کنی��م و ه��ر س��ال بیش از 
 80 س��انتي متر و در برخي از س��فرها تا یک مت��ر افت آب هاي 
زیر زمیني مان است.وي گفت: آس��یب هایی که از بهره برداري 
اشتباه از محیط زیست به وجود آمده بر هیچ کس پوشیده نیست 
و این مش��کالت از حوضه آبخیز و روند رو به افزایش افت منابع 
آبي گرفته تا آلودگي هوا و اثرات منفي گ��رد و غبار و ریزگردها 
چنان اثرات تخریبي بر محیط زیس��ت بر جا مي گذارد که جز با 
عزم مسئوالن و اقشار مختلف مردم و برنامه ریزي صحیح و علمي 

بر طرف نخواهد شد.
 وي با بیان اینک��ه دالیل چالش هاي زیس��ت محیطي نا آگاهي 
مردم و ع��دم اطالع��ات کافي مس��ئوالن اس��ت، اف��زود: براي 
رفع ای��ن مش��کالت در گام اول بای��د دانش مردم و مس��ئوالن 
را در این خص��وص افزایش دهی��م و آموزش، بهتری��ن راهکار 
 براي حفاظ��ت از ای��ن مناب��ع گرانبهاس��ت. ظهراب��ي یکي از 
اثر گذارترین اقدامات وزارت ورزش و جوانان را در ابتداي شروع 
فعالیت زیس��ت محیطي حمایت از یوزپلنگ ایراني عنوان کرد 
و گفت : درج تصویر گون��ه رو به انقراض یوز پلن��گ ایراني روي 
پیراهن تیم ملي کش��ور اقدام��ي قابل توجه و تاثی��ر گذار براي 

 نش��ر اهمیت موضوع و برانگیختن افکار عموم��ي براي توجه به 
محیط زیست بود که قابل تقدیر اس��ت. وي گفت: باید فرهنگ 
حفاظت از محیط زیس��ت را در بین اقشار مختلف جامعه بسط و 

توسعه دهیم.
مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفه��ان گفت: تنوع 
زیستي استان اصفهان از اهمیت باالیي برخوردار است و بهترین 
گونه ه��اي حیات وحش در این اس��تان وج��ود دارد. وي افزود: 
باشگاه ورزشي ذوب آهن اصفهان دو سال گذشته »تمساح پوزه 
 کوتاه« را که یکي از گونه هاي در حال انقراض کش��ور محسوب

 مي ش��ود تحت حمایت خ��ود ق��رار داد.ظهرابي خاطرنش��ان 
ک��رد: امیدواری��م س��ایر باش��گاه ه��اي ورزش��ي اس��تان و 
 کش��ور ه��م در ای��ن مس��یر حرک��ت کنن��د و ب��ا انتخ��اب

 گونه هاي مختلف حیات وحش به عنوان نماد فعالیت ورزش��ي 
در جهت حمایت و حفظ آنها تالش کنند. وي با بیان اینکه بیش 
از 300 هزار ورزش��کار در مسابقات ورزش��ي شرکت مي کنند و 
یک هزار هیئت و باشگاه ورزش��ي در استان اصفهان وجود دارد، 
گفت: ورزش��کاران ظرفیت تاثیرگذاري هس��تند که مي توانند 
در جهت توسعه و ترویج محیط زیس��ت مورد بهره برداري قرار 
گیرند. مدیر کل حفاظت از محیط زیس��ت اس��تان ورزشکاران  
 شاخص را الگوهاي مورد توجه مردم عنوان و تصریح کرد:ظرفیت 
ورزش��گاه ها به عنوان نقاط تمرکز و پر تعداد ورزش��کار و وجود 
قهرمانان به عن��وان الگوهاي مردم به ویژه جوانان براي توس��عه 

فرهنگ و حفاظ��ت از محیط زیس��ت و نگه��داري خردمندانه 
ازطبیعت قابل توجه و تامل اس��ت .مدی��ر کل ورزش و جوانان 
اس��تان اصفهان نی��ز در این آیین گف��ت: مبلغ��ي از تفاهم نامه 
براي هیئت هاي ورزش��ي که فعالیت هاي ش��اخصي در زمینه 

 حفظ محیط زیست داش��ته باش��ند، در نظر گرفته خواهد شد.
 محمد سلطان حسیني گفت: محیط زیست متعلق به نسل آینده 
است و باید از همه ظرفیت ها در جهت حمایت از محیط زیست 

استفاده کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان: 

نقش عوامل انساني در تخریب محیط زیست 
 بسیار فراتر از عوامل طبیعي است

تاخت و تاز آتش  در جنگل ها؛

بالگردهاناجیمیشوند؟
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فقدان سند مالکیت
4/310 ش��ماره ص��ادره: 1395/43/245823 نظر به اینکه س��ند مالکیت 
شش��دانگ پالک ثبتی ش��ماره 701 فرعی از 67 اصلی واقع در بخش 14 
اصفه��ان ذیل ثب��ت 245971 در صفح��ه 392 دفتر امالک جل��د 1111 به 
نام مرتضی ازیدهاک تحت ش��ماره چاپی مسلس��ل 439041 د 93 ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده اس��ت، نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 139521702025006780 م��ورخ 1395/04/19 ب��ه انضم��ام دو 
برگ استش��هادیه محلی که امضا ش��هود  آن ذیل ش��ماره 24036 مورخ 
1395/03/30 به گواهی دفترخانه 5 اصفهان رس��یده است مدعی است که 
سند مالکیت آن به علت جابجایی / سرقت/ سهل انگاری مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به 
استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کس��ی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 
نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 11325 

اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان  ) 231 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/256 ش��ماره ص��ادره : 1395/43/245420 نظر به اینک��ه تحدید حدود 
شش��دانگ پالک ش��ماره 361 فرعی از 45 اصلی واق��ع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق رای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند ثبت غرب اصفهان 
به نام عصمت رشیدی فرزند جعفر مفروز و در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامب��رده تحدید حدود پالک مرقوم در 
روز شنبه مورخ 95/05/16 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاوری��ن اخطار می گردد که در روز 
و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 95/04/23 م الف: 11089 رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 152 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/311 کالسه پرونده: 1116/94 ش��ماره دادنامه:268-95/03/18 مرجع 
رسیدگی: ش��عبه 27 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رسول حق 
وردی باغاتی به نشانی اصفهان خ مش��تاق دوم روبروی باغ گلها مجتمع 
 دنیا واح��د 2 با وکال��ت مصطفی ن��وروزی مهیاری به نش��انی اصفهان 
خ ش��ریف واقفی بعد از چهار راه گلزار طبقه فوقانی م��رغ و ماهی عدالت 
کوچه 24، خوانده: مهدی فراقی به نشانی اصفهان خ رباط اول کوی استاد 
ش��هریار نبش گلریز 7، خواس��ته: مطالبه وجه 2 فقره چک ش��ماره های 
260062-94/6/31 و 260064-94/8/31 جمع��ًا به مبل��غ 50/000/000 
ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی و خس��ارت تاخیر تادیه، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای آقای رسول حق وردی باغاتی با وکالت 
مصطفی ن��وروزی مهیاری به طرفی��ت مهدی فراقی به خواس��ته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک به ش��ماره ه��ای 260062-94/6/31 و 
260064-94/8/31  به عه��ده بانک صادرات به انضمام مطلق خس��ارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رس��یدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 

ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ریال  بابت اص��ل خواس��ته و 170/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)94/6/31- 94/8/31(  تا تاریخ اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و هزینه های نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د و در خصوص 
درخواست تامین خواسته با توجه به عدم واریز هزینه خسارت احتمالی از 
سوی خواهان مستند به تبصره ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد 
دادخواست صادر می گردد. م الف:10973 شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان ) 397 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/312 کالس��ه پرونده: 941437 ش��ماره دادنامه:55-95/01/26 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسین نوربخش 
به نش��انی اصفهان خ میر چهار راه جهانگیرخان قشقایی نرسیده به بانک 
ملت پالک 120 واحد 6 با وکالت 1- مهرناز س��یفی کارجیحونی 2- مهدی 
قربانیان هر دو به نشانی اصفهان خیابان نیکبخت ساختمان ماکان 5 واحد 
13، خوانده: حسن جیهانی به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای حس��ین نوربخش ب��ا وکالت 1- مهرناز 
سیفی کارجیحونی 2- مهدی قربانیان  به طرفیت حسن جیهانی به خواسته 
مطالبه مبلغ 28/000/000 ریال وجه چک به شماره های 93/8/25-442829 
و 442830-93/9/25  به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خس��ارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی در جلسه رس��یدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که 
به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 28/000/000 
ریال  بابت اصل خواس��ته و 485/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )تاریخ های فوق(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
 بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عموم��ی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:10965 ش��عبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان ) 327 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

4/313 کالس��ه پرونده 940976 ش��ماره دادنام��ه: 39-95/1/15 مرجع 
رسیدگی: شعبه 33 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسین امانی 
تهرانی به نشانی اصفهان خیابان چهارباغ باال مجتمع پارک ورودی 2 طبقه 
3 اتاق 606 با وکالت امیر محمد شمس و محمد علی شمس هر دو به نشانی 
اصفهان خیابان چهارب��اغ باال مجتمع پ��ارک ورودی 2 طبقه 3 اتاق 606 ، 
خواندگان: عباسعلی پرهون به نشانی خیابان اردیبهشت جنوبی کوچه زیبا 
پالک 4 طبقه دوم-  حس��ین لطفی و عبدا... اکبری هر دو به نشانی مجهول 
المکان- شرکت سایپا دیزل به نشانی تهران کیلومتر 14 جاده مخصوص 
کرج، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا، قاضی شورا ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای حس��ین امانی تهرانی فرزند حسینعلی با 
وکالت آقایان محمد علی و امیرمحمد شمس به طرفیت آقایان 1- عباسعلی 
پرهون 2- حسین لطفی 3- عبدا... اکبری 4- شرکت سایپا دیزل به خواسته 
الزام به خواندگان به انتقال رس��می مالکیت دو دانگ خودرو نفت کش ولو 
FM9 به ش��ماره انتظامی 228 ح 36 ای��ران 12 و 254 ع 33 ایران 12 مقوم 
به سی میلیون ریال نظر بر اینکه حسب اس��تعالم به عمل آمده از معاونت 
راهور خودروهای مورد خواسته به ترتیب 1- به نام حسین لطفی 2- به نام 
عبدا... اکبری می باشد و دلیلی که حکایت از فروش خودروهای موصوف 
به خواهان یا خوانده ردیف اول باشد توسط خواهان و وکیل وی ارائه نشده 
است ضمن آنکه وکالتنامه های اعطایی از سوی مالکین رسمی به خواهان 
نامبردگان در تعیین وکالت اس��ت و دلیلی که حکایت از مبیع خودرو باشد 
ارائه نشده لذا دعوی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته مستندا به 
 ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم اس��تناد دعوی صادر و اعالم 
م��ی نمای��د رای ص��ادره ظرف م��دت بیس��ت روز پ��س از اب��الغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:10959 
شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان) 337 کلمه، 

4 کادر( 
ابالغ رای

4/314 کالسه:650/94 ش��ماره دادنامه:286-95/03/26 مرجع رسیدگی: 
شعبه 16 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مسیح امامی به نشانی 
اصفهان خ میر نرسیده به فلکه فیض ساختمان شماره 17 واحد 2، خوانده: 
مهدی ابراهیمی کیا به نشانی: مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته 
به مبلغ 50/000/000 ریال طی یک فقره س��فته به انضمام مطلق خسارات 
قانونی و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه و هزینه دادرسی، رای 
قاضی شورا: در خصوص دعوای مسیح امامی به طرفیت مهدی ابراهیمی 
کیا به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال سفته  به شماره خزانه داری 
کل 294475-1394/7/19 به انضمام مطلق خس��ارات قانونی با عنایت به 
بقای اصول مس��تندات در ید خواهان که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در 
جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 307و309 
قانون تجارت و مواد 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انق��الب در امور مدنی حک��م بر محکومیت خوان��ده به پرداخت 
مبلغ 50/000/000  ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 545/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
94/7/19 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست 
روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای 
عمومی حقوقی اصفهان می باش��د.م الف:10948 شعبه 16 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان ) 268 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

4/315 کالس��ه پرونده: 39/95 مرجع رس��یدگی: ش��عبه 16 شورای حل 
اختالف اصفهان، شماره دادنامه: 255-95/4/9، خواهان: روح اله همت یار 
اصفهان به نش��انی میدان الله ابتدای اتوبان چمران نرسیده به بلوار بعثت 
کوچه بن بست الله نبش بن ولیعصر، خوانده: مرتضی حیدریان به نشانی 
مجهول المکان، خواس��ته: الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و 
انتقال رسمی یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامی 13-964 ج 53  ، شعبه 
16 شورای حل اختالف به تصدی امضا کننده زیر تشکیل، پرونده کالسه 
39/95 مفتوح است. با مالحظه اوراق پرونده، شورا با استعانت از خداوند 
متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای شورا: در خصوص 
درخواس��ت آقای روح اله همت یار فرزند قنبرعلی س��اکن اصفهان میدان 

الله ابتدای اتوبان چمران نرس��یده به بلوار بعثت کوچه بن بست الله نبش 
بن ولیعصر به طرفیت آقای مرتضی حیدریان فرزند حس��ینعلی به نشانی 
مجهول المکان به خواسته الزام خواندگان به انتقال سند خودرو، خواهان 
اعالم نموده که طی مبایعه نامه عادی مورخ 1391/10/8یک دستگاه خودرو 
پراید مدل 1387 به شماره انتظامی 13-964 ج 53 شماره موتور 2364984 
شماره شاسی S1412287732561 را از آقای مرتضی حیدریان خریداری 
نموده ام و ایشان در قولنامه متعهد شده که سند را به نام من انتقال دهد و 
حال خودداری می نماید و تقاضای رسیدگی را نموده است شورا با بررسی 
اوراق پرونده و ضمن اس��تماع اظهارات طرفین چون خودرو تا بحال چند 
بار خرید و فروش شده انتقال س��ند به نام خواهان مستلزم اثبات و احراز 
رابطه قراردادی با بقیه فروشندگان می باش��د که خواهان با ارائه تعداد 1 
برگ تصویر قولنامه های قبلی رابطه قراردادی خود را با فروشندگان قبلی 
احراز نموده و در مورد مالکیت خودرو طی نامه شماره 14136/53964 از 
معاونت راهور شهرستان اصفهان استعالم، که مالکیت خودرو مذکور را به 
نام مرتضی حیدریان اعالم نموده است لذا خواسته خواهان را وارد دانسته 
به اس��تناد مواد 198 و 519 ق.آ.د.م و مواد 220 و 219 و 225 قانون مدنی 
حکم به محکومیت آقای مرتضی حیدریان به تنظیم و اتنقال س��ند خودرو 
فوق الذکر به نام خواهان صادر و اعالم می گردد و در مورد بقیه خواندگان 
چون سند به نام آنها نمی باش��د تا انتقال دهند قرار رد دعوی خواهان در 
مورد آنها صادر و اعالم می گردد رای صارده غیابی و ظرف مدت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل 
تجدید نظر در محاکم عمومی دادگستری اصفهان می باشد. م الف: 10947 
شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان )409 کلمه، 4 کادر(  

ابالغ وقت رسیدگی
4/316 در خصوص پرونده کالس��ه 950244 خواه��ان علی پوریای ولی 
دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند ماش��ین تیبا به شماره 337 ج 16 
ایران 53  به طرفیت اصغر وکیلی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای 
مورخ 95/6/1  ساعت 10 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب 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 آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. 
م الف:10955 ش��عبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )122 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/317 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106836602153 ش��ماره پرون��ده: 
9509986836600420 شماره بایگانی ش��عبه: 950506  خواهان/ شاکی 
ندا کورنگی  دادخواس��تی به طرفیت  خوانده/ متهم س��عید تندکاربینا  به 
خواسته طالق به درخواس��ت زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 6 دادگاه خانواده شهرستان 
 اصفهان )مجتمع ش��هید قدوس��ی( واق��ع در اصفهان- خ میرفندرس��کی

)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- 
طبقه 2- اتاق 202 ارجاع و به کالسه 9509986836600420 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1395/06/01 و س��اعت 10/30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاکی و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:10995 ش��عبه 6 دادگاه خانواده شهرس��تان اصفهان)173 کلمه، 2 

کادر(  

هشدار اعصاب و روان

 یک پژوهش��گر حوزه اعتیاد می گوید: پیامدهای منفی اعتیاد به 
مواد مخ��در صنعتی و داروه��ای روان گردان، ض��رورت مقابله با 
این معضل اجتماع��ی را بیش از گذش��ته مورد توجه ق��رار داده 
 است.س��یروس مالیی با بیان اینک��ه امروزه مص��رف مواد مخدر

 به صورت علنی در سطح جامعه مشاهده می شود، افزود: مسئوالن 
و کارشناسان مسایل اجتماعی و فرهنگی باید با ارائه راهکارهای 
مختلف از گسترش شیوع اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و شیمیایی 

در میان نوجوانان و جوانان جلوگیری کنند.
وی اظهار کرد: پیامدهای منفی و زیان ه��ای جبران ناپذیری که 
مصرف مواد مخدر برای سالمت فرد به همراه دارد، ضرورت مقابله 
 با این معض��ل اجتماعی را صدچن��دان می کند. این پژوهش��گر 
 تصریح کرد: به��ره گیری از قوانی��ن قاطع در برخ��ورد با فروش 
مواد مخدر و بهره گی��ری از ظرفیت رهبران مذهبی در راهنمایی 
و توصیه به مردم می تواند در اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر 
موثر باش��د.مالیی با هش��دار به اینکه مصرف مواد مخدر صنعتی 
در اش��کال و نام های مختلف ک��ه حاوی ترکیبات ش��یمیایی و 
 ناخالص مواد هس��تند، در س��ال های اخیر، موجب رشد اعتیاد و 
ناهنجاری های ناش��ی از مصرف آنها در جامعه شده است، گفت: 
 در یک دهه گذش��ته موادی با ن��ام های تجاری شیش��ه، کراک، 
قرص های روان گردان و غیره در بازار قاچاق یافت شده است که 
عالوه بر آثار س��وء روانی و اجتماعی، بروز بیم��اری های مزمن را 
 نیز افزایش داده اس��ت .وی اضافه کرد: این مواد با اثرگذاری روی 
قسمت های مهم مغز و سلول های بدن، موجب رشد یا ناکارآمدی 
 آنها ش��ده و با اختالل در کارک��رد بخش ه��ای مختلف، موجب

 ش��کل گیری توده های س��رطانی می ش��وند. مالیی ادامه داد: 
مسئوالن و رس��انه ها باید مبارزه اجتماعی با مواد مخدر را مورد 

توجه قرار دهند تا شاهد نابودی نسل امروز و آینده کشور نباشیم.

»کتامین« مخدر جدیدی اس��ت ک��ه در چند ماه گذش��ته بین 
نوجوانان و بچه پولداره��ا رواج پیدا کرده و مانند کوکائین مصرف 
می ش��ود. مصرف این ماده به مانند مصرف کوکائین است و بعد از 
مدتی با عوارضی مش��ابه، مخاط بینی و دندان ها را دچار مشکل 
می کند. اثرات کوتاه مدت کتامین افزایش ضربان قلب، ابتال به فشار 
خون، خواب آلودگی، اثرات غیرقابل بازگشت در مغز، اختالل درک 
 و دو بینی اس��ت که در نهایت به توهم منجر می شود. مشاهدات

 درمان گران اعتیاد نش��ان می دهد که بیش��تر مصرف کنندگان 
 کتامی��ن، دختران نوج��وان، پس��ران نوجوان و کسانی هس��تند

 که وضعیت مالی مناس��بی دارند؛ چرا که قیمت این ماده در بازار 
زیاد است.

ممکن است شما هم آدم هایی را بشناس��ید که افسردگی خود 
را پنهان می کنند. با خواندن این متن می توانید عالمت هایی را 
پیدا کنید که نشان می دهند مشکلی وجود دارد. یادتان باشد که 
وجود این عالمت ها نشانه قطعی افسردگی نیست. اطرافیان هم 

درمانگر افراد افسرده نمی توانند باشند.
۱- ممکن است برون گرا و خوشحال به نظر برسند

محققان مرکز پزشکی دانشگاه روچستر دریافته اند که تشخیص 
افس��ردگی زمانی که افراد دچار »افس��ردگی ش��اد« هستند، 
دشوار است. به خصوص وقتی فرد افسرده مسن باشد. این گروه 
تحقیقاتی بر این باور است که برای برون گراها دشوار است که 
افسردگی خود را نش��ان بدهند، اما نباید تصور کرد که یک فرد 

برون گرا و اجتماعی نسبت به افسردگی ایمن است. 
۲- ممکن است افسردگی خود را پنهان کنند

مس��ایل فرهنگی در میزان نشان دادن افس��ردگی موثر است. 
تحقیقات جالبی درباره رفتار اروپایی ها و استرالیایی ها در مقابل 
افسردگی انجام شده است. مثال در استرالیا، باورهای غلطی درباره 
افسردگی وجود دارد که باعث می شود بسیاری از افراد مبتال آن 
را آشکار نکنند. آنها ممکن است از مطرح کردن افسردگی خود 

دچار شرمندگی باشند یا بترسند که کارشان را از دست بدهند.
۳- ممکن اس�ت نیاز به درم�ان ترس ه�ا و بیماری های 

گذشته داشته باشند
یک آدم موفق را تصور کنید ک��ه بچه های خوبی دارد، کار عالی 
و ازدواج��ی موفق. با این حال همچنان ممکن اس��ت که بخش 
دردناکی در زندگی گذشته این ش��خص وجود داشته باشد که 

هرگز به طور کامل درمان نشده است.
روان شناس��ان نام مخففی برای این گروه اشخاص برگزیده اند: 
»فردی که افسردگیش را به نحو عالی پنهان کرده«، اعتماد به 
نفس و شادی بیرونی این افراد در تضاد آشکار با آن چیزی است 

که در درون شان می گذرد. 
۴- ممکن است عادت های غذایی غیرعادی داشته باشند

بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند که ارتب��اط محکمی میان 
اختالالت تغذیه ای و افس��ردگی وجود دارد. اینه��ا دو بیماری 
مختلف هستند که یکی از آنها ممکن است منجر به دیگری شود 

یا همزمان با هم رخ بدهد.
۵-ممکن است شادی شان ظاهری باشد

اغلب، افرادی که دچار افس��ردگی پنهان هس��تند، نس��بت به 
چیزهایی که قبال به آنها عشق داشتند و هیجان نشان می دادند 
بی عالقه می شوند. اگر کس��ی ادعا کرد که قطعا افسرده نیست، 
اما دیگر به چیزی اهمیت نمی دهد، این موضوع می تواند نشانه 
مشکل مهم تری باش��د. از آنها بخواهید که درباره مشکل شان 

حرف بزنند.

یک پژوهشگر حوزه اعتیاد هشدار داد:

 افزایش بیماری های مزمن
 با مصرف مخدرهای صنعتی

مخدر جدید بچه پولدارها آمد

۵ نشانه افرادی که افسردگی 
پنهان دارند

رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( در صحن علنی مجلس 
شورای اس��المی، اظهار کرد: با صدای بلند در مجلس اعالم 
می کنم که باید ب��ه داد محرومان برس��یم و به وظیفه خود 

عمل کنیم.
مهندس سید پرویز فتاح  گفت: دولت ها و مجلس در مقابل 
اقشار نیازمند، مسئولیت بسیار سنگینی دارند و باید با دقت 

بیشتری به امور فقرا و نیازمندان رسیدگی کنند.
وی ادامه داد: چه طور می توانیم در نظام اس��المی با وجود 
این همه نیازمند و محروم، آس��وده بخوابی��م؟ باید بدانیم 
که وظیفه مان را به درس��تی و تمام و کم��ال در مقابل فقرا 
به انجام نرس��انده ایم و به نظر می آید نظام اسالمی باید یک 
 تصمیم انقالبی در ش��أن امام راحل برای محرومیت زدایی 

اتخاذ کند.
رییس کمیته امداد در ادامه ضمن تاکید برآنکه باید قبل از 
هرچیز در کشور سهم فقرا را کنار بگذاریم گفت: این درحالی 
 اس��ت که االن برعکس ش��ده و س��هم همه چیز مشخص 

می شود و در نهایت به فقرا می رسیم.
فتاح ادامه داد: در بودجه س��ال ٩٥ س��هم نیازمندان تحت 
پوش��ش کمیته امداد و س��ازمان بهزیس��تی از بودجه کل 
کش��ور به 1/٥ درصد هم نمی رس��د؛ یعن��ی ٩8/٥ درصد 
 از بودجه کش��ور برای غیر فق��را و فقط 1/٥ درص��د به فقرا 

اختصاص دارد.
وی افزود: ای��ن برای همه م��ا خجالت آور  اس��ت و منطق 
صحیح��ی ندارد.بنابرای��ن از مجل��س م��ی خواه��م در 

بحث»هدفمندی یارانه ها« تجدید نظر کند.
رییس کمیته امداد ام��ام خمینی)ره( در ادامه ضمن تاکید 

برآنکه مدافع حقوق فقرا و نیازمندان در 
نظام اسالمی است، گفت: درحال حاضر 
در اروپ��ا، آمری��کا، کان��ادا و... چنانچه 
فردی فاقد شغل و درآمد باشد، مشمول 
بیمه بیکاری می شود زیرا آنها معتقدند 
 ک��ه در غی��ر این ص��ورت ف��رد دچار 

آسیب های متعدد خواهد شد.
فتاح در ادامه با درخواس��ت از مجلس 
در خصوص تجدید نظر در هدفمندی 
یارانه ها اف��زود: ما چه ط��ور راضی به 
 ادامه محرومیت ها در کشور هستیم؟

درحالی ک��ه باید بخش مش��خصی از 
بودجه کش��ور را ب��ه محرومیت زدایی 

و فقرا اختصاص دهیم، زیرا در غیر ای��ن صورت از دل فقر، 
آسیب های متعددی بیرون خواهد آمد.

وی در ادامه به 70 میلیون نفری که در دولت یازدهم برای 

دریافت یارانه اقدام کردند، اش��اره کرد و گف��ت: این اقدام 
اش��تباه بود زیرا امثال من به پول یارانه نیازی ندارند و باید 
یارانه گروه های غیر نیازمند به شکلی منطقی قطع و برای 

نیازمندان و اقشار کم درآمد هزینه شود.
نظام بانکی ایران در خدمت فقرا نیست

 ریی��س کمیت��ه ام��داد ام��ام خمین��ی)ره( در ادام��ه 
ضمن بیان آنکه نظام بانکی کش��ور در خدمت فقرا نیس��ت 
 اف��زود: نمی دانی��م چ��ه ط��ور
 بعضی ه��ا وام های میلی��اردی از

بانک ها می گیرند، اما وقتی نوبت 
به وام ه��ای  پنج ت��ا 1٥ میلیونی 
فقرا و نیازمندان می رسد بانک ها 
چنان س��خت گیری می کنند که 
آنها پشیمان می شوند و این عدالت 

نیست.
فتاح ادامه داد: این درحالی اس��ت 
که عدم وص��ول وام ه��ای بانکی 
مددجویان کمیته امداد به اذعان 
مس��ئوالن بانک ها کمت��ر از  ٥/1 
درصد اس��ت و آنها ک��ه وام های 

میلیاردی می گیرند اصال پس نمی دهند.
وی تاکید کرد: باید تس��هیالت بانکی به افراد و خانوارهایی 
تعلق گیرد که با آن رقم زندگی ش��ان رونق می گیرد و این 

مسئله نیازمند وجود »قانون« است.
رییس کمیته امداد امام خمینی)ره( همچنین اظهار کرد: 
درحال حاضر ٦میلیون نفر ش��اغل در حوزه هایی همچون 
 رانندگ��ی، کارگ��ری، بنایی و... در کش��ور داری��م که فاقد
  بیم��ه تامین اجتماعی هس��تند و در اثر حوادث مش��تری

 امداد می شوند.
فتاح تصریح کرد: به محض وقوع حادثه برای این افراد درآمد 
آنها قطع ش��ده و دیگر قادر به تامین معیشت خود نیستند. 
سوال ما این اس��ت که چه طور خودروها که آهن پاره هایی 

بیش نیستند  را بیمه می کنیم، اما انسان ها را نه ؟
  ای��ن درحالی اس��ت ک��ه در تمام دنی��ا قب��ل از هرچیز به

 انسان ها بها داده ش��ده و آنها را مورد حمایت های بیمه ای 
و تامین اجتماع��ی قرار می دهن��د بعد آهن پاره ه��ا را، اما 

متاسفانه در ایران وارونه عمل می کنیم.
وی افزود: حت��ی تصادفات جاده ای هم ب��رای کمیته امداد 
مشتری ساز است که اینها نقص قانون بوده و باید مجلس به 

آنها توجه داشته باشد.
 فت��اح در پای��ان ضم��ن تاکی��د برآنک��ه رف��ع نواق��ص و 
 خأل ه��ای قانون��ی فق��ط اراده می خواه��د و ح��ل آنه��ا 
 خارج از ت��وان دولت اس��المی نیس��ت گف��ت: امیدواریم

  مجل��س جدی��د ب��ا روحی��ه انقالب��ی به مس��ائل فق��را و 
 نیازمن��دان رس��یدگی کن��د و ب��ه دغدغه های م��ا عنایت

 داشته باشد.

رییس کمیته امداد امام خمینی )ره( در صحن علنی مجلس شورای اسالمی؛

سهم فقرا از بودجه کل کشور، 1/5 درصد است

 باید بدانیم ک��ه وظیفه مان را به 
درستی و تمام و کمال در مقابل 
 فقرا ب��ه انج��ام نرس��انده ایم و 
به نظ��ر می آی��د نظام اس��امی 
 باید یک تصمیم انقابی در ش��أن 
 امام راحل برای محرومیت زدایی 

اتخاذ کند
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در ماه رمضان امسال فقط سریال های »برادر« و »پادری« از تلویزیون 
به نمایش درآمد، اما بازخوردهای دریافت شده از مخاطبان، حاکی 
از آن است که این دو سریال بیش��تر از مجموعه های »دردسرهای 
عظیم2«، »پایتخت 4« و »گاهی به پش��ت س��ر نگاه کن« که ماه 
رمضان سال گذش��ته روی آنتن رفت، مخاطبان را راضی و نظر آنها 
را جلب کرده است. تلویزیون سال هاس��ت که سریال هایی ویژه ماه 
مبارک رمضان تدارک می بیند و هر سال گاهی تا چهار یا پنج سریال 
نیز تولید و عرضه کرده، اما یکی دو سال است که تاثیر مسائل مالی 
در سریال های مناس��بتی به شدت محسوس اس��ت. سال گذشته 
سریال های ماه مبارک رمضان بسیار شتاب زده تولید و سازندگان این 
آثار برای اجرای کامل ایده های شان دچار مسئله شدند، اما امسال 
محدودیت های ناشی از مسائل مالی به این ترتیب مدیریت شد که 
تعداد سریال ها کاهش پیدا کند، اما در عوض کیفیت آنها حفظ شود.

نظر مخاطبان سریال های تلویزیونی حکایت از آن دارد که توجه به 
کیفیت نتیجه داده اس��ت. مصطفی رحیمی می گوید: سریال های 
امسال خیلی بهتر از سال پیش بود. گرچه سریال پایتخت4 را بسیار 
دوست داشتم، اما امسال هر دو سریال را دنبال کرده ام. »برادر« به 
عنوان اثری که مسائل روز جامعه را مطرح کرده و »پادری« به عنوان 

یک سریال طنز برای من جذاب بودند.
رحیمی که 35 سال دارد و در یکی از مراکز وابسته به دولت مشغول  

 به کار است، بازی حسین یاری را یکی از اتفاقات خوب سریال های
  ماه رمضان��ی توصیف می کن��د. از نظ��ر او، این بازیگر همیش��ه و 

در هر نقشی بسیار خوب ظاهر شده است.
تنوعگونهها

س��ریال »برادر« به عنوان یک ملودرام اجتماع��ی خانوادگی برای 
عالقه مندان به این دسته از سریال های تلویزیون در نظر گرفته شده 

بود و سریال »پادری« برای عالقه مندان به آثار طنز.
عالم تاج کرباسی، بانوی خانه داری که هر دو سریال را تماشا کرده، 
این تنوع را قابل توجه می داند و می گوید: بعضی ها مثل من دوست 
ندارند س��ریال های غم انگیز، ناراحت کننده یا جدی تماشا کنند و 
خوب است که سریالی مانند پادری هم در ماه مبارک رمضان پخش 
شد. این تماشاگر تلویزیون درباره سریال برادر می گوید: شاید دوست 
نداشته باشم چنین سریال هایی را تماش��ا کنم، اما کسانی هستند 
که کارهای جدی و اجتماعی را دوس��ت دارند و آنها هم حق دارند 
سریال های مورد عالقه خودشان را ببینند. او تصریح می کند که افراد 
زیادی در میان خویشاوندانش پیگیر سریال برادر بوده اند و با عالقه 

آن را دنبال می کردند.
نوآورییاتکرار

در میان تماشاگران سریال های ماه رمضان امسال، برخی نیز معتقدند 
فضاها و قصه ها تکراری بودند و سریال ها به اندازه ای که باید به دل 

ننشسته اند. نازنین شعبان نژاد که دانشجوی رشته روان شناسی است، 
در این باره می گوید: سریال پادری همان آدم های سریال دودکش و 
همان اتفاقات ناشی از مش��کالت مالی آنها را به نمایش گذاشت که 
تفاوتی با دودکش نداشت. سریال برادر هم تکراری بود؛ ماجراهای 
یک حاج آقای بازاری یا اتفاقات بین دو برادر و ماجراهای بی اخالقی 
و بی تعهدی را قبال در سریال های مثل هیچ کس و یک تکه  زمین یا 

حتی چند سریال تلویزیونی دیگر هم دیده بودیم.
در کنار کسانی که معتقدند سریال های ماه رمضانی فضاها و مضامین 
تکراری به نمایش گذاشته اند، دسته ای دیگر از عالقه مندان، طرح 
موضوعاتی مانند قاچاق، کالهبرداری و حتی مشکالت قشر تهیدست 
جامعه را از دالیل تازگی این آثار می دانند و جسارت سازندگان شان 

را قابل توجه توصیف می کنند.
حامد اسدپور، پرداختن به موضوع قاچاق برنج را یکی از ویژگی های 
بارز سریال برادر می داند و می گوید: تا به حال کمتر در سریال های 
تلویزیونی به مقوله قاچاق توجه ش��ده اس��ت و هرگز به این وضوح 

درباره مسئله قاچاق برنج و عواقب آن صحبت نشده بود.
زندگیایرانی

یکی از مواردی که در پی فرمایشات مقام معظم رهبری، مورد توجه 
سازندگان س��ریال های تلویزیونی قرار گرفته ش��ده و به آن بسیار 
اهمیت داده می ش��ود، پرداختن به س��بک زندگی اسالمی ، ایرانی 

است که این نکته از نگاه مخاطبان تلویزیون نیز دور نمانده است.
زهرا سادات پورنجاتی به طرح موضوعاتی خانوادگی در سریال های 
 برادر و پادری اش��اره می کند و می گوید: رفتار والدی��ن و فرزندان،

 ارتباط بین برادران، رفت  و آمدهای فامیلی، مش��کالتی که پدرها 
و مادرها با فرزندان شان دارند، سرکش��ی جوان ها و بی قیدی آنها و 
مسائلی از این دست را در س��ریال های ماه رمضان دیدیم که نشان 
از توجه سازندگان این سریال ها به مس��ائل زندگی مردم و فرهنگ 

ایرانی اسالمی دارد.
بازگشتجوانمرد

حسین یاری در سریال برادر، نقش مسعود، پسر بزرگ حاج کاظم را 
به عهده داشت. او بعد از ارتکاب یک اشتباه، خودش را از بودن در کنار 
خانواده محروم کرد، اما وقتی پدر از او خواس��ت که برگردد، دوباره 
کنار خانواده قرار گرفت تا تمام قد در خدمت پدر باشد و از آرمان ها و 

اعتقاداتش صیانت کند.
طبیعی است بازیگر این نقش که تصویر جوانمردی با مرام و معرفت، 
لوطی منش و قدرتمند را نمایش داده از س��وی بیش��تر کسانی که 
درباره این دو سریال مورد پرس��ش قرار گرفتند، به عنوان بهترین 
بازیگر س��ریال های ماه رمضان امسال انتخاب ش��ود، ضمن اینکه 
حسین یاری همواره در مسیر بازیگری آهسته و با تامل پیش رفته و 

توانایی های او قابل انکار نیست.
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درشهر

تلویزیون

فیلم تئاتر» اسم« به کارگرداني لیلی رشیدي در تاالر هنر 
اکران مي شود. اسم، نخستین تجربه لیلی رشیدی به عنوان 
کارگردان است. داس��تان این نمایش طنزگونه، درباره یک 
میهمانی است که در آن قرار است برای نوزادی نام گذاری 
شود، در نتیجه بحث هایی در این باره صورت می گیرد که 
منجر به سوءتفاهم هایی می شود. انتخاب اسم برای کودکی 
که هنوز به دنیا نیامده  باعث برمال ش��دن رازها و تس��ویه 

حساب های شخصی خانوادگی می گردد.
 ای��ن نمای��ش، اث��ر مش��ترک »ماتی��و دوالپ��ورت« و 
»الکس��اندر دوالپتولی��ر« اس��ت که ب��رای اولین ب��ار در 
س��ال 2٠١٠ ب��ا کارگردان��ی »برن��ارد م��رات« در تئاتر 
ادوارد هفت��م پاری��س، روی صحن��ه رفت و با اس��تقبال 
مخاطبان و منتق��دان فرانس��وی رو به رو ش��د و جوایزی 
 را هم به هم��راه داش��ت. فیلم تئاتر اس��م، امروز س��اعت

 ١8 درتاالر هنر واقع در میدان الله اکران مي شود.

جشن بزرگ اصفهان ش��اد با حضور رامبد جوان به عنوان رییس 
انجمن اوقات فراغت و جناب خان در مجتمع پرواز اصفهان برگزار 
می شود. همچنین رضا شفیعی جم، یوسف کرمی و جمعی دیگر 

از هنرمندان در این جشن حضور خواهند داشت.
جشن بزرگ اصفهان ش��اد روز 25 تیرماه ساعت 2١ در مجتمع 
پرواز واقع در خیابان مردآویج، خیابان شیخ کلینی برگزار خواهد 

شد.
 tiwal.com عالقه مندان برای تهیه بلیت می توانند به نش��انی

مراجعه کنند.

 »PLAYED« س��ریال خارجی »پلیس مخفی« با نام اصلی
امشب به روی آنتن شبکه یک می رود.

سریال پلیس مخفی محصول سال 2٠١3 کشور کاناداست که 
»گرگ نلسون« )Gregnelson( آن را کارگردانی کرده است.

این مجموعه در ژانر درام پلیسی است که در هفت قسمت 48 
دقیقه ای، چهارشنبه ها ساعت22:2٠ پخش خواهد شد و اولین 
قسمت آن امشب 23 تیر در همین ساعت نمایش داده می شود.

داس��تان این س��ریال درباره یک واحد تحقی��ق مخفی پلیس 
کانادا به نام »CIU« اس��ت که کارآگاهانی ک��ه در این واحد 
 مشغول هس��تند برای نفوذ به دنیای مجرمان و خالفکاران، در 
عملیات های گوناگون، خود را به عنوان وکیل، جانی، خالفکار، 
فروش��نده مواد مخدر و ... جا می زنند تا با جمع آوری مدرک، 
مجرمان را دس��تگیر کنند و تحویل قانون دهند. لیزا ماکوس، 
وینسنت والش، سندرا وس��ت، دوان مورفی، آدام باچر و آرون 

آبرامز از بازیگران سریال پلیس مخفی هستند.

کارگردان انیمیشن »رستوران جنگل2« گفت: ایده اولیه  تولید 
انیمیشن »رستوران جنگل2« از آغاز شروع به کار برای گروه 
خودمان بود و به عبارتی از انیمیشن های خارجی الگو برداری 

نکردیم و در ادامه شخصیت ها شکل گرفته و پرداخته شدند.
»محمدرضا حنفی« تهیه کننده و کارگردان مجموعه انیمیشن 
»رس��توران جنگل2« که در مرک��ز صبا تولید می ش��ود، در 
گفت وگو با خبرنگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس گفت: از 
بهمن ماه سال گذشته سری دوم انیمیشن »رستوران جنگل2« 

را کلید زدیم و تاکنون 5 قسمت تولید شده است.
وی ادامه داد: از این 5 قس��مت تولید ش��ده، فقط مراحل فنی 
2 قسمت به همراه خروجی های نهایی 3 قسمت باقی مانده و 

مراحل دوبله، متحرک سازی و ... آن انجام شده است.
ای��ن تهی��ه کنن��ده همچنی��ن درب��اره تفاوت های س��ری 
١ و 2 این انیمیش��ن نی��ز گفت: با توج��ه به س��ری ١ از این 
 مجموعه انیمیش��ن، اصالحات��ی را انجام دادی��م و تعدادی از 
دوبلورهای مان نیز تغییر کردند. همچنین کیفیت کاراکترها از 
نظر ظاهری، بافت لباس، چهره و حرکت ها تغییر کرده و کیفیت 
تصاویر به فول اچ دی ارتقا یافته اس��ت. در مورد قصه های کار 
نیز باید بگویم که فانتزی بودن آنها را بیشتر کردیم. حنفی در 
ادامه بیان داشت: در حال حاضر قرار بر این است تا 26 قسمت 
١2 دقیقه ای با تکنیک سه بعدی را تولید کنیم که تصمیمات 
قطعی برای زمان پخش این انیمیش��ن به زودی اعالم خواهد 
 شد. این کارگردان افزود:  قصه های هر قس��مت را ابتدا کامل 
کرده و بعد ش��روع ب��ه کار کردیم و از آنجایی که حساس��یت 
 باالی��ی روی قصه های م��ان داش��تیم، متن ه��ای جذابی را

 در نظر گرفتیم.

امروزعصر؛

فيلمتئاتر»اسم«درتاالرهنر
اكرانميشود

25تيرماهبرگزارمیشود؛

جشنبزرگاصفهانشاد
باحضوررامبدجوان

امشببهرویآنتنمیرود؛

»پليسمخفی«درشبکهیک

سریدومانيميشن»رستورانجنگل2«دردستتوليد؛

قصههاییكهفانتزیترشدهاند

سينما

ب��ا تکمیل فهرس��ت عوامل پش��ت دوربین و اضافه ش��دن چند 
 بازیگر جدی��د، فیلم س��ینمایی »قات��ل اهلی« ب��ه کارگردانی 

مسعود کیمیایی کلید خورد.
 امیر حس��ین رستمی، رضا رش��ید پور و ثریا قاس��می بازیگران 
 جدید فیلم »قاتل اهلی« هستند که قرار است در تازه ترین فیلم 

مسعود کیمیایی جلوی دوربین بروند.
 فیلمب��رداری »قات��ل اهل��ی« از روز دوش��نبه ب��ا ی��ادی از

 عباس کیارس��تمی در تهران آغاز شده اس��ت. این فیلم داستان 
 زندگی ح��اج آق��ا دکتر جالل س��روش اس��ت که نق��ش آن را 

پرویز پرستویی بازی می کند.
قرار اس��ت اولین نمایش »قاتل اهلی« در جشنواره امسال باشد. 
تهیه کنندگی تازه ترین فیلم کیمیایی را منصور لشکری قوچانی 
برعهده دارد که تاکنون فیلم های »خط ویژه«، »کوچه بی نام« و 

»عصر یخبندان« از او اکران شده است.
فهرس��ت عوامل فیلم »قات��ل اهل��ی« عبارتند از تهی��ه کننده: 

منصورلشکری قوچانی، نویسنده و کارگردان: مسعود کیمیایی.
 بازیگ��ران پروی��ز پرس��تویی، پ��گاه آهنگرانی، امی��ر جدیدی، 
پرویز پورحس��ینی، لعیا زنگنه، حمیدرضا آذرنگ، امیرحس��ین 
رس��تمی، حمیدرضا افشار، رضا رش��ید پور، اکبر معززی، سعید 
پیردوست، شراره دولت آبادی، هستی محمایی، کاترین اصالنی 

و با حضور ثریا قاسمی هستند.

فروش 5 روز اول »سلطان« به ١82 کرور)حدود 3٠ میلیون 
دالر( در جدول گیش��ه نمایش س��ینماهای هند رسید. به 
دلیل جشن و تعطیالت عید فطر سینماهای هند این فیلم 
 را به جای جمعه، روز چهارش��نبه هفته قبل اکران عمومی

کردند.
 به همی��ن دلیل، جدول گیش��ه نمایش س��ینمای هند در 

هفته ای که گذشت، یک جدول 5 روزه بود و نه 3 روزه!
»سلطان« در سه روز تعطیالت و جشن های عید فطر، یک 

فروش خوب و باالی ١2٠ کروری را تجربه کرد.
تازه ترین فیلم سلمان خان با هزینه تولید 9٠ کروری تهیه 

شده و یک درام شرح حال گونه به حساب می آید.
سلمان در این فیلم، در نقش جوانی روستایی ظاهر شده که 
پس از شکست دادن رقبای محلی خود، راهی دهلی می شود 

تا در مسابقات ملی کشتی شرکت کند.
 »س��لطان« در آمریکای شمالی هم اکران ش��د و توانست 
وارد فهرست ده فیلم اول جدول گیشه نمایش سینماهای 

آمریکا شود.
فروش بین المللی فیلم در خ��ارج از هند نزدیک ١5٠ کرور 
بوده است. سینماهای کشورهای عرب خلیج فارس، میزبان 

اصلی این اکشن ورزشی بودند.

مسعودكيميایی»قاتلاهلی«
رابهیادكيارستمیكليدزد

فروش180كروریبرای»سلطان«

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

امروز هشتم شوال، یادآور روزی غم انگیز در تاریخ معاصر و 
روزی حزن انگیز برای جامعه شیعه است.

 روزی که در س��ال ١344 هج��ری قمری و پ��س از روي  
کار آمدن س��ومین حکومت وهابي آل سعود در عربستان، 
وهابیون به فتوای س��ران گمراه خود مرقدهای مطهر ائمه 

و اهل بیت  پیامبر)ص( در قبرستان بقیع را ویران  کردند.
به مناسبت سالروز تخریب ائمه بقیع بر خود دانستیم تا به 
گوشه ای از اتفاقات رخ داده در سال ١344 بپردازیم. علت 
تخریب قبور ائمه را بررسی کرده و با ارائه اسناد و مدارک، 
اش��تباهات و خرافات وهابیت در تخریب اماکن مقدس را 

بررسی کنیم.
بقیع، یکی از مقدس  ترین و بافضیلت ترین بقاع مدینه بعد 
از مدفن رس��ول گرامی)ص( است. قبرس��تان بقیع اولین 
مزاری است که به دستور رس��ول خدا به وسیله مسلمانان 
تاسیس شده است. در اهمیت بقیع باید به روایتی از پیامبر 
اکرم )ص( اش��اره کنیم که فرمودن��د: »از بقیع هفتاد هزار 
نفر محشور خواهند شد که صورت آنان مانند شب چهارده 

خواهد درخشید.«
بقیع، ریش��ه در روایات تاریخ کهن اس��المی ما دارد. بقیع 
محل دفن فرزندان پیامبر است؛ بقیع مدفن حضرت فاطمه 
زهرا)س(، امام حسن مجتبی)ع(، امام سجاد)ع(، امام محمد 
باقر)ع( و امام جعفر صادق)ع( ،صحابه بزرگ پیغمبر)ص(، 
حضرت ام البنین)س(، جناب حلیمه دایه رسول اکرم)ص( 
است؛ بقیع مدفن بسیاری از بزرگانی است که اکنون فرصت 

بیان نام همه آنها نیست.
با توجه به تق��ارن قت��ل معمار بقی��ع که با تاریخ کش��ته 
 ش��دن مجدالملک تقارن دارد، می توانی��م تاریخ تقریبی

 س��اخت و س��از گنبد و بارگاه روی قبور چهارگانه امامان 
معصوم را به دست بیاوریم که حداقل از قرن پنجم هجری، 

قبور ائمه بقیع گنبد و بارگاه داشته است.
نصبضریحفوالدینس�اختهش�دهدراصفهان

برایائمهبقيع
طبق روایات ، یک ضریح فوالدین در اصفهان براي ائمه بقیع 
)علیهم السالم( ساخته و به مدینه حمل شد و باالي قبر امام 
حسن )علیه السالم( ، امام س��جاد )علیه السالم( ، امام باقر 
)علیه الس��الم( ، امام صادق )علیه السالم( و عباس عموی 

پیامبر اکرم )صلي اهلل علیه و آله و سلم( بنا شد.
اسنادارائهشدهدرخصوصوجودگنبدهایائمه

دربقيع 
اس��نادی که می توان درباره این گنبدها متذکر ش��د زیاد 
اس��ت؛ »ابن جبیر« ی��ک جهانگ��رد معروف که در س��ال 
6١4 هج��ری قمری یعنی اوای��ل قرن هفت��م از دنیا رفته 
 اس��ت در مورد گنبد ائمه بقیع جمله بسیار دقیقی دارد که

 می گوید: »آن گنبدی است مرتفع و سر به فلک کشیده که 
در نزدیکی درب بقیع واقع است.« این سخن، کامال صحیح 

و دقیق اس��ت و با بقیع فعلی هم مطابقت دارد و نشان می 
دهد که مکان مورد زیارت ما در بقیع فعلی درست است.

تخریبقبورائمهبقيعدرچندمرحله
نخس��تین تخریب قبور مطهر ائمه  بقیع به دست وهابیون 
سعودی در س��ال ١22٠ هجری؛ یعنی زمان سقوط دولت 
اول سعودی  ها توسط حکومت عثمانی روی  داد.پس از این 
واقعه  تاریخی – اسالمی با سرمایه گذاری مسلمانان شیعه 
و به  کار بردن امکانات ویژه ای، مرقدهای تخریب  ش��ده به 
زیباترین ش��کل بازسازی  شد و با س��اخت گنبد و مسجد، 
 بقیع به یک��ی از زیباتری��ن مراقد زیارت��ی و در واقع مکان 

زیارتی � سیاحتی مسلمانان تبدیل  شد.
دومی��ن و در واقع دردناک ترین حادثه تاریخی � اس��المی 
معاصر به هشتم شوال سال ١344 و پس از روی  کار آمدن 
سومین حکومت وهابی عربس��تان مربوط  می شود؛ سالی 
که وهابیون به فتوای س��ران خود مبنی بر اهانت و تحقیر 
مقدسات ش��یعه، مراقد مطهر ائمه و اهل  بیت  پیامبر)ص( 
را مورد دومین هجوم وحشیانه  خود قراردادند و بقیع را به 
مقبره  ای ویران  ش��ده و در واقع مهجور و ناشناخته تبدیل  

کردند.
وهابیون در سال ١343 هجری قمری در مکه گنبدهای قبر 
حضرت عبدالمطلب)ع(، ابیطالب)ع(، خدیجه)س( و زادگاه 
پیامبر)ص( و فاطمه زهرا)س( و »خیزران« عبادتگاه سری 
پیامبر)ص( را با خاک یکسان نموده و در جده نیز قبر »حوا« 

و دیگر قبور را تخریب کردند. 
در مدینه هم گنبد منور نبوی را به توپ بستند، ولی از ترس 
مسلمانان، قبر شریف نبوی را تخریب نکردند. آنها همچنین 
در شوال ١344 با تخریب قبور مطهر ائمه بقیع )ع( اشیای 

 نفیس و ب��ا ارزش آن قبور مطه��ر را به یغم��ا بردند و قبر 
حضرت حمزه )ع( و شهدای احد را با خاک یکسان و گنبد و 
مرقد پدر و مادر پیامبر)ص( و دیگر قبور را هم خراب کردند.

نظرات وهابیت در م��ورد حرم های قبور انبی��ا و صالحین 
نظراتی خالف قرآن و صحابه پیامبر است.

ابن قی��م جوزیه که مروج اف��کار ابن تیمیه ب��ود ، تعبیري 
وقیحانه به کار مي برد و مي گوید: این حرم ها، به منزله الت 

و عزي است، بلکه بزرگ تر از آنهاست.
پناه مي بریم به خداي عالم از این عب��ارت وقیح ضد قرآن 

و سنت.
 فتواه��ای دیگري ه��م از وهابیت هس��ت و حت��ي قبل از

 ابن تیمیه، افرادي به صورت کنایه اي و اشاره اي فتواهایی 
داش��ته اند. این نظرات وهابیت اس��ت بدون آنکه بخواهند 
قرآن را مالک قرار دهند و حتی به روایات و نظرات صحابه و 

رفتارهای شان در قبال زیارت قبور ائمه بپردازند . 
 حال به این سوال می رسیم ،کس��اني که زیارت قبور را رد

 مي کنند، آیا دالیل قرآني دارند؟
خیر؛ هیچ دلی��ل قرآني ندارند و فق��ط روایت جعلي که در 
صحیح بخ��اري و بعضي کتاب هاي دیگ��ر آورده اند مانند 
حدی��ث ابوالهیاج و حدی��ث »اتخاذ الیهود قب��ور أنبیائهم 

مساجد« را در نظر می گیرند.
در این یادداشت سعی بر آن شد تا عالوه بر آشنایی با بقیع 
و حادثه رخ داده در هشتم ش��وال، دیدگاه های وهابیت را 
در این باره بررسی و با روایات و آیات قرآنی مطابقت دهیم 
تا اش��تباهات وهابیت که هم اکنون نیز تحت قالب داعش 
فعالیت می کنند و سعی در تخریب س��ایر حرم های ائمه 

دارند را آشکار سازیم.

مناسبتی
نگاهیبهاشتباهاتوخرافاتوهابيتدرتخریباماكنمقدس؛

هشتمشوال،سندمظلوميتشيعياناست

رضایتمردمازسریالهایرمضانی»پادری«و»برادر«نشانمیدهد؛

کیفیت برتر از کمیت
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خبرخبر

استاندار چهارمحال و بختیاری:

پرداخت مالیات سبب توسعه 
زیرساخت های اقتصادی می شود

امام جمعه شهرکرد:

ایجاد امنیت در جامعه از وظایف 
مهم نیروی انتظامی است

کارشناس هواشناسی خبر داد:

کاهش کیفیت هوا در چهارمحال و بختیاری

در تعطیالت عید سعید فطر یک میلیون و ۶۷۰ هزار گردشگر 
وارد استان شدند که عدم پیش بینی امکانات کافی مشکالتی 
را ب��رای آنها فراهم کرده بود. ورود بی س��ابقه مس��افران در 
تعطیالت عید فطر س��بب غافل گیری مس��ئوالن اس��تان 
ش��د و با وجود اینکه س��ال ها مس��ئوالن اس��تان در تالش 
برای جذب گردش��گر و فراهم کردن زیرس��اخت های الزم 
بودند ام��ا ورود این حجم مس��افر و نبود امکانات مناس��ب 
نشان داد که متاسفانه تاکنون زیرس��اخت های الزم فراهم 
نش��ده اس��ت. پس گردش��گر هس��ت اما امکانات نیست. با 
 حضور در مراکز گردش��گری و پارک هایی که برای مسافران 
در نظر گرفته شده بود گالیه مندی از نبود امکانات در چهره 
مسافران مشهود بود. در مصاحبه های انجام شده با مسافران 
مشخص شد که نداشتن اطالعات کافی از مراکز گردشگری 
و مناطق بکر و دیدنی استان، نبود امکانات کافی و عدم رزرو 
اینترنتی مراکز اقامتی بیشترین مشکالت را برای آنها فراهم 

کرده است.
ورود بیش از یک میلیون و 600 هزار گردشگر به 

چهارمحال و بختیاری

مدیرکل می��راث فرهنگی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
اظهار داش��ت: در تعطیالت عید س��عید فطر یک میلیون و 
۶۷۰ هزار گردشگر و مسافر از بیش از 1۰۰ مرکز گردشگری 
و مجموعه های تاریخ��ی و فرهنگی اس��تان بازدید کردند. 
وی با بیان اینکه استان با اش��غال 1۰۰ درصدی اسکان در 
شهرس��تان های 9 گانه مواجه بود، افزود: بیش��تر مسافران 
از اس��تان های اصفه��ان، خوزس��تان، یزد و ف��ارس بودند. 
عس��گری بیان کرد: در طول تعطیالت نزدیک به 2۶۰ هزار 
نفر ش��ب � اقامت در واحدهای اقامتی شامل هتل آپارتمان، 
مهمانپذیرها، مدارس آموزش و پرورش، خوابگاه های ادارات 
و کمپینگ ها اقامت کردند. مدیرکل میراث فرهنگی استان 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 15 پایگاه اطالع رسانی 
در ورودی شهرها به مسافران خدمات ارائه می دادند، گفت: 
8۰ هزار اقالم تبلیغاتی شامل نقشه، کتابچه اطالعات ضروری 
و بروش��ور در اختیار مس��افران قرار گرفت و ۷5۰ مترمربع 

بنرهای اطالع رسانی نیز در سطح استان نصب شد.
 واگذاری پل زمانخان به بخش خصوصی

وی در پاسخ به پرسش درباره وضعیت پل زمانخان بیان کرد: 

پل زمانخان از سوی شهرداری س��امان به بخش خصوصی 
واگذار شده که تحت نظارت ما نیست.

عسگری در پاسخ به پرس��ش درباره کمبود امکانات گفت: 
این حجم مس��افر 2 برابر جمعیت اس��تان اس��ت و استان 
اصال ظرفیت گنجایش آن را نداش��ته است. مدیرکل میراث 
فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری در پاسخ به پرسشی 
درباره وضعیت اجاره به��ای اقامتگاه ها بیان کرد: تنها به ۶۶ 
خانه مسافر اجازه فعالیت داده ش��ده که اجاره بهای آنها از 
شبی ۷۰ تا 5۰۰ هزار تومان است و س��ایر مکان ها از لحاظ 
امنیتی تایید نمی ش��ود، ضمن اینکه مس��افران باید قبل از 
مس��افرت اقدام به رزرو اینترنتی کنند تا جلوی مش��کالت 

اینچنینی را بگیرند.
در خص��وص افزایش ت��ردد در محورهای اس��تان مدیرکل 
حمل و نقل چهارمحال و بختیاری اظهار داش��ت: در طول 
تعطیالت عید فطر 115۶ س��فر درون اس��تانی انجام شده 
که طی آن 9538 مس��افر جابه جا ش��دند. وی با اش��اره به 
 تعداد سفرهای برون اس��تانی افزود: ۶4۷ سفر برون استانی 
انجام شده و ۷۷44 مسافر جابه جا شدند. منوچهر سلمان زاده 
 خاطرنش��ان ک��رد: در طول تعطی��الت 999 ه��زار و 81۷ 
رفت و برگشت وسیله نقلیه ثبت ش��ده که بیشترین میزان 
تردد در محور شهرکرد � سورشجان با 48 هزار و ۷52 تردد 
در مسیر رفت و در مسیر برگشت در همین محور 52 هزار و 
149 تردد وسیله نقلیه ثبت شده است. مدیرکل حمل و نقل 
چهارمحال و بختیاری با اش��اره به ثبت سرعت غیرمجاز در 
این تعطیالت گفت: بیشترین میزان تخلف سرعت غیرمجاز 
در محور شهرکرد � فرخشهر ۷9۰۶ مورد و در مسیر برگشت 
فرخشهر � ش��هرکرد 12 هزار و 3۰5 مورد سرعت غیرمجاز 
وسایل نقلیه ثبت شده است. س��لمان زاده خاطرنشان کرد: 
در سال گذشته بیش��ترین میزان سرعت غیرمجاز در محور 
بروجن � گندمان 11 هزار و 583 مورد و در مس��یر برگشت 
گندمان � بروجن 1۰ هزار و 342 مورد ثبت شده که نشان از 

کاهش تخلف سرعت غیرمجاز دارد.

کارش��ناس هواشناس��ی اداره کل هواشناس��ی چهارمح��ال و 
بختیاری از کاهش کیفیت هوا و افزایش سرعت باد در این استان 
خبر داد. معصومه نوروزی اظهار کرد: برای امروز آسمانی صاف 
گاهی غبارآل��ود و در بعدازظهربا افزایش ابر و وزش باد نس��بتا 

شدید و گرد و خاک پیش بینی شده است.
 کارش��ناس اداره کل هواشناس��ی چهارمح��ال و بختی��اری

 ادام��ه داد: ب��رای ف��ردا  آس��مانی ص��اف و در بعدازظه��ر 
 افزایش اب��ر و گاهی وزش باد  نس��بتا ش��دید و گ��رد و خاک  

پیش بینی خواهد شد.
 وی با اش��اره به بررس��ی نقش��ه های پیش بینی هواشناس��ی 
بیان داشت: طی س��ه روز آینده امواج ضعیف تراز میانی جو از 

سطح منطقه عبور خواهد کرد.
نوروزی افزود: ب��ا توجه به فعالیت کانون ه��ای گرد و خاک در 
استان های همسایه و در کشور عراق طی س��ه روز آینده برای 
چهارمحال و بختیاری آس��مانی ص��اف تا کمی اب��ری و برای 
بعدازظهر افزایش ابر و گاهی وزش باد نس��بتا ش��دید و گرد و 

خاک پیش بینی می شود.
  وی تصری��ح ک��رد: ط��ی چن��د روز آین��ده نی��ز ب��ا پدی��ده 
 گرد و غبار و در برخی س��اعت ها با کاهش دی��د و کیفیت هوا 

 روبه رو خواهیم بود.
کارشناس هواشناسی همچنین بیان داش��ت: در ساعت های 
افزایش وزش باد و وقوع پدیده گرد و غبار بیماران قلبی، عروقی، 
 س��المندان و کودکان از ت��ردد غیرضروری به بی��رون از خانه 

خودداری کنند.

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید ب��ر اینکه پرداخت 
مالیات باید در جامع��ه به یک فرهنگ تبدیل ش��ود، گفت: 
فرهنگ سازی پرداخت مالیات سبب توسعه زیرساخت های 

اقتصادی استان می شود.
قاسم س��لیمانی در دیدار با مدیران مالیاتی اس��تان با بیان 
 اینکه امروز دنیا بر اس��اس مالیات می چرخد، اظهار داشت: 
 درآمدها  باید ص��رف رونق اقتصادی جامعه ش��وند تا مردم 
با اس��تفاده از این رونق ایجاد ش��ده قادر به پرداخت مالیات 

باشند.
وی افزود: نفت باید منبع درآمد عمومی نه منبع درآمد دولت 
باشد تا مردم از نظر اقتصادی تقویت و قادر به پرداخت مالیات 

و کمک به توسعه کشور باشند.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری ب��ا بیان اینک��ه پرداخت 
 مالی��ات بای��د در جامع��ه ب��ه یک فرهن��گ تبدیل ش��ود،

 خاطرنش��ان کرد: این امرس��بب توس��عه زیرس��اخت های 
اقتصادی استان می شود و  در همین راس��تا باید بنگاه های 
اقتصادی، خدماتی، مهندسی و سایر قسمت ها به قدری قوی 

شوند که مالیات پرداخت شود.
س��لیمانی تعام��ل م��ردم و مودی��ان مالیاتی را با س��ازمان 
ام��ور مالیات��ی در اس��تان ی��ک نقط��ه ق��وت دانس��ت و 
بی��ان ک��رد: برخ��ورد و تعام��ل درس��ت کارکن��ان ام��ور 
 مالیاتی ب��ا م��ردم، پیمان��کاران، تولیدکنن��دگان و صنوف

اعتماد و رضایتمن��دی آنها را برای پرداخت مالیات بیش��تر 
کرده است.

وی با بیان اینکه بس��یاری از کارگاه ها و کارخانه هایی که در 
استان قرار دارند دفتر مرکزی شان در س��ایر استان هاست، 
تصریح کرد: پرداخت مالیات این کارگاه ها در اس��تانی دیگر 
سبب می شود درآمد عمومی استان کاهش یابد و الزم است  
برای انتق��ال دفتر مرکزی ای��ن کارگاه ها به اس��تان تالش 

بیشتری صورت گیرد.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: قوانین، مقررات 
و دستورالعمل های مالیاتی باید از طریق رسانه های جمعی 
مانند صدا و سیما به صورت ش��فاف برای مردم تشریح شود 
چرا که این عمل سبب می شود تا بخش بزرگی از مشکالت 

این حوزه حل گردد.
 س��لیمانی ب��ا اش��اره ب��ه اص��الح قان��ون مالیات��ی 
خاطرنش��ان کرد: در 3 س��ال گذش��ته 2۰ درصد از مالیات 
بر ارزش افزوده ب��رای توزیع در مناطق محروم و روس��تاها 
 در اختی��ار وزارت کش��ور ق��رار گرف��ت ک��ه این مس��ئله

توانست تحول خوبی در زیرس��اخت های روستاهای استان 
ایجاد کند.

نماینده ولی فقی��ه در چهارمحال وبختی��اری و امام جمعه 
ش��هرکرد در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی چهارمحال 
و بختیاری با اش��اره ب��ه اینکه ایج��اد امنی��ت در جامعه  از 
وظایف مهم نیروی انتظامی اس��ت و نی��روی های انتظامی 
 باید در این مس��یر تالش بیش��تری داش��ته باش��ند، گفت:
 فعالیت ه��ای نیروی انتظام��ی در ایجاد امنی��ت  در جامعه

 قابل تقدیر است.
حجت االسالم محمد علی نکونام افزود: هم اکنون ایران یکی 

از کشور های با امنیت جهان است.
نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری و امام 
جمعه ش��هرکرد در ادامه با اش��اره به اینکه نیروی انتظامی 
 بای��د در همه عرص��ه ها فض��ای س��الم و امن ایج��اد کند، 
بیان کرد: نیروهای انتظامی باید وظیفه خود را به نحو احسن 

انجام دهند.
 زمینه برای تحقق فریضه ام�ر به معروف و نهی از 

منکر در جامعه ایجاد شود
 وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه اینکه حف��ظ حج��اب یکی از 
اس��ت،   کش��ور  در  مه��م  بس��یار  ه��ای  مس��ئله 
تاکی��د ک��رد: ام��ر ب��ه مع��روف و نه��ی از منک��ر ی��ک  
 فریض��ه اس��المی اس��ت ک��ه بای��د در ای��ن مس��یر

 مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری و امام 
جمعه ش��هرکرد یادآور ش��د: عفت عمومی بای��د در جامعه 
حفظ شود و حفظ عفت و حجاب از توصیه های امامان است. 
 وی اف��زود: در جامعه اس��المی نباید حریم ش��کنی و موارد 

غیر اسالمی دیده شود.
 وی همچنی��ن بی��ان ک��رد: زمین��ه ب��رای تحق��ق فریضه

 امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ایجاد شود.

عید فطر امسال اتفاق افتاد؛

ورود بی سابقه گردشگران به چهارمحال و بختیاری
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رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

ثبت 418 پروژه در قالب طرح های
اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری

رییس هیئت دو و میدانی خبر داد:

درخشش ورزشکاران چهارمحال و بختیاری 
در مسابقات دو و میدانی کشور

مدیرکل تبلیغات اسالمی چهار محال و بختیاری:

 ترویج فرهنگ حجاب و عفاف نیاز به 
عزم ملی دارد

ریی��س س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری در ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید در چهارمحال و بختیاری گفت: 
23 کارگروه رسمی این ستاد تاکنون در این 

استان برگزار شده است.
نعیم امامی با اشاره به اینکه جمعا 4۶ جلسه 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این استان 
برگزار ش��ده اس��ت ادامه داد: این جلسات 
2۰4 مصوبه داش��ته اس��ت که از این تعداد 
134 مورد در دست اقدام اس��ت. امامی در 
خصوص طرح رون��ق اقتصادی و برنامه های 
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل افزود: تا 
این لحظه 418 طرح و پروژه در چهارمحال و 
بختیاری به ثبت رسیده که از این تعداد 2۰4 
پروژه بررسی شده، 1۶2 طرح برای دریافت 
تسهیالت به بانک ها ارجاع شده است و بقیه 

نیز در دست اقدام هستند.
این مس��ئول با بی��ان اینکه در جلس��ه قبل 
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مقرر شد که 
بانک ها چک لیست واحدی در زمینه مدارک، 
شرایط اعطای وام و کمک به تامین سرمایه 

ثابت و در گردش به واحده��ای تولیدی به 
سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند، 
خاطرنش��ان کرد: تاکنون تنها دو بانک این 

چک لیست ها را ارسال کرده است.
وی ادامه داد: درخواست س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت چهارمح��ال و بختیاری این 
اس��ت که س��ایر بانک ها نیز چک لیست ها 
را ترجیحا با ش��رایط سهل و آس��ان به این 
سازمان ارس��ال کنند تا مدارک متقاضیان 

قبل از ارائه به بانک تکمیل شود.

رییس هیئت دو و میدانی چهارمحال و بختیاری 
از درخشش ورزشکاران این استان در مسابقات 

جایزه بزرگ دو و میدانی کشور خبر داد.
داری��وش صمیم��ی اظهار ک��رد: ورزش��کاران 
چهارمح��ال و بختی��اری در مس��ابقات جایزه 
بزرگ دوومیدانی کشور خوش درخشیدند و سه 
مدال رنگارنگ کسب کردند. رییس هیئت دو و 
میدانی چهارمحال و بختیاری گفت: این دوره از 
مسابقات با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور 
برگزار ش��د و آنها برای کسب س��همیه المپیک 
باهم به رقابت پرداختن��د. وی افزود: پرتابگران 
چهارمحال و بختیاری از استعداد و توانایی بسیار 
خوبی برخوردار هس��تند و همیشه بر سکوهای 

قهرمانی کشور ایستاده اند.
صمیمی تصریح کرد: رقابت ه��ای دو و میدانی 
جای��زه ب��زرگ 2۰ تیرم��اه امس��ال ب��ا حضور 
ورزش��کارانی از سراسر کش��ور برگزارشد و سه 
ورزش��کار چهارمحال و بختی��اری در این دوره 
از مسابقات خوش درخش��یدند.  وی ادامه داد: 
این دوره از مس��ابقات با هدف کس��ب سهمیه 
المپیک در تهران برگزارش��د و نفرات برتر برای 

حضور در رقابت های المپیک ریو معرفی شدند.
رییس هیئت دو و میدانی چهارمحال و بختیاری 
گفت: در این دوره از مس��ابقات محمد صمیمی 
با رکورد 59/43 مت��ر مقام اول، رضا ش��یریان 
ب��ا رک��ورد 51/5۷ متر و عل��ی ش��یریان نیز با 
 رکورد 49/۶9 متر به ترتیب مقام دوم و سوم را 
به دس��ت آوردند. وی عنوان کرد: چهارمحال و 
بختیاری از ظرفیت و استعداد خوبی در ورزش 
دو و میدانی برخوردار است و ورزشکاران صاحب 

نام ملی و بین المللی دارد.

مدی��رکل تبلیغات اس��المی چه��ار محال و 
بختی��اری هم��کاری دولت و مل��ت را الزمه 
مدیریت صحی��ح فرهنگ حج��اب و عفاف و 

ترویج آن عنوان کرد.
حجت االسالم س��ید جعفر مرتضوی با اشاره 
به نام گذاری 21 تیرماه به  عنوان روز حجاب 
و عفاف گفت: نام گذاری ای��ن روز برگرفته از 
واقعه خونین مسجد گوهرشاد است که چهره 
پلید دیکتاتوری را نش��ان داد. وی حجاب را 
یکی از احکام مهم اس��الم و از ضروریات دین 
برش��مرد و گفت: کتاب مقدس ما مسلمانان 
در دو س��وره نور، آیات 3۰ تا 31 و 5۷ تا ۶۰ و 
احزاب آیه 59،   به صراحت به مسئله حجاب 

اشاره کرده است.
حجت االس��الم مرتض��وی گف��ت: عف��ت 
مرب��وط ب��ه باط��ن و جان انس��ان هاس��ت 
و اگ��ر کس��ی در باط��ن خ��ود، مس��لط بر 
 ق��وای ش��هوت ب��وده و برغض��ب خ��ود

غلبه ک��رده و عدال��ت برق�رار کن���د، دارای 
عفت است.

مدی��ر کل تبلیغ��ات اس��المی، اس��تفاده از 

کارشناس��ان و اس��اتید مجرب در امر ترویج 
صحی��ح فرهن��گ حج��اب و عف��اف را الزم 
و ضروری دانس��ت و بی��ان ک��رد: از فرصت 
پی��ش آم��ده در اوق��ات فراغت و تابس��تان 
 باید به خوبی اس��تفاده کرد.حجت االس��الم 
س��ید جعفر مرتضوی بیان کرد: مسئوالن در 
حمایت از کارخانه ه��ای داخلی تولیدکننده 
 محصوالت حجاب و عفاف موثرتر عمل کنند

و جلوی قاچاق مواد آرایش��ی و واردات آن را 
بگیرند.

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

جمع آوری 420مورد انشعاب محل های دفن زباله در روستاهای چهارمحال و بختیاری ساماندهی می شود
غیرمجاز برق

مع��اون هماهنگی و ام��ور عمران��ی اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری با اش��اره به س��اماندهی محل های دف��ن زباله در 
روستاهای استان گفت: طرح تفکیک زباله از مبدأ در روستاها 
هم اکنون در چند روستای استان به صورت پایلوت در حال 

اجراست.
گ��ودرز امیری��ان در همای��ش دهی��اران اس��تان ب��ا تاکید 
بر رعای��ت ضوابط و مقررات نظام مهندس��ی س��اختمان در 
ساخت وسازهای روس��تایی اظهار داش��ت: واگذاری اراضی 
ملی به م��ردم از طریقی ک��ه مد نظر مردم و دهیاران اس��ت 
عملی نیست اما کشت درختان در اراضی شیبدار یکی از این 

روش هاست که سبب درآمدزایی برای مردم می شود.
وی افزود: برای هر هکتار کش��ت درخت��ان مثمر 2 میلیون 
تومان و برای هر هکتار کش��ت گیاهان دارویی یک میلیون 
تومان تسهیالت قرض الحسنه به متقاضیان پرداخت می شود.

مع��اون هماهنگی و ام��ور عمران��ی اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری دهیاران را ب��ه اجرای طرح تفکی��ک زباله از مبدأ 
تش��ویق و بیان کرد: این طرح هم اکنون در چند روس��تای 
استان به صورت پایلوت در حال اجراست و با توجه به اینکه 

این طرح درآم��دزا و نیمی از زباله های تولیدی در روس��تاها 
خشک هستند باید دهیارانی که توان اجرای این طرح را دارند 

نسبت به انجام آن اقدام کنند..
امیری با اش��اره به توس��عه صنایع دس��تی در روستاها برای 
کس��ب درآمد، تصریح ک��رد: بدترین روش توانمندس��ازی 
فقرا پرداخت یارانه است چرا که نخس��تین تاثیر آن افزایش 
تورم و افزایش اف��راد زیر خطر فقر اس��ت از همی��ن رو باید 

به دنبال ی��ک منبع پایدار ب��رای توانمندس��ازی مردم بود.
350 ه�زار مترمرب�ع آس�فالت در روس�تاهای 

چهارمحال و بختیاری انجام می شود
ملک محم��د محمودی��ان، مدی��رکل دفتر امور روس��تایی 
 اس��تانداری چهارمح��ال و بختی��اری در ای��ن همای��ش 
خاطرنش��ان کرد: در 2 سال گذش��ته یک میلیون مترمربع 
زیرس��ازی و بهس��ازی در معاب��ر 83 روس��تا و 55۰ ه��زار 

 مترمربع آس��فالت در 54 روستای اس��تان با مشارکت مردم
 انجام شده است. وی افزود: امس��ال آسفالت معابر روستایی 
اس��تان از یک ماه پیش به دنب��ال تفاهم نامه ای ک��ه با بنیاد 
مسکن داشتیم آغاز شده است و امیدواریم تا پایان سال 35۰ 

هزار مترمربع آسفالت با قیر رایگان انجام شود.
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری چهارمحال و بختیاری 
س��اماندهی محل های دفن زباله، نظارت بر س��اخت و ساز و 
فعال نمودن کمیس��یون ماده 99 با همکاری س��ازمان نظام 
مهندس��ی س��اختمان را از فعالیت های این دفتر در س��ال 
گذشته برشمرد و تصریح کرد: بیمه تکمیلی دهیاران، بیمه 
ماش��ین آالت و منازل مس��کونی روس��تاییان و تدوین سند 

روستایی-عشایری در دستور کار قرار دارد.
محمودیان با بیان اینکه 4۷۶ روستای استان دارای دهیاری 
هستند، خاطرنش��ان کرد: از این تعداد 5۰ روستا با جمعیت 

بیش از یک هزار و 5۰۰ نفر دهیار تمام وقت دارند.
وی با بیان اینکه 83 درصد از روس��تاها با بیش از 2۰ خانوار 
دهیاری دارند، گفت: 11 نفر از دهیاران روس��تاهای اس��تان 
خانم هستند و 5۰ درصد آن ها نیز تحصیالت دانشگاهی دارند.

مدیر گروه نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری  ش��رکت برق 
چهارمحال و بختیاری گفت: 42۰ مورد انشعاب غیر مجاز در 

استان شناسایی و جمع آوری شدند.
احمدرض��ا ش��جاعی ب��ا اع��الم ای��ن خب��ر، اظه��ار کرد: 
2۷ ه��زار و ۶53 م��ورد از لوازم ان��دازه گی��ری کنتورهای 
 دیمان��دی و غی��ر دیمان��دی تس��ت، بازرس��ی و پلم��ب

و یک ه��زار و  ۷19 مورد از ل��وازم اندازه گی��ری معیوب هم 
اصالح شد.

وی راه ان��دازی و بهره برداری از نرم افزار تس��ت و بازرس��ی 
ل��وازم اندازه گیری تح��ت وب، برگ��زاری دوره ی��ک روزه 
آش��نایی با نصب و عملکرد کنت��ور هوش��مند، رفع عیب و 
برنامه ریزی نرم افزاری 2۷5 دس��تگاه کنتور س��ه فاز و ارائه 
برنامه تس��ت و تعویض کنت��ور دیماندی و غی��ر دیماندی 
 به گروه ه��ای نظ��ارت و کنترل ل��وازم اندازه گی��ری برای

دس��تیابی به کاهش پیک و کاهش تلفات در سال جاری را 
از جمله اقدامات انجام گرفته در س��ه ماهه نخس��ت امسال 

عنوان کرد.
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پژوهشگران دانشگاه آریزونا، به کمک تلسکوپ رصدخانه 
جنوبی اروپا، موفق به شناس��ایی س��یاره ای با س��ه ستاره  

)خورشید( شده اند.
ش��خصیت ل�وک اس��ک�ای واک�ر در مجموعه  فیل�م های 
جنگ س��تارگان، از دنی�ای عجیب�ی موس��وم به تتوئی�ن 
)Tatooine( بود که دو خورشید در آسمان آن دیده می شد؛ 
اما اکنون ستاره شناسان، سیاره ای را با سیستمی به مراتب 
شگفت انگیزتر از آن فیلم علمی تخیلی شناسایی کرده اند 
که در آن، ناظر، یا روشنایی ثابت روز را تجربه خواهد کرد 
 یا ش��اهد طلوع و غروب روزانه سه خورش��ید خواهد بود.

هر کدام از این دو روند بس��ته به فصل ها، بیش از عمر بشر 
طول خواهد کشید.

به گزارش زومیت، س��یاره  ای که به تازگی شناسایی شده، 
با ن��ام HD 131399Ab ش��ناخته می ش���ود و در فاصله 
 ۳۲۰ س��ال نوری از زمی�ن، در ص���ورت فلکی قنط�ورس 

واقع شده است.
 بر اس��اس تخمین ه��ای صورت گرفت��ه، عمر این س��یاره 
۱۶ میلی��ون س��ال ب��وده و از جوان تری��ن س��یاره های 
فراخورشیدی )اگزوپلنت( شناخته شده، محسوب می شود. 
 سیستم ستاره ای سه گانه، از دو ستاره کوچک و یک ستاره 

بزرگ تر تشکیل شده است.
در این سیس��تم، دو س��تاره کوچک تر همانند یک دمبل 
چرخان، به دور یکدیگ��ر می چرخند. این دو س��تاره، دور 
 مداری م��ی چرخند ک��ه در فاصل��ه ۳۰۰ واح��د نجومی 

)۳۰۰ برابر فاصله زمین از خورشید( از ستاره سوم قرار دارد. 
س��یاره  HD 131399Ab به طور مس��تقیم، به دور ستاره 
بزرگ تر می چرخد؛ به عبارت دیگر دو س��تاره کوچک تر، 

به همراه سیاره مذکور، به دور ستاره بزرگ تر می چرخند.
با چنین سیستم سه ستاره ای، فردی که روی سطح سیاره 
HD 131399Ab ایستاده اس��ت، در طول فصول خاصی، 

شاهد طلوع و غروب سه خورشید خواهد بود.
برای نیم��ی از م��دار این س��یاره ک��ه حدود ۵۵۰ س��ال 
 زمین��ی ط��ول می کش��د، ه��ر س��ه س��تاره در آس��مان 
قابل مش��اهده اس��ت. کوین واگن��ر، دانش��جوی دکترای 
 دانش��گاه آریزون��ا و نویس��نده ارش��د مقال��ه مرتب��ط با 
س��یاره HD 131399Ab، می گوید: دو س��تاره کم نورتر، 
همیشه بس��یار نزدیک به هم بوده و در طول سال، با فاصله 
آشکاری از ستاره پرنورتر، در حال حرکتند؛ البته با توجه به 
دمایی که به۵۸۰ درجه سلس��یوس می رسد، وجود حیات 
روی این سیاره و در پی آن تجربه کردن غروب های زیبای 

سه ستاره ای، امکان پذیر نخواهد بود.
این سیستم عجیب، توسط تیمی از اخترشناسان از دانشگاه 
آریزونا و با استفاده از تلسکوپ وی ال تی رصدخانه جنوبی 

اروپا )ESO( در شیلی شناسایی شد.
پیش از این، دانش��مندان بر این باور بودند که وجود چنین 

سیستمی امکان پذیر نیست.
 ب��ه دلی��ل پیچیدگی ه��ای جاذب��ه گرانش��ی متغی��ر 
در طول یک مدار، تصور می شد  که  پایداری آن امکان پذیر 

 نب��وده و در نتیج��ه هر س��یاره ای ب��ه بیرون از سیس��تم 
پرت خواهد شد.

دنیل آپای، استادیار دانشگاه آریزونا و نویسنده دیگر مقاله 
می گوید: چنانچه این سیاره با فاصله بیشتری از بزرگترین 
س��تاره قرار می گرفت، احتماال از داخل سیستم به بیرون 
پرت می شد. شبیه سازی های کامپیوتری ما نشان می دهد 
که چنین سیس��تمی می تواند پایدار باشد؛ اما اگر به مقدار 
بس��یار کمی موقعیت ها را تغییر دهید، سیستم به سرعت 

ناپایدار خواهد شد.
سیاره HD 131399Ab بسیار منحصر به فرد و خاص است؛ 
زیرا جزو معدود سیارات فراخورشیدی است که به صورت 

مستقیم به تصویر کشیده شده است.
 س��یارات فراخورش��یدی دور، بس��یار کم نور ب��وده و در 
دور دس��ت ق��رار گرفته اند؛ ب��ه همی��ن دلی��ل اغلب در 
 براب��ر تاب��ش خیره کنن��ده س��تاره های غول پیک��ری که 

به دورشان می چرخند، ناپدید می شوند.
بنابراین، تصویربرداری مستقیم از یک سیاره فراخورشیدی 
بسیار دشوار است و بسیاری از س��یارات فراخورشیدی که 
 تاکنون وجودش��ان تایید ش��ده )بیش از دو ه��زار نمونه(، 
با شناسایی شواهد مبنی بر وجودشان و نه با تصویربرداری 

مستقیم از خود سیاره، کشف شده اند.
ستاره شناسان با استفاده از روش گذار، می توانند سیارات 
فراخورشیدی را با تشخیص اثر آنها روی ستاره میزبان خود، 

حین گذر از مقابل آن شناسایی کنند.
هنگام��ی که نور یک س��تاره ب��ه ص��ورت دوره ای کاهش 
می یابد، احتماال دلی��ل این امر، گذر یک س��یاره از مقابل 
 آن است. ستاره شناسان به کمک وسیله ای  تخصصی روی 
تلسکوپ بزرگ ESO با نام ابزار   SPHERE، موفق به ثبت 

تصویری مستقیم از سیاره HD 131399Ab شده اند.
 ستاره شناس��ان با این ابزار، بخش��ی از آس��مان را در نور 
 ف��رو س��رخ م��ورد مطالع���ه ق��رار داده و ب��ا ی���ک 
استرات�ژی پیچیده، آثار حرارتی س��یاره ای را از آثار ستاره 

میزبان آنها تشخیص داده اند.
اس��ت  ممک��ن  خورش��ید  س��ه  ب��ا   س��یاره ای 
منحصر به فرد به نظر برس��د؛ اما کوین واگنر، پژوهش��گر  
اصلی این تحقیق معتقد است وجود چنین سیاراتی، بسیار 

معمول تر از چیزی است که ما متصور هستیم.
وی می گوید: مش��خص نیس��ت ک��ه این س��یاره، چگونه 
 ب��ا م��دار عری��ض خ��ود، در چنی��ن سیس��تم عجیب��ی 
 ظاهر ش��ده اس��ت؛ ام��ا نش��انگر ای��ن موضوع اس��ت که 
 تنوع موجود، بسیار بیش��تر از چیزی است که پیش از این 
تص��ور می ش��د. آنچ��ه م��ا می دانی��م، ای��ن اس��ت ک��ه 
 س��یاراتی ب��ا سیس��تم چن��د س��تاره ای، بس��یار کمت��ر 
مورد مطالع�ه ق�رار گرفت�ه اند؛ اما تعدد آنها به صورت بالقوه، 

همانند سیستم های تک ستاره ای است.

محققان دانشگاه آریزونا، در کشفیات خود به کشف عجیبی دست یافتند:

سه خورشید در آسمان یک سیاره

رییس س��ازمان فضایی ایران، از برنامه ریزی برای پرتاب دو ماهواره 
مخابراتی و سنجشی تا پایان امس��ال خبر داد و گفت: قرارداد پرتاب 
این ماهواره ها نهایی ش��ده اس��ت. به گزارش خبرنگار مهر، محسن 
بهرامی امروز سه شنبه در نشس��ت خبری، از پایان طراحی و ساخت 
ماهواره »ناهید ۱«، »آت س��ت« و ماه��واره »دوس��تی« خبر داد و 
 گفت: تا پایان امسال یکی از ماهواره های »ناهید ۱« و یا »آت ست« 
به عنوان ماهواره ه��ای مخابرات��ی و همچنین ماهواره دوس��تی به 
عنوان ماهواره سنجش��ی، به فضا پرتاب خواهد شد. وی با بیان اینکه 
ماهواره آت س��ت مربوط به دانش��گاه امیرکبیر، ماه��واره ناهید یک 
مربوط به دانشگاه علم و صنعت و ماهواره دوستی مربوط به دانشگاه 
ش��ریف اس��ت، اضافه کرد: در همین حال، پروژه ماهواره »پارس« را 
که ماهواره ای سنجش��ی است، در دست تولید و س��اخت داریم. وی 
 با اش��اره به اینکه پرتاب ماه��واره های بومی مخابراتی و سنجش��ی،

مقاومت��ی  اقتص��اد  ه��ای  سیاس��ت  اج��رای  راس��تای   در 
صورت می گیرد، افزود: هفته آینده، قرارداد پرتاب ماهواره ناهید ۱، با 
پرتابگر داخلی امضا می شود. بهرامی همچنین از ساخت ماهواره ناهید 
۲ خبر داد و گفت: قرارداد س��اخت این ماهواره نیز تا یک ماه آینده با 
 پژوهشگاه فضایی ایران به امضا خواهد رسید. وی با اشاره به اینکه این 
ماهواره ه��ا به ص��ورت دانش��جویی اس��ت، گف��ت: تا رس��یدن به 
 ماهواره ملی، این ماه��واره ها را برای تس��ت ه��ای عملیاتی به فضا 
پرتاب می کنیم. رییس سازمان فضایی همچنین در خصوص خرید 

ماهواره های خارجی گفت: از چند کشور، سفارش ماهواره عملیاتی 
گرفته ایم و از آنجایی که دسترسی به ماهواره مخابراتی ملی ۱۰ تا  ۱۵ 
سال زمان می برد، فعال ناچاریم ماهواره های خارجی را برای پروژه های 

عملیاتی خریداری کنیم.
اعزام انسان به فضا متوقف نشد

رییس س��ازمان فضایی، در خص��وص آخرین وضعیت پ��روژه اعزام 
 انسان به فضا، با انتقاد از عملکرد ش��ورای عالی عتف گفت: این طرح

از سوی شورای عالی عتف مطرح شده و ما به این موضوع معترضیم؛ 
 چرا که ای��ن موضوع باید در ش��ورای عال��ی فضایی، برنام��ه ریزی و 

مطرح می شد؛ اما متاسفانه پروژه اعزام انسان به فضا، از سوی شورای 
 عالی عتف مطرح ش��د. با این حال ما پروژه را متوقف نکردیم و آن را 
به زودی در شورای عالی فضایی، پیگیری می کنیم تا در نهایت بتوانیم 

برای آن برنامه ریزی کرده و آن را زمان بندی کنیم.
 تلسکوپ سازمان فضایی آسیا و اقیانوسیه به ایران می 

آید
رییس س��ازمان فضایی ایران، از انتقال تلس��کوپ فضایی س��ازمان 
هم��کاری های فضایی آس��یا و اقیانوس��یه )اپس��کو( به ای��ران خبر 
 داد و گفت: این تلس��کوپ تا ش��هریور، در مرکز فضایی ماهدش��ت 

نصب خواهد ش��د. وی ادامه داد: تا پیش از این، کشورهای پاکستان 
 و پ��رو موفق ب��ه نصب تلس��کوپ فضای��ی اپس��کو ش��ده بودند که 
 هم اکنون ایران با توجه به مشارکت و همکاری هایی که با اپسکو دارد، 
موفق ش��ده مقدمات انتق��ال این تلس��کوپ را به ای��ران فراهم کند. 
وی در خص��وص ماموری��ت رصدخان��ه فضای��ی در مرک��ز فضایی 
 ماهدشت البرز گفت: رصد اجرام و بررس��ی ماهواره هایی که در فضا 

از بین می روند، از جمله ماموریت های این رصدخانه است.
 بازدید هیئت ایرانی از ماهواره بلوکه شده »مصباح«

بهرامی در خصوص آخرین وضعیت ماهواره بلوکه ش��ده »مصباح« 
 که هم اکنون در کش��ور ایتالیا قرار دارد، گفت: رون��د مذاکرات برای 
 بازپس گی��ری ای��ن ماه��واره، ب��ه خوب��ی پی��ش م��ی رود و از ما 
دعوت ش��ده که در قالب هیئتی، از آخرین وضعیت ای��ن ماهواره در 
ایتالیا بازدید کنیم. وی با تاکید بر اینکه با وجود گذشت چند سال از 
 ساخت این ماهواره، همچنان معتقدیم »مصباح« قابلیت پرتاب دارد، 
تاکید کرد: با این وج��ود باید برای پرتاب این ماهواره، بررس��ی های 
 بیش��تری صورت گی��رد تا ببینی��م آیا پرت��اب آن مق��رون به صرفه 
خواهد بود یا خیر. وی در خصوص آخرین وضعیت پایگاه فضایی چابهار 
نیز گفت:این پروژه در برنامه سازمان فضایی ایران قرار دارد؛ اما به دلیل 
آنکه پروژه ای عظیم است، ساخت و تاسیس آن نیازمند زمان بسیاری 
است. با این وجود تقاضا داریم مطالعات آن را آغاز کنیم؛ اما تاکنون فاز 

مطالعاتی این طرح آغاز نشده است و برنامه ریزی برای آن ادامه دارد.

ریی��س کمیت��ه موت��ور س��تاد توس��عه فن��اوری و صنای��ع 
ن��وردی معاون��ت علم��ی، از  دانش بنی��ان هوای��ی و هوا
تش��کیل اتحادی��ه موت��ور هوایی ای��ران در کش��ور خب��ر داد. 
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر، حس��ین پورفرزان��ه گف��ت: 
 پیش نوی��س س��ند تش��کیل اتحادی��ه موتورهوای��ی ای��ران

)Iranian United Engine Corporation( تدوی��ن ش��ده 
است. وی افزود: تدوین پیش نویس سند تشکیل  اتحادیه موتور 
هوایی ایران، مهم ترین دستاورد کمیته موتور ستاد هوایی است. 
 به گفته پورفرزانه، این س��ند با هدف س��اماندهی شرکت های 
دانش بنیان، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی فعال در حوزه طراحی، 
س��اخت و تامین قطع��ات و تجهیزات م��ورد نی��از موتورهای 
 هوایی، تدوین شده اس��ت. وی تصریح کرد: از جمله برنامه های

 IUEC ، تدوین نقشه تراز فناوری صنعت موتور هوایی در سطح 
کشور است.

اگر از خانه خود بی��رون آمدید و ناگهان یادت��ان افتاد که 
چراغ های منزل را خاموش نکرده ای��د، دیگر جای نگرانی 
نیست؛ خودروهای فولکس واگن به زودی قادر به حل این 
دسته از مشکالت شما خواهند بود. این خودروساز به همراه 
ش��رکت صاحب نام ال جی، قصد توسعه س��امانه ارتباطی 
خانه و خودرو را دارند. ش��رکت آلمان��ی »فولکس واگن« 
روز چهارش��نبه اعالم کرد که با مش��ارکت شرکت کره ای 
ال جی، قصد توس��عه س��امانه ارتباطی جدید خودروهای 
خود را دارد. این دو شرکت  در یک سال آینده و با همکاری 
یکدیگر، پلتفورم ارتباطی جدیدی را پدید خواهند  آورد که 
نه تنها یک ویژگی  جالب و س��رگرم کننده است، بلکه پلی 
ارتباطی میان خانه و خودروی شما ایجاد می کند. با وجود 
فناوری های جدید سامانه ابری، این پلتفورم، پیوندی میان 
خودروها و خانه های هوشمند برقرار می کند و امکان کنترل 
و پایش دستگاه های هوشمند درون خانه  را مانند چراغ ها، 
 دزدگیر و س��ایر لوازم، مس��تقیما از پش��ت فرمان خودرو 
فراهم می کند. ش��رکت فولکس واگن و ال جی، سامانه ای 
مجهز به مدار هشدار حساس به محیط طراحی کرده اند که 
می تواند پیام ها و سیگنال ها را به شکلی ایمن منتقل کند. 
مدت زمان زیادی از اولین حضور و تجربه ال جی در صنعت 
خودروسازی گذشته اس��ت. این شرکت از سال ۲۰۰۷، به 
تولید محصوالت صوتی و تصویری خودروها مشغول است. 
ریچارد چوی، رییس مرکز سرویس ابری ال جی می گوید: از 
نظر ما، تخصص شرکت ال جی در فناوری های هوشمند به 
همراه برتری شرکت فولکس واگن در حوزه خودروسازی، 
در نوع تعام��ل رانندگان ب��ا خودروهایش��ان انقالبی به پا 
 خواهد کرد. از س��ویی، ش��رکت فولکس واگ��ن، ماه پیش

اعالم ک��رد که قصد دارد تا س��ال ۲۰۲۵، ح��دود ۳۰ نوع 
خودروی الکتریکی جدی��د تولید کن��د؛ بنابراین، مطابق 
تخمین ۲۵ درصدی از مق��دار کل فروش خودروهای این 
شرکت، انتظار می رود که س��االنه در حدود ۲ تا ۳ میلیون 

خودروی الکتریکی را به فروش برساند.

با پیش��رفت علم، نوعی اس��کلت  خارجی تولید ش��د که 
 می توان از آن برای توان بخشی به معلوالن و کارهای دیگر 
استفاده کرد. اخیرا محققان، موفق به ساخت نوعی از این 
اس��کلت ها ش��ده اند که چالش های پیش روی مدل های 

قدیمی را پشت سر گذاشته اند.
از مهم تری��ن دالیل فراگیر نش��دن اس��تخوان بندی های 
بیرونی، وزن باالی آن هاست. حتی نرم ترین و سبک ترین 
 اس��تخوان بندی های بیرون��ی نیز به ماش��ین آالت بزرگ 

نیاز دارند؛ اما در دانشگاه کارنی ملون اینگونه نیست.
محققان این دانشگاه موفق به ساخت یک اسکلت بیرونی 
پا شده اند که به س��ختی می توان آن را دارای وزن دانست! 
ای��ن اس��کلت الکتروادهس��یو )Electroadhesive( یا 
چسبنده الکتریکی، همان گونه که از نام آن برمی آید، برای 
کنترل حرکات فرد در حین دویدن، متکی به چسبندگی 
الکتریکی بین ورقه های الکترود اس��ت. ه��ر جفت از این 
الکتروده��ا، تنه��ا ۰/۰۵ اونس ی��ا ۱/4۱ گرم اس��ت. این 
الکترودها ۳۰ برابر س��بک تر از نمونه ه��ای کنونی بوده و 
۷۵۰ برابر انرژی کمتری مصرف می کنند. حتی اگر صدها 
عدد از این الکترودها را نیز به خود متصل کنید، باز هم وزن 
آنها چندان زیاد نمی ش��ود؛ اما در عوض کمک روباتیکی 
 که دریافت می کنید، بار س��نگینی را از روی دوش ش��ما 

برخواهد داشت. 
این محصوالت، س��ه برابر گش��تاور بیش��تری نس��بت به 
محصوالت کنونی بازار دارند. این فناوری می تواند به افراد 
معلول کمک کند که بدون نیاز به حمل یک وسیله سنگین 
و بزرگ حرکت کنند که دائما یادآور وضعیت آن هاس��ت؛ 
 البته می ت��وان از ای��ن فن��اوری در توس��عه روبات ها نیز 
اس��تفاده کرد؛ جایی که ه��ر ذره از وزن و ت��وان مصرفی 
دستگاه برای مهندسان اهمیت دارد. حتی ممکن است در 
آینده ای نزدیک شاهد عرضه لباس های مکانیکی و خودکار 
باشیم؛ لباس هایی که معلوم اس��ت از زیر دست خیاطان 

عادی نگذشته اند!

در همکاری ال جی با فولکس واگن؛

ارتباط  خانه با خودرو
برقرار می شود

ابداع محققان دانشگاه کارنی ملون:

اسکلت خود را
سبک کنید!

خبرخبر

رییس سازمان فضایی ایران خبر می دهد؛

از فضای داخل چه خبر؟
در معاونت علمی؛

اتحادیه موتور هوایی ایران 
تشکیل می شود

وقتی برای شکست رکورد، با خودت در بیفتی؛

1600 کیلومتر بر ساعت روی زمین
به پمپاژ خون در قلب کمک کنید؛

بدون تماس با خون و بدون اتصال سیم
در ۱۵ اکتب��ر ۱99۷، ان��دی گری��ن با ج��ت زمینی 
 Thrust SSC، رک��ورد س��رعت روی زمی��ن را 
به نام خود ثبت کرد. ۷۶۳ مایل ی��ا ۱۲۲۸ کیلومتر بر 
ساعت، حداکثر س��رعتی بود که اندی در آن روز به آن 

دست یافت.
ب��ا گذش��ت تقریب��ا دو ده��ه از آن تاری��خ، ای��ن 
رک��ورد، کم��اکان پابرج��ا ب��وده و هن��وز شکس��ته 
نش��ده اس��ت. با این ح��ال ان��دی گرین قص��د دارد 
 دوب��اره وارد عم��ل ش��ده و ای��ن ب��ار، ب��ا خ��ودروی

را  خ��ودش  رک��ورد   ،Bloodhound SSC   
جابه ج��ا کند. تی��م حاض��ر حدود ۱۰ س��ال اس��ت 
 که روی ای��ن خودرو ی��ا بهت��ر بگوییم ج��ت زمینی

در حال تحقیق و توس��عه اس��ت. در ت��الش تمرینی 
اول ک��ه ظاه��را ق��رار اس��ت در اکتب��ر ۲۰۱۷ در 
دریاچ��ه نم��ک هاکس��کین، واق��ع در صح��رای 
 کااله��اری انج��ام ش��ود، دس��تیابی ب��ه س��رعت

 ۸۰۰ مای��ل بر س��اعت ه��دف گذاری ش��ده اس��ت. 
در صورت عملی شدن این اتفاق، رکورد سرعت زمینی 
جهان خواهد شکس��ت؛ اما اندی و تی��م او قصد دارند 
در تالش بعدی در س��ال ۲۰۱۸ به س��رعت دور از باور 

۱۰۰۰ مایل در ساعت )بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر( دست 
 پیدا کنند. ب��رای تصور می��زان چنین س��رعتی، باید 
اشاره کنیم که حداکثر سرعت هواپیماهای مسافربری، 
رقمی در حدود 9۰۰ کیلومتر بر س��اعت است. مسلما 
دستیابی به چنین س��رعتی نیازمند بدنه ای فوق العاده 

آیرودینامیک و پیشرانه ای بسیار قدرتمند است.
ی��ک  از  اس��تفاده  ب��ا   Bloodhound SSC
 موت��ور ج��ت دو مرحل��ه ای، ابت��دا ب��ه مرز س��رعت

۳۰۰ مایل بر س��اعت می رس��د، س��پس ی��ک راکت 
نان��و هیبری��دی وارد عم��ل ش��ده و ثب��ت س��رعت 

۱۰۰۰ مای��ل ب��ر س��اعت را ممک��ن می س��ازد. 
 در ای��ن بی��ن، ن��ام کمپانی جگ��وار نی��ز در پ��روژه 
دی��ده می ش��ود؛ چ��را که ی��ک موت��ور V8 س��اخت 
این ش��رکت، وظیفه تامی��ن نیروی پمپ اکس��یدایزر 
راک��ت را ب��ر عه��ده دارد. ناگفت��ه نمان��د حداکث��ر 
 ق��درت ای��ن ج��ت زمین��ی، ۱۳۵۰۰۰ اس��ب بخار 
 عنوان ش��ده اس��ت. ای��ن تی��م متش��کل از اعضایی 
۳۰ نفره ب��وده و در آن یکی از تیم ه��ای مطرح فرمول 
 ی��ک انگلیس��ی و تن��ی چن��د از مهندس��ان هوافضا 

حضور دارند.

قلب عضوی اس��ت که گاه��ی اوق��ات، در دوره 
نقاهت یک بیماری خاص یا در دوره انتظار برای 

انجام عمل پیوند قلب، تضعیف می شود.
پژوهش��گران البراتوار عملگر ه��ای یکپارچه در 
 ،)EPFL( موسس��ه پلی تکنیک ف��درال ل��وزان
جهت کم��ک به فرآین��د پمپاژ قل��ب در چنین 
وضعیتی، راهکار هوشمندانه ای را مطرح کرده اند. 
دستگاهی که این پژوهش��گران توسعه داده اند، 
متشکل از سه حلقه کوچک با خواص الکتریکی 
منحصر به فرد اس��ت. این دس��تگاه ک��ه پلیمر 
دی الکتریک الکترو اکتی��و )DEAP( نام گرفته، 
در زمان اعمال جریان، منبسط شده و در حالت 

غیر فعال، منقبض می شود.
واکنش ها بس��یار س��ریع رخ می دهند؛ بنابراین 
می توان حرکات عقب و جلو را به صورت آنی و در 
زمان واقعی کنترل کرد. نوآوری پژوهشگران در 
این است که حلقه های یاد شده را پیرامون آئورت 
)ش��اهرگ اصلی بدن( و دقیقا در محل اتصال به 
بطن چپ، جاگذاری کرده اند. ه��ر حلقه دارای 
دو الکترود اس��ت که هنگام فعال ش��دن میدان 

 الکتریکی، توس��ط یک نیروی الکترواستاتیکی 
به س��وی یکدیگر کش��یده می ش��وند. جاناتان 
چ��اوان، دانش��جوی PHD در ای��ن البرات��وار، 
می گوید: این الکترودها با نزدیک ش��دن به هم، 
باعث فشرده شدن پلیمر می ش��وند؛ با این حال 
از آنجا که این ماده تراکم ناپذیر است، حجم آن 
ثابت می ماند. بنابراین سطح آن افزایش یافته و 

انرژی االستیک در آن ذخیره می شود.
پال��س الکتریک��ی دس��تگاه، توس��ط الق��ای 
مغناطیس��ی تامین می ش��ود. هر یک از این سه 
حلقه به نوبه خود، طی حرکتی که تداعی گر کرم 

خاکی است، منقبض می شود.
این مجموعه انقباض ها که حرکات لوله گوارشی 
 ی��ا پریستالس��ی نامی��ده می ش��ود، موج��ی را

ایج��اد می کن��د ک��ه باع��ث حرک��ت مای��ع، 
 درون ش��ریان می ش��ود. ای��ن حرک��ت دوگانه

)به طور همزمان عمودی و افقی( به عمل پمپاژ 
قلب و در نتیجه جابه جایی خون کمک می کند.

ایوز پری��ارد، مدی��ر البراتوار، می گوی��د: در این 
روش، نیازی به ورود به داخل قلب نیس��ت، این 

به مفهوم آن اس��ت که روش یاد ش��ده، به طور 
چشمگیری نس��بت به سایر سیس��تم های رفع 
نارس��ایی قلب که مبتن��ی بر نصب س��وپاپ یا 
پمپ داخل بط��ن هس��تند، پیچیدگی کمتری 
دارد. ع��الوه بر این، راهکار جدی��د، با اجتناب از 
تماس مس��تقیم با خ��ون، خط��ر خون کافت یا 
همولیز بیش از حد را نیز از بین برد که طی آن، 
گلبول های قرمز خون تا ح��دی از بین می روند 
که نیاز به تزری��ق منظم خون باش��د. از آنجایی 
که این سیس��تم به کم��ک القای مغناطیس��ی 
 کار می کند، به هیچ وجه س��یمی از داخل بدن 

خارج نخواهد شد.
این اخت��راع در حال حاض��ر در مرحله  آزمایش 
نمونه  اولیه قرار داشته و باید موانع بیشتری را از 
پیش رو بردارد. پژوهشگران در نظر دارند تا قبل 
از تست دستگاه روی مایع با خواص شبیه خون، 

مانند گلیسرول، عملکرد آن را بهبود بخشند.
این تیم ب��ه منظ���ور انج���ام آزم�ای�ش ه�ای 
 بالین��ی، هم��کاری خ��ود را ب��ا بیمارس��تان 

دانشگاه برن آغاز کرده اند.
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خبراخبار

برگزاری رایگان دوره های 
آموزش 9 رشته صنایع دستی

 در كاشان

رییس اداره بهزیستی شهرستان گلپایگان خبر داد:

  ارائه  خدمات توانبخشی به
 ۱۸۰۰ مددجوی معلول 

سرپرست میراث فرهنگی شهرستان چادگان:

قدیمی ترین سند تاریخی 
اصفهان درمعرض نابودی است همانگونه که به خوبی مشخص است کش��ف حجاب در ایران 

پدیده خودجوش داخلی به حساب نمی آید بلکه همچون برخی 
اتفاقات شوم، محرک های خارجی س��بب این رویداد بوده اند.  
کشف حجاب نیز یکی از پلیدترین توطئه های دشمنان اسالم 
در تاریخ معاصر به حساب می آید که  با روی  کار آمدن رضاخان 
پهلوی و با حمایت های دولت انگلی��س در ایران کلید خورد و 
اجرای تئوری اسالم زدایی و جایگزینی ارزش های لیبرالیستی 

در ایران در دستور کار دشمنان اسالم قرار گرفت.
تغیی��ر فرهن��گ جه��ان اس��الم، سیاس��تی بود که توس��ط 
استعمارگران علیه کشورهای اسالمی به ویژه ایران اجرایی شد 
و البته اراده دولت مردان آن برهه ازتاریخ، در اجرای این توطئه و 
 اشاعه آن نقش بسزایی را ایفا کرد. اما با پیروزی انقالب اسالمی و 
جاری ش��دن افکار ناب امام راحل در کش��ور، نهادینه س��ازی 
فرهنگ حج��اب و عفاف نیز ب��ه عنوان یک��ی از ضرورت های 
باورهای دینی در س��طح جامع��ه اجرایی ش��د. در این میان 
نقش دیدگاه های اس��المی امام خمینی )ره( در ایجاد و ترویج 
فرهنگ حجاب و عفاف انکارناپذیر است و با نگاهی عمیق تر در 
می یابیم که اجرایی شدن این مهم در جامعه، حرکتی جمعی 
 و پویا  را در س��طحی وس��یع می طلبد و مردم ایران به خوبی

 ثابت کردند با هرنوع تفکر و اندیشه ای که باشند هرگاه مبانی 
اعتقادی در خطر باش��د در یک جبهه قرار می گیرند چنانچه 
تاریخ 36 سال گذشته  کشور به  خوبی بیانگر این حقیقت است.

امروز غرب با تمام تالش هایی که علیه ایران انجام داده اس��ت، 
خود را از نظر اخالقی و فرهنگی در آس��تانه سقوط می بیند، از 
 طرفی در زمینه مس��ائل اقتصادی نیز در ح��ال رکود و بحران 
به سر می برد و در این وضعیت آشفته، کارگردانان ناتوی فرهنگی 
در مقابل نابودی های روز به روز خود رشد اسالم گرایی و گرایش 
به معنویت را به رهبری کشوری شاهد هستند که نوای دلنشین 

تفکر ناب اسالم محمدی در آن طنین انداز شده است.
از طرفی باید به این مهم نیز توجه داش��ت که امروز بدحجابی 
 در جامعه م��ا ضد ارزش های اس��المی به حس��اب می آید و با
  رعایت نک��ردن ای��ن مقول��ه ارزش��ی، مش��کالت متعددی

 به وجود آمده که موجب خوشحالی دشمن از رسیدن به اهداف 
بلند مدت و هدفمندش از این ناحیه می ش��ود اما در این میان 
حضور بانوان محجبه ایران اس��المی بر اساس فلسفه  وجودی 
خود در اجتماع، فرصتی را برای رش��د و بالندگی کشور ایجاد 

کرده  که موجبات افتخار ملت ایران را فراهم ساخته است.
 بر همین اس��اس بانوان با حجاب  و مردم همیشه در صحنه و 
شهید پرور زرین ش��هر با حضور در گلزار شهدا و تجدید پیمان 
با آرمان ه��ای ش��هدا و امام ، نگهبان��ی از آرمان ه��ای انقالب 
اسالمی را یک رس��الت دانس��تند که انجام آن نیازمند روحیه 
غیرمحافظه کارانه برای ادای دین به خون شهداست و در همین 

راس��تا ضمن تاکید بر توجه ویژه مسئوالن نس��بت به پدیده 
بدپوششی و آس��یب های اجتماعی پیرامون آن، خواستار ارائه 
راهکارهای مناس��ب و عملیاتی شدن آن در س��طح جامعه و 

برخوردی قاطع با این هنجارشکنی شدند.
حجت االس��الم داود صائبی در حاش��یه تجمع حریم خانواده 
افزود: تالش غرب در سال های اخیر نفوذ فرهنگی در جمهوری 
اس��المی ایران بوده و اگر در این زمینه ب��ه رهنمودهای رهبر 
معظم انقالب توجه کنی��م مطمئنا می توانی��م از این توطئه 

دشمن نیز عبور کنیم. 
وی افزود: در ط��ول تاریخ اس��تعمارگران به دی��ن، مذهب و 
اعتقادات دینی به عن��وان مهم ترین مانع رس��یدن به مقاصد 
سیاسی و اقتصادی خود در ایران نگاه می کردند به طوری که 
همیشه به دنبال تغییر فرهنگ بومی اسالمی بوده اند. رییس 
اداره تبلیغات اسالمی شهرستان لنجان با اشاره به اینکه دشمن 
تمام امکانات و تجهیزات خود را در جهت نفوذ و رخنه فرهنگی 
و ترویج بی بن��د و باری در ایران بس��یج ک��رده، تصریح  کرد: 
متاسفانه برخی این هدف دشمن را توهم می دانند و آن را نشانه 
روشنفکری و پیشرفت علم تلقی می کنند حال آنکه با نگاهی 
گذرا به تاریخ به آسانی متوجه می شویم که دشمنان اسالم با 
اس��تفاده از این ابزارها تنها در پی فروپاشی انقالب اسالمی آن 

هم با به کارگیری توطئه های  فرهنگی هستند.
وی ادامه داد: دشمن در صدد است تا با ترویج فرهنگ بی غیرتی 
در جامعه و بی تفاوت کردن نسل انقالب نسبت به آرمان های 
اصیل انقالبی و اسالمی ضربه نهایی خود را به کشور وارد کند 
چراکه وقتی نسل آینده انقالب نسبت به این اصول بی تفاوت 
باشند دیگر رغبتی برای دفاع از کشور در عرصه های گوناگون 

نخواهند داشت.
صائبی ه��دف از ترویج بی بن��دو باری در جامع��ه را به چالش 
کشاندن جوانان دانست و متذکر شد: امروز شبکه های مختلف و 
مخرب ماهواره ای و حتی موبایلی به عنوان ابزار و اسلحه دشمن 
در اختیار جوانان و نوجوانان قرار گرفته که با کمی هوش��یاری 
می توانیم از آن  به نفع خودمان و برای نابودی جبهه استکبار 

استفاده کنیم.
وی بصی��رت و هوش��یاری و دشمن شناس��ی را از ویژگی های 
مهم و الزم  برای جوان ایرانی برش��مرد و گفت: جوانان باید در 
مقابل جنگ روانی دشمن بیدار باش��ند، چراکه اگر بخواهیم 
 انقالب اس��المی ایران را به بهترین شکل ممکن در دنیا مطرح

 و معرفی کنیم باید به س��الح بصیرت و دشمن شناسی مجهز 
باش��یم بنابراین می طلبد جوانان ما در برابر این توطئه دشمن 

هوشیار باشند.
 رییس اداره تبلیغات اس��المی شهرس��تان لنج��ان در پایان 
ه��دف  از برپایی چنی��ن راهپیمایی عظیم��ی در حوزه عفاف 
و حج��اب را نق��ش بر آب کردن نقش��ه های ش��وم اس��تکبار 
جهان��ی دانس��ت و ی��ادآور ش��د: این تجم��ع نش��ان دهنده 
صالب��ت بان��وان و خانواده ه��ای م��ا در حف��ظ حج��اب 
اس��المی اس��ت  و طراحان تهاج��م فرهنگی بای��د بدانند که 
 بانوان و پرچ��م داران حجاب اس��المی اکثریت جامع��ه ما  را 

تشکیل داده اند.
 وی اضافه ک��رد: زنان و دختران ما با تأس��ی از زندگی حضرت 
فاطمه زه��را )س( و الگو گرفتن از ایش��ان یک��ی از نیروهای 
ارزشمند برای جامعه به حساب می آیند که توطئه های استکبار 

جهانی را با حفظ و ترویج حجاب در جامعه خنثی می کنند.

 مسئول حوزه صنایع دس��تی و هنرهای سنتی اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری شهرس��تان کاشان 
از برگ��زاری رای��گان دوره ه��ای آموزش صنایع دس��تی در 
 9 رش��ته برای عالقه مندان به فراگیری هنرهای س��نتی و

 صنایع دستی خبر داد.
محم��د بین��وا اظه��ار ک��رد: ای��ن دوره ه��ا ب��ا هم��کاري 
بخ��ش خصوص��ي برگ��زار می ش��ود و دوس��تداران آن 
 می توانند ت��ا تاری��خ 30 تیرماه س��ال جاری ب��ا مراجعه به 
 پای��گاه اینترنت��ی www.kashancht.ir ثب��ت ن��ام

کنند.
 بین��وا اضافه ک��رد: در این دوره های آموزش��ی رش��ته های 
گلیم بافی، زیلوبافی، گیوه بافی، نساجی سنتی، رودوزی های 
 س��نتی، تذهیب، مینیاتور، چ��رم دوزی و س��فال آموزش

 داده می شود.
مسئول حوزه صنایع دستی و هنرهای س��نتی اداره میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان گفت: 
عالقه مندان به فراگیری هنرهای سنتی و صنایع دستی برای 
ثبت نام در دوره های آموزش��ی مذکور و یا کس��ب اطالعات 
بیش��تر می توانند با ش��ماره تلفن های 55230162 تماس 

حاصل کنند.

رییس اداره بهزیستی شهرس��تان گلپایگان  گفت: در حوزه 
توانبخش��ی ح��دود 1۸00 مددجوی معلول تحت پوش��ش 
هس��تند که از این تعداد ح��دود 500 نفر کم ت��وان ذهنی و 
نزدیک به 600 نفر معلول جسمی- حرکتی، 100 نفر معلول 
از لحاظ  بینایی، 220 نفر ناش��نوا، 30 نف��ر ضایعه نخاعی و 
3۸0 نفر بیمار اعصاب و روان می باشند و همچنین  سالیانه 
1200مورد شنوایی س��نجی کودکان  در توانبخشی شهید 

تندگویان صورت می پذیرد. 
دو مرکز توانبخش��ی خصوصی برای نگهداری و توانبخش��ی 
جداگانه پس��ران و دختران باالی 1۴ س��ال کم توان ذهنی 
و مرکز تالش وی��ژه دختران و پس��ران زیر 1۴ س��ال نیزدر 

شهرستان وجود دارد.
حسن مرادی  درباره فعالیت های حوزه پیشگیری شهرستان  
بیان ک��رد: در این حوزه، مراک��ز مش��اوره ازدواج و خانواده، 
مش��اوره عمومی،کمپ ت��رک اعتیاد )طلوع دوب��اره( وترک 
اعتیاد سرپایی )ابن سینا( نیز فعالیت دارندکه امید است در 
 سال جاری یک مرکز مش��اوره دیگر به این مجموعه افزوده

ش��ود. وی در خص��وص  فعالی��ت ه��ای اجتماع��ی اداره 
بهزیس��تی شهرس��تان اظه��ار ک��رد: ای��ن اداره در ح��وزه 
اجتماعی در قالب هش��ت مهدک��ودک فعال ش��هری، یک 
مهد کودک روس��تایی و یک آدینه مهد بوده و یک کلینیک 
 مددکاری در مرکز ش��هر به زنان سرپرس��ت خانوار خدمات

 ارائه م��ی ده��د. همچنین اداره بهزیس��تی شهرس��تان در 
راس��تای ایج��اد تس��هیالت و تمهی��دات برای ک��ودکان و 
نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرس��ت مکانی با عنوان خانه 
کودک و نوج��وان در نظرگرفته اس��ت و اورژانس اجتماعی 
 آن در خصوص خدمات مش��اوره ،آس��یب ه��ای اجتماعی، 

کودک آزاری، همسرآزاری و… فعالیت دارد.
رییس اداره بهزیستی شهرستان گلپایگان مهدآموزان مستقر 
در مهدهای کودک مراکز بهزیس��تی را 3۸5 نفر ذکر کرد و 
بیان داشت: ۴۸ نفر از این مهدآموزان در روستاها و 20 نفر در 

آدینه مهد از خدمات استفاده می کنند.
مرادی فعالیت مرکز اوتیس��م پایدار که از س��ال گذشته در 
شهرس��تان به منظور تحت پوش��ش ق��رار دادن مراجعان از 
شهرستان و مراکز شهری همجوار فعال ش��ده را از اقدامات 
مهم اداره بهزیستی برشمرد و افزود: پرداخت حق پرستاری 
در منزل ماهیانه ی��ک میلیون و 200 هزار ری��ال، پرداخت 
کامل ش��هریه به همراه کمک هزینه  به 30 نفر ، بیمه مکمل 
معلوالن به تعداد ۴1 نفر، وام اشتغال به ۸2 نفر از مددجویان، 
تسهیالت مسکن و تحویل وسایل توانبخشی  از دیگر اقدامات 

این اداره  درسال 9۴می باشد.
وی  با تقدیر از خی��ران بخاطر پرداخت کم��ک هزینه نصب 
انش��عابات آب، برق و گاز مددجویان اش��اره وعنوان کرد: در 
 س��ال گذش��ته و همزمان با آغاز س��ال نو ۴0 میلیون ریال

 اسباب بازی به فرزندان خانواده های مددجو اهدا شد.

سرپرس��ت می��راث فرهنگ��ی شهرس��تان چ��ادگان گفت: 
قدیمی ترین سند چادگان و استان اصفهان در بین شهروندان 
رزوه ای اس��ت که اگر این س��ند به اداره میراث فرهنگی برای 
نگهداری در موزه مردم شناس��ی قرار نگیرد با خطرات زیادی 
روبرو خواهد ش��د. ن��ورا... عبداللهی اظهار کرد: نمایش��گاه 5 
هزار س��ند مکتوب تاریخی شهرس��تان چ��ادگان که قدمت 
قدیمی ترین سند آن به سال 70۸ هجری قمری بازمی گردد، 
در خانه تاریخی معظم الملک شهرستان چادگان تا یکم مرداد 

برگزار  می شود که بازدید از آن برای عموم آزاد است.
وی افزود: ۴ سند قدیمی درباره امامزاده عبدا... بن زید حسنی 
ش��هر رزوه که یکی ازآنها مربوط به 700 سال پیش و 3 سند 

دیگر مربوط به دوران صفویه است وجود دارد.
سرپرس��ت اداره میراث فرهنگی صنایع دس��تی و گردشگری 
چادگان عنوان کرد: از 3 سند به صورت علمی نگهداری می شود 
اما از س��ند دیگر که قدیمی ترین سند شهرس��تان چادگان و 

استان اصفهان است به صورت اصولی نگهداری نمی شود.
وی افزود: اگر س��ند به اداره میراث فرهنگی ب��رای نگهداری 
 در موزه مردم شناس��ی )که قرار است در ش��هر رزوه بنا شود(

 ارائه نش��ود خطر نابودی، س��رقت و یا مفقود شدن این سند 
ارزشمند را تهدید خواهدکرد.

عبداللهی اذعان کرد: 5 هزار سند مکتوب تاریخی شهرستان 
توس��ط س��ید محمدرضا نوحی یکی از فرهنگیان بازنشسته 
 آم��وزش و پرورش جم��ع آوری و نمایش��گاهی از این اس��ناد

 دای��ر ش��ده اس��ت ک��ه درآن وق��ف نامه،عقدنام��ه و نامه ها 
 و نی��ز اح��کام حکومتی زم��ان صفوی��ه، افش��اریه و قاجاریه 

وجود دارد.
وی تصری��ح ک��رد: قرآن ها،کت��ب و فرم های خط��ی از زمان 
 ش��اه عباس نیز در این نمایشگاه موجود اس��ت که به نمایش 
در خواه��د آم��د. سرپرس��ت می��راث فرهنگ��ی در ادامه  به 
هدف نوحی از ایجاد این نمایش��گاه اش��اره و بی��ان کرد: این 
 اس��ناد توس��ط س��ید محمدرضا نوح��ی در مدت 20 س��ال 
جمع آوری ش��ده و به ثبت میراث فرهنگی و جهانگردی با کد 
39/1 رسیده اس��ت. هدف از برگزاری نمایشگاه، نشان دادن 
تاریخ شهر و هویت ملی چادگان و معرفی علما و شخصیت های 
سیاسی و نظامی از 500 سال پیش تاکنون به نسل جوان است 

تا  از این طریق با گذشته شهرستان خود آشنا شوند.
سرپرس��ت میراث فرهنگی چادگان در پای��ان تصریح کرد: از 
مردم و جوانان شهرس��تان انتظار داریم از این نمایشگاه که با 
تالش و همت عزیزان تهیه شده است بازدید کنند تا با هویت 

شهرستان خود بیشتر آشنا شوند.

رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان لنجان:

ترویج حجاب در جامعه توطئه های بیگانگان را خنثی می کند

حجاب
 احیاكننده روح جامعه است

نجف آبادنطنزآران و بیدگل

افـزایش 55 درصـدی
 كشف سرقت 

برگزاری چهارمین دوره المپیاد »آماده« 
هالل احمر استان

دفن نخاله های صنعتی در تیران باید قانونی شودتامین آب شرب دغدغه اصلی مردم دهاقان است
فرماندار شهرس��تان دهاقان گفت: چاه ه��ای موجود در 

دهاقان پاسخگوی رفع نیاز آبی شهرستان نیست.
علی اصغر قاس��میان با بی��ان این مطلب گف��ت: عواملی 
مانند خشکسالی های پی در پی، وضعیت بارش ها، بافت 
کش��اورزی و چاه های قدیمی و غیر مجاز دست به دست 

هم دادند تا تامین آب شهرستان اقدامی بی حاصل شود.
وی اظهار داش��ت: تامین آب ش��رب از دغدغه های مردم 
اس��ت و تامین آن از چاه های موجود و آبرسانی به مناطق 

ویژگی های خاص خود را دارد.
فرماندار دهاقان با اش��اره به اینکه مرحله نخس��ت و دوم 
طرح انتقال آب از محل تصفیه خانه بابا شیخ علی مبارکه 
به دهاقان مطالعاتی شده اس��ت، اذعان داشت: اعتبارات 
 دولتی باتوج��ه به افق بلند م��دت نمی توان��د روند کار را

ادامه دهد.
فرماندار شهرس��تان دهاق��ان باتوجه به اینک��ه این روند 
به بخش خصوصی واگذار می ش��ود، گف��ت:روش bot و 
 سرمایه گذاری بخش خصوصی تنها راه چاره این مشکل 

است.

مدیر شبکه بهداشت شهرستان تیران و کرون گفت: رهاسازی 
فاضالب صنعتی و دف��ن نخاله های صنعتی  بای��د در تیران  

قانونی شود.
جمشید اویسی با اش��اره به دفن غیرقانونی فاضالب صنعتی 
 و نخاله ه��ای صنعت��ی  اظهار داش��ت: فاض��الب صنعتی و

 نخاله ه��ای  صنعتی ب��ه دلیل ب��ی توجهی و ع��دم نظارت 
مس��ئوالن به ص��ورت غی��ر قانون��ی در محیط ش��هری رها 
ش��ده بودکه از ادامه ای��ن کار جلوگی��ری ش��د. وی افزود: 
جلوگی��ری از رهاس��ازی فاض��الب صنعت��ی در س��طح 
 ش��هر به لح��اظ اهمی��ت موض��وع به ص��ورت اضط��راری 

صورت گرفت اما الزم است این امر در تیران قانونی شود.
 مدی��ر ش��بکه بهداش��ت شهرس��تان تی��ران و ک��رون 
بیان داش��ت: اختصاص فضایی مناس��ب به دف��ن فاضالب 
صنعت��ی و زباله ه��ای صنعت��ی در ش��هر تی��ران ضروری 
 اس��ت و با اف��راد متخل��ف برخ��ورد قانونی می ش��ود. وی

 عنوان کرد:  ادامه این روند)رهاس��ازی فاض��الب صنعتی و 
 دفن نخال��ه های صنعتی( س��المت محیط و انس��ان ها را به
 مخاطره انداخته و عاملی برای گسترش بیماری ها خواهدبود.

رییس اداره تبلیغات اسالمی آران و بیدگل با اشاره به نام گذاری 21 تیرماه به  عنوان روز 
حجاب و عفاف گفت: نام گذاری این روز برگرفته از واقعه خونین مسجد گوهرشاد است 

که چهره پلید دیکتاتوری را نشان می دهد.
حجت االس��الم س��میع ا... مردان اف��زود: ای��ن واقعه در پ��ی اعتراض ش��دید مردم به 
 کش��ف حج��اب رضاخانی و ت��الش او ب��رای اس��الم  زدایی و ب��ه  ویژه حج��اب  زدایی

 رخ داد و سرانجام این اتفاق از عوامل موثر در فرو ریختن نظام استبدادی شد.
ریی��س س��تاد س��اماندهی ش��ئون فرهنگ��ی آران و بی��دگل، مس��جد گوهرش��اد 
 را نم��ادی ب��رای مقابل��ه با فرهن��گ غرب��ی و حف��ظ ارزش های اس��المی دانس��ت و 
خاطر نش��ان ک��رد: ی��ادآوری واقعه گوهرش��اد و ش��هادت س��ه ه��زار نفر به دس��ت 
 قزاق ه��ای رضاش��اه و اوج مظلومی��ت آنه��ا در نح��وه دف��ن آن��ان در خندق ه��ای 
حفر شده، به ویژه برای نس��ل جوان، در پاسداش��ت حجاب و حفظ ارزش های اسالمی 

تاثیرگذار خواهد بود.
مردان ادامه داد: قیام خونین مسجد گوهرش��اد بیانگر این است که زنان مسلمان ایرانی 
هرگز نخواسته اند ملعبه دست افراد هوس��ران، استعمارگران و مهاجمان فرهنگی شوند 
و همواره از کرامت انس��انی خود دفاع کرده اند. وی با تاکید ب��ر اینکه همه ادیان الهی بر 
عفاف و پوش��ش تاکید دارند تا بتوانند روح معنوی را حاکم کنن��د، اظهار کرد: حجاب 
صرفا برای مس��لمانان و تنها مختص زن نیس��ت، بلکه احیا کننده روح یک جامعه فارغ 
از مباحث جنسیتی است. رییس اداره تبلیغات اس��المی آران و بیدگل، بی حجابی را از 
عالئم و نشانه های فرهنگ غربی دانس��ت و افزود: دشمن می خواهد از طریق فرافکنی و 
ایجاد راه های نفوذی که مقام معظم رهبری بارها هشدار داده اند، اهداف خود را در جوامع 

اسالمی به ویژه ایران پیاده کند.

فرمانده انتظامی نطنز گفت: در سه ماهه اول سال 95 با تالش ماموران انتظامی در 
کشفیات، مجموعا 55 درصد افزایش کشف سرقت ها را شاهد بوده ایم.

علی بنی آدمی در نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه اظهار ک��رد: اولویت نیروی 
انتظامی، برقراری نظم و امنیت در سطح کشور است و امسال 5 اولویت مهم نیروی 
انتظامی مبارزه با قاچاق کاال، مقابله با س��رقت و جرائم خش��ن، برقراری امنیت 

اجتماعی و اخالقی، مبارزه با مواد مخدر و کاهش تصادفات جاده ای است.
وی اف��زود: خوش��بختانه در س��ه ماهه اول با تالش نی��روی انتظام��ی، با کاهش 
10 درصدی س��رقت ها مواجه بودیم که ش��امل کاهش س��رقت منزل، ماشین، 
موتورسیکلت و وسایل داخل خودرو بوده و البته در سرقت احشام شاهد افزایش 
آمار بوده ایم که با تالش ماموران ۴ سارق احشام دس��تگیر و تحویل مقام قضایی 

شدند. 
فرمانده نیروی انتظامی در خصوص افزایش کش��فیات نیز گفت: در سه ماهه اول 
سال 95 با تالش ماموران انتظامی در کش��فیات، مجموعا در کشف سرقت ها 55 
درصد، در بخش مواد مخدر 35 درصد،درارتباط با دس��تگیری توزیع کنندگان و 
معتادان ولگرد مواد مخدر۴۴درصد  و در رابطه با دس��تگیری سارقان 57 درصد 

افزایش  نسبت به سال پیش  را شاهد بوده ایم.
وی از کاهش تصادفات جرحی و خسارتی در سطح شهرستان خبر داد و بیان کرد: 
متاس��فانه در بحث تلفات جاده ای شاهد افزایش آمار تلفات انس��انی بوده ایم که  
این امر ناشی از س��رعت زیاد و خواب آلودگی رانندگان بوده است. فرمانده نیروی 
انتظامی در پایان ذکر کرد: امیدواریم  با افزایش گش��ت راهور و پلیس راه،  شاهد 

کاهش تلفات و تصادفات باشیم.

ریی��س جمعی��ت ه��الل احم��ر نج��ف آب��اد گف��ت: روز پن��ج ش��نبه ، 
نج��ف آب��اد میزب��ان داوطلب��ان دخت��ر و پس��ر برگزی��ده  سراس��ر اس��تان 
ب��ه منظ��ور برگ��زاری چهارمی��ن دوره المپی��اد موس��وم ب��ه »آم��اده« 
 در رش��ته ه��ای مختل��ف ب��رای معرف��ی بهتری��ن ه��ا ب��ه رقاب��ت ه��ای 

کشوری است.
 مهدی کاظم��ی ریی��س جمعیت هالل احم��ر نجف آب��اد عنوان ای��ن برنامه

 را مخف��ف »المپی��اد مه��ارت ه��ای ام��دادی دادرس��ان ه��الل احم��ر« 
عنوان کرد و گفت: دانش آموزان ش��رکت کننده در این المپی��اد توانایی های 
 خود را در زمینه هایی مانند ارزیابی و کنترل عالئم حیاتی، احیای قلبی ریوی،

کنترل خون ریزی، پانس��مان و بانداژ، CPR، شکس��ته بن��دی و آتل بندی، 
 اس��کان اضطراری، حمل گروهی مص��دوم، حمل یک »بُرد« بر روی دس��ت، 
خروج ایمن و اطفای حریق در معرض رقابت با برترین داوطلبان سراسر استان 

قرار می دهند.
 کاظم��ی در ادام��ه، برگ��زاری چنی��ن المپیادهای��ی را در راس��تای ط��رح 
 مل��ی »دادرس« وی��ژه داوطلب��ان دان��ش آم��وز دانس��ت و بی��ان داش��ت: 
تقوی��ت روحی��ه انج��ام کار جمع��ی، افزای��ش مه��ارت ه��ای ام��دادی، 
تربی��ت تی��م ه��ای دان��ش آم��وزی آم��اده، افزای��ش ایمن��ی و کاه��ش 
خطر پذی��ری نیروه��ای داوطلب در زم��ان انج��ام ماموریت ه��ای مختلف، 
س��نجش عملی آم��وزش ه��ای ارائه ش��ده به قش��ر دان��ش آم��وز و افزایش 
 انگی��زه یادگی��ری از جمل��ه اه��داف اع��الم ش��ده ای��ن گون��ه المپی��اد ها 

محسوب می شوند.
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دبیر س��یزدهمین کنگره بین المللی ام. اس ایران گف��ت: ام. اس یک بیماری 
قابل کنترل است که با درمان های موجود تنها می توان موجب بهبود کیفیت 

زندگی بیماران شد. 
دکتر عبدالرض��ا ناصر مقدس��ی در آس��تانه برگ��زاری س��یزدهمین کنگره 
 بین الملل��ی ام. اس ای��ران در واکن��ش ب��ه اخب��ار منتش��ر ش��ده مبن��ی بر

 »درمان بیماری ام.اس توس��ط محققان کانادایی«، گفت: متاسفانه رسانه ها 
به خصوص رسانه ملی بدون اینکه صحت و س��قم این مسئله را از متخصصان 

دریافت کنند، با نشر این خبر موجب ایجاد امید واهی در بیماران شده اند.
وی افزود: محقق��ان کانادایی هیچ گونه ادعایی درب��اره درمان بیماری ام. اس 
نکرده اند بلکه آنها تحقیقاتی انجام داده اند مبنی بر اینکه می توان از بروز عالئم 

این بیماری پیشگیری کرد. 
دبیر س��یزدهمین کنگره بین المللی ام. اس ایران تصریح کرد: متاسفانه نشر 
 این خبر کذب، موجب امیدواری بیماران و افزایش تماس آنها با مراکز درمان و 
در نهایت ناامیدی بیماران شد. این متخصص مغز و اعصاب، درباره باور عمومی 
 برخی افراد مبن��ی بر اینکه تمام بیم��اران مبتال ب��ه ام. اس در نهایت ناتوان و 
ویلچر نشین می ش��وند، اظهار کرد: این باور کامال غلط است زیرا با روش های 

درمانی جدید این بیماران می توانند به زندگی خود ادامه دهند.
 ناصر مقدس��ی خاطرنش��ان کرد: اقدام در جهت کاهش مص��رف مواد دخانی 

و قلیان در جوانان و زنان نیز می تواند از راه های مقابله با ام. اس باشد.

 معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، از فوت ساالنه ۹۰ هزار نفر در کشور 
بر اثر سکته های قلبی و مغزی خبر داد.

 دکتر رض��ا ملک زاده در حاش��یه نشس��ت معاونان پژوهش��ی دانش��گاه های 
علوم پزشکی با نمایندگان سازمان بهداشت جهان،  گفت: ۲۱ مرکز تحقیقاتی در 
کشور ما با سازمان جهانی بهداشت همکاری دارند و مطالعات نظیر ضریب تعیین 

خطر برای افراد مستعد انواع سکته ها را در دست انجام داریم.
وی افزود: ما در کش��ور دارای بیش از ۶۰۰ مرکز در رش��ته های علوم پزش��کی 
هستیم و سعی می کنیم تا مطالعات انجام شده در حوزه علوم پزشکی را در جهت 
بهبود وضعیت سالمت در کشور توسعه دهیم. معاون وزیر بهداشت ادامه داد: در 
واقع هدف از تحقیقات انجام شده در حوزه علوم پزشکی صرفا نباید چاپ مقاله 
باشد. ملک زاده افزود:  طی دو سال گذش��ته بودجه خوبی برای انجام تحقیقات 
اختصاص داده شده است که با استفاده از این فرصت می توان همکاری بین همه 
 دانشگاه های علوم پزش��کی کش��ور و مطالعات تیمی را افزایش داد. وی گفت: 
هر ساله بر اثر سکته های قلبی و مغزی قریب به ۹۰ هزار نفر فوت می کنند که از 
این تعداد حدود ۵۰ هزار مرگ زودرس دارند در نتیجه با اعمال تدابیر مناس��ب 

می توان از این مسئله پیشگیری کرد.

  یک��ی از مهم تری��ن روش های درمان��ی رفع عط��ش و گرما زدگی 
خوردن شربت های سنتی است.

 شربت خاکشیر، تخم شربتی، سکنجبین و... از جمله نوشیدنی  های 
سنتی و وطنی هستند که قدیمی  ها، نوشیدن آنها را برای رفع عطش 

و خنک شدن بسیار کارساز می  دانند.
 آنه��ا معتقد هس��تند ش��ربت ای��ن گیاه��ان ب��ا تع��ادل در تعریق 
 بدن از گرمازدگی جلوگیری می  کند و م��ی  تواند برای مدت زیادی

آب بدن را تامین کند.
خاکشیر

خاکشیر دو نوع اس��ت: یکی تلخ که دانه  های آن ریز و رنگ آن مایل 
به قرمز است و گونه دیگر ش��یرین که دانه  های آن بزرگ  تر و رنگ 

آن قرمز تیره است. 
البته ب��ه اعتق��اد برخ��ی متخصص��ان ای��ن دو ن��وع خاکش��یر از 
 یک گیاه به وجود م��ی  آیند و تغییر رنگ ش��ان ب��ه خاطر کهنگی

 یا تازگی  شان است.
دانه  های خاکش��یر ضد عفونی  کننده، ضد انگل و تب  بر هستند و به 
 رفع التهاب کلیه کمک می  کنند. این دانه  ها با کمی ش��کر، گالب و

 آب سرد بسیار ملین و خنک بوده و از سرگیجه، تب، بی حالی، تهوع 
و بی  اشتهایی ناشی از گرمازدگی می  کاهند.

 ش��ربت خاکش��یر همچنین مقوی مع��ده و هاضمه بوده، اش��تها و
 میل جنس��ی را زیاد می  کند و مصرف آن در دوران بارداری بس��یار 

مفید است.
شربت سکنجبین

 از نوش��یدنی  های دیگری که قدیمی  ه��ا از آن اس��تفاده می  کنند
 شربت سکنجبین است.

 این ش��ربت وطنی دارای طبیعت س��رد و خنک بوده و تمام منافع 
سرکه را دارد و به صفرابر مشهور است.

هنگامی که ش��ربت س��کنجبین را با ی��خ خنک کرده و ب��ه همراه 
 خی��ار رن��ده ش��ده بنوش��ید تش��نگی و الته��اب ناش��ی از گرم��ا

کاهش می یابد.
بنابراین اگ��ر مثل گذش��ته از میهمانان خود با ش��ربت خاکش��یر، 
سکنجبین یا تخم  شربتی پذیرایی کنید در حق آنها محبت فراوانی 

کرده  اید.
البته ناگفت��ه نماند که این ش��ربت   های وطنی بس��یار چاق  کننده 
هس��تند. از این رو مصرف بدون ش��کر آنها را به افراد چاق و دیابتی 

توصیه می  کنیم.
تخم شربتی

 ع��الوه ب��ر خاکش��یر دانه  ه��ای س��یاه  رنگ��ی که م��ردم ب��ه آن
  تخ��م ش��ربتی م��ی  گوین��د نی��ز وج��ود دارد ک��ه ای��ن دان��ه  ها 
 هم مث��ل خاکش��یر عم��ل ک��رده و خاصی��ت خن��ک  کنندگی و

 رفع عطش دارند.

دبیر کنگره بین المللی ام. اس ایران:

درمان »ام. اس« صحت ندارد

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت عنوان کرد:

 سکته های قلبی و مغزی 
علت مرگ ۹۰ هزار ایرانی

 نوشیدنی هایی مفید 
برای رفع عطش در تابستان

پیام سالمت

 تغذیه

با اصالح سبک زندگی، عقربه قلب تان را تنظیم کنید

Society,Cultural  Newspaper No.1906 |  July 13 .2016 |  16 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER Mosavar.zayanderoud@gmail.com

سیب سبز میوه ای غنی از ویتامین های K، C ،A و منبع غنی از آهن، 
پتاسیم، کلسیم، آنتی اکسیدان ها و فالونوئیدهاست.

 همواره فواید سیب قرمز به خاطر کمک به هضم غذا و کاهش فشارخون 
باال موردتوجه کارشناسان و پزشکان بوده و اشاره کمتری به سیب سبز 

شده است. در ادامه به فواید خارق العاده این میوه سبز اشاره می شود.
بهبود سالمت ریه

مطالعات نشان داده اند که خوردن منظم سیب سبز به خاطر منبع غنی 
فالونوئیدها، ریسک ابتال به بیماری آس��م را کاهش می دهد. محققان 
ادعا می کنند فالونوئیدها با کاهش ریس��ک بروز آسم مرتبط هستند. 
همچنین مشخص شده است که سیب سبز ریسک سرطان ریه در زنان 

را تا ۲۱ درصد کاهش می دهد.
پیشگیری از بروز لخته خون

 س��یب س��بز حاوی ترکیبات ش��یمیایی موس��وم به روتین است که
  می تواند از تش��کیل لخته های خون پیش��گیری کند. روتین عملکرد

  آنزیم های تس��هیل کننده تش��کیل لخته خون را متوقف می س��ازد. 
 به گفته محققان، این میوه ب��ه مقابله با بیماری قلبی و س��کته کمک

 می کند. 
مصرف یک لیوان آب این میوه سبز یا خوردن یک سیب سبز کامل به 

حفظ سالمت بیشتر شما کمک می کند.

تقویت متابولیسم
سیب سبز برای هضم غذا مفید است. از بروز نفخ پیشگیری کرده و مواد 
سمی را از معده خارج می کند. از آنجایی که سیب سبز حاوی فیبر است 

روند هضم را تسهیل می سازد و در نتیجه متابولیسم تقویت می شود.
بهبود سالمت استخوان ها و پیشگیری از پوکی استخوان

سیب سبز منبع غنی پتاس��یم، ویتامین K و کلسیم است که خوردن 
 K آن،برای زنان مفید می باشد. مطالعات نش��ان می دهد که ویتامین 
به پیش��گیری از پوکی اس��تخوان در زنان کمک کرده و موجب بهبود 

سالمت استخوان های آنها می شود.
مقابله با پیری زودرس پوست

 از آنجایی که س��یب س��بز منب��ع خ��وب ویتامی��ن C، ویتامین A و 
آنتی اکسیدان هاس��ت، به مقابله با عالئم پیری زودرس پوست کمک 

کرده و سالمت ظاهر پوست را حفظ می کند.
تقویت بینایی

این میوه سبز حاوی ویتامین A اس��ت، قدرت بینایی را حفظ کرده و 
حتی از آن محافظت می کند.

مفید برای دیابت
سیب سبز حاوی میزان قند کمتر و مقدار بیشتر فیبر در مقایسه با سیب 
قرمز است و برای کاهش ریسک ابتال به دیابت نوع۲ مناسب است. البته 

به خاطر داشته باشید برای حفظ فواید این میوه، پوست آن را نکنید.
پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی

با مصرف سیب سبز و س��ایر مواد خوراکی غنی از فالونوئیدها، ریسک 
ابتال به بیماری های قلبی عروقی تا ۳۵ درصد کاهش می یابد.

  مطالعات نش��ان داده ان��د زنانی که ه��ر روز هر دو نوع س��یب قرمز و
 سبز را می خورند، ریس��ک بروز حمالت قلبی در آنها ۱۳ تا ۲۲ درصد 
کاهش می یابد؛ چراکه این میوه دارای توانایی کاهش سطح کلسترول 

بد نیز هست.

متخصصان دانشگاه وارویک معتقدند که مصرف 
میزان قابل توجهی از میوه و سبزی در طول روز، 

سطح شادی را در انسان افزایش می دهد.
این بررس��ی اولین تالش مهم علم��ی به منظور 
مطالع��ه تاثیرات روان��ی مصرف میوه و س��بزی 
فراتر از یافته های فعلی اس��ت ک��ه از فواید این 
 خوراکی ها برای مقابله با س��رطان و سکته قلبی 

حکایت دارد.
متخصصان انگلیسی اظهار داش��تند افرادی که 
میوه و سبزی مصرف نمی کنند، اما رژیم غذایی 
خود را به گنجاندن هشت وعده میوه و سبزی در 
روز تغییر می دهند افزای��ش رضایت از زندگی را 

تجربه می کنند.
پرفسور»آندرو اوس��والد« در این باره گفت: تاثیر 
مصرف میوه و س��بزی بر افزایش س��طح شادی 
 و رضایت در ف��رد س��ریع تر از تاثیرگ��ذاری آن

 بر سالمت جسمی اس��ت. تمایل افراد به مصرف 
خوراکی های س��الم به دلیل این تص��ور که تاثیر 
مثبت آن بر س��المت جس��م چندین س��ال بعد 

ظاهر می شود، کاهش یافته است هر چند بهبود 
وضعیت روحی ناش��ی از افزایش مصرف میوه و 

سبزی سریع تر آشکار می شود.
 ای��ن مطالع��ه می تواند در کش��ورهای توس��عه 
 یافته که ش��هروندان آنها رژیم غذایی سالمی را

دنبال نمی کنند کاربرد داش��ته باش��د و افراد را 
ترغیب کند که در طول روز میزان بیشتری میوه 

و سبزی مصرف کنند.

برای شاد زیستن میوه و سبزی مصرف کنیدبرای پیشگیری از پوکی استخوان، سیب سبز بخورید

 جمله  معروف »شما متشکل از چیزهایی هستید که می خورید« 
بسیار صحیح و قابل قدردانی است. بعضی از مردم نمی توانند درک 
کنند که بسیاری از مواد شیمیایی که خلق و خو و طبیعت ما را 
 تشکیل می دهند و از آنها تغذیه می کنیم از همین غذاهایی که
  می خوریم به دس��ت می آیند.اگر خلق و خوی ش��ما، آنچه که

 می خواهید نیست، غذاهایی بخورید که برای بهبود آن، به شما 
کمک کافی کند.

میوه و سبزیجات تازه
سالم غذا خوردن، هم خوشمزه به نظر می رسد و هم حس خوبی 
به شما می دهد. قند و شکرهای لذت بخش را دور بریزید و به جای 

آنها از میوه ها و سبزیجات تازه استفاده کنید.
قند و شکر، قندخون شما را به طور ناگهانی باال می برند یا پایین 

می آورند )بله، درست اس��ت، قند و شکر می توانند قند را پایین 
هم بیاورند( و شما را اخمو و بدعنق رها کنند. تغییر رژیم غذایی 
می تواند واقعا سخت و مشکل باشد، ولی باید قادر باشید در برابر 

وسوسه ها مقاومت نشان دهید.
غذاهای غنی از فیبر

با فیبر به جنگ بدمزاجی بروید.غذاهای حاوی فیبر محلول شده، 
 مانند جو، سیب، پرتقال و سیب زمینی های شیرین، هویج و لوبیا 

می توانند به شدت به مزاج شما کمک کنند.
مغز تخمه کدو

مغزتخمه کدو، آرام بخش و میان وعده خوبی است چون سرشار 
از تریپتوفان و روی می باشد همچنین قندخون را در هر فصلی 

کنترل می کند. 
با پختن آنها با نمک، فلفل، زردچوبه و زنجبیل، هم دانه ها را تمیز 

کنید و هم به جوانه های چشایی تان حالی بدهید!

تخم مرغ
 روز خود را با ی��ک صبحانه خانگ��ی که به روحیه ش��ما کمک
  می کند و انرژی شما را باال می برد شروع کنید. تخم مرغ ها حاوی

  آمینو اسیدهایی هستند که موادشیمیایی که )مانند سروتونین( 
می سازند.همچنین تخم مرغ شروع خوبی برای روز و یک صبحانه  

عالی برای جلوگیری از نوسان قندخون است.
 پس ی��ک امل��ت درس��ت کنی��د یا ی��ک تخ��م م��رغ را برای 

میان وعده ظهر بجوش��انید یا تخ��م مرغ را با س��بزیجات مورد 
 عالقه خود املت کنید و از تاثیرات یک غذای کمک کننده مزاج

 لذت ببرید.
منابع ویتامین سی

 کمبود ویتامین س��ی می تواند با اضط��راب و عصبانیت مرتبط 
ش��ود. مقاومت خود در برابر مریضی ها و سموم را افزایش داده و 
مزاج خود را بهبود دهید.تمامی کارهای باال را می توانید با افزودن 
پرتقال،فلفل دلمه ای ، س��یب زمینی، بروکلی و سبزی به رژیم 

غذایی روزانه تان انجام دهید.
س��بزی های با برگ تی��ره مثل اس��فناج، کلم و ب��رگ چغندر، 
 ش��امل مقدار زیادی منیزیم آرام بخش هس��تند که ب��ه اندازه 

ویتامین های گروه B مفید می باشند.

 بیماری ه��ای قلب��ی، عروق��ی یکی از 
ش��ایع ترین بیماری های عصر حاضر 
و یکی از س��ه عامل مهم م��رگ و میر 
انس��ان ها در سراس��ر جهان محسوب 
می ش��وند. این بیماری ها در کشور ما 

 در حال تبدیل شدن به عامل اصلی 
م��رگ و می��ر در س��نین جوانی 

هستند.
برخالف گذشته های نه چندان 
دور که بیماری ه��ای عفونی و 
واگیردار عام��ل اصلی مرگ و 
میر در سنین مختلف محسوب 
می ش��د ، ام��روزه بیماری های 

مزمن ناش��ی از زندگی صنعتی، 
از بی��ن برن��ده س��المتی و عامل 

 مهمی ب��رای تهدید زندگی بش��ر 
به شمار می آیند.

دکتر بهرام پیش��گو با اش��اره به کاهش 
سن مبتالیان به بیماری های قلبی، عروقی 

می گوید: بیماری های ع��روق کرونر قلب در 
س��نین مختلف، زنان و مردان بس��یاری را در 
سراسر جهان مبتال می کند و عوارض متفاوتی 

را به دنبال دارد، اما معموال سن بروز این بیماری حدود 
 ۶۰ تا 7۰ س��الگی است. متاس��فانه در سال های اخیر 
س��ن ابتال به این بیماری در ایران به 4۰ تا ۵۰س��ال 

رسیده که این آمار بسیار نگران کننده است.
این ف��وق تخصص قلب و ع��روق با تاکید ب��ر اهمیت 
توج��ه به عوام��ل ایج��اد این بیم��اری خاطرنش��ان 
می کند: افزایش چربی خون، فش��ار خون باال، دیابت، 
کم تحرک��ی و اس��تعمال دخانیات از عوام��ل خطر و 
 ایجاد کننده بیماری های انس��دادی عروق کرونر قلب

 به شمار می آیند. به عبارت دیگر تغذیه ،در ابتال به این 
بیماری نقش��ی کلیدی دارد. اگر افراد بدون توجه به 
هشدارها از چربی های اشباع، مواد غذایی سرخ کردنی، 
فست فودها و غذاهای حاوی کربوهیدرات باال استفاده 
 کنند به آس��انی خ��ود را در معرض بیماری انس��داد 

عروق کرونر قرار می دهند.
به گفته دکتر پیشگو، عادات نامناسب غذایی و استفاده 
روزانه از نوشابه ها، گوش��ت قرمز و برخی غذاها مانند 
کله پاچه به افزایش وزن، چربی خون و در نهایت چاقی 
بیماری زا در فرد منجر شده و در دراز مدت شانس ابتال 

به انسداد عروق کرونر را باال می برد.
این فوق تخصص اینترونش��نال کاردیولوژی نداشتن 

تحرک را عاملی دیگر برای به خطر افتادن س��المتی 
افراد دانسته و عنوان می کند: انجام ندادن ورزش های 
هوازی به صورت مرتب و نداشتن تحرک کافی یکی از 
عوامل خطر محسوب می ش��ود. این در حالی است که 
این روزها دیده می شود بیشتر افراد در گروه های سنی 
مختلف، از آسانسور و وس��ایل نقلیه استفاده می کنند 
و حتی کوچ��ک ترین تحرکی در برنام��ه روزمره خود 
ندارند. در میان عوامل خطر می توان به دیابت هم اشاره 
کرد. این بیم��اری در کنار افزایش چرب��ی محلول در 

خون باعث تسریع در انسداد عروق کرونر خواهد شد.
وی در ادامه می افزاید: یک��ی دیگر از عواملی که باعث 
می ش��ود افراد در س��نین پایین به این بیماری مبتال 
شوند زندگی شهری و آلودگی هواست. هرچند تاکنون 
در کشور ما مطالعات زیادی در این زمینه انجام نشده، 
اما شیوع بیماری انسداد عروق کرونر در جوامع شهری 
بسیار بیش��تر از جوامع روستایی اس��ت که این نکته 
می تواند بر نقش آلودگی ه��وا در بروز بیماری هایی از 

این دست تاکید داشته باشد.
این فوق تخصص قلب و عروق معتقد است ورزش های 

ناگهانی و بدون آمادگی قبلی می تواند به 
بروز بیماری های حاد عروق قلبی منجر 
شود. از این رو افرادی که مدتی ورزش 
را کنار گذاش��ته  یا در گذش��ته ورزش 
نمی کرده اند، بهتر اس��ت فعالیت های 
ورزش��ی خود را با حرکات سبک و 
متناسب با وضعیت جسمی آغاز 
کرده و به مرور زمان بر ش��دت 

آن اضافه کنند.
دکتر پیشگو با اشاره به عالئم 
این بیم��اری تصریح می کند: 
متاس��فانه گاهی این بیماری 
به ص��ورت ناگهانی و با س��کته 
قلبی خود را نشان می دهد که از 
میان عالئم سکته قلبی می توان به 
هرگونه درد متوسط تا شدید قفسه 
سینه و پش��ت جناق سینه با انتشار به 
دو دست و همچنین انتشار به فک اشاره 
کرد که معموال همراه با تعریق سرد و تهوع 
یا اس��تفراغ اس��ت. در حقیقت این نشانه ها، 
عالئم کالس��یک و شناخته ش��ده بروز سکته 

قلبی هستند.
اما دس��ته دیگری از مبتالیان، یک هفت��ه قبل از بروز 
س��کته، دچار عالئم هش��دار می ش��وند که می توان با 
مراجعه به پزشک متخصص و آغاز درمان از بروز سکته 
و عوارض ناش��ی از آن پیش��گیری ک��رد. تنگی نفس 
در هنگام فعالیت یک��ی از این عالئم اس��ت به طوری 
 که بیمار ادع��ا می کند هنگام تح��رک و فعالیت دچار 
تنگی نفس می ش��ود در حالی که در گذش��ته چنین 

مشکلی نداشته است.
س��وزش و درد قفسه س��ینه و فک، درد دست چپ به 
همراه گزگز و بی حسی در انگشتان دست چپ هنگام 
تح��رک و فعالیت یا حت��ی عصبانیت به ط��وری که با 
استراحت از بین برود، می تواند از دیگر نشانه های این 

بیماری باشد.
این ف��وق تخص��ص اینترونش��نال کاردیول��وژی در 
خاتمه می افزاید: افرادی ک��ه دارای فاکتور های خطر 
ش��ناخته ش��ده مانند س��ابقه باال ب��ودن چربی خون 
در خانواده، فش��ار خ��ون ب��اال، دیابت یا اس��تفاده از 
دخانیات هس��تند، حتی اگر عالمت ابت��ال به بیماری 
قلبی، عروقی را نداش��ته باش��ند باید به صورت منظم 
 و در زمان ه��ای الزم ب��رای بررس��ی ها ب��ه پزش��ک 

مراجعه کنند.

این غذاها خلق و خوی تان را بهتر می کند! )2(



11 روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی  شماره 1906  چهارشنبه 23 تیر 1395  8 شوال 1437

نگاه روز خبر

دبیر برگزاری س��ومین جش��نواره مش��ارک ملی گردشگری، 
انعکاس ابع��اد مختلف اقامت��گاه های بوم گردی در کش��ور را 
نمادی از گردش��گری ح��ال عنوان ک��رد. محمدعلی فیاضی 
اظهار کرد: محور »گردشگری حال؛ ظرفیت ایرانی« به عنوان 
 موضوع اصلی جشنواره مش��ارکت ملی گردشگری سال جاری 

انتخاب شده است.
 مدی��ر کل هم��کاری و تواف��ق های مل��ی گردش��گری افزود:

 در راس��تای تفهی��م چگونگ��ی پیوند گردش��گری ح��ال به 
ظرفیت های صنعت گردشگری کشور، اقامتگاه های بوم گردی 
به عنوان نمونه ای شفاف و نمادی از بستر عمیق ظرفیت ایرانی 
 معرفی می ش��ود. وی تصریح ک��رد: اقامتگاه ه��ای بوم گردی 
به عنوان یکی از تاسیس��ات گردشگری کشور و واحدی اقامتی 
با بیشترین سازگاری با محیط زیس��ت و بوم منطقه، ریشه در 
فرهنگ اق��وام و آیین های بوم��ی ایران��ی دارد و معماری آن، 
انعکاس��ی از روحیه اجتماع��ی و مهمان پذی��ری مردمان این 
سرزمین است که در کنار غذاهای سنتی، آداب و رسوم منطقه 
مد نظر، مجموعه ای بی بدیل از دس��تورات دین مبین اس��ام 
 را منعکس می کنند که ش��امل داش��تن روحیه خوش خلقی، 
مهمان دوستی، حفظ ش��ئونات و... می ش��ود. فیاضی با اشاره 
به اینکه در حال حاضر بی��ش از 270 اقامت��گاه بوم گردی در 
سراسر اس��تان های کش��ور فعال است، خاطرنش��ان کرد: این 
نوع اقامتگاه ها که اغل��ب در محیط طبیعی روس��تاها یا بافت 
 تاریخی ش��هرها واقع ش��ده اند، بی ش��ک می توانند به عنوان 
س��وژه های موفق ش��رکت کنندگان در س��ومین جش��نواره 
مشارکت ملی گردشگری به شمار آیند و از زوایای مختلف، در 

قاب نگاه هموطنان هنردوست کشورمان جای گیرند.
وی یادآور ش��د: اقامتگاه های ب��وم گردی همچ��ون »بارانداز 
خانه طباطبایی« در روس��تای فرحزاد، »آتشونی« در روستای 
گرمه واقع در کویر مصر استان اصفهان، »خانه نقلی« کاشان، 
»بوم کلبه ترکمن« در کاله اس��تان گلس��تان و... نمونه هایی 
موفق از این نمونه اقامتگاه ها هس��تند که ش��رکت کنندگان 
در جشنواره مش��ارکت ملی گردش��گری، عاوه بر تجربه سفر 
و اقامت در ای��ن خانه های بوم��ی، می توانن��د فرصت حضور 
 در این رقابت را با توجه به گردش��گری حال داش��ته باش��ند. 
هم اکنون سومین جشنواره مشارکت ملی گردشگری، از سوی 
معاونت گردشگری س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری، در چهار بخش فیلم، عکس، ایده و سفرنامه نویسی 
در حال برگزاری است و شرکت کنندگان تا 15 مرداد ماه سال 
 جاری فرصت دارند با ارسال آثارشان از طریق مراجعه به سایت
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برخوردار شوند.

مدیر مجموعه جهانی کاخ گلستان گفت: عملیات نصب و 
راه اندازی دوربین های مداربسته و کنترل الکترونیکی در 

این مجموعه، با هدف ارتقاء ضریب امنیتی آغاز شد.
 مس��عود نصرت��ی عن��وان ک��رد: نص��ب در قال��ب 
دوربین های ثابت و چرخش��ی، با مطالعات کارشناس��ی، 
بررسی، آسیب شناسی و تهیه نقشه تاسیسات الکترونیکی 

و حفاظتی، صورت گرفته است.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر ل��زوم حفاظ��ت الکترونیک��ی در کنار 
ایج��اد امنی��ت فیزیک��ی اف��زود: ب��ا اتم��ام فاز نخس��ت 
 ای��ن عملیات، محوط��ه مجموعه از س��وی ات��اق کنترل، 

قابل حفاظت خواهد بود.
نصرتی ادامه داد: عملیات بهسازی و ایمن سازی تاسیسات 
برقی در11 مرحله صورت گرفته که ش��امل تعمیر اساسی 
و راه اندازی ژنراتور قدیمی، س��اخت سلول برق اتوماتیک، 
خرید و نص��ب تانکر ه��زار لیتری منبع ذخیره س��وخت، 
س��رویس اساس��ی کلیدهای هوایی اصلی، ساخت تابلوی 
برق موزه اصلی، ساخت سینی داخلی تابلوی برق روشنایی 
 ش��ب، بهینه س��ازی و ایمن س��ازی تونل های تاسیساتی 
در قال��ب هدایت اصولی کاب��ل های برق بوده اس��ت.کاخ 
گلس��تان در تیرماه س��ال 1392 به عنوان نخس��تین اثر 
پایتخت و اثری منحصر به ف��رد از دوران قاجار و به عنوان 
نمونه ای موف��ق از تلفیق هنرهای که��ن و معماری ایرانی 
همراه با تاثیر پذیری از معماری غرب، در س��ی و هفتمین 
اجاس ساالنه کمیته میراث جهانی در کامبوج در فهرست 
میراث جهانی به ثبت رسید.تاریخ ساخت این کاخ مربوط 
به دوره صفویه است که بخش های اصلی آن درون حصار 
 قدیمی تهران احداث ش��د و در دوره قاجار توسعه یافت و 
 ب��ه عن��وان مح��ل زندگ��ی پادش��اهان ای��ن سلس��له 
مورد استفاده قرار گرفت.کاخ گلستان با هشت ساختمان 
اصلی و باغی زیبا، در مس��احتی بالغ بر 4 هکتار به س��بک 

تلفیقی باغ های ایرانی و اروپایی ساخته شده است.

 وقتی می خواهید س��فر کنید، مهم ترین نکته ای ک��ه باید به آن
توجه کنید، مکان استقرارتان اس��ت. جایی که انتخاب می کنید، 
 باید از کیفیت باالیی برخوردار باش��د تا از مس��افرت تان حسابی
 لذت ببرید و بتوانید هم از جاذبه های گردش��گری ش��هر مد نظر

 دیدن کنی��د و ه��م از جایی ک��ه در آن اقام��ت داری��د. بنابراین 
تصمیم گرفتیم در ای��ن مطلب، تعدادی از بهتری��ن هتل ها را در 
برخی از ش��هر ها به ش��ما معرفی کنیم؛ پس تا انتهای این مطلب 

جذاب و در عین حال کاربردی با ما همراه باشید. 
1- اصفهان؛ هتل عباسی 

بدون شک هتل عباسی اصفهان یکی از کهن ترین هتل ها در جهان 
است. معماری با ش��کوه این هتل به همراه ارائه خدمات با کیفیت 
 باال در این هتل، باعث شده این هتل کهن و زیبا در زمره هتل های 

5 ستاره ایرانی جای بگیرد. 
قدمت این هتل ب��ه دوران صفوی بر می گ��ردد. ارزش آن زمانی 
 بیش��تر می ش��ود که متوجه می ش��وید هت��ل عباس��ی در کنار

یک سری از دیگر جاذبه های گردش��گری اصفهان قرار گرفته که 
آنها هم متعلق به زمان صفویان هستند. اگر قصد سفر به اصفهان و 
تجربه یک اقامت عالی را دارید، بهتر است هتل عباسی اصفهان را 

هم مد نظر داشته باشید. 
2- تبریز؛ هتل پارس ائل گلی تبریز

بدون ش��ک این هت��ل یک��ی از بهترین هت��ل های ایران اس��ت. 
 مج��اورت ای��ن هتل با پ��ارک ای��ل گلی ک��ه از مع��روف ترین و

زیبا ترین پارک های ایران اس��ت، باعث شده چشم انداز آن بسیار 
 زیبا باشد. زیبایی این چشم انداز را کیفیت باالی خدمات رسانی و

 رس��توران گردان��ی تکمی��ل م��ی کن��د ک��ه لحظ��ات ش��ما را 
به یادماندنی تر می سازد.

3-همدان؛ هتل بابا طاهر
هتل بابا طاهر یکی از هتل های 5 ستاره استان زیبای همدان است. 
بام الوند چشم انداز هتل را تش��کیل می دهد؛ مخصوصا وقتی در 
رستوران لوکس این هتل هستید. فاصله کم این هتل با فرودگاه و 
جاذبه های گردشگری همدان مانند آرامگاه پورسینا، تپه باستانی 
هگمتانه و گنبد علویان باعث می شود انتخاب این هتل در اولویت 

قرار گیرد. 
4-  لرستان، بروجرد؛ هتل زاگرس 

 هتل بین المللی 4 س��تاره زاگرس در شهرس��تان بروجرد، بر فراز 

تپه ای زیبا و در جوار دریاچه و آبشار مصنوعی مجتمع گردشگری 
چغ��ا و نزدیک به پ��ارک کودک واقع ش��ده اس��ت. ای��ن هتل از 
استانداردهای متناس��ب و بین المللی برخوردار بوده و اتاق هایی 
 با امکانات مناس��ب و مجهز به کلیه امکانات رفاهی دارد؛ بنابراین 
 مه��م ترین مرک��ز اقامت��ی در ای��ن شهرس��تان و از هت��ل های 

بین المللی ایران محسوب می شود.
5- گیالن، فومن؛ هتل معین 

یکی از زیباترین هتل های 5 ستاره شمال کشور، در استان گیان 
 و ش��هر فومن ق��رار دارد. این هت��ل در فضایی رویای��ی و در کنار 
مزرعه ای بزرگ واقع شده است و به عنوان هتل مزرعه معین فومن 
نیز شناخته می شود. هتل در 5 طبقه احداث شده و دارای رستوران 
 سنتی و فرنگی، کافی ش��اپ، سالن جش��ن، 75 اتاق و سوئیت با 
چشم اندازی زیبا از کوه و باغ های چای می باشد. فاصله این هتل 
تا جاذبه های گردش��گری فومن نظیر قلعه رودخان بس��یار کم و 

دسترسی آن به فرودگاه و ایستگاه قطار نیز بسیار آسان است. 
6- مشهد؛ هتل قصر طالیی 

 هت��ل دارای 20 طبق��ه اس��ت و ج��زو هت��ل ه��ای لوک��س 
به شمار می رود. دارای سه رس��توران بین الملل، دریایی و سنتی 

است که با ایجاد فضاهای مناس��ب، تنوع بسیار خوبی در خدمات 
پیش بینی شده است. فضاهای تفریحی و ورزشی، شامل فضاهایی 
از قبیل اس��تخر، سونا، س��الن ورزش و بدنس��ازی، محل تفریح و 
بازی کودکان و ب��ازی های رایانه ای اس��ت. در طراحی هتل قصر 
طایی، فضایی پیش بینی شده است که مسافرین می توانند فرزند 
خردس��ال خود را به این محل س��پرده و به زیارت یا خرید بروند. 
در این قس��مت با اس��تفاده از مربیان توانمند، اوق��ات فراغت این 

خردساالن با آموزش و بازی های آموزنده غنی خواهد شد.
7-شیراز؛ هتل زندیه 

یکی دیگر از بهترین هتل های ایران که معماری ایرانی دارد، هتل 
زندیه اس��ت؛ اقامتگاهی مطابق با اس��تانداردهای بین المللی در 
 مرکز ش��یراز که در نزدیکی مجموعه زندیه قرار دارد. گردشگران 
می توانند در سوئیت های مجلل یا اتاق های دو تخته هتل زندیه 
در فضاهایی زیبا اقامتی لوکس را تجربه کنند. با اقامت در اتاق های 
لوکس هتل زندیه می توانید بعد از هر بار تمی��ز کردن اتاقتان، از 

دیزاین جدید رختخوابتان شگفت زده شوید.
 همچنین م��ی توانید در کنار البی در کافی ش��اپ هتل، با منویی 
متفاوت و نوشیدنی های سنتی و کاسیک از خود پذیرایی کرده 
و در رستوران سنتی اش با طراحی اصیل  و آرامش بخش، بهترین 

غذاهای سنتی را بچشید.
8-تهران؛ هتل هما

هتل پنج س��تاره همای تهران، برجی با ش��کوه در شمال خیابان 
اصلی ش��هر -ول��ی عصر- اس��ت که امکان دسترس��ی آس��ان به 
مراکز مهم اقتصادی، سیاس��ی، جاذبه های فرهنگ��ی، تاریخی و 
شاهراه های اصلی شهر را فراهم می سازد. طراحی و چیدمان هتل 
همراه با مجلل تری��ن مبلمان و تجهیزات برگرفت��ه از نفیس ترین 
هنرها، شایس��ته ترین فضا و مکان را برای برگ��زاری کنفرانس ها، 

گردهمایی ها و جشن ها به شما ارائه می نماید.
 درتمامی 173 اتاق و سوئیت مجلل هتل که هر یک چشم اندازی 
از رش��ته کوه های البرز، ش��هر تهران و باغ رویایی هتل را در خود 
 ج��ای داده ان��د، فضایی دلپذی��ر و مطبوع برای آس��ودگی ش��ما 
مهیا شده است. در رستوران های هتل نیز می توانید انواع غذاهای 
بین المللی را با طعم های مختلف تجربه کنید و در مدت اقامت خود، 
از ماس��اژهای درمانی و آرامبخش این هتل که زبانزد شهر است، 

استفاده کرده و خستگی ماه ها را از تن بزدایید.

اقامتگاه های بوم گردی؛
 نماد گردشگری حالل

دوربین ها، روی مجموعه جهانی 
»کاخ گلستان« زوم شدند
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گردشگری

ایرانگردی

در تب و تاب برجا مانده از یورو 2016 این سوال ایجاد می شود که چرا یک 
کشور، برگزاری چنین تورنمنت هایی را بر عهده می گیرد و با تمام قدرت 
سعی در برگزاری هر چه بهتر و ش��کوهمندترش دارد؟ در نگاه نخست، 
آنچه قابل توجه است، هزینه های بسیار باالی برگزاری چنین رویدادهایی 
اس��ت؛هزینه هایی که به ارقام چندصد میلیون یورویی می رسند. اما در 
مرکز تفکر چنین پدیده هایی، یک اصل گردشگری نهفته است؛ اصلی به 
نام گردشگری ورزشی که به عنوان یکی از شاخه های مهم صنعت توریسم، 

روز به روز بر اهمیتش افزوده می شود.
اما توریسم ورزشی در ایران چه جایگاهی دارد و اصوال چقدر جدی است؟ 
وقتی به تقسیم بندی س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری از توریسم 

نگاه می کنیم، گردش��گری ورزشی هم جایگاه مش��خصی دارد؛ اما 
سوالی که مطرح می شود، این است که جایگاه اقتصادی این شاخه 

گردشگری چه وضعیتی دارد؟
در این ارتباط، س��عید افشاری، مس��ئول کمیته آموزش و 

فناوری اطاعات انجمن گردش��گری ورزشی ایران، 
در پاسخ به این پرسش که گردشگری ورزشی، چه 

جایگاهی در گردشگری ایران و نگاه مسئوالن دارد، 
می گوید: گردش��گری ورزشی، جدی اس��ت و درآمدزا؛ 
اما نه در نگاه مسئوالن کش��ور ما. ما هنوز هم برای برگزاری یک 
 پیاده روی س��اده در کویر، باید از چندین نهاد و دس��تگاه و ارگان 
مجوز بگیریم که در نهایت هم لغو می شود؛ در حالی که در سایر کشورها، 
حتی پیاده روی ها هم اسپانس��رهای مالی بزرگ دارند و عواید اقتصادی 

فراوانی نصیب دست اندرکاران و جامعه محلی می کنند.
افشاری اضافه می کند: جنگل، دریا، کویر، جاده، رودخانه، کوه و... همگی 
زیرساخت های طبیعی برای جذب گردشگران ورزشی به ایران هستند؛ 
اما قوانین دس��ت وپا گیر و خس��ته کننده، مانع رش��د این شاخه پول ساز 

گردشگری است.
یوروتوریسم و اقتصاد کشورها

گردشگری به طور کلی در برنامه های توسعه ای دولت، جایگاه مهمی به 
خود اختصاص داده است؛ اما به نظر می رسد که ایران هنوز در ابتدای 
راه رونق این ش��اخه مهم اقتصادی قرار دارد. مسائل زیادی هم در این 
میان دخیل هس��تند: از محدودیت های فرهنگی و نبود ظرفیت های 
زیرساختی گرفته تا مشخص نبودن نهادهای تصمیم گیری. اداره ای، 
مجوزی را صادر می کند و ارگانی دیگر آن را لغو. در این س��ردرگمی، 
برگزارکنندگان رویداد می مانند و ضررهای مالی و... . براساس گزارش 

ش��بکه تلویزیونی فرانس بیس��ت و چهار، با وجود هزینه سنگین تامین 
امنیت در مسابقات فوتبال یورو 2016، درآمد زیادی از این رویداد ورزشی 

به فرانسه و یوفا خواهد رسید.
برگزاری این مس��ابقات برای یوفا 650میلیون یورو هزین��ه در بر دارد و 
فرانسه نیز برای برگزاری این مسابقات، یک میلیارد و 940 میلیون یورو 
هزینه می کند. این بودجه برای نوسازی اس��تادیوم های ورزشی و بهبود 
زیرساخت ها و همچنین تامین امنیت صرف می شود. بودجه ای که برای 
تأمین امنیت در نظر گرفته می ش��ود، با توجه به تهدیدهای تروریستی، 
افزایش شدیدی داشته است؛ در اصل 24میلیون یورو از این بودجه، صرف 
تامین امنیت مسابقات خواهد شد و در کل برگزاری مسابقات یورو 2016، 
2 میلیارد یورو هزین��ه در بر دارد؛ اما این هزین��ه از چه راهی برمی گردد 
و این برگشت س��رمایه به چه صورت خواهد بود؟ پاس��خ دادن به چنین 
سوالی، خیلی سخت نیس��ت؛ چون یوفا از اعطای حق پخش تلویزیونی، 
اسپانس��رینگ و فروش بلیت، ایج��اد درآمد می کند و از این مس��ابقات، 

درآمدی 2میلیارد یورویی خواهد داشت.
گردشگری به طور کلی در برنامه های توس��عه ای دولت جایگاه مهمی به 
خود اختصاص داده است؛ اما به نظر می رسد که ایران هنوز در ابتدای راه 
رونق این ش��اخه مهم اقتصادی قرار دارد. مسائل زیادی هم در این میان 

دخیل هستند.

چرا کشورهای اروپایی، میزبانی مسابقات ورزشی را برعهده می گیرند؟ 

فرانسه 2 میلیارد یورو به جیب زد

بهترین هتل های ایران،  برای سفرهای تابستانی شما 

دلفیناریوم برج میاد، نخس��تین دلفیناریوم غیر س��احلی در خاورمیانه و 
مرتفع تری��ن دلفیناریوم جه��ان، دارای با تجربه ترین مربی��ان خاورمیانه 
در حد استاندارد های بین المللی است. در حال حاضر در این پارک، چهار 
ش��یر دریایی زندگی می کنند که از کشورهای اس��پانیا، هلند و آمریکای 
جنوبی آورده شده و توسط بهترین مربیان خاورمیانه آموزش دیده اند. این 
 شیرهای دریایی، با انجام حرکات آکروباتیک، گردشگران را به بازدید از آن

تشویق می کنند. این مکان سه هزار و 200 متر مربع وسعت دارد و ظرفیت 
پذیرایی از بازدیدکنندگان، روزانه در هر س��انس به 1200 نفر می رس��د. 
شیرهای دریایی، برای گرفتن عکس یادگاری، کشیدن نقاشی و نواختن ساز 
دهنی، آموزش ویژه دیده اند. پارک دلفین های برج میاد تهران، از طریق 
تکنولوژی شبیه سازی شده آب اقیانوس، قابلیت نگهداری انواع پستانداران 

دریایی را در پایتخت ایران فراهم کرده است.

پارک دلفین های تهران )دلفیناریوم برج میالد(
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خبراخبار

س��یدجالل عمرانی گفت: در س��ال جاری 60میلیارد ریال برای 
س��اماندهی انهار و مادی های مناطق 15 گانه در نظر گرفته شده 
است. رییس اداره انهار و مادي هاي شهرداري اصفهان با بیان اینکه 
به خیابان های در جوار مادی ها و انهار به عنوان پارک های خطی 
می نگریم خاطر نش��ان کرد: بدنه س��ازی، ایجاد مبلمان شهری 
مناسب، فضای س��بز و نورپردازی های متنوع و همگام با معماری 

ایرانی اسالمی در دستور کار است.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بودجه ای��ن نه��اد به ط��ور س��الیانه
  تعیین می ش��ود افزود: امس��ال با افزایش 15 درص��دی بودجه

 روبرو بوده ایم که امیدواریم به احیای هرچه بهتر و بیش��تر فضای 
سبز و زیبنده شدن محیط شهری منجر شود. 

معاون امور مش��ارکت های مردمی بهزیس��تی اصفه��ان با انتقاد 
از عدم توجه دس��تگاه های دولتی به اس��تخدام معلوالن در س��ه 
درصد از ظرفیت های شغلی، گفت: درسال گذشته تنها ۲ معلول 
 استخدام شدند. علی اصغر شاهزیدی در حاشیه بازدید جمعی از

 اصحاب رسانه از خانه نوزادان و نونهاالن نرجس اصفهان با اشاره به 
اینکه در استان اصفهان 50 دفتر مشارکت های مردمی بهزیستی 
فعال است، اظهار داشت: این دفاتر در زمینه توان بخشی، اشتغال، 
 مس��کن، خدمات اجتماعی و پیش��گیرانه خدماتی را به معلوالن 
ارائه می دهند و از س��ویی آم��اده جذب مش��ارکت های مردمی و 
خیرین نیز هستند. وی با بیان اینکه در سال گذشته در سطح استان 
اصفهان ۴۹ میلیارد تومان اعتبار از محل مشارکت های مردمی برای 
کمک به مددجویان هزینه شده است، اضافه کرد: این مشارکت ها 
به صورت ارائه خدمات، نقدی و غیر نقدی بوده است.    معاون امور 
مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی استان اصفهان در ادامه با 
بیان اینکه در سال گذشته تسهیالت قابل توجهی به ایجاد اشتغال 
مددجویان تخصیص یافته اس��ت، اضافه کرد: از این رو در س��ال 
گذشته بالغ بر ۴۸ میلیارد تومان تسهیالت بانکی قرض الحسنه ای 
به پنج هزار و 5۳۴ نفر از معلولین و مددجویان پرداخت شد درحالی 
که سقف این تسهیالت 15 میلیون تومان بوده است. وی در ادامه با 
انتقاد از عدم توجه دستگاه ها و نهادهای دولتی به  استخدام معلوالن 
در سه درصد از ظرفیت های شغلی گفت: این در حالی است که در 

سال گذشته تنها ۲ نفر از معلوالن استخدام شدند.

رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
گفت: بیش از ۴0 هزار ماموریت اورژانس پیش بیمارستانی 
در سه ماهه اول سال ۹5 داشتیم که نسبت به سال گذشته 

سه درصد افزایش داشته است.
غفور راستین ، با اشاره به افزایش سه درصدی ماموریت های 
 اورژان��س پیش بیمارس��تانی در س��ه ماهه اول س��ال ۹5

 اظه��ار ک��رد: مجم��وع کل ماموریت ه��ای اورژان��س  
پیش   بیمارس��تانی در سه ماهه نخست امس��ال ۴0 هزار و 
17۸ ماموریت بوده که نسبت به ۳۸ هزار و ۸۹0 ماموریت 
مدت مشابه س��ال گذشته با افزایش س��ه درصدی همراه 

بوده است.
وی در ادام��ه تع��داد کل ماموریت ه��ای تصادف��ی   
پیش بیمارستانی اورژانس در س��ال ۹۴ را 5۲ هزار و 707 
ماموریت بیان کرد و گفت: در س��ه ماهه اول س��ال جاری 
شاهد افزایش ۴ درصدی این نوع از ماموریت های اورژانس 
بودیم به طوری که تعداد آنه��ا از 1۲ هزار و 71۳ ماموریت 
سال گذش��ته به 1۳ هزار و ۲۳۲ ماموریت در سال جاری 
رسیده اس��ت. رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
اس��تان اصفهان تعداد احیاهای موفق ص��ورت گرفته در 
اورژانس پیش بیمارس��تانی در س��ه ماهه اول سال ۹5 را 
 ۳0 مورد عن��وان کرد و بیان داش��ت: از بی��ن 10۲ مورد 
احیا ی موفق در سال ۹۴، 1۳ مورد مربوط به سه ماهه اول 

آن می شود که نشانگر روند افزایشی است.
غفور راس��تین درباره زمان رس��یدن نیروهای امدادی به 
محل حادثه در س��ال ۹۴ عنوان کرد: در س��ال گذش��ته، 
میانگین زمان رس��یدن اورژانس به مح��ل حادثه در 6۳ 
درصد از ماموریت های شهرستان اصفهان کمتر از ۸ دقیقه 
بوده اس��ت. وی ادامه داد: در ۹0 درص��د از ماموریت های 
شهرستان ها نیز میانگین رسیدن اورژانس به محل حادثه 

کمتر از ۸ دقیقه بوده است.
 رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان 
زمان رس��یدن اورژانس به محل حادث��ه در ماموریت های 
 ج��اده ای را در ۸5 درص��د از م��وارد کمت��ر از 15 دقیقه

 عنوان کرد و افزود: در س��ه ماهه نخس��ت سال جاری 1۲ 
ماموریت اورژانس هوایی داشته ایم که این میزان نسبت به 
سه ماهه اول سال گذشته با کاهش ۴5 درصدی همراه بوده 
اس��ت. وی با بیان اینکه در ماموریت های اورژانس هوایی 
امس��ال ۲5 بیمار به صورت هوایی منتقل شده اند تصریح 
کرد: اورژانس استان اصفهان دارای 1۲5 پایگاه است که از 
این میزان 60 پایگاه، شهری و 6۳ پایگاه دیگر آن مربوط به 

مراکز جاده ای است.

رییس اداره انهار و مادی های شهرداری اصفهان خبرداد:

اختصاص 60 میلیارد ریال اعتبار 
برای ساماندهی مادی ها

معاون امورمشارکت های مردمی بهزیستی استان اصفهان 
مطرح کرد:

استخدام فقط ۲معلول
 در ادارات دولتی

رییس اورژانس اصفهان خبر داد:

کاهش 45 درصدی اورژانس هوایی

فرمان��ده نی��روی انتظامی اس��تان اصفه��ان گفت: اس��تفاده از 
سیس��تم های هوش��مند در گلوگاه های ایس��ت و بازرس��ی این 
فرماندهی برای مقابله با هرگونه ورود مواد مخدر و کاالی قاچاق 

به استان در دستور کار ویژه قرار گرفته است.
س��ردار عبدالرض��ا آقاخان��ی اظه��ار ک��رد: امس��ال 6 موضوع 
 به عنوان ماموریت ویژه س��ال ۹5 به فرماندهی انتظامی اس��تان

 ابالغ شده اس��ت که در این زمینه پلیس استان نیز اقدامات خود 
را ب��ر روی این ماموریت ها ک��ه از دغدغه های مردم نیز هس��ت، 

متمرکز خواهد کرد.
وی افزود: ماموریت اول، موضوع مواد مخدر اس��ت که درزمینه 
برخورد با باندها و شبکه های قاچاق مواد مخدر، توزیع کنندگان 
خرد و همچنین جمع آوری معتادان ولگرد، پلیس استان با شتاب 

بیشتری نسبت به سال قبل عمل خواهد کرد.
فرمانده نیروی انتظامی اس��تان اصفهان دومی��ن ماموریت ویژه 
 ناجا در س��ال جاری را ارتقای امنیت اخالقی و اجتماعی جامعه 
 عن��وان ک��رد و گف��ت: ای��ن ماموری��ت در قال��ب برخ��ورد با 
بد پوششی، سگ گردانی، مزاحمان نوامیس و اراذل  و اوباش است. 
پلیس اصفهان اقدامات خود را در این زمینه از اول خردادماه آغاز 

کرده است که البته  استمرار داشته  و تقویت نیز خواهد شد.
س��ردار آقاخانی با بی��ان اینکه قاچ��اق کاال به نوع��ی در اقتصاد 
مقاومتی، اخالل ایجاد می کند ماموریت س��وم نیروی انتظامی 
استان را مقابله با قاچاق کاال و ارز عنوان کرد و گفت: این ماموریت 
به طور خ��اص و ویژه در دس��تور کار فرماندهی انتظامی اس��ت 
و امس��ال نیز بیش��ترین برخورد با ورود کاالی قاچاق نسبت به 

سال های قبل توسط پلیس اصفهان صورت گرفت.
وی پیش��گیری و مقابله با س��رقت، کش��ف سریع س��رقت ها و 
دست یابی مال باختگان به اموال مسروقه، کاهش تصادفات درون 
و برون شهری و رسیدن به شاخص 10 درصدی کاهش تصادفات 
فوتی و همچنین ارتقای توان آموزشی و مهارتی کارکنان پلیس 
را به عنوان دیگر ماموریت های ویژه این فرماندهی در س��ال ۹5 

عنوان کرد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به سفر جانشین فرمانده 
نیروی انتظامی و هیئت هم��راه به اصفهان گفت: در این س��فر 
موضوع تجهیز، تکمیل و تقویت گلوگاه های ایس��ت و بازرس��ی 
پلیس استان، هوشمند سازی، اس��تفاده از سیستم های مکانیزه 
و تقویت پش��تیبانی رده های انتظامی و نیروی انسانی در دستور 
 کار قرار گرف��ت تا ورود هرگون��ه کاالی قاچ��اق و محموله های 

مواد مخدر به استان برای قاچاقچیان سخت تر شود. 
وی اس��تفاده از سیس��تم های هوش��مند و تجهی��زات مکانیزه 
برای اج��رای بهتر ماموریت ه��ا و کنترل جرائ��م و مجرمان را از 

 اقدامات این پلیس اظهار کرد و افزود: پلی��س اصفهان به دنبال 
هوشمند شدن و استفاده از سیستم های مکانیزه و پایش تصویری 
برای انجام ماموریت های خود است و در آینده ای نزدیک 60 تا 70 
درصد ماموریت های پلیس استان از طریق سیستم های مکانیزه 
انجام خواهد شد. س��ردار آقاخانی بابیان این که امروزه استفاده 
از پایش تصویری برای کنترل جرائم در تم��ام مراکزپلیس  دنیا 
مورداس��تفاده قرار می گیرد، اظهار کرد: هوش��مند شدن پلیس 
باعث سرعت بخشیدن و افزایش کیفیت ماموریت ها و درنتیجه 
پاسخ به مطالبات مردم در کمترین زمان ممکن و ارتقای احساس 

امنیت خواهد شد.

مدتی است که بحث پیاده راه ش��دن خیابان چهارباغ عباسی، 
قوت گرفته و مس��ئوالن ش��هر از اقدام جدید برای جلوگیری 
 از ت��ردد خودروه��ا در روزه��ای س��ه ش��نبه در ای��ن خیابان 
خبر می دهند. اقدام��ی که می تواند آغاز ی��ک رویداد موثر در 
کاهش ترافیک، آلودگی و حفظ آثار تاریخی در قلب این ش��هر 
باشد. براس��اس این رویداد بزرگ، روزهای س��ه شنبه خیابان 
چهارباغ اصفهان نفس تازه ای خواهد کشید و هر کس قصد تردد 
در این خیابان دارد، پیاده روی و یا نهایتا استفاده از دوچرخه را 

باید توفیق اجباری امور روزانه خود قرار دهد.
  ماجرا از کجا شروع شد؟

طرح پیاده رو ش��دن خیابان چهارباغ عباسی اصفهان در اواخر 
دهه 70 مطرح و پس از تایید یونس��کو برای اجرا به استانداری 
اصفهان ارسال شد. حاال با گذش��ت بیش از یک دهه از تصویب 
این طرح، هن��وز اقدام جدی برای اجرای طرح پیاده رو س��ازی 
خیابان چهارباغ عباسی انجام نشده است و به تازگی خبرهایی 
از پیاده راه شدن آن به گوش می رسد. ناگفته نماند، مسئوالن 
شهری اصفهان بر این باورند، این طرح نه تنها در ایجاد انضباط 
فیزیکی در محیط شهر اثرگذار اس��ت، بلکه عالوه بر آن تامین 
روانی شهروندان و تبعات بسیار مثبت اجتماعی را در یک فرآیند 
 فرهنگی دوسویه و غیر مستقیم برای ایجاد رفتارهای منضبط و 
واکنش های مسئوالنه در قبال حفظ و پاسداری محیط به دنبال 
خواهد داشت . از این رو سال هاست که مسئوالن از مناسب سازی 

خیابان های اطراف چهارباغ عباس��ی برای پیاده روس��ازی این 
خیابان و اینکه با اتمام پروژه خیابان باغ گلدس��ته، دستیابی به 
پیاده راه ش��دن چهارباغ، امکان پذیر و محور چهارباغ به عنوان 
گنجینه ای برای اصفهان حفظ می ش��ود، س��خن می گویند. 
در حالی که کارشناس��ان معتقدند این طرح برای عملی شدن 
 نیاز به پیگیری  های جدی تری دارد. کارشناس��ان می گویند: 
هر چن��د در ط��رح تفصیلی ش��هر اصفهان محدودی��ت تردد 
 خودرو در خیابان چهارباغ عباس��ی پیش بینی شده است، اما 
پی��اده راه ش��دن بخ��ش های��ی از مح��ور تاریخ��ی فرهنگی 
اصفهان)حد فاصل میدان امام حسین و میدان انقالب(نیازمند 

انتخاب یک مسیر جایگزین است.
  خبرهایی جدید از پیاده راه شدن چهارباغ

طبق آخرین اخبار و توضیحات اعالم ش��ده از سوی مسئوالن ، 
قرار بود از سه شنبه این هفته؛ یعنی دقیقا از روز گذشته، طرح 
پیاده راه سازی خیابان چهارباغ در اصفهان اجرایی شود، اما در 
آخرین پیگیری های انجام ش��ده معاون حمل و نقل و ترافیک 
ش��هرداری اصفهان اعالم کرد که خیابان چهارباغ عباس��ی در 
روزهای سه شنبه و از ساعت 16 تا ۲۲ پیاده راه می شود اما زمان 
قطعی اجرای آن، هنوز مشخص نیس��ت و احتمال می رود در 
یکی دو هفته آینده، این طرح با دستور نهایی شهردار اصفهان 

به اجرا دربیاید.
علیرضا صلواتی می گوید: شهروندان می توانند در این ساعت ها 

از برنامه های در نظر گرفته شده فرهنگی و آموزشی که توسط 
سازمان های مختلف شهرداری و همچنین دیگر نهادها اجرایی 
می شود، استفاده کنند، از طرفی ذکر این نکته ضروری به نظر 
می رس��د که هدف ما صرفا اس��تفاده از دوچرخه نیس��ت و در 
 اجرای این طرح هنرمندان و افراد بنام شهر اصفهان، مردم را در 
پیاده روی همراهی خواهند کرد و استفاده از وسایل نقلیه پاک، 

هدف اصلی اجرای این طرح است.
    نگاهی به نتایج مثبت اجرای طرح

ش��اید در وهله اول برخی افراد از عدم ت��ردد خودرو در خیابان 
چهارباغ به ش��دت معترض بوده و خواس��تار ادامه روند عادی 
ش��رایط باش��ند، اما نباید فراموش کرد که هر اق��دام بزرگ و 
 اصولی در ابتدای راه با س��نگ اندازی و مخالف��ت های زیادی

 روبه رو می ش��ودکه در ادامه مس��یر کمرنگ تر خواهد ش��د. 
 نمونه بارز آن، اجرای طرح اتوبوس های تن��درو )بی آر تی( در 
خیابان های اصلی ش��هر، ممنوعیت تردد خودروها در میدان 
امام، اجرای طرح زوج و فرد در خیابان های مرکزی ش��هر و ... 
اس��ت که این روزها به عادی ترین ش��رایط ترافیکی شهر بین 
شهروندان مبدل ش��ده و البته تاثیر بسزایی در کنترل ترافیک 
به همراه داشته است. امید است اجرای طرحی که به سبب آن 
 روزهای سه ش��نبه خیابان چهارباغ اصفهان ب��ه روی خودروها

 بسته می شود، بتواند گام موثری برای پیشبرد هرچه بهتر این 
طرح برای کنترل ترافیک در نقاط مرکزی شهر باشد. 

مدیرکل اداره آموزش وپرورش استان اصفهان گفت: در همه مقاطع کمبود فضای 
آموزشی وجود دارد و به طورکلی حدود یک سوم فضاهای آموزشی استان اصفهان 

نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارند.
 محمدحس��ن قائدی ها در خصوص متفاوت بودن ش��هریه های برخی از مدارس، 
اظهار کرد: میزان ش��هریه مدارس با توجه به اساس��نامه و آیین نامه نوع مدرسه 
مشخص می شود و به عنوان  مثال مدارس استعدادهای درخشان، هیئت  امنایی، 

شاهد و نمونه دولتی هرکدام دستورالعمل و شهریه های خودشان را دارند.
وی افزود: باید نوع ش��هریه ها به دلیل متنوع بودن مدارس، در هر مدرسه تفاوت 
داشته باشد. به طور مثال شهریه مدارسی که برای بزرگساالن و شبانه است با مدارس 

روزانه  نمی تواند یکسان باشد.

مدی��رکل اداره آموزش وپرورش اس��تان اصفه��ان در خصوص ش��هریه مدارس 
غیردولتی تاکید کرد: مدارس غیردولتی با توجه به وضعیتشان میزان شهریه را به 
شورای نظارت بر این مدارس پیشنهاد می دهند که با توجه به موقعیت، جنسیت، 
دوره تحصیلی و خدمات فوق برنامه، میزان شهریه ها را با دیگر مدارس غیردولتی 

متفاوت می سازد.
قائدی ها در خصوص نسبت دانش آموزان و کمبود مدارس در استان اصفهان گفت: 
در بعضی از مناطق اس��تان اصفهان با کمبود فضای آموزشی مواجهیم و حتی در 

ناحیه ۲ شهر اصفهان هم این مشکل وجود دارد.
وی ادامه داد: در بسیاری از شهرستان ها ازجمله شهرستان های نجف آباد و فالورجان 
به طور جدی با مشکل کمبود فضاهای آموزشی مواجه هستیم و بخشی از این کمبود 

را در حال حاضر مجمع خیرین جبران می کنند.
مدیرکل اداره آموزش وپرورش اس��تان اصفهان خاطرنش��ان کرد: در همه مقاطع 
کمبود فضای آموزشی وجود دارد و به طورکلی حدود یک سوم فضاهای آموزشی 

استان اصفهان نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارند.
وی با اشاره به نوسازی مدارس قدیمی و تاسیس مدارس جدید بیان کرد: این بحث 
مربوط به اداره کل نوسازی مدارس است و دیگر به آموزش وپرورش ارتباطی ندارد 

اما آنها نیز سعی دارند با تمام تالش، مدارس جدیدی را برای استان فراهم  کنند.
قائدی ها در رابطه با سرانه امکانات به ازای هر دانش آموز عنوان کرد: به اندازه ای که 
تهران اختصاص دهد ما امکانات را در اختیار مدارس قرار می دهیم چنانچه  در سال 
تحصیلی گذشته ۲ بار سرانه امکانات را در استان اصفهان قرار دادند که در هر بار 
مدارس مرفه جدا شده و به مدارس محروم، دورافتاده و روستایی در استان اصفهان 

این امکانات توزیع شد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی اس��تان اصفهان گفت: برگزاری 
مراسم گرامیداشت ائمه بقیع )ع(  امشب، همزمان با هشتم 

شوال در حسینیه بزرگ رضوی اصفهان برگزار می شود.
حجت االس��الم اروج��ی در جلس��ه برنامه ری��زی مراس��م 
گرامیداشت ائمه بقیع علیهم السالم ضمن اشاره به آیه ۳۲ 
ََّها ِمْن تَْقَوی الُْقُلوِب«  ِ َفإِن ْم َش��َعائَِر اللَّ سوره حج »َوَمْن یَُعظِّ
گفت: با توجه به تاکید رهبر معظ��م انقالب و مراجع تقلید 
مبنی بر رفع هرگونه آس��یب و انحراف از مجالس و مراسم 
برگزارش��ده در مناس��بت های مذهبی به ویژه عزاداری ها، 
دیده بانان فرهنگی نظام اس��المی در ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی پس از ابالغ مصوبه 60۳، سازمان تبلیغات اسالمی 
را ملزم به تش��کیل ستاد س��اماندهی ش��ئون فرهنگی در 

مناسبت های مذهبی کردند.
وی افزود: با عنایت ب��ه مصوبه 60۳ ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی، سازمان تبلیغات اسالمی مس��ئولیت ساماندهی 
مراسم و مناس��بت های مذهبی را از حیث شئون فرهنگی 

بر عهده دارد.
اروجی ب��ا بی��ان اینکه در اس��تان اصفه��ان با بی��ش از 5 
هزار هیئ��ت مذهب��ی ثبت ش��ده، در طول س��ال چندین 
مراس��م مذهبی باش��کوه به نام اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم الس��الم برگزار می ش��ود، افزود: ازجمله این مراسم، 
بزرگداشت ائمه بقیع)ع( در روز هشتم شوال سالروز تخریب 
مرقدهای مطهر ائمه بقیع)ع( اس��ت که باهدف روشنگری 
و اع��الم برائ��ت از رفتار خصمان��ه تفکر وهاب��ی تکفیری و 

محکومیت این جنایت وحشیانه برگزار می شود.
مدیرکل اداره تبلیغات اسالمی اس��تان اصفهان ادامه داد: 
امس��ال نی��ز به منظورپرهی��ز از رفتارهای هنجارش��کن و 
خالف وحدت جهان اس��الم، مراس��می هرچه باش��کوه تر 
به صورت متمرکز و با دعوت ش��ورای هیئ��ت های مذهبی 
از امت شهیدپرور و با مش��ارکت عاش��قان ائمه بقیع)ع( و 
دل س��وختگان عصمت و طهارت امش��ب مصادف با هشتم 

شوال در حسینیه رضوی اصفهان برپا می شود. 
ای��ن مراس��م  بع��د از نم��از مغ��رب و عش��ا با س��خنرانی 
حجت االسالم مهدی دانشمند و مداحی آقایان سید مهدی 
میرداماد و س��ید رضا نریمانی در حس��ینیه بزرگ رضوی 

اصفهان برگزار می شود.

رییس مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل گفت: برنامه »اصفهان در روایت« 
از سوی مرکز اصفهان شناس��ی و خانه ملل به بررسی روایت شهری در آثار 

هنرمندان درحوزه های مختلف می پردازد.
حمید فرهمند با بیان این مطلب اظهار داش��ت: این برنامه با هدف روایت و 
شناخت شهر از منظر سینما، ادبیات، فلس��فه و معماری در دوران معاصر و 

پیش رو برنامه ریزی شده است.
وی تصریح داش��ت: برنامه »اصفهان در روایت« با حضور اس��اتید معتبر و 
صاحب نام کش��ور در حوزه های گوناگون به بررس��ی روایت شهری در آثار 

هنرمندان مختلف می پردازد.
رییس مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل افزود: اولین فصل از این برنامه به 
نقش شهر  در روایت آثار سینمای مستند اصفهان، از ابتدا تاکنون اختصاص 
دارد ک��ه در قال��ب نشس��تی دو روزه با حضور بزرگان س��ینمای مس��تند 
 ایران همچون محمد تهامی ن��ژاد، پیروز کالنت��ری و همچنین چهره های 
شناخته شده در حوزه روایت و جامعه شناسی شهری همچون علی خدایی 

و پوریا جهانشاد، برگزار می  شود.
رییس مرکز اصفهان شناس��ی و خانه ملل تصریح کرد: شناخت مولفه های 
شهر و نمود آن در فیلم های ساخته شده در اصفهان از دیگر اهداف برگزاری 
این نشس��ت بوده که در قالب میزگردهای مختلف درباره ش��هر و سینما و 
تاثیرات متقابل این دو بر یکدیگر، همراه با نمایش آثار مس��تند دیده نشده 
اصفهان که در آرش��یو فیلم خانه ملی ایران نگهداری می شده است، برگزار 

خواهد شد.
وی تاکی��د ک��رد: این نشس��ت از س��وی مرکز اصفه��ان شناس��ی و خانه 

ملل وابس��ته به س��ازمان فرهنگی تفریحی ش��هرداری اصفهان، با حضور 
فع��االن و هنرمندان برجس��ته عرص��ه س��ینما، ادبیات، جامعه شناس��ی 
و عالقه من��دان ب��ه موضوعات ش��هری و اصفه��ان شناس��ی روزهای ۲۴ 
و ۲5 تیرم��اه از س��اعت 16:۳0 ت��ا ۲1 در س��الن همایش ه��ای کتابخانه 
مرکزی واق��ع در خیاب��ان باغ گلدس��ته برگزار می  ش��ود. ش��رکت فوالد 
 مبارکه اصفهان و انجمن مس��تند س��ازان س��ینمای ایران از حامیان این

 برنامه هستند.
گفتنی اس��ت؛ ش��رکت در نشس��ت »اصفهان در روایت« برای عموم آزاد 
 و رایگان ب��وده و به ش��رکت کنندگان م��درک معتبر حض��ور در همایش

 ارائه می شود.

مدیرکل آموزش وپرورش اصفهان:

یک سوم فضاهای آموزشی استان اصفهان نیاز به بازسازی دارند

مدیرکل اداره تبلیغات استان اصفهان خبر داد:

برگزاری مراسم گرامیداشت ائمه بقیع )ع( در اصفهان

رییس مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل:

»اصفهان در روایت« به روایت شهری در آثار هنرمندان می پردازد

فرمانده نیروی انتظامی استان از اولویت های ماموریت های ویژه ناجا گفت؛

مواد مخـدر و بدپوششـی

اتفاقی که به زودی در شهر رخ خواهد داد

۲ چرخـه، 3 شنبـه ، 4 بـاغ ...
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سازمان لیگ و مشکالت پیش رو
سرپرست سازمان لیگ فوتبال معرفی شد تا در آستانه فصل جدید 
فوتبال ایران مهم ترین نهاد برگزار کننده مسابقات لیگ، بالتکلیف 
نماند؛ هر چند بالتکلیفی س��ازمان فوتبال ایران به نداشتن رییس 

محدود نمی شود. 
فوتب��ال در دنیای ام��روز پدی��ده ای پویاس��ت و هر س��ال دچار 
تغییرات��ی می ش��ود که ه��م ب��ه جذابیتش اف��زوده ش��ود و هم 
 به دنب��ال آن درآمدهای بیش��تری ب��ه جیب دس��ت اندرکارانش 

ریخته شود.
 این تغییرات بیشتر در قوانین و شیوه برگزاری مسابقات ایجاد و به 

تمام فدراسیون های عضو ابالغ می شود.
فصل فوتبالی جدید در ایران آغاز شده و تیم های باشگاهی در حال 
 آماده سازی خود برای ش��روعی پرقدرت هس��تند و تیم  ملی هم 
کم کم آماده می شود که حساس ترین و مهم ترین بازی های سال را 
انجام دهد. در چنین فضایی هیچ کس به فکر بررسی قوانین جدید 
فوتبال نیست یا دس��ت کم، اهمیتی برای مطرح یا منتشر کردن 

آنها قائل نیست. 
در تمام جامعه فوتبال ش��اید به تعداد کمتر ازانگشتان یک دست 
افرادی باشند که تغییرات جدید فوتبال را فهمیده اند و اصرار دارند 
 که این قوانین س��ریع تر ترجمه ش��ود و در اختی��ار اهالی فوتبال

قرار گیرد.
فدراس��یون فوتبال چند ماه اس��ت که تغییرات اساس��ی در کادر 
مدیریتی اش را پش��ت س��ر گذاش��ته و هنوز درگیر و دار تشکیل 

کمیته ها و انتخاب ارکان سازمانی است.
  یکی از بخش ها، کمیته  حقوقی و تدوین مقررات اس��ت که هنوز

 آن طور که باید فعالیتش را شروع نکرده است. 
 این کمیته  در کنار مجموعه س��ازمان لیگ و فدراس��یون فوتبال 
 باید قب��ل از آنکه مس��ابقات فوتب��ال در ای��ران آغاز ش��ود، تمام 
 جزیی��ات قوانی��ن و مق��ررات حاکم ب��ر فوتب��ال را – چ��ه دچار 
تغییر شده باشد و چه نش��ده باش��د – در اختیار مجموعه فوتبال 

قرار دهد.
در کنار این امرمهم، مس��ئله با اهمیت دیگ��ری هم وجود دارد که 
اکنون باید درباره اش بحث ش��ود چون فردا دیر اس��ت. لیگ برتر 
فوتبال ایران چند هفته  دیگر آغاز می ش��ود، ولی هنوز تکلیف حق 
پخش تلویزیونی مس��ابقات که مهم ترین مسئله موجود در فوتبال 

ایران است روشن نشده است.
در تم��ام لیگ های معتبر جه��ان، حق پخش به عن��وان یک اصل 
اساسی پذیرفته شده و قرارداد حق پخش تلویزیونی برای چند سال 
آینده مشخص است، ولی در ایران هنوز اهمیتش برای صدا و سیما 
روشن نیست و فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ هم قدرت کافی یا 

ابزار الزم را برای گرفتن این حق در اختیار ندارند.
  س��ازمان لیگ در ش��روع فصل جدید اگ��ر همین دو مس��ئله را 
روشن کند، قدم های بزرگی برداش��ته و از بروز مشکالت فراوانی 

پیشگیری خواهد کرد.

درحاشیه
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فوتبال جهان

ادعای عجیب باشگاه رئال مادرید؛

 کریس رونالدو به سوپرجام اروپا 
می رسد

ستاره اتلتیکو
 زیر ذره بین گواردیوال

اولتیماتوم آرسن ونگر
 به تیه ری آنری

ژیرو پیشکش توپچی ها 
برای جذب هیگواین

 چالش جدید ساخو برای 
تبرئه شدن از اتهام دوپینگ

س��تاره مصدوم رئال مادرید از دید کادر پزش��کی این باشگاه مشکل 
حادی ندارد و می تواند به سوپرجام اروپا برسد.

در حالی که منابع خبری پرتغالی بر آسیب جدی کریستیانو رونالدو 
تاکید دارن��د و مطمئن هس��تند ک��ه او حداقل به 6 ماه اس��تراحت 
 نی��از دارد، مناب��ع مادری��دی مصدومی��ت او را ج��دی نمی دانن��د

و از قول روابط عمومی باش��گاه رئال مادرید می نویس��ند: کریس به 
سوپرجام اروپا می رسد.

 

سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی در نظر دارد »لوکاس هرناندس« از تیم 
اتلتیکوی مادرید را به خدمت بگیرد.

»پپ گواردیوال« که از زمان حضورش در تیم لیگ برتری چهار بازیکن جدید 
را به خدمت گرفته اس��ت، اکنون بر روی جذب مدافع اتلتیکوی مادرید نظر 

دارد.
بند آزادسازی هرناندس ۲۰ میلیون پوند است که همین امر کار انتقال این 
بازیکن را دشوار می کند. این بازیکن مورد توجه باشگاه های بایرن مونیخ و 

پاری سن  ژرمن هم هست.
این مدافع ۲۰ ساله فصل گذشته فقط ۱6 بار برای اتلتیکو به میدان رفت که 

چهار بار آن مربوط به رقابت های لیگ قهرمان اروپا بود. 
هرناندس سه بار در تیم زیر ۲۰ سال فرانسه به میدان رفته است ضمن اینکه 
سابقه حضور ۱۳ بازی برای تیم زیر ۱۹ سال فرانس��ه نیز در کارنامه اش به 

چشم می خورد.

سرمربی تیم فوتبال آرس��نال برای حضور »تیه ری آنری« در امر مربی گری 
آکادمی باشگاه شرط تعیین کرده است.

مهاجم پیشین آرسنال که بزرگ ترین بازیکن تاریخ باشگاه لندنی به حساب 
 می آید، در حال حاضر به عنوان مفسر در شبکه اس��کای اسپورتس فعالیت 
می کند. »آرس��ن ونگر« گفته نیاز به حضور تمام وقت آنری در آکادمی دارد 

در حالی که کار در شبکه اسکای اسپورتس مانع  از انجام این امر می شود.
طبق اعالم دیلی میل، آنری در حال حاضر حقوق س��الیانه ۴ میلیون پوندی 
 از شبکه اس��کای اس��پورتس دریافت می کند با این حال س��رمربی آرسنال 
می خواهد آنری بیشتر درگیر تیم فوتبال پایه های آرسنال شود. ونگر 66 ساله 
همچنین بر این باور است آنری نمی تواند در طول هفته با باشگاه کار کند و در 

پایان هفته بازیکنان این تیم را نقد کند.  

مسئوالن باشگاه آرسنال برای جذب ستاره آرژانتینی ناپولی حاضرند 
مهاجم فرانسوی خود را تقدیم کنند.

بنا به گ��زارش رس��انه های ایتالیا مان��دن گونزال��و هیگواین مهاجم 
آرژانتینی در تیم ناپولی برای فصل آینده ضعیف است زیرا باشگاه های 

بزرگی حاضرند مبالغ نجومی در ازای او بپردازند.
شبکه مدیاست ایتالیا خبر داد: مسئوالن باشگاه آرسنال برای جذب 
هیگواین دست به اقدامی جدید زدند. آنها رسما پیشنهاد 6۰ میلیون 
یورویی به عالوه تقدیم ژیرو مهاجم فرانسوی شان را به باشگاه ناپولی 
دادند تا رضایت مس��ئوالن را کس��ب کنند.البته این تنها مش��تری 
هیگواین نیست- بلکه باشگاه پاری سن ژرمن نیز اعالم آمادگی خود 
را برای پرداخ��ت ۹۴ میلیون یورو برای جذب این س��تاره آرژانتینی 

بیان کرده است.

مدافع فرانس��وی تیم فوتب��ال لیورپول برای خالص ش��دن از ش��ر 
دردسرهای اس��تفاده از یک چربی س��وز ممنوعه، چالش جدیدی را 

پیش روی خود می بیند.
مامودو ساخو برای اثبات بی گناهی اش و تبرئه شدن از اتهام دوپینگ 
عمدی به خاطر مصرف یک چربی س��وز غیرمجاز، حاال باید مسئوالن 

آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ )وادا( را متقاعد کند.
اتحادیه فوتبال اروپ��ا )یوفا( هفته گذش��ته اعالم کرد که س��اخو از 
اتهام دوپینگ تبرئه شده است تا او از مجازات محرومیت چهار ماهه 
جان س��الم به در برد، اما وادا هنوز حاضر به پذیرش بی گناهی مدافع 

فرانسوی لیورپول نیست.
س��اخو پس از بازی لیورپ��ول براب��ر منچس��تریونایتد در لیگ اروپا 
 در تاری��خ ۱7 می، تس��ت دوپینگ داد ک��ه نتیجه آن تس��ت مثبت

 اعالم شد. او تا زمان رسیدگی به ادعایش در مورد مصرف چربی سوزی 
 که یک ماده ممنوعه در آن وجود داشت، هش��ت بازی بعد تیمش را

 از دست داد، اما در نهایت از سوی یوفا تبرئه شد. با این حال وادا هنوز 
در مورد بی گناهی او تردید دارد.به گزارش نشریه تلگراف انگلیس، وادا 

حتی ممکن است از حق خود برای رد حکم یوفا استفاده کند.

رییس هیئت کشتی اس��تان اصفهان گفت: قرار اس��ت در روز پایانی اردوی تیم 
ملی کش��تی فرنگی در اصفهان، مراسم بدرقه ملی پوش��ان را با حضور مسئوالن 

برگزار کنیم.
 محمد مجیری در م��ورد برگزاری اردوی تیم ملی کش��تی فرنگ��ی در اصفهان 
اظهار کرد: از ۳۱ تیرماه میزبان اردوی تیم ملی کش��تی فرنگی بزرگس��االن در  

اصفهان خواهیم بود و مهم بودن این رویداد به این دلیل است که قبل از المپیک 
ریو این آخرین اردوی تیم ملی است که در استان اصفهان برگزار خواهد شد و ما به 
مدت هشت روز کشتی گیران مختلف را با کادر فنی این تیم میزبانی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری چنین اردویی در این س��طح در درجه اول بحث تش��ویق خود ورزش��کاران المپیک است و 
هم اینکه مربیان و کش��تی گیران ما با تماشای این اردو بفهمند در س��طح جهانی چگونه باید کشتی گرفت و مربیان ما هم 
از تجربیات کادرفنی تیم ملی اس��تفاده کنند و با حضور نخبه های ورزشی در ش��هر اصفهان انگیزه ای برای بهتر کار کردن 

کشتی گیران اصفهانی ایجاد شود.

فرزاد مجی��دی در گفت وگویی اعالم کرد که فردی در باش��گاه اس��تقالل به عنوان 
مدیراجرایی باشگاه فعالیت می کرد که از سوی منصور پورحیدری و نصرا... عبداللهی 
لقب »عابر بانک« را گرفته بود. »مجید خدایی« سال گذشته با حکم بهرام افشارزاده 
به سمت مدیر اجرایی باشگاه استقالل انتخاب شد. این فرد در بیشتر تمرینات کنار 
تیم بود و در برخی سفرها هم اس��تقالل را همراهی کرد. او از دوستان فرزند یکی از 
مسئوالن نظام است و از این طریق توانست وارد باشگاه استقالل شود. خدایی تامین 
البسه استقالل را برعهده دارد و به دلیل ارتباط با بسیاری از شرکت های هواپیمایی، 
بلیت های سفر اس��تقالل به شهرس��تان ها را تهیه می کند. خدایی هم اکنون همراه 

استقالل به ارمنستان سفر کرده است.

بعد از خبر انصراف پرس��پولیس از حضور در جام شهدا همه نگاه ها به سمت دیگر 
تیم های حاضر در این مس��ابقات رفت. به خصوص تراکتورسازی و امیر قلعه نویی. 
 اما این تیم قرار نیس��ت از جام ش��هدا کنار بکش��د. قلعه نویی در ای��ن باره گفت:

» ما کاری نداریم که چه تیمی می ماند و چه تیمی از جام شهدا کنار می کشد. از روز 
اول حرف زده ایم و به احترام شهدا در جام می مانیم. خیلی از تیم ها دوست داشتند 
در این جام شرکت کنند و احتماال یکی از آنها جایگزین پرسپولیس می شود. بنده 
به دالیل آنها کاری ندارم  ولی از آنجایی که جایگاه ش��هدا از هر مسئله ای برای ما 
مهم تر است تحت هر شرایطی در جام شهدا بازی خواهیم کرد و حتی یک لحظه 

هم بحث کنار رفتن از این جام به ذهنمان خطور نکرده است«.

ولید اسماعیل مدافع ملی پوش لبنانی که س��ابقه بازی با پیراهن ذوب آهن را 
برای دو فصل دارد در اظهارات جدیدش اعالم کرد که دیگر برای بازی به ایران 
برنمی گردد. اسماعیل در مصاحبه با سایت الجدید اسپورت لبنان گفت: من به 
قراردادم با باشگاه النجمه ملتزم هستم و دیگر قصد بازگشت به ایران را ندارم. 
اگر چه در فصل گذش��ته پیشنهادهای زیادی از باش��گاه های ایرانی داشتم اما 

پرونده ایران را کال بسته ام.
 این مداف��ع لبنانی در ادام��ه بیان کرد که بازی در کش��ورهای عربی حاش��یه 
خلیج فارس را به ایران ترجیح می دهد. ولید اسماعیل به همراه ذوب آهن دوبار 

قهرمان جام حذفی شده است.

رییس هیئت قایقرانی استان اصفهان گفت: یکی از رشته های فعال استان، رفتینگ 
است. انتظار می رود  حمایت بیش��تری از این رشته ورزش��ی انجام شود. رفتینگ 
رشته بسیار مفرحی اس��ت و  توانایی دارد جوانان بسیاری را به سمت ورزش جذب 
کند. قاضی عس��گر از راه اندازی قایقرانی دو شهرستان گلپایگان و لنجان خبر داد و 
خاطرنشان کرد: کارهای مقدماتی این دو شهرس��تان انجام شده و به زودی شروع 

به کار خواهند کرد.
وی با بیان اینکه بیش��تر تمرکز هیئت قایقرانی روی تجهیز شهرس��تان هایی است 
که ش��رایط الزم برای تمرینات قایقران��ان را دارند، افزود: مش��کالت زاینده رود و 
نبود امکانات در اس��تان اصفهان نتوانس��ته هیئت قایقرانی  را از پیگیری برنامه های خود بازدارد. رییس هیئت قایقرانی استان 
 اصفهان بیان داشت: دوره های آموزش��ی مربیگری درجه سه آب های آرام و داوری درجه س��ه با اخذ مجوز از فدراسیون اواخر 
شهریور یا در اویل مهرماه برگزار می گردد. وی فصل تابستان را بهترین زمان برای استعدادیابی دانست و گفت: می توانیم با اجرای 

برنامه های مختلف استعدادیابی، نفرات مستعد واجد شرایط را انتخاب کرده و آموزش دهیم.

رفتینگ از رشته های فعال در اصفهان استپذیرایی اصفهانی ها از شاگردان بنا
اخبار کوتاه

بازیکن ذوب آهن دیگر به ایران نمی آیدبه احترام شهدا از جام شهدا کنار نمی کشیمعابر بانکی که مدیر اجرایی استقالل شد

 مهدی ت��اج رییس فدراس��یون ظهر دی��روز با حض��ور در اردوی 
تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با ورزشکاران و کادر فنی این رشته 
 دیدار کرد و گفت وگویی صمیمی با آنان داشت. محمد بنا سرمربی 

تیم ملی، حمید بنی تمیم دبیر فدراسیون و حمید سوریان عضو تیم 
ملی کشتی کشورمان به استقبال تاج رفتند و با رییس فدراسیون 

فوتبال صحبت کردند.

 ه��ادی عقیل��ی معم��وال نوش��ته ه��ای 
معناداری را در اینس��تاگرامش منتش��ر 

می کند. 
او این بار از دست برخی از همبازی هایش 
به شدت دلخور اس��ت و به گفته خودش 
 برای آنها س��یاه پوش��یده چ��ون برایش 

مرده اند. 
 بای��د منتظ��ر مان��د و دی��د کس��ی ب��ه 
صحبت ه��ای عقیلی واکنش نش��ان می 
 دهد یا هم��ه ترجیح می دهند س��کوت 

اختیار کنند تا آب ها از آسیاب بیفتد.

طعنه سنگین عقیلی به همبازی هایش:رییس فدراسیون فوتبال در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی
 انسانم آرزوست

فضای مجازیقاب روز

پای ایران چگونه به المپیک باز شد؟
  اولی��ن حض��ور رس��می ورزش ای��ران در ادوار مختلف 
بازی های المپیک، سال ۱۹۴۸ با اعزام کاروانی متشکل 
 از ۳۸ ورزش��کار در رش��ته های تیراندازی، مش��ت زنی، 
وزنه برداری، کش��تی آزاد، بس��کتبال و ژیمناستیک به 
المپیک لندن انجام ش��د اما پیشینه حضور ایران در این 
بازی ها به ۱۱6 سال پیش یعنی ۴۸ سال قبل از برگزاری 
المپیک ۱۹۴۸ لندن می رسد؛ زمانی که یک دانشجوی 
ایرانی در دوره قاجار و به عنوان نخستین ایرانی به المپیک 
اعزام ش��د. »فریدون ملکم« اولین ورزشکار ایرانی حاضر 
در ادوار مختلف بازی های المپیک بود. وی  دانش��جو و 
پسر »میرزا ملکم خان ناظم الدوله« از سیاستمداران دوره 
قاجار بود. فریدون ملکم در رقابت های اسلحه اپه المپیک 
۱۹۰۰ پاریس و در بخش دیدارهای انفرادی شرکت کرد 
اما در همان رقابت اول برابر حریف خود شکست خورد و 

از دور مسابقات کنار رفت. 
بدی��ن ترتیب ای��ران یا هم��ان پرش��یا، در دومین دوره 
المپی��ک که گفته می ش��ود ۲۸ کش��ور در آن ش��رکت 

داشتند، صاحب نماینده بود. 
ماجرای انگش�تر برلی�ان در اع�زام »پرنس« 

ایرانی به المپیک ۱۹۰۰ فرانسه 
اگ��ر حضور شمش��یرباز اس��لحه اپه ای��ران در بازی های 
 المپی��ک ۱۹۰۰ فرانس��ه را مب��دا حضور ای��ران در این 
ب��ازی  ه��ا در نظر بگیری��م، پیش��ینه حضور ای��ران در 
 المپی��ک نوی��ن ب��ه ۱۱6 س��ال می رس��د. در آن زمان 
 خارج��ی ه��ا ن��ام »پرش��یا« را ب��رای کش��ور ای��ران 
ب��ه کار می بردند و مظفرالدین ش��اه قاجار هم حکومت 
 ایران را به دس��ت داش��ت. ب��ا تصمیم وی بود که پس��ر 
 »می��رزا ملک��م خ��ان ناظ��م الدول��ه« یعن��ی هم��ان 

»فریدون ملکم« در المپیک ۱۹۰ فرانسه شرکت کرد. 
برای فریدون ملکم عنوان ش��اهزاده ثبت شده است چرا 
ک��ه پیش از اعزام وی به المپیک فرانس��ه پدرش که آن 
زمان مس��ئولیت س��فارت ایران در چند کشور اروپایی را 
بر عهده داشت، در مقابل اهدای یک انگشتر برلیان، لقب 
افتخاری »پرنس« را برای پس��رش از شاه قاجار گرفت و 
این گونه ش��د که اولین ورزشکار ایرانی با عنوان شاهزاده 

و پرنس در المپیک به میدان رفت. 
البته در تاریخچه ش��رکت ای��ران در المپیک نامی از این 
پرنس دیده نمی ش��ود. در حقیقت ب��ه علت عدم حضور 
رس��می ایران در این دوره از المپیک، شرکت او از طرف 
کمیته بین المللی المپیک به رس��میت شناخته نشد. با 
این وج��ود این اولین حضور یک ایرانی در المپیک نوین 

بود و خاندان قاجار در ایران حکومت می کردند.
پای ایران چگونه به المپیک باز شد؟

 ورزش ای��ران همزم��ان با چهاردهمی��ن دوره بازی های 
المپی��ک ک��ه س��ال ۱۹۴۸ در لندن برگزار ش��د، یعنی 
پس از اینکه در کمیته بین المللی المپیک پذیرفته ش��د 
 و نام��ش در کن��ار دیگر اعضای این کمیت��ه قرار گرفت، 
»به طور رسمی« وارد بازی های المپیک شد.  البته کمیته 
بین  المللی المپیک برخالف دیگر سازمان های بین المللی 
به کش��ورهایی که دارای اس��تقالل سیاسی نیستند نیز 
اجازه ش��رکت در بازی های المپی��ک را می دهد، طوری 
که بسیاری از مستعمرات و کشورهای غیر مستقل مانند 
پورتوریکو، برمودا و هنگ کنگ نیز اجازه دارند به صورت 
کشورهایی مستقل، تیم ها و ورزشکاران خود را در بازی ها 
ش��رکت دهند. برهمین اساس درحال حاضر ۲۰۳ کشور 
در بازی های المپیک شرکت می کنند و این رقم از ۱۹۳ 
کشوری که س��ازمان ملل متحد به رسمیت می شناسد، 
بیشتر است.اما در مجموع  از المپیک ۱۹۰۸ لندن به بعد 
بود که ورزشکاران تحت مقررات خاصی با معرفی از سوی 
کشورهای عضو کمیته بین المللی المپیک حق شرکت در 
بازی ه��ای المپیک را پیدا می کردند در حالی که تا پیش 
از آن ورزش��کاران می توانستند به صورت انفرادی در این 
رویداد شرکت کنند؛ همانگونه که اعزام کاروان ورزشی از 
سوی کشورها یا اعزام ورزشکاران انفرادی و دسته جمعی 
از سوی باشگاه های و اتحادیه های ورزشی )به خصوص در 

اروپا( برای حضور در المپیک رایج بود.
برهمی��ن اس��اس س��ال ۱۹۰۰ ب��ه هن��گام برگ��زاری 
اص��رار  ب��ه  بن��ا  ک��ه  نوی��ن  المپی��ک  دوره   دومی��ن 
»بارون پیر دو کوبرتن«- کسی که در بازگشایی المپیک 
نوین پیشگام بود - به میزبانی فرانسه برگزار شد، پادشاه 

قاجار تصمیم ب��ه اعزام نماین��ده ای از ایران به المپیک 
گرفت و باعث شد برای نخستین بار پرچم ایران در کنار 

دیگر شرکت کنندگان در المپیک به اهتزاز درآید.
حضور ایران درهمایش المپیک ۱۹۳۶ برلین

از المپی��ک ۱۹۰۰ ک��ه »فریدون ملکم« ک��ه به عنوان 
اولین ایرانی در آن ش��رکت داش��ت ت��ا المپیک ۱۹۴۸ 
لن��دن که ایران با کاروانی متش��کل از ۳۸ ورزش��کار به 
طور رسمی در المپیک ش��رکت کرد، ایران در هیچ یک 
از ادوار بازی ها نماینده ای نداش��ت. البته کمیته برگزاری 
 بازی ه��ای المپیک ۱۹۳6 آلمان زیر نظر »رایش س��وم«

 عالقه مند بود تا تمام کش��ورهای جهان در این بازی ها 
ش��رکت کنن��د. حتی برای کش��ورهایی ک��ه در کمیته 
بین المللی عضویت نداشتند یا نمایندگان آنها در بازی ها 
غای��ب بودن��د، اردویی با ن��ام »همایش تربی��ت بدنی و 

ورزش« ترتیب داده بود.
پیش از برگزاری این بازی ها، ایران که صاحب تشکیالتی 
نیم بند ش��ده بود، دعوت نامه ش��رکت در این اردو را با 
 امضای س��ه مقام ارش��د آلمان��ی دریافت ک��رد. در این

 دعوت نامه از ۳۰ معلم ورزشی برای حضور در این برنامه 
دعوت ش��ده بود. البته انتخاب معلمانی که آشنا به یکی 
از زبان های انگلیس��ی، آلمانی یا فرانس��ه بودند، س��خت 
بود. اما رضا ش��اه ماموریت رس��یدگی به این برنامه را به 
اس��ماعیل مرآت س��پرد و او هم با تعیین محمود وکیلی 
به عنوان سرپرست هیئت اعزامی، ۱۸ نفر از دانشجویان 
منتخب محصل در آلمان و فرانسه را برای شرکت در این 
گردهمایی برگزید و ای��ن گونه ایران در همایش جهانی 

تربیت بدنی المپیک ۱۹۳6 برلین شرکت کرد.
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مرد  برنج فروش��ی بود  که به د رس های شیوانا بسیار 
عالقه د اشت؛ اما به خاطر ش��غلش مجبور بود  روزها 
د ر بازار مشغول کار باشد  و شب ها نزد  خانواد ه برود . 

روزی این مرد  نزد  شیوانا آمد  و به او گفت:
»د ر بازار کس��ی هس��ت که بد خواه من است و اتفاقا 
مغازه اش د رس��ت مقابل مغازه من است. او عطاری 
د اش��ت؛ اما از روی کینه و د ش��منی، برنج هم کنار 
اجناسش می فروش��د  و د ائم حرکات و سکنات من 
و ش��اگرد ان و وضع مغ��ازه ام را زیر نظ��ر د ارد  و اگر 
اشتباهی انجام د هیم، بالفاصله آن را برای مشتریان 
خود  نق��ل می کن��د ؛ از س��وی د یگر ب��ه خاطر نوع 
تفک��رم، اه��ل آزارد اد ن و مقابل��ه به مثل نیس��تم و 

 د وست هم ند ارم با چنین ش��خصی د رگیر شوم؛ مرا
راهنمایی کنید  که چه کنم؟!«

ش��یوانا با لبخند  گفت: اینک��ه آد م، بد خواهی با این 
سماجت و جد یت د اشته باشد ، آنقد رها هم بد  نیست! 
بد خواه تو حتی بیش��تر از تو برای بررسی و ارزیابی و 
تحلیل تو و مغازه ات وقت گذاشته و وقت می گذارد . 
وقتی تو د ر حال خود ت هستی، او د ر حال فکر کرد ن 
به توست و این یعنی تو هر لحظه می توانی از نتیجه 

تالش های او، به نفع خود ت استفاد ه کنی.
من به جای ت��و بود م، به طور پیوس��ته مش��تریانی 
 نزد  عطارمی فرس��تاد م و از او د ر مورد  تو پرس و جو

می ک��رد م؛ او هم آخری��ن نتیج��ه ارزیابی خود ش 
را د رباره  ک��م کاری ش��اگرد ان یا نواق��ص و معایب 
 موجود  د ر مغازه ات، برای آن مشتری نقل می کند  و

د ر نتیجه تو با کمترین هزینه، از مش��ورت یک فرد  
د قیق و نکته سنج بهره مند  می شوی.

بگ��ذار بد خواه ت��و فک��ر کند  از ت��و به خاطر ش��رم 
 و حیا و احت��رام و حرمتی ک��ه د اری و نم��ی توانی

واکنش نشان د هی، جلوتر است.
از بد خواهت کم��ک بگیر و نواقص��ت را جبران کن . 
زمان که بگذرد،  ت��و به خاطر اس��تفاد ه تمام وقت از 
یک مشاور شبانه روزی مجانی، به منفعت می رسی 
و عطار، س��رانجام به خاطر مش��ورت ش��بانه روزی 
 مجانی و بد ون س��ود  برای تو، س��ربه راه خواهد  شد ؛
 نهایت��ا چ��ون تو ب��ی نق��ص م��ی ش��وی و از همه

مهم تر، واکنش ناشایس��ت نش��ان نمی د هی، او نیز 
 کمال و توفیق تو را تائید  خواه��د  کرد  و از بد خواهی

د ست برخواهد  د اشت.

عتیقهفروشی د ر روستایی به منزل رعیتی وارد شد.
 دید کاسهای نفیس و قدیمی د ارد که د رگوشهای افتاد ه و گربه د ر آن

آب میخورد.
با خود گفت اگر قیمت کاسه را بپرسد، رعیت ملتفت مطلب میشود و قیمت 

گرانی بر آن مینهد؛
لذا گفت: عموجان، چه گربه قشنگی د اری! آیا حاضری آن را به من بفروشی؟

رعیت گفت: چند میخری؟
گفت : یک د رهم.

رعیت، گربه را گرفت و به دست عتیقه فروش د اد و گفت: خیرش را ببینی!
عتیقه فروش پیش ازخروج از خانه، با خونسرد ی گفت: عموجان، این گربه 

ممکن است د ر راه تشنهاش شود؛ بهتر است کاسه آب را هم به من بفروشی.
 رعیت گفت: قربان، من ب��ا ای��ن کاس��ه، تا به حال پنج��اه گربه فروختهام؛

کاسه، فروشی نیست؛ عتیقه است.
هرگز فکر نکنید دیگران احمقند   ! »عتیقهفروش«ازبدخواهتکمکبگیر!

روزی بود  و روزگاری بود . د ر زمان های نه چند ان د ور، هر روستایی صاحبی د اشت.
 روستاها مانند  کاالهای د یگر خرید  و فروش می شد ند . مرد م روستا مجبور بود ند 

هر ساله مق��د اری از د سترنج خود  را به صاحب روستا بد هن��د که به اون »خان« 
می گفتند   .

 یکی از روستاها صاحبی د اش��ت که به او »قلی خان« م��ی گفتند . او نه زحمتی
 می کشید  و ن��ه کاری می کرد  و همه  م��رد م از زورگویی های��ش ناراضی بود ند .

قلی خان آشپزی د اشت که شب و روز برایش غ��ذا می پخت.آشپز بد ی نبود ؛ اما 
چون از کارهای خان و ستمکاری های او ناراح��ت بود،  توجهی به د رست پختن 
نمی کرد . غذاهایی که آشپز می پخت، بد بو، بد طعم و بی ارزش بود؛  اما خان هیچ 
اعتراضی نمی کرد  و اطرافیانش هم گرچه می د انستند  غذاها بد  هستند؛  از ترس 

خان چیزی نمی گفتند .
  یک روز که آشپزباش��ی مشغول پختن غذا بود،  ناگه��ان سنگ نمک از د ستش

د ر رفت و مستقیم  توی د یگ غ��ذا افتاد.آشپز باش��ی اول تصمیم گرفت سنگ 
 نمک را د ر بیاورد؛  اما وقتی به این فکر افتاد  که خان هیچ وقت توجهی نمی کند،

تصمیم گرفت که خود ش را به زحمت نیند ازد . وقتی غ��ذا آماد ه شد  و همه د ور 
سفره بزرگ��ی نشستند ، قلی خان د و س��ه لقمه خورد  و حرفی ن��زد ؛ اما انگار که 
متوجه موضوعی شد ه باشد ، د ست از غذا خورد ن کشی��د  و رو به آشپزش کرد  و 
 گفت:» ببینم، غذا کمی شور نشد ه است؟«  آشپز تکذیب کرد . اطرافیان که برای

اولین بار اعتراض خان را د ید ه بود ند،  از جواب آشپز عصبانی شد ند  و یکی از آنها 
فریاد  کشید :»خجالت بکش! این غذا آنقد ر شور شد ه که خان هم فهمید .«

قلی خان گفت:»یعنی غذا همیشه بد  بود ه و من نفهمید م؟!«
یکی د یگر گفت:»بله قربان!«

 قلی خان که اصال تحم��ل حرف های توهی��ن آمیز د یگ��ران را ند اشت، چوبی 
 برد اشت و به ج��ان اطرافیانش افت��اد  و آنه��ارا از خانه اش بیرون ک��رد  و گفت:

» به من می گویید  نفهم؟«
بعد  به آشپز گفت:»د یگر به اینها غذا ند ه.« و نشست و بقیه غذا را تا ته خورد .

از آن ب��ه بعد  هنگامی که کس��ی د ر انجام کاره��ای ناد رست و استف��اد ه نابه جا 
 از موقعی��ت ها زی��اد ه روی کن��د ، ت��ا جایی ک��ه ساکت تری��ن آد م ه��ا را هم

به اعتراض د ر آورد،  از این ضرب المثل استفاد ه می کنند .

روزی شاگرد ی به استاد ش گفت:
استاد،  می خواهم یکی از مهمترین خصایص انسان ها را به من بیاموزی؟

استاد  گفت: واقعا می خواهی آن را فرا گیری؟
شاگرد  گفت: بله، با کمال میل!

استاد  گفت: پس آماد ه شو با هم به جایی برویم
استاد ، شاگرد  جوانش را به پارکی برد  ک��ه کود کان د ر آن مشغول بازی 

بود ند؛ 
استاد  گفت: خوب به مکالمات بین کود کان گوش کن!

مکالمات بین کود کان به این صورت بود :
-االن نوبت من است که فرار کنم و تو باید  د نبال من بد وی؛

-نخیر االن نوبت توست که د نبالم بد وی؛
-اصال چرا من هیچوقت نباید  فرار کنم؟

و حرف هایی از این قبیل...
استاد  اد امه د اد :

همانطور که شنید ی، تمام ای��ن کود کان طال��ب آن بود ند  که از د ست 
د یگری فرار کنند ؛

انسان نیز این گونه است:
او هیچگاه حاضر نیست با شرایط موجود  رو به رو شود 

و د ائم د ر تالش است از حقایق و واقعیات زند گی خود  فرار کند 
و هرگز کاری برای بهبود  زند گی خود  انجام نمی د هد 

تو از من خواستی یکی از مهم ترین ویژگی های انسان را برای تو بگویم
و من آن را د ر چند  کالم خالصه میکنم:

»تالش برای فرار از زند گی«

 د ر شه��ری توریستی، د ر گوش��ه ای از د نیا، د رس��ت هنگامی که همه د ر ی��ک بد هکاری
به سر می برند  و هر کد ام برمبنای اعتبارشان زند گ��ی را گذران می کنند  و پولی د ر بساط 
 هیچکس نیس��ت، ناگهان مردی  بسی��ار ثروتمند  وارد  شه��ر می ش��ود . او وارد  تنها هتل
 ای��ن شه��ر ساحل��ی م��ی ش��ود ؛ اسکن��اس ۱۰۰ یوروئ��ی را روی پیشخ��وان هت��ل

می گذارد  و برای بازد ید  اتاق هتل و انتخاب آن به طبقه باال می رود .
صاحب هتل، اسکناس ۱۰۰ یوروئی را برمی د ارد  و د ر این فاصله می رود  و بد هی خود ش 
را به قصاب می پرد ازد ؛ قصاب اسکناس ۱۰۰ یوروئی را برمی د ارد  و با عجله سراغ د امد اری 

می رود  و بد هی خود  را با او تسویه می کند ؛
د امد ار، اسکناس ۱۰۰ یوروئی را برای پرد اخت بد هی اش، با شتاب به تامین کنند ه خوراک 

د ام می د هد که از او برای گوسفند انش یونجه و جو خرید  ه است ؛
 یونجه فروش ب��رای پرد اخت بد هی خود ، اسکناس ۱۰۰ یوروئ��ی را با شتاب به شهرد اری

می برد  و بابت عوارض ساخت و سازی که انجام د اد ه، به شهرد اری می پرد ازد .
حسابد ار شهرد اری، اسکناس را با شتاب به هتل م��ی آورد ؛ زیرا شهرد اری به صاحب هتل 
بد هکار بود  و هنگامی که چند  کارمند  و بازرس از پایتخت به شهرد اری این شهر آمد ه بود ند،  

یک شب د ر این هتل اقامت کرد ه بود ند .
حاال د وباره هتل د ار، اسکناس را روی پیشخوان خود  د ارد . د ر این هنگام، توریست ثروتمند  
 پس از بازد ی��د  اتاق های هتل، برمی گ��رد د  و اسکناس ۱۰۰ یوروئی خ��ود  را برمی د ارد  و

می گوید  از اتاق ها خوشش نیامد  و شهر را ترک می کند .
د ر این پروسه، هیچکس صاحب پول نشد ه است؛ ولی به ه��ر حال همه شهروند ان د ر این 

هنگام به هم بد هی ند ارند؛  همه بد هی هایشان را پرد اخته و تسویه حساب کرد ه اند  و...
این است تعریف ساد ه اقتصاد !

به همین د لیل است ک��ه می گویند:  انباشتن ثروت مجاز نیس��ت؛ آن را باید  به کار بگیری 
تا همه چرخ  های اقتصاد  به گرد ش د رآید  و همه افراد اجتماع، از گرد ش پول بهره ببرند .

یاد ت باشه تا خود ت نخوای، هی�چ کس نمی تونه زند گیتو خراب کنه؛
یاد ت باشه که آرامش رو باید  تو وجود  خود ت پید ا کنی؛

یاد ت باشه خد ا همیشه مواظبته؛
یاد ت باشه همیشه ته قلبت، یه جایی برای بخشید ن آد ما بگذاری.  

منتظر هیچ د ستی د ر هیچ جای این د نیا نباش. اشک هایت را با د ست های خود ت 
پاک کن؛ همه رهگذرند !

 زبان استخوانی ن��د ارد؛  اما آنق��د ر قوی هست ک��ه بتواند  قلب��ی را بشکند؛  مراقب
حرف هایمان باشیم!

گاهی د ر حذف ش��د ن کسی از زند گیت��ان، حکمتی نهفته است؛ اینق��د ر اصرار به 
برگشتنش نکنید !

آد ما مثل عکس هستن: زیاد ی که بزرگشون کنی، کیفیتشون میاد  پایین.
زند گی کوتاه نیست؛ مشکل اینجاست که ما زند گی را د یر شروع می کنیم.

د رد هایت را د ورت نچین که د یوار شوند ؛ زیر پایت بچین که پله شوند.
هیچوقت نگران فرد ایت نباش؛ خد ای د یروز و امروزت، فرد ا هم هست؛ اگر باشی!

ما اولین د فعه است که تجربه بند گی د اریم؛ ولی او قرن هاست که خد است!
  ی��ک عم��ر بای��د  بگ��ذرد  ت��ا بفهم��ی بیشت��ر غص��ه های��ی ک��ه خ��ورد ی،

نه خورد نی بود،  نه پوشید نی؛ فقط د ور ریختنی بود !
و چقد ر د یر می فهمیم که زن��د گ�ی همی��ن روزهایی  است که منتظ�ر گذشتنش 

هستیم !
همیشه به یاد  د اشته باشیم و فراموش نکنیم:

»مقصد « همیشه جایی د ر »انتهای مسیر«  نیست؛
مقصد ، لذت برد ن از قد م هایی ا ست که برمی د اریم!

مروارید  غلطانی است به نام زند گی؛ گل زرد ی است به نام غم؛ به نام اشک! 

آئینه شکسته ای است به نام د ل ، و باالخره فریاد  بلند یست به نام آه!
کاش می د انستیم زند گی کوتاه است !

کاش از ثانیه های زند گی لذت می برد یم؛ 
کاش قلبی را برای شکستن انتخاب نمی کرد یم؛ 

کاش همه را د وست می د اشتیم؛ 
کاش معنی صد اقت را می فهمید یم؛

کاش هیچ کود ک فقیری، د یگر خواب نان تازه و د اغ را نمی د ید!  
کاش د لهایمان د ریایی می شد !

کاش می فهمید یم زند گی زیباست و لذت می برد یم تا بی نهایت! 
کاش می د انستیم که ما نمی د انیم فرد ا برایمان چه اتفاقی می افتد؟!  
کاش بهانه ای برای ناراحت کرد ن د ل های زخم خورد ه وجود  ند اشت!

کاش که من بال و پری د اشتم
جانب کویش گذری د اشتم

آتش عشقش چو به جانم فتاد 
سوخت اگر بال و پری د اشتم
میزد م آتش به نهال حیات
گر نه امید  ثمری د اشتم

گلشن حسن تو  که شاد اب باد 
من هم از آن چشم، بری د اشتم
رفتی از این شهر و نگفتی که من

شیفته ی د ر بد ری د اشتم
د ل به رهش پر زد  و می گفت باز:
کاش که من بال و پری د اشتم!

شم، اگر د رویشم من اگر رند م و قالاّ
هر چه ام، عاشق رخسار تو کافر کیشم
د ست کوتاه از آن زلف د رازت نکشم
اره، هزاران نیشم گر زند  عقرب جراّ

خواهمت تا که شبی تنگ د ر آغوش کشم؛
چه غمم گر خطری صبح د رآید  پیشم

د شت، آراسته از الله رخان، د وش به د وش
من بیچاره گرفتار خیال خویشم

د ل ز عشق رخت ای د وست، کجا برگیرم؟!
برود  عمر عزیز ار به سر تشویشم

من، همان شاطر عشقم که به تو شرط کنم:
گر کشم د ست ز د امان تو، ناد رویشم!

لذتبردناززندگی اقتصادیعنیاین!فراراززندگی

عمرسنجاقک ها تنها ۲۴ ساعت است.
 آد لف هیتلر گیاه خوار بود ه است.

 قلب میگو د ر سر آن است.
 پلنگ ها قاد رند  تا ارتفاع ۵ متر به باال بپرند .

 ۷۰د رصد  فقرای جهان را زنان تشکیل می د هند .
 اختراع پیچ گوشتی پیش از پیچ صورت گرفت.

 اغلب ماره ها د ارای ۶ رد یف د ند ان هستند .
 ۹۰د رصد  سم ماره��ا از پروتئی��ن تشکیل شد ه 

است. 
۳ آد م ربای��ی ه��ای جه��ان د ر کلمبی��ا /۲  

اتفاق می افتد.
۳ اع��د ام ه��ای جه��ان د ر کش��ور چی��ن /۲  

به وقوع می پیوند د .
  س��رود  اصل��ی کش��ور یون��ان از ۱۵۸ بی��ت

تشکیل می شود.
 نور خورشید  ۸۵ د قیقه طول می کشد  تا به زمین 

برسد .

 خود روسازی، بزرگترین صنعت د ر جهان است .
  د ر ه��ر د و هفت��ه، ی��ک زب��ان د ر جه��ان

منقرض می شو د .
 عمر تمساح بیش از ۱۰۰ سال است.

 تمساح ها قاد رن��د  آرواره های خ��ود  را با نیروی 
۱۳۰۰ کیلوگرم ببند ند .

قلب ی��ک جوجه تیغی د ر حالت ع��اد ی ۱۹۰ بار 
 د ر د قیق��ه میزند  که در د وران خ��واب زمستانی،

به۲۰ بار د ر د قیقه کاهش می یابد .
  مزه سی��ب ، پیاز و سیب زمین��ی یکسان است  و

تنها به واسطه بوی آنهاست که طعم های متفاوتی 
می یابند .

 ی��ک ک��وه آتشفش��ان قاد راس��ت ذرات ری��ز
 گ��رد  وغب��ار را ت��ا ارتف��اع ۵۰کیلومت��ری، ب��ه

فضای اطراف پرتاب کند .
د اوینچ��ی ن��ارد و  لئ��و  قیچ��ی،   مخت��رع 

است .

- تصور بعضیا از رفتگر، گد اس��ت! گد ا تویی که 
د وربین میب��ری از ترحمت ب��ه آد م زحمتکش 
فیلم می گیری تا توجه موجود اتی مثل خود ت 

رو جلب کنی.
- یه طوری شد ه هر کی یکم زبان بلد ه، د وتا بند  
موزیک می شناسه و چارتا هم فیلم د ید ه، د یگه 
حس می کنه واسه اینج��ا ساخته نشد ه؛ باید  پر 

بکشه بره از این خراب شد ه!
- وقتی به کسی ثابت م��ی کنی تا تهش هستی 
 و مطمئن میش��ه، اونم کم کم ش��روع می کنه

بی لیاقتیشو ثابت کنه. 
- موالنا هم که باشی، باالخره از یه جایی به بعد  
میگی: »خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن« 

این همون »هر جور راحتی« خود مونه.
- قد ر شاد ی رو کسی می د ون��ه که خیلی وقته 

نتونسته از ته د ل بخند ه. 

 - مشک��ل اینجاس��ت: ت��وی رویا د نیام��ون رو
 می سازیم و تو واقعیت د نبالش می گرد یم. 

- فقط یه ایرانی می تونه تو ترافیک و بد بختی بره 
شمال تو پارک بخواب��ه؛ نیمرو و چای کیسه ای 
بخوره؛ یه هفته حموم نره و فک کنه تفریح کرد ه!

- از همون لحظه که خوشحالیتون رو تو زند گی 
وابسته به وجود  یه نفر کرد ید،  یقین بد ونید  د یگه 

زند گی نخواهید  کرد . 
- هیچی بد تر از »د وست��ت د ارم؛ ولی« نیست و 

هیچی بهتر از »ولی د وستت د ارم« نیست. 
- وابسته نشد ن از ترس »غ��م از د ست د اد ن«، 

روش زند گی ترسوهاست.
- اینقد  بد ی زیاد  شد ه که اگه کسی بهمون بد ی 

نکنه، فکر می کنیم خوبی کرد ه د ر حقمون.
- یه سری آهنگا هم هست که ۴ مگابایت حجم 
د اره؛ ولی توش ۴ گیگابایت خاطره ذخیره شد ه.

خواندنی)قسمتسوم(

وقتی اشک هایت سرازیر می شوند،  آن را بپذیر، تحمل 
کن و به پیشروی اد امه بد ه؛

رنگ های مشک��ی و خاکستری و تی��ره را از زند گیت 
پاک کن؛

 از بهتری��ن سرمای��ه ات ک��ه سالمت��ی اس��ت،
بهره ببر؛

از جاد ه خارج شو و از شهر و کشورهای غریب د ید ن کن؛
روی خاطرات بد  توقف نکن؛ فراموشش کن؛

هیچ فرصتی را برای گفتن د وستت د ارم به آنهایی که 
د وستشان د اری، از د ست ند ه؛

همیشه به خود ت بگ��و که زند گی، تع��د اد  د م و بازد م 
های مکرر نیست؛ بلکه لحظاتی اس��ت که قلبم برای 

عزیزانم می تپد ؛
مهم نیست تا چه ح��د  د ر جاد ه اشتب��اه پیش رفتی؛ 

د ور بزن؛
 مشک��ل اینجاس��ت: همیش��ه آد م های تن��وع طلب،

د ست می گذارند  روی آد م های وفاد ار! افسوس! 

 ک��ل آب اقیان��وس ه��م نم��ی تواند  ی��ک قای��ق را
 غ��رق کن��د ؛ مگ��ر اینک��ه د ر آن رخن��ه کن��د ؛
 انس��ان های منف��ی د نی��ا نیز ق��اد ر نیستن��د  شما را

تحقیر کنند ؛
مگر اینکه اجازه د هید به د رونتان راه یابند .



15 روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی  شماره 1906   چهارشنبه 23 تیر 1395  8 شوال 1437

ابالغ وقت رسیدگی
4/318 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 644/95 خواهان رس��ول باقری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت حمید میرزائی قلعه اخالصی 
فرزند پیرعلی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/3  ساعت 
11/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
 ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمی��م مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف:10963 ش��عبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )113 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/320 در خصوص پرونده کالسه 370/95 خواهان رضا صراف ماموری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت حس��ین خشابی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/7 ساعت 4/30 عصر تعیین گردیده است 
لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مستنداً 
به ماده73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان س��جاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب س��اختمان صب��ا – پالک57 
کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 15 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
 م الف: 10979 شعبه 15 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )124 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/321 در خص��وص پرونده کالس��ه 356/95 خواهان کس��ری طاهری 
فراهانی با وکالت خانم فرن��از ابراهیم زاده دادخواس��تی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت محسن محمدزاده تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای روز 
یک شنبه مورخ 95/6/7  س��اعت 16 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 ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 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:10987 ش��عبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/324 ش��ماره ابالغی��ه: 9510106836202631 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351700244 ش��ماره بایگانی شعبه: 940638  خواهان/ شاکی 
فهیمه جهان گرد  دادخواستی به طرفیت  خوانده/ متهم فرزین مشیری به 
خواسته تنفیذ طالق  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه خانواده شهرستان )مجتمع شهید قدوسی( 
واقع در اصفهان- خ میرفندرس��کی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل 
میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 4- اتاق 402 ارجاع و به کالسه 
9409980351700244 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/06/09 و 
ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و 
درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی 

و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. 
11014 ش��عبه 2 دادگاه خان��واده شهرس��تان اصفه��ان  م ال��ف:

) مجتمع شهید قدوسی( )174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/322 در خص��وص پرونده کالس��ه 354/95 خواهان کس��ری طاهری 
فراهانی با وکالت خانم فرناز ابراهیم زاده دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت اصغر جلیل طهماسبی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
یک شنبه مورخ 95/6/7  ساعت 15/30 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 ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 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:10988 ش��عبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/323 در خصوص پرونده کالس��ه 359/95 خواهان رضا هاش��م زاده 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت امیر اسدی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 95/6/9 س��اعت 4/30 عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
س��اختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماید.در صورت ع��دم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 10976 
شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/325 در خصوص پرونده کالس��ه 950105 خواهان محمد مستاجران 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه دو فقره چک به طرفیت فرشاد طاهرپور سی 
سختی تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 95/6/13  
ساعت 12 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 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:10967 
شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/326 در خصوص پرونده کالس��ه 319/95 خواهان امید رضا بخش��ی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ صد و چهل میلی��ون و صد هزار ریال 
به طرفیت اسماعیل احمدی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای مورخ 
95/6/13 س��اعت 9 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب 
– روبروی مدرس��ه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. 

م الف: 10974 ش��عبه 32 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان )125 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
4/327 در خصوص پرونده کالس��ه 950406 خواهان مه��دی قندهاری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مجتبی جهانبخش تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/13  س��اعت 8/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 ش��ورای 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:10958 ش��عبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/328 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 320/95 خواهان حامد قاس��می 
فالورجانی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت امیر اسالن کریمی 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/6/13 ساعت 5/30 عصر 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان س��جاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع شورای 
حل اختالف اصفهان ش��عبه 42 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 10984 ش��عبه 42 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/329 در خصوص پرونده کالسه 95-266 خواهان محمد سعید حیدری 
مبنی بر مطالبه به طرفیت رضا عیدی وندی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای روز شنبه مورخ 95/6/13  س��اعت 12/30 صبح تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب 
 در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه به نشانی 
خ هشت بهش��ت ش��رقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام 
علی)ع( مجتمع شماره 3 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:10985 شعبه 101 حقوقی مجتمع ش��ماره سه شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 115 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

4/330 در خصوص پرونده کالس��ه 95-265 خواهان الهام اختری زواره 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مجید جمش��یدی اصل تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی برای روز ش��نبه مورخ 95/6/13  ساعت 10 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه به نشانی 
خ هشت بهش��ت ش��رقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام 
علی)ع( مجتمع شماره 3 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:10986 شعبه 101 حقوقی مجتمع ش��ماره سه شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان) 115 کلمه، 1 کادر( 

ابالغ وقت رسیدگی
4/331 در خصوص پرونده کالسه 940904 و 950395 خواهان علی مراد 
دهدار دادخواس��تی مبنی بر اعتراض ثالث – انتقال سند رسمی به طرفیت 
محمد نائینی تهرانی و آرام نجیمی تقدیم نموده اس��ت وقت رسیدگی برای 
مورخ 95/6/14  ساعت 8/30 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 آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. 
م الف:10956 ش��عبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )119 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/332 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 950234 خواهان مجی��د حبیبی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال به انضمام خسارات 
به طرفیت ماه��رخ جنتی تقدیم نموده اس��ت وقت رس��یدگی برای مورخ 
95/6/14  ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
 م الف:10957 ش��عبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/333 در خصوص پرونده کالس��ه 682/95 خواهان اصغر عامری امنیه 
دادخواس��تی مبنی بر اثبات مالکیت به طرفیت س��ید احمد موسوی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخه 95/6/14 ساعت 8/30 صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
س��اختمان صبا – پالک57 کدپس��تی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 6 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماید.در صورت ع��دم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 10939 
شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)119 کلمه، 1 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/367 ش��ماره ص��ادره : 1395/43/246166نظر به اینک��ه تحدید حدود 
شش��دانگ پالک ش��ماره 18/8301 مجزی ش��ده از 18/1400 در اجرای 
موضوع قانون تعیی��ن تکلیف واق��ع در بخش 14 ثبت اصفه��ان که طبق 
س��وابق و پرونده ثبتی به نام غضنفر بهرامی رنانی فرزند علی در جریان 
ثبت اس��ت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز دوش��نبه مورخ 95/05/18 ساعت 9 صبح در 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
 تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 
چهارش��نبه 1395/04/23 م الف: 11627 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان)152 کلمه، 2 کادر(

حوادث جهان -18

پزشکان برای یک قربانی سو اس��تفاده جنسی در 
 هلند، حکم »مرگ درخواستی« از طریق تزریق را

صادر کرده اند. گفته ش��ده این خانم از سن 5 تا 15 
سالگی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بود.

بنا به گزارش کمیته اوتانازی هلن��د، این خانم که 
نامش فاش نشده، حاال بیش از 20 سال سن دارد.

 در گ��زارش می��ل آنالی��ن آمده ک��ه ای��ن خانم،
در ح��ال حاض��ر از اخت��الل استرس��ی پ��س از  
ضایعه روان��ی »PTSD«، بی اش��تهایی عصبی، 
 افس��ردگی مزم��ن و توهم رن��ج می برد. ب��ا وجود

حاصل ش��دن پیش��رفت های ذهنی پس از انجام 
دوره های درمانی فشرده، پزشکان بر این باورند که 
 بیماری های چندگانه وی درمان پذیر نبوده و آنها

موافقت خود را مبنی بر مرگ درخواستی این خانم، 
دو سال پیش اعالم کردند.

از نظ��ر ای��ن گ��روه از پزش��کان، وی کام��ال آگاه 
ب��وده و مبتال ب��ه هی��چ ن��وع افس��ردگی مهم یا 
ان��واع دیگ��ر اخت��الل ذهن��ی نیس��ت ک��ه روی 
ق��وای ذهن��ی اش اث��ر منف��ی بگ��ذارد. اخب��ار 
 مرب��وط ب��ه م��رگ درخواس��تی وی، موج��ب

باال گرفتن بحث و گفت و گو در بریتانیا شده است؛ 
چرا که مبحث »اوتانازی« )مرگ درخواستی، مرگ 
آسان یا مرگ کمک شده(، همچنان بدون راه حل 
باقی مانده اس��ت. نیکی ِکنوار، عضو گروه حامیان 
حق��وق معم��والن Distant Voices می گوید: 
»این مسئله، حقیقتی ترسناک و نگران کننده است؛ 
 زیرا کارشناسان سالمت روان، مرگ درخواستی را

به عنوان پاس��خی برای انواع زخم ه��ای پیچیده و 
عمیِق ناشی از سو استفاده جنسی مطرح می کنند.«

رابرت فلِلو، نماینده حزب کارگر در پارلمان بریتانیا 
نیز می گوی��د: »در واقع این پیام داده می ش��ود که 
 اگر شما قربانی س��وء استفاده جنس��ی شده اید و

در نتیجه از بیماری روانی رنج می  برید، توسط مرگ، 
 مجازات خواهید شد؛ به عبارت بهتر: مجازات جرِم

»قربانی بودن«، مرگ است.« 
وی در ادام��ه گفت: بنابراین هرگونه تالش��ی برای 
قانونی س��ازی »خودکش��ی یا مرگ کمک شده« 

خطرناک است.
 جزئیات پرونده این خانم، توس��ط مقامات هلند و

به منظور قانونی سازی اوتانازی منتشر شده که در 
آن، بر نظارت پزشکی دخیل در مرگ یاری شده در 

هلند تاکید شده است. 

زن��ی جوان ک��ه با کم��ک مردی آش��نا توطئ��ه قتل 
همس��رش را طراح��ی و اج��را ک��رده بود، ب��ه همراه 
همدس��تش محاکمه ش��د. راز این جنای��ت هولناک 
 در صن��دوق عق��ب خ��ودروی ش��عله ور در یک��ی از

خیابان های تهران فاش شد.
ای��ن زن در جلس��ه محاکم��ه در دادگاه جنایی کرج، 
در تش��ریح ماج��رای قتل ش��وهرش گفت: ش��وهرم 
 م��رد خش��ن و بداخالق��ی ب��ود و ب��ه ه��ر بهان��ه ای

آزارم م��ی داد. غ��روب ی��ک روز در س��ال گذش��ته 
که به گورس��تان رفته بودم، س��رقبر خال��ه ام به حال 
خ��ودم اش��ک می ریخت��م و از بدرفتاری ه��ای 
 ش��وهرم، ب��ا خ��ودم درد دل می ک��ردم ک��ه یکباره

متوج��ه ش��دم س��یامک ک��ه از آش��نایان دورم��ان 
بود، کنارم ایس��تاده و به حرف هایم گ��وش می کند. 
همی��ن دی��دار، م��ا را به ه��م نزدی��ک ک��رد. پس از 
مدت��ی، وقت��ی فهمید ب��ا آزاره��ای ش��وهرم روبه رو 
 هس��تم، به من قول داد به هر ش��کلی که ش��ده، او را

تنبی��ه خواهد کرد ت��ا دیگر به فک��ر آزار م��ن نیفتد. 
س��یامک که نقشه قتل ش��وهرم را کش��یده بود، یک 
ش��ب تا صبح در پارکینگ پنهان ش��د و صبح زود به 
 ش��وهرم که می خواس��ت ب��ه مح��ل کارش ب��رود،

حمله ک��رد و او را ب��ه قتل رس��اند؛ اما م��ن به مرگ 
ش��وهرم راضی نب��ودم و حاال با قتل همس��رم، س��ه 
فرزندم یتیم ش��ده اند. من فقط می خواستم سیامک، 
 ش��وهرم را گوش��مالی بدهد تا دیگر من و بچه هایم را

اذیت نکند.سیامک –50 ساله– نیز در جلسه دادگاه، 
ضمن تش��ریح جزئیات جنایت گفت: ای��ن زن طبق 
 نقش��ه قبلی، کلی��د ی��دک پارکین��گ را در اختیارم

گذاش��ته بود. ش��ب حادثه در انباری پنهان ش��دم و 
 وقت��ی محس��ن وارد پارکین��گ ش��د، از پش��ت به او
 حمل��ه ک��رده و ب��ا میل��ه ای آهن��ی ب��ه گردن��ش

ضرب��ه ای زدم؛ بع��د با کم��ک همس��رش او را داخل 
صندوق عقب خودروی س��مند خ��ودش انداختم و از 
کرج به طرف ته��ران حرکت کردم. س��پس خودرو را 
 در خیابانی حوالی می��دان آزادی ته��ران آتش زده و

فرار کردم؛ اما ساعتی بعد پلیس با کشف جسد مقتول 
در صندوق عقب خودرو، ش��وهر این زن را شناس��ایی 
کرد و راز جنایت فاش ش��د.بدین ترتیب قاضی رنجبر 
و 4 قاضی مستشار دادگاه کیفری استان البرز، با توجه 
به اصرار خانواده مقتول بر مجازات متهمان، سیامک را 
به اتهام قتل عمدی به قصاص محکوم کردند و همسر 
مقتول هم به اتهام همراهی در قتل عمد، به 10 س��ال 

حبس محکوم شد.

یازدهم فروردین ماه امسال، دختر جوانی با مراجعه به شعبه نهم دادسرای امور 
جنایی تهران، از ماجرای عجیب ناپدید ش��دن مادربزرگش پرده برداشت. این 
دختر به بازپرس س��هرابی گفت: روز گذش��ته هر چه با خانه مادربزرگم تماس 
گرفتم، کسی پاسخگو نبود و همین باعث نگرانی ام شد تا به خانه وی در غرب 
 تهران بروم و زمانی که وارد خانه قدیمی ش��دم، پدر و پسر آشنایی که به خاطر

تنها بودن مادربزرگ با او زندگی می کردند، ادعا کردند روز گذشته مادربزرگم 
از خانه خارج ش��ده و در این مدت فکر می کردند او به خانه ما آمده است.  پدر و 
پسر که داماد و نوه پیرزن هستند، پس از دستگیری هدف تحقیق قرار گرفتند.  
 پسر جوان در اعترافاتش سناریوی عجیبی را پیش روی ماموران قرار داد و گفت:

سال هاست که شیشه مصرف می کنم و بیشتر اوقات در حالت عادی نیستم.
وی گفت: به خاطر اعتیادم به شیشه، صدایی درگوشم زمزمه می کرد که پیرزن 
 تنها را به قتل برس��انم. روز حادث��ه در خانه تنها بودم که آن ص��دا مرا از خواب

بیدار کرد و اقدام به کشتن پیرزن کردم و پس از مثله کردنش، با گوشت او غذا 
درست کرده و س��فره غذا را آماده کرده بودم که پدرم س��ر رسید و بدون اینکه 
از ماجرا خبر داشته باش��د، همراه من ش��روع به خوردن غذا کرد. پدر این پسر 
 که با شنیدن ادعای پسرش شوکه ش��ده بود، در ادامه به ماموران گفت: پسرم

شیشه ای است و این ادعاهایش دروغ بوده و هیچ کدام از ما اطالعی از سرنوشت 
پیرزن تنها نداریم. تحقیقات پلیسی ادامه داشت؛ تا اینکه پس از گذشت 3 ماه، 

پدر میانسال که در این مدت در بازداشت پلیس بود، سکوتش را شکست و دست 
به افشاگری زد. وی به ماموران گفت: آخرین روزهای سال گذشته بود که پیرزن 
تنها تصادف کرد و لگنش شکست و پس از درمان به خانه آمد؛ اما به خاطر سن 
زیادش همیشه در خانه بود. تا اینکه یک روز وقتی به خانه رفتم، دیدم او دیگر 
زنده نیست. وضعیت اقتصادی بدی داشتیم و بی پولی آزارمان می داد. چون پولی 
برای برگزاری مراسم کفن و دفن او نداشتیم، با کمک پسرم جسد پیرزن را داخل 
 نایلون بزرگی بسته بندی کرده و او را داخل س��طل زباله ای رها کردیم و دیگر

نمی دانیم جسدش را به کجا انتقال دادند و در این مدت از ترس اینکه مرگ او را 
به گردن ما بیندازند، سکوت کرده بودم.

»اوتانازی« برای قربانی سوء استفاده جنسی

10 سال آزار واذیت 
وحشیانه یک دختر

راز جسد سوخته
فاش شد!

دیدن صحنه مبتذل از مادر و یک زن آش��نا، کافی بود تا 
دختر 10 ساله ازخانه شان فراری شود.

پلیس پس از جست و جوهای بسیار، توانست این دختر 
بچه را درفرس��نگ ها دور از تهران در خانه پدربزرگش 

پیدا کند.
چن��دی پیش، م��ادری نگران ن��زد پلیس رف��ت و ادعا 
 کرد دختر 10 س��اله اش با ترک خانه، به طرز مرموزی

گم شده است.
این زن جوان با نگرانی گفت: دخترم برای انجام کاری خانه 
را ترک کرد و دیگر بازنگشت؛ وقتی دیدم غیبتش طوالنی 

شد، با موبایلش تماس گرفتم؛ اما اثری از او نبود.
 وی افزود:جس��ت و جوهای زی��ادی ک��ردم و به هرجا
 می ش��ناختم و احتمال م��ی دادم دخترم آنجا باش��د،

س��رک کش��یدم؛ اما هیچ اثری از او نبود. دوستانش نیز 
 اظهار بی اطالعی می کردند. می ترسم قربانی حادثه ای

شده باشد. بعد از همه این جست و جوها تصمیم گرفتم 

پلیس را در جریان قرار دهم.
 با ای��ن ادعاها و با دس��تور دادی��ار پرونده، مام��وران به

تجسس های گسترده ای دس��ت زدند و پی بردند دختر 
گمشده در هیچ بیمارستانی نیس��ت و فرضیه سانحه از 
لیست بررس��ی ها حذف شد. از س��وی دیگر تحقیقات 
نشان داد این دختربچه روابط پنهانی نداشته و دوستانش 
نیز ادعا کردند نمی دانند او کجاس��ت؛ اما می دانند که 

دخترگمشده با کسی رفت و آمد پنهانی نداشت.
وقتی بررس��ی های پلی��س روی تماس ه��ای موبایلی 
دخترگمشده متمرکز ش��د، کارآگاهان به شماره ای در 
یک شهرستان برخوردند که همزمان با گمشدن دختر، 

تماس های زیادی با این شماره داشته است.
همین کافی بود تا صاحب ش��ماره ردیابی ش��ده و تیم 
 پلیس ف��اش کند دختر گمش��ده به خان��ه پدربزرگش

پناه برده است.
 وقتی دخت��ر بچه ب��ه ته��ران بازگردانده ش��د، در برابر
 گریه ه��ای مادرش واقعیت��ی تلخ را فاش ک��رد و گفت:

یک روز وقتی سرزده به خانه مان برگشتم، دیدم مادرم 
و یک زن که دوس��ت صمیمی هس��تند، هر دو برهنه و 
در حال تماش��ای فیلم مبتذل بودند؛ ش��وکه شدم! باور 
نداشتم مادرم چنین آدمی باشد! نتوانستم با خودم کنار 
بیایم؛ به خاطر همین تصمیم گرفت��م دیگر در آن خانه 
 نمانم. با پدربزرگم تماس گرفت��م و با بهانه جویی هایی،

راضی اش کردم به خانه او بروم.
بنابه گزارش رکن��ا، مادر این دختر پذیرفت که اش��تباه 
 بزرگی کرده اس��ت و دختر گمش��ده که راضی نبود به

خانه ای برگردد که م��ادرش در آنجا حضور دارد، پس از 
مشاوره های کارشناسانه آرام گرفت.

زن ج��وان در حال��ی که نگ��ران آینده و سرنوش��ت 
دختر کوچکش بود، آهی کش��ید و گفت: همسر اول 
 مادرم در یک س��انحه رانندگی جان س��پرد و مادرم

در حال��ی که  پن��ج فرزند داش��ت، به ط��ور موقت با 
مرد دیگ��ری ازدواج کرد ک��ه به دروغ مدع��ی بود با 
 همسرش متارکه کرده است. او برای این که خللی در

زندگی اش وارد نش��ود، م��ادرم را رها ک��رد و مرا نزد 
خودش برد. 

تا 4 س��الگی نزد پدر و نامادری ام زندگی کردم؛ ولی 
دوس��ت داش��تم نزد مادرم برگردم. دیگر از آزارهای 
نامادری ام خسته ش��ده بودم که پدرم مرا نزد مادرم 
بازگرداند. با جدیت به تحصیل ادامه دادم و ش��اگرد 
ممتاز ش��دم؛ ولی این روزهای خوش طولی نکشید و 

تلخ کامی ها به زندگی ام بازگشت. 
س��ال دوم راهنمایی را می گذراندم که روزی پسری 
جوان جلوی مدرسه ظاهر شد. آن روز ورزش داشتیم 

 که م��ن از محوطه مدرس��ه ن��زد آن ج��وان رفتم تا
 سوال کنم با چه کس��ی کار دارد؟ اما مدیر مدرسه که

فکر کرده بود من با آن جوان قرار مالقات دارم، موضوع 
را برای دایی ام بازگو کرد. 

وقتی حس��ابی کتک خوردم، دیگر به مدرسه نرفتم 
و در یک آرایشگاه مش��غول کار شدم. در همین اثنا با 
برادر دوستم که دانشجو بود، ازدواج کردم؛ اما 3 ماه بعد 
فهمیدم همسرم با یکی از دوستان نزدیک من روابط 
نادرستی دارد؛ تا جایی که دانش��گاه را رها کرده و در 

مهمانی های شبانه شرکت می کند. 
وقتی همسرم این موضوع را کتمان کرد، من هم محل 
برگزاری میهمانی را به پلیس اطالع دادم و همس��رم 

روانه زندان شد.
 6 ماه بعد از این ماجرا، روزی دوس��ت دختر س��ابق 
 همس��رم به من��زل ما آمد و مدعی ش��د از همس��رم

باردار است. همس��رم این موضوع را قبول نمی کرد؛ 
اما وقتی آزمایش های پزش��کی این ماجرا را به اثبات 
رس��اند، من هم از او طالق گرفتم. مدتی بعد با برادر 
دوست خواهرم ازدواج کردم تا تجربه های تلخ گذشته 
را فراموش کنم؛ ولی هنوز یک ماه از زندگی ما در یکی 
از شهرهای مرزی خراس��ان رضوی نمی گذشت که 
فهمیدم همس��رم قاچاقچی موادمخدر است و همه 

سرمایه مرا نیز صرف خرید مواد مخدر کرده است.
  ای��ن در حالی ب��ود که من دخت��رم را ب��اردار بودم و
در صورت اعتراض، زیر مشت و لگد او قرار می گرفتم.

چند ماه بعد، زمانی دخترم به دنیا آمد که همس��رم 
دستگیر و به 10 سال حبس محکوم شد. روزگار من 

هم تیره و تار و سیاه تر از همیشه...

فرار دختربچه؛ به خاطر دیدن صحنه 
باورنکردنی 

پـارتـی را لـو دادم؛ 
شوهرم زندانی شد

پدر و پسر آدمخوار، در دادسرای تهران



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام علی عليه السالم:
جان هاى خود را از آلودگى شهوت ها پاك سازيد 

تا به درجات بلند، دست يابيد
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گروهک تروریس��تی داعش این بار با برگزاری مس��ابقات المپیک 
 داعش��ی، تصاوی��ری متف��اوت از خود در ش��بکه ه��ای اجتماعی 
منتشر کرد. در این رقابت ها کودکان زیادی حضور داشتند که نشان 
از س��رمایه گذاری این گروهک تروریس��تی روی کودکان بی گناه 
 دارد. این بازی ها در شهر تلعفر عراق که تحت کنترل داعش است

 روی داد.  برای برگزاری این مسابقات، گروهک تروریستی از مردم 
شهر درخواست کرد که در مسابقات طناب کشی و صندلی موزیکال 

حضور پیدا کرده و به آنها بپیوندند. 
در این مسابقات، رده سنی کودکان با پوشیدن لباس های فوتبالی 
انگلیس��ی در رقابت هایی س��اختگی توس��ط داعش در مقابل هم 
ایس��تادند. به ک��ودکان ش��رکت کننده وع��ده داده ش��ده بود که 
برندگان مس��ابقه بس��ته های ش��کالت هدیه خواهن��د گرفت. از 
آنجایی که داعش گروهکی اس��ت که با جرائمی چون سربریدن و 
 قطع کردن دست و پا شناخته شده است اکثر مردم از ترس تبعات

 ش��رکت نکردن در مس��ابقات در آنجا حض��ور یافت��ه اند.تصاویر 
 این ب��ازی ها توس��ط داع��ش در فض��ای مجازی منتش��ر ش��د. 
گفتنی است؛ در دوسال گذشته، فعالیت این گروهک تروریستی در 

شبکه های اجتماعی 45 درصد افزایش یافته است.

بزرگترین گورستان تاریخی جهان در جنوب شرق ترکیه پیدا شد.
 »حریت دیلی نیوز« نوش��ت: باستان شناس��ان موفق به کش��ف 
حدود ۸۰ قبر س��نگی در جریان حفاری های قلع��ه »اورفا« واقع 
در جنوب شرق کشور ترکیه شدند و گمان می برند این بزرگترین 
گورس��تان تاریخی جه��ان باش��د.تاکنون در مس��احت 45 هزار 
مترمربعی این منطقه حدود ۸۰ قبر پیدا شده است. در جریان این 
پروژه، راه های جدیدی در این منطقه ساخته شده و شرایط برای 

تبدیل شدن این گورستان به یک جاذبه تاریخی مهیا شده است.
یکی از این قبرها در باالترین نقطه و زی��ر تپه ای که قلعه روی آن 
واقع ش��ده، قرار دارد و از دیگ��ران بزرگتر اس��ت. روی یکی دیگر 
از آنها هم نش��انه هایی از حکاکی نقوش و نوش��ته ها دیده ش��ده 
 است. باستان شناس��ان حدس می زنند این گورس��تان متعلق به
 اشراف زاده ها و اعضای خانواده سلطنتی پادشاه »ابگر« اُدسا باشد.

یک پژوهش جدید نش��ان داده اس��ت که حتی در صورت قطعی بودن 
وجود آب در مریخ، این آب آش��امیدنی نیست. در سال 2۰11 مدارگرد 
شناسایی مریخ ناسا خطوط س��یاه ، دره ها و دامنه کوه را در سیاره سرخ 
کش��ف کرد که این امر وجود آب در این سیاره را نشان می داد. این خبر 
برای فضانوردان بسیار خوشحال کننده بود زیرا دیگر نیاز نداشتند برای 
سفرهای فضایی میزان قابل توجهی از آب آشامیدنی را همراه خود ببرند.

اما متاسفانه، یک مطالعه جدید نشان می دهد که آب این سیاره ممکن 
است آشامیدنی نباشد و از آن بدتر ممکن است حتی وجود نداشته باشد!

یک تیم از دانشمندان دانش��گاه آریزونا به بررسی بیشتر و دقیق تر این 
خطوط س��یاه که RSL نام دارند پرداختند تا منشأ آنها را کشف کنند.

برخی از دانش��مندان معتقدند ک��ه این آب ه��ا از ذوب یخ های موجود 
 در این س��یاره به وجود آمده اس��ت، ام��ا پژوهش جدید ای��ن نظریه را 

رد می کند.
بیش��تر این خط��وط ش��یب دار تک��رار ش��ونده RSL در نزدیکی خط 
اس��توای این س��یاره قرار گرفته اند و هرگونه ی��خ در آن محل مدت ها 
پیش ذوب شده اس��ت .اگر آبی که باعث ش��کل گیری این RSL شده 
از زیر زمین آم��ده باش��د بنابراین این تیم معتقد اس��ت ک��ه به دلیل 
 عمق زیاد منش��أ این آب ها، سطح آنها بیش از حد ش��ور بوده و قابلیت  

نمک زدایی ندارند.
بنابراین این آب ها آشامیدنی نبوده و قابل استفاده نیستند و محققان باید 
تمرکز خود را به نواحی قطبی مریخ معطوف کنند تا با صرف هزینه های 
هنگفت بتوان منابع یخ زیر زمینی را برای اس��تفاده ذوب کرد.بر اساس 
داده های به دست آمده توسط این محققان، این تیم نتیجه گرفته است 
که محتمل ترین منبع آب که باعث به وجود آمدن RSL می ش��ود جو 
اس��ت، زیرا هوا در دره های مریخ بس��یار مرطوب اس��ت و انتقال آب به 
بستر این سیاره امری پرهزینه اس��ت و به  فناوری های بسیار پیشرفته 
نیاز دارد. در نهایت ممکن است روزی برای بررسی بیشتر این مسئله و 
حل این معما ، یک کاوش��گر مجهز به مریخ فرستاده شود.این پژوهش 

درJournal of Geophysical Research به چاپ رسیده است.

راه های تاکس��یدرمی یا روش خش��ک کردن جانوران در ایران به 
خوبی شناخته نشده است و بیشتر،شکارچیان حرفه ای که مایل به 
حفظ نمونه های شکار شده خود هستند و یا دوستداران  این امر، 

با آن آشنایی دارند. 
این هنر و نتیجه آن، که جانوران خش��ک ش��ده هستند، می تواند 
نقش موثری در آشنایی افراد با طبیعت و ویژگی های حیات وحش 
موجود در آن باشد. حتی جانورانی که اکنون از بین رفته اند و اثری 
ازآنها نیس��ت یا جانورانی که به طور طبیعی در منطقه زیست ما 
وجود ندارند به این روش در دسترس ما و عالقه مندان به طبیعت 

قرار می گیرند.
 البته معرفی، شناس��ایی و آم��وزش این هنر به معنی آن نیس��ت 
که ما مجاز باشیم حیواناتی را که مایلیم ش��کار کرده و بعد آنها را 

خشک کنیم. 
 معموال جانورانی که مرده اند و یا به دالیل خاص و با اخذ مجوزهای 
الزم شکار شده اند برای تاکسیدرمی یا خشک کردن به کار می روند. 
این هنر به ما اجازه می دهد ویژگی های دیداری یک جانور را حتی 
پس از مرگش حفظ کرده و برای دیدن س��ایر افراد در دس��ترس 

قرار دهیم.
 تاریخچه تاکسيدرمی یا روش خشک کردن جانوران 
هنر تاکسیدرمی عمر کوتاهی دارد و مدرک معتبری از وجود آن در 
دوران باستان در دست نیست. امروزه تفاوت های چشمگیری در 
این هن��ر با گذش��ته دیده می ش��ود چ��ون تاکسیدرمیس��ت ها 
 مجس��مه های حیوانات را ب��ه دقت زی��اد و با روش ه��ای جدید

 مدل سازی می کنند و آناتومی پرندگان و پستانداران را به شکلی 
که در زیس��ت گاه ه��ای طبیعی خ��ود دارن��د ایج��اد می کنند. 
تاکس��یدرمی هنر نگهداری پوس��ت به همراه خز ها، پر ها و پولک 

جانوران است.
 تاکس��یدرمی از دو کلمه یونانی مشتق شده اس��ت یکی taxi به 
معنای تربی��ت و آمادگی و دیگ��ری derma به معنای پوس��ت 
اس��ت. می توان ترجمه لغوی تاکسیدرمی را معادل هنر پوست در 
نظر گرفت. مصریان باستان اجساد سگ ها، گربه ها و پرندگان را با 
تزیین توسط ادویه و روغن ها نگه می داشتند که می توان گفت به 

نوعی تاکسیدرمی محسوب می شد.
 بس��یاری از مومیایی ها یا حیوانات و پرندگان باق��ی مانده از این 
روش ها در گودال ها و مقبره های مصری کشف شده  است. اگرچه 
این روش را نمی توان تاکس��یدرمی محس��وب کرد ولی به نوعی 
حفاظت از اجساد با استفاده از روش های ساده بوده است. یونانیان 
و رومیان از نوعی تاکسیدرمی برای دباغی پوست سود می بردند تا 

بدان وسیله به تولید البسه بپردازند.
 مردم بریتانیای قدیم و سرزمین های شمالی برای پوشاندن بدن 
خود راهی جز اس��تفاده از پوست دباغی شده ش��یر ها، پلنگ ها و 
گرگ ها نداشتند و سرخپوس��تان آمریکایی از پوست دباغی شده 
خارپشت، روباه، راکن و عقاب برای تزیین لباس و تجهیزات خود 
بهره می بردند و به ق��دری ماهرانه این کار را انج��ام می دادندکه 

جانوران فوق یا بقایای آنها طبیعی به نظر می رسیدند.
 آماده سازی مجسمه برای جانور در حال تاکسيدرمی 

تاکس��یدرمی مدرن به 4۰۰ س��ال پی��ش بر می گرددک��ه اولین 
تالش برای حفظ پرندگان صورت گرفت. تاالر بزرگی از پرندگان 
کمیاب هند غربی در اختیار یک هلندی ثروتمند بود که با غفلت 
نگهبان مربوطه، همه پرندگان دچار خفگی شده و مردند. صاحب 
تاالر برای حفظ پرهای زیبای پرندگانش و ام��کان نمایش آن به 
دیگران، دستور داد پوست پرندگان را جدا کنند و به مواد مختلفی 
 آغشته و آنها را س��یم گذاری وسپس  درونش��ان را پر کنند.  تنها 
گزارش های  تاکسیدرمی، متعلق به قرون وسطی است و مربوط به 
سر و شاخ های برجسته گونه های نر جانوران بوده که برای تزیین 

تاالر قصرهای سالطین به کار می رفته است.
 قدیمی ترین نمونه تاکس��یدرمی متعلق به یک کرگدن است و به 
15۰۰ سال پیش بر می گردد و در موزه فلورانس ایتالیا نگهداری 
می شود. نمونه دیگر مربوط به یک کروکودیل 5/3 متری است که 
متعلق به مصر است و از س��ال 1۶2۷ در معرض نمایش بوده و در 
موزه st-grall سوییس قرار دارد. نمونه های قدیمی دیگر مربوط 
به دو گاو بالغ و یک کرگدن است که در دهه 1۸۰۰ خشک شده و 
نمونه های نام برده شده با سنگریزه پر شده اند. در دوره های اولیه، 
تاکسیدرمی توسط گروه های کوچکی از مردم صورت می گرفت و 

روش کارشان جزو اسرارشان محسوب می شد.
 امروزه دیگر تاکسیدرمی از پر کردن پوست جانوران خارج شده و 
اکنون با مجسمه سازی آناتومی حیوانات همراه شده است. انجمن 
تاکسیدرمیست های آمریکا در 1۸۸۰ تاسیس شد و این هنر را به 
همه مردم و به   همان صورت امروزی نش��ان داد و دیگر روش های 
انجام آن، راز محسوب نمی ش��د و درنتیجه آموزش عمومی سبب 

افزایش راندمان کار و ایجاد موزه های زیادی شد. 
اولین آثار تاکس��یدرمی ایران متعلق به دو قوچ شکار شده توسط 
 میرزا مس��عود ظ��ل الس��لطان در 1۰۰ س��ال پیش اس��ت که با

  مفتول ه��ای س��یمی از بی��رون پوس��ت حی��وان آن را س��ر پا 
نگه داشته و داخلش را با پوشال پر کرده اند.

آشپزی

گوناگونخواندنی ها

خانه داری

رمان »تکفیری« اثر مهدی ُدریاب از س��وی انتش��ارات 
کتابستان معرفت راهی بازار کتاب شد.

این رمان اقتباس��ی از زندگی پرماجرای شهید علی اکبر 
پیرویان است که توسط این نویسنده به نگارش در آمده 
است. این شهید در س��ال 1359 که دانشجوی دانشکده 
علوم پزش��کی اس��ت به همراه چند تن از همکالسی ها 
به افغانس��تان س��فر می کند تا به مجاهدین افغانستانی 
در براب��ر اتحادیه جماهیر ش��وروی کمک کن��د و بعدها 
در جنگ تحمیلی به ش��هادت می رس��د. ای��ن رمان در 
فضای تکفیری ها قرار دارد و آن را پیش چش��م خواننده 
ترس��یم می کند. در بخش��ی از ای��ن کتاب آمده اس��ت: 
 »عبدالقادر گردن ص��اف کرد و با قیافه ج��دی گفت: ما 
 تصمی��م گرفته ای��م علیه ش��یعیان رافض��ی یک جنگ 

تمام عیار راه بیندازیم؛ هرجا که ممکن باشد.

خب این چه ربطی به من دارد؟
 عبدالق��ادر از تخت بیم��ار فاصله گرفت. کم��ی در اتاق

 ق��دم زد. راه که می رفت خنجرش از کناره ش��ال نمایان 
می ش��د. نگین ه��ای روی قبض��ه خنج��ر مثل س��تاره 
 می درخش��ید. وس��ط ات��اق روب��روی منصور ایس��تاد.

  در حالی که دست چپ را روی قبضه خنجر گذاشته بود 
گفت:  مدت هاس��ت که می خواهیم یک تی��م اطالعاتی 
قوی به ایران اعزام کنیم. شما همان فرمانده کار کشته ای 
هس��تید که الزم داریم. هزینه درمان شما با من. فقط به 

این شرط که در ایران مداوا شوید...«.
رمان »تکفیری« در شمارگان یک هزار و دویست نسخه 
در 1۷۶ صفحه ب��ا قیمت 1۰ هزار تومان ب��ه قلم مهدی 
ُدریاب از سوی نشر کتابس��تان معرفت راهی بازار کتاب 

شده است.

تکفيری  ها 

راه های تاکسيدرمی
 یا روش خشک کردن جانوران

راه اندازی المپيک داعش در عراق 

کشف  بزرگترین
 قبرستان تاریخی جهان

آب مریخ آشاميدنی نيست!

فرد کم سوادی می گفت: »پدرم با تحصیل  مخالف 
بود و نگذاش��ت درس بخوانم وگرن��ه من اکنون 
دانشگاهم را تمام کرده بودم و وضعم غیر از این 

بود...«.
زماني که این مطلب را مي گفت 4۰ سال از مرگ 
پدرش گذشته بود و او در تمام این سال ها هیچ 
کوششي در جهت یادگیري بیشتر نکرده بود اما 
این مطلب را بارها به دیگران گفته و تاسف خود را 
نسبت به این کار پدرش اظهار کرده بود. وقتي که 

ذهن شخصي، گرفتار یک تصویر بي حاصل شود، 
آن شخص دیگر نمي تواند براي رفع مشکالتش 
به نحو شایسته اي چاره اندیشي کند.این حکایت 
بس��یاري از ناکامي هاي ماس��ت  ولي هیچ وقت 
نخواس��ته ایم علت آن را درک کنیم و حتی بعد 
از رفع موانع، مسیر پیش��رفت را از نو آغاز کنیم.

دختر دانشجویي را مي شناسم که بیش از 4 سال 
از مرگ پدرش مي گذرد  اما نتوانس��ته است این 
واقعه دردناک را فراموش کند. او فعال دانشگاه را 
رها کرده و به علت افسردگي مرتبا از بیمارستاني 
به بیمارستان دیگر مي رود و گاهي هم در منزل 
بستري مي ش��ود. خوراکش داروهاي آرام بخش 
اس��ت، او خواب راحت ندارد و هنگام بیداري هم 
با اندک بهانه اي اشکش سرازیر مي شود. مالحظه 
مي کنید که یک تصویر ذهني ناخوشایند چگونه 
زندگي انس��ان را فلج مي کن��د و آن را به نابودي 
 مي کش��اند. چاره کار چیس��ت؟ حتما شما هم 
تایی��د خواهید ک��رد ک��ه زندگي هی��چ آدمي 
بدون مان��ع و تنگنا پیش نم��ي رود. هیچ کجاي 

 تاری��خ را س��راغ نداری��م ک��ه عوام��ل موفقیت
 صد درصد به خدمت آدمي درآمده باشد. هرکس 
محدودیت هاي خاص خود را دارد؛ یکي به لحاظ 
شرایط بدني دچار محدودیت است، یکي سرمایه 
الزم را ب��راي پیش��رفت ندارد، یک��ي در منطقه 
محروم زندگي مي کند و دیگری با خانواده خود 

دچار چالش است.
اصلي تری��ن راه حل، آن اس��ت که آدم ه��ا موانع 
پیش��رفت خود را دقیق��ا ش��ناخته و وزن آن را 
تعیین کنند. مهم تر آنکه حواسش��ان باش��د به 
موانع پیش��رفت ع��ادت نکنند چراکه بس��یاری 
از آنه��ا روزگاري محو خواهد ش��د ام��ا برخي از 
افراد به خاطر ترس از تغییر ی��ا عادت به ناکامي، 
خودش��ان را از حرکت دوباره محروم مي کنند و  
مدام نسبت به موانع گذشته س��وگواري کرده و 
ابراز تاسف مي کنند. فرصت براي تغییر، همیشه 
مهیاس��ت، کمي قدرت تش��خیص مي خواهد و 
اندکي اراده و ش��جاعت. به جاي تاسف خوردن، 

باید اشتیاق موفقیت را در دل شعله ور ساخت.

با ناکامی های خود چه کنيم؟

مواد الزم:
  پاستا 5۰۰ گرم، کره نیم پیمانه، سینه مرغ 3۰۰ گرم )پخته و تکه تکه شده(،جعفری 

اندکی برای تزیین،نمک و فلفل به مقدار الزم
طرز تهيه:

در یک ظرف 5 پیمانه آب بریزید و بگذارید ج��وش بیاید. وقتی آب جوش آمد به آن 
نمک اضافه کنید. پاستا را به آب در حال جوش اضافه کنید.

در ظرف را باز بگذارید وگرنه پاستاها خمیر می شوند. اجازه دهید پاستاها بپزند. در این 
مدت یکی دو بار مخلوط را هم بزنید.همزمان با ریختن پاستاها درون آب، در تابه ای 
دیگر کره را آب کنید و مرغ را به آن اضافه و کمی تفت دهید. سپس نمک، فلفل و سس 

آلفردو را به آن بیفزایید و بگذارید با هم کمی بپزند تا مرغ ها طعم بگیرند.
پاستاها که پخت آنها را آبکشی کنید و در ظرفی که از قبل کمی گرم کرده اید بکشید 

و مخلوط مرغ و سس آلفردو را به آنها اضافه کنید.
طرز تهيه سس آلفردو:

درست کردن سس آلفردو بسیار راحت اس��ت و زمان زیادی نمی برد. حداکثر زمان 
پخت آن 1۰ دقیقه است. 

مواد الزم: کره یک چهارم پیمانه، خامه یک پیمانه، سیر یک حبه )خرد شده(،پنیر 
پارمزان رنده شده یک پیمانه و نیم،جعفری تازه یک چهارم پیمانه )ریز شده(.

طرز تهيه:کره را در تابه ای متوسط آب کنید. یادتان باشد حرارت اجاق باید مالیم 
باشد. خامه را به کره اضافه کنید و بگذارید مخلوط برای پنج دقیقه بجوشد. جعفری، 
سیر و پنیر را درتابه ریخته و مرتبا مخلوط را  هم بزنید و سپس آن را از روی حرارت 

بردارید.

بوی سیگار یکی از بدترین و سمج ترین بوهاست که هر کسی در زندگی آن را تجربه 
کرده است. در اینجا، روش هایی برای خالص شدن از شر بوی سیگار در خانه ارائه 

می شود.
ممکن است دوده روی وسایل نشسته باشد. می توانید با کف، سطوح را تمیز و البته 

بو را  نیز برطرف کنید.
 دیوارها و س��قف را با محلول آمونیاک و الکل گلیکول بش��ویید و مراقب باشید تا 
خشک شدن سطوح کسی به آنها دس��ت نزند. می توانید فرش ها را با شامپو تمیز 

کنید. 
مالفه ها و پرده ها را در تش��ت آب و صابون خیس کنید و بشویید. کمی سرکه به 
این محلول شوینده اضافه کنید تا تاثیر بیشتری داشته باشد. می توانید پرده را در 

ماشین لباسشویی بشویید.
 شیشه ها و پنجره ها را با شیشه ش��وی و پارچه نرم تمیز کنید. چراغ ها و وسایل 

دکوراسیون را درآورده و پاک کنید.
 دور خانه کاسه س��رکه بگذارید. سرکه سفید را در کاس��ه کوچک لبه دار بریزید و 
آن را در اتاق ها قرار داده و اجازه دهید که س��رکه تبخیر ش��ود. بهتر است در این 
 مورد پنجره ها و درها را بسته نگه دارید تا تاثیر بیش��تری داشته باشد. می توانید 

پارچه ای را با سرکه مرطوب کرده  و به آرامی روی دیوارها بکشید.
از جوش ش��یرین اس��تفاده کنید. جوش ش��یرین را دور مبلمان، فرش ها و دیگر 

وسایل خانه بریزید.
 بگذارید ش��ب بماند و روز بعد جوش ش��یرین ها را جارو کنید. می توانید به جای 

سرکه در ظرف جوش شیرین بریزید.

طرز تهيه
 اسپاگتی با سس آلفردو 

چگونه از شر بوی سيگار در خانه 
خالص شویم؟)2(

مهارت های زندگی

س��اکت ترین اتاق دنیا در ش��هر میناپولیس آمریکا، آن قدر ساکت است که 
می توان صدای قلب و جریان خون را شنید. سقف، در و دیوارهای این اتاق به 

جای بازتاب صدا، آن را جذب می کنند.

ساکت ترین اتاق دنيــا

عکس نوشت
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