
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: تنها مراکزی که به دولت 
مالیات  می پردازند واحدهای تولیدی هستند و دولت هنوز درک نکرده که 

واحدهای تولیدی دیگر واقعا توان پرداخت مالیات را ندارند.
سید عبدالوهاب س��هل آبادی در مراسم بزرگداش��ت روز صنعت و معدن 
اظهار کرد: همه صنعتگران سپاسگزار مسئوالنی هستند که این امنیت را 

در کشور به وجود آورد ه  و برای ما حفظ کرده اند.
وی افزود: به راستی که کش��ور ما با توجه به وضعیت آشفته در منطقه یک 
کشور نمونه از نظر امنیت است و اگر این امنیت نبود شاید صنعتی وجود 
 نداش��ت پس باید خدا را شاکر باش��یم که از این نظر کش��ور از موقعیت

 ویژ ه ای نسبت به سایر کشورها برخوردار است.
رییس خانه صنعت، مع��دن و تجارت ایران در خص��وص رکود اقتصادی 
تصریح کرد: در شرایطی قرار داریم که اقتصاددانان به آن رکود اقتصادی 
می گویند و در شرایط فعلی باید دولت حواس خود را  برروی صنعتگران و 

واحدهای تولیدی متمرکز کند.
وی تاکید ک��رد: بازار، نیاز به پ��ول دارد اما دولت پولی ن��دارد که در بازار 
س��رمایه گذاری کند و در ح��ال حاضر تنه��ا جایی که مالی��ات به دولت 
می پردازد واحدهای تولیدی هس��تند و دولت هنوز درک نکرده است که 

واقعاً دیگر واحدهای تولیدی توان پرداخت مالیات را ندارند.
سهل آبادی خاطر نشان کرد: مطمئنا شرکت برق نمی تواند برق کارخانه 
فوالد را قطع کند اما برق کارخانه های کوچک را قطع می کند و نتیجه این 

اقدام، تعطیلی آن کارخانه است.

وی در خصوص خارج  شدن از رکود اقتصادی گفت: دولت نیاز به پول دارد 
و تا پول نباشد از این رکود اقتصادی نمی توان خارج شد. 

هیچ استانی در کشور، صنعتی تر از اصفهان نیست اما دولت در زمان رکود 
اقتصادی به جای کمک و سرمایه گذاری، مالیات می گیرد.

 رییس ات��اق بازرگان��ی، صنایع و مع��ادن اس��تان اصفهان اظه��ار کرد: 
 در حال حاض��ر حقیقتا واحده��ای تولیدی ت��وان پرداخت��ن مالیات را 
ندارند و حجم واردات به صورت قاچاق همه تولیدکنندگان را خسته کرده 

است.
وی عنوان کرد تش��کل ها  باید به س��متی بروند که وقتی کاال به دس��ت 
 مصرف کنن��ده می رس��د، از جن��س و کیفی��ت محصول رضای��ت کامل

 داشته باشد تا مردم به خرید تولیدات داخلی گرایش پیدا کنند.
سهل آبادی تاکید کرد: بحث گردش��گری یکی از موارد مهم کسب درآمد 
برای کشور ما محسوب می شود و نزدیک به 60 درصد از درآمدهای کشور 

می تواند از خدمات باشد. 
مردم باید به فکر سرمایه گذاری در بخش هایی از این دست باشند تا بتوانیم 

به دولت کمک کنیم.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: اتاق بازرگانی تابه  ح��ال با چند تیم بزرگ 
گردشگری در سطح آس��یا و اروپا مذاکره کرده است که در این مذاکره ها 
نتایج خوبی برای سرمایه گذاری در این بخش به  دست  آمده و امیدواریم  
که  مردم بیشتر به مس��ائلی فکر کنند که می توان به  راحتی از آنها کسب 

درآمد کرد.

ش��هردار اصفهان با بیان اینکه شهرداری ها وظیفه توس��عه توریسم شهری را بر 
عهده دارند، به موضوع مشارکت ش��هرداری اصفهان در احداث شهرک سالمت 
اشاره کرد و گفت: شهرداری اصفهان در توسعه این صنعت  پا را فراتر از توریسم 

شهری گذاشته است.
 مهدی جمالی نژاد در حاش��یه کنفرانس بین المللی خدم��ات میهمان نوازی و 
گردش��گری که صبح دیروز در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد اظهار کرد: این 
کنفرانس ها می تواند زمینه تبادل نظر و تجربیات کشورهای پیشرفته با ایران  را 

که از قدیم مهد میهمان نوازی بوده است فراهم آورد.
 وی تصریح ک��رد: در عرصه گردش��گری، سلس��له اقدامات خوب��ی در اصفهان 
آغاز شده، به طوری که محور توس��عه اصفهان در برنامه ششم گردشگری، هنر و 

دانش است که برای رسیدن به این موضوع باید عزم جدی داشت.
مهمان نوازی اصفهانی ها میراث ارزش�مند فرهنگی اس�ت که  در 

زمینه جذب گردشگر موثر است
شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه باید مطالب ارائه شده در این همایش ها عملیاتی 
شوند، خاطرنشان ساخت: ایرانیان به ویژه اصفهانی ها از قدیم به میهمان نوازی 
معروف بوده اند و باید با پررنگ تر کردن این میراث ارزشمند فرهنگی در زمینه 

جذب گردشگر تالش نماییم.
جمالی نژاد با اشاره به اینکه گردشگری شاخه های متعددی دارد اضافه کرد: یکی 
از را هکارهای جذب گردشگر معرفی مقصد به صورت مجازی است و گردشگرانی 
که می خواهند اصفهان را به عنوان مقصد خود انتخاب کنند باید بتوانند به صورت 

مجازی از ارزش های توریستی این شهر مطلع شوند.

وی با اش��اره ب��ه اینکه س��الیان زیادی مس��ئله گردش��گری در محور توس��عه 
 ش��هر جایگاهی نداش��ته اس��ت، به موضوع زیرس��اخت ها اش��اره کرد و افزود: 
 زیرساخت ها  باید در این زمینه توسعه یابد تا بتوانیم پذیرای توریست بیشتری 

باشیم.
ایران جزیره امن خاورمیانه است

جمالی ن��ژاد ادامه داد: ایران در ش��رایط کنون��ی جزیره امن خاورمیانه اس��ت و 
باید از این مس��ئله نهایت به��ره را در جذب گردش��گر ببریم، به ط��وری که در 
 گام اول تجربه بوم��ی را با دانش گردش��گری تلفیق کنی��م و در گام های بعدی

 زیرساخت ها را توسعه ببخشیم.
شهردار اصفهان همچنین گفت: این شهرداری برای اجرای پروژه های زیرساختی 
خود با س��رمایه گذاران وارد مذاکره شده تا به صورت مش��ارکتی این پروژه ها را 

پیش ببرد.
شهرک سالمت می تواند قطب گردشگر درمانی در خاورمیانه شود

وی افزود: شهرک سالمت با حضور سرمایه گذار بخش خصوصی و حضور پزشکان 
مجرب و نامی دنیا می تواند به قطب گردشگر درمانی در خاورمیانه تبدیل گردد.

شهردار اصفهان تصریح کرد: مجموعه » قلب شهر« توانسته است گردشگر زیادی 
را جذب نماید. در حال حاضر آکواریوم ناژوان و در آینده دلفیناریوم )آبزی خانه( 
که با همکاری س��رمایه گذار خارجی احداث می ش��ود، زمینه جذب گردشگر را 
فراهم می سازد. جمالی نژاد به موضوع خواهر خوانده ها نیز اشاره کرد و افزود: باید 
از ظرفیت خواهرخوانده ها در توس��عه دیپلماسی فرهنگی و گردشگری به شکل 

بهتری استفاده کنیم.

ملکی آهنگران گفت: شش رزمایش اقتدار برای افزایش توانمندی نیروهای 
پلیس و امنیت بیشتر استان تا پایان سال اجرا می شود.

س��رهنگ علی ملکی آهنگران اظهار داش��ت: برای افزایش امنیت استان و 
همچنین افزایش میزان آمادگی جسمی و توان رزمی کارکنان در طول سال 

رزمایش های مختلفی در این فرماندهی اجرا می شود.
 وی افزود: اس��فند ماه س��ال گذش��ته رزمایش پدافن��د غیر عامل با ش��عار

 »عاش��قان والیت« با حضور تمامی نیروهای انتظامی استان اجرا شد که در 
این رزمایش س��ناریوی از پیش طراحی ش��ده با فرض بمباران هوایی ستاد 
فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان توسط دش��من متجاوز اجرا و ظرف 
دو س��اعت تمام نیروها، امکانات و تجهیزات در یکی از بوس��تان های ش��هر 

مستقر شدند.
این مقام مسئول عنوان داشت: رزمایش مذکور نشان داد که پلیس اصفهان 
در زمان بحران از قدرت » واکنش س��ریع« باالیی برخوردار است و می تواند 
در کمترین زمان خس��ارات وارده را جبران کرده  و امنیت شهر را در کنترل 
 خود در آورد و مردم با داش��تن چنی��ن توانی در پلیس هی��چ گونه نگرانی و

 دغدغه ای نخواهند داشت.
این مقام انتظامی از تهیه تقویم اجرای رزمایش های » اقتدار« در سال جاری 
خبر داد و گفت:  به یاری خداوند شش رزمایش » اقتدار« برای افزایش امنیت 
و  توانمندی نیروهای پلیس به نام های رزمایش دفاع شهری، رزمایش والیت، 
رزمایش رهایی گروگان ، رزمایش آمادگی رزم و رزمایش پاکسازی و ارتقای 

امنیت کویر تا پایان سال توسط نیروی انتظامی استان اجرا می شود.

سرهنگ آهنگران به انجام بیش از ۱00 عملیات مشترک با همکاری نیروهای 
یگان ویژه، یگان ام��داد، ماموران انتظامی کالنتری ها و پاس��گاه ها و پلیس 
های تخصصی طی سه ماهه نخست امسال اش��اره کرد و افزود: این عملیات 
ها تحت عنوان پاکس��ازی نقاط آلوده و تفرجگاه ها، عملیات مقابله با اراذل و 
اوباش و عملیات امنیت محله محور انجام ش��ده که همچنان نیز ادامه دارد.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی اس��تان با بیان اینکه پلیس یک سازمان 
منس��جم و هماهنگ اس��ت گفت: در اجرای تمامی عملیات ه��ا و ماموریت 
 های خاص و وی��ژه تمامی یگان ه��ا و واحدهای تخصصی حض��ور دارند و با
  ضربه وارد کردن به باندهای مجرمان، اش��رار و مزاحم��ان نوامیس مردم و

 ناامن کنندگان جامعه اقتدار و صالبت پلیس را به نمایش می گذارند.

عضو شورای شهر اصفهان گفت: با توجه به سکوت مسئوالن و به ویژه وزیر 
نیرو و نمایندگان مردم اصفهان در مجلس نمی توان در خصوص رسیدگی به 

وضعیت رودخانه زاینده رود تماشاچی بود.
نورا... صلواتی با اش��اره به وعده ریی��س جمهور در بهمن ماه  س��ال ۹۳ در 
خصوص احیای دائمی رودخانه زاینده رود اظهار  داش��ت: دکتر روحانی در 
سفر خود به استان اصفهان، زاینده رود را نه تنها از آن مردم اصفهان بلکه از 
آن همه مردم کشور دانست و در راستای احیای آن به وزیر نیرو و همچنین 

استاندار اصفهان دستوراتی را ابالغ کرد.
 وی ب��ا بی��ان اینکه در حال حاضر  ش��اهد بس��ته ش��دن دریچه های س��د 
زاینده رود بر روی شهرس��تان اصفهان هس��تیم، ابراز داش��ت: اعالم شده 
وضعیت آب پشت سد بحرانی است و از ظرفیت یک میلیارد و ۴00 میلیون 
متر مکعبی آن تنها ۳00 میلیون متر مکعب موجود است که این امر ناشی از 

برداشت های غیرشرعی و غیر قانونی آب در باالدست  است.
 عض��و ش��ورای ش��هر اصفهان ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ب��ا ش��رایط فعلی و

نیز بی توجهی های وزارت نیرو، کابینه دولت تدبیر و امید و نمایندگان مردم 
 اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی نمی توان بیش از این تماشاچی بود، 
 ادام��ه داد: بای��د توج��ه داش��ته باش��یم ک��ه اگ��ر برخ��ورد مناس��ب با 
برداش��ت های باالدس��ت اتفاق نیفتد معضالت بزرگ اجتماعی در منطقه 

ایجاد خواهد شد.
وی تصریح کرد: آینده بدی در خص��وص قطع آب و جلوگیری از ورود آن به 

سد برای اصفهان پیش بینی می شود.

توجه دولت به احیای بافت فرسوده ضروری است
 وحید فوالدگر، دیگر عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان نی��ز در ادامه 
این جلسه با اش��اره به اینکه روند احیای بافت فرس��وده یکی از چالش های 
 شهرهای تاریخی کشور اس��ت، اظهار داشت: در این راس��تا شهرداری ها و 
دولت مسئول هس��تند و این در حالی است که در ش��هر اصفهان شهرداری 
مسئولیت خود را انجام داده ولی دولت به وظایف و تعهدات خود عمل نکرده 

است.
وی با بیان اینکه ش��هرداری برای ص��دور پروانه در ارتباط ب��ا احیای بافت 
فرسوده ۵0 درصد تخفیف را اعمال می کند، اضافه کرد: با این وجود، دولت که 
موظف به پرداخت ۵0 درصد دیگر هزینه پروانه ساختمان است سال هاست 

که به وظیفه خود عمل نکرده است.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اش��اره به اینکه با توجه به روند کنونی 
 در آینده نزدیک بافت فعلی نیز به بافت فرس��وده اضافه خواهد ش��د، افزود:

 از این رو ضروری است که مسئوالن دولتی نسبت به تخصیص اعتبارات برای 
این امر توجه داشته باشند. 

وی حمایت از ش��رکت های دانش بنیان را برای تحقق ش��عار سال »اقتصاد 
مقاومتی اقدام و عمل« ضروری خواند و گفت: در اصفهان شرکت های زیادی 
در این زمینه فعالیت دارند که حمایت نهادهایی همچون شهرداری می تواند 
آنها را به شرکت های اقتصادی تبدیل کرده و عالوه بر ایجاد اشتغال برای این 
شرکت ها ،در حوزه کاهش وابستگی کش��ور به بیگانگان  نیز تاثیر بسزایی 

داشته باشد.

رییس خانه صنعت و معدن ایران:

حجم واردات قاچاق همه را خسته کرده است
شهردار اصفهان در کنفرانس بین المللی خدمات گردشگری:

شهرداری اصفهان از گردشگری شهری فراتر رفت

معاون عملیات فرماندهي انتظامي استان اصفهان خبر داد:

اجرای رزمایش های »اقتدار« در سال جاری برای افزایش امنیت در اصفهان
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

نباید تماشاچی وضعیت اسف بار زاینده رود باشیم
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هادی عقیلی که در لیست مازاد باشگاه سپاهان قرار 
گرفته بود، هنوز تکلیفش را با این باشگاه روشن نکرده 
اس��ت. با آنکه یکس��ال از قرارداد او  با س��پاهان باقی 
 مانده اما هنوز برای فسخ راردادش توافق نکرده است. 
عقیلی اخی��را در مصاحبه ای علیه مدیران باش��گاه و 
البته عبدا...  ویس��ی حرف هایی زده  بود.مدیرعامل 
باشگاه سپاهان که قبال گفته بود این ماجرا را از طریق 

مراجع قانونی...

علی خرم معتقد است اردوغان پس از این اتفاق از نظر 
سیاسی فضای تنگ تر و بسته تری را بر ترکیه تحمیل 
خواهد کرد.علی خرم کارش��ناس مس��ائل بین الملل 
 در گفت وگو با نامه نیوز در خص��وص کودتای نافرجام

  در ترکیه گف��ت: اتفاقی که در ترکی��ه رخ داد حاصل 
 فع��ل و انفعاالت��ی ب��ود ک��ه در ای��ن کش��ور صورت

 گرفت و اردوغان نیز بخشی از این پروسه بود.وی با بیان 
اینکه هیچ کشوری به طور عادی ...

ذوب آهن فروشی نیست
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باقریان: 

شاید هادی سرمربی سپاهان شود!
یک سوال پس از اتفاقات ترکیه؛

اردوغان پس از کودتا چه می کند؟

فرمانده نیروی دریایی سپاه:  

اگر اراده کنیم تا شب، 
آل سعود را به خاک سیاه می نشانیم

 اعزام کاروان های نیکوکاری
 به مناطق محروم

12

مالیات اصناف اصفهان افزایش 
نداشته است
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یک میلیون درخت، 
در آستانه مسمومیت قرار دارد

12
12
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فرمانده نیروی دریایی س��پاه گفت:  همین االن اگر 
اراده کنیم می توانیم تا ش��ب، رژیم آل س��عود را به 
خاک س��یاه بنش��انیم.دریادار علی ف��دوی فرمانده 
نیروی دریایی سپاه، طی سخنانی در همایش بررسی 
مولفه های جنگ های آینده ک��ه در مرکز تحقیقات 
راهبردی دفاعی برگزار ش��د، با بیان اینکه دش��من 

به خصوص آمریکایی ه��ا بس��یاری از مبانی قدرت 
ما را نمی فهمند گفت: از جمله این م��وارد ایمان به 
خدا و روحیه شهادت طلبی و ایثار است که در طول 
سال های جنگ به خوبی نش��ان داده شد و بعد از آن 
نیز در مقاطع مختلف شاهد این مولفه ها بودیم.وی 

با اشاره به تسلط آمریکایی ها، پیش از انقالب در...
2
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عضو هیئت مدیره باشگاه اصفهانی شایعات را تکذیب کرد؛

استاندار اصفهان در جلسه شورای اداری استان:

مهم ترین مشکالت حوضه آبریز زاینده رود، مسائل امنیتی  و سیاسی است
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فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت:  همین االن اگر اراده کنیم 
می توانیم تا شب، رژیم آل سعود را به خاک سیاه بنشانیم.

دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه، طی سخنانی 
در همایش بررس��ی مولفه های جنگ های آینده که در مرکز 
 تحقیقات راهبردی دفاعی برگزار ش��د، با بیان اینکه دشمن 
به خص��وص آمریکایی ه��ا بس��یاری از مبانی ق��درت ما را 
نمی فهمند گفت: از جمله این موارد ایم��ان به خدا و روحیه 
ش��هادت طلبی و ایثار است که در طول س��ال های جنگ به 
خوبی نشان داده شد و بعد از آن نیز در مقاطع مختلف شاهد 

این مولفه ها بودیم.
وی با اشاره به تس��لط آمریکایی ها، پیش از انقالب در تمامی 
مراکز اس��تراتژیک ایران گفت: آنها پیش از انقالب به برخی 
مراکز مهم مانند بانک مرکزی، وزارت کشاورزی و تلویزیون 
تس��لط کامل داش��تند تا از این طریق ما را وابسته کنند و ما 
دیدیم که پس از رفتن آنها نیز ما در بس��یاری از موارد هنوز 
به خارج از کشور وابس��ته بودیم و متاسفانه امروز، 98 درصد 
از بذر مورد استفاده در کش��ور از خارج تامین می شود که در 
این میان فکر می کنم تنها گندم اس��تثنا باشد که آن هم به 
دلیل تاکیداتی بود که از طرف امام )ره( و رهبر معظم انقالب 

صورت گرفت.
فرمانده نیروی دریایی س��پاه، آمریکا را دشمن اصلی انقالب 
اسالمی دانست و گفت:  دشمن اصلی ما در 8 سال دفاع مقدس 
عراق نبود و امروز هم دشمن ما رژیم سعودی نیست و اینکه 
برخی بخواهند دشمنی عربستان را جایگزین دشمنی آمریکا 

کنند از مصادیق نفوذ است.
فدوی تصریح کرد: س��عودی ها بدون اج��ازه آمریکا، حتی 
قدمی بر نخواهند داشت و آنها از هیچ پارامتری برای تهدید 

جمهوری اسالمی برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: م��ن تعجب می کنم که برخ��ی در داخل، این 
حرف ها را می زنند و دنباله روی هدف دشمنان اصلی ما مانند 
آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند که می خواهند این تفکر 
را جا بیندازند که دش��منی رژیم سعودی را جایگزین آمریکا 

کنند.
فدوی افزود: نیروی دریایی سپاه در طول شبانه روز صد فروند 
شناور در خلیج فارس برای ماموریت گشت و شناسایی دارد 
و هر ش��ناوری که بخواهد از این منطقه عبور کند ما در کنار 
آنها هستیم ولی سال  هاست که خبری از شناورهای عربستانی 
نیست. وی گفت: اگرچه عربستان شناورهای بزرگی در اختیار 
دارد، اما در طول این چند سال هیچ گاه آنها را ندیدیم جز در 
مواردی که بخواهند به سمت دریای سرخ بروند که مجبورند 

از تنگه هرمز عبور کنند ولی ماموریتی برای گشت ندارند.

سفیر ایران در ترکیه اعالم کرد هیچ شهروند ایرانی در کودتای ترکیه 
آسیب ندیده است.ابراهیم طاهریان سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در ترکیه در گفت وگو با ایرنا گفت: شهروندان ایرانی آسیب ندیده اند. 
برخی شهروندان درفرودگاه ها وهتل ها هس��تند که با آرام شدن 

اوضاع و فعالیت فرودگاه ها به کشور باز خواهند گشت.
وی ادامه داد: در باالترین سطح، بامقامات ترک درتماس هستیم. 
مرزها از طرف ترکیه بسته است و توصیه می شود مردم زمینی هم 

به ترکیه سفر نکنند.

به دنبال انتش��ار اخباری در فضای مجازی مبنی ب��ر وقوع حریق 
ساختمان بنیاد مستضعفان، سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران 
ضمن تکذیب این اخبار گفت:  در اطراف آسانس��ور این ساختمان 
که در بیرون قرار داش��ت، ایران��ت آتش گرفته ب��ود که بالفاصله 
توسط آتش نش��انان خاموش شد.به گزارش ایس��نا، سید جالل 
ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
تهران درباره این حادثه گفت: در پی تماس های مردمی اعالم شد 
که حریق در یک ساختمانی واقع در بلوار آفریقا نرسیده به میدان 
آرژانتین رخ داده است که بالفاصله ستاد فرماندهی سه ایستگاه را 
به محل حادثه اعزام کرد.ملکی با اشاره به رسیدن نخستین ایستگاه 
به محل گفت: پس از حضور عوامل، نخستین ایستگاه و با توجه به 
نوع و سطح حریق، عوامل دو ایستگاه دیگر به محل باز گشتند که 
نوع حریق وسعت چندانی نداشت.سخنگوی سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره نوع حادثه تاکید کرد: در 
اطراف آسانسور این ساختمان که در بیرون قرار داشت، ایرانت آتش 
گرفته و باعث بلند شدن دود زیادی از محل شده بود که بالفاصله 
شعله های آتش خاموش شد.به دنبال این حادثه در فضای مجازی 

اعالم شد که ساختمان بنیاد مستضعفان دچار حریق شده است.

تسنیم: کودتای ترکیه توسط نیروهای جریان گولن در بدنه ارتش 
سازماندهی شد. این کودتا پس از آن رخ داد که هفته گذشته برای 
اولین بار عملیات  امنیتی علیه شاخه نظامی این جریان انجام شد. 
در دو سال گذش��ته هیچ هفته ای بدون عملیات علیه نیروهای این 
جریان در س��اختار قضایی و اطالعاتی ترکیه وجود نداش��ته است 
و صدها نفر به جرم همکاری با جریان��ی زیرزمینی در درون دولت 
دستگیر شده بودند، اما برای نخستین بار تعدادی از افسران ارتش 
تحت بازداش��ت قرار گرفتند. این عملیات جریان را متوجه جدیت 
دولت در برخورد با خود کرد و جریان را بر آن داشت تا با پیش چشم 
 گرفتن تمام ریسک های پیروزی یا شکس��ت کودتای خود دست

 به کار ش��ود. در واقع جریان نظامی گولن متوجه شد که با کودتا یا 
بدون کودتا در هر حال سرکوب و ریشه کن خواهد شد. بنابراین طی 
یک اقدام متهورانه دست به کودتای این شب زدند. اگر در نظر داشته 
باشیم که تا چند روز دیگر شورای عالی نظامی در ستاد کال نیروهای 
مسلح قرار بود که تشکیل شود و در این ش��ورا با توجه به تحرکات 
هفته گذش��ته بی ش��ک علیه جریان کشف ش��ده گولن در ارتش 

تصمیماتی قرار بود که اتخاذ شود.
جریان گولن در ارتش  در شکل یک هسته مخفیانه با نام »کمیته 
صلح در جهان« در ح��ال مدیریت اوضاع بود که بر اس��اس نظریه 
اول در مورد این کودتا توسط این هس��ته طراحی، مدیریت و اجرا 
شده است. مشکل اصلی این هسته پایین بودن درجات نظامی این 
افراد از س��طح عالی ژنرالی بود که با توجه به این مسئله، بسیاری از 
کارشناسان نظامی و امنیتی معتقد بودند که در کوتاه مدت امکان 
کودتای فراگیر توسط گولنی ها در ارتش وجود ندارد و آنها در بدترین 
حالت می توانند خرابکاری انجام دهند. افرادی که این اقدامات را یک 
کودتای واقعی، اما ناموفق – تا این مرحله – می دانند اقدام بس��یار 
ماهرانه رسانه ای و روانی این گروه را دلیلی بر مدعای خود می دانند. 
تیم کودتا کننده در اولین اقدام تلویزیون دولتی را تسخیر کرده و از 

این طریق با ایجاد رعب در کشور وارد فاز مدیریت صحنه در کشور 
شد. در ادامه با در دست گرفتن ساختمان های مدیریت شبکه های 
خصوصی و پخش ماهواره ای، شبکه های بخش قابل توجهی از کشور 

را از مشاهده تلویزیون محروم و اینترنت را نیز قطع کرده است. 
دومین فرضیه بر آن اس��ت که ای��ن کودتا تنها یک تئاتر س��خت و 
سنگین از سوی اردوغان بوده است تا با اس��تفاده ازشرایط بحرانی 
ایجاد ش��ده دس��ت به تضعیف ارتش زده و امکان کودتاهای جدی 
که می توانست در آینده گریبانگیر او ش��ود را از بین ببرد. این طیف 

اصلی ترین موی��د این نظریه را فراهم ش��دن امکان ق��درت نمایی 
بیش��تر برای اردوغان به عنوان یک رهبر وحدت بخش و بس��یج گر 
اقشار مختلف مردم می دانند و معتقدند که درخشان تر شدن چهره 
اردوغان در این مسئله به عنوان یک قهرمان ملی نشان می دهد که 
همه ماجرا تحت نظارت او بوده اس��ت و این تنه��ا یک بازی کثیف 
اس��ت. اگرچه تنها گذر زمان و بررسی س��وانح آینده نشان خواهد 
داد که چه دست هایی در پشت پرده این حادثه وجود داشته است، 
اما با در نظر داش��تن تجربه حوادث پارک گزی که اکنون پس از دو 
سال اسناد حمایت بنیاد سوروس از آن در دست است و می توان آن 
را یک کودتای رنگی علیه اردوغان ارزیابی کرد صرف فراهم ش��دن 
امکان خودنمایی برای اردوغان را در مورد اهداف طراحی آن مسئله 
نمی توان کافی دانست. در واقع اگرچه در صورت موفقیت اردوغان 
 و حزب حاکم توان اردوغان بیش��تر از پیش خواهد ش��د، اما میزان 
هزینه ای که اردوغان در قبال این مس��ئله متحمل ش��ده بس��یار 
باالست. از سوی دیگر در ماه های اخیر اردوغان با طیف های مختلف 
ارتش وارد مراوده شده و نظر مس��اعد آنها برای همراهی با خود در 
مسایل مختلف کشور را فراهم آورده بود و در این میان امکان وقوع 
 کودتا علیه او ممتنع بود. همچنین اگر در نظر داش��ته باش��یم که

 اصلی ترین نیروهای عامل در این کودتا نیروی هوایی و ژاندارمری 
 )یعنی نیروهای تحت نف��وذ گولن( بوده اند و ن��ه نیروی زمینی که

 تا کنون وظیفه اصلی کودتاها را برعهده داشته است احتمال صدق 
گزاره عاملیت جریان گولن بیشتر محتمل است. در صورت موفقیت 
کامل ارتش، امنیت و دولت در سرکوب این کودتا و دستگیری تمام 
عوامل آن می توان ادعا کرد ک��ه اردوغان در برابر یک خطر بزرگ تر 
 با یک خطر کوچک روبه رو ش��د و به گفته خ��ودش این حادثه یک

 لطف الهی بوده است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه:  

اگر اراده کنیم تا شب، آل سعود 
را به خاک سیاه می نشانیم

سفیر ایران: 

مردم زمینی به ترکیه سفر نکنند

تکذیب آتش سوزی گسترده در 
ساختمان بنیاد مستضعفان در تهران

اخبارنگاه 

قاب روز

چرا شکست کودتا و ابقای اردوغان به نفع ایران است؟

4 نکته درباره کودتا در ترکیه
یک سوال پس از اتفاقات ترکیه؛

اردوغان پس از کودتا چه می کند؟

جهان هنوز از ش��وک کش��تار تروریس��تی توریس��ت ها در فرانس��ه 
 بیرون نیامده بود ک��ه خبر کودت��ای نافرجام در ترکیه در ش��امگاه

 25 تیرماه، به موضوع اول رس��انه ها در جهان تبدیل ش��ده اس��ت. 
همس��ایگی ما با ترکیه و اس��الم گرا بودن حزب حاکم در این کشور، 

اهمیت توجه به این تحول در ایران را دو چندان ساخته است.
 هر چند ایران و ترکیه بر سر س��وریه اختالف نظر جدی دارند و یکی 
خواستار بقای بش��ار اسد است و دیگری در پی س��ر نگونی او، اما اگر 
قرار بر انتخاب میان حکومت رجب طیب اردوغان اس��الم گرا - حتی 
در حد اسالم اخالقی و نه سیاسی – با نظامیان سکوالر باشد، قاعدتا 

اولی ارجح است.
 البته اگر ادعای اردوغان درست باشد که کودتاچیان از فتح ا... گولن در 

پنسیلوانیا دستور می گیرند این احتمال را هم می توان مد نظر داشت 
که این بار قصد داشته اند یا دارند او یا هم فکران او را بر سر کار بیاورند 

نه این که خود مانند ژنرال کنعان اورن قدرت را در دست بگیرند.
درباره کودتای نافرجام در ترکیه 4 نکته را می توان یادآور شد:

1- کودتا را ارتش س��امان داد، اما نیروی ضد کودتا و اب��زار مقابله و 
مقاومت دولت، پلی��س بود. این اتف��اق بار دیگر نش��ان داد که همه 
دولت ها به حمایت و در کنترل داشتن پلیس نیاز دارند. در روز واقعه 
بدترین خطر و تهدید این است که پلیس هم در کنار ارتش قرار گیرد.

2- طی چند س��ال اخیر و خصوصا پس از ش��روع بحران در سوریه، 
قطر به مهم ترین متحد ترکیه در منطقه تبدیل شده است. به همین 
خاطر ش��بکه »الجزیره« با تمام قدرت علیه کودت��ا و به نفع اردوغان 
 وارد عمل شد و کنترل تلویزیون دولتی توسط ارتش را جبران و عمال 

خنثی کرد.
3- هر چند آقای اردوغان می کوش��د این کودتا را مانند سال 1980 
و در تقابل نظامیان با دموکراس��ی ترس��یم کند، اما همین که اذعان 
می کند کودتا از پنسیلوانیا آب می خورد اذعان به نقش فتح ا... گولن 
 است. تناقض قضیه در این است که گولن نه نظامی است نه سکوالر.

محمد فتح ا... گولن در ترکی��ه مدرس علوم اخالق��ی و الهیات بوده 
و حال در تبعیدی خود س��اخته در آمریکا زندگی می کند. او مدعی 
 قرائتی از اسالم است که آن را »اسالم آناتولیایی« می نامند و مبتنی بر

 آموزه های یک عالم اس��المی اس��ت به نام »س��عید نورسی«.گولن 
 معتقد به گفت و گو بین ادیان الهی است و برای گشایش باب چنین

 گفت و گوهایی با واتیکان و رهبران یهود پیش گام شده است.شاگردان 
و پیروان او حجاب به س��ر دارند هر چند به روسری بسنده می کنند و 

چهره ای محافظه کار به حساب می آیند.
4- نفع ایران در چیست؟ نویسنده بر این باور است که شکست کودتا 
در عین تلنگر به اردوغان به نفع ایران است.درس��ت است که تهران و 
آنکارا بر سر دمش��ق اختالف دارند، اما در غیاب اردوغان یا نظامیان 
س��کوالر بر س��ر کار می آمدند که به خاطر روابط نزدیک تر با آمریکا 
 و سعودی، تهدید به ش��مار می روند یا گولن از پنس��یلوانیا به آنکارا 
می آمد. هم او که مخالفت خود با شیعیان را پنهان نساخته است.حال 
آنکه اردوغان اگر چه شیعه نیست و با علوی های سوریه مشکل دارد و 
خواهان سرنگونی اسد است و از حامیان اخوان المسلمین به شمار می 
رود، اما مواضع ضد شیعی نمی گیرد. با این حال کم نیستند کسانی 
که بر این باورهستند او به خاطر نوع رفتار در قبال داعش به تلنگر یا 

گوش مالی نیاز داشت.
ضمن اینکه هر چه منطقه با ثبات تر باشد به نفع ایران است و آشوب 
و شورش در کشور همسایه به نفع ایران نیست. اردوغان بعد از کودتا 
البته ناگزیر از تغییر راهبرد در قبال سوریه و نزدیکی بیشتر به ایران 

خواهد بود و این نیز به نفع تهران است. 

علی خرم معتقد اس��ت اردوغان پس از این اتفاق از 
نظر سیاس��ی فضای تنگ تر و بسته تری را بر ترکیه 

تحمیل خواهد کرد.
علی خ��رم کارش��ناس مس��ائل بی��ن المل��ل در 
 گفت وگو با نامه نیوز در خص��وص کودتای نافرجام

  در ترکیه گفت: اتفاقی که در ترکیه رخ داد حاصل 
 فع��ل و انفعاالت��ی بود ک��ه در این کش��ور صورت

  گرف��ت و اردوغ��ان نی��ز بخش��ی از این پروس��ه 
بود.  

 وی ب��ا بی��ان اینکه هیچ کش��وری به ط��ور عادی 
 به ای��ن وضعیت دچ��ار نمی ش��ود، تصری��ح کرد:
  در اث��ر نارضایت��ی که رج��ب طی��ب اردوغان در
  مس��ائل مختل��ف مانن��د سیاس��ت حمایت��ی در

 مقابل داع��ش ایجاد کرده به چنی��ن وضعی دچار 
شدند.

 این استاد دانشگاه و کارشناس در خصوص واکنش 
ایران نس��بت به این موضوع، گفت: ایران نسبت به 
مس��ائل داخلی ترکیه دخالتی نمی کند و به رای و 

نظر مردم احترام می گذارد.
کارش��ناس مس��ائل بین المل��ل ادام��ه داد: برای 

 ترکیه و مردم آن آرزوی آرام��ش داریم و به عنوان 
همسایه امیدواریم وضعیت به حالت عادی و آرامش 

برسد.

پشت پرده کودتا در ترکیه چیست؟

 خب��ر غیرمنتظ��ره کودت��ا علی��ه دول��ت ترکی��ه و »رجب 
طی��ب اردوغ��ان« در فض��ای مج��ازی منتش��ر گردی��د و 
اتفاقات آن از طریق ش��بکه ه��ای اجتماعی ب��ه همه مردم 
جه��ان مخاب��ره ش��د. موقعی��ت جغرافیایی این همس��ایه 
پردردس��ر غرب��ی و می��زان عالقه من��دی ایرانی ه��ا به این 
 کش��ور نیمچه آس��یایی- اروپایی همواره اخب��ارش را برای

 ایرانی ها جذاب کرده اس��ت. تا بعد از کوچ��ک ترین اتفاقی 
 در این کش��ور بازار لطیفه ه��ا و طنزپردازی ه��ای کاربران
  ش��بکه های اجتماعی حس��ابی گل کند. با اینک��ه کودتای

 شکست خورده ترکیه در شامگاه اتفاق افتاد و در زمان کوتاهی 
شکس��ت خورد، اما میزان واکنش ایرانی ها در فضای مجازی 
و تعداد پست ها و توییت هایش��ان از دقایق اولیه شروع شد . 

خواندن برخی از این کامنت ها خالی از لطف نیست:
سریاالی ترکیه باالی 300 قس��مِت ، ولی کودتاهاشون 

زیر 2 ساعت.
پیام شهردار آنکارا : کودتاتون تموم شد آشغاالرو جمع 

کنید.

س��رعت وقایع تو ترکیه انقدر زیاده که می ترس��م فردا   
خبرگزاری را باز کنم ببینم زدن اردوغان در سن 90 سالگی 

درگذشت.
چهارشنبه سوریه ما دوامش از کودتای ترکیه بیشتر بود، 
حتی من یه بار تو خونمون علیه بابام کودتا کردم بیشتر طول 

کشید. از ظهر تا شب قدرت دستم بود.
کودتا را وا نکرده پس فرستاد.

توصیه زنگنه به اردوغان حین کودتا: کاریش نداش��ته 
باشید خودش تموم میشه!

دیگه کم کم خود م��ردم ترکیه هم دارن می رن بخوابن 
ولی ایرانی ها ول کن نیستند.

برای اولین ب��ار در تاریخ، هیچ ایرانی ت��و حوادث ترکیه 
صدمه ندیده.

این موفقیت عظی��م را به ملت ش��ریف ای��ران تبریک 
می گویم همین االن ؛ حسینی در شبکه سه

ساعت دوازده شب ژله می گذاشتی یخچال نمی بست تا 
چهار صبح، اون وقت ترکیه هم کودتا کرد هم شکست خورد...

شوخی کاربران ایرانی با کودتای ترکیه

کودتا در ترکیه به روایت تصویر
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در حاشیه

گروه خودروسازی سایپا در جدیدترین ابالغیه به نمایندگی های 
فروش خود، قیمت انواع پراید را افزایش داد.

بر این اساس، قیمت جدید هر دستگاه سایپا 131 مدل SE با موتور 
جدید، معادل 20 میلیون و 670 هزار تومان تعیین شده که افزایشی 

470 هزار تومانی را نسبت به قیمت قبلی نشان می دهد.
همچنین قیمت جدید س��ایپا 132 مدل SE با موت��ور جدید، با 
افزایش قیمت 570 هزار تومانی مع��ادل 20 میلیون و 570 هزار 
تومان تعیین شده است. در مورد س��ایپا 111 مدل SE نیز باید به 
رشد 300 هزار تومانی قیمت این خودرو و تعیین قیمت 20 میلیون 

و 900 هزار تومانی برای این خودرو اشاره کنیم.
طبق مصوبه جدید گروه خودروسازی س��ایپا، قیمت سایپا 141 
 مدل SE با موت��ور جدید نی��ز 19 میلی��ون و 470 ه��زار تومان

تعیین شده است. سایپا در حالی قیمت محصول پرفروش خود را 
افزایش داده که بازار خودرو راکد  بوده و تقاضای چندانی برای خرید 

خودرو وجود ندارد.

مش��کالت اقتصادی باعث شد باش��گاهی مثل نفت تهران، 
به بخش خصوصی واگذار ش��ود. بع��د از آن، زمزمه فروش 
امتیاز برخی دیگر از باش��گاه های لیگ برت��ری هم به دلیل 
مشکالت مالی شنیده می شود. یکی از این باشگاه ها، ذوب 
آهن اصفهان است؛ اما مجتبی فریدونی، عضو هیئت مدیره 
باشگاه ذوب آهن، فروش امتیاز این باشگاه به بخش خصوصی 
را تکذیب کرد و ب��ه خبرگزاری فارس گف��ت: بحث فروش 
 امتیاز تیم ذوب آهن مطرح نیس��ت؛ فقط همه شرکت های

زیر مجموعه کارخانه ذوب آهن باید به سمت درآمدزایی و 
خودکفایی مالی بروند.

سایپا قیمت پراید را افزایش داد؛ 

 قیمت کارخانه ای انواع پراید
۳۰۰ تا ۵۷۰ هزار تومان افزایش یافت

عضو هیئت مدیره باشگاه اصفهانی شایعات را تکذیب کرد؛

ذوب آهن فروشی نیست

yusefian.zayanderoud@gmail.com 

نایب رییس اتحادیه خوار و بار اصفهان گفت: اگر 
امروز شاهد کمبود ش��کر در سطح بازار هستیم، 
باید از فروش��گاه های کوثر و شرکت های دولتی 

پرسید که شکر را از کجا می آورند.
س��ید کمال خیام نکویی، با اش��اره ب��ه کمبود 
ش��کر در بازار اصفهان و نارضایت��ی مردم در این 
خصوص، اظهار داشت: مسئله شکر برعهده دولت 
 است و توزیع آن هم توس��ط شرکت های دولتی

انجام می گیرد.
وی با بیان اینکه نبود ش��کر در س��طح ب��ازار را 
 باید از ش��رکت های دولتی جویا شد، اضافه کرد:

در ح��ال حاضر در بازارهای کوثر اصفهان ش��کر 
موجود است و باید دانست که چه کسی شکرهای 

موجود در این بازارها را تامین می کند.
خی��ام نکویی در پاس��خ ب��ه اینکه چرا ام��روز با 
 احتکار ش��کر مواجهیم و با اینکه شکر در انبارها

موجود است، به دست مشتری نمی رسد، گفت: 

شکر در دس��ت بخش خصوصی نیست و دولت، 
توزیع کننده آن در سطح بازار است و باید از سوی 

شرکت های دولتی پیگیر شد.
نایب رییس اتحادیه خوار و بار اصفهان، در ارتباط 
با گران شدن برنج لنجان نیز اعالم کرد: با توجه به 
اتفاقاتی که در حوزه برنج های خارجی و به ویژه 
برنج های هندی افتاد، م��ردم دیگر زیر بار خرید 
برنج های خارجی نمی رون��د و به همین لحاظ به 

مصرف برنج های ایرانی و لنجانی روی آورده اند.
وی اعالم کرد: یکی از عوامل گران ش��دن قیمت 
برنج لنج��ان، روی آوری م��ردم و افزایش تقاضا 

برای خرید این نوع برنج است.
خیام نکویی در ادامه بیان داشت: در حال حاضر 
به خاطر کمبود و بحران آب، میزان برنج لنجان در 
سطح بازار کم است و از سوی دیگر به دلیل اینکه 
هنوز برنج شمال وارد بازار نشده و با کمبود برنج 
ایرانی مواجهیم، قیمت این نوع برنج در اصفهان 

افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: تا 15 روز دیگر برنج شمالی وارد 

بازار اصفهان شده و به دست مردم می رسد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، با اشاره به ضرورت 
استفاده از سامانه های جدید برای شناسایی میزان درآمد 
مؤدیان مالیاتی گفت: ارائه اظهارنامه  مالیاتی به صورت 
 الکترونیک در استان اصفهان، نس��بت به سال گذشته

15 درصد افزایش داشته است.
مراد امی��ری، ظهر روز جمع��ه در س��خنرانی پیش از 
خطبه های نماز جمعه اصفهان، با بی��ان اینکه مالیات 
همواره از مهم ترین، سالم ترین و پاک ترین درآمدهای 
دولت ها بوده است، اظهار داشت: بخش عمده ای از درآمد 
طرح های توسعه یافته، از مالیات تامین می شود. وی با 
بیان اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی، جزو برنامه های 
دولت است، افزود: این کار سبب افزایش مقاومت کشور 

در عرصه های مختلف می شود.
مدیرکل ام��ور مالیاتی اس��تان اصفهان با بی��ان اینکه 
توافق با اصناف، نخس��تین اقدام ما در سال جاری بوده 
اس��ت، بیان کرد: اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 
با 643 اتحادیه صنفی توافق کرده است و مالیات سال 

 1395 اصناف نس��بت به سال گذش��ته بدون افزایش 
تصویب ش��د؛ البته توافق ب��ا اصناف، یک��ی از بهترین  

توافق ها در سال اخیر بوده است.
وی با بیان اینکه اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی 
 دریافت می ش��ود، گف��ت: دریافت اظهارنام��ه مالیاتی
 به ص��ورت الکترونی��ک، 15 درص��د در س��ال جاری

افزایش داشته و 221 هزار اظهارنامه مالیاتی به صورت 
الکترونیکی دریافت شده است.  

مدیرکل ام��ور مالیاتی اس��تان اصفهان ادام��ه داد: بر 
اس��اس جلس��ات ش��ورای گفت و گوی دولت با بخش 
خصوصی، مقرر گردید که اشخاص حقوقی، با ابراز درآمد 
 واقعی خ��ود، اظهارنامه مالیاتی خود را تس��لیم کنند و

امیدوار هس��تیم که ب��ا تفاهم نامه های منعقد ش��ده، 
فعالیت ها بدون مشکل پیش رود. پرونده های بالتکلیف 
سال گذشته نیز تنها مشکلی است که در سال جاری با 

آن مواجه هستیم.
وی بیان کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی بر اساس قانون، 

کاهش فرارهای مالیاتی، کاهش هزینه عملیات مالیاتی 
و افزایش رضایتمندی مؤدیان مالیاتی، از جمله اهداف 
اجرای طرح جامع مالیاتی است. در همین راستا 9 پروژه 
طرح جامع مالیاتی، در قالب خدمات به مؤدیان مالیاتی 

اجرا می شود.
امیری با بیان اینکه توافق با اصناف، نخستین اقدام ما در 
سال جای بوده اس��ت، بیان کرد: اداره کل امور مالیاتی 
استان اصفهان با 643 اتحادیه صنفی توافق کرده است 
و مالیات سال 1395 اصناف نسبت به سال گذشته بدون 
افزایش تصویب شد؛ البته توافق با اصناف، یکی از بهترین  
توافق ها در سال اخیر بوده است. وی افزود: اجرای کامل 
مالیات بر ارزش افزوده با هدف ارائه خدمات بیشتر دولت 
و ش��هرداری ها به مردم، دومین پروژه ای اس��ت که در 
فرماندهی س��تاد اقتصاد مقاومتی در دست اجراست. 
 با این اقدام، از محل 9 درصد مالیات ب��ر ارزش افزوده،
 یک درص��د از این مبلغ به حس��اب وزارت بهداش��ت و
3 درصد به حساب شهرداری ها و دهیاری واریز می شود.

عضوکمیس��یون صنای��ع و مع��ادن 
مجل��س، ب��ا تاکی��د برل��زوم دقت و 
رعایت مالحظات در پیوس��تن ایران 
ب��ه س��ازمان بین الملل��ی مب��ارزه با 
پولش��ویی FATF، گفت: اس��تفاده 
 از کارت ه��ای بانک��ی بین الملل��ی،
را اقتص��ادی  ه��ای   فعالی��ت 

تسهیل می کند.
حمیدرض��ا فوالدگ��ر در خص��وص 
پیوستن ایران به س��ازمان بین المللی 
، FATF مب��ارزه ب��ا پول ش��ویی 

بیان داش��ت: برای حض��ور جمهوری 
اسالمی ایران در س��ازمان بین المللی 
و انعقاد قراردادها، باید تمامی جوانب 

سنجیده ش��ود؛ به دلیل اینکه تجربه 
نش��ان داده که کش��ورهای متخاصم، 
با بهانه های واهی مانن��د کم توجهی 
به حقوق بش��ر، برای نیل ب��ه اهداف 
خود، از این موضوعات استفاده ابزاری 

داشته اند.
نماین��ده م��ردم اصفه��ان در مجلس 
اف��زود: درای��ران قان��ون مب��ارزه ب��ا 
پول ش��ویی تدوین و تصویب  شده که 

اقدام مهمی است.
فوالدگر اظهار داشت: پیوستن ایران به 
سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی 
FATF، باید مشروط به این باشد که 
دقت زیادی دراین رابطه اعمال شود و 
از پذیرش هرگونه تعهد فراتر از موضوع 
نظام مالی ش��فاف جلوگیری ش��ود؛ 
بنابراین باید مسئوالن برای برخورد با 

این مسئله هوشیار باشند. 
از  اس��تفاده  خص��وص  در  وی 
کارت های بانکی بین المللی درکشور 
 گفت: باتوج��ه به رش��د فعالیت های

بین المللی اقتص��ادی، به طورطبیعی 
اس��تفاده از کارت ه��ای الکترونیکی 
بانک��ی بی��ن الملل��ی، فعالی��ت های 

اقتصادی را تسهیل می کند.

ب��ا امض��ای ی��ک یادداش��ت تفاه��م 
همکاری می��ان ایران و ک��ره جنوبی 
در حاش��یه برگزاری همایش اعضای 
فدراس��یون مل��ی تعاون��ی ه��ای 
 کش��اورزی ک��ره جنوبی، این کش��ور

از این پس، واردات میوه خود را از ایران 
افزایش می دهد.

ای��ن یادداش��ت تفاه��م در راس��تای 
گس��ترش هم��کاری ه��ا در زمین��ه 
 توس��عه ص��ادرات می��وه از ای��ران به

ک��ره جنوب��ی، توس��ط دو ش��رکت 
 بازرگانی از کشورمان و فدراسیون ملی

تعاونی های کش��اورزی کره جنوبی به 
امضا رسیده است. امضای این یادداشت 
هم��کاری در چارچ��وب برگ��زاری 
کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور 
صورت می گیرد که ماه اس��فند  سال 
 گذشته، به میزبانی کشورمان در تهران
 با حضور مقام های اقتصادی دو طرف

برگزار شد.
طرفی��ن  نشس��ت،  ای��ن   در 
توافق کرده بودند ک��ه همکاری خود 
 را در ح��وزه های مختل��ف اقتصادی،
 ب��ه وی��ژه در بخ��ش کش��اورزی

توسعه دهند و هر چه سریعتر توافقات 

ص��ورت گرفت��ه را عملیاتی س��ازند. 
همایش اعضای فدراسیون ملی تعاونی 
 ،)NCF(های کش��اورزی کره جنوبی
روز پنجش��نبه با حض��ور مق��ام ها و 
مسئوالن بخش کش��اورزی این کشور 
و تعدادی از س��فرای کشورهای مقیم، 
از جمل��ه جمه��وری اس��المی ایران، 
در ش��هر س��ئول برپ��ا شد.»حس��ن 
طاهریان«، سفیر ایران در کره جنوبی 
نیز ط��ی س��خنانی در ای��ن همایش، 
زمینه همکاری دو کش��ور را در حوزه 
کش��اورزی بس��یار مطلوب دانست و 
تاکید کرد که دو کش��ور از پتانس��یل  

باالیی در این زمینه برخوردارند.

محمدرضا گنجی، مدی��ر عامل اتحادیه 
تعاونی های صنایع لبنی، درباره وضعیت 
بازار این صنعت بیان داش��ت: بر اساس 
آمار وزارت جهاد کشاورزی، ما 9 میلیون 
و 200 هزار تن شیر در کشور داریم که از 
این مقدار، حدود 6 و نی��م میلیون تن را 
صنعت دریافت می کند؛ بنابراین س��رانه 
مصرفی شیر و لبنیات در کشور، چیزی 
حدود 90 تا 100 کیلوگرم اس��ت و این 
در حالی اس��ت که حداقل میزان ش��یر 
مصرفی، باید تا مرز 160 کیلوگرم باشد. 
وی ادامه داد: متاسفانه توان خرید مردم 
کم شده و همین امر باعث شده تا میزان 
مصرف لبنی��ات خود را کاه��ش  بدهند  
 و این موض��وع نیز باعث کاه��ش تقاضا

ک��رد:  تاکی��د  اس��ت.گنجی   ش��ده 
ب��ا توجه به کاه��ش تقاض��ا و همچنین 
رکود موجود در ب��ازار و کمبود نقدینگِیِ 
کارخانج��ات کوچکت��ر، متاس��فانه این 
واحدهای تولیدی هرچه را هم که تولید 
کنن��د، مجبورند انباش��ته کنن��د؛ زیرا 
خرید کم ش��ده؛ در نتیجه ت��وان رقابت 
با واحدهای بزرگ تر را نداش��ته و برای 
 ادامه فعالیت خ��ود دوام نخواهند آورد.

مدیر عامل اتحادی��ه تعاونی های صنایع  
لبنی در ادامه گفت: در حال حاضر تقریبا 
ح��دود 50 درص��د کارخانج��ات لبنی 
سراسر کش��ور تعطیل ش��ده و بسیاری 
 دیگر نیز با 10 تا 30 درصد ظرفیت خود

فعالیت می کنند.

قیمت سکه در هفته گذشته، بعد از 
گذراندن ی��ک دوره افزایش قیمت، 
 ب��ه س��مت کاه��ش حرک��ت کرد؛

به گون��ه ای که س��که تم��ام طرح 
جدی��د، ح��دود 11 هزار توم��ان با 

کاهش قیمت همراه شد.
بت��دای  ا در  س��که  ن��وع  ای��ن 
هفت��ه گذش��ته ی��ک میلی��ون و 
 20 ه��زار توم��ان در ب��ازار آزاد

فروخته ش��د؛ نرخ��ی ک��ه یکی از 
باالترین قیمت ها برای س��که تمام 
در س��ال جاری بود؛ اما در روزهای 
بع��د، قیم��ت س��که رون��د نزولی 
پیدا ک��رد و 20 تیرماه، ب��ا نرخ  یک 
میلی��ون و 11 ه��زار توم��ان و در 

 روز 22 تی��ر، با نرخ ی��ک میلیون و
 7000 توم��ان ب��ه کاه��ش خ��ود 
ادام��ه داد و در آخری��ن روز هفت��ه 
 گذش��ته، ن��رخ س��که تم��ام، روی

یک میلیون و 90000 تومان ایستاد. 
گذش��ته هفت��ه  در   همچنی��ن 
 نیم س��که 9000 تومان و ربع سکه
 6000 توم��ان در ب��ازار نوس��ان

پیدا کرد. نیم سکه در حداقل قیمت 
خود در هفت��ه گذش��ته 551 هزار 
تومان و در حداکثر قیمت، 560 هزار 
تومان فروخته شد. ربع سکه نیز در 
یک هفته اخیر، در باالترین نرخ خود 
295 هزار توم��ان و در پایین ترین 
قیمت، 2۸9 هزار تومان معامله شد. 

همانند سایر اس��تان های کش��ور، توقعی که اصفهانی ها از 
برجام داشتند، این نبود. بخشی از این توقع، شاید به این دلیل 
 بود که رکود به برجام گره زده ش��ده بود و فعاالن اقتصادی

در انتظار بودند تا با اجرایی ش��دن برجام، مش��کل تجارت 
استان حل و فصل شود تا بتوان رکود را دور زد.

به گ��زارش صاح��ب نی��وز، در تولد ی��ک س��الگی برجام و 
 درس��ت زمانی که 9ماه از عملیاتی ش��دن آن م��ی گذرد و
 انتظار م��ی رود کارها روی غلت��ک افت��اده و موانع تجارت

به تدریج برطرف شود و ماده قانون های برجام در مسیر اجرا 
قرار گیرد، اس��تاندار اصفهان اعالم می کند که در سه ماهه 
اول س��ال جاری، 206میلیون دالر کاال از گمرکات اس��تان 
صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
3 درصد کاهش وزنی و 22 درصد کاهش ارزش داشته است.

گفتنی است در 3 ماهه نخست سال 95، عمده صادرات استان 
چدن، آهن و فوالد، فراورده های نفتی، فرش و کف پوش ها، 
مصنوعات آهن و فوالد، محصوالت لبنی، مصنوعات سنگ و 
گچ، قند و شیرینی و شکر و مواد پالستیکی بوده است. عراق، 
افغانس��تان، پاکس��تان، امارات، مالزی، اردن، ترکمنستان، 
ترکیه، چین و تایلند، کشورهای عمده واردکننده محصوالت 

استان بوده اند.
 بدی��ن ترتی��ب ردپای��ی از صنای��ع دس��تی اصفه��ان که

نش��ان دهنده رونق اقتص��اد غیر نفت��ی و نماین��ده اقتصاد 
مقاومتی در اصفهان است، در صف کاالهای عمده صادراتی 

استان دیده نمی شود. 
در عین حال، کش��ورهای مبدأ صادراتی اصفهان، همچنان 
کشورهای همس��ایه هس��تند که این امر نمایانگر آن است 
که هنوز برجام به کمک تولیدکنن��دگان اصفهانی نیامده تا 
بتوانند دنیای رقابت را دور زده و با افزایش کیفیت تولیدات 
و رعایت استانداردهای اروپا، کشورهای آن سوی مدیترانه را 
مسخر خود کنند؛ اما در میان صنایع دستی استان، تنها فرش 
دست بافت و طال توانس��ته اند نیم نگاهی به آن سوی مرزها 

داشته باشند که البته آمار جذابی ارائه نکرده اند.
 صادرات فرش دس��ت بافت در 3 ماهه نخس��ت س��ال 95،
 به مقدار 27 تن ب��ه ارزش 2 میلیون دالر بوده اس��ت که به

13 کشور ازجمله آمریکا، کویت، امارات، قطر و... صادرشده 
که کش��ور آمریکا با 33، کویت 23 و قطر 1۸ درصد از سهم 

صادرات، مهم ترین کشور مقصد هدف این کاال هستند.
می��زان ص��ادرات طال در س��ه ماهه نخس��ت س��ال 95 نیز 
133کیلوگرم بوده ک��ه این میزان طال ب��ه ارزش 4 میلیون 
دالر، از مح��ل 100 کیلوگرم ورود موقت، به کش��ور امارات 

صادرات شده است.
نماینده عالی دولت در استان که س��خنانش از نارضایتی از 

وضعیت تراز تجاری اصفهان به عنوان پیشانی نوشت صنعت 
و صنایع دستی کشور حکایت دارد، به تش��ریح برنامه های 

عملیاتی افزایش صادرات غیر نفتی استان می پردازد.
زرگرپور بر توس��عه زیرس��اخت های مرتبط با حوزه تجارت 
خارج��ی ش��امل ایج��اد پایان��ه صادرات��ی، س��ایت جدید 
نمایشگاهی، کارگو حمل و نقل هوایی، نمایشگاه بین المللی 
کاش��ان، ایجاد گمرک در شهرس��تان کاش��ان و ایجاد بندر 
خشک تاکید می کند؛ مواردی که بارها دستور به پیگیری آن 
داده شده، اما همچنان به عنوان مطالبات اصلی استان، روی 

زمین مانده است.
آب روی آتش نبود

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان با تعبیری جالب از برجام 
یاد م��ی کند؛ آنج��ا که م��ی گوید:»برج��ام، آب روی آتش 
نبوده اس��ت«. بعد از اجرای برجام، س��وال اصلی کسانی که 
پیگیر مذاک��رات ایران و 6 قدرت جهان��ی بودند، این بود که 
اجرای برجام چه موانعی را از پیش پای فعاالن حوزه تجارت 
برداشت؟ در این خصوص، روایت های متعددی مطرح است؛ 
اما در کل می توان گفت قبل از برجام، فعاالن تجاری بیش از 
همه با چالش حمل ونقل کاال، نقل وانتقاالت مالی، هزینه های 
باالی مبادالت پولی به دلیل قطع س��وئیفت و مقدور نبودن 
گش��ایش اعتبار اس��نادی، روبه رو بودند که در پس��ابرجام، 
 مش��کالت مربوط به حمل ونق��ل کاال به ط��ور قابل توجهی

کاهش یافته، س��وئیفت برقرار اس��ت و گش��ایش اعتبارات 
 اس��نادی نی��ز ب��رای طرف ه��ای تجاری در ش��رق آس��یا

مرتفع ش��ده اس��ت؛ اما کماکان با وج��ود برق��راری روابط 
 محدود کارگزاری بانکی، برای تجارت با اروپا، نارسایی هایی

وجود دارد.
امروز هر چند امکان باز ش��دن س��وئیفت و بازکردن حساب
"LC وج��ود دارد؛ اما همچن��ان پیام مثبت��ی از طرف مقابل

دریافت نمی شود.
به گفته رناسی، هر چند سوئیفت باز و امکان گشایش حساب

LCوجود دارد؛ اما این حس��اب ها را می توان در بانک های 
کوچک و متوس��ط طرف خارجی باز ک��رد. در این خصوص 
باید بر این نکته اش��اره کرد که تا زمانی که بانک های بزرگ 
 اروپا و آمریکا با بانک های ایران رابط��ه برقرار نکنند، امکان

س��رمایه گذاری و صادرات گس��ترده فراهم نمی ش��ود که 
این امر نیز ب��ا وجود س��فرهای متعدد مس��ئوالن بلند پایه 
 ایران به کش��ورهای اروپا و امریکا و رایزنی های گس��ترده،

فراهم نشده اس��ت. رناسی اما معتقد اس��ت که اعتباری که 
ظرف10سال از میان رفته، به س��ختی باز می گردد و نباید 

انتظارداشت که ظرف چندماه مشکالت حل شود.
گره سرمایه گذار خارجی با بانک های خارجی

باید گفت که اتصال به س��وئیفت، تنها یکی از شرایط بهبود 

نقل وانتقال پول و منابع بانکی است.
ب��زرگان اروپا به دلیل جرای��م باالیی که از س��وی آمریکا به 
دلیل رابطه با ایران در زمان تحریم ها متحمل شده اند، برای 
برقراری رابطه مجدد محتاط هستند و این در حالی است که 
ایران و اصفهان به عنوان پیشانی صنعت و تجارت کشور، برای 
توسعه روابط تجاری، حتی به واردات زیرساخت های ضروری 
و جذب س��رمایه گذار خارجی، به ارتباط با بانک های بزرگ 

اروپایی احتیاج دارند.
آقای دالر!

ارز تک نرخی و اقتصاد شفاف، از جمله درخواست های بخش 
خصوصی برای برون رفت از مش��کالت فعلی تجارت و رانت 
است که رناسی نیز بر آن پافشاری می کند. او توضیح می دهد 
که ارز دولتی ممکن است با رانت همراه شود؛ بدین معنا که 
تعدادی با دسترس��ی به ارز ارزان قیمت می توانند کاالهای 

ارزان قیمت وارد کنند که به تولید آسیب می زند.
اما هم��ه ماجرا این نیس��ت؛ چرا ک��ه بی��ش از 70 درصد از 
معامالت تجاری در دنیا، به واسطه دالر انجام می شود و ایران 
در پس��ابرجام، با ممانعت انجام معامله با دالر مواجه اس��ت 
 که تجارت و مبادل��ه را برای تجار ایرانی گ��ران تر می کند و

از سوی دیگر، این امر مانع از بازگش��ت منابع ارزی ایران به 
بانک مرکزی شده است.

هر چند ایران سعی داش��ت یورو را جایگزین دالر کند؛ اما با 
ایجاد پدیده برگزیت و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، یورو 

تضعیف و دالر تقویت شد.
از س��وی دیگر هنوز اکثر مبادالت دنیا، حتی خرید سوخت 
هواپیم��ا، با دالر انج��ام می ش��ود و مبادل��ه دالر به صورت 
چمدانی، به دلی��ل عدم تبعی��ت از قوانین جهان��ی، قاچاق 

محسوب می شود.
هر چند اوباما در ظاهر اعالم کرده بود که ایران از این نظر با 
مشکلی مواجه نیست؛ اما هدیه تولد یک سالگی برجام، الیحه 
ممنوعیت دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا بود که روز 

گذشته در کنگره تصویب شد.
گذشته از عدم حل و فصل مشکالت تجارت خارجی، موانع 

داخلی نیز هنوز پابرجاست که ارتباطی با تحریم ها ندارد.
شفافیت مالیاتی، آزاد ش��دن نرخ ارز، پرداخت یارانه تولید، 
بازنگری قانون کار و اجرای قان��ون رفع موانع تولید، از جمله 

مواردی است که رناسی برآن تاکید می کند.
او معتقد اس��ت که ایران ظرف س��ال های اخیر،60 درصد 
 تورم را تجربه کرد و طبیعی اس��ت که کاالی ساخت داخل،

60 درصد گران شود.
با این وج��ود دالر به اندازه نرخ تورم افزایش قیمت نداش��ته 
و در عی��ن حال، دولت با اس��تفاده از دالره��ای نفتی، اقدام 
 ب��ه واردات کاالی ارزان قیمت کرده که ب��ه تولید و تجارت

آسیب رسانده است.
قاچاق کاال نیز فشار را بر تولیدکننده اضافه کرده و می توان 
گفت پسابرجام، به دلیل بی تدبیری و عدم امکان استفاده از 
موقعیت های ایجاد شده، باری از دوش تجار و تولیدکنندگان 

برنداشته است.

هدیه یک سالگی برجام به استان اصفهان؛

کاهش ۳۲درصدی ارزش صادرات اصفهان

نایب رییس اتحادیه خوار و بار اصفهان:

علت کمبود شکر در بازار را باید از شرکت های دولتی جویا شد
مدیرکل امور مالیاتی اصفهان مطرح کرد:

مالیات اصناف اصفهان افزایش نداشته است

کارت های بانکی بین المللی 
فعالیت های اقتصادی را تسهیل می کند

صادرات میوه ایران به کره جنوبی 
افزایش می یابد

۵۰ درصد کارخانجات لبنی کشور 
تعطیل شدند

گذر از هفته ای پر نوسان 
در بازار سکه و ارز
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دریچه

حیات وحش

عضو تیم پرنده نگری زریبار مریوان اعالم کرد: »عقاب پرپا« پرنده شکاری 
 و در خط��ر انقراض، برای نخس��تین بار در غرب کش��ور توس��ط این تیم 
پرنده نگری مشاهده شد. ناصح حسینی افزود: این عقاب هنگامی که تیم 
پرنده نگری زریبار در مناطق جنگلی شهرستان مریوان مشغول پایش و 

ثبت گونه های پرندگان جنگلی بودند، در حین پرواز مشاهده شد.
به گفته وی، تصویربرداری از این گونه نادر و کمیاب توسط جالل پزشک 
از عکاسان تیم پرنده نگری زریبار انجام شد.عقاب پرپا، گونه ای بسیار زیبا 
با اندازه 45 تا 52 سانتی متر است که بیشتر از پرندگان و جانوران کوچک 
تغذیه می کند. اندازه این عقاب همانند سارگپه است ولی با دمی درازتر که 
معموال به دوشکل کمرنگ و تیره رنگ دیده می شود. عقاب پرپا در حالی 
که بال ها را افقی و کمی به جلو نگاه داش��ته است اوج می گیرد و تندتر از 
سارگپه ها بال می زند. پرواز این پرنده زیباتر و سریع تر از سارگپه است و 
اغلب با حرکت مارپیچ از البه الی درخت ها می گذرد. گزارش های کمی 
از مشاهده این گونه به شکل اتفاقی در ایران در مناطق جنوبی وجود دارد 
و مشاهده آن برای نخس��تین بار در مریوان و غرب کشور نشان از اهمیت 
و غنای زیستی این منطقه است. با تایید اداره کل حفاظت محیط زیست 
اس��تان کردس��تان، این رکورد س��بب افزایش یک گونه مهم از پرندگان 
شکاری به لیست گونه های پرندگان و حیات وحش استان می شود. تیم 
پرنده نگری زریبار که در دو سال گذشته چندین رکورد مهم دیگر داشته، 
به شکل تخصصی در قالب انجمن سبز چیا، روی پرندگان فعالیت دارد و از 

تیم های مطرح پرنده نگری در سطح کشور است.

 علی آرندی رییس پارک ملی بمو گفت : اواس��ط ماه جاری سعید موالیی 
سرباز محیط بان پارک ملی بمو حین گشت زنی و سرکشی به آبشخورهای 
منطقه یک پلنگ را در نزدیکی یک آبشخور مشاهده کرده و موفق می شود 

از این گونه ارزشمند تصویر برداری کند.

»عقاب پرپا« در غرب کشور 
مشاهده شد

تصویربرداری از یک پلنگ ایرانی
در پارک ملی بمو

عکس روز

بحران آب در سایه نبود قانون حمایتی مسئوالن، با خشکاندن آبگیرهای 
 حیات وح��ش، فرصت��ی را برای انق��راض و م��رگ گونه ه��ای طبیعت 

رقم زده است.
خشکسالی های پی در پی از یک سو و گرمایش بیش از نرمال دمای کره 
زمین از سوی دیگر، دست به دست هم داده اند تا بیشتر چشمه های دائمی 
خشک شوند. از این رو حیات وحش��ی که حیات شان به آب آبگیرها گره 
خورده با نبود این مهم، به دنبال جرعه ای آب ترک دیار کرده که یا در دام 

شکارچیان گرفتار شده و یا در سایه نیافتن آب، تلف می شوند. 
اما آنچه جای بررس��ی و تامل دارد، نبود هیچ جایگاه��ی در برنامه دولت 
 و س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در جه��ت تامین حقاب��ه آبگیرهای

 حیات وحش است.
خشکی آبگیرهای جنوب کشور 

طبیع��ت و حیات وحش س��رمایه ای رای��گان و زیبا از جان��ب پروردگار 
 هس��تند که در حال حاضر، بحران آب این س��رمایه عظی��م خدادادی را

 تهدیدمی کند.
خشکس��الی های پی در پی و افزایش  گرمای زمی��ن، آبگیرهای مناطق 
 جنوبی کش��ورمان را بیش��تر از س��ایر نقاط تحت الش��عاع ق��رار داده و 

خشکانده است. 
کارشناس��ان حیات وحش در این ب��اره معتقدند: در ح��ال حاضر نواحی 
جنوبی کش��ور به ویژه اس��تان های هرم��زگان، نقاط مرک��زی، غربی و 
ش��رقی فارس، نواحی جنوبی کرمان و نواحی جنوبی بوشهر و سیستان و 

بلوچستان، بیشترین فشار کم آبی را متحمل می شوند. 

خشکی آبگیرها و هالکت حیات وحش به دست شکارچیان 
خشکی آبگیرها در مناطق جنوبی کشور باعث شده تا حیات وحش برای 
رفع تشنگی از محل زندگی خود کوچ کرده و در پی یافتن آب، به کوه ها 
و مناطق دیگر رهسپار شوند که بعضا به دلیل مسافت و شدت تشنگی به 

هالکت می رسند. 
در این بین اگرهم خوش شانس باشند و بتوانند خود را به برکه یا آبگیری 
رسانده و رفع عطش کنند بازهم به هالکت می رسند، اما این بار با گلوله 

تفنگ شکارچیانی که به کمین نشسته اند.
فعاالن حمای��ت از حقوق حیوانات در این باره می گویند: با ش��روع فصل 
تابس��تان، س��ودجویان عرصه ش��کار فرصت پیدا می کنند تا حد امکان 
 با اس��تتار کردن خود در آبگیرها و برکه ها، زبان بس��ته های تش��نه را با 

شکار کردن به دام مرگ برسانند. 
جای خالی قانون تامین حقابه حیات وحش 

طبق بررسی های به عمل آمده متوجه ش��ده ایم که تاکنون اقدام، قانون، 
مصوبه و حتی طرحی در برنامه دولت، س��ازمان حفاظت محیط زیست و 
 مردم برای تامین حقاب��ه آبگیرهای حیات وحش نواحی جنوبی کش��ور

 در نظر گرفته نشده است. 
انقراض یا مرگ گونه های ارزش��مند حیات وحش مناطق جنوبی کشور، 
موضوع بسیار مهمی است که اقدامی فوری از جانب همه مردم و مسئوالن، 
در جهت فراهم کردن آب و کنترل و نظارت بیش��تر ب��رای جلوگیری از 

نابودی این گونه های ارزشمند را می طلبد.

بحران آب، حیوانات را هم تهدید می کند

این روزها محیط زیست کشور حال خوشایندی ندارد؛ چرا که 
سکاندار این سازمان که خود را فردی زیست محیطی می داند 
از مردم نواحی شرقی کشور نه تنها عذرخواهی نکرده بلکه از 

عملکرد خویش دفاع می کند.
محیط زیست کشور در  روزهای گذشته دستخوش تحوالتی 
نظیر تیراندازی به یکی دیگر از محیط بانان، ارسال الیحه دفاع 
از محیط بانان به مع��اون اول رییس   جمهوری، ورود گرد غبار 
عراقی به کشور، افزایش گرد و خاک باالتر از حد مجاز در شرق 

کشور و ... شد.
در روزهایی که مردم نقاط غربی و ش��رقی کش��ور از آلودگی 
ناش��ی از گرد و غبار و گرد و خ��اک به نفس نف��س افتاده اند 
 سکاندار محیط زیست سکوت کرده و جای عذرخواهی فقط

 راه دفاع از عملکرد دستگاه زیر مجموعه خویش را پی گرفته 
و تمامی تقصیرها را به گردن کشورهای همسایه و یا مسئوالن 

گذشته می اندازد.
این روزها گرد و غبار کشورهای همسایه دوباره مردم کرمانشاه 
و استان های کناری آن را آزار داد و گرد و خاک شرق کشور نیز 

مردم زابل را در بدترین شرایط آب و هوایی قرار داد.
زابل که چندی قبل ب��ه عنوان یکی از آلوده ترین ش��هرهای 
 جهان ش��ناخته ش��د، حال و اوضاع خوبی را ن��دارد؛ چرا که

  گرد و خاک ناشی از بادهای موس��می موجب افزایش بسیار 
زیاد گرد و خاک در این منطقه و استان سیستان و بلوچستان 
شده است. این شرایط که ناشی از خشک شدن تاالب هامون 
بوده چند وقتی است که دست ازسر مردم این منطقه محروم 

بر نمی دارد.
در روزهای گذشته مس��ئوالن محیط زیست استان سیستان 
وبلوچستان راه چاره ای به غیر از تعطیلی برخی ادارات نداشتند 
و در این میان سکوت مسئوالن محیط زیست که باید پاسخی 

برای این مشکل زیست محیطی بدهند جای تامل دارد.
حمله دوباره شکارچیان به محیط بان دنا

جواد عمادی یکی از محیط بانان دنا با ش��کارچیان غیرمجاز 
درگیر شد و ش��کارچیان نیز با تیر مستقیم وی را مورد هدف 
قرار دادند، اما بخت با محیط بان دنا یار بود و گلوله فقط آرنج 
وی را مجروح کرد و واقعه  ا ی تلخ از س��ر محیط بانی کشور به 
خیر گذشت و محیط بانان این بار عزادار چهارمین دوست خود 

در تیرماه 95 نشدند.
حمید رضا خیلدار فرمان��ده یگان س��ازمان حفاظت محیط 
زیست با اشاره به تیراندازی شکارچیان غیرمجاز به محیط بان 
دنا و مجروحیت وی گفت: پلیس امنیت، نیروهای انتظامی و 

محیط بانان به دنبال شناسایی و دستگیری ضاربان هستند.
 وی درباره ش��کارچیان غیرمج��ازی که هفته های گذش��ته 
س��ه تن از محیط بانان کش��ورمان در اس��تان های هرمزگان 
و فارس را به ش��هادت رس��اندند، توضیح داد: تمامی ضاربان 
شناسایی و دستگیر شده اند و هیچ متهمی نمی تواند از چنگ 

عدالت بگریزد.
البته مس��ئوالن اس��تانی پس از چند س��اعت از دستگیری 

ش��کارچی غیر مجازی که محیط بان دنا را مجروح کرده بود 
خبر دادند و این فرد نیز به سزای اعمال خود خواهد رسید.

ارسال الیحه حمایت از محیط بانان به جهانگیری
 ارس��ال الیح��ه حمای��ت از محیط بان��ان ب��ه مع��اون اول 
رییس جمهوری و گنجاندن برخی راهکارهای حمایتی برای 
دفاع از محیط بانان کش��ورمان یکی از برنامه هایی بود که این 

هفته از سوی سازمان محیط  زیست دنبال شد.
سازمان محیط زیس��ت این الیحه را به جهانگیری ارائه کرد تا 
بعداز بررسی های کارشناسی و بازبینی های نهایی این الیحه 
تقدیم مجلس ش��ده و چاره ای برای دغدغه های محیط بانان 

اندیشیده شود.
نح�وه حمل »س�الح ش�کاری« در قان�ون تغییر 

می کند
حمیدرضا خیلدار فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور 
درباره الیحه حمایت از محیط بانان و برخی بندهای آن گفت: 
نحوه حمل »سالح شکاری« در صورت تصویب الیحه حمایت 
از محیط بانان تغییر می کند. در الیحه حمایت از محیط بانان به 

خواسته ها و کمبودهای محیط بانان توجه شده است.
وی ادامه داد: بحث مجوزهای حمل س��الح ش��کاری توسط 
ش��کارچیان که تهدیداتی برای محیط بانان به دنبال داش��ته 

یکی از مفادی بود که باید در قانون اصالح شود.
 خیلدار خاطرنش��ان ک��رد: در ای��ن الیحه تاکی��د کردیم که

 به غیر از عش��ایر، ش��کارچیانی که مجوز س��الح دارند، فقط 
 حق نگهداری از آن در منزل را داش��ته باش��ند و در صورتی

 می توانند از آن اس��تفاده کنند که مجوز و پروانه ش��کار را از 
سازمان محیط زیست دریافت کرده باشند.

وی اضافه کرد: بنابر مفادی که گنجانده ش��ده، شکارچیانی 
که مجوز الزم را از سازمان محیط زیس��ت دریافت نکنند در 
صورت حمل سالح و ش��کار به اشد مجازات محاکمه خواهند 
ش��د و برخورد جدی با این افراد انجام می شود. فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست کشور گفت: اگر این پیشنهاد در الیحه 
مورد تایید قرار گیرد و  تصویب ش��ود، تهدیدات محیط بانان 
به حداقل می رسد؛ چرا که ش��کارچیان غیر مجاز دیگر سالح 
ندارند و در صورت حمل هر گونه س��الح بدون مجوز سازمان 

محیط زیست، برخورد شدیدی با عوامل صورت می گیرد.
محصوالت دستکاری شده ژنتیکی و سرطانی

 س��مپوزیم تخصصی مواد س��رطان زای پیرامون م��ا یکی از 
بحث های مهمی بود که این هفته در س��ازمان محیط زیست 
مورد توجه قرار گرف��ت و ارتباط مس��تقیم آن با محصوالت 
دستکاری شده ژنتیکی)تراریخته( یکی از محورهای اصلی بود. 
مهناز مظاهری معاون آموزش حفاظت محیط زیست در این 
مراسم با تاکید بر اینکه باید روی محصوالت دستکاری شده 
ژنتیکی برچسب الزم برای اطالع رس��انی مردم وجود داشته 
باشد، گفت: در داخل کش��ورمان هیچ عملکردی برای اینکه 

ثابت کنیم محصوالت دستکاری شده ژنتیکی خوب است یا 
بد آغاز نکرده ایم.

وی با بررسی و تبیین مش��کالت محصوالت دستکاری شده 
ژنتیکی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از کشورهای 
اروپایی، روس��یه و تایوان مصرف محصوالت دستکاری شده 
ژنتیکی را ممن��وع کرده اند و حت��ی در تایلند نی��ز روی این 

موضوع تحقیقات الزم در حال انجام است.
مظاهری  در رابطه با عملکرد کشورمان نسبت به محصوالت 
دستکاری شده ژنتیکی اظهار کرد: ما در حال حاضر در داخل 
کش��ورمان هیچ عملکردی برای اینکه ثابت کنیم محصوالت 
دستکاری شده ژنتیکی خوب است یا بد آغاز نکرده ایم و باید 
روی خطر این محصوالت، ارزیابی انجام دهیم و هر زمان که 

ارزیابی خطر کامل شد، آن را اطالع رسانی کنیم.
وی افزود: در داخل کش��ورمان در حال حاضر روی روغن ها، 
برچسب محصوالت تراریخته نوشته شده است، اما متاسفانه 
این توضیح ذکر نشده که تراریخته چه چیزی است و مردم نیز 
در این باره چیزی نمی دانند؛ دیگر اینکه گفته نش��ده که این 
محصوالت احتمال ایجاد چه بیماری هایی را در انسان دارد در 
صورتی که الزم است مردم در رابطه با محصوالت »جی ام او« 
آگاه شوند و آموزش ببینند. مظاهری تاکید کرد: مطابق قوانین 
و پروتکل باید رفتار شود و عموم مردم باید بدانند  و در رابطه با 
محصوالت دستکاری شده ژنتیکی تصمیم گیری الزم را انجام 
دهند؛ وجود برچسب روی محصوالت دستکاری شده ژنتیکی 

یک ضرورت است و امیدواریم به آن توجه شود.
دفاع معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست 

از کاهش آلودگی هوا
 در حالی که مردم مناطق غرب و ش��رق کش��ور ب��ا آلودگی 
بیش از حد مجاز هوا، ناش��ی از گرد و خاک دست و پنجه نرم 
 می کنند و در حال جان دادن هستند، معاون رییس سازمان 
محیط زیس��ت به دفاع از عملکرد س��ازمان متبوعش درباره 

کاهش آالینده ها پرداخت.
این روزها یک��ی از مهم تری��ن و خطرناک تری��ن آالینده ها 
همین ریزگردها هس��تند که جان مردم را ب��ه خطر انداخته، 
اما مسئوالن سازمان محیط زیست یا سکوت کرده و یا اینکه 
مباحث تکراری همچون موفقیت بنزین های وارداتی و آلوده 
بودن بنزین های پتروش��یمی را مطرح می کنند و این چیزی 
است که هنوز ثابت نشده و مورد تایید کارشناسان هم نیست.

در روزهای گذشته که بسیاری از ادارات سیستان و بلوچستان 
بر اثر آلودگی هواتعطیل ش��ده بود، س��عید متصدی معاون 
انسانی سازمان محیط زیست در همایش سمپوزیم تخصصی 
مواد س��رطان زای پیرامون ما گفت: روزهای سالم در برخی 
ش��هرها به س��ه برابر گذش��ته افزایش یافته و این ناش��ی از 
تمهیدات محیط زیست اس��ت. این صحبت های متصدی در 
حالی مطرح ش��د که مردم زابل در روزهای گذشته آلودگی 
چند برابر ظرفیت مجاز را تحمل کرده اند و جان آنها به خطر 

افتاده است.

کسی مسئولیت نمی  پذیرد؛

احوال محیط زیست، ناخوشایند است
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در اصالح قانون خدمت وظیفه عمومی، توجه وی��ژه ای به خانواده های 
مددجوی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و بهزیستی شده 
است. به نحوی که یکی از فرزندان ذکور مادران فاقد همسر تحت پوشش 
کمیته امداد و بهزیستی و هم چنین تنها پسر خانواده هایی که حداقل 
دارای سه دختر بوده و تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی باشند از 

خدمت دوره ضرورت معاف می شوند.
مدیرکل حمایت های اجتماعی کمیته امداد، با بیان اینکه اجرای طرح 
معافیت سربازی از سال ۸۲ در این نهاد آغاز شده است ، افزود: براساس 
این طرح، فرزندان خانواده های زنان سرپرست خانوار تحت حمایت که 
یکی از فرزندان ذکور سالم، باالی ۱۸سال باشند از خدمت وظیفه عمومی 

معاف می شوند.
نوروزی در ادامه با اشاره به اینکه توانمند سازی خانواده های تحت حمایت 
یکی از اولویت های کاری کمیته امداد اس��ت، افزود: معافیت از خدمت 
 سربازی در راس��تای توانمندس��ازی خانواده های تحت حمایت انجام
 می شود تا زمینه کمک به امرار و معاش خانواده های نیازمند فراهم شود.

وی افزود: معافیت فرزند ذکور خانواده و دریافت تسهیالت اشتغال، یکی 
از معیارهای خروج مددجویان از چرخه حمایتی امداد است.

مدیرکل حمایت های اجتماعی کمیته امداد در ادامه از ارائه تسهیالت 
معافیت س��ربازی به ۲۸هزار و ۱۱۸مددجوی تح��ت حمایت این نهاد 
درس��ال ۹۴ خبر داد و گفت: ۱۰ه��زار و ۵۴۷ مددجوی تحت حمایت 
 این نهاد، برای دریافت تس��هیالت از معافیت تکفل و دارای سه خواهر

معرفی شدند.
نوروزی افزود: تعداد ۱۴هزار و ۳۰۷ مددج��و نیز به نزدیک ترین محل 
اقامت شان منتقل و مابقی متقاضیان از تسهیالت کاهش تعرفه خدمات 

سربازی بهره مند شدند.
وی ضمن بیان اینکه سال گذشته استان های خراسان رضوی، خوزستان، 
فارس و کرمان بیشترین متقاضی دریافت تسهیالت معافیت سربازی را 
داش��تند، تصریح کرد: هدف کمیته امداد برای ارائه تسهیالت خدمت 
سربازی این است که خانواده های تحت حمایت به چرخه فقر وارد نشوند 
و پسر زنان سرپرست خانوار نیز با معافیت سربازی امکان کار و اشتغال و 

تامین نیازهای خانواده خود را داشته باشد.
مدیرکل حمایت های اجتماع��ی کمیته امداد مهم تری��ن اهداف ارائه 
تس��هیالت معافیت س��ربازی را ایجاد نقش اجتماع��ی و فراهم کردن 
فرصت اشتغال، زمینه سازی برای باال بردن نرخ ازدواج ، کمک به افزایش 
تولید ناخالص ملی کشور برای ورود فرد به بازار کار، کاهش نرخ بیکاری 
 کشور، کاهش آسیب های اجتماعی و نشان دادن نگاه نظام اسالمی به

 خانواده های نیازمند عنوان کرد.
نوروزی در ادامه مهم ترین گروه های ه��دف کمیته امداد برای دریافت 
معافیت ه��ای س��ربازی را خانواده ه��ای تحت حمایت ب��ه علت فوت 
سرپرست مرد، خانواده های تحت حمایت به علت طالق و خانواده های 

دارای سه دختر اناث و بیشتر دانست.

شرایط و تسهیالت کمیته  امداد 
برای معافیت از سربازی مددجویان

صفحات تقویم زندگی هر کس را که ورق بزنید، بین همه 
روزهای عادی و تکراری به روزهایی می رسید که سرنوشت 
را عوض کرده اند؛ روزهایی که با یک اتفاق تلخ یا ش��یرین 

برای همیشه در خاطره ها ماندگار شده اند.
حکایت اتفاق های شیرین و دوست داش��تنی و لبخندی 
که یادآوری ش��ان به لب می نشاند به کنار... بعضی وقت ها 
تلخی بعضی اتفاق ها، در خاطره ها می ماند؛ خیلی ها بعد از 
این اتفاق های تلخ و دوست نداشتنی خودشان را فراموش 
می کنند، آرزوهایش��ان را از یاد می برند، رویاهایشان را به 
صندوقچه فراموشی می سپارند، اما برای بعضی ها داستان 
جور دیگری نوشته می ش��ود. برای بعضی ها این اتفاق تلخ 
تبدیل می شود به تلنگری بزرگ در زندگی ... فاطمه مدیر 
زارع جزو گروه دوم است؛ زنی که در ۳۷ سالگی بعد از همان 
اتفاق تلخ ، یعنی از دست دادن همس��ر و شریک زندگی، 
راهی دیگر را برای گذران بقیه روزهای زندگیش پیدا کرد.

راهی که از او یک کش��اورز و کارآفرین موفق ساخت.زنی 
که بارها توسط سازمان ها و نهادهای مختلف مورد تقدیر 

قرار گرفته است.
از چه سالی کشاورزی را شروع کردید؟

از عید سال ۷۵، آن موقع همسرم را بر اثر بیماری از دست 
داده بودم. با مرگ همسرم فکر کردم حاال باید چه کار کرد 

و چطور بچه ها را اداره کنم؟
چند تا بچه دارید؟

چهار تا. آن موقع دختر بزرگم ۲۰ ساله بود و پسر کوچکم 
پنج ساله.

چطور شد کشاورزی را انتخاب کردید؟
کشاورزی از من دور نبود. پدرم کشاورز بود و من از دوران 
کودکی با این کار آشنا بودم. مثال یادم می آید ۱۳ سالم بود 
که سرپرست ۲۰ الی۳۰ کارگر چغندر کار بودم، اما بعد که 
ازدواج کردم، مش��غول خانه داری ش��دم تا اینکه همسرم 
 فوت کرد و دی��دم باید فکری ب��رای آین��ده بچه ها بکنم. 
آن موقع، چون هشت هکتار زمین داشتیم، دیدم بهترین 
کار این است که کشاورزی را شروع کنم. بعد، به مرور کارم 
گسترش پیدا کرد. اول گندم کار بودم و جوکار، بعد ذرت 
کاشتم. بعد رفتم سراغ ماشین آالت سنگین کشاورزی و 
به کش��اورزان دیگر خدمات می دادم. از ش��هریار تا آبیک 
برای مزارع مختلف کار کاش��ت،  داشت و برداشت را انجام 
می دادم. همیشه س��عی می کردم از وس��یله های به روز و 
کارآمد برای پیشرفت کارم اس��تفاده کنم. مثال سال ۷۹ 
اولین تراکتور چرخ بزرگ فرانس��وی را خریدم. بعد رفتم 
 و همه وس��ایل دیگرش را ه��م وارد کردم. مث��ل نهرکن، 
شخم زن،  توربو الینر، س��مپاش . با این وسیله های جدید 
ش��هر به ش��هر و ده به ده می رفتم و سمپاش��ی می کردم. 
ارتباطم با جهاد کش��اورزی هم خوب بود و هرجا گزارش 

سن زدگی گندم بود، مرا می فرستادند.
و کم کم به موفقیت رسیدید؟

بله؛ طی پنج شش سال، اول مددکار ترویجی نمونه شدم، 
بعد ق��ارچ کار نمونه.  بعد هم ب��ه عنوان گن��دم کار نمونه 

کشوری انتخاب شدم. تا ۱۲ سال پیش که تصمیم گرفتم 
گلخانه سنتی دایر کنم و بعد هم در کار کشت صیفی جات 
وارد شدم. روزهایی که اوج کار گلخانه بود، من صبح ساعت 
6 می رفتم ش��مال، خرید می کردم و دوب��اره ۲ بعدازظهر 
راه می افتادم س��مت تهران و 6 عصر اینجا ب��ودم یا اینکه 
خودم می رفتم شهرس��تان، چک هایم را وصول می کردم. 
مشتری ها هم که می دیدند کارم خوب است و جدیت دارم، 
سفارش می دادند. من هم لیست سفارش هایم را همیشه 

می زدم روی دیوار . هنوز هم این روال برقرار است.
از چه زمانی به عنوان زن کارآفرین شناخته شدید؟

از همان زمانی که گلخانه اجاره کردم، خانم های سرپرست 
خانوار و بدسرپرس��ت را آوردم تا در این گلخانه مش��غول 
کار شوند. به آنها گفتم سرمایه از من، کار از شما. بیایید و 
زندگی تان را بچرخانید. حتی بعضی ها که همسرشان معتاد 
بود، کمک کردم ترک کنند و سرکار بروند. بچه هایشان بعد 
از اینکه مدرسه تعطیل می ش��د، می آمدند اینجا و کمک 

می کردند،  هم کنار مادرشان بودند و هم درآمد داشتند.
این زنان سرپرست خانوار را چطور پیدا می کردید؟

همگ��ی اهل همی��ن منطقه بودن��د. خیلی ها خودش��ان 
می آمدند سراغم. یادم هست یک بار زن جوانی آمد پیشم و 
گفت از زندگی خسته ام، به من کار بده. هیچ چیزی ندارم. 
من به او کار دادم و االن این زن هشت سال است که با من 

کار می کند.
پس خودتان را وقف کار و بچه ها کرده بودید؟

بله؛ مخصوصا در سال های اول خیلی درگیر بودم. فکر کنم 
در شبانه روز شاید سه ساعت بیشتر نمی خوابیدم.

برای اینکه در کارتان موفق ش�وید، کس�ی از شما 

حمایت کرد؟
ارگان ها و نهادها کمک زیادی ب��ه من کردند؛ مثل جهاد، 
فرمان��داری، اس��تانداری، مرک��ز خدمات کش��اورزی و 
بانک هایی که ب��ه من وام دادند. هیچ وق��ت یادم نمی رود، 
یک بار ر ییس یکی از بانک ها خودش ضامنم شد و وام داد. 

گفت می دانم شما یک زن زحمتکش هستید.
فک�ر می کنید ک�دام خصوصی�ت اخالقی ت�ان در 

پیشرفت شما موثر بود؟
من اخالق خاصی دارم؛ آدم ریسک پذیری هستم،  در کارم 
هم ریس��ک پذیر بودم و خداراش��کر که این ریسک ها در 

بیشتر موارد جواب داد.
چطور با سختی های کار کنار می آمدید؟

اتفاقا این را خیلی ها از من می پرسیدند. خیلی ها می گفتند 
کار کشاورزی یدی و مردانه اس��ت. می گفتند تو چطور با 
این جدیت کار می کنی؟ حتی بارها شده بود همکارهایی 
که مرد بودند، می گفتند خدا به ش��ما قوت بدهد که انقدر 
با جدیت پای زمین هس��تید. همه اینها به خاطر این بود 
که من هدف داش��تم. هدفم این بود که خان��واده موفقی 
 داش��ته باش��م و خدا را ش��کر االن هر چهارفرزندم موفق

 هستند. 
بچه ه��ای خوب و س��المی دارم و به خاط��ر همین خدا را 
ش��اکرم و خوش��حالم که به آنها روزی حالل داده ام. یادم 
نمی رود، یک روز دخترم گله کرد که مامان یکس��ره عین 
ربات می روی سرزمین و برمی گردی خانه. نه تفریحی، نه 
کاری. گفتم صبر کن شما را به سروسامان برسانم. سفر هم 
می روم. ماش��ین خوب هم می خرم و خدا را شکر همه این 

اتفاق ها افتاد.

اتفاقی که برای شما افتاد، ممکن است برای خیلی ها 
پیش بیاید؛ یعنی یک دفعه یک مادر ببیند همسرش 
را از دست داده و با چندتا بچه قد و نیم قد تنهاست. 
به افرادی که در این شرایط هس�تند چه توصیه ای 

دارید؟
می گویم حال تک تک شان را درک می کنم. من این روزها 
را خیلی س��ال پیش گذراندم. می گویم اگ��ر می خواهند 
کار جدیدی را ش��روع کنند، در درج��ه اول به خدا توکل 
کنند. به امید اینکه فالنی و بهمانی به من کمک می کند، 
نباش��ند. باید دس��ت روی زانوی خودش��ان بگذارند، من 
همین کار را کردم. دس��ت روی زانوی خودم گذاش��تم و 
بلند ش��دم. برای ش��روع کار هم س��رمایه زیادی احتیاج 
ندارند. با س��رمایه کم هم می توانند کس��ب و کار خانگی 
راه بیندازند، مثال در حیاط خانه، گوش��ه پاس��یو و یکی از 
اتاق ها، اما نکته اینجاست که باید حساسیت به خرج بدهند 
و پشتکار داشته باشند. مثال اگر خیاطی را شروع کردند و 
 در جایی از کارشان استقبال نشد، ناامید نشوند. اگر از در

 بیرون شان کردند، از پنجره وارد شوند. من خودم این طور 
بودم. برای خودم یک شعار داشتم؛ نا امید نشو، دوباره فردا 
ش��روع کن! اگر در جایی کارم راه نمی افتاد، دوباره فردا به 
همان جا برمی گشتم و از طریق یک نفر دیگر پیگیر کارم 
می شدم. اصرار می کردم و در بیشتر موارد جواب می گرفتم. 
نکته بعدی هم رعایت حرام و حالل است . باید دقت کنند 
مال حرام وارد زندگی شان نشود. من خودم هروقت جایی 
ضرر داده ام با خودم نشسته  و فکر کرده ام که کجای کارم 

اشتباه بوده است.
جنس�یت ش�ما مش�کلی برای ت�ان ایج�اد نکرد، 
مخصوصا اینکه به یک کار مردانه وارد شده بودید؟

اوایل که شناختی نسبت به من وجود نداشت، خیلی ها فکر 
می کردند چون یک زن هستم، نمی توانم در این کار دوام 

بیاورم. اما به مرور زمان دید خیلی ها عوض شد.
خودتان برای تغییر این ذهنیت چه کار می کردید؟

س��عی می کردم کارهای مختلف را ی��اد بگیرم. نمی گفتم 
این کار مردانه اس��ت، این کار زنانه. خیلی کارها را تجربه 
می کردم. روزهای اولی که کار را ش��روع کردم، وقتی نماز 
صبح می خواندم از خانه می زدم بیرون و در تاریک روشن 

هوا، تراکتور را گریس کاری می کردم.
پس معتقدید ش�روع یک کار جدید با س�رمایه کم 

اصال سخت نیست ؟
نه سخت نیست. معتقدم اگر کس��ی که می خواهد کار را 
شروع کند، پشتکار داشته باش��د، احتمال موفقیتش زیاد 
است. مخصوصا االن که دولت به این افراد بها هم می دهد. 
مخصوصا ب��ه خانم ه��ای کارآفرین. وقتی کارم را ش��روع 
کردم با ۳۰۰ هزارتومان وام مشغول شدم. همه آن پول را 
نهاده خریدم و حتی یک ریال به خانه نیاوردم. به جز این 
همیشه حساب و کتاب کارهایم را داشتم . ریز مخارجم را 
می نوشتم. اینکه کجا هزینه کرده ام،  کجا باید حواسم جمع 

باشد و کجا باید مواظب باشم که دستم خالی نشود.

پای صحبت های کارآفرین و سرپرست خانواری که نمونه شد؛

این شعار من است »دوباره شروع کن!«

رییس س��ازمان غ��ذا و دارو ضمن ابراز نگرانی نس��بت به ع��دم پرداخت 
مطالب��ات داروخانه ها و بیمارس��تان های دولتی از س��وی س��ازمان های 
بیمه گر، گفت: نتیجه عدم پرداخت مطالبات داروخانه ها این است که برخی 
بیمارستان ها یا داروخانه های منتخب دارو ندارند تا به بیماران ارائه دهند.

دکتر رسول دیناروند، درباره مشکالتی که به دلیل عدم پرداخت مطالبات 
برای برخ��ی داروخانه های منتخب، ایجاد ش��ده اس��ت و بر اس��اس آن 
ش��رکت های پخش دارو به این داروخانه ها، دارو عرضه نمی کنند، گفت: 
مشکلی که در این زمینه وجود دارد، این اس��ت که به دلیل عدم پرداخت 
مطالبات داروخانه ها از سوی سازمان های بیمه گر و بدهکاری داروخانه ها 

به شرکت های داروسازی، این شرکت ها به داروخانه ها دارو نمی فروشند.
بدهی سنگین داروخانه هالل احمر به شرکت های دارویی

وی با بی��ان اینکه ای��ن اقدام بیم��اران را با مش��کالتی مواج��ه می کند، 
 افزود: به عنوان مثال در ح��ال حاضر برخی داروخانه ه��ا مانند داروخانه

 هالل احمر با این مشکل مواجهند. به این صورت که شرکت های دارویی 

به داروخانه هالل احمر، به دلیل بدهی سنگینی که دارد، دارو نمی دهند و 
این باعث نارضایتی بیماران شده است؛ چرا که بیمارانی که عادت داشتند 
از داروخانه هایی مانن��د هالل احم��ر دارو دریافت کنند، اکن��ون باید به 

داروخانه های دیگری مراجعه کنند.
آیا قیمت دارو باال می رود؟

دیناروند در پاس��خ به اینکه آیا با این اقدام در قیمت دارو هم تغییری رخ 
می دهد؟ اظهار کرد: البته با این اقدام در قیمت داروها هیچ تفاوتی ایجاد 
نش��ده و بر این اس��اس فرقی ندارد که دارو را از داروخانه هالل احمر یا از 

داروخانه منتخب دیگری دریافت کنند.
رییس س��ازمان غذا و دارو با بیان اینکه به هر حال این مش��کل ناش��ی از 
بدهی های بیمه ها به داروخانه ها و بیمارستان هاس��ت، ادامه داد: در عین 
 حال ما تالش می کنیم و فش��ار وارد می آوریم تا این مش��کالت حل شود.

 در حال حاضر میزان پرداخت مطالبات نس��بت به چند ماه گذشته تغییر 
چندانی نکرده است. البته وضعیت سازمان تامین اجتماعی بهبود یافته، اما 

هنوز با بیمه سالمت مشکالت زیادی داریم.
دینارون��د همچنی��ن گف��ت: در ح��ال حاضر بده��ی بیمه س��المت به 
بیمارستان ها بین هش��ت یا ۱۰ ماه اس��ت و طبیعتا بدهی بیمارستان ها 
به شرکت های پخش دارو، بدهی ش��رکت های پخش به تولیدکنندگان و 
تامین کنندگان دارو به همین میزان است. بنابراین با این اوصاف این چرخه 

دچار مشکل می شود.
وی تاکید کرد: بر این اس��اس کماکان نگرانی در ای��ن زمینه وجود دارد. 
نتیجه آن این اس��ت که برخی بیمارس��تان ها ی��ا داروخانه های منتخب 
دارو ندارند تا به بیماران ارائه دهند. البته نه به این دلیل که آن دارو دچار 
کمبود است، بلکه به این دلیل که شرکت پخش، رابطه اش با آن داروخانه 
یا آن بیمارس��تان از نظر مالی به هم خورده و دنبال این است که بخشی از 
مطالباتش را از بیمارستان و داروخانه ها وصول کند. به همین دلیل ممکن 
است دارو را به داروخانه ندهند، اما تاکید می کنم که این موضوع در قیمت 

دارو تاثیرگذار نیست.

شکاف  فرهنگی 
عامل مهم ایجاد اختالف زوجین

زمینه های لجبازی کودک را 
شناسایی کنید

ظاهر زندگی دیگران را
 با باطن زندگی خودتان مقایسه نکنید

روان شناسی

خبر

هر چه تناس��ب فرهنگ��ی و اعتق��ادی زوج ها 
بیشتر باشد اختالفات و درگیری ها به حداقل 

می رسد.
تین��ا به��ادری آس��یب ش��ناس، در خصوص 
لزوم هم کفو بودن زوجی��ن از لحاظ فرهنگی 
 گف��ت: از مه��م تری��ن و تاثیرگذارتری��ن 
مولف��ه ه��ای ازدواج موفق، تناس��ب فرهنگی 
اس��ت. هر اندازه طرفین، از لح��اظ اعتقادی و 
 فرهنگی به هم نزدیک باشند، روابط  پایدارتر، 
 س��الم تر و به طب��ع اختالف��ات کمت��ری نیز 

خواهند داشت. 
وی ادامه داد: برخی  دختران و پسران جوان به 
محض اینکه احساس می کنند از لحاظ عاطفی 
به هم  تعلق خاطر پیدا ک��رده اند، عوامل دیگر 
را نادیده می گیرن��د. در صورتی که اختالف در 
ارزش ها و عقاید مذهبی جزو مسایل بنیادین در 
ازدواج است. به عنوان مثال اگر یکی از زوجین 
پایبند به اصول اخالقی ب��وده، اما طرف مقابل 
فردی القید باشد، پرواضح است که این دو فرد 

در زندگی زناشویی، روابط اجتماعی، مراودات 
و معاش��رت ها، تربیت فرزندان و موارد دیگر با 

مشکل مواجه خواهند شد. 
این کارش��ناس تصریح کرد: هم کفو بودن که 
در دین ما نیز به آن تاکید شده است به همین 
معناس��ت که طرفین ازدواج از لحاظ  موقعیت 
مالی و اجتماعی، عقاید و باورها باهم تناس��ب 
داشته باش��ند تا بتوانند درک درس��تی از هم 
داشته و اختالفات شان به حداقل برسد. یکی از 
دالیل طالق در جامعه ما عدم تناسب فرهنگی 
است که متاسفانه از سوی خانواده مورد غفلت 

قرار می گیرد. 
بهادری در پایان گفت: افراد در ش��رف ازدواج، 
باید در مرحله آش��نایی درباره ط��رز فکر، نگاه 
و ایدئول��وژی، خ��ط قرمزه��ا  و عقای��د خود با 
یکدیگر  صحب��ت کنند تا به نقاط اش��تراک و 
 افتراق همدیگر دست یابند، زیرا موکول کردن

 این امر به بعد از ازدواج می تواند مشکل آفرین 
باشد.

با شناخت زمینه های لجبازی کودک به راحتی 
می توان باعث کاهش این رفتار شد.

ناهی��د ازغندی روان ش��ناس، اظهار داش��ت: 
لجبازی کودکان به دالیل و شکل های مختلفی 
 بروز م��ی کند که ای��ن واکنش ه��ای رفتاری 
هدفدار نیس��ت و کودک معموال این تعارضات 
درون��ی خود را ب��ه ص��ورت گریه و ن��ق زدن، 
پرخاش��گری، بی خوابی، امتناع از خوردن غذا 

و شب ادراری نشان می دهد. 
 وی ادام��ه داد: واکنش های��ی از جمله تنبیه و

 بی توجه��ی به ک��ودک باعث ایجاد خش��م و 
تصویری نامطلوب از والدین برای او می شود. 

ازغندی با بیان اینکه با شناس��ایی زمینه های 
لجبازی می ت��وان از ب��روز آن جلوگیری کرد، 
گفت: کودکانی که وارد چهار سالگی می شوند 
در واقع وارد حیطه اجتماعی شده و رفتارهای 
مختلفی را از اطرافیان می آموزند که بعضا باعث 

الگو برداری های منفی خواهد شد. 
وی افزود: کودک با آزمون و خطاهایی که انجام 

می دهد سعی در برآورده ساختن خواسته های 
خود دارد که حاضر است بهانه های مختلفی را 

برای رسیدن به آن بگیرد. 
این روان شناس کودک در پایان گفت: توجه به 
استقالل عملی و فکری کودک، مهم ترین راه در 
درمان لجبازی است و نیز میدان دادن به او برای 
انجام کارهای ش��خصی و بیان نظراتش باعث 
 افزایش خود باوری ک��ودک و جلب توجه وی 

به طور مثبت خواهد شد.

نارضایت��ی، پایی��ن آم��دن اعتماد ب��ه نفس و 
سرخوردگی از تبعات مقایسه کردن است.

مهدی امامی روان ش��ناس، با اش��اره به نتایج 
منفی مقایس��ه کردن، اظهار داش��ت: مقایسه 
کردن خود با دیگران معضلی اس��ت که برخی 
افراد به آن مبتال هستند و در شکل پیشرفته آن 
می تواند شدیدا  مش��کل آفرین باشد. احساس 
سرخوردگی، نارضایتی از شرایط، خودکم بینی 
و پایین آمدن اعتماد به نفس از تبعات مقایسه 

کردن است.
وی افزود: متاس��فانه ما همیش��ه باطن زندگی 
خ��ود را با ظاه��ر زندگ��ی اطرافیان مقایس��ه 
م��ی کنی��م و در نتیج��ه آنه��ا را از خودم��ان 
خوش��بخت تر می دانیم؛ زیرا مشکالت واقعی 
 آنه��ا را نمی بینی��م و فقط با ظاه��ر امر مواجه 

هستیم.
ای��ن کارش��ناس ادام��ه داد: در نخس��تین 
 گام بای��د واقع بین باش��یم و بدانی��م که همه 
 انسان ها در زندگی شان با مشکالت و مسائلی 

روبه رو هس��تند و لزوم��ا آن چیزی ک��ه ما از 
بیرون می بینیم نمایانگ��ر وضعیت واقعی آنها 
نیس��ت.همه ما در کنار نقاط ق��وت، امتیازات 
 و موفقی��ت هایمان با مش��کالتی نی��ز مواجه 

هستیم.
امامی تصریح کرد: یکی از  مشکالت ما این است 
که فکر می کنیم افرادی که موقعیت مالی خوبی 
دارند خوش��بخت ترند، در این صورت ممکن 
است ما همه چیز را زیر سوال ببریم و به قوانین 
اجتماعی و اقتصادی موجود بدبین ش��ویم، اما 
همان کسی که ما او را خوشبخت ترین آدم دنیا 
می دانیم ممکن اس��ت به یک بیماری العالج 
مبتال باشد که حتی با صرف مبالغ هنگفت هم 

قابل درمان نباشد. 
وی در پایان گفت: بهتر اس��ت برای رسیدن به 
رضایت، شکرگزار باش��یم. از مقایسه خودمان 
ب��ا دیگ��ران دوری کنیم، ب��ه داش��ته هایمان 
 توج��ه کنیم و در جهت رس��یدن ب��ه اهداف و 

آرزوهایمان تالش کنیم.

رییس سازمان غذا و دارو تشریح کرد:

بدهی سنگین بیمه ها و داروخانه هایی که دارو ندارند
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 یک مستندس��از، منتقد و پژوهشگر س��ینما درباره نمایش فیلم 
به صورت سیار گفت: در آن زمان، روس ها ماش��ین  را وارد ایران 
 کردند و س��ینمای س��یار را راه انداختند و با آن فیلم های خود را 

جا به جا می کردند.
 محمد تهامی ن��ژاد، با حض��ور در برنام��ه »اصفهان ب��ه روایت« 
اظهار داش��ت: در قدی��م گوین��دگان از طریق س��خنوری، برای 
مخاطبین خود تصویرس��ازی می کردند و هرچه س��خنور بهتری 
بودند، این تصویر بهتر ارائه می ش��د؛ تا اینکه سینما به وجود آمد. 
بعد از پدید آمدن سینما، بسیاری درباره آن می گفتند که سینما 
مانند آیینه اس��ت؛ چون دقیقا هرآنچه را می بیند، برای مخاطب 

نقل می کند.
وی تصری��ح داش��ت: س��ینمای اولی��ه، رخداده��ای ش��هری 
را به صورت مونول��وگ مطرح می ک��رد و س��ینماگران ابتدایی، 
 واقعی��ات را از طری��ق تصوی��ر ذهن��ی خ��ود ش��خصیت در آن

بیان می کردند. به دنبال آن فیلم های کم��دی و رمانتیک با نگاه 
 آرمان ش��هری به دنیای س��ینما وارد شدند و داس��تان قهرمانان 

درون شهری را مطرح کردند.
سینما؛ آرشیو بانک خاطرات شهری

ای��ن مستندس��از، منتق��د و پژوهش��گر س��ینما ب��ا ذک��ر این 
 نکته ک��ه »س��ینما آرش��یو بان��ک خاطرات ش��هری اس��ت«،

اظهار داش��ت: ای��ن مجموعه نمایانگ��ر دگرگونی های ش��هری، 
نوع نگاه م��ردم، حرکت و توس��عه ش��هرها و... ب��وده و به نوعی 
نمایانگر چش��م اندازهای ش��هری اس��ت. به قول کراگر: »شهر، 
ب��ه وی��ژه خیاب��ان، فض��ای مثال زدن��ی و مه��م در ارتب��اط با 
 مدرنیته اس��ت«؛ یعنی بیانگر رابطه نو ش��دن س��ینما و جامعه

به شمار می رود.
 ای��ن پژوهش��گر س��ینما ب��ا ذک��ر س��خنی از ویلی��ام هنس��ر

تصری��ح کرد: س��ینما نوع��ی بی��ان زبان م��ادری م��درن برای 
تجل��ی اتفاقات نوین جامعه، به خصوص ش��هری ش��دن اس��ت. 
زمانی که س��ینما وارد ای��ران ش��د، وضعیتش مانن��د اروپا نبود 
و م��ا ط��ی س��ال های اولی��ه کار س��ینما، در کش��ور خ��ود 
 فیلم برداری نداش��تیم و هرچه ب��ود، واردات غرب به کش��ور ما

به شمار می رفت.
ناصرالدین ش�اه، فیلم های خود را مخفیانه نگهداری 

می کرد
 وی ادام��ه داد: در زم��ان رضاخ��ان، نخس��تین دوربی��ن

فیلمبرداری وارد ایران ش��د و در آن زمان، تنها ش��اهان برخی از 
اوقات فراغت خود و دیداره��ای خود را ثب��ت می کردند. یکی از 
عجایب دوران ناصرالدین ش��اه هم این است که در کاخ گلستان، 
برخالف وج��ود تعداد باالیی عکس، فیلم ه��ای موجود به صورت 

مخفیانه نگهداری می ش��د و یک مجموعه آن در سال های اخیر 
پیدا شده است.

 تهامی ن��ژاد ب��ا پرداخت��ن ب��ه مس��ئله فیلم س��ازی در ای��ران
 تاکی��د ک��رد: مدت ه��ای زی��ادی در ای��ران هی��چ فیلم��ی

ساخته نمی ش��د و نس��بت س��ینما و ش��هر با مخاطب، نسبتی 
 غیرمس��تقیم ب��ود؛ ت��ا اینک��ه در ابت��دای س��طنت رضا ش��اه،

فیلم های خبری س��اخته ش��د. اگرچه در دوران قب��ل از انقالب 
مش��روطه نیز ما صاحب س��ینما بودی��م؛ ولی فیلم ه��ا تنها بیان 
گردشگران خارجی از شهرهایشان به شمار می رفت که به تصویر 
عینی کشیده شد و مخاطبان، خودشان را با یک اتفاق غیر مترقبه 

مواجه می دیدند.
سینما مرزها را از بین برد

این مستندس��از معاصر، با ذکر اینکه س��ینما مرزها را از بین برد، 
افزود: س��ینما کم کم جای نقالی و پرده خوان��ی را گرفت و باعث 
آش��نایی ایرانیان با ش��هرهای دیگر می ش��د؛ درحالی که آنها از 
درون شهر خود بی خبر بودند و با از بین رفتن مرزها، حتی جوامع 

اروپایی نیز به ایرانیان معرفی شدند.
وی با بیان اینکه س��ینمای م��ا در آن زمان، به نوعی س��ینمای 
واردات��ی ب��ود و غربی ه��ا در آن دوره ب��ا اش��اعه فرهن��گ و 
 س��بک زندگی خ��ود درون فیلم ه��ای وارداتی، فرایندش��ان را

آغاز کردند، بیان کرد: در آن زمان تنها س��ازمانی که گاهی از شاه 

مستند می س��اخت، ارتش بود و تا س��ال ۱۳۲۰ ما هیچ فیلم ساز 
 ایرانی نداش��تیم؛ به ج��ای آن، متفقی��ن جنگ جهان��ی که در

آن زمان ایران را به اشغال خود درآورده بودند، از شمال و جنوب 
ایران فیلم تهیه می کردند.

زمان ایجاد نخستین سینماهای سیار ایران زمین
تهامی نژاد درب��اره نمای��ش فیلم به صورت س��یار در ش��هرها و 
روس��تاها اظه��ار داش��ت: در آن زم��ان روس ه��ا ماش��ین  
را وارد ای��ران کردند و س��ینمای س��یار را راه انداختن��د و با آن 
فیلم های خود را جابجا می کردن��د. به گواه تاری��خ، در آن دوره، 
 این فیلم ه��ا در ش��هرهایی مثل کرم��ان، اصفهان و رفس��نجان

به نمایش گذاش��ته ش��د که حت��ی در برخی مکان ه��ا، منجر به 
تظاهرات و شکستن آپارات ها شد.

وی ادامه داد: س��اختن فیلم از دیدن آن جداس��ت؛ ما در س��ال 
۱۳۳۶ موفق به س��اخت فیلم خب��ری در ایران ش��دیم که البته 
 تا قب��ل از آن، تمام��ی فیلم ه��ا توس��ط اداره اطالع��ات آمریکا

تهیه شده و در شهرهای بزرگ پخش می شد.
ای��ن مستندس��از معاصر با اش��اره ب��ه ارتب��اط این س��خنان با 
برگزاری»اصفه��ان به روایت« و ض��رورت توجه ب��ه بازماندگان 
موجود در این بخش تاکید کرد: فیلم های تهیه شده توسط طیاب 
از اصفهان، امروز مثل شمع های خاموش، بسیار پر ارزش هستند و 

از طریق آنها می توان با زوایای مختلف شهر آشنا شد.
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تجسمی سینما

فراخ��وان ش��رکت در دومی��ن جش��نواره و نمایش��گاه مل��ی 
اسباب بازی، از س��وی مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.
 دومین جش��نواره و نمایش��گاه ملی اس��باب بازی قرار اس��ت 
ط��ی روزه��ای ۱8 ت��ا ۲۲ م��رداد 95 در مرک��ز آفرینش های 
فرهنگی هنری کان��ون پرورش فک��ری ک��ودکان و نوجوانان، 
در خیابان حجاب تهران برگزار  ش��ود. در این می��ان دبیرخانه 
جشنواره، از فعاالن عرصه  صنعت اسباب بازی )تولیدکنندگان، 
عرضه کنندگان و طراحان( دعوت کرده است تا به منظور شرکت 
در این رویداد ملی و ارائه دست آوردهای خود، به پایگاه خبری 
کانون به نشانی www.kanoonnews.ir  مراجعه کرده و با 

تکمیل فرم مربوط و ارسال آن، مراحل ثبت نام را انجام دهند.
در این فراخوان همچنین آمده است: امروزه با توجه به پیشرفت 
سریع فن آوری ها و استفاده از اس��باب بازی برای تغییر در تفکر 
و رفتارهای نس��ل  جدید، توجه به اعتالی س��طح کیفی تولید 
 و بومی س��ازی این ابزار پرورش��ی، ضروری به نظر می رس��د و

بر همین اس��اس، فعاالن این صنعت با ورود به این عرصه مهم، 
می توانند نقش به سزایی ایفا کنند. فعاالن عرصه اسباب بازی و 
عالقه مندان، در صورت نیاز به آگاهی بیشتر از شرایط و چگونگی 
شرکت در این نمایشگاه و جش��نواره، می توانند با شماره تلفن 
 8897۱۳۱7 ، مرک��ز آفرین��ش ه��ای فرهنگی هن��ری کانون

تماس بگیرند.

 »نمای��ش ناتمام«، اثر برگزیدۀ مس��ابقه نمایش��نامه نویس��ی
 س��ی و چهارمین جش��نوارۀ بین المللی تئاتر فج��ر، ۳۰ تیر تا

۱5 مرداد ماه، در تاالر هنر اصفهان به روی صحنه می رود.
 پیمان کریمی، کارگردان تئاتر نمای��ش ناتمام، از تعیین زمان 
 اجرای ای��ن نمایش خب��ر داد و گف��ت: موضوع ای��ن نمایش،
 روابط زناش��ویی زوجی اس��ت که به س��بب بارداری همس��ر،

دچار چالش شده و در آستانۀ جدایی قرار دارند،تا اینکه یکی از 
بستگان زن به دیدار آنها می آید و...

وی با بیان اینک��ه این نمایش، به طور کلی ب��ه روابط اجتماعی 
 انس��ان ها در یک آپارتمان در کالن ش��هر تهران م��ی پردازد،

از هنردوس��تان دعوت ک��رد تا خود به تماش��ای ای��ن نمایش 
 بنش��ینند.عالقه مندان می توانند از ۳۰ تیر ت��ا ۱5 مرداد ماه،
 س��اعت ۱9 و ۲۰ دقیقه، در  س��الن کوچک تاالر هنر اصفهان

به تماشای این نمایش بنشینند.

 رییس ش��ورای ش��عر و ترانه وزارت ارش��اد می گوید: مقصر 
وضعیت نابسامان فعلی ترانه در کش��ور، شرکت هایی هستند 
که برای خرید یا اجرای ترانه ها در کنسرت و آلبوم ها، شرط و 

شروط می گذارند.
محمدعلی بهمنی، رییس شورای شعر و ترانه وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی، در واکنش به اظهارنظرهای��ی که فضای 
ترانه کش��ور را سراس��ر ابتذال عنوان می کند، گفت: اینگونه 
اظهارنظرها درباره ترانه می تواند حاکی از بی اطالعی از وضعیت 
ترانه باشد. س��وال این اس��ت که ترانه های مبتذل آیا تنها در 
شورای ارشاد است که تایید می شوند یا اینکه از جای دیگری 

هم می توانند مجال انتشار یابند؟
وی ادامه داد: تا جایی که من می توانم عنوان کنم، دوس��تان 
شورای شعر و ترانه وزارت ارشاد، همگی به کلمه تعهد دارند و 

واقعا به آنچه که می شود ترانه نامید، مجوز می دهد.
بهمنی اف��زود: آنچه که ام��روز در گونه ش��عری ترانه در حال 
اتفاق است، نه تقصیر شاعر اس��ت و نه تقصیر خواننده یا حتی 
آهنگس��از؛ رویکرد موسیقی کش��ور ما به س��ویی رفته است 
که اص��ال کار قوی را نمی پذی��رد. وی ادام��ه داد: واقعیت این 
اس��ت که ترانه هایی که از نظر بیان قوی هستند، برای اجرای 
کنس��رت که فضای ش��ادی را می طلبد، از س��وی شرکت ها 
و س��رمایه گذاران پذیرفت��ه نمی ش��وند؛ به همی��ن خاطر در 
وضعیت فعل��ی، مقصر اصلی، ش��رکت ها و کنس��رت گذارانی 
هس��تند که می گویند اگ��ر می خواهی��د کارت��ان را بخریم، 
باید ش��عرتان فضایی داش��ته باش��د که فضای پرغ��م امروز 
 م��ردم را کمی ش��اد کند. آنه��ا هم فک��ر می کنند ب��ه مردم

خدمت می کنند و غافل از این هستند که خدمت به مردم، باید 
خدمت به فرهنگ مردم باشد.

 وی در پایان تاکید کرد: ش��ورای ش��عر و ترانه وزارت ارش��اد،
 هر هفته در قالب دو جلس��ه، چیزی نزدیک ب��ه ۴5۰ ترانه را

مورد بررسی قرار می دهد که از این تعداد، شاید نزدیک به ۱5۰ 
تا ۲۰۰ ترانه اصالحیه گرفته یا اینکه کامل رد می شود.

 هنرمن��د کاریکاتوریس��ت ب��ا بی��ان اینک��ه کاریکاتور به
سرمایه گذاری بلندمدت نیاز دارد، افزود: نگاه نمایشگاهی 

به کاریکاتور، به این هنر لطمه می زند.
 جمال رحمتی اف��زود: کاریکات��ور خوب بای��د از واقعیت

الهام گرفته باش��د و یک بی��ان تصویری قاب��ل فهم برای 
همگان ایجاد کند.

وی گف��ت: یک��ی از ویژگ��ی ه��ای خ��وب کاریکات��ور 
نیز ای��ن اس��ت که بس��یار س��ریع ب��ا مخاط��ب داخلی 
و خارجی ارتب��اط برقرار ک��رده و زبان بی��ن المللی دارد. 
رحمت��ی ادام��ه داد: ی��ک کاریکات��ور خ��وب همچنین 
احتی��اج ب��ه ص��رف زم��ان ب��رای ترجم��ه ن��دارد و در 
 مواق��ع ض��روری، به س��رعت به موض��وع ه��ای مختلف

واکنش نشان می دهد. 
این کارتونیست خاطر نشان کرد: خالقیت در سوژه یابی، 
از مهمترین موضوعاتی است که یک کاریکاتوریست باید 
 به آن توجه داشته باش��د؛ همچنین جمع آوری اطالعات

در مورد آن موضوع، در مرحله دوم قرار دارد. 
وی ادامه داد: کاریکاتور در مطبوع��ات باید تابع حوادث و 
رویدادهای زمانی و منطقه ای نیز باشد که این عامل، باعث 

کارآیی بیشتر کاریکاتور در آن برهه زمانی می شود. 
 رحمت��ی ب��ه مش��کالت هنرمن��دان کاریکاتوریس��ت

 اشاره کرد و افزود: هنرمندان کاریکاتوریست با مشکالتی 
نظیر دستمزد مواجه هس��تند؛ زیرا دس��تمزد آنها کفاف 
زندگی را نم��ی دهد؛ از ای��ن رو اکثر کاریکاتوریس��ت ها 

مجبورند شغل دوم داشته باشند. 
 وی گف��ت: برخ��ی کاریکاتوریس��ت ه��ا نیز حض��ور در
 نمایش��گاه های بین المللی را مناس��ب ت��ر و حرفه ای تر

می بینن��د و دس��تمزدهای باالتری دریافت م��ی کنند و 
فقط به همین علت کار می کنند، که این می تواند به هنر 

کاریکاتور لطمه بزند. 
وی افزود: امیدوارم مس��ئوالن به کاریکات��ور نگاه ویژه ای 
ک��رده و در حقیقت درخصوص این هنر، س��رمایه گذاری 

بلندمدتی داشته باشند.

عباس رافعی برای فیلم »فصل فراموشی«، نامزد دریافت 
عقاب طالیی آمریکا شد.

در پنج��اه و نهمی��ن دوره جش��نواره بی��ن الملل��ی فیلم 
 »عقاب طالیی« آمریکا، فیلم »فصل فراموش��ی فریبا« به

تهی��ه کنندگ��ی و کارگردانی عباس رافع��ی که در بخش 
مسابقه حضور داش��ت، نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم 
سینمایی این دوره شد. این جش��نواره که از قدیمی ترین 
جشنواره های س��ینمایی دنیاس��ت، از س��ال ۱975 در 
 شهر واشنگتن دی س��ی آمریکا، در س��ه بخش سینمای

حرف��ه ای، س��ینمای مس��تقل و س��ینمای نوظه��ور، 
برگزیدگانش را انتخاب می کند.

 در دوره های قبل، کارگردانانی چون استیون اسپیلبرگ، 
مارتی��ن اسکورس��یزی، کوین کاس��تنر، مای��ک نیکولز، 
ج��ان فرانکین هایم��ر، ورنر هرت��زوک، ریدلی اس��کات، 
 ج��رج ل��وکاس و راب��رت ردف��ورد در ای��ن جش��نواره

برگزیده شده اند.
عباس رافعی در این باره گفت: خوش��حالم که توانسته ام  
فیلمی از سینمای ایران را در جشنواره ای به نمایش بگذارم 
که پیش از این، فیلم های کالسیک و به یاد ماندنی همچون 
»گالدیاتور« و »فرار از آلکاتراز« در آن حضور داش��ته اند؛ 
جش��نواره ای که از نوع انتخاب فیلم هایش مشهود است 

سینمای کالسیک و داستانگو را ترویج می کند.
»فصل فراموش��ی فریبا« پیش از این، شصت و سه حضور 
بین المللی داش��ته و س��ی و چهار جایزه بین المللی برای 

سینمای ایران به ارمغان آورده است.

 پوریا پورس��رخ، بازیگر س��ینما و تلویزیون، در تازه ترین
گفت و گویی که انجام داده، گفته اس��ت برای اکران فیلم 
س��ینمایی »رس��تاخیز« به کارگردانی احمدرضا درویش 

لحظه شماری می کند.
ای��ن بازیگ��ر گفته اس��ت: تنه��ا فیل��م اکران نش��ده من 
»رستاخیز« است که برای اکران آن لحظه شماری می کنم.
 پورس��رخ در خص��وص مش��کل بیم��ه بازیگ��ران ه��م

توضیح داده اس��ت: در حال حاضر مشکل فقط بحث بیمه 
نیست؛ چرا که یک س��ری از بزرگان و پیشکسوتان ما، در 
معیشت روزمره خود با مش��کل مواجه هستند؛ اما من هر 
زمان تریبونی داش��تم، از مس��ئوالن خواس��ته ام که برای 

بازیگران، بیمه ای را فراهم کنند.

فراخوان شرکت در نمایشگاه ملی 
»اسباب بازی«  منتشر شد

اجرای »نمایش ناتمام« 
در تاالر هنر اصفهان

رییس شورای شعر و ترانه؛

 شرکت ها و کنسرت گذاران
عامل اصلی ابتذال ترانه ها هستند

هنرمند کاریکاتوریست:

 نگاه نمایشگاهی به کاریکاتور
به این هنر لطمه می زند

با فیلم »فصل فراموشی فریبا«؛

عباس رافعی، نامزد دریافت 
عقاب طالیی آمریکا شد

لحظه شماری پوریا پورسرخ 
برای اکران یک فیلم

 ثریا قاس��می، ب��ا چه��ره مهرب��ان و دوست داش��تنی اش،
بیش از چند دهه اس��ت که در قابی کوچ��ک، نقش مادران 

مهربان، دلسوز، سنتی و مدرن ایرانی را بازی می کند.
گرگ ه��ا، جراح��ت، مجس��مه، پش��ت بام ته��ران، دختر 
ش��یرینی فروش، خانه ابری، صاحب��دالن و در پن��اه تو، از 
کارهای ش��اخص بازیگری قاس��می محس��وب می شوند. 
مجموعه پرمخاط��ب و جذاب »در پن��اه تو« با ب��ازی ثریا 

قاسمی، چند بار از شبکه آی فیلم پخش شد.
قاس��می در س��ریال صاحبدالن محمدحس��ین لطیفی که 
 مدتی پیش بازپخش ش��د، نقش زنی را ب��ازی می کند که

در طول م��دت س��ریال، روی ویلچ��ر نشس��ته و حرکتی 
 ندارد؛ اما قاس��می ب��ا هنرمن��دی نقش این ش��خصیت را

بازی کرده است.
قاسمی با کارگردان های شناخته شده س��ینما و تلویزیون 
مث��ل ناص��ر تقوای��ی، حس��ن فتح��ی، س��یروس مقدم، 

محمدحسین لطیفی و دیگران همکاری داشته است.
در این پن�ج دهه با هنرمندی، تقریب�ا نقش همه نوع 
مادر ایرانی را ب�ازی کرده اید. ای�ن نقش ها را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
من بازیگر حرفه ای هستم وباید بتوانم بعد از این همه سال هر 
نقشی را بازی کنم. طبق روال، نقش به من پیشنهاد می شود. 
بعد از مطالعه فیلمنام��ه و ارزیابی جنس و نوع 
نقش، در صورت مناسب بودن 

قبولش می کنم.
عالقه دارید بیشتر 
چه نوع نقش هایی 

را بازی کنید؟
برای��م تفاوت��ی 
ن��دارد. داس��تان 
خوب و کنش های 
ش��خصیتی ک��ه 
ب��ازی می کن��م، 
مهم اس��ت. ما 
بازیگران 

کمتر قدرت  انتخاب داریم و بیشتر انتخاب می شویم و بازار 
کار هم چندان پررونق نیست که من خودم را مقید کنم فالن 

نقش را بازی کنم.
سریال صاحبدالن اولین همکاری شما با محمدحسین 

لطیفی بود؟
بله، محمدحس��ین لطیفی کارگردان آرام و مهربانی است و 

می داند از بازیگرش چه چیزی می خواهد.
از اول قرار بود نقش شخصیتی که بازی می کنید، روی 

ویلچر باشد؟
بله، در فیلمنامه نوش��ته ش��ده بود؛ البته در گذشته در یک 
فیل��م تلویزیونی نقش ی��ک زن معلول را ب��ازی کرده بودم 
و من تالش می کن��م در کمترین زمان ممک��ن، خودم را با 
ایفای هر نقش��ی هماهنگ کنم. هر ویژگی غیرمتعارف در 
 یک ش��خصیت، برای بازیگر در عی��ن بازدارندگی، می تواند 

کمک حال هم باشد.
به نظر شما شخصیتی که در صاحبدالن بازی کردید، 

قربانی خودخواهی و زیاده طلبی شوهرش است؟
چند سالی از س��اخت سریال گذشته اس��ت و زیاد جزئیات 
 داس��تان صاحبدالن در ذهنم نیس��ت. این زن با ش��وهری 
زندگی می کند که هم��ه چیز را در گرو مادی��ات می بیند و 
ارزش های انس��انی و اخالقی برایش اهمیت��ی ندارد و مدام 
برادر بزرگ و با تقوایش را وارد چالش های اجتماعی و دینی 
می کند و در خانواده هم مثل ی��ک دیکتاتور عمل می کند و 
نمی خواهد نظ��ری مخالف با عقایدش را بش��نود؛ اما جایی 
می رسد که زن و پسر بزرگ ترش متوجه حقایق می شوند و 

در مقابلش می ایستند. 
کارگردان ه�ای بیش�تر ترجی�ح می دهی�د ب�ا 

جوان کار کنید یا با 
کارگردان های باتجربه؟

تفاوت��ی ن��دارد، نکته مهم 
توانایی، س��واد و دانش 
کارگردان است که کار 
کردن با او را آسان یا 

سخت می کند.
 کارکردن ب��ا کارگردان 
جوان هم شرایط خاص 
خ��ودش را دارد و در 
وهله اول چون شناختی 
کاری اش  کیفی��ت  از 

ندارید، باید به فیلمنامه و نقش پیش��نهادی اعتماد کنید و 
 دوست دارم اگر تمایل داش��تند، تجربیاتم را در اختیارشان 

قرار دهم. 
چند باری متاسفانه با چندتا از این نوع کارگردان ها کار کردم 

که برایم تجربه چندان خوشایندی در پی نداشت.
چه ویژگی های�ی باعث ش�د در مجموع�ه در پناه تو 

بازی کنید؟
 ویژگی های م��ادر در این س��ریال، خیلی خوب و درس��ت 
ترس��یم ش��ده بود. این مادر به دلیل ش��هید ش��دن فرزند 
 اولش، تمام عش��ق و عالقه اش را نثار پس��ر دومش، محمد 

کرده بود.
 این زن در عین حال ارتباط خوب و درس��تی با همس��رش 
داش��ت. در کل این مادر، شمایل یک زن س��نتی و مهربان 
ایرانی را داشت که دغدغه اصلی اش خانواده اش بود. این مادر 
برای ازدواج پسرش نگرانی هایی داشت و ریشه این نگرانی ها 

به سنت ها و باورهای ما برمی گردد.
 اگر کمی ب��ه روز فک��ر کنیم، خیل��ی از این مس��ائل پیش 
 نمی آید. ن��ازا ب��ودن و ازدواج ک��ردن خانمی درگذش��ته،

باعث نمی ش��ود که تصور کنیم گزینه مناسبی برای ازدواج 
 نیس��ت و باید او را از جامعه طرد کرد. در روند داستان، مادر

با توجه به عالقه پسرش، تصمیم درستی می گیرد و به ازدواج 
پسرش رضایت می دهد.

خاطره ای از زم�ان فیلمبرداری مجموع�ه در پناه تو 
دارید؟

در هر کاری که ب��ازی می کنم، با مجموع��ه ای از خاطرات 
آن را ب��ه پایان می ب��رم. یادم می آی��د بازیگران ج��وان این 
س��ریال، همگی بازیگران مودب و سختکوشی بودند. حسن 
جوهرچی که نقش پس��رم را بازی می کرد، فوق العاده پسر 
ب��ا ادب و خوبی ب��ود و درکارش منضبط ب��ود و ویژگی یک 
 بازیگ��ر حرفه ای را از خ��ودش بروز می داد که این مس��ئله،

بده و بستان های بازیگری را راحت تر می کرد.
از می�ان بازیگرانی که در فیلم ها نقش فرزند ش�ما را 

بازی کرده اند، با کدام  یک از آنها راحت  تر بودید؟
نقش مادر حسن جوهرچی را در دو س��ریال موفق »او یک 
فرش��ته بود« و »در پناه تو« بازی کردم و همکاری خوبی با 
یکدیگر داش��تیم و نقش های مادر � فرزندی در این دو کار، 

خوب نوشته شده بود.
چه کاری را آماده پخش دارید؟

به تازگی در فیلم دفاع مقدس��ی »ویالیی ها« به کارگردانی 
منیر قیدی در جنوب کشور و شهر اندیشمک بازی کرده ام 
که فیلم بسیار ارزش��مندی در حوزه سینمای دفاع مقدس 
است. همچنین برای بازی در یک سریال تلویزیونی قرارداد 
بس��ته ام؛ البته هرازگاهی، س��ریال هایی را که از من پخش 
می ش��ود، دوباره نگاه می کنم و به شرایط س��اخته شدن و 

نقشم فکر می کنم.

کافه سوال

pedriyan.zayanderoud@gmail.com

ثریا قاسمی:

از حاشیه ها ناراحت می شوم

تهامی نژاد مطرح کرد:

از نخستین سینمای سیار
 تا ورود اولـین دوربین فیلمبرداری به ایــران
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خبراخبار

مدیرکل ارشاد چهار محال و بختیاری:

خبرنگاران فعال تجلیل می شوند

مدیرکل جهاد کشاورزی خبر داد:

توسعه کشت گل محمدی 
در چهارمحال و بختیاری 

درسال جدید روی داد؛

 افزایش مصرف بنزین در 
چهارمحال وبختیاری

مدیرکل تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری:

اجرای طرح کشاورزی » ایثارگران کوثر« 
نیازمند تامین آب است

مدیرکل اوقاف خبر داد:

وقف 2 قطعه زمین در چهارمحال و بختیاری 

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه ش��هرکرد 
با اشاره به جایگاه مهم شورای نگهبان در کشور تاکید کرد: شورای 
نگهبان مسئول حراست و پاسداری از اسالمیت نظام و قانون اساسی 

است.
حجت االسالم والمسلمین محمدعلی نکونام افزود: شورای نگهبان 
قانون اساس��ی ش��اهکار نظام جمهوری اس��المی ایران اس��ت که 
مسئولیت خطیر و س��نگینی در صیانت از اس��المیت نظام و قانون 

اساسی برعهده دارد.
به گفته وی به فرمان امام راحل در بیس��ت و ششم تیرماه سال 59 
شورای نگهبان تش��کیل شد و این ش��ورا وظایف خود را تاکنون به 

خوبی انجام داده است.
وی تاکید کرد: چون عده ای منافع خود را همواره در خطر می بینند 

به مخالفت و تخریب شورای نگهبان می پردازند.
نکونام تصریح کرد: ش��ورای نگهبان در مقابل کسانی که دست به 
چپاول ارزش های انقالب اسالمی می زنند، ایستاده که این شاخص 
مهم این شوراست، به همین دلیل عده ای دست به تخریب جایگاه 

شورای نگهبان می زنند.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با 
اشاره به مسئله مطرح ش��دن حقوق نامتعارف و فیش های حقوقی 
تاکید کرد: وظیفه مسئوالن برخورد جدی با این افراد و بازگرداندن 

اموال به بیت المال است.
وی تاکید کرد: تعداد اندکی حقوق های نامتعارف دریافت کرده اند، 
اما همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند باید با این افراد برخورد 

قانونی شود.
نکونام تاکید کرد: اگر با دس��ت اندازان به حقوق بیت المال برخورد 

نشود، عدالت در جامعه اجرا نخواهد شد.

نکونام، به شش��م شوال س��الروز رحلت آیت ا...  ابوالقاسم دهکردی 
 اش��اره کرد و گفت: این عالم فرزانه معلم و اس��تاد بسیاری از علما و

 شخصیت های کشور است.

مدیرکل تعاون روس��تایی چهارمحال و بختیاری 
گفت: طرح کش��اورزی ایثارگران کوثر در استان 
از س��ال ۸۶ تاکنون به دلیل عدم آبرسانی متوقف 

شده است.
جان محمد اللهی��اری با بیان اینک��ه اجرای طرح 
کشاورزی ایثارگران کوثر در استان نیازمند تامین 
آب است، اظهار داشت: اجرای این طرح از سال ۸۶ 
تاکنون به دلیل عدم تامین آب متوقف شده است، 
اجرای این طرح می تواند الگویی برای کشت بیشتر 

محصوالت در استان باشد.
وی با اشاره به اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در 
استان افزود: از مجموع 320 هکتار اراضی شرکت 
تعاونی تولید گهرباران ناف��چ 130 هکتار اراضی 
تحت آبیاری تحت فشار قرار گرفته، این شرکت با 
۶5 کارگر در شهر نافچ از توابع شهرستان شهرکرد 

در حال فعالیت است.
مدیرکل تعاون روس��تایی چهارمحال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: با توجه به کمبود آب کشاورزی، 
اس��تفاده بهینه از آب باید برنامه ریزی و استفاده 
از الگوی مناسب برای کشت بیش��تر مورد توجه 

قرار گیرد.
اللهیاری بی��ان کرد: طرح ایثارگ��ران کوثر، طرح 
کشاورزی ۸00 هکتاری فدک و 1۶00 هکتاری 
عمان س��امانی در اس��تان می تواند از موفق ترین 
طرح های کش��اورزی باش��د که به عنوان الگو در 
استان معرفی می شوند. وی با بیان اینکه بذر تولید 
شده استان اصالح می شود، گفت: سایت و دستگاه 
اصالح بذر توس��ط تعاون روس��تایی ل��ردگان در 
سال جاری راه اندازی و نصب می شود، نصب این 

دستگاه سبب تولید بذر باکیفیت می شود.

مدیرکل اوقاف و ام��ور خیریه چهارمحال و 
بختیاری گفت: 2 قطعه زمین به مس��احت 
 900 متر توس��ط خی��ران در اس��تان وقف 

شد.
حجت االسالم والمس��لمین مرتضی عزیزی 
اظهار داشت: زمینی به مساحت 500 متر به 
ارزش 75 میلیون تومان در روستای قلعه چه 
از توابع شهرستان لردگان به منظور احداث 

حسینیه وقف شد.
وی از وقف یک ملک مسکونی در شهر کیار 
خب��ر داد و افزود: هم زمان ب��ا هفته عفاف و 
حجاب یک منزل مسکونی به مساحت 400 
مترمربع به ارزش 400 میلی��ون تومان در 
جهت احداث مس��جد النبی)ص( در ش��هر 

کیار وقف شد.
مدیرکل اوق��اف و امور خیری��ه چهارمحال 

و بختیاری بی��ان کرد: در 3 ماهه نخس��ت 
امسال ۸ وقف جدید در سامانه به ثبت رسید 
که بیشتر این وقف ها در شهرستان شهرکرد 

بوده است.
عزیزی خاطرنشان کرد: این موقوفات شامل 
زمین، ساختمان مسکونی و تجاری است که 
توس��ط واقفین خیراندیش وقف شده است 
و در اختیار این س��ازمان ق��رار گرفته تا در 

راستای نیات آنان اقدام شود.
وی با بیان اینکه بیشتر نیت وقف ها مذهبی 
اس��ت، گفت: اعتماد س��ازی مردم به وقف 
و نهادینه ک��ردن آن در بین م��ردم  در این 
سال ها تا حدودی انجام شده و برای تقویت 
و گس��ترش مبانی دینی فرهنگ سازی  در 
این زمینه می تواند راهکاری برای گسترش 

این سنت حسنه باشد.

 مدیر عامل ش��رکت مل��ی پخش ف��رآورده ه��ای نفتی 
منطق��ه چهارمح��ال و بختی��اری از افزای��ش مص��رف 
 بنزی��ن درای��ن اس��تان طی س��ه ماه نخس��ت امس��ال 

خبر داد.
مجتبی س��رداری از افزایش یک درص��دی مصرف بنزین 
در سه ماهه اول س��ال 95 در مقایسه با س��ال 94 در این 
استان خبر داد و بیان داش��ت: در سطح استان بیش از ۶3  
 میلیون و 544 هزار لیتر بنزین موتور در جایگاه های عرضه

 فرآورده های نفتی اس��تان در سه ماهه اول سال جاری به 
فروش رسیده است.

وی افزود: راه اندازی جایگاه مجتمع رفاهی نگین واقع در 
س��ه راهی بلداجی، راه اندازی مجدد جای��گاه های عرضه 
بنزین غیر فعال منطقه از جمله جایگاه های گهرو، فرادنبه 
و پاسارگاد و افزایش تردد در مسیر های استان با توجه به 
توس��عه راه های مواصالتی از دالیل افزای��ش مصرف این 

فرآورده نفتی است.
 مجتب��ی س��رداری در خص��وص مق��دار مصرف س��ایر 
فرآورده های نفتی، ادامه داد:  در س��ه ماهه اول 95هزار و 
900 لیتر نفت کوره در استان مصرف شده که در مقایسه 
با مدت مشابه در سال 94، مصرف این فرآورده کاهش 42 

درصدی داشته است.
۵هزارتن گاز مایع در چهارمحال و بختیاری مصرف 

شد
وی افزود: علت کاهش مصرف نف��ت کوره تعطیلی برخی 
از کارخانه ها و کاهش مصرف این ف��رآورده در فصل بهار 

امسال بوده است.
 مجتب��ی س��رداری ب��ا اش��اره ب��ه مص��رف 57میلیون و

 171 هزار لیتر نفت گاز در س��طح اس��تان، بیان داش��ت: 
درس��ه ماهه اول س��ال جاری در مقایسه باس��ال 94 این 
فرآورده کاهش شش درصدی را نشان می دهد که اجرای 
طرح عرضه س��وخت نفت گاز به خودروهای برون و درون 
 ش��هری بر اس��اس پیمایش و نی��ز تک نرخی ش��دن این 
فرآورده دو عامل مهم  کاهش مصرف نفت گاز در اس��تان 

بوده است.
مدیر عامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
چهارمحال و بختیاری با اش��اره به مقدارمصرف  پنج هزار 
و 211 تن گاز مایع و مصرف 1۶ میلیون و 4۸0 هزار لیتر 
بنزین سوپر در سطح استان در سه ماهه اول سال جاری، 
بیان داشت: در مصرف این دو فرآورده در استان نسبت به 

مدت مشابه درسال قبل تفاوتی مشاهده نمی شود.

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهار محال وبختیاری از برگزاری 
آیین گرامیداش��ت روز خبرنگار در ش��هرکرد خب��ر داد و افزود: 

خبرنگاران فعال این استان امسال در 17مرداد تجلیل می شوند.
جواد کارگران دهکردی در نشس��ت با اعض��ای خانه مطبوعات و 
خبرنگاران اس��تان گفت: مراسم گرامیداش��ت روز خبرنگار،17 
مرداد س��اعت 17 در س��الن فرهنگسرای بزرگ ارش��اد شهرکرد 

برگزار می شود.
وی از تجلیل خبرنگاران فعال رسانه های استان در این روز خبر داد 
و افزود: در این روز از خبرنگاران فعال، مدیران مس��ئول و صاحب 

امتیازهای نشریات استانی نیز تجلیل می شود.

 مدیرکل جهاد کش��اورزی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری از 
اختصاص 120 هکتار از اراضی این استان به کشت گل محمدی 

خبر داد.
ذبیح ا...  غریب با اشاره به اینکه 120هکتار از اراضی چهارمحال و 

بختیاری به کشت گل محمدی اختصاص یافته است،
 اظهار داشت: توس��عه کش��ت گل محمدی از اهداف اصلی در  

استان است.
وی افزود: هم اکنون طی تحقیقات انجام ش��ده آب و هوای این 
استان مناسب برای کش��ت گیاهان دارویی اس��ت و گل های 
محمدی پرورش داده شده در این اس��تان از عطری  با کیفیت 

باال  برخوردار هستند.
 مدیرکل جه��اد کش��اورزی اس��تان چهارمح��ال و بختیاری

 ادامه داد: هم اکنون توسعه کش��ت گیاه گل محمدی در نقاط 
شیب دار استان  در حال انجام است.

وی بیان کرد: توس��عه کش��ت گیاه گل محمدی در این استان 
موجب می شود که صنایع تبدیلی و فرآوری گل محمدی نیز در 

این استان راه اندازی شود.

خطیب جمعه شهرکرد: 

شورای نگهبان پاسدار اسالمیت نظام است

حصر وراثت
4/401  خان��م فاطم��ه پوربافرانی به  شناس��نامه ش��ماره 16  به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 62/95  از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان غالمحس��ن پوربافرانی 
به شناسنامه ش��ماره 1240046669 در تاریخ 1394/07/24 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- متقاضی فاطمه پوربافرانی)مادر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 118 شعبه سوم 

حقوقی شورای حل اختالف نایین) 109 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/397 ش��ماره:1395/04/248055 نظر به اینکه س��ند مالکیت ششدانگ 
قطعه زمین معروف دوازده قفیزی دیزا به پالک ثبتی ش��ماره 889  فرعی 
از 53 اصلی واقع در افوشته جزء  بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 9330 
در صفحه 22 دفتر امالک جلد 67 به نام حاج علی اکبر عبقری فرزند محمد 
صادق تحت شماره چاپی مسلسل 141559  ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است، سپس به موجب سند انتقال شماره: 20459-1335/11/24 دفترخانه 
شماره 7 نطنز به توران خانم عبقری فرزند میرزا محمود انتقال یافته سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به ش��ماره وارده: 94040952718447-

1394/11/01 به انضمام دو برگ استش��هادیه محلی که امضاء شهود آن 
ذیل ش��ماره: 61431 الی 61433 – 1394/10/30 به گواه��ی دفترخانه 7 
نطنز رسیده است مدعی هستند که سند مالکیت آن به علت جابجایی 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 ش��ود چنانچه کسی 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 
مهلت مقرر اعتراضی نرس��ید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور س��ند مالکیت المثنی طبق مقررات 

خواهد شد. 
 م ال��ف: 177 عباس��علی عمران��ی رئی��س ثب��ت اس��ناد و ام��الک نطنز

) 259 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/398 شماره:1395/04/248062 نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ قطعه 
زمین معروف دیوار بنده به پالک ثبتی شماره 853  فرعی از 53 اصلی واقع 
در افوش��ته جزء  بخش 9 حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت 6365 در صفحه 348 
دفتر امالک جلد 47 به نام علی اکبر عبقری فرزند محمد صادق به شناسنامه 
511  تحت ش��ماره چاپی مسلس��ل 18599  ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است، سپس به موجب سند انتقال شماره: 20459-1335/11/24 دفترخانه 
شماره 7 نطنز سه دانگ مشاع از شش��دانگ به توران خانم عبقری انتقال 
یافته س��پس علی اکبر عبقری  با ارائه درخواس��ت کتبی به شماره وارده: 
94040952461650-1394/05/17 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی 
که امضاء ش��هود آن ذیل ش��ماره: 61309 الی 61311 – 1394/10/02 به 
گواهی دفترخانه 7 نطنز رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 

انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتش��ار 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 مهلت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نش��ود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد ش��د. م الف: 178 عباسعلی عمرانی رئیس ثبت 

اسناد و امالک نطنز) 265 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/396 ش��ماره: 1395/43/211786 نظر به اینکه س��ند مالکیت ششدانگ 
یکباب خانه پالک ثبتی ش��ماره 1208 فرعی از 19 اصلی واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان   ذیل ثب��ت 50356 در صفحه 349 دفتر امالک جلد 409 به نام 
خانم صدیقه عاملی تحت شماره چاپی مسلس��ل 423304 ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است سپس به موجب س��ند انتقال شماره 56112 دفترخانه 
ش��ماره 92 اصفهان به خانم صدیقه عاملی فرزند کمال انتقال یافته سپس 
نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 6198 مورخ 1395/1/16  
به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره فوق 
الذکر به گواهی دفترخانه 234 اصفهان رس��یده است مدعی است که سند 
مالکیت آن ب��ه علت جابجایی مفقود گردیده اس��ت و درخواس��ت 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 ش��ود 
چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد از تاریخ انتش��ار 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: 11952 اداره ثبت اس��ناد و امالک غرب استان اصفهان ) 247 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/395 شماره صادره: 1395/43/248352  نظر به اینکه خانم مریم حکیمی 
فرد فرزند حسن با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره 48978 به تاریخ 
95/4/23 دفترخانه 94 اصفهان مدعی مفقود ش��دن سند مالکیت ششدانگ 
پالک ش��ماره 11/1917  واقع در بخش 14 ثبت اصفهان ذیل ثبت 28925 
صفحه 584 دفتر جلد 870 امالک تحت شماره چاپی 565349  91/ ه�  صادر 
و تسلیم گردیده و به موجب سند انتقال شماره 16774 به تاریخ 1393/2/11 
دفترخانه 250 اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت 
مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است. لذا مراتب به اس��تناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می ش��ود چنانچه کس��ی مدعی انجام 
معامله نس��بت به ملک مرقوم یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا س��ند معامله به این اداره تس��لیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل س��ند 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 نش��ود اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات خواهد شد.
 م الف: 11893 اداره ثبت اس��ناد و امالک غرب استان اصفهان ) 218 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ احضاریه
4 ش��ماره نام��ه: 9510113728400340 ش��ماره پرون��ده:  /392
9509983728400092 شماره بایگانی ش��عبه: 950103 نظر به اینکه در 
پرونده کالس��ه 950103 بازپرسی دادس��رای نائین آقای سعید رضائی 
)سعید رضا حسینی( فرزند محمد به اتهام مش��ارکت در حمل و نگهداری 
مواد مخدر از جانب این مرجع تحت تعقیب ب��وده و ابالغ احضاریه نیز به 
واسطه مشخص نبودن محل اقامت ایشان ممکن نگردیده است، بدینوسیله 
در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرس��ی کیفری به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یک ماه از تاریخ انتشار در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
نائین حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم 
مقتضی خواهد بود. م الف: 119 بازپرس دادسرای عمومی و انقالب نائین 

) 111 کلمه، 1 کادر(
حصر وراثت

4/393 خانم شهناز نوروزی  به  شناسنامه شماره 255  به شرح دادخواست 
به کالسه 59/95  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان پرویز صادق نژاد به شناسنامه شماره 761 در 
تاریخ 1394/8/6 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- متقاضی شهناز نوروزی )همسر( 
2- کامبیز صادق نژاد ) پسر( 3- چنگیز صادق نژاد ) پسر( 4- امیر صادق 
نژاد )پسر(  5- محمد باقر صادق نژاد ) پسر( 6- نسیم صادق نژاد ) دختر( 
7- شبنم صادق نژاد ) دختر(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف: 107 شعبه س��وم حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف 

نایین) 150 کلمه، 2 کادر(
مزایده نوبت اول

4/388   ش��ماره درخواس��ت: 9510463728300010  ش��ماره پرونده: 
9309983727100077 شماره بایگانی شعبه: 930037 شعبه اول اجرای 
احکام مدنی دادگستری نایین در نظر دارد به موجب پرونده اجرایی شماره 
930037 ح اجرایی دو دانگ مش��اع از شش��دانگ منزل مسکونی به پالک 
ثبتی 67 فرع��ی از 19579 اصلی واقع در بخش 2 نایی��ن متعلق به محکوم 
علیه هادی قاسمی سپرو فرزند حس��ین را جهت وصول قسمتی از مهریه 
 محکوم لها حدیثه قاس��می س��پرو فرزند غالمحس��ین از طریق مزایده و 
با قیمت پایه کارشناسی تعیین شده به فروش برساند، متقاضیان خرید می 
توانند در روز شنبه مورخه 1395/05/23 ساعت 10 صبح در محل اجرای 
احکام مدنی دادگس��تری نایین حاضر و در مزایده ش��رکت نمایند، برنده 
مزایده کسی اس��ت که باالترین مبلغ را پیش��نهاد نماید، ضمنًا متقاضیان 
خرید بایس��تی 10 درصد مبلغ پایه کارشناس��ی را قبل از جلسه پرداخت 
و با در دست داش��تن فیش مذکور در جلسه ش��رکت نمایند، برنده مزایده 
بایس��تی مابقی وجه را قبل از یک ماه از تاریخ مزایده به حس��اب سپرده 
دادگس��تری نایین واریز نماید، حضور متقاضیان خرید در جلسه الزامی 
بوده و طالبین می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده از محل مربوطه واقع 
در نایین- بلوار بعثت کوچه شماره 6 پالک 20 بازدید نمایند ) شماره حساب 
سپرده دادگس��تری نایین جهت واریز وجه 2171290283004 بانک ملی 
مرکزی نایین می باشد(، مشخصات شش��دانگ ملک طبق نظر کارشناس: 
عرصه و اعیانی شش��دانگ یکدرب خانه به پالک ثبتی 67 فرعی از 19579 
 اصلی واقع در بخش 2 نایین که مقدار دو دانگ مش��اع از شش��دانگ به نام 
محکوم علیه هادی قاس��می س��پرو می باشد مس��احت  عرصه طبق سند 
مالکیت 288 متر مربع و اعیانی ش��امل زیرزمین همکف و سرپله جمعًا به 

مساحت 223/85 متر مربع، نوع سازه آجر و آهن نمای کوچه سنگ نمای 
حیاط سرامیک، قدمت بیش از 20 سال و دارای انشعابات آب و برق و گاز 
 شهری می باش��د. ارزش شش��دانگ عرصه و اعیانی پالک ثبتی مذکور با

 منصوبات و ملحقات جمع مبلغ 1/983/065/000 ریال ) یک میلیارد و نهصد 
و هشتاد و سه میلیون و شصت و پنج هزار ریال( و قیمت پایه مزایده برای 
دو دانگ مش��اع از پالک ثبتی مذکور مبلغ 661/021/666 ریال )ششصد و 
شصت و یک میلیون و بیست و یک هزار و ششصد و شصت و شش ریال( 

می باشد. 
 م الف: 112 اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری نایین

) 380 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/390 شماره صادره: 1394/43/181994  نظر به اینکه خانم شهال صالحی 
احدی از ورثه حسینعلی صالحی کلیشادی به موجب گواهی حصر وراثت 
84-82/1/9 شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان و با ارائه برگ استشهاد شهود 
139506-94/10/30 دفتر 77 اصفهان مدعی مفقود ش��دن س��ند مالکیت 
ششدانگ پالک شماره 12/2464 بخش 14 اصفهان گردیده که در صفحه 
560 دفتر 217 ذیل ش��ماره ثبت 22917 به نام فاطمه سلطان آریسان  ثبت 
و سند صادر و مع الواسطه به موجب سند قطعی 18878-49/6/8 دفتر 26 
به حس��ینعلی نامبرده انتقال گردیده و به علت جابجایی مفقود شده چون 
درخواست صدور س��ند المثنی نسبت به س��هم االرث خود را نموده طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده نسبت 
به آن یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد  از تاریخ انتشار این آگهی تا 
ده روز به این اداره مراجعه و  اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و سند معامله تس��لیم نماید تا مراتب صورت جلسه و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد شود. اگر ظرف مهلت  مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل س��ند ارائه نشود المثنی س��ند مالکیت صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. 
م الف: 11717 اداره ثبت اس��ناد و امالک غرب استان اصفهان ) 215 کلمه، 

2 کادر(
فقدان سند مالکیت

4/389 شماره صادره: 1395/43/248040  نظر به اینکه آقای یداله حیدری 
رنانی فرزند حسینعلی با تس��لیم یک برگ استشهاد شهود شماره 12963 
به تاریخ 95/4/22 دفترخانه 313 اصفهان مدعی مفقود شدن سند مالکیت 
یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 18/3828  واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان ذیل ثبت 16530 صفحه 589 دفتر جلد 333 امالک تحت ش��ماره 
چاپی 2/737540  صادر و تس��لیم گردیده و به موجب سند انتقال شماره 
77178 دفترخانه 7 اصفهان به نامبرده انتقال یافته و اظهار داشته که سند 
مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نس��بت به ملک مرقوم یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا س��ند معامله به این اداره تس��لیم و رسید اخذ نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل س��ند 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 نش��ود اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 11888 اداره ثبت اس��ناد و امالک غرب استان اصفهان ) 217 کلمه، 

2 کادر(
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،Google Glass عینک هوش��مند گ��وگل ی��ا هم��ان 
 نه تنها برای کاربران جذاب است، بلکه مورد توجه بسیاری 

از شرکت ها نیز قرار گرفته است. 
به تازگی مشخص شده است که شرکت بویینگ در فرآیند 
تولی��د هواپیماهای خود از گوگل گلس اس��تفاده می کند. 
گوگل گلس، چشم افزار کامل و جذاب شرکت گوگل ممکن 
است در جلب مشتریان ضعیف بوده باشد، اما راه خود را به 
سوی محیط های کاری و حرفه ای به خوبی باز کرده است. 

مش��خصا یکی از دالیل مهم چنین اتفاق��ی را هم می توان 
به قیمت بس��یار باالی این محصول )باالتر از 3000 دالر( 
نس��بت داد. به نقل از زومیت، در گزارش��ی که به تازگی از 
سوی وب سایت CIO.com  منتش��ر شده است، اعضای 
بخش تحقیق و فناوری بویینگ اذعان کرده اند که از نسخه 
اصلی گوگل گلس در ساخت دهنه )مهار( سیم های هواپیما 

استفاده کرده اند. 
از آنجا که هواپیماها دارای تعداد بس��یار زیادی سیم برای 
متصل کردن سیستم های مختلف الکترونیکی به یکدیگر 
هستند، تکنس��ین ها باید آنها را به صورت دستی سر جای 

خود قرار دهند. 
یک عملیات طاقت فرسا که با کمک گرفتن از یک راهنمای 
PDF در یک لپ تاپ انجام می شود. بویینگ ادعا می کند 
که با استفاده از گوگل گلس به جای لپ تاپ، توانسته است 
زمان تولید دهنه ها را ۲۵ درصد کاه��ش داده و خطاهای 
مهندسان را به نصف کاهش دهد. تاریخچه استفاده بویینگ 

از عینک های واقعیت افزوده به سال ۱۹۹۵ باز می گردد. 
در آن زم��ان ای��ن ش��رکت از نرم افزارهای��ی ناق��ص و 
نمایشگرهایی اس��تفاده می کرد که روی س��ر تکنسین ها 

نصب می شدند. 

به دلیل مشکالت ناش��ی از باتری، اندازه و محدودیت های 
شبکه، این اقدام راهکار درستی محسوب نمی شد و چندان 
دوام نیاورد. بویینگ اکنون می تواند ب��ه لطف قیمت های 
کمتر و پیش��رفت های خیره کننده در قدرت محاس��باتی 
دستگاه ها، از یک دستگاه بیسیم همچون گوگل گلس برای 

انجام امور مورد نظر خود استفاده کند. 
 این روند برای بویینگ با اس��تفاده از یک نس��خه نمایشی

 آغاز شد. جانسون دس��توریز، یکی از مهندسان تحقیق و 
توس��عه بخش فناوری بویینگ، یکی از اولین نس��خه های 
دموی گوگل گلس را برای استفاده در عملیات سرهم بندی 

و اتصال سیم های هواپیما خریداری کرد. 
تیم تحقیق و توس��عه بویینگ، نرم افزار مورد استفاده خود 
را پروژه ویران گر می نامید، اما این ویران گر حتی قادر نبود 
اطالعات را در لحظه از پایگاه داده بویینگ استخراج کند! 
بنابراین ناچار شد برای اس��تفاده از یک برنامه سطح باالی 
تج��اری در کنار گوگل گل��س، پیش��نهادهایی بدهد. این 
 APX .شد APX Labs پیش��نهاد ها موجب جلب توجه
Labs س��ازنده پلتفورم نرم افزاری مخصوص عینک های 
هوشمند با نام Skylight است. این دو تیم در کنار یکدیگر 
توانستند برنامه باکیفیت تری برای استفاده در گوگل گلس 

تولید کنند. 
اکن��ون بویین��گ می توانس��ت ای��ن برنام��ه را در اختیار 
کارشناس��ان خود در بخش س��ر هم بندی قطعات هواپیما 
بگذارد. Skylight به کاربر اجازه می دهد که QR  کدی 
را از طریق عینک اسکن کند که موجب فراخوانی نرم افزار 
مخصوص دهنه سیم ها می ش��ود و سپس QR کد دیگری 
را اس��کن کند که موجب بارگذاری دس��تورالعمل مونتاژ 

می شود. 

این برنامه از فرمان های صوتی کاربر نیز پشتیبانی می کند 
و به تکنس��ین ها اجازه می ده��د که هنگام مش��اهده یک 
مشکل پیش بینی نشده، آن را از طریق عینک به همکاران 
خود نیز نش��ان دهند. ای��ن نرم افزار تنها توس��ط ش��مار 
 اندکی از تکنس��ین های بویینگ و در یک برنامه آزمایشی

 استفاده می شد که در نهایت هم به پایان رسید. 
اما ظاهرا بویینگ عالقه فراوانی به افزوده شدن گوگل گلس 
و س��ایر عینک های واقعیت افزوده به عنوان یکی از اجزای 
همیشگی به بخش س��رهم بندی قطعات هواپیما یا حتی 
ایس��تگاه بین المللی فضایی دارد. یکی از معضالتی که در 

مسیر تحقق این امر وجود دارد، مشکالت امنیتی است. 
دستوریز در این مورد به CIO گفته است: در دنیای فناوری 
اطالعات، زمانی ک��ه بخواهیم همه چیز را روی ش��بکه به 
اش��تراک بگذاریم، باید ابتدا اطمینان حاص��ل کنیم که از 
امنیت کام��ل اطالعاتی برخوردار هس��تیم و باید مطمئن 
شویم که می دانیم چه نوع پشتیبانی فناوری برای تامین این 
امنیت نیاز داریم. اینها سواالتی هستند که ما در حال حاضر 
مشغول یافتن پاسخ برایشان هس��تیم و احساس می کنیم 
که به یافت��ن یک راه حل جامع و مناس��ب بس��یار نزدیک 
 ش��ده ایم. بنابراین اگر گوگل نس��ل بعدی گوگل گلس را

 ارائه دهد، ممکن است بویینگ تبدیل به یکی از مشتریان 
آن ش��ود. گفته می ش��ود احتماال تمرکز گوگل در ساخت 
نس��خه جدید گوگل گلس که هنوز رونمایی نش��ده است، 
تنها روی مصارف تجاری باشد. س��ال گذشته تصاویری از 
این دستگاه در اسناد بایگانی FCC رویت شد. این نسخه 
با بهره مندی از پردازنده ای سریع تر، شیشه صفحه نمایش 
بزرگتر، عمر باتری بیشتر و پشتیبانی از وای فای با فرکانس 

۵ گیگاهرتز عرضه می شود. 

اگر کاربران نخواستند، ولی تجار به دنبال گوگل گلس هستند؛

بویینگ عینک به چشم شد!

نتایج به دس��ت آمده از طرح آمارگیری دسترس��ی خان��وار ایرانی به 
ابزارهای فناوری اطالع��ات و ارتباطات از ضریب نف��وذ ۵0 درصدی 
اینترنت و میزان دسترسی بیش از ۵0 درصد خانوارها تا پایان سال خبر 
می دهد. چهارمین طرح آمارگیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد 
از فناوری اطالعات و ارتباطات با نمونه گیری وضعیت ۲۵ هزار خانواده 
ایرانی در  اواخر بهمن ماه تا پایان اسفند ۹۴ انجام شد. این طرح، با هدف 
جمع آوری آمار و اطالعات مرتبط با توسعه فناوری اطالعات در کشور 
براساس ۱۶ نشانگر توصیه شده توسط اتحادیه بین المللی مخابرات 
)ITU( اجرایی شد که در آن، سازمان فناوری اطالعات ایران به همراه 
مرکز آمار ایران، نقش فناوری اطالعات و ارتباطات و زیرساخت هایی 
مانند اینترنت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار تدوین شده توسط 
سازمان ملل متحد را در میان خانوارهای  ایرانی ارزیابی کردند. جامعه 
آمارگیری در این طرح، همه افراد عضو خانوارهای معمولی س��اکن، 
گروهی و موسسه ای در مناطق شهری و روس��تایی تا پایان سال ۹۴ 
بوده و شاخص دسترسی به اینترنت نیز به گونه ای تعریف شده که در 
هر خانوار مورد نظر، یکی از اعضا در 3 ماه گذشته از اینترنت استفاده 

کرده باشد.
ضریب نفوذ اینترنت به ۵۰ درصد می رسد

نتایج ارائه شده از طرح نمونه گیری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از 
فناوری اطالعات و ارتباطات که توسط سازمان فناوری اطالعات ایران 
انجام شد، از سوی دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات منتشر ش��ده است. براین اساس، 

برآوردها حاکی از آن اس��ت که تا 
پای��ان س��ال ۱3۹۵ ضریب نفوذ 
اینترنت در کش��ور به ۵0 درصد 
می رس��د و دسترسی خانوارها به 
اینترنت تا پایان سال جاری از ۵0 
درصد فراتر خواهد رفت .طبق این 
بررس��ی ها در حال حاضر ضریب 
نفوذ کاربران اینترنت در کش��ور 
3۹ درصد اعالم شده و خانوارهای 
دارای دسترس��ی به اینترنت ۴۴ 

درصد هستند.
آینده فناوری اطالعات 

ITU ایران مطابق با اهداف
 ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه طبق 
چشم انداز مدنظر از سوی اتحادیه 

جهانی مخابرات که س��ال ۲0۲0 را هدف قرار داده است، کشور ما در 
کنار کشورهای در حال توسعه باید تا سال ۲0۲0 دسترسی ۵0 درصد 
خانوارها  را ب��ه اینترنت فراهم کن��د و ۵0 درصد افراد نی��ز بتوانند از 
اینترنت استفاده کنند که به نظر می رسد رسیدن به این هدف تا پایان 
سال ۹۵ محقق می ش��ود. اتحادیه جهانی مخابرات )ITU( به عنوان 
باالترین نهاد سیاس��ت گذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات، 
هر ۴ سال با حضور نمایندگان همه کش��ورهای عضو برگزار می شود 

که در آخرین اجالس جهانی خود، تصمیم گیری در مورد نظام پایش 
شاخص های ICT کشورها را در سال ۲0۱۵ با عنوان »برنامه جهانی 
شکل دهی به آینده بخش فناوری اطالعات و ارتباطات کشورها« در 
۲0۲0 Connect دس��تور کار قرار داد. این چش��م انداز که با عنوان 

 شناخته می ش��ود، چش��م انداز مش��ترک، اهداف و مقاصدی را که 
کش��ورهای عضو در هم��کاری با تمام��ی ذی نفعان در اکوسیس��تم 
فناوری اطالع��ات و ارتباطات، متعهد به دس��تیابی به آنها در س��ال 

 ۱3۹۸( می��الدی   ۲0۲0
شمس��ی( هس��تند مشخص 
می کند. در این برنامه از همه 
کش��ورهای عضو دعوت شده 
اس��ت تا با طرح ها، پروژه ها و 
اقداماتی که درنظر می گیرند، 
در پیاده س��ازی موفق برنامه 
Connect ۲0۲0 مشارکت 
داشته باشند. همانگونه که در 
چش��م انداز این برنامه اشاره 
ش��ده، موضوع اصلی فناوری 
اطالعات و ارتباطات، توسعه 
پای��دار اس��ت ک��ه در چهار 
مح��ور اصلی توانمندس��ازی 
و دسترس��ی بهICT ، از بین 
بردن شکاف دیجیتالی، پایداری و نوآوری و مشارکت تعریف شده است.
آخرین وضعیت جامعه اطالعاتی جهانی؛ کاهش مشترکان 

تلفن ثابت
برآوردهای اتحادیه جهانی مخابرات )ITU( در گزارش اندازه گیری 
جامعه اطالعاتی ۲0۱۵ حاکی از آن اس��ت که تا پایان س��ال ۲0۱۵ 
می��الدی  ۹۵ درصد از افراد جهان تحت پوش��ش ش��بکه های تلفن 
همراه قرار گرفته اند که تعداد مش��ترکان موبای��ل از ۲/۲ میلیارد نفر 

 در سال ۲00۵ به 7/۱ میلیارد نفر در سال ۲0۱۵ افزایش یافته است. 
با این وجود، اگرچه تعداد مشترکان موبایل به جمعیت جهان نزدیک 
شده اما هنوز کش��ورهای در حال توس��عه، برای دسترسی و استفاده 
جهانی از تلفن هم��راه باید راه زی��ادی را طی کنن��د. در همین حال 
طبق برآوردها تعداد مش��ترکان خطوط تلفن ثابت کاهش مس��تمر 
دارد به نحوی که این  تع��داد  از ۱/۲۵میلیارد نفر در س��ال ۲00۵ به 
 حدود ۱/0۶میلیارد نفر در سال ۲0۱۵ کاهش یافته است. همچنین 
بررسی ها نشان می دهد که تعداد مشترکان جهانی پهن باند موبایل 
از 0/۸میلیارد نفر در س��ال ۲0۱0 به 3/۵ میلیارد نفر در سال ۲0۱۵ 
افزایش یافته اس��ت.  از سوی دیگر براس��اس این بررسی ها مشخص 
شده که تعداد کاربران اینترنت به سرعت در حال افزایش است و برآورد 
می ش��ود که ۴0 درصد از جمعیت جهان، کاربر اینترنت باشند.  اما با 
  ICT وجود این آمارها هنوز اختالف زیادی در دسترسی و استفاده از
میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه 
یافته وجود دارد.کشورهای در حال توسعه با تاخیر بعد از کشورهای 
توسعه یافته در دسترسی به فناوری اطالعات قرار دارند و کشورهای 
 کمتر توس��عه یافته در دسترس��ی به ICT و اینترنت ضعف دارند و

  به ویژه این ضعف در کش��ورهای آفریقایی مش��هودتر است. در بین 
این کشورها، شکاف دیجیتالی به وضوح مش��اهده می شودخصوصا 
بین مناطق شهری و روستایی. همچنین شکاف دیجیتالی معنادار و 
گسترده ای  بین زنان و مردان در بس��یاری از کشورها و  افراد با درآمد 

باال و پایین وجود دارد.

شرکت هوآوی سال بس��یار موفقی را پشت سر گذاشته 
و حاال با اقتدار س��ومین موبایل س��از بزرگ دنی��ا بعد از 
سامسونگ و اپل اس��ت. این ش��رکت چینی تا این موقع 
از س��ال چند موبایل پرچمدار و میان رده ب��ا کیفیت را 
معرفی کرده و قصد دارد تا قبل از فرا رسیدن سال ۲0۱7 
محصوالت دیگری از جمله فبل��ت پرچمدار Mate ۹ را 
روانه بازار نماید. اوایل ماه جاری، هوآوی تایید کرد که قرار 
 »۵ Maimang« است به زودی از موبایلی تحت عنوان
رونمایی کند و امروز باالخره این وعده محقق ش��د. تلفن 
هوش��مند جدید از بدنه ای فلزی و طراحی مشابه با سایر 
محصوالت هواوی برخوردار است. نمایشگر ۵/۵ اینچی آن 
کیفیتی تمام اچ دی داشته و شیشه روی آن در کناره های 
دستگاه قوسی مالیم دارد. Maimang ۵ در دو مدل  از 
رم 3 و ۴ گیگابایتی و حافظه داخلی 3۲ و ۶۴ گیگابایتی 
برخوردار اس��ت. تراش��ه مجتمع ۶۲۵ قدرت بخش این 
محصول و باتری 33۴0 میلی آمپر س��اعتی تامین کننده 
انرژی م��ورد نیاز آن اس��ت. دوربین پش��تی موبایل تازه 
هواوی ۱۶ مگاپیکس��لی و  مجهز به ل��رزش گیر اپتیکال 
3 محوره با سنس��ور IMX۲۹۸ محصول س��ونی بوده و 
از فوکوس خودکار هیبریدی برخوردار خواهد بود. برای 
ثبت تصاویر سلفی نیز دوربینی ۸ مگاپیکسلی با گشادگی 
لنز f/۲.0 در اختیار کارب��ر وجود دارد. Maimang ۵ با 
اندروید ۶ مارشملو و پوس��ته اختصاصی EMUI ۴/۱به 
همراه درگاه یواس بی Type-C عرضه خواهد شد. این 
 LTE موبایل از دو سیم کارت و امکان ارتباطی نسل چهار
نیز پشتیبانی می کند. به مانند سایر موبایل های هوشمند 
این شرکت، تلفن جدید نیز از سنسور اثر انگشت در بدنه 
پشتی برخوردار است. به گزارش دیجیاتو، محصول جدید 
هواوی با قیمت 3۶0 و 3۸۹ دالر در کش��ور چین عرضه 
شده است و بعید است فروش آن به خارج از مرزهای این 

کشور برسد.

سامس��ونگ از ابتدای س��ال جاری میالدی فعالیت هایش را  در 
عرصه تولید خودروها مخصوصا نمونه های الکتریکی و هوشمند 
افزایش داده اس��ت. در همین راس��تا، کره ای ه��ا بخش بزرگی 
از س��هام ش��رکت  چینی BYD را که بزرگتری��ن تولیدکننده 
خودروهای الکتریکی در چین است، تصاحب کرده اند. سامسونگ 
ابتدای سال جاری میالدی اعالم کرد که تیمی از متخصصان را 
برای فعالیت در حوزه خودروس��ازی گردآورده است. همچنین 
به این موضوع اش��اره کرده که عالقه مند ب��ه فعالیت در حوزه 
خودروهای هوش��مند و الکتریکی است، به طوری که حتی یک 
پیست مس��ابقه را نیز برای آزمایش خودروهای هوشمند ایجاد 
 SAP کرده اس��ت. از دیگر اقدامات کره ای ها باید به همکاری با
و SEAT اش��اره کرد که ط��ی آن پروژه هایی در مورد ش��بکه 
خودروها انجام شده است. سامس��ونگ به این فعالیت ها بسنده 
نکرده و با خودروس��ازان آلمانی نیز برای بهبود وضعیت خود در 

بازار فعالیت کرده است. 
این ش��رکت در آخرین اقدام خود بخش بزرگی از سهم کمپانی 
BYD را به عنوان بزرگترین تولیدکننده خودروهای الکتریکی 
در چین، از آن خود کرده اس��ت. به گزارش زومیت، سامسونگ 
خرید بخشی از سهام شرکت خودروس��ازی چینی BYD را به 
عنوان بز رگترین تولیدکننده وس��ایل نقلیه الکتریکی در کشور 
چین تایید کرده است، هر چند هنوز اطالعاتی از جزییات مالی 
ارائه نشده اس��ت اما گمانه ها حکایت از این دارند که سامسونگ 
۴۴۹/۱0 میلیون دالر در این ش��رکت سرمایه گذاری کرده و در 
ازای آن بیش از ۴ درصد از س��هم BYD را دریافت کرده است. 
سامسونگ البته به این نکته اش��اره کرده که این سرمایه گذاری 
به معنای دخالتش در هرم مدیریتی BYD نیس��ت و کره ای ها 
تنها در جهت توس��عه همکاری  در حوزه خودروها و گوشی های 
 Samsung .هوشمند این س��رمایه گذاری را انجام داده است
SDI را بای��د بزرگتری��ن تامین کننده باتری مورد اس��تفاده در 
خودروهای الکتریکی خواند که البته این توافق فعال این بخش از 

شرکت را دخیل نکرده است.

هواوی محصول جدیدی در آستین دارد؛

لرزش گیر در سه محور
کره ای ها هم دست به کار شدند؛

سامسونگ،  سنت شکست

خبرخبر

نتایج آمارگیری فناوری اطالعات؛

نیمی از ایرانی ها به اینترنت دسترسی دارند

شرکت های مختلف پیش از رونمایی نوت 7 دست به کار شدند؛

دفتر یادداشت سامسونگ 12 مرداد می آید 
به احتمال زیاد 6 مرداد معرفی خواهد شد؛

نوت بوکی از سازنده همه کاره چینی
توسعه نسل پنجم شبکه های ارتباطی جدی تر می شود؛

4۰۰ میلیون دالر برای فرزند پنجم خانواده
رفته رفت��ه به تاریخ معرفی رس��می محص��ول جدید 
سری گلکس��ی نوت سامس��ونگ یعنی گلکسی نوت 
7 نزدیک می ش��ویم و هر روز مش��خصات بیشتری از 
این گوشی هوشمند در ش��ایعات و اخبار مختلف اعالم 
می ش��ود. به تازگی فهرست رس��می لوازم جانبی این 
دس��تگاه و نیز چند قاب محافظ آن نیز منتش��ر شده 
اس��ت. زومیت گزارش داد: در طی چند روز گذش��ته، 
چندین تصویر از گلکس��ی نوت 7 منتش��ر شده است. 
حتی به تازگی سامسونگ به طور رس��می نام و تاریخ 
معرفی این گوشی هوشمند را اعالم کرده که در رویداد 
Unpacked و در روز ۲ اوت )۱۲ م��رداد( خواه��د 
بود. در تصاویر منتشر ش��ده از این محصول تا به امروز 
مشخص شده که گلکسی نوت 7 ، بدنه ای از جنس فلز 
و شیشه دارد و صفحه نمایش آن نیز خمیده خواهد بود. 
عالوه بر این، یک سری سنس��ور اضافه یا دوربین هایی 
برای بررس��ی عنبیه چش��م روی این دس��تگاه تعبیه 
شده اس��ت. در بخش جلویی فبلت امسال سامسونگ 
می توانید دوربین جلویی را مثل همیشه ببینید.  عالوه 
بر دوربین جلویی سنسورهای سنجش حضور صورت 
کاربر نیز قرار داده شده اس��ت اما دو بخش دیگر نیز در 

پنل جلویی به چشم می خورد که احتمال همان طور که 
در شایعات نیز بارها اعالم شده، مربوط به سنسورهای 
تشخیص عنبیه چشم هستند. بنابراین، بر اساس تصاویر 
فاش شده و نیز عکس های طرح اولیه از گلکسی نوت 7 
ظاهرا با یک طراحی جدید مواجه خواهیم بود. سازندگان 
قاب های محافظ نیز از قبل مشغول آماده سازی قاب های 
مخصوص این گوشی هوش��مند هس��تند. حال تصویر 
تعدادی از این قاب ها توسط یکی از فروشندگان لوازم 
جانبی در انگلیس منتشر شده  است. عالوه بر این لیست 
لوازم جانبی گلکس��ی نوت 7 نیز هم اکنون به صورت 

رسمی اعالم شده است. 
مثل همیشه و همان طور که انتظار می رفت، قاب های 
محافظ سری S-View برای فبلت جدید سامسونگ 
 Lens تولید ش��ده اند. همچنین کاورهایی که ب��ا نام
Cover  آنها را می شناس��یم برای این محصول تولید 
ش��ده اند. در حالی که تصوی��ری از قاب های رس��می 
گلکس��ی ن��وت 7 هنوز منتش��ر نش��ده ام��ا برخی از 
تولیدکنندگان دست س��وم، عکس هایی از محصوالت 
خود را منتشر کرده اند که با نگاه به آنها می توان به خوبی 

شکل و شمایل نوت 7 را تداعی کرد.

آخرین ش��نیده ها حکایت از این دارد که تاریخ 
رونمایی از ن��وت بوک ش��یائومی ۲7 جوالی یا 
۶ مرداد ماه اس��ت. گزارش های منتش��ر ش��ده 
نشان می دهد ش��یائومی با برگزاری کنفرانسی 
از محصوالت��ی نظیر گوش��ی هوش��مند مجهز 
 ب��ه دوربین دوگان��ه و لپ ت��اپ خ��ود رونمایی 
خواهد کرد. زومیت نوشت؛ آخرین گزارش های 
منتش��ر ش��ده در چین حاکی از آن اس��ت که 
ش��یائومی در نظر دارد تا نوت بوک خ��ود را در 
جریان مراسمی که ۶ مرداد ماه برگزار می شود، 
رونمایی کن��د. براس��اس اطالعات ارائه ش��ده 
ش��یائومی در طی مراس��می ک��ه ۲7 جوالی یا 
۶ مرداد ماه برگزار می کن��د از محصوالتی نظیر 
گوشی هوش��مند مجهز به دوربین با لنز دوگانه 
با نام ردمی ن��وت ۴ و می نوت ۲ در کنار س��ایر 
گجت های هوش��مند خود رونمایی خواهد کرد. 
نوت بوک شیائومی نیز یکی از محصوالتی است 
که انتظار می رود ش��اهد رونمایی از آن باش��یم. 
از مش��خصات فنی ای��ن محصول می ت��وان به 
بهره گیری از پردازنده اتم اینتل در کنار سیستم 

عامل ویندوز ۱0 اشاره کرد. در کنار این ویژگی ها 
باید به طراحی باریک و شباهت بسیار زیاد آن به 
مک بوک های اپل اشاره کرد. همچنین گمانه ها 
عمر باتری این محصول را نیز قابل قبول ارزیابی 
کرده اند. پیش بینی ها نش��ان از این دارد که این 
لپ تاپ در سه نسخه ۱۲/۵ اینچی، ۱3/3 و ۱۵/۶ 
اینچی راهی بازار شود، به طوری که کوچک ترین 
نسخه این لپ تاپ زودتر از س��ایرین راهی بازار 
خواهد شد. ش��ایعات در مورد لپ تاپ شیائومی 
زمان زیادی اس��ت که در محافل دنیای فناوری 

مطرح می شود. 
کارشناس��ان انتظار داش��تند تا این محصول در 
نیمه اول سال جاری میالدی راهی بازار شود، اما 
بروز مشکالت باعث ش��ده تا عرضه این محصول 
به نیمه دوم سال ۲0۱۶ موکول شود. لی جون، 
مدیرعام��ل ش��یائومی پیش از این در حس��اب 
کاربری ویب��وی خوی��ش از این موض��وع پرده 
برداشته بود که برای عرضه محصوالت متنوعی 
در نیمه دوم س��ال جاری می��الدی برنامه ریزی 

کرده است.

به دنبال  رای چند روز گذش��ته FCC مبنی بر اتخاذ 
قوانین جدید برای جهت دهی به توس��عه فناوری نسل 
پنجم، دولت اوباما به پشتیبانی از این پژوهش، متعهد 
شد. کاخ س��فید خبر از آغاز طرح ۴00 میلیون دالری 
پژوهش فناوری بیسیم پیشرفته را داد که توسط بنیاد 
ملی علوم اجرا خواهد ش��د. هدف این پروژه ساخت ۴ 
پلتفورم آزمایشی در مقیاس شهری است. در این بیانیه، 
دولت تصریح کرده است که آمریکا نخستین کشوری 
است که پهنای باند را برای شبکه های سرعت باالیی که 
گفته می شود ۱00 برابر سریع تر از شبکه نسل چهارم 
کنونی خواهد بود، به بیش از ۲۴ گیگاهرتز رسانده است.  
FCC مجموعه ای از  قوانین جدید را برای جهت دهی به 
نوآوری و توسعه فناوری نسل پنجم وضع کرد. هدف این 
دستورالعمل سرعت بخشیدن به روند توسعه این فناوری 
بدون وجود منع های قانونی اضافی است. آنها به عنوان 
پایه ای برای شرکت ها وبه ویژه  شرکت های مخابراتی 
سازنده ابزارها و تجهیزات شبکه و سرویس دهنده های 

خدمات بیسیم، عمل خواهند کرد. 
 Verizon و AT&T در حال حاض��ر ش��رکت های
 طرح های آزمایش��ی خود را اعالم کرده ان��د و مطمئنا

  ب��ه زودی ش��رکت های دیگ��ری نی��ز به آنه��ا اضافه 
خواهد شد. بنیاد ملی علوم در طی ۵ سال آینده متعهد 
به ص��رف ۵0 میلی��ون دالر به عنوان بخش��ی از طرح 
سرمایه گذاری ۸۵ میلیون دالری توس��ط این بنیاد و 
ش��رکت های بخش خصوصی برای  س��اخت پلتفورم 

آزمایشی از آغاز سال مالی ۲0۱7 است. 
این بنیاد همچنین متعهد به صرف 3۵0 میلیون دالر  
طی هفت س��ال آینده، برای انتقال این پژوهش از فاز 
مفهومی به فاز آزمایش در دنیای واقعی است. بنیاد ملی 
علوم آمریکا در حال همکاری با اینتل بر روی یک طرح 
۶ میلیون دالری به منظور توس��عه شبکه بیسیم فوق 
سریع  برای  انتقال حجم زیادی از داده در کمتر از یک 
میلی ثانیه است. این بنیاد همچنین طی یک همکاری 
مشترک با آکادمی فنالند، در حال کاربر  روی طرحی 
۴/7 میلیون دالری برای توسعه سیستم ها و شبکه های 
بیسیم است. این فناوری از اینترنت اشیا نیز پشتیبانی 
خواهد کرد. فهرست ش��رکت هایی که در طرح جدید 
 AT&T، نسل پنج مشارکت خواهند داش��ت شامل
Verizon، Spring، T-Mobile، سامس��ونگ، 

اچ تی سی، نوکیا و کوالکام است.
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خبراخبار

امام جمعه کاشان:

حزب ا... توانایی نابودی رژیم 
صهیونیستی را دارد

توسعه بهداشت و درمان ، مهم ترین 
خواسته مردم ورنامخواست

تیران وکرونشهرضالنجان

لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
در جامعه

 ۶۳ درصد از جمعیت شهرستان 
تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارد

اجراي طرح اسكان مسافران 
تابستاني در خور و بیابانك

۳5 درصد مدارس آران و بیدگل 
تخریبی  است

رییس اداره ورزش و جوانان نجف آباد خبر داد:

دعوت 17 اسكیت باز نجف آبادی
به اردوی تیم ملی

پدیده  خشکسالی در آران و بیدگل با کاهش بارندگی ها، 
از بین رفتن جنگل های دست کاش��ت، فرسایش خاک 
و حرکت بیابان ها به سمت ش��هرها خودنمایی می کند. 
اتفاقی که در سال های اخیر با بروز مکرر پدیده گرد و غبار 

و هشدارهای مکرر مبنی بر کم آبی خودنمایی می کند.
خشکس��الی واکنش طبیعت به زیاده روی انسان هاست. 
این پدیده سال هاس��ت گریبان گیر مردم فالت مرکزی 
ایران شده و روزبه روز در حال پیشرفت است. در سالیان 
اخیر با فرصت طلبی افراد سودجو و حمالت بی رحمانه به 
درختان تاغ شهرستان، خصوصا در قسمت شرقی آن، این 
جنگل ها که سپر دفاعی آران و بیدگل در برابر ریگ های 
بیابان هس��تند رو به نابودی نهاده اند و خطر پیش��روی 

بیابان جدی تر شده است.
مشكل بیابان جدی است

 به نظ��ر می رس��د ب��ه خاط��ر ع��دم مدیری��ت صحیح
 محیط زیست در سال های گذش��ته، بیابان اصلی ترین 
تهدید برای  ش��هرهای ایران ش��ده اس��ت. در این میان 
شهرهایی که در فالت مرکزی ایران قرار دارند، بیشتر با 

این معضل دست و پنجه نرم می کنند. 
در همی��ن رابطه چندی پی��ش اس��تاندار اصفهان گفته 
 بود: متاس��فانه ۸۰ درصد اس��تان در خشکسالی شدید 
قرار دارد؛ در غرب اس��تان در ح��دود ۲۰ درصد کاهش 
بارش و در ش��رق، این میزان به ۸۰  درصد رسیده است، 
بر اس��اس آمارها اس��تان اصفهان در میان ۳ استان یزد، 
خراس��ان جنوبی و سیس��تان که س��الیان س��ال است 

خشکسالی دارند، قرار گرفته است.
رسول زرگرپور با بیان اینکه اصفهان جزو ۵ استان کشور 
بوده که با خشکسالی شدید مواجه است، تصریح کرد: مهم 
این است که مردم بدانند وضعیت اکنون ما چگونه است و 

آن اینکه وضعیت آب استان بسیار بد است.
بر اساس آمار کانون های فرسایش بادی در سال ۸۲، ۷۳۶ 
هزار هکتار از اراضی استان اصفهان دچار فرسایش شدند، 
این در حالی است که در سال ۸۹ این عدد به یک میلیون 

و ۹۲ هزار هکتار رسیده است.
شهری که جای خود را به بیابان خواهد داد

برخی کارشناس��ان پیش بین��ی می کنند بح��ران آب و 
پیشروی بیابان تا چند دهه  دیگر موجب مهاجرت از برخی 
شهرهای کویری خواهد شد. یکی از شهرهایی که در شمار 

چنین پیش بینی هایی قرار دارد، آران و بیدگل است.
پروفس��ور پرویز کردوانی یکی از کسانی است که مدعی 
شده است به دلیل برداشت های بی رویه از سفره های آب 
زیرزمینی آران و بیدگل تا ۲۵ سال آینده، دیگرشهری به 
این نام وجود نخواهد داشت. وی در تیرماه ۹۱ در همایش 

 »کویر، تهدی��دات و فرصت ه��ا« ک��ه در آران و بیدگل
 برگزار ش��د خاطرنش��ان کرده بود: اگر برداشت از منابع 
 زیرزمین��ی در قس��مت کوی��ر مرک��زی از ک��وه البرز تا 
خلیج ف��ارس و از زاگرس تا افغانس��تان و پاکس��تان به 
 همین صورت ادامه پیدا کند تا ۶۰ – ۵۰ سال دیگر نه قم 
وجود دارد،  نه کاش��ان ونه گرمس��اری خواهیم داشت و 

نه سمنان!
وی منابع آب��ی زیرزمین��ی در منطق��ه آران و بیدگل را 
فقیرترین نقطه دش��ت کاش��ان عنوان کرده و گفته بود: 
 در حال حاضر س��الی یک متر آب در مناب��ع زیرزمینی 
پایین می رود و ش��وری آب س��الی ۱۰۰ میکرو بیش��تر 
می شود.صراحتا بگویم اگر این رویه ادامه پیدا کند تا ۲۵ 

سال دیگر آران و بیدگل وجود نخواهد داشت.
گرد و غبار و نابودی شهرستان در آینده

در یکی دو س��ال اخیر پدیده گرد و غبار به صورت جدی 
در نقاط مختلف ایران موجب بروز مش��کالت اساسی در 
زندگی مردم شده اس��ت. با این حال شاید کمتر نقطه ای 
در سطح کش��ور مانند آران و بیدگل باشد که با هر نسیم 
و باد ضعیفی، توده ای از گرد و خاک به شهر هجوم آورد، 
به طوری که گاهی عالوه بر زندگی، نفس کشیدن نیز در 

شهر دشوار می شود.
کارشناس مسئول اداره منابع طبیعی این پدیده را عامل 
سخت ش��دن زندگی در شهرس��تان عنوان کرد و افزود: 

مهاجرت و بی��کاری یکی از نتایج غیر مس��تقیم تخریب 
جنگل های کویری است.

حمید گل آرایی حیات کشاورزی، صنعت و شهرنشینی 
آران و بیدگل را در گروی وج��ود عرصه های جنگل های 
دست کاش��ت بیابانی عنوان کرد و اظهار داشت: همین 
تاغزارهای اطراف شهرس��تان است که از پیشروی بیابان 

جلوگیری می کند و زندگی را در شهر ممکن می سازد.
عزم همگانی برای مقابله با بیابان

با وجود تالش های بسیاری که از س��وی ادارات مسئول 
صورت گرفته است، در حال حاضر بهره برداری بی رویه از 
سفره های آب زیرزمینی، بهره برداری غیراصولی از معادن، 
چرای غیر اصولی دام، تخریب جنگل های دست کاشت، 
وجود کوره های آجر پزی و تخریب خاک مهم ترین دالیل 
بیابان زای��ی و ایجاد پدیده گرد و غب��ار در آران و بیدگل 

است و مقابله با آن عزمی همگانی می طلبد.
حمید گل آرایی با بیان اینکه با تالش اداره منابع طبیعی 
و آبخی��زداری آران و بی��دگل در س��ال های اخیر کانون 
فرس��ایش بادی درجه یک در شهرس��تان وجود ندارد، 
لزوم ورود مردم به حفاظت از عرصه های جنگلی کویری 
را توصیه کرد و ادام��ه داد: اگر مردم در حفظ جنگل های 
دس��ت کاش��ت با اداره  منابع طبیعی هم��کاری کنند و 
جنگل را متعلق به خودشان بدانند، شاهد حل بسیاری از 

مشکالت موجود خواهیم بود.

مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل گفت: ۳۵ درصد  از مدارس 
آران و بیدگل تخریبی است.

محمد معدندار بیدگل با اش��اره به اینکه در ۱۵ سال گذشته4۰ 
طرح آموزشي و فرهنگي توسط خیران مدرسه ساز به بهره برداري 
رسیده است، افزود: این طرح های آموزشی و فرهنگی توسط 4۵ 

خیر شهرستان احداث شده است.
وی در ادامه از برگزاری جشنواره خیران مدرسه ساز آران و بیدگل 
در اواخر تابس��تان امس��ال خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره با 
حضور خیران مدرسه ساز آران و بیدگل و با هدف تجلیل از آنان 
و ایجاد زمینه برای جذب بیشتر خیران در راستای مدرسه سازی 

برگزار می شود.
وی تصریح کرد: خیران مدرس��ه س��از در آران و بی��دگل چه در 
پروژه های تمام خیرس��از و چه در طرح های مش��ارکتی حضور 
فعالی داش��ته و در ارتقای کیفی و کمی م��دارس نقش عمده ای 

را ایفا کرده اند.
معدندار با اشاره به اینکه هم اکنون حدود ۳۵ درصد  از مدارس آران 
و بیدگل تخریبی و نامناسب است، گفت: با برنامه ریزی انجام شده 
و کمک خیران دو طرح بزرگ آموزش��ی در سال جدید تحصیلی 

برای دانش آموزان آماده می شود.

مس��افران تابس��تانی و زائران عبوری حرم امام رض��ا )ع( در ۶۰ 
 اقامتگاه بوم گردی، هتل، مهمانسرا و مدرسه خور و بیابانک اسکان 

داده می شوند.
معاون فرماندار خور و بیابانک با اعالم این خبر اظهار کرد: هرساله 
جمع قابل توجهی از گردشگران و مسافران عبوری در ایام تعطیالت 
بهار و تابستان خور و بیابانک را به عنوان مقصد اقامتی و گردشگری 

خود انتخاب می کنند.
عطاا...  ایرجی افزود: اعضای ستاد خدمات سفرهاي تابستانی باید 
برای معرفی شهرستان فرصت سازی کنند و همچنین اهتمام الزم 
براي بهره گیری از ظرفیت حضور مس��افران و گردش��گران براي 

توسعه و رونق اقتصادی داشته باشند.
وی بر تعامل بیشتر پلیس راهنمایی رانندگی با مسافران تاکید کرد 
و افزود: اکیپ های نظارتی ش��امل شبکه بهداشت، صنعت، معدن 
و تجارت و میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری و غیره به 
منظور نظارت هرچه بیشتر بر روند فعالیت رستوران های بین  راهی 
و هم چنین مراکز توزیع مواد غذایی با جدیت تالش کنند.ایرجی 
خاطرنشان کرد: این شهرستان با ۲۷ اقامتگاه بوم گردی، سه هتل، 
۱۶ مدرسه و ۱4 مهمانسرای اداری آماده پذیرش و خدمت رسانی 

به مسافران برای تعطیالت تابستان است.

امام جمعه کاش��ان گفت: ح��زب ا... لبنان امروز بی��ش از ۱۲۰ 
 هزار موش��ک در اختیار دارد که می تواند رژیم صهیونیس��تی را

 نابود کند.
آیت ا... عبدالنبی نمازی نماینده ولی فقیه در کاشان در خطبه های 
این هفته نماز جمعه این شهرس��تان  اظهار داشت: وهابیت یک 
فرقه جعلی است و ساخته و پرداخته دس��ت استعمار پیر یعنی 
انگلیس خبیث با تفکرات انحرافی و ضد اسالم و ضد اهل بیت)ع( 

و تشیع است.
وی در ادامه با اش��اره به س��الروز عملیات پیروزمندانه رمضان و 
نقش رهبری امام خمینی)ره( اضافه کرد: قبل از عملیات رمضان، 
ارتش صهیونیس��تی، جنوب لبنان را تصرف ک��رد؛ در آن زمان 
تردید بین رزمندگان ایرانی به وجود آمد که االن زمان اقدام علیه 
ارتش صدام نیست و در حال حاضر ارتش صهیونیستی به جنوب 

لبنان حمله کرده و مناطق شیعه نشین را تصرف کرده است.
امام جمعه کاش��ان ادامه داد: رزمندگان گفتند بنابراین ما باید 
لبنان را از هجوم اس��راییل نجات دهیم ولی امام خمینی)ره( در 
این زمان فرمودند: »راه آزادی قدس از کربال می گذرد«، بنابراین 
رزمندگان ما باید عملی��ات علیه صدام را ادام��ه دهند، عراق را 
آزاد کنند و بعد به سمت قدس حرکت کنند که به همین دلیل 

فرماندهان ایران، عملیات رمضان را برنامه ریزی کردند.
وی افزود: رزمندگان اس��الم در این عملی��ات ۱۵ روزه ضربات 
زیادی به دشمن زدند و خسارت های ارتش عراق در این عملیات 
۱۰۹۷ تانک و نفربر، ۷4۰۰ نفر کشته و زخمی و ۱۳۱۵ اسیر بود.

نمازی در ادامه خطبه ه��ای نماز جمعه بیان داش��ت: در هفته 
جاری دولت فرانسه مجوز برپایی  یک گردهمایی را داد که در آن  
نمایندگانی از آمریکا و دولت های غربی شرکت داشتند و هدف 
از این مراسم مطرح کردن دشمنان جمهوری اسالمی ایران بود.

وی با بیان اینکه سخنران این جلسه رییس سابق سازمان امنیت 
و اطالعات آل سعود بود، گفت: غربی ها به خصوص آمریکایی ها 
بعد از برجام ش��روع به جوس��ازی کردند  که ای��ران را با عنوان 

حمایت از تروریسم متهم کنند.
امام جمعه کاش��ان عنوان کرد: اما خود آنها سازمان منافقین  را 
که ۱۷ ه��زار نفر از ایرانی��ان را ترور کرده ان��د  حمایت می کنند 
و منظورش��ان از حمای��ت ایران از تروریس��م، جوان��ان بی گناه 
فلس��طینی و لبنان��ی هس��تند که ب��ا س��نگ در براب��ر تانک و 

زره پوش های اسراییل مبارزه می کنند.
وی در رابطه با فعالیت های داعش در عراق و س��وریه ابراز کرد: 
ارتش عراق اکنون در حال آماده ش��دن برای آزادسازی موصل 
است و آمریکایی ها باور نمی کردند که ارتش عراق توانایی داشته 

باشد فلوجه را آزاد کند.
نمازی تصریح کرد: هفته گذشته وزیر دفاع آمریکا سراسیمه به 
عراق رفت تا برای پیروزی بر داعش کمک کند و  مسئولین عراق 
چاره ای جز پذیرش نداش��تند اما حزب ا... عراق از اینکه آمریکا 

ادعای شکست داعش را داشته باشد ناراحت شدند.
وی در ادامه با بیان اینکه نماینده صهیونیست ها در سازمان ملل 
سخنرانی کرد و از س��ازمان ملل خواست که حزب ا... لبنان را در 
جنوب این کش��ور نابود کنند، گفت: حزب ا...  لبنان قبال  ۷ هزار 
موشک در اختیار داشته است اما امروز بیش از ۱۲۰ هزار موشک 

در اختیار دارد که می تواند اسراییل را نابود کند .
امام جمعه کاش��ان تاکید کرد: مش��اور اس��بق امنیت ملی کاخ 
 سفید در دوران ریاس��ت جمهوری کارتر اخیرا  مصاحبه کرده و

 گفته است که حمله آمریکا به عراق اشتباه بوده و رهبری منحصر 
به فرد آمریکا بر جهان در حال تغییر و رو به پایان است که مقام 
معظم رهبری همی��ن موضوع را پیش بینی کردن��د و فرمودند: 
»سلطه آمریکا بر جهان رو به پایان است و شرایط قبل دیگر وجود 
 ندارد؛ آمریکا نمی تواند سیاس��ت های خود را به جهانیان دیکته 

کند«.
وی گفت: یکی از دس��تاوردهای ایمان و تق��وا، تکریم، محبت و 
مودت نس��بت به پیامبر اسالم و خاندان اوس��ت؛ در یک کشور 
اسالمی به ویژه در شهری که ملقب به دارالمومنین است، مردم 
نباید درگیر مشکالتی چون معیشت، مس��کن و درمان باشند و 

باید در نیکی کردن از هم سبقت بگیرند.

مدیر اجرایی آستان حضرت قاسم ابن علی النقی )ع( از اتمام 
کار احداث گنبد خانه این حرم و بهره برداری از آن خبر داد.

حس��ین تقدیری با بیان اینکه این گنبد خانه در مس��احت 
 ۶۲۵ متر مرب��ع و در مدت دو س��ال احداث ش��ده اس��ت،

 اظهار کرد: جنس این گنبد خانه از ورق اس��تیل مرغوب و 
سازه آن بتني است.

وی افزود: برای س��اخت این گنبد خانه و شبس��تان داخلی 
حرم مطهر ۲۵ میلیارد ریال توسط خیران شهرستان هزینه 

شده است.
مدیر اجرایی آستان حضرت قاسم ابن علی النقی )ع( با اشاره 
به اینکه هم اکنون عملیات اجرایی ساخت شبستان حرم در 
حال انجام است، خاطر نشان کرد: برای تکمیل این طرح هزار 
و ۷۰۰ متر مربعی به بیش از ۱۰ میلیارد ریال دیگر نیاز است.

آستان مقدس حضرت قاسم بن علی النقی )ع( آران و بیدگل 
در ۲۱۰ کیلومتری شمال استان اصفهان واقع است.

رییس شورای اسالمی شهر ورنامخواست گفت: ارتقای شاخص های بهداشتی و 
توسعه خدمات درمانی در ورنامخواست مهم ترین خواسته مردم این شهر است.

مسعود س��عیدی ارتقای خدمات بهداشتی درمانی در ش��هر ورنامخواست را از 
خواسته های به حق مردم این شهر دانس��ت و اظهار کرد: طی مدت گذشته از 
عمر دوره چهارم شورای اسالمی ش��هر ورنامخواست یکی از موضوعاتی که این 
شورا پیگیر اجرایی شدن آن بوده است  بحث ارتقای خدمات بهداشتی درمانی 
شهر ورنامخواست، تجهیز درمانگاه شهر و همچنین احداث و راه اندازی درمانگاه 

شماره ۲ این شهر بوده است.
وی افزود: درمانگاه موجود در ش��هر ورنامخواس��ت از فض��ای فیزیکی خوبی 
 برخوردار اس��ت اما خدم��ات مح��دودی در ای��ن مرک��ز ارائه می ش��د که با 
پیگیری های انجام شده  با جلب مش��ارکت خیرین و همکاری مدیریت شبکه 

بهداشت شهرستان اتفاقات خوبی در این زمینه رقم خورد.
رییس شورای اسالمی شهر ورنامخواست تصریح کرد: ما در مرحله اول موضوع 
راه اندازی واحد آزمایش��گاه این مرکز را پیگیری کردی��م که این مهم به همت 
جمعی از خیرین شهر محقق گردید و تجهیزات این مرکز خریداری و نصب شد.

وی از راه اندازی مرکز درمانی شماره ۲ شهر ورنامخواست نیز خبر داد و گفت: 
 یکی از خیرین ورنامخواس��تی با نیت نیک خود در راس��تای احداث این مرکز

 اقدام نمود و با پیگیری های صورت گرفته، پیمانکار آماده آغاز احداث ساختمان 
این مرکز می باشد.

 س��عیدی از مردم درخواس��ت کرد تا ارتباط بهتری با مرکز بهداش��تی درمانی
  داش��ته باش��ند و به نحو احس��ن از خدمات این پایگاه در حوزه های سالمتی

  بهره گیرن��د چرا که که تداوم برخ��ی از خدمات از جمله آزمایش��گاه منوط به 
بهره گیری مناسب شهروندان و صرفه مالی می باشد.

حجت االسالم س��یف ا... یعقوبی در خطبه های نماز جمعه شهرضا اظهار کرد: 
دش��منان جمهوری اسالمی ایران دستشان به خون انس��ان های بیگناه زیادی 
آلوده شده است، مدعیان دروغین مخالفت با تروریسم، عمال  از تروریست های 

منطقه حمایت می کنند.
 وی ادام��ه داد: وقتی ب��ه ماهیت س��خنان اس��راییل و عربس��تان توجه کنیم 

متوجه می شویم که افتخار آنان به آدم کشی و نسل کشی است.
خطیب جمعه شهرضا تصریح کرد: عربستان سعودی نام اسالم را به دنبال دارد 
و خود را خادم حرمین می داند اما پس از تحکیم مناس��بات سیاسی با اسراییل 
مانع اعزام حجاج ایرانی می شود، به یمن حمله می کند و باعث آشوب در عراق 

و سوریه می شود.
یعقوبی گفت: دشمنی صریح عربستان س��عودی و برخی کشورهای اروپایی با 

جمهوری اسالمی، نشان از عناد و کینه دیرینه  آنها با نظام اسالمی دارد.
وی در بخش دیگری از س��خنان خود، اظهار کرد: با اتم��ام ماه مبارک رمضان، 
 مجالس عقد و عروس��ی زیادی در س��طح ش��هر برگزار می ش��ود، این مسئله 
به دلیل اینکه عمل به یک سنت اسالمی اس��ت  و باعث ایجاد نشاط اجتماعی 
 می ش��ود، پس��ندیده اس��ت اما نیروی انتظامی شهرس��تان با اتخاذ تدابیری 
 باید از آلودگی صوتی کارناوال های عروسی در ساعت های پایانی شب جلوگیری 

کند.
امام جمعه شهرضا ضمن تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه 
بیان کرد: شهدای مدافع حرم نقش بسزایی در احیای فرهنگ شهادت در جامعه 
دارند. این مسئله باعث افتخار اس��ت که افرادی به ناگاه از تمام دلبستگی های 
مادی و دنیوی جدا ش��ده و برای حفظ دی��ن و حریم اس��الم در جهان، راهی 

جبهه های دفاع از حرم اهل بیت)ع( می شوند.

رییس شعبه تامین اجتماعی تیران وکرون گفت: آمار بیمه شدگان شهرستان 
تیران و کرون اعم از اجباری و خاص ۱۵ هزار و ۸۰۷ نفر اصلی و ۲۷ هزار و 4۱۱ 

نفر به صورت تبعه می باشد.
حس��نعلی رونما افزود: با توجه ب��ه وجود 4۳ ه��زار و ۲۱۸ نفر بیمه ش��ده در 
 تیران و کرون، حدود ۶۳ درصد از جمعیت کل شهرس��تان تحت پوشش بیمه 
تامین اجتماعی قرار دارند و مابقی یا بیمه شده توسط سازمان های دیگر هستند 

یا تحت پوشش بیمه قرار ندارند.
وی با اش��اره به پرداخت ماهانه مستمری به بازنشس��تگان بیمه، تصریح کرد: 
 تعداد سه هزار و ۱۵۵ نفر در شهرستان از س��ازمان تامین اجتماعی مستمری 
دریافت می کنند که جمعیت آنها با احتساب افراد خانواده به ۵ هزار و ۲۷۹ نفر 

می رسد.
رییس تامین اجتماعی شهرستان گفت: ماهانه مبلغی بالغ بر۱ میلیارد و 4۰۰ 

میلیون تومان به مستمری بگیران پرداخت می شود.
رونما با بیان اهمیت اس��تفاده از بیمه برای همه مردم، خاطرنش��ان کرد: بیمه 
تامین اجتماعی در دو نوع خاص و اجباری با ارئه خدمات مختلف برای آسایش 

مردم در نظر گرفته شده است.
 وی با اش��اره به اجرای طرح بخش��ودگی جرائ��م کارفرمایان خوش حس��اب 
 تامین اجتماع��ی، یادآور ش��د: این طرح  طی س��ه م��اه از تاری��خ ۲۷ خرداد 
 تا ۲۷ ش��هریور س��ال ج��اری اج��را م��ی ش��ود و کارفرمایانی که ب��ه دالیل 
 غی��ر ارادی از جمله ح��وادث غی��ر مترقبه و ه��م چنین ب��ر اثر تحری��م ها و 
 نوس��انات ن��رخ ارز ام��کان پرداخ��ت ح��ق بیم��ه را نداش��ته اند م��ی توانند 
 ب��ا پرداخ��ت اص��ل ح��ق بیم��ه مع��وق، از بخش��ودگی جرائ��م برخ��وردار 

شوند.

رییس اداره ورزش و جوانان نجف آباد گفت: در اردوی جدید تیم ملی 
اسکیت فری استایل کش��ور که در حال حاضر به میزبانی سمنان در 
حال برگزاری است، ۱۷ نفر از ورزشکاران پسر و دختر این شهرستان 

در رده های مختلف سنی حضور دارند.
سید محمد طباطبائی با اعالم این مطلب اظهار داشت: مسیح فنایی 
و محمد امین عباسیان در رده سنی ۱۲ تا ۱4 سال، رضا لسانی، علی 
شجاعی، امیر محمد سواری و محمد شایان عادل نیا در ۱4 تا ۱۶ سال  
و مهدی محمدی و سعید داوودی نیز در رده باالتر از ۱۶ سال به اردوی 

تیم ملی دعوت شده اند.
وی ادامه داد: در بخش دختران نیز به��ار صابر علی و آیالر بهار لویی 
در رده ۱۱ تا ۱۲ سال، ترانه احمدی در ۱۲ تا ۱4 سال، زهرا باقرزاده، 
نیلوفر کرباسی و س��حر غیور در رده ۱4 تا ۱۶ سال و لعیا عربی، مینا 
عابدینی و زهرا سادات حس��ینی نیز در رده باالتر از شانزده سال در 

اردوی تیم ملی حضور پیدا کرده اند.
ریی��س اداره ورزش و جوانان نجف آباد با اش��اره ب��ه انتخاب ناهید 
پورشبانان ووش��و کار جوان شهرس��تان برای مراحل بعدی اردوی 
تیم ملی در بخش تالو برای  ش��رکت در مسابقات جهانی بلغارستان 
خاطرنشان کرد: در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی پیشکسوتان استان 
که به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد، ورزشکاران اعزامی شهرستان 
موفق به کسب ۱۵ نشان طال، چهار نقره و یک گردن آویز برنز شدند.
 وی ادامه داد: احمد لطفی، ش��کراله صالح��ی، مجید عبدالعظیمی،

  امین اله کاظ��م زاده، عبدالحس��ین قربان��ی و عبدالکری��م قربانی 
طالیی های نجف آب��اد در اوزان مختلف رش��ته آزاد  و حمید طایفه 
قنبر، محسن قربانی، محمود پناهی، حمید فتحی، داود انصاری، اصغر 
احمدی، محمود ابراهیمی، مرتضی نقد و محسن شاه محمدی  نیز 

قهرمانان رشته فرنگی شهرستان را تشکیل می دهند.
الزم به ذکر است؛ در این رقابت ها، سید محمد صادق فاطمی منش، 
رضا رشیدی، لطف ا... براتی وسید روح ا...  اسماعیلیان در اوزان مختلف 
بخش آزاد عنوان نقره و سعید قربانی نیز در بخش فرنگی تک مدال 

برنز شهرستان را کسب کردند.

حیات شهرستان در خطر است؛

آرانوبیدگلدرمحاصرهبیابانهاست

 بهره برداری از گنبد خانه 
امام زاده قاسم )ع( آران و بیدگل
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 فق��دان ریتم طبیعی زیس��ت محیط بدن انس��ان، ب��ه ایجاد اختالل ش��دید
در طیف گسترده ای از پارامترهای سالمتی منجر می شود.

نور مصنوع��ی می تواند م��ا را بی��ش از حد ضعیف کن��د. بر اس��اس گزارش 
ایندیپندنت، یافته های یک مطالعه جدید نش��ان می دهد که استفاده از نور و 
تاریکی، در ساختار بدن انسان بسیار تاثیرگذار است؛ به طوری که نور مصنوعی 

می تواند باعث زوال عقل و شکننده تر شدن استخوان های بدن انسان شود.
محققان برای اثبات این موضوع، یک موش آزمایش��گاهی را به مدت 6 ماه زیر 
نور ثابت نگه  داشتند؛ تکنیکی که توسط سرویس های امنیتی در سراسر جهان، 

برای شکنجه مورد استفاده قرار می گیرد.
 مطالع��ه روی واکنش ه��ای م��وش، حین و بع��د از ای��ن آزمایش، نش��ان از
تحلیل رفتن شدید ماهیچه ها و ابتال به نشانه های اولیه پوکی استخوان می داد.

این در حالی رخ داد که سیستم ایمنی بدن موش، واکنشی نسبت به عفونت از 
خود نشان می داد. این گروه مطالعاتی، در این رابطه با اشاره به چرخه طبیعی 
روز و ش��ب و زمان خوابیدن و بیدار ش��دن انسان ها، اس��تفاده از شب را برای 
خوابیدن و روز را برای بیدار شدن، بی ضررترین و طبیعی ترین نحوه استفاده از 

نور و تاریکی عنوان کردند.
استاد »یوهانا میر« از مرکز پزشکی دانشگاه »لیدن« در هلند و سرپرست این 
تحقیقات در این رابطه گفت: »مطالعه ما نشان داد که فقدان و به هم ریختگی 
ریتم طبیعی زیست محیط بدن انسان، منجر به ایجاد اختالل شدید در طیف 

گسترده ای از پارامترهای سالمتی می شود«.
با این حال، این مقاله که در مجله  Current Biology منتش��ر ش��ده، به 
این موضوع اش��اره می کند که موش مورد مطالعه، با ق��رار گرفتن در معرض 
نور طبیعی، سالمت خود را بازیافت. این موضوع به گفته »میجر« خبر خوبی 
برای ما به ش��مار می رود؛ چرا که نش��ان می دهد زمانی که چرخه روشنایی و 
 تاریکی در محیط زیست احیا می شود، اثرات منفی بر سالمت، برگشت پذیر و

قابل بهبود هستند. محققان گفتند که قرار گرفتن در معرض نور، برای انسان ها 
و علی الخصوص افراد مسن و آسیب پذیر، باید در نظر گرفته شود.

حدود 75 درص��د از جمعیت جهان، در طول ش��ب در مع��رض نور مصنوعی 
قرار می گیرند و ای��ن میزان برای افرادی که در بخش مراقبت های پزش��کی و 

بیمارستان ها کار می کنند، بیشتر هم هست.

جوش های سرس��یاه، همان منافذ پوستی باز هس��تند که با غبار و آلودگی ها 
 پر ش��ده  و به رنگ س��یاه درآمده اند. هنگامی که س��لول های مرده پوس��ت

در مع��رض ه��وای اط��راف ق��رار می گیرند، ب��ه رنگ��ی س��یاه در می آیند؛ 
 البت��ه داش��تن ای��ن گون��ه جوش ها مش��کل ی��ا خط��ری برای س��المتی

محسوب نمی شود؛ اما از نظر زیبایی، به صورت جنبه منفی می دهد.
 جوش ه��ای سرس��یاه ب��ه ط��ور کل��ی می توانند ب��ر اثر ب��روز عوام��ل زیر

به وجود آیند:
تغییرات هورمونی در بدن، اس��ترس، مصرف کافئین، اس��تعمال دخانیات، 

مصرف مواد غذایی سرخ کرده و قندی و خوابیدن با آرایش.
تهیه ماسک ازبین برنده جوش های سر سیاه:

قطعی ترین و س��ریع ترین درمان برای از بین بردن جوش های سرسیاه بینی، 
تهیه ماسک زیر و اعمال آن روی صورت است. برای تهیه این ماسک خانگی، 
در ابتدا یک تخم مرغ را بردارید، سفیده آن را جدا کرده و آن را با نصف قاشق 

آب لیمو و 1 قاشق عسل ترکیب کنید.
قبل از اینکه آن را به صورتتان بزنید، باید منافذ پوستی را از طریق شست وشوی 
صورت با آب گرم باز کرده و آن را کامال خشک کنید؛ سپس ماسک را به صورت 
دایره وار به صورتتان بزنید و 15 دقیقه بعد، آن را با آب گرم بشویید. بعد از آن 
صورتتان را با آب سرد بشویید تا دوباره منافذ آن بسته شود. این کار را به مدت 

چند هفته، یک روز در میان انجام دهید و از نتایج آن لذت ببرید.

همه افراد در فصل تابستان، بیشتر از همیش��ه عرق می کنند و این اتفاق اصال 
غیرعادی نیس��ت؛ با این حال همین تعریق بیش��تر، انعطاف پذیری پوست را 
کاهش می دهد. از طرف دیگر، آب شور و کلر درون آب نیز تاثیر خشک کننده ای 
برای پوست دارند. آفتاب سوختگی و نیش حشرات هم در این فصل به سالمت 

پوست آسیب می رسانند.
خوشبختانه می توانید با اس��تفاده از مواد غذایی خاصی مثل تمشک، بلوبری، 
 توت فرنگی و ان��واع توت های دیگر، به ترمیم پوس��ت خود در فصل تابس��تان

کمک کنید؛ چون این میو ه ها سرشار از آنتی اکسیدان ها و ویتامین C هستند. 
استفاده از پروتئین در قالب گوشت بدون چربی، حبوبات، مغزهای خام و دانه ها 
نیز واقعا حائز اهمیت اس��ت؛ عالوه بر این، باید با نوشیدن مقدار زیادی آب، از 

خشک شدن پوست جلوگیری کنید.
برخی از متخصصان، به آب می گویند: »ماده مغذی فراموش ش��ده«. زنان در 
تابس��تان باید روزانه حدود 2700 میلی لیتر آب بنوش��ند و مردان هم حدود 
3700 میلی لیتر؛ تا از کم آبی بدن و عوارض آن جلوگیری کنند. با توجه به اینکه 
کلسیم بدن به خاطر عرق کردن از دست می رود، باید در فصل تابستان حتما از 
محصوالت لبنی مثل شیر، ماست و پنیر استفاده کنید. تامین کلسیم بدن در 

فصل تابستان، اهمیت زیادی دارد.

تحقیقات دانشمندان نشان می دهد:

نور مصنوعی موجب شکنندگی 
استخوان می شود

 دقیق ترین درمان
جوش های سرسیاه 

 مراقبت های خوردنی از پوست
در تابستان

پیام سالمت

 تغذیه

»ُخرُخر«، نام��ی که می شناس��یم؛ اما ن��ه تنها به آن  
اعتماد نداریم، بلکه خیلی هم به آن آلرژی داریم.  این 
کلمه چه��ار حرفی این قابلیت را دارد که بس��یاری  از 
زندگی های مشترک را تلخ و حتی به جدایی  برساند. با 
یک سرچ ساده در اینترنت متوجه می شویم که قسمت 
مهم و نگران کننده آن، تنها صدای ناهنجارش نیست، 
بلکه این روزها طب پزشکی حرف های مهم  وجدی تری 
برای ما دارد. در این زمینه، قدس آن الین گفت و گویی 
با دکتر مسعود احتش��ام، فوق تخصص ریه  داشته که 

در زیر می آید:
 خروپف چیست و اصال چرا خروپف می کنیم؟

 خروپ��ف صدای��ی اکث��را ناهنجار اس��ت که ف��رد در
زمان های مختلف خواب از خود ایجاد می کند و اغلب 
برای اطرافیان آزار دهنده است؛ در حالی که خود فرد 
متوجه آن نمی شود و لیکن ممکن است بسته به علت 
و شدت آن، خود فرد نیز از آن مطلع شود. از نظر علت، 
خروپف اکثرا ناش��ی از اختالالتی اس��ت که در مسیر 
مجاری تنفسی فوقانی یعنی حلق و گلو و بینی، انسداد 
ایجاد می کند و در درجات بعد، بیماری هایی اس��ت از 
سیستم های دیگر، مانند سیس��تم عصبی که موجب 

خروپ��ف و گاه قطعی تنفس 
می شود. در حقیقت خروپف 
را می توان گاه واکنش دفاعی 
بدن دانس��ت؛ چرا که وقتی 
اکسیژن به میزان الزم نباشد، 
فرد با ایجاد صدا، راه تنفس را 

به سختی باز می کند.
 این خروپف چه خطراتی 
را برای فرد به همراه دارد؟

بح��ث در م��ورد خط��رات 
خروپ��ف مق��داری پیچیده 
اس��ت و هنوز اطالع��ات در 
این زمینه کامل نشده ولیکن 
 بیش��ترین موارد احتمالی و

ش��ناخته ش��ده، از این قرار اس��ت که بیان می شود: 
ارتعاشات ناش��ی از خروپف می تواند روی عروق قلبی 
و س��ایر اعضای بدن اثر گذاش��ته و باعث کنده شدن 
ذرات چربی و لخته ها و انس��داد عروق و عوارضی مثل 
افزایش سکته های مختلف ش��ود. در صورتی که نشانه 
بیماری انس��دادی باش��د، به دنبال آن قطعی تنفس 
 ادامه دار ش��ده و اگر فرد پیگیری نکند، منجر به عدم

اکس��یژن رس��انی به ارگان های مهم بدن مانند مغز و 

حتی فوت خواهد شد.
 با فردی که هنگام خواب خروپف می کند، چطور 

رفتار کنیم؟
کلی��ه کس��انی ک��ه خروپ��ف 
می کنن��د، باید م��ورد ارزیابی 
پزشکان مرتبط با بیماری های 
خواب، به ویژه متخصصین ریه 
قرار بگیرند و در ص��ورت نیاز، 
تست خواب یا س��ومنوگرافی 
ش��وند. در صورتی که  بیماری 
نش��ود،  روی��ت  خاص��ی 
توصیه های��ی ب��ه ط��ور کلی 
می توان انجام داد؛ مانند کاهش 
وزن، خوابیدن به پهلو، استفاده 
از بالشت محکم، عدم خوابیدن 
با فاصل��ه کم از غ��ذا خوردن و 

یک سری ورزش های تنفسی.
 بیش�تر افراد قب�ول نم�ی کنند ک�ه در خواب 
خروپف می کنند؛ ش�ما چطور متوجه می شوید 

که بیمارتان این مشکل را دارد؟
به طور کل��ی برای تش��خیص خروپف، تس��ت خواب 
بهترین وسیله اس��ت. با میکروفون و تغییرات جریانی 
که در این تست مشاهده می شود، می توان این اختالل 

را تشخیص داد.
 روش های سنتی درمان خروپف کارایی دارند؟ 

شما چه درمانی را پیشنهاد می کنید؟
به طور کلی درمان خروپف بس��تگی به علت زمینه ای 
دارد که در تس��ت خواب مشخص می ش��ود و ممکن 
است فرد به دس��تگاه هایی نیاز داشته باشد که کمکی 
با ماسک باشد یا گذاش��تن وسایل دهانی تا مجرا را باز 
نگه دارد و گاه درمان دارویی. از نظر استفاده از داروهای 
گیاهی هیچ تحقیقی صورت نگرفته است و نباید انتظار 
بهبود آنچنانی از طریق طب س��نتی برای این مشکل 

داشت.
 این بیماری می تواند پیش زمینه یا نش�انه ای از 

بیماری دیگر باشد؟ 
خروپف قطعا نش��انه ای از یک اختالل دیگر است که 
شایع ترین آن انسداد مجاری تنفسی است. این انسداد 
نیز بسیار متنوع است و از بزرگی زبان تا افزایش چربی 
یا ضایعه ای در مس��یرهای مختل��ف را در بر می گیرد؛ 
حتی می تواند زنگ خطری برای افزایش وس��عت یک 

بیماری باشد. 
طبق تحقیقات انجام شده، در صورتی که همراه با آپنه 
یا قطع تنفس های مکرر باشد، زمینه ساز بیماری های 

قلبی و دیابت و فشار خون باالست.
 این روزها بالش�ت های ضد خروپف و گیره ضد 
خروپف و س�ایر محصوالت، بسیار تبلیغ شده و 

توصیه می شود. آنها را تایید می کنید؟
 محص��والت تبلیغ��ی فق��ط م��واردی را می توان��د
بهبود ببخشد که علت زمینه ای دیگری نداشته باشد.
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مهیار خسروش��اهی در ارتب��اط با نکاتی ک��ه دیابتی ه��ا در فصل گرما 
باید رعایت کنند، اظهارداش��ت: ه��وای گرم، روی دیابت و بس��یاری از 
بیماری های مزمن دیگر تاثیر می گذارد. در این میان، کم شدن آب بدن 
شایع ترین مشکل است که می تواند خطر افزایش قند خون را در مبتالیان 

به این بیماری به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه یکی از نگرانی های عمده دیگر در رابطه با دیابتی ها 
در روزهای گرم، افت ناگهانی قند خون یا هیپوگلیس��می اس��ت، افزود: 
تعریق و خس��تگی ناش��ی از آب و ه��وای گ��رم، می تواند نش��انه ای از 
 هیپوگلیس��می در این افراد باش��د؛ البته عالوه بر کم ش��دن آب بدن،

گرما زدگی و افزای��ش قند خون، مش��کالت پا نیز در ای��ن بیماران، در 
روزهای گرم زیاد می شود.

 این متخص��ص دیاب��ت ادامه داد: هر کس��ی، ص��رف نظ��ر از وضعیت 
س��المت خود، در روزهای گرم باید مطمئن باشد که به میزان کافی آب 
 می  نوشد. با این حال مبتالیان به دیابت نوع 2، با چالش های اضافه تری

رو به رو هستند؛ چون اگر سطح قند خون ش��ان باالتر برود، میزان دفع 
ادرار در آنها باال رفته و در نتیجه مایعات بیش��تری را از دس��ت خواهند 
 داد. خسروش��اهی اضافه کرد: بعضی از داروها از جمله متفورمین، خطر

کم آب شدن بدن را افزایش می دهند. فرد دیابتی باید مطمئن باشد که در 

روزهای گرم سال به اندازه کافی آب بنوشد. مصرف آب معمولی یا حاوی 
چند قطره لیمو و اجتناب از نوشیدنی های کافئین دار بسیار اهمیت دارد.
 وی گفت: عالئ��م هش��داردهنده ای از قبیل س��رگیجه، غ��ش کردن،
 ع��رق ک��ردن بی��ش از ح��د، گرفتگ��ی عضالن��ی، س��ردرد، پوس��ت
 رنگ پریده، ضربان قلب سریع، در مبتالیان به دیابت در فصل گرم سال

شایع اس��ت که بیمار در صورت مش��اهده این عالئم، باید فورا با پزشک 
تماس داشته باشد.

متخص��ص دیابت در مورد س��المت پ��ا گف��ت: مراقبت از س��المت پا 
در مبتالیان ب��ه دیابت مهم اس��ت و اهمی��ت آن در روزه��ای گرم دو 
چندان می ش��ود؛ چون تعریق ناش��ی از اس��تفاده از ج��وراب و برخی 
 کفش ها، می تواند س��المت پای این اف��راد را تهدید کند. ب��ه این افراد
 توصیه می ش��ود که پاهای خ��ود را در روزهای گرم همیش��ه خش��ک

نگه دارند؛ حت��ی زمانی که خارج از منزل هس��تند، پاها ه��ر روز از نظر 
ابتال به زخ��م باید بررس��ی ش��وند. وی گف��ت: ورزش  هایی ک��ه بیمار 
مبتال به دیابت می  تواند انجام دهد، ش��امل ش��نا، پیاده  روی و دویدن 
 است؛ البته به ش��رطی که مش��کالت عروقی و قلبی و زخم  پای دیابتی

نداشته باشد. در مورد بهترین برنامه ورزشی در روزهای گرم، دیابتی ها 
باید با پزشک شان مشورت کنند.

متخصصان سالمت هش��دار دادند که مصرف زیاد گوشت قرمز ممکن است به کلیه ها 
آسیب برساند.

نتایج یک مطالعه بزرگ در سنگاپور نشان می دهد خوردن گوشت قرمز می تواند خطر 
ابتال به نارسایی کلیوی را تشدید کند؛ اما جایگزین کردن آن با پروتئین دیگر برای حتی 

یک وعده در روز، می تواند این خطر را کاهش دهد.
متخصصان س��المت در این مطالعه هش��دار داده اند که خوردن گوشت قرمز، به ویژه 
گوش��ت خوک، ارتباطی قوی با افزایش خطر ابتال به مرحله نهایی نارس��ایی کلیوی 
دارد که به مختل ش��دن عملکرد طبیعی این عضو منجر می شود. همچنین مطالعات 
 فوق آشکار س��اخت که این ارتباط، وابس��ته به مقدار مصرف اس��ت؛ به این معنی که
هر چه مصرف گوشت قرمز بیشتر باشد، خطر ابتال به نارسایی کلیه نیز بیشتر می شود.

پزش��کان تاکید کردند این ارتباط حتی در صورت رعایت س��ایر فاکتورهای سالمتی 
همچون انتخاب الگوی زندگی س��الم ب��رای جبران پیامدهای مصرف گوش��ت قرمز، 

همچنان باقی می ماند.
 دکت��ر »وون پ��وای ک��و«، اس��تاد اداره عل��وم بالین��ی در دانش��کده پزش��کی
 »Duke - Nus« در س��نگاپور تاکی��د کرد ک��ه اگرچه مصرف پروتئی��ن برای بدن

ضروری است، اما بر اساس این مطالعه، هم مبتالیان به نارسایی کلیه و هم افراد سالم 
که به سالمت کلیه های خود اهمیت می دهند، باید در وعده های غذایی خود جایی هم 

برای پروتئین های گیاهی باز کنند.

محققان دانشگاه »وندربیلت« می گویند: هرچند شنا، ورزش بسیار مفرحی در تابستان 
محسوب می شود؛ اما پیش از شنا باید احتیاط های الزم را در رابطه با آلودگی های آبی 

در نظر گرفت.
 از مشکالت شایع افراد در شنا، عفونت های روده با منشأ باکتریایی یا ویروسی است که 

عالئم این بیماری شامل اسهال، تهوع، استفراغ و گاهی اوقات تب است.
 ای��ن عالئم چند س��اعت پ��س از عفون��ت رخ می ده��د؛ به ط��وری که اغل��ب مردم

متوجه نمی شوند در شنا، آلوده به این بیماری شدند.
تعدادی راهکار برای کاهش خطر ابتال به عفونت وجود دارد که از جمله آنها به بررسی 

استخر از نظر زاللی و تمیزی آب قبل از ورود به آن می توان اشاره کرد.
 قب��ل از رفت��ن به اس��تخر، همیش��ه

دوش بگیرید. افرادی که در 24 ساعت 
پیش از تصمیم به ش��نا، با مش��کالت 
 معده مواج��ه بوده اند، باید از اس��تخر

اجتناب کنند.
ب��ه گفت��ه محقق��ان نبای��د ای��ن 
پیشگیری ها مانع از اشتیاق برای شنا 
ش��ود؛ بلکه باید س��عی کرد تا شنایی 

ایمن و سالم داشته باشیم.

مصرف گوشت قرمز را کم کنیدنکاتی که دیابتی ها در فصل گرما باید رعایت کنند آلودگی های استخر را جدی بگیرید

س��یب زمینی می توان��د در تغذی��ه اف��رادی که م��ی خواهند 
وزن ک��م کنن��د، نق��ش مهم��ی داش��ته باش��د. 180 گ��رم 
س��یب زمین��ی پوس��ت کن��ده و آب پ��ز، ح��دود 140 کالری 
دارد ک��ه کمت��ر از کالری موج��ود در همی��ن میزان پاس��تای 
 آب پ��ز ش��ده )286 کال��ری( ی��ا برن��ج آبک��ش )248 کالری(

 است.
با این حال بهتر است حواستان را جمع کنید؛ میزان کالری موجود 
در سیب زمینی سرخ کرده، دو تا سه برابر بیشتر از سیب زمینی 
آب پز یا فر پز اس��ت. در نتیجه اگر رژیم الغری دارید، حتما دور 

سیب زمینی سرخ کرده خط قرمز بکشید. 
 باید بدانید که ای��ن ماده غذایی، باعث ایجاد احس��اس س��یری

طوالنی مدت می ش��ود. از آنجایی که میزان کالری سیب زمینی 
 آب پز و آماده ش��ده در فر کم اس��ت، می توانی��د آن را در رژیم

غذایی تان بگنجانید.
نتایج پژوهشی که روی تاثیر مواد غذایی مختلف در ایجاد احساس 
 سیری انجام ش��ده است، نش��ان می دهد امتیاز س��یرکنندگی

سیب زمینی، سه برابر بیشتر از نان تهیه شده از آرد سفید است. 
بنابراین می توانید ب��دون این که دچار زیاده روی ش��وید، بدون 

نگرانی از سیب زمینی استفاده کنید.
روش پخت سیب زمینی مهم است

س��یب زمینی به روش های مختلف��ی آماده و پخته می ش��ود. 

این روش پخت نی��ز روی ارزش غذای��ی آن تاثیر زی��ادی دارد. 
 یادتان باش��د که از بین رفتن مواد مغذی در حین پخت، به دما و

مدت زمان پخت بس��تگی دارد. زمانی که س��یب زمینی ها را در 
 آب می جوش��انید، مق��داری از ویتامین ها و م��واد معدنی مانند

ویتامین C و B و پتاس��یم، در آب حل ش��ده و از بی��ن می روند. 
جوشاندن س��یب زمینی به همراه پوس��ت باعث می شود میزان 
ویتامین ه��ای از بین رفت��ه آن، کاهش چش��مگیری پیدا کند. 
محققان بر این عقیده هستند که شیوه نگهداری سیب زمینی نیز 

در کاهش مواد مغذی آن تاثیر دارد. 
الزم است این ماده غذایی در محیطی خشک، خنک و دور از نور 
نگهداری ش��ود. یادتان باشد که نباید س��یب زمینی در محیطی 
 با دمای زیر 4 درجه نگهداری ش��ود؛ چون این مس��ئله در حین

سرخ کردن آن، باعث افزایش تولید آکریل آمید )یک ماده اسیدی 
سرطان زا( می شود.

 اگر س��یب زمینی در مدت نگهداری، س��بز ش��ده یا جوانه زده 
 باش��د، باید آن را با دقت زیادی پوس��ت بگیرید ی��ا از مصرف آن

خودداری کنید. 
از آنجایی که میزان چربی سیب زمینی اندک است، آماده کردن 
 آن با میزان باالیی چرب��ی، باعث افزایش کال��ری موجود در غذا

می شود. در سیب زمینی س��رخ کرده و گراتن هایی که با خامه و 
پنیر تهیه می شوند، این مسئله بیشتر است.

سیب زمینی برای افرادی که به گلوتن حساسیت دارند
افرادی هستند که به گلوتن )پروتئین موجود در گندم و چاودار(  
 حساسیت دارند؛ سیب زمینی یک ماده غذایی مهم برای افرادی

محسوب می شود که رژیم غذایی فاقد گلوتن دارند و نمی توانند 
نان، پاستاها و اکثر غالت را مصرف کنند. سیب زمینی فاقد گلوتن 
بوده و مصرف آن برای افراد مبتال به حساس��یت به گلوتن گندم 

آزاد است.
سیب زمینی برای کاهش التهاب بدن

اگ��ر ش��ما از الته��اب مزمن، چ��ه در اعض��ای داخل��ی و چه در 
 اعض��ای خارجی بدن رنج می برید، بهتر اس��ت از س��یب زمینی

کمک بگیرید. ترکیبات س��یب زمینی تنوری، زودهضم و سبک 
است و باعث تسکین دستگاه گوارش آسیب پذیر می شود. 

 برای تس��کین هر ن��وع الته��اب خارجی ب��دن نیز کافی اس��ت
 س��یب زمینی خام را روی مح��ل التهاب ق��رار دهی��د. این کار

به عنوان مثال برای تسکین زخم دهان موثر است.
سیب زمینی برای تسکین سنگ کلیه

 می��زان ب��االی اس��ید اوری��ک خ��ون، از عوامل اصلی تش��کیل
سنگ کلیه است. افرادی که از این مشکل رنج می برند، می توانند 
از پوست سیب زمینی، استفاده بیشتری ببرند؛ چون حاوی میزان 
B زیادی م��واد مغذی مانند م��س، منیزیم، پتاس��یم و ویتامین 

است.

خروپف، زنگ خطری برای سایر بیماری هاست؛

این نشانه را جدی بگیرید!

خبری خوش برای آن هایی که می خواهند وزن کم کنند؛

اندر خواص سیب زمینی

خروپ��ف قطع��ا نش��انه ای از یک 
اختالل دیگر است که شایع ترین 
آن، انسداد مجاری تنفسی است. 
این انسداد نیز بسیار متنوع است و 
از بزرگی زبان تا افزایش چربی یا 
ضایعه ای در مسیرهای مختلف را 
در بر می گیرد؛ حتی می تواند زنگ 
خطری برای افزایش وسعت یک 

بیماری باشد
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نگاه روز ویژه

گره ک��ور ناامنی به صنعت گردش��گری ترکی��ه، گام های لرزان 
گردشگران برای ثبت نام در تورهای تفریحی این کشور را یک قدم 
به پیش و 2 قدم به پس می راند. این روزها امنیت س��فر، عالمت 
س��والی در ذهن گردش��گران مقصد ترکیه در آذربایجان شرقی 
ایجاد کرده و مزیت های جزیی سفر به این کشور را در هاله ای از 

ابهام قرار داده است. 
این در حالی است که به گفته معاون گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری آذربایجان شرقی، حدود 
222 آژانس مسافرتی در بخش تورهای تفریحی این استان فعال 
است و تورهای ترکیه در اولویت فعالیت این آژانس ها قرار دارد. 
احمد حمزه زاده با اش��اره به اینکه برخی ناامن��ی های ترکیه به 
شدت در استقبال مردم از تورهای سفر به این کشور تاثیر گذاشته 
است، گفت: آمار و ارقام دقیقی در دست نیست، اما کاهش تقاضا 
محسوس است. وی با اشاره به اینکه امنیت، مولفه اصلی صنعت 
گردش��گری بوده و در این میان، احس��اس امنیت، باالتر از خود 
امنیت اس��ت، افزود: در زمان حاضر احس��اس ناامن��ی در میان 

گردشگران اروپایی و منطقه ای ترکیه ایجاد شده است. 
وی به کاهش 15 درصدی تورهای ترکیه در تعطیالت عید فطر و 
کاهش 20 درصدی تقاضا در تعطیالت عید نوروز سال جاری اشاره 
کرد و گفت: قرابت فرهنگی، هزینه های پایین سفر و مشوق های 
سفر از جمله دالیل اس��تقبال مردم آذربایجان شرقی از تورهای 
ترکیه است. کیفی سازی خدمات با قیمت ارزان و بازاریابی های 
هدفمند ترکیه برای ج��ذب ایرانیان و به ویژه م��ردم آذربایجان 
شرقی در سال های گذشته موفق عمل کرده، اما احساس ناامنی، 

بسیاری از جاذبه های سفر به ترکیه را نقش بر آب کرده است. 
یک کارش��ناس فرهنگی نیز با اش��اره به بازاریابی های هدفمند 
ترکیه برای جذب گردش��گران ایرانی و آذربایجانی در سال های 
گذشته گفت: ترکیه توجه ویژه ای نسبت به نفوذ فرهنگ و اقتصاد 
به کش��ورهای همس��ایه دارد و نتیجه این نف��وذ، بازاریابی برای 
فروش کاالهای ترکیه و جذب گردشگران است. وی که نخواست 
نامش فاش شود، افزود: در پی برخی ناامنی ها، بخش اعظمی از 
متقاضیان ایرانی س��فر به ترکیه که از یک طیف خاص هس��تند، 
مقصد گردشگری خود را تغییر می دهند و کاهش نفوذ فرهنگی و 

اقتصادی ترکیه در آذربایجان، قابل پیش بینی است.
 این نفوذ در سال های گذشته تا حدی بود که اتوبوس های ترکیه، 
سفرهای زمینی ایرانیان را از داخل کش��ورمان بر عهده داشتند 

و اتوبوس های ایرانی در تردد با مشکالت عدیده مواجه بودند.
یک مسافر ترکیه به مقصد »ترابوزان« هم با اشاره به استرس های 
سفر به این کشور می گوید: به دلیل برخی نا امنی ها در شهرهایی 
مثل استانبول و آنتالیا، مقصد س��فر تفریحی خود را به ترابوزان 
تغییر دادم و به نظر می رسد آژانس های مسافری این استان نیز 

باید تغییری در مقاصد گردشگری تورهای ترکیه ایجاد کنند.

در گزارشی تکان دهنده آمده است که حدود 2000 زن در مکزیک، 
در معرض ربایش و تجاوز و س��پس قتل به شکلی س��ازمان یافته 
قرارگرفته اند. روزنامه »دیلی میل« چاپ انگلیس در گزارشی آورده 
است که تعداد زنانی که در یک سال در ایالت »گر رو« به آنها تجاوز 
شده به بیش از 1200 نفر می رسد؛ این در حالی است که تعداد زنان 

ربوده شده و یا کشته شده در یک سال نیز ۹00 نفر است.
بنا بر این گزارش، این ایالت به س��بب تعداد زنانی که در سال های 
 اخیر ربوده ش��ده یا مورد تجاوز قرار گرفته و یا کش��ته ش��ده اند، 

به جهنمی غیر قابل تحمل برای زنان تبدیل شده است.
»آئیدا ناوا« که قصد داشت در انتخابات محلی، سمت شهردار یک 
شهر کوهس��تانی به نام »اهواکوتزینگو«  را به دست آورد، متعهد 
 ش��ده بود تا ش��هر را از باندهای جنایتکاری که مواد مخدر کشت

 می کنند، رها س��ازد، اما بعدها ربوده ش��ده و در مع��رض تجاوز و 
ش��کنجه قرار گرفت و در نهایت س��ر از تنش جدا گردید. سازمان 
گارفیاس که در زمینه دفاع از زن��ان فعالیت می کند، تخمین زده 
است که تعداد زنان ربوده شده در سال جاری در ایالت »گر رو«  به 
بیش از ۹00 زن می رس��د؛ در سال گذش��ته، 12۴۹ مورد تجاوز، 
گزارش شد که با این آمار، این ش��هر به خطرناک ترین مکان برای 

زنان در آمریکای شمالی و چه بسا سراسر جهان تبدیل شده است.

پرونده  قنات های ایرانی به فهرس��ت میراث تاریخ��ی - فرهنگی 
یونس��کو اضافه ش��د. پرونده   »11 قنات ایرانی«، به عنوان دومین 
پرونده  زنجیره ای ایران در فهرس��ت می��راث تاریخی – فرهنگی 
یونسکو بررسی ش��د و به ثبت رس��ید. در این بررسی، نمایندگان 
کش��ورهای مختلف به اظهار نظر درباره  پرونده  ارائه شده از سوی 
ایران پرداختند که بیشتر کش��ورها از جمله قزاقستان، جامائیکا، 
تانزانیا، بورکینافاسو، زیمباوه، آذربایجان، لهستان و ... از قنات های 
تاریخی ایر ان و ثبت آن در فهرست میراث جهانی یونسکو حمایت 
کردند.  بیشتر کشورهای عضو بر اهمیت تاریخی قنات های ایران، 
سیستم پیچیده و مدرن به کار رفته و سودمندی آنها برای محیط 
زیست اذعان نمودند.  نماینده ایران در یونسکو، با قدردانی از ثبت 
11 قنات ایرانی در فهرست میراث جهانی، این قنات ها را سایت هایی 
قدیمی از جهان دانس��ت.  به گزارش ایسنا، »دکتر احمد جاللی«، 
نماینده ایران در یونسکو پس از اعالم رسمی ثبت پرونده  قنات های 
ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو با ابراز قدردانی، در سخنانی 
به سفرنامه ناصرخسرو اشاره کرد که این شاعر و نویسنده در آن به 

قنات های ایران از حدود هزار سال پیش اشاره کرده است.

آیا به دنبال جایی رمانتیک، برای گذراندن تعطیالت هستید؟ 
چه به دنبال رزروکردن یک س��وئیت باش��ید و چه نوش��یدن 
 نوش��یدنی در البی یک هتل، این 10 هتلی که به شما معرفی 

می کنیم ناامیدتان نخواهد کرد.
هتل چهارفصل خليج جيمباران، بالی

وقتی الیزابت گیلبرت، نویسنده کتاب بخور، دعا کن، عشق بورز 
به جزیره پارادایز بازگش��ت، جایی که او دوباره عشق را کشف 
کرد، در هتل چهارفصل خلیج جیمباران مقیم شد. چندین ویال 
با بام های گالیپوش به سبک خانه های سنتی بالی، روی تپه های 
کنار اقیانوس و در مقابل کوهستان مقدس بالی قرار گرفته اند. 
هر وی��ال دارای تخت خواب هایی با پارچه ه��ای کتان ایکات، 
اس��تخری در فرورفتگی زمین و عمارت هایی دنج است که در 
 آن کارکنان مهربان محلی، نوش��یدنی های مخصوص بالی و

 سینی هایی از میوه های خوشمزه گرمسیری را سرو می کنند.  
هتل بليك، لندن

هتل بلیک در نزدیکی موزه ویکتوریا و آلبرت در کنسینگتون 
جنوب��ی ق��رار گرفت��ه اس��ت. دارای ویژگ��ی ه��ای خاص و 
منحصربه فردی می باش��د و آنوشکا همپل آن را طراحی کرده 
است. سوئیت های لوکس مانند سوئیت های ونیزی که دارای 
تخت خواب های زیبا ب��ا پارچه هایی غنی هس��تند، اتاق های 
دوریان گری که دارای رنگ های خاکستری متمایل به قهوه ای 
و فضایی آرامش بخش است و سوئیت بیدرمایر که در آن وسایل 
 آنتیک و تخت خ��واب چهارطرفه می درخش��د. اتاق چینی و

 بار بلیک، بسیار باشکوه بوده و شمع های زیادی در آن روشن 
هستند و با رنگ های تیره مشابهی طراحی شده اند.

شتئو مارنوت، لس آنجلس
 س��اموئل گولدوی��ن ب��ه س��تاره های کوچک خ��ود گفت که

 شتئو مارنوت جایی برای عشق وزیدن است و تعجب ندارد که از 
بیرون، این هتل مانند قلعه ای است که در شیب بولوار سان ست 
قرار گرفته اس��ت. مالک هتل آندره باالزس، البی زیبای آن  را 
با مبلمانی چش��مگیر طراحی کرده است و اتاق های آن دارای 
نورپردازی باشکوه و نش��یمن های مجلل هس��تند و از درون 
بالکن های خصوصی آن، نمای شهر لس آنجس به طور کامل در 

مقابل چشمان شما قرار دارد.
هتل خيابان كراسبی، نيویورك

هتل خیابان کراس��بی دارای کارکنان مهربان و مودب بوده و 
زمانی را  برای سرو چای سنتی انگلیسی در اتاق های میهمان 
اختصاص داده اس��ت. مالکان این هتل تی��م و کیت کمپ، در 
لندن زندگی می کنند و هتل فوق العاده زیبایی ساخته اند که 
اتاق های مهمان آن پرنور و دارای پنجره هایی بزرگ با قاب های 
استیل اس��ت. طراحی داخلی آن به س��بک تلفیقی است که 
مبلمان موجود در فضاها دارای پارچه هایی زیبا و شاد هستند. 

حمام های این هتل به زیبایی طراحی شده اند و دارای وسایلی 
هستند که توسط میلر هریس ساخته شده اند.

بادن دماونی، مون پليه، فرانسه
هتل بادن دماونی یک قصر ییالقی است که هفت نسل از یک 
خانواده آن را مدیریت کرده ان��د. عالوه بر فضای آرام و دیدنی، 
فقط پنج اتاق مهمان در این هتل وج��ود دارد که نام هر کدام 
براساس طرح های کاغذ دیواری آنها انتخاب شده است و یک 
آپارتمان که دارای دو اتاق خواب اس��ت. همس��ر صاحب این 
هتل، ناتالی دورویون، خود یک طراح داخلی است که با ترکیب 

زیبای مبلمان های مدرن به این هتل، حیات بخشده است.
هاسينداد سن آنتنيو، مكزیك

بیش از دو س��اعت دورت��ر از منطقه گرمس��یری گواداالجارا، 
هاسینداد سن آنتنیو هنرمندانه روی زمین های کهن ساخته 
شده و اتاق های بزرگ مهمان توس��ط طراح نیویورکی رابرت 
کوتریر طراحی شده اس��ت. این هتل حیاط فوق العاده زیبایی 
دارد که دارای گیاهان پرپش��ت و فراوان و آثار هنری فولکلور 
است و بسیار زیبا طراحی شده اس��ت. میهمانان می توانند در 
این هتل از غذاهای دریایی آمده از اقیانوس آرام لذت ببرند و 

نوشیدنی های خوشمزه این منطقه را امتحان کنند.
هتل بوسفور، استانبول

میهمانان هتل بوسفور که در قسمت آسیایی استانبول قرار دارد 
می توانند از بالکن ها،  تراس ها و مناظر زیبایی چون قایق های 
تفریحی و دری��ای دیدنی آنجا دیدن کنن��د. راه پله مرمرین و 
گچ بری های زیب��ا به دقت اجرا ش��ده اند، در حالی که مبلمان 

د ال اس��پادا براق و راحت هس��تند و از چوب درختان گردو و 
پارچه هایی با رنگ های خنثی ساخته شده اند. در پنت هاوس 
این هتل، حمامی از جنس مرمر سفید-شیری به خاطر داشتن 
دوش بارانی، یک وان بزرگ وزیبا و لوسیون ها و مواد بهداشتی 

خوش بو به خود می بالد.
كاخ نيویورك، نيویورك

این کاخ جزو کاخ های بعد از رنسانس است. در میدان مدیسون 
قرار گرفته و یادآور خانه های ب��زرگ دوران طالیی نیویورک 
است. این هتل مرتفع پنجره های بسیار بزرگی دارد که در برابر 
منظره کلیسای گوتیک سنت پاتریک باز می شوند و اتاق های 
داخلی آن دارای قالی ه��ای ضخیم، کتاب خانه هایی از جنس 

ماهون و تعداد زیادی کریستال هستند. 
ش��اید دیدنی ترین قس��مت ای��ن کاخ، س��وئیت های بزرگ، 
حمام های مرمرین، وان های راحت و وسایل تزئینی چشمگیر 

است.  
ال مامونيا، مراكش

جاکوئز گارس��یا طراح این هت��ل، که معم��اری آن متعلق به 
دهه 1۹20 اس��ت، را دوباره طراحی کرد و در آن از درهایی با 

طرح های اسلیمی، کاشی های  سنتی شمال آفریقا و پارچه های 
ویکتوریایی اس��تفاده کرد. طراحی اس��پای این هتل ش��بیه 
حمام های سنتی شمال آفریقاست و عطرفروشی موجود در این 
هتل، عطرهای عطرساز فرانسوی سرج لوتنس را ارائه می کند.

هتل مونتاژ، بورلی هيلز
س��بک طراح��ی داخلی هت��ل مونت��اژ، احیای کوچ نش��ینی 
 اس��پانیایی و مدیترانه ای اس��ت که با س��بک های موجود در 

بورلی هیلز تلفیق شده و هتلی رویایی را پدید آورده است. 
سوئیت ها بس��یار بزرگ و در عین حال دنج هس��تند و در آنها 
از پارچه های مجل��ل و پالت رنگ��ی فوق العاده زیبا اس��تفاده 
شده است و فضا از طریق نورپردازی مناس��ب، پرده های زیبا 
و دمای متعادل، دنج و راحت شده اس��ت. هم چنین این هتل 
 دارای درهای خروجی زیادی است که میهمانان از طریق آنها 
می توانن��د به باغ ه��ای بورلی کان��ون بروند و در آنجا ش��بی 

رمانتیک را تجربه کنند.

 گام های لرزان گردشگران
 برای سفر به تركيه

 خطرناك ترین شهر جهان 
برای زنان كجاست؟

در چهلمين نشست كميته ميراث جهانی؛

 » قنات های ایران« 
ثبت جهانی شدند
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پیشنهاد سفر

دیدنی ها

70 د    رصد     از جنگل هاي بلوط رشته کوه زاگرس د    رکهگیلویه و بویراحمد واقع 
شد    ه است. د    ر عهد     باستان محد    ود    ه کهگیلویه، انشان یا انزان نامید    ه مي شد     

که شمال کهگیلویه و ممسني بود    ه است. 
پژوهشگران براین باورند     که مرد    مان انزان خود     بخشي از مرد    مان پارس بود    ه 
و با هخامنش��یان هم نژاد     بود    ه اند    .اس��تاني که همانند     تابلوي نقاشي از آبی 
آب و سبزی جنگل های بلوط چش��م هر بینند    ه اي را به خود     خیره مي کند    . 
س��رزمیني که باید     هفته ها براي د    ید    ن جنگل، آبش��ار، رود    خانه، د    ریاچه و 
هزاران آثار باس��تاني دیگرش وقت گذاشت. اس��تاني که این روزها مقصد     
بسیاري از گرد    شگران خارجي است و به گفته گرد    شگراني که به این استان 

سفر کرد    ه اند     د    وباره د    ل شان مي خواهد     به آنجا بازگرد    ند    .
کهگیلویه، پ��ل ارتباطي غرب به جنوب کش��ور     که از د    یرباز به س��رزمین 
چهارفصل ایران شهرت یافته د    اراي منابع آبي بسیار، جنگل هاي چشمگیر، 
معاد    ن طبیعي متعد    د    ، ذخایر نفتي مناسب، پوشش گیاهي متنوع، گونه هاي 
جانوري، کوه هاي مرتفع، آبشارهاي بي نظیر، د    ریاچه هاي بکر و صد    ها منطقه 

گرد    شگري کم نظیر و زیباي د    یگر است. 
وجود     د    و نوع آب و هوای سرد    سیری و گرمسیری د    ر کهگیلویه و بویراحمد     
بر زیبایی آن افزود    ه است. د    ر زمانی که گل های بهاری د    ر مناطق گرمسیری 
از جمله شهرس��تان های کهگیلویه، گچساران، باشت، چرام، بهمئی و لند    ه 
رویید    ه اند     د    ر مناطق سرد    س��یری بویراحمد     و د    نا برف، کوه ها و د    شت ها را 
س��فید    پوش کرد    ه و فاصله این د    و آب و هوای متفاوت کمتر از یک س��اعت 

است.
ائتالف آسمان آبي و كوه هاي سبز

د    ر کنار این زیبایی ها، اماکن بازماند    ه از د    وران باس��تان و پس از اسالم نیز 
حکایت از تاریخ کهن این س��رزمین د    ارد    . یکي از جاذبه هاي چشم نواز این 

استان وجود     رود    خانه هاي خروشان  بش��ار و مهریان و کوه های سر به فلک 
کشید    ه د    نا با پوشش جنگل های بلوط است، به طوری که برخی این منطقه را 
شمال جنوب می نامند    .به جرئت مي توان گفت آبشار یاسوج یکي از زیباترین 
آبشارهاي کشور اس��ت.  این آبش��ار زیبا، د    ر پنج کیلومتری شمال یاسوج 

قرارد    ارد     و د    ارای هوایی مطبوع و آبی خنک و گواراست که ساالنه مسافران 
زیاد    ی را به خصوص د    ر بهار و تابستان پذیراست.

تنگ گنجه ای،  نوازشگر چشمان گرد    شگران
اگر به کهگیلویه و بویراحمد     س��فر مي کنید     حتما به د    ید    ن تنگ گنجه ای 

بروید    . این مکان تفریحی که د    ر 10 کیلومتری ش��مال غربی یاس��وج قرار 
د    ارد     منطقه ای خوش آب و هوا با رود    خانه ای زالل و پوشید    ه از جنگل است 
که  از د    ل کوه های د    نا می جوشد     و نوازشگر چش��مان گرد    شگران د    ر بهار و 

تابستان است.
هم چنین پارک جنگلی یاس��وج که با 80 هکتار وسعت، بزرگ ترین پارک 
جنگلی د    ر جنوب کشور است د    ر شمال ش��هر یاسوج قرار د    ارد     و پوشید    ه از 
د    رختان بلوط، ب��اد    ام کوهی، ارزن، کیکم و بنه می باش��د.تنگ مهریان نیز 
یکي از اماکن د    ید    ني شهر یاسوج است؛ این تنگه که رود    خانه زیبای مهریان 
از آن می گذرد     د    رش��مال ش��هر قرار د    ارد     و آب و هوای مطبوع آن، جان هر 

رهگذری را تازگی می بخشد    . 
برخی پژوهشگران تاریخ باس��تان معتقد    ند  آریو برزن،سرد    ار ایرانی د    ر این 
مکان راه را بر لشکر اسکند    ر مقد    ونی بسته است.  شهری د    ر ۳5کیلومتری 
شمال غربی یاسوج که نام آن برگرفته ازنام سی پهلوان نامی کیخسرو کیانی 
 و کشته ش��د    ن آنان د    ر محلی به نام گرد    نه بیژن د    ر د    ل قله د    ناست. د    ریاچه 
کوه گل که د    ر شمال شرقی شهر سی سخت و د    رحد    ود     هشت کیلومتری آن 
واقع است، همچون نگین آبی انگشتری که اطراف آن گل های زرد    نرگس، 
بنفش��ه و زنبق قرار گرفته تابلویی زیب��ا از هنر آفرید    گار بزرگ اس��ت.این 
د    ریاچه ک��ه د    ر ارتفاعات د    امنه نزد    یک به قله کوه گل د    نا واقع ش��د    ه د    ارای 
جاد    ه د    سترسی آس��فالته تا ارد    وگاه بود    ه و با د    قایقی کوه پیمایی این جاذبه 

زیبای خد    اد    اد    ی قابل رویت است.
منطقه حفاظت شد    ه د    نا که ارزش  محیط  زیستي آن بر هیچ کس پوشید    ه 
نیست د    ر این اس��تان قرار د    ارد    .  این منطقه بیش از 80هزار هکتار وسعت 
د    ارد     و پناهگاه حیات وحش ایران است. سایت گوزن زرد     ایرانی با 17 رأس 

گوزن هم د    ر این منطقه قرار د    ارد    . 

م��وزه زیب��ا و دیدنی ل��وور، ب��ا بی��ش از ۹/5میلیون 
بازدیدکننده در سال، پربازدیدترین موزه جهان است.

بیش از ۳5 ه��زار اثر هنری در هش��ت بخش مختلف 

موزه لوور نگهداری می شود.  این موزه از سال 17۹۳ 
میالدی تا امروز به عنوان »م��وزه عمومی« فعال بوده 
است . تمرکز موزه لوور روی هنر، تاریخ بشر، فرهنگ 

 و آثار بسیاری در این زمینه هاس��ت.در این خصوص
 می توان به لوح حمورابی، تابل��وی بانوی صخره ها و 

تابلوی مونالیزا، اثر لئوناردو داوینچی اشاره کرد.

رمانتیک ترین هتل های دنیا برای تعطیالت

The Louvre موزه لوور

هر چقدر به این استان سفر كنيد، باز هم كم است
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مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به اجرای 
طرح »دادرس« گفت: طرح »دادرس« برای چهارمین سال در 
جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان و با هم��کاری آموزش و 
پرورش اوقات فراغت دانش آموزان را به ش��یوه مطلوب درگیر 

ساخته است.
 محس��ن مومنی، پیرام��ون فعالیت های تابس��تانی جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان اظهار داشت: جمعیت هالل احمر 
اس��تان اصفهان در تابستان س��ال 1395 برای مردم اصفهان 
برنامه های��ی را در نظر گرفته اس��ت که اکثر ای��ن برنامه ها با 
محوریت جوانان اجرا می شود و س��عی شده برای جلب تعداد 
بیش��تری از جوانان به س��مت هالل احمر و کمک های بش��ر 

دوستانه، این فعالیت ها انجام شود.
وی با بیان اینک��ه اصلی ترین فعالیت های برنامه ریزی ش��ده 
در جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان در حوزه دانشجویی 
و دانش آموزی اس��ت، افزود: همچنین در ت��الش بود ه ایم که 
 طالب و حوزویان را نیز ب��رای حضور در فعالیت های جمعیت 
هالل احمر جذب کنیم و برای این دسته از افراد نیز برنامه ریزی 

شده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اشاره به انجام 
طرح »دادرس« که در سال چهارم اجرای خود به سر می برد، 
 گفت:  این طرح در س��ال های گذش��ته در برنامه های امداد و 
پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان بسیار تاثیر مثبت داشته 
اس��ت.هم چنین توانسته تعداد بس��یاری از دانش آموزان را با 
مباحث امدادی و کمک های بشر دوستانه آشنا کند تا در مواقع 

رخداد حادثه نیز به کمک نیروهای هالل احمر بیایند.
وی افزود: ط��رح »دادرس« که مخفف جمل��ه »دانش آموزان 
آماده در روزهای سخت« اس��ت با همکاری آموزش و پرورش 
در حال اجرا بوده و اکنون 14 نفر از دانش آموزان در طول سال 
آموزش دیده اند و مسابقاتی نیز برای آنها پیش بینی شده است.

مومنی پیرامون طرح های فرهنگی در حال اجرا توسط جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان خاطرنشان کرد: طرح های فرهنگی 
بسیاری از طرف جمعیت هالل احمر در حال اجراست که این 
طرح ها و فعالیت ها ش��امل کالس های قرآن، امداد و نجات و 
کمک های اولیه می باشد. اجرای این کالس ها در جذب افراد 
بس��یاری برای جمعیت هالل احمر موثر بوده که در س��طوح 

حضوری و نیمه حضوری تشکیل می گردد.
وی درباره فعالیت کاروان های نیک��وکاری گفت: کاروان های 
 نیکوکاری امس��ال با شعار »ش��وق رویش« فعالیت می کنند.

 قرار بر این شده است که جوانان عضو در جمعیت هالل احمر 
در مناطق محروم حاضر ش��وند و فعالیت های مربوط در این 

زمینه را در قالب این طرح انجام دهند.

مدیرکل می��راث فرهنگی صنایع دس��تی و گردش��گری 
استان اصفهان گفت: روش س��اخت قنات های ایرانی جزو 
تکنیک های مهم آبی در جهان محس��وب می ش��ود و این 

تکنیک ایرانی موجب حیرت جهانیان شد.
فریدون الهیاری ، اظهار کرد: ایران ثبت مجموعه قنات های 
ایرانی را فرصتی ب��رای افزایش ثبت جهان��ی میراث های 
کش��ور در نظر گرفت��ه بود ک��ه خوش��بختانه در اجالس 
 یونس��کو در ترکیه این اتفاق رخ داد و 11 قنات از ایران به 
ثبت جهانی رسیده که سه قنات مون در اردستان، وزوان و 

مزدآباد میمه در استان اصفهان واقع شده اند.
وی افزود: ثبت سلسله قنات های کشور پس از ثبت سلسله 
باغ های ایرانی و سلسله کلیس��اهای کشور، سومین ثبت 
سلسله ای است که خوشبختانه مورد موافقت یونسکو قرار 
گرفت؛ چراکه قنات های ایرانی جزو تکنیک های مهم آبی 
در جهان محس��وب می ش��ود و این تکنیک ایرانی موجب 
حیرت جهانیان شده و بی شک باید قنات ها به ثبت جهانی 

می رسید.
مدیرکل می��راث فرهنگی صنایع دس��تی و گردش��گری 
اس��تان اصفهان تصریح کرد: ارزیابان یونس��کو، تابستان 
س��ال گذش��ته از مجموعه قنات های کش��ور و سه قنات 
اس��تان اصفهان بازدید کردن��د و از آن روز تهیه پرونده و 
 اقدامات ایجاد زیرساخت برای این قنات ها در دستور کار 

میراث فرهنگی قرار گرفت.
الهی��اری اظهار کرد: در اس��تان اصفه��ان در جهت ایجاد 
زیرساخت های گردشگری، سه دفتر پایش در سه شهری 
که قنات ها در آن وجود دارد یعنی، وزوان، میمه و اردستان 
ایجاد ش��د و اطالعات کامل قنات ها بررسی و بروشورها و 

تابلوهای راهنمایی نصب گردید.
وی ادامه داد: قنات مون در اردس��تان یک قنات دو طبقه 
 اس��ت که امکان بازدی��د از پای��اب آن هم وج��ود دارد و

  به همی��ن منظ��ور بازس��ازی ای��ن قنات ها در دس��تور 
کار قرار گرفت و خوش��بختانه ثبت جهان��ی آنها به پایان 

رسیده است.
مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان تاکید کرد: بحث حریم این قنات ها در دستور کار 
قرار دارد تا طبق ضوابط میراثی، حریم این قنات ها رعایت 

و نسبت به ساخت و ساز در این حریم اقدام شود.
الهیاری خاطرنشان کرد: تالش ما این است تا در کمترین 
فرصت، همه امکانات و زیرس��اخت های گردشگری برای 
این قنات ها در نظر گرفته شود تا بازدید کنندگان بتوانند 

راحت تر از این سه قنات بازدید کنند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر:
 اعزام کاروان های نیکوکاری

 به مناطق محروم

ثبت جهانی سه قنات استان؛
حیرت جهان از سازه های 

تاریخی آبی ایرانیان استاندار اصفهان گفت: از نظر دولت، طرح 9 ماده ای احیای حوضه 
آبریز زاینده رود، اصلی ترین و مهم ترین طرح آبی کشور برای این 
حوضه اس��ت و هیچ کس حق ندارد به مصوبات ش��ورای عالی آب 
و ش��ورای هماهنگی مدیریت حوضه  آبریز زاینده رود سر سوزنی 

خدشه وارد کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، جلسه ش��ورای اداری استان با حضور 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان و نمایندگان مردم استان در 
دهمین دوره مجلس شورای اس��المی و مدیران استان، به ریاست 

استاندار اصفهان برگزار شد.
نماینده ولی فقیه و ام��ام جمعه اصفهان در ابتدای جلس��ه با بیان 
حدیث��ی از حض��رت امیرالمومنین عل��ی)ع( اظهار داش��ت: همه 
مسئوالن باید در راستای حل مشکالت مردم قدم بردارند و مسئوالن 
و نمایندگان مجلس، الگوی جامعه در رفتار، کردار و عمل باشند و 
سعی کنند همانگونه که رهبر معظم انقالب تاکید کردند و امامان و 
علمای دینی فرموده اند در خدمت مردم باش��ند و مشکالت آنها را 
برطرف کنند و از فرصت خدمتی که در اختیار آنها قرار گرفته است 

بهترین استفاده را ببرند.
آیت ا... طباطبایی نژاد با اش��اره به اینکه برخ��ی از قوانین موجود، 
نیازمند اصالح اس��ت گف��ت: این گون��ه قوانین نه تنه��ا در جهت 
رفع مش��کالت نیس��ت بلکه برای مردم موانعی را ایجاد می کند و 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی باید تالش کنند که این قوانین 
 را اصالح و مسئوالن اجرایی نیز مش��کالت قانونی را به نمایندگان

 انتقال دهند.
رسول زرگرپور نیز در این جلس��ه اظهار داشت: نمایندگان مجلس 
باید عالوه بر وظایف ذاتی، بازوی قوی، کارآمد و کارسازی برای حل 

مشکالت و مسائل استان باشند.
استاندار اصفهان با بیان اینکه در دور جدید مجلس شورای اسالمی 
می توانیم شاهد فصل جدیدی از همکاری های بین دو قوه در استان 
باشیم، گفت: مدیران و نمایندگان باید در جهت هم افزایی، تعامل و 

همکاری برای توسعه  استان و رفع مشکالت تالش کنند.
وی افزود: خوشبختانه در دور جدید در  مجمع نمایندگان، همکاری 
و همدلی خوبی ایجاد شده است و باید از این فرصت استفاده کرد و 
مدیران نیز باید از ظرفیت و پتانس��یل نمایندگان استفاده کنند و 

فضای همدلی و همراهی را برای حل مشکالت استان ایجاد نمایند.
زرگرپور در خصوص سرمایه گریزی از استان گفت: از ابتدای انقالب 
تاکنون سیاست نظام، بیشتر پرداختن به مناطق محروم بوده است 
و اکثر اعتبارات به این مناط��ق اختصاص یافته ولی آنچنان که باید 
و شاید در این سال ها، این استان ها از محرومیت خارج نشده اند و 
از طرفی اس��تان های برخوردار نیز با استهالک تاسیسات زیربنایی 

مواجه شده اند.
وی افزود: ارائه تسهیالت ویژه به سرمایه گذاران در مناطق محروم 
باعث ش��ده که س��رمایه گذاری در برخی اس��تان های برخوردار، 

کاهش یابد.
اس��تاندار اصفهان یکی از شاخصه های س��رمایه گریزی را نسبت 
 منابع به مصارف بانک ها عنوان کرد و گفت: در سال 9۲ این نسبت 
5۸ درصد بود که خوشبختانه در حال حاضر به ۸5 درصد رسیده که 

نشان دهنده رشد سرمایه گذاری در استان است.
زرگرپور با بیان اینکه اصفهان جزو اس��تان های مح��روم از بودجه 
 دولتی است، گفت: استان های برخوردار باید از بودجه  غیرمستقیم

 استفاده کنند و نوع اعتبارات در این استان ها با هم متفاوت است.
وی افزود: مش��کالت اس��تان تنها با حرف زدن و گالیه کردن حل 
نخواهد شد بلکه باید با تدبیر درس��ت و ارائه راهکارها، مشکالت را 

برطرف کنیم.
زرگرپور در ادامه به بیان مشکالت آب پرداخت و گفت: از نظر دولت 
طرح 9 ماده ای احیای حوضه آبریز زاین��ده رود اصلی ترین و مهم 
ترین طرح برای احیای این حوضه است و این طرح با اولویت ترین 

برنامه  آبی کشور است.
وی اضافه ک��رد: معاون اول رییس جمهور در آخرین جلس��ه اعالم 
کرد که هیچ کس حق ندارد به مصوبات ش��ورای عالی آب و شورای 
هماهنگی مدیریت حوضه آبریز زاینده رود سرسوزنی خدشه وارد 

کنند.
 اس��تاندار اصفهان با اش��اره ب��ه اینک��ه در یک��ی از بندهایی طرح

 9 ماده ای عنوان شده است مادامی که سهم استان های مختلف از 
منابع آب زاینده رود مشخص نشده، هرگونه بارگذاری جدید ممنوع 

است، افزود:  در حال حاضر تخصیص استان ها مشخص شده است.
رس��ول زرگرپور افزود: حقابه های حوضه آبریز مش��خص ش��ده و 
براس��اس اقدام بزرگی که از لحاظ فنی و مهندسی صورت گرفته تا 
پایان ش��هریور ماه، تخصیص روس��تاها نیز به طور کامل مشخص 

خواهد شد و اجازه نخواهیم داد یک قطره از حق مردم اصفهان توسط 
دیگران برداشت شود.

 وی با تاکید بر اینکه باید ثانیه به ثانیه مس��ائل رودخانه زاینده رود 
رصد شود، گفت:  مسئوالن و نمایندگان اس��تان باید در پیگیری و 

انتقال اطالعات به مردم هماهنگ باشند.
 اس��تاندار اصفهان با بیان اینکه انتظار اس��ت نماین��دگان مجلس

 لحظه به لحظه مدیریت اس��تان را در حل مسائل آب کمک کنند، 
تاکید کرد: نمایندگان اس��تان باید در موضوع حل مشکالت آب با 

مدیران استان هماهنگ، همراه و همسو باشند.
زرگرپور با اشاره به اینکه مهم ترین مشکالت حوضه آبریززاینده رود 
مسائل امنیتی و سیاسی است، گفت:  همه باید دست در دست هم 
دهند تا طرح 9 ماده ای احیای حوضه آبریز زاینده رود به انجام برسد 

و همه پیگیری ها نیز در این چارچوب صورت گیرد.
  رییس مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان نیز در این جلسه گفت:

 با توجه به اینکه نمایندگان مجلس می توانند یک بازوی قوی برای 
مدیریت استان در حل مشکالت باشند و در حال حاضر نیز همراهی  و 
همدلی خوبی بین نمایندگان وجود دارد، باید از این فرصت ارزشمند 

بیشترین استفاده را داشته باشیم.
موس��وی الرگانی با بیان اینکه نباید فضای استان را سیاسی کنیم، 
گفت: اصفهان نیاز به کار و تالش دارد و باید از مواضع حزبی و گروهی 
فاصله بگیریم و همه تالش  ما در جهت خدمت رسانی به مردم باشد.

وی با تقدی��ر از اس��تاندار اصفهان ک��ه در مدت حضور در س��مت 
اس��تانداری همواره اعتدال را رعایت کرده اس��ت، گفت: اس��تاندار 
اصفهان سعی کرده که با اشرافی که بر مسائل استان دارد، مشکالت 
را به بهترین شکل حل کند و باید در این راستا با کمک نمایندگان 

استان تالش بیشتری صورت گیرد.
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 معاون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان گفت:
 در ح��ال حاض��ر ی��ک میلی��ون درخت در ش��هر 
اصفهان در آستانه مسمومیت ناش��ی از گرد و غبار 

و آالینده های موجود در هوای اصفهان قرار دارد.
احمدرضا مصور با اشاره به اینکه خشکسالی و بحران 
کم آبی در استان اصفهان و به ویژه در شهر اصفهان 
تاثیر بس��زایی روی فضای س��بز و محیط زیس��ت 
گذاشته است، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم 
 که در حال حاضر فضای س��بز شهرداری اصفهان با 
دو س��وم آب مورد نیاز آبیاری می ش��ود که این امر 
موجب شده است تنش هایی را برای درختان و فضای 

سبز داشته باشیم.
جذب اکسیژن درختان استان، به مخاطره 

افتاده است
 وی با بیان اینک��ه آلودگی هوا، ش��دت آالینده ها و

گرد و غبار ب��ه معضالت و چالش های فضای س��بز 
اصفه��ان دام��ن زده و روزنه های جذب اکس��یژن 
درختان را ب��ه مخاطره انداخته اس��ت، اف��زود: در 
این راس��تا ش��هرداری برای حل معضالت موجود، 

راهکارهایی را نیز در دستور کار قرار داده است.

معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان نظارت 
بیش��تر روی عرصه ه��ای فض��ای س��بز را از جمله 
ماموریت ه��ای س��ازمان پارک ه��ا و فضای س��بز 
ش��هرداری اصفهان برای کاهش تنش های موجود 
در فضای س��بز دانست و ابراز داش��ت: در این راستا 
ش��هرداری، اس��تانداری، فرمانداری و سازمان های 

وابسته به آب نیز حمایت هایی را داشته اند.
وی افزایش آبرسانی به جاهایی که با تنش شدید آبی 
درگیر هس��تند را در اولویت فعالیت های شهرداری 
اعالم کرد و گفت: کمیته های نظارتی برای جلوگیری 
از هدر رفت و اس��راف آب در جاهایی که دچار تنش 
آبی هستند نیز در معاونت خدمات شهری شهرداری 

اصفهان تشکیل شده است.
مصور در ادامه با اش��اره ب��ه اینکه در ح��ال حاضر 
یک میلی��ون درخت در ش��هر اصفهان در آس��تانه 
مسمومیت ناشی از گرد و غبار و آالینده های موجود 
در هوای اصفهان قرار دارند، اظهار داشت: البته این 
مسمومیت نه تنها برای درختان بلکه برای گل ها و 
درختچه ها نیز صدق می کند.وی تصریح کرد: باید 
توجه داشته باشیم که با توجه به میزان گرمی هوا و 

میزان آالینده ها، اگر شرایط فعلی ادامه داشته باشد 
در مرداد ماه با تنش های جدی مواجه خواهیم بود.

۹۰ حلقه چاه خشک شد
 معاون خدمات شهری ش��هرداری اصفهان در ادامه 
با اش��اره به اینکه در حال حاضر 9۰ حلقه چاه آبی 
که توس��ط آنها فضای س��بز ش��هر اصفهان آبیاری 
می ش��ده خش��کیده اس��ت، اضافه کرد: باید توجه 
داشته باش��یم که چاه های ش��هر اصفهان به لحاظ 
 اقلیمی و ژئوفیزیک خاک، متاثر از رودخانه است و با 

خشک شدن رودخانه آب خود را از دست می دهند.
وی گفت: آنچه از دست مسئوالن در خصوص تامین 
آب بر می آمده انجام شده است و از این پس باید به 

تفضل الهی امیدوار باشیم.
مصور همچنین به اج��رای طرح ح��ذف چمن در 
شهر اصفهان اش��اره کرد و بیان داشت: این طرح در 
خصوص فضاهایی اجرایی می ش��ود که چمن آنها 
دچار آسیب شده و از این پس یا چمن مقاوم به گرما 
در اصفهان کاشته می شود و یا در برخی از مناطق که 
دچار تنش آبی هستند به جای چمن، کاشت درخت 

و گل جایگزین می شود.

معاون س��المت اداره کل دامپزش��کی اس��تان 
اصفهان گفت: استان اصفهان از کانون بیماری 

لمپی اسکین )شبه آبله گاوی( پاک است.
محمد کش��تکار اظهار داش��ت: بیماری لمپی 
اس��کین یکی از بیم��اری های مهم ویروس��ی 
 نوپدید اس��ت ک��ه از طریق نی��ش مگس های 

خون خوار، انتقال پیدا می کند.
وی بیان داش��ت: دامداران به منظور پیشگیری 
از ای��ن بیم��اری، بای��د الزام��ات بهداش��تی - 
قرنطین��ه ای دامپزش��کی را رعای��ت و عالوه بر 

سمپاشی دامداری های خود، نس��بت به انجام 
واکسیناسیون به موقع دام ها اقدام کنند.

معاون س��المت اداره کل دامپزش��کی اس��تان 
اصفه��ان اف��زود: در س��ال گذش��ته در هفت 
شهرس��تان از ۲3 شهرستان اس��تان اصفهان، 
1۶ کانون بیماری لمپی اس��کین مشاهده شد 
که با اقدام به موقع و س��ریع در ای��ام تعطیلی و 
ماه مبارک رمض��ان دام ه��ای در معرض خطر 
را علیه بیماری واکس��ینه کردند و این بیماری 

کنترل شد.
وی بی��ان داش��ت: ط��ی طرح��ی امس��ال 
واکسیناس��یون ۲۰ ه��زار و 543 رأس دام را 
خصوص��ا مناطق و شهرس��تان هایی که س��ال 
گذشته در آنها بیماری مش��اهده شد، از تاریخ 
دوم اردیبهش��ت الی 3۰ خرداد م��اه و به مدت 
45 روز، در دستور کار خود قرار دادیم و با انجام 
واکسیناس��یون ب��ه موقع هیچ کان��ون بیماری 

مشاهده نشد.
کشتکار تاکید کرد: تزریق واکسن علیه بیماری 
لمپی اسکین، هیچ تداخل ایمنی با تب برفکی 

ایجاد نمی کن��د و دامداران ب��ا اطمینان خاطر 
نس��بت به واکسیناس��یون دام های خود اقدام 

می کنند.
وی اف��زود: بیماری ویروس��ی لمپی اس��کین 
)ش��به آبله گاوی( عالیمی همچون تب شدید، 
تاول های پوستی سرتاسری، تورم اندام حرکتی 
قدامیف زخم و آبریزش چشم و بینی، مشکالت 
تنفسی، کاهش شیر و سقط جنین و... در گاو و 
 گوساله ایجاد می کند که باعث ضرر به گاوداران

می شود.
معاون س��المت اداره کل دامپزش��کی اس��تان 
اصفهان ادامه داد: تامین واکسن و انجام عملیات 
واکسیناس��یون این بیماری به ص��ورت رایگان 
صورت گرف��ت و برای اط��الع رس��انی بهتر به 
دام��داران منطق��ه از فرمانداری، بخش��داری، 
دهیاری ها و ش��وراهای اسالمی ش��هر و روستا 
کمک گرفته ش��ده اس��ت و ب��ا هماهنگی های 
صورت گرفته کالس های آموزشی- ترویجی نیز 
برای بهره برداران برگزار و اطالعیه و بروشورهای 

آموزشی بین دامداران توزیع شد.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:
یک میلیون درخت، در آستانه مسمومیت قرار دارد

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان:
اصفهان از کانون بیماری لمپی اسکین پاک است

استاندار اصفهان در جلسه شورای اداری استان:

مهم ترین مشکالت حوضه آبریز زاینده رود، 
مسائل امنیتی  و سیاسی است

رییس شورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: به اعتقاد ما س��ه عامل مهم 
ریزگردها، خشکی زاینده رود، خشکی گاوخونی و مسائل انسان ساز از جمله 
کوره های گچ، از عوامل مهم حضور ریزگردها بر فراز استان اصفهان است که 

در این خصوص تذکرات متعددی داده شده است.

رضا امینی در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان با گرامیداشت روز 
پهلوانی، اظهار کرد: بمب گذاری در فرانس��ه که قلب اروپا نامیده می شود، 
نشان از ناامن شدن جهان دارد و کودتای نظامی ترکیه، نشان مي دهد کشور 

ما امنیت باالیی دارد و باید ممنون ارگان های امنیتی بود.
وی به قانون مالیات های مستقیم که ذیل ماده ۶4 ساختمان قرار دارد اشاره 
کرد و افزود: به نمایندگان استان اعتراض خود را در خصوص افزایش ساالنه 
 ۲۰ درصدی اظهار کرده ایم؛ چ��را که این قانون موج��ب نامنظمی اعداد و

 ارقام ارگان ها و مردم و چند برابر شدن قیمت ها مي شود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد: برخی از موسسات مالی به اخذ 
سپرده های مردم اقدام می کنند و متاسفانه نمی توانند اداره مالی انجام دهند 
و به زمین می خورند و بعد از آن سپرده ها را به سختی به مردم بر می گردانند. 
تکرار این واقعه تلخ در اثر نظارت ایجاد می شود و نبود نظارت بر موسسات، 
باعث به هم ریختگی اوضاع اجتماعی ش��ده و اقتصاد و رکود را با مشکالت 
بیش��تری مواجه می کند.امینی به بحث ریزگردها اشاره کرد و افزود: هواي 
اصفهان به لحاظ وجود ذرات معلق برای عموم مردم آلوده است و به اعتقاد 
ما سه عامل مهم ریزگردها، خشکی زاینده رود، خشکی گاوخونی و مسائل 
انس��ان س��از از جمله کوره های گچ، از عوامل مهم حضور ریزگردها بر فراز 

استان اصفهان است که در این خصوص تذکرات متعددی داده شده است.
 رییس شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: مالچ پاشی، طاق کاری 
و استفاده از ذرات نانو سه عاملی است که می توان در تثبیت ریزگردها از آ ها 
اس��تفاده کرد. برای این کار باید معاونت فناوری ریاست جمهوری در بحث 

تثبیت ریزگردها با استفاده از فناوری های نوین اقدام کند.

جشن »اصفهان شاد« با حضور رامبد جوان، جناب خان و تعدادی از کمدین های کشوری برگزار ش��د. در این برنامه که با مجری گری محمود شهریاری و 
اجرای رامبد جوان، جناب خان، رضا شفیعی جم برگزار شد مردم و مسئوالن اصفهان حضور داشتند. 

امیني:

جناب خان در اصفهان شادخشکی زاینده رود، گاوخونی و کوره های گچ عامل ایجاد ریزگرد است
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آربلوا در آستانه حضور در میالن

رائول:

بیل ارزش های رئال را درک می کند

رسانه های ایتالیایی از توافق آلوارو آربلوا با باشگاه میالن خبر دادند.
آربلوا که در پایان فصل گذش��ته از رئال مادرید جدا ش��ده بود، به 
دنبال تیم جدیدی بود که در 33 سالگی، فوتبالش را در آن ادامه 

دهد. 
حال مدیاس��ت مدعی ش��د که آربلوا با میالن به توافق رس��یده و 

قراردادی یک ساله با بند تمدید یک ساله به امضا رسانده است.
 آربلوا از محصوالت آکادمی رئال مادرید اس��ت که سال 2007 به 
لیورپول منتقل ش��د. او س��ال 2009 به رئال مادرید بازگشت و تا 

پایان فصل گذشته در این تیم توپ زد.

رائول گونزالس،  اسطوره باشگاه رئال مادرید مدعی شد که گرت بیل 
از کلیدی ترین بازیکنان باش��گاه اس��ت و به خوبی ارزش ها را درک 

کرده است.
بیل سال 2013 از تاتنهام به رئال مادرید پیوست و تا به حال 2 قهرمانی 
چمپیونزلیگ،  قهرمانی در جام باشگاه های جهان، سوپرکاپ اروپا و کوپا 
دل ری را تجربه کرده است. رائول به تمجید از عملکرد ستاره 26 ساله 

رئال پرداخت و گفت که آینده درخشانی برای او می بیند.
  وی  گفت: گرت بی��ل، گل های مهمی ب��رای رئال به ثمر رس��انده و 
به خوبی ارزش های باش��گاه را درک کرده اس��ت. وقتی بازی می کند 
به نظر راحت تر است. قدرت بدنی و ش��وت زنی اش فوق العاده است. 

کیفیت های باالیی دارد که می تواند به رئال کمک زیادی کند.
بیل فصل گذشته در 31 بازی برای رئال 19 گل به ثمر رساند.
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لیگ برتر

فضای مجازیقاب روز

مراس��م خداحافظی ج��واد نکونام از 
فوتبال، در بهش��ت الرض��ا)ع( واقع 
 در خیاب��ان ش��هید کاش��انی برگزار 
ش��د. نکون��ام ترجی��ح داد مراس��م 
خداحافظ��ی اش را در بین کودکان 
 معل��ول و بی سرپرس��ت موسس��ه 

بهشت الرضا)ع( برگزارکند. 
بچه های��ی که اکثرش��ان ش��رایط 
جس��مانی س��ختی داش��تند ام��ا 
ب��ه نظ��ر م��ی رس��ید از حض��ور 
 در ای��ن موسس��ه کام��ال راض��ی 

هستند.

 اوضاع ترکیه، جمعه ش��ب ناگهان کامال 
نظامی شد و ارتش��ی ها با کودتایی اعالم 
کردند کشور را در دس��ت گرفته اند! این 
ماجرا با حمله تانک ها به خیابان ها همراه 
بود و خبرهای عجیبی که همراه با شایعاتی 
عجیب تر به گ��وش می رس��ید.کودتای 
ارتش��ی ها البته چن��دان پابرج��ا نماند و 
نیروهای امنیتی خیلی زود، کنترل را در 

دست گرفتند.
در تصویر  روبرو رامین رضاییان را مشاهده 
می کنید که پس از آرام ش��دن اوضاع، با 
تانکی ک��ه در خیابان باقی مانده س��لفی 

گرفته است.

سلفی رامین رضاییان با تانک!خداحافظی نکونام  در بهشت

ه��ادی عقیلی که در لیس��ت مازاد باش��گاه 
س��پاهان قرار گرفته بود، هن��وز تکلیفش را با 

این باشگاه روشن نکرده اس��ت. با آنکه یکسال 
از قرارداد او  با س��پاهان باقی مانده اما هنوز برای 
فس��خ قراردادش توافق نکرده اس��ت. عقیلی اخیرا 

 در مصاحب��ه ای علی��ه مدی��ران باش��گاه و البته
 عب��دا...  ویس��ی ح��رف های��ی زده  ب��ود.
مدیرعامل باش��گاه س��پاهان ک��ه قبال گفته 
 بود این ماجرا را از طریق مراجع قانونی حل 
می کند، حاال به دنبال حل توافقی این مشکل 
 اس��ت. اصغر باقریان درباره وضعیت عقیلی
 می گوید: خدا شاهد اس��ت که ما همیشه 
س��عی م��ی کنی��م در فوتب��ال احترام 
 همدیگ��ر را نگ��ه داریم. ای��ن دوره ها 
می آی��د و م��ی رود. ه��ادی عقیلی 
یک اس��م بزرگ در فوتبال ایران 
است و ما دوست نداریم خدشه 
ای ب��ه س��ابقه عقیل��ی در 
 فوتب��ال ایران وارد ش��ود. او

 ادام��ه م��ی ده��د: م��ن فک��ر می 
کنم باید آس��تانه تحملم��ان راباال 
ببریم. ب��رای ما حف��ظ حرمت 

اس��ت. واج��ب   اف��راد 
 اگر قرار است به هر 

دلیلی جدایی صورت گیرد، می خواهیم 
بر اس��اس توافق طرفین باش��د. 

دالیل عقیل��ی محترم اس��ت اما 
ما م��ی خواهیم او در کم��ال صلح و 

 آرامش به باش��گاه بیاید و مش��کلش را 
ح��ل کنیم. ب��ه ه��ر ح��ال چرخه 

فوتب��ال همچن��ان م��ی چرخ��د 
ب��ه  بعده��ا عقیل��ی  و ش��اید 
 س��رمربی گ��ری س��پاهان ه��م
پای��ان در  باقری��ان   برس��د. 

 می افزاید: ما دنبال این هس��تیم 
ک��ه بتوانیم ب��ا آرام��ش موضوع 
را ح��ل کنی��م و از عقیل��ی نیز 

 دع��وت ب��ه صل��ح و آرام��ش
 م��ی کنی��م ام��ا اگر نش��د، 
اج��ازه م��ی دهی��م قانون 

 فوتب��ال تصمی��م بگی��رد. 
 حل مش��کل از طریق قانون 

هم چی��ز بدی نیس��ت. یک 
راهکار اس��ت. با این حال 

عقیلی برای ما محترم 
اس��ت و بس��ی��ار 

دوس������تش 
داریم.

باقریان: 

شاید هادی سرمربی سپاهان شود!
س��رمربی جدید آبی ه��ای تهران ک��ه تیمش را ب��رای حضور در 
شانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر آماده می کند تفکرات چهل 
ساله حاکم بر این تیم را کنار گذاش��ته و انقالبی را در عرصه فنی 
به وجود آورده است.اس��تقالل به طور کلی ت��ا پیش از منصوریان 
» منهای روزهایی که مربیانی چون کخ داش��ت« همیشه سبک 
تمریناتش و حتی جایگاه نشستن مربی اش  روی نیمکت رختکن 
متاثر از رایکوف بود اما منصوریان جوان در این زمینه انقالبی سفید 
در استقالل به پا کرده است. ریکاوری با آب یخ در بشکه ها اگر چه 
به شکل بدی روی سایت باشگاه استقالل بازتاب پیدا کرد اما مدرن 
است و به روز. نصب جی پی اس ها روی پیراهن بازیکنان هم اتفاقی 
نو در این باشگاه محسوب می شود که میزان دوندگی، کات توپ، 
پاس صحیح و گل را هم به بازیکنان و هم به مربیان ارائه می دهد. 
منصوریان در واقع پایانی بود بر نوع تفکرات رایکوف که ریش��ه در 
چهل سال قبل داشت و البته که نظم و نظام فوق العاده ای داشت 

که چهار دهه بر استقالل سایه افکنده بود.
 حاال منصوری��ان تمرینات تیم��ش را با هل��ی کوپترفیلمبرداری 
 می کند و از باال هم تیمش را دید می زند ت��ا ولع زیادی در میان 

هواداران و کارشناسان برای دیدن بازی های تیم او ایجاد شود.
حاال همه می خواهند نتایج این تحول و انقالب را ببینند و آثار آن را 
در استقالل مدرن رصد کنند. صبر می کنیم تا عملکرد این روش 
جدید را در این تیم ببینیم، روش و س��بکی که خیلی ها معتقدند 
منصوریان در کنار کی روش آن را فرا گرفته و در حال پیاده سازی 
در استقاللی است که می تواند سازنده اسکلت تیم ملی باشد و به 

فوتبال ملی ایران هم در کنار پرسپولیس کمک کند.

  ماجرای بازگش��ت مهدی طارمی به پرسپولیس این روزها 
دوباره داغ شده است. هر روز نقل قول های متفاوت و ضد و 
نقیضی شنیده می شود. یک نفر از بازگشت طارمی صحبت 
می کن��د و دیگری از بی پایه و اس��اس ب��ودن این حرف ها 
سخن می گوید اما اصل ماجرا چیس��ت؟ اصل ماجرا از این 
قرار است که مهدی طارمی واقعا می خواهد به پرسپولیس 
 برگردد. او خسته شده است. ریزه اس��پور جایی نبوده که او

 می خواس��ته به آن بپیوندد. ریزه اس��پور در آن منطقه ای 
نیس��ت که مهدی تصور می کرد. استادیوم خانگی آنها تنها 
5000 هزار نفر گنجایش دارد و ای��ن برای بازیکنی که مزه 
تشویق ش��دن توس��ط نزدیک به 100  هزار نفر  را چشیده 
 است؛ سخت و کمی غیر قابل هضم است. از طرفی مشکالت و

 ن��ا امنی های اخی��ر را هم ب��ه دالیل مه��دی طارمی برای 
بازگشت اضافه کنید. حال این س��وال به وجود می آید که 
اصال راهی برای بازگشت او به پرسپولیس وجود دارد؟جواب 
مثبت اس��ت. بله. مهدی هنوز هم می تواند به پرسپولیس 
برگ��ردد. او با حاض��ر نش��دن در اردوی ریزه اس��پور پالس 
هایی را فرس��تاده اس��ت. قرارداد او هم به نحوی اس��ت که 
در صورت به وجود آمدن اتفاق��ات غیر مترقبه مانند همین 
 کودتا، او می تواند با در نظر گرفتن ش��رایطی از ریزه اسپور

 جدا ش��ود. اما بحث اصلی اینجاس��ت که پرسپولیس هنوز 
 تمایلی برای برگرداندن این بازیکن از خود نشان نداده است.

 مشخص نیست مسئوالن باش��گاه تمایلی به انجام  این کار 
ندارند یا برانکو دیگر قید طارمی را زده است!

خداحافظی منصوریان
 با تفکرات 40 ساله

کودتای ترکیه، باعث بازگشت 
طارمی به پرسپولیس؟!

مورینیو تصمیمی برای واگذاری 
فالینی و  بلیند ندارد

وقتی المپیک برای دولتمردان اهمیت ندارد؛

حمایتی که رنگ باخت
آقای خاص تصمی��م ندارد برای فصل جدید س��تاره های هلندی و بلژیکی 

تیمش را واگذار کند.
در چند روز گذشته گزارش هایی منتشر شد مبنی بر این که مروان فالینی 
و دالی بلیند توسط منچستریونایتد به تیم های دیگر واگذار خواهند شد، اما 

اکنون خبرهایی به گوش می رسد که آنچه گفته شده را رد می کند.
روزنامه دیلی میل در این مورد گزارش ک��رد؛  ژوزه مورینیو معروف به آقای 
خاص، به هیچ وجه تصمیم ندارد این دو بازیکن خارجی را از دس��ت بدهد.

مطابق این گزارش مورینیو به اطالع این دو بازیکن رسانده است که  باید بیش 
از پیش تالش کنند تا در ترکیب اصلی قرارگیرند.

17 خرداد ماه بود که اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 
 جلسه ای را با مسئوالن رزش کشور و المپین های ایران برگزار کرد. 
 در این جلس��ه کیومرث هاش��می، ریی��س کمیته مل��ی المپیک 
5 درخواست داش��ت که در تاریخ اول تیرماه مورد موافقت معاون 

اول رییس جمهور قرار گرفت.
 اگر چ��ه جهانگی��ری دس��تورات الزم مبن��ی بر عملیاتی ش��دن

 5 درخواس��ت رییس کمیته مل��ی المپیک مبنی ب��ر حمایت از 
 کاروان اعزامی ایران ،» امام رضا )ع(« ، به بازی های المپیک ریو را

 صادر کرد، ام��ا هنوز هیچ خب��ری از عملیاتی ش��دن برنامه های 
جهانگیری نیست.

نخس��تین گروه از کاروان ایران که ش��امل کادر سرپرستی است، 
قرار است 31 تیرماه راهی المپیک ریو شود، این در حالی است که 
هیچ کدام از وعده های معاون اول رییس جمهوری در این خصوص 

تحقق پیدا نکرده است.
المپیک غیر از اینکه رویدادی ورزشی به شمار می رود، واقعه بزرگی 
است به گونه ای که همه قدرت های بزرگ جهان در تالش هستند 
از این طریق برتری خ��ود را به رخ جهانیان بِکش��ند و چه چیزی 
بهتر از اینکه در چنین میدانی ش��اهد ب��اال رفتن پرچم جمهوری 
اسالمی ایران باشیم، اما همچنان دغدغه بسیاری از فدراسیون ها 

و ورزشکاران مسائل مالی است که حل نشده باقی مانده است.
 بس��یاری از ورزش��کاران ب��ا مصاحبه ه��ای خ��ود به ای��ن نکته

 اش��اره کرده اند ک��ه پرداخت پ��اداش و حقوقش��ان قطع��ا تاثیر 
بس��زایی در نتای��ج  آنه��ا  در المپیک خواهد داش��ت، ام��ا به نظر 
 می رس��د تنها چیزی که در ح��ال حاضر اهمیت ن��دارد، المپیک

 است.
نخستین گروه از کاروان ورزش��کاران 7 مرداد راهی ریو می شود، 
 اما ورزش��کاران همچنان منتظ��ر پرداخت پاداش ها هس��تند که

 به نظر می رسد قبل از المپیک محقق نخواهد شد. 
چرا که مسئوالن وزارت ورزش اعالم کردند پرداخت پاداش سال 

94 ورزشکاران بعد از المپیک ریو پرداخت می شود. 
همچنی��ن در حالی ک��ه جهانگی��ری ب��ا پرداخ��ت 10 میلیارد 
ب��رای ش��ارژ کادر فن��ی تیم های مل��ی موافق��ت کرده ب��ود، اما 
 هن��وز این پ��ول ب��ه کمیت��ه مل��ی المپیک داده نش��ده اس��ت. 
به نظر می رس��د که این وعده معاون اول دولت نیز تنها کارکردی 

تبلیغاتی داشته و قرار نیست اجرایی شود. 
در حال��ی ک��ه ش��خص ریی��س جمه��ور همیش��ه از ورزش 
ب��ه عن��وان ح��وزه ای کلی��دی و تاثیرگ��ذار ی��اد می کن��د 
ام��ا در آس��تانه مهم تری��ن روی��داد ورزش��ی جه��ان هی��چ 
 حمایت��ی از ورزش و ورزش��کاران ص��ورت نگرفت��ه اس��ت. 
وعده های��ی که هیچ ک��دام تحق��ق نیافتن��د. این ام��ر بی تردید 
 تاثیرات نامطل��وب خود را ب��ر روی نتای��ج کاروان ای��ران در ریو 

خواهد گذاشت.

در حاشیه فوتبال جهان

مروارید سیاه به منچستر می آید

لینه کر: 

کانته در چلسی بسیار تاثیرگذار 
خواهد بود

روزنامه سان انگلیس مدعی شد که ستاره فرانسوی یووه با قراردادی 3 ساله 
تا آخر هفته به من یونایتد می پیوندد.

 درحالی که مسئوالن باش��گاه یووه برای جدایی پل پوگبا چراغ سبز نشان 
داده بودند در تازه ترین خبرها، رس��انه های انگلیس خبر دادند که مروارید 

سیاه تا آخر هفته به منچستر یونایتد می پیوندد.
روزنامه س��ان انگلیس خبر داد: باشگاه منچس��تر یونایتد در آستانه بستن 
قرارداد با پل پوگبا مهاجم فرانسوی بیانکونری است. مبلغ این انتقال 105 

میلیون پوند خواهد بود.
این روزنامه در ادامه عنوان کرد:  انتظار می رود مذاکرات  باش��گاه  و  رایوال، 
وکیل پوگبا تا آخر هفته طول بکش��د. پوگبا قرار است با قراردادی 3 ساله و 

حقوق هفتگی 202 هزار پوند به شیاطین سرخ بپیوندد.

 گری لینه کر، مهاجم سابق لسترسیتی و تیم ملی انگلیس معتقد است که
 ان گولو کانته خرید بسیار خوبی برای چلسی خواهد بود.

هافبک فرانسوی فصل گذشته به لسترسیتی پیوست و با عملکرد بسیار خوبی 
که داشت، خیلی سریع به یکی از کلیدی ترین مهره های تیمش تبدیل شد. 
او مورد توجه باشگاه هایی نظیر رئال مادرید، چلسی و یوونتوس است ولی به 
نظر می رسد به چلسی بیش از دیگر تیم ها نزدیک باشد. حال  لینه کر مدعی 

شده است که او می تواند خرید بسیار خوبی برای چلسی باشد.
 مهاجم سابق لسترسیتی در توییترش نوش��ت:» به نظر می رسد کانته در 
حال پیوستن به تیم کونته باشد. برایش بهترین ها را آرزو دارم و از او به خاطر 
بازی هایش متش��کرم. او دلیل اصلی قهرمانی لس��تر در لیگ برتر بود و در 

چلسی تاثیر بسیار بزرگی خواهد گذاشت«.
گفته می شود رقم فس��خ قرارداد کانته 20 میلیون پوند است که چلسی به 

سادگی آن را خواهد پرداخت.

تنها چند روز تا آغاز معتبرترین رقابت ورزشی جهان با 
نام المپیک، زمان باقی است و باز هم کشتی به عنوان 
چش��م و چراغ ورزش ایران در کانون توجه قرار دارد تا 
بار دیگر با کس��ب افتخار باعث س��رافرازی میلیون ها 

ایرانی در سراسر جهان شود. 
نگاهی به مجموع 60 مدالی که ایران در 16 دوره المپیک 
 کسب کرده است نشان می دهد کشتی با ۸ مدال طال، 
13 نق��ره و 17 برنز به تنهای��ی 3۸ مدال از این تعداد 
را از آن خ��ود ک��رده و مقتدرانه بر س��کوی نخس��ت 
افتخارآفرین��ی ورزش ای��ران در معتبرتری��ن آوردگاه 

ورزشی جهان قرار گرفته است.
  در فاصل��ه  باقی مانده ب��ه  المپیک 2016 ریو باز هم 
شانه های ورزش اول ایران زیر بار مسئولیت بزرگی به نام 
مدال آوری سنگینی می کند؛ ماموریتی که محیطی آرام 
و به دور از هرگونه حاشیه در کنار همدلی و همبستگی 
 م��ردم، مس��ئوالن و اهال��ی کش��تی و ورزش ایران را 
می طلب��د. طبیعی اس��ت در ورزش پرافتخاری چون 
کشتی نیز انواع و اقسام نظرات و ایده ها از سوی اهالی 
آن وجود داشته باشد و هرگاه گروهی در راس امور قرار 
گرفت همواره گروهی دیگر که  خارج از گود مشکالت 
و مسائل اس��ت خود را برتر و دلس��وزتر از سکانداران 
فدراس��یون بداند اما قطعا در ح��ال حاضر هیچ فردی 
بی��ش از خ��ادم و بنا خواهان موفقیت هر چه بیش��تر 

کشتی ایران در المپیک نیست.
به تصمیم محمد بنا در انتخاب ملی پوش�ان 

المپیکی احترام بگذاریم
 جمعه  س��رانجام پس از ماه ها تمرین و مسابقه اسامی

6 نماین��ده کش��تی فرنگ��ی برای حض��ور در المپیک 
 ریو اعالم ش��د که طبیعتا انتخ��اب محمد بنا به مذاق 
برخ��ی ها خ��وش نیام��ده و برخ��ی کش��تی گیران 
 نی��ز ای��ن حق را ب��رای خ��ود محفوظ م��ی دانند که

 ای کاش حداق��ل یک بار هم که ش��ده این فرصت را 
پیدا می کردند با ش��خص مورد نظر سرمربی تیم ملی 
سرش��اخ شوند تا مش��خص ش��ود فرد برتر چه کسی 
اس��ت اما در نهایت درس��ت یا غلط هر چه که هست 
محم��د بنا تصمیمش را گرفته و 6 نفر مورد نظرش را 
 ب��رای پیکار با برترین های جهان انتخاب کرده اس��ت. 
 در چنی��ن ش��رایطی که مه��م ترین اص��ل، موفقیت

کشتی گیران ایران در المپیک و به بار نشستن زحمات 
چندس��اله شان اس��ت ،انتقاد کردن و پرداختن به این 
حواشی فایده ای نخواهد داشت و باعث لطمه خوردن 

تیم ملی می شود.
بنابراین باید به تصمیم محمد بنا در اعالم لیست نفرات 
اعزامی به المپیک احترام گذاش��ت و برای او و تیمش 
در ای��ن رقابت ها آرزوی موفقیت کرد. اگر انتقادی هم 
وجود دارد باید این بحث ها را به پس از المپیک موکول 
کرد؛ چرا ک��ه در این زمان کوتاه ت��ا المپیک دیگر نه 
 فرصت تغییر دادن ترکیب وجود دارد و نه مجالی برای

مجادله.
کشتی آزاد پایبندتر به فرآیند انتخابی تیم 

ملی
در س��وی دیگر هم رس��ول خادم س��رمربی تیم ملی 
کش��تی آزاد به جمع بندی نهایی رس��ید و روز جمعه 
اس��امی 6 آزادکار ای��ران در المپیک را پس از جلس��ه 
ش��ورای فنی کشتی آزاد که به ریاست سجادی معاون 

وزیر ورزش و جوانان برگزار شد، اعالم کرد.
از می��ان ای��ن 6 کش��تی گی��ر میثم نصیری، حس��ن 
یزدانی، علیرض��ا کریمی و کمیل قاس��می با پیروزی 
 در رقاب��ت انتخابی تیم ملی جواز حضور در المپیک را 
به دست آوردند.حسن رحیمی نیز برای انتخاب شدن 
جای هی��چ حرف و حدیثی را باقی نگذاش��ت چرا که 

اختالف فاحشی با نفرات پایین تر از خود دارد.
در وزن 97 کیلوگ��رم نی��ز رض��ا یزدان��ی در آس��تانه 
برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی مصدوم شد و هنوز 
هم داس��تان مصدومیت او ادام��ه دارد و حضورش در 
المپیک صددرصد نیست. امیرمحمدی و عباس طحان 
دو جانشین یزدانی بودند که به تورنمنت های مختلف 
خارجی اعزام ش��دند تا در نهایت محم��دی آلترناتیو 
یزدانی برای حضور در المپیک شد. بنابراین می توان به 
این نتیجه رسید که خادم در انتخاب ترکیب اعزامی به 
ریو تا حد بسیار زیادی پایبند به قانون فرآیند انتخابی 

تیم ملی بوده است.
البته در کش��تی آزاد، انتخاب ملی پوش سنگین وزن 

معترضانی داشت و بیشترین حواشی را متوجه خادم و 
ش��ورای فنی کرد. هر چند که نفر برتر این وزن از دل 
برگزاری مسابقه انتخابی بیرون آمد و کمیل قاسمی با 
پیروزی بر رقیب مستقیمش برگزیده شد اما برگزاری 
مس��ابقه انتخابی اعتراضات هواداران کشتی گیر بازنده 
یعنی پرویز هادی را در پی داش��ت. هادی شدیدا پس 
از باخت از خجالت خادم و کادرش درآمد و مدعی شد 
حقش برای حضور در المپیک خورده شده و اصال نباید 
دیدار انتخابی برگزار می ش��د. در حالی که او پیش از 

برگزاری رقابت انتخابی هیچ اعتراضی نداشت!
وقتی حساسیت و سختکوشی رییس فدراسیونی را که 
س��رمربی تیم ملی هم هس��ت و همه اعتبارش را کف 
دس��تش گرفته تا کش��تی بهترین نتایج را در المپیک 
بگیرد می بینی، هضم و باورش سخت است که بخواهی 
قبول کنی او به فکر انتخاب برترین شاگردانش نباشد 
و بخواهد آبروی خود و کشتی ایران را کنار بگذارد و از 
روی عالقه نام کشتی گیری را در لیست مسافران ریو 
قرار دهد. هر چند انتقاداتی از سوی کارشناسان و حتی 
برخی کشتی گیران نسبت به نحوه انتخاب نمایندگان 
کش��تی ایران در المپیک وج��ود دارد که هر کدام نیز 
قابل بحث و پیگیری هس��تند اما کمت��ر از یک ماه تا 
رقابت  کشتی گیران ایران در المپیک زمان باقی است و 
همه باید به انتخاب بنا و خادم احترام بگذاریم و ایمان 
داشته باشیم هیچ کس بیشتر از این دو خواهان کسب 

بهترین نتایج در المپیک نیست.

به انتخاب بنا و خادم احترام بگذاریم؛

دیگر زمـان انتقـاد نیست
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آستين نو ، بخور پلو
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داستان کوتاهحکایت ها

آورده ان��د ک��ه بهل��ول، س��که ای 
 طالئ��ی در دس��ت داش��ت و ب��ا آن
 ب��ازی م��ی ک��رد.  ش��یادی چ��ون

 ش��نیده ب��ود بهل��ول دیوانه اس��ت، 
جلو آمد و گفت: اگر این سکه را به من 
بدهی، در عوض، ده سکه که به همین 

رنگ است، به تو می دهم.
بهل��ول چون س��که ه��ای او را دید، 
دانس��ت ک��ه آنه��ا از مس هس��تند 
و ارزش��ی ندارند؛ به آن م��رد گفت: 

 ب��ه این ش��رط قب��ول می کن��م که
 س��ه مرتبه با صدای بلند، مانند االغ

عرعر کنی!
 ش��یاد قب��ول ک��رد و مانن��د خ��ر،

عرعر نمود. بهلول به او گفت:  تو با این 
خریت فهمیدی سکه ای که در دست 
من اس��ت، از طالس��ت؛ آنوقت می 
خواهی من نفهمم که سکه های تو از 
مس است؟ آن مرد شیاد چون کالم 

بهلول را شنید، از نزد او فرار کرد.

بقالی، زنی را دوست داشت.
 با کنیزک خات��ون پیغام ها کرد که: 
» من چنین��م و چنانم و عاش��قم و 
 می س��وزم و آرام ن��دارم و ب��ر من 
 س��تم ها م��ی رود و دی چنی��ن
 بودم و دوش بر من چنین گذشت!«

قصه های دراز، فرو خواند.
کنیزک ب��ه خدمت خات��ون آمد و 
گف��ت: »بقال س��الم می رس��اند و 
می گوید که »بیا تا تو را چنین کنم 

و چنان کنم.«
گفت: »به این سردی؟«

گف��ت: »او دراز گفت؛ ام��ا مقصود 
همین بود!«

آدمیتی طلب کن، مقصود این است؛ 
باقی، دراز کشیدن است. 

بس��یار چ��ون  را   س��خن 
آرایش می کنن��د، مقصود فراموش 
می شود. اصل، مقصود است؛ باقی، 

دردسر است.

روزی برای ش��یوانا خبر آوردند که در معبدی در ده 
مجاور، فردی ادعا می کند که اس��تاد شیواناست و 

درس معرفت را او به شیوانا آموخته است.
 ش��یوانا تبس��می کرد و گفت: گرچه این اس��تاد را

ندیده ام، اما به او سالم برسانید و بگویید خوشحالم 
به همس��ایگی ما آمده اس��ت؛ همچنین به اس��تاد 
 بگویی��د تع��دادی از ش��اگردان جدی��دم را برایش

می فرستم تا در محضر او کسب فیض کنند و درس 
معرفت را مس��تقیما از اس��تاد بزرگ بگیرند. سپس 
شیوانا چند تن از شاگردان جدید را به محضر استاد 
تقلبی فرستاد. استاد تقلبی چندین ماه، هر روز عین 

حرف هایی را به شاگردانش منتقل می کرد که شیوانا 
به بقیه می گفت و روز به روز نیز شاگردانش ورزیده 
تر می شدند. سرانجام بعد از هفت ماه، نوبت به درس 
عملی راه رفتن روی آب رسید. این درس جزو یکی 

از مراحل پیشرفته درس های معرفت شیوانا بود.
روز امتحان، اس��تاد تقلبی و ش��اگردانش و ش��یوانا 
و مریدانش ب��ه لب رودخان��ه آمدند. ش��یوانا بدون 
 اینکه کالمی بگوید، به استاد تقلبی تعظیمی کرد و

به سوی رودخانه رفت و همراه مریدانش از روی آب 
گذشت و آن سوی رود در کرانه ایس��تاد. شاگردان 
استاد تقلبی نیز یکی یکی از استاد رخصت گرفتند 
 و به دنبال مری��دان ش��یوانا روی آب راه رفتند و به

آن س��وی رودخانه رس��یدند. نوبت به استاد تقلبی 
رسید. او هم پس از آخرین شاگرد وارد رودخانه شد؛ 

اما بالفاصله در آب فرو رفت و جریان رودخانه، او را با 
خود برد و شاگردان هر چه تالش کردند، نتوانستند 

استاد تقلبی را نجات دهند.
یکی از مریدان از شیوانا پرسید: اگر او تقلبی بود، پس 
چرا درس ها به درستی منتقل شده بود و شاگردانش 

توانستند از آب رد شوند؟!
شیوانا پاسخ داد:  اصول معرفت، مستقل از عارف کار 
می کند و این عارف است که باید سعی کند تا خودش 
را به معرفت برس��اند و دل به معرفت بسپارد. استاد 
تقلبی گمان می کرد جذابیت درس های شیوانا در 
خود شیواناست و همین، باعث شکستش شد؛ حال 
آنکه به خاط��ر جذابیت مباحث معرفتی اس��ت که 
شیوانا دلنشین شده است. استادی که تفاوت این دو 

را نمی فهمد، تقلبی است.

استاد قالبیبقال و خاتونبهلول و مرد شياد

روزي مال نصرالدین به یک مهماني رف��ت و لباس کهنه اي به تن 
داشت .

صاحبخانه با داد و فریاد او را از خانه بیرون کرد.
او به منزل رفت و از همسایه خود، لباسي گرانبها به امانت گرفت

و آنرا به تن کرد و دوباره به همان میهماني رفت.
این بار صاحبخانه با روي خوش جلو آمد و به او خوشامد گفت

و او را در محلي خوب نشاند و برایش س��فره اي از غذاهاي رنگین 
پهن کرد.

مال  از این رفتار خنده اش گرفت!
و پیش خود فکر کرد که این همه احترام، بابت لباس نوي اوست.

آستین لباسش را کشید و گفت: آس��تین نو، بخور پلو! آستین نو، 
بخور پلو!

 صاحبخانه ک��ه از ای��ن رفت��ار تعجب کرده ب��ود، از مال پرس��ید
چکار مي کني؟!

مال گفت: من هماني هستم که با لباسي کهنه به میهماني تو آمدم 
و تو مرا راه ندادي

و حال که لباسي نو به تن کرده ام، اینقدر احترام مي گذاري!
پس این احترام بابت لباس من است، نه به خاطر من.

دختر دانش آموزی صورتی زشت داشت. دندان هایی نامتناسب با گونه هایش، 
 موهای کم پش��ت و رنگ چهره ای تیره. روز اولی که به مدرس��ه جدیدی آمد،

هیچ دختری حاضر نبود کنار او بنشیند! نقطه مقابل او دختر زیبارو و پولداری 
بود که مورد توجه همه قرار داشت. او در همان روز اول مقابل تازه وارد ایستاد و 

از او پرسید :
»میدونی زشت ترین دختر این کالسی؟«

یک دفعه کالس از خنده ترکید!
بعضی ها هم اغراق آمیزتر می خندیدند؛ اما تازه وارد با نگاهی مملو از مهربانی و 
 عشق، در جوابش جمله ای گفت که موجب شد همان روز اول، احترام ویژه ای

در میان همه و از جمله من پیدا کند:
- اما بر عکس من، تو بسیار زیبا و جذاب هستی!

او با همین یک جمله نشان داد که قابل اطمینان ترین فردی است که می توان 
 به او اعتماد کرد؛ تا اینکه کار به جایی رس��ید که ب��رای اردوی آخر هفته، همه

می خواستند با او هم گروه باشند.
او برای هر کسی نام مناسبی انتخاب کرده بود. به یکی می گفت چشم عسلی و 
به یکی ابرو کمانی و...  به یکی از دبیران، لقب خوش اخالق ترین معلم دنیا و به 
مستخدم مدرسه هم محبوب ترین یاور دانش آموزان را داده بود. آری، ویژگی 
برجس��ته او در تعریف و تمجید هایش از دیگران بود ک��ه واقعا به حرف هایش 
ایمان داشت و دقیقا به جنبه های مثبت فرد اشاره می کرد؛ مثال به من می گفت 

بزرگترین نویسنده دنیا و به خواهرم می گفت بهترین آشپز دنیا !
و حق هم داشت؛ آشپزی خواهرم حرف نداشت و من از این تعجب کرده بودم که 

او، طی هفته اول، چگونه این را فهمیده بود؟!
سال ها بعد، وقتی او به عنوان شهردار شهر کوچک ما انتخاب شده بود، به دیدنش 

رفتم و بدون توجه به صورت ظاهری اش، احساس کردم شدیدا به او عالقه مندم.
 5 س��ال پیش وقتی برای خواس��تگاری اش رفتم، دلیل عالق��ه ام را جذابیت

سحر آمیزش می دانستم و او با همان سادگی و وقار همیشگی اش گفت :
- برای دیدن جذابیت یک چیز، باید قبل از آن جذاب بود!

در حال حاضر من از او یک دختر سه ساله دارم. دخترم بسیار زیباست و همه از 
زیبایی صورتش در حیرتند!

روزی مادرم از همسرم سؤال کرد که راز زیبایی دخترمان در چیست؟
همسرم جواب داد :

- من زیبایی چهره دخترم را مدیون خانواده پدری او هستم.
و مادرم روز بعد، نیمی از دارایی خانواده را به ما بخشید.

شادی را هدیه کن؛ حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند؛
عشق بورز به آنهایی که دلت را شکستند؛

دعا کن برای آنهایی که نفرینت کردند
و بخند که خدا هنوز آن باال با توست!

آن کیست که دل نهاد و فارغ بنشست   
پنداشت که مهلتی و تاخیری هست  
گو میخ مزن که خیمه می باید کند   

گو رخت منه که بار می باید بست
 ****

آن گل که هنوز نو به دست آمده بود   
نشکفته تمام، باد قهرش بربود  

بیچاره بسی امید در خاطر داشت   
امید دراز و عمر کوتاه چه سود؟

***
چون ما و شما مقارب یکدگریم   
به زان نبود که پرده ی هم ندریم  

ای خواجه تو عیب من مگو تا من نیز   
عیب تو نگویم که یک از یک بََتریم

***
آیین برادری و شرط یاری   

آن نیست که عیب من هنر پنداری  
آن است که گر خالف شایسته روم   

از غایت دوستیم، دشمن داری
***

روزی گفتی شبی کنم دلشادت   
وز بند غمان خود کنم آزادت  

دیدی که از آن روز، چه شب ها بگذشت!   
وز گفته ی خود هیچ نیامد یادت؟

***
عالج واقعه پیش از وقوع باید کرد   

دریغ سود ندارد، چو رفت کار از دست  
به روزگار سالمت سالح جنگ بساز  
وگرنه سیل چو بگرفت،سد نشایدبست

***
نادان همه جا با همه کس آمیزد   

چون غرقه به هر چه دید، دست آویزد  
با مردم زشت نام همراه مباش   
کز صحبت دیگدان، سیاهی خیزد

الفبای زندگی ...! جذابيت!

آیا می دانستید که گربه های خانگی، بوی مرکبات 
را دوست ندارند.

آیا می دانستید گربه ها می توانند تا 7 برابر طول دم 
خود، به باال پرش کنند.

آیا می دانستید که تولید کنندگان چینی 70 درصد 
اسباب بازی های جهان را تولید می کنند.

آیا می دانستید که طول دیوار بزرگ چین در حدود 
6430 کیلومتر )3995 مایل( است.

آیا می دانس��تید که گربه  ها می توانند ۱00 صدا با 
حنجره خود تولید کنند؛ در حالی که سگ ها کمتر 

از ۱0 صدا تولید می کنند.
 آیا می دانس��تید س��گ ه��ای کوچ��ک، معموال

طوالنی تر از نژادهای بزرگ تر زندگی می کنند.
آیا می دانس��تید بدن یک انس��ان 70 کیلوگرمی 

حاوی 0/2 میلی گرم طالست.
آیا می دانس��تید راس��وها بیش از 3 سال درحیات 

وحش و تا ۱0 سال در اسارت زندگی می کنند.

آیا می دانس��تید راس��وها همه چیزخوارند؛ به این 
معنی که هم گیاهان و هم جانوران را می خورند.

آیا می دانستید که ناخن انگشت میانی، سریع تر از 
دیگر انگشت ها رشد می کند.

آیا می دانس��تید که قلب گنجش��ک، ۱00 بار در 
دقیقه می تپد؟ گنجشک ها روی زمین می پرند.

 آیا می دانس��تید که فی��ل تنها حیوانی اس��ت که 
می تواند ایستادن روی سر و گردن را یاد  بگیرد.

آیا می دانستید که یک موش کور ۱4سانتی متری، 
می تواند در یک ش��ب، تونلی به ط��ول 4/9۱ متر 

حفر کند.
آیا م��ی دانس��تید که مرغ ه��ا ب��رای تخمگذاری 
 احتیاجی به خ��روس ندارند؟ خ��روس فقط برای

بارور کردن تخم است.
 آیا می دانس��تید ک��ه زمان گردش س��یاره عطارد 
به دور خود، 2 برابر زمان گردش آن به دور خورشید 

است.

های الیت
- انسان فقط در قبال گفته هایش مسئول نیست؛ بلکه 

در قبال ناگفته هایش هم مسئول است. 
- زمانی حرف بزن که ارزش حرفت بیش��تر از سکوتت 
باش��د و زمانی دوس��ت انتخاب کن که ارزش دوستت 

بیش از تنهایی ات باشد.
- کس��انی که اعتقاد دارند دیگران بای��د آزادی را به او 
بدهند، همانند کسانی هستند که برای گذر از رودخانه، 

منتظرند آب رودخانه خشک شود. 
- انسان در کار دیگران عاقل تر است تا در کار خویش. 
 - ترجی��ح م��ی دهم به پش��ت کوه ب��ر گ��ردم و تنها

دغدغه ام سالم برگرداندن  گوسفندان از دست گرگ ها 
باشد؛ تا اینکه این طرف کوه باشم و گرگ!

-- نیمه فاسد قلبت را دور بینداز و با نیمه دیگر، زندگی 
پاک تری را برگزین. 

 - مهربانی حس��اب ش��ده را ب��ه اعتماد بی��ش از حد 
ترجیح می دهم. 

- دلیل اینکه آدم ها به دش��واری ش��اد می شوند، این 

است که همواره »گذشته« را بهتر از آنچه بوده، »حال« 
 را بدتر از آنچه هست و »آینده« را نامشخص تر از آنچه

خواهد بود، می بینند!
- در این دنیا، یا باید دروغگوها را دوست بداریم یا تنها 

زندگی کنیم. 
- در این دنیا، همیشه برای کسانی که نگران خطرند، 

خطری وجود دارد. 
 - طول عمر انس��ان از روی اعمال و افکار او س��نجیده

می شود، نه از تعداد سال هایی که زندگی می کند. 
 - از این نترس��ید که دیدگاهی عجیب داش��ته باشید؛

چرا که ه��ر عقیده ای ک��ه امروز پذیرفت��ه ایم، زمانی 
عجیب بوده است. 

- زمانی که دلیل تان به اندازه کافی بزرگ باشد، قادر به 
انجام هر کاری هستید. 

- اگر می دانستید یک محکوم به مرگ هنگام مجازات 
چقدر آرزوی بازگش��ت به زندگ��ی را دارد، آنگاه قدر 

روزهایی را که با غم سپری می کنید، می دانستید. 

 - از تف��اوت ه��ای خدا و بش��ر این اس��ت که بش��ر،
 بنده آفری��ده های خ��ودش می ش��ود: یعنی همین 

تکنولوژی. 
 -تعصب و ش��عور، مثل قط��ب های همن��ام آهن ربا، 

فقط یکدیگر را دفع می کنند. 
 - ه��ر کس��ی م��ی خواه��د بچ��ه دار ش��ود، اول

می پرسند خرج پوش��کش را چه کس��ی بدهد؟ ولی 
کسی اصال به فکر شعورش و اینکه چه کسی تربیتش 

می کند، نیست. 
 - بی��ن کش��نده ه��ا، س��یگار س��ومی اس��ت: اول

بی خوابی و دوم فکرو خیال.
- همه می خواهند دنیا را نجات دهند؛ ولی کس��ی به 

مادرش در شستن ظرف ها کمک نمی کند. 
 - ظالمان��ه تری��ن واقعی��ت زندگ��ی این اس��ت که با 
برگ��ه ه��ای کاغ��ذی پ��ول ک��ه ب��ه دس��ت خ��ود 
 بش��ر س��اخته ش��ده، آدم ها ی��ا اعتب��ار م��ی گیرند 

یا بی اعتبار می شوند. 

- در زندگ��ی ت��ان ب��ه دو ش��خص اعتم��اد نکنی��د: 
 کس��ی ک��ه جل��وی ش��ما ب��ه ش��خص س��ومی

 دروغ م��ی گوید؛ کس��ی که جلوی ش��ما دیگ��ری را 
دور می زند. 

 - در تس��ت کنک��ور، 3 اش��تباه ی��ک درس��ت را 
 باط��ل م��ی کن��د؛ ول��ی در زندگ��ی کاف��ی اس��ت 
 یک اش��تباه بکنی؛ همه کاره��ای درس��تت را باطل 

می کند. 
 - اینق��در از خام��وش ک��ردن کول��ر نال��ه نکنی��د؛ 
ی��ک روز صبح بی��دار م��ی ش��وی، زل م��ی زنی به 
 کلید کول��ر؛ بعد دوب��اره میروی زیر پت��و و می گویی:

ای کاش پدرم بود!
 - وقت��ی ک��ه ایران��ی ه��ا ب��ه بازیک��ن فرانس��وی

فحش م��ی دادند، فرانس��وی ها کنار رود ِس��ن به یاد 
کیارستمی شمع روشن کرده بودند. 

- حقیرترین آدم آن کسی است که برای انتقام گرفتن، 
راز طرف را  افشا می کند. 

الف: اشتیاق برای رسیدن به نهایت آرزوها
ب: بخشش برای تجلی روح و صیقل جسم
پ: پویایی برای پیوستن به خروش حیات

ت: تدبیر برای دیدن افق فرداها
ث: ثبات برای ایستادن در برابر باز دارنده ها

ج: جسارت برای ادامه زیستن
چ: چاره اندیشی برای یافتن راهی در گرداب اشتباه

ح: حق شناسی برای تزکیه نفس
خ: خودداری برای تمرین استقامت

د: دور اندیشی برای تحول تاریخ
 ذ: ذکرگویی برای اخالص عمل

ر: رضایت مندی برای احساس شعف
ز: زیرکی برای مغتنم شمردن دم ها

ژ: ژرف بینی برای شکافتن عمق درد ها
س: سخاوت برای گشایش کارها

ش: شایستگی برای لبریز شدن در اوج

ص: صداقت برای بقای دوستی
ض: ضمانت برای پایبندی به عهد

ط: طاقت برای تحمل شکست
ظ: ظرافت برای دیدن حقیقت پوشیده در صدف

ع: عطوفت برای غنچه نشکفته باورها
غ: غیرت برای بقای انسانیت

ف: فداکاری برای قلب های دردمند
ق: قدر شناسی برای گفتن ناگفته های دل

ک: کرامت برای نگاهی از سر عشق
گ: گذشت برای پاالیش احساس

ل: لیاقت برای تحقق امیدها
م: محبت برای نگاه معصوم یک کودک

ن: نکته بینی برای دیدن نادیده ها
و: واقع گرایی برای دستیابی به کنه هستی

ه: هدفمندی برای تبلور خواسته ها
ی: یک رنگی برای گریز از تجربه دردهای مشترک
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ابالغ وقت رسیدگی
4/387 ش��ماره درخواس��ت: 9510463747300009 ش��ماره پرونده: 
9409983747300504 شماره بایگانی شعبه: 940788 نظر به دادخواست 
آقای حمید فرخ فرزند حسنعلی به طرفیت آقایان 1- حمیدرضا فتحی فرزند 
توکل و 2- جابر اکبرزاده کریمی فرزند احمد دائر بر مطالبه مبلغ دویست 
و ش��صت میلیون ریال ) 260/000/000 ریال( بابت وج��ه دو فقره چک، 
که طی کالس��ه 940788 این دادگاه ثبت گردیده و پس از جری تشریفات 
قانونی وقت رسیدگی پرونده برای تاریخ 1395/06/27 ساعت 11 صبح 
تعیین گردیده و با توجه به اینکه آدرس خوانده ردیف دوم مجهول المکان 
می باشد لذا مراتب به درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی یک نوبت آگهی می گردد تا خوانده مجهول المکان جهت 
تحویل نسخه دوم دادخواست و ضمائم به این دادگاه مراجعه و در تاریخ 
فوق الذکر جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شود. م الف: 114 شعبه 1 

دادگاه عمومی حقوقی خور و بیابانک ) 146 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

4/127 کالس��ه پرون��ده: 1017/94 ش.ح حقوق��ی اصفه��ان، ش��ماره 
دادنامه:57-95/1/28، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 41 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: آقای سعید خیرالهی فرزند ایرج به نشانی اصفهان بازار 
بزرگ روبروی پاساژ صدر فروش��گاه خیرالهی، خوانده: آقای سیامک 
طاهری فرزند فالمرز به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه 
چک،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا 
ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوای سعید خیرالهی به 
طرفیت آقای سیامک طاهری به خواسته مطالبه 18/000/000 ریال ) هجده 
میلیون ریال( وجه چک ش��ماره 573490-85/11/30 به عهده بانک سپه 
محتشم کاشانی 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 اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه 
رس��یدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت دانسته و به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی 
 حکم بر محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبل��غ 18/000/000 ریال معادل

 ) یک میلیون و هشتصد هزار تومان( بابت اصل خواسته و مبلغ 580/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و نش��ر آگهی و خس��ارت تاخیر در تادیه از 
 تاریخ سررس��ید چک موص��وف )85/11/30(  تا تاریخ اج��رای حکم در

 حق خواهان طبق ش��اخص بانک مرکزی صادر و اع��الم می نماید رای 
صادره غیاب��ی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در این 
شعبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:9831 ش��عبه 41 حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف 

اصفهان ) 307 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

4/152 ش��ماره: 1013/94 به موجب رای شماره 1075 تاریخ 94/12/25 
حوزه 16 شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه مژگان مسعودی به نش��انی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 440/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 

88/8/24 لغایت زمان اج��رای حکم در حق خواهان فره��اد امینی وند به 
نشانی اصفهان خ سه راه سیمین خ جانبازان ک شهید رمضانپورک شهید 
مطهری و پرداخت نیم عش��ر اجرایی در حق دولت، ماده 34 قانون اجرای 
 احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید.
 م الف:9821 ش��عبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 180 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/369  ش��ماره: 95/43/247612 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یکباب 
مغازه پالک 3547 فرعی از پالک ش��ماره 40/138 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام سعید محمدی لمجیری فرزند حسین 
و اصغر محمدی فرزند حسین بالس��ویه در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامب��رده تحدید حدود ملک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 95/5/25 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد. لذا به موج��ب این آگهی به کلیه مالکی��ن و مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثب��ت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
 قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ 

انتشار: 95/4/27 
م الف: 11633 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)189 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/264 ش��ماره صادره : 1395/43/245205 نظر ب��ه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 32/1097 مجزی شده از پالک 32 اصلی در اجرای 
موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام حسنعلی مزروعی سبدانی فرزند صفرعلی 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: 

 1395/04/27
م الف: 11247 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)153 کلمه، 

2 کادر(
مفاد آرا

4/91  ش��ماره : 139560302028000088 هیات موض��وع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در اداره ثبت 

اسناد و امالک کوهپایه
آگهی موضوع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، برابر رای شماره 
139560302028000044 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کوهپای��ه تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی خانم مرضیه 
سادات مصطفوی کهنگی فرزند س��ید ابوالفضل به شماره شناسنامه 39 
صادره از اردستان به ش��ماره ملی 1189900262 در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 157/80 متر مربع احداثی در قسمتی از پالک 64 فرعی از 
46 اصلی واقع در کوهپایه بخش 19 حوزه ثبت ملک کوهپایه خریداری به 
موجب سند رسمی 4158 مورخ 1392/02/30 دفترخانه 294 کوهپایه به 
مقدار هفده سهم و چهار هفتم سهم مشاع از 29 سهم از 72 سهم ششدانگ 
مورد ثبت صفحه 128 دفتر 85 محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو م��اه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/4/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/4/27 
 م الف: 10118 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک کوهپایه

ابالغ وقت رسیدگی
4/410 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100370001321 ش��ماره پرون��ده: 
9209983655601485 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 930121  ش��اکی سید 
علی رحمانی ش��کایتی علیه متهم رضا ش��یرزادی با موضوع شروع به 
آدم ربایی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 2 دادگاه کیفری یک ش��هر اصفهان) 16 کیفری استان 
س��ابق( واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 4 اتاق شماره 455  ارجاع و به کالسه 
9209983655601485 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/05/31 
و س��اعت 9 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان ب��ودن خوانده/ 
 متهم  و درخواس��ت خواهان/ ش��اکی  و به تجویز ماده 394 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیف��ری و تبصره یک آن  
 و دس��تور دادگاه مراتب دو نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می شود تا متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.
 م الف:12097 شعبه 2 دادگاه کیفری یک شهر اصفهان) 16 کیفری استان 

سابق( )171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/409 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350604103 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350601141 شماره بایگانی ش��عبه: 941278  خواهان آقای 
اصغر رحمتی  دادخواستی به طرفیت  خواندگان عباس سورانی و بهروز 
صبوری و موسی خلیل زاده کارگر به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 6 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 
220  ارجاع و به کالس��ه 9409980350601141 ثب��ت گردیده که وقت 

رسیدگی آن  1395/05/31 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده موسی خلیل زاده کارگر  و درخواست خواهان  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  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.
 م الف:12114 ش��عبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)186 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

4/408 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100352404201 ش��ماره پرون��ده: 
9409980352400950 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 941047  خواه��ان/ 
شاکی مس��یح مظاهری و علی مظاهری صالحی  دادخواستی به طرفیت  
خواندگان هادی شجاع رضوی و رضا ش��جاع رضوی و محمد فخاری 
و علی ش��جاع رضوی و ش��رکت آذین برج اریان و مجید گلیار و صدیقه 
روستا زاده و احمدرضا چراغی به خواس��ته اعتراض ثالث اصلی  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
24 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار 
باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 352  ارجاع و به کالسه 9409980352400950 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن  1395/05/27 و س��اعت 9 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان علی شجاع رضوی و هادی شجاع رضوی 
و صدیقه روس��تا زاده و رضا ش��جاع رضوی و درخواس��ت خواهان/ 
ش��اکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر

 گردد. 
م الف:11972 ش��عبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)213 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

4/365  ش��ماره: 95/43/246169 چ��ون تحدی��د ح��دود شش��دانگ 
یکباب خانه پ��الک 3548 فرع��ی از پ��الک ش��ماره 40/443/1 واقع در 
بخ��ش 14 ثبت اصفه��ان که طب��ق پرونده ثبتی ب��ه نام طیب��ه رمضانی 
لمجی��ری فرزند کری��م در جری��ان ثبت اس��ت ب��ه علت ع��دم حضور 
متقاض��ی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دس��تور قس��مت اخی��ر از ماده 
15 قان��ون ثبت و بر طب��ق تقاضای نامب��رده تحدید ح��دود ملک مرقوم 
در روز دوش��نبه م��ورخ 95/5/25 س��اعت 9 در محل ش��روع و به عمل 
 خواهد آمد. ل��ذا به موجب این آگهی ب��ه کلیه مالکی��ن و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل حض��ور یابند. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 
2 ماده واحده قان��ون تعیین تکلیف پرونده ه��ای معترضی ثبت معترض 
ظرف یک م��اه از تاریخ تس��لیم اعتراض به ای��ن اداره بایس��تی با تقدیم 
 دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به

 این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/4/27 
م الف: 11600 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)183 کلمه، 

2 کادر(

س��ر و صدا، دعوا، درگیری، تصادف و گاهی اوقات قتل و مرگ، از 
مواردی است که در کارناوال های عروسی رخ می دهد و خاطره ای 
تل��خ را به جای می گ��ذارد. کارناوال عروس��ی از قدی��م و در همه 
س��نت های پیش��ین، به ش��کل های مختلفی وجود داشته است. 
در این مراس��م، زمانی که ع��روس و داماد می خواس��تند به خانه 
 خودشان بروند، اعضای فامیل با دعای خیر و سالم و صلوات آنها را

بدرقه می کردند و طی یک مراس��م بس��یار س��اده آنها را به محل 
زندگیشان می رساندند؛ اما امروزه با وجود خودرو های مدل باال و 
گران قیمت، این بدرقه ها شکل دیگری به خود گرفته است و گاهی 
نمایش به اتفاقات ناگوار منجر می ش��ود؛ به طور مثال حادثه تلخ 
اتوبان شهید یاسینی که باعث مرگ مغزی یک داماد شد، یکی از 

همین اتفاقات ناگوار کارناوال های عروسی است.
ماه گذش��ته در حالی که یک کاروان عروسی در مسیر بازگشت از 
مراسم، کنار اتوبان شهید یاسینی در شرق تهران متوقف شده بودند، 
یک تریلر حمل زباله در نزدیکی این کاروان واژگون ش��د و مخزن 
زباله پشت تریلر، روی سه خودروی کاروان عروسی افتاد؛ اتفاقی 

که به مصدومیت هشت نفر، از جمله مرگ مغزی داماد منجر شد.
 راننده تریلر با مش��اهده کاروان عروس��ی در کنار اتوب��ان و برای

برخورد نک��ردن با افرادی که در محل حضور داش��تند، از مس��یر 
منحرف ش��د. بر اثر انحراف لحظ��ه ای، تریلر واژگون و روی س��ه 
خودروی آزرا )ماشین عروس(، ریو و آردی سقوط کرد. همان طور 
که پیش از این گفته ش��د، کاروان های عروس��ی، رسمی دیرینه 
 است که به صورت افسارگسیخته و با مجموعه ای از ناهنجاری ها

اجرا می ش��ود. پس از نارضایتی عمومی از کارناوال های عروس��ی 
 و ایج��اد مزاحمت برای ش��هروندان، دس��تگاه قضای��ی و پلیس 

وارد عمل شده و با هنجارشکنان برخورد شد.
حجت االسالم صادقی نیارکی، با انتقاد از برگزاری چنین مراسمی 
در قزوین، از تشدید برخورد دستگاه قضایی و پلیس با هنجارشکنان 
خبر داد و گفت: به هیچ عنوان منکر شادی و شاد بودن نیستیم و 
با شادی مخالفتی نداریم و ش��ادی را حق مسلم همه شهروندان 
می دانیم؛ ولی به شرط این که ش��ادی ما، مزاحمتی برای دیگران 

نداشته باش��د و ش��ادی نباید همراه با ایجاد مزاحمت برای دیگر 
شهروندان باشد و موجبات سلب آسایش شهروندان را فراهم نکند.

در حادثه ای دیگر، یک کارناوال عروسی، تصادفی زنجیره ای را در 
بزرگراه بابایی تهران رقم زد. در این حادثه دو مهمان مصدوم شدند. 
عقربه ها ساعت 23 و 25 دقیقه شامگاه پنجشنبه، 27 فروردین را 
نشان می داد که کارناوال عروس��ی در مسیر شرق به غرب بزرگراه 
بابایی به حرکت درآمدند. مهمانان همراه بوق های ممتد، خودروی 
عروس و داماد را بدرقه می کردند. هنوز چند دقیقه ای از مراس��م 
 همراهی عروس و داماد نگذش��ته بود که ص��دای برخورد مهیب

18 خودرو وحشت به راه انداخت. با رسیدن عوامل امدادی به محل 
حادثه، مشخص شد 18 خودروی سواری متعلق به کاروان عروسی، 
به صورت زنجیروار با یکدیگر برخورد ک��رده و در الین های تندرو 
و کندروی بزرگراه متوقف شده اند. آتش نشانان بالفاصله عملیات 
 امدادی را آغاز کردند. گ��روه اول، وظیفه ایمن س��ازی محل را با

قرار دادن عالیم هشداردهنده برعهده گرفت و گروه دوم هم با قطع 
برق خودروها، آنها را به کنار بزرگراه و منطقه ایمن هدایت کرد. در 

این حادثه رانندگی، زن و مرد جوانی دچار مصدومیت شدند که به 
مراکز درمانی منتقل شدند.

کس��ی منکر این موضوع نیس��ت که فامیل های ع��روس و داماد 
 خوشحال هستند و کس��ی هم نباید مانع ش��ادی آنها شود؛ ولی

بهتر اس��ت که آنها در مکان مناس��ب و جایی که خط��ری آنها را 
تهدید نمی کند، این کار را انجام دهند؛ نه وسط خیابان. کاروان ها 
با بی احتیاطی کامل در اتوبان ها حرکت کرده و برای اینکه فضای 
شادیشان بیشتر فراهم شود، با هم شوخی های خطرناک می کنند. 
همچنین چندین خودرو، به صورت دس��ته جمعی و در حالی که 
همه آنها سعی می کنند در کنار ماشین عروس حرکت کنند، بدون 
توجه به عالی��م راهنمایی رانندگی و عالیم هش��داردهنده، به راه 
خود ادامه می دهند. گاهی اوقات آن قدر با سرعت حرکت می کنند 
 که کنترل ماشین از دستش��ان خارج می شود و گاهی اوقات برای

فیلم گرفتن و حرف زدن با سرنشینان ماش��ین دیگر، آن قدر آرام 
می روند که ترافیک س��نگینی ایجاد کرده و باعث س��لب آسایش 

دیگران می شوند.

اخبار

اعضای باند س��وداگران مرگ که درجریان درگیری مسلحانه با 
ماموران پلیس، یک سرباز وظیفه را به شهادت رسانده بودند، با 
ردیابی های تخصصی پلیس به دام افتادند. اوایل هفته گذش��ته 
ماموران انتظامی جیرفت هنگام کنترل محورهای مواصالتی، با 
سوداگران مرگ درگیر شدند و پس از اعزام نیروهای کمکی به 
منطقه و هالکت یک نفر از اش��رار مسلح، 472 کیلوگرم تریاک 
نیز کشف شد؛ اما در جریان این درگیری، سرباز وظیفه »بهنام 
چوپان نژاد« به درجه رفیع شهادت رسید. بدین ترتیب ماموران، 
با س��رنخ های به دس��ت آمده در محل و ردیابی های اطالعاتی 
دریافتند اعضای این باند، از مرزهای شرقی کشور، مواد مخدر را 
به مرکز کشور منتقل می کنند. از این رو با تشکیل تیمی مجرب 
از کارآگاهان زبده، تالش های شبانه روزی برای دستگیری سایر 
اعضای این باند آغاز شد. سردار بنی اس��دی، فرمانده انتظامی 
اس��تان کرمان دراین باره گفت: درعملیات پلیسی، عامل اصلی 
شهادت شهید چوپان نژاد به هالکت رسید. وی گفت: ماموران 
در مرحله بعدی با گس��ترش چتر اطالعاتی، موفق به شناسایی 
مخفیگاه و دس��تگیری س��ه عضو دیگ��ر این بان��د از جمله دو 
سرشاخه اصلی آن شدند. بنی اسدی همچنین با اشاره به کشف 
یک قبضه س��الح جنگی، به همراه مقادی��ری مهمات و توقیف 
دو دستگاه خودرو از قاچاقچیان مس��لح گفت: متهمان پس از 
اعتراف هایشان روانه زندان شدند. رییس پلیس کرمان گفت: در 
بررسی های صورت گرفته، مشخص شد اعضای این باند، سوابق 
 کیفری متعددی از جمله درگیری مسلحانه منجر به شهادت و

زخمی ش��دن دو نفر از مام��وران دولتی، چندین فقره س��رقت 
مس��لحانه، حمل و نگهداری مواد مخدر و ف��روش و جابه جایی 

سالح غیر مجاز را در کارنامه سیاه خود دارند.

کارشناس��ان ژئوفیزی��ک پی��ش بین��ی ک��رده ان��د ک��ه زلزله 
 ای مهی��ب و اجتن��اب ناپذی��ر در مح��دوده کش��ور بنگالدش
 به وق��وع خواهد پیوس��ت و تقریبا تمامی س��اکنان این کش��ور

140 میلیون��ی م��ی توانن��د قربانی این ب��الی طبیعی ش��وند. 
 مقال��ه کام��ل منتش��ر ش��ده درب��اره ای��ن موض��وع، در مجله

»Nature Geoscience« به چاپ رس��یده اس��ت و س��ایت 
دانشگاه کلمبیا نیز اشاره کوتاهی به آن داشته است. دانشمندان، 
دلیل اصلی وق��وع ای��ن حادثه را حرک��ت الیه و صفح��ه هند-
 اس��ترالیا به زیر صفحه بیرما می دانند. این موضوع منجر به بروز

زمین لرزه ای فوق العاده مهیب خواهد شد. تهدید اصلی این زمین 
لرزه برای شهروندان بنگالدش و شرق هند خواهد بود. در راس این 

زمین لرزه، شهر داکا، پایتخت کشور بنگالدش قرار گرفته است.

پلیس ایتالیا جنازه »بو س��امونز«، دانش آموز  19 س��اله ایتالیایی 
را از رودخان��ه تیمب��ر در رم پی��دا ک��رد. پ��س از آن، پلی��س در 
 ارتباط با این قتل، ماس��یمو گالیوتو 40 س��اله کارت��ون خواب را

دس��تگیر کرد. به گ��زارش دیلی میل، قات��ل به جرم قت��ل از نوع 
درج��ه یک بازداش��ت شده اس��ت ک��ه پ��س از بررس��ی مدارک 
 مش��خص ش��د ک��ه قات��ل 1/700 دالر از کارت بانک��ی مقتول
 برداش��ت ک��رده ب��ود. هنگام��ی ک��ه ب��رادر مقت��ول ب��ا او
 تماس می گیرد و خبری از وی به دست نمی آورد، با نیروهای پلیس

تماس می گیرد و پلیس هم لباس ها و کیف او را بین درختان جنگل 
پیدا می کند که با پیدا کردن س��رنخ هایی، به جسدی در رودخانه 

می رسد.

پس��ر 5 س��اله، آخری��ن بازمان��ده جنای��ت روس��تای بکتاش 
میان��دوآب، ب��ه علت ش��دت جراح��ات ج��ان باخ��ت. عامل 
 این جنای��ت ب��ه زودی صحنه قتل پن��ج عضو یک خان��واده را

بازسازی می کند.
 س��اعت 2 بامداد چهارش��نبه ف��ردی در تم��اس ب��ا پلیس، از

ش��نیده ش��دن صدای ش��لیک گلوله از خانه همس��ایه اش در 
روس��تای بکتاش شهرس��تان میاندوآب خب��ر داد. دقایقی بعد 
اولین گروه پلیس به خانه مورد نظر رفته و در بررسی یکی از اتاق 
 های خانه روستایی، با جسد پسر 22 س��اله و پیکر زخمی پسر

5 ساله ای رو به رو شدند. در بررسی یکی دیگر از اتاق ها، با جسد 
مادر 42 س��اله، دختر 11 ساله و جس��د نیمه جان پدر 48ساله 

خانواده رو به رو شده و بالفاصله دو مجروح این حادثه را به مراکز 
درمانی منتقل کردند. با اعالم این موضوع به تیم های ویژه پلیس 
آگاهی، بالفاصله کارآگاهان ویژه قتل استان آذربایجان غربی به 
روس��تای بکتاش رفتند. در تحقیقات اولیه مشخص شد انگیزه 
این جنایت هولناک، س��رقت نیس��ت و به احتمال زیاد اعضای 
خانواده روستایی، قربانی انتقام شدند.کارآگاهان پلیس آگاهی 
در ابتدا از اهالی روستا تحقیق کردند که یکی از آنها گفت ساعتی 
 قبل، فرد مسلحی را  سوار بر خودرو پژو 405  دیدم که  از کنارم

عبور کرد. همین س��رنخ کافی بود تا کارآگاهان، تحقیقاتش��ان 
را روی شناس��ایی مال��ک خ��ودرو متمرکز کنند. س��اعتی بعد 
خودرو پژو مش��کی رنگ در مقابل خانه یکی از س��اکنان روستا 

 پیدا ش��د؛ اما مرد میانس��ال مدعی ش��د خودرو متعلق به پسر
24 س��اله اش اس��ت که س��اعتی قبل خانه را ترک ک��رده و او 
اطالعی از مح��ل حضور فرزندش ندارد. با اطالع از هویت پس��ر 
24 س��اله، تحقیقات برای دس��تگیری او آغاز ش��د؛ اما ساعتی 
بعد ماموران متوجه شدند پدر 48س��اله خانواده به علت شدت 
 جراحات، جانش را از  دس��ت داده اس��ت. در ادامه، با گذش��ت

س��ه س��اعت از وقوع جنایت، کارآگاهان موفق ش��دند مظنون 
 اصل��ی جنای��ت را در باغ��ی در اط��راف روس��تا شناس��ایی و
 دس��تگیر کنند. با انتق��ال متهم 24 س��اله ب��ه اداره آگاهی، او

اعتراف کرد به عل��ت اختالفات قدیمی با پس��ر ای��ن خانواده، 
مرتکب این جنایت شده است. سرهنگ شیخ نژاد، رییس پلیس 
شهرستان میاندوآب، با اش��اره به اینکه پسر 5 ساله این خانواده 
نیز در بیمارستان جان سپرد، گفت: با مرگ هر 5 عضو خانواده، 
پرونده وارد مرحله جدیدی شد  و با توجه به اعترافات عامل این 

جنایت، به زودی صحنه قتل از سوی متهم بازسازی می شود.

حمله پلیس کرمان، به عامالن 
شهادت یک سرباز وظیفه

جهان در انتظار زلزله قرن   بالیی که یک کارتون خواب
بر سر دختر 19 ساله آورد

جزئیات جنایت هولناک روستای بکتاش میاندوآب؛

پنجمین عضو خانواده نیز جان باخت!

گوناگون

 س��ال زندان در انتظار یک معلم زن اس��ت که در مدت دو سال، از
دو پسر دبیرستانی اهل امریکا س��وء استفاده جنسی داشته است. 
این زن 27 ساله که »لیندسی آندرسون« نام دارد، با شکایت مادر 
یک پسر 15 ساله که مدعی شده بود فرزندش از سوی این زن مورد 
سوء استفاده جنسی قرار گرفته، بازداش��ت شده است. پلیس این 
 زن را در م��اه می و پس از پایان یافت��ن کالس درس و در حالی که

ی��ک قربانی دیگر )پس��ری 14 س��اله( را به س��مت خ��ودرو می 
 برد، بازداش��ت کرد.آندرس��ون )مته��م( ابتدا به ج��رم تعرض به 
دانش آموز 15 ساله متهم شد و پس ازآن، خانواده یک پسر 14 ساله 
دیگر نیز با شکایتی مشابه، پرده از روابط شیطانی این زن با پسران 
نوجوان برداشت. دو پس��ر نوجوان که نامشان اعالم نشده است، به 
 پلیس گفتند این زن که معلم زیست شناس��ی آنان بوده است، با

بهانه های مختلف آنان را به داخل خودروی شاسی بلند خود برده 
و اقدام به تعرض به آنان کرده است. براساس گزارش پلیس، رابطه 
نامش��روع او با دانش آموز 15 ساله، وقتی برمال شد که مادر قربانی 
که نگران رفت��ار فرزند خود و رابطه اش با لیندس��ی بود، به پلیس 
ش��کایت کرد و در پی این ش��کایت، قربانی دوم نیز که دانش آموز 
14 ساله بود به پلیس ش��کایت کرده و خانواده های این دو قربانی 
خواستار مجازات این معلم بی ش��رم شدند.پلیس به قاضی دادگاه 
گزراش داد که متهم، طی 2 س��ال با قربانیان خود رابطه نامشروع 
داش��ت و این متجاوز اه��ل » لینویز ش��یکاگو«، دو قربانی خود را 
 پس از کالس درس ب��رای تعرض به داخل خودروی شاس��ی بلند

می برده اس��ت. قاضی دادگاه اعالم کرد که مته��م به جرم 2 مورد 
تعرض، محاکمه خواهد شد. متهم به دستور قاضی در بازداشت است 
 و در صورتی که بتواند جریمه 100 ه��زار دالری را پرداخت کند،

می تواند تا زمان محاکمه از زندان آزاد شود. 

 پسربچه ها قربانی
 هوسرانی زن جوان شدند

مراسم عروسی یا کارناوال مرگ؟

شادی را با غم گره نزنید!



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على عليه السالم:
در كارهاى كارگزارانت انديشه و تامل كن و پس 

از آزمودن آنها، ايشان را به كار گمار.
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جدیدترین یافته های محققان نشان می دهد که مصرف دارچین 
می تواند تاثیر قابل مالحظ��ه ای در افزایش قدرت یادگیری افراد 

داشته باشد. 
 تیمی تحقیقاتی از دانشگاه Rush ایلینوی آمریکا در آزمایش های 
خود، تاثیر استفاده از دارچین را در موش های آزمایشگاهی مورد 
بررسی قرار داد و مشخص شد که این ماده غذایی منجر به بهبود 

قدرت یادگیری در آنها می شود.
 به گفته کالی پادا پاهان که مدیریت این گروه تحقیقاتی را بر عهده 
دارد، مصرف دارچین می تواند یکی از ساده ترین و بی خطرترین 
راهکارها برای آن دسته از افرادی باشد که به دنبال باالبردن قدرت 
 یادگیری در خود هس��تند و می خواهند این توانای��ی را در خود

 ارتقا دهند.
 تا به امروز، هنوز مش��خص نشده اس��ت چرا قدرت یادگیری در 
برخی افراد باال و در بعضی پایین است و اینکه چگونه می توان این 
توانایی را افزایش داد؟ اما جدا از کسانی که این توانایی در آنها ذاتی 
است، برخی نیز از طریق تالش و به کارگیری راهکارهایی همچون 

استفاده از مواد غذایی مفید، به این مهم دست می یابند.
 پاهان در ادامه عنوان می کند:»پی بردن به مکانیسم های مغز که 
منجر به کاهش قدرت یادگیری می شود، مهم است و می تواند در 
شناخت و ارائه استراتژی های موثر برای افزایش قدرت یادگیری 

و حافظه مفید باشد«.
 به گفته محقق��ان، پروتئینی ب��ه نام CREB در بخش��ی از مغز 
انسان به نام هیپوکامپ که مرکز یادگیری نیز محسوب می شود، 
 در افرادی که  ق��درت یادگیری کمتری دارن��د، به میزان کمتری

 GABRA5 وجود دارد. در هیپوکامپ این افراد، میزان بیشتری از 
مشاهده می شود که این پروتئین، تاثیر منفی در قدرت یادگیری 

دارد.
 اینجاست که دارچین می تواند کلید حل این مشکل باشد. در این 
آزمایش مشخص ش��د موش هایی که به آنها مقادیری از دارچین 
از راه دهان خورانده ش��د، میزان پروتئین CREB در مغز ش��ان 

افزایش یافته و در نتیجه، از میزان GARB5 کاسته شده است.
 بنابراین، محققان پیشنهاد می دهند افرادی که قدرت یادگیری 
پایینی دارند می توانند با مص��رف دارچین، این توانایی را در خود 

تقویت کنند.

یک زن و شوهر آمریکایی، عروس��ی خو را به سبک شرک و فیونا 
برگزار کردند. 

همیشه وقتی حرف از لباس عروس به میان می آید لباسی سفید 
در ذهن تجسم می شود اما این بار یک زن و شوهر چاق در میدلند 

آمریکا این رسم را برهم زدند.
آقای آماندا 44 س��اله و خانم گیبس 39 س��اله عروس و دامادی 
هستند که با ساختاری کامال متفاوت جشن عروسی خود را برگزار 

کردند.
 این عروس و داماد با س��بز کردن صورت و بدن خود و پوش��یدن 
لباس هایی شبیه شخصیت های کارتونی شرک، خود را شبیه آنها 
 کرده  و مراسم عروسی شان را بر اساس داستان این کارتون برگزار 

کردند. 
آنها برای برگزاری این مراسم حدود 8 س��ال برنامه ریزی کردند. 
مهمان��ان این عروس��ی لباس های بالما س��که و  ش��خصیت های 
کارتونی مثل میکی موس و جک اس��پار و دزدان دریایی کاراییب 

بر تن داشتند.
این عروس و داماد که بس��یاری از دوس��تان خود را بر اثر بیماری 
سرطان از دست داده بودند تصمیم به برگزاری عروسی شان  با این 

شکل و شمایل گرفتند.
خانم فیونا و آقای شرک هدایای عروسی ش��ان را به نفع بیماران 
سرطانی و برای  امور خیریه استفاده کردند و هدف خود از برگزاری 
این مراس��م را باال بردن آگاهی مردم نس��بت به بیماری سرطان 

دانستند.

مکیدن شس��ت یا جویدن ناخن از عادت های کودکانه ای نیست 
که مورد عالقه والدین باشد. این عادت ها اما به احتمال در تقویت 
س��المت کودکان موثر هس��تند. بر پایه یک پژوه��ش درازمدت 
دانشمندان نیوزیلندی، بدن کودکانی که شست خود را می مکند 
یا ناخن خود را می جوند در مقایسه با کس��انی که در کودکی این 
عادت ها را کن��ار می گذارند، در برابر آلرژی ها ب��ه مراتب مقاوم تر 

است.
به اعتقاد دس��ت اندرکاران، نتای��ج این تحقیق احتمال درس��تی 
نظریه ای را تقویت می کند که بر اس��اس آن انسان های رشدکرده 
در محیط آلوده تر، در براب��ر آلرژی ها مقاوم ترند. بر این اس��اس، 
آلودگی ها ممکن است در پی مکیدن شست یا جویدن ناخن وارد 

بدن کودک شوند.
سرپرس��ت یک  تی��م پژوهش��ی از دانش��گاه اُتاگ��وی نیوزیلند 
معتقد اس��ت: »نتایج پژوه��ش، این نظریه را تقوی��ت می کند که 
 ارتباط ب��ا میکروب ها در س��نین پایین احتمال ابت��ال به آلرژی را 
 کاهش می  دهد«.  ب��اب هنکوکس در عین حال ب��ه نکته مهمی

 اشاره می کند: در بررسی ها تنها پوست افراد مورد آزمایش، رصد 
ش��د. در گونه ای از آلرژی ها  مانند التهاب آلرژیک مخاط بینی که 
در آنها نشانه های آلرژی تنها روی پوست پدیدار نمی شود، در همه 
افراد مورد آزمایش – چه کس��انی که ناخن می جویدند و شس��ت 

می مکیدند و چه دیگران – درصد ابتال به آلرژی یکسان بود.

برای ق��رون متم��ادی زن��ان در تم��ام س��نین و هم��ه طبقات 
در روس��یه تنه��ا ب��ا ی��ک م��دل آرای��ش م��و، ک��ه بافت��ن آن 
 ب��ود آش��نا بودن��د ک��ه ب��ه موج��ب ای��ن ن��وع م��دل، موهای

 بافته شده با روبان یا گیره تزیین می شد. 
 اما بافت��ن مو تنه��ا به مثابه آرایش��ی س��اده نب��ود بلک��ه بیانگر

 ویژگی هایی نیز بود.
دخترانی که موهایشان را فقط یک ردیف می بافتند، مجرد بودن 
خود را اعالم می کردند در حالی که زنان متاهل با بافتن دو ردیف 

از آنها متمایز می شدند.
 همچنین باید گفت زنانی که  موهایشان را در دو ردیف می بافتند 
عالوه ب��ر ایجاد حس غرور در خودش��ان، س��بب می ش��دند که 
دختران مجرد به آن��ان غبطه بخورند. زن��ان متاهل اغلب موهای 
بافته ش��ده را ب��ه صورت ت��اج در باالی س��ر جمع م��ی کردند و 
 یا با روبان به هم می بس��تند که برای بس��تن روس��ری مش��کلی 
نداشته باشند. پس از ازدواج هیج مردی به جز شوهر امکان دیدن 
موهای بافته شده زن را نداشت. برای دختر بچه ها موها را سه ردیف 

می بافتند که در حقیقت نشانی از تثلیث بود.
بافتن موها و آرایش آن، بیان وضعیت کلی دختر بود. کس��انی که 
فقط یک رش��ته موهایش��ان را می بافتند آماده ازدواج و تشکیل 
 خان��واده بودند. اگ��ر دختری ب��ا دو روبان در وس��ط این رش��ته 
بافته ش��ده بیرون می آمد به این معنی بود که دختر نامزد کرده و 

به مردی تعلق دارد.
جالب اس��ت که بدانید تا قب��ل از ازدواج، اکثرا م��ادران آرایش و 
ش��انه کردن موی دختران را انجام می دادند اما بعد از ازدواج تنها 
شوهرشان حق ش��انه کردن موی  آنها را داشتند.  ضخامت رشته 
بافته ش��ده هم خود عالمت و نش��انه ای از زیبای��ی زن بود. بافتن 
مو برای دختران و زنان ب��ه همان اندازه مهم ب��ود که ریش برای 
مردان، از این رو کسی حق نداش��ت که به این آرایش دست بزند 
 یا آن را خراب کند، زیرا در این ص��ورت حتما با جریمه و مجازات 

رو به رو می شد. 
هر چند امروزه دیگر آنچنان این رس��وم و قواعد در بین اسالوها و 
به خصوص درکشور روسیه پر رنگ نیست، اما دانستن این موارد 
می تواند بیانگر این باش��د که در نظر اجداد روس ها، چقدر مسئله 
پوشش زنان با اهمیت بوده و نقش کلیدی در تعیین وضعیت زنان 

و دختران روس ایفا می کرده است.

آشپزی

گوناگونخواندنى ها

کودک

خانه داری

 »اس��تعاره و تمثیل در کلم��ات قصار نه��ج البالغه«
 نوش��ته  دکتر »یدا... رفیعی« را انتشارات پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر کرد.
نهج البالغه گزی��ده ای از خطبه ها، نامه ها و س��خنان 
کوتاه علی ابن ابی طالب )ع( اس��ت که  سید رضی در 
قرن چهارم هجری قمری براساس ذوق ادبی خویش از 
نامه ها و خطبه های حضرت علی )ع(فراهم آورده است.

کتاب گران سنگ نهج البالغه مش��تمل بر سه بخش 
اس��ت که عبارتن��د از؛ »خطبه ها و اوام��ر« ،» نامه ها، 
رس��ائل و وصایا« و »کلم��ات قصار، حکم��ت آمیز و 

مواعظ«.
بی شک یکی از ویژگی های مهم این کتاب ارزشمند ، 

بالغت آن است. بررسی ساختاری و شناخت سخنان 
امیرالمومنین عل��ی )ع(  در نهج البالغ��ه در فهم آن 
 تاثیر ش��گرفی دارد و ش��ناخت س��اختاری س��خنان

 آن حضرت ، عالوه بر اینکه زیبایی های این اثر عظیم را 
به ما می نمایاند ، در پاسخ گویی به شبهاتی که پیرامون 
این اثر مطرح شده هم موثر اس��ت. در کتاب پیش رو 
نیز در راستای تحقق این مهم تالش شده تا تمثیالت 
و استعارات بخش سوم نهج البالغه ، استخراج و به طور 

کامل تجزیه و تحلیل شود.
 در کتاب»اس��تعاره و تمثی��ل در کلم��ات قص��ار 
نهج البالغه« مولف، ضمن شرح و تحلیل 498 تشبیه 

و استعاره، ارکان و نوع هریک را تعیین کرده است.  

استعاره و تمثيل در کلمات قصار نهج البالغه

اسرار بافتن
 موی دختران روس

فایده مکيدن انگشت در کودکان

راه حل خوراکى محققان 
برای افزایش قدرت یادگيری

عروسى به سبک شِرک و فيونا 
به نفع کودکان سرطانى

راز موفقیت م��ردان ب��زرگ و س��رکامیابی آنها 
 درگروی تربیت ها، فعالیت ها، کوشش ها و اجرای

 برنامه های مخصوصی اس��ت که ب��ه آنها  در زیر 
اشاره می کنیم:

بخش نخست: عوامل حقيقى کاميابى
2- کار و کوشش و فعاليت

صفح��ات گیت��ی و نظام جه��ان آفرین��ش گواه 
روش��نی اس��ت ک��ه کامیاب��ی ه��ر موج��ودی 
وابس��ته به فعالیت و کوش��ش اوس��ت. تا صدها 
فعل و انفعال ش��یمیایی در یک نه��ال به وجود 
 نیای��د، هرگ��ز ی��ک درخ��ت برومن��د نخواهد 

شد.
 هر موج��ود صاحب روح��ی، از روی غری��زه و یا 
فطرت به این حقیقت رس��یده ک��ه بقای ناموس 

حیات در گروی کار و کوشش است.
عدم پیروزی عده ای از جونان ما عللی دارد. یکی 
از آن علل این است که روح کار کردن و فعالیت در 

بعضی از آنها کشته شده است.
هجوم جوانان به سوی ادارات و اشغال کرسی ها 
و میزهای موسسات دولتی گواه روشنی است که 

عشق به کارهای سنگین کمتر شده است.

به ج�ای اینکه این جوان�ان مولد ثروت 
باشند مصرف کننده ثروت هستند

 زندگ��ی م��ردان موفق ش��هادت  م��ی دهد که 
همگی مرد کار و زحمت بودند و به قول الکساندر 
همیلتون نابغه عصر خود: » م��ردم می گویند تو 
 نابغه هس��تی. من از نبوغ خود خب��ر ندارم فقط

 می دانم شخص زحمتکشی هس��تم.« و به قول 
یکی دیگر از دانشمندان:» آنچه شده ام نتیجه کار 
است . من در سراس��ر عمرم لقمه ای بدون کار و 

زحمت نخورده ام.«
 این صنایع شگفت انگيز مولود کوشش 

های خستگى ناپذیر دانشمندان است
 مخترع رادیو گاهی تا سحر در حالی که همه اهل 

خانه در خواب فرو رفته بودند، کار می کرد.
ادیس��ون ب��رای تکمی��ل پ��اره ای از اختراعات 
خود ش��ب ها و روزها در آزمایش��گاه می ماند و 
برای آنکه نیروی برق را طوری تس��خیر کند که 
اس��تفاده از آن ارزان و آسان باش��د، بارها اتفاق 
می افتاد که دو یا س��ه روز از آزمایش��گاه بیرون 
نمی آم��د و چه بس��ا غ��ذا خ��وردن را فراموش 
 می ک��رد و به چند پ��اره ن��ان خش��کیده اکتفا 

می نمود .
  در زندگانی پاس��تور دانش��مند بزرگ فرانس��ه
 می خوانیم که ش��عار او در طول زندگی کار بود.

او گاهی چنان سرگرم کار می شد که سروصدا و 
غوغای بیرون آزمایشگاه را نمی شنید. 

حتی هنگامی که قوای مهاجم آلمان شهر پاریس 
را محاصره کردن��د و غریو توپ های دش��من در 
آن ش��هر محش��ر به پا کرد، او اص��ال متوجه آن 
 همه هیاهو  نشد.ناپلئون ش��بانه روز پنج ساعت 
می خوابید و بقیه س��اعت ها  را مشغول کار بود. 
 نابغه شرق، ابن سینا مردی پرکار و پرمطالعه بود.

کتاب های متنوع او یادگار و نش��انه فعالیت های 
خس��تگی ناپذیر اوست. کتاب  ش��فا در فلسفه و 
قانون در طب دو اثر بزرگ او هس��تند که  شهرت 
جهانی دارند و کت��اب اخیر وی به زبان های زنده 
جهان ترجمه شده اس��ت. ابن رش��د، دانشمند 
اس��المی، از موقعی که با کتاب آش��نا ش��ده بود 
حتی یک روز از عمر خود را بدون مطالعه و تفکر 

نگذرانده بود.
)برگرفته از کتاب رمز پی��روزی مردان بزرگ اثر 

آیت ا... سبحانی(

مواد الزم:2عدد بادمجان،
2 پیمان��ه س��ویا،1 پیمانه نخود 
آشي،5 شاخه پیازچه،1 عدد پیاز 
کوچک، نمک و فلف��ل به میزان 
الزم،2 ع��دد تخم م��رغ،1 ق چ 
دارچین،روغن براي سرخ کردن 

به مقدار الزم
ط�رز تهيه:بادمجان ه��ا را 
پوست کنده و بشویید. حاال یک کاسه را از آب و مقداري نمک پر کرده و بادمجان ها را به مدت 
 20 دقیقه در آب نمک بگذارید تا تلخي آنها گرفته ش��ود. پیاز را هم پوس��ت کنده و بشویید.

نخود ها را در کاس��ه اي پر از آب به مدت 3 تا 4 ساعت خیس کنید. پیازچه ها را شسته و کنار 
 بگذارید.س��ویا را در کاس��ه اي بزرگ ریخته، روي آن به اندازه چهار پنج پیمانه آب بریزید و

 صبر کنید تا  به خود آب جذب کنند. بعد از 20 دقیقه آنها را در آبکش بریزید و یک بار آب سرد 
از رویشان رد کنید.حاال سویاها را در مشت فشار دهید تا آب آنها با فشار دستتان بیرون بیاید 
و کم آب و خشک شوند. بادمجان ها را هم از آب بیرون آورده و با دستمال تمیز خشک کنید.

نخودها را هم بعد از خیس خوردن از آب بیرون آورده و همراه با سویا، بادمجان، پیاز و پیازچه 
در چرخ گوشت یا غذاساز ریخته و خوب چرخ کنید. مواد چرخ ش��ده را در کاسه اي بریزید و  
نمک، فلفل و دارچین را به آن اضافه کرده و خوب مخل��وط کنید. حاال تخم مرغ ها را به  مواد 

اضافه کنید و خوب هم بزنید تا مایه کتلت آماده شود.
در تابه اي، مقداري روغن ریخت��ه و روي حرارت بگذارید تا داغ ش��ود. از مایه کتلت مقداري 
 بردارید و در کف دس��ت ش��کل دهید و به آرامي در روغن داغ بگذارید تا س��رخ شود. بعد از

 سرخ شدن یک طرف، طرف دیگر را سرخ کنید. اکنون غذا برای سرو آماده است. 

بع��د از برگش��تن از مس��افرت 
 یک��ی از س��خت تری��ن کارها 
جمع کردن وس��ایل مس��افرت 
 و مرتب ک��ردن خانه اس��ت. با 
 روش ه��ای زی��ر ب��ه س��رعت 
خانه  را مرتب کرده  و وسایلتان 

را جمع کنید.

چمدان خود را در فضایى مانند آشپزخانه و حمام باز کنيد
چرا که به دلیل حمل و نقل آن امکان آلودگی در آن وجود دارد پس یک پارچه بزرگ پهن کنید 
و چمدان های خود را روی آن باز کنید. ابتدا لوازم اولیه آرایشی و بهداشتی خود را به محل اصلی 

آنها منتقل کنید تا اطراف شما خلوت تر شود.
لباس ها را  از هم تفکيک کنيد

 ای��ن تفکیک ش��ما م��ی تواند بر اس��اس جن��س، رن��گ لب��اس و یا می��زان تمی��زی آنها 
صورت گیرد، توجه داش��ته باش��ید ک��ه به دلی��ل  تعدد لباس ها ش��ما مجبور هس��تید در 
 چند نوبت شستش��وی آنه��ا را انج��ام دهید، پ��س عجله نکنید و س��ر فرصت ب��ه تفکیک

 لباس ها بپردازید.
سبدهای نظم دهى لباس های چرک را فراموش نکنيد

اگر زمان کافی برای شستشوی کامل لباس ها ندارید به سادگی می توانید از سبدهای نظم دهی 
لباس های چرک استفاده کنید. این سبدها به خوبی در فضای کابینت های رخت شوی خانه 

یا حمام شما جای می گیرند و به سادگی به فضای دکوراسیون داخلی شما نظم می بخشند.
آن گاه طبق دستور مربوط به هر لباس ، آن را بشویید.

نحوه مرتب کردن سه سوته خانه،  بعد از مسافرت)1(طرز تهيه کتلت بادمجان و سویا

رمز پيروزی مردان بزرگ )3( موفقیت 
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