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آیا شما یک معتاد 

گرانبهاترین اشیا درمجازی هستید؟

یکی از شیائومی ها گران ترین موزه ایران

منفجر شد

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی، در همایش 
سالگرد تاسیس شرکت ملی گاز ایران که صبح دیروز 
دوشنبه در پژوهشکده  نفت برگزار شد با بیان اینکه 
از شعارهای اصلی انقالب اسالمی، استقالل و آزادی 
بوده است اظهار کرد: انقالب یعنی مستقل بودن یعنی 
دست نیازمان به سوی کسی دراز نباشد و با اراده خود 
تصمیم بگیریم و متکی به رای مردم باشــیم و اینکه 

فقط سرمان را دربرابر مردم خودمان فرود آوریم.
رییس جمهور با اشاره به اهمیت موضوع خودکفایی 
در زمینه  فرآورده های نفتی، به ویژه بنزین، گازوییل و 
گازگفت: موضوع استقالل یک کشور در ابعاد مختلف 
و خودکفایی آن، در زمینه  نیازهای مردمی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است که در این راستا، خودکفایی 

در حوزه  نفت و گاز تاثیر ویژه ای خواهد داشت.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه معنی انقالبی بودن، 
یعنی داشتن ملتی آزاد همراه با آزادی اندیشه ، بیان 
و نقد و انتقاد، خاطر نشــان کرد:اینکــه امروز مردم 
در فضای مجازی ، ســلیقه و نظر خود را نســبت به 
حاکمیت و دولت و برنامه ها و تصمیم ها ابراز می کنند 

نشانی آزادی نقد است. 
وی با اشــاره به اینکه آزادی بیان را امروز در فضای 
حقیقی و مجازی به خوبی مشاهده می کنیم افزود: 
اینکــه دولت اصرار داشــت شــبکه های اجتماعی 
 بــاز بماند و فشــارهای بســیاری را در این راســتا 
تحمل کرد، به همین خاطر بــود و دولت پهنای باند 
مناسبی در اختیار ملت ایران قرار داد، تا  بتوانند مطلع 
باشند و نظراتشان را بیان کنند از تصمیمات نقد کنند 

و اراده شان در کشور حاکم شود.
رییس جمهور با اشــاره به اینکه همواره برای مردم 
 ما موضوع نفت و گاز جایگاه ویژه ای داشــته است، 
خاطر نشان کرد: مســئله نفت و گاز صرفا اقتصادی 

نیست، بلکه ســرآغاز تولید نفت در ایران کمی بعد 
از انقالب مشروطه همواره با موضوعات سیاسی توام 
بوده اســت، یعنی همواره نفت در چارچوب روابط 
صادرات و واردات، در حوزه  سیاست خارجی و گاز نیز 
در مرحله بعد از دید انرژی پاک تاثیرگذاربوده و نیز 

عاملی برای ارتباط با کشورهای مختلف بوده است.
روحانی، با اشــاره به اینکه برنامه دولت، بر این است 
که روزانه 200 میلیون متر مکعــب گاز به صادرات 
اختصاص یابد، گفت: کشــوری که چنین برنامه ای 
داشــته باشــد رابطه خوبی با کشــورهای همسایه 
 و دیگر کشــورهای جهــان،  در زمینه نفــت و گاز 
برقرار خواهد کرد؛ چرا که در دنیای امروز مســئله 
توسعه به انرژی و به خصوص نفت و گاز، مربوط است.

روحانی، با اشــاره به اینکــه بخشــی از قدرت هر 
 کشور وابســته به خودکفایی در مسئله  انرژی است، 
تصریح کرد : همواره موضوع انرژی نفت و گاز با قدرت 

و توسعه و  سیاست رابطه  نزدیک داشته است.
رییس دولت تدبیــر و امید، به اتفاقات هســته ای و 
تحریم ها علیه کشورمان اشاره کرد و گفت: دشمنان 
شــروع به تحریم صادرات نفت ما کردنــد ، چرا که 
تصورشــان چنین بود که تحریم صادرات نفت، در 
اقتصاد کشــور و زندگی مردم تاثیر مستقیم دارد، از 
طرف دیگر جلوی واردات بنزیــن را گرفتند تا رفاه 
مردم ما را تحت تاثیر قرار دهند اما آمار و ارقام امروز 

در کشور نشان دهنده مسیر تحول است.
روحانی با اشاره به اینکه در سال 57 تولید و مصرف 
ســاالنه گاز، دو  و نیم میلیارد متر مکعــب بوده  و 
برآوردها برای ســال 96، 284 میلیــارد متر مکعب 
اســت، گفت: در ســال 57 جمعیت زیر پوشش گاز 
کمتر از یک درصد بود که امــروز حدود 90 درصد 
است و هدفمان برای ســال 96 این است که به 95 

درصد برسیم که مقایســه این رقم ها نشان دهنده 
مســیر تحول در طــول ســی و چند ســال بعد از 
انقالب اســت.به طوری که زمســتان سال گذشته 
برای اولین بار به مردم اعالم شــد که نگران مصرف 
گاز و قطعی گاز در زمســتان نباشــند و این معنای 
امنیــت، آرامش و آســایش اســت. روحانــی، به 
 نگرانی های موجــود جامعه در حــوزه  آلودگی هوا

 اشــاره کرد و گفت: یکی از راه های نجات از آلودگی 
هوا، تبدیل ســوخت کارخانه های ما به گاز است که 

آرامش  و امنیت را برای مردم به دنبال می آورد.
رییس دولت یازدهم با اشاره به اینکه مصرف سوخت 
مایع در ســال 92 ، 43 درصد بوده و ســال گذشته 
به 18 درصد رســیده و امســال نیز مصرف سوخت 
مایع،به 9 درصد رســیده است، گفت: کاهش میزان 
مصرف سوخت مایع به معنای امنیت و آرامش برای 
مردم است که نیروگاه های نزدیک آنها باعث آلودگی 
هوای منطقه زندگی آنها نمی شــود. روحانی تاکید 
کرد: انرژی پاک برای ما ســالمت، امنیت و آرامش 

می آورد.
رییس جمهور با اشاره به اینکه در معامله با کشورها 
و طرف های مختلف اگر ما در وضعیت فشــار و نیاز 
باشــیم و یا در موضع قدرت اقدام بــه معامله کنیم، 
در نحوه برخورد طرف مقابل با ما تاثیر گذار خواهد 
بود توضیح داد:  در فضایی که تحریم وجود داشــت، 
همواره دستمان به ســوی دیگران دراز بود و تحریم 
برای ما عزت نداشت اما اولین چیزی که برجام برای 

ما آورد عزت بود.
 وی تاکیــد کــرد: برجــام یعنــی شــما آزادیــد

 به جای دولت دو کشــور از میان ده ها کشور برای 
خرید ، انتخاب کنید و آثــار برجام فضایی برای حق 

انتخاب را برای مردم ما به وجود آورد.

روحانی:

آمار و ارقام در کشور نشان دهنده مسیر تحول است
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در المپیک 2008 پکن، برای اولین بار یک کوبل داوری 
از ایران برای قضاوت در المپیک انتخاب شدند و محسن 
کرباســچی و مجید کالهــدوزان دو داور سرشــناس 
اصفهانی در این میدان بزرگ رقابت کردند. حاال بعد از 

هشت سال یک بار دیگر از کوبل داوری ایران...

رییس انجمن حمایت از کشــاورزان اصفهان گفت: 
آب زاینــده رود از امروز)دیروز( به مــدت یک هفته 
برای نجات باغ های غرب اصفهان باز می شــود اما این 
 آب به شهر اصفهان نمی رسد.  حسین محمد رضایی

 اظهار داشت: هر ســاله در فصل تابستان چند مرحله 
آب به منظور نجات باغ های غرب اصفهان باز می شود 

که بر همان اساس حجم خروجی ســد زاینده رود به 
 مدت یک هفته اضافه می شــود.  وی بیان داشــت: با

 باز شدن آب، کل زاینده رود پر آب نمی شود چراکه آب 
تا سد نکوآباد جاری است و از مبارکه به پایین، رودخانه 
همچنان خشک باقی می ماند.رییس انجمن حمایت از 

کشاورزان اصفهان اضافه کرد...

صعود قیمت ها
در بازار ارز اصفهان

 اجرای مانور انتقال خون 
در اصفهان

ماراتن گردشگری اصفهان 
برگزار می شود

رییس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان:
زاینده رود برای نجات

باغ های غرب اصفهان جاری می شود
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سرپرســت اصفهــان کارت و مدیر طرح ســامانه 
هوشمند تاکســی شــهرداری اصفهان اعالم کرد: 
مراسم قرعه کشی و اهدای کارت هدیه یک میلیون 
ریالی به 8 نفر از تاکسیرانان اصفهانی که بیشترین 

تراکنش را با سامانه هوشمند تاکسی...

رسول زرگرپور اســتاندار اصفهان مصاحبه ای با خبرگزاری 
ایرنــا در ارتباط بــا چالش های زیســت محیطی اســتان 
انجــام داد. گزیــده ای از ســخنان زرگــر پــور را در این 
رابطــه در ادامه مــی خوانید:  اســتان متنــوع و پر چالش 
اصفهان بــه لحاظ مســائل زیســت محیطــي در دولت 
 تدبیــر و امید مــورد توجه جدي قــرار گرفــت و مهار این 
چالش ها از شــاخصه هــای  عملکردي این دولت اســت. 
 مسائل زیست محیطي در مدت سه یا چهار دهه اخیر مورد 
 بي توجهي ها، بي برنامگــي ها و بي تدبیري ها در کشــور 
قرار گرفته بود و به همین دلیل به راحتي نمي توان تمامي این 

مشکالت را  در یک مدت...

استاندار اصفهان:

مهار چالش های محیط زیست اصفهان از 
شاخصه های عملکردی دولت است

 اهدای کارت هدیه  به 
تاکسیرانان اصفهانی

 مسئوالن استانی از من 
سراغی نگرفتند

گفتگو با داور المپیکی اصفهان:

این بهارستاِن اصفهان ستیز!
3
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حال نصف جهان خوب است اما تو باور نکن

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

برجام هیچ تاثیر ملموسی
در زندگی مردم نداشت

رهبر معظم انقالب:
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به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطالع رسانی 
دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب 
اســالمی، صبح دیروز در دیدار با هزاران نفر از قشــرهای گوناگون مردم 
استان های مختلف کشور، مشکالت معیشــتی مردم را دغدغه عمیق و 
مستمر خود خواندند و با تاکید  بر موضوع»تکیه بر ظرفیت های داخلی به 
عنوان تنها راه حل مشکالت مردم« افزودند: »بر جام به عنوان یک تجربه، 
بی نتیجه بودن مذاکره با آمریکایی ها، بدعهدی آنها و ضرورت بی اعتمادی 
به وعده های آمریکا را بار دیگر ثابت کرد و نشان داد راه پیشرفت کشور و 
بهبود وضع زندگی مردم، توجه به داخل اســت، نه دشمنانی که مدام در 

منطقه و جهان در حال مانع تراشی برای ایران هستند.«
رهبر انقالب اسالمی، حضور قشرهای گوناگون مردم از استان ها و مناطق 
مختلف کشور را در این دیدار، نشان دهنده این واقعیت دانستند که مردم 
ایران با وجود زبان ها، قومیت هــا و مذاهب مختلف، یکپارچه و متحد در 
تالشند ایران عزیز را به عنوان الگوی معنوی و مادی یک کشور اسالمی، 
به جهان معرفی کنند تا دیگر ملت های مسلمان، با ایستادگی در مقابل 
سیاست های اختالف برانگیز و استثماری استکبار، همین مسیر پر افتخار 

را طی کنند.
ایشان، پیشــرفت های علمی، سیاسی و اجتماعی کشــورمان را پس از 

پیروزی انقالب، در یــک ارزیابی منصفانه، تحســین برانگیز خواندند و 
خاطرنشــان کردند: ایرانی که در دیکتاتوری پهلوی، »وابســته، عقب 
 افتاده و ذلیل آمریــکا و انگلیس« بود، اکنون به کشــوری عزیز و مقتدر

تبدیل شده که قدرت های بزرگ، به چشــم یک هماورد منطقه ای به او 
می نگرند و در تالشند بر ظرفیت ها و امکانات او در منطقه مسلط شوند 

که البته نمی توانند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، با اســتناد به تجربه تاریخی ایجاد و شکوفایی 
 تمــدن اســالمی، افزودند: مســیر تبدیل ایــران عزیز به یک کشــور

اسالمی الگو، البته زمان بر است و نیازمند همت و تالش بی وقفه مسئوالن 
و ملت می باشد.

رهبر انقالب اســالمی، تنها راه تبدیل ایران به یک کشور نمونه را تکیه بر 
ظرفیت ها و امکانات داخلی برشمردند و تاکید کردند: تحقق این هدف، 
نیازمند راهبرد و برنامه ریزی صحیح، کار و تالش بی وقفه و پرهیز از تنبلی 

و بیکارگی و اعتماد و اطمینان به دشمنان است.
 ایشان خاطرنشان کردند: گاه دشمن موانعی بر سر راه ایجاد می کند که

می توان با عقل و تدبیر، این موانع را برطرف کرد؛ اما در هیچ شرایطی نباید 
به او اطمینان کرد.

حضرت آیت ا... خامنه ای، »تجربه برجام« را نمونه ای روشــن از درستی 

ضرورت بی اعتمادی به دشــمنان خواندند و خاطرنشــان کردند: امروز 
حتی مسئوالن دیپلماسی و کسانی که در مذاکرات حضور داشته اند، این 
واقعیت را تکرار می کنند که آمریکا نقض عهد می کنــد و در ورای زبان 
چرب و نرم خود، به مانع تراشــی و تخریب روابط اقتصادی ایران با دیگر 

کشورها مشغول است.
رهبر انقالب افزودند: البته چندین ســال اســت موضوع بی اعتمادی به 
 آمریکایی ها را تکرار می کنیم؛ اما برخی، سختشــان بود این واقعیت را

قبول کنند.
ایشان، با اشاره به مذاکرات هفته گذشته با پنج به عالوه یک در اروپا، گفتند: 
در این جلسه، مذاکره کنندگان ایرانی به طرف های مقابل گوشزد کردند 
که نقض عهد می کنید، به تعهدات عمل نمی کنید و همچنان مشغول 

مانع تراشی هستید.
 حضرت آیت ا... خامنه ای، گذشــت بیش از 6 ماه از آغــاز اجرای توافق

هسته ای را یادآور شدند و سوال کردند: مگر بنا نبود تحریم های ظالمانه 
رفع شود تا در زندگی مردم اثر بگذارد؟ آیا پس از 6 ماه، هیچ تاثیر ملموسی 
در زندگی مردم دیده می شود؟ اگر نقض عهد آمریکایی ها نبود، آیا دولت 

نمی توانست در این مدت کارهای فراوانی انجام دهد؟
 رهبر انقالب، با اســتناد به سخنان مســئوالنی که قبل از اجرای برجام

می گفتند پس از اجرای تعهدات ایران، تحریم ها یکباره برداشته می شود، 
افزودند: اما اکنون، بحث رفع تدریجی تحریم ها مطرح می شود؛ چرا؟

 ایشــان با اشــاره به ابراز ارادت و همراهــی آمریکایی هــا در نامه های
ارسال شده قبلی افزودند: حدود 2 ســال پیش گفتیم ملت به مذاکرات 
هســته ای، به عنوان یک تجربه نگاه خواهد کرد تا ببیند آمریکایی ها در 
عمل چه کار خواهند کرد و حاال مشخص شده که آنها بر خالف وعده های 

خود، همچنان به توطئه و تخریب مشغولند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، با تاکید بر تجربه انــدوزی ملت ایران از رفتار 
آمریکا در قضیه برجام، گفتند: آنها می گویند بیایید در مسائل منطقه هم 
مذاکره کنیم؛ اما تجربه برجام به ما می گوید این کار، سمی مهلک است و 

در هیچ مسئله ای نمی توان به حرف های آمریکایی ها اعتماد کرد.
رهبر انقالب افزودند: اگر دشمن انسان، حداقل به حرفش پایبند باشد، می 
شــود در برخی موارد با او گفت و گو کرد؛ اما اگر مثل آمریکایی ها، نابکار 
باشــد و برخالف لبخند ظاهری، از نقض عهد، ابایی نداشته باشد، نمی 
توان و نباید با او مذاکره کرد و این واقعیت، علت مخالفت مستمر بنده با 
مذاکره با  آمریکایی هاست. ایشان، مشکالت و چالش های منطقه ای ایران 
و آمریکا را با مذاکره، غیرقابل حل دانستند و تاکید کردند: باید با عزم راسخ 
در راه صحیح پیشرفت مادی و معنوی کشور حرکت کنیم؛ آن وقت همه 

خواهیم دید که دشمن به دنبال ما می دود، نه ما به دنبال دشمن.
 رهبر انقــالب، بــا اســتناد بــه ســخنان مســئوالن دیپلماســی،

خاطرنشان کردند: آمریکایی ها می خواهند همه چیز را بگیرند و هیچ چیز 
ندهند و مذاکره با چنین دولتی، به معنای انحراف از راه صحیح پیشرفت 
کشور، دادن امتیازهای پی در پی و تحمل عملی زورگویی، تخلف و نقض 

عهد  آنهاست.
حضرت آیت ا... خامنه ای، با اشاره به تعبیر فوق العاده امام خمینی)ره( که 
آمریکا را شــیطان بزرگ می نامید، افزودند: براساس آیات قرآن، شیطان 
در قیامت به پیروانش می گویــد باید خود را ســرزنش کنید که چرا به 
 وعده دروغین من اعتماد کردید و امروز نیز بی توجهی به دروغین بودن

وعده های آمریکا و اعتماد به او، مصداق همین مسئله خواهد بود.
حضرت آیت ا... خامنــه ای، جوانــان و فرهیختگان کشــور را به تامل 

 در سیاســت های کشــور در قبال آمریکا دعوت کردنــد و افزودند: این
سیاست ها براساس تجربه، شناخت دشمن، شناخت واقعی اوضاع کشور و 

منطقه و جهان شکل گرفته است.
ایشان در بخش دیگری از سخنانشان، با تاکید مجدد بر لزوم تکیه نظری و 
عملی مسئوالن بر ظرفیت ها و استعدادهای فراوان داخلی کشور، احیای 
واحدهای کوچک و متوسط و توجه به اقتصاد دانش بنیان را باعث کاهش 

ملموس مشکالت موجود خواندند.
همچنین، با دعوت از مردم برای مصرف کاالهــای داخلی از جمله لوازم 
خانگی افزودند: متاســفانه با وجود تاکید بر ضرورت ممنوعیت واردات 
کاالهای دارای مشابه داخلی، بازارها پر از کاالهای خارجی است و تولید 

داخلی در فشار قرار دارد.
حضرت آیت ا... خامنــه ای، برخورد قاطع با قاچاقچیــان عمده و از بین 
بردن اجناس کالن قاچاق را کامال ضروری برشمرده و افزودند: ادامه وضع 
فعلی تولید داخلی، یعنی »بیکاری جوانان، رکود بیشتر و زندگی دشوار 
مردم«. اینها را که دیگر نمی شود با ارتباط با آمریکا و اروپا حل کرد؛ بلکه 
باید مســئوالن اقدام کنند. ایشان مشکالت معیشــتی مردم را دغدغه 
 عمیق و مستمر خود خواندند و افزودند: همه مشورت ها با صاحبنظران،
 نشــان می دهد راه حل این مشــکالت، تنهــا در گرو توجــه و تکیه بر

ظرفیت های داخلی است.
حضرت آیت ا... خامنه ای، رفــت و آمد ماه های اخیر تجــار خارجی را، 
حداقل تاکنون بی نتیجه خوانده و افزودند: هدف آنها، تسلط بر بازار مصرف 
داخلی اســت؛ در حالی که این مراودات باید به ســرمایه گذاری واقعی و 

انتقال فناوری جدید بینجامد.
رهبر انقالب، جلوگیری از فساد داخلی را از مهم ترین مسائل برشمرده و 
افزودند: مسئوالن، الحمدهلل صریحا اعالم کرده اند که جلوی حقوق های 
گزاف و زیاده خوری هــا را می گیرند و در برخی بخــش ها هم اقداماتی 
شده است که باید گســترش یابد و دنبال شود. ایشان مســئوالن را در 
رفتار و گفتار، به ضدیت و مقابله با اشرافی گری فراخوانده و افزودند: وقتی 
اشرافی گری در قله های جامعه به وجود آمد، سرریز آن به بدنه مردم هم 

کشیده می شود؛ بنابراین باید با فرهنگ اشرافی گری کامال مقابله کرد.
حضرت آیت ا... خامنه ای، با اشاره به سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« 
افزودند: البته کارهایی شده اســت؛ اما باید نتیجه این کارها، برای مردم 

محسوس و ملموس باشد.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه، به مسائل و شرایط پر غوغای امروز منطقه 
پرداختند و در تحلیلی کالن، خاطرنشــان کردند: در این مسائل نیز پای 

آمریکا در میان است.
حضرت آیــت ا... خامنه ای، علنی کــردن ارتباطات دولت ســعودی با 
رژیم صهیونیستی را خنجری بر پشت امت اســالمی خوانده و افزودند: 
این کار ســعودی ها گناه و خیانتی بزرگ اســت؛ اما در این غلط بزرگ 
نیز آمریکایی ها نقش دارند؛ زیرا دولت ســعودی تابع و مسخر و چشم به 
 دهان دولت آمریکاست. ایشان، تجاوز به یمن، بمباران بی وقفه »خانه ها،

بیمارستان ها، مدارس« و کودک کشی مستمر را جرم بزرگ دیگر دولت 
سعودی برشمردند و گفتند: این جنایات نیز با تسلیحات آمریکایی و چراغ 

سبز آنها صورت می گیرد.
رهبر انقالب افزودند: متاسفانه حتی وقتی ســازمان ملل پس از مدت ها 
قصد محکوم کردن این جنایت ها را دارد، با پول، تهدید و فشار، دهان آن 
را می بندند. ایشان خاطرنشان کردند: دبیرکل روسیاه سازمان ملل، به این 
فشارها اعتراف کرد؛ اما باید به جای اعتراف، کنار می رفت، نه آنکه بماند و 

به بشریت خیانت کند.
حضرت آیت ا... خامنه ای، قضیه بحرین و ورود لشکر نظامی بیگانه را برای 
اعمال فشار بر مردم این کشــور، نمونه دیگری از اقدامات مورد حمایت 
آمریکا خواندنــد و تاکید کردند: امروز دولت ســعودی در دســت افراد 
نابخرد است؛ اما تحلیل دقیق مسائل نشان می دهد که دست آمریکا، در 
تمام این قضایا وجود دارد.ایشان همچنین به نقش آمریکایی ها در ایجاد 
و تقویت گروه های تکفیــری با هدف اختالف افکنی در امت اســالمی، 
ترویج اســالم اموی و مروانی و بدنام کردن اســالم حقیقی اشاره کردند 
و افزودند: آمریکایی ها ادعا می کنند که علیه گروه های تکفیری، ائتالف 
تشکیل داده اند؛ در حالی که کار موثری علیه آنها انجام نمی دهند و طبق 
برخی گزارش ها، به این گروه ها، کمک هایی نیز می کنند. رهبر انقالب 
خاطرنشان کردند: البته گروه های تکفیری، امروز دامن حامیانشان را هم 
گرفته اند؛ زیرا به قول ما ایرانی ها، »هر که باد بــکارد، طوفان درو خواهد 

کرد«.
حضرت آیت ا... خامنه ای، در نوعی جمع بندی از این بخش سخنانشان، 
 آمریکا را به وجود آورنده یا تشــدید کننده مشــکالت منطقه دانستند و

تاکید کردند: ملت های منطقه، قادر به حل این مسائل هستند و ما ضمن 
دعوت دولت های منطقه، به آنها خاطرنشان می کنیم آمریکا قابل اعتماد 
نیست و به دولت های عرب، به چشم ابزاری برای حفظ رژیم صهیونیستی 
و تحقق منافع استکباری خود در منطقه نگاه می کند.ایشان راه حل مسائل 
منطقه را »اتحاد ملت ها و دولت های مسلمان« و »ایستادگی در مقابل 
اهداف اســتکباری آمریکا و برخی دولت های اروپایی« خوانده و افزودند: 
باید این اهداف را شــناخت و در مقابل آنها ایستاد و ملت ما نیز در همین 

مسیر، محکم ایستاده است.
رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: با وجود همه تالش های آمریکایی ها، 
نقشه ها و برنامه های آنها افشا شــده و آمریکا در منطقه روز به روز، رو به 

ضعف بیشتری است.
حضرت آیت ا... خامنه ای، دخالت و دشمنی آمریکا را منحصر به جمهوری 
اسالمی ایران ندانســتند و افزودند: در قضایای اخیر ترکیه، اتهامی قوی 
وجود دارد که کودتا با تدبیر و تدارک آمریکایی ها انجام شــده که اگر این 
مسئله ثابت شود، رسوایی بزرگی برای آمریکا خواهد بود. ایشان با اشاره 
به روابط خوب ترکیه با آمریکا به عنوان متحدی منطقه ای، خاطرنشان 
کردند: آمریکایی ها با اسالم و گرایش اسالمی مخالفند؛ بنابراین در ترکیه 

نیز که گرایش های اسالمی وجود دارد، کودتا به راه می اندازند.
رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند: البته این حرکت، سرکوب و آمریکا در 
چشم مردم ترکیه نیز منفور شد و آمریکایی ها در عراق، سوریه و نقاط دیگر 

نیز به همین شکل، رو به ضعف هستند.
 حضرت آیــت ا... خامنه ای، با اشــاره بــه وعده قطعی الهــی در نصرت

یاری دهندگان دین خدا افزودنــد: اگر ملت ایران بــه این وعده قطعی 
 خوش بین باشــد و مقدمات آن را فراهم کند، همه مشــکالت برطرف

خواهد شد.
ایشان در ابتدای سخنانشان، با اشاره به نزدیک بودن ماه ذیقعده )یکی از 
4 ماه حرام( افزودند: تعبیر ماه حرام به معنای احترام بیشــتری است که 
خداوند برای این ماه ها قائل شده و برخی کارها را در آنها حرام کرده است 
و به علت همین احترام الهی، باید در ماه های حرام، با توجه بیشتر به درگاه 

خداوند روی آورد و در کسب معنویت تالش بیشتری کرد.
در این دیدار قشــرهای مختلفی از مردم اســتان های آذربایجان غربی، 

اردبیل، سیستان و بلوچستان، لرستان، کرمان و کرمانشاه حضور  داشتند.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،  نیروهــای لبنانی، عامل 
بمب گذاری در خودرویــی را که از آن برای حمله تروریســتی 
 به ســفارت جمهوری اســالمی ایران در بیروت اســتفاده شد،

دستگیر کردند. 
 بر اســاس این گزارش، فرد دســتگیر شــده، به مشــارکت در

بمب گذاری چندین خــودروی دیگر اعتراف کــرده که هنوز 
بعضی از آنها منفجر نشده است. 

 روزنامه »االخبــار« لبنان، روز دوشــنبه در مطلبی اعالم کرد: 
تقریبا 2 هفته قبل، نیروهای امنیتی، یک ســوری به نام احمد 
فاضل، معروف به »ابــو الطیب« را بازداشــت کردند؛ اما پس از 
مدت کوتاهی مشخص شد که فرد بازداشــت شده، یک جوان 

عادی نیست؛ بلکه او مسئول چندین انفجار در لبنان است.
ابو الطیب، یکی از بمب گذاران خودروها و سازندگان بمب برای 

گروه تروریستی »جبهه النصره« است.
احمد فاضــل قبل از آنکه با لقــب ابو الطیب معروف شــود، در 

دانشکده پزشکی دانشگاه »البعث« سوریه درس می خواند.
با آغاز بحران و جنگ در سوریه، وی به گروه تروریستی موسوم 
به »گردان های الفاروق« ملحق شد؛گردانی که پس از چندی با 

داعش بیعت کرد. 
احمد فاضل، مدتــی بعد به گــروه »النصره« پیوســت و با نام 

ابوالطیب، بمب گذاری های خود را آغاز کرد.

به گزارش شفقنا، فرماندار مرکز بزرگ ترین و غربی ترین استان 
عراق، از بازگشت ۵۰ هزار خانوار به این شهر، پس از آزادسازی 

آن از اشغال داعش خبر داد. 
»ابراهیم العوســج«، فرماندار شهرســتان رمادی، مرکز استان 
مرزی االنبار، روز دوشنبه اعالم کرد که از زمان آزادسازی مرکز 
شهرستان از اشغال گروهک تروریستی داعش، تاکنون بیش از 

۵۰ هزار خانوار به خانه و کاشانه خود بازگشته اند.
 وی اظهار داشــت: طی هفت ماه گذشــته، بیــش از ۵۰ هزار 
خانــواده فــراری و آواره، به محله هــا و مناطق شــهر رمادی 
 بازگشــتند و تاکنون نیز شــاهد اســتقبال گســترده چنین

خانواده هایی از بازگشت به شهر هستیم.
العوســج در این باره همچنین تاکید کرد که بازگشت ساکنان 
فراری و آواره رمادی به این شهر و مناطق واقع در حومه آن طی 
هفت ماه نخست سال جاری میالدی، به دلیل ثبات در وضعیت 

امنیتی شهر است.
الزم به ذکر اســت که نیروهای امنیتی و شــبه نظامیان عشایر 
عراق، در اواخر سال گذشته میالدی، شــهر رمادی را از اشغال 
گروهک تروریســتی داعش آزاد کرده و از آن زمان تاکنون نیز 

کنترل این شهر را در دست دارند.

عامل حمله به سفارت ایران 
در بیروت بازداشت شد

 بازگشت ۵۰ هزار خانوار به رمادی
پس از آزادسازی شهر از اشغال داعش

پیشنهاد سردبیر: 
برجام هیچ تاثیر ملموسی در زندگی مردم نداشت

رهبر معظم انقالب:

برجام هیچ تاثیر ملموسی در زندگی مردم نداشت

رهبر معظم انقالب با تاکید بر اینکه تحریم ها باید یکباره برداشته می شد، گفتند:چندین سال است موضوع بی اعتمادی 
به آمریکایی ها را تکرار می کنیم؛ اما برخی، سختشان بود این واقعیت را قبول کنند.

به گزارش ایســنا، مشــاور رییــس مجلــس در امــور بین الملل با 
اشــاره به این مطلب که عربستان ســعودی، جهت پیشبرد اهداف 
 آمریکایی ها، نقــش فعالی را به عنــوان کارگزار آمریــکا در منطقه

ایفا کرده اســت، در ارتبــاط با برقراری رابطه از ســوی آل ســعود 
با رژیم صهیونیســتی گفــت: در دوران پادشــاهی ملــک عبدا...، 
 این اقدامــات با شــرم و حیا انجام و یک پوشــش ســنتی روی آن

گذاشته می شد؛ چنانچه اگر سفر محرمانه ای به تل آویو انجام می شد، 
در مقابل آن سعودی ها ســعی می کردند روابط متوازنی را با برخی از 
همسایگانشان از جمله ایران داشته باشــند؛ ولی حاکمان جدید در 
عربســتان نشــان دادند که در این زمینه، پرده ها را کنار گذاشتند 
و ارتباط پنهان امنیتی و تجــاری بین ســعودی ها و تل آویو، امروز 
خود را به شــکل آشــکار نشــان می دهد. او با بیان اینکه رفتارهای 

 عربستان منجر به تقویت صهیونیســت ها و تضعیف محور مقاومت
شــده اســت، تاکید کرد: اگر قرار بود محور مقاومــت بر محوریت 
عربستان قرار بگیرد، اکنون هیچ چیزی از محور مقاومت باقی نمانده 
بود. کمال دهقانی فیروزآبادی در ادامه، حمله نظامی عربســتان به 
یمن را خطایی اســتراتژیک عنوان کرد و افزود: در درون حاکمیت 
عربســتان، بحران جدی وجــود دارد و حمله به یمن از ســوی آل 
ســعود در واقع به نوعی جهت سرپوش گذاشــتن در ارتباط با این 
اختالفات است. در واقع آنها می خواســتند با حمله به یمن، شرایط 
کشورشــان را نظامی و امنیتی کنند؛ به نحوی که اختالفات درونی 
ســر به بیرون باز نکند. او همچنیــن با بیان اینکه عربســتانی ها در 
 همین راستا بخشی از مشکالت خود را به سمت ایران سوق داده اند،

ادامــه داد: باور دارم آنچه در مورد اعدام شــیخ نمــر صورت گرفت، 

 یک برنامه طراحی شــده از سوی عربســتانی ها بود. وی با نادرست
عنوان کردن حمله به سفارت عربستان در تهران گفت: آنچه درمورد 
ســفارت عربســتان در تهران رخ داد، مطلوب آنها بــود و آنها از این 
موضوع، جهت پیشــبرد اهداف خود استفاده کردند. عربستانی ها در 
ســال های اخیر، اقداماتی را علیه امنیت ملی ایران انجام دادند؛ ولی 
این اقدامات در ماه های اخیر تشدید شده اســت. امیرعبداللهیان با 
بیان اینکه رویکرد مقامات کنونی عربستان، با رویکرد مقامات قبلی 
متفاوت نیســت و فقط در روش تفاوت دارد، افزود: عربستان با تمام 
تهدیدها و خطراتی که برای منطقه دارد، عربســتان 1۰ سال پیش 
نیست. اکنون عربستان با چالش ها و ناکامی های زیادی روبه روست؛ 
البته این کشــور عناصری از قدرت را در اختیار دارد؛ ولی صرفا این 

عناصر، قدرت تخریبی دارند.

امیر ســرتیپ دوم ســتاد، شــاهین تقی خانی، سخنگوی 
 ارتش جمهوری اســالمی ایران، در پی انتشــار هدفمند و

تفرقه افکنانه دشمنان نظام از اظهارات یکی از کارشناسان 
مسائل سیاســی در ارتباط با ارتش، گفت: »ترفند دشمنان 
از ایجاد اختالف در بین نیروهای مســلح، ناکارآمد بوده و با 
حکمت و درایت فرماندهان و مسئوالن ارتش و سپاه، هرگز 
خدشه ای به اتحاد مقدس آنان وارد نخواهد شد.«وی ضمن 
بی ثمر دانســتن ترفند دشــمنان از ایجاد اختالف در بین 
نیروهای مسلح،دستاوردهای ارزشــمند به دست آمده در 
ســال های پیروزی انقالب، دوران دفاع مقدس و توفیقات 
متعدد پــس از آن در عرصه های مختلف بــه ویژه دفاعی و 
امنیتی و قدرت بازدارندگی نظــام را مرهون همدلی، اتحاد 
و هم افزایی آحاد فرماندهان، مســئوالن و کارکنان خدوم 
نیروهای مسلح و تدابیر و رهبری های هوشمندانه حضرت 
امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب دانست و افزود: ارتش 
و ســپاه، دو بازوی قدرتمند نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ایران بوده و به عنوان ید واحده تحــت زعامت و فرماندهی 
فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت ا... خامنه ای هســتند و 
تدابیر و فرامین بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران و رهبر 
معظم انقالب مبنی بر اتحاد و انســجام نیروهای مســلح، 

همواره سرلوحه برنامه ها و فعالیت های ارتش قرار دارد.

به گزارش ایرنا، محمدامین رضازاده، دبیر کمیســیون 
ماده 1۰ احزاب گفت: از نیمه دوم سال 1۳۹2 تاکنون، 
براي 2۷ حزب سیاسي، مجوز تاسیس و براي 1۵ حزب، 
پروانه فعالیت صادر شده است. مدیرکل سیاسي وزارت 
 کشــور همچنین گفت: در دولــت تدبیر امیــد، براي
 ۸6 تشــکل صنفي و بازنشســتگان، مجوز تاســیس،

4۰ تشــکل مجوز صدور پروانه و 2۰۳ تشــکل تمدید 
پروانه صــورت گرفته اســت. رضازاده اظهارداشــت: 
دربخش انجمن هــاي اقلیت هاي دینــي نیز در دولت 
یازدهم، براي دو انجمن مجوز تاسیس صادر شده است 

و 46 مورد تمدید پروانه داشته ایم.
وي تاکید کرد: نگاهي که دولت به تشکل هاي سیاسي، 
صنفي و اقلیت هاي دیني دارد، با توجه به سیاست هایي 
که حجت االسالم و المسلمین حسن روحاني در رقابت 
 هاي انتخاباتي داشــت و در برنامه هایي کــه به مردم

ارائه کرد، این اســت که ما در این دولت، توجه خاصي 
 به این تشــکل ها داشته باشیم و ســعي مي شود همه

گرایش هــاي سیاســي بتوانند در چارچــوب قوانین، 
فعالیت خود را داشته باشند.

وی در ادامه افزود: هیچ گروه و جریان سیاسي در دولت 
تدبیر و امید، مانعي براي فعالیت سیاسي ندارد.

مشاور رئیس مجلس در امور بین الملل 

بحران جدی  در حاکمیت 
عربستان

سخنگوی ارتش:

شکست ترفند دشمنان، در ایجاد 
اختالف در نیروهای مسلح

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب: 

 صدور ۱68 پروانه فعالیت
براي تشکل سیاسي و صنفي

احزابسیاست خارجیارتش
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

دستگاه دیپلماسی، از حقوق 
مردم بحرین حمایت کند

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

بررسی»درز اطالعات محرمانه 
هسته ای« در مجلس

به گزارش فــارس، حشــمت ا... فالحت پیشــه، نماینده 
مردم اســالم آباد غرب و عضو کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس شورای اســالمی، با بیان اینکه 
وزارت امورخارجه، نقش بسزایی در مطالبه حقوق مردم 
بحرین در ســازمان ملل دارد، گفت: دستگاه دیپلماسی، 
پیگیرحقوق ضایع شده مردم بحرین باشد. وی تاکید کرد: 
هدف آل خلیفه از محاکمه شــیخ عیسی قاسم و سرکوب 
اعتراضــات مردمی، الپوشــانی کردن واقعیــات بحرین 
است که نگذارند دموکراســی از طریق مردم شکل بگیرد.
 نماینده مردم اســالم آباد غرب در مجلــس افزود: رژیم

آل خلیفه، نه تنها به مردم بحرین دموکراســی نمی دهد، 
بلکه خالف منشور ســازمان ملل متحد، حق تابعیت یک 
شــهروند را هم از خودش محروم می کند. وی با اشاره به 
اینکه وزارت امور خارجه، به عنوان یکی از اعضای سازمان 
ملل متحد، نقش بســزایی در مطالبه حقوق مردم بحرین 
دارد، تاکید کرد: دستگاه دیپلماســی باید به عنوان یکی 
از اعضای سازمان ملل متحد، با توجه به اختیارات قانونی 
خود در دفاع از حقوق ضایع شــده ملت بحرین، واردعمل 

شده و اقدامات الزم را انجام دهد.

به گزارش مهر، کمال دهقانی فیروزآبادی، با اشاره به 
مسئله درز اطالعات محرمانه هسته ای ایران از آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی، اظهار داشــت: اینکه دقیقا 
چه نوع اطالعاتی درز کرده و میــزان تاثیر منفی آن 
بر فعالیت های هســته ای ما و توافق هسته ای چقدر 
است، توسط دستگاه های مسئول در دست پیگیری 
و بررسی اســت. وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما در 
این موضوع، یک ســابقه منفی از آژانس سراغ داریم، 
 باعث شــد تا جمهوری اسالمی به ســرعت واکنش

نشــان دهد و پیش از ایــن نیز یک بار اتفــاق افتاده 
 که آژانــس، امانتداری نکــرده اســت. االن نیز باید

مشخص شود که آیا منشأ درز اطالعات، آژانس بوده 
یا به شیوه دیگری این اتفاق افتاده است.

  وی خاطرنشــان کرد: هر چند آژانس این مســئله را
رد کرده اســت، اما جمهوری اســالمی در این رابطه 
مدعی اســت و معتقدم حــق با ماســت و نگران این 
مسئله هســتیم؛ لذا دســتگاه های نظارتی از جمله 
مجلس شورای اسالمی و کمیسیون امنیت ملی، این 

مسئله را بررسی خواهند کرد.

پارلمان

اخبار کوتاه
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بازار

يادداشت ويژه

رییس انجمن حمایت از کشــاورزان اصفهان گفت: آب زاینده رود از 
امروز)دیروز( به مدت یک هفته برای نجات باغ های غرب اصفهان باز 

می شود اما این آب به شهر اصفهان نمی رسد.
حسین محمد رضایی اظهار داشت: هر ســاله در فصل تابستان چند 
مرحله آب به منظور نجات باغ های غرب اصفهان باز می شــود که بر 
همان اساس حجم خروجی سد زاینده رود به مدت یک هفته اضافه 

می شود.
وی بیان داشــت: با باز شــدن آب، کل زاینده رود پر آب نمی شــود 
چراکه آب تا سد نکوآباد جاری اســت و از مبارکه به پایین، رودخانه 
همچنان خشــک باقی می ماند.رییس انجمن حمایت از کشاورزان 
اصفهان اضافه کرد: آب وارد کانال نکوآباد می شــود که ممکن است 
اگر کمی آب اضافه باشد با وارد شدن به داخل کانال ها به شهر درچه 
برســد و وارد رودخانه شــود، که بعید می دانم این اتفاق بیفتد.وی 
افزود: همان طور که غرب اصفهان برای نجــات درختان نیاز به آب 
دارد، کشاورزان شرق اصفهان نیز برای کشت غله در پاییز نیاز به آب 
دارند که ضروری است وزارت نیرو میزان آب اختصاصی برای کشت 

غله را در فصل پاییز نگهداری کند.
محمد رضایی اعالم کرد: طبق مصوبــه باید ۴۰۰ میلیون متر مکعب 
در آخر سال زراعی پشت ســد زاینده رود برای کشت غله کشاورزان 
شــرق اصفهان حفظ شود تا کشاورزان شــرق بتوانند با کشت غله و 

برداشت آن در سال آینده معاش خود را تامین کنند.

ريیس انجمن حمايت از کشاورزان اصفهان:

زاينده رود برای نجات باغ های غرب 
اصفهان جاری می شود

قیمت انواع اسکنر در بازار

پیشنهاد سردبیر: 
اين بهارستاِن اصفهان ستیز!

اجازه حضور بانک هــا در بــازار آزاد ارز که در حقیقــت گام اول 
تک نرخی شــدن ارز در اقتصاد بوده، سیگنال مثبتی برای فعاالن 

بازار آزاد است و باعث افزایش قیمت دالر در بازار آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، در اولین روز کاری هفته و 
پس از گذشت تعطیالت سه روزه، بازارهای مالی این بار با وضعیتی 
متفاوت از قبل تعطیالت، معامالت خود را آغاز کردند. درحالی که 
مهم تریــن اخبار اقتصادی به اســتعفای رییــس پارلمان بخش 
خصوصی کشور در اثر کسالت، آغاز پرداخت وام 2۰ میلیون تومانی 
مسکن روســتایی، آغاز صادرات گاز به گرجستان و صحبت های 
اخیر ولی ا... ســیف در مورد ابالغ بخشــنامه حضــور بانک ها در 
معامالت ارز آزاد اختصاص داشت؛ روز گذشته بورس روزی مثبت 
را سپری کرد، نرخ ارز مثبت شد و در بازار سکه نیز افزایش قیمت 

مشاهده شد.
 سردرگمی در روز مثبت

معامالت بازار سرمایه با تداوم حرکت مثبت هفته قبل دنبال شد و 
در این  بین، واکنش بازار به خبر اولین گام های بانک مرکزی برای 
تک نرخی کردن ارز، واکنشی مثبت بود. در معامالت روز یکشنبه 
از همان ابتدای صبح شاهد حضور شرکت های حقوقی در ترکیب 
خریداران بودیم و این تحرکات از دید فعاالن بازار نشــان دهنده 
تعامل مناســب بازیگران اصلی بازار با تیم جدید ریاست سازمان 
 اســت. بیشــترین حجم معامالت در ســرمایه گذاری خوارزمی 
ثبت شد و نماد سایپا نیز پس از دو هفته توقف بود.در سایر گروه ها 
نیز اقبال همچنان به گروه فلزات و معادن بود و از این رو بازگشایی 
معادن با اســتقبال خریداران در درصدهای مثبت صورت گرفت. 

در نماد فوالد مبارکه، معامالت نسبت به  روز قبل با حجم باالتری 
دنبال شد و در پی اخبار مناســب از بازارهای جهانی، قیمت فوالد 
برخالف ریزش قیمت ســایر هم گروهی ها در صفر قیمتی باقی 
ماند. گفتنی است، جمعه گذشــته فدرال رزرو با وجود بهبود آمار 
اقتصادی آمریکا، بر تثبیت نرخ بهره پافشــاری کــرد و این اتفاق 
موجب افت شاخص دالر و افزایش قیمت کاالهای اساسی از جمله 

فوالد در بازار شد.
 اولین گام ارز تک نرخی دالر را صعودی کرد

قیمت دالر در معامالت یکشــنبه خیابان ســپه به 3 هزار و 5۴۰ 
تومان رسید و کارشناســان ارزی معتقدند شکست سطح 3 هزار 
و ۴85 تومانی برای دالر، احتمال رشد آن تا سطوح باالتر را تقویت 

خواهد کرد..

با امیدواری به ارز تک نرخی صورت گرفت؛

صعود قیمت ها
در بازار ارز اصفهان

تعرفه فروش تلفن ثابت بر اســاس مصوبه شماره ۶ 
جلسه شماره 23۷ سازمان تنظیم مقررات ارتباطات 

تغییر یافت.
 محمدرضــا بیدخام ضمن اعالم ایــن مطلب گفت: 
از ابتدای مرداد ماه ســال جــاری هزینه اتصال یک 
 خط تلفن ثابت مبلــغ 2 میلیون ریال تعیین شــد. 
مدیر کل روابط عمومی شــرکت مخابرات اســتان 
تهران خاطر نشــان کرد: متقاضیــان دریافت تلفن 
ثابــت در زمان ثبت نــام به ازای هر خــط مبلغ یک 
میلیون ریــال پرداخت و مابقی مبلــغ )یک میلیون 
ریال( طی 3۶ ماه پس از راه اندازی خط از مشــترک 

دریافت می شود.
محمود واعظی پیش از این و در حاشــیه هم اندیشی 
با بخش خصوصــی در ماه رمضان، دربــاره تصمیم 
کمیســیون تنظیم مقررات برای تعرفــه تلفن ثابت 
گفته بود کــه تغییری در آبونمــان فعلی تلفن ثابت 
ایجاد نشــده اما به دلیل اینکه هفــت میلیون تلفن 
ثابت بالاستفاده در کشور داریم که هزینه نگهداری 
آنها قابل توجه است، تصمیم گرفتیم برای روستاها 
حداقل کارکرد 2۰۰ دقیقه مکالمه و برای شــهرها 
حداقل کارکرد 33۰ دقیقه مکالمه را در نظر بگیریم 
به این معنــی که حتی اگــر کمتر از ایــن میزان از 
خطوط اســتفاده کنند، ملزم بــه پرداخت هزینه به 

ازای این دقایق هستند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه هزینــه مکالمه را از 3۰ 
ریال به ۴5 ریال افزایش داده ایــم، تاکید کرد: باید 
توجه داشت که هر دقیقه مکالمه با موبایل بین 5۰۰ 
تا 5۷۰ ریال برای هر مشترک هزینه دارد و با وجود 
نرخ های جدید تلفــن ثابت باز هم هــر یک دقیقه 

مکالمه با موبایل 13 برابر تلفن ثابت است.
بعد از ایــن پیشــنهادات تعرفه ای در کمیســیون 
تنظیــم مقررات ارتباطــات، کارگــروه تنظیم بازار 
موظف به بررسی شد که طبق گفته وزیر ارتباطات، 
ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی و 
شــرکت مخابرات ایران در جلسات آن شرکت کرده 
و از پیشــنهاد تعرفه ای کمیســیون مذکــور دفاع 
کردند.کارگروه تنظیم بازار نیز پس از بررســی های 
کارشناسی خود با تعرفه های پیشنهادی کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات موافقت کرد و نهایتا مصوبه 

به مخابرات ابالغ شد.

با تغییر تعرفه های مکالماتی از اول مرداد؛

قیمت تلفن ثابت رسما
۲۰۰ هزار تومان شد

خبر

مشــکالت اســتان یکی، دوتا نیست.  سایه 
رکود بــر صنایع اصفهان ســنگینی کرده و 
بخش اعظم کار گاه هــا و صنایع اصفهان با 
ظرفیت3۰درصد کار می کنند؛ این آماری اســت که اســتاندار 
 پیش از این اعــالم کرده بــود. فــوالد مبارکــه و ذوب آهن از 
مدت ها پیش با چالش روبه رو شده  و بخشی از تولیدات آنها انبار 
می شــود این خبری اســت که چندماه قبل ، موسوی الرگانی 
داد و تاکیــد کرد که » به طــور قطع با وضعیت صنایع اســتان 
اصفهان، اگر ســهم اصفهان در بودجه نصف شــود با مشکالت 
بسیاری مواجه می شویم.« بودجه 9۴ تعیین شد و دولت، رقمی 
درشــت را به عنوان واریز مالیات برای اصفهــان درنظر گرفت. 
این اتفاق در بودجه ســال 95 هم تکرار شــد و شرایط به مراتب 
بدتر شد. رقم درنظر گرفته شــده برای مالیات اصفهان بیشتر از 
 قبل و بودجه تعلق گرفته کمتر شــد. داستانی که هرسال تکرار 
می شود.  سال هاست از استان اصفهان، به عنوان دومین استان 
واریز کننده مالیات در کشــور یاد می شود اما جایگاه اصفهان در 
دریافت بودجه از دولت، تقریبا ته جدول دریافت کنندگان بودجه 
در کشور است. همه چانه زنی های مسئوالن و نمایندگان استان 
برای بازگشت حداقل 5۰درصد از مالیات واریزی به خزانه دولت 
به اصفهان هم تاکنون راه به جایی نبرده و به علت وجود شــایعه 
 برخورداری اصفهان، همه ساله ســهم مالیات اصفهان افزایش

 می یابد. مشکل همین جاســت ؛ اینکه فکر می کنند اصفهان 
استان »برخوردار«ی است و تمام مصیبت اصفهان از همین فکر 

اشتباه نشئت می گیرد در حالی که پیش از این »عباس مقتدایی« 
 نماینده ســابق اصفهان در مجلس شورای اســالمی گفته بود:

 » اصفهان توانمندی های زیادی دارد اما بخش هایی در اصفهان 
وجود دارد که از قسمت هایی ازاستان های سیستان و بلوچستان 
محروم تر است.« در بهارستان اما هیچ کس باور نمی کند. همه 
به دنبال دریافت مالیات کالن از این استان هستند و هرسال هم 
رقم مالیات افزایش پیدا می کند بدون اینکه کسی به مشکالت 
اقتصادی فراوانی که گریبان دیار زاینــده رود را گرفته، اهمیتی 
بدهد. کار به جایی رسیده که نمایندگان و استاندار بهارستان باید 
تمام هم و غم خود را بگذارند بلکه مهر برخورداری را از چهره استان 
خود پاک کنند و به بهارســتانی ها بقبوالنند که؛ »حال ما خوب 

است اما تو باور نکن!« 
توجه پیشکش، بی عدالتی نکنید

یک بار هم که نمایندگان پس از کلی رایزنی با مســئوالن دولت 
موفق شدند هزار میلیارد تومان از سهم مالیات اصفهان در بودجه را 
کم کنند، باز هم به سد »مجلس« برخوردند و در مجلس این رقم 
کاهش یافت و مورد موافقت قرارنگرفت. »مجلس« همان جایی 
است که تشکیل شده از نمایندگان سایر استان های ایران؛ یعنی 
کسانی که مشخص نیســت به چه دلیلی این قدر روی اصفهان 
»حساسیت« دارند . )اگر نخواهیم از لفظ حسادت استفاده کنیم(  

بنا به گفته نمایندگان استان؛ موج مهاجرت ها به استان کنترل 
شدنی نیســت، مهر برخورداری بر اصفهان سنگینی می کند، 
هجمه نمایندگان ســایر اســتان ها علیه اصفهان وجود دارد، 

جایگاه اصفهان از دریافت بودجه عمومی اندک اســت، ســهم 
 اصفهان از پرداخت مالیات باالست ، دخل و خرج اصفهان با هم 
نمی خواند، مشکالت زیست محیطی و آلودگی هوا و خشکسالی 
و ده ها مشکل مهم و حیاتی دیگر، کمر استان را شکسته  اما این 
داســتان ادامه دارد... »اصفهان برخوردار است!«  این تنها حرف 
یک بهارستان نماینده است که می شــنویم بدون اینکه قبول 
 کنند اوضاع اینجا آن قدرها هم که تصور می کنند خوب نیست. 
هیچ کس توجه نمــی کند که مثال به علت مهاجــرت بی رویه، 
اصفهان بار جمعیتی چندین استان را نیز به دوش می کشد و به 
همین دلیل باید به جایگاه اصفهــان در این خصوص توجه ویژه 
شود. اصال توجه ویژه پیشکش، جفا و بی مهری و بی عدالتی نشود. 

 هرسال بدتر از پارسال
 در بودجه9۴درآمد دولت از بخش مالیات۶5هزار میلیارد تومان 
اعالم شــد که 13هزار میلیارد تومان نســبت به بودجه93رشد 
داشــت . همان زمان هم نمایندگان اســتان اعالم کردند که به 
دلیل شــرایط بد اقتصادی و وضعیت موجــود، پرداخت چنین 
رقمی تقریبا غیرممکن اســت و حاال در بودجه 95 سهم درآمد 
مالیاتی این اســتان باز هم حدود 2۰ درصد افزایش یافته است.  
استاندار اصفهان پیش از این  از نمایندگان استان خواسته بود با 
توجه به شــرایط مالی و اقتصادی در بخش خصوصی نسبت به 
متعادل کردن مالیات استان در سال آینده اقدام کنند. زرگرپور 
 گفته بود که  از مازاد درآمد اســتان 5۰ درصد به استان برگشت

 داده می شود و  از نمایندگان درخواست کرده بود که تالش کنند 
تا این رقم را به 1۰۰ درصد افزایش دهند تا انگیزه بیشتر در استان 
برای جذب درآمد باالتر ایجاد شود. البته این درخواست مربوط به 
دوسال پیش می شود. یعنی زمانی که نمایندگان قبلی استان در 
مجلس حضور داشتند که البته به نظر می رسد یا تالشی نکرده اند 
یا تالش هایشان آن طور که باید و شاید جواب نداده و زورشان به 
سایر نمایندگان نرسید ه است نه در حوزه زاینده رود و بهشت آباد 

و نه در زمینه مالیات ها و کال در هر زمینه ای که فکرش را بکنید!  
 اصفهان ستیزی در مجلس

حاال نمایندگان استان گویا چاره ای ندارند جز اینکه اعتراف کنند 
تا چه میزان »اصفهان ستیزی« در مجلس وجود دارد. موسوی 
الرگانی ، رییــس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان در گفتگو 
با زاینده رود، این موضوع را تایید می کنــد : » وقتی در مجلس 
مشکالت مختلف اســتان اصفهان را بیان می کنیم نمایندگان 
استان های دیگر صدایشان در می آید که اصفهان همه امکانات را 

برای خود برده است. «
 دنبال راه چاره باشید

همین مشــکالت باعث شــد تا صدای اســتاندار هم دربیاید و 
»زرگرپور« ناامید از بهارستان و بهارســتانی ها ، اعالم کند که با 
توجه به سال ســخت بودجه ای که درپیش داریم ، از دستگاه ها 
می خواهیم به دنبال جذب فاینانس و سرمایه گذاری باشند. اما 
 آیا جذب ســرمایه گذار، می تواند راه حلی دائمی برای مشــکل

»اصفهان ستیزی « بهارستانی ها باشد؟! اصفهان مشکلش را با 
خودش و در خودش حل می کند اما چه کسی مشکل بهارستانی 

ها با اصفهان را حل می کند؟

حال نصف جهان خوب است اما تو باور نکن

این بهارستاِن اصفهان ستیز!

 همه به دنبال 
دريافت مالیات 

کالن از اين استان 
هستند و هرسال 

هم رقم مالیات 
افزايش پیدا می کند 
بدون اينکه کسی به 
مشکالت اقتصادی 
فراوانی که گريبان 
ديار زاينده رود  را 
گرفته،    اهمیتی   

بدهد

سمیه
پارسادوست

مشــاور وزیر نیرو با اعــالم اینکه خشکســالی همچنــان در حوضه های آبی 
خلیج فارس، دریای خزر و دریای عمان پابرجاسـت گفـت: فالت مرکزی هنوز 

با بحران آب مواجه است.
محمد حاج رســولی ها با تاکید بر اینکه فالت مرکزی هنوز با بحران آب مواجه 

است افزود: حتی اگر ترسالی هم باشد نباید صرفه جویی را فراموش کرد.
 حاج رســولی ها اظهار داشت: بیشــتر بارش های ســال آبی جاری در حوزه 
خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر بوده و فالت مرکزی که تمرکز جمعیت 
 در آن زیاد اســت همچنان با خشکســالی 2۰ درصدی نســبت به بارش های 

میان مدت مواجه است و این مناطق را هنوز بحرانی اعالم می کنیم.
مشاور وزیر نیرو گفت: در بخش کشــاورزی در فالت مرکزی همچنان کاهش 
ســطوح کشــت، تغییر الگوی کشــت و محدود کردن آن و نیز تغییر سیستم 
آبیاری را باید چندین ســال ادامه دهیم تا به شــرایط فعلی خشکســالی فائق 
شویم. وی با اشاره به اینکه بارش های امســال به حد نرمال نزدیک شده است 
افزود: این به معنای کنار گذاشــتن صرفه جویی در مصرف آب نیست زیرا چند 
دهه به بارش های نرمال نیاز داریم تا به شرایط قبلی آبی برگردیم و کمبودهای 

آب ناشی از خشکسالی جبران شود.

بحران آب در فالت مرکزی

سايه خشکسالی
در مناطق ايران

پارلمانآب
در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام شد:

بررسی وضعیت بازنشستگان فوالد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از بی توجهی مسئوالن به وضعیت بازنشستگان 
صنعت فوالد و ذوب آهن،گفت:در جلسات فوق العاده کمیسیون اقتصادی مجلس رسیدگی 
 به حق و حقوق این قشــر از بازنشســتگان صورت خواهد گرفت. زهرا سعیدی با انتقاد از

  بی توجهی به وضعیت بازنشســتگان صنعت فوالد و ذوب آهن، بیان داشــت: براساس 
 پیگیری های صورت گرفته مقرر شــدکه هیئت مدیره کانون های بازنشستگان فوالد و 

ذوب آهن مطالبات و اعتراض مکتوب خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کنند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: بررسی مطالبات بازنشستگان 
 فوالد و ذوب آهن درجلسات فوق العاده کمیســیون اقتصاد مجلس که از تاریخ 13 تا 1۶

  مرداد ماه برگزار می شــود مورد رســیدگی واقع خواهد شــد.وی ادامــه داد: در پایان 
مرداد ماه مسئوالن در جلسه مشترکی در کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی وضعیت 
بازنشستگان فوالد و ذوب آهن حضور داشــته و در این خصوص رایزنی های الزم صورت 
خواهد گرفت.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: تعیین تکلیف بازنشستگان 

فوالد و ذوب آهن در اولویت کاری نمایندگان قرار دارد.

 Kodak i2620 کداک

2،060،000
تومان

2،285،000
تومان

Kodak i2820 کداک

3،130،000
تومان

3،450،000
تومان

SHARP AR-X201 شارپ

1،960،000
تومان

2،193،000
تومان

SHARP AR-X231N شارپ

6،200،000
تومان

7،650،000
تومان

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

تاريخ و مهلت دريافت و گشايش اسناد مناقصه: 
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 3 روز کاری از تاریخ انتشار آگهی از تاريخ 95/5/1۲ لغایت پایان وقت اداری مورخ 95/5/14 

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 95/5/۲6 
ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز چهارشنبه مورخ 95/5/۲7 در محل سالن جلسات

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاما بایستی با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد.
ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اساس بخشنامه سرجمع ) 1۰۰/۶۴۰5 مورخ 89/2/۴( می باشد.

نشانی دريافت و تحويل اسناد مناقصه: اصفهان- خیابان باغ گلدسته- مقابل درب شرقی بازار هنر- اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان) امور قراردادها جهت 
دریافت اسناد مناقصه و دبیرخانه جهت تحویل پاکات مناقصه( 

) تلفن تماس: 32222889( 
نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: 

الف( سپرده  )واریز به حساب شماره 21۷3۰۶۰2۰2۰۰8 بانک ملی(
ب( ضمانتنامه معتبر بانکی 

مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.
متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل رویت می باشد.

ضمنا شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابی آنان تکمیل شده باشد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 14795

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
م الف: 3889 

نوبت اول
مدتعنوان پروژهردیف

 قرارداد
مبلغ تضمین شرکت در 

مناقصه)ریال(
مبلغ برآورد اولیه به ریال 

)بر اساس فهرست بها سال 95(
نوبت

 مناقصه
اول2338/5۰۰/۰۰۰۶/۷۶3/351/۰32 ماهمدرسه 1۰ کالسه بنیاد برکت حسن آباد جرقویه علیا1

اول8282/5۰۰/۰۰۰5/۶۴۰/۴88/3۴۰ ماهتخریب و بازسازی مدرسه شریف اصغرآباد خمینی شهر2
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اخباريادداشت

رسول زرگرپور اســتاندار اصفهان مصاحبه ای با خبرگزاری ایرنا 
در ارتباط با چالش های زیست محیطی استان انجام داد. گزیده 

ای از سخنان زرگر پور را در این رابطه در ادامه می خوانید: 
 اســتان متنوع و پر چالش اصفهان به لحاظ مسائل زیست 
محیطي در دولت تدبیر و امید مورد توجه جــدي قرار گرفت و 
مهار این چالش ها از شــاخصه های  عملكردي این دولت است. 
 مسائل زیســت محیطي در مدت ســه یا چهار دهه اخیر مورد 
بي توجهي ها، بي برنامگي ها و بي تدبیري ها در كشور قرار گرفته 
بود و به همین دلیل به راحتي نمي توان تمامي این مشكالت را  
 در یک مــدت كوتــاه حــل كرد،؛بنابراین تمامــي تالش هاي 
صورت گرفته براي متوقف ساختن چالش ها و برگرداندن شرایط 
به حالت معمولي و عادي است. دولت یازدهم با اجراي طرح هاي 
كاهش آلودگي هوا و مقابله با گرد و غبار در عمل نشــان داده كه 

دولتي زیست محیطي است.
  مهم ترین چالش هاي زیســت محیطي اســتان اصفهان 
رودخانه زاینده رود و حوضه آبریز این رود  است . این موضوع در 
اولویت برنامه هاي مدیریت اســتان قرار دارد. اقداماتي كه در دو 
سال گذشته درباره جریان آب زاینده رود انجام شده، در ۵۰ سال 
گذشته بي سابقه بوده كه از جمله آن مي توان به اجراي طرح ۹ 

ماده اي احیاي حوضه آبریز زاینده رود اشــاره كرد. این  طرح كه 
توسط مدیریت استان اصفهان تهیه و تدوین شده تا حل تمامی 

مشكالت پیگیری خواهد شد. 
  از دیدگاه مدیریت اســتان، مدیریت یكپارچه زاینده رود 
مصوب و مدیریت آن نیز مشــخص شــده ولي انتظار ما محقق 
نشده است. حل مشكل جریان دائمي آب در استان حداقل پنج 
سال زمان نیاز دارد.  تاكنون بیش از ۹۰ درصد منابع و مصارف در 
حوضه زاینده رود مشخص شده و تكلیف تخصیص آب صنعت، 
شرب و كشاورزي نیز احصا شده كه تا آخر شهریورماه سال جاري 
تخصیص تک تک روستاها نیز تعیین خواهد شد. زاینده رود به 
 عنــوان بزرگ تریــن جریــان آبي منطقــه مركزي ایــران در 
 ســال هاي اخیر با پدیــده خشكســالي، افزایش برداشــت و 
سوء مدیریت منابع آب مواجه گردیده و در محل پایین دست در 
بیشترماه هاي سال با خشكي مواجه شده است. طرح ۹ ماده اي 
 احیاي حوضه آبریز زاینده رود در ســال ۹۳ با هدف هماهنگي و 
اعمال مدیریــت واحد بر این حوضه آبریــز در موضوعات منابع، 

مصارف و حقابه ها به تصویب شوراي آب كشور رسیده است.
  اجراي طرح جامع كاهش آلودگي هوا در اصفهان در رأس 
موفق ترین طرح هاي كشور در این حوزه قرار گرفت.وي سه برابر 

شدن تعداد روز هاي سالم هوا در اصفهان نسبت به سال ۹۳ را از 
مصادیق موفقیت اجراي این طرح در كالنشهر اصفهان برشمرد.  

  پدیده گرد و غبار یكي از معضالت زیست محیطي استان  
است. براي این منظور كارگروهي براي مقابله با پدیده گرد و غبار 
و تعییــن تكلیف كوره هاي آجر و گچ، آهک، شــن و ماســه در 
محدوده ۵۰ كیلومتري كالنشهر اصفهان تشــكیل شد. در این 
راســتا ۱۰ هزار هكتار از اراضي شــرق اصفهان به عنوان كانون 
اصلي گرد و غبار براي كاشت تاغ پیش بیني شده كه تاكنون دو 

هزار هكتار زیر كشت نهال تاغ رفته است.
  بیش از ۳۵۰ كارخانه تولید آجر، بیش از ۷۰ كوره گچ در 

شــعاع ۵۰ كیلومتري شرق 
اصفهــان  وجود دارنــد، این 
واحدها نقش مهمي در انتشار 
گرد و غبــار در هواي اصفهان 
دارنــد و بــه همیــن دلیل 
كارگروهــي بــراي اتخــاذ 
جهت  مناســب  راهبردهاي 
كاهش آالیندگي ناشي از این 
واحدها تشكیل شد. براساس 
مصوبات ایــن كارگروه مجوز 
فعالیت هیچ معدنــي در این 
منطقه تمدید نخواهد شــد و 
هیچ مجــوز جدیــدي براي 
احداث معدن در منطقه صادر 
نمي شــود. بر این اســاس به 
واحدهایي كه آالیندگي آنها 
محرز  اســت نیز فرصت داده 
 شــده تــا  آالیندگی هــا را 

رفع كنند. 
 یک سوم از مجموع دو 
هــزار و ۷۰۰ واحــد صنعتي 
آالینــده كشــور در اســتان 

اصفهان مستقر است. 
بــراي جابــه جایــي ایــن 

واحدها به خارج از شــعاع ۵۰ كیلومتري نیــز برنامه ها و طرح 
هایي با كمک اتحادیــه ذي ربط  در حال اجراســت. تعدادي از 
 معادن گچ به دلیــل آالیندگي یا پایان مجــوز فعالیت، تعطیل 
 شــده اند و ســایر واحدها نیز براي انتقال به خــارج از محدوده

  تعیین شــده در صورت ارائه تسهیالت مناســب، اعالم آمادگي 
كرده اند .

ســومین دوره ایده بازار تخصصی پلیمر و رنگ در حــوزه ظروف و لوازم 
یک بار مصرف در دانشــگاه صنعتی امیركبیر برگزار می شــود.ایده بازار 
زیست بومی دانش بنیان است كه با نگرشــی نوآورانه و خالقانه و مطالعه 
به روزترین و كارآمدترین روش های توســعه  كارآفرینی و افزایش ثروت 
ملی و سرمایه  های اجتماعی سعی در ارائه و اجرای روش های بومی شده 
موثر در كشور را دارد.حوزه فعالیت ایده بازار شامل برگزاری رویداد جهت 
شناســایی ایده ها و ایده پردازان برتر و هدایت ایده های برگزیده به دفتر 
سرمایه گذاران این زیست بوم است. این شــیوه برگزاری كامال مطابق با 
 نیاز روز كشــور در بخش های مختلف مانند كشــاورزی، هنر، صنعت و 
محیط زیست است. بر اســاس اعالم دبیرخانه ســومین دوره ایده بازار 
تخصصی پلیمر و رنــگ، زمان ارســال ایده ها تا پایان مهر مــاه و زمان 

برگزاری رویداد، آذر ماه امسال است.

به گزارش ایســنا، نتایج یک بررســی جدید نشــان می دهد كه جهان 
دوره ای را پیش رو دارد كه نسل های آینده فقط از طریق كتاب های علمی 
می توانند درباره حیواناتی همچون فیل ، ببر و شیر كه هنوز تعدادی از آنها 
روی زمین باقی است و به زودی نسل شان منقرض خواهد شد،  اطالعات 
كسب كنند؛ درســت مانند ماموت ها كه زمانی ســاكن زمین بودند اما 
اكنون نسل ما فقط در فیلم های و كتاب های علمی می تواند آنها را ببیند. 
در این بررسی كارشناســان به طبقه بندی گونه های در معرض خطر در 
شش قاره جهان پرداخته كه تمامی آنها در فهرست سیاه اتحادیه جهانی 
حفاظت از طبیعت قرار دارند و مشخص شد تقریبا ۵۹ درصد گونه های 
گوشت خواران عظیم الجثه همچون ببرهای بنگال و ۶۰ درصد گونه های 
علف خوار بزرگ در جهان از قبیل كرگدن ســفید در صورت عدم اتخاذ 

اقدامات الزم از روی زمین محو می شوند.

به گزارش مهر، محمــد مجابی، معاون حقوقی و امور مجلس ســازمان 
حفاظت محیط زیســت از اتصال سامانه محیط زیســت به قوه قضاییه 
خبر داد و گفت: احكام صــادره در جرائم مرتبط بــا آلودگی ها، اثرگذار 
نیست. وی  با اشــاره به ورود قوه قضاییه به مســئله جرم بودن تخلفات 
محیط زیستی گفت: در اوایل امســال از سوی رییس قوه قضاییه دستور 
واحدی به دادستان های كل كشور ابالغ و قرار شد در حوزه دست اندازی 
به محیط زیست و بروز جرائم در این حوزه، دادستان ها به عنوان نماینده 
مدعی العموم بدون مطرح بودن شــكایت، ورود كنند. مجابی  در ادامه 
افزود: در ۲۹ استان كشور، ۱۶۰ شعبه تخصصی در دادسراها، دادگاه ها 
و همچنین تجدیدنظر برای رســیدگی به جرائم و پرونده های تخلفات 
محیط زیســتی وجود دارد و پرونده ها به صورت تخصصی به این شعب 

ارجاع می شوند.

یكی از چالش های حفاظت از گونه های الک پشــتی در ایران، 
خرید و فروش تخم آنهاســت كه اغلب به دلیــل ناآگاهی و فقر 
جوامع بومی و محلی صــورت می پذیرد. حاال بــرای حل این 
معضل، كارشناســان دفتر زیســت بوم های دریایی ســازمان 
حفاظت محیط زیست دست به دست هم داده اند و با تخصیص 
مبلغی از حساب شخصی خود و پرداخت آن به خانواده نگهبان 
الک پشت ســبز در تالش هســتند تا ســاحل لیپار در استان 
سیستان و بلوچستان را تبدیل به نقطه ای امن برای تخم گذاری 

الک پشت های سبز كنند.

ســنبل آبي یكي از مهم ترین چالش هاي تاالبي در كشور به ویژه در 
تاالب هایي همچون انزلي و عینک رشت استان گیالن است. این گیاه  
یک علف هرز مهاجم اســت كه به عنوان گل زینتــي در ایران به ویژه 
 در شــهر هاي رشــت، انزلي، لنگرود، قزوین، زنجان، گرگان و تهران  

خرید و فروش می شود.
طبق گــزارش اتحادیه بیــن المللي حفاظت از طبیعت، ســنبل آبی  
)IUCN ( یكي از ۱۰ علف هرز مهاجم دنیــا و  یكی از مهم ترین گیاه 
مهاجم آبزي است.  این گیاه از جمله گونه هاي مهاجم بیگانه است كه 
به علت سرعت باال در تكثیر و گسترش آلودگي نقاط مختلف، تهدیدي 
براي تنوع زیستي، توســعه اقتصادي و رفاه انســان به شمار مي آید. 
تغییرات آب و هوایي منجر به گسترش سنبل آبي در مناطقي شده كه 

پیش از این نمونه اي از آن مشاهده نشده بود. 
این گیاه یكي از مشــكالت مهم آینده در بخش كشــاورزي است زیرا 
به تنهایي مي تواند تمام مشــكالت قابل تصور سایر علف هاي هرز در 
كشــاورزي را به صورت یكجا ایجاد كند. ســنبل آبي، شیطان سبز یا 
اهریمن نیلگون؛ مهم ترین علف هــرز آبزي و پر هزینه ترین علف هرز 
 دنیاســت كه به دلیل زیبایي و معرفي به عنوان گل زینتي به سرعت

 در حال تكثیر است.  
طول عمر سنبل آبی ۱۵ تا ۳۰ سال اســت و می تواند برای سال هاي 
متمادي بذر دهی داشته باشد. زیست توده ۱۰ تا ۱۰۰ برابري نسبت 
به گیاهان زراعي كه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن زیست توده در هكتار است 
و هدردهي ۱۳ برابري آب نسبت به سطح آزاد آب از جمله ویژگي هاي 

انحصاري و خطرناک سنبل آبي است.

به گزارش ایسنا، رییس ســازمان جنگل ها از كاهش ۱۶/۵درصدی 
میزان حریق در مراتع و جنگل ها در چهارماهه اول امسال خبر داد. 
خداكرم جاللی با اشاره به اینكه در چهار ماهه اول سال ۹۵ تاكنون 
حدود ۶۰۰۰ هكتار آتش سوزی در ســطح جنگل ها و مراتع اتفاق 
افتاده است، گفت: میزان آتش سوزی ها در ایران، یک بیست و پنجم 

آتش سوزی های جهان است. 
رییس سازمان جنگل ها با بیان اینكه امسال تمهیداتی را به منظور 
مقابله با آتش ســوزی و اطفای به موقع حریق فراهم كردیم، افزود: 
عالوه بر راه اندازی سیستم دیده بانی در مناطق بحرانی آتش سوزی 
و تجهیز ناوگان زمینی، ابزارهای الزم بــرای اطفای حریق انفرادی 
و گروهی فراهم شده اســت، همچنین با كمک و همكاری سازمان 
مدیریت بحران كشــور قراردادی را با ســتاد كل نیروهای مسلح و 
وزارت دفاع منعقد كردیم تا در ۱۴ استان بحرانی كشور پایگاه های 
هلی كوپتری بــرای اطفای حریــق و هلی بورد نیروهــا در مناطق 
صعب العبور مستقر شوند كه سال گذشته از محل اعتبار ماده ۱۰ و 
۱۲ كه برای حوادث غیرمترقبه پیش بینی شده، چهار میلیارد تومان 

برای این كار در نظر گرفته شد.

برپايی سومین ايده بازار پلیمر

 احتمال انقراض 
حیوانات بزرگ جثه جهان تا سال ۲۱۰۰

اتصال سامانه محیط زيست
به قوه قضايیه

حفاظت از الک پشت سبز ساحل لیپار

سنبل آبی، زيبای مرگبار

کاهش ۱6/5 درصدی آتش سوزی 
جنگل ها

پیشنهاد  سردبیر: 
مهار چالش های محیط زيست اصفهان 

از شاخصه های عملکردی دولتاست

استاندار اصفهان: 

مهار چالش های محیط زیست اصفهان از شاخصه های عملکردی 
دولت است

  آمارهــای اعــالم شــده توســط منابــع رســمی نشــان 
می دهد كه ایران جزو ۱۰ كشور اول مصرف كننده مواد پالستیكی 
در دنیا به حساب می آید. براســاس آمار موجود، میزان پالستیک 
تولیدی در ایران بیش از ۱۷ هزار تن در ســال تخمین زده شــده 
اســت كه این رقم معادل ۵۰۰ تن در روز می شود و هر فرد تهرانی 
به طور متوسط روزانه سه پالســتیک را وارد چرخه محیط زیست 

می كند. 
پالســتیک دارای ماندگاری بیش از ۳۰۰ سال اســت و به دلیل 
تجدیدناپذیر بودن، ذرات ســبک آن با وزش باد جابه جا می شوند 
و همین جابه جایی مشــكالت بهداشــتی فراوانی را برای محیط 
زیســت ایجاد می كند. آمارهای متفاوتی دربــاره میزان مصرف 
كیسه های پالستیكی در ایران منتشر شده كه همه آنها حاكی از 
مصرف باالی این محصول در كشــور است. در كالنشهر تهران نیز 
روزانه ۷۵۰۰ تن زباله تولید می شود و از این مقدار در هر شبانه روز 
یک هزار تن پسماند پالســتیكی در تهران تولید می شود. این در 
شرایطی اســت كه صرفه جویی یک كیسه پالســتیكی در هفته 
توسط هر خانوار ایرانی می تواند از مصرف حدود یک میلیارد كیسه 

پالستیكی در سال جلوگیری كند. از این رو موضوع زباله و بازیافت 
آن از مهم ترین مباحث شــهری و زیســت محیطی می باشدكه 
توجه بسیاری از مدیران شــهری را به خود اختصاص داده است. 
به گفته كارشناســان و صاحب نظران حوزه بهداشت، كیسه های 
یک بار مصرف اعم از پالســتیكی و كاغذی، خطرهای بســیاری 
را برای محیط زیســت به همراه دارند. این خطــرات تنها محدود 
به حجم باالی دفن این زباله ها در خاک نبوده، بلكه شــامل منابع 
اولیه در تولید آنها، جابه جایی و به ویژه بازیافت و پیامدهای ناشی 
از انجام طی این مراحل می شــود. كیســه های پالستیكی یک بار 
مصرف همچنین از عوامل شناخته شــده و موثر در ایجاد اختالل 
در اكوسیســتم و بروز حوادثی چون سیل بر اثر گرفتگی لوله های 
فاضالب هستند. براســاس تحقیقات مشخص شده كه در صورت 
ذخیره بیش از ۳۵۰ نانو گرم استایرن ناشی از انتقال مواد مضر این 
ظروف در یک گرم بافت چربی بدن، احتمال بروز سرطان ریه، كبد 

و پروستات افزایش می یابد.
  از این رو وزارت بهداشت كشــور نیز مصرف موادی را كه باالتر از

۶۰ درجه حرارت نیــاز دارند، در این ظروف ممنوع كرده اســت. 

بر همین اســاس طبق مصوبه شــورای شــهر تهران، شهرداری 
تهران مكلف شده اســت اقدامات علمی و اجرایی درباره كاهش و 
جایگزینی مواد تجدیدپذیر به جای كیسه های پالستیكی و ظروف 

یک بار مصرف صورت دهد. 
اما اینكه شــهرداری تهــران چقــدر در زمینــه كاهش مصرف 
كیسه های پالســتیكی و جایگزینی آنها با محصوالت كم خطرتر 
موفق بوده، جای سوال دارد. البته تمام این موارد در حالی است كه 
در بسیاری از كشورها استفاده از كیسه های پالستیكی محدود یا 
ممنوع شده و قوانین ســختی برای این مسئله در نظر گرفته شده 

است. 
بنگالدش نخستین كشــوری بود كه در ســال ۲۰۰۲ استفاده از 
كیسه های پالســتیكی را ممنوع كرد. این كشــور به دنبال سیل 
ویرانگر سال ۱۹۸۸ میالدی و به دلیل اینكه كیسه های پالستیكی 
با بســتن راه فاضالب ها عامل اصلی شــدت یافتن سیالب بودند، 
خسارات چشمگیری دید. امروزه در بسیاری از كشورها و مناطق 
جهان بهره گیری از كیسه های نایلونی ممنوع شده یا بسیار كاهش 

یافته است. 

معاون رییس جمهور و رییس ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
بنزین یورو ۴ هم اكنون در خوزستان در حال توزیع است. 

معصومه ابتكار رییس ســازمان حفاظت از محیط زیســت به بحث 
ریزگردهای موجــود در مناطق جنوب كشــور پرداخــت و در این 
 باره گفت: آلودگــی هوا یا از گــرد و غبار  و یا آالینده های ناشــی از 

سوخت های فسیلی پدید می آید.
آلودگی های موجود در استان خوزستان تحت تاثیر هر دو عامل قرار 

گرفته است.
ابتكار در ادامه به قراردادهای بســته شــده وزارت نفت در این هفته 
اشــاره كرد و افزود: خوشــبختانه در هفته ای كه گذشــت، وزارت 
 نفت دو قرارداد بزرگ را با شــركت های خصوصی برای جمع آوری 
۴۲ میلیون فــوت مكعــب گاز فلرهــا )دودكش های مشــعلی در 

كارخانجات صنعتی( نهایی كرد. 

سید ابوالحســن شــاهزاده فاضلی، رییس مركز ذخایر ژنتیكی ایران 
اعالم كرد: تمام گونه هاي بومي با نام هاي ایراني در فهرســت جهاني 
ثبت شده اند و بهره گرفتن اقتصادي از آنها جزو موفقیت هاي بزرگ 

كشور است.
 وي با اشــاره به اینكه بخش بســیار كمــي از میكرو ارگانیســم ها، 
میكروب هاي بیماري زا هســتند، بیــان كرد: بخش بســیار عمده 
 آنها در قســمت هاي مختلف از جمله تغذیه و سالمت نقش موثري 

دارند.
فاضلي به نقش مهم میكرو ارگانیسم ها در سازوكار حیات موجودات 
اشاره كرد و گفت: میكرو ارگانیســم ها در حیات انسان ها، جانوران 
و گیاهــان نقش بســیار مهمــي را ایفا مــي كنند و كارشناســان 
 معتقدند كه اگر طبیعت عاري از میكرو ارگانیســم شــود، طي ۶ ماه 

از بین مي رود.

توزيع بنزين يورو 4
در خوزستان

ثبت 5۰ میکرو ارگانیسم
 با نام ايرانی 

کاهش ساالنه يک میلیارد کیسه پالستیکی در طبیعت ايران با مصرف يک کیسه کمتر در هفته

خبر

 به گزارش مهر، حجت ا... غالمی، مدیركل راه و شهرسازی 
استان اصفهان گفت: استفاده از آســفالت های نوین برای 
كمک به محیط زیســت اصفهــان ضروری اســت. بهبود 
عملكرد آســفالت، كاهش آلودگی، كاهــش دمای تولید، 
كاهش مصرف انــرژی تولید و پخش، كاهش اســتهالک 
ماشین آالت، مقاومت كششی بیشــتر، مقاومت بیشتر در 
برابر لغزندگی، انعطاف بیشــتر و سرو صدای كمتر از جمله 

مزیت های استفاده از آسفالت های نوین است.
وی افــزود: در استفاده از تكنولوژی هــای نوین در صنعت 
پـیش  تاچنـدی  قیـر  بودنقیمـت  غیرواقعــی  آسفالت 
باعـث شــده بـود كـه اسـتفاده از تكنولوژی های نـوین در 
صـنعت آسفالت همواره غیر اقتصادی جلوه كند. مدیركل 
 راه و شهرســازی اســتان اصفهان اعالم كــرد: استفاده از 
روش های ســنتی تعمیر و نگهداری مانند تراش و روكش 
یا لكه گیری همــواره قابل اجراتر و ارزان تــر از روش های 
نظــر بــه  امـروزی  مـدرن  نیمـه  و  مـدرن   نگهـداری 

 مــی رســدكه این حقیقت ســبب شــده كــه ورود 
تـاخیر  بـا  آسـفالت  بـه  مربـوط  هــای   تكنولــوژی 

قابـل توجهی  بـه كشور اتفاق بیفتد. 
وی بیان داشت: در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
استفاده از فن آوری های نوین در نوع استفاده از آسفالت ها، 
آسفالت های نوین مانند آسفالت sma، میكروسرفیسینگ، 
ژئوگرید، الیافی و مهم تراز آن آسفالت های الستیكی مورد 
استفاده قرار گرفته اند. غالمی اضافه كرد: این آسفالت ها در 
جهت كمک به محیط زیست، صرفه اقتصادی، ۵۰ درصد 
مقاومت باال و عمر بیشــتر در جهت توســعه پایدار تولید 

می شود.
وی اظهار داشــت: تا قبل از این، از آســفالت های معمولی 
 ، sma استفاده می شــد كه در حال حاضر آســفالت های
الیافی، میكروسرفیسینگ، ژئوگرید و الستیكی در دستور 
كار قرار دارد كــه در آنها مصرف قیر كاهــش پیدا كرده و 
آیتم های دیگر در جهت افزایش عمر و مقاومت آســفالت 

فزونی  یافته است.
غالمی افزود: اصفهان به لحاظ قرار گیری در محل چهارراه 
حمل ونقل كشــور و به جهت وجود صنایع بســیار در آن 
بارهای ترافیكی سنگینی بر جاده های آن تحمیل می شود 
كه این سنگینی بار با آسفالت های معمولی جواب نمی دهد 
و باعث نشست آسفالت و موج دار شــدن آن و در نهایت از 
بین رفتن آسفالت می گردد .وی بیان داشت: از مزیت های 
استفاده از آسفالت های الستیكی و نوین، سروصدای كمتر، 
حین رانندگی انعطاف بیشــتر، ماندگاری و مقاومت باالتر 

آسفالت و اجرای كار آسان تر از جمله  آن است.

استفاده از آسفالت های نوين برای 
کمک به محیط زيست اصفهان

زاينده رود به 
عنوان بزرگ ترين 
جريان آبي منطقه 

مرکزي ايران در 
سال هاي اخیر با 

پديده خشکسالي، 
افزايش برداشت و 

سوء مديريت منابع 
آب مواجه گرديده 

و در محل پايین 
 دست در بیشتر 
ماه هاي سال با 
خشکي مواجه 

شده است

به گزارش ایســنا، بهمن مودی معاون نظارت و پایش اداره 
كل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: گونه های 
متنوع جانوری خراســان جنوبی قابلیت جذب گردشــگر 
طبیعــی را دارد. مناطــق تحت مدیریت محیط زیســت 
خراســان جنوبی دو میلیون و ۳۱۷ هزار و ۵۴۸ هكتار است 
 كه در این مساحت انواع گونه های مختلف جانوری و زیستی 

یافت  می شود.
معاون نظارت و پایــش اداره كل حفاظت محیط زیســت 
خراســان جنوبی گفت: خراســان جنوبی دارای گونه های 
متنوع و متعدد جانوری از جمله قوچ وحشی ارویال، كل و بز، 

هوبره، گربه شنی و پوزپلنگ آسیایی است كه قابلیت جذب 
گردشگر طبیعی را در استان بیشتر كرده است. مودی با بیان 
اینكه نایبندان طبس بزرگ ترین پناهــگاه حیات وحش 
ایران و از زیســتگاه های اصلی یوزپلنگ ایرانی است، افزود: 
طبق آخرین بررسی بالغ بر ۲۰۰ گونه جانوری مهره دار اعم 
از پستاندار، خزنده و دوزیست در اكوسیستم های خراسان 
جنوبی شناســایی و پرندگان با ۱۵۳ گونه، پســتانداران با 
۵۰ گونه، خزندگان و دوزیســتان بالغ بر ۴۰ گونه بیشترین 
 گونه های جانوری حیات وحش خراســان جنوبی را شامل 

می شوند.

وی با بیان اینكه ۱۴ گونه از حیات وحش خراسان جنوبی در 
فهرست لیست IUCN قرار دارد، خاطرنشان كرد: پرندگانی 
مانند كركس مصری، عقاب تاالبی، عقاب شــاهی، هوبره، 
باالبان و پســتاندارانی مانند قوچ و میش، كل و بز، آهو زرده 
و خزندگانی مانند الک پشت، عقاب شاهی هوبره و كركس 
مصری از جمله گونه های این استان  هستند. معاون نظارت و 
پایش اداره كل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: 
برای صدور پروانه شكار معیارهایی از جمله جمعیت وحوش، 
وضعیت مراتع، وضعیت زادآوری و تعداد شكارچیان در نظر 

گرفته  می شود.

گونه های جانوری خراسان جنوبی قابلیتی برای گردشگری طبیعی

با مسئوالن
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پیشنهاد سردبیر: 
40 دقیقه گدایی، 250 هزار تومان درآمد

در گذشته هر کس وابستگی شدیدی به برخی مواد داشت 
معتاد نامیده می شــد. تا اینکه در دهه های اخیر، یک سری 
وسایل الکترونیکی ظهورکردند که در زمینه اعتیاد و ایجاد 
افراد  معتاد از دیگر رقیبان در حال پیشی گرفتن هستند. اگر 
در گذشته امکان داشت فرد با شرایط عادی زندگی بدون فقر 
و مشکل مالی، فقط به دلیل دوستان ناباب یا روش نادرست 
تربیتی، به طور متوسط از بیســت و چهار سالگی اعتیاد به 
مواد مخــدر را آغاز کنــد، در حال حاضر بــه برکت وجود 
اینترنت، سالم ترین خانواده ها و کودکان کم سن و سال هم 

با احتمال ابتال به اعتیاد روبه رو هستند. 
چگونه یک معتاد اینترنتی را بشناسیم؟ 

اعتیاد به بازی های آنالین و اینترنتی از چندین طریق قابل 
شناسایی است. به هم ریخته شدن نظم زندگی فرد، به این 
صورت که زمان خواب، بیداری و ســاعت بیولوژیکی بدن او 
مختل شود. از زندگی و شــغل خود باز بماند، به گونه ای که 
کار خود را از دست بدهد یا دچار افت تحصیلی شود. گاهی 
این اعتیاد موجب حذف شــدن افراد خانواده و آشــنایان از 
زندگی او می شود که نتیجه آن، اختالل در روابط اجتماعی 

و منزوی شدن فرد است. 
 از دیگــر نشــانه هــای آن نیــاز به زمان بیشــتر اســت. 
 به گونــه ای که فرد هــر روز زمان بیشــتری را صرف بازی

 می کند، بی آنکه متوجه گذران روز و شب شود و با گذشت 
زمان، به آن وابستگی پیدا می کند و عدم دسترسی به بازی 

برای او دردآور است. 
در واقع اعتیاد به بازی هــای اینترنتی موجب توجه بیش از 
حد به یک نیاز و بی توجهی به سایر نیازهای انسانی می شود 
که این مسئله تک بعدی شدن انسان و عدم رشد کامل بعد 

روحانی او را در پی دارد. 
در حالی که فرد می تواند از راهی مناسب تر و سالم تر به آن 
نیاز پاسخ بگوید، بی آنکه با از دست دادن زمان، زندگی اش 

تباه گردد. 
اعتیاد مدرن 

بازی های آنالیــن یکی از ابزارهای اعتیاد در ســنین پایین 
است. بازی هایی که فقط نیازمند به اینترنت نیستند، بلکه 
مستلزم حضور چند نفر اســت که در یک زمان با اتصال به 
رایانه های یکدیگر به بازی مشــغول شــوند و اینترنت تنها 
دسترسی افراد را به یکدیگر آسان تر می کند. وقتی جمعیت 
کثیری از انسان ها پشت مانیتور نشسته و مشتاق باشند تا با 

شما بازی کنند، شما هم به این سمت کشیده می شوید تا با 
آنها همراه شوید. این بازی ها با تحریک یکی از گرایش های 
وجودی مثل هوش، خشونت و یا حتی حس زیبایی شناسی، 
شما را به خود جذب کرده و به شما کمک می کند که به آن 
میل پاسخ دهید. حال اگر در تعامل با افرادی باشید که مانند 
شــما به آن بازی عالقه دارند و همگی در پی پاسخگویی به 
چند نیاز مشترک باشید، بیشــتر به سمت آن بازی کشیده 

می شوید. تا حدی که زمان را هم فراموش می کنید. 
بازی تا سر حد مرگ!

 این بازی ها عالوه بــر تصرف زمان، گاهی جــان فرد را هم
 می گیرند)!( موارد معدودی دیده شده که فرد به درجه ای 

از اعتیاد رسیده که در برابر رایانه، جان باخته است. 
علت مرگ اغلب این افراد، بی توجهی به ســایر نیازهای 

بدن مثــل غذا، تخلیــه کلیه و مثانه تحت فشــار، 
خواب و ... بوده اســت. بعید نیست این دسته از 

 آدم ها، اگر تنفسشــان هم خــود به خود و 
بی هزینه نبــود، از این نیــاز حیاتی هم 

چشم می پوشیدند!
گاهی در حال خماری،  معتادان دست 
به اعمالــی می زنند کــه دیگرجبران 
 نمی شوند. مرگ نوزاد سه ماهه بر اثر 

سوء تغذیه، به دلیل اینکه والدینش 
مشــغول به بزرگ کردن 

یک کودک مجازی 
مرگ  یــا  بودند 

به  والدیــن 

ضرب گلوله فرزندشان و ...  نشانگر یک ناهنجاری اجتماعی 
اســت که عده ای ســودجو، با جذاب تر کــردن بازی های 
آنالین و توجه بیشــتر به کمبودها و نیازهای بشــر در این 
قبیل بازی ها، این انگل را تعذیه می کنند. افراد و شرکت های 
سودجو به طور قطع تنها با نیت به دست آوردن پول و ثروت 
بیشتر، قدم پیش نمی گذارند)!( بلکه گاهی با دخیل کردن 
خشونت بیش از حد استعمال مواد مخدر و مشروبات الکلی 
و... باعث می شــوند فرد از حالت یک انسان معمولی خارج و 

تبدیل به وصله ای ناجور برای جامعه شود. 
جامعه سعی می کند به این افراد کمک کند. اما ممکن است 
معتادین در برابر کمک های جامعه جبهه گیری کنند. برخی 
اعتیاد خود را انکار می کنند، عده ای هم پذیرفته اند؛ اما به 
دلیل اینکه نمی توانند از اعتیاد خود دســت بکشند ترجیح 

می دهند تا آخر عمر در این وضعیت باقی بمانند. 
اگر شــما در یکی از این 
بازی های آنالین حساب 
کاربری داریــد و زمان را 
از دست می دهید، افت 
تحصیلی پیدا کرده اید، 
شغلتان در معرض خطر 
اســت و ... یک لحظه به 
این فکر کنید که احتماال 
شــما هم یک معتاد 
مجازی هستید!

آیا شما یک معتاد مجازی هستید؟

مدیــرکل کــودک و نوجوان ســازمان بهزیســتی 
از افزایــش واگذاری کــودکان بــه فرزندخواندگی 
نســبت به قبــل خبــر داد و گفت: ســاالنه ۱۵۰۰ 
 کودک واگــذار و ۸۰۰ کــودک از مراکــز ترخیص 

می شوند.
محمد نفریه با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۵ هزار 
کودک تحت پوشــش سازمان بهزیســتی هستند، 
 افزود: نزدیک بــه ۱۰ هزار کودک از ایــن تعداد در 
خانه های بهزیستی در شــیرخوارگاه ها و خانه های 

کودک و نوجوان نگهداری می شوند.
 وی گفــت: همچنیــن ۱۵ هــزار کــودک نیــز به 
خانــواده هــای جایگزیــن ســپرده شــده اند که 
فرزندخواندگی و یا نگهداری در خانــواده نزدیکان 
 فرزنــد بــا دریافت کمــک هزینــه ای از ســوی

 ســازمان از جمله خانواده های جایگزین محسوب 
می شوند.

مدیــرکل کــودک و نوجوان ســازمان بهزیســتی 
بــا تاکید بــر اینکه ســاالنه حــدود ۱۵۰۰ کودک 
بــه فرزندخواندگــی ســپرده مــی شــوند، گفت: 
همچنین ۸۰۰ کودک از مراکز ســازمان بهزیستی 
ترخیص می شــوند که فرزندان بعد از رســیدن به 
ســن ۱۸ ســالگی یا به دلیل ازدواج و یا سربازی و 
تحصیالت دانشــگاهی، از مراکز خارج می شــوند 
 که البته مددکاران ما چندین ســال آنها را حمایت 

می کنند.
وی گفت: نگهداری از کودکان در خانه های سازمان 
بهزیســتی نســبت به اوایل انقالب روند افزایشــی 
نداشــته؛ چرا که تعداد کودکان ما نســبت به اوایل 
انقالب کمتر شده و دلیل آن نیز این بوده که هدف ما 

نگهداری کودکان در خانواده هاست.
نفریــه از افزایش تعــداد فرزندخواندگــی کودکان 
نیز خبــر داد و گفــت: در گذشــته ســاالنه هزار 
 کودک واگذار می شــد که در حــال حاضر افزایش

 یافته است.وی با اشــاره به اینکه ۸۵ درصد کودکان 
نگهداری شده بدسرپرســت هستند، گفت: برخی از 
کودکان دچار بیماری و معلولیت هســتند و شرایط 
فرزندخواندگی را ندارند و یا اینکه سنشان باالست، 

به همین دلیل در مراکز ما نگهداری می شوند.
مدیر کل کودک و نوجوان ســازمان بهزیستی تاکید 
کرد: در مجموع هر چه سن کودک بیشتر می شود، 
متاســفانه درصد شــانس فرزندخواندگــی نیز کم 

خواهد شد.

 افزایش واگذاری کودکان
 به  فرزندخواندگی

خبر

به اعتیــاد  واقــع   در 
 بازی های اینترنتی موجب 
توجه بیش از حد به یک 
نیاز و بی توجهی به سایر 
نیازهای انسانی می شود 
که این مسئله تک بعدی 
شدن انسان و عدم رشد 
 کامل بعــد روحانی او را

 در پی دارد

اخبار کوتاه

با از خودگذشتگی ماموران آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان آتش ســوزی انبار قطعات خودرو در 
خیابان صائب اصفهان مهار شد. منابع محلی از سرایت این 

آتش سوزی به خانه های اطراف خبر داده اند.
 مامــوران آتش نشــانی از چند ایســتگاه بــرای مهار این

 آتش سوزی راهی محل حادثه شده و ماموران اورژانس نیز 
در محل حضور داشتند.

مدیــر روابط عمومی ســازمان آتــش نشــانی و خدمات 
ایمنی شــهرداری اصفهان در این زمینــه گفت: به محض 
اولین تماس با این ســازمان، ماموران آتش نشــانی بدون 
فوت وقــت و در فاصله زمانــی حدود دو دقیقــه در محل 
 حاضر شــدند و با توجه بــه بزرگی آتش ســوزی از دیگر

 ایســتگاه های آتش نشانی نیز درخواســت کمک صورت 

پذیرفت. محمد شــریعتی ادامه داد: بــرای مهار این آتش، 
ماموران به دو دســته تقســیم شــدند و تعدادی از آنها از 
چهارســوی آتش اقدام به مهار آن کرده و تعدادی دیگر نیز 

برای تخلیه منازل مسکونی اطراف تالش کردند.
وی تصریح کــرد: در این حادثه آتش ســوزی به هیچ یک 
از شــهروندان آســیبی نرســید، اما متاســفانه دو نفر از 
همکارانمان دچار آسیب دیدگی شــدند که یک نفر آنها به 
صورت سرپایی درمان شــد، ولی یک آتش نشان دیگر نیاز 
به طی مراحل درمانی داشــت که به مراکز درمانی منتقل 

گردید.
بنا بر این گزارش، این آتش ســوزی در حال حاضر به طور 
کامل مهار شــده و ماموران آتش نشــانی به دنبال بررسی 

دقیق وقوع این  حادثه هستند.

رییس پلیس آگاهی ناجا از افزایش ۱۰۰ درصدی توقیف 
محموله های کالن در ســه ماهه نخست امسال نسبت به 
مدت مشابه در ســال گذشــته خبر داد و گفت : یکی از 
برنامه های جــدی پلیس در ســال 9۵ پیگیری مصادره 

وسایل نقلیه و انبارهای حامل کاالی قاچاق است.
ســردار محمدرضا مقیمی در ششــمین جلسه کارگروه 
تخصصی مقابله بــا قاچــاق کاال و ارز با بیــان اینکه در 
ماموریت های مبارزه با قاچاق، جلوگیری از ورود کاالهای 
قاچاق به کشور در رأس برنامه های ناجا قرار دارد، اظهار 
کرد: تمرکز بر شناســایی و برخورد با شــبکه های کالن 
قاچاق از اولویــت های اصلی پلیس آگاهی در ســال 9۵ 

است.
وی با اشاره به اینکه ناجا با تمام توان مقابله با قاچاق کاال 

و ارز را در دستور کار قرار داده است، افزود: الزم است تمام 
دستگاه ها و سازمان هایی که در راستای مبارزه با پدیده 
»قاچاق « مسئولیت و نقش دارند به وظایف قانونی خود 

عمل کنند.

با از خودگذشتگی ماموران آتش نشانی؛

آتش سوزی انبار قطعات خودرو مهارشد
پلیس به دنبال مصادره وسایل نقلیه 

و انبارهای کاالی قاچاق

آمار

یادداشتیادداشت

ما نکات بســیار خوبی را بر اســاس پژوهش های انجام شده در 
حوزه علوم اجتماعی جمع آوری کرده ایم که نکاتی طالیی برای 
افرادی است که در شرف ازدواج هستند.در این مطلب به برخی 

از آنها اشاره می کنیم.
23سالگی

اگر تا ۲3 ســالگی برای ازدواج صبر کنید، احتمال اینکه طالق 
بگیرید بسیار کمتر می شود. مطالعه انجام شده در سال ۲۰۱4 
در دانشگاه پنسیلوانیا نشــان داد که آن دسته از آمریکایی هایی 
که از سن ۱۸ سالگی زندگی با همسرشــان را شروع می کنند، 
با احتمال 6۰ درصدی طالق مواجه هســتند. از ســوی دیگر، 
افرادی که تا سن ۲3 ســالگی برای شروع زندگی مشترک خود 
منتظر می مانند، با احتمال طــالق 3۰ درصدی مواجه خواهند 

شد.
فاز عشق تنها یک سال باقی می ماند

بر اســاس گفته گری لواندوفســکی، روان شــناس دانشــگاه 
مانموث، فاز ماه عسل که در آن عشــق، احساسات و نگاه مثبت 
 به شــریک زندگیتان در بیشــترین حد خود اســت، زیاد دوام 

نمی آورد.
باالخره به این نتیجه می رسید که شبیه نیستید!

به محض اینکــه زندگیتــان را آغاز می کنید، پــی می برید که 
اولویت ها و آســتانه  تحمل مشــابهی، مثال نســبت به شدت 

شلختگی یا نظافت، ندارید.
هیجان برای اخبار خوب

اگر هنگام شــنیدن اخبار خوب از ســوی شــریک زندگیتان 
هیجان زده شوید، رابطه بهتری را تجربه خواهید کرد.

 نتایــج چندیــن مطالعه نشــان می دهــد کــه زوج هایی که 
اخبار خوب زندگــی یکدیگر را جشــن می گیرنــد )برخالف 
برخــی کــه آن را نادیده گرفتــه و یا بــه ســادگی از کنار آن 
 رد می شــوند( از کیفیــت بهتــری در رابطه شــان برخوردار 

می شوند.
شادترین ازدواج ها بین دوستان نزدیک رخ می دهد

پژوهش انجام شــده توســط دفتر ملی اقتصاد در سال ۲۰۱4 
نشــان می دهد که دوســتی می تواند رابطه عالی بین ازدواج و 

رضایت از زندگی را بیان کند.
اختالف سنی

هرچه ســن دو طرف یک رابطه به هم نزدیک تر باشد، احتمال 
طالق در بین آنها کمتر می شود. 

مطالعه انجام شده در دانشگاه اموری نشان می دهد که احتمال 
طالق در زوج های با فاصله ســنی ۵ ســال ۱۸ درصد بیشتر از 
 موارد دیگر اســت. این احتمــال در زوج های با اختالف ســنی

 ۱۰ سال 39 درصد بیشتر است.
رنجش در زوج هایی که همکاری نمی کنند

بیش از 6۰ درصــد آمریکایی ها می گویند کــه کمک کردن در 
انجام کارهــای  عادی  و روزمره  زندگی نقش مهمی در داشــتن 

یک ازدواج موفق دارد. 
اگر هر شــخص کاری را که در انجام آن تبحر دارد را انجام دهد، 

ازدواج شکل بهتری به خود می گیرد.

مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور 
از تعداد متولدین و فوت شدگان در 4 ماهه اول امسال خبرداد.

علی اکبر محزون درباره آمــار 4 ماهه والدت و فوت در کشــور 
اظهارداشــت: ۵۱۲ هــزار و ۸93 والدت در 4 ماهــه امســال 
 اتفاق افتاده اســت که از این تعداد 39۵ هزار و 6۲ نفر در شهر و 

۱۱7 هزار و ۸3۱ نفر در روستاها متولد شده اند.
محزون افزود: در 4 ماهه امســال ۲63 هزار و 93۲ والدت پسر و 

۲4۸ هزار و 96۱ والدت دختر در سراسر کشور داشته ایم.
مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور 
یادآور شد: بر این اساس، در هر شــبانه روز 4 هزار و ۱36 و در هر 
ســاعت ۱7۲ نفر در کشور متولد می شــوند. در سال گذشته در 
هر شبانه روز 4 هزار و 3۰۲ و در هر ســاعت ۱79 والدت به ثبت 

می رسید.
محزون دربــاره آمــار فــوت شــدگان در 4 ماهه امســال نیز 
اظهارداشــت: ۱۲۲ هزار و 4۵۵ نفر در این مــدت فوت کرده اند 
 که در شــهرها 9۱ هزار و 6۲6 نفر و در نقاط روستایی 3۰ هزار و

 ۸۲9 نفر فوت شده اند.
مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور 
 گفت: تفکیک مرد و زن فوت شــده به ترتیــب 69 هزار و 393 و 

۵3 هزار و 6۲ مورد بوده است.
 محزون یادآور شــد: در هر شــبانه روز 9۸۸ نفر و در هر ساعت

 4۱ نفر فوت شده به ثبت رسیده است.
وی گفت: آمار فوت شدگان 4 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 

سال قبل تفاوت چندانی نداشته است.

 نکات طالیی که 
پیش از ازدواج باید بدانید!

 مدیرکل دفتر آمار و اطالعات جمعیتی 
سازمان ثبت احوال کشور ؛

چند نفر در 4 ماهه امسال 
متولد و فوت شدند؟

اعتیاد؛ یعنی وابستگی شدید یک فرد به یک ماده، وسیله و هر چیزی که بتواند به طور موقت 
آرامش روانی و جسمی را برای او به ارمغان بیاورد. در قدیم فقط قلیان، تریاک و یک سری مواد 
 دست ساز مردم برای استفاده افراد معتاد رواج داشت؛ اما با پیشرفت بشر، این مواد اعتیادآور،

با کشف حشیش و سایر مواد روان گردان ، به روز شدند.  

مریم پدریان

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان آمار متکدیان این کالنشهر را 
به تفکیک ایرانی و خارجی مشخص کرد.

احمدرضا مصور با اشــاره به معضالت موجود در کالنشهر اصفهان آمار 
متکدیان فعال را اعالم کرد.

به گفته معاون خدمات شهری شــهرداری اصفهان 73 درصد متکدیان 
ســطح شــهر اصفهان ایرانی و ۲7 درصد تبعه خارجی هســتند از این 
میزان ۵۱ درصد اصفهانی، 3۱ درصد از اســتان های دیگر و ۱۸ درصد 
از شهرستان های استان برای تکدی گری در سطح شهر اصفهان حضور 

دارند.
 از این میــزان 64 درصد مــرد و 36 درصــد زن هســتند. 4۱ درصد 
مجرد و ۵9 درصد متأهل هستند و جالب است که برخی از این گروه های 
متکدی ســازمان یافته مثل متکدیان پاکســتانی در ماه چیزی حدود 
 ۵ میلیون درآمد دارند و گاهی برخی از آنها بــه تنهایی در 4۰ دقیقه تا 

۲۵۰ هزار تومان کسب می کنند.

معاون حمل و نقــل و ترافیک پلیــس راهور ناجا گفــت: رانندگانی 
کــه در تصادفات فوتــی و جرحی مقصــر باشــند، از ۱۰ روز تا حتی 
 چند ســال بدون دفترچه می ماننــد و از رانندگی محــروم خواهند 

بود.
امسال  اول  ماهه  سه  در  زاده،  وهاب  سرهنگ  توضیحات  طبق    
بایگانی شده و  رانندگان متخلف ضبط  به ۲۱۰۰ دفترچه   نزدیک 

به تخلفات حادثه ساز  تعداد، حدود ۵۰۰ مورد مربوط  این  از   که 
بوده است.این مقام ارشد پلیس راه راهور ناجا با توضیح این موضوع 
که بیشترین آمار ضبط دفترچه های راننده های اتوبوس مربوط به 
تخلفات حادثه  ساز و همین طور عدم ثبت ساعت در پاسگاه مسیر 
اشاره  دیگر  تخلفات  به  است،  بوده  مورد(   ۵۰۰ حدود  )هرکدام 
 کرد و گفت: بعد از این دو مورد، رانندگی تحت تاثیر مواد مخدر و

  روان گردان یا مشروبات الکلی، باعث ضبط حدود ۱۵۰ دفترچه 
شده است.

40دقیقه گدایی
 250 هزار تومان درآمد

بایگانی 2۱00 دفترچه 
ثبت ساعت  رانندگان متخلف

تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 527/80 متر 
مربع شماره 557 فرعی از شــماره 78 اصلی واقع در لوشاب جزء بخش 
ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به نام دهیاری لوشاب فرزند در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا 
به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا 
نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشنبه مورخه 1395/05/31 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 

به این اداره تســلیم نماید. تاریخ انتشار: سه شنبه 1395/05/12 ذکاوتمند 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه ) 184 کلمه، 2 کادر(

فقدان سند مالکیت
خانم مهدیه جباری به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضای 
شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع 
از ششــدانگ قطعه زمین باقیمانده به مساحت 238  متر مربع شماره 524 
و 636 و 637 فرعی از 35 اصلی واقع در ازان جزء بخش ثبتی میمه که در 
صفحه 74 دفتر 164 ذیل ثبت 26360 به نام متقاضی فوق الذکر ثبت و صادر 
و تسلیم گردیده و معامله دیگری نیز انجام نشــده است و سابقه تامین و 
بازداشت و در قید رهن و وثیقه نیز نمی باشد به علت جابجایی اثاثیه منزل 
مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثنی نموده است  طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت 
به آن و یا وجود سند نزد خود باشــد 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 تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 
خواهد شد. ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اســناد و امالک میمه ) 219 کلمه، 2 

کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

خواهان: علیرضا مشــکالنی نایینی فرزند محمدرضا ساکن نایین خیابان 
ولیعصر روبروی خدمات موتوری شــهرداری نانوایی بربری، خوانده: 
مهدی زمانی بلوکانی مجهول المکان، ک.پ: 189/95 ش 2 شورا، خواهان 
دادخواســتی به طرفیت خواندگان فوق الذکر دائر بر مطالبه وجه یک فقره 
سفته به این دفتر و ثبت به کالسه فوق و جری تشــریفات قانونی و تعیین 
وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 95/6/11 ساعت 10/30 صبح و با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده به استناد ماده 73 قانون آئین دادرسی 

مدنی دادگاه های عمومی و انقالب مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا نامبرده جهت اخذ نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم به شورا مراجعه و در وقت رســیدگی تعیین شده در جلسه  شورا 
حضور یابد و اال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. شعبه 2 شورای 

حل اختالف نایین ) 136 کلمه، 2 کادر(

اعالم مفقودی 
شناسنامه مالکیت خودرو وانت نیســان سبز- مدل 63  
به شــماره پالک انتظامی 68-913 ع 93 و شماره موتور 
H 20413720  و شماره شاسی 095102 به نام یداله باقری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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دريچهيادداشت

پرسه درشهر

کارگاه تخصصی کاریکاتــور، در خانه کاریکاتــور حوزه هنری 
اصفهان برگزار می شود.

 از سوی خانه کاریکاتور حوزه هنری اصفهان، کارگاه تخصصی 
کاریکاتور با حضور محسن ایزدی برگزار خواهد شد.

محســن ایزدی متولد 1362 است که از ســال 88 کاریکاتور 
را به صورت جدی آغــاز نمود. اولین اثری که از ایزدی انتشــار 
یافت، درسال 83 و در جشنواره »راه و سفر گل آقا« بوده است. 
وی تاکنون در حــدود 2۰۵ کارتون اســتریپ و بیش از 1۵۰۰ 
 کارتون تک فریم خلق نموده و در روزنامه ها و مجالت معتبری

فعالیت دارد.
 این کارگاه در روزهــای 14 و 1۵ مردادماه از ســاعت 8 تا 12 
 در محل گالری نقش خانــه اصفهان واقع در خیابــان آمادگاه

برگزار می شود. آخرین مهلت برای شرکت عالقه مندان در این 
کارگاه، سیزدهم مردادماه اعالم شده است.

مدیــر تاالرهنر اصفهان گفــت: دلیلی که باعث شــده این 
وظیفــه را قبول کنم، دغدغه فردی اســت که بــرای تئاتر 
 شــهر دارم و امیدوارم نفس کشــیدن در تئاتــر، به قدری
راحت شود که همه تئاتری ها با عالقه به سمت تاالر بیایند.

محمد رضا رهبری اظهار کرد: به هیچ عنوان با نگاه اداری و 
وظیفه مدیریتی به سراغ تاالر هنر نیامده ام. دلیلی که باعث 
شــده این وظیفه را قبول کنم، دغدغه فردی است که برای 
تئاتر شــهر دارم و امیدوارم نفس کشیدن در تئاتر به قدری 

راحت شود که همه تئاتری ها با عالقه به سمت تاالر بیایند.
مدیر تاالر هنر اصفهان با اشــاره به اینکه فعالیت خود را از 
تئاتر کــودک آغاز کــرده ، گفت: ایده هایی برای دوســتان 

جوان تئاتری، کانون تئاتر جوان، کارگاه های تئاتر تجربی و 
دوستان حرفه ای تئاتر خواهیم داشت که امیدواریم بتوانیم 

تمامی ایده ها را به سرانجام برسانیم.
وی ادامــه داد: یکی از کارهــای دیگری که بــه دنبال آن 
هســتیم، بحث کاربردی تئاتر اســت. تئاتر کاربردی یکی 
از وجوهی است که مورد غفلت واقع شــده. درام کاربردی 
می توانــد بــرای کمیته هــای مختلفی که در شــهرداری 
اصفهان فعال هســتند، کارکرد و کاربرد داشته باشد و من 
 بسیار امیدوار هســتم این دوره با همت همه دوستان، دوره

ویژه ای باشد.
 رهبری با بیــان اینکه کارگاه هــای تجربی دوباره شــکل

خواهد گرفت، گفت: یکی از قســمت هایی که به آن توجهی 
نشده اســت، دفتر تئاتر دینی ماســت. گروهی را داریم که 
تئاتر دینــی کار می کنند؛ ولی تشــکلی ندارنــد. در اولین 
روزهای حضور خود در تاالر هنر، با این گروه نیز گفت و گو 

کرده ام که بتوانیم از حضور این گروه بهره مند شویم.
مدیر تــاالر هنر اصفهان ادامــه داد: با توجه به ســالن های 
کوچک تئاتــری کــه در قســمت های مختلف شــهر به 
وجود آمده اســت، ضمن گفت و گو با مســئولین سازمان، 
توانســتیم هماهنگی های الزم را صورت دهیم تا با مدیران 
این مجموعه هــا، برای همــکاری گفت و گو هــای الزم را 
 صــورت دهیم و برخــالف ظاهر آشــفته ای کــه در تئاتر

به وجود آمده، بســیار امیدوار هســتیم؛ چرا که سالن های 
متعددی به وجود آمده اســت و با توجهی که هنرمندان به 
اقتصاد هنــر کرده اند و تجربه های حرفه ای خیلی ســریع، 

می توانیم تئاتر را شکوفا کنیم.

 نمایش شــاد »زاغ، گرگ و شــغال« از 16 مرداد مــاه، در تاالر
شیخ بهایی شاهین شهر اجرا می شود.

گروه تئاتر کودک و نوجوان ســتایش، نمایش شــاد و موزیکال 
»زاغ، گرگ و شــغال« را بــه نویســندگی تیمــور قهرمان و 
کارگردانی مینــو عطاخانی، کارگردان و مربــی تئاتر کودک و 

نوجوان، به روی صحنه می برد.
این نمایش از تاریخ 16 الی 2۵ مرداد هر شب ساعت 19:3۰ در 
تاالر شیخ بهایی شاهین شهر اجرا خواهد شد. عطاخانی پیش از 
این، نمایش های زیادی همچون نمایش موفق »کی گفته شیر 
سلطانه؟« را با همین ســبک و برای کودکان و نوجوانان به روی 

صحنه برده است.

سیروس نیرو، از نسل شــاگردان نیما یوشیج، حرف های زیادی 
درباره تاریخ ادبیات و شــاعران دیروز و امروز دارد. او می گوید: 
سهراب سپهری و شــاملو و فروغ فرخزاد شعر فارسی نگفته اند. 
چیزهایی برای خودشــان گفته اند که قشــنگ هم هست؛ ولی 
باتوجه به فرهنگ ما، اینها شــاعر نیستند. شــعر ما همان شعر 

حافظ است که نمی توان یک کلمه از آن را جابه جا کرد.
 این شاعر پیشکسوت گفت: شــاملو با من هم محل بود. یک روز 
به خانه من آمد. یک شعر فرخی سیســتانی را نتوانست بخواند. 
همه را اطرافیانش برایش درست می کردند. شاملو کارش خوب 
اســت؛ ولی مربوط به فرهنگ ایران نیســت. اما مردم چیزی را 
که پرخاشی باشد، دوست دارند؛ ایرانی این گونه است؛ کسی به 
کسی فحش بدهد، مردم خوششــان می آید. شاملو رگ خواب 
مردم ایران را گیر آورده بود؛ می دانســت چــه بگوید تا جوانان 

تحریک شوند.
نیرو ادامه داد: سهراب سپهری نابغه بود؛ اما چیزهایی که گفته، 
شعر نیست؛ چون می شــود جای کلماتشان را عوض کرد. قدیم 
هم از اینها بوده اســت؛ ولی فراموش شــدند. حتی امروز دیگر 
کســی بهار را نمی خواند؛ برای اینکه شعرش ســاده است: ای 

گنبد گیتی، ای دماوند... شعر باید پیچیدگی داشته باشد.
این شاعر افزود: به نظر من بزرگترین شاعر ایران ایرج میرزاست. 
در تاریخ ایران نظیر ندارد؛ منتها شــعرهای مزخرفش هم چاپ 
شد که به ضررش تمام شده. من رفتم به پسرش گفتم این کار را 
نکن. او شازده بود و در دورهمی های بین دوستانش این شعرها 
را سروده است که در مقایســه با دیگر شعرهایش، مثل دمپایی 

می ماند؛ اما برداشتند این شعرها را هم چاپ کردند.

   جشــن امضای آلبوم»ماه 
و ماهی« بــا حضور حجت 

اشرف زاده برگزار می شود.
 مراســم جشــن امضــای 
حجــت آلبــوم   آخریــن 

اشــرف زاده با عنوان ماه و 
ماهی در فروشگاه فرهنگ 
دیجیتال برگزار خواهدشد.  
آلبوم مــاه و ماهی، آخرین 
آلبــوم منتشــر شــده از 
 حجت اشرف زاده است که ترانه سرایی این مجموعه را علیرضا

بدیع زاده و آهنگسازی آن را آرش بیات به انجام رسانده است.
مراســم جشــن امضای آلبوم مــاه و ماهــی، امروز ســاعت 
 18 در محــل فروشــگاه فرهنــگ دیجیتال، واقــع در خیابان 

چهارباغ عباسی، خیابان سیدعلیخان برگزار می شود.

»پاتوق خانواده« این هفته با موضوع »چگونه خواسته هایم را به 
همسرم بگویم« برگزار می شود.

 کمیته فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، در راستای ارتقای 
ســطح کیفی زندگی خانوادگی و اجتماعی در ســطح اســتان 
اصفهان، هر ســه شنبه سلســله جلســاتی را با عنوان »پاتوق 

خانواده؛ زمانی برای آموختن زندگی« برگزار می کند.
تازه ترین نشست پاتوق خانواده باحضور سید محمود انوشه و با 
موضوع »چگونه خواســته هایم را به همسرم بگویم«، امروز بعد 
از نماز مغرب و عشــا در محل دائمی پاتوق خانواده واقع در بلوار 

ملت، حدفاصل سی و سه پل و پل آذر، باغ نور برگزار می شود.

حوزه هنری اصفهان برگزار می کند:

کارگاه تخصصی کاريکاتور در گالری 
مدير تاالر هنر اصفهان:نقش خانه

امیدوارم نفس کشیدن در تئاتر کمی راحت تر شود

از 16 مرداد:

 »زاغ،گرگ و شغال« به تاالر
شیخ بهايی شاهین شهر می روند

صحبت های جنجالی»سیروس نیرو«؛ از شاگردان نیما يوشیج:

سهراب و فروغ و شاملو شاعر نبودند

امروز برگزار می شود:

جشن امضای آلبوم» ماه و ماهی« 

در »پاتوق خانواده« اين هفته:

 نحوه بیان خواسته هايتان
به همسرتان را بیاموزيد

پیشنهاد سردبیر: 
امیدوارم نفس کشیدن در تئاتر کمی راحت تر شود

سینما

تا زمانی کــه دغدغه فیلمســاز، مســائل حاشــیه ای 
باشــد، الگوی مناســبی را انتخاب نکند و به خاطر فشار 
 تهیه کننــده، از مجموعه قواعد فیلمســازی دوری کند،

ذره ذره به سمتی می رود که االن شاهد آن هستیم.
کریم لــک زاده، کارگردان ســینما که ایــن روزها فیلم 
»قیچی« را در بخش هنر و تجربه اکران کرده، درخصوص 
اســتفاده از لوکیشن های ناب و دســت نخورده ای مانند 
 قیچی در فیلم هایی که در ســینما ســاخته می شود و

خارج شــدن از فضای آپارتمانی و لوکیشن های تکراری 
بیان کرد: این مسئله ای اســت که نمی توان در مورد آن 
کاری کرد؛ چون باید درون فیلمســاز اتفــاق بیفتد و تا 
زمانی که دغدغه فیلمساز مسائل حاشیه ای باشد، الگوی 
مناســبی را انتخاب نکند و به خاطر فشــار تهیه کننده، 
از مجموعه قواعد فیلمســازی دوری کنــد، ذره ذره به 
سمتی می رود که االن شاهد آن هســتیم.  وی افزود: در 
شرایط ایده آل، همه فیلمسازان تمایل به ساخت فیلمی 
یونیک دارند؛ امــا بنا به دالیلی، آنقــدر از این طرف و آن 
طرف آن می زنند که چیــزی از آن باقی نمی ماند و هیچ 
کاری هم نمی توان کــرد؛ یعنی وقتی فیلم ها یکســان 
 می شوند، مشــخص خواهد شد کســانی که فیلمساز را

کنترل می کنند، یکسان هســتند. مگر اینکه قوانینی که 
فیلمساز را تحت کنترل قرار می دهد، تغییر کند. 

نویســنده فیلمنامه »ســاعت ۵ عصر«، درباره بازیگران این اثر و 
شــخصیت های آن عنوان کرد که بازیگر نقش اصلی، ســیامک 
انصاری است و کار، بر اساس شخصیت وی در مجموعه های قبلی 

مدیری طراحی شده است.
خشایار الوند درباره جزییات فیلم سینمایی که قرار است مهران 
مدیری آن را کارگردانی کند، گفت: خط اصلی »ساعت ۵ عصر« 
از مهران مدیری اســت و من و امیرمهدی ژوله، طرح اولیه آن را 
درآوردیم و مــن این روزها در کنار کارهای دیگرم، مشــغول کار 

روی طرح این فیلمنامه هم هستم.

وی درباره این اثر ســینمایی و نوع کمدی آن توضیح داد: کمدی 
اصیل، از نوعی تلخی هم برخوردار اســت؛ چون انتقاد می کند و 
به یک نکته، رفتار یــا هنجار، حتی با دســت انداختن آن اتفاق، 
واکنش نشان می دهد. »ساعت ۵ عصر« هم به همین شکل است.  
اتفاقاتی که در آن رخ می دهد، ممکن اســت مثل همه کارهای 
کمدی کمی خرق عادت باشد؛ اما وقوع آنها غیرممکن و فانتزی 

نیست.
»ساعت ۵ عصر« اثری متفاوت از مديری است

نویســنده مجموعه های »شــب هــای بــرره« و »مــرد هزار 

 چهره«، درباره اینکــه این اثر تا چــه حد از انتقادات سیاســی
برخوردار اســت، اظهار کرد: ما به دنبال دسته بندی انتقادات به 
سیاسی و اجتماعی نیستیم. ناهنجاری هایی وجود دارد که منشأ 
آنها سیاست، فرهنگ، جامعه و... اســت و شخصیت فیلم ما هم 

درگیر این ناهنجاری ها می شود.
الوند، درباره ویژگی این فیلمنامه ســینمایی در مقایسه با دیگر 
آثار مدیری در تلویزیون، عنوان کرد: هوشــمندی مهران مدیری 
 در تلویزیون در این اســت که می داند برای 6۰ میلیون مخاطب
 کار مــی ســازد و مجبور اســت به ســرگرم کــردن مخاطب

فکر کند و شوخی هایش به گونه ای باشد که به کسی برنخورد؛ اما 
ممکن اســت بعضی از این قید و بندها در این فیلم وجود نداشته 
باشد و کار با شکل و شمایل دیگری دربیاید. حدس خود من این 

است که »ساعت ۵ عصر« اثری متفاوت از مدیری خواهد بود. 
بازيگر اصلی، سیامک انصاری است

وی درباره شــخصیت اصلی این فیلم ســینمایی یادآور شــد: 
بازیگر اصلی این فیلم ســینمایی، ســیامک انصاری است و اصال 
 ما برای طراحی شــخصیت، روی خود او فکر کردیــم؛ اما اینکه

شــخصیت های فرعی را چه کســانی بــازی می کننــد، هنوز 
 مشخص نیست. این فیلم هم براساس شخصیت خود انصاری در

مجموعه های مدیری به نگارش درآمده است.
الوند درباره شخصیت انصاری که در این کمدی ها برای مخاطب 
لو رفته اســت، اظهار کرد: وودی آلن، ۵۰ ســال یک شخصیت 
 را بازی کــرد. باب هــوپ، والتر ماتائــو و جری لوئیــس و همه

کمدین های اصیل، پرســونایی برای خود می ســازند که وقتی 
 در ذهن مخاطــب جا افتاد و شــکل گرفت، دیگر به آن دســت

نمی زنند و حتی ظاهر را هم عوض نمی کنند. 
شــما یک فیلم را نمی توانید پیدا کنید که جــری لوئیس حتی 
ظاهر خود را تغییر داده باشــد و مثال موی خــود را کوتاه کرده یا 
سبیل گذاشــته باشــد. همه کمدین ها تالش می کنند به برند 
تبدیل شــوند؛ پس چرا باید آن را خراب کرد؟ شخصیتی هم که 
از سیامک انصاری در طول این ســال ها ساخته شده است، نباید 

دست بخورد.

جديدترين خبرها از فیلم مهران مديری؛

نقش اصلی به سیامک انصاری رسید

بازيگر اصلی اين فیلم 
سیامک  سینمايی، 
انصاری است و اصال 
مــا بــرای طراحی 
شخصیت، روی خود 
او فکــر کرديم؛ اما 
اينکه شخصیت های 
فرعی را چه کسانی 
بازی می کنند، هنوز 

مشخص نیست

لباس های نمایش »سقراط« به کارگردانی حمیدرضا نعیمی ناپدید شدند. 
حمیدرضا نعیمی با تایید این مطلب و در حالی که از بیان واژه »به سرقت 
رفتن« خودداری می کرد، درباره این اتفاق توضیح داد: به نظر می رسد یک 
نفر به لباس های این نمایش احتیاج داشــته و آنها را از خانه ای که محل 
نگهداری لباس ها بود، برداشته است و ان شاءا... که مشکل او با این لباس ها 
حل شده باشد. او که تا چند روز دیگر برای آخرین بار قصد دارد »سقراط« 
را در تاالر وحــدت روی صحنه ببرد، درباره لباس هــای جدیدی که برای 
این نمایش آماده می شــوند، گفت: این اتفاق باعــث یک هزینه مضاعف 
برای ما شده است؛ چون با توجه به هزینه ای که اولین بار برای آماده شدن 
لباس ها دادیــم، االن بیش از 3۰ میلیون تومان باید بــرای دوخت دوباره 
آنها هزینه کنیم. وی ادامه داد: با این حــال، با خانم زینلیان )طراح لباس 
 نمایش سقراط( صحبت کرده ام و قرار بر این است که تغییراتی در لباس ها

به وجود آید که قطعا باعث زیباتر شدن جلوه آنها می شود.

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: با تصمیم هیئت نظارت 
بر مطبوعات، نشریه »یالثارات« توقیف شــد. سی امین نشست خبری 
حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و صفی پور، 

مدیرعامل بنیاد رودکی، در سالن همایش های برج آزادی برگزار شد.
نوش آبادی در این نشســت خبری، درباره اهانت نشــریه »یالثارات«، 
 نسبت به برخی هنرمندان و موضع ارشــاد، اظهار داشت: نشریه مذکور،

چندین بار به دلیل رعایت نکردن اخالق رســانه ای توقیف شــده بود 
و با وساطت، دوباره راه اندازی شــد؛ اما این بار به بهانه تحلیل یک رویداد 
سینمایی و نوع پوشش هنرمندان، به ساحت هنر اهانت کرده بود. لذا با 
این اهانت، مجددا هیئت نظارت بر مطبوعات تصمیم گرفتند این نشریه را 
توقیف کنند. ما موافق توقیف هیچ نشریه ای نیستیم؛ اما توهین به ساحت 
هنر و هنرمندان پذیرفتی نیست. این حرکت، ضد اخالقی، ضد فرهنگی و 

ضد رسانه ای است.

لباس های »سقراط« 
ناپديد شد!

»يالثارات« توقیف شد

شهاب حسینی بعد از »البی«، 
به »فصل سرد« می رود؟

گیشه آمريکا، تحت تاثیر 
»جیسن بورن« قرار گرفت

دغدغه فیلمساز امروز، 
مسائل حاشیه ای است

تهیه کننده مطــرح ســینما، از احتمال حضور شــهاب 
حسینی در فیلمی به کارگردانی امیرحسین ترابی خبر داد.

جهانگیر کوثری، تهیه کننده ســینما، درخصوص انتخاب 
بازیگر و عوامــل فیلم ســینمایی »فصل ســرد« گفت: 
امیرحســین ترابی، کارگــردان این اثر، صحبــت هایی با 
شــهاب حســینی انجام داده که در این راســتا منتظریم 
بازی این بازیگر در فیلــم »البی« به پایان برســد تا پس 
از مذاکــرات با او و رســیدن به توافق و بســتن قــرارداد، 
همکاری ما در »فصل سرد« آغاز شود. وی افزود: با فرشاد 
 محمدی به عنــوان فیلمبردار قرارداد بســتیم که پس از

به پایان رســیدن فیلمبــرداری »قاتل اهلــی«، به گروه 
 »فصل سرد« می پیوندد. گفتنی اســت »فصل سرد«، به

تهیه کنندگی جهانگیر کوثری و نویسندگی و کارگردانی 
امیر حسین ترابی ســاخته می شــود و اولین تجربه بلند 

سینمایی این کارگردان خواهد بود.

تازه ترین قسمت مجموعه فیلم »جیســن بورن«، با یک 
فروش 6۰ میلیون دالری، صدرنشین جدول هفتگی گیشه 

نمایش سینماهای آمریکای شمالی شد.
 مت دیمون که در قســمت ســوم این اکشــن افشاگرانه
 حضــور نداشــت، نقــش اصلــی قســمت چهــارم را

بازی کرده است.
در این قسمت از فیلم، او که قصد افشاگری های تازه علیه 
برخی مدیران فاسد ســازمان ســیا را دارد، با این سازمان 

درگیر می شود.
تامی لی جونز که از سوی منتقدان سینمایی، لقب »پلیس 
تعقیب کننده فیلم های ژانر اکشن« را گرفته، نقش مقابل 

دیمون را در »جیسن بورن« بازی می کند.
در داســتان این محصول تازه کمپانی یونیورســال هم، او 
دوباره کفشــی آهنین به پا می کند تا بــه تعقیب کاراکتر 

جیسن بورن بپردازد.
جیسن بورن را »پل گرینگراس« کارگردانی کرده و سه روز 
قبل در بیش از 4 هزار سالن سینما در آمریکا و کانادا به روی 
پرده رفت. به نوشته نشریه اسکرین اینترنشنال، هم زمان 
با آمریکا، 46 کشــور دیگر دنیا هم این اکشن دلهره آور را 

اکران عمومی کردند.
 فروش بین المللی جیســن بورن در این کشــورها، حدود

۵۰ میلیون دالر شد. به این ترتیب، فروش جهانی فیلم )هم 
در آمریکا و هم بقیه کشــورهای دنیا( به 11۰ میلیون دالر 

رسید.
»مادران بد« دومین فیلم تازه جدول گیشــه، یک کمدی 
خانوادگی اســت که با فروشــی 23 میلیون دالری، ردیف 
سوم جدول را اشــغال کرد. ردیف دوم جدول، به سومین 
قسمت نســخه احیا شده مجموعه اکشــن ماجراجویانه و 

علمی تخیلی »سفرهای ستاره ای« اختصاص دارد.
این فیلم در دومین هفتــه نمایش، 24 میلیون دالر فروش 
کرد و فروش 1۰ روز اول نمایش خــود را به 1۰6 میلیون 

دالر رساند.

مثل همیشــه با انرژی و ســر حال اســت. گوشــه ای از البی 
مجموعه فرهنگی هنری فرشــچیان، نزدیک به ســالن اصلی 
مجموعه کــه »دختر یانکــی« را در آن بــه روی صحنه برده، 

ایستاده است.
به گــزارش ایمنا، از او مــی خواهم تا مصاحبــه، خیلی حالت 
رسمی و کلیشه ای نداشته باشد و بیشتر به جنبه های شخصی 
 تر زندگــی هنــری اش بپردازیــم و حتی منتظــر جواب هم 
نمی مانم. او در ایــن گفت و گو، برای اولین بــار از برخوردش 
با هنر و ورودش به دنیای بازیگری می گوید؛ از گم شــدن در 

راهروهای فرشچیان تا آرزوهای بلند هنری اش. 
در این گفت و گوی صمیمی، ســوال ها با ضرب آهنگی سریع 

طرح شد تا پاسخ هایی کوتاه و حسی گرفته شود.
اولین برخورد معین الدين عشاقی با هنر، چطور و کجا 

صورت گرفت؟
خب، اولین برخورد مــن با هنر، طنازی هــا و بذله گویی های 
پدربزرگ مرحومم بود! او قناد و گزســاز بود و همیشه شیرین 
بیان؛ از طرف دیگر، در خانواده مــادری ام، همه صدای خوبی 

داشتند و این اولین برخوردهای من با هنر بود.
و اولین برخورد با تئاتر؟

اول راهنمایی بودم، برای تفنن و تفریح وارد گروه تئاتر مدرسه 
شدم. یک نقش سیاهی لشگر را به من ســپردند. پدر و مادرم 
آمدند، نمایــش را دیدند و همــان روز گفتند بــرو به درس و 

زندگیت برس؛ تئاتر را کنار بگذار...
تئاتر چطور در زندگیت ادامه پیدا کرد و کنار گذاشــته 

نشد؟
دبیرســتان بودم که دوباره به ســمت تئاتر و هنر جذب شدم. 
 من رشــته ریاضی مــی خواندم و در اصل دوســت داشــتم

اقیانوس شناسی بخوانم. 
 همیشــه دنیای زیر آب و اســرار آمیــزی آن برایــم جذاب 
 بــود. در همیــن دوران بود کــه وارد گــروه تئاتر مدرســه

 شدم و اتفاقا به عنوان  بهترین بازیگر در سطح مدارس انتخاب 
شدم.

 چه زمانــی تصمیم گرفتــی هنر را بــه صورت جدی
ادامه بدهی؟

فکر می کنم ســال 78 بود. 8 ماه برای نمایش واقعه در واقعه، 
به کارگردانی محمدرضا رفیعی تمریــن کردیم. از آن زمان، به 

صورت جدی تصمیم گرفتم هنر و بازیگری را ادامه دهم.
تا حاال به بازيگر يا کارگردانی حسادت کرده ای؟

اصال. شــاید یکی از چیزهایی که خیلی قاطــع بتوانم بگویم، 
همین باشد. تا به حال به هیچ کس حسادت نکرده ام.

غبطه چی؟ به کسی غبطه خورده ای؟
خیلی زیاد... مثال به شهاب حسینی؛ وقتی جایزه کن را گرفت 

یا به رضا ثروتی، برای کارگردانی نمایش »ویتسک«...
می خواهی در تئاتر و هنر تا کجا پیش بروی؟

من بیشــتر بازیگر هســتم تا کارگردان؛ به همیــن دلیل هم 
دوســت دارم بازیگری را جدی تــر دنبال کنــم. حقیقتا هنر 
انتهایی ندارد و نمی توانــم برای خودم قله ای متصور شــوم؛ 
ولی یکــی از آرزوهای بزرگم این اســت که در ســالنی بازی 
کنم که تمــام بازیگران بزرگــی که دوستشــان دارم، حضور 
داشــته باشــند؛ مثل آل پاچینو، دنیل لوئیس، مارلون براندو 
 و... و وقتی نمایش تمام شــد، همه آنها تشــویقم کنند. واقعا
آرزو می کنم یک بازیگــر به صورت علمی و حرفه ای باشــم.
اگر حق انتخاب داشــتی، دوست داشــتی برای کدام 

کارگردان ايرانی بازی کنی؟
بهرام بیضایی، علیرضا نادری و رضا ثروتی.

و اگر باز هم حق انتخاب داشتی، مايل بودی چه نقشی 
را در چه نمايشی به تو بدهند؟

نقش دلقک در نمایش شاه لیر، شکسپیر...
مايلی کمی در رابطه بــا »دختر يانکی« که در حال اجرا 

داری، صحبت کنیم؟
حتما!

در اين چند شــبی که از اجرا می گذرد، خاطره يا اتفاق 
جذابی رخ نداد؟

چرا. من همیشــه عادت دارم تــا از زوایای مختلــف نمایش، 

خــودم را نگاه کنم. چند دقیقه که ازشــروع نمایش گذشــته 
بــود، تصمیم گرفتــم به پشــت صحنــه کار بــروم و از آنجا 
نمایــش را دنبال کنــم. خب باید از درب پشــتی مــی رفتم. 
باور کــن راهروهای مجموعه فرشــچیان خیلــی پیچ در پیچ 
 هســتند. خالصه بگویم در این راهروها گم شــدم و ناگهان از

پشــت بام مجموعه ســر درآوردم! جالب اینکه خط گوشــی 
 همراهم پریــده بــود و تــا بتوانم به پشــت صحنه برســم،

1۰-2۰ دقیقه از نمایش باقی مانده بود.
اگر به عنوان داور قضاوت کنی، بزرگترين نقطه ضعف و 

قوت »دختر يانکی« را در چه می دانی؟
خب، به نظرم نقطه ضعــف در خالقیتی بود کــه باید به خرج 
 می دادیم. نــه اینکه راضــی نباشــم، ولی فکر مــی کنم در

زمینه های مختلف به خصوص دکور، می توانســتیم خالقیت 
بیشــتری به خرج دهیم و این مســتقیما به خــود من مربوط 
می شــود. اما در رابطه با نقطه قوت، فکر مــی کنم مهم ترین 
 نکته، پرهیزم از اغــراق در اجرا بود. اجرا کامال واقعی اســت و

هیچ گونه بزرگنمایــی یا غلوی در کار نیســت. از طرف دیگر، 
خیلی اوقات نمایش وابســته به تعدد خنده های تماشــاگران 
پیش مــی رود؛ ما ســعی کردیــم در ایــن کار، خندیدن یا 
نخندیدن مخاطب، نه ما را به خود و اجرا غره کند و نه ناامید و 
دلسرد. در یک کالم، من سعی کردم تا دختر یانکی را وفادارانه 

به متن اجرا کنم.
خودت به کدام يک از شخصیت های دختر يانکی عالقه 

مندی ؟
اندی... او در جایــی از نمایش می گوید، به هــر تخته پاره ای 
دســت می اندازد تا مجله اش را نجات دهد. این جمله شــبیه 
به چیزی اســت که در مورد خودم هم باید به کار ببرم. من هم 
به هر تخته ای روی آب دســت می اندازم که هنر و زندگی ام را 

حفظ کنم.
در آخر چیزی هســت که مايل باشی به گفت و گويمان 

اضافه کنی؟
فقــط مایلم یک بــار دیگر از گروهم تشــکر کنــم. در اجرای 
یــک نمایش، خــوب بودن حــال گــروه خیلی مهم اســت. 
همیشــه مشــکالتی پیش می آید؛ ولی مهم، برخــورد با این 
 مشــکالت در گروه و به صورت گروهی اســت. حال گروه من

خیلی خوبه!

سینمای جهانگفت و گو

گفت و گويی با کارگردان نمايش »دختر يانکی«؛

آرزو دارم دلقک نمايش شاه لیر شوم!
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پیشنهاد سردبیر: 
بهره برداری از خط جدیدتولید بزرگ ترین کارخانه موکت خاورمیانه

جشنواره

پرسه در شهر

مدیرکل کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانــان چهار محال و 
بختیاری، از برگزاری جشنواره استانی نمایش های عروسکی در این 

استان خبر داد.
 فــرزاد رحیمــی اظهــار داشــت: هفدهمین جشــنواره اســتانی

نمایش های عروسکی در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.
وی عنوان کرد: جشنواره استانی نمایش های عروسکی چهارمحال و 

بختیاری در شهریور ماه سال جاری برگزار می شود.
ایــن جشــنواره در  نمایشــی  گــروه  کــرد: ۲۰  عنــوان   وی 

حضور پیدا می کنند.
نوجوانــان و  کــودکان  فکــری  پــرورش  کانــون   مدیــرکل 

چهار محال و بختیاری، تولید آثار فاخر نمایشی، پرورش استعدادهای 
هنری اعضای کانون، غنی سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و 
تولید متون شاخص در حوزه نمایشی را از جمله اهداف برگزاری این 

جشنواره عنوان کرد.

مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری، 
از کاهش 1۰ درصدی برداشــت میوه زردآلو از باغات این 

استان خبر داد.
ابراهیم شیرانی گفت: امســال 3 هزار و 6۰۰ تن زردآلو از 
۲17 هکتار باغ بارور چهارمحال و بختیاری برداشــت شد 

که نسبت به سال گذشته 1۰ درصد کاهش داشت. 
وی، ســرمازدگی بهاره، بارش برف در اواخــر فروردین و 
خشکســالی را از عوامل کاهش محصول زردآلو در استان 

برشمرد.
شیرانی افزود: ارقام کتانی، آصفی و شکر پاره، از مهم ترین 
و بیشــترین ارقام محصول زردآلوی باغــات چهارمحال و 

بختیاری است.
وی اضافه کرد: کشــت ارقــام دیر گل و اصــاح و احیای 
باغات، از مهم ترین اقدامات جهادکشاورزی برای افزایش 

تولید محصول زردآلو در استان است.
به گفته شیرانی، بیشترین ســطح باغات و میزان محصول 
برداشت شده زردآلو در اســتان، مربوط به شهرستان های 

سامان، شهرکرد و بروجن است.

برگزاری جشنواره نمایش های 
عروسکی در چهارمحال وبختیاری 

مدیر امور باغبانــی جهادکشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری، از افزایش 3 هکتاری ســطح گلخانه های 

استان در سال جاری خبر داد.
ابراهیم شــیرانی گفت: امسال در راســتای اهداف 
 اقتصــاد مقاومتــی و افزایــش ســطح محصوالت
 گلخانه ای و کشــت متراکــم، 3 هکتار به ســطح

گلخانه های استان افزوده می شود.
وی چنین پیــش بینی کــرد که در ســال جاری، 
 برداشــت محصــوالت گلخانــه ای در اســتان هم

۲5 درصد افزایش پیدا کند. 
شــیرانی با بیان اینکه هم اکنون 15 هکتار از اراضی 
چهارمحال و بختیاری به کشــت هــای گلخانه ای 
اختصــاص دارد، افزود: در 1۰ هکتــار از این میزان، 
 ســبزی، صیفی و تــوت فرنگــی و در 5 هکتار گل

شاخه بریده کشت شده است. 
وی اضافه کرد: ســاالنه ۲ هزار تن سبزی و صیفی، 
6۰ تن توت فرنگی و 4 میلیون گل شــاخه بریده از 

گلخانه های استان برداشت می شود.

افزایش سطح گلخانه های 
چهارمحال و بختیاری

مدیر حوزه علمیه خواهران چهارمحال و بختیاری:
ظرفیت خیران، در توسعه مراکز دینی به کار گرفته شود

کاهش 10 درصدی
برداشت زردآلو

جهاد کشاورزی

اســتاندار چهارمحال و بختیــاری گفت: ضروری اســت که  
موضــوع توســعه نیافتگی اســتان ها، در تخصیــص بودجه 
کشــوردر نظر گرفته شــود.  قاســم سلیمانی دشــتکی، در 
نشست فعاالن اقتصادی اســتان با اعضای کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس، اظهار کرد: اولین پایه توســعه هر اســتان، 

زیرســاخت های حمــل و نقل آن اســت. وی تصریــح کرد: 
عدم تخصیص بودجه متناســب با جایــگاه مهم چهارمحال و 
بختیاری در ایجاد ارتباط بین استان های مرکزی با خوزستان 

و آب های خلیج فارس، یک اشکال است.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در سه سال 

گذشــته، اقدامات زیادی در سطح اســتان انجام شده؛ ولی 
 به دلیل ضعیف بــودن پایه ها، این پیشــرفت ها موجب رفع

توســعه نیافتگی نشده اســت. وی افزود: ســاخت و تکمیل 
جاده های مواصاتــی چهارمحال و بختیاری به خوزســتان، 

موجب توسعه استان های دیگر نیز خواهد شد.
استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: نقاط اشتراک قوی 
بین چهارمحال و بختیاری، اصفهان و خوزستان وجود دارد و 

الزم است آنها نیز در پیگیری پروژه ها مشارکت نمایند.
سلیمانی دشتکی تصریح کرد: اختافات عمیق بین استان ها، 

بر سر موضوع آب با کار کارشناسی، کمتر شده است.
وی افــزود: الزم اســت حــق آب سرچشــمه، جهــت امور 
آبخیزداری، توســعه تولید آب و کمک به افزایش تولید آب، 
به چهارمحال و بختیاری پرداخت شود.  استاندار چهارمحال 
و بختیاری خاطرنشــان کرد: اثرات خشکســالی به وضوح در 
استان دیده می شود و در این مورد، به فعالیت های آبخیزداری 

نیاز است.
سلیمانی دشــتکی افزود: به جز سه دشــت، سایر دشت های 

استان، توسط محیط زیست ممنوعه اعام شده اند.
وی اظهار کرد: محدود بــودن منابع مالی بانکی در اســتان،  

باعث ایجاد مشکاتی شده است که باید رفع شوند.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری در پایان گفــت: قانون رفع 
موانع تولید، مثبت ولی ناقص اســت و باید با رفــع ایرادات، 

قانون جامعی تدوین شود.

مدیر حــوزه علمیه خواهــران چهارمحــال و بختیاری گفت: 
ظرفیت بــاالی خیران شهرســتانی و اســتانی، باید در جذب 
اعتبارات و توسعه مراکز دینی در چهارمحال و بختیاری به کار 
گرفته شــود.  حجت  االســام یدا... رحمانی، در دیدار با امام 
جمعه این شهرستان، ســوق دادن موقوفات مردم را به سمت 
امور دینی مرتبط با حوزه های علمیه خواهران، ضروری دانست 
و اظهارداشت: به یقین یکی از مهم ترین نیازهای امروز جامعه 
اسامی، گسترش و توسعه مراکز دینی و حوزوی است که باید 

این امر، در دستور کار متولیان قرار گیرد.
وی با اشــاره به مشــکات فراروی حوزه علمیــه زینبیه این 
شهرستان افزود: حوزه علمیه خواهران زینبیه فارسان، یکی از 

فعال ترین مدارس این استان است. به یقین مدیریت توانمند 
این مجموعه و همکاری و هماهنگی بیــن اعضای هیئت امنا، 

نقش موثری در پیشبرد اهداف مورد نظر داشته است.
مدیر حوزه علمیه خواهــران چهارمحال و بختیــاری با بیان 
اینکه همکاری اعضای هیئت امنا با مدیر مدرســه، الزمه رفع 
مشــکات اســت، بیان کرد: تمام امور تصمیم گیری در مورد 
برنامه هــا و هزینه های اجرایی مدرســه، باید با نظر موســس 
و اعضای هیئت امنــا صورت گیرد. رحمانی با اشــاره به اینکه 
نقش مدیریت حوزه های علمیه خواهران در پیشبرد برنامه ها، 
نقش واســطه ای اســت، خاطرنشــان کرد: اعتبارات مصوب 
 هر مدرســه، از ســوی مرکز در اختیــار مدیریــت و مدارس

قرار می گیرد. این اعتبارات تنها در حدی است که امور ابتدایی 
حوزه با آن برطرف شــود؛ بنابراین نقش اعضای هیئت امنا در 
جذب اعتبارات، انکار ناپذیر است.  وی با اشاره به اینکه حضور 
خیران و معتمدان در جمع اعضای هیئت امنای مدارس، الزم 
و ضروری اســت، گفت: باید بتوانیم از ظرفیــت باالی خیران 
شهرستانی و استانی و حتی کشوری، در جذب اعتبارات برای 
امور مربوط به حوزه های علمیه خواهران، نهایت اســتفاده را 
بکنیم و این از ضرورت هاســت. مدیر حــوزه علمیه خواهران 
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 7 مدرسه علمیه خواهران 
در اســتان در حال فعالیت اســت، تصریح کرد: چهارمحال و 
بختیاری دارای 7 مدرســه علمیه خواهران در شهرستان های 
شهرکرد، بن، فارسان، لردگان، کیار، کوهرنگ و بروجن است 
که نزدیــک به 7۰۰ طلبــه در این مــدارس در حال تحصیل 

هستند.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

توجه به مناطق توسعه نیافته در تخصیص بودجه

 نقاط اشتراک قوی 
بین چهارمحال و 

بختیاری، اصفهان 
و خوزستان وجود 

دارد و الزم است 
آنها نیز در پیگیری 
پروژه ها مشارکت 

نمایند

 کارشناس مســئول مطبوعات اداره کل فرهنگ وارشاد اسامی 
چهارمحال و بختیاری، از اجرای طرح »توسعه مطالعه الکترونیک 

شهروندان« در چهارمحال و بختیاری خبر داد.
مهدی طهماســبی از اجرای طرح توســعه مطالعه الکترونیک 
شهروندان استان )تماشا(، به عنوان  یک طرح ابتکاری در راستای  
مقوله اقتصاد مقاومتی در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد. 
وی ضمن اشــاره به نامگذاری ســال جاری تحت عنوان اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل از ســوی مقام معظم رهبری، عنوان کرد: 
تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، بســیاری از مشکات کشور را 

حل می کند و این کشور را در مسیر توسعه بیشتر قرار می دهد.
کارشــناس مســئول مطبوعــات اداره کل فرهنــگ وارشــاد 
اســامی چهارمحــال و بختیاری بیــان کرد: رســانه ها نقش 

مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی در کشــور دارند که باید از این 
ظرفیت اســتفاده کرد. وی گفت: برای نخســتین بار در سطح 
کشــور، طرح توســعه مطالعه الکترونیک شــهروندان استان 
)تماشــا(، به عنوان یک طرح ابتکاری در راستای  مقوله اقتصاد 
 مقاومتی، همزمان بــا روز خبرنگار، در چهارمحــال و بختیاری

اجرا می شود.
طهماســبی ویژگی های اصلی این طرح را دسترســی آسان به 
مطبوعــات، افزایش مخاطــب و باالبردن ســطح کمی وکیفی 
 نشــریات اســتانی، افزایش ســرانه مطالعه و رعایت مســائل

زیست محیطی، نظیر کاهش حضور کاغذ در عرصه های خبری، 
برشمرد و این طرح را به عنوان یک طرح کارآمد در راستای مقوله 

اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

کارشناس اداره کل کتابخانه های عمومی خبر داد:

برگزاری 120 نشست کتاب خوان 
کتابخانه ای در چهارمحال و بختیاری

معاون گردشگری و ســرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری چهارمحال وبختیاری، از افزایش 
35 درصدی ورود گردشگران خارجی در سال جاری نسبت به 

مدت مشابه سال قبل به این استان خبر داد.
حیدر صادقی افزود: سه هزار و 8۰۰ گردشگر خارجی طی این 
مدت از کانون های سیاحتی و گردشــگری استان دیدن کرده 
اند. وی گفت: گردشــگران خارجی وارد شــده به چهارمحال و 
بختیاری، بیشتر از کشــورهای اروپایی، ژاپن، اســپانیا، کره، 

روسیه، چین و ترکیه هستند.
وی اظهار کرد: گردشگران کشورهای اروپایی و ژاپن، بیشتر از 
قطب گردشگری کوهرنگ و مابقی گردشگران، از اماکن دیدنی 
و تفریحی و گردشــگری شهرستان شــهرکرد و بروجن دیدن 
کردند. صادقی ادامه داد: مســیرهای کوچ عشــایری، دزپارت، 
قلعه چالش تر، کمپ های عشــایری کوهرنگ، چشــمه دیمه، 
محور گردشگری زاینده رود و بلندترین سکوی پرتاب طبیعی 

کشور، بیشترین بازدید گردشگران خارجی را داشته است.
وی گفت: هم اکنون طبیعت گردی یکی از مولفه های شاخص 

گردشگری در استان است.
به گفته وی، 458 منطقه گردشگری در چهارمحال و بختیاری 
وجود دارد که از این تعداد، 1۰9 منطقه گردشــگری طبیعی، 

3۲5 جاذبه تاریخی و فرهنگی و ۲4 نقطه انسان ساخت است.

معاون گردشگری چهارمحال و بختیاری:

 ورود گردشگران خارجی
35 درصد افزایش یافت

فرماندار شــهرکرد گفــت: همزمــان با میــاد حضرت 
معصومه)ع( و روز دختر، جشن شکوفه های نور در بوستان 

ملت شهرکرد برگزار می شود.
 حمیــد ملکپــور در ســتاد بزرگداشــت دهــه کرامــت

اظهار داشت: دهه کرامت از 14 مردادماه همزمان با والدت 
حضرت معصومــه)ع( آغاز و تا ۲4 مردادمــاه، والدت امام 
رضا)ع( ادامه دارد. وی با بیان اینکه جشن ها و مراسم های 
دهه کرامت، بهانه ای برای نشــان دادن ارادت مسلمانان به 
امام رضا)ع( اســت، افزود: دهه کرامت از جایگاه واالیی در 
فرهنگ دینی ما برخوردار اســت که این دهه بهترین زمان 
برای مصون ســازی جامعه در برابر هجمه هــای فرهنگی 
دشمن است. فرماندار شهرکرد بیان کرد: توجه ویژه به امام 
رضا)ع( و قرار گرفتن همه فعالیت ها حول محور ایشــان، 
ســبب ترویج فرهنگ رضوی در جامعه می شود که زمینه 
رفع بســیاری از معظات را فراهم می کند. ملکپور با اشاره 
بــه برنامه ها و جشــن های دهه کرامت خاطرنشــان کرد: 
جشن ها و مراســم ها با توجه به قرار گرفتن دهه کرامت در 
فصل تابستان و همزمانی با اوقات فراغت، به صورت باشکوه 
با همکاری همه نهادها در راســتای تقویت روحیه معنویت 
برگزار می شــود. وی با بیان اینکه میزبانی از خادمان امام 
رضا)ع( از مهم ترین برنامه های دهه کرامت اســت، گفت: 

غبارروبــی گلزار شــهدا، برگزاری جشــن های میاد امام 
رضا)ع( و برپایی جشن روز دختر با عنوان شکوفه های نور، 

از مهم ترین برنامه های دهه کرامت است.
فرماندار شــهرکرد با بیــان اینکه هدف اصلــی از حضور 
خادمان، بازدید از مناطق محروم است، تصریح کرد: حضور 
خادمان سبب انتقال حال و هوای حرم امام رضا)ع( شده و 
زمینه زیارت از راه دور را برای افرادی که توانایی ســفر به 

مشهد مقدس را ندارند، فراهم می کند.

فرماندار شهرکرد:

جشن شکوفه های نور در شهرکرد 
برگزار می شود

اخبار

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحــال و بختیاری گفت: 
 از ابتــدای فصل تابســتان تاکنــون 9۲ هزار مســافر در

 ســتادهای اســکان تابســتانی فرهنگیان در این استان 
پذیرش شدند.

 مدیــرکل آمــوزش و پــرورش چهارمحــال و بختیاری
ادامه داد: از ابتدای تعطیات تابســتانی تا اواخر روز شنبه 
نهم مردادماه امسال، بیش از 9۲ هزار نفر مسافر در مدارس 

و خانه های فرهنگی در این استان اسکان داده شدند.
 وی بیــان داشــت: از ابتــدای فصــل تابســتان تاکنون

 83 هــزار و 18۰ نفــر فرهنگــی و 8 هــزار و 58۰ نفــر 
غیرفرهنگی، در ستادهای اسکان تابستانی استان اسکان 

داده شدند.
امیدی عنوان کرد: در چند روز گذشــته بیش از 45 هزار 
و 88۰ مســافر در قالب 9هزار و 176خانوار در ستادهای 
 اســکان تابســتانی فرهنگیان چهارمحــال و بختیاری

پذیرش شدند.
وی تصریــح کــرد: چهارمحــال و بختیــاری از ظرفیت 
گردشــگری و تفریحی خوبی برخوردار است و در راستای 
ارائه خدمات مطلوب به مســافران فرهنگــی، مدارس و 
خانه های معلم در این استان تجهیز و به مسافران فرهنگی 

و غیر فرهنگی خدمات ارائه می دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش خبر داد:

پذیرش 92 هزار مسافر در ستادهای 
اسکان تابستانی فرهنگیان 

سرانه فضای سبز 
شهرکرد، از متوسط 
کشور باالتر است

مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
 شــهرکرد گفــت: ســرانه فضای ســبز این شــهر با
18/4 مترمربع برای هر نفر، از متوسط کشور باالتر است. 
مجید جالی در ادامه افزود: وسعت فضای سبز شهرکرد 
 بیش از ســه میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع اســت که

5۲ پارک و بوستان در این فضا، با امکانات رفاهی برای 

شهروندان در نظر گرفته شده است.
وی اجرای سیستم آبیاری نوین در67 درصد از فضای 
سبز شهرکرد را یادآور شــد و گفت: بخش عمده ای از 
آن در دولت یازدهم اجرا شده است. مدیرعامل سازمان 
پارک ها و فضای ســبز شــهرداری شــهرکرد تصریح 
کرد: بیــش از 9۲ درصد منابع تامین آب فضای ســبز 

 این شهر، از 13حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق تامین و
8 درصد مابقی، از آب قنات است. وی به اولویت ساخت و 
تکمیل پارک بوستان منطقه مسکونی منظریه در سایت 
مسکن مهر شهرکرد در سال جاری اشاره کرد و گفَت: با 
تمهیدات اندیشیده شده، تا پایان سال جاری این طرح 

تکمیل و بهره برداری خواهد شد.

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: خــط جدیــد بزرگتریــن کارخانه موکــت و کف پوش 

خاورمیانه در چهارمحال و بختیاری بهره برداری شد.
 ســید نعیم امامی با اعام این خبر اظهار کرد: خط جدید تولید 
موکت بروجــن با ۲۰۰ میلیــارد ریال ســرمایه گذاری، زمینه 

اشتغال ۲۰۰ نفر را فراهم کرده است.
وی افزود: کارخانه تولید موکت بروجــن هم اکنون محصوالت 
خود را در ســه گروه خانگی، صنعتی و مواد اولیــه، تولید و به 

بازارهای داخلی و جهانی عرضه می کند.
به گفتــه وی، در کارخانــه تولید موکــت بروجن بــه عنوان 
بزرگ ترین تولید کننده موکت و کف پوش در خاورمیانه، ساالنه 
هفت میلیون متر انواع موکت تولید و به کشــورهای پاکستان، 

ارمنستان، پاکستان، افغانستان و هند صادر می  شود.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری 
تصریح کرد: عــاوه بر این، مهندســان شــرکت تولید موکت 
بروجن، برخی تجهیزات و ماشین آالت مورد نیازشان را هم در 

این کارخانه تولید کرد ه اند.
وی خاطرنشــان کرد:کارخانــه تولید موکت بروجــن، زمینه 
اشــتغال دو هزار و 5۰۰ نفر را به طور مســتقیم و غیر مستقیم 

فراهم کرده است.

کارشــناس فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی چهارمحال 
و بختیاری گفت: در چهار ماه نخســت امســال 1۲۰ نشســت 
کتاب خوان کتابخانــه ای در کتابخانه های عمومی این اســتان 

برگزار شده است.
کارشــناس فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی چهارمحال 
و بختیاری ادامــه داد: بر اســاس پیش بینی های انجام شــده 
درخصوص برگزاری نشست های کتاب خوان کتابخانه ای در این 
استان و با توجه به تعداد برگزاری این سری از نشست ها تا پایان 
چهار ماهه نخســت ســال جاری، 9۰ درصد از پیش بینی های 

انجام شده مربوط به این مدت زمان، تحقق یافته است.
کارشــناس فرهنگی اداره کل کتابخانه های عمومی چهارمحال 
و بختیاری عنوان کرد: کتابداران و مسئوالن کتابخانه  ها، نقش 
مهمی در پیگیری و تحقق سیاست های فرهنگی این نهاد دارند 
و توســعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین نسل جدید الزم و 

ضروری است.
حبیبیان با اشــاره به بیان قصه زندگی شــهدا در بخش کودک 
و نوجوان توســط کتابداران در چهارمحــال و بختیاری گفت: 
بیان قصه زندگی شــهدا در بخــش کودک و نوجوان توســط 
کتابداران در چهارمحال و بختیــاری، از دیگر اقدامات فرهنگی 
در کتابخانه های عمومی این استان است. وی ادامه داد: آگاهی و 
آشنایی نسل جدید با سیره امام خمینی)ره(، شهدا و ارزش های 

دفاع مقدس، از اهداف اجرای این طرح در این استان است.

رییس حوزه هنــری چهارمحال و بختیــاری، از برپایی دومین 
نمایشگاه »نقاشی و خط« در شهرکرد، مرکز استان چهارمحال 

و بختیاری، خبر داد.
حجت ا... شیروانی با اشاره به برپایی نمایشگاه »نقاشی و خط« 
در شهرکرد، اظهار داشت: در این نمایشگاه آثار پیمان باقری به 

نمایش گذاشته می شود.
وی افزود: این نمایشگاه از امروز به مدت یک هفته برای بازدید 

عاقه مندان دایر است.
رییس حــوزه هنری چهارمحــال و بختیاری تاکیــد کرد: این 
نمایشگاه در نگارخانه شــهید آوینی جنب ســازمان تبلیغات 

اسامی دایر می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر داد:

بهره برداری از خط جدید تولید 
بزرگ ترین کارخانه موکت خاورمیانه 

کارشناس مسئول مطبوعات اداره کل 
فرهنگ وارشاد اسالمی:

اجرای طرح »توسعه 
مطالعه الکترونیک 

شهروندان«
 در چهارمحال و بختیاری

رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری:

نمایشگاه »نقاشی و خط«
در شهرکرد برپا می شود
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 این میزان بــرای تامیــن1/5 میلیون واحــد خودروی
Model 3 تســا کافی است. تســا امید دارد تا پیش از 
2018، ساالنه 35 گیگاوات ســاعت باتری تولید کند که 
می  شود برابر با 500 هزار خودروی مدل 3. واژه »بزرگ« 
را در فرهنگ لغات جســتجو کنید تــا ببینید معادل آن 
چیســت: عظیم، غول آســا، بی نهایت، غیــر قابل تصور، 
حجیم، طویل، هیوال، غیر قابل بــاور و هر عبارت دیگری 
که تصورش را کنید در مورد گیگافکتوری صادق اســت. 
شــاید حتی این کلمه ها به خوبی قادر به توصیف ســازه 

عظیم ماسک  نباشد.
از شــمال تا جنــوب، ماســک گیگافکتــوری را »کاما 

رومانتیک« توصیف می کند. 
این ساختمان به قدری بزرگ اســت که اگر 107 زمین 
فوتبال آمریکایی را کنار هم بگذارید، می شــود تقریبا هم 
سطح با طبقه همکف. این کارخانه البته در دو چهار طبقه 
ساخته شده است و در نواحی خاصی باید طبقه های فوق 

را هم در نظر گرفت.
 10 هزار اسب وحشی نیز در این ناحیه زندگی می کنند و 
از منابع آبی که تسا برای ساخت و ساز و تامین کارگران 
و مهندسانش اســتفاده می  کنند بهره می برند. ماسک در 
یکی از کنفرانس های خبری خود بــه یکی از خبرنگاران 

گفت: عالی است، شبیه غرب وحشی است. اما طبق گفته 
تســا، ســاخت این کارخانه فقط به خاطر تولید باتری 
نیســت. مدل 3 را فراموش کنید. موفقیت گیگافکتوری، 
حیاتی ترین بخش آینده تســا و رســیدن ماســک به 
اهدافی نظیر نجات دادن دنیا از تغییر اقلیم اســت. بدون 
گیگافکتوری، هیچ مدل ســه ای وجود نخواهد داشــت، 

چون اساسا باتری به اندازه کافی وجود ندارد. 
ماســک می گوید: ما کارخانه را به ماننــد یک محصول 
در نظــر می  گیریــم. کارخانه مثل ماشــینی اســت که 

ماشین های بیشتری تولید می کند. 
خود کارخانه واقعا توجه بیشــتری از ســوی مهندسان 

خاق می طلبد تا محصولی  را که قرار است، تولید کند.
ماسک اعتقاد دارد که استخدام افراد در مسیر تولید برای 
پاالیش کار، استفاده بهتری از نیروها خواهد بود تا اینکه 
بخواهد مهندسان را بر سر پروژه تولید خودروها بگذارد و 
مجبورشــان کند بهترین بهره وری را از آن بیرون بکشند. 
مهندســی که روی کارخانه کار می کنــد 5 الی 10 برابر 
مفیدتر از مهندســی اســت که روی خودرو کار می کند. 
بهتر کردن محصولــی که همین حاال هم خوب اســت و 
به میزان قابل قبولــی بهره وری دارد کار واقعا دشــواری 

محسوب می شود.

اما گمــاردن همان نیــروی مهندســی روی پروژه هایی 
 که می توانند بهره وری بیشــتر و در نتیجه تجربه بهتری 

ارائه دهند از نگاه او اولویت دارد. 
سه ســال پیش، زمانی که طرح گیگافکتوری مطرح شد، 

همه متعجب بودند و روی کاغذ غیر قابل باور بود.
پاناسونیک هم حتی در این پروژه سرمایه گذاری می کند 
و خطوط تولید مخصوص خودش را خواهد داشت ولی در 

ابتدا آنها هم باوری به این پروژه نداشتند. 
یوشی یامادا، مدیر پاناســونیک می گوید: سه سال پیش، 
وقتی ایده گیگافکتوری را شــنیدم فکر کــردم که طرح 

دیوانه واری است.
وی ادامه داد: در آن زمان، ظرفیــت تولید گیگافکتوری 
می توانســت مجموع تولیــد کل صنعت باتری ســازی 
 مثل پاناســونیک، شــرکت های ژاپنی، کره ای و چینی را 

پشت سر بگذارد، به نظرم دیوانه وار بود.
مدیر پاناســونیک در ادامه می افزاید: اما مــن هم دیوانه 
بودم و اشــتباه فکر می کــردم. پس ازمعرفــی مدل 3 و 
موفقیت شگفت آور آن، تقاضا برای باتری های تولیدی آن 

باال رفت.
این پروژه به همــان اندازه که برای تســا چالش برانگیز 
اســت، برای پاناســونیک هم بزرگ خواهد بــود. عمده 
باتری های مصرفی ما در آسیا تولید می شود و این کارخانه 
برای پاناسونیک جزو اولین  ها خواهد بود. یامادا می گوید: 
واقعا می خواســتیم به داشــتن دنیایــی پایدارتر کمک 
 کنیم، این اولین نکته بــود. در ثانی، ارتباط ما از خریدار و 

تامین کننده به یک تیم واحد تغییر پیدا می کرد.
ماســک می گوید:گیگافکتوری شگفت انگیزترین شرکت 
جهان است، اگر می خواهید در یک کارخانه کار کنید، آن 

کارخانه اینجا خواهد بود. 
گزینه شماره دو، چه می تواند باشد؟ بزرگ بینی این فرد 

از آنچه که فکر می کنید بیشتر است.
ماســک اعتقاد دارد که گیگافکتوری بــرای خودروهای 
الکتریکی به اندازه خطــوط تولید هنری فــورد در قرن 
گذشــته برای صنعــت خودروســازی، اهمیــت دارد. 
 مواد خام و بی مصــرف از جنوب کارخانــه وارد خطوط 
تولید شــده و باتری های شــکیل و بســته  بندی شده از 
 شمال کارخانه خارج می شوند که همه به لطف روبات  ها و

 10 هزار کارمند جدید تسا امکان پذیر خواهد شد. 
تســا می خواهد خودش همه کارهای مــورد نیاز برای 
تولید باتری و خودرو را یاد بگیرد و وابستگی اش را کاهش 
داده و پول کمتری هم پرداخت کند.آینده گیگافکتوری 

دقیقا بر همین پایه استوار شده است.
اما چرا در صحرای نوادا؟ دلیــل اول پرداخت مالیات قابل 

قبول است. 
دانشــگاه نــوادا با همــکاری تســا در حــال برگزاری 
کاس های مرتبط با فناوری باتری اســت تا مهندســانی 

پرورش دهد که در آینده به کار خواهند آمد.
 از سوی دیگر، مقامات این ایالت در حال ساخت جاده ای 
منشعب از یک بزرگراه اصلی کشور به سوی پارک صنعتی 
)جایی که گیگافکتــوری در آن قرار دارد( نیز هســتند. 
دلیل آخر و پــر اهمیت نیز مبحث کاهــش هزینه تولید 
باتری است که ســبب کاهش قیمت خودروهای تسا و 

منابع قدرتشان می شود.
همین مسئله برگ برنده تسا در رقابت آینده خودروهای 

الکتریکی نیز خواهد بود.

يادداشت

وقتی که به صحرای نوادا می رويد و در بیابانی که40تا50 درجه سانتی گراد دما دارد، قرار می گیريد از خودتان 
می پرســید که واقعا کدام آدم عاقلی در اين محیط کارخانه  می سازد؟ البته که ايالن ماسک! او آينده شرکت 
و بخش اعظمی از ثروتش را به کارخانــه ای اختصاص داده که گیگافکتوری نــام دارد و اگر همه چیز طبق 
انتظاراتش پیش برود، ماسک می تواند Master Plan خود را محقق سازد. گیگافکتوری تسال، مقیاسی واقعی 
از بزرگ انديشی و جاه طلبی ايالن ماسک را نشــان می دهد. وقتی که ساخت کارخانه به اتمام برسد، ماسک 
صاحب بزرگترين سازه ای است که تاکنون به دست بشر ساخته شده، البته از لحاظ سطحی که اشغال می کند 
و اگر همه چیز طبق نقشه پیش برود، کارخانه قادر است تا میزان 150 گیگاوات ساعت باتری در طول يک سال 

تولید کند.

فضا

خودرو

تلفن همراه

معرفی

محققان کشور امکان انتقال زیستی نانوذرات در یک زنجیره  
غذایی ساده  شده  دریایی را مورد بررســی قرار داده اند. نتایج 
این طرح برای افزایش ایمنی زنجیره غذایی و محیط زیست 
به کار می رود. به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل از ســتاد 
ویژه توســعه فناوری نانو، نانوذرات، حاصل تجمعی از اتم ها 
یا مولکول ها با ابعاد عملکردی کمتر از 100 نانومتر هستند. 
نانوفناوری با تولید نانوذرات و کاربرد وســیع آنها در سراسر 
جهان، رشد سریعی داشته است. برای مثال نانوذرات نقره در 
قطعات الکترونیکی، البسه، صنایع غذایی، رنگ ها، صفحات 
خورشیدی، لوازم آرایشی و تجهیزات پزشکی کاربرد وسیعی 
دارند. این مواد که کاربردهای بسیار زیادی در صنایع مختلف 
دارند، سرانجام به محیط های آبی، خاکی و هوا وارد می شوند. 
این در حالی است که سرنوشــت آنها در محیط های مذکور 
هنوز به طور کامل مشخص نشده است. بنابراین انتظار می رود 
راهیابی این ذرات به اکوسیســتم ها، موجودات زنده از جمله 

گیاهان را شــدیدا تحت تاثیر قرار داده و با خطر جدی مواجه 
می کند. برهــان منصوری، مجری طرح، هــدف از انجام این 
طرح را مطالعه  قابلیت انتقال زیســتی نانوذرات نقره در یک 
زنجیره  غذایی ساده  شده  دریایی از یک نوع ماهی به نوع دیگر 
عنوان کرد. وی افزود: با بهره گیری از نتایج این طرح می توان 
دریافت که نانوذرات، قابلیت انتقال در زنجیره های غذایی را 
ندارند و نگرانی از بابت تاثیر سمیت نانوذرات در سطوح باالتر 
زنجیره  غذایی در مقایسه با ذرات معمولی بسیار کمتر است؛ 
ازاین رو می توان گفت آلودگی های زیست محیطی به مراتب 
کمتــری در رابطه با اســتفاده از نانوذرات بــه وجود خواهد 
 آمد. منصــوری در خصــوص اهمیت اجرای ایــن پژوهش 
خاطرنشــان کرد: این تحقیق به عنوان یکی از پژوهش های 
اولیه در زمینه  تعیین قابلیت انتقال زیستی در طول زنجیره  
غذایی بوده اســت. یافته های این پژوهش برای شروع حائز 
اهمیت است، لیکن برای تایید این نتایج نیاز به پژوهش های 

جامع تری است؛ زیرا با تایید نهایی این یافته ها می توان نتایج 
جدیدی در رابطه با قابلیت انتقال زیســتی نانوذرات مختلف 
ارائه داد و از برخی نگرانی ها در جنبه های سامت و بهداشت 
در سطوح مختلف غذایی کاست. به گفته وی، در طرح حاضر 
قابلیت انتقال زیســتی نانوذرات نقره از گونه  آرتمیا به ماهی 
گورخری بررسی شده است. بدین منظور ابتدا میزان تجمع 
زیســتی نانوذرات نقره در هر ســطح غذایی به طور جداگانه 
بررسی شد، به صورتی که در ابتدا سطح نانوذرات نقره در بدن 
آرتمیا سنجش شد. پس از آن، آرتمیای مواجه شده با نانوذرات 
نقره توسط ماهی زبرا تغذیه شده و میزان تجمع این نانوذرات 
در بدن ماهی زبرا مورد ســنجش قرار گرفت. این تحقیقات 
حاصل تاش های برهان منصوری دانشجوی مقطع دکترای 
دانشگاه علوم پزشکی کردســتان، دکتر سید علی جوهری 
عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان، دکتر نمامعلی آزادی 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، مهندس رئوف 
رحمانی دانش آموخته  مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم 
پزشکی کردستان، مهندس لیا دکانی و مهندس صبا اصغری 
دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان 

است.

بلندپروازی ايالن ماسک به نجات اقلیم دنیا محدود نمی شود؛

ژاپنی ها در کنار آمریکایی ها در ابرکارخانه جهان

توسط محققان کشور صورت گرفت؛

افزايش ايمنی زنجیره  غذايی با فناوری نانو
با حضور معاون اول ريیس جمهور افتتاح شد؛

آزمايشگاه ملی 
نقشه برداری مغز

آژانس فضایی اروپــا )ESA( به تازگی برنامه ای را اجــرا کرده که طی آن 
کاربران می توانند پیام هــای خود را در یک وب ســایت ثبت کنند و این 
پیام ها تا شانزدهم سپتامبر یا 26 شهریور ماه سال جاری جمع آوری شده 
و سپس به وســیله یک آنتن فضایی به ســتاره قطبی ارسال خواهد شد. 
تمامی پیام های کاربران، پاسخ به ســوال مشخصی است که آژانس 
مطرح کرده اســت. آژانس فضایی اروپا در حال جمع آوری پیام های 
 کاربران برای ارســال به مکانی اســت که هیچ گاه نمی توانند به آن 
سفر کنند؛ ســتاره قطبی )Polaris(. کاربران برای ارسال پیام های 
Simple Re� که با نام goo.gl/javO76خود باید به وب ســایت 

sponse to an Elemental Message شــناخته می شــود 
مراجعه  و بعد کاربران پیام خود را در قالب پاســخ به یک سوال واحد 
ثبت کنند. سوال مورد نظر این اســت: »تعامل کنونی ما با محیط 
زیست، چه تاثیری بر آینده دارد؟« این پروژه با همکاری سازمان هایی 
همچون آژانس فضایی اروپا، مرکز فناوری فضایی انگلستان، دانشگاه 
ادینبرگ، محققان دانشــگاه جــان هاپکینــز و رصدخانه جنوبی 
اروپا انجام می شود. به نوشــته زومیت، پس از جمع آوری پیام ها تا 
16 سپتامبر سال جاری، آژانس فضایی با اســتفاده از آنتن فضایی 
پیشرفته اش در مادرید اسپانیا، آنها را به ستاره ای با فاصله ۴3۴ سال 
نوری از زمین ارسال خواهد کرد. دلیل اینکه تمامی پیام ها در قالب 
پاسخ به سوالی واحد هستند، این اســت که تیم پروژه تصمیم دارد 
کاربران را وادار به بحث و تفکر و درک نقش تمدن ما در شکل دادن 
آینده جهان کند. هدف دیگر آن است که ابزاری برای تجزیه و تحلیل 
دیدگاه های کاربران و مقیاس دهی نظرات آنها از جامعه ای انسانی به 
جهانی با چندین فرهنگ، توسعه داده شود. حتی اگر کاربران عاقه ای 
برای شرکت در این بحث و پاسخ به سوال آن نداشته باشند، همین 
که مطمئن باشند پیام آنها به ستاره ای در فاصله ای بسیار دور ارسال 

خواهد شد، جذاب و هیجان انگیز است.

مبارز پاک و خشن پورشه در حال آزمایش دیده شده است. بر اساس 
اطاعات و عکس های مخفیانه که به دســت مجله اتوکار انگلستان 
رسیده اســت، اولین خودروی تمام برقی پورشــه که برای رقابت 
مستقیم با تسا مدل S در دست ساخت است، ظاهری نزدیک به یک 
پورشه پانامرا اما با ابعادی به نسبت کوچکتر از آن دارد. در عکس ها 
حضور چهار اگزوز خروجی در عقب خودرو قطعا نشانه گر یک موتور 
احتراق داخلی است اما اخبار رسیده قویا این مورد را تایید می کنند 
که این مدل هیچ گونه نسخه بنزینی نخواهد داشت و احتماال حضور 
این اگزوزها هم تنها برای گمراه  سازی است. به نقل از دیجیاتو، پروژه 
 Mission E خودروی برقی پورشه که با معرفی یک کانسپت تحت
آغاز شد، برای رقابت مستقیم با تسا و دیگر خودروهای تمام برقی در 

دست ساخت در نظر گرفته شده است.
از مشــخصات احتمالی این خودرو می توان بــه باتری های لیتیوم 
یونی اشــاره کرد که میزان برد آنهــا به بیــش از 330 مایل )530 
کیلومتر( خواهد رســید. دو موتور الکتریکی اســتفاده شــده در 
این خــودرو ی چهــاردرب، صفر تا صــد برابر با3/5 ثانیــه را برای 
 این خــودرو بــه ارمغــان خواهنــد آورد. البته ایــن احتمال هم 
وجود دارد که پورشــه تنها بخش فنی خــودروی الکتریکی خود را 
روی شاسی پورشه پانامرا سوار کرده باشد و طراحی ظاهری خودرو 
می تواند متفاوت با مدل پانامرا باشــد. مرســدس بنز در نمایشگاه 
پاریس امسال که در مهرماه برگزار می شــود، معرفی یک خودروی 
کاما جدید برقی با پیمایش احتمالی 500 کیلومتر با هر بار شــارژ 
را برنامه ریزی کرده اســت و بی ام  و هم به توســعه مدل های جدید 
سری i می اندیشد. با این حساب باید منتظر قدرت نمایی همه جانبه 
خودروسازان آلمانی در بازار خودروهای برقی بود. رقابت شدید با تسا 
و فراگیر شدن تدریجی فناوری خودروهای برقی و هیبریدی می تواند 
از عواقب رویکرد جدید آلمانی ها به بازار خودرو باشد. باید اذعان کرد 

که نسل جدیدی از خودروهای قدرتمند و پاک در راه  است.

تقریبا یک هفته پیش، فردی یک ویدیوی ثبت شده توسط دوربین 
مدار بسته محل کارش را در فیسبوک به اشتراک گذاشت که وی را 
 پشت میز کارش نشان می داد. این شــخص با موبایل خود مشغول 
کار کردن بود که تلفن هوشــمندش آتش می گیــرد و پس از چند 
لحظه منفجر می شود. موبایلی که در این ویدیو دیده می شود، یک 
شیائومی Mi 4i بود. امروز شرکت سازنده همان موبایل، به این حادثه 
پاسخی رسمی داده و عنوان کرده که این دستگاه را تعویض خواهد 
کرد. بیانیه ارائه شده از سوی شیائومی در خصوص این حادثه به شرح 
زیر است: »چنین رخدادهایی را بسیار جدی گرفته و مشغول بررسی 
مسئله شده ایم. با شخصی که این حادثه برایش پیش آمده، ارتباط 
برقرار کرده و دستگاه وی را برای بررسی علت رخ دادن این رویداد از 
وی دریافت کرده  ایم. فعا موبایل دیگری در این بازه زمانی به شخص 
مورد بحث تحویل داده شده اســت«. علت انفجار موبایل همچنان 
نامشخص است و شیائومی وعده داده که مشــکل را بررسی نماید. 
البته در سال  های گذشته و با گسترش محبوبیت تلفن های هوشمند، 
خبرهایی مشابه در مورد بیشتر برندهای سازنده تلفن هوشمند به 
گوش رسیده و همین یک مورد را نمی توان یک مشکل ساختاری در 

موبایل Mi 4i شیائومی دانست.

آژانس فضايی اروپا از همه دعوت کرده است؛

دل نوشته ای به ستاره قطبی

میدان نبرد خودروهای برقی روزبه روز داغ تر می شود؛

ماموريت E، ديده شد

شخصی با انتشار ويديويی ادعا کرد؛

يکی از شیائومی ها منفجر شد

پزشکینانو فناوری

معرفی بازی

 اين ساختمان به 
قدری بزرگ است 
که اگر 107 زمین 

فوتبال آمريکايی 
را کنار هم 

بگذاريد، می شود 
تقريبا هم سطح 
با طبقه همکف. 

اين کارخانه البته 
در دو چهار طبقه 
ساخته شده است

Bridge یا پــل را می توانیــم یکی از چالــش برانگیزترین 
عناویــن Ketchapp بنامیم. چالش هــای بخش گیم پلی 
 موجب شــده تا مخاطــب تجربه ای بــه مراتب دشــوارتر 
داشته باشــد. بنابراین ســادگی کلیشــه ای عناوین قبلی 
Ketchapp کمتر به چشم می آید. توجه؛ اگر از عاقه مندان 
به بازی هایی هســتید که در تار و پود المان های ساده خود، 
چالش برانگیز باشند، پل را از دســت ندهید. پل یک عنوان 
رکوردی اســت و منتظر مرحله های گوناگون نباشــید. به 

 ،Ketchapp گفته دیجیاتو، همانند بســیاری از عناویــن
پل را هم می  توانید با یک انگشــت انجام دهید. در این عنوان 
باید با تکمیل راهی که شخصیت اصلی می رود، مانع سقوط 
 او شــوید. به بیان ســاده تر مســیری که او حرکت می کند 
از پل  هایی تشــکیل شــده است که جهت درســتی ندارند. 
 بنابراین بایــد با لمس صفحه اســمارت فون، ایــن پل ها را 
هم راستا با حرکت کاراکتر، تغییر دهید. هسته اصلی گیم پلی 
به خودی خود بسیار جذاب است. شاید نمونه های مشابه را در 

گذشته دیده باشید اما سرعت باال و طراحی خوب چالش ها 
موجب شده اند تا بازیکن همچنان از پل لذت ببرد. جدای از 
این، ریتم بازی از تب و تاب نیفتاده و ســرعت ضربه زدن به 
صفحه لمســی هر از گاهی تغییر می کند. البته یک مسئله 
مهم را به یاد بســپارید. ثانیه های ابتدایی تجربه این عنوان، 
ممکن است از چالش های پیش رو کمی گله نمایید چون از 
بخش راهنما خبری نیســت و بازی، یادگیری را به مخاطب 
واگذار می  کند. ولی زود تصمیم نگرفته و کمی به خود فرصت 
دهید تا با المان ها آشــنا شوید. این جاســت که لذت واقعی 
پل خود را نشــان می دهد. از دیدگاه گرافیکی، همانند دیگر 
عناوین Ketchapp، ســادگی حــرف اول را می زند. پس از 
کمی پیشروی، محیط ها عوض می شــوند تا چشم بازیکن 

خسته نشــود. تبلیغات بازی بیش از حد است اما اگر خیلی 
به اشــتراک گذاری رکوردها اهمیت نمی دهید، کافی است 
اینترنت خود را خاموش کنید تــا بدون هیچ گونه مزاحمتی 
به تجربه بازی بپردازید. متاســفانه این سادگی بیش از حد، 
کار دست بخش شــنیداری داده اســت. خبری از موسیقی 
نیســت و تنها صدای حرکت شــخصیت اصلی را می توانید 
بشــنوید. Ketchapp می توانست با اســتفاده از ترک های 
آرامش بخش، تجربه ای به یادماندنی تر را به بازیکن هدیه دهد. 
با این وجود، اگر تمام قســمت های بازی را نگاهی بیندازیم، 
می توانیم از بخش شنیداری هم لذت ببریم. برای سخن پایانی 
بار دیگر تکرار می کنیم: اگر از عاقه مندان به بازی های ساده و 

چالش برانگیز هستید، پل از بهترین گزینه های موجود است.

عنوانی خالق و ساده از بازی ساز مشهور به خالقیت و سادگی؛

فقط مسیر عبور را اگر می توانید هموار کنید

اگر به دنبال اســپیکری بوده اید کــه همزمان نقش 
یک المپ یا ابــزار تزیینــی را برای شــما ایفا کند 
و کاربردهایــی بیشــتر از پخش صــدا در طبیعت 
گردی ها یتان داشته باشــد، باید بگوییم که سونی از 
این نیاز شما با خبر است و در همین راستا محصولی 
به نــام Glass Sound Speaker را معرفی کرده 
اســت. همان طور کــه گفته شــد، کارکردهای این 
گجت فراتر از پخش موســیقی اســت، با این همه، 
برچسب قیمتی انتخاب شــده برای آن با تلفن های 
همراه بســیار پیشــرفته برابری می  کند و در نتیجه 
خریدش تنها به آنهایی توصیه می شــود که در وهله 
نخست، به چنین دســتگاهی نیاز دارند ودیگر آنکه 
از بابت صرف هزینه هم با مشــکلی روبه رو نیستند. 
دیجیاتو نوشــت؛ همان طور که از نامــش می توان 
حــدس زد، Glass Sound Speaker بدنه ای از 
جنس شیشــه دارد و به همین خاطر شــاید آن طور 
 کــه تصــورش را می کنیــد، گزینه مناســبی برای 

حمل کردن نباشد.
شمایل این دستگاه نیز بسیار شــبیه به یک فانوس 
اســت و به غیر از بخش تولیدکننده روشــنایی آن، 
 دو بلندگــوی 5 ســانتی متری برای ایــن محصول 
در نظر گرفته شــده که صدایی در حد میانه را تولید 
می کنند و درست در زیر ماژول نوری قرار دارند. این 
محصول، همچنین دارای بخش تقویت صوتی است 
 که  به موســیقی در حال پخش خود عمق بیشتری

می دهد. برای آنکه صدای تولیدی دستگاه واقعی تر 
به نظر بیاید، سه ســتون در بدنه آن تعبیه شده است 

که شیشه حول خود را می لرزانند.
در مواردی هم که صدای تولیدی توســط اســپیکر 
کفایت نمی کنــد، می توانید آن را به سیســتم  های 
دیگری نظیــر Sonos  متصل نماییــد تا خروجی 
بهتــری را دریافت کنید. ایــن دســتگاه از بلوتوث 
LDAC نیز پشــتیبانی می کند که کیفیت صدای به 
مراتب بهتری را نسبت به بلوتوث معمولی برا یتان به 
ارمغان می آورد و بدون نیاز به شارژ می تواند تا چهار 
ساعت کار کند و در نتیجه برای دورهمی های کوتاه 
بیرون از منزل گزینه مناســبی است. اسپیکر جدید 
ســونی قیمتی برابر با هشــتصد دالر دارد که حتی 
طراحی زیبا و بدنه شیشــه  ای اش هــم این قیمت را 

توجیه نمی کند.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، دیروز با حضور معاون 
اول رییس جمهور، وزرای علوم و بهداشــت و اســتاندار 
تهران در پردیس دانشگاه های فنی دانشگاه تهران افتتاح 
شد. به گزارش مهر، این آزمایشــگاه در سال 13۹3 به 
تصویب شورای گسترش وزارت علوم رسیده و قرار است 
به صورت هیئت امنایی اداره شود. رییس هیئت امنای 
این آزمایشــگاه، وزیر علوم و رییس آزمایشگاه های این 
مرکز، وزیر بهداشت است. این آزمایشگاه مجهز به امکانات 
پیشــرفته پردازش داده، تصاویر و سیگنال و همچنین 
آزمایشگاه های واقعیت مجازی و ارزیابی شناختی است. 
این آزمایشگاه با حمایت مالی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری راه اندازی شده و تمامی دانشگاه های 

کشور می توانند از این آزمایشگاه استفاده کنند.

سونی، اسپیکر جديدی را معرفی کرد؛

تلفیقی از نور و صدا

پیشنهاد سردبیر:
ژاپنی ها در کنار آمريکايی ها در ابرکارخانه جهان
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پیشنهاد سردبیر: 
بازسازی کبوترخانه  قاجاری تخریب شده

اخباریادداشت

جلسه هم اندیشی اعضای شوراهای اســامی بخش مرکزی 
به همراه دهیاران با نماینده مردم کاشــان در مجلس در سالن 

همایش بخشداری مرکزی کاشان برگزار شد.
در ابتدای جلسه مسعود خاندایی سرپرست بخشداری مرکزی 
به تشریح مسائل و مشکات بخش مرکزی شهرستان پرداخت 
و پس  از آن اعضای شوراهای اسامی و دهیاران، مسائل روستا و 

شهر خود را مطرح کردند.
مسعود خاندایی جمعیت روســتایی بخش مرکزی را 13 هزار 
و پانصد نفر عنوان و اظهار کرد: بخش مرکزی به لحاظ وسعت 
 و جمعیت، باالتر از دیگر بخش های شهرســتان است و بیش از 

90 درصد صنایع و معادن را در خود جای داده است.
سرپرست بخشــداری مرکزی با بیان اینکه بیش از 98 درصد 
خدمات زیرساختی و زیربنایی در روســتاها فراهم  شده است، 
افزود: به خاطر اینکه نتوانسته ایم اشــتغال روستاییان را پایدار 
کنیم همچنان مهاجرت از روستاها و شهرهای همجوار به مرکز 
شهرستان و دیگر شهرســتان ها به عنوان معضل جدی حوزه 

روستایی مطرح است.
خاندایی، کاهش اختیارات دهیاری ها در حوزه اجرایی روستا را 
به عنوان چالش دیگر در روستاها نام برد و بیان کرد: متاسفانه با 
مصوبه جدید مجلس در این خصوص اختیارات بنیاد مسکن در 
روســتاها افزایش و به تبع آن اختیارات دهیاری ها کاهش پیدا 
 کرده است و این یک آسیب در حوزه عملیات عمرانی روستاها 

به شمار می رود.
در ادامه سید جواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشان در مجلس 

شورای اسامی نیز در این جلسه هم اندیشی گفت: همان طور 
که می دانید کار نماینده و مجلس، قانون گذاری و نظارت است؛ 
از طرفی نماینده تاش می کند تا مشکات مردم شهرستان را که 
ممکن است به گوش مسئوالن مرکز نرسد به اطاع آنان رسانده 
و در نهایت با بخش اجرایی حمایت و همراهی کرده تا مشکات 

مردم با سرعت و کیفیت بهتر مرتفع شود.
وی با اشاره به اینکه مشکل اصلی موضوع آب است، گفت: دولت 
نمی تواند آب خلق کند و منابع آب محدود و مصرف روزافزون 
اســت.  برای مثال بیش از 630 لیتر آب مصرف می شود تا یک 
کیلو هندوانه، طالبی یا هر محصول دیگر تولید شود و به قیمت 

ارزان به فروش رود. 
در منطقه ای که بارندگی وجود ندارد و ســاالنه سه متر تبخیر 
انجام می شــود، بیش از 93 درصد آب در حوزه کشاورزی هدر 
می رود.  نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای 
اسامی تصریح کرد: اصلی ترین مسئله در کاشان و مهم ترین 
چالش و پاشنه آشــیل شهرستان، آب اســت. از طرفی آب در 
مخازن به مانند زنجیره ای  پیوسته است و مخازن زیرزمینی به 
هم وصل هستند و باید توجه داشته باشیم که حفظ آب مسئله 

مهمی است.
ساداتی نژاد تبیین کرد: حل این مشکل در دست جهاد کشاورزی 
است و البته سخت ترین کار روی کره زمین مأموریتی است که 
به عهده جهاد کشاورزی قرار دارد و باید چالش ها و مشکات در 
حوزه آب و کشــاورزی را با کمک مردم حل کنیم و مسائل این 

حوزه امری و دستوری حل نمی شود.

انتظامــی  فرمانــده 
شهرســتان خوانسار 
با اشــاره بــه اولویت 
ماموریت هــای ناجا 
در ســال 9۵ و آمــار 
تیرمــاه  جرائــم در 
اظهار کــرد: برخورد 
با مفاســد اجتماعی و طرح امنیت اجتماعی، بدپوششی، 
 بدحجابی، سگ گردانی و مبارزه با اراذل و اوباش از اولویت 
ماموریــت های نیروی انتظامی در ســال 9۵ اســت.  وی 
افزود: در تیر ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته 60 درصد کاهش مفاســد اجتماعی و 16 درصد 
کاهش سرقت را در شهرستان داشــته ایم. سرهنگ ولی 
اروجی گفت: در خصوص آمار تصادفات 11 درصد افزایش 

در تیرماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
داشــته ایم که دو مورد منجر به فوت شده و علت عمده آن 
نیز وجود نقاط حادثه خیز در خیابان 13 محرم و عدم دقت 
رانندگان بوده اســت. فرمانده انتظامی خوانسار با اشاره به 
آمار کشــف مواد مخدر از افزایش ۴0 درصدی این آمار در 
تیرماه سال جاری نســبت به مدت مشابه در سال گذشته 
خبر داد و افــزود: در طرح برخورد با عامــان توزیع مواد 
مخدر موسوم به طرح آرامش، مقدار ۵00 گرم مواد مخدر 
سنتی کشف و ضبط شده است. سرهنگ اروجی با تاکید بر 
لزوم همکاری مردم با نیروی انتظامی برای افزایش امنیت 
به ویژه در ایام تعطیات تصریح کرد: به دلیل افزایش حجم 
تعداد گردشــگران به ویژه در ایام تعطیل و حضور پرشمار 
گردشــگران در پارک عســل این پارک در آینده نزدیک 

مجهز به پست نگهبانی پلیس می شود.

رییــس اداره اوقاف 
خیریــه  امــور  و 
شهرســتان نطنز از 
برگــزاری نشســت 
روســتا  »نقــش 
شــکوفایی  در 
برپایی  و  اقتصــاد« 
نمایشگاه دســتاوردهای اهالی روستای کمجان در جوار 
 آســتان مقدس امامزاده ایــوب)ع( کمجــان خبر داد.  
حجت االسام و المسلمین مرتضی اکبری اظهار داشت: 
این نشست در راستای تبدیل بقاع متبرکه به قطب های 
فرهنگی با محوریت آســتان مقدس امامــزاده ایوب)ع( 
کمجان برگزار می شود.  وی ادامه داد: هدف از برگزاری 
این نشســت پیروی از منویات مقام معظــم رهبری در 

راســتای اقدام و عمل با محوریت برنامــه ریزی جهت 
تقویت اقتصاد اهالی روســتای کمجان با رویکرد اقتصاد 
مقاومتی می باشــد.  رییس اداره اوقــاف و امور خیریه 
 شهرســتان نطنز در ادامه افــزود: این برنامــه با حضور 
حجت االســام والمســلمین ســید مجتبــی خاتمی، 
استاد حوزه و دانشــگاه در جوار حرم مطهر این امامزاده 
برگزار شد. حجت االسام و المســلمین مرتضی اکبری 
در ادامه بیان کرد: در همین راســتا نیز یک نمایشــگاه 
کوچک از دســتاوردهای باغی و دامی اهالــی با عنوان 
»اقتصاد کمجان در دســتان حمایتگر ما است« در جوار 
این امامزاده عظیم الشــان برپا می شــود.  وی در ادامه 
 گفت: همچنین با همــکاری کانون فرهنگــی و هنری 
امامزاده ایوب)ع( کمجان غرفه ای نیــز ویژه کودکان و 

نوجوانان در حاشیه این نشست برقرار می گردد.

مســئول میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
شهرســتان خمینی شهر اســتان اصفهان درباره تخریب 
کبوترخانه این منطقه گفت: مالک این بنا به دلیل توسعه  
زمینش اقدام به تخریب این بنا کرده بود که پس از اطاع 
میراث فرهنگی، به ســرعت متوقف شــد که طبق قانون 

شخص متخلف باید آن بنا را بازسازی کند.
علیرضا حبیبی  تخریب ایــن کبوترخانه را طی دو مرحله 
عنوان کرد و گفــت: کبوترخانه ای کــه در روزهای اخیر 
خبر تخریب اش پخش شــده، در صحــرای ُدر، واقع در 
 شهرستان »درچه « خمینی شــهر قرار دارد.  مالک زمین 
)و کبوترخانــه  در آن(، در مرحلــه  اول بــدون اطاع از 
اینکه این بنا، تاریخی و دارای ارزش اســت برای توســعه  
زمین خود اقدام به تخریب بخشــی از آن بنا می کند که 
یگان حفاظت میراث فرهنگی بافاصله وارد عمل شــد و 
از ادامه  کار او جلوگیری کرد. پــس از آن پرونده ای برای 
مالک زمین تشکیل شد و او تعهد داد تا بنای تخریب شده 
را بازسازی کند. اما دیگر مجوز ادامه  کار و ورود ماشین های 
سنگین به منطقه را نداشــت. در همین راســتا، او برای 
جمع آوری خاکروبه های ناشــی از تخریب بنا، برای ورود 
یک کامیون و بیل مکانیکی  به زمینــش، مجوز گرفت تا 

زمانی که هزینه  کافی برای بازسازی بنا را به دست آورد.  
حبیبی اضافه کرد: این بار که متاسفانه مرحله  دوم تخریب 
اتفاق افتاد، مالک بــا علم به اینکــه کبوترخانه ای که در 
زمین اش وجود دارد بنایی ارزشــمند و تاریخی است، به 

اصطاح زرنگی می کند تا با استفاده از وجود بیل مکانیکی 
و کامیون، قسمت دیگری از بنا را تخریب کند تا ارزش بنا 

دیگر از بین برود و اجازه  از بین رفتن آن داده شود. 
نماینده میــراث فرهنگی، شهرســتان خمینی شــهر، 
همچنین گفت: حاال با تصمیم مقــام قضایی طبق قانون 
می بایست بنای تخریب شــده را بازسازی کند و به حالت 
اول بازگردانــد. چراکه قانــون می گوید اگر کســی آثار 
تاریخی ثبت شــده را تخریب کند، باید آن را بازســازی 
کند. همچنین مقام قضایی بنابر تشخیص خود می تواند 
او را از سه ماه تا یک سال زندانی کند. ما روی اعمال قانون 
پافشاری می کنیم و اگر آن حکمی که مدنظر ماست داده 
نشود، باز هم شــکایت خواهیم کرد تا دادستانی در مورد 
حکم او رأفت اســامی به کار نبرد، چرا که در شهر درچه 
حدود ۲۵ کبوترخانه وجود دارد که متعلق به دوره قاجار 
هستند، اگر برخورد درســتی با متخلف و تخریب گر آنها 
که به ثبت ملی هم رسیده اند نشــود،  بقیه  این بناها هم 
به خطر می افتند. »حبیبی« با اشاره به وضعیت کنونی و 
ســاماندهی این کبوترخانه ها اظهار کرد: متاســفانه این 
روزها مالکان تمایلــی به حفظ و نگهــداری این بناهایی 
 که دیگر کاربــری اصلی خود را از دســت داده اند، ندارند؛

چرا که نگهداری از کبوترخانه ها که اغلب مخروبه  شده اند،  
عاوه بر اینکه زمین کشــاورزی آنها را کوچک تر می کند، 
آلودگی هایی هم به وجود می آورد که به نوعی برای مالکان 

مزاحمت هایی ایجاد کرده است.

نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسالمی:

 اصلی ترین مشکل کاشان، آب است

فرمانده انتظامی خوانسار مطرح کرد:

کاهش 60 درصدی مفاسد اجتماعی
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نطنز خبر داد:

برگزاری نشست »نقش روستا در شکوفایی اقتصاد« 

مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خمینی شهر خبرد اد:

بازسازی کبوترخانه  قاجاری تخریب شده

مناینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسامی در جلسه هم اندیشی 

مشکات روستاهای شهرستان های شهرضا و دهاقان با بیان اینکه 
روستاییان عناصر پویا و پرتاش هستند که سامتی و اقتصاد جامعه 
به آنان و فعالیت آنها بســتگی دارد، اظهار داشت: توسعه روستایی 
مهم تر از توسعه شهری است و در دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به 

روستاییان شده است.
سمیه محمودی با بیان اینکه ساکنان روستاها و مناطق روستایی 
اصلی ترین قشر تولیدکننده مواد غذایی هستند، افزود: متاسفانه 
این قشــر از جامعه از امکانات و توانمندی های رفاهی برخورداری 
کمتری داشــته اند بنابراین باید تمام تاش دولت و مجلس برای 

ارتقای سطح رفاه عمومی در مناطق روستایی متمرکز شود.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس باید تمام تاش خود را برای رفاه و 
ارتقای بالندگی روستاییان انجام دهد، گفت: کوچک کردن دولت 
و در مقابل تقویت نهادهای مدیریتی همانند شــوراهای اسامی 
روستایی زمینه ســاز ایجاد افق های درخشــان در راستای رشد و 

توسعه مناطق روستایی و محروم خواهد بود.
وی با بیان اینکه آبادانی مناطق روســتایی ثمره کار کارشناسی و 
استفاده از نظرات مدیرانی با تجربه اســت، بیان کرد: حفظ هویت 
روســتایی هم از نظر فرهنگی و هم با در نظــر گرفتن جاذبه های 

توریستی یک ضرورت انکار ناپذیر است.
 محمودی با اشــاره به اینکه تنها راهکار حــل معضل مهاجرت و 
حاشیه نشینی توسعه روستاهاست،  بیان کرد:  ما برای حل مشکل 
بیکاری در مناطق روستایی و کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها 

چاره ای جز اصاح و توسعه همه جانبه امور روستاها  را نداریم.
وی با بیان اینکه یکی از زمینه هایی که سبب افزایش اشتغال و ایجاد 
منابع درآمد پایدار در مناطق روســتایی می شود، توسعه صنعت 
توریسم و گردشگری است، اظهار داشت: صنعت توریسم عاوه بر 

اشتغال زایی زمینه حفظ آثار و ابنیه تاریخی را هم فراهم می کند.
محمودی گفت: کمــک برای اصاح شــبکه های فرســوده آب 
روســتایی، ارائه تســهیات برای اجرا و تکمیل طرح های هادی 
روســتایی و اختصاص اعتبارات برای اجــرای پروژه های رفاهی 
مناطق عشایری از جمله مهم ترین نیازهای شهرستان های شهرضا 

و دهاقان است.
وی اظهار داشــت: تخصیص اعتبــار برای احــداث مجتمع های 
پرورش دام وطیور، احداث سالن های ورزشی و کانون های ورزشی، 
تخصیص اعتبار برای بازســازی و مرمت قنات ها از دیگر نیازهای 

شهرستان های شهرضا و دهاقان می باشد.

رییس کمیته امداد حضــرت امام خمینی)ره( شهرســتان دهاقان از 
فعالیت 970 واحد خودکفایی در دهاقان خبرداد.

محمود دوایی با بیان این مطلب اظهار داشت: در سال گذشته 30 فقره 
وام اشتغال به مددجویان زیر حمایت این کمیته پرداخت شده که جمعا 
به مبلغ ۴ میلیارد ریال می باشــد. وی با اشاره به ۴70 مورد طرح بیمه 
مجریان اشتغال و زنان سرپرســت خانوار، اذعان داشت: در حال حاضر 
 سه کاس آموزشی خیاطی در روســتاهای دولت آباد، پوده و دهاقان،

 با همکاری اداره آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دائر می باشد.
رییس کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره(شهرستان دهاقان، با بیان 
اینکه حفظ اشــتغال موجود و طرح های نو از برنامه های امسال است، 
تصریح کرد: همــه هزینه های کاس ها با کمیته امداد می باشــد که 

مبلغی حدود ۵30 میلیون ریال است.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان شاهین شــهر و میمه از 
برگزاری نشست توجیهی مربیان قرآنی این شهرستان خبر داد.

 علیرضا رییسی اظهار داشــت: این نشســت به میزبانی مصای نماز 
جمعه شــاهین شــهر و با حضور ۲۵ نفر از مربیان همکار اداره اوقاف 
و امور خیریه شهرســتان شــاهین و میمــه در پنجمیــن دوره طرح 
 ملی تربیــت حافظان قــرآن کریم برگزار شــد. وی افــزود: تاکنون

  ۴00 نفر در مقاطــع مختلف جهت شــرکت در این طــرح ثبت نام 
کرده اند. علیرضا رییسی در ادامه خاطرنشــان کرد: اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه در راستای هرچه بهتر برگزاری 
این دوره با سپاه پاسداران شهرستان، اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران، 
کمیته امداد امام خمینی)ره(، ارتش و هوانیروز نیز تفاهم نامه همکاری 

منعقد کرده است.

نماینده مردم شهرضا در مجلس:

 توسعه صنعت گردشگری 
سبب ایجاد اشتغال در روستاها می شود

فعالیت 970 واحد 
خودکفایی در دهاقان

برگزاری نشست توجیهی 
مربیان قرآنی در شاهین شهر

کوتاه از شهرستان ها

در شهر درچه حدود 
 ۲۵ کبوترخانه
 وجود دارد که 
متعلق به دوره قاجار 
هستند.  اگر برخورد 
درستی با متخلف 
و تخریب گر آنها 
که به ثبت ملی هم 
رسیده اند نشود،  
بقیه  این بناها هم به 
خطر می افتند

سخت ترین کار روی 
کره زمین مأموریتی 
است که به عهده 
جهاد کشاورزی قرار 
دارد و باید چالش ها 
و مشکالت در حوزه 
آب و کشاورزی را با 
کمک مردم حل کنیم 
و مسائل این حوزه 
امری و دستوری حل 
نمی شود

سرپرســت اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
شهرستان اردستان گفت: عملیات مرمت سنگ مقبره امیر اویس 

سردار عصر صفوی در اردستان شروع شد.
محمدرضا صدوقی با بیان اینکه با پیگیری هــای صورت گرفته و 
تخصیص اعتبار  ۲00 میلیون ریالی، عملیات مرمت سنگ مقبره 
سردار »اویس« آغاز شــده است، اظهار داشــت: اجرای عملیات 

مرمت این سنگ یک ماه به طول خواهد کشید.
وی با بیان اینکه امیر اویس ســردار عصر شــاه اسماعیل صفوی و 
حاکم اردستان در 17 رمضان سال 9۲0 هجری قمری شهید و در 
گورستان موسوم به سلطان در غرب اردستان مدفون شد، تصریح 
کرد: مزار این ســردار نامی دارای ۲ سنگ عمودی و افقی است که 

هر یک به طول ۲/۵متر از جنس مرمر با تزئینات بسیار زیباست.
سرپرســت اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
شهرستان اردستان افزود: متاســفانه متجاوزان به آثار تاریخی در 
17 دی ســال 93 پس از عبور از دیوار این مقبره اقدام به تخریب 

کامل سنگ عمودی و وارد کردن خساراتی به سنگ افقی کردند.
صدوقی بیان کرد: مقبره امیر اویس به شــماره 1699 سال 6۴ در 

فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

  مدیــر اداره منابع طبیعی شهرســتان تیران و کــرون گفت: 
 آتش ســوزی مراتع روســتای کردســفلی از توابع شهرستان

 تیران و کرون مهار شد.
مهدی عالی پوراظهــار کرد: در پی اعام گزارش آتش ســوزی 
 در مراتع روســتای کردســفلی از توابع بخش کرون، با حضور 
به موقع ماموران یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
 تیــران و کرون و همکاری شــورای کردســفلی آتش ســوزی

مهار شد.
وی افزود: عملیات اطفای حریق ســه هــزار مترمربع از منطقه 

انجام گرفته و علت آتش سوزی در دست بررسی است.
عالی پــور اضافه کــرد: دامــداران و اهالی روســتاهای اطراف 
مراتع شهرســتان باید در صورت مشــاهده آتش سوزی سریعا 
برای خاموش کــردن آتش اقدام کنند و بــا اداره های مرتبط با 

آتش سوزی تماس گرفته و اطاع رسانی نمایند.

سرپرست اداره میراث فرهنگی اردستان مطرح کرد؛

 شروع عملیات مرمت
 سنگ مقبره سردار صفوی

مهار آتش سوزی مراتع کردسفلی 
شهرستان تیران و کرون

آن سوی خبر

رییس اداره اســتاندارد گلپایگان با اشــاره به اینکه ســعی و 
تاش اداره استاندارد در مرغوب بودن کاالهای تولیدی است، 
اظهار کرد: از ابتدای امســال تاکنون 1۲0 مورد بازرســی در 
سطح شهرســتان گلپایگان برای کنترل کیفیت محصوالت 

واحدهای تولیدی انجام  شده است.
حمیدرضــا امینی افزود: امســال 113 مــورد نمونه برداری 
از محصــوالت تولیدشــده در واحدهــای تولیــدی دارای 
 استاندارد اجباری در ســطح شهرستان گلپایگان انجام شده و 
دو مورد پروانه اســتاندارد واحد تولیدی به دلیل عدم کیفیت 

محصوالت باطل  شده است.
رییس اداره استاندارد گلپایگان با بیان اینکه 1۵ مورد گواهی 
استاندارد برای آسانسورهای سطح شهر صادرشده، بیان کرد: 
پس از بازرسی از آسانسورهای سطح شهر برای بامانع بودن، 
گواهی نامه به شــهرداری صادرمی شــود و آسانسورها برای 

بهره برداری به کار می روند.
امینی عنــوان کــرد: در این بازرســی ها، 1۴ مــورد اخطار 
 کتبی به واحدهای تولیدی، یک مورد اخطار به شــهربازی و 
چهار مورد تذکر بــه واحدهای تولیدی بــرای پیگیری رفع 

نواقص داده  شده است. وی گفت: در بازرسی های انجام  شده 
1۵0 کیلوگــرم پنیر پیتزا به علت کپک زدگی و فاســد بودن 

جمع آوری و معدوم شده است.
امینی با اشــاره به اینکه امســال تاکنون ســه مــورد پروانه 
اســتاندارد و 19 مورد تمدید پروانه صادر شده، افزود: تمدید 

پروانه برای واحدهای تولیدی یک ساله شده است.
رییس اداره اســتاندارد  گلپایگان اظهار کرد: امسال تاکنون 
 9 مجوز پروانه اســتاندارد بــرای واحدهــای تولیدی غذایی 
و ... صادر شده اســت.  وی با اشــاره به اینکه 6 مورد پلمب از 

واحدهای خط  تولید در زمینه ســاخت مصالح ســاختمان 
به علت عدم اســتفاده از عائم تجاری انجام شــده اســت، 
تصریح کــرد: درج برند هر واحــد تولید مصالح ســاختمان 
 در ثبت عامت تجــاری و اســتاندارد بودن الزامی اســت و 

در غیر این صورت فروش یا خریداری صورت نمی گیرد.
امینی گفت: باید در هــر واحد تولیدی دارای نشــان پروانه 
اســتاندارد، یک کارشــناس به صــورت دائم بــر کیفیت و 

استاندارد الزم  محصول نظارت داشته باشد.
رییس اداره اســتاندارد گلپایگان با بیان اینکه در حال حاضر 
صدور پروانه اســتاندار تولید عســل تشویقی اســت، افزود: 
ســه واحد تولید عسل دارای پروانه اســتاندارد در شهرستان 

خوانسار به فعالیت مشغول هستند.

رییس اداره استاندارد گلپایگان گفت: طی بازرسی های انجام 
شده توســط کارشناســان صنایع غذایی اداره اســتاندارد از 
واحدهای فروش مواد غذایی تعداد ۵00 سطل 3 کیلوگرمی 
رب گوجه فرنگی به علت بســته بندی در ظرف پاســتیکی 
)پلی اتیلن( جمع آوری و به اســتان فارس عودت داده شــد. 
 وی تاکید کــرد: بســته بندی رب گوجه فرنگــی در ظروف 
پلی پروپیلین ممنوع و از ســوی ســازمان ملی اســتاندارد 
غیرمجاز اعام شده اســت. رییس اداره استاندارد گلپایگان با 
بیان اینکه توســط کارشناسان اداره اســتاندارد گلپایگان دو 
هزار و ۲00 کیلوگــرم پنیر پیتزای تاریخ مصرف گذشــته از 
یک واحد لبنی کشف و ضبط  شــد، افزود: پس از طی مراحل 

قضایی با دستور دادستان در گلپایگان امحا شد.

رییس اداره استاندارد گلپایگان خبر داد:

امحای ۲۲00 کیلوگرم پنیر پیتزای تاریخ مصرف گذشته 
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اخباريادداشت

زيبايی

 درد و ســپس تــورم اســتخوان، شــایع ترین عالمــت
سرطانی شدن بافت استخوانی محسوب می شود. البته ابتدا 
ممکن اســت درد گهگاهی باشد، در شــب ها بیشتر شود یا 
هنگام استفاده از عضو مربوط افزایش یابد؛ اما وقتی سرطان 
پیشرفت می کند، معموال چنین دردی دائمی شده و شدتش 

با فعالیت عضو درگیر بیشتر می شود.
دکتر محمود جعفــر بیگلو، متخصص ارتوپدی، با اشــاره به 
اینکه سرطان استخوان در دهه دوم و سوم زندگی و بیشتر در 
آقایان شایع است و در اندام تحتانی نیز بیشتر دیده می شود، 
به جام جم می گوید: »بر اثر رشــد تومور، اســتخوان با بافتی 
جایگزین می شود که باعث تضعیف استخوان شده و موجبات 
شکسته شدن استخوان را فراهم می کند؛ البته رشد نا بهنجار 

استخوان می تواند خوش خیم یا بدخیم باشد.«
این جراح اســتخوان و مفاصــل، درباره اینکــه علت ایجاد 
ســرطان اســتخوان چیســت، می افزاید: علل متفاوتی در 
بروز آن دخالــت دارد که می تواند شــامل قــرار گرفتن در 
معرض اشــعه ها و مواد شــیمیایی یا زمینه هــای ژنتیک و 
ابتال به عفونت های مزمن شــود؛ گرچه به طور قطعی، نقش 
 عوامــل ژنتیک نیــز در بروز بعضــی تومورهای اســتخوان

اثبات شده است.
معموال تومورهای استخوانی خوش خیم  است

جالب اســـــت بدانیــــد بیشــتر تومورهای اســتخوانی 
غیرســرطانی هســتند که به ایــن تومورهــا، خوش خیم 

می گویند؛ چون معموال کشنده نیستند.
به گفته این جراح ارتوپدی، شایع ترین تومورهای خوش خیم 
استخوانی شامل کیست های استخوانی می شوند که معموال 

در ســاق پــا و اغلــب در 

کودکان و نوجوانان دیده می شود.
وی تاکید می کند: با توجه به اینکه علت اصلی ایجاد سرطان 
استخوان ناشناخته است، به نظر می رسد نتوان از ابتال به آن 
پیشــگیری کرد؛ ولی اجتناب از اشــعه )مثل رادیوتراپی( و 
برخی مواد شیمیایی خاص که در ایجاد تومور های استخوان 
موثر شناخته شــده اند )عدم تماس با ترکیبات رادیواکتیو و 

هسته ای(، از ابتال به سرطان استخوان جلوگیری می کند.
درد و تورم استخوان را جدی بگیريد

همان گونه که گفتیم، شــایع ترین عالمت سرطان استخوان 
درد است؛ اما بسته به محل و اندازه تومور، ممکن است تومور 

استخوانی تا مدت ها بدون عالمت باشد.
با این حــال دکتر بیگلو تاکید می کنــد: در صورتی که بیمار 
با بروز عالئمی مثل لمس توده یا درد ناگهانی اســتخوان به 
پزشــک مراجعه کند، امکان تشــخیص زودرس وجود دارد. 
توجه داشــته باشــید تورم موضعــی نیز از عالئم ســرطان 
استخوان به شــمار می رود. این تورم ممکن است به صورت 

یک توده موضعی از سوی بیمار لمس شود.
این جراح استخوان با تاکید بر اینکه سرطان استخوان ممکن 
است اســتخوان را ضعیف کرده و موجب شکستگی آن شود، 
اظهار کرد: وقتی یک اســتخوان مبتال به ســرطان، شکسته 
می شود، معموال بیمار اظهار می کند مدت ها دردی خفیف در 
اندام داشته است که ناگهان شدت آن زیاد می شود. همچنین 
سرطان اســتخوان می تواند موجب بروز عالئم دیگری مانند 
خستگی و ضعف شــدید یا کاهش وزن ناگهانی شود. وقتی 
سلول های سرطانی به احشــای داخلی بدن حمله می کنند، 
ممکن است عالئم مربوط به آن احشاء هم تظاهر پیدا کنند؛ 
مثال وقتی سرطان استخوان در ریه پخش می شود، 
ممکن اســت بیمــار دچار مشــکالت 

تنفسی شود.
ضرورت داشــتن 

تغذيه سالم و کامل
دلیــل ضعف  بــه 
بدنی و سیســتم 
ایمنــی بیماران 
مبتال به سرطان 
که  اســتخوان 
تحــت درمــان 
دارنــد،  قــرار 
بــر  متخصصــان 
تغذیه سالم  داشــتن 
و کامــل، بســیار تاکید 

می کنند.
بــه گفتــه دکتــر 

بیگلو، با توجه به بیمــاری بدخیمی که ایــن بیماران دارند، 
طی دوره های ســنگین شــیمی درمانی کــه باعث کاهش 
محسوس اشتها و حالت تهوع و استفراغ می شود، این بیماران 
مقدار زیــادی از وزن و انرژی خــود را از دســت می دهند؛ 
همچنین انجام عمل های جراحی ســنگین به همراه مصرف 
آنتی بیوتیک های قوی و طوالنی مدت، به این مشکل تغذیه ای 
بیشــتر دامن می زند؛ در نتیجــه این بیمــاران و بخصوص 
خانواده ها، نگرانی شدید از الغری مفرط دارند و در صدد رفع 

آن هستند.
به همیــن دلیــل وی چنین توصیــه می کند کــه بیماران 
باید به خوردن غذاهای ســالم و طبیعی که بــه راحتی قابل 
هضم باشند، تشویق شــوند ؛ همچنین این دسته از بیماران 
باید از خــوردن مــواد غذایی ســنگین و پرچرب یــا انواع 
ترشــیجات و ادویه ها منع شــوند. به عالوه بهتر است مقدار 
 هر غذا در هر وعده کم شــود؛ ولی تعــداد وعده های غذایی

افزایش یابد. نوشیدن هر گونه مایعات اعم از آب، چای، دوغ و 
نوشیدنی های بدون گاز نیز توصیه می شود.

ناگفته نماند در صورتی که 
این نوع سرطان، زود هنگام 
و به موقع تشــخیص داده 
شــود، امکان درمان قطعی 

آن وجود خواهد داشت.
درمان  روش هــای 

سرطان استخوان
در درمان تومورهای بدخیم 
استخوانی، از روش های زیر 

استفاده می شود:
تاباندن اشعه  راديوتراپی: 
گاما بــه بافت ســرطانی، 
یکــی از روش هــای موثر 
بــردن  میــان  از  بــرای 
سلول های ســرطانی است. 
نمی توانــد  رادیوتراپــی 
 سلول های سرطانی را کامال

نابود کنــد؛ بلکه فقط تعداد 
آنها را کاهــش می دهد؛ با 
این حال همین کمک کافی 

است تا بتواند درد اســتخوانی بیمار را کمتر کند. درد بیمار 
معموال یکی دو هفته بعد از انجام رادیوتراپی کاهش می یابد؛ 

ولی حداکثر کاهش درد، بعد از چند ماه است.
شــیمی درمانی: در این روش با تزریق داروهای شیمیایی، 

فعالیت سلول های سرطانی کند و متوقف می شود.
جراحی : که طی آن جراح از روش کورتاژ اســتفاده می کند؛ 
یعنی بدون برداشتن هیچ بخشی از استخوان، حفره ای ایجاد 
و تومور از استخوان جدا می شــود. وقتی تومور برداشته شد، 
پزشــک برای اطمینان از تخلیه کامل تومور، با اســتفاده از 
روش های سرما درمانی و ســیمان استخوان، باقیمانده تومور 

را تخلیه می کند.

عضو شورای عالی ســازمان نظام پزشکی کشــور معتقد است مافیای 
دارویی کشــور، امکان برخورداری مردم را از حمایت های بیمه ای در 

رجوع به طب سنتی، بسیار دشوار کرده اند.
داریوش طاهرخانی اظهارداشــت: متولیان نظام ســالمت کشور باید 
 بدانند که طب سنتی در تقابل با طب نوین نیســت؛ بلکه در کنار  آن

می تواند ســالمت جامعه را ارتقا دهد. وی افــزود: چهره واقعی طب 
ســنتی با آنچه که برخــی ســودجویان از آن به تصویر کشــیده اند، 
بســیار متفاوت اســت. طاهرخانی اظهارداشــت: اگر تاریخ پزشکی 
کشــور را ورق بزنیم، خواهیم دید که حکیمان گذشته این سرزمین، 
 با اصــالح »تغذیه« و »ســبک زندگی« افــراد، بیماری هــا را از آنها

دور کرده و در واقع با شناســایی »عوامل اجتماعی موثر بر سالمت«، 
سالمت جامعه خویش را تدبیر می نمودند.

وی ادامه داد: امروز در کشورهای توسعه یافته، سیاستگزاران سالمت، 
مسیر گذشتگان ما را در دستور کار خود قرار داده اند و با کمک عوامل 
اجتماعی موثر بر سالمت، تهدیدهای ســالمتی جوامع را شناسایی و 
برای کنترل و اصالح آنها برنامه ریزی می نمایند؛ اما جای تاسف بسیار 
است که در کشور ما که دارای غنی ترین پیشینه در طب سنتی است، 
سیاستگزاران سالمت اقدامی عملی برای اســتفاده شهروندان از این 

ذخایر غنی انجام نمی دهند.
طاهرخانی گفت: شــورای عالی بیمه کشــور هر از چند گاهی تعداد 
داروهای تحت پوشــش خود را افزایــش می دهد؛ امــا تاکنون اقدام 
موثری برای پوشش بیمه ای داروهای طب ســنتی انجام نداده است 
که غالبا منشــأطبیعی دارند و عوارضشــان عموما کمتر از ترکیبات 
 شیمیایی اســت. عضو شــورای عالی ســازمان نظام پزشکی کشور
 تاکید کرد: مافیای دارویی کشــور، امــکان برخورداری مــردم را از
 حمایت هــای بیمــه ای در رجوع به طب ســنتی، بســیار دشــوار

کرده اند.

 به گفته محققان، انجام ورزش های ساده نظیر پیاده روی سریع 
یا دویدن، می تواند موجب افزایش امید به زندگی شود.

 مطالعــات محققان دانشــگاه کمبریج نشــان می دهــد انجام
فعالیت های فیزیکی نظیر پیاده روی ســریع یا دویدن به مدت 
حداقل یک ســاعت در روز، می تواند موجب از بین رفتن ریسک 

مرگ ناشی از نشستن ۸ ساعت یا بیشتر در روز شود.
به گفته محققان، عدم تحرک فیزیکی، با افزایش ریسک ابتال به 
بیماری قلبی، دیابت و همچنین برخی سرطان ها مرتبط بوده و 

عامل بروز بیش از ۵ میلیون مورد مرگ در سال است.
برای بسیاری از افراد به دلیل شــرایط کاری یا سفری یا در خانه 
بودن، نشســتن های طوالنی مدت اجتناب ناپذیر اســت. با این 
حال، یک ســاعت فعالیت فیزیکــی در روز ایده آل اســت؛ اما 
درصورت عدم امــکان، حداقل انجــام ورزش در روز می تواند به 

کاهش این ریسک کمک کند.
مطالعات نشــان می دهد افرادی که ۸ ساعت در روز می نشینند 
اما تحرک فیزیکی دارند، در مقایسه با کسانی که کمتر در طول 
روز نشسته اما فعالیت فیزیکی ندارند، به مراتب کمتر در معرض 

خطر مرگ قرار دارند.
در حقیقت افزایش ریســک مرگ ناشــی از نشســتن به مدت 
 ۸ ســاعت در روز، بــا انجام حداقــل روزی یک ســاعت ورزش

از بین می رود.
افرادی که تحرک و فعالیت فیزیکی ندارند، بین ۲۸ تا ۵۹ درصد 
بیشــتر در معرض مرگ زودهنگام قرار دارند که این امر، چیزی 

مشابه با ریسک ناشی از سیگار کشیدن و چاقی است.
همچنین مطالعات نشــان می دهــد ۶۰ تــا ۷۵ دقیقه ورزش 
شــدید متوســط در روز که معادل با ۵/۵ کیلومتر پیاده روی یا 
۱۶ کیلومتر دوچرخه ســواری در ســاعت اســت، برای از بین 
بردن ریســک مرگ زودهنگام مرتبــط با نشســتن بیش از ۸ 
ساعت در روز کافی اســت. در این مطالعه، محققان ۱۶ مطالعه 
 را مورد بررسی قرار دادند که شــامل داده های مربوط به بیش از

یک میلیون زن و مرد بود. 

 معاون وزیر و رییس ســازمان غذا و دارو گفت: مردم ایران روزانه  حدود 
۱۰/۵ تا ۱۲ گرم نمک مصرف می کنند که ۲ برابر میانگین مطلوب است.

دکتر رسول دیناروند با اشاره به اولویت های تغذیه ای در کشور، سالمت 
غذا را نخســتین مســئله عنوان نمود و با نام بردن از مشکل پرخوری و 
فقر غذایی اظهارداشــت: در حال حاضر کمتر از ۵ درصد از افراد جامعه، 
کالری مورد نیاز بدن خود را دریافت نمی کنند که این مســئله در حال 

پیگیری است.
وی شــایع ترین مشــکالت تغذیه ای در کشــور را معضــل پرخوری 
و مصرف بیش از معمول غذا دانســت و گفت: همین امــر موجبات رنج 
 چاقی ۱۴ درصــد از مــردان و ۳۰ درصد زنــان را فراهم آورده اســت؛

کما اینکه ۵۰ درصد از مردم ما اضافه وزن دارند.
دیناروند با اشــاره بــه موضوع مهــم ایمنی غــذا، به اولویــت وزارت 
 بهداشــت در این باره اشــاره کرد و افزود: در ابتدا بر آنیم با تدابیری که
الزم از ســالمت  مــردم  هــای  ســفره  غــذای  اندیشــیم،   مــی 

برخوردار باشند.
وی ادامــه داد: مــردم ایــران ۲/۵ برابر میــزان مطلــوب و قابل قبول 
 یعنی ۵ گــرم در روز نمک مصرف مــی کنند، مصرف روزانــه ما حدود

۱۰/۵تــا ۱۲ گــرم بــرآورد مــی شــود و ایــن در حالــی اســت که 
 برخــی کشــورها، هدف خــود را کاهــش مصرف بــه ۳ گــرم در روز

قرار داده اند. واقعیت این اســت که مصرف نمک ارتباط مســتقیمی با 
بیماری های قلبی و فشار خون دارد.

ویتامین c مورد نیاز برای هر فرد ســالم،۶۰ میلی گرم در 
روز توصیه شده  است.

 اگر فردی یک ماه به میــزان کمتر از حداقــل مورد نیاز 
یک فرد، این ویتامین را دریافت کند، دچار عوارضی مانند 
بیماری اســکوروی، خونریزی لثه و همچنین خشــکی 

پوست و آثار خون مردگی در زیر آن می شود.
دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که وجود چربی در غذا 

باعث می شود ویتامین c، خاصیت ضد سرطانی خود را از 
دست بدهد. 

وقتی بزاق و مواد غذایی با شــیره معده مخلوط می شود، 
ویتامین c موجود در مواد غذایــی می تواند رادیکال های 
آزاد، یعنــی همــان مــواد ســرطان زا را از بیــن ببرد؛ 
رادیکال هــای آزادی ماننــد نیتریت که در مــواد غذایی 
 آماده و کنسروی مانند سوسیس و کالباس، به مقدار زیاد

وجــود دارند. امــا در یک تحقیــق، هنگامی کــه مقدار 
 بیشــتری چربی به همین مخلــوط غذایی اضافه شــد، 

دیده شــد که دیگر ویتامیــن c نمی تواند ایــن واکنش 
شیمیایی را انجام دهد. 

 c همچنین برخی بررسی ها نشــان داده کمبود ویتامین
سبب می شود اسپرم ها به هم بچسبند و این حالت،  سبب 

۱۶ درصد موارد ناباروری در مردان می شود.

آنتی اکســیدان ها  بعضــی  داده  نشــان  تحقیقــات 
از جملــه  بیماری هــا  از  بســیاری  بــه  ابتــال  خطــر 
 بیماری های چشــم )مثل کاتاراکــت  یــا آب مروارید ( را

کاهش می دهد.
 ویتامیــن A و کاروتنوئیدهــا در رأس ایــن ترکیبــات 
آنتی اکســیدانی قرار دارنــد. ویتامین A آنتی اکســیدانی 
اســت که در مواد غذایی حیوانی مثل شیر و لبنیات، جگر، 
تخم مرغ، کــره و مواد غذایی گیاهی حــاوی کاروتنوئیدها 

وجود دارد.
کاروتنوئیدهــا، رنگدانه هــای قرمز و زردی هســتند که 
در گیاهــان و حیوانــات وجــود دارد. این مواد بــه عنوان 
آنتی اکســیدان عمل می کنند و همچنین انــواع خاصی از 
 آنها )که بیشــتر بتاکاروتن اســت(، به ویتامین A تبدیل 

می شوند.

همچنین ویتامین A مانع شــب کوری می شود. تحقیقات 
همچنین نشان داده ویتامین A مانع شکل گیری کاتاراکت 

)آب سیاه ( شده است.
البته افراد سیگاری و افرادی که الکل مصرف می کنند، باید 
ویتامین A بیشــتری دریافت کنند؛ زیرا توتون مانع جذب 
 ویتامین A می شــود و الکل نیز ذخیــره ویتامین A بدن را

از بین می برد.

می خواهیم در این مطلب به بررســی خاصیت های نخود 
بپردازیم: این ماده خوراکی چه خــواص درمانی دارد و در 
چه زمینه هایی مفید اســت؛ طب ســنتی در چه مواردی 
اســتفاده از نخود را توصیه می کند؛ برای چه نوع مزاج ها و 

رده های سنی موثر خواهد بود.
 نخــود از منظر طب ســنتی در گــروه حبوبــات و غالت

قرار می گیرد و دارای مزاج گرم و خشــک است؛ البته مزاج 
نخود سبز، سرد و تر محسوب می شود.

از مواد غذایی خاصــی که ُمصلح نخود هســتند، می توان 
به این موارد اشــاره کرد: زیره، شوید، ســکنجبین ساده، 
گلنگبیــن. مصلح های نخود ســبز نیز شــامل این موارد 

می شوند: آویشن، دارچین، زنجبیل، فلفل سیاه.
نخود دارای ویژگی های مهم زیادی اســت: تقویت کننده 
حرارت غریزی و ریه، تولیدکننده خــون صالح، کثیرالغذا 

و چاق کننده. 
عالوه بر اینها،  نخود قابلیت زیادی به عنــوان ایجادکننده 
ادرار، حیض و عرق دارد و به عنون ملین طبع و زیادکننده 

شیر و منی نیز شناخته می شود.
خوردن نخود با شــیر تازه، برای گرفتگی صدا که ناشی از 
خشکی باشد، مفید اســت؛ با این حال، اگر بیمار تب داشته 
باشــد، باید به جای شیر از آب اســتفاده کند. اگر یک شب 
نخود را در سرکه خیسانده باشــید، صبح ناشتا میل کنید 

و در ادامه روز چیز دیگری نخورید؛ این امر به کشــتن کرم 
معده کمک می کند. 

خوردن نخوداب با کمی نمک، اخالط و مواد لزج را از بدن 
دفع می کند و بــرای مقابله با بیماری هــای ریه و مفاصل 

مفید است.
 نخود تقویت کننده قلب بوده و در رفع یبوســت های حاد 
و مزمن موثر اســت همچنین عضالت اســکلتی را تقویت 
می کند و به همین دلیل مصرف آن به ورزشــکاران توصیه 

می شود.

تخم شاهی، تره تیزک یا تره تندک یک نوع سبزی خوردن است که به 
صورت خام و گاهی پخته مصرف می شود. به بذر آن سپندان گویند. 
شاهی گیاهی است علفی و یک ســاله که در طب قدیم ایران به نام 
های »جرجیزبستانی« و »رشاد« نیز معروف است. این نوع سبزی به 
داشتن مقادیر زیادی ویتامین C معروف است و از دیرباز برای مداوای 

سرماخوردگی کاربرد داشته است.
شاهی از نظر طب قدیم ایران،گرم و نسبتا خشک بوده و دارای خواص 

مهم زیر است:
 ۱- در طب آیــورودا بــرای درمان ناراحتــی های بعــد از زایمان

به کار می رود.
۲- برای پایین آوردن قند خون،یک قاشق مرباخوری تخم شاهی را 
در یک لیوان آب ریخته و بگذارید به مدت ۵ دقیقه بجوشد؛ سپس آن 

را صاف کرده و بنوشید.
۳- برای سفید کردن پوست و برطرف کردن لکه های قهوه ای و کک 
و مک، جوانه شاهی را له کرده و با گلسیرین و آب مخلوط کرده و به 

صورت بمالید.
۴- شاهی، آنتی اکسیدان  و  ادرار آور و ضد بیماری اسکوربوت است.

۵- برای تسکین ضرب دیدگی عضالت، می توان از ضماد برگ آن 
استفاده کرد.

۶- آسم را درمان  کرده و بواسیر را برطرف می کند.
۷-  برای ازدیاد شیر در مادران شیرده استفاده می شود.

۸-  دم کرده آن نیرو بخش است.
۹- برای تمیز کردن کبد و طحال به کار می رود.

۱۰- سنگ مثانه و کلیه را خرد کرده و از بین می برد.
۱۱- اسپرم را زیاد کرده و محرک و تقویت کننده نیروی جنسی در 

مردان و زنان است.
۱۲- هضم غذا را تسریح  کرده و گاز و نفخ معده را از بین می برد.

۱۳- خون را تصفیه می کند.
۱۴- تخم شاهی تقویت کننده معده  و خلط آور و قاعده آور است.

 ۱۵- عروق را باز می کند؛   بنابرایــن گیاه مفیدی برای تقویت قلب 
به شمار می رود.

مافیای دارويی نمی خواهد مردم 
سراغ طب سنتی بروند

عمر طوالنی 
با يک ساعت ورزش روزانه

ايرانی ها روزانه 1۲ گرم
 نمک می خورند

کمبود ويتامین c چه عوارضی به دنبال دارد؟

نکات طالئی در مورد سبزی شاهیخاصیت های بی شمار نخود

آيا ويتامین A به تقويت بینايی کمک می کند؟

خواص خوراکی ها

یکی از مشــکالت رایج امروزی آقایان و خانم ها در 
جوامع مختلف، شیوع ریزش موی بیش از حد است 
که زیبایی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بر همین 
اســاس، درمان های متفاوت برای بهبود رشــد مو و 
نیز راه های جلوگیری از ریزش مو، از اســتقبال قابل 
توجهی برخوردار است. توصیه متخصصان پوست و 
تغذیه حاکی از آن است که یکی از ویتامین های قابل 

توجه در رشد مو، ویتامین E است. 
 بهبود رشد موها 

با توجه بــه اینکه ویتامین E می تواند ســبب بهبود 
رشــد و توســعه مویرگ ها و عروق خونــی گردد، 
می تواند به رشــد موها کمک نموده و در بســیاری 
از افــراد، ســبب افزایش جریــان خون به ریشــه 
 موهای سر شده و رشد موها را در بســیاری از افراد

تسریع  بخشــد؛ عالوه بر این، نشــان داده شده که 
مصرف مقادیر بیشــتر ویتامیــن E در رژیم غذایی، 
 می تواند از موخوره و چند شــاخه شدن انتهای موها

پیشــگیری کرده و به بهبود تخریــب موها به علت 
استفاده بیش از حد از سشوآر و... کمک نماید. 

 بهبود موهای خشک 
  ویتامیــن E می توانــد بــرای موهــای خشــک و

آســیب دیــده مفیــد باشــد و مصــرف مقادیــر 
کمی ویتامین E در روز، موهای خشک را بهبود داده 

و ساقه موها را تقویت خواهد نمود.
 همواره راه بهتر آن اســت که مقادیــر ویتامین E را 
در رژیم غذایی خود افزایش دهید؛ ولی برای افرادی 
که مو و پوست سرشان بسیار خشک است، استعمال 

خارجی روغن حاوی ویتامین E نیز مفید است. 
برای تهیــه یک ماســک درمانی جهت اســتعمال 
خارجی می توانید چند عدد کپسول ویتامین E را با 
سوزن بشکافید و آنها را به موی خود بمالیدو انتهای 
 موهایتــان را نیز به آن آغشــته کــرده و آن را برای

۱ ساعت یا بیشتر، روی ســرتان نگه دارید و سپس 
موهایتــان را بشــویید؛ البته راهکار اساســی برای 
 برطرف کــردن مشــکل، آن اســت کــه دریافت

ویتامین E را از طریق رژیم غذایی افزایش دهید.
میزان دوز مصــرف مجــاز روزانه ویتامیــن E، در 
حــدود ۴۰۰ واحــد بین المللــی)IU( می باشــد و 
 ،)IU(مصرف دوز بیشــتر از ۱۰۰۰ واحد بین المللی
 می تواند سمی باشــد و بالعکس موجب کاهش موها 

شود.

ويتامین E و نقش آن 
در رشد مو)۲(

پیشنهاد  سردبیر: 
مافیای دارويی نمی خواهد مردم سراغ طب سنتی بروند!

 کدام خال ها
با گذشت زمان 

به سرطان تبديل 
می شوند؟

مهران کیایی، متخصص آنکلوژی و سرطان گفت: پوست دارای دو الیه 
اصلی سطحی و درونی است. مالنوسیت ها نیز رنگدانه هایی هستند که 
باعث می شوند پوست رنگ طبیعی خود را داشته باشد. وقتی که پوست 
در معرض خورشید قرار می گیرد، مالنوســیت ها تولید رنگدانه های 

بیش تری می کنند که باعث تیره تر شدن پوست می شود.
وی ادامه داد: گاهی خوشه هایی از مالنوسیت ها جمع شده و به صورت 
غیر سرطانی خال می شــوند که اکثر مردم بین ۱۰ تا ۴۰ خال دارند. 

این متخصص آنکلوژی افزود: خال های غیر معمولی با گذشــت زمان 
می توانند به نوعی ســرطان پوســت به نام مالنوما تبدیل شوند. خال 
های معمولی ممکن اســت صاف یا برجسته باشــند. این نوع خال ها 
 معموال گرد یا بیضی شکل هستند و اندازه کوچکی دارند.وی ادامه داد:

خال های غیر معمولی گاهی سرطانی نیســتند؛ اما می توانند تبدیل 
به سرطان شــوند. این خال ها می توانند در نواحی از بدن که با آفتاب 
در تماسند، بروز کنند که معموال بزرگ تر از خال های عادی هستند. 

کیایی گفــت: گاهی نیز خال هــای خطرناک ممکن اســت صاف یا 
برجسته باشند و سطح آنها نیز ممکن است ناصاف یا صاف باشد. رنگ 
این خال ها ممکن است یکدست نباشد و مخلوطی از چند رنگ مثال 

صورتی، قرمز، برنزه یا قهوه ای باشد.
وی افزود: اگر خال ها نامتقارن بود یا حاشــیه ای قرمز رنگ و ملتهب 
داشت یا اینکه در مدت زمان مشخصی با تغییر رنگ و اندازه مواجه شد، 

حتما  باید به پزشک مراجعه کند.

بر اثر رشد تومور، 
استخوان با بافتی 

جايگزين می شود 
که باعث تضعیف 
استخوان شده و 

موجبات شکسته 
شدن استخوان 

را فراهم می کند؛ 
البته رشد نا بهنجار 
استخوان، می تواند 

خوش خیم يا 
بدخیم باشد.

استخوان ها در چنگال سرطان
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يادداشت

عجايب گردشگری

نگاه روز

ماچوپیچــو، شــهری باســتانی که بــرای قرن هــا فراموش شــده و 
خالی از ســکنه باقی مانده بود، از البه الی مه و صخره بیدار شــده تا از 
تمدن قــوم اینکاها)مردمانــی که امپراطــوری عظیمی از ســنگ را 
بنا کردند(، بــرای مردمان امــروز داســتانی هیجان انگیــز را تعریف 
کند.بنابرایــن با مــا همراه باشــید در ســفری در زمان، بــرای بازدید 
از شــهری که تا صدها ســال پیش، تنهــا افســانه ای باورنکردنی بود 
و ایــن روزها یکــی از عجایــب هفتگانه جهان محســوب می شــود. 
 اســپانیایی ها بــه امپراطــوری اینکاها کــه در ســال 1450 میالدی 
ســاخته شــده بود، حمله کردند و آنها را شکســت دادند، قوم اینکا هم 
ماچوپیچو را تخلیه کرد و بدین ترتیب شــهر متروکه شد. کوه ها خشن 
بودند و درختان،بلند به همین خاطر شهر، از چشم غریبه ها پنهان ماند. 
تقریبا تمامی محلی ها، از حضور شــهری بر بلندای کوه ماچوپیچو خبر 
داشتند، اما بسیاری آن را افسانه می دانستند و تنها افراد انگشت شماری 

میان مه و ابر، آن را  با چشم های خود دیده بودند.
باالخره در سال 1911 یک تاریخ شناس آمریکایی، با عکس و اطالعات 
دقیق، این شــهر گمشــده را به جهان معرفی کرد تا همه باور کنند که 
افســانه امپراطوری ماچوپیچو واقعیت دارد. این شــهر سنگی و شگفت 
 آور در ارتفاع دو هزار متری از ســطح دریا و بــاالی دره و رودخانه اروباما 
قرار دارد. شهر به سبک معماری کالسیک اینکاها ساخته شده و دو بخش 
شهری و کشاورزی داشته است. بخش شهری شامل میادین اصلی، معبد 
خورشید، قصر، ســاعت نجومی اینتی هواتانا ،انبار ها، کارگاه ها، راه پله 
 ها و فواره های آبی بود که همگی از ســنگ گرانیت بنا شــده بودند و در 

زمین های هموار اطراف هم، کشاورزی  انجام می شد.
ماچوپیچو این روزها به پر بازدیدترین جاذبه توریستی کشور پرو و یکی 
از عجایب هفتگانه جهان تبدیل شده است، البته خیلی از افراد، به خاطر 
ارتفاع زیادی که برای دیدن این شهر شــگفت آور باید طی کنند دچار 
ارتفاع گرفتگی می شــوند. بنابراین بهترین راه حل این اســت که یکی 
 دو روزی  در شــهر اقامت کرده و بــدن را به ارتفاع عــادت داد تا بازدید

  راحت ترانجام شــود. برای رســیدن به ســایت تاریخی ماچوپیچو هم 
می شود پیاده و از راه کوهستان و جنگل حرکت کرد و هم با قطار  به آنجا 

رفت و درنهایت هم حدود 8 کیلومتر پیاده روی تا شهر پیش روست.

بافت تاریخی محله خانقاه در شهر میبد را به بهانه بازسازی مسجد جامع، 
احداث دارالشفا و مجتمع توریســتی با وجود مخالفت یگان حفاظت و 

پایگاه پژوهشی میبد تخریب کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، اهالی محله خانقاه چنــد روز پیش، بنری را در 
نزدیکی مسجد خانقاه نصب کردند که نشان می داد قصد دارند عملیات 
اجرایی طرح بازســازی مســجد جامع خانقاه را شــروع کنند آن هم با 
 هدف اجرای طرح بهسازی بقعه شــیخ محمد مشتمل بر گنبد، صحن و 
رواق های پیرامون، احداث دارالشــفا، مجموعه توریســتی و ســوییت 
آپارتمانی برای استفاده امام جماعت مســجد. این بنر که امضای اهالی 
 خانقــاه پای آن درج شــده، تاریخ مراســم آغاز عملیات را روز هشــتم 
مرداد ماه اعالم کرده بود. به همین دلیل در روزهای تعطیل افرادی اقدام 
به تخریب بافت تاریخی محله خانقاه کردند.در این راســتا کارشناسان 
میراث فرهنگی و پایگاه پژوهشــی میبد و نیروی های یگان حفاظت در 
محل حاضر شده و متوجه شدند که کار از کار گذشته و تخریب ها در حد 

وسیعی انجام شده است.
در این باره، ساشــا ریاحی مقدم مدیر پایگاه پژوهشــی شــهر تاریخی 
میبد به خبرنگار مهر گفت: تصاویر منتشــر شــده متعلــق به وضعیت 
محلــه خانقاه بــه عنوان یکــی از محالت شــهر تاریخی میبد اســت 
که در فهرســت میراث ملــی ایران نیز ثبت شــده بوده امــا به صورت 
خودســرانه توســط هیئت امنا و اهالی محل تخریب شــده است.وی 
ادامه داد: در این تخریب ها هســته اصلی و کهن محله از جمله بخشی 
 از بقعه ســید محمد خانقاه و مجموعه پیرامونی آن، تکیه و مســجد نیز
  از بین رفته اســت. این اقدام، گســترده ترین تخریبی اســت که طی

 ســال های اخیر در میبد انجام شده اســت.وی افزود: سال گذشته نیز 
تخریبی در مســجد خانقاه بابک انجام شــد ولی این تخریب بعد از آن، 

دردناک ترین تخریبی است که میبد به خود دیده است. 

ماچوپیچو، شهر گمشده در تاريخ

تخريب بافت تاريخی »میبد«

قاب روز

موزه جواهرات یا همــان خزانه جواهرات ســلطنتی عنوان مکانی 
در الیه های زیرین و پنهان بانک مرکزی اســت که آن را در ساعات و 
 روزهایی خاص در هفته به معرض تماشای گردشگران ایرانی و خارجی 

می گذارند.
 مســئوالن بانک مرکزی عنــوان خزانه را نســبت به عنــوان موزه 
مناســب تر می دانند. چرا که این مکان خزانه جواهرات و اشــیای 
گرانبهای بانک مرکزی اســت که به عنوان پشتوانه مالی دولت ایران 
محسوب می شود. با روی کار آمدن رضا خان، جواهرات سلطنتی در 
سال 1316به زیرزمین کاخ مرمر منتقل شد و پس از تکمیل ساختمان 
بانک ملی ایران، قسمت عمده این جواهرات به موزه بانک ملی انتقال 
یافت  و پشتوانه اسکناس کشور شد. بعدها این جواهرات به عنوان وثیقه 
دولت بابت بدهی به بانک قرار گرفت.اکنون بازدید از این خزانه نه تنها 
برای ایرانی ها بلکه برای گردشــگران خارجی نیز میسر است؛البته با  

رعایت تمام  مسائل حفاظتی و امنیتی.
بازدید از خزانه جواهرات سلطنتی با رفتن به موزه های دیگر متفاوت 
است، ساعت کاری این موزه از ســاعت 14 تا 16 در روزهای شنبه تا 
سه شنبه است. یافتن این ساعت کاری و  یا رزرو بلیت و تماس با شماره 
تلفنی که در سایت بانک مرکزی درج شده، کار آسانی نیست. معموال 
کسی پاسخگوی شماره ها نیست و این موزه سایتی هم برای رزرو بلیت 

ندارد. 
تنهــا مــی تــوان از اطالعــات ناقــص و کــم و زیــادی کــه در 
 ســایت های دیگر نوشــته شــده، درباره ایــن خزانــه اطالعاتی 
به دســت آورد.برای بازدید از این خزانه، ایرانی ها رو به روی سفارت 
 ترکیه به ســاختمان بانک مرکزی مــی روند تــا  از درهای امنیتی

 رد شــده بلیت 4 هزار تومانی خریداری و پــس از تحویل دادن همه 
 وســایل حتی خودکار، کاغذ و موبایل و رد شــدن از همه گیت های 

پیش رو به دری عظیم برسند که نشان می دهد در ورودی خزانه است.

کنار همــان در ورودی، تخــت طــاووس قــرار دارد و راهنمایان از 
گردشــگران می خواهند که داخل موزه شــده و هنگام خروج برای 
بازدید از آن توقف کننــد. داخل خزانه به ازای هــر دو بازدیدکننده 
یک مامور از ماموران حفاظت بانک مســتقر اســت  که وظیفه آنها 
مراقبــت از بازدیدکنندگان ، حفاظــت از ویترین هــا و جلوگیری 
 از رفتن بازدیدکنندگان به پشــت ویترین هاســت، چــرا که در آن 
بخش ها هم اگرچه دوربین مداربسته وجود دارد اما احتمال خطر و 
آسیب رســاندن ،آنها را وادار می کند که بازدیدکننده ها را از این کار 

منع کنند.
 محافظان موزه مرتب به ســوال بازدیدکنندگان پاســخ می دهند و

 می گویند که هیچ چیــزی از این مــوزه از دوران پهلوی تا کنون نه 
 تغییر کرده و نه حذف شــده اســت. در همان حال مدیــر موزه که 
می گوید 6 ســال در این مــوزه فعالیت کرده اســت، آنهــا را مورد 
عتاب قرار می دهد کــه از دادن توضیحات بیشــتر خودداری کنند 

و توضیحات مربوط به اشــیا را به راهنمایان بسپارند.گذشته از همه 
مســائل امنیتی، جواهراتی در ویترین ها نمایش داده شده که همه 
به خصوص خانم ها را به حیرت می اندازد؛ تاج کیانی، الماس دریای 
نور و تخت طاووس اشــیایی هســتندکه بازدیدکنندگان بیشــتر 
خواهان دیدن آنها هســتند.جواهرات و قطعات موجــود در خزانه 
جواهرات ملی در قالب 36 گنجه دســته بندی شــده اند و اشیایی 
مانند تاج ها، جواهرات، گردنبندها، گل ســینه ها، شمشــیر، انفیه 
دان ها و ... به همراه لباس شــاهان قاجار و پهلوی در آن نمایش داده 
شده است. در این میان تاج فتحعلی شــاه قرار دارد که به تاج کیانی 
معروف و با الماس، زمرد، یاقوت و مروارید آراسته شده است. این تاج 
 در زمان فتحعلی شاه ساخته شده و مورد استفاده سالطین قاجاریه

 قرار می گرفــت. رو بــه روی آن تاج پهلــوی قــرار دارد. تاجی که 

رضاخان و محمدرضا پهلوی آن را بر روی ســر گذاشته اند. این تاج، 
از طال و نقره ساخته شــده و با الماس های برلیان، زمرد، یاقوت کبود 
و مروارید مزین شده اســت. کاله تاج از مخمل قرمز است و در قبه آن 
تخمه زمرد، قرار دارد. این تاج به شــکل تاج شاهنشــاهان ساسانی 
اســت. در این تاج ســه هــزار و 380 قطعه المــاس، 5 قطعه زمرد، 
۲ قطعه یاقوت کبود و 368 حبه مروارید کار گذاشــته شده است که 
وزن آن را به حدود دو کیلو و هشــتاد گرم می رساند.آنچه که ایران را 
از دیگر کشــورها متمایز می کند و خزانه اش را خاص، وجود الماسی 
کوچک  به رنگ صورتی اما گرانبها به نام الماس دریای نور اســت که 
اگرچه تنها 18۲ قیراط وزن دارد اما جهان خواهان یک لحظه دیدن 
الماس دریای نور در کنار الماس کوه نور اســت. بسیاری از کشورها 
در آرزوی داشــتن این الماس هستند. الماســی که در خزانه بانک 
مرکزی  است و تنها  از فاصله 10 سانتی متری می توان آن را دید. این 
دو گوهر  متعلق به نادر شــاه بوده، اما الماس کوه نور، بعد از مرگ نادر 
 شاه، توسط احمدشاه درانی به افغانستان برده شد. بعداز احمدشاه، به

 شاه شجاع منتقل شد و پس از شکست شــاه شجاع به دست سردار 
هندی، ملقب به شیر پنجاب، الماس مزبور به تصرف سردار نامبرده 
درآمد. این گوهرها بعدها به دســت کمپانی هند شرقی افتاد و بدان 
وسیله به دربار انگلستان راه جست و به ملکه ویکتوریا هدیه شد.  اکنون 
این گوهر در تاج ملکه الیزابت نصب است.الماس دریای نور، پس از قتل 
نادرشاه، به نوه او شــاهرخ میرزا رسید، سپس به دست امیرعلم خان 
خزیمه و بعدا به دست لطفعلی خان زند افتاد. هنگامی که لطفعلی خان 
به دست آقا محمدخان قاجار شکست خورد، گوهر مذبور به گنجینه 

جواهرات قاجار منتقل شد. ناصرالدین شاه معتقد بود این گوهر یکی 
از گوهرهای تاج کوروش بوده است و خود او بسیار به این گوهر گرانبها 

عالقه داشت .

 شــی گرانبهای دیگر کره جواهرات اســت. روی این کره به راحتی 
می توان نقشه ایران را پیدا کرد. اما پیدا کردن کشورهای دیگر در آن 
مشکل است. کره جواهرات، چند سال پیش کج شده بود و متخصصان 
مرمت اشیای سازمان میراث فرهنگی با همکاری بانک مرکزی آن را 
مرمت کردند.در این کره، پنجاه و یک هزار و سیصد و شصت و شش 
قطعه جواهر  نصب شده و سی و چهار کیلوگرم وزن و 66 سانتیمترقطر 

دارد. 
اقیانوس ها و دریاها زمردنشــانند و آســیا مرصع به یاقــوت و لعل 
اســت، ایران مرصع به الماس، اروپا مرصع به یاقوت، آفریقا مرصع به 
یاقوت سرخ و کبود و آمریکای شــمالی و جنوبی و استرالیا مرصع به 
یاقوت و لعل  هستند و خط استوا به وســیله الماس نشان داده شده 
و دو حلقه زرین ســاده که در روی آنها گل های الماس نشــان نصب 
شــده، به طور متقاطع کره را در میان گرفته است .  بر روی کره، القاب 
ناصرالدین شــاه الماس نشان شــده اســت . در این کره، کوه دماوند 
 با یاقوت درشــتی مشــخص و شــهر تهران با یاقوت معروفی به نام

» اورنگ زیب « نمایان اســت . هر کدام از جواهرات و اشــیای داخل 
خزانه برای خود داســتانی و تاریخچه ای دارند که شنیدن آن برای 
همه بازدیدکنندگان جذاب است به خصوص الماس هایی که متعلق 
به زنان دربار پهلوی بوده و نمونه تراش آنها در جهان وجود نداشــته 
 است. این اشیا حدود ۷0 درصد از پشــتوانه مالی کشور را پشتیبانی 
می کنند.خزانه جواهــرات اگرچه برای بازدیدکننــدگان داخلی و 
 خارجی جذاب است اما مسئوالن خزانه اجازه تصویربرداری به کسی

 نمی دهند. آنچه که پس از دیدن جواهرات بیشــتر به چشم می آید 
خاکی اســت که روی جواهرات نشسته است و شیشه هایی که جای 

انگشت راهنمایان روی آن مانده است. 
این شیشه ها آن قدرکثیف اســت که نگاه کردن به جواهرات را نیز 
 تحت الشعاع قرار داده است! راهنمایان موزه توضیح می دهند که برای 
تمیز کردن این جواهرات باید مــاه ها مکاتبــات اداری انجام داد تا 
اجازه تمیز کردن آنها و حتی باز کردن ویترین ها داده شود، آن هم با 
حضور ماموران و محافظان. آن طور که آنها به بازدیدکنندگان توضیح 
می دهند قرار است تا چند سال آینده این خزانه به ساختمانی دیگر 
 منتقل شود به همین دلیل چندان تالشی برای تمیز کردن اشیا انجام

 نمی شود تا جاگیری دوباره آنها در ساختمان جدید صورت گیرد.

پیشنهاد سردبیر: 
تخريب بافت تاريخی »میبد«

عجیب و غريب ترين هتل های دنیا 

ایرانگردی

 حمام خان معــروف به گرمخانه نور حمامی اســت که توســط 
محمد تقی خان بافقی حاکم یزد به ســال 1۲1۲) ه.ق( درمیدان 
خان و در کنار مجموعه خان یزد بنا شــد .این حمام در زمینی به 
مســاحت 11۷0 متر مربع و با زیر بنای 900 متر مریع بنا گردیده 
که شــامل بخش های مختلفی از جمله گاوروتون، شــاه نشین و 
خزینه می باشــد. امروزه از این بنا به عنوان چایخانه و رســتوران 
سنتی استفاده می شود.این بنا در مجاورت میدان خان و بازارچه 
کاشي گري واقع  شده و توسط محمدتقي خان ،سر سلسله خاندان 
مشــهور به خوانین یزد که در ســال 1161 ه. ق به حکمراني یزد 
رسید،ساخته شده است. حمام خان )گرمخانه نور( داراي سه مسیر 
دسترسی است که آن را به میدان خان ، بازارچه کاشي گري و بافت 

مسکوني مجاور مرتبط مي سازد. بناي حمام مشتمل بر ورودي ها، 
سربینه ، گرمخانه و فضاهاي مرتبط با آنها و همچنین استخري در 
کنار آن مي باشد. فضاي سربینه از نظر مساحت و تزیینات از سایر 
فضاها مشخص تر بوده و در اطراف آن سکوهاي نشیمن،رخت کن 
و جاي قراردادن کفش تعبیه شده اســت.این فضا با پوشش طاق 
و گنبد مسقف شده و روشــنایي آن از طریق نورگیر زیباي تعبیه 
 شده در گنبد تامین مي شود. سطوح داخلي ســربینه در اصل با 
نقاشي هایي مزین بوده که امروزه تنها بخشي از آن تزیینات برجاي 
مانده است. حمام خان یزد، اخیرا تعمیر و بازسازي شده و با تغییر 
کاربري به چاپخانه ســنتي تبدیل شــده و به تازگی نیز به ثبت 

تاریخي رسیده است.

بازديد از يک موزه با رعايت مسائل حفاظتی؛

گرانبهاترین اشیادرگران ترین موزه ایران
رییس جامعه هتل  داران فارس با اشاره به احیای هتل آپادانا توسط این 
مجموعه، از تمایل برای احیای هتل داریوش در مجموعه تخت جمشید 
 و همچنین برپایی دوباره چادرهای تشــریفاتی در این بنای باســتانی 
خبر داد. حسن سیادتان گفت: سال ها بود که به دلیل اهمیت مجموعه 
تخت جمشید به این فکر بودیم که هتل آپادانا و هتل داریوش را در این 
مجموعه و همین طور چادرهای اقامتی متعلق به سال 1350 را به وسیله 
بخش خصوصی احیا کنیم تا فضای تخت جمشید از خشکی فعلی بیرون 

بیاید و تبدیل به یک فضای توریستی شود.
 این فعال صنعت گردشــگری اضافه کرد: اینک درهای هتل آپادانا بعد از 
ســال ها به روی گردشگران گشوده می شــود اما ما در همین مجموعه 
هتل داریوش را هم داریم که 3۷ ســال اســت درهای آن بر روی گروه 
 های توریســتی و حتی ایرانی بســته  اســت و از این رو حالت متروکه

 پیدا کرده است. وی گفت: ما با احیای این دو هتل و بر پا کردن چادرهای 
تشریفاتی که از سال 1350 اینجا هستند می توانیم فضای بهتری برای 
توریست ها ایجاد کنیم. ســیادتان با اشــاره به اینکه جامعه هتل داران 
فارس از قبل به دنبال احیــای هتل آپادانا بود، توضیــح داد:  می توانیم 
مدعی شویم که مرمت هتل آپادانا به صورت بسیار تخصصی انجام شده 
 است. این هتل، مجموعه ای اســت که سال 34 افتتاح شــده و قطعا با 
گذشت سال ها ی زیاد از عمر بنا ، به مرمت اصولی نیازداشت.  امیدواریم  
بخش خصوصی بتواند بقیه ظرفیت های تخت جمشید را نیز مانند هتل 
آپادانا  احیاکند. رییس جامعه هتل  داران اســتان فارس افزود:  زمانی که 
هتل آپادانا را تحویل گرفتیم، تبدیل به ویرانه شــده بود. چرا که قبل از 
آن به صورت کامال غیر اصولی روی آن کار شــده بود. بنابراین خیلی از 
متخصصین معتقد بودند که احیای این بنا بســیار سخت است. اما به هر 
حال ما توانســتیم در مدت کمتر از 9 ماه این کار را انجام دهیم و تا اینجا 
 مبلغی معادل یک میلیارد تومان در این مجموعه هزینه شده و هنوز هم 
هزینه های دیگری برای راه اندازی کافی شاپ ، رستوران سنتی و امثال 
اینها مورد نیاز اســت. وی تصریح کرد: احیای هتل آپادانا توسط جامعه 
هتل داران بیشــتر از ابعاد مادی، دارای وجوه فرهنگی است و به خاطر 
عالقه مجموعه به شأن ایرانی و بناهای باستانی منطقه انجام شده است. 
به هر حال گردشگر نیاز دارد که بعد از بازدید از مجموعه تخت جمشید 
 به یک جای مناســب برای اســتراحت و تجدید قــوا در همان نزدیکی

 برودکه چنین مجموعه ای اینجا وجود نداشت.

 چادرهای تشريفاتی در 
تخت جمشید احیا می شود

خبر

هتل لیپروس اکو، کاباردينو-بالکاريا، روس هتل کنراد مالديو، مالديوهتل شرايتون، هوژو، چینهتل مارکز د ريسکال، السیگو، اسپانیا

حمام خان يزد

طی کاوش هایی که در فصل دوم  شهر ســامن انجام شده، بیش 
از یکصد اســکلت و بقایای استخوان انسانی کشــف شده است.

مطالعات انسان شناســی که روی این کشــفیات صورت گرفته 
ویژگی های جنسیتی، ســنین مرگ و تا حدودی مشخصه های 
نژادی و علل مرگ آنها را مشــخص کرده اســت. در گزارشــی 
 که خبرگــزاری میــراث فرهنگــی در این بــاره تهیــه کرده ، 
آمده اســت:بابک حجتی مرمتگر و استاد دانشــگاه هنر اسالمی 
تبریز این خبر را در  کارگاه آموزشــی ۲روزه »استخوان و عاج از 
اکتشاف تا مرمت« که مجری آن  پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار 
تاریخی بود و در محل پژوهشگاه برگزار شده بود ، اعالم کرد.او در 
مورد عملیات حفاظت و مرمت تدفیــن های برجا )به جا مانده در 
بستر فرهنگی خویش( که از شهر سامن کشف شده است سخن 

گفت و افزود : پژوهش های باســتان شناسی شــامل شناسایی، 
پاکسازی، کاوش و پی گردی در 8کارگاه در نقاط مختلف شهر و با 
فاصله از هم انجام شد که دستاوردهای ارزشمندی داشت .با توجه 
به گفته های او ، تا به امروز بیشتر از 50 فضای کوچک و بزرگ که 
با راهروهای متعددی به هم ارتباط دارند شناسایی شده که عمق 

آنها بین  3تا 6 متر از سطح زمین متغیر است.
حجتی یکی از ویژگی هــای این مجموعه را وجــود تدفین ها و 
بقایای انسانی متعدد موجود در کف فضاها اعالم کرد و گفت:    در 
کاوش های فصل دوم ســال 8۷ بیش از یکصد اسکلت و بقایای 

استخوان های انسانی شناسایی شده است.

  در کنــار ســواحل جزیــره اســپانیایی  Lanzarote  ، در 
شــرقی ترین قســمت جزایر قنــاری ، مــوزه ای جدید در 
Museo Atlan� زیــر آب در حال ســاخت  می باشــد کــه 

tico  نــام دارد ، نمایشــگاهی از مجســمه هایی که توســط 
هنرمند بریتانیایی جیســون تیلور ساخته شــده  است.      این 
نمایشــگاه یادآور تغییرات و حاالت بشــر در دنیای مدرن می 
باشــد. اگرچه این موزه از فوریه ســال جاری ) ۲016 ( برای 
بازدید  باز بوده اســت اما هنوز تکمیل نیســت.در حال حاضر 
۷0 مجســمه در جای خود قرار گرفته اند اما با اتمام  فاز دهم 
 این پروژه،کــه احتماال ماه دســامبر خواهد بــود، تعداد این

  مجســمه ها به 300 عدد خواهد رســید. این مجسمه ها در
 اندازه  های 1۲ و 15 متری ســاخته می شــوند و قرار اســت 
بازگو کننده صحنه هایی از زندگی روزمره انســان ها باشــند. 
     بازدیدکنندگان با یــک قایق به این موزه مــی روند و پس از 
اینکه به مقصد رســیدند خود را در دنیــای دیگری می یابند ، 
مجســمه هایی  را زیر آب مــی بینند که کارهــای روزمره ما 
را انجام مــی دهند ، برخی پشــت دوربین هایشــان پنهانند 
 و برخی دیگر در حال سلفی  گرفتن هســتند ، تعدادی از این

 مجســمه ها نیز همیشــه چشــمانی بســته دارنــد و گویا 
 خوابنــد.    این آثــار هنــری از موادی ســاخته شــده اند که 
 صدمه ای بــه اکوسیســتم دریایــی منطقه و بــه خصوص 

مرجان های دریایی وارد نکنند. 

 افتتاح اولین موزه زير آب اروپاکشف 1۰۰ اسکلت در شهر سامن
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قرار عاشقیيادداشت

اخبار کوتاه

خبر

 مدیرکل انتقــال خون اســتان اصفهان با اشــاره به 
اینکــه انتقال خون اســتان در حال حاضــر به لحاظ 
فعالیت هایی کــه انجــام داده و همچنیــن افزایش 
مشــارکت مردم به عنوان الگوی منطقه انتخاب شده 
است، افزود: در این راســتا باید توجه داشته باشیم که 
انتقال خون استان اصفهان پاســخگوی ۹۹ درصد از 

نیاز بیمارستان های استان است.
مجید زینلی با بیان اینکه در چهار ماهه نخســت سال 
جاری ۵۴ هزار نفر برای اهــدای خون به مراکز انتقال 
خون استان اصفهان مراجعه کرده اند، اظهار داشت: از 
این تعداد ۴۳ هزار نفر موفق به اهدای خون شــده اند 
که از خون این افراد ۱۱۳ هزار واحد انواع فرآورده های 

خونی تهیه شده است.
زینلی بهترین اهداکنندگان خــون را اهدا کنندگان 
مســتمر اعالم کرد و افزود: خوشــبختانه در اســتان 
اصفهان ۵۵ درصد از اهداکننــدگان خون اهدا کننده 
مســتمر هســتند و می توان گفــت از هر یــک هزار 

اصفهانی ۲۸ نفر اهدا کننده خون مستمر هستند.
وی در ادامه بــا بیان اینکه اجرای مانــور انتقال خون 
با همــکاری اورژانس، هــالل احمر و مراکــز درمانی 
 از برنامه هــای انتقــال خون اســتان اصفهان اســت 
افزود: این مانــور به منظور ســنجش زمــان انتقال 
 خون به نیازمندان انجام می شــود و ایــن اتفاق برای 

نخستین بار در استان اصفهان روی می دهد.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان همچنین از آغاز 
فعالیت مرکز ســپاس در مرکز انتقال خون خواجوی 
اصفهان در هفتــه جاری خبرداد و بیان داشــت: این 
مرکز به منظور میزبانی از کســانی که قصد دارند در 
حوزه اهدای خون برای تولید مغز اســتخوان به ویژه 
برای بیماران ســرطانی اهدا کننده باشند راه اندازی 

خواهد شد.
وی در ادامه نبود مرکز جامع انتقال خون در اصفهان 
را از چالش های این شــهر عنوان کرد و اظهار داشت: 
مرکز فعلی انتقال خون اصفهان پاســخگوی نیاز سه 
میلیون نفر جمعیت این شهر نیست و خیران نیز باید 

به این مهم توجه داشته باشند.
زینلــی اعتبار مورد نیــاز برای بهره بــرداری از مرکز 
 جامع انتقــال خون اصفهــان را ۱۰ میلیــارد تومان

 اعالم کرد و بیان داشــت: باید توجه داشته باشیم که 
هر چه زودتر باید این مرکز راه اندازی شود.

مراسم تشییع پیکر شــهید محمد مرادی که جان خود را در دفاع 
از حرم حضرت زینب)س( تقدیم اسالم کرد، امروزبا حضور مردم 
شــهید پرور اصفهان از میدان فیض به ســمت گلستان شهدای 
اصفهان برگزار می شود. این مراسم امروز ساعت ۹ صبح از میدان 
فیض آغاز می شــود. پیکر مطهر شــهید مرادی پس از اقامه نماز 
در این مکان به سمت گلستان شــهدای اصفهان تشییع و در این 

مکان به خاک سپرده خواهد شد.

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان اظهار کرد: 
طرح ساماندهی قاریان و مداحان مجالس در باغ رضوان اصفهان 

که از مدت ها پیش مطرح شده بود، به سرانجام رسید.
محمد پرورش بابیان اینکه برای ســاماندهی قاریان و مداحان 
با انتخاب هیئــت داوران آقــای رضایی به عنــوان مجری این 
طرح انتخاب شــدند، افزود: انتخاب مجری این طرح بر اساس 

شاخص های خاص صورت پذیرفت.
وی ادامه داد: مجــری این طرح بر اســاس تعامل با ســازمان 
تبلیغات اســالمی، کانون مداحان و ارگان های مذهبی توانست 
با گزینش ۱۸۰ نفر از ۲۵۰ متقاضی گام اول را برای ساماندهی 
قاریــان و مداحان مجالس در آرامســتان شــهرداری اصفهان 

بردارد.
مدیرعامــل ســازمان آرامســتان های شــهرداری اصفهــان 
به کارگیری ایــن تعداد از قاریان برای ارائــه خدمات به خانواده 
متوفیــان را بی نظیر توصیف کرد و گفت: درگذشــته این کار با 

تعداد محدودی از افراد انجام می گرفت.
پرورش تســلط به قرائت قرآن کریم، مداحی، اطالعات مذهبی 
خوب، ســطح تحصیالت و توانایی مدیریــت مجلس را ازجمله 

شاخصه های گزینش افراد اعالم کرد.
وی برگزاری دوره های آموزشی توســط مجری این طرح برای 
قاریان قرآن و مداحان را از دیگر اقدامــات جهت ارتقای کیفی 
 مجالس دانســت و گفت: در ایــن دوره های آموزشــی تالش 

خواهد شد که محتوای مجالس غنی تر از گذشته شود.
مدیرعامل ســازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان نظارت 
مســتمر بر قاریان و نظرســنجی از خانواده متوفــی را از دیگر 
اقدامات انجام شــده برشــمرد و اظهار کرد: خانواده ها متناسب 
با عملکــرد قاریان و مداحــان، حضور به موقع، نحــوه قرائت و 
مدیریت مجالس به آنان امتیاز می دهند و این امتیازات معیاری 

برای سنجش آنان خواهد بود.
پــرورش، از آمادگی مجریــان این طرح برای ثبت ســفارش و 
هماهنگی مراسم ها از ساعت ۷ صبح تا ۱۰ شب خبر داد و افزود: 
پاسخگویی صحیح و ضابطه مند به نیاز مردم یکی از اولویت های 

این سازمان به شمار می آید.
وی با اشــاره بــه انجام نظــارت و بازرســی از تمام جلســات 
برگزارشده در باغ رضوان اصفهان اظهار کرد: برخی از خانواده ها 
 تمایل دارند که مداحــان خود را از افراد خارج از این ســازمان

 انتخاب کنند که بعضا دچار مشکالتی شــده اند، از این رو برای 
جلوگیری و کاهــش این گونه مشــکالت، نظارت بــر کیفیت 

برگزاری جلسات را پیش بینی کرده ایم.
مدیرعامل ســازمان آرامستان های شــهرداری اصفهان، مزیت 
اجرای این طرح برای مــردم را جلوگیری از پرداخت های بدون 
ضابطه و دسترســی آســان برای  انتخاب مداح و قاری دانست 
و گفت: در این طرح منافع مداحان و قاریان نیز دیده شــده که 

درگذشته به آن توجه نشده بود.
وی از مردم خواســت تا با همــکاری با این ســازمان، در جهت 
ساماندهی قاریان و مداحان ســازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهان همراهی و خدمات خود را از مجریــان مورد تایید این 

نهاد انتخاب کنند.

شــتاب دهنده نــوآوری کمان وابســته بــه کانون نخبــگان جوان 
با مشــارکت مرکــز خالقیت هــای شــهرداری اصفهان بــه منظور 
پررنگ ســازی ایده هــا و طرح هــای شــهروندان در ســاخت روح 
 و کالبد شــهر اقــدام بــه برگــزاری ماراتــن گردشــگری اصفهان 

می کند.
 ماراتن گردشــگری یک رویداد مهیــج و جذاب یک روزه اســت که

 سعی می کند ایده ها و طرح های بکر شهروندان در حوزه گردشگری را 
به مدیران شهری ارائه دهد و در نهایت برای حمایت و عملیاتی سازی 

سه طرح برتر تالش و مشارکت ویژه نماید.
این برنامه که با هدف رونق هر چه بیشــتر گردشــگری شــهرمان با 
ایده های مردمی، در دو محور اصلی »رقابت در بخش کسب و کارهای 
گردشــگری«  و »ایده پردازی آزاد« برپا می شود، از دو بخش تشکیل 
شده است. بخش اول مربوط به ایده ها و طرح های کسب و کار مرتبط 
با گردشگری اســت که شــما حتی اگر در حال حاضر تیمی دارید و 
بخشی از پروژه و کسب و کار خود را جلو برده اید نیز می توانید در این 
بخش از رویداد شــرکت نمایید. اگر هم ایده و طرح کسب و کار خامی 
در سر دارید می توانید برای تیم ســازی و جذب مشارکت های مالی و 
حمایتی وارد عرصه شوید. در این بخش می بایست ابتدا خالصه ایده ها 
یا طرح هایتان را از طریق ســایت در هنگام ثبت نام ارســال نمایید و 
سپس در صورت عبور از ارزیابی اولیه در روز رویداد نیز برای حضار آنها 

را ارائه داده و منتظر ملحق شدن افراد و حامیان باشید.
 اگر در پایان رویداد، ایده  و طرح شــما جزو ســه طرح برتر کســب و 
 کار گردشــگری توسط داوران شــناخته شود، شــما وارد یک چرخه

 شــتاب دهی چند هفته ای با حمایت های فوق العاده خواهید شــد و 
شــتاب دهنده کمان تا پای جان برای عملیاتی ســازی، اجرا و جذب 
سرمایه گذار برای طرح و ایده شما تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تالش 

خواهد کرد.
در این بخــش حتی اگر خودتــان ایده یا طــرح ویــژه ای ندارید اما 
توانمندی ویژه ای مانند بازاریابی، برنامه نویسی، طراحی صنعتی، هنر 
دیجیتال یا ... دارید می توانید بر اســاس عالیقتان بــه یکی از ایده ها 
ملحق شوید و با آنها تشــکیل تیم دهید و برای تکمیل آن ایده  و طرح  

تالش کنید.

با همکاری اورژانس، هالل احمر و مراکز درمانی 
صورت می پذيرد؛

 اجرای مانور انتقال خون 
در اصفهان 

مراسم تشییع شهید مدافع حرم  در 
اصفهان برگزار می شود

مديرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان:

قاريان و مداحان باغ رضوان 
ساماندهی می شوند

 ماراتن گردشگری اصفهان
 برگزار می شود

اســتاندار اصفهــان در اولین جلســه ســتاد مدیریت و 
ســاماندهی آســیب های اجتماعی اســتان اصفهان، با 
اشاره به اینکه آســیب های اجتماعی شــامل گسترش و 
تنوع فضاهای مجازی، زنانه شــدن آسیب ها،  کاهش سن 
اعتیاد، کاهش شاخص های سرمایه اجتماعی، تاثیرپذیری 
خانواده ها، افزایش زنان سرپرســت خانوار، افزایش طالق 
و ... است، بر ضرورت پرداختن به آســیب های اجتماعی 

تاکید کرد.
رســول زرگرپور با بیان اینکــه ۱۲ درصد زنان اســتان 
اصفهان سرپرســت خانــوار هســتند، گفت: در ســال 
 ۹۴، ۳۷ هــزار ازدواج و ۱۰ هزار طالق در اســتان به ثبت 
رسیده است که نشان دهنده افزایش ۱۰ درصدی طالق و 
کاهش ۵ درصدی ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل 

از آن است.
اســتاندار اصفهان اولویت های علل درخواســت طالق در 
ســال ۹۴ را به ترتیب اعتیاد، بیکاری، دخالت اطرافیان، 
خیانت و  ضرب و شــتم برشــمرد و افزود:  در ســال ۹۵، 

اولویت های طالق پس از اعتیاد، خیانت بوده است.
زرگرپور با تاکید بر اینکه در بحث آســیب های اجتماعی 
باید آمار دقیق و مشخصی داشــته باشیم، گفت: برای هر 
موضوع آسیب اجتماعی یک دستگاه باید مسئول باشد و 
آمار را ارائه کند و سپس در دفتر امور اجتماعی استانداری 

این آمار جمع بندی شود.
وی با بیان اینکه ســطح ارائه آمار در بین کارشناســان و 
مردم باید مشخص شود، تصریح کرد: باید تقسیم بندی در 

این ارتباط معین شود.

اســتاندار اصفهان بزرگنمایی آمار آسیب های اجتماعی را 
کاری بسیار اشتباه و نادرست خواند.

 وی افزود: بر مبنای تمامی آمار، استان اصفهان نسبت به 
متوسط کشور بسیار بهتر و اســتانی پاک است ولی شأن 

این استان به گونه ای است که همین میزان نیز زیاد است.
زرگرپور به موضوع اعتیاد و مبارزه با این پدیده شوم اشاره 
کرد و بیان داشت: در خصوص اعتیاد منضبط ترین نهادی 

که به آن می پردازد، ستاد مبارزه با مواد مخدر است.
زرگرپور ادامه داد: استان اصفهان در بحث حاشیه نشینی 
نسبت به کالن شهرهای دیگر وضعیت بسیار بهتری دارد 
که البته باید متصدی و متولی برای جلوگیری از ایجاد این 

پدیده مشخص شود.
وی با بیــان اینکه در خصوص طالق در شــورای فرهنگ 
عمومی اســتان اصفهان، به طور مفصل بحث و تبادل نظر 
شده است، گفت: بر اساس طرح مصوب کشوری، اداره کل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی متولی آن و دبیر کارگروه است.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به گزارش معاونت اجتماعی 
فرماندهی انتظامی اســتان در خصوص کاهش و افزایش 
 جرم هــا و ناهنجاری هــای اجتماعــی، تصریــح کــرد: 
در خصوص کودکان کار ۷۰ درصد آنان از اتباع افغانستانی 

و بیشتر از۳۰ درصد مابقی نیز از مهاجرین هستند.
زرگرپور با اشــاره به توریســتی بودن اصفهــان و حضور 
گردشگران از کشورهای مختلف، بر جمع آوری متکدیان 
تاکید کــرد و گفت: بایــد با تکمیل چرخه دســتگاه های 
متولی، اصفهان را به شــهر بدون متکــدی تبدیل کنیم و 
همه دستگاه های متولی باید در تصمیم گیری در خصوص 
مسائل مختلف آســیب های اجتماعی حضور فعال داشته 

باشند.
وی با بیان اینکه از دیدگاه پلیس ۴6 درصد جرائم، سرقت 
اســت، افزود: ســرقت باعث از بین رفتــن آرامش روانی 

محله ها و خانواده ها می شود.
اســتاندار اصفهــان در پایــان، اولویــت اول این ســتاد 
 را اعتیاد،طــالق و بی بنــد و بــاری برشــمرد و در ادامه 
تاکید کرد: بایــد کارگروه های ۱۹ گانــه در خصوص ۱۹ 
آسیب اجتماعی فعال شوند و سپس نتیجه هر کارگروهی 
به این جلسه ارائه شود.وی عنوان کرد: باید بر روی برخی 
از موضوعات و مصادیق خاص متمرکز شــویم تا کارها به 

خوبی پیش رود.

استاندار اصفهان:

اصفهان بايد به شهر بدون متکدی 
تبديل شود

پیشنهاد سردبیر: 
 اجرای مانور انتقال خون در اصفهان

فرماندار اصفهان در نشست شــورای مدیران فرمانداری اصفهان با تاکید بر 
تهیه و تکمیل بانک اطالعاتی از واحدهای صنعتی و تولیدی با اشتغال ۵ نفر 
به باال، اظهار داشــت: با همکاری بخشــداران باید یک بانک اطالعات و آمار 
شامل واحدهای صنعتی و تولیدی با اشتغال ۵ نفر به باال که خارج از شهرک ها 

و نواحی صنعتی هستند، در شرق اصفهان تهیه و تکمیل شود.
 فضــل ا... کفیــل بــا تاکیــد بــر انجــام اقدامــات مانــدگار در بخش ها، 
خاطرنشان کرد: بخشداران باید با اجرایی کردن و ارائه هر روستا یک طرح و 
ایجاد منبع درآمدی برای مردم، که از اقدامات ارزشــمند در راستای اقتصاد 
مقاومتی اســت، اقدام کنند. فرماندار اصفهان بیان داشت: لیست پروژه های 
مهم دستگاه های شهرستان و میزان پیشــرفت فیزیکی پروژه ها باید توسط 

معاونت های عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری مورد بررسی قرار گیرد.

معاون بهره برداری شرکت آبفا ی استان اصفهان گفت: اولین نمونه میز تست 
همخوان با استاندارد جدید OILMLR۴۹ با ظرفیت تست بیش از یکصد هزار 

کنتور در آزمایشگاه تست کنتور آبفای استان اصفهان راه اندازی شد.
حسن غالمی افزود: با تجهیز آزمایشگاه تست کنتور آبفای استان اصفهان به 
میز تســت کنتور با آخرین تکنولوژی جدید می توان گفت آزمایشگاه تست 
کنتور آبفای اصفهان مجهزترین و بزرگترین آزمایشــگاه تخصصی تســت 

کنتورهای خانگی آب در کشور است.
وی با بیان اینکه با هزینه ای بالغ بر سه و نیم میلیارد ریال سومین میز تست 
کنتور در اصفهان به بهره برداری رســید خاطرنشان ســاخت: با راه اندازی 
سومین میز تست کنتور آب، تسهیل و تسریع خدمات به مشترکین صورت 

می گیرد. 

راه اندازی آزمايشگاه تست کنتورهای خانگی آب در اصفهانعملکرد دستگاه های اجرايی اصفهان ارزيابی می شود

سرپرســت اصفهان کارت و مدیر طرح ســامانه هوشمند 
تاکسی شــهرداری اصفهان اعالم کرد: مراسم قرعه کشی و 
اهدای کارت هدیه یک میلیون ریالی به ۸ نفر از تاکسیرانان 
اصفهانی که بیشترین تراکنش را با سامانه هوشمند تاکسی 
خود در خردادماه ۹۵ داشــته اند، در دفتــر اصفهان کارت 

برگزار می شود.
 فرهاد گلــی اظهارکرد: هــر ماه بــه ۸ نفر از تاکســیرانان 
زحمت کشی که بیشــترین تراکنش را داشته باشند به قید 
قرعه کارت هدیه یک میلیون ریالی اهدا می شــود و اولین 

دوره این جوایز دیروز در محل اصفهان کارت برگزار شد.
وی در ادامه با بیان اینکه اصفهان کارت می تواند جایگزینی 
برای پول های کاغذی باشد، تصریح کرد: مشکالت پول خرد 

که انتظار شهروندان است با پرداخت الکترونیکی حل شود.
سرپرســت اصفهان کارت و مدیر طرح ســامانه هوشمند 
 تاکســی شــهرداری اصفهــان خاطرنشــان کــرد: برای 
فراهم کــردن امکان مناســب شــارژ اصفهــان کارت، در 
 ســوپر مارکت ها و مراکز مختلف شــارژ اصفهــان کارت 
اضافه می شود.وی خاطرنشان کرد: رفع مشکل پول خرد از 
چرخه پرداخت کرایه، کمک به سالمت و بهداشت تاکسیران 
و مسافران با حذف پول خرد، کاهش زمان پرداخت کرایه و 
ارائه سرویس هاي بیشتر به شهروندان از مزایاي استفاده از 

سیستم هوشمند تاکسي است.

مدیرمنطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان گفت: سامانه ۱۳۷ 
به شناخت مسائل و مشکالت شهروندان کمک می کند 
همچنین این سامانه یک پل ارتباطی بین شهروندان و 

مسئوالن شهری است.
 عبدالرسول امامی با حضور در مرکز اداره ارتباط مردمی 
۱۳۷ پاسخگوی شهروندان این منطقه شد و اظهار کرد: 
سامانه ۱۳۷ فرصتی برای تقویت مشارکت شهروندان و 

زمینه ای برای بررسی مشکالت مردم است.
وی با اشــاره به اینکه پویایی، کارآمدی، فرهنگ سازی 
و اطالع رســانی از مولفه های مهم ســامانه ۱۳۷ است، 
افزود: با توجه به رشد جوامع بشری و پیشرفت ارتباطات 
 و اطالعــات، نیاز به مدیریت خاصی اســت تــا بتوان از

 سرمایه های انسانی و اجتماعی بهره کافی را برد.
مدیر منطقــه ۱۰ شــهرداری اصفهان تصریــح کرد: 
 سامانه ۱۳۷ به شناخت مســائل و مشکالت شهروندان 
کمک می کند همچنین یک پل ارتباطی بین شهروندان 

و مسئوالن شهری است.
امامی عنوان کرد: راه اندازی این ســامانه در راســتای 
 ارائه هر چه بیشتر خدمات شهری به شــهروندان بوده 
از این رو تالش خواهیم کرد که هیچ کــدام از انتقادات، 
مسائل، مشکالت و پیشــنهادات مردم در رابطه با حوزه 

مدیریت شهری بدون پاسخ باقی نماند.

 اهدای کارت هديه  به 
تاکسیرانان اصفهانی

سامانه 137 ،پل ارتباطی 
بین شهروندان و مديران

شهرداری شهرداریشهرداری

 هزينه های میلیاردی برای 
نظافت  صرف می شود

ارزش اطالع رسانی خدمات 
از انجام آن کمتر نیست 

معــاون خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان بودجه 
کل شــهرداری اصفهــان را در ســال ۹۴ ، ۲6هــزارو 
۵۰۰میلیاردریال برشــمرد و گفت : ازاین میزان،۵میلیارد 
 و۲۰۰میلیــون ریــال هزینه فضای ســبز و زیباســازی ، 
جمع آوری پسماند ، خدمات و تاسیسات شهری ، بازارهای 

شهرداری و مدیریت بحران شده است.
احمد رضا مصور هزینه ســاالنه جمع آوری پســماند در 
شهر اصفهان را ۳۱۰ میلیارد ریال بیان کرد و افزود:روزانه 
درشــهر۸۸۳تن پســماند تر ،۱۲۲ تن پســماند خشک 
و۸۳۵تن نخاله ســاختمانی جمع آوری می شود که ۸۵۰ 

میلیون ریال در هر روز برای این امورهزینه می شود.
وی ضایعات ســاالنه نان را۱۸۸۲ تن برشمرد و گفت: پس 
از ده ســال، تغییرات اساســی در کارخانه پســماند انجام 
شــد که در یک روش مواد آلی زباله های تــر را جدا کرده 
و با ســوزاندن باقی مانده زباله ها تولید برق می شــود و در 
روش دوم این پسماندها  به بسته های کوچک تبدیل  و در 

کارخانه سیمان به جای سوخت فسیلی استفاده می شود .
معاون خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان، هزینه 
 ســاالنه نظافت شــهر اصفهان رابیش از6۵۰ میلیارد ریال 
بیان کرد و افــزود : روزانه ۴۵ میلیون متر مکعب درشــهر 

نظافت می شود .

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان در حاشیه بازدید 
از مجموعه رسانه ای شــهرداری اصفهان اظهار کرد: تیمی 
متخصص، متعهد، دلســوز و با اشــراف عملیاتــی باال در 
مجموعه روابط عمومی اصفهان دور یکدیگر جمع شــده اند 
که حمایت های مدیریت کالن شهر اصفهان را نیز به همراه 
دارند.رحمت ا... اروجی تصریح کرد: در عرصه خدمت رسانی 
اگر جایگاه و ارزش اطالع رســانی خدمــت، از خود خدمت 
بیشتر نباشد، کمتر نیست.وی  ادامه داد: مقام معظم رهبری 
تاکید فرمودند در ارتباط با خدماتــی که در نظام جمهوری 
اسالمی به مردم می شود در بســیاری از اوقات اطالع رسانی 
خوبی صورت نمی گیرد اما امروز شــاهدیم که فعالیت های 

مدیریت شهری اصفهان به خوبی به اطالع عموم می رسد.
وی تاکید کرد: در گســتره اطالع رسانی خدمات شهرداری، 
این نهاد در بستر موضوع یابی نیز برنامه ریزی دارد به نحوی 
که  نسبت به موضوعات معرفتی شهروندان که سبب ارتقای 
فرهنگ شهرنشــینی و همزیســتی می شــود نیز حساس 
اســت.اروجی گفت: امیدوارم با نگاهی تعاملی نســبت به 
سازمان های دیگر که در امر خدمت رسانی مشغول هستند 
مجموعه رسانه ای شهرداری اصفهان بتواند رسالت تبلیغی 
خود را فراخور مناسبت های مختلف و خدمات گوناگونی که 

مورد نیاز شهروندان است به ظهور و بروز برساند. 

تبلیغات اسالمی

مسئول تعلیم و تربیت سپاه ناحیه امام صادق)ع( اصفهان 
 با اشــاره به برگزاری اردوی تربیتی »بهشــت صالحین«

 اظهار داشــت: این اردوی تربیتی با حضور ۳ هزار نفر برادر 
و ۴ هزار نفــر خواهر از اعضا، مربیان و ســرگروه های نمونه 
حلقه های صالحین ســپاه ناحیه امام صادق)ع( اصفهان با 
هدف تثبیت و ارتباط بیشــتر اعضا با یکدیگر از ۱۰ مرداد 

به مدت یک هفته در اردوگاه شــهید بهشتی شهر ابریشم 
برگزار می شود.

حجت االســالم امین امینیان افــزود: حلقه های صالحین 
با محوریت اهمیت حجــاب و عفاف در این اردو تشــکیل 
می شــود و به دلیل همزمانــی برگزاری ایــن اردو با دهه 
کرامــت، برنامه ای ویــژه ای بــه مناســبت روز دختر در 

سالن های همایش اردوگاه کشــوری شهید بهشتی برگزار 
 می شود.وی با اشــاره به اهداف برگزاری این اردوی تربیتی 
بیان کرد: برگزاری اردوی تربیتی در جذب و رشــد حلقه های 
صالحین نقش موثری دارد به همین دلیل برگزاری اردوهای 
تربیتی از جمله محورهــای برنامه های تربیتــی حلقه های 
صالحین به شمار می رود تا بتوان به اهداف در نظر گرفته شده 
برای حلقه های صالحین که همان تربیت نسل جوان و نوجوان 

جامعه و تربیت کادر انقالب اسالمی است، دست یافت.

مسئول تعلیم و تربیت سپاه امام صادق)ع( اصفهان: 

اردوی تربیتی  بهشت صالحین برگزار می شود
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر: 

 مسئوالن استانی از من سراغی نگرفتند

سمیه  مصور     در المپیک 2008 پکن، برای اولین بار یک 
کوبــل داوری از ایران بــرای قضاوت در 
المپیک انتخاب شدند و محسن کرباسچی 
و مجید کالهدوزان دو داور سرشــناس اصفهانــی در این میدان 
بزرگ رقابت کردند. حاال بعد از هشت سال یک بار دیگر از کوبل 
داوری ایران برای قضاوت در المپیک دعوت شــده اســت اما به 
واسطه خداحافظی کرباسچی از دنیای داوری که چند سال قبل 
رخ داد، این بار مجید کالهــدوزان با علیرضا موســویان در ریو 

حضور پیدا خواهند کرد.
به بهانه حضــور دوباره کالهدوزان در رقابت هــای المپیک، پای 
صحبت های این داور اصفهانی هندبال نشســتیم و شــما را به 

خواندن  این گپ و گفت دعوت  می کنیم.
چه زمانی به برزيل سفر می کنید؟

به دلیل حضور در کالس های مختلفی که از ســوی فدراســیون 
جهانی هندبال برای داوران ترتیب داده شده زودتر از برگزاری 

مراسم افتتاحیه عازم ریو شده  و قرار است امروز بعد از 
ظهر اعزام شویم.

برای قضــاوت در اين رقابت هــا آماده 
شده ايد؟

 از آنجایی که قوانین داوری دستخوش تغییراتی 
شده عمده ترین موضوع در مسیر آماده سازی 
ما به کار گیری این قوانین در مسابقات رسمی 
بود که خوشــبختانه  توانستیم در تورنمنت 
تبریز روی این قوانیــن جدید تمرین کنیم 

و فکر می کنم دیگر مشکلی نداشته باشیم.
باالخره جامعــه ورزش اصفهان متوجه 

حضور شما در رقابت های ريو شد؟ 
هیچ کدام از مســئوالن اســتانی  تاکنون از 
 من ســراغی نگرفته اند در حالــی که آقای 
منــاف هاشــمی در برنامــه ورزش و مردم 
گفت: تمام استانداران و مدیران تربیت بدنی 
اســتان هایی که نفرات اعزامی بــه ریو دارند 
با آنها جلســاتی گذاشــته اند، ولی برای من 
چنین چیزی اتفاق نیفتاده اســت شاید برای 
ورزشکارانی که سهمیه گرفته اند این  جلسات 

را گذاشته باشند.
شما برای دومین بار است که در المپیک 
حضــور می يابید، فکــر می کنید تجربه  

قضاوت اول چقدر به کار شما بیايد؟
استفاده از تجربه های قبلی  حضوردر مسابقات 

درکنار پارامترهای دیگر آماده ســازی در داشتن 
قضاوت بهتر نقش موثری دارد  و من همیشــه ســعی 

کرده ام از این تجربیات بهره بگیرم.
فکر می کنید کوبل داوری شما تا چه مرحله ای باال بیايد؟

پیش بینی کردن در مورد این مســئله ســخت است و نمی توان 
به راحتی درباره آن توضیــح داد، اما همین حضور در بزرگ ترین 
تورنمنت ورزشــی افتخار بزرگی برای جامعه 
داوری ایــران و آســیا محســوب 
کوبــل  کــه  چــرا  می شــود  
 داوری ایــران توانســته جــزو

 15 کوبــل برتر دنیا قــرار بگیرد 
و این در حالی اســت که خیلی 
از تیم هــای مطرح دنیــا که در 
المپیــک حضور دارنــد، داوری 
برای قضــاوت در ایــن رقابت ها 
ندارنــد و ایــن مســئله بــه 

خاطر موفقیت هایی اســت که ما به دلیل حضور در مســابقات 
مهم جهانــی از قبیل داوری بــازی نیمه نهایــی جوانان جهان 
و رده بندی باشــگاه های جهــان   انتخابی المپیک  به دســت 
آوردیــم. در رقابت های المپیــک، 12 تیم برتــر جهان حضور 
دارند و هر بــازی حکم فینال دارد و ان شــاا... ســعی می کنیم 
 بهترین قضاوت را داشــته و نام ایران و همچنین آســیا را پرآوازه 

کنیم.
دوست داشــتید که تیم ملی هندبال کشورمان در اين 

رقابت ها حضور داشت؟
بله، من به عنوان یک ایرانی روی این مســئله تعصــب دارم؛ اما 
 واقعا حضور در این تورنمنت کار ســختی اســت و تالش زیاد و 
برنامه ریزی بلند مدت می خواهد ، تیم ما در این دوره هم عملکرد 
خوبی داشــت و توانســت تا مرحله دوم جلو بیایــد ولی در این 
رقابت ها تنها 12 تیم اجازه حضور دارند که این مسئله تالش فوق 
العاده ای را می طلبد. در مســابقات ریو 2016 حتی تیم اسپانیا 
هم نتوانست سهمیه بگیرد و این نشــان دهنده سخت بودن این 
مسئله است. باید گفت شرکت در بازی های المپیک یک خواسته 
بزرگ، اما شدنی است که با برنامه ریزی صحیح  و کار شبانه روزی 

محقق می شود.
در مورد لباس کاروان ايران که ســر و صدای زيادی برپا 

کرد، چه نظری داريد ؟
من هم این لباس را دریافت کردم که از طراحی آن بسیار متعجب 
شدم؛ همیشه رسم اســت که در لباس کاروان ورزشی نمادی از 
پرچم و یا ســمبل های ملی وجود داشته باشد که در این لباس ها 
مشاهده نمی شــود، اما اخیراکمیته ملی المپیک در تالش است 

تا لباسی با یک طراحی جدید  در اختیار کاروان ایران قرار دهد.
شما هم بايد از اين لباس ها استفاده کنید؟

کمیته ملی المپیک لطف کرد و به ما هم که به عنوان یک  ایرانی 
در این رقابت ها شــرکت می کنیم از این لباس ها داد و من باید در 
اینجا از آقای هاشمی و کمیته کلی المپیک تشکر کنم که  تالش 
کرده اند زمینه بهتر حضور ما در ایــن رقابت ها را فراهم کنند ، در 
جلسه ای که داوران با آقای هاشــمی داشتند رییس کمیته ملی 
المپیک متذکر شــد که ما هرچه برای موفقیت یک ایرانی برای 
حضور در این مسابقات نیاز است آماده می کنیم و لطف کردند و 
رادیوهای F3  که مــا  و داوران فوتبال برای قضاوت به آن احتیاج 

داشتیم در اختیارمان قرار دادند.
فکر می کنید کاروان المپیکی کشورمان چه نتايجی را در 

اين رقابت ها کسب می کند؟
 امیدوارم پرچم کشــورمان بــه دفعات زیــاد در ریو بــه اهتزاز 
 در آید، باید تمام مسائل حاشــیه ای را کنار گذاشت چراکه زمان 
نتیجه گیری فرا رسیده است وثمره تالش چند ساله یک ورزشکار 
و تیم در این بازی ها دیده می شــود و امید است که نتایج المپیک 

لندن تکرارشود.
و صحبت پايانی از داور المپیکی ايران؟

از مســئوالن ورزشــی کشــور می خواهیــم تــا بــه جامعــه 
داوری بهــا بدهنــد چراکــه حضــور داوران در رقابت هــای 
المپیک به راحتــی حاصل نمی شــود و  داوران بایــد عملکرد 
 خیلــی خوبــی داشــته باشــند تــا بــرای قضــاوت انتخاب 

شوند.

گفت وگو با داور المپیکی اصفهان:

 مسئوالن استانی از من سراغی نگرفتند

ريو2016

 جودوکار المپیکی کشــورمان با بیان اینکه بهترین های جهان روی 
تاتامی ریو مبارزه می کنند تاکید کرد که با رسیدن به مدال در المپیک 

در جودو ایران تاریخ ساز خواهد شد.
سعید مالیی درباره آخرین شرایطش برای حضور در مسابقات المپیک 
ریو گفت: تمرینات بســیار خوبی را طی روزها و هفته های منتهی به 
اعزام پشت سر گذاشتیم و با انجام برنامه های سرعتی در آستانه سفر 

به ریو در بهترین شرایط آمادگی جسمانی قرار گرفتیم.  
وی به رقبای خود هم اشاره کرد و گفت: اغلب جودوکارانی که در ریو 
حضور دارند همان حریفانی هســتند که پیش از این در رقابت های 
مختلف با آنها مبارزه کرده و بیشتر آنها را شکست داده ام و اگر بازنده 

بودم با اختالف اندک تاتامی را واگذار کردم. 
 ایــن عضو تیــم ملی جــودو افــزود: میــدان المپیک متفــاوت با 
تورنمنت های قبلی اســت و هر جودوکاری که از شرایط، بیشترین 
 بهره را به سود خود برده و بر جو ســنگین حاکم بر المپیک غلبه کند

 می تواند نتیجه الزم را کسب نماید.
مالیی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه تنها هدفش 
کسب مدال در المپیک است، ادامه داد: چهار سال شبانه روز در حال 
تمرین و مســابقه بودم و تورنمنت های زیادی را برای کســب  مدال 
و ســهمیه المپیک تجربه کردم. اکنون زمان رســیدن به نتیجه ای 
مطلوب است و بدون توجه به نام رقبای خود تنها برای کسب پیروزی 
در هر مبارزه به روی تاتامی می روم و به امید خدا و با دعای خیر مردم 

با رسیدن به مدال، نام خود را در تاریخ جودو ایران ثبت خواهم کرد.
وی به حضور ملک محمدی در تمرینات خود اشــاره کرد و گفت: این 
مربی در سال های گذشــته و زمانی که عضو تیم ملی بود دو دوره در 
المپیک مبارزه کرده و به خوبی با جو رقابت ها آشناست. او در جریان 
تمرینات من را با شرایط مبارزه در المپیک آشنا کرد و تجربیات خود 

را به خوبی منتقل نمود. 

 حنیف عمران زاده که در لیســت مازاد منصوریان قرار گرفت، بعد 
از نخستین شکست اســتقالل در لیگ برتر حمایت و تعصب خود 
 را نسبت به تیم ســابقش نشــان داد. عمران زاده در تیم لیگ یکی 

خونه به خونه به میدان خواهد رفت.

دریافت کننده تیم ملی والیبال روســیه تنها ورزشکاری خواهد 
 بود که ششــمین المپیــک خــود را در ریو تجربه مــی کند و

 مهم تــر از همه اینکه او تا بــه حال 4 مدال از ایــن بازی ها در 
ویترین افتخاراتش دارد.

سرگی تتیوخین دریافت کننده تیم ملی والیبال روسیه یک بار 
دیگر راهی المپیک شد تا برای ششمین بار این رویداد بزرگ را 

تجربه کند.
 این دســت نیافتنی ترین رکوردی اســت که یک ورزشــکار 
رشته گروهی می تواند آن را کســب کند و مهم تر از همه اینکه 
تتیوخین 4 مدال )دو برنز آتن و پکن، یک نقره ســیدنی و یک 

طالی لندن( در ویترین افتخارات خود دارد.
او با درخواســت والدمیر آلکنو یک بار دیگر در سن 41 سالگی 
به تیم ملی بازگشــت و توانســت به روســیه در جــام جهانی 
 و کســب ســهمیه المپیــک در آلمــان کمک بســیار زیادی

 کند.
 او پر مدال ترین والیبالیســت جهان محســوب می شــود و به 
نظر نمی رســد رکورد حضــور در 6 المپیک تا ســال های دور 
 برای ورزشــکاری مخصوصا در رشــته های گروهی به دســت

 بیاید.
روسیه با مشکالت زیادی برای حضور در المپیک ریو مواجه بود 
اما تیم والیبال این کشور مجوز حضور در این مسابقات را گرفت 

تا تتیوخین به این رکورد دست نیافتی برسد.
 روســیه در مرحله گروهی رقابت های والیبال با ایران همگروه 

خواهد بود.

در ريو، تاريخ ساز می شوم

 پست جالب حنیف 
بعد از شکست استقالل

آمار باورنکردنی ترين ورزشکار ريو

ســازمان لیگ برتر با ثبت قرارداد بــا کاپیتان تیم 
ملی و باشــگاه ماشــین ســازی این بازیکن را در 
 حــال حاضر گران تریــن بازیکن لیگ شــانزدهم 
 معرفی کرد.آندرانیک تیموریــان به عنوان یکی از 
پرســروصداترین خریدهای تیم تازه صعود کرده 
ماشین سازی به لیگ برتر قراردادش را در سازمان 
لیگ به ثبت رســاند تا به عنوان گران ترین بازیکن 
حــال حاضر فوتبال باشــگاهی معرفی شــود.این 
بازیکن در هفتــه ابتدایی لیگ برتر نتوانســته بود 
تیمش را مقابل فوالد خوزستان همراهی کند ولی 
با صدور کارت بازی در دیدار با گســترش فوالد در 
دربی حساس تبریز، مشــکلی برای بازی نخواهد 

داشت.
میزان قــرارداد آندرانیک تیموریــان یک میلیارد 
و 500 میلیــون تومان و به مدت یک ســال اعالم 
 شــده  تا به این ترتیب باالتر از ادینیو و حدادی فر 
گران ترین بازیکن لیگ ایران لقب بگیرد. البته این 
برای اولین بار نیست که آندو سنگین ترین قرارداد 

مالی لیگ برتر را امضا می کند چون در اســتقالل 
هم همواره باالترین قرارداد مالی را می بست.

البته معرفی آندو به عنوان گران ترین بازیکن حال 
حاضر فوتبال ایران در حالی انجام شــد که احسان 
حاج صفی خرید پر سرو صدا و جدید سپاهان هنوز 
قراردادش را ثبت نکرده تا مشخص شود مبلغ این 
بازیکن چه میزان اســت.گرچه مجله معتبر کیکر 
آلمان ادعا کرد این بازیکن با قــراردادی به ارزش 
450 هــزار دالر)معــادل یک میلیارد و ششــصد 
میلیون تومان( به سپاهان بازگشته است که بنا بر 
شنیده ها قرارداد او آپشن های زیادی دارد که رقم 

قراردادش را تا 1/8میلیارد تومان هم می رساند.
 با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید با ثبت رسمی 
قــرارداد حاج صفی و ســپاهان در ســازمان لیگ 
برتر کدام بازیکن رکورد قــرارداد مالی حدادی فر 
را شکســته و گران ترین لقب می گیــرد؟ آندو با 
1/5میلیارد یا حاج صفی با قــراردادی باالتر برای 

لیگ شانزدهم.

فینــال مســابقات قهرمانــی بســکتبال جوانان آســیا، 
جــدا از قهرمانی ایــران یــک جذابیت دیگر هم داشــت 
 و آن آشــنایی بــا صــدای جادویــی آیدیــن مقیمــی 

بود.
 پســری که هنگام گــزارش ذهنش مثل یک دیکشــنری 
آنالین عمل می کند و با اســتفاده از انواع و اقسام واژه های 
جالب ، دیدن بسکتبال را حتی برای افرادی که عالقه ای به 
 این رشته ورزشی هم ندارند، تبدیل به یک کار لذت بخش 

می کند. 
آیدیــن هنــگام گــزارش دیــدار ایــران و ژاپن، نشــان 
داد کــه حــاال یــک عــادل فردوســی پــور جدیــد 
شــده  ایــران  در  ورزشــی  گزارشــگری  حــوزه   وارد 

است.
 او آنقدر خاص و ویژه دیدار فینال را گــزارش کرد که یک 
لحظه فکر کردیــم به جای دیدن یک مســابقه ورزشــی 
مشغول دیدن یک فیلم ســینمایی با سناریویی درجه یک 

هستیم.

گران ترين بازيکن لیگ برتر کیست؟!عادل فردوسی پور بسکتبال!

سوال روز

 داستان فروش محصوالت یک باشگاه و به ویژه پیراهن 
بازیکنان، داستان جدیدی نیست اما گویا این قصه را از 

هر زبانی که می شنویم نامکرر است.
خبری که به تازگی در رســانه های انگلیســی منتشر 
شــده می تواند به ابعاد فاجعه ای اشــاره داشته باشد 
که در فوتبال ما برای ســال های ســال است که وجود 
 دارد، اما کســی اهمیتی به آن نمی دهد و شــاید خود

  باشــگاه ها هم کوتاهی می کنند کــه پیگیر مطالبات 
بحق خود نیستند.

باشــگاه لیــگ برتــری منچســتریونایتد در عــرض 
 یک هفتــه ۷6 میلیــون پونــد از بابت فــروش لباس 
»زالتــان ابراهیموویچ« درآمد کســب کرده اســت. 
 این مبلغ به پول رایج مملکت ما معادل اســت با مبلغ

 ۳58 میلیارد تومان.
اکنون می پردازیــم به فوتبال خودمان که باشــگاه ها 
هنوز بر سر مطالبات خودشــان با صدا و سیما به تفاهم 
نرسیده اند. این در حالی است که برای حوزه سودآوری  
فقط حق پخش تلویزیونی نیســت که مــی تواند برای 
باشــگاه ها درآمدزایی داشــته باشــد. فروش البسه و 

محصوالت یک باشگاه هم درآمدزاست.
می توان ناتوانی باشــگاه ها را به گردن صدا و ســیما و 
وزارت ورزش انداخت، اما به راســتی چگونه می توان 
 از نقش خود باشــگاه ها به ســادگی گذشــت؟ تمام 
باشــگاه هــای دنیا فروشــگاه رســمی بــرای عرضه 
محصوالت خود دارند؛ از شال و ســاق گرفته تا لیوان و 

توپ باشگاه و پیراهن بازیکنان.
دو باشــگاه پرطرفدار ما به فکر برند کردن محصوالت 
خود بوده اند؟  که البته بی ثباتــی مدیریتی در این به 
سامان نرسیدن ایده بی تاثیر نیســت. با این حال باید 
اقدامات اساســی در این زمینه صورت پذیرد تا نواقص 
 موجــود برطرف شــود. ایــن دو باشــگاه و البته تمام 
باشگاه های فوتبال ایران باید شــرکت تولیدی خود را 
به ثبت برسانند تا از این طریق برای باشگاه ها درآمدی 

هنگفت حاصل شود.
می شود تا ابد نشســت و گفت دیگران مانع درآمدزایی 
باشگاه ها هستند، اما نمی توان کوتاهی خود باشگاه ها 
را نادیده گرفت. به هر حال ایــن موضوع قابل طراحی 

است و می توان  در خصوص آن پیگیر بود.
زالتان ابراهیموویچ آنقدر برای باشگاه منچستریونایتد 
 درآمدزایــی کرده کــه آنها مــی خواهند بــا پول آن 

»پل پوگبا« را از یوونتوس بخرند.
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

سرخابی ها چه سهمی
 از فروش لباس دارند؟ 

فضای مجازیيادداشت

وین رونی، کاپیتان منچســتریونایتد به تمجید از زالتــان ابراهیموویچ پرداخت 
وگفت که برای فصل پیش رو در کنار زالتان هیجان زده است.

مهاجم افسانه ای در تابســتان از پاری سن ژرمن جدا شــد و به منچستریونایتد 
پیوست. با وجود اینکه زالتان در آستانه ۳5 ســالگی است، همچنان آماده است و 
رونی به تمجید از او پرداخت. او گفت:زالتان یکی از بهترین مهاجمان جهان است و 
شخصیت بزرگی دارد. او واقعا می خواهد برای تیم ما مهم باشد. پس از تمرینات او 
در این رابطه صحبت می کرد که چطور می توانیم بهترین هماهنگی را داشته باشیم 

و می توان حرفه ای گری را در او دید.
 رونی ادامــه داد:حاال فکــر می کنم بازیکنــان حس کنند که منچســتریونایتد 
 قدیم چگونه بود. نــه فقط خرید هــا بلکه بازیکنانــی مثل آنتونی مارســیال و 
مارکوس راشفورد در تیم ما تاثیر بسیاری داشته اند. حاال تیم خیلی خوبی داریم و 

چالش بزرگی پیش روی ما در لیگ برتر است.

کوین گامیرو، خرید جدید اتلتیکومادرید مدعی شــد که این باشــگاه را به 
بارسلونا ترجیح داده است.

بارسا نیز به دنبال جذب مهاجم سابق ســویا بود ولی او روز شنبه با اتلتیکو 
 به توافق رسید و با قراردادی  4 ســاله به این تیم پیوست. او که فصل گذشته

 29 گل به ثمر رسانده بود مدعی شــد که اتلتیکو برای او مناسب تر از بارسا 
است. او گفت:در ذهن من همه چیز واضح اســت. دوست داشتم به اتلتیکو 
بپیوندم و مطمئنم کــه روزهای خوبی پیــش روی من اســت. قراردادی 
چهارساله امضا کردم و به آینده خوش بین هستم. همیشه فشار روی ما وجود 
دارد ولی می تواند خوب باشــد. من فقط بازی خودم را انجام می دهم و سعی 
می کنم گلزنی کنم. دیگو ســیمئونه به من ثابت کرد که از کیفیت های من 
مطلع است و من را در تیمش می خواهد. او می داند که چه کارهایی می توانم 

انجام دهم. فکر می کنم می توانم هر چه سریع تر با تیم هماهنگ شوم.

رونی: زالتان يکی از 
بهترين های جهان است

گامیرو: اتلتیکو را به بارسا 
ترجیح دادم

مسئوالن باشگاه پرسپولیس تصمیم دارند رامین رضاییان را به این تیم 
برگردانند و در حال بسترسازی از طریق شــبکه های مجازی برای این 
امر هســتند. پیام هایی به صورت هماهنگ به صفحه برانکو ســرمربی 
پرسپولیس با موضوع درخواست برای بازگشــت رامین رضاییان ارسال 
شده و در شبکه های دیگر هم اعضای این باشگاه زمینه را برای بازگشت 

این بازیکن فراهم می کنند.
قرار اســت پس از اینکــه رضاییــان از ترکیه بــه ایران بازگشــت به 
 باشــگاه برود و تکلیفش را مشــخص کند. ضمن اینکه خبر می رســد 
 رامین رضاییان یک پیشــنهاد هم از روســیه دریافت کرده و سرمربی

 ذوب آهن هم برای جذب او ابراز تمایل کرده است. با این وجود در صورت 
تمایل رضاییان به پیوستن به تیم روسی، پرسپولیسی ها همان طور که 

از انتقال او به ریزه اسپور شکایت کردند بار دیگر از او شاکی خواهند شد. 

زمینه سازی باشگاه برای بازگشت رضايیان به پرسپولیس رفتن دنبال بازيکن سپاهان، سراب بودمنصوريان رکورد زد

حاشیه روزقاب روز

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن با بیان اینکه تنهــا در یک صورت 
 رامیــن رضاییان بــه عضویت این تیــم در خواهد آمــد، گفت: 
یحیی گل محمدی »پریرا« را می خواست ولی رفتن دنبال بازیکن 

سپاهان مثل سراب بود.
 سعید آذری افزود: من نه از مسائل فنی سر در می آورم و نه قصد 
دخالــت در کار کادر فنی را دارم. یحیی هنــوز فرصت دارد تا در 
پست هایی که می خواهد بازیکن جذب کند. با گل محمدی هم 
هیچ اختالفی ندارم، وظیفه مدیر عامل تشخیص مشکالت فنی 
نیست. اینها وظیفه یحیی و دستیارانش است. او عقیده دارد روی 
فیلم بازیکن جذب نمــی کنند. برای همین یک ســفر به برزیل 
داشت، ولی آنجا هم بازیکنی را نپسندید، به هر حال او باید برای 

جذب بازیکن راهکار داشته باشد.

 روز قرعه کشــی لیگ برتر، اســتقاللی ها فکرش را هم نمی کردند
 دو بازی ابتدایی با نفت تازه شــکل گرفته و اســتقالل خوزستان 

تضعیف شده، تا این حد برای آنها دردسرساز شود. 
اســتقالل بازی اول با نفت مســاوی کرد و بازی دوم به اســتقالل 
خوزســتان باخت و حاال، صاحب یک رکورد عجیب شده است. به 
 جز دوره اول لیگ، استقالل در هیچ دوره ای لیگ را با یک امتیاز از

 دو بازی آغاز نکرده بود.در دو فصل گذشته، آمار تیم های مظلومی و 
قلعه نویی از دو هفته ابتدایی لیگ برتر 6 امتیاز کامل بود.

 دو فصل قبل از آن هم استقالل لیگ را با یک برد و یک باخت آغاز 
کرد. حاال منصوریان، همه این رکوردها را پشت سر گذاشته و با یک 
امتیاز از دو بازی، بدترین شروع اســتقالل در 15 سال اخیر را رقم 

زده است.
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روان شناسی شخصیت 

داستان کوتاهحکایت ها

پیشنهاد سردبیر: 
پشتکار؛ راهی برای عبور از ناتوانی ها

با دوستان بساز و بر دشمنان بتاز.
 تو اول بگو با کیان دوستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی.

 دوست و مگس هردو در تابستان ظاهر می شوند.
با دوستان مروت، با دشمنان مدارا.

 دوستی خاله خرسه.
هرچه از دوست مي رسد، نیكوست.

دوستان وفادار بهتراز خویشند.
 هنگام نیاز، دوستان واقعی شناخته می شوند.

آن کس کــه در هرجا دوســتانی دارد، همه جا را دوست داشــتنی 
می یابد.

 با دوست چو بد کنی، شود دشمن تو.
 دوســت آن باشــد که گیرد دست دوســت، در پریشــان حالی و 

درماندگی.
  به عالمی نفروشیم مویی ازسر دوست.

  وقتــی از اخــاق یک فــرد ســر در نمــی آوری، به دوســتانش 
نگاه کن.

 دوست، ما را و همه نعمت فردوس، شما را.
  دشمن دانا به ازنادان دوست.

چون کوی دوست هست، به صحرا چه حاجت است.
 دوستان را دل نوازي کن که جانبازي کنند.

 دوستی وصله شده  به ندرت به کیفیت سابق باز می گردد.

باشد ولی نگفتی این حرف آخرت بود
من باخبر نبودم ازآنچه در سرت بود

باور نكردم اما،گفتی مرا ندیدی!
یا من شكسته بودم یا عین باورت بود

یک شب رسیدی از راه دست مرا فشردی
چیزی شبیه خنجر در دست دیگرت بود

در دست های من بود یک عمر دست هایت
دستی که رنگ خون داشت دستی که خنجرت بود

من مثل سایه ای از آیینه ات گذشتم
زخمم زدی نگفتی شاید برادرت بود

از پشت کوهم اما فهمیده ام همین قدر
یا از تو بد نگفتم،یا در برابرت بود

من سوختم تو ماندی باور نكردی از من
خاکستری که دیدی دیدار آخرت بود…

***
می خواهمت،می دانی اما باورت نیست
فكری به جز نامهربانی در سرت نیست

دیگر شدی هر چند ، اما من همانم
آری همان شوری که در سر دیگرت نیست

من دوستت دارم تمام حرفم این است
حرفی که عمری گفتم اما باورت نیست

من آسمانی بی کران ، روحی بلندم
باور کن این کوتاهی از بال وپرت نیست

ای کاش درآغاز با من گفته بودی
وقتی توان آمدن تا آخرت … نیست !

ناصر فیضدوست و دوستی
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آیا می دانید

 - آیا مــی دانید یک تكه اســتخوان بــه ابعاد یک قوطــی کبریت
 می تواند وزنی معادل 9 تن را تحمل کند.

- آیا می دانید اولین پمپ بنزین در سال 1895 میادی در فرانسه 
افتتاح شد.

- آیا می دانید یک نوع درخت کاج توســط ســاقه هایش می تواند 
روزانه 300 گالن آب را باال  ببرد.

- آیا می دانید نام قدیمی ژاپن، دنی پالگو بود.
- آیا می دانیــد میانگین قد یا ارتفــاع قامت 25 درصــد از آقایان 

انگلیسی بیش از 180 سانتی متر است.
- آیا می دانید پیكاسو نقاش اسپانیایی سال 1970 م تابلوی معروف 

زنان جوان اویگنون را نقاشی کرد.
 - آیا می دانید در مدت 24 ســاعت قلب، 15 ســاعت اســتراحت 

می کند.
- آیا می دانید فقط 10 ثانیه الزم است که یک گلبول قرمز بتواند از 

قلب به مغز برسد.
-آیا می دانید طاسی از خانواده مادری به ارث می رسد نه از خانواده 

پدری.

قانون زندگی

قانون یکم: به شــما جســمی داده می شود. چه جســمتان را دوست 
داشته یا از آن متنفر باشــید، باید بدانید که در طول زندگی در دنیای 

خاکی با شماست.
 قانون دوم: در مدرسه ای غیر رســمی و تمام وقت نام نویسی کرده اید 
که »زندگی« نام دارد. در این مدرسه هر روز فرصت یادگیری دروس را 
دارید. چه این درس ها را دوســت داشته باشــید چه از آن بدتان بیاید، 
پس بهتر است به عنوان بخشــی از برنامه آموزشی، برایشان طرح ریزی 

کنید.
 قانون سوم: اشــتباه وجود ندارد. رشــد فرآینــد آزمایش است، یک 
سلسله دادرسی، خطا و پیروزی های گهگاهی، آزمایش های ناکام نیز به 

همان اندازه آزمایش های موفق بخشی از فرآیند رشد هستند.
قانون چهارم: درس آنقدر تكرار می شــود تا آموخته شود. درس ها در 
اشكال مختلف آنقدر تكرار می شوند، تا آنها را بیاموزید. وقتی آموختید 
می توانیــد درس بعدی را شــروع کنیــد، بنابراین بهتر اســت زودتر 

درس هایتان را بیاموزید.
قانون پنجم: آموختن پایان ندارد. هیچ بخشــی از زندگی نیســت که 

در آن درسی نباشد. اگر زنده هستید درس هایتان را نیز باید بیاموزید.
 قانون ششــم: قضاوت نكنید، غیبــت نكنید، ادعا نكنید،ســرزنش 
نكنید،تحقیرو مســخره نكنید، وگرنه سرتان می آید. خداوند شما را در 

همان شرایط قرار می دهد تا ببیند شما چكار می کنید.
  قانون هفتــم: دیگران فقــط آینــه شــما هســتند. نمی توانید از 
 چیــزی در دیگــران خوشــتان بیاید یــا بدتــان بیاید، مگــر آنكه 
منعكس کننده چیزی باشــد که درباره خودتان می پســندید یا از آن 

بدتان می آید.
 قانون هشــتم: انتخاب چگونه زندگی کردن با شماست. همه ابزار و 
منابع مورد نیاز را در اختیار دارید، اینكه با آنها چه می کنید، بســتگی 

به خودتان دارد.
 قانون نهم: جواب هایتان در وجود خودتان اســت. تنها کاری که باید 

بكنید این است که نگاه کنید، گوش بدهید و اعتماد کنید.
 قانون دهم : خیرخواه همه باشید تا به شما نیز خیر برسد.

یک دانش آمــوز دبســتانی کــه در درس خواندن نســبت به 
همكاســی هایش بیشــترین تاش را می کرد، همیشه از این 
متعجب بود که برخاف تاش هایش در امتحانات بهترین نمره 

را کسب نمی کند.
او روزی از مادرش پرســید: مامان، به نظر تو من احمقم؟ من که 
همیشــه با دقت به درس معلم گوش می کنم، چرا همیشــه از 

دوستانم عقب هستم؟
مادر احساس می کرد که مدرســه احترام کافی به غرور پسرش 

نمی گذارد، اما نمی دانست که چگونه به او جواب بدهد.
در امتحان بعدی هم که پسر فكر می کرد در کل مدرسه شاگرد 
اول می شــود، جایی بهتر از رتبه هفتادم نگرفت. وقتی به خانه 

رســید، دوباره همان سوال را از مادرش پرســید. مادرش خیلی 
دوست داشــت که به او جواب بدهد، بهره هوشــی هر کسی با 
دیگران متفاوت اســت و شاید کســی که شــاگرد اول شده، از 
 همه همكاسی هایش باهوش تر اســت. اما دلش نیامد که این 

حرف ها را به او بگوید.
ذهن مادر همیشه مشــغول این بود که چگونه به سوال پسرش 
جواب بدهد. والدین معموال عادت دارند که بچه هایشــان را در 
چنین وضعیت هایی شماتت کنند و مثا بگویند »برای اینكه تو 
خیلی بازیگوش هستی! برای اینكه اصا تاش نمی کنی!« اما او 
می دانست برخاف  اینكه پسرش چندان باهوش نیست و حتی 
 شــاید کمی کندذهن است، با این حال پشــتكار زیادی دارد. او

  نمی خواســت مثل والدین دیگر به پســرش جواب بدهد. زیرا 
 می دید که پســرش با چه مشــقتی درس مــی خواند و تاش 

می کند. 
می خواست جواب بهتر و کامل تری برای سوال پسرش پیدا کند.

تا اینكه وقتی پسر از مقطع راهنمایی فارغ التحصیل شد،با اینكه 
زحمت کمتری نسبت به گذشته کشیده بود، نتایج بهتری کسب 
کرد. البته پیشرفت جهشــی نكرده بود، اما نســبت به گذشته 
خوش بین تر شده بود.مادرش برای تشویق، او را به کنار دریا برد. 

او در آنجا جواب پسرش را داد.
وقتی روی شن های ساحل نشســته بودند، به پسرش گفت: به 
پرنده هایی که در ساحل هستند، نگاه کن. وقتی موج به ساحل 
 می کوبد، گنجشــک ها به ســرعت پرواز می کنند و به آسمان 
می روند. مرغان دریایی چاالک نیســتند و آغاز پرواز برایشــان 
سخت اســت. اما در نهایت مرغان دریایی هستند که توان پرواز 

و گذر از دریاها را دارند.
چند ســال از آن زمان گذشــت. پســر با کارنامه ای خوب وارد 

بهترین دانشگاه شد.
در تعطیات زمستانی، وقتی به شهر خودش برگشته بود، مدرسه 
ســابقش از او دعوت کرد که برای دانش آموزان سخنرانی کند و 
تجربه هایش را با آنان در میان بگذارد. او خاطره کنار دریا و جواب 
مادر به سوالش را تعریف کرد. مادرهای دانش آموزان که در کنار 
آنها به حرف های او گوش می کردند و همین طور مادر خودش از 

شنیدن خاطره اش متاثر شدند و به گریه افتادند.
یک مثل چینی می گوید »کســی که پشــتكار دارد، می تواند 
ناتوانــی هایش را جبران کند«. کشــاورز هر چه بیشــتر زمین 
را شــخم بزند و علف های هرز را وجین کند، محصول بیشتری 

برداشت می کند.
 نابغه نبودن مسئله ای نیســت. اگر انسان تاش بیشتری بكند و 
هر روز در کارش مقدار کمی پیشــرفت کند، ســرانجام روزی را 

خواهد دید که همچون مرغان دریایی از دریاها عبور می کند.

پشتکار؛ راهی برای عبور از ناتوانی ها

  6-دست خط تند و شتاب زده: احتماال افرادی کم حوصله 
هستند و از اتاف وقت خسته می شوند و از نظر خلق و خو بسیار 
لحظه ای هستند. ســریع درک می کنند و در نشان دادن رفتار و 
احساساتشان چندان پایدار نیســتند و اغلب  به دلیل شتابزدگی 

در تصمیم گیری دچار لغزش و خطا می شوند. 
7- دست خط ســاده و خیلی ابتدایی: این افراد در روابط با 
دیگران ترجیحــا واقع گرا و با تدبیر هســتند و نمی توانند قبول 
کنند که گاهی باید با دیگران کنار بیایند و بــه آنها توجه کنند. 
 اطرافیان به نــدرت از آنچــه درون آنها می گــذرد آگاهی پیدا 

می کنند. 
8- دســت خطی زیبا و پر رنگ و لعاب: ایــن امكان وجود 

دارد که گاهی این افراد به شــدت رســمی برخــورد کنند و یا 
خیلی مفصل و با عاقه درباره مســائل دلخواهشان حرف بزنند. 
این احتمال نیز وجود دارد که در تمایاتشــان پر توقع و رویایی 

باشند. 
 9- دســت خط ریز و بســیار کوچک: احتماال ایــن افراد 
توانایی های خود را دســت کم می گیرند و خودشــان را از آنچه 
واقعا هســتند کمتر ارزیابی می کنند. ممكن اســت گاهی تنگ 

نظر و خرده گیر نیز باشند. 
10- دست خط درشــت: این احتمال وجود دارد که این افراد 
 خودشــان را زیادی بزرگ و مهم جلــوه داده و گاهی بســیار با

 اعتماد به نفس از موضوع خود دفاع کنند. 

روح خود را آزاد کنید. آنها که از اعتماد به نفس سرشــارند، 
روحی بزرگ و غنی و آزاد دارند. یكی از مهم ترین چیزهایی 
که وابستگی ذهنی و عاطفی ایجاد می کند و مانع غنی شدن 
و آزادی روح می شــود، نبخشــیدن دیگران است. آنها که 
نفرتی از کسی به دل دارند یا خود را نبخشیده اند و یا خاطره 
 تلخــی را از ذهن خود دور نمــی کنند، روح خود را اســیر 
کرده اند. هر کســی را که به هر شكلی به شــما بدی کرده، 
ببخشــید. به جای اینكه با کینه، به آزار روح خود مشغول 
شوید و نهال اعتماد به نفس خود را بخشكانید، او را ببخشید 
و رها کنید و حتی درحق او دعای خیر و طلب هدایت نمایید 

تا روح شما بزرگ و غنی شود. 

 انســان های صادق بــه صداقت حرف هیچ کس شــک 
نمی کنند و حرف همه را باور دارند،  انســان های دروغگو 
تقریبا حرف هیچ کس را باور ندارنــد و معتقدند که همه 

دروغ می گویند.
 انســان های امیــدوار همــواره در حال امیــدوار کردن 

دیگرانند،  انسان های نا امید همیشه آیه یأس می خوانند.
انسان های حسود همیشــه فكر می کنند که همه به آنها 

حسادت می کنند.
انســان های حیله گر معتقدند که همه مشــغول توطئه 

هستند،  انسان های شریف همه را شرافتمند می دانند.
 انسان های بزرگوار بیشترین کامشان، تشكر از دیگران 

است.
دو سطل یكدیگر را در ته چاهی ماقات می کنند.

یكی از آنها بســیار عبوس و پژمرده دل و دیگری شادمان 
بود، به همین خاطر ســطل دوم برای ابراز همدردی از او 
پرســید: »ببینم چته،چــرا ناراحتی؟« ســطل عبوس و 
دلگیر پاسخ می دهد: »آنقدر من را ته چاه انداختند و باال 

کشیدند که دیگر خسته شده ام.
می دونی پر بودن اصا برایم مهم نیست،همیشه خالی به 

اینجا بر می گردم.«
سطل دومی خنده اش می گیرد و خنده کنان می گوید:

»تو چرا این طوری فكر می کنی؟
من همیشه خالی اینجا می آیم و پر بر می گردم.

 مطمئن هســتم اگر تو هم مثــل من فكر مــی کردی، 
می توانستی شادتر زندگی کنی!«

در دنیا هیــچ چیز به خــودی خود دارای معنا نیســت؛ 
احساسات، رفتارها و واکنش های ما نسبت به هر چیزی

بستگی به نحوه ادراک و تصور ما از آن چیز دارد.

همه را ببخشید

اعتماد به نفس

تلنگر

زن زیبایی به عقد مرد زاهد و مومنی در آمد.
مرد بســیار قانع بود و زن تحمل این همه ســاده زیســتی را 

نداشت.
روزی تاب و توان زن به ســر رســید و با عصبانیت رو به مرد 

گفت:
حاال که به خواســته های من توجه نمی کنی، خود به کوچه و 
برزن می روم تا همگان بدانند که تو چه زنی داری و چگونه به 

او بی توجهی می کنی، من زر و زیور می خواهم!
 مرد در خانه را باز کــرد و روبه زن می گوید بــرو هر جا دلت 

می خواهد!
زن با نا باوری از خانه خارج شد، زیبا و زیبنده!

غروب به خانه آمد .
مرد خندان گفت:

خب…! شــهر چه طور بود؟ رفتی؟ گشتی؟ چه سود که هیچ 
مردی تو را نگاه نكرد .

زن متعجب گفت: تو از کجا می دانی؟
مرد جواب داد:  و نیــز می دانم در کوچه پســرکی چادرت را 

کشید!
زن باز هم متعجب گفت :  مگر مرا تعقیب کرده بودی؟

مرد به چشــمان زن نگاه کرد و گفت:  تمام عمر سعی بر این 
داشــتم تا به ناموس مردم نگاه نیاندازم، مگر یــک بار که در 

کودکی چادر زنی را کشیدم!

صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندر 
افتاد.

طاقت حفظ آن نداشت ماهی بر او غالب 
آمد و دام از دستش در ربود و برفت.

دیگر صیادان دریغ خوردند و مامتش 
کردند که چنین صیدی در دامت افتاد 

و ندانستی نگاه داشتن.
گفت: ای برادران چه توان کردن؟

مرا روزی نبود و ماهی را همچنان روزی 
مانده بود. صیــاد بــی روزی در دجله 

نگیرد و ماهی بی اجل بر خشک نمیرد.

 پدری بــا دو فرزند کوچكش مشــغول
قدم زدن در پیاده رو بود.

پسر بزرگ تر پرســید: پدر جان ما چرا 
اتومبیل نداریم؟

پدر گفت : من یــک پدر زن ثروتمند پیر 
دارم، اگر او فوت کنــد، ثروتش به مادر 
زن من خواهد رســید، پس از آنكه مادر 
زنم هم مرد، ثروت او به ما رســیده و من 
می توانم که یک ماشــین برای خودمان 

بخرم.
 پسر کوچک ، پس از شنیدن حرف پدر 

گفت: پدر جان، من پهلوی شما خواهم 
نشست.

 پســر بزرگ تر با ناراحتی جــواب داد : 
 تو  باید عقب بنشــینی، جای من در جلو 

می باشد.
دو برادر ناگهان شــروع به دعوا و کتک 

زدن همدیگر کردند.
پدر که خیلی عصبانی شــده بود، گفت: 

بیایید پایین، بچه های بی تربیت.
تقصیر من است که شما را سوار ماشین 

کرده ام.

آرزوی پر ماجراصیاد ضعیف و ماهی قویمرد مومنی که زن زیبا و ناسازگار داشت

شخصیت شناسی و نوع دست خط )2(
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اخبار

ماموران یک مرد۶۰ ســاله را به جرم ازدواج با دختربچه ای ۶ ســاله 
 دســتگیر کرده اند. این مرد مدعی اســت کــه والدین دختــر او را
هبه کرده اند؛ درحالی که والدین گفته اند دخترشان ربوده شده است.

به نقل از دویچه وله، ماموران پلیس افغانستان، روز جمعه )۲۹ ژوئیه 
برابر ۸ مرداد( مردی روحانی را به جرم ازدواج با دختربچه ای ۶ ساله 

دستگیر کردند.
محمد کریم که ۶۰ سال سن دارد و در استان »غور« دستگیر شده، 
مدعی است که والدین دختر او را »هبه«کرده اند؛ اما والدین دختر که 
در اســتان هرات، در نزدیکی مرز ایران سکونت دارند، از شنیدن این 
خبر حیرت کرده و گفته اند که دخترشان ربوده شده است. معصومه 
انوری، رییس دفتر امور زنان در اســتان غور می گوید: »دختر حرف 
نمی زند و تنها مدام تکرار می کند: من از این مرد می ترسم.« به گفته 
 مقامات، این دختر هم اکنون در یک خانه امن زنان در اســتان غور

اقامت دارد و پدر و مادرش برای بردن او به راه افتاده اند. 

 دبیر ستاد ســاماندهی سواحل و تفرجگاه های ســاحلی گیالن، از
غرق شدن یک دختر 1۰ ساله در آب های ساحلی شهرستان آستانه 

اشرفیه، در منطقه دستک واقع در شرق استان خبر داد.
یونس رنجکش افزود: این دختر 1۰ ســاله، بومی همان منطقه بود 
 که عصر روز شنبه در منطقه خطرآفرین شــنا می کرده و به دلیل

آشنا نبودن با فنون شنا، غرق شده است.
وی با بیان اینکه شــمار غرق شــدگان گیالن از ابتدای خردادماه 
تاکنون به 1۲ نفر رسید، اظهار کرد: از ابتدای امسال تا زمان حاضر، 
 افزون بر 3۰۰ نفر، توسط منجیان غریق در آب های ساحلی استان

نجات داده شده اند.
وی غرق شدگان در آب های ساحلی اســتان را در شهرستان های 
انزلی، رودسر و آستانه اشرفیه عنوان و تصریح کرد: تعداد غرق شدگان 

امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تغییری نداشته است.
 دبیر ستاد ســاماندهی ســواحل و تفرجگاه های ســاحلی گیالن

 یادآور شــد: هرچند که امســال دیدگاه بهتری نسبت به هشدارها 
وجود دارد، اما متاســفانه نیازمند نهادینه شــدن و فراگیرتر شدن 

فرهنگ توصیه پذیری در جامعه هستیم.
 وی اضافــه کــرد: زمانــی کــه مســئول، کارشــناس و مراقبی،
 هشــداری می دهد، فواید پذیرش آن هشــدار و عمــل کردن به

توصیه ها به خودمان برمی گردد؛ چراکه آنها آگاهی هایی دارند که 
ممکن است ما  نداشته باشیم.

بیمار کتک خورده از پزشــک، در یکی از بیمارســتان های شهرستان 
آستارا بستری است. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
با تایید خبر کتک خوردن پیرمرد آســتارایی گفت: پیرمرد آستارایی 
به دلیل بیماری گوارشی به پزشــک متخصص مراجعه کرد که از سوی 

پزشک مربوطه مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
ماجرا از این قرار اســت که این پیرمرد که به دلیل بیماری گوارشــی، 
 برای ســونوگرافی به مطب این پزشــک مراجعه کرده بود، درخصوص

نوبت دهی، ابتدا با منشــی به صورت لفظی درگیر شــده و پس از ورود 
به داخل اتاق معاینه، از سوی پزشــک مورد ضرب و شتم قرار گرفت و 
از ناحیه صورت زخمی شــد. فردین محرابیان افزود: حال عمومی رضا 

گلستانی خوب است.
وی گفت: چند نفر از مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی گیالن، امروز برای 

بررسی موضوع راهی آستارا شدند.

مدیر پایگاه طاق بستان گفت: آتش ســوزی در جنب هتل جمشید، 
هیچ آسیبی به مجموعه تاریخی طاق بستان نزده است.

 علیرضا مــرادی بیســتونی، مدیر پایــگاه طاق بســتان گفت: طی
یکی دو هفته اخیر، شــاهد چندین مورد وقوع آتش سوزی در اطراف 
مجموعــه تاریخی فرهنگی طاق بســتان بوده ایم که خوشــبختانه 

هیچکدام از آنها آسیبی به آثار نرسانده است.
وی ادامه داد: عصر روز گذشته شاهد آتش سوزی باغ های اطراف هتل 
جمشید و مقابل درب ورودی مجموعه طاق بستان بودیم که با حضور 

به موقع نیروهای آتش نشان، در مدت کوتاهی خاموش شد.
 همچنیــن مدیرعامل آتش نشــانی کرمانشــاه دراین بــاره گفت:

بی احتیاطی رهگذران علت این آتش سوزی بوده است.
حجت ا... جهانبخشــی اظهار کرد: این حریــق در نزدیکی محوطه 
تاریخی طاق بستان و درختان پشت هتل جمشید رخ داد که با تالش 
آتش نشانان خاموش شــد. وی گفت: نیروهای آتش نشانی سریعا در 
محل حاضر شــده و ظرف مدت یک و نیم ســاعت توانستند آتش را 

مهار کنند.

رســانه ها خبر دادند کــه در پی وقــوع دو فقره تیراندازی در شــهر 
»آستین«، مرکز ایالت تگزاس، دست کم یک نفر کشته و چهار تا شش 
 نفر دیگر نیز مجروح شــدند. این تیراندازی ها در مرکز شــهر آستین

رخ داد و علت و انگیزه آنها هنوز نامشخص است.
تنها قربانی ایــن تیراندازی ها، زنی حدودا 3۰ ســاله اســت.پلیس 
 آســتین از مردم خواســته تا در خانه بمانند و از حضور در مرکز شهر

خودداری کنند. پلیس همچنین تایید کرده اســت که ماموران در دو 
محلی که تیرانــدازی رخ داد، حضور دارند. هنــوز خبری درخصوص 

سرنوشت فرد یا افراد تیرانداز و انگیزه آنان منتشر نشده است.

دستگیری مرد افغان، به خاطر 
ازدواج با دختر ۶ ساله

غرق شدن دختر 10 ساله در آب های 
ساحلی آستانه اشرفیه

پیر مرد آستارایی، از پزشک 
متخصص کتک خورد

آتش سوزی درنزدیکی هتل جمشید

تیراندازی در تگزاس آمریکا
یک کشته بر جای گذاشت

قاتالن جوانی که در یک درگیری منجر به جنایت توســط اراذل و 
اوباش یاکوزا در کشور ژاپن کشته شده بود، با پیگیری های پلیس و 

شکایت برادر مقتول در ایران دستگیر شدند.
روز آخر ماه آذر سال گذشته، فردی با مراجعه به دادسرای جنایی 
تهران در خصوص قتل برادرش، عنوان کرد که برادرش به نام میالد 
در کشور ژاپن به قتل رسیده است. شاکی پرونده پس از حضور در 

اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در اظهاراتش به کارآگاهان 
گفت: »برادرم به نام »میالد« که ۲7 سال داشت، مدت شش سال 
بود که به کشور ژاپن رفته و اقامت آن کشور را داشت و هر از چند 
گاهی با ما تماس می گرفت؛ تا اینکه ســاعت 11 شــب بیست و 
هشت آذر ماه، یکی از دوســتان برادرم با من تماس گرفت و گفت: 
برادرت ) میالد ( طی یک درگیری به شدت مورد ضرب و جرح قرار 

گرفته و پس از انتقال به بیمارستان فوت کرده است. گویا گزارش 
کامل صحنه قتل برادرم، در اخبار و تلویزیون آن کشور )ژاپن( نیز 
پخش شده است.« با آغاز رسیدگی به پرونده، هماهنگی های الزم 
ازطریق پلیس بین الملل و وزارت امور خارجه انجام و جسد مقتول 
به ایران منتقل و به خانواده اش تحویل داده شد. همزمان با انتقال 
جسد مقتول به تهران و برابر اعالم پلیس ژاپن به وزارت امور خارجه 
و پلیس بین الملل، مشخص شــد که مقتول در درگیری با اراذل و 
اوباش موســوم به »یاکوزا« و بر اثر جراحات شدید ناشی از ضربات 
متعدد شمشیر، به قتل رســیده است. در ادامه تحقیقات مشخص 
شــد که مقتول همراه تعدادی از اتباع ســایر کشورها و همچنین 
دو تن از اتباع ایرانی، در زمینه خریــد و فروش مواد مخدر فعالیت 
داشته و در این خصوص با گروه دیگری از فروشندگان مواد مخدر، 
دچار اختــالف و درگیری بوده اســت. در ادامــه پیگیری پرونده 
 از ســوی پلیس بین الملل در کشــور ژاپن، چهار عامل جنایت به

نام های رسول )31 ساله(، حسین )3۰ ســاله(، مجید )3۲ ساله( 
و وحید )31 ساله( شناســایی و تحت تعقیب قضایی–پلیسی قرار 
گرفتند که نهایتا دو تن از متهمان به نام های وحید و مجید، توسط 
پلیس کشور ژاپن دستگیر شدند. در ادامه اقدامات پلیسی جهت 
دســتگیری دو متهم دیگر پرونده، از ســوی پلیس ژاپن به پلیس 
بین الملل اعالم شــد که دو متهم دیگر پرونده به نام های رسول و 
حسین، تنها پس از گذشت چند ساعت از ارتکاب جنایت، از کشور 
ژاپن خارج شده و رسول به ایران و حسین به کشور ایتالیا متواری 
شــده اند. با توجه به فراری بــودن یکی از متهمان )حســین( به 
کشور ایتالیا، هماهنگی های الزم ازطریق پلیس بین الملل انجام 
و سومین متهم پرونده نیز در کشــور ایتالیا دستگیر شد. آخرین 

متهم پرونده به نام رســول نیز که پس از ورود غیرقانونی به ایران، 
زندگی مخفیانه ای را آغاز کرده بــود، در آخرین مخفیگاهش در 
شهرستان تنکابن، شناسایی و روز پنجشنبه هفته گذشته دستگیر 
و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد. رسول پس از 
انتقال به اداره دهم ویژه قتل، به مشــارکت در قتل مقتول اعتراف 
کرد و گفت: من مدت 11 سال اســت که در زمینه خرید و فروش 
مواد مخدر در کشور ژاپن فعالیت دارم؛ تا اینکه من و شریک هایم 
جهت گسترش فعالیت خود، اقدام به خرید یک خط تلفن گوشی 
تلفن همراه از مقتول به مبلغ 4 میلیارد تومان کردیم که خریداران 
مواد مخدر، برای خرید مواد با آن تماس گرفتند. پس از گذشــت 
مدت کوتاهی، متوجه کم شــدن تعداد تماس های گوشی )تعداد 
خریداران موادمخدر( شــدیم که با پیگیری موضوع، مشخص شد 
مقتول با تعــدادی از خریداران تماس گرفته و شــماره جدیدش 
را به آنها داده و این خریداران نیز دیگر برای خرید مواد با شــماره 
خریداری شده توسط من و شــریک هایم تماس نمی گرفتند. در 
چندین نوبت به مقتول اخطار دادیم که از این کار دست بردارد یا 

پول خط را بازپس دهد؛ اما او زیر بار نمی رفت.
رسول درخصوص روز جنایت نیز به کارآگاهان گفت: به بهانه خرید 
مواد، از طریق تعــدادی از خریداران مواد با مقتــول قرار مالقات 
گذاشتیم؛ زمانی که مقتول بر ســر قرار حاضر و با ما رو به رو شد، 
به ســرعت اقدام به فرار کرد و ما نیز با دو دســتگاه خودرو سواری 
به تعقیب او پرداختیم. با ایجاد تصادف عمدی، ماشــین میالد را 
از جاده اصلی خارج کردیم و او مجبور به توقف در حاشــیه خاکی 
جاده شــد. قبل از آنکه میالد موفق به پیاده شدن از ماشین شود، 
 من و شــریک هایم )ســه متهم دیگر پرونده( به ســمت ماشین

حمله ور شــدیم که میالد به سمت ما شمشــیر و اسلحه کمری 
کشید. با شمشــیر، ضربه ای به دســت میالد زدیم که باعث شد 
اسلحه از دســتش جدا شــود؛ نهایتا طی یک درگیری، هر کدام 
از ما چهار نفر، با ضربات متعدد شمشــیر و چوب، به سمت میالد 
 حمله ور شــده و پس از ارتــکاب جنایت، هر چهار نفــر از محل

متواری شدیم.
تحقیقات پلیس در این باره ادامه دارد...

گاهی اوقات اتفاقاتــی در دنیای اطرافمــان رخ می دهد که 
شاید نتوانیم به راحتی از کنارشان بگذریم.

دو همکالســی که یکی از آنها به سرطان استخوان مبتال و در 
بخش آی سی یو بستری بود، در بیمارستان با یکدیگر ازدواج 
کردند. »سوییفت مایر« و »اَبی رایکر« هر دو 1۸ سال دارند. 
آنها دو سال آخر دبیرستان را با هم همکالس بودند و به تازگی 
فارغ التحصیل شده اند. مدتی پیش سوییفت متوجه بیماری 
سرطان اســتخوان خود شــده و به  ناچار برای انجام مراحل 
درمان در بیمارستان بستری شــد.آنها از دوران دبیرستان به 
هم عالقه داشــتند؛ تا اینکه این بیماری برای سوییفت پیش 
آمد. اَبی در دوران درمان مرتب به ســوییفت ســر می زد و به 
عیادتش می رفت؛ تا اینکه سوییفت از او خواستگاری کرد و به 
وی پیشنهاد ازدواج داد.آنها تصمیم گرفتند به خاطر شرایط 
سوییفت، مراسم ازدواجشــان را در بیمارستان برگزار کنند؛ 
برای همین کارکنان بیمارســتان، اتاق ســوییفت را تزیین 
کردند. آنها حتی برای دوستانشان کارت دعوت فرستادند؛ اما 
از آنها خواستند که به بیمارستان نیایند. روز عروسی، برخی 
از مهمان ها بیرون بیمارســتان جمع شدند و برخی از طریق 

facebook live مراسم را مستقیم تماشا کردند.

 دختربچــه ۲ ســاله کــه همــراه پدربزرگــش بــه 
 پــارک رفته بــود، در حادثــه ای عجیــب و باورنکردنی 

جان باخت. 
 ایــن حادثــه عصــر روز چهارشــنبه گذشــته رخ داد.

آن روز دختربچه ۲ســاله همراه پدربزرگش به پارکي در 
نزدیکي خانه شان رفته بودند. 

تازه عروس و دامادي در آنجا ســرگرم بــازي بدمینتون 
بودند که در یک لحظه مردجوان، بي آنکه پشــت سرش 
را نگاه کند، به عقب رفت تــا با راکت، توپ بدمینتون را به 

سمت همسرش پرتاب کند.
تازه داماد متوجه حضور دختربچه ۲ســاله پشت ســرش 

نشد و ناگهان روي او افتاد.
 همیــن اتفــاق باعــث شــد کــه کــودک از ناحیــه

قفسه سینه آسیب ببیند.
طی این حادثه، پس از انتقال دختر بچه به بیمارستان و با 

وجود تالش پزشکان، ساعتي بعد جانش را از دست داد.
 با گــزارش ماجــرا به قاضــي ایلخانــي، بازپــرس ویژه

قتل تهران، وي براي تازه داماد، قــرار قانوني صادر کرد و 
تحقیقات درخصوص این پرونده ادامه دارد...

ازدواج دختر و پسر 18 ساله
در بیمارستان

دختربچه ای که قربانی توپ 
بدمینتون شد!

پیشنهاد سردبیر: 
قتل به خاطر موبایل 4 میلیاردی!

رمزگشایی از معمای جسد بی سر در پراید؛

آزارم می داد؛ سرش را بریدم پسر 17 ساله که پس از بریدن سر مردی 3۰ ساله فرار کرده بود، 
در بازجویی ها، آزار های مقتول را انگیزه جنایت اعالم کرد.

روزهای پایانی خــرداد امســال، مردی با پلیس شهرســتان 
رباط کریم در غرب اســتان تهران تماس گرفت و از کشــف سر 
انسانی کنار جوی آب در یکی از محله های شهرستان رباط کریم، 
خبر داد. ماموران همراه بازپرس محسن پورساداتی، کشیک قتل 
دادســرای رباط کریم و تیم بررسی صحنه جرم، در محل حاضر 
شدند. بررسی  های اولیه نشان می داد سر پیدا شده متعلق به یک 
مرد اســت. در ادامه، ماموران جوی آب را جست وجو و پیراهن 
خون آلودی را از داخل آن پیدا کردند. با کشف این سر و پیراهن 
مردانه، ماموران احتمال دادند باید بقیه بدن مقتول هم در همین 
 اطراف باشد؛ بنابراین به جســت وجو ها ادامه دادند تا اینکه در

۲۰۰ متری محل کشف سر بریده، با خودروی پراید رها شده ای 
روبه رو شدند.

زمانی که این خودرو را بازرســی کردند، با نیم تنه غرق در خون 
مردی پشت فرمان خودرو روبه رو شــدند. کارشناسان پزشکی 
قانونی حاضر در محل، نظر دادند که ساعاتی از مرگ او می گذرد. 
بازرسی از داخل خودرو هم نشــان می داد که وسیله ای از داخل 
آن سرقت نشده است؛ به این ترتیب این فرضیه که ممکن است 
مرد جوان، قربانی انتقام گیری شده باشد، قوت گرفت. همزمان 
با تشــکیل پرونده قضایی، کارآگاهان جنایــی پلیس آگاهی 
شهرستان رباط کریم، با اســتعالم از پلیس راهور، هویت مالک 
خودروی کشف شده که مردی 3۰ ساله بود، به دست آمد. در این 
مرحله، با شناسایی و احضار خانواده وی به پلیس آگاهی،آنها با 

مشاهده عکس های جسد، پسرشان را شناسایی کردند.
دستگیری قاتل

ماموران در ادامه تحقیقاتشــان، به سرنخ هایی دست یافتند که 
نشان می داد مقتول با یک پسر افغان 17 ساله که پیش از این با 
هم در کارگاهی در رباط کریم کار می کردند، مالقات کرده است. 
این نوجوان افغان تحت تعقیب پلیس قرار گرفت تا اینکه اوایل 
هفته گذشته شناسایی و دستگیر شد. او پس از انتقال به پلیس 
آگاهی، اظهارات ضد و نقیضی را بیان کرد؛ تا اینکه پس از چند 
روز، به قتل همکار ســابق خود اعتراف کرد. وی مدعی شد که 
مقتول همیشه زورگویی می کرد و برای رهایی از زورگویی های 
او، مرتکب قتل شده است. متهم به قتل افزود: می خواستم از او 
شــکایت کنم که مرا به مرگ تهدید کرد. شب حادثه او را دیدم؛ 

دوباره شــروع به زورگویی کرد که طی آن، با هم درگیر شدیم و 
با چاقوی ســالخی ســرش را بریدم. بدنش داخل خودرو ماند 
و ســرش را همراه پیراهنی که به تن داشت، داخل کانالی شبیه 
جوی خشک شــده انداختم و فرارکردم. او روانه زندان شد تا به 
زودی صحنه جنایت را بازسازی کند. با دستور بازپرس شعبه دوم 
دادسرای عمومی و انقالب شهرستان رباط کریم، قرار شد متهم به 
قتل به پزشکی قانونی معرفی تا سالمت روانی وی بررسی شود.

تحقیقات در این رابطه با دســتور حجت االسالم محمدحسین 
قاسم پور، دادستان رباط کریم، ادامه دارد.

گفت و گو با رسول یاکوزا؛ قاتل شمشیرزن جوان ایرانی در ژاپن

قتل به خاطر موبایل 4 میلیاردی!

مرد جوان با برگه ای دست نویس راهی دادگاه شــده بود تا همسرش را به زندگی مشترک 
 بازگردانــد؛ برگه ای که نشــان می داد آنها شــخصا صیغه عقــد دائم را جــاری کرده اند.

با این حال زن همه چیز را رد می کرد.آنها در راهروی مجتمع قضایی نشســته بودند و هر 
کدام در جهت مخالف، به مراجعان نگاه می کردند. »ســحر« مانتو شــلوار و روسری سیاه 
بر تن داشــت و »بابک« شــلوار جین با پیراهن چهارخانه رنگی و کتانی سرمه ای به پا. زن 
۲۸ سال داشــت و مرد ۲7 ســال. آنچه زن و مرد جوان را به شــعبه ۲7۶ مجتمع قضایی 
ونک کشانده بود، دادخواســت بابک برای »اثبات زوجیت« بود.روی دیوار راهروی دادگاه، 
کاغذی چسبانده شده بود با این مضمون که »مشــکالت را حل کنید؛ اما در مشکالت حل 
نشوید«؛ ولی زوج جوان همچنان غرق در خیاالتشــان بودند و توجهی به نوشته های روی 
دیوار نداشتند. وقتی منشی صدایشــان کرد، وارد اتاق محکمه شدند. سحر خواهرش را به 
عنوان وکیل همراه داشت؛ اما بابک تنها بود. قرائن نشان می داد خودش تحصیلکرده است 

و کارآموز رشته حقوق؛ پس نیازی به وکیل احساس نکرده بود.
قاضی »غالمرضا احمدی« به آنها اشاره کرد بنشینند و از مردجوان خواست شروع کند.

بابک ورقه ای را از ال به الی کاغذهای زیر دستش بیرون کشید و گفت: »آقای قاضی، طبق 

این برگه ما زن و شوهر هســتیم؛ اما همســرم نه توجهی به من دارد و نه تمکین می کند. 
االن چند روز است که به تماس هایم جواب نمی دهد و کار به جایی رسیده که ازدواجمان 
 را انــکار می کند؛ برای همین درخواســت اثبــات زوجیــت داده ام و امیــدوارم در مورد

زن و شــوهر بودنمان به قطعیت برسد.« برگه ضمیمه شــده به دادخواست، نشان می داد 
زوج جوان اواخر خرداد امسال به صورت غیررســمی برگه ای را تنظیم کرده اند و بر اساس 
آن، سحر در ازای 114 سکه بهار آزادی عنداالســتطاعه و عندالقدره، به عقد بابک درآمده 
و صیغه ازدواج هم توسط خودشان جاری شده است. امضا و اثر انگشت هر دو نیز زیر برگه 
دیده می شــد. زن جوان لحظاتی بعد بدون آنکه اجازه دهد وکیلش صحبتی به میان آورد، 
بلند شــد و گفت: »آقای قاضی، اصال ازدواجی در کار نیســت و این برگه فقط برای وصول 
یک چک از طرف بابک تنظیم شده اســت.«بعد از آن، وکیل به میان صحبتش آمد و گفت: 

»این ازدواج از اســاس اشــتباه بوده و موکلم اصال رضایتی به ازدواج نداشته؛ بلکه توسط 
خواهان اغفال شده است.«

زن جوان بلند شد و تاکید کرد: »قرار بود این مرد به عنوان وکیل، چکی را از فرد بدهکاری 
برایم وصول کند و با این اســتدالل که اگر خــودش را به عنوان همســرمن معرفی کند، 
کار وصول چک راحت خواهد شــد، مرا راضی به امضای این ســند کرد. حتی او پیشتر به 
خواســتگاری هم آمده بود؛ اما خانــواده ام قبول نکردند و خودم هم راضــی به این وصلت 

نبودم. در واقع این یک سند صوری برای وصول چک بود و بس!«
اما بابــک حرف هــای زن را قطــع کــرد و گفــت: »ایشــان در مــورد ازدواج موافقت 
 داشــت و حتی قبــل از امضای ســند، صیغه عقــد دائم را با هــم در ماشــین خواندیم؛ 
 اما حاال نظرش عوض شــده و همــه چیز را کتمــان می کند.«  قاضی احمــدی درهنگام 
گوش دادن به حرف های هر سه نفر، مطالبی را یادداشــت می کرد و بعد از مطالعه پرونده، 
آنها را به صلح و آشتی دعوت کرد؛ اما با اصرار مرد به خواســته خود و نفی زن، دستور داد 
استعالمات مورد نیاز در این خصوص دریافت شود تا در نهایت دادگاه نسبت به صدور رای 

اقدام کند.

قصه های دادگاه
زن جوان منکر شد؛

ما در ماشین، صیغه محرمیت خواندیم

نجات هفت ملوان ایرانی در اقیانوس هندزلزله، موجب مرگ یک شهروند پارس آبادی شد
 مدیرکل مدیریــت بحران اســتان اردبیل گفــت: وقوع

زمین لرزه صبح دوشنبه، موجب ایست قلبی و مرگ یک 
پیرمرد ۶3 ساله در شهرستان پارس آباد مغان شد. مسعود 
 امامــی در گفت و گو با خبرنــگار ایرنا افزود: ۲ شــهروند

پارس آبــادی نیز حین فــرار از منزل در پــی وقوع زلزله 
 مصدوم شــدند که به صورت ســرپایی مداوا شدند. وی

بیان کرد: زلزله همچنین موجب ترک خوردن دیوار برخی 
منازل مسکونی در این شهرستان شده است.

وی اضافــه کــرد: هنوز گزارشــی در باره آســیب دیدن 
تاسیســات زیربنایی و راه ها در شهرســتان های شمالی 

اســتان اردبیل دریافت نشده اســت. مدیرکل مدیریت 
بحران اســتان اردبیل گفت: نیروهای شورای هماهنگی 
مدیریت بحران شهرســتان های پارس آباد و بیله ســوار 
مغان، در شــمال اســتان به حال آماده باش درآمده اند. 
زلزله ای به بزرگی5/۲ ریشتر که کانون آن، شهر ایمیشلی 
 جمهوری آذربایجــان در 3۶ کیلومتری مــرز ایران بود،
شهرستان های شمالی و مرکزی اســتان اردبیل را لرزاند.

بر اســاس اعالم موسسه ژئوفیزیک دانشــگاه تهران، این 
 زلزله ساعت ۹ و 1۶ دقیقه و 3۲ ثانیه روز دوشنبه در عمق

14 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.

معاون عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران گفت: ناوگــروه 4۲ نداجا، هفت ملــوان ایرانی را از 

سرگردانی در محدوده شمال اقیانوس هند نجات داد.
امیر دریادار، سید محمود موســوی افزود: این ملوانان در 
یک فروند لنچ صیادی، به مــدت ۲ هفته در اقیانوس هند 

سرگردان بودند.
موســوی اظهار کرد: یکــی از ماموریت هــای ابالغی به 
ناوگروه های رزمی نیروی دریایی، عالوه بر بحث حمایت 
و اسکورت کشتی های نفتکش و تجاری کشورمان، کنترل 

شناورهای عبوری در آبراه هاست.

به گزارش روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، موســوی 
خاطر نشــان کرد: این لنچ با توجه به وارد آمدن آســیب 
جدی به سیســتم رانش آن تا زمانی که صاحب آن نسبت 
به اعزام شــناور جدید اقدام کند، بــه منظور جلوگیری از 
هجوم دزدان دریایی و سرگردانی دوباره، توسط ناوشکن 
جمهوری اسالمی ایران الوند یدک می شود و سرنشینان 

آن تحت مراقبت نیروی دریایی ارتش خواهند بود.
ناوگــروه 4۲ نیروی دریایی ارتش متشــکل از ناوشــکن 
جمهوری اســالمی ایران الوند و ناو پشتیبانی رزمی تنب، 

اواخر تیرماه به آب های آزاد و بین المللی اعزام شد.
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گوناگون 

کودک

خواندنی

خانه داریآشپزی

در بین ایرانی ها جا افتاده اســت که 
از برنــج تنها به عنــوان غذای اصلی 
اســتفاده کنند. امــا  در این مطلب  
آموزش می دهیم که می توان با برنج 
حتی ساالد خوشمزه ای نیز درست 

کرد.
مــواد الزم : آب 2 لیــوان، برنــج 
 1 لیــوان، تخــم مــرغ 6 عــدد، 
نخــود فرنگی پخته 2 لیوان، کرفس خرد شــده ســه چهــارم لیوان،پیاز کوچک خرد شــده 
1 عدد، فلفل دلمه ای خرد شــده 1 عدد،ســس مایونز ســه چهــارم لیوان،ســس خردل 1 
قاشــق چای خوری،آب لیمو 1 قاشق، ترشــی فلفل خرد شــده یک چهارم لیوان،    تن ماهی 
 جوشــانده شــده 1 قوطی، شــوید خشــک یک دوم قاشــق چای خوری، نمک 1 قاشــق 

چای خوری،   فلفل سیاه یک هشتم قاشق چای خوری
طرز تهیه:

 آب را در یک قابلمه کوچک بجوشانید. برنج را در آن بریزید و هم بزنید. درب آن را قرار دهید و 
اجازه دهید تا 20 دقیقه بجوشد. آن را از روی حرارت بردارید و آبکش کنید و سپس کنار بگذارید 
تا خنک شود. تخم مرغ ها را بجوشانید و پس از اینکه آنها را بیرون آوردید و خنک شدند، پوست 
بگیرید و با چاقو خرد کنید. نخود فرنگی را با آب سرد بشویید و آبکش کنید. آن را در یک کاسه 
بزرگ بریزید و بعد تخم مرغ، برنج،کرفس، پیاز، فلفل دلمه ای را نیز اضافه کنید و داخل کاســه 
بریزید. در یک ظرف جداگانه ســس مایونز، سس خردل، آب لیمو، ترشــی فلفل، تن ماهی و 
شوید، نمک و فلفل را باهم مخلوط کنید و روی مواد بریزید. ساالد را خوب باهم ترکیب کنید و 

سپس روی آن را پوشانده و به مدت 3 تا 4 ساعت در یخچال نگهداری کنید.

ســعید بیابانکی در ادامه »مجموعه قصه های شــیرین ایرانی« 
 بازنویســی داســتان های »شــاهنامه« را برای نوجوانان انجام 
داده است. »قصه های شیرین ایرانی« مجموعه ای از متون کهن 
و برجسته فارسی است که توسط نویســندگان شناخته شده در 

عرصه ادبیات کودک و نوجوان بازنویسی شده  است.
در اولین پروژه کتاب های »بوستان سعدی«، »گلستان سعدی«، 
»هفت اورنــگ جامی«، »هزار و یک شــب«، »مرزبــان نامه«، 
»قابوس نامه«، »سیاست نامه و لطایف الطوائف« و »زهر الربیع« 
از این مجموعه با محوریت مخاطبان نوجوان توسط سوره مهر به 

بازار نشر عرضه شده اند.
ســعید بیابانکی درباره بازآفرینی»شاهنامه« گفت: در این مجلد 
برخی از مهم ترین داستان های شــاهنامه انتخاب و به نثر روان 
برای نوجوانان بازگردانده شده اســت. از جمله داستان هایی که 

در این اثر آمده است شــامل ضحاک و کاوه آهنگر، زال و رودابه، 
تولد و کودکی رســتم، رســتم و ســهراب و همچنین داستان 

سیاوش هستند.
وی در ادامه افزود: به دلیل اینکه نمی توانســتم تمام شــاهنامه 
 را بــا جزئیــات در یک جلد بیــاورم، تصمیــم گرفتــم تنها به 
مهم ترین داستان های شــاهنامه بپردازم. لذا سعی کردم تا در 
این داستان ها موارد مهم آورده شــود تا داستان ها برای کودکان 
 و نوجوانان گنــگ نباشــد و بتوانند بــه خوبی با آنهــا ارتباط 
بر قرار کنند. شاعر نامه های کوفی درباره اهمیت تولید این گونه 
آثار برای کــودکان و نوجوانان عنوان کرد:  نوشــتن و برگرداندن 
داستان های شــناخته شــده ادبیات فارســی برای کودکان و 
نوجوانان کار بســیار ارزشــمندی اســت و امیــدوارم این گونه 

اقدامات همیشه در راس امور باشد.

راز موفقیت مردان بزرگ و ســرکامیابی آنها درگروی 
تربیت ها، فعالیت ها، کوشــش ها و اجرای برنامه های 

ویژه ای است که به آنها  در زیر اشاره می شود.
بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی

- نظم و انضباط
امیر مومنان وقتی در بســتر بیماری افتاد، نخســتین 
توصیه و ســفارش وی به فرزندان گرامی اش این بود: 
اوصیکم بتقوی ا... و نظم امرکم« یعنی: شما را به پرهیز 
 از نافرمانــی خدا و نظــم و انضبــاط در زندگی توصیه 

می نمایم.
 یکــی از نشــانه هــای نظــم این اســت کــه اوقات

 شــبانه روزی را بر نیازمندی های خود تقســیم کنیم 
و زیر بنای زندگی را که نظم اســت، محکم تر ســازیم 
 و از بــی نظمــی کــه شایســتگی را ازبین مــی برد و 

بر باد دهنده هرگونه استعداد است، بپرهیزیم.
پیشــوای پرهیــزگاران مــی فرمایــد:» یــک فــرد 
مســلمان باید اوقات شــبانه روزی خود را ســه بخش 
 کند: قســمتی برای پرســتش خــدا، بخشــی برای 
به دســت آوردن معاش و پاره ای برای نیازهای نفسانی 

که در زندگی مادی از آن چاره ای نیست.«
اگر در بخشــی از عمر نظم و انضباط حکمفرما نگردید 

آیا می توان در باقیمانده عمر از آن اســتفاده کرد؟! به 
 طور مســلم آری! زیرا دوران های ســه گانــه زندگی

 ) کودکــی، جوانــی، پیــری( مانند طبقــات مختلف 
کشتی است که با فشــار دادن دکمه ای یک قسمت از 
 قسمت دیگر جدا می شــود، و اگر بر یکی از طبقات آن

 لطمه ای وارد شد، می توان آن قسمت را از کشتی جدا 
ســاخت. مرد موفق کسی اســت که با نیروی اندیشه و 
خرد، قطعات مختلف زندگی را از هم جدا ســازد و برای 
هرکدام برنامــه جداگانه ای از امکانــات موجود ایجاد 
 کند و  وقت خود را در تاسف بر گذشــته تلف نکند و از

 به کار بردن نظم در قســمت های دیگر زندگی غفلت 
نورزد. از وزیــر الیق و شایســته ای که بــه همکاران 
خود بــه طور دقیق رســیدگی مــی کرد پرســیدند: 
 » چطــور بــه ایــن همــه کار مــی رســی؟« گفت: 
» آنچه را امروز مــی توانم بکنم. به فــردا نمی اندازم و 
هیــچ وقــت تاخیــر در کاری را روا نمی دانــم.« من 
 از تابلوهایــی کــه در آژانــس هــا و کارگاه هــا نصب

 می کنند و بر آن چنین می نویســند: » وقت طالست« 
بسیار در شگفت هستم، زیرا ارزش وقت به مراتب باالتر 
از طالست و البته در صورتی از آن باالتر است که نظم و 
انضباط در اوقات انســان برقرار باشد و هرکاری در وقت 

خود انجام گیرد.
- کار را از جای کوچک شروع کنیم

مقصود این نیســت که کار را از جای کوچک آغازکنیم 
و همان جا در جــا بزنیم و یا با همــت کوچک وارد کار 
شویم. هدف این است که با نقشــه وسیع و همت عالی 
کار را طراحی کنیم، اما همه نقشه را یکجا پیاده نکنیم 
بلکه خرده خرده بــه مقصود بزرگ خــود جامه عمل 

بپوشانیم.
کســانی که افکار بلند و مغز بزرگ دارنــد، نمی توانند 
همت خود را در دایره کوچکی محصور سازند و همواره 
پس از نیل به مقصود، خود را در آســتانه مقصد دیگری 
می دانند، بنابراین باید از آغاز کار، نقشه را بزرگ گرفت.

از نظر روانی هم مطلب چنین اســت؛ تا انســان خود را 
برای هدفی بزرگ آماده نسازد، گاهی به نیمی از هدف  

هم نمی رسد. 
 کوتــه نظــران همــواره بــه وضــع فعلــی خــود 
موجــود  وضــع  دوام  خواهــان  و  شــده   راضــی 
 می شــوند اما افراد بلنــد نظر با دید وســیعی وارد کار

 می شوند و همواره در فکر بهتر کردن اوضاع  هستند.
)برگرفته از کتاب رمز پیروزی مردان بزرگ اثر آیت ا...

سبحانی(

خطر قــرار دادن غذای گرم 
در فریزر:برای سالم نگه داشتن 
خوراکی های گــرم در فریزر، باید 
پیش از انجماد کامال ســرد شوند. 
قــرار دادن غذای گــرم در فریزر، 
دمای محیــط را افزایــش داده و 
 موجب گرم شــدن مواد خوراکی 
یخ زده اطراف آن و دوباره یخ زدن 
آنها پس از کاهش مجدد دما، می  شود. این وضعیت طعم و بافت غذا را تغییر می  دهد. برای 
سریع خنک کردن غذا، آن را در کاسه ای فلزی قرار داده یا ظرف غذای گرم را درون یک 

ظرف پر از آب سرد بگذارید تا به دمای مناسب برسد.
روغن اضافی خورش ها و مواد غذایی مایع پرچرب را که پس از ســرد شدن به روی غذا 
می  آیند  با قاشق بردارید و سپس غذا را در فریزر بگذارید. چربی ها به دلیل قابلیت باالی 

فساد پذیری از طول عمر غذاهای منجمد شده می  کاهند.
سوختگی انجماد:با استفاده از کیسه های فریزری ضد رطوبت زیپ دار مانع سوختگی 
فریزری غذاها شوید. ورود هوا به داخل بســته بندی های غذاهای منجمد شده، موجب 
تغییر رنگ و ایجاد لکه هایی روی مواد غذایی می  شود. البته غذا فاسد نمی  شود اما طعم 

آن دیگر مانند قبل نخواهد بود. 
غذاها را در بســته های کوچک و به اندازه نیازتان بســته بندی نمایید دراین صورت هم 
سریع تر منجمد می  شوند و هم استفاده از آن راحت تر خواهد بود. در ضمن با استفاده از 
برچسب و ماژیک غیر قابل پاک شدن در برابر رطوبت، نام غذاها، وزن و تاریخ انجمادشان 

را یادداشت  کرده و یا از برچسب های کاغذی آماده استفاده کنید.

قوانینی برای فریز کردن مواد غذایی )2(تا حاال »ساالد برنج« درست کردی؟

داستان هایی از شاهنامه
 با بازنویسی سعید بیابانکی

۱۰ فرد سمی که باید به هر 
قیمتی از آنها دوری کنید)۱(

چگونه می توان غذای کودک را 
مقوی کرد ؟)۱(

یک قطعه کهربای 50 میلیون ساله در روسیه که حدود 90 درصد 
معادن کهربای جهان را داراســت کشف شده اســت. کهربای دو 
کیلو و 700 گرمی که تصاویر آن در اینترنت منتشــر شده است 
از ســوی کارشناســان کارخانه کهربای کالینینگــراد در معدن 

پریموریه کشف شده است.
کهربا به صمغ )انگم( فسیل شده درخت گفته می شود که معموال 
به دلیل رنگ و زیبایی طبیعی آن از دوران نوسنگی ارزشمند است 

و معموال برای ساخت اشیای تزیینی و جواهر استفاده می شود.
از دوران باســتان تا کنون کهربا به عنوان ســنگ جواهری بسیار 
ارزشمند شناخته شــده است.این سنگ به شــکل های مختلف 
تبدیل شــده و همچنین به عنــوان عنصری در عطرهــا و عامل 
بهبودی در طب سنتی استفاده می شــود.بنا به اعالم اسپوتنیک 
 خطه اصلی معدنی کهربای روســیه در ســواحل دریایی بالتیک 

قرار دارد.

محققان اروپایی، لباس هوشمندی را طراحی کرده اند که قادر به 
تشخیص آلودگی محیط است.

این پیراهن های هوشمند می توانند آالیندگی های خطرناک در 
 Aerochromics  هوا را تشخیص دهند. پیراهن های هوشمند از
تولید شده اند و قادر به شناسایی مونوکسید کربن، ذرات آالینده و 

مواد رادیواکتیو هستند.
 در واقع زمانــی که این لبــاس هوشــمند میــزان خطرناکی از

  آالینده های موجود در هوا را تشــخیص می دهد، رنگ آن تغییر 
می کند و با نشان دادن الگوی هندسی پررنگ به کاربر خود هشدار 
می دهد.در این لباس های هوشــمند دو حسگر در قسمت جلو و 
عقب پیراهن تعبیه شده که در زمان تشــخیص آلودگی، پدهای 
حرارتی آن فعال شده و خال های سفید رنگ روی لباس را به رنگ 

مشکی تغییر می دهد.
قیمت لباس هوشمند در حدود 500 دالر اســت و از آن می توان 
در مناطق مشــکوک به آلودگی برای مصون مانــدن از آالینده ها 

استفاده کرد.

شنبه شــب مقابل کاخ 
تئاتر لندن هــزاران نفر 
از مــردم هــوادار هری 
پاتــر و البتــه در دیگر 
نقــاط جهــان منتظر 
 بودنــد تــا تــازه ترین

 قســمت از مجموعــه  
»هری پاتر« را در دست 
بگیرند. هشتمین جلد از این مجموعه »هری پاتر و کودک نفرین شده« 
نام دارد و جالب اســت که رونمایی و عرضه آن همزمان بود با 50 سالگی 

خانم جی کی رولینگ نویسنده و خالق هری پاتر.
 رولینــگ در فــرش قرمز این کتــاب و در گفتگــو با خبرگــزاری ها و 
شبکه های تلویزیونی، این رونمایی را شگفت انگیز خواند و گفت: حاال با 
وجود اینکه 50 ساله ام اما هنوز شور و هیجان انتشار کتاب در من وجود 
دارد ، می خواهم بگویم اسرار جدیدی از هری پاتر را نگه داشته و در این 
کتاب منتشر کرده ام. او افزود: می خواهم هری پاتر جدید بیشتر از تمام 

هری پاتر ها در تمام کشورها دیده و خوانده شود.
 »هری پاتر و کودک نفرین شده« را هشتمین اثر از مجموعه »هری پاتر« 
می دانند اما در واقع این کتاب یک نمایشــنامه اســت که اقتباس آن در 
»وســت اند« لندن روی صحنه اســت. روی جلد این کتاب که پنج سال 
پس از نمایش آخرین اقتباس ســینمایی از رمان های »هری پاتر« روانه 
 بازار شده، نوشته شــده است: براساس داســتانی از »رولینگ «و به قلم 

»جک تورن« و »جان تیفانی«. 

  آدم های ســمی چه نشــانه هایی دارنــد؟ از کجا 
بدانید که با یک فرد ســمی معاشــرت می کنید؟ 
و اگر این طور اســت، بایدهــا و نبایدهــا در این 
خصوص کدامند؟ سروکار داشــتن با افراد سمی 
اجتناب ناپذیر است. آدم های سمی همه جا حضور 
دارند. آنها نــه  تنها زندگی تــان را نابود می کنند و 
جلوی پیشرفت شــما را می گیرند، بلکه می توانند 
شــما را تا سطح خودشــان پایین بیاورند و شما را 
نیز به یک فرد ســمی تبدیل کنند. همان قدر که 
ســم زدایی از بدن بــا خودش افزایــش بهره وری 
 در نتیجه  ســالمت جســمانی را به همراه دارد، با 
بیرون  کردن این افراد از زندگی تان آرامش  خاطر 
 هم نصیبتان خواهد شــد. افراد ســمی منطق را

 زیر پــا می گذارند. برخــی از آنهــا از تاثیر منفی 
خودشان بر اطرافیانشان بی اطالع هستند و برخی 
دیگر به ظاهــر از ایجاد آشــوب و عصبانی  کردن 
دیگران لذت می برند.خوشــبختانه راه هایی برای 

مقابله با این افراد وجود دارد.
یادگیری چگونگی برخورد با افــراد مختلف مهم 
است؛ افراد ســمی هرگز ارزش تلف  کردن وقت و 
انرژی شما را ندارند. افراد سمی پیچیدگی، نزاع و 

بدتر از همه، استرس بیهوده ایجاد می کنند.
هانس اف هانســن می گوید:»مردم هم می توانند 
برای شــما الهام بخش باشــند و هم انگیزه شما را 

نابود کنند؛ پس آنها را عاقالنه انتخاب کنید.«  
تحقیقات اخیر از دانشــگاه فردریچ شیلر در آلمان 
نشان می دهد که افراد ســمی تا چه حد خطرناک 
هســتند. محققان دریافتند مواجهه با محرکی که 
احساسات منفی قوی ایجاد می کند، درست شبیه 
مواجهه با افراد سمی اســت که سبب می شود مغز 
فرد مورد بررسی، واکنش های استرسی شدیدی را 
بروز دهد. خواه نامش یک نگرش منفی، بیرحمی، 
سندروم قربانی و یا تنها دیوانگی محض باشد، این 
افراد به مغز شما استرس شدیدی وارد می کنند که 

باید به هر قیمتی از آن دوری کنید.
مطالعــات مدت هاســت نشــان داده اســت که 
 اســترس می تواند تاثیری منفی و درازمدت بر مغز 
داشته باشــد. حتی مواجهه  چند روزه با استرس، 
ســودمندی یاخته های عصبی در هیپوَکمِپس را 
به خطر می اندازد؛ ناحیه  مهمی از مغز که مسئول 
استدالل و حافظه اســت. هفته ها استرس، سبب 
وارد آمدن لطمه  برگشت پذیر به سلول های مغزی 
می شــود و ماه ها اســترس، می تواند آنها را برای 
همیشه نابود کند. افراد سمی شما را فقط بدبخت 
نمی کنند، بلکه واقعا به مغز شما آسیب می رسانند.

توانایی کنترل احساسات و آرام  ماندن تحت فشار، 
رابطه  مستقیمی با عملکرد شما دارد. 

منظور از مقوي کردن غذاي کودک این است که انرژي 
کودک بیشتر شود . بخصوص کودکاني که دچار اختالل 
رشد شــده اند باید انرژي بیشــتري به بدنشان برسد. 
براي اینکه انرژي غذاي کودک بیشــتر شود بر اساس 
 ســن کودک در هر زمان مي توان به غــذاي او موادي

را  اضافه نمود .
  منظــور از مغذي کردن ، اضافه نمودن موادي اســت 
که عالوه بر انرژي ، پروتئیــن ، ویتامین  و امالح غذایي 

کودک را بیشتر مي کند .
مواد غذایي و پروتئیني براي رشــد کودک ضروري اند 
براي اینکه پروتئین غذاي کودک بیشتر شود مي توانید :

1. حتي االمکان مقداري گوشــت به صــورت تکه اي 
یا چرخ کرده ) مانند : گوشــت مرغ ، ماهي ، گوسفند و 

گوساله ( به غذاي کودک اضافه کنید .
2. حبوبات مثل نخود ، لوبیا ، عدس و ماش منبع خوبي 
از پروتئین هســتند . با شــروع 9 ماهگي براي تامین 
پروتئین مورد نیاز کودک، حبوبات کامال پخته و له شده 

را به سوپ کودک اضافه کنید .

کشف کهربای 5۰ میلیون ساله
 در روسیه

پیراهن هوشمند برای تشخیص 
آالیندگی هوا

صف شبانه مردم
 برای خرید یک کتاب  

 خوشمزه ترین نقشه هایی
 که تاکنون دیده اید! )۱(

رمز پیروزی مردان بزرگ )۱3(    موفقیت

عکس نوشت

»کاتتلین لوین« و »هنری هارگریوز« دو عشق سفر 
و غذا هستند که به مکان های مختلف دنیا، به قصد 

چشیدن غذاهای آن منطقه سفر می کنند.
این دو در حرکتی نمادین نقشه کشورهای مختلف را 
با مواد غذایی که در آن سرزمین معروف است ، آماده 

کرده اند. 
 این نقشه ها نشــان می دهد که چطور با غذا می 
 توان به دور دنیا ســفر کرد ،برای مثــال اگرچه 
گوجه فرنگی از جنوب آمریکا مــی آید اما امروزه 
ایتالیا در داشــتن گوجه فرنگی های قرمز و آبدار 
پادشــاهی می کند و  دیگر اینکه فرانسه را بدون 

خوردن پنیر و نان ترک نکنید!

W W W . Z A Y A N D E R O U D O N L I N E . I R

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
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امام علی )علیه السالم(: 
بخشنده باش اما ولخرج مباش و صرفه جو باش ليكن خسيس مباش.
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