
استاندار اصفهان گفت: تاکنون در ســامانه بهینه یاب، 4 
هزار و 300 واحد تولیدی کوچک ثبت نام کرده اند و استان 
دیگری که بعد از اصفهان قرار دارد حــدود 2 هزار و 500 
ثبت نام داشته و این نشان دهنده استقبال خوب در استان 

اصفهان است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، رســول زرگرپور 
روز گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: 
در هفته دولت هم چون دو ســال گذشــته مجموعه ای از 
پروژه های متوسط و بزرگ و ابرپروژه را در 24 شهرستان 
استان و از طریق 32 دستگاه اجرایی به بهره برداری خواهیم 

رساند.
وی افزود: هزار و 490 پروژه در اســتان اصفهان داریم که 

برای تکمیل آنها 23 هزار میلیارد ریال هزینه شده است.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه 120 پروژه با اعتبار 810 
میلیارد ریال کلنگ زنی خواهد شد، گفت: در مجموع تعداد 
پروژه هایی که کلنگ زنی و یا افتتاح خواهد شد؛ هزار و 610 

پروژه با اعتبار 23 هزار و 800 میلیارد ریال است.
زرگرپــور تصریــح کــرد: در ایــن پروژه هــا 86 درصد 
سرمایه گذاری بخش غیردولتی و 6 درصد سرمایه گذاری 
شهرداری ها و 8 درصد مربوط به ســرمایه گذاری دولتی 

است.
وی ادامه داد: در هفته دولت حداقل میزبان 5 عضو دولت 
در 3 مرحلــه خواهیم بود که ان شــاءا...6 طرح شــاخص 
 صنعتی، خدماتی و ورزشی یا به عبارتی ابر طرح را افتتاح 
خواهند کرد و همچنین در نیمه دوم شهریور میزبان معاون 

اول رییس جمهور خواهیم بود.
استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه در هفته دولت یادواره 
1000 شهید کارمند برگزار خواهد شــد، عنوان کرد: در 
مراسم یادواره هزار کارمند شهید اســتان یکی از اعضای 
کابینه ســخنرانی خواهد کرد و مســئوالن دستگاه های 
مختلف از خانواده های شهدای دستگاه خود دیدار خواهند 

نمود.
زرگرپور رونمایی از کتاب عملکرد سه ساله دولت در استان 
اصفهان را از دیگر برنامه های هفته دولت در این اســتان 

برشمرد.
وی افزود: تعدادی از افتتاح ها در شــهر اصفهان و تعدادی 
توسط میهمانان عضو دولت در شهرستان های استان انجام 
خواهد شد و مردم استان از نتایج طرح ها حداکثر استفاده 
را خواهند برد و تعدادی برنامــه جنبی نیز در هفته دولت 

اتفاق خواهد افتاد.
استاندار اصفهان با اشــاره به طرح های شاخص استان که 
در هفته دولــت بهره برداری خواهند شــد، اظهار کرد: 3 
طرح صنعتی بزرگ شامل فوالد مبارکه، ذوب آهن و صنایع 
شیمیایی و یک طرح ورزشی بزرگ و همچنین طرح هایی 

در حوزه شهری افتتاح  خواهند شد.
زرگرپور شرکت مخابرات، جهاد کشاورزی و شهرداری ها را 

به عنوان 3 دستگاه اجرایی استان که بیشترین پروژه های 
افتتاحی رادارند، عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در هر 24 شهرستان استان طرح هایی در 
هفته دولت در نظر گرفته  شده است، گفت: درمجموع 32 
دستگاه اجرایی اســتان در هفته دولت برنامه هایی را اجرا 

خواهند کرد.
اســتاندار اصفهان در بخش دیگر نشســت خبری خود با 
اصحاب رسانه با اشــاره به بسته حمایتی دولت برای فعال 
کردن یا خارج کردن واحدهای خرد از رکود گفت: بر اساس 
تاکیدات رهبر معظم انقالب بــرای فعال کردن واحدهای 
خرد و متوسط، بسته حمایتی ابالغ شد و برای 600 واحد 
با اعتبار 10 هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی پیش بینی 

شده است.
زرگرپور تصریح کرد: سامانه ای به نام بهینه یاب طراحی شد 
که تمام واحدهایی که درخواست استفاده از طرح حمایتی 
را دارند باید در آن ثبت نام کنند و به فاصله یک روز از ثبت نام 
درخواست واحد بررســی و به فاصله یک هفته درباره آن 
تصمیم گیری می شود و به فاصله 1 ماه پس از تصمیم گیری  

نیز بانک ها موظف به ارائه تسهیالت هستند.
وی با اشــاره به اینکه مقدار تســهیالت اختصاص یافته 
به اســتان کافی نیســت، عنوان کرد: چندین برابر مقدار 
تسهیالت در نظر گرفته  شــده باید به اصفهان اختصاص 
یابد و تاکنون عملکرد ما این را نشان می دهد و معاون اول 
رییس جمهور قول دادند که هر مقدار تسهیالت نیاز باشد؛ 
اختصاص خواهد یافت. استاندار اصفهان اضافه کرد: تاکنون 
در سامانه بهینه یاب، 4 هزار و 300 واحد ثبت نام کردند و 
اســتان دیگری که بعد از اصفهان قرار دارد حدود 2 هزار و 
500 ثبت نام داشــته و این نشان دهنده استقبال خوب در 
استان اصفهان اســت. وی افزود: تاکنون درخواست 950 

واحد موردبررسی و درخواست 860 واحد نیز مورد تصویب 
قرارگرفته است و 490 واحد را بانک ها مصوب کرده اند. این 
واحد ها نیز آماده اخذ تسهیالت از بانک ها هستند و تاکنون 
120 واحد تسهیالت خود را به میزان 1 هزار و 200 میلیارد 

تومان اخذ کرده اند.
استاندار اصفهان گفت: درمجموع عملکرد خوبی در اجرای 
طرح بسته حمایتی وجود داشته و البته عده ای هم که هنوز 
ثبت نام نکرده اند به  این  علت است که فکر می کنند شاید 

نرخ تسهیالت در آینده کم شود.
زرگر پور تصریح کرد: نرخ تســهیالت اهدایی به واحدها 
به نرخ روز یعنی 17 درصد اســت که البتــه با هماهنگی 
انجام گرفته تصمیم بر این است که یارانه ای را هم دولت به 

آنها اختصاص دهد.
 وی ادامه داد: این واحدها برای تثبیت اشــتغال به میزان

10 هزار نفر و همچنین ایجاد اشتغال جدید به میزان 6 هزار 
نفر را تعهد داده اند. استاندار اصفهان گفت: بسته حمایتی 
واحدهای کوچک به  خوبی پیش رفته و همچنین استقبال 
خوبی صورت گرفته و کلیه دستگاه های ذی ربط نیز از این 
طرح حمایت می کنند. زرگر پور با اشاره به ویژگی های طرح 
حمایتی دولت برای واحدهای خــرد اظهار کرد: اگر واحد 
تولیدی بدهی مالیاتی، بدهی به بیمه و یا تامین اجتماعی و یا 
چک برگشتی داشته باشد می تواند از تسهیالت استفاده کند 
که در گذشته این موانع اجازه دریافت تسهیالت را نمی داد.

وی افزود: به نظر می رسد اگر متقاضیان رجوع کنند آمار 
ثبت نامی می تواند هفته  به  هفته اضافه شود و ما علی رغم 
سهمیه 600 تایی، تاکنون 950 سهمیه را مصوب کرده ایم.

استاندار اصفهان تاکید کرد: از مزایای این طرح این است که 
جلوی از دست رفتن فرصت های شغلی را می گیرد و باعث 

ایجاد فرصت های جدید شغلی نیز خواهد شد.

استاندار اصفهان:

1490 پروژه در هفته دولت افتتاح خواهد شد

گره های عاشقی اصفهانی ها بر فرش امام حسین )ع(؛

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و ورزشی 

پنجشنبه 28 مرداد 1395 |15 ذی القعده 1437
شماره 1936 | 16 صفحه | قیمت: 1000 تومان

Society.Cultural  
Newspaper 

No. 1936. August 18. 2016
16 Pages

9

آب تونل اول کوهرنگ حِق 
حقابه داران استان اصفهان است

12

تنها یک پایگاه امداد هوایی در
استان اصفهان وجود دارد

6

گفت و گوی اختصاصی با کارگردان نمایش »مزون«؛

تئاتر اصفهان
نیاز به حمایت جدی دارد

وزیر امور خارجه نروژ بعد از ظهر روز گذشــته با نماینده مقام 
معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و پیرامون 
تحوالت منطقه و همکاری های اقتصــادی دو جانبه گفت وگو 

کرد. 
به گزارش ایسنا، علی شمخانی در این دیدار لغو کلیه تحریم ها 
را در عمل، ضرورتی غیر قابل اجتناب برای ادامه مســیر اجرای 
 برجام دانست و تاکید کرد: تهران رفتارهای مغایر با روح برجام 
به منظورحفــظ تحریم ها را از ســوی برخی کشــورها تحمل 
نخواهد کرد. دبیر شــورای عالی امنیت ملی با اشــاره به فضای 
مناسب پس از برجام در همکاری میان ایران و اروپا خاطر نشان 
کرد: با توجه به ظرفیت های گســترده موجــود، همکاری های 
اقتصادی، تجاری و مناســبات سیاســی میان ایران ونروژ قابل 

افزایش است. 
شمخانی با بیان اینکه تروریسم از شکل سنتی خود خارج شده 
و به روش های فاجعه بــاری چون قتل عام مــردم با کامیون و 
ســالح های ســرد تبدیل گردیده تاکیــد کرد: حل مســئله 
 تروریســم بدون توجه به ریشــه های اعتقادی و عوامل اصلی 
پشــتیبانی کننده امکان پذیر نیســت. وی با انتقــاد از رفتار 
نامناسب برخی کشورهای اروپایی در قبال پناهجویان افزود:در 
حالی که مسیر ارسال سالح به کشورهای درگیر بحران از اروپا 
باز است اما مســیر پذیرش قربانیان این سالح ها مسدود شده و 
با آنان بدرفتاری می شود که این مســئله رویکردی ضد حقوق 

بشری است. 
این مقام عالی رتبه کشــورمان تاکید بر مســیر اشتباه استفاده 
از تروریســم برای فشــار به دولت ها را موجب ظهور داعش و 
گروهک های تروریســتی غیر قابل مهار توصیف و تصریح کرد: 
قطع پشتیبانی های اطالعاتی و مالی از گروهک های تروریستی 
و انجام اقدامات بنیادین و ریشه ای همچون احترام به خواست 
و رای مردم و بومی ســازی امنیت راه حــل بازگرداندن صلح و 

آرامش به منطقه است.

شمخانی در واکنش به رفتار برخی کشورها برای حفظ تحریم ها؛

تهران تحمل نخواهد کرد
12

پرداخت غرامت اولیه 
قربانیان منا توسط بیمه ایران

7

750 پروژه در دولت یازدهم 
به بهره برداری رسید

استاندار چهارمحال و بختیاری:

بوی سیب و حرم حبیب و ...

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

اصفهان، قطب فروش فیلم های سینمایی
مدیر پخش و بازاریابی حوزه هنری مطرح کرد:

قصه یک موسسه...
سرنوشت موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج چه می شود؟

12

مدیر اجرایی مرکز رســیدگی به امور مساجد استان 
اصفهان گفت: معرفی چهره واقعی از اســالم نیازمند 
آن اســت که مســاجد از نقش محلی، روســتایی و 
شــهری خارج شــده و نقش جهانی به عهده گیرند. 
 حجت االســالم و المســلمین محمدرضــا صالحی 
اظهار کرد: اگر مسلمانان بخواهند در سطح بین المللی 

زنجیر محکمی در برابر دشــمنان تشکیل دهند این 
امرباید از مساجد شروع شود، پس مساجد باید جهانی 
فکر کنند و جماعت یک محله بتواند یک شبکه بزرگ 
را تشکیل دهد. اگر همه مساجد به الگوی وحدت توجه 
کنند بهتر می توانیم در برابر گروه های تروریســتی و 

انحرافی بایستیم.  وی افزود: نمایش چهره خشن...

مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان:

مساجد باید ایفاگر نقش جهانی باشند

36

خبر آخر

12
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محمدابراهیــم طاهریان فرد، ســفیر کشــورمان در آنکارا ، ســفر 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان به ترکیه را در شرایط 
خطیر منطقه و تحوالت جاری بســیار مهم و ارزشــمند دانست و در 
رابطه دیدارهای انجام شده در این سفر خاطرنشان کرد: در این سفر 
مالقات های مفصل و صمیمانه ای میان وزیران خارجه، رییس جمهور 
و نخست وزیر ترکیه با آقای ظریف انجام شد.وی حضور و استقبال از 
وزیر امور خارجه کشــورمان در نماز جمعه و بازدید او از مجلس ملی 
ترکیه را موضوعی مهم در حوزه دیپلماسی عمومی دانست و با تاکید 
بر اهمیت بســیار زیاد این ســفر گفت: در چارچوب توافق های انجام 
شده در این سفر، معاون اول رییس جمهوری کشورمان به ترکیه سفر 
خواهند کرد که منتظر تعیین زمان انجام ســفر هســتیم. همچنین 
آقای الریجانی هم به دعوت آقای اســماعیل قهرمان به آنکارا ســفر 
می کنند و به زودی معاون عربــی و آفریقای وزارت امور خارجه نیز به 

منظور پیگیری گفت وگوهای منطقه ای عازم آنکارا خواهد شد.
این دیپلمات کشــورمان در پاسخ به این پرســش که به دنبال سفر 
وزیر امور خارجه کشــورمان به آنــکارا اخباری مبنی بــر برگزاری 
نشست سه جانبه بین ایران، روســیه و ترکیه و نیز احتمال سفر آقای 
اردوغان به تهران منتشر شــد. آیا این اخبار درست است؟ گفت: سفر 
رییس جمهور ترکیه به ایران در هر زمانی که تمایل داشــته باشــند 

امکان پذیر است. 

اطالعات منتشر شــده از ســوی یک دادگاه در آمریکا نشان می دهد 
یک پناهجــوی ایرانی که بــه داعش پیوســته بود، در نبــرد با ارتش 
لبنان کشته شده اســت.به گزارش باشــگاه خبرنگاران به نقل از تایمز 
آو اسراییل؛ نشــریه پورتلند هرالد گزارش داده است »عدنان فاضلی«، 
یک مرد ایرانی که در ســال 2009 به عنوان یک پناهجــو وارد ایالت 
»مین« آمریکا شــده بود، در حالی که برای داعــش مبارزه می کرد در 
درگیری با ارتش لبنان در سال 2015 کشــته شده است. این گزارش 
هنگامی منتشر شــد که پرونده عدنان از حالت محرمانه خارج شد و در 
اختیار عموم قرار گرفت.روزنامه پورتلند هرالــد در ادامه گزارش داده 
 است فاضلی هنگامی که در ایالت مین ساکن شد، به اعتقادات رادیکال

 رو آورد. پلیس فدرال آمریکا، فاضلی را هنگامی که در اوت سال 2013 
از شغل خود در یک فروشگاه خودرو اســتعفا داد و به ترکیه سفر کرد 
تحت نظر گرفت. وی پس از این ســفر هیچگاه به آمریکا بازنگشــت.

فاضلی در ژانویه ســال 2015، بــه عنوان یک داعشــی در میان 150 
عنصر دیگر این گروه تروریستی، در نبرد با ارتش لبنان کشته شد.

8 نماینده مجلس شــورای اســالمی ســوال خود از محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه درباره علت تالش وزارتخانــه متبوعش برای عضویت 
در کنوانســیون پالرمو و ارتباط آن با تعهدات ایــران در برجام را تقدیم 
هیأت رییســه کردند.به گزارش فارس، این نمایندگان در سوال خود از 
محمدجواد ظریف پرسیدند:»جناب آقای وزیر همانطور که مستحضرید 
کنوانسیون پالرمو، کنوانســیون مقابله با جرایم سازمان یافته بین المللی 
اســت که عمدتا در این کنوانسیون بحث بر سر شناســایی و برخورد با  
گروه های مجرم سازمان یافته می باشد.نفوذ قدرت های استکباری دراین 
کنوانسیون باعث شــده تا حزب ا... لبنان نیز جزو گروه های مورد هدف 
قرار بگیرد و اعضای آن به دلیل عدم استقالل در تصمیم گیری به دنبال 
برخورد با دیگر گروه های مقاومت می باشند.جناب آقای ظریف با توجه 
به شناخت فعالیت های سیاسی این کنوانســیون چه لزومی دارد وزارت 

امور خارجه تالش برای عضویت در آن نماید؟«

در پی متوقف کردن خودرویی مشــکوک توســط نیروهای اطالعات 
سپاه کردستان در شهرســتان سقز، مشخص شــد سرنشینان آن دو 
تبعه و دیپلمات برجســته فرانسوی و انگلیســی در ایران هستند.یک 
 مقام امنیتی اطالعات ســپاه کردســتان در گفت وگوی اختصاصی با

 نوای آبیدر گفــت: در تاریخ 23 مــرداد ماه، نیروهای امنیتی ســپاه 
کردســتان رفتار مشــکوک یک خودروی پاجیرو پالک سیاسی را در 
شهرســتان ســقز زیر نظر گرفته که در نهایت این خودرو در نزدیکی 
روستای »ایرنخواه« ســقز متوقف شد.وی در تشــریح این خبر افزود: 
 نیروهــای ســپاه ســقز فیلمبرداری های مشــکوک این خــودرو از

 مجموعه های نظامی را زیــر نظر گرفته بودند و هنگامی که دســتور 
ایســت به خودرو را دادند، از محــل فیلمبرداری متواری شــدند.این 
 مقام امنیتی اطالعات ســپاه ادامــه داد: در طول مســیر این خودرو،

 3 ایســت بازرســی را بدون توقف رد کرد که در نهایــت در نزدیکی 
روستای ایرانخواه سقز در تور امنیتی اطالعات سپاه گرفتار و مجبور به 
متوقف کردن خودرو شدند.وی افزود: پس از انجام استعالمات مشخص 
شــد که این خودرو و افراد تنها مجوز اقامت در هتل آذربایجان و هتل 
شادی سنندج را داشــته و انجام فیلمبرداری از مجموعه های نظامی 

ارتش و سپاه و رودخانه های مرزی غیرقانونی بوده است. 

سفیر ایران در ترکیه: 

سفر اردوغان به ایران هر زمان 
بخواهد امکان پذیر است

تایمز آو اسراییل:

پناهجوی ایرانی که به داعش 
پیوسته بود، کشته شد

 سوال 8نماینده ازظریف 
درباره یک کنوانسیون

یک مسئول اطالعات سپاه کردستان تشریح کرد:

سپاه، دوربین دیپلمات های اروپایی 
را ضبط کرد

پیشنهاد سردبیر: 
سوال 8نماینده ازظریف درباره یک کنوانسیون

علی خرم کارشناس مســائل بین الملل در گفت گو با نامه 
نیوز درخصوص ماده 30 برنامه ششم توسعه مبنی بر اینکه 
سایر دســتگاه های اجرایی و نیروهای مسلح وظیفه دارند 
تمامی اقدامات خود در زمینه روابــط خارجی را با وزارت 
خارجه هماهنگ کنند، گفت:برنامه توســعه معموال برای 
اینکه کشور از کجا به کجا قراراســت حرکت کند تدوین 
و تببین می شــود.تهیه کنندگان برنامه ششم دولت های 
نهم و دهم بودند و به عبارتی این برنامــه را به این صورت 

نوشته اند.
وی ادامه داد: این موضوع که تمام اقدامات نظامی کشــور 
باید با وزارت امور خارجه کشور هماهنگ شود امری عادی 
است، در سایر کشــورها هم روال کار اینگونه است؛ برای 
مثال ارتش آمریکا نیز بدون هماهنگی با وزارت امورخارجه 
اقدام بین المللی انجام نمی دهــد. انگلیس ،آلمان و غیره 
هم اینگونه هستند.نماینده سابق ایران در سازمان ملل با 
بیان اینکه تمام اقدامات نیروهای نظامی و دفاعی در امور 
خارجی امروز با هماهنگی وزارت خارجی صورت می گیرد، 
تصریح کرد:اینکه آیا در جزییاتش اکنون نیروهای مسلح و 
دستگاه های اجرایی نکاتی را داشته باشند، بحث دیگری 
است.اما از نظر هماهنگ کردن موارد با دستگاه دیپلماسی 

کامال صحیح است.

 معاون سیاســی وزارت کشــور گفت: دولت به دنبال زنده 
کردن امید در مردم است؛ اما برخی در پی ناامید کردن مردم 
هستند و قصدشــان القای ناکارآمدی و ناموفق جلوه دادن 
دولت است، ولی متوجه نیســتند که بحث دولت به حاشیه 
می رود و موضوع ناامیدی به نظام جمهوری اسالمی مطرح 
می شود.محمدحسین مقیمی افزود: دولت هر اقدامی انجام 
دهد اعم از مثبــت و منفی طرف مقابل فقــط یک برخورد 
در قبال این تالش ها دارد، از ابتــدای فعالیت دولت یازدهم 
همه تالش این گروه بر آن بوده که دولت را در همه زمینه ها 
ناموفق و ناکارآمد نشــان دهد.وی ادامــه داد: اینان حاضر 
نیســتند بپذیرند دولت در تامین امنیــت و آرامش مردم، 
سیاســت خارجی، آموزش و پرورش، بهداشــت و درمان و 
فعالیت های جاری کشــور اقدامات گســترده و ارزشمندی 
انجام داده؛ اما در گوشــه و کنار کشور جست وجو می کنند 
تا یک نارسایی و مسئله کوچک را در تریبون های مختلف و 

نماز جمعه عنوان کنند.
معاون سیاسی وزارت کشــور گفت: نه فقط در صداوسیما 
و برخــی تریبون ها بلکــه در همــه حوزه هــای مربوطه، 
موفقیت های دولت یازدهــم را به گونه ای جلوه می دهند که 
گویی دولت در پی آن اســت که مردم را در تنگنا قرار دهد، 

این اقدامات در نهایت موجب یأس و ناامیدی مردم می شود.

علی خرم:

نیروهای مسلح باید با وزارت 
خارجه هماهنگ باشند

معاون سیاسی وزارت کشور:

دنبال ناامیدکردن مردم 
هستند

سیاستدیدگاه واکنش
وزیر ارشاد:

از برگزاری کنسرت در مشهد 
صرف نظر کردیم

علی مطهری: 

 جنتی نباید زیر بار این 
حرف ها می رفت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشــاره به ارائه مجوزهای 
موقت فعالیت بــه هفته نامه یالثارات گفــت: »از نظرما و 
هیأت نظارت بر مطبوعات این نشــریه لغو مجوز شــده 
و ادامه انتشــار آن غیر قانونی اســت.«به گــزارش ایرنا، 
علی جنتی افزود: هیأت نظارت بــر مطبوعات، مجوز این 
نشــریه را صادرکرده و بنا بر تخلفاتی که داشــته با توجه 
به مفاد قانون مطبوعات با اکثریــت آرای اعضا، آن را لغو 
پروانه کرده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین 
با قانونی خواندن برگزاری کنسرت ها در سراسر کشورها 
 گفت: با توجه به مزین بودن شــهر مشهد به مرقد مطهر

 امام رضا )ع(، اجرای کنســرت ها در این شهر مخالفانی 
از جمله نماینده محترم ولی فقیه در خراســان رضوی را 
داشت که ما به نظر ایشــان احترام گذاشته و با اینکه این 
کنسرت ها مشکل خاصی نداشت؛ اما از ادامه اجرای آنها 

در این صرف نظر کردیم.
جنتی تصریح کــرد: با این حال کنســرت هــا در دیگر 
شهرهای استان خراسان رضوی از جمله سبزوار، نیشابور، 
چناران و دیگر شهرها اجرا خواهد شد و به هیچ وجه قابل 

پذیرش نخواهد بود که از اجرای آنها جلوگیری شود.

نایب رییس مجلس با »غلط« و »نادرســت« خواندن 
برخی اظهارات درباره برگزار نشدن هیچ کنسرتی در 
شهر مشهد تصریح کرد: کشــور که حکومت فدرالی 
نیست؛ نباید درباره اجرای کنسرت ها در استان های 

مختلف تفاوت قائل شد.
 علی مطهری نایب رییس مجلس درخصوص اظهارات 
اخیر امام جمعه مشهد نسبت به اجرای کنسرت ها در 
استان خراسان رضوی گفت: درباره اجرای کنسرت ها 
در استان های مختلف نباید تفاوت قائل شد، زیرا کشور 
که حکومت فدرالی نیست و اینگونه نیست که بگوییم 
خراســان رضوی دارای خودمختاری اســت و قوانین 

خاصی بر آنجا حکومت می کند.
نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر 
و پردیــس در مجلــس شــورای اســالمی ادامــه 
داد:  ایــن کار و نظــر، غلــط و نادرســت اســت و 
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی هــم نبایــد زیربار 
ایــن موضــوع می رفت.به نوشــته خانه ملــت، وی 
 تصریح کرد: معنی نــدارد بگوییم که یک اســتان از

 قانون مستثنی است. 

پارلمان

عکس نوشتیادداشت

اخبار

جلسه هیأت دولت)دیروز(

نماینده مردم اسالم آباد غرب و داالهو در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: استقرار هواپیماهای روسی در پایگاه هوایی شهید نوژه 
همدان مطرح شده است که بر اســاس اصل 146 قانون اساسی 
اســتقرار هرگونه پایگاه نظامــی خارجی در کشــور حتی برای 
اســتفاده صلح آمیز ممنوع است؛ منتهی شــاید ناظر به بند یک 
اصل 176 احتماال بحث وظایف شــورای عالــی امنیت ملی در 
این خصوص مطرح شــود که به نظر بنده این وظایف است و جزو 

اختیارات محسوب نمی شود.

فالحت پیشه افزود: سیاست خارجی کشور روسیه بسیار متفاوت 
و بعضا متالطم و دارای نوســان است. روســیه در سال 1990 و 
1991 میالدی با کشــورهای غربی در اقدامات نظامی همکاری 
کرده و در ســال 1994 میالدی عضو طرح مشارکت برای صلح 
ناتو می شود که زمانی در جناح ورشــو و در مقابل ناتو بود و نباید 
فراموش کرد قدرت ها در قالب مالحظات عمل می کنند. وی ادامه 
داد: هرگاه جمهوری اسالمی ایران با بحرانی مواجه شد دو طرف 
شــرق و غرب علیه آن بودند و این در جنگ و تحریم ها ملموس 

اســت. اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم است که چنین امکانی 
در اختیار یک قدرت خارجی در ایران گذاشته می شود؛ بنابراین 
طبق مــاده 110 آیین نامه در این رابطه توضیحــی ارائه دهد که 
اقدامات صیانتی الزم وجود دارد و چه میزان می توان در نوسانات 
سیاست روس ها اعتماد کرد و آسمان کشور را در اختیار آنها قرار 

داد.
دکتر الریجانی در پاسخ به فالحت پیشــه گفت: استناد شما به 
بند 146 قانون اساسی است و موضوع بند 110 مربوط به شورای 

عالی امنیت ملی است.
وی ادامه داد: بر اســاس اصل 146 قانون اساسی استقرار هرگونه 
پایگاه نظامی و خارجی در کشور ممنوع است و باید توجه داشت 
ایران پایگاهی در اختیار کشوری قرار نداده است و اینکه با روسیه 
به عنوان متحد در مسائل منطقه مانند سوریه همکاری داریم به 
این معنا نیست که ما پایگاه به روسیه از نظر نظامی داده ایم و اگر 
در رسانه ها کسی این را مطرح کرده است موضوع تکذیب می شود.

دکتر الریجانی افزود: ایران یک همکاری با روســیه دارد و این به 
دلیل بحران تروریســتی که توســط برخی از کشورهای مخرب 
منطقه و آمریکایی ها ایجاد شده اســت؛ بنابراین ما فکر می کنیم 
روسیه تلقی درســتی از منطقه پیدا کرده و در این یک سال اخیر 
همکاری آنها با ایران در زمینه حل بحران تروریســتی در منطقه 
آغاز شده اســت. در مسئله ســوریه همکاری نزدیکی با روس ها 
داریم و فکر می کنیم بعد از این مدت روشن شد که نظرات ایران 
که در مسئله سوریه مراقبت می کرد که در کل منطقه آشوب به پا 
نشود صحیح بوده اســت.وی ادامه داد: از اینکه روسیه در مسئله 
یمن نیز توجه بیشتری پیدا کرده خرسندیم؛ بنابراین آرای ایران با 
روسیه در حل بحران ترویستی منطقه نزدیک است و همکاری در 
این خصوص با روس ها انجام می شود؛ اما به هیچ وجه هیچ پایگاه 

نظامی به روسیه و نه به هیچ کشور دیگری داده نشده است.

حشمت ا... فالحت پیشه در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی، در اخطار قانون اساسی گفت: بر اساس 
قانون اساسی رییس مجلس در خصوص مسائل مهم کشور می تواند در ابتدای نشست علنی مجلس سخنرانی کند.

ما فکر می کنیم 
روسیه تلقی 

درستی از منطقه 
پیدا کرده و در 

این یک سال اخیر 
همکاری آنها با 

ایران در زمینه حل 
بحران تروریستی 

در منطقه آغاز شده 
است

بحث داغ جنگنده های روسی در بهارستان؛

 الریجانی: به روسیه در ایران پایگاه نظامی ندادیم

بین الملل

ایسنا نوشــت: به دنبال انتقاد نخســت وزیر عراق از 
بسته شدن سریع پرونده اتهامات اخیر درباره فساد، 
رییس پارلمان از وی خواست در امور دستگاه قضایی 
مداخله نکند.حیدر العبادی، نخســت وزیر عراق در 
کنفرانس مطبوعاتــی در بغداد گفت: متهم شــدن 
مســئوالن و نمایندگان عراقی از سوی وزیری در حد 
و مقام خالــد العبیدی، وزیر دفاع نیــاز به تحقیقات 
جدی و پیگیری مستمر دارد.وی از بسته شدن سریع 
این پرونده انتقاد کرد و گفت: من درخواســت کردم 
بازخواست وزیر دفاع تا پایان جنگ موصل یا دستکم 
پایان مقدمات این جنگ به تاخیر افتد؛ اما این پرونده 
خیلی سریع بسته شــد. دســتگاه قضایی باید وقت 
بیشتری را به بررســی این پرونده اختصاص می داد 
و من از دادســتان کل و دســتگاه قضایی می خواهم 
درباره مسائل این چنینی که منافع عمومی را تهدید 
می کند اقدام کرده و اصالحــات کاملی را اجرا کنند. 
من نمی خواهم دخالتی در عملکرد دســتگاه قضایی 
داشته باشــم.وی همچنین خواهان همکاری کامل 

میان قدرت های سه گانه عراق شد.
اخیــرا خالد العبیــدی، ســلیم الجبــوری، رییس 
پارلمــان و چند نماینده دیگر را به دســت داشــتن 
در فســاد متهم کرد، اما هیأت قضایی عراق اســناد 
و مــدارک ارائه شــده از ســوی العبیــدی را کافی 
ندانســت و الجبــوری را تبرئــه کرد.العبــادی در 
کنفرانس مطبوعاتــی خود در بغــداد گفت که وی 
احتماال مجبور خواهد شــد علیه مسئوالن سیاسی 
 که عمــدا دروغ هایی را علیــه وی می بافنــد اقامه 

دعوی کند.
الجبوری نیز در واکنش به اظهــارات العبادی گفت: 
نظام حکومت در عــراق بر پایه تفکیک ســه قوه  بنا 
شده اســت و درنتیجه قوه مجریه نباید در امور دیگر 
قوه ها مداخله کند.الجبــوری از مداخله العبادی در 
امور دســتگاه قضایی و نظر دادن درباره پرونده های 
قضایی ابراز تعجب کرد و گفــت: من تعجب می کنم 
که العبادی که هیچگونه مهارتــی در زمینه تدابیر و 
فرهنگ قضایی ندارد در این امــور مداخله می کند.

دفتر العبادی واکنشــی به اظهارات الجبوری نداشته 
اما صــادق المحنا، عضــو »ائتالف ملی شــیعه« که 
العبادی نیز عضو آن اســت، گفت: العبادی به عنوان 
رییس قوه مجریه تنها نظر خود را درباره بسته شدن 
ســریع پرونده های اخیر اعالم کرده اســت. اقدامات 

دستگاه قضایی باید مورد قبول همگان واقع باشد.

تنش سیاسی در عراق باال گرفت؛

 جبوری: عبادی در کار قضا 
دخالت نکند

 واشــینگتن پســت در مطلبــی بــه بررســی اســتقرار
 بمب افکن های روسی در پایگاه هوایی همدان پرداخت.

واشــینگتن پســت در مطلبــی نوشــت: برخاســتن 
بمــب افکن های روســیه از پایــگاه هوایی نــوژه همدان 
به قصــد حمله بــه مواضــع تروریســت ها در ســوریه، 
نشــان دهنــده عمــق روابــط تهــران و مســکو و نفوذ 
روزافــزون آنهــا در منطقــه خاورمیانــه اســت.وزارت 

 دفاع روســیه در بیانیه ای اعــالم کرد: بمــب افکن های 
عظیم الجثه »تی یــو-22 ام« از پایــگاه هوایی همدان به 
 هوا برخاستند و مواضع تروریســت ها را در حلب و دیرالزور 

مورد حمله قرار دادند.
  ایران و روســیه هر دو حامی دولت بشــار اسد هستند؛ اما 
این اولین بار اســت که مســکو حمالت هوایی خــود را از 
پایگاهی در ایران آغاز می کند. تهران ســال هاست از ورود 
نظامیان خارجی به خاک خود جلوگیری کرده اســت؛ اما 
حضور بمب افکن های روســی در ایران نشان دهنده عمق 
 اتحاد دو کشور و گسترش نفوذ مسکو در منطقه خاورمیانه

است. 
علی شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی ایران، در 
واکنش به خبر اســتقرار بمب افکن های روسی در پایگاه 

نوژه همدان اظهار کرد: »همکاری های تهران و مسکو برای 
مبارزه با تروریســم در سوریه راهبردی اســت و ما در این 

زمینه تبادل ظرفیت و امکانات داریم.«
مارک تونر معاون ســخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این 
خصوص اعالم کرد: »مایه تاسف اســت؛ اما امری غیرقابل 

انتظار و تعجب برانگیز نیست.« 
وی در ادامــه مدعی شــد: »بمــب افکن های  روســی به 
جای آنکه به داعــش و دیگر گروه های تروریســتی حمله 
کنند، مخالفــان میانه روی اســد را مورد حملــه قرار می 
دهند. روســیه وضع ســوریه را از آنچه که هست، پیچیده 
تر و دشــوارتر می کند.« ایران عالوه بر راهبرد مشترک در 
 حمایت از اسد، روابط و همکاری های گسترده ای با روسیه 

دارد.

واشینگتن پست: 

عمق اتحاد ایران و روسیه 
نمایش داده شد

دادستان کل کشــور در انتقاد به فایل صوتی منتشر شده از 
سوی بیت آیت ا... منتظری گفت: با انتشار این فایل صوتی از 

طریق رادیوهای بیگانه، جنایات منافقین را تطهیر می کنند.
به گزارش انتخاب  حجت االســالم و المسلمین محمدجعفر 
منتظری در مراســم تشــییع پیکر مطهر دو تن از شــهدای 
مدافع حرم ضمن تجلیل از مقام باالی این شــهیدان از فایل 
صوتی منتشر شده از سوی بیت آیت ا...منتظری انتقاد کرد و 
گفت:  در درون کشــور جمهوری اسالمی می بینیم عده ای با 
دشمنان با سازی که اســراییل و آمریکا وغرب و عناصر درون 
منطقه آنهــا می نوازند همراهی می کنند و بــه دنبال تطهیر 
جنایتکاران منافق هستند. که در ابتدای انقالب چه جنایاتی 

کردند.

وی در این بــاره افزود: بعــد از حمله گســترده منافقین زیر 
پرچم صدام و بــا حمایت آمریکا که قصد رســیدن به تهران 
را داشــتند و تا نزدیکی کرمانشــاه هم آمدنــد در عملیات 
مرصاد که شــما مــردم بینــی آنها را بــه خــاک مالیدید، 
 آن جنایاتــی کــه نمونه هایــی از آن امروز توســط داعش 

شاهد هستیم. 
آن فایــل صوتی که ســال ها از آقایــی گرفتنــد و از طریق 
رادیوهای بیگانه مثل بی.بی.سی منتشــر کردند و  در جهت 

تطهیر جنایات منافقین این کار را انجام دادند.
همان آقایی که با تعبیر فرمایش امام)ره(، شــیخ ساده لوحی 

بود که در دست منافقین گرفتار شده بود.
وی در ادامه تصریح کرد: امروز این حرکت از ســمت بیت آن 

شیخ ساده لوح بسیار تاسف برانگیز است. 
آن فایل صوتی که سال ها پیش در جلسه خصوصی که بعضی 
از مسئوالن قضایی پیش این آقا بودند را به رادیوهای بیگانه 
منتقــل کردند و آن قداســت و صالبت و جایــگاه رفیع امام 

راحل را با عمل شنیع خود زیر ســوال بردند و در مصاحبه ای 
می گویند شما اسناد بیشــتری دارید و در آینده آن را منتشر 

می کنید.
دادستان کل کشــور گفت: من خطاب به این حرف می گویم 
بیایید آن اسناد جنایات سیدمهدی، اسناد جنایات اصفهان و 
قهدریجان که به دست عوامل بومی اتفاق افتاد و پرونده های 

این جنایت ها را منتشر کنید. 
بگذارید همه بدانند شما چه جنایتی کردید. اگر شما  منتشر 
نمی کنید ما آن اســناد را داریم و آن اســناد موجود  اســت.

دادستان کل کشــور در پاسخ به ســوالی درباره فایل صوتی 
منتشر شده اخیر خبر داد: آن فردی که این کار را انجام داده 

به دادسرا احضار شده است.

دادستان کل کشور در واکنش به فایل صوتی جنجالی:

اسناد جنایات سیدمهدی، جنایات اصفهان و قهدریجان را منتشر کنید 
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بازار

ديدگاهيادداشت

تعداد بانک ها بايد کاهش يابد

قیمت انواع
چای ساز در بازار

پیشنهاد سردبیر: 
قیمت برنج قد می کشد!

سمیه
پارسادوست

یک کارشــناس اقتصادی با اشــاره به جای خالی ۳ موضوع در 
الیحه برنامه ششــم گفت: این سه مورد شــامل پوشش ریسک 
نرخ ارز، کاهش تعداد بانک ها و احیای شــرکت ها در بخش های 
دانش بنیان اســت.محمد علی دهقان دهنــوی در مورد تفاوت 
تدوین برنامه ششم نســبت به پنج برنامه گذشته اظهار داشت: 
این برنامه یک برنامه منظم بوده و برخالف برنامه های گذشــته 
از ذکر مواردی که نیاز بــه برنامه دارد، پرهیز شــده اما در عین 
حال آنچه مهم اســت عملکرد آن اســت. وی در مــورد امکان 
دستیابی به رشد 8درصدی تعیین شــده در برنامه ششم گفت: 
با توجه به ظرفیت هایی که در کشور وجود دارد حتی می توان به 
بیشتر از آنچه پیش بینی شده دست یافت، البته باید به این نکته 
اشــاره کنم که در برنامه چهارم و پنجم نیز به رشــد 8 درصدی 
اقتصاد اشــاره شده اما نتوانســتیم به آن دســت پیدا کنیم و به 
این معنی نیســت که در برنامه ششــم این رقم را کاهش دهیم. 
 این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: در بخش هــای دانش بنیان

 به جای اینکه شــرکت های جدید احداث کنیم، شرکت هایی را 
که با توانمندی کمتر فعالیت می کنند و یا امکان گسترش دارند 
احیا کنیم. همچنین سومین موردی که می توان به برنامه ششم 
اضافه کرد کاهش تعداد زیاد بانک هاســت کــه بیش از ظرفیت 
اقتصادی کشور اســت. وی در پایان خاطرنشان کرد: تعداد زیاد 
 بانک ها موجب شــده رقابت شــدید   برروی نرخ ســود بین آنها 
 ایجــاد شــود بنابرایــن می توان بــا در نظــر گرفتــن برخی 
تشــویق ها این کار را انجام داد تا تعداد بانک ها کاهش یابد و در 

نتیجه بتوانیم رقابت بین نرخ سود را کاهش دهیم.

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت: با اختصاص مبلغ 750 میلیارد ریال 
 می توان به بیــش از 76درصد صنایع فاقد گاز واقع در اســتان گازرســانی کرد.

سید مصطفی علوی، با اعالم این مطلب، اظهار داشت: گازرسانی به این واحدهای 
صنعتی ساالنه باعث صرفه جویی بیش از ۳ میلیون تن سوخت مایع می شود.

وی بیان داشت: در راستای گازرســانی به صنایع،  لیست صنایع عمده، متوسط و 
کوچک استان که فاقد انشعاب گاز طبیعی هستند از شرکت پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اصفهان دریافت و با برآورد میزان مصــارف و فاصله آنها از خطوط و 

شبکه های گازدار موجود، هزینه تقریبی آنها برآورد شده است.
وی با اشــاره به حدود 26 هزار و 200 کیلومتر شــبکه گــذاری و 970 کیلومتر 
انشعاب در ســطح اســتان، گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون و 600 هزار 
مشترک گاز طبیعی درســطح اســتان وجود دارد که مصرف کننده گاز طبیعی 
هســتند.مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، بــا بیان اینکــه99/6 درصد 
خانوارهای شهری و 95 درصد خانوارهای روستایی اســتان از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار هستند، افزود: جمعیت این اســتان بالغ بر6/5 درصد نسبت به جمعیت 

کل کشور گازرسانی انجام داده است.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان، اظهار داشت: از مجموع  107 شهر استان 
در حال حاضر 10۳ شهر و از 1۳48 روستای مشمول گازرسانی، 1۳۳8 روستا از 
این نعمت پاک و ارزشــمند برخوردار می باشــند.وی همچنین با اشاره  به وجود 
152 جایگاه فعال CNG در سطح استان، بیان داشت: گازرسانی به این جایگاه ها 

به صورت مستمر صورت می پذیرد. 

سومین نمایشگاه تخصصی تجهیزات، لوازم خانه و آشپزخانه مدرن 26 مرداد ماه 
آغاز به کار کرد و تا 29 مرداد در محل برگزاری نمایشــگاه های بین المللی استان 

اصفهان واقع در پل شهرستان برپاست.

این نمایشــگاه در ســومین ســال برگزاری، میزبان تعداد 124 مشارکت کننده 
از اســتان های اصفهان، تهران، یزد، چهارمحال و بختیــاری، مرکزی و قزوین و 
نمایندگی هــای فروش محصوالت ایتالیــا و کره جنوبی در فضایی به مســاحت 
8500 مترمربع است. مشــارکت کنندگان در شاخه های ظروف آشپزخانه، اقالم 
تزئینی خانه و آشپزخانه، طراحی داخلی خانه و آشــپزخانه، شیرآالت بهداشتی 
آشپزخانه، دکوراسیون داخلی و تجهیزات آشپزخانه اعم از هود، سینک و کابینت 

فعالیت دارند.

مديرعامل شرکت گاز استان اصفهان اعالم کرد:

اختصاص 750 میلیارد ريال برای 
گازرسانی به 76 درصد صنايع فاقد گاز

سومین نمايشگاه لوازم خانه و 
آشپزخانه مدرن در اصفهان برپا شد

نمایشگاهدر شهر

3500P پارس خزر

173،
000

تومان

BISHEL BL-TM-004 بیشل

185،
000

تومان

TEFAL BI 9625 Vitesses Inox تفال

375،
000

تومان

TK-2400P پارس خزر

133،
000

تومان

کجــا  از  »ثامن الحجــج«  موسســه 
 آمــد؟  این ســوالی اســت که شــاید 
مدت هاســت ذهن بســیاری از مردم 
را به خود معطوف کرده اســت. مردمی که اندوخته های خود 
را به این موسسه ســپرده بودند و حاال باید در انتظار بازگشت 
 پول هایشــان باشــند و نمــی داننــد در نهایت چــه اتفاقی 
خواهــد افتــاد و سرنوشــت موسســه ای کــه در مــدت 
 زمان انــدک از شــروع به کار خــود، توانســت بــه یکی از 
محبوب ترین موسســات مالی و اعتباری تبدیل شود، به کجا 

خواهد انجامید. 
اما اینکــه موسســه ثامــن الحجــج از کجــا آمد ســوالی 
از جــوان«  خبرنــگاران  خبرنگار»باشــگاه  کــه   اســت 

محمدرضا پورابراهیمی ، نماینده مجلس پرسیده و جواب آن 
را گرفته است. 

 پورابراهیمی در خصــوص نظارت بانک مرکزی بر موسســه 
ثامن الحجج گفته است:»بر اساس گزارش بانک مرکزی از سال 
1۳80 با مجوزی تحت عنوان مجموعه تعاونی از وزارت تعاون 
آن زمان، موسسه ثامن الحجج در حوزه مسائل اعتباری شروع 
به فعالیت کرد. فعالیت موسســه ثامن الحجج خارج از حیطه 
فعالیت و نظارت بانک مرکزی تنهــا در قالب مجوز اولیه انجام 
شــد و با جذب منابع و بدون اخذ مجــوز الزم از بانک مرکزی 

مسیر خودش را طی کرد.«
در شــرایطی که این روزها، برخی مســئوالن تالش می کنند 
تا توپ را بــه زمین دیگری بیندازند و مقامات مســئول حاضر 
 به پاســخگویی شــفاف و صریح دربــاره ماجرای موسســه 
ثامن الحجج نیستند،این نماینده مجلس، به این موضوع اشاره 
کرده که  در وهله اول اشــکال به مجموعه نظارتی کشور وارد 
اســت که در این راســتا بانک مرکزی باید در آن زمان نظارت 

بیشتری انجام می داد. 
پورابراهیمی گفته اســت :» فارغ از نظارت بانک مرکزی برای 
اســتمرار فعالیت، موسســه ثامن الحجج در طول این سال ها 
توانســته حجم زیادی از منابــع را به روش هــای مختلف در 
استان های کشور جذب کند و فعالیت های خودش را گسترش 

دهد.
دنبال مقصر نگرديد

اما اینکه مقصر چه کســی بــود برای مردم چنــدان اهمیتی 
نداشت و ندارد. مردم نگران ســپرده های خود بوده و هستند. 
روزهای ابتدایی امســال بود کــه در حالی که بیــش از دو ماه 
از شروع رســیدگی به حســاب های ســپرده گذاران تعاونی 
 اعتبــاری ثامــن الحجج مــی گذشــت، خبر رســید حدود

 750 هزار حســاب این موسســه تعیین تکلیف شــده است 
و در روزهــای آینده ســقف پرداختی به ۳5 میلیــون تومان 
افزایــش خواهــد یافــت و وعده خبرهــای خــوب در مورد 
 ارقــام کالن نیز داده شــد. پیــش از اعالم این خبــر، مراجع 
سپرده گذاران با توجه به ســقف منابع آنها بود و از مبالغ سه، 
پنج و 10 میلیون تومان آغاز شــده و در اواخر اسفندماه سال 
گذشــته به 20 میلیون تومان افزایش یافته بود با این حال، با 
توجه به اینکه بخشی از ســپرده گذاران، صاحب وجوه کالن و 

حتی چند صــد میلیونی بــوده و همواره نگــران تأدیه مبالغ 
خود بودند، باز هم حرف و حدیث ها و بحث ها ادامه داشــت. 
از 1۳ بهمن ماه سال گذشــته بود که بانک پارسیان به عنوان 
بانک عامل تعیین شده از سوی بانک مرکزی، اجرای تعهدات 
تعاونی اعتبــاری غیرمجاز ثامــن الحجج را رســما آغاز کرد. 
آخرین خبر این بود که با توجه به اینکه ســقف وجوه بر اساس 
خالص حســاب تعیین می شود، آن دسته از ســپرده گذاران 
تعاونی ثامــن الحجج که در مقابل ســپرده خود تســهیالت 
 نیز دریافت کــرده و مانده طلب ناشــی از تهاتر تســهیالت و

 ســپرده های آنان حداکثر تا سقف ۳5 میلیون است می توانند 
بدون توجه به سقف سپرده، پس از اخذ گواهی تسویه از تعاونی 

برای دریافت وجوه مربوطه به بانک پارسیان مراجعه کنند.
 پارسیان هم نگران است

با وجود اینکه بهمن ماه گذشــته اعالم شد بانک مرکزی 200 
میلیارد تومان در اختیار بانک پارســیان قــرارداده تا تکلیف 
900 هزار سپرده گذار موسســه ثامن الحجج را مشخص کند 
اما همان زمان خبر رسید سهامداران بانک پارسیان نسبت به 
خبرهای مرتبط با ادغام موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج و 
اثر این تصمیم بر سودآوری بانک یادشده تردید دارند و همین 
مسئله باعث شده تا اصال بانک پارسیان به مقامات بانک مرکزی 
اعالم کند تصمیمی برای ادغام ندارد و تنها با هدف همراهی با 
سپرده گذاران ثامن الحجج به عنوان عامل توزیع و بازپرداخت 

سپرده ها ایفای نقش می کند.
 این خبری بود که پایــگاه خبری دنیای بانک، منتشــر کرد 
و نوشت :»  این در حالی اســت که پس از تدبیر بانک مرکزی 
و انتخاب بانک پارســیان به عنوان بانــک عامل جهت تعیین 
تکلیف ســپرده های موسســه ثامــن الحجج، ایــن مطالبه 
شــکل گرفته بود که گویا قرار اســت موسســه یادشــده در 
بانک پارســیان ادغام شــود و حتی کارمنــدان ثامن الحجج 
هم به اســتخدام بانک پارســیان در آیند. اما مدیران ارشــد 
بانک پارســیان با آگاهــی و دریافــت اطالعــات از وضعیت 
 مالی موسســه یادشــده و حتــی ارزیابی امــالک متعلق به 
ثامن الحجج، قیــد ادغام را زده انــد و به بانــک مرکزی پیام 
داده اند که تصمیمی فراتر از ایفای مســئولیت در بازپرداخت 
سپرده های ثامن  الحجج ندارند.« نگرانی از تاثیر منفی واگذاری 
تعهدات موسسه ثامن الحجج بر ارزش ســهام بانک پارسیان 
باعث شد مسئوالن بانک پارسیان نســبت به این ادغام نگران 
شــوند و کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارســیان هم در 
پاسخ به این ســوال که آیا قرار است اموال ثامن الحجج به بانک 
پارسیان اضافه شــود بگوید: »فعال هیچ چیزی روشن نیست 
و ما فقط عامل توزیع ســپرده های خرد از سوی بانک مرکزی 

هستیم.«
در نهایت اینکه قرارشــد بانک پارســیان انتقال سپرده های 
تعاونی اعتبــار ثامن الحجــج  را طبــق برنامه زمــان بندی 

شــده، اجرا کند مشــروط بر اینکه ســپرده های فــوق برای 
 مدت تعیین شــده، مســدود بماند تا زمان الزم برای تبدیل 
دارایی هــای تعاونی فراهم آیــد. موضوعی که انتقاد شــدید 
بســیاری از ســپرده گذاران را هم به دنبال داشــت و البته در 
 این میان، بســیاری از خیابان های شــهر ، شــاهد تجمعات

 سپرده گذاران مقابل شــعب بانک عامل بودند. تجمعاتی که 
گاهی با اعتراضات و درگیری خاتمه می یافت . 

 بانک مرکزی کجا بود؟
با آغاز بحران ثامن الحجج، بانک مرکــزی بارها اعالم کرد که 
در ایــن زمینه هیچ مســئولیتی را نمی پذیرد، امــا در نهایت 
مجبورشــد برای حل مشــکلی که می رفت تبدیــل به یک 
بحران شود، چاره ای بیندیشد اما حتی گام های بانک مرکزی 
 در راســتای پرداخت اعتبــارات و حل این مشــکل، صدای 
خیلی ها را درآورد . آنهایی که می گفتند استفاده از منابع بانک 
مرکزی به دلیل تبعات اقتصادی منفــی، مخالفانی دارد و چرا  
پولی که متعلق بــه بیت المال و 80 میلیون ایرانی اســت باید 
به 800 هزار نفر ســپرده گذار یک موسسه غیرمجاز پرداخت 
شــود؟ این عده به نوشته ســایت اقتصادی »پایتخت« اعتقاد 
 داشــته و دارند؛ چرا آن زمان که تبلیغات وســیع، حضور در

 برنامه های پربیننده تلویزیونی ، پرداخت سودهای غیرمتعارف 
بهره گیری از نیروی کار غیرمتخصص، حضور پررنگ در حوزه 
ورزش و تیم داری که هزینه آنها به طور کامل از جیب ســپرده 
 گذاران تامین می شد وبه تدریج زمینه غلتیدن تعاونی اعتبار 
ثامن الحجج به دامن بحران را فراهم آورد، هیچ مقام مسئولی 

ناظر و پاسخگو نبود؟ 
 امیدواری به آينده

ایــن روزها هرچند بــه نظر می رســد از تب و تــاب التهابات 
 مربوط به ماجرای موسســه ثامن الحجج کاســته شده اما در 
نشست های خبری سخنگوی دستگاه قضا و دادستان تهران، 
همچنان سوال درباره آینده سپرده های ســپرده گذاران این 
موسسه به یکی از سواالت ثابت خبرنگاران تبدیل شده است. 
همچنان که در روزهای ابتدایی این هفته و در نشست خبری 
جعفری دولت آبادی با اشاره به مطالبی که طی هفته گذشته از 
سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی پیرامون پرونده  
موسســه  اعتباری ثامن الحجج مطرح شــد، در مورد وضعیت 
وجوه سپرده گذاران و تعیین تکلیف نسبت به آنها گفت: حسب 
گزارش بانک مرکزی تا کنون در مورد 97 درصد سپرده گذاران 
موسسه ثامن الحجج از ســوی بانک عامل تعیین تکلیف شده 
است. دادســتان تهران، شمار ســپرده گذارانی  را که تا کنون 
نســبت به آنها تعیین تکلیف نشــده است بیســت هزار نفر با 
۳5000 فقره حساب اعالم کرد که ۳ درصد کل سپرده گذاران 
در تعاونی اعتبار ثامن الحجج است. این افراد کسانی هستند که 
ســپرده آنان بیش از یکصد میلیون تومان و مجموع مطالبات 

آنان 5000 میلیارد تومان است . 
دادســتان تهران به مشــکل فروش اموال موسســه که ناشی 
از رکود بازار مسکن اســت اشــاره نمود و ابراز امیدواری کرد 
که با آغــاز فروش اموال توســط بانک مرکــزی، الباقی وجوه 

سپرده گذاران مسترد گردد.

سرنوشت موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج چه می شود؟

قصه یک موسسه...

با آغاز بحران 
ثامن الحجج، 

بانک مرکزی بارها 
اعالم کرد که در 
اين زمینه هیچ 

مسئولیتی را 
نمی پذيرد، اما در 
نهايت مجبورشد 
برای حل مشکلی 

که می رفت تبديل 
به يک بحران 

شود، چاره ای 
بینديشد

از اول مــرداد ممنوعیت واردات برنج بــرای حمایت از تولید 
داخلی با درخواست وزارت جهاد کشاورزی اجرایی شده و تا 
پایان زمان برداشت برنج ادامه دارد، در چند وقت اخیر قیمت 
برنج ایرانی در خرده فروشــی ها و عمده فروشی ها با افزایش 
قیمت روبرو شده و این درحالی اســت که عرضه برنج ایرانی 
با کاهش روبرو نشــده و با توجه به منطق اقتصاد هیچ دلیلی 
برافزایش قیمت برنج ایرانی وجود ندارد. مشــاهدات میدانی 
خبرنگار میزان، از خرده فروشی های سطح شهرنشان می دهد 
هرکیلو برنج ایرانی که ماه گذشته در واحدهای صنفی با قیمت 

8 تا 10 هزارتومان فروخته می شد در حال حاضر قیمت 10 
تا 1۳ هزار تومان را تجربه می کند.همچنین با توجه به فصل 
برداشت و توزیع برنج تازه به بازار در کنار تالش تولید کنندگان 
برای فروش محصول سال گذشته، این افزایش قیمت دلیل 
موجهی ندارد و باید دید چه عواملی در این افزایش قیمت نقش 
اساسی دارند.قاسمعلی حسنی رییس سابق اتحادیه بنکداران  
به افزایش قیمــت برنج ایرانی در بازار اشــاره کــرد و گفت: 
باتوجه به فصل برداشت برنج و فروش آن از سوی کشاورزان، 
قیمت هرکیلو برنج ایرانی در خرده فروشــی ها 8 تا 10 هزار 
 تومان اســت اما افزایش قیمت برنج تولیدی سال گذشته در 
خرده فروشــی ها درحالی که شــاهد ورود برنج تازه به بازار 

هستیم توجیه اقتصادی ندارد.

 طی روزهــای گذشــته، مســئوالن تعزیــرات حکومتی 
اعالم کردند که تعداد 1۳ خودروی بنز و پورشه قاچاق در هفته 
جاری در شیراز امحا می شــود. در حالی که حکم این پرونده 
قطعی شــده بود و هیچ مانعی برای امحــای این خودروهای 
قاچاق وجود نداشت، ســاعتی پیش اعالم شد که امحای این 
خودروها به دالیل نامعلومی منتفی شده است. در حال حاضر 
متهم اصلی این پرونده نیز در شــیراز زندانی است و در کنار 
حکم تعزیرات مبنی بر ضبط این خودروها، به جریمه نقدی 
حدود 14 میلیارد تومان نیز محکوم شده است.  از اواسط هفته 

برخی شایعات مطرح شده در فضای مجازی حاکی از این بود 
که عده ای در تالش هستند از امحای این خودروهای قاچاق 
جلوگیری کنند. یکی از شایعات مطرح شده در این زمینه این 
بود که عده ای با مراجعه به مرجع قضایی استان فارس مدعی 
پرداخت پول برای خرید این خودروها شده اند و با امحای آنها، 
پول آنها از بین می رود و به همین دلیل مرجع قضایی دستور 
به توقف امحای خودروها داده است در حالی که حکم قطعی 
این پرونده ضبط کاال به نفع دولت بوده و هیچ شکایتی در این 
خصوص توســط هیچ مرجعی قابلیت پذیرش نداشته است.

همچنین امحای خودروهای قاچاق قرار بود براساس آیین نامه 
 اجرایی سازمان اموال تملیکی انجام شود که در حال حاضر و

 بنا بر دالیلی که هنوز مشخص نشده، به تعویق افتاده است. 

گرانی ادامه دارد؛

قیمت برنج قد می کشد!
امحای خودروهای لوکس قاچاق منتفی شد؛

شايد وقتی ديگر!

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نســبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران 
واجد شرایط و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید. 

1- شرح مختصر موضوع مناقصه: انجام خدمات امور تنظیفات اماکن اداری، نگهداری خوابگاه، جمع آوری زباله و جاروکشی محوطه ها 
ایستگاهی

2- مدت و محل انجام کار: یکسال شمسی در ایستگاه های اصفهان، کاشان، حسن آباد و زرین شهر
* داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری و صالحیت ایمنی پیمانکاری از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعالیت 

شرکت )مندرج در اساسنامه( با موضوع مناقصه فوق الزامی است.
 3- مهلت و محل دريافت اسناد اســتعالم ارزيابی کیفی: حداکثر تا ساعت 1۳ روز شــنبه مورخ 95/05/۳0 با در دست داشتن

 معرفی نامه کتبی به نشانی: اصفهان- جاده شیراز- بعد از ترمینال صفه- ایستگاه راه  آهن- امور قراردادها
4- مهلت و محل تحويل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 1۳ روز شنبه مورخ 95/06/1۳ به نشانی: دبیرخانه امور اداری

5-هزينه اسناد: مبلغ )۳00/000( ریال
HTTP://IETS.MPORG.IR 6- دریافت اسناد ارزیابی از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
پس از انجام ارزیابی کیفی، از پیمانکاران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به 

عمل خواهد آمد.

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی
فراخوان نخست شماره 43/95/5  

اداره کل راه آهن اصفهان
م الف:4142

نوبت دوم
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يادداشت

يادداشت

ويژه

اتفاقات روز

در پی جنجال پیرامون شکار خرســی با نیزه در استان آلبرتای 
کانادا توســط یک شــکارچی آمریکایی، مقامات این اســتان 
گفته اند که قصد دارند شــکار با نیزه را ممنــوع کنند. کاربران 
در شبکه های اجتماعی از »جاش بومار«، ۲۶ ساله که ویدئویی 
طوالنی از صحنه شــکار منتشــر کرده بود انتقــاد کرده اند. او 
می گوید که حتی تهدید به مرگ شــده اســت. هرچند شکار با 
نیزه در آلبرتا آزاد است؛ اما مقامات این استان گفته اند در حال 
بررسی این مسئله هستند که آیا بومار قوانین را در ارتباط با این 

شکار شکسته است یا نه؟
آنها گفته اند که انتظار دارند منع شــکار با نیــزه تا پاییز به اجرا 
گذاشته شود. شــکار حیوانات با نیزه در همه استان های کانادا 
آزاد نیست. کایل فرگوســن وزیر محیط زیست آلبرتا گفت که 
این سازمان از ماموران ســازمان ماهی و حیات وحش خواسته 
که تحقیقات درباره شکار اخیر توسط بومار را شروع کنند تا اگر 
قانونی را شکسته است متهم شود. این ویدئوی ۱۳ دقیقه ای که 
در ماه ژوئن در یوتیوب منتشر و روز دوشنبه حذف شد، خرسی 
را نشــان می دهد که به تله بومار نزدیک می شود و همان وقت 
اســت که هدف نیزه او که در چند متری ایستاده قرار می گیرد. 
بومار گفته که صدها بار تهدید به مرگ شده و مجبور شده است 
اســتفاده از شــبکه های اجتماعی را در نتیجه واکنش عمومی 
محدود کند. او که اهل ایالت اوهایو است در پرتاب نیزه تخصص 

دارد و هم اکنون صاحب یک شرکت بدن سازی است.

کشاورزان خیر شهر دامنه شهرســتان فریدن، ۶ تن علوفه به وحوش 
پارك ملــي و پناهــگاه حیات وحــش کاله قاضــي اهــدا کردند. به 
گزارش پایگاه اطالع رســاني محیط زیســت اصفهان»پامــا« از اداره 
حفاظت محیط زیســت شهرســتان فریدن، با توجه به فرارســیدن 
 ایام مبــارك دهه کرامــت و تولد امام رضــا )ع( ) روز محیــط بان ( و 
خطبه هاي نماز جمعه شــهر دامنه در خصوص انجام نذورات زیســت 
محیطي ) اهــدای علوفه جهت حیــات وحش مناطق آســیب دیده 
محیط زیســت از خشکسالي (، تعدادي از کشــاورزان خیر و دوستدار 
محیط زیســت شــهر دامنه، مقدار ۶ تن علوفه بــراي تغذیه وحوش 
 و آهوان پارك ملــي و پناهگاه حیات وحش کاله قاضــي اصفهان اهدا

 کردند.  شهر دامنه در ضلع شمالي منطقه حفاظت شده داالنکوه واقع 
شده و قطب کشاورزي و گردشگري شهرستان فریدن مي باشد ، مردم 
این شهر با آگاهي الزم از شــرایط مناطق حفاظت شده مشارکت هاي 

خوبي در زمینه هاي مختلف مسائل زیست محیطي داشته اند.

مراسم گرامیداشــت روز ملی محیط بان با حضور تولیت آستان قدس 
رضوی و رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت در تاالر آیینه حرم 

مطهر رضوی برگزار شد.
در این مراســم کــه با حضور شــخصیت های برجســته کشــوری و 
لشــکری، مقامات ملی و اســتانی، محیط بانان برتر کشوری و جمعی 
از خانواده معظم شهدای محیط بان کشــور برگزار شد، حجت االسالم 
و المســلمین رییســی تولیت آســتان قدس رضوی و معصومه ابتکار 
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت ســخنرانی کردند. در پایان 
 این مراســم نیز از ۶7 محیط بــان برگزیده کشــوری تجلیل گردید.

 ۱۱ ذی القعــده روز والدت امــام رضــا )ع(، بــه عنــوان ضامن آهو 
 و روز محیط بان نام گرفته اســت. محیط بانانی که بــه طور مداوم در

 عرصه های طبیعت با به خطر انداختن جــان خود به دفاع و حمایت از 
حیوانات بی دفاع می پردازند به طوری که در پنج دهه گذشــته ۱۱9 
محیط بان در این راه به شهادت رسیدند.  امسال ۲4 مرداد ماه و در روز 
والدت با سعادت امام رضا )ع( و به مناســبت روز محیط بان جمعی از 
محیط بانان به همراه رییس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم 
تجدید میثاق با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران و دیدار با 

یادگار امام راحل در حرم مطهر امام خمینی )ره( حضور یافتند.

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان از کشف ۸ پرنده 
شکاری و 4۰ مرغ مینا در استان اصفهان اصفهان خبر داد.

مرتضی جمشــیدیان، اظهار داشــت: بــا همکاری پلیــس آگاهی 
شهرســتان نجف آباد تعداد ۸ جوجــه پرنده شــکاری »دلیجه« در 
منزلی در یکی از روســتاهای شهرســتان نجف آباد کشــف و ضبط 
شد.وی با بیان اینکه  متخلفان شکار و صید این هشت پرنده متواری 
شده اند، بیان داشت: پرونده ای در این زمینه به مراجع قضایی تحویل 
داده شده است و متهمان در صورت دستگیری باید ۲۰۰میلیون ریال 

برای هر پرنده دلیجه پرداخت کنند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان بیان داشت: 
دلیجه از پرندگان شکاری از تیره شاهینیان است که با تکنیک خاص 
 خود در شــکار طعمه، از گونه هــای دیگر به خوبی تشــخیص داده 
می شــود.وی بیان داشــت: مرغ مینا پرنده کوچکی است که قابلیت 
بســیار خوبی در تقلید صدا دارد و بر این اساس انسان ها عالقه زیادی 
به نگهداری از این پرنده دارند.  جمشــیدیان بیان داشــت: این ۸۰ 
 مرغ مینا که از یک دستگاه اتوبوس کشــف شدند به صورت غیرمجاز

 زنده گیری و از کرمان به اصفهان انتقال یافتــه بود که پس از ضبط 
توسط یگان حفاظت محیط زیست اصفهان رهاسازی شدند.

شکار يک خرس با نیزه 
در کانادا خشم عمومی را برانگیخت

توسط کشاورزان خیر شهر دامنه شهرستان فريدن انجام شد؛

اهداي ۶ تن علوفه 
به حیات وحش کاله قاضي 

برگزاری مراسم گرامیداشت روز ملی 
محیط بان در حرم مطهر رضوی 

 کشف ۸ پرنده شکاری »دلیجه« 
و ۸۰ مرغ مینا در اصفهان

پیشنهاد  سردبیر:
شناسايی و ثبت 4 گونه پرنده در تاالب گندمان 

خبر

معاون سازمان محیط زیست کشور گفت: اکنون ۳۰۰ 
دشــت کشــور بحران آب دارد و ریزگردها از سوریه، 
عراق و عربستان با پهنای ۲۰۰ کیلومتر و ارتفاع هشت 
کیلومتر وارد کشور می شود. ســید محمد مجابی در 
همایش تجلیل از محیط بانان استان البرز اظهار کرد: 
محیط بانان بهترین اکولوژیست های منطقه محسوب 
می شوند چون اشراف خاصی بر حوزه تخصصی منابع 
طبیعی دارند. وی  با اشاره به اینکه محیط بانانی که در 
فرآیند دفاع از عرصه های طبیعی جان خود را از دست 
می دهند شــهید محسوب می شــوند، افزود: درحال 
حاضرمحیط بانانی که در دفاع از عرصه های طبیعی  
کشور جانشان را نثار می کنند شهید و مجروحان نیز 
جانباز محسوب می شوند. مجابی گفت: خوشبختانه 
طی سال های اخیر مردم به جایگاه واقعی محیط بانان 
پی برده اند و با احترام خاصی با آنها برخورد می کنند. 
وی اضافه کرد: در میان برنامــه دولت ها، تنها دولت 
یازدهم اشــاره صریح به بحث محیط زیست داشته؛ 
به طوری که رییــس جمهوری قبــل از انتخابات در 
 برنامه تنظیم شــده فصلی به محیط زیســت و حوزه

 محیــط بانان اختصــاص داده اســت. مجابی گفت: 
سه ســال از دولت یازدهم می گذرد و طی این مدت 
اقدامات موثری برای ارتقای جایگاه محیط زیست در 

کشور صورت گرفته است. 
معاون سازمان محیط زیســت تصریح کرد: تا قبل از 
دولت یازدهم تنها ۲۳۰۰  پست محیط بانی در کشور 
وجود داشــت ولی طی سه سال گذشــته این تعداد 
سه برابر شده اســت. وی تاکید کرد: با افزایش تعداد 
محیط بانی های کشوردر برنامه ششم توسعه باید برای 
استخدام محیط بانان توجه الزم صورت گیرد. مجابی 
اضافه کرد: بر اســاس ابالغ رییس ستاد کل نیروهای 
مســلح دســتورالعمل خدمتی محیط بانان ابالغ شد 
که نخســتین اثر آن حمایت از نیروهای مسلح برای 
این قشــر خدوم بود که موافقت برای گرفتن سهمیه 
ســرباز از جمله این حمایت هاســت. وی خاطرنشان 
کرد: سازمان حفاظت محیط زیست امریه داشت، ولی 
سهمیه سرباز نداشت که با این ابالغیه این موضوع به 

سامان می رسد. 
معاون ســازمان حفاظت محیط زیست افزود: تبدیل 
وضعیت 5۰۰ محیط بان نیز از برنامه هایی اســت که 

امسال در دستور کار قرارگرفته است.

معاون سازمان محیط زيست کشور:

3۰۰ دشت کشور
 با بحران آب مواجه است

قاب روز

دانستنی

به همت دانشجوی محیط زیســت واحد علوم و تحقیقات 
دانشگاه آزاد اســالمی پس از سه ســال مطالعه، بررسی 
و بازدیدهــای مکــرر میدانــی، 4 گونه پرنــده در تاالب 
گندمان اســتان چهــار محــال و بختیاری شناســایی، 
 مستندسازی و به چک لیســت پرندگان آن منطقه اضافه

 شد.
امیر فرح نسب با بیان اینکه »ســلیم طالیی«، »آبچلیک 
خالدار پاسبز«، »سسک ابرو سفید« و »آبچلیک شکیل« 
پرندگانی هســتند کــه توســط وی در تــاالب گندمان 
مشــاهده شــده اند، گفت: آبچلیــک دودی یــا آبچلیک 
خالدار پا ســبز، پرنده ای اســت که در مناطق باتالقی آب 
شیرین، حاشــیه های گلی و گاهی نیز در باتالق های شور 
به ســر می برد. در ایران به صورت مهاجر عبوری نســبتا 
 فــراوان و به تعــداد اندك زمســتان ها در جنــوب غربی 

دیده می شود.
1-آبچلیک دودی 

 » Tringa glareola« آبچلیک دودی بــا نام علمــی
دارای ۲۰ ســانتی متر طول، پاهای زرد مایل به سبز، زیر 
تنه خالدار، رو تنه با خال  های سیاه صلیب مانند و منقاری 
 ســیاه اســت که از بی مهرگان کوچک تغذیــه می کند.

 این پرنده در فصل بهار )اردیبهشــت و خــرداد ۱۳95( 
 در تــاالب گندمان مشــاهده، رکــورد و مستندســازی

 شد.

2- سسک ابرو سفید 

فرح نســب اضافه کرد: سســک ابرو ســفید با نام علمی 
»Acrocephalus melanopogon« در مناطق 
نیزاری با باتالق های بوته دار کــه دارای آب های کم عمق 
هســتند، به ســر برده و البه الی نیزار یا داخل بوته های 
کوتاه آشیانه می سازد. در ایران، نیمه مهاجر و فراوان است.

وی با بیان اینکه سسک ابرو ســفید، ۱۳ سانتی متر طول 
دارد، ادامه داد: این پرنده خط ابرویی ســفید مشــخصی 
دارد که به پس سر می رســد، چانه و گلو سفید، پهلوهایی 
زرد- قهوه ای و سینه، زیرتنه و پوش پرهای زیر دم، سفید 
نخودی و رو تنــه و دم، قهوه ای بلوطی اســت. انتهای دم 
کامال گرد و بــر رو تنه اش رگه  های طولی ســیاهی دیده 
می شــود. این پرنده عمدتا از شــکار حشــرات و گاهی از 

حلزون ها تغذیه می کند.
3- سلیم طاليی 

این محقــق واحد علــوم و تحقیقات با بیان اینکه ســلیم 
طالیی با نــام علمــی  »Pluvialis apricaria« و در 
ســواحل دریاها، خورهــا، مصب ها، اراضی شــخم زده و 
کشتزارها به سر می برد، در ایران، در نواحی ساحلی دریای 

خزر و خلیج فارس دیده می شود.
وی افزود: سلیم طالیی ۲۸ ســانتی متر طول دارد و کنار 
آبزی است و پرنده ای نســبتا بزرگ با منقار و پاهای نسبتا 

کوچک و سیاهی اســت که با سطح پشــتی سفید، زرد-
قهوه ای و زیر تنه ای ســفید خاکســتری دیده می شــود. 
منقار سیاه، پاها خاکستری تیره، سر و رو تنه زرد طالیی با 
لکه های سیاه فراوانی دیده می شود. این پرنده از حشرات، 
ســخت پوســتان ریز و بعضا گیاهان ریز آبزی و دانه های 

گیاهان، تغذیه می کند.
4- آبچلیک شکیل 

فرح نســب با بیان اینکه آبچلیک شــکیل با نــام علمی 
»Philomachus pugnax« چهارمیــن گونــه از 
پرندگانی اســت کــه در اردیبهشــت و خردادماه ۱۳95 
مشاهده، شناســایی و مستندسازی شــده است، تصریح 
کرد: این پرنده در مناطق آبی داخل خشــکی و ســواحل 
دریاچه ها به سر می برد. در ایران، به صورت مهاجر عبوری، 
به تعداد فراوان دیده شــده و تعداد اندکــی نیز در جنوب 

غربی، زمستان گذرانی می کنند.
وی ادامه داد: پرنده نر آبچلیک شــکیل، ۲۸ سانتی متر و 
پرنده ماده ۲۲ سانتی متر طول دارند. پرنده  نر، تابستان ها 
با پرهای گــردن، گلو و گــوش که از ترکیــب رنگ های 
گوناگون ســفید، ســیاه، بلوطی و رگه های سیاه تشکیل 
شده است، حالت شنل مانندی پیدا کرده و به آسانی قابل 
تشخیص است. به گفته فرح نســب، پرنده  ماده به صورت 
کامال محسوســی از پرنده  نر کوچک تر اســت و منقارش 
همانند پرنده های جــوان زرد مایل به ســبز تیره و گاهی 
به رنگ قهوه ای یا قرمز تیره با طرح فلــس مانند پر و بال 
 دیده می شــود. وی یادآور شــد: عالوه بر اضافه شدن این 
4 گونه به چک لیســت های رسمی سرشــماری پرندگان 
اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان چهــار محال و 
بختیاری، مشــاهده این گونه ها در کمیتــه ثبت پرندگان 

ایران نیز به ثبت رسیده است.

توسط دانشجوی محیط زيست واحد علوم و تحقیقات صورت گرفت؛

شناسایـی و ثبت 4 گونه پرنـده در تاالب گندمـان 

طول تقریبی پرنده چکاوك هدهد ۲۰ سانتی متر است. بابدنی نسبتا 
الغر؛ سطح پشــتی چکاوك هدهد به رنگ خاکی مایل به خرمایی با 
لکه های سیاه، باکناره های سیاه که شهپرهای آن رفته رفته از وسط 
به کنار کوتاه تر می شــود. در کنار گردنش لکه ای مرکب از رگه های 
سفید وسیاه است. قســمت زیر بدنش مایل به سفید و پر زیر دمش 
 به رنگ سیاه می باشد. منقاری دراز وکمی خمیده که طول منقارش

 4 سانتی متر اســت. بال هایش مانند بال های هدهد، سیاه وسفید و 
پاهایش بلند اســت. از منقارش برای حفر در زمین برای ایجاد النه، 

وکسب غذا استفاده می کند.
موسم تخم گذاری و جفت گیری پرنده »چکاوك هدهد « معموال از اواخر 
فصل بهار و اعتدال بهاری آغاز می شــود و تا اواخر پاییز ادامه دارد. پرنده 
ماده از ۲ تا ۳ تخم می گذارد، مدت یک هفته روی تخم ها می خوابد سپس 
جوجه ها از تخم بیرون می آیند. تا مــدت 4 روز توانایی بینایی ندارند. اگر 
احساس خطر کرد ویا عابری به النه اش نزدیک شود، از النه بیرون می جهد. برای حفاظت از النه وجوجه هایش به مسافت کوتاهی 

جلو آن شخص عابر می دود وتوجه عابر را  به خود جلب می کند و به  این صورت آن را از النه دور می سازد.

حواصیل شب تاج سیاه با اندازه ۶۰ سانتی متر، حواصیلی است نسبتا 
کوچک ، پر جثه با پاهایی کوتاه ؛ در پرنده بالغ ، پس ســر و پشــت 
به رنگ ســیاه ، سطح شکمی ســفید و پس گردن ، روی بال ها و دم 
خاکستری است . سه پر سفید دراز رشته مانند از ناحیه پس سرش 
به صورت کاکلی آویزان اســت . چشــم های قرمز و منقاری کلفت 
دارد. پاهایش زرد رنگ و در فصل زادوولد صورتی تیره است، سطح 
پشــتی در پرنده نابالغ، قهوه ای پررنگ با خال های مشخص نخودی 
 رنگ و کاکل نــدارد . در نور کم ممکن اســت با بوتیمــار که خیلی

 بزرگ تر است اشتباه شود . هنگام پرواز، بدن خود را جمع می کند 
و ســریع تر از حواصیل های دیگر بال می زند . جز در فصل زادوولد، 
 معموال در نور کــم هنگام غروب و یــا صبح خیلــی زود به فعالیت 
می پردازد . طی روز معمــوال در میان درخت ها پنهان می شــود و 
فعالیتی ندارد . بیشــتر درهنگام غروب و اوایل صبح جنب و جوش 
دارد و عمدتا از دوزیستان، ماهی و حشــرات تغدیه می کند.  صدای این پرنده در فصل تولید مثل، بلند و خرخر مانند، 

شبیه »کوپک – وك، کوراك، هواك،گوك« شنیده می شود.

حواصیل شب تاج سیاهچکاوک هد هد

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان محیط زیست اعالم کرد: با همکاری 
پلیس فتا، ۱۸7 متخلف فضای مجازی در حوزه های شکار و صید، 
خرید و فروش جانوران وحشــی و حیوان آزاری، شناســایی و به 

مراجع قضایی معرفی شدند.
مرتضی فرید، مدیرکل دفتر بازرســی ســازمان حفاظت محیط 
زیســت، با اعالم این خبر افزود: قرار محکومیت متخلفان، از سوی 
مراجع ذی صالح صادر شــده یا در حال پیگیری اســت. فرید با 
اشاره به شناسایی فردی که به قصد تشویش اذهان عمومی، اقدام 
به ارســال گزارش ها و تصاویر دستکاری شــده و کذب در فضای 
مجازی می کرد، افــزود: فرد خاطی جهت انجــام روند قانونی به 
مراجع قضایی معرفی شد. مدیرکل دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و 

پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان 
کرد: همگام با پیشــرفت فناوری های الکترونیک به ویژه در حوزه 
ارتباطات، فرصــت ها و چالش هــای نوینی در ایــن حوزه پدید 
 آمده که به رغم پیامدهای ارزشــمند و قابل تقدیر، امکان ایجاد و

  شــکل گیــری تخلفــات نویــن همچــون خریــد و فــروش 
 گونه های جانوری و گیاهی و اجزای آنها در سایت های اینترنتی و 
شبکه های اجتماعی، تشویق به شــکار و صید، قاچاق گونه های 
گیاهی و جانــوری، دخل و تصــرف در محیط زیســت و تغییر و 
تبدیل کاربری اراضــی را نیز فراهم کرده اســت. بــه گفته وی، 
 سازمان حفاظت محیط زیست طی یک سال اخیر با هدف کاهش 
تخلف ها و سوء استفاده های افراد مغرض از شبکه های اجتماعی 

و سایت های اینترنتی، نظارت بر این بخش را مورد توجه ویژه قرار 
 داده است.فرید اشــاره ای هم به عدم اطالع کافی مردم از وظایف 
دستگاه ها و چالش های ناشــی از آن داشت و افزود: به طور نمونه، 
متولی حفاظت و حراست از اراضی جنگلی و مراتع خارج از مناطق 
حفاظت شــده، ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، متولی 
تخریب حریم و بستر رودخانه، وزارت نیرو، متولی قطع اشجار در 
فضاهای عمومی شهر و روستا، شــهرداری ها و شوراهای اسالمی 
شهر و روستا و متولی تغییر کاربری اراضی، وزارت جهاد کشاورزی 
اســت، اما برخی افراد توقع دارند تمامی این موارد خارج از وظایف 
قانونی و اختیارات ســازمان حفاظت محیط زیســت، توسط این 

سازمان پیگیری شود. 

مدیرکل دفتر بازرســی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: البته تالش می کنیم، 
 تمامی موارد را از دســتگاه هــای متولی امر پیگیــری و نتیجه را 
اطالع رسانی کنیم؛ اما با توجه به اینکه یکی از مهم ترین عناصر در 
رفع چالش های محیط زیستی، زمان است و روند این پیگیری ها 
به طور معمول، زمان نسبتا طوالنی می خواهد، پیشنهاد می شود، 

موضوعات تخصصی از دستگاه های متولی پیگیری شود. 
این مقام مســئول، ادامه داد: یکی دیگر از چالش های موجود در 
حوزه بازرســی محیط زیســت، عدم پیگیری چالش ها و مباحث 
محیط زیستی از ادارات استانی و ارجاع مستقیم به دفاتر ستادی 

است.

مديرکل دفتر بازرسی سازمان حفاظت محیط زيست خبر داد:

معرفی 1۸۷عامل کشتار، حیوان آزاری وخريدوفروش حیات وحش به دستگاه قضا

با مسئوالن
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پیشنهاد سردبیر: 
اعتیاد زنان به موادمخدر رو به افزایش است

یادداشت اخباریادداشت

معاون مدیریت توســعه وزارت آمــوزش و پرورش گفــت: پیش از 
فارغ التحصیلی از دوره های حرفه ای معلمی، به پذیرفته شــدگان 
 اســتخدامی آموزش و پــرورش، وام اعطا می شــود تا شــهریه به 

دانشجو-معلمان ماده ۲۸ فشار نیاورد.
ســید محمد بطحایی درباره اعطای وام به دانشجو-معلمان ماده ۲۸ 
گفت: متاســفانه اعطای وام به دانشجو -معلمان ماده ۲۸ که در حال 
گذراندن دوره تربیت حرفه ای معلم هســتند، به تاخیر افتاده است. 
وی افزود: باید تسهیالت بانکی را از شبکه های بانکی دریافت کنیم؛ 
لذا تا امروز امکان هماهنگی با بانک ها انجام نشــده اســت. معاون 
مدیریت توســعه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: حتما تا پیش 
از فارغ التحصیلی آنان از دوره های حرفــه ای معلمی، وام اعطا می 
شــود تا هزینه ها به دانشجو-معلمان فشــار نیاورد. بطحایی با بیان 
اینکه دانشجو-معلمان ماده ۲۸، بابت شهریه، با سخت گیری و تهدید 
پردیس های دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم شهید رجایی روبه رو 
هستند، گفت: با دانشــگاه های متولی برگزاری دوره ها صحبت می 
شود تا به دانشجو-معلمان فشار وارد نکنند. پذیرفته شدگان آزمون 
استخدامی وزارت آموزش و پرورش که به  ماده ۲۸ معروف هستند، 
باید دوره تربیت حرفه ای معلمی را با پرداخت شــهریه، در دانشگاه 
فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی بگذرانند. این دوره ها از اسفند 
ماه سال ۱۳۹۴ آغاز شد و مســئوالن وزارت آموزش و پرورش تاکید 
کردند تسهیالت وامی برای پرداخت شهریه به دانشجویان اعطا می 
شود؛ اما با گذشت ۶ ماه از دوره های تربیت حرفه ای معلمی، خبری 
از اعطای وام نشده است و حتی در مواردی، دانشگاه ها از ورود برخی 
از دانشجویان که توان پرداخت شهریه را نداشتند، جلوگیری کرده و 

به آنها اجازه ورود به جلسه امتحان را ندادند.

معاون مدیریت توسعه وزارت آموزش وپرورش: 

پذیرفته شدگان استخدامی 
آموزش و پرورش، منتظر وام باشند

برای آسان شدن ازدواج، تاکنون صدها وعده داده شده و ده ها 
ســازمان مردم نهاد و ارگان دولتی و خصوصی، ادعای تالش 
دراین زمینــه را دارنــد. تازه ترین آنها نیز از ســوی معاونت 
جوانان وزارت ورزش و جوانان مطرح شــده که براساس آن 
قرار است سامانه ازدواج آســان به زودی در کشور راه اندازی 
شــود؛ ســامانه ای که قرار اســت پلی شــود بین جوانان و 
ارائه کنندگان خدمات تا به این شــکل هزینه جوانان کاهش 

یافته و آنها اندکی آسوده تر زندگی شان را آغاز کنند.
طرح از نوع کشکی

بررسی های میدانی گواهی اســت بر اینکه جوانانی که از سد 
مشــکالتی مانند بیکاری یا دیگر مسائل فرهنگی گذشته اند، 
برای شروع زندگی خود، با گرانی بازار مسکن و لوازم خانگی و 

خدمات مراسم عروسی روبه رو می شوند.
زوج جوانی که برای خرید به بازار مبل خیابان دالوران تهران 
آمده انــد، در این باره می گویند: شــروع یک زندگی ســاده، 
دست کم حدود یکصد میلیون تومان هزینه دارد که باید برای 

رهن خانه، جهیزیه، کرایه تاالر و سایر خدما ت کنار گذاشت.
پیدا کردن شغل، حفظ آن، رهن خانه ای نقلی، تهیه جهیزیه 
و عبور از رسم و رسومات دســت و پا گیر، برخی از مشکالت 
جوانان برای رفتن به خانه بخت اســت؛ مشکالت بزرگی که 

به نظر نمی رســد طرح تازه وزارت ورزش و جوانان نیز بتواند 
از پســش برآید. این موضوع را که با ناصــر صبحی، مدیرکل 
دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان، درمیان 
می گذاریم، تمام قد از طرح دفــاع می کند؛ چراکه به نظرش 
این طرح کارشناسی است و به شــکل آزمایشی در چند شهر 
برگزار شــده و امتحانش را پس داده است. صبحی می گوید: 
معاونت جوانان وزارت ورزش با کمک چند سازمان مردم نهاد 
تالش خود را برای ایجاد این سامانه به کار گرفته اند تا به این 
شــکل، برای تهیه جهیزیه، برگزاری مراســم، یافتن شــغل 
 و اجاره یا خرید مســکن، بــه جوانان تخفیف هــای ویژه ای

ارائه شود.
او درباره اینکه چه تضمینی وجــود دارد تا این طرح نیز مانند 
سایر برنامه های ازدواج آســان، به کام دالالن و فروشندگان 
نشــود و آنها اجناس بی کیفیت خود را به جوانان نفروشــند، 
تاکید می کنــد: یکی از شــرط های ما بــرای تولیدکننده و 

فروشندگان، ارائه کاالی مرغوب است.
مصوبه ای در کما

اما به نظر می رسد باید به جوانان حق داد که نسبت به چنین 
طرح هایی بدبین باشــند؛ چون تاکنون وعده های بسیاری به 
آنها داده شــده؛ وعده هایی که هیچ وقت اجرایی نشده است. 

برای نمونــه می توان به مصوبه مجلس برای تســهیل ازدواج 
اشــاره کرد که براســاس آن، تمامی دســتگاه های دولتی و 
نهاد هایی مانند شــهرداری ها، باید امکانات رفاهیشان را در 
اختیار جوانان قرار دهند؛ اما به گفته مجتبی شاکری، رییس 
کمیته فرهنگی شورای شهر تهران، با گذشت ۱۱سال از این 
مصوبه، اقدام عملی در دســتگاه های موظف صورت نگرفته 
است. به کما رفتن چنین مصوبه ای را اگر در کنار آمار بیکاری 
جوانان یا آنهایی که در ســن ازدواج قرار دارنــد، یعنی پنج 
میلیون و 570 هزار مرد مجرد۲0 تا ۳۴ ســاله و پنج میلیون 
و ۶70 هزار نفر خانم مجرد ۱۹ تا ۲۹ ســاله، بگذارید و به یاد 
بیاورید که حدود 500 هزار نفر از آنهــا که برای ازدواج اقدام 
کرده اند، هنوز درصف نوبت دریافت وام ازدواج هســتند، این 
حقیقت عریان تر می شــود که در کشــورمان، جدیتی برای 

پرداختن به مشکالت جوانان وجود ندارد.
دولت های بی خیال

جامعه شناســان اعتقاد دارنــد نقش دولت هــا در حمایت از 
خانواده و تســهیل ازدواج، بیش از گذشــته اســت؛ چراکه 
دنیای مدرن تفــاوت زیادی با دنیای کشــاورزی و دامداری 
دارد. به زبان ســاده تر در دوران کشــاوزی و دامداری، پدر و 
مادر از فرزندان بهره می برند؛ اما در دنیای مدرن، والدین برای 
آموزش و توانمندی فرزندانشان هزینه می کنند؛ اما نفع آنها 
به دولت و جامعه می رسد. به همین خاطر کارشناسان تاکید 
می کنند که دولت ها و قانونگــذاران باید در وظیفه خود برای 
شغل یابی و کسب درآمد مشروع و تســهیل گری در مسائلی 

مانند ازدواج، جدی تر عمل کنند.
تناقض فکر و عمل

در این بین، هستند کارشناســانی که دشواری ازدواج را پای 
مشــکالت فرهنگی می گذارند. آنها به افرادی اشاره می کنند 
که با وجود داشــتن وضع مالی مطلوب، تمایلی به تشــکیل 

خانواده از خود نشان نمی دهند.
عباس گودرزی، عضو کمیســیون اجتماعــی مجلس نیز در 
گفت وگو با جام جم درباره علل دشوار شدن ازدواج می گوید: 
مشکل اینجاســت که ســبک زندگی ها تغییر کرده است. ما 
شعارهای اسالمی می دهیم؛ اما اعمالمان کامل نیست؛ چراکه 
براســاس باور های دینی ما، روزی انســان ها دست خداوند 
اســت؛ اما این روزها بســیاری از جوانــان، ازدواج را به دلیل 

مشکالت اقتصادی به تاخیر می اندازند. 
او تصریح می کند: چنین دیدگاهی در خانواده  های دیندار نیز 
رواج پیدا کرده و برطرف شدنش نیاز به تالش مسئوالن دارد؛ 
برای نمونه، وقتی دولت حاضر است برای خودرو ۲5 میلیون 
تومان وام بدهد، آن هم بــدون تاخیر، چرا بایــد وام ازدواج 
بســیار کمتر از این مقدار باشــد و با دوندگی بسیار به دست 

بیاید؟
با توجه به اظهارنظر کارشناســان، باید هشــدار داد تاکنون 
تالش برای آســان کردن ازدواج، از مقام حرف و وعده فراتر 
نرفته است وتا زمانی که دولت و مجلس به درستی به وظیفه 
خود عمل نکنند، نمی توان به حل این مشــکل که هر روز بر 

دغدغه خانواده ها می افزاید، امیدوار بود.

ازدواج آسان؛

مصـوبهایکهخاکمیخـورد
آپارتمان نشــینی یکی از درگیری های زندگــی امروزه در 
شهرهاست که با رعایت تام قوانین زندگی جمعی، می توان 
گامی به سوی رفع آن برداشــت. امیر لطفی حقیقت، استاد 
دانشگاه و روان شناس، اظهار داشــت: با افزایش جمعیت و 
رشد شهرنشینی، افراد جامعه به سوی آپارتمان ها پناه آورده 
و شهرها پر از آسمان خراش شده است. وی افزود: مشکالت 
زندگی آپارتمان نشــینی از زمانی آغاز شــد که خانواده ها 
همچنان پیــرو زندگی ســنتی بودند و با تاییــد اقتصادی 
زندگی در آپارتمان، بحث فرهنگی و پدیدارشــناختی آن 
به فراموشی سپرده شد. این اســتاد دانشگاه در ادامه گفت: 
مهاجرت های درون شهری، آپارتمان نشینی را به اوج خود 
رساند و خانواده ها را با مشــکالتی از جمله عدم سازگاری و 
تعامل با همســایگان، دوری از طبیعت و خالقیت فرزندان 
و... رو بــه رو کرد. لطفی حقیقت افزود: بــرای رفع و کنترل 
مشــکالت آپارتمان نشــینی، می توان با فرهنگ سازی به 
سوی تغییر ســبک زندگی و گذشــت از خانه های سنتی، 
آپارتمان ها را پذیرفت. وی تصریح کرد: با برنامه ریزی های 
مناسب تفریحی و ورزشی در خانواده، باید انرژی منفی را از 
خود دور کرده و با ترمیم روابــط عاطفی، تاثیر آن را بر رفتار 

به حداقل رساند.

برای داشتن یک زندگی ایده آل و سالم، معیارهای ازدواج و 
انتخاب صحیح بسیار حائز اهمیت است. ربابه غفارتبریزی، 
روان شــناس بالینی ، با تاکید بر اینکه در انتخاب همســر 
صرفا دید منطقی کفایت نمی کند، اظهار داشت: در انتخاب 
همسر، عالوه بر داشــتن دید منطقی، وجود عالقه و کشش 
اولیه بین طرفین الزامی اســت. وی افزود: سالمت جسمی، 
روانــی، روحی، تفاهــم فرهنگی، خانوادگــی و مذهبی، از 
معیارهای مهم ازدواج هستند. غفارتبریزی با اشاره به جایگاه 
مهم تفاهم فرهنگــی و خانوادگی در ازدواج، بیان داشــت: 
دختری که در خانواده پدرســاالر و بالعکس پســری که در 
خانواده مادرساالر تربیت شده است، بعد از ازدواج در زندگی 
 مشترک با مشــکالت بســیاری رو به رو خواهند شد.  این 
روان شــناس بالینی بیان کــرد: دختر و پســر باید به بعد 
شخصیتی طرف مقابل توجه داشته باشد. گاهی پسر انتظار 
دارد همسرش مهارت اجتماعی باالیی داشته باشد؛ درحالی 
که طــرف مقابل او شــخصیت درون گــرا دارد. وی گفت: 
آمادگی جسمی، فکری، روحی و شــغلی، الزمه یک ازدواج 
سالم و موفق است و هر کدام از طرفین برای تشکیل و ورود 
به زندگی زناشویی، باید به بلوغ فکری مناسب رسیده باشند.

آپارتمان نشینی، پروژه عبور
 از خانه های سنتی است

تفاهم؛ کلید ازدواج موفق

روان شناسی

 براساس باور های 
دینی ما،روزی 
انسان ها دست 
خداوند است؛ 
اما این روزها 

بسیاری از 
جوانان، ازدواج را 
به دلیل مشکالت 

اقتصادی به 
تاخیر می اندازند

ازدواج دیگر آسان نیست. این را حدود 11 میلیون جوان در سن ازدواج می دانند که هر روز از آرزوهایشان فاصله 
می گیرند. این حقیقت تلخ را بسیاری از والدین با گوشــت و پوست خود احساس کرده اند و دلشان آشوب است؛ 
چراکه دستشان خالی است؛ اما به خوبی می دانند که فرزندانشان برای تشکیل خانواده، باید از هفت خوان رستم 

بگذرند و عبور از خوان هایی مانند بیکاری، مسکن، جهیزیه و تجمل گرایی، کار آسانی نیست.

مدیرکل دفتــر مدیریت بحــران و امور مناطــق محروم 
کمیته امداد، از هماهنگی های الزم با ســازمان مدیریت 
بحران کشور برای انجام بیمه حوادث واحدهای مسکونی 

۲میلیون خانوار تحت حمایت این نهاد خبر داد.
احمد دولت آبادی با بیان اینکه این نهــاد، روزانه حوادث 
و ســوانح غیرمترقبه برای مددجویــان را رصد و پیگیری 
می کند، افزود: سال گذشــته چهار هزار و ۲00خانوار در 
حوادث و بالیای طبیعی بیش از ۴۹میلیارد ریال خسارت 

از بیمه دریافت کرده اند.
وی در ارتباط با ســرانه جبران خســارت های ناشــی از 

حوادث و ســوانح غیر مترقبــه برای تمامــی مددجویان 
شــهری و روســتایی تحت حمایت، تصریح کرد: تعهدات 
پرداخــت خســارت بــه مددجویان شــهری تا ســقف 
500میلیون و برای خانواده های روســتایی و عشایری تا 
ســقف ۳00میلیون ریال به صورت بالعــوض پیش بینی 
شــده اســت. دولت آبادی افزود: پیگیری هــای جدی و 
مســتمری برای برگزاری دوره های آموزشــی مرتبط با 
اجرای طرح بیمه حوادث، در برخی اســتان ها و به منظور 
ایجاد وحدت رویــه و ارائه مطلــوب و موثــر در بازتوانی 

خانواده های آسیب دیده انجام شده است.

 مسئوالن شهری و رفاهی شهر تهران و کارشناسان امور اجتماعی، 
ابعاد مختلف دستفروشی در شهر را مورد بررســی قرار دادند. در 
این جلسه، احد رســتمی، مدیرکل دفتر مطالعات و رفاه اجتماعی 
وزارت رفاه، چنین اظهار کرد: با مطالعه اخبار رسانه ها درخصوص 
دستفروشی، احساس می کنیم مدیران شهری ناکارآمد هستند؛ 
اما اگر به طور ریشــه ای این موضوع را واکاوی کنیم، دستفروشی 
ریشه در ســاختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور داشته و عوامل 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در آن دخیل هستند. وی 
با اشاره به فعالیت ۱0 مددکار اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت 
برای همراهی مادران معتاد که در برخی از بیمارستان های جنوب 

شهر تهران وضع حمل می کنند، گفت: بر اســاس گزارشات این 
مددکاران، از آبان ســال گذشــته تا امروز حــدود ۲۳0 پرونده از 
این مادران معتاد تشکیل شده اســت که بیشتر آنها بی خانمان یا 
کارتن خواب بودند یا در پاتوق ها زندگی می کردند. بیشــتر این 
 بچه ها در ارتباط هــای خارج از نکاح به وجود آمــده اند؛ بنابراین 
 بچه هایی فاقد شناســنامه هســتند. حتــی خود مــادران نیز 
شناســنامه ای ندارند. رســتمی اضافه کرد: برخی از فعالیت های 
دستفروشان را می توان در کسب و  کارهای کوچک مدیریت کرد؛ 
اما فضای کار به گونه ای اســت که امکان ورود این نوع مشاغل به 

صف مشاغل رسمی وجود ندارد.

وزیر دادگستری خطاب به پزشــکان عمومی گفت: موضوع خطای 
پزشکی را جدی بگیرید و آن را با حق الناس تعریف کنید.

حجت االسالم و المسلمین مصطفی پورمحمدی، در سمینار جامع 
پیشگیری از خطاهای پزشــکی در جریان گردهمایی علمی انجمن 
پزشکان عمومی ایران افزود: پزشکان باید قبل از هرچیز، به موضوع 
خطای پزشکی حساس باشند. وی اضافه کرد: خیلی مناسب نیست 
که پزشکی به دادگاه احضار شــود؛ پس در خدمات رسانی به مردم 
دقت بیشــتری داشته باشــید. وزیر دادگســتری طی سخنانی در 
همایش انجمن پزشــکان عمومی ادامه داد: مــا انتظار داریم جامعه 
پزشکی کم عیب تر و با هدف رضایتمندی مردم، به آنها خدمات ارائه 
دهد. وی در این همایش تصریح کرد: اکنون جامعه پزشکی از  حیث 
اجتماعی از جایگاه خوبی برخوردار اســت و پزشــکان ما، در جهان 
خوب درخشیدند. پورمحمدی ادامه داد: حضور بیش از ۳۴ پزشک در 
مجلس، تعدادی در دولت و تعدادی دیگر نیز در حوزه سیاسی، نشان 

می دهد جامعه پزشکی ما، با نشاط در اجتماع حضور دارد.
وی حق ســالمت را مترتب بر حق حیات دانســت و گفت: به همین 
منظور، طرح تحول ســالمت، در سخت ترین شــرایط اقتصادی با 
هزینه باال توسط دولت اجرا شد. وزیر دادگستری ادامه داد: البته شما 
پزشکان و بخش های مختلف پزشکی ممکن است بگویید که حق ما 

پرداخت نشده؛ اما طرح تحول سالمت، اقدام خوبی بود.
وی خاطرنشــان کرد: در جامعه قضایی به دلیل کثــرت پرونده ها، 
قضات فرصت کافی برای رسیدگی به پرونده ها را ندارند و این موضوع 
به احکام ما آسیب می زند؛ اما شما پزشکان به دلیل وجود تجهیزات 
مناســب و پزشــکان متخصص، بیشــتر برای مردم وقت بگذارید. 
پورمحمدی افزود: در تمام نظام های صنفی مشکالتی وجود دارد؛ اما 
برخی از افراد، مشکالتی را به وجود می آورند و ما انتظار داریم سازمان 
نظام پزشکی برای حمایت از تمام پزشــکان اقدام کند تا مشکلی در 
عرصه پزشکی ایجاد نشــود. وی همچنین به وجود ۸0 هزار پزشک 
عمومی در کشور اشــاره کرد و گفت: سطح درآمد بســیاری از این 

پزشکان در حد متوسط است.
وزیر دادگستری در پایان ســخنانش ابراز امیدواری کرد که با تالش 
 جدی پزشــکان، بســیاری از مشــکالت حوزه پزشــکی و بیماران 

حل شود.

دستفروشی؛ شرافتمندانه ترین شغل مادران بی خانمان2 میلیون خانوار کمیته امداد، تحت پوشش بیمه حوادث

وزیر دادگستری خطاب به پزشکان: 

خطای پزشکی را جدی بگیرید

با مسئوالن

اتفاق روز 

 رییس دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، نســبت به گرایش رو به افزایش 
اعتیاد زنان به مواد مخدر هشدار داد.

دکتر محمد تقی جغتایی، رییس دهمین کنگره بین المللــی دانش اعتیاد، در 
جلســه کمیته علمی دهمین کنگره دانش اعتیاد که در دانشکده پیراپزشکی 
 دانشــگاه علوم پزشــکی ایران برگزار شــد، گفت: با توجه به سیاســتگذاری

رییس جمهوری در شــورای عالی ســتاد مبارزه با مواد مخدر که عبارت است 
از رویکردهــای اجتماعی در حوزه پیشــگیری و اهمیت دادن به پیشــگیری و 
 ارتباطات مداخالت نوین و همین طورحمایت و تحت پوشش بیمه قراردادن افراد 
بی بضاعت مربوط به مداخالت در اعتیاد، تصمیم گرفتیم در کنگره امسال، این سه 
محور را به عنوان مهم ترین محورهای اصلی کنگره دهم قرار دهیم و پنل هایی هم 
به این کار اختصاص دادیم و قرار اســت حاصل این کنگره، به عنوان رویکردهای 

پیشنهادی، به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه شود.

وی افزود: این پیشنهادها پاسخی به تقاضای رییس جمهوری در جلسه شورای 
عالی مبارزه با مواد مخدر اســت و در کنار این موارد، مقرر شد مباحث مربوط به 
اعتیاد، چه در امر پیشــگیری و چه در امر مداخالت درمانی و بخصوص موضوع 

اعتیاد زنان، مورد توجه قرار گیرد.
جغتایی ادامه داد: گزارش ها نشــان می دهد درصد شیوع اعتیاد در زنان نسبت 
به سال های قبل افزایش پیدا کرده و البته باید گفت تفاوت اعتیاد مردان و زنان 
تقریبا ۹ به یک است؛ اما گزارشات نشــان داده اعتیاد در زنان رو به افزایش است؛ 
از این رو، یک پنل اختصاصی در حوزه پیشــگیری از اعتیاد زنان را به این کنگره 
اختصاص داده ایم. جغتایی اظهار داشــت: از برنامه های دیگر این کنگره، پنلی 

با عنوان »تحریــکات مغزی و اعتیاد« خواهد بود. در ســال های اخیر تحقیقات 
وسیعی در زمینه تحریکات مغزی، چه به صورت سطحی و چه عمقی، در درمان 
اعتیاد مورد اســتفاده قرار گرفته که در این کنگره مطرح خواهد شد و این روش، 
یکی از روش های درمان اعتیاد است که بسیار گران بوده و هنوز، خیلی در ایران از 

این تکنولوژی استفاده نشده است.
وی ادامه داد: با توجه به راه اندازی مرکز ملی نقشــه برداری مغز که قرار است به 
تمام بخش ها ســرویس دهد و اتفاقا با توجــه به مطالعات گســترده در حوزه 
 پیشــگیری و روش های درمــان، در کل دنیا ازاین روش اســتفاده می کنند، با

 تکنیک هایی که وجود دارد، مثــل ام آر آی، دی تی آر و... کــه امروزه در حوزه 

پیشگیری و درمان استفاده می شود که یکی از حوزه های مهم است، قرار شد با 
همکاری مرکز ملی نقشه برداری مغز، یک پنل هم به این بخش اختصاص دهیم. 
رییس دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد افزود: از مهم ترین مباحث مربوط 

به این کنگره، پیشگیری از اعتیاد است.
 وی گفــت: عمده افــرادی که به اعتیــاد گرایش پیــدا می کنند، یــا به دنبال 
 لذت بردن و گذراندن اوقات خودشان هســتند یا برای برطرف کردن مشکالت

روحی روانی و... به مصرف رو می آورند؛ از این رو قراراست در این کنگره، به حوزه 
پیشگیری توجه بیشتری شود و اینکه چه باید کرد تا شرایط جامعه را به سمتی 
ببریم که فرد احساس رضایت داشته باشــد و چه کنیم تا رضایت اجتماعی افراد 

را افزایش دهیم.
 دهمین کنگره بین المللــی دانش اعتیــاد از ۲۴ تا ۲۶ شــهریور ۹5، در مرکز 

همایش های رازی تهران برگزار می شود.

رییس کنگره بین المللی دانش اعتیاد:

اعتیاد زنان به موادمخدر رو به افزایش است

رییس سازمان حج و زیارت گفت: 50 هزار نفر از مردم شــریف ایران، برای حضور در 
حماسه ماندگار راهپیمایی اربعین حسینی، در سامانه سماح ثبت نام کرده اند.

ســعید اوحدی در حاشــیه دیدار با آیت ا... عبدالنبــی نمازی، نماینــده ولی فقیه و 
 امام جمعه کاشــان، در جمع خبرنگاران با اعالم نشــانی ســامانه ســماح به آدرس

 www.samah.haj.ir اظهارکرد: ثبت نام مشــتاقان حضــور در راهپیمایی عظیم 
اربعین حسینی، از هفته گذشته آغاز شده است.

وی با بیان اینکــه قابلیت های مختلفی برای اعزام زائران در ســامانه ســماح در نظر 
گرفته شده است، به شیفتگان حضرت اباعبدا... الحسین)ع( توصیه کرد ثبت نام را به 

روزهای آخر موکول نکنند.
اوحدی با بیان اینکه اعزام زائران برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی، از بیستم 
محرم )اول آبان( آغاز می شود، خاطرنشان کرد: مرز خروجی و تاریخ خروج از کشور در 
این سامانه به طور هوشمند طراحی شــده؛ به گونه ای که اگر کسی دیر ثبت نام کند و 
ظرفیت مرز مورد نظرش تکمیل باشد، تاریخ جدیدی را برای آن مرکز تعیین می کند.

وی تصریح کرد: ثبت نام در ســامانه ســماح، از گروه های پنج تا ۴0 نفره است و برای 
ثبت نام انفرادی نیز به طور هوشمند گروه پنج نفره تشکیل می شود.

وی با تقدیر از میزبانی کشور عراق در اربعین سال گذشــته، گفت: هماهنگی هایی با 
معاون کنسولی وزارت امور خارجه انجام شده اســت تا از ابتدای شهریور آینده، برای 

زائران ویزا صادر شود.
رییس سازمان حج و زیارت کشور با اشاره به برخی از مشکالتی که سال گذشته برای 
زائران اربعین حســینی ایجاد شــد، افزود: از ابتدای محرم در ۲0 نقطه کشور شاهد 

صدور ویزا خواهیم بود.

معاون امور اجتماعی بهزیســتی اســتان تهران گفت: 700 میلیون تومان اعتبار برای 
نگهداری از کودکان خیابانی، به ۱7 ان جی او پرداخت می شود.

 ابراهیــم غفاری، معــاون امــور اجتماعی بهزیســتی اســتان تهــران، درخصوص 
جمع آوری ۸00 متکدی در سطح شــهر تهران که توسط شــهرداری صورت گرفته 
است، اظهار داشــت: بر اســاس این طرح و تاکید رییس ســازمان بهزیستی کشور، 
مسئولیت تمامی کودکانی که در این طرح جمع آوری شوند، بر عهده بهزیستی است 

و ما موظفیم آنها را در مراکز آماده شده اسکان دهیم.
وی ادامه داد: بر اساس ارسال ابالغیه سازمان بهزیستی به شهرداری، مشخص شد که 

شناسایی، جذب و حمایت از این کودکان، به طور ۱00 درصد بر عهده این نهاد است.
معاون امور اجتماعی بهزیســتی اســتان تهران، با بیان اینکه سیاست ما جمع آوری 
این کودکان نیست، بیان کرد:  با انعقاد قرارداد با ۱7 ان جی او، مقرر شد 700میلیون 
تومان اعتباری که برای نگهداری از این کودکان در نظر گرفته شده، به طور مستمر در 

راستای حمایت از آنها هزینه شود.
 غفاری مطرح کرد: در همین راســتا، ماهانه برای هر کودک، مبلغ 500هزار تومان به

ان جی اوها پرداخته می شود.
وی با بیان اینکــه تاکنون درخصوص نگهــداری و جمع آوری این کــودکان، منتظر 
شهرداری نمانده ایم، گفت: از روز شــنبه که این طرح آغاز شد، تاکنون  ۱۲ کودک در 

سازمان بهزیستی پذیرش شده اند.
 معاون امــور اجتماعی بهزیســتی اســتان تهــران، درخصــوص تعــداد کودکانی 
 که در این مرکز نگهداری می شــوند، گفــت: هفته دولت، تعداد دقیــق این کودکان 

اعالم می شود.

رییس سازمان حج و زیارت:

50 هزار نفر برای حضور در راهپیمایی اربعین ثبت نام کردند
معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران:

700میلیون اعتبار برای نگهداری از کودکان خیابانی
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يادداشت

  مدیر تــاالر هنــر اصفهــان گفــت: تئاتــر عروســکی طنز 
»مقابلــه به مثل خانــم و آقای توییــت« بــه کارگردانی اکرم 

ابوالمعالی، در تاالر هنر اصفهان به روی صحنه رفته است.
محمد رضا رهبری اظهار داشت: تئاتر عروسکی »مقابله به مثل 
خانم و آقای توییت« دارای تم طنز اســت و از داســتانی به نام 
»خانواده توئیت« نوشــته رولد دال، نویسنده معروف نوجوانان، 

اقتباس شده است.
وی با بیان اینکه خانم توئیــت در این داســتان از رولد دال به 
عنوان یکی از ۱۰ شخصیت تاثیرگذار مجموعه داستان های این 
نویسنده معرفی شده است، ابراز داشــت: مضمون داستان این 
نمایش که توســط اکرم ابوالمعالی کارگردانی شده، در مذمت 

جنگ است.
 مدیر تــاالر هنــر اصفهــان  با بیــان اینکــه مخاطبــان این 
نمایش، گروه سنی نوجوان هســتند، بیان داشت: این نمایش، 
جدال دیرینه خانــم و آقای توییت را به نمایــش می گذارد که 
 نقشــه و توطئه های آنها پایانی ندارد و در این مســیر اتفاقاتی 

رخ می دهد.
وی با بیان اینکه پیش از آغاز این نمایش، مراسم افتتاحیه زنگ 
تئاتر عروسکی را با قرائت پیام اســتاد بهروز غریب پور در تاالر 
هنر اصفهان شاهد بودیم، بیان داشت: در این نمایش عروسکی،  
سه تکنیک عروسکی ماریونت، تاپ تیبل و سایه ای تلفیق شده 

است.
اجرای نمايش عروسکی »قصه کفش های کوچولو«

 رهبــر تاکیــد کــرد: همچنیــن نمایــش عروســکی»قصه 
کفش های کوچولو« به نویســندگی ســعید ا... یاری و خاطره 
حسینی و کارگردانی سعید ا... یاری نیز تا ۵ شهریورماه در تاالر 

هنر اصفهان اجرا می شود.
 وی افزود: این تئاتر، قصه یک جفت کفش بچــه گانه را روایت 
می کند که در کفشــداری حرم امام رضا)ع( جــا مانده و بعد از 
مدتی به انباری وسایل گم شده حرم مطهر انتقال پیدا می کند 

که در ادامه ماجراهایی رخ می دهد.

مدير تاالر هنر اصفهان:

تئاتر »مقابله به مثل خانم و آقای 
تويیت«درتاالر هنر به صحنه رفت

پیشنهاد سردبیر:
اصفهان، قطب فروش فیلم های سینمايی

محمد رضا حسنی که این روزها نمایش مزون را در اصفهان 
به روی صحنه برده است، در این گفت و گو به بررسی ابعاد 

مختلف این نمایش می پردازد. 
»ایمنا« این گفت و گو را با حســنی، دقایقی قبل از تمرین 
انجام داده اســت. گپ و گفت ایمنا با کارگردان نمایشنامه 

»مزون« را در ادامه می خوانید:
چرا نمايشنامه »مزون« را برای کارگردانی انتخاب 

کرديد؟
نمایشــنامه مزون را فرزانه محبوبی نوشــته است. زمانی 
که مــن از خانم محبوبی درخواســت متن کــردم، هدف، 
نمایشنامه ای بود که عالوه بر داشتن جنبه های هنری، در 
ارتقای سطح فرهنگی و زندگی خودم و جامعه ام هم موثر 
بوده و خارج از موضوعات کلیشــه ای، جذابیت هم داشته 
باشد. باید بگویم این مسئله، دغدغه خود من هم بود. من به 
نوعی با این مشکالت دســت و پنجه نرم کرده بودم و وقتی 
نمایشنامه را خواندم، دوست داشتم مخاطب هم خودش را 
به جای پروین بگذارد و ببیند اگر جای او بود، چه واکنشی 

نشان می داد.
جايی اشــاره کرده ايد که اين نمايش، بر اســاس 
 شــخصیت های واقعی نوشــته و اجرا می شود؛

در اين باره توضیح می دهید؟

درســت اســت. خانم محبوبــی، ایــن شــخصیت ها را 
 ازنزدیــک می شــناختند و بــا آنهــا زندگی کــرده اند؛ 
در نتیجــه مــی توانم بگویــم شــخصیت ها بــا قدرت 
 بیشــتری پرداخته شــده اند. اضافه بر ایــن، همین امروز 
شخصیت های زیادی وجود دارند که در شرایطی شبیه به 
پروین به سر می برند. نیازی نیســت دقیقا همین شرایط 
باشــد؛ صحبت من درخصوص دشــواری هاییست که به 
شــکل های مختلف ولی با دالیل یکسان، انســان ها را در 

بر می گیرد.
این نکتــه، اگرچه به لحاظ شــرایط انســانی مخاطبان را 
 دربرمــی گیرد، امــا در عــوض همین دربرگیــری باعث 
 می شــود تا بــه نمایــش درآوردن آن بــرای کارگردان و 
همین طور بازیگران سخت تر شود؛ بخصوص که با فضایی 

واقع گرا هم طرفیم.
زمانی که از نمايش های واقع گرا صحبت می شــود، 
مخاطب انتطار دکور، چیدمان، بــازی و در نهايت 
فرمی واقع گــرا دارد؛ در اين رابطــه چطور با متن 

برخورد کرديد؟
خب اگر دقت کرده باشــید، در دکور این اتفــاق رخ داده 
اســت؛ از طرف دیگــر مشــکالت و معضالتــی را هم که 
شــخصیت ها با آن درگیرند، مورد مطالعه قــرار دادیم و 

 با توجه به توانایی بازیگران، ســعی شــد تا در این نمایش، 
بازی ها به واقعیت زندگی چنین افرادی نزدیک باشد.

در دکور هوشمندی های ظريفی به کار رفته است؛ 
برای مثال قرار گرفتن لباس عروس در گوشه ای از 
صحنه جلوی ديوار )لته( سفید رنگ که خود به خود 
اين لباس را استتار می کند يا نبودن ساعت در اين 

خانه. در اين رابطه توضیح می دهید؟
در چنین نمایش هایی دست کارگردان خود به خود بسته 
می شــود و قدرت مانور، دو تا ســه درجه کمتر می شود؛  
با این حال در رابطه با نبود ســاعت، دلیل بــر این بود که  
نمی خواســتیم نمایش، زمان مشخصی داشته باشد؛ چون 
اعتقاد داریم چنین مشکالتی زمان و زمانه مشخصی ندارد. 
در رابطه با لباس عروس هم خیلی خوشــحال شدم که این 
سوال را پرسیدید. همین که شــما بعد از تماشای »مزون« 
به ابعاد و اجزای مختلــف آن فکر می کنیــد، برای من به 
عنوان کارگردان کافی است. بله، ما می خواستیم این لباس 
نمادی باشد از آرزوها و زندگی شاد پروین که اگرچه وجود 
دارد و دســت نیافتنی هم نیست، اما در گوشــه ای از این 

خانه محو شده است.
اگر اجازه بدهید، کمی از فضای اثر بگذريم و با ديد 
کلی تر به تئاتر اصفهان نگاه کنیم. به نظر شما فضای 

هنر و بخصوص تئاتر در اصفهان چطور است؟
من فکر می کنم امروز شاهد رشــد و شکوفایی این هنر در 

اصفهان هستیم. 
 خوشــبختانه اتفاقــات خوبــی افتاده کــه بــا توجه به 
اطالع رســانی رســانه ها و فرهنگ ســازی های هرچند 
محدود، مخاطبان تئاتر رو به افزونــی دارند. هر هنرمندی 
دوست دارد اثرش دیده شود. من به عنوان کارگردان، وقتی 
کار را به مرحله اجرا رسانده ام، حمایت مردم و دیده شدن 
اثرم، بهترین بازخوردیســت که می توانم به دست بیاورم و 

فکر می کنم خوب دیده شدن آرزوی هر هنرمندی است.
در رابطه با اطالع رسانی و رسانه ها صحبت کرديد؛ 
به نظر شــما نقش خبرنگار در رابطه با ديده شدن 

هنرهای مختلف  و هنرمندان چیست؟
این نقش خیلی مهم و حیاتی اســت. انسان امروز قسمتی 
از زندگی اش را در دنیای مجــازی و با اینترنت می گذراند. 
فکر می کنم یکی از مزیت های خبرگــزاری ها، در همین 
نکته باشــد که می توانند تعداد مخاطبان فعال بیشــتری 
را در بر بگیرند؛ به همین خاطر هم اجــرای اول نمایش را 
به خبرنگاران اختصاص دادیم تا نشــان دهیــم این رابطه 
دوطرفه بین هنرمند و خبرنگار، از ســوی ما کامال پذیرفته 

شده است.
استقبال از »مزون« راضی کننده بوده است؟

 اســتقبال ایده آل نیســت؛ اما فکر نمی کردم در اصفهان 
 همین انــدازه هم مخاطــب تئاتر وجود داشــته باشــد. 
با توجه به میــزان تبلیغات محدود مــا و اینکه نمی توانیم 
 در سطح شــهر، تبلیغات داشته باشــیم، به نظرم استقبال 

بد نبوده است.

 گــودرزی، از آمــاده شــدن نســخه نهایی مســتند زندگی 
پروفسور یلدا« خبر داد. عبدالحمید گودرزی، کارگردان تئاتر 
و مستندســاز، درخصوص آخرین وضعیت مســتند پروفسور 
یلدا گفت: نسخه نهایی این مســتند، تهیه شده و آماده پخش 
اســت. وی در مورد علت همکاری خود با این پروژه بیان کرد: 
از طرف معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید 
بهشتی، پیشنهاد ساخت زندگی پروفسور یلدا به من داده شد 
و همکاری ما شــکل گرفت. وی افزود: تمام کارهای تحقیق و 
پژوهش این اثر را بشــخصه انجام دادم که مدت دو هفته طول 

کشید. در این راستا با پروفســور یلدا جلسات متعددی داشتم 
 و قبــل از مصاحبه هایی که انجام دادند، فیلم های آرشــیوی،

کتاب های وی و... را دنبال کردم.
این کارگردان از روند تولید پروفســور یلدا، چنین عنوان کرد: 
درکل از ابتدا تا زمان نســخه نهایی، روند تولید این اثر بســیار 
راضی کننده بود؛ اما بخش اعظم جذابیــت و ارزش کاری آن، 
به وجود خود پروفســور برمی گردد؛ چون بســیار شخصیت 
فوق العاده ای دارند و هرنکته ای که در مورد او وجود دارد، فراتر 

از گفته ها، شنیده ها و نوشته هاست.

سروش محمدزاده پس از ساخت فیلم موفق »چهارشنبه«، قصد 
تولید جدیدترین اثر سینمایی خود را دارد.

ســروش محمدزاده، کارگردان ســینما، درخصوص جدیدترین 
فعالیت سینمایی خود گفت: بازنویسی نهایی فیلمنامه ای که هنوز 
نامی بــرای آن در نظر نگرفتیم، به اتمام رســاندیم. به زودی برای 

دریافت پروانه ساخت آن اقدام خواهیم کرد.
وی با اشــاره به موضوع فیلم جدیدش بیان کــرد: موضوع این اثر، 
قصه ای خانوادگی اســت که به رابطه یک زوج می پردازد و این بار 

سعی کردیم مخاطب عام را بیشتر مدنظر قرار دهیم.

وی درباره لوکیشن ها و بازیگران فیلم اظهار داشت: لوکیشن های 
این فیلــم در تهران و بخش عمــده آن در حاشــیه تهران خواهد 
بود. چهار بازیگر اصلــی داریم که بار اصلی قصــه روی دوش آنها 
خواهد بود که در این زمینــه،  از دو بازیگر مرد و دو بازیگر زن بهره 
خواهیم برد. محمدزاده با بیان این مطلــب که تمام تالش ما پس 
از ساخت فیلم، حضور در ســی و پنجمین جشــنواره فیلم فجر 
 است، خاطرنشــان کرد: سعی می کنیم شــهریور به طور جدی به
 پیش تولید برویم و اگر همــه کارها طبق برنامه پیــش برود، در

سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر حضور خواهیم یافت.

کارگردان »چهارشنبه«، فیلمی خانوادگی می سازدمستند » پروفسور يلدا « آماده پخش شد

مدیر پخش حوزه هنــری گفت: به دلیــل کیفیت خوب 
ســینماهای اصفهان در رده ممتاز و مدرن، استان اصفهان 
قطب فروش ســینماهای ایران محســوب می شود و رتبه 

نخست جذب مخاطب را با توجه به تعداد سالن دارد.
محمدرضا فرجی پس از بازدید از ســینما خانواده اصفهان 
که بازسازی آن از هفته گذشــته آغاز شده است، در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: مجموعه ســینماهای اســتان 
اصفهان در ســطح مدرن و ممتاز با کیفیت بســیار خوب 
قرار می گیرد و یکــی از دالیلی که اســتان اصفهان قطب 
فروش سینماهای ایران قرار گرفته است، به دلیل کیفیت 

سالن های آن است.
وی افزود: در واقع در ســال های گذشــته سالن سینمای 
ســپاهان و قدس در شــهر اصفهان گرچه مانند فلسطین 
به شکل کامل بازسازی نشــدند، اما تغییراتی در سیستم 
پخش، نمای ســالن  و اقداماتی برای دوسالنه شدن سینما 

قدس انجام شد که در جذب مخاطب بسیار تاثیرگذار بود.

پرديس های ســینمايی خاطــره خوبی برای 
مخاطب ايجاد می کند

سخنگوی شــورای صنفی نمایش با اشــاره به اینکه ایجاد 
پردیس های ســینمایی به دلیل موقعیــت خاص، خاطره 
خوبی برای مخاطــب ایجاد می کند که در جــذب آنها به 
سینما موثر اســت، بیان داشت: از ســویی تولید نیز سهم 
بسزایی در  بخش صنعت سینمای کشور دارد و اگر از سوی 
وزارت ارشاد، درست مدیریت شود، مخاطب امروز حتما به 

سمت سینما جذب می شود.
وی با بیان اینکه  در دو ســال اخیر آمار فروش ســینمای 
ایران خوب بوده است، ادامه داد: در ســال گذشته درآمد 
حاصل از فروش فیلم ســینمای ایران حدود ۷۵میلیارد و 
امســال نیز تا مقطع فعلی حدود ۹۰میلیــارد تومان بوده 
اســت که بخشــی از این آمار خوب، به بازسازی سالن ها و 

کیفیت پخش فیلم ها برمی گردد.
فرجی با بیان اینکه موسسه بهمن ســبز در آبادان و تبریز، 

نیز در حال بازسازی سینماست، تاکید کرد: مخاطب زمانی 
جذب سینما می شــود که با خاطره خوب از سینما خارج 

شود که این امر، به کیفیت سینما بستگی خاصی دارد.
وی ادامه داد: سالن ســینما، فیلم و مخاطب، سه ضلع یک 
مثلث هستند و مخاطب برای جذب به سینما، به یقین دو 

قطب مذکور را درنظر می گیرد.
بازخورد خوب بازسازی سینماها در اصفهان

مدیر پخش و بازاریابی حوزه هنری تصریح کرد:  موسســه 
بهمن ســبز، از بازســازی ســینماها به ویژه در استان و 
 شــهر اصفهان، بازخورد خوبــی را دریافت کرده اســت و 
بر این اساس، کار بازســازی ســینماها را در این استان و 

شهرهای دیگر ادامه می دهد.
وی درباره آمار فروش ســینماهای ایران نیز گفت: پردیس 
ســینمایی کوروش، آزادی و هویزه مشــهد، بــه ترتیب 
بیشــترین آمار فروش فیلــم پردیس های ســینمایی را 
 دارند؛ اما در ارتباط با فروش فیلم در ســالن های سینمایی

تک سالنه و دو سالنه، اصفهان در رتبه نخست قرار دارد.
فرجی بیــان داشــت: در وضعیت فعلی، قدس و ســاحل 
پرمخاطب ترین ســینماهای شــهر اصفهان هستند و در 
 شهرستان ها نیز به ترتیب شاهین شــهر، فوالدشهر و گز،

از بین سینماهای بازسازی شــده حوزه هنری، بیشترین 
آمار فروش را دارند.

سینما
 مدیر امور ســینمایی حوزه هنری اصفهان گفت: سینما ساحل 
که پس از خانواده، در نوبت بازسازی است، به پردیس سینمایی 

با چهار سالن و یک کافه سینما مجهز می شود.
ســید مصطفی حســینی اظهار داشــت: پس از افتتاح سینما 
خانواده، ساحل به شکل چهار سالن سینمایی و یک کافه سینما 
بازسازی می شود که ســالن چهارم سالن سینمایی ۴۰نفره تک 

)ویژه فیلم های خاص و کم مخاطب( است.
وی افزود: این پردیس سینمایی یک سالن ۹۰۰ نفره با گرادیان 
)دارای شیب( را شــامل می شــود و در زیر این شیب، دو سالن 

۳۲۰نفره و یک کافه سینما قرار می گیرد.
مدیر امور ســینمایی حوزه هنــری اصفهان با اشــاره به اینکه 
پردیس سینمایی ســاحل بســیار خاص و دارای امکانات ویژه 
خواهد بود، بیان داشت: کافه ســینما رویکرد سینمای روباز را 

دارد و در آن، سرو غذا به شکل آفر انجام می شود.
برگزاری نقالی، شاهنامه خوانی و تئاتر در سینما ساحل 

بازسازی شده است
 وی ادامــه داد: کافــه ســینما دارای دو ســانس ۲۰:۳۰ تــا

۲۲:۳۰ و ۲۲:۳۰ تا ۲۴ اســت و صبح ها نیــز برنامه هایی مانند 
نقالی، شاهنامه خوانی و تئاتر بر روی سن آن اجرا می شود.

حســینی با بیان اینکه همچنین چهار دوربین و یک تلسکوپ 
 برای رصد آســمان در این ســینما در نظر گرفته شــده است، 
ابراز داشــت: در این ســینمای ۲۰۰نفره، صدا از طریق هدفون 
وایرلس منتقل می شــود. هنوز در کشور چنین سالن سینمایی 

نداریم و از نظر ویو نیز در دنیا بی نظیر است.
اصفهان رتبه نخست جذب مخاطب را در کشور دارد

وی اظهار داشــت: شــهر اصفهان به لحاظ جــذب مخاطبان 
ســینمایی و درآمد حاصل از فروش فیلم با توجــه به ظرفیت 
سالن، در کل کشــور پیشتاز اســت و پس از اصفهان، به ترتیب 

شهرهای تهران و مشهد در رتبه های بعدی قرار دارند.

مدير امور سینمايی حوزه هنری اصفهان:

سینماساحل به کافه سینما
 مجهز می شود

مدير پخش و بازاريابی حوزه هنری مطرح کرد:

اصفهان، قطب فروش فیلم های سینمايی

اکرانيادداشت

فیلم »ب۱۲« بــه کارگردانی امید نیاز، ۳۰ مــرداد در اصفهان 
اکران می شود.

این فیلم در پاییز ۹۴ جایزه بزرگ جشنواره فیلم گورو سئول را 
از آن خود کرد.

 »ب۱۲« بــه عنوان تنهــا نماینده ایــران، در جشــنواره فیلم 
سن دیاگو در کالیفرنیای آمریکا حضور می یابد. 

در ایــن فیلم اصغــر همــت، صدرالدیــن حجازی، افشــین 
 ســنگ چاپ، محبوبه بیات، بهادر محمدی، کیانا شــهنام نیا، 
 رضا اســدی، مینا رســولی، ندا کریمــی و... به عنــوان بازیگر 

حضور دارند.
»ب۱۲« روایت مشکالتی اســت که دو نوجوان روستایی پس 
از خروج بی اجازه از روستا و رفتن به شــهر برای تهیه داروهای 

مادربزرگشان، با آن دست به گریبان می شوند.
عالقه مندان جهت تماشــای ایــن فیلم می توانند روز شــنبه 
۳۰مــرداد ماه ســاعت ۲۰:۳۰ بــه مجموعــه فرهنگی هنری 

فرشچیان مراجعه نمایند.

اکران »ب12« در فرشچیان

اخبار کوتاه

 مدیرعامل موسسه بهمن سبز گفت: همه مسئوالن حوزه هنری 
در تالش هستند تا در مهرماه بتوانیم اکران گسترده ای برای فیلم 

رستاخیز در تمام استان های کشور داشته باشیم.
محمود کاظمی پــس از بازدید از ســینما خانــواده اصفهان که 
بازسازی آن از هفته گذشته آغاز شــده است، در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: ابتدا باید عرض تبریک و تشکر از مردم خوب اصفهان 
داشته باشــم؛ چراکه پس از بازسازی سینما فلسطین، با استقبال 
گرم خود برای مــا ایجاد انگیزه کردند تــا مطابق قول خود هرچه 

سریع تر به بازسازی سینما خانواده اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه سینما خانواده از سینماهای قدیمی و خاطره انگیز 

اصفهان اســت، افزود: مردم اصفهان به اندازه ای فرهنگی هستند 
که موسسه بهمن سبز تصمیم گرفت این ســینما را به نخستین 

پردیس سینمایی اصفهان تبدیل کند.
مدیرعامل موسسه بهمن سبز حوزه هنری، با اشاره به اینکه تعداد 
سالن های سینمایی ایران به نســبت فیلم های تولید شده، بسیار 
کم است، بیان داشت: هرچند سالن ســینمایی را به نسبت رشد 

جمعیت ایران اضافه کنیم، باز هم کم است.
 وی ادامه داد: باید تالش کنیم با افزایش ســالن های ســینمایی 
به روز و مدرن، خوراک فکری تفریحی ســالمی بــرای خانواده ها 
فراهم کنیم؛ چرا کــه کمک گرفتن از فیلم وســریال، برترین راه 

فرهنگ سازی در یک جامعه است.
سینماهای تک سالنه منسوخ شده است

کاظمی با اشــاره به اینکه در تمامی دنیا ســینماهای تک سالنه 
منسوخ شــده اســت، ابراز داشــت: کم رونق شدن بســیاری از 
سینماهای ایران، به دلیل همین مسئله تک سالنه بودن است و بر 

این اساس باید به سمت ایجاد پردیس های سینمایی حرکت کنیم 
تا مردم با وجود تنوع فیلم و امکان انتخاب، به سینما روی آورند.

وی ادامه داد: در آینده نزدیک تمامی سینماهای در دست ساخت 
چندمنظوره می شــوند؛ بدین معنا که در یــک مجموعه امکان 
اســتفاده برای اجرای تئاتر، نمایش فیلم، برگزاری موســیقی و... 

وجود دارد.
مدیرعامل موسســه بهمن ســبز حوزه هنری با اشــاره به اینکه 
 سینما همایون با همکاری شهرداری اصفهان به تئاتر شهر تبدیل 

می شود، گفت: بسیار خوشحالم که شهرداری فرهیخته، زمام امور 
شهر اصفهان را در دست دارد و جای تشکر دارد که برای بازسازی 
سینما فلســطین و خانواده کمک  و یار ما بودند؛ در واقع اعضای 
شورای شــهر و شــهرداری، همراه ما و پیگیر بازسازی سینماها 

هستند.
وی در ارتباط بــا پخش فیلم رســتاخیز نیز بیان داشــت: همه 
مسئوالن حوزه هنری مصمم هســتند تا در مهرماه بتوانیم برای 

فیلم رســتاخیز در تمامی استان های کشــور اکران گسترده ای 
داشته باشیم.

برآورد هشــت میلیارد تومان بودجه برای بازسازی 
سینما ساحل

کاظمی در پاســخ به ســوال خبرنگار مهر در ارتباط با اقدامات و 
بودجه در نظر گرفته شــده برای بازسازی سینما ساحل نیز گفت: 
با توجه به ویژگی های خاص پردیس ســینمایی ســاحل که پس 
از بازسازی، اطالع رسانی عمومی می شــود، هشت میلیارد تومان  

بودجه برای بازسازی آن برآورد شده است.
وی اضافــه کرد: بــا توجه به اینکــه تامین هزینه های موسســه 
بهمن سبز به شکل خودگردان است، به همیاری و کمک مسئوالن 
استانی از جمله استاندار و شهردار اصفهان و اعضای شورای شهر، 
برای بازسازی این سینما به شکل پردیس سینمایی با ویژگی های 
نوین و خاص نیازمند هســتیم و امیدواریم در اواخر بهمن ماه، کار 

بازسازی آن آغاز شود.

ويژه
گفت و گوی اختصاصی با کارگردان نمايش »مزون« ؛

تئاتر اصفهان نیاز به حمایت جدی دارد

سخنگوی شورای صنفی نمایش، با بیان اینکه در کل سال 
۹۴ میزان فروش ســینماهای کشور ۷۵میلیارد تومان بوده 
است، گفت: این رقم در سال ۹۵ تا االن به ۹۰ میلیارد تومان 
رسیده است که بخشــی از علت آن، به نوسازی و تعمیرات 

سالن ها برمی گردد.
غالمرضا فرجی در حاشــیه بازدید از روند بازسازی سینما 
خانواده اصفهان گفت: اصفهان از لحاظ تعداد ســینماها و 
کیفیت آنها در جایگاه مطلوبی قرار دارد. سینما سیتی سنتر 
در حال آماده سازی است، سینما فلسطین بهره برداری شد 
و ســینما خانواده نیز درحال بازسازی است که این موضوع، 

نشان دهنده رشد کیفی سالن های سینما در اصفهان است.
سخنگوی شورای صنفی نمایش ادامه داد: یکی از علت هایی 
که استان اصفهان قطب فروش سینمای ایران است، کیفیت 
سالن های این اســتان اســت. وی پردیس های سینمایی 
را در جذب بیشــتر مخاطبان موثر دانســت و بیان داشت: 
پردیس های سینمایی که اخیرا احداث شــده اند، به دلیل 
شــرایط خاصی که برای مخاطب ایجــاد کرده اند، خاطره 
خوشــی را برای خانواده ها رقم می زننــد. فرجی، تولیدات 
باکیفیت را دیگر عامل رغبت مردم به ســینماها عنوان کرد 
و بیان داشت: تولیدات نیز سهم بسزایی در صنعت سینمایی 
دارد. اگر تولیدات از ســوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
درســت مدیریت شــوند، به رونق صنعت سینمایی کمک 
خواهند کرد. سخنگوی شورای صنفی نمایش با بیان اینکه 
در کل سال ۹۴ میزان فروش سینماهای کشور ۷۵ میلیارد 
تومان بوده است، خاطرنشــان کرد: این رقم در سال ۹۵ تا 
االن به ۹۰ میلیارد تومان رسیده اســت که بخشی از علت 
آن به نوسازی و تعمیرات ســالن ها برمی گردد.وی با تاکید 
بر تاثیر نوسازی و بهسازی ســالن های سینمایی در جذب 
مخاطبان اظهار داشــت: قطعا اگر موسسه بهمن سبز پس 
از بازسازی چند ســالن، خروجی خوبی دریافت نمی کرد، 
در سایر شهرها و اســتان ها این روند را ادامه نمی داد.فرجی 
تبیین کرد: اگــر چرخه صنعت ســینمایی را یک مثلث در 
نظر بگیریم، یک ضلع آن سالن ســینما، یک ضلع آن فیلم 
و ضلع دیگر مخاطب اســت که باید با هم هماهنگ باشند.

سخنگوی شورای صنفی نمایش، با اشاره به استقبال خوب 
شهروندان از سینماهای تازه تاسیس شهرستان های استان، 
گفت: فکر نمی کردیم خروجی سینماهای شاهین شهر، گز 
و فوالدشهر، به این میزان مطلوب باشــد. اگر گزارش های 
ارزیابی از ســایر شهرســتان ها نیز مطلوب باشد، به سمت 

تاسیس سینما در این شهرستان ها نیز پیش خواهیم رفت.

90 میلیارد تومان؛ میزان 
فروش سینماهای کشور 

در سال 95

مديرعامل موسسه بهمن سبز حوزه هنری:

فیلم »رستاخیز« مهرماه در کل 
کشور اکران می شود
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پیشنهاد سردبیر: 
750 پروژه در دولت یازدهم به بهره برداری رسید

اتفاقات روز

رییس دانشگاه علوم پزشــکی چهارمحال و بختیاری از برگزاری 
آیین تجلیل از پزشــکان برتر در این اســتان خبــر داد. مرتضی 
هاشــم زاده، اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت روز پزشک، آیین 
تجلیل از پزشــکان برتر در چهارمحال و بختیاری برگزار خواهد 
شد.رییس دانشگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشتی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری افزود: این مراســم یکم شــهریورماه بعد 
 از نماز مغرب و عشــا در دانشگاه علوم پزشکی شــهرکرد برگزار 
می گردد و از مقام شامخ پزشــکان در این استان تجلیل خواهد 

شد. 
وی بیان داشت: در راستای گرامیداشت روز پزشک، نمایشگاهی 
از تاریخچه پزشــکی چهارمحال و بختیاری در دانشــگاه علوم 
پزشکی شــهرکرد دایر خواهد شد. هاشــم زاده گفت: همزمان 
با گرامیداشــت روز پزشــک برنامه هــای مختلف بهداشــتی، 
 درمانی، آموزشــی و فرهنگی در چهارمحــال و بختیاری برگزار

 می شود.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشــتی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری افزود: همزمان با سفر معاون وزیر بهداشت 
و درمان چندین طرح بهداشــتی و درمانی در این استان افتتاح 
شد. وی گفت: توسعه مراکز بهداشــتی و درمانی در چهارمحال 

و بختیاری از برنامه های اولویت دار این نهاد در سال جاری است.

مدیر زراعت جهاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری گفت: امســال 
۴۷ هزار و ۲۰۰ تن خرید تضمینی گندم انجام شــده که نسبت به سال 
گذشته در مدت مشابه ۲۳ درصد افزایش یافته است. سیروس بیک بکان 
با اشــاره به آغاز خرید تضمینی گندم از اوایل تیرماه اظهار داشت: با آغاز 
خرید تضمینی گندم ۴۷ هزار و ۲۰۰ تــن گندم با قیمت مصوب 1۲۷5 
تومان خریداری شده اســت.وی افزود: در مدت مشابه، سال گذشته ۳8 
هزار و ۷۰۰ تن گندم خریداری شده بود که امســال ۲۳ درصد افزایش 
یافته است.مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
پیش بینی می شود امسال 1۰۰ هزار تن گندم تولید که از این مجموع 6۰ 
هزار تن خرید تضمینی می شود. بیک بکان با بیان اینکه جهاد کشاورزی 
هیچ محدودیتی برای خرید تضمینی گندم ندارد، گفت: ۳۰ مرکز خرید 
تضمینی در شهرستان های سراسر استان آماده خرید تضمینی گندم از 
کشاورزان هستند. وی با اشاره به ســودجویی برخی از دالالن در خرید 
گندم تصریح کرد: تاخیــر در پرداخت بهای گنــدم در خرید تضمینی، 
نیاز مالی کشــاورزان و عدم دسترســی برخی از گنــدم کاران به مراکز 
 خرید تضمینی از جمله عوامل فروش گنــدم به دالالن با تقریبا هر کیلو 

1۰۰ تومان زیر قیمت خرید تضمینی است.
مدیر زراعت جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه کیفیت 
گندم به عواملی از جمله ژنتیک گندم و تغذیه مربوط اســت، بیان کرد: 

کیفیت گندم تولیدی استان از متوسط تا خوب ارزیابی می شود.
بیک بکان با اشــاره به بروز آفت ســن گندم گفت: با بررسی 1۷ هزار تن 

گندم برداشت شده درصد سن زدگی زیر یک درصد اعالم شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی خبر داد:

برگزاری آیین تجلیل از پزشکان برتر 
در چهارمحال و بختیاری

۴7 هزار تن گندم در چهارمحال و 
بختیاری خرید تضمینی شد

مدیرکل ورزش و جوانــان چهارمحال و بختیــاری از آغاز 
ساخت سمن سرای جوانان اســتان در زمینی ۳۰۰ متری 
برای ساخت فضاهای اداری، کتابخانه و 18 اتاق 15 متری 

با اعتبار دو میلیارد تومان در سال جاری خبر داد.
عبدالرحمن قاســمی ، اظهار کرد: مشارکت های اجتماعی 

جوانان در سطح استان در قالب سمن ها افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: 6۰ ســمن فعال حوزه جوانان در ســطح 
استان فعالیت می کنند که نیاز به ســاختمانی جهت امور 
دفتری خود دارند.قاســمی افزود: قطعه زمینی ۳۰۰ متری 
برای ساخت فضاهای اداری، کتابخانه و 18 اتاق 15 متری با 
اعتبار دو میلیارد تومان جهت ساماندهی سمن ها پیش بینی 
شده است.مدیرکل ورزش و جوانان گفت: احداث سمن سرا 
باعث ایجاد فضایی سالم برای حضور جوانان و آشنایی مردم 
با فعالیت های ســازمان های مردم نهاد می شود.وی با اشاره 
به اینکه برای هفته ازدواج که از 1۳ تا 19 شهریورماه است 
برنامه هایی به دســتگاه های مرتبط داده شده، خاطرنشان 
کرد: برگــزاری جشــن های ازدواج دانشــجویی و هدایت 
پایان نامه های دانشــجویی به ســمت موضوعات مرتبط با 
ازدواج به عهده دانشگاه هاست.قاسمی اظهار کرد: فرستادن 
روحانیون به مناطق مختلف به منظور شبهه زدایی در مسائل 

ازدواج به تبلیغات اسالمی ابالغ شده است. 

 مدیرکل بنیاد شــهید و امورایثارگران اســتان چهارمحال 
و بختیاری گفت: چهارمحال و بختیــاری دارای 5۲5 آزاده 
سرافراز دوران دفاع مقدس است.فریبرز نجفی در همایش 
ایثارگران و آزادگان با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری 
دارای 5۲5 آزاده ســرافراز دوران دفــاع مقــدس اســت، 
اظهار داشــت: رزمندگان اســتان چهارمحال و بختیاری 
در بســیاری از عملیات های دفاع مقــدس حضور پر رنگ 
داشــته اند.وی عنوان کرد: ۲6 مرداد ماه ســالروز بازگشت 
غرور آفرین آزادگان ســرافراز به میهن اسالمی است و هر 
 ساله به پاس رشــادت ها و ایثارگری های این دالور مردان 
ویژه برنامه هایی توسط بنیاد شهید و امورایثارگران برگزار 
می شــود.مدیرکل بنیاد شــهید و امورایثارگران اســتان 
چهارمحــال و بختیاری عنوان کرد: امســال به مناســبت 
 ۲6 مرداد ماه ســالروز بازگشت آزادگان ســرافراز به کشور 

۲۰۰ برنامه در این استان برگزار شد.

سمن سرای بخش جوانان 
چهارمحال و بختیاری

 ساخته می شود

چهارمحال و بختیاری دارای 
5۲5 آزاده دوران دفاع مقدس 

است

اخبار کوتاه

قاسم سلیماني دشــتکي در نشســت با احزاب و گروه هاي 
سیاســي چهارمحال و بختیاری، با اشــاره به اینکه براساس 
برنامه ریزي هاي صــورت گرفته 5۰ طــرح تولیدي راکد در 
استان تا پایان امسال احیا خواهد شد، اظهار کرد: از این تعداد 
تاکنون 11 پروژه احیا و وارد مدار تولید شده است.وي تاکید 
کرد: براساس همین برنامه ریزي، افزایش تولید و استفاده از 
ظرفیت کامل 195 پروژه در چهارمحال و بختیاري و تکمیل 
و بهره برداري از 5۰ پروژه نیمه تمام داراي 6۰ درصد پیشرفت 
فیزیکي و باالتر در دستور کار مســئوالن اجرایي استان قرار 

دارد.
 سلیماني دشتکي افزود: با بهره برداري کامل از این واحدهاي 
 تولیدي، زمینه تثبیت شــغل و ایجاد اشــتغال جدید براي

 1۰ هزار نفر در چهارمحال و بختیاري فراهم مي شود.
 وي به خدمات فراوان دولت یازدهم در چهارمحال و بختیاري 
اشــاره و تصریح کرد: اجرایي شــدن طرح انتقــال آب بن – 
بروجن، راه آهن اصفهان –شهرکرد – اهواز، رونق گردشگري، 
توسعه و تکمیل زنجیره فوالد، ارتقاي جاده هاي اصلي، رشد 
شاخص هاي بهداشــت و درمان، رفع مشــکالت طرح هاي 
کشــاورزي و توجه به امور فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي از 
مهم ترین اقدامات دولت تدبیر و امید در این اســتان به شمار 

مي رود.
 اســتاندار چهارمحال و بختیاري تصریح کرد: در ســه سال 
گذشته دو هزار هکتار زمین از سوي اداره کل منابع طبیعي و 
آبخیزداري و هفت هزار و 1۰۰ هکتار از سوي جهاد کشاورزي 
استان براي کشت گیاهان دارویي، گیاهان مثمر کم آب بر و 
گل محمدي در زمین هاي شیب دار و با استفاده از شبکه هاي 
 آبیاري نوین اختصــاص یافت.وي اضافه کــرد: در این مدت 
۷5۰ پروژه در چهارمحال و بختیــاري افتتاح و یا کلنگ زني 
شده که براي این طرح ها تاکنون 1۴ هزار میلیارد ریال هزینه 

شده است.
سلیماني دشتکي گفت: در مدت فعالیت دولت یازدهم چهار 
هزار میلیارد ریال از اعتبارات مــواد 1۰ و 1۲ محل اعتبارات 
مدیریت بحران جذب شــده که این مبلغ در پنج سال قبل از 

دولت تدبیر و امید تنها 5۰۰ میلیارد ریال بوده است.
وي اظهار کرد: در این مدت به 1۳ هزار و 6۰۰ نفر وام ازدواج  

پرداخت شده که در نوع خود کم نظیر است.
  اســتاندار چهارمحــال و بختیــاري بــا اشــاره بــه ثبت 
ذخیره گاه هاي اســتان براي نخســتین بار در جهان، گفت: 
ذخیره گاه زیست کره سبزکوه و تنگ صیاد در یونسکو ثبت 

شده است.

وي افزود: تعهد خیران مدرسه ساز براي احداث 1۰۰ مدرسه 
در چهارمحال و بختیاري، ســاخت دو هزار و 1۰۰ ساختمان 
براي مددجویان کمیته امداد امام خمیني )ره( و بهزیستي و 
همچنین افتتاح هفت هزار و ۲۰۰ واحد در این زمینه، از دیگر 

اقدامات مهم دولت یازدهم در این استان محسوب مي شود.
سلیماني دشتکي گفت: در این مدت هفت هزار هکتار زمین 
کشــاورزي به شــبکه هاي نوین آبیاري تجهیز شــد و 58۰ 
میلیارد ریال اعتبار با 1۳۰ دستگاه ماشین آالت به دهیاري ها 
و دو هزار میلیــارد ریال با 11۰ دســتگاه ماشــین آالت به 
شــهرداري هاي چهارمحال و بختیاري اختصاص یافت.وي 
تاکید کرد: انجام گازرســاني به 5۰ روستا با یک هزار میلیارد 
ریال و اقدام براي گازرســاني به ۲۷ روســتاي سخت گذر در 
چهارمحال و بختیاري جزو اقدامات مهم دولت یازدهم در این 
استان به شمار مي رود.سلیماني دشتکي اظهار کرد: پرداخت 
ســهم 1۰ درصدي شــهرداري ها از محل فروش زمین هاي 
دولتي به ارزش دو هــزار و 6۰۰ میلیارد ریــال، افتتاح 15۰ 
کیلومتر بزرگراه جدید و احداث 6۰ کیلومتــر دیگر تا پایان 
سال جاري، افتتاح جاده جایگزین کارون چهار، بهره برداري از 
فرهنگسراي بزرگ شهرکرد، اجراي آسفالت در 6۰۰ کیلومتر 
از محورهــاي اصلي فرعي و روســتایي، بازگشــایي امتداد 
 بلوار آیت ا... کاشاني و عقب نشــیني خیابان ملت شهرکرد، 
عقب نشیني دیوار دانشــگاه و امتداد احداث کمربندي هاي 
شمالي و جنوبي مرکز چهارمحال و بختیاري از دیگر اقدامات 
مهم دولت یازدهم در این اســتان به شمار مي رود.وي تاکید 
کرد: تقویت دانشگاه ها و افزایش سه تا چهار برابري اعتبارات 
و رســیدن آن به 9۰۰ میلیــارد ریال در ســال 95، تکمیل 
بیمارستان هاي آیت ا... کاشاني شــهرکرد، بروجن و لردگان 
تا پایان ســال مالي جاري، افتتاح بیمارستان مالخلیفه و رفع 
نواقص بیمارستان کوهرنگ تا دو ماه آینده از سوي دولت در 

حوزه سالمت چهارمحال و بختیاري عملیاتي شد.
 سلیماني دشــتکي گفت: امســال نیز ۳9۰ میلیارد ریال از 
محل وام هاي دولت بــراي چهارمحال و بختیاري بهره گیري 
شده تا عملیات آبرساني به ۷۰ روستاي دیگر در استان انجام 

شود.
سلیماني دشتکي در ادامه سخنان خود توافق برجام را باعث 
اقتدار ایران در سطح منطقه دانســت و تصریح کرد: افزایش 
تولید نفت، آزاد شدن اموال بلوکه ایران، بیمه شدن کشتي ها، 
تردد کشــتي هاي بین المللــي در آب هــاي آزاد جمهوري 
اســالمي و برقراري ارتباط با کشــورهاي دنیا در بخش هاي 
اقتصادي، سیاســي و ... از مهم ترین نتایج برجام به شــمار 

مي رود.

حذف بهاء ثمنیه اعیانی
5/436  شماره 95/43/254483 بر اســاس تقاضای خانم مهناز شایسته 
مقدم فرزند محمد مبنی بر حذف عبارت به استثنا بها ثمنیه اعیانی از تمامت 
یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک 5/849 بخش 14 ثبت اصفهان به شماره 
دفتر الکترونیکــی 139520302025000923 که طبق ســوابق / گواهی 
دفتر امالک، مالک بها ثمنیه اعیانی مزبور خانم حبیبه ســلطانی همســر 
مرحوم عباس تاجمیر ریاحی می باشــد در اجرای تبصره یک ماده 105 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت، کارشــناس رسمی دادگستری بهاء مورد 
ثبت فوق را مبلغ 3/348/500 ریال تعیین نموده کــه متقاضی فوق الذکر 
 مبلغ مزبور را طی فیش شماره 9510428477776576 مورخ 95/5/7 به 
صندوق ســپرده ثبت تودیع نموده و اعالم داشته از نشــانی مالک بهاء 
اعیانی مذکور و حیات یا ممات وی اطالعی ندارد لذا مراتب فقط یک مرتبه 
در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا ذینفع جهت اخذ سپرده مذکور 
به اداره ثبت اســناد و امالک منطقه غرب اصفهان واقــع در خیابان طیب 
کوچه ســرلت مراجعه نماید و در صورتی که مدعی تضییع حق باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه به مراجع صالحه قضایی مراجعه 
و گواهی طرح دعوی را به این اداره تســلیم نمایــد.در صورت عدم ارائه 
گواهی طرح دعوی عبارت »به استثنا بها ثمنیه اعیانی« از سند فوق الذکر 

حذف خواهد شد.
 م الف: 15651 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان )216 کلمه، 

2 کادر(
مزایده 

5/422 شــماره اگهــی: 139503902004000141 شــماره پرونــده: 
139404002130000036 آگهی مزایده پرونده شماره بایگانی 9401827  
ششــدانگ یک دســتگاه آپارتمان )طبقه دوم( پالک 219/156 بخش یک 
ثبت اصفهــان به مســاحت 128/37 متر مربــع واقع در بخــش یک ثبت 
اصفهان به آدرس اصفهان میدان انقــالب ابتدای چهار باغ مادی نیاصرم 
مجتمع طاووس خانه طبقه دوم که ســند مالکیت آن در صفحه 557 دفتر 
155 امالک بــه نام آقای عباس مهیاری دهســرخی فرزنــد منصور ثبت 
و صادر شــده اســت و طبق نامه 94/10/19-1394/41/162027 اداره 
ثبت منطقه مرکزی اصفهان حدود اربعه بدین شــرح می باشــد: شــمااًل 
به قســمتی که بر روی فضای پیاده رو مادی نیاصرم پیشــرفتگی کرده 
اســت به طول 7/43 متر در ایــن حد پیشــرفتگی به ابعاد شــمااًل در نه 
قسمت، که قســمت دوم و ششم غربی و قســمت چهارم و هشتم شرقی 
اســت به طول های 0/35 و 0/38 و 2/72 و 0/38 و 0/97 و 0/38 و 2/74 
و 0/38 و 0/67 متر شــرقًا به طول یک متر جنوبًا به طول 7/43 متر غربًا 
به طول یک متر وجود دارد که کاًل با آپارتمان توام گردیده اســت شــرقًا 
دیواریســت به فضای پالک 219/26 به طول 14/10 متــر جنوبًا اول در 
دو قســمت در و دیواریســت بتراس اختصاصی به طول های 3/94 متر 
و 1/10 متر ) قســمت دوم شــرقی اســت( دوم دیوار و پنجره اســت به 
فضای حیاط مشــاعی 150 به طول 2/12 متر غربًا اول در ســه قســمت 
دیواریست اشــتراکی با آپارتمان 157 به طول های 0/50 و 1/20 و 1/50 
 متر ) قسمت دوم جنوبی اســت( دوم در دو قســمت در و دیواریست به 
راه پلــه و آسانســور مشــاعی 166 به طــول هــای 6/76 و 4/08 متر ) 
قسمت دوم جنوبی است( ســوم در پنج قسمت دیواریســت اشتراکی با 

آپارتمــان 155 به طــول هــای 1/70 و 0/42 و 1/20 و 4/45 و 3/27 متر 
) قســمت دوم جنوبی و چهارم شــمالی اســت( * حدود انباری* شمااًل 
دیواریست اشــتراکی با انباری 138 به طول 3/12 متر شرقًا دیواریست 
به راهرو مشــاعی 166 به طول 1/60 متر جنوبًا دیواریســت اشــتراکی 
با انبــاری 139 به طول 3/12 غربًا در دیواریســت به پارکینگ مشــاعی 
140 به طول 1/60 متر حقوق ارتفاقی ندارد حقــوق له و علیه طبق قانون 
تملــک آپارتمانهاســت که طبق نظر کارشــناس رســمی پــالک فوق به 
صورت واحد مســکونی به مســاحت 128/37 متر مربع، دارای انباری 
به مســاحت 4/29 متر مربــع، درب و پنجــره چوبــی و آلومینیوم، کف 
ســرامیک، کابینت فلزی و ام دی اف و پکیج، ســه خوابه، اســکلت بتنی، 
ســقف تیرچه بلوک و نمای آجری، قدمت حدود 18 ســال، فاقد بیمه می 
باشــد. طبق ســند رهنی شــماره 13574 تنظیمی دفترخانه 436 مبارکه 
 اصفهان، در رهن بانک ملی مبارکه واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز

 دوشنبه مورخ 95/06/15 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول ســمت چپ به مزایده گذارده 
می شــود. مزایده از مبلغ پایــه 5/400/000/000 ریال ) پنــج میلیارد و 
چهارصد میلیون ریال( شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
 پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های

 مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیــز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشــد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
مزایده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت 
 در روزنامه زاینــده رود چاپ اصفهان مورخ 95/05/28 درج و منتشــر 
می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. 
توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین 
شــده بانک ملی به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناســایی معتبر 
 الزامیســت ضمنًا برنده مزایده بایــد مابقی مبلغ خرید را تــا پایان وقت

 اداری همان روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک 
سپرده نماید. م الف:15440 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)661 کلمه، 

7 کادر(
مزایده 

5/112  اجرای احکام شــعبه چهــارم خانواده اصفهــان در نظر دارد در 
خصوص پرونده کالســه 940379 ج خ / 4 له خانم لیال نادری علیه صفر 
آزادی مبنی بر مطالبه مهریه به میزان 14 عدد ســکه بهــار آزادی و 20 
مثقال طال و مبلغ 1/168/045/977 ریال وجه نقد که به نرخ روز محاسبه 
 شده اســت طی مزایده ای روز یکشــنبه مورخ 95/6/14 ســاعت 10 در 
محل این اجــرا واقع در خ نیکبخــت 200 متر جلوتر از دادگســتری جنب 
بیمه پارســیان ســاختمان اجرای احکام طبقه اول جهت فروش 12 حبه 
مشــاع از 54 حبه ) 4/5 دانگ( مشــاع از 72 حبه ششــدانگ از پالک ثبتی 
شــماره 11894 فرعی از 5000 اصلــی بخش 5 اصفهــان بابت بخش از 
مهریه به شــرح ذیل برگزار نمایند: بر اســاس مفاد نامه شــماره یارانه 
139305802024003429 مــورخ 93/11/16 حــوزه ثبــت ملک جنوب 
اصفهان ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 11894 فرعــی از 5000 اصلی 

بخش 5 دارای عرصه به مســاحت 137 متر مربع بــوده و اعیانی احداث 
بــر روی عرصه فوق در حــد یک طبقه بــه دیوارهای باربر و ســقف به 
 صورت تیرچوبی و قســمتی نیز به صورت طاق ضربی و )آهن و آجر( 
 می باشــد و کفهــا موزائیــک و ســیمان بدنــه دیوارهای داخــل گچ و

 رنگ آمیــزی درب داخلی چوبی و پنجــره های بیرونی فلــزی و دارای 
آشپزخانه و سرویس بهداشتی حمام و توالت می باشد سیستم گرمایشی 
ساختمان بخاری و سیستم سرمایش کولرآبی و همچنین دارای انشعابات 
آب و فاضالب و برق و گاز می باشــد که با توجه به موارد اشــاره شده 
ارزش 4/5 دانــگ / 54 حبه دانگ پالک فوق مبلــغ 1/399/500/000 ریال 
برآورد و اعالم که مصــون از اعتــراض طرفین مبانی مانــده و ارزش 
مقدار 12 حبه به مبلغ 310/999/999 ریال برآورد و به مزایده گذاشــته 
 خواهد شــد. طالبین خرید می توانند حداقل 5 روز قبــل از مزایده از ملک

 مورد مزایده واقع در اصفهان خ ســجاد خ شــهید خلیلی بن بست بهرام 
انتهای بن بست پالک 30 کدپستی 8167668191 دیده نموده و با پرداخت 
10 درصد قیمت کارشناســی به حســاب سپرده دادگســتری به شماره 
2171290210008 و ارائه فیش آن در طی مزایده در این اجرا در مزایده 
شــرکت نموده و برنده مزایده کسی اســت که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. م الف:13764 اجرای احکام شــعبه 4 دادگاه خانواده اصفهان )364 

کلمه، 4 کادر(
اجراییه

شــماره    9510423727100112 اجراییــه: شــماره   5 /428
پرونده:9409983727100709 شماره بایگانی شعبه:941081 بموجب 
دادنامه شــماره 9509973727100671-95/3/19 محکوم علیه ســید 
ریاض موسوی فرزند سید قاسم به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی خودرو پژو 206 به 
شماره انتظامی 354 ج 36 – ایران 24 به نام محکوم له ابراهیم عاشوری 
فرزند محمد به نشــانی اصفهان نایین خیابان دکتر مفتح کوچه شماره 1 
پالک 8 و همچنین پرداخت مبلغ 2/550/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در 
حق دولت. محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 
 نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت

 همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنــوان نزد بانکها و موسســات مالی و اعتبــاری ایرانی 
 یــا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکــور و کلیه

اموالی که او بــه هر نحو نزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبات او 
از اشــخاص ثالــث و نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع 
تغییــر دیگر در امــوال مذکــور از زمان یک ســال قبل از طــرح دعوای 
اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی ارائه 
نمایــد و اال بــه درخواســت محکــوم له بازداشــت مــی شــود) مواد 
 8 و 3 قانــون نحوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 4-خــودداری

 محکوم علیه از اعالم کامل صورت امــوال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 

5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
 درجه شــش یا جزای نقدی معــادل نصف محکوم به یا هــر دو مجازات

 می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
 صورت امــوال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکم علیه از

 زندان منــوط به موافقــت محکوم لــه یا تودیــع وثیقه یــا معرفی کفیل 
 توســط محکوم علیه خواهد بــود )تبصره 1 ماده 3 قانــون نحوه اجرای

 محکومیت مالی 1394(. م الف: 169 دادگاه عمومی شهرستان نایین)388 
کلمه، 4 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست ضمائم
5 خواهــان: آقــای عباســقلی حیدریــان فرزنــد فتــح الــه /429 
  ساکن نایین خیابان آزادگان کوچه شماره 5 پالک 10 ، خواندگان: 1- آقای

  مهدی فــالح نــژاد فرزنــد ابوالفضل ســاکن ناییــن خیابــان آزادگان 
2- خانــم مریــم حاجــی حســینی ســفیده فرزنــد   ،7 کوچــه 
بــه  دادخواســتی  خواهــان  المــکان،  مجهــول  جمشــید 
 طرفیــت خوانــدگان فــوق الذکــر دائــر بــر الــزام بــه انتقــال ســند 
 خودرو ســواری ســمند به شــماره انتظامی ایران 77- 433 ه 39 به این

 دفتر واصل و پس از ثبت به کالسه 432/95 فوق و جری تشریفات قانونی 
و تعیین وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/07/04 ساعت 16/30 
عصر و با توجه به مجهــول المکان بودن خوانده ردیف دوم به اســتناد 
 ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب مراتب

 یک نوبــت در یکی از روزنامــه های کثیراالنتشــار  آگهی می شــود تا 
نامبرده جهت اخذ تسخه ثانی دادخواســت و ضمائم به شورا مراجعه و 
 در وقت رسیدگی تعیین شــده در جلسه شــورا حضور یابد و اال شورا 
 تصمیــم مقتضــی اتخاذ خواهــد نمــود. م الــف:168 شــعبه 1 حقوقی
  مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرســتان نایین)172 کلمه،

 2 کادر( 
ابالغ اجرائیه

5/425  محکوم له: فرشــید خردمند فرزند محمود ســاکن نایین خیابان 
امام عکاسی طلوع، محکوم علیه: مجید قربانیان خولکی به نشانی مجهول 
المکان، کالسه پرونده: 438/94 ش 2، موضوع )محکوم به(: پرداخت مبلغ 
ده میلیون ریال، به موجب رای غیابی شماره 491 مورخ 94/10/14 صادره 
از شــعبه دوم شــورای حل اختالف نایین محکوم علیه محکوم است به 
پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 195/000 ریال 
به عنوان هزینه دادرســی و مبلغ 1/250/000 ریال به عنوان هزینه نشر 
 آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 88/9/10 لغایت اجرای حکم در حق 
محکوم له آقای فرشــید خردمند و پرداخت 5 درصد محکوم به پرداخت 
نیم عشر دولتی در حق دولت لذا نظر به اینکه محکوم علیه مجهول المکان 
می باشــد موارد مندرج در اجرائیه به مفاد ماده 73 قانون آئین دادرسی 
 دادگاه های عمومــی و انقــالب در امور مدنی بــرای یکبــار در یکی از

 روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می گردد تا محکوم علیه پس از رویت و 
ظرف ده روز نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نماید در غیر این صورت 
وفق مقررات قانونی و از طریق دایره اجرای احکام عملیات اجرائی انجام 
خواهد شد. م الف: 167 شعبه 2 شــورای حل اختالف نایین )196 کلمه، 2 

کادر( 

استاندار چهارمحال و بختیاری؛

750 پروژه در دولت یازدهم به بهره برداری رسید

 در مدت فعالیت 
دولت یازدهم چهار 

هزار میلیارد ریال از 
اعتبارات مواد ۱0 و 
۱۲ محل اعتبارات 

مدیریت بحران جذب 
شده که این مبلغ 

در پنج سال قبل از 
دولت تدبیر و امید 

تنها 500 میلیارد ریال 
بوده است

اســتاندار چهارمحال و بختیاری به خدمات فراوان دولت یازدهم دراستان  اشــاره کرد و گفت: در این مدت 750 پروژه در 
چهارمحال و بختیاري افتتاح و یا کلنگ زني شده که براي این طرح ها تاکنون ۱۴ هزار میلیارد ریال هزینه شده است.
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اخباريادداشت

شرکت خودروســازی آئودی نخســتین سیســتم ارتباط خودرو با 
Traffic Light( زیر ســاخت ها را با نام اطالعات چراغ راهنمایــی 

Information( معرفــی کرده اســت که می تواند بــه خودروهای 
 این شرکت، زمان سبز شــدن چراغ قرمز را اطالع دهد. این سیستم 
 A4 Allroad و Q7، A4 به زودی در مدل های ۲۰۱۷ خودرو هــای
به کار گرفته خواهد شد. استفاده از این سامانه در تعدادی از شهرها و 
مناطق شهری در ایاالت متحده امکان پذیر خواهد بود و رانندگان این 
خودروها از زمان سبز شــدن چراغ قرمز مطلع خواهند شد. نحوه کار 
این فناوری به این صورت است که سیستم ارتباطی خودرو به صورت 
آنالین و مستقیم، سیگنالی را از مرکز کنترل ترافیک دریافت می کند 
)مرکز کنترل ترافیک محلی اســت که در آن چراغ های راهنمایی و 
رانندگی زمان بندی و کنترل می شــوند(. سپس سیستم، زمان باقی 
مانده برای سبز شــدن چراغ قرمز را محاسبه کرده و در صفحه پشت 
آمپر یا سیســتم نمایشــگر روی شیشه )HUD( نشــان می دهد. به 
گفته Pom Malhotra، مدیر کل فناوری های ارتباطی آئودی، این 
سیستم نخستین قدم آئودی برای یکپارچه ســازی ارتباط خودرو با 
زیرساخت هاست. این سیستم در آینده می تواند با سامانه های رهیاب 
ماهواره ای و سیســتم استارت خودرو یکپارچه شــود که می تواند به 
بهتر شــدن جریان ترافیک در شــهرها کمک کند. ضمنا این سامانه 
می تواند با کاهش زمان سفرهای شهری، مصرف سوخت خودروها را 
نیز کاهش دهد. این سرویس از پاییز ۲۰۱۷ به بازار عرضه و در مرحله 

اول در ایاالت متحده آزمایش خواهد شد.

با پررنگ شــدن نقش تلفن های همراه در زندگــی روزمره و همچنین 
محوریت یافتن هر چه بیشــتر آن، امکانات و توانایی هایی که برای این 
دستگاه ها تعریف می شود نیز مرتبا افزایش می یابد. یکی از این ویژگی ها 
پرداخت موبایلی اســت که به لطف آن، دیگر نیازی به داشتن پول نقد، 
چک یا کارت های اعتباری برای پرداخت صورت حســاب های مختلف 
نخواهد بود و می تــوان این کار را با اســتفاده از گجت های همراه انجام 
داد. از جمله شــرکت هایی هم که تا کنون اقدام به راه  اندازی ســرویس 
اختصاصی خود در این زمینــه کرده اند می توان به اپل، سامســونگ و 
گوگل اشــاره نمود. شــیائومی هم که از جمله نام هــای بزرگ صنعت 
فناوری محسوب می شــود چند ماه پیش  اعالم کرد به مقوله پرداخت 
موبایلی عالقه مند است و حاال این شــرکت فناوری رسما از راه اندازی 
سرویس اختصاصی اش به نام Mi Pay خبر داده است. گفتنی است که 
این خبر را نیز لی جون مدیرعامل شــرکت مــورد بحث به مخاطبانش 
اعالم کرد. امــا در مــورد Mi Pay باید گفت که به گــزارش دیجیاتو و 
 Apple طبق شایعات پیش تر منتشر شــده،  این خدمات درست مانند
Pay از راهکارهای پرداخت موبایلــی مبتنی بر NFC یا ارتباطات حوزه 
 Mi نزدیک استفاده می کند. گفتنی است که هم اکنون تلفن هوشمند
5 این شــرکت از راهکار یاد شده پشــتیبانی می کند و در نتیجه انتظار 
 می رود که به زودی وارد این ســرویس شــود. در مورد موسسات مالی 
پشــتیبانی کننده از Mi Pay هم باید بگوییم که فهرست اعالم شده در 
حال حاضر صرفا به برخی بانک های چینی محدود می شود که  می توان 

گفت در آینده نزدیک قطعا از این فراتر نیز خواهد رفت.

اینتل هر روز خانواده محصــوالت مبتنی بر فنــاوری RealSense را 
گسترده تر می کند. روز گذشــته در کنفرانس IDF 2016 که کنفرانس 
ساالنه توســعه دهندگان این شــرکت به شــمار می رود، از محصوالت 
جدیدی رونمایی شــد که یکی از آن ها Elucid اســت. این محصول در 
نگاه اول به یک وسیله جانبی مانند وب کم  های قدیمی شباهت دارد اما 
در واقع  ما با یک PC کامل روبه رو هســتیم که به فناوری »محاســبات 
ادراکــی« اینتل یــا اصطالحــا RealSense مجهز شــده و به گفته 
»برایان کرانیچ« قصد دارد »حســگرهای مختلف را به دنیای روباتیک« 
 ROS شــاهد سیســتم عامل لینوکس در کنار Elucid وارد نماید. در
)سیستم عاملی برای روبات( هســتیم. این OS حاوی ابزارهای توسعه و 
کتابخانه های ویژه ای است که امروزه در ســاخت بسیاری از روبات ها به 
کار گرفته می شــود. در قلب این PC پردازنده Atom اینتل جای گرفته 
و دوربین RealSense، حسگرهای مختلف حرکتی، امکانات ارتباطی 
متنوع و باتری جداشــدنی نیز داخل آن تعبیه شده اســت. در واقع این 
محصول می تواند بســیاری از ویژگی های مورد نیاز برای ســاخت یک 
روبات را در قالب جعبه ای کوچــک و یکپارچه فراهــم آورد. در همین 
رابطه »کرانیچ« می گوید: »ما معتقدیم، Elucid برای توسعه دهندگان 
 ،RealSense بهترین گزینه خواهد بود، زیرا با اســتفاده از آن قادرند
 حســگرهای حرکتــی و نرم افزارهــای مختلــف را بــه کار گیرند«. 
گفتنــی اســت؛ Project Elucid در ســه ماهه اول ســال ۲۰۱۷ در 
دســترس عالقه مندان قرار خواهد گرفت، ضمن اینکه در ساخت آن از 
نســل کنونی دوربین های RealSense اینتل استفاده شده و خبری از 

سری 4۰۰ که به تازگی معرفی شده در این دستگاه نخواهد بود.

کریدور صادرات محصوالت دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برای آشــنایی شــرکت های دانش بنیان با ابزارهای تحلیل 
بازار، کارگاه آموزشــی برگزار می کند. به گزارش خبرنگار مهر، کریدور 
صادرات محصــوالت دانش بنیــان معاونت علمی و فنــاوری، درصدد 
است تا کارگاهی آموزشی برای آشنایی شــرکت ها با بازار بین المللی 
برگزار کند. شرکت های دانش بنیان می توانند با حمایت ۷۰ درصدی 
کریدور صادرات،  در این کارگاه ها شــرکت کنند تا بتوانند  به راحتی و 
با آگاهی بیشــتر محصوالت دانش بنیان خود را صادر کنند. مدیران و 
کارشناسان بخش بازرگانی شرکت های تولیدی و صادراتی از مخاطبان 
این دوره هستند. در این دوره های آموزشی، روندهای تجاری در حوزه 
کاال و خدمات معرفی می شوند. همچنین ارائه تعرفه های بین المللی، 
روند واردات و صادرات کشــورها، عرضه و تقاضای بین الملل، بازارهای 
جایگزین، آشنایی با نقشــه تجاری )Trade Map( و آشنایی با نقشه 
دسترســی به بازار) Market Access Map(از دیگر مباحثی هستند 
که در این کارگاه ارائه  می شــوند. بعد از اتمــام دوره، دانش آموختگان 
قادر خواهند بود تا میزان عرضه و تقاضــای کاالهای صادراتی/وارداتی 
خود را در بازارهای جهانی انــدازه گیری کنند. همچنین آنها می توانند 
قیمت های صادراتی کاالهای مورد نظر را ارزیابی و کشــورهای رقیب 
صادرکننده کاالهای صادراتی خود را شناسایی کنند. این کارگاه توسط  
شــرکت »هیراد« از کارگزاران کریدور صادرات محصوالت دانش بنیان 

در هفتم شهریور ماه برگزار می شود.

آئودی فناوری جديد را معرفی کرد؛

خودروها با چراغ راهنمايی
حرف می زنند

به جای جیبتان از موبايلتان پرداخت کنید؛

شیائومی به حوزه پرداخت وارد شد

اينتل در کنفرانس ساالنه توسعه دهندگان خود معرفی کرد؛

روبات ها به ادراک نزديک می شوند

توسط کريدور صادرات صورت می گیرد؛

شرکت های دانش بنیان با ابزارهای 
تحلیل بازار آشنا می شوند

پیشنهاد  سردبیر:
دنیا دنیا کاربرد در قدوقواره يک گیالس

معرفی

نیکون روز گذشته رسما از D3400 که جدیدترین 
مدل دوربین های DSLR سطح مبتدی آنها به شمار 

می رود، رونمایی کرد.
ایــن مــدل، جایگزین D3300 شــده کــه تقریبا 
دو ســال قبل به بازار آمد. نســل جدیــد تغییرات 
چندانی نداشــته اما اولین دوربین DSLR ســطح 
 مبتدی شرکت فوق به شــمار می رود که به نرم افزار

 Snapbridge مجهز شده است.
دیجیاتو نوشت؛ این نرم افزار، از نوعی ارتباط بلوتوث 
کم مصرف بهره می گیرد که امــکان انتقال خودکار 
تصاویر به تلفن هوشمند کاربر را بدون نیاز به اتصال 
 D3400 وای-فــای ممکن می ســازد. همچنیــن
کمی سبک تر از نسل قبلش شــده و طبق اظهارات 
نیکون، این دوربین 395 گرم وزن داشته و بنابراین 
۱5 درصد ســبک تر از D3300 به شــمار می رود. 
این دوربین جدید از سنسور CMOS با دقت ۲4/۲ 
مگاپیکســل و بدون فیلتر پایین گذر بهره می گیرد، 
یعنی همان حســگری کــه در مدل قبلــی به کار 
رفته اســت. همچنین D3400 از پردازشگر تصویر 
EXPEED 4 اســتفاده می کند که باز هم شبیه به 

D3300 است.
اگرچه افزودن Snapbridge نکته مثبتی به شمار 
می آید، اما اینکه پس از دو ســال شــاهد دوربینی 
 کم و بیــش مشــابه باشــیم، کمــی ناامیدکننده

خواهد بود.
در ایــن دوربین، گســتره ISO افزایــش یافته و به 
حداکثر ۲56۰۰ واحد رســیده اســت، ضمن اینکه 
باتــری آن نیز تقریبا دو برابر شــات های بیشــتری 
را نســبت به D3300 ثبــت خواهد کــرد. گفتنی 
اســت D3400 نیکــون در رنگ هــای مشــکی و 
قرمز همراه بــا کیت جدیــد 55-۱8 میلی متری با 
گشــودگی دیافراگم5/6-3/5 مجهز به لرزشــگیر 
 تصویر و فوکوس بی صدا با قیمــت 649 دالر عرضه

 خواهد شد. البته همین کیت بدون لرزشگیر حدود 
5۰ دالر ارزان تر بــه فروش می رســد. ضمنا امکان 
 )6/3-4/5/f ،انتخاب لنز تله فوتو )3۰۰-۷۰ میلیمتر

نیز همراه با این دوربین فراهم است.
طبق اظهــارات نیکون، فروش دوربیــن مورد بحث 
در ماه ســپتامبر ســال جاری آغاز خواهد شــد و 
عالقه مندان می توانند D3400 را همراه با دو کیت 
لنز 55-۱8 میلی متری مجهز به لرزشــگیر تصویر و 
3۰۰-۷۰ میلیمتری بدون لرزشگیر به قیمت 999 
دالر خریداری نمایند. ضمنا لنــز نیکون ۷۰-3۰۰ 
میلی متــری فــوق بــه صورت 
جداگانه با قیمت 4۰۰ دالر 

به فروش می رسد.

نیکون اين بار دگرگونی ايجاد نکرد؛

دندان آبی به دوربین رسید

هــر شــیئی در اطــراف ما بدون شــک 
برای هدفی به وجود آمده اســت. اکنون 
شرایطی را تصور کنید که اگر این اشیا در 
راه رســیدن به هدف خود به مشکلی برخورد کنند بتوانند 
مشکل ایجاد شــده را اطالع دهند تا صاحبان آنها مشکل 
را برطرف کنند، چه دنیای شــیرینی می شد! عالوه بر این 
هر شــیئی می تواند با توجه به کارکرد خود موضوعی را به 
اطالع صاحــب خود برســاند. یا حتی صاحب شــیئی در 
تعامل بــا آن کاری را از راه دور انجام دهد. برای مثال وقتی 

شخصی در سفر اســت، به چراغ خانه خود فرمان دهد که 
روشن شود! می بینید که دنیا چقدر می تواند شیرین شود. 
این مثال ها تنها چند حالت کلی برای بیان ظرفیت اینترنت 
اشیا در ایجاد فرصت های آینده است. کافی است ذهن خود 
را اندکی درگیــر این ماجرا کنید تا خودتــان هم  به درک 
اهمیت این موضوع برســید. می توانیم اندکی از اشیایی را 
که در اطراف همه ما وجود دارد، بــرای خط دادن به افکار 
شما مثال بزنیم: خودرو، تلویزیون، سیستم های گرمایش 
و ســرمایش خانه، قفل در خانه، اجاق گاز، شیر آب باغچه، 

پرده های خانه، یخچال، گلــدان گیاهان در خانه و یا حتی 
تخت کودک. اینترنت اشــیا قصد دارد اشیاء پیرامون ما را 

هوشمند سازد.
طرح مسئله

سوالی که قطعا برای هر کســی پیش می آید این است که 
برای مثال گلدان خانه چه طور می تواند به اینترنت متصل 
شود؟ باید بگوییم که این چالش این روزها تقریبا حل شده 
و سازندگان مستقل و یا غیر مستقل سخت افزار محصوالت 
 Raspberry متنوعی به بازار ارائه کرده اند. ســخت افزار
یکی از آنهاســت. می توان محصــوالت Arduino را هم 
مثال زد. امــا روند توســعه فناوری به توســعه دهندگان 
بیشــتری این امکان را داده که بتواننــد محصوالت خود 
را با مشــخصات منحصر به فرد ارائه کنند. حاال به گزارش 
دیجیاتو، گروهی از توسعه دهندگان، رایانه بسیار کوچکی 
را به نام امگا Omega2( ۲( برای پلتفورم اینترنت اشــیا 
توسعه داده اند که با جثه بســیار کوچک و قیمت 5 دالری 
خود می تواند از طریق وای فای بــه ابزارهای دیگر متصل 
شــود. این ریزکامپیوتر لینوکســی تنها یک چهارم یک 
ســخت افزار »Raspberry Pi« فضا اشــغال می کند و 
کارآیی اش چندان کمتر از آن نیســت. جالب آن است که 
این سخت افزار می تواند یک ســرور لینوکس شود. امگا ۲ 
با داشــتن حافظه داخلی و آنتن وای فای روی بورد اصلی 
خود، می توانــد نرم افزارهای متنوعی را اجــرا  کند و برای 
انجام کارهای مختلف برنامه ریزی شود. این در حالی است 
که این سخت افزار تنها به اندازه یک گیالس درشت است. 
برای اجرای نرم افزارهای لینوکسی روی این رایانه کوچک 
هیچ محدودیتــی جز قدرت پردازش آن وجــود ندارد و از 
طریق سرویس ابری می توان آن را از راه دور نیز کنترل و یا 
برنامه ریزی کرد. به عبارتی، تا زمانی که پوشش وای فای در 
دسترس باشد، می توان امگا ۲ را به انجام هر کاری که مایل 
باشید وادار ســازید. با وجود پورت اتصال تعبیه شده روی 
بورد ریزرایانه مورد بحث، می توان قطعات ســخت افزاری 
جدیدی از جمله اتصال بلوتوث یا GPS را به آن اضافه کرد. 
تمام آنچه روی بورد اصلی امگا ۲ یافت می شود شامل یک 
پردازنده 58۰ مگاهرتزی، 64 مگابایــت رم، ۱6 مگابایت 
حافظه داخلی و یک پورت USB 2.0 اســت. نسخه پالس 
آن هم با پردازنده مشابه، از ۱۲8 مگابایت رم و 3۲ مگابایت 
حافظه داخلی برخوردار خواهد بود،ضمن اینکه در نسخه 
 microSD پالس، ظرفیت حافظه داخلی از طریق درگاه
قابــل افزایش اســت. برای ایــن ســخت افزار می توان به 
زبان های C++، پیتون، رابــی، PHP و Node.js برنامه 
نوشت. کمپین جذب ســرمایه این رایانه بسیار کوچک، با 
هدفی ۱5 هزار دالری در وب سایت کیک استارتر راه  اندازی 
شــده و تا به حال توانسته ســرمایه 4۰6 هزار دالری را از 
طرف حامیان خود جذب کند. بر طبق وعده ســازندگان، 
خریداران امگا ۲ سفارش خود را حوالی ماه نوامبر دریافت 

خواهند کرد.

اينترنت اشــیا، يک فناوری جديد نیست اما ايده آن به اين معنی که هر شــیئی در اطراف شما از خودکار 
گرفته تا يخچال و ماشین بايد بتواند به اينترنت متصل شود، نو و تازه است و البته کمی عجیب. به اين علت 
اين ايده کمی عجیب به نظر می رسد که اول اگر يک خودکار بخواهد به اينترنت متصل شود، جدا از امکانات 
ســخت افزاری مورد نیاز، چه کاربرد يا هدفی را دنبال می کند؟ دوم آنکه ظرفیت آدرس دهی در اينترنت 

محدود است و چقدر می توان روی پروتکل های فعلی اينترنت برای دستیابی به اين هدف حساب باز کرد؟

اشیاء خود را به اينترنت متصل کنید؛

دنیا دنیا کاربرد در قدوقواره یک گیالس

امگا ۲ با داشتن 
حافظه داخلی 
و آنتن وای فای 

روی بورد اصلی 
خود، می تواند 
نرم افزارهای 

متنوعی را اجرا 
کند و برای انجام 
کارهای مختلف 

برنامه ريزی شود. 
اين در حالی است 
که اين سخت افزار 
تنها به اندازه يک 

گیالس درشت 
است!

علیرضا 
مظاهری

روزبه شهســواری و تیــم تحقیقاتی او با انجام آزمایشــات 
متعدد راز استحکام بتن را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه شهســواری محقق ایرانی 
دانشــگاه رایس آمریکا در رشــته مواد به همــراه هم تیمی 
خود نیگ ژانگ بــا تحلیل بیش از 6۰۰ مــدل از ماتریکس 
 داخلــی بتــن متوجــه شــد کــه ذرات portlandite و 
حفره ها یا همان فضاهــای خالی در اســتقامت بتن نقش 
بســیار مهمی را ایفا می کنند. شهســواری و تیم تحقیقاتی 
او به دنبال ســاخت هیدرات ســیمان موســوم به هیدرات 
سیلیکات کلسیم )C-S-H( در قلب بتن با قابلیت سازگاری 
بیشتر نســبت به مولکول ها بودند و متوجه شدند در حالی 
که بتن ممکن اســت در مقیاس ماکرو شکننده به نظر برسد 
اما مکانیزم شــکننده انعطاف پذیر آن در مقیاس نانو باعث 
مقاومت بتن می شود. شهســواری گفت: هیدرات سیلیکات 
کلسیم به عنوان کوچک ترین بلوک سازنده در بتن محسوب 

می شود و قصد داریم که به ویژگی بیشتر آن پی ببریم و آن 
را در راستای اهداف خود کنترل کنیم. با مدل سازی آن می 
توان به چگونگی تعامل مولکول ها، ســاختار آن در مقیاس 
نانو، ضعف ها و میزان شــکنندگی آن پی برد. از این رو انجام 
تحقیقات بر روی هیدرات سیلیکات کلسیم به دلیل مقیاس 
 آن به وســیله آزمایش بســیار سخت اســت. شهسواری و 
هم تیمی او بــه مطالعه بر روی تعامل حفــره های تصادفی 
portlandite در هیــدرات  تصادفــی  یــا ذرات  هــوا 
 سیلیکات کلســیم در آزمایشــگاه رایس و تاثیر آن بر روی

 ویژگی های مکانیکی قدرت، سختی و سفتی آن پرداختند 
و همچنین تاثیــر آن را بر روی حفره هایی کــه در ترک ها 
گســترش پیدا می کنند، بررســی کردند. عالوه بر هیدرات 
سیلیکات کلســیم، ذرات portlandite محصول دیگری 
از هیدراتاسیون سیمان هســتند که در مقایسه با هیدرات 
ســیلیکات کلســیم در مقادیر کمتــری تولید می شــوند. 

 ایــن محقق ایرانــی در ادامه گفــت: به دلیــل اینکه ذرات
portlandite دارای ســاختار بلــوری متنــوع و ویژگی 
های مکانیکی بیشــتری نســبت بــه هیدرات ســیلیکات 
 کلســیم اســت، بودن و توزیع آن می تواند تاثیر بسزایی در

 ویژگــی هــای مکانیکی هیــدرات ســیلیکات کلســیم 
 داشــته باشــد. ایــن تیــم تحقیقاتــی بــا اســتفاده از

  شــبیه ســازی دینامیــک مولکولــی متوجه شــدند که 
شــکاف ها تمایل دارند از رویکرد مقاومــت حداقل تبعیت 
portland-  کنند و به مســیر یــا نانوحفره هــا یــا ذرات

ite وارد می شــوند و با آنها تالقی پیدا مــی کنند. حفره ها 
و ذرات با تغییر دادن شــکل هندســی یک تــرک، انرژی 
آن را مــی گیرند. شهســواری گفــت این امــر احتماال به 
مقاومت کل بتــن کمک می کنــد. این محقــق ایرانی در 
پایان گفــت: نتایــج تحقیقات ما بــرای اولین بــار گویای 
شــواهد جدیــدی از مکانیزم شــکنندگی انعطــاف پذیر 
در هیدرات ســیمان اســت که نشــان دهنده آلیاژهایی با 
ســاختار بلوری و فلزات چکش خوار اســت. به دلیل اینکه 
گســترش ترک و قدرت ویژگی ذاتی اســت، مکانیزم تغییر 
 شــکل در مقیاس نانو کنترل می شــود. نتایــج تحقیق ما 

می تواند بــر روی ویژگی هــای مکانیکی بتــن در مقیاس 
بزرگ تــر تاثیــر بگــذارد و فرصت هــای جدیدتــری را 
 برای تبدیــل هیــدرات ســیمان شــکننده به مــاده ای

 انعطاف پذیر ایجاد کند. شهســواری معتقد است، این یافته 
می تواند بر روی مهندســی مدرن در زیرســاختارهای بتن 
بادوام و دیگر مواد شــکننده پیچیده تاثیر بگــذارد. نتیجه 
Mechanics and Physics of این تحقیــق در نشــریه 

Solids منتشر شده است.

پنجره ای رو به ساخت بتن های قوی تر باز شد؛

محقق ايرانی راز استحکام بتن را کشف کرد

ساختمان

معرفی بازی

از واقعیت مجازی و واقعیت افزوده تحت عنوان پدیده های 
مهم علــم رایانش جدید یاد می شــود اما ایــن فناوری ها 
هنوز به خاطر توان پردازشــی مورد نیــاز و در نتیجه لزوم 
به کارگیری تلفن هوشــمند یا رایانه شــخصی برای اجرا، 
آن قدرها که باید و شاید فراگیر نشده اند. چند روز گذشته 
طی کنفرانس ساالنه توسعه دهندگان اینتل، رییس بخش 
 Terry Myerson ویندوز شــرکت مایکروســافت یعنی
از همکاری با ایــن تولیدکننده تراشــه های رایانه ای خبر 
 داد. با این همکاری تمــام رایانه های شــخصی مجهز به

 وینــدوز ۱۰ کــه از این به بعــد تولید می شــوند قادر به 
پشتیبانی از نرم افزارهای واقعیت افزوده و واقعیت مجازی 
خواهند بود. مایرسون در اشاره به همان سیستم عاملی که 
روی هدســت های هولولنز مایکروسافت در حال اجراست 
گفت: »ســال آینده تمــام رایانه های شــخصی مجهز به 
ویندوز ۱۰، توانایی پشــتیبانی از پلتفورم هولوگرافیک را 
نیز خواهند داشت«. به گفته مایرسون، رایانه های شخصی 
به همراه یک هدست کار خواهند کرد و تمام نرم افزارهای 
پلتفورم هولوگرافیــک ویندوز را اجــرا خواهند کرد. این 

ویژگی به کاربران اجازه خواهــد داد نه تنها با نرم افزارهای 
ســه بعدی، بلکه بــا نرم افزارهــای دو بعدی نیــز تعامل 
داشته باشند. مایکروســافت بهره گیری از این نرم افزارها 
را با آپدیتــی نرم افــزاری و از طریق پلتفــورم یکپارچه 
اپلیکیشــن های ویندوز امکان پذیر خواهــد کرد. واقعیت 
تلفیقی یا Mixed Reality یکــی از موضوعات محوری 
بخش آغازین سخنرانی اینتل بود. برایان کرانیچ مدیرعامل 
این شرکت در اشــاره به مرجع طراحی تجربه نسل آینده 
واقعیت مجــازی بــا عنــوان Project Alloy )با معنای 
 Alloy تحت اللفظی پروژه آلیاژ(  گفت: »ما باور داریم پروژه
و دستاوردهای آن چشمگیر است و فرصت ترکیب دنیای 

واقعی و مجازی را در اختیار کاربر قرار می دهد«.

مايکروسافت در کنفرانس روز گذشته اينتل اعالم کرد؛

دهی ها به واقعیت افزوده هولولنز مجهز می شوند

دبیــر ســتاد توســعه زیســت فناوری 
معاونت علمی از برگزاری نمایشــگاهی 
در ســازمان مدیریت و برنامــه ریزی با 
 هدف ارائه دستاوردهای ســتاد توسعه

زیست فناوری خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری مهــر، مصطفی 
قانعــی گفــت: از 3۰ مــرداد تا ســوم 
شــهریورماه ســال جاری نمایشــگاه 
دستاوردهای حوزه ستاد زیست فناوری 
و ســتاد نانوی معاونت علمــی در محل 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار 

خواهد شد.

وی افزود: این نمایشــگاه بــا هدف ارائه 
دســتاوردهای این دو حوزه به سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی و ارائه گزارشــی 
از نحوه هزینــه بودجه هــای دریافتی 
در توســعه فنــاوری بیوتکنولــوژی و 
نانوتکنولوژی اســت تــا در صورت لزوم 
بودجه های بیشتـــری در ایــن حوزه 

تزریق شود.
به گفته مصطفی قانعی، این نمایشگاه ها 
به صورت دوره ای و برای دســتگاه های 
 فعال در حوزه توســعه فنــاوری برگزار

 می شود و هفته گذشته نیز نمایشگاهی 

از دســتاوردهای مجموعه هــای جهاد 
دانشگاهی برگزار شد.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی در پایان تصریح کرد: نمایشــگاه 
نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی شنبه هفته 
آینده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

بازگشایی شده و تا چهارشنبه همان 
هفته ادامه خواهد داشت.

افراد عالقه منــد می توانند برای 
بازدید از این نمایشگاه در موعد 
مقرر بــه ســازمان مدیریت و 

برنامه ریزی مراجعه کنند.

در نمايشگاه سازمان مديريت و برنامه ريزی؛

دستاوردهای ستاد 
زيست فناوری ارائه می شود
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پیشنهاد سردبیر: 
نقد به دولت نباید براساس ساختارشکنی باشد

اخباریادداشت

 رییس اداره راه وشهرسازی شهرستان مبارکه گفت: طی ۵ سال گذشته 
بیش از ۶۰ فقره تجاوز به اراضی مبارکه کشف شده و در دستگاه قضایی 

برای آنها پرونده تشکیل داده شد.
محمدرضا حق شــناس اظهار داشــت: ۴۱۴ هزار متر مربــع از اراضی 
شهرســتان مبارکه به صورت غیــر قانونی تصرف و تجــاوز به حریم راه 

گزارش شده است.
 وی به تصرفات غیرقانونی انجام شــده درشهرســتان مبارکه واقدامات

 انجام شده توســط نیروهای حفاظت از اراضی ملی اشــاره کرد و اعالم 
داشت: از سال ۹۰ تاکنون تعداد تصرفات غیر قانونی در شهرستان اعم از 
تصرف اراضی و تجاوز به حریم راه ۶۱ فقره با مساحت ۴۱۴ هزار متر مربع 
بوده که در این زمینه شــکایات الزم تنظیم و ۵۴ فقره دادخواست خلع 
ید تنظیم و در محاکم قضایی ثبت شــده و نیروهای حفاظت از اراضی با 
پیگیری های الزم اقدامات ضروری در این زمینه را انجام دادند که اراضی 

به دولت مسترد شد.
 رییس اداره راه و شهرســازی شهرســتان مبارکه با توجه بــه اقدامات

 انجام شده در حوزه امالک و مسکن بیان داشــت: در شهرستان ضمن 
 اخذ ۱۵۰ برگ سند تک برگی به نام دولت جمهوری اسالمی در راستای 
خانه دار شــدن قشــرکم درآمد نیز ۲۵ هکتار زمین برای مســکن مهر 
دیزیچه و خاراب طالخونچه اختصاص یافت کــه به همین منظور ۱۳۰ 
واحد مسکن مهر توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی تحویل متقاضیان 
شــده و همچنین ۳۶ قطعه زمین برای ســاخت مســکن محرومان در 

صفائیه به این بنیاد واگذار شده است.
وی پروژه نیمه تمام این شهرســتان را محور مبارکه - بروجن نام برد و 
گفت: این محور به لحاظ ایجاد ارتباط بین سه استان اصفهان، چهارمحال 
و بختیاری و خوزســتان و با توجه به حجم تردد خودروها در مســیر از 
اهمیت باالیی برخوردار است که ۲۰ کیلومتر آن دوطرفه است و احداث 
باند دوم   در آن بســیار ضرورت دارد ضمن آنکه  هفــت کیلومتر آن در 

صورت اجرای الیه دوم آسفالت، آماده بهره برداری است .

یک هنرمند صنایع دســتی کاشــان به همراه همسرش اقدام به 
برگزاری کارگاه زیلوبافی و انجام این هنر در حضور گردشــگران 

این شهر در خانه تاریخی عامری ها کرده است.
مسئول این کارگاه اظهارکرد: با توجه به قدمت زیلوبافی به عنوان 
یکی از صنایع دستی کهن منطقه کاشــان اقدام به برگزاری این 

کارگاه شده است.
حامد فدوی با اشاره به استقرار یک دستگاه زیلوبافی در این کارگاه 
و اســتقبال فراوان گردشگران کشــورهای مختلف از بازدید آن 
افزود: بافت زیلوها در این کارگاه به صورت دو رو با نخ پنبه و رنگ 

و نقش های مختلف صورت می گیرد.
وی فعالیت این کارگاه و بافت زیلو در حضور گردشگران را موجب 
عالقه مندی آنان به این هنر و ترویج صنایع دستی منطقه و نوعی 

تبلیغات برای سفر گردشگران به کاشان برشمرد.
این هنرمند کاشانی گفت: بسیاری از زیلوبافان پرسابقه این شهر 
 بر اثر کهولت سن درگذشــته اند و عدم توجه و آموزش این هنر

 می تواند به فراموشــی آن منجر شــود. فدوی آموزش زیلوبافی 
را از برنامه های بلند مدت ایــن کارگاه عنوان کرد و گفت: تالش 
مسئوالن شهری معرفی کاشــان به عنوان شهر جهانی نساجی 
سنتی است و توجه و توسعه هنرهایی چون زیلوبافی می تواند در 

دستیابی به این هدف کمک قابل توجهی باشد.
 زیلو نوعی زیرانداز و کف پوش دســت بافت اســت که با نخ بافته 

می شود. در شهرستان کاشان سه کارگاه زیلوبافی وجود دارد.

 فرماندهــی انتظامی گلپایگان گفت: ســرقت احشــام نتیجه
 ســهل انگاری دامداران در نگهداری دام در چراگاه های ناامن 

است.
حسین بساطی اظهار کرد: پیشگیری از سرقت احشام در گروی 

رعایت توصیه های پلیس است.
وی گفت: اگر عشــایر و دامداران نکات حفاظتی را در نگهداری 
 احشــام خود رعایــت کنند احتمال ســرقت احشــام کاهش 

خواهد یافت.
فرمانده انتظامی گلپایــگان با تاکید بر لزوم رهــا کردن دام در 
چراگاه هایی که قابل دسترس پلیس است، افزود: دامدارانی که 
در مناطق غیر قابل دسترس اسکان می یابند بیشتر در معرض 

سرقت قرار می گیرند.
وی چراندن احشــام بدون صاحــب و رها کــردن دام در کنار 
جاده ها را از مهم ترین علل وقوع ســرقت احشام دانست و تاکید 
کرد: سرقت احشام نتیجه ســهل انگاری دامداران در نگهداری 
دام ها در چراگاه های ناامن است.فرماندهی انتظامی گلپایگان 
در ادامه بیان کرد: کشــف کاالی قاچاق در گلپایگان در ســال 
جاری در اولویت کار پلیس قرار گرفته اســت و طبق برآوردی 
که از سوی مردم شــده نیروی انتظامی بسیار موفق عمل کرده 
است.بساطی از عشایر و دامداران خواست که در صورت مشاهده 
هرگونه مورد مشــکوک مراتب را به مرکز فوریت های پلیســی 

۱۱۰ اطالع دهند.

رییس اداره راه و شهرسازی مبارکه خبر داد:

بیش از ۶۰ فقره تجاوز به اراضی 
مبارکه کشف شد

معرفی زیلوبافی به گردشگران 
کاشان در خانه تاریخی عامری ها

فرمانده انتظامی گلپایگان:

سرقت احشام، نتیجه سهل انگاری 
دامداران است

فرمانــده انتظامی شهرســتان شــهرضا از توقیف یک 
محموله لوازم روشــنایی خارجی قاچاق به ارزش ســه 

میلیارد ریال در ایستگاه شهید امامی خبر داد.
حمید امیرخانی اظهار کرد: ماموران انتظامی مستقر در 
ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا 
حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون 

کشنده حامل بار لوازم روشــنایی که از جنوب کشور به 
سمت تهران در حرکت بود مشکوک شده  و آن را متوقف 

کردند.
وی با بیان اینکه در بررســی های صورت گرفته مشخص 
شــد بارنامه خودرو با محموله آن مغایــرت دارد، افزود: 
ماموران، پــس از هماهنگی بــا مقام قضایــی خودرو و 

محموله آن را توقیف کردند.
این مقام انتظامی ارزش این محمولــه را ۳ میلیارد ریال 
عنوان کرد و اظهار داشــت: در این رابطه راننده خودرو 
دستگیر و همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل 

مراجع قضایی شد.
 فرمانــده انتظامی شهرســتان شــهرضا در پایان خاطر 
 نشــان کــرد: نیــروی انتظامی بــا قاچاقچیــان کاال و

 برهم زننــدگان نظم اقتصــادی جامعه برخــورد قاطع 
و قانونــی خواهد کــرد و اجازه جوالن به این مفســدان 

اقتصادی نخواهد داد.

مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرســتان تیران و کرون 
 گفت: پرونده های بهداشــت و ســالمت ســاکنان این 

خطه از ابتدای شهریور امسال الکترونیکی می شود.
جمشید اویسی افزود: از شــهریور ماه سال جاری کلیه 
پرونده های ســالمت مردم در وب ســایت بهداشــت و 
 ســالمت ثبت و پرونده هــای الکترونیکــی جایگزین 

پرونده های فیزیکی و کاغذی می شود.
وی بیان کرد: ســامانه یکپارچه ســالمت و بهداشــت 
شهرســتان تیران و کرون بدین منظور راه اندازی و کلیه 
اطالعات فردی و بهداشــتی مردم در این سامانه به ثبت 

می رسد.
مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرســتان تیران و کرون 
ادامه داد: با الکترونیکی شــدن پرونده های بهداشــتی 
مردم، دسترســی برای یافتن کلیه اطالعات بهداشت و 
ســالمت مردم توسط مراکز درمانی تســهیل می شود و  
سرعت و کیفیت خدمات رسانی در واحدهای بهداشتی 

و درمانی افزایش می یابد.
وی با اشــاره به اینکه تکمیل اطالعات بهداشتی مردم به 
خدمات رســانی به آنان کمک می کند، تصریح کرد: در 
گذشته اطالعات ناقص و یا دسترســی به این اطالعات 
سخت بود که این مشکالت مانع کنترل سالمت جامعه و 

خدمات رسانی به موقع به مردم می شد.

پرونده های بهداشت و سالمت شهروندان تیران و کرون الکترونیکی می شودتوقیف 3 میلیارد ریال کاالی قاچاق در شهرضا

کوتاه از شهرستان ها

با مسئوالن

 امام جمعه گلپایگان گفت: شاید ما نسبت به دولت نقد داشته باشیم 
لیکن باید نقدمــان منصفانه و عادالنه و براســاس حکمت باشــد نه 

براساس ساختارشکنی .
حجت االســالم محمدرضا اســماعیلی، در کمیته برنامه ریزی هفته 
دولت با حضور مســئوالن ذی ربــط، ضمن تبریک هفتــه دولت و 
گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: خدمات 
و زحمات شــهیدان رجایی و باهنــر را  که مخلصانه در آن شــرایط 
 ایستادند و با کوشش و تالش در راســتای راه، منویات و اندیشه های 

حضرت امام راحل )ره( توانستند دولت بســیار خوبی تشکیل دهند 
پاس می دارم.

وی بیان داشت: هر چند عمر آن دولت کوتاه بود، اما اقدامات و کارهای 
بسیار ارزشمندی که دولت شهیدان رجایی و باهنر انجام دادند بر هیچ 
کس پوشیده نیست و امیدوارم ما به پاس جایگاه و مقام شهیدان دولت 

بتوانیم رهرو راه آنها باشیم.
امام جمعه گلپایگان افزود: حمایت از دولت ها در هر مقطع و زمانی و از 
هر جبهه، جناح، حزب و گروهی که روی کار بیاید و حول سیستم نظام 

در جایگاه خودش قرار گیرد به فرموده مقام معظم رهبری واجب است 
چون باید برای دولت نظام مقدس جمهوری اسالمی همه تالش کنیم 
تا اگر ضعف، ایراد و اشکالی هم هست با توجه به فرمایش مقام عظمای 

والیت برطرف شود.
نماینده ولی فقیه در گلپایگان با تاکید بر حمایت و پشــتیبانی مقام 
معظم رهبری از دولت ها تصریح کرد: مقام معظم رهبری در هر جایی 
که احساس کردند افرادی می خواهند اساس دولت را زیر سوال ببرند 
و این امر به اســاس، اصول نظام و انقالب لطمه خواهــد زد به میدان 
آمدند و از دولت دفاع کردند. حجت االســالم اسماعیلی تصریح کرد: 
شاید ما نسبت به دولت نقد و حرف داشــته باشیم لیکن باید نقدمان 
منصفانه و عادالنه و بر اساس حکمت باشد نه بر اساس ساختارشکنی و 

باید بر این پایه باشد که ضعف ها را برطرف کنیم.

وی با اشاره به اینکه شکستن، حرف زدن و اشکال گرفتن کار سختی 
نیست لیکن ما باید توان ها و اســتعدادها را هم ببینیم که در صورت 
داشتن توان و اســتعداد هر چه خواســتیم نقد  کنیم زیرا در غیر این 

صورت به جز ناامیدی و بدبینی چیزی حاصل نخواهد شد.
امام جمعه گلپایگان به افرادی که منتقد هستند اشاره کرد و افزود: اگر 
شما خود سمت و مسئولیت هایی داشتید به این باور می رسیدید که 
می توانید کارهایی را که مورد انتظار است انجام دهید یا خیر، بنابراین 
چون دولت متعلق به نظام است ما باید این نکته را  رعایت کنیم که اگر 

نقدی می کنیم بر اساس واقعیت و انصاف باشد.
حجت االسالم اســماعیلی با تاکید بر اینکه پشــت قضایای انتقادها 
و کارشکنی ها مسائلی اســت، تصریح کرد: مواقعی که در شهرستان 
اتفاقی رخ می دهد برخی می خواهند توفان به پا کنند و حتی کار را به 

جایی می رسانند که بنده را وادار به تحریک و ارائه مطالبی از تریبون 
نمازجمعه کنند تا به میل و خواسته خود برسند.

وی با تشــریح مواضع و اقدامــات برخی افــراد اظهار کــرد: ما باید 
 در جایگاهی که هســتیم تــوان ها را بررســی کنیم و نســنجیده با 
اظهار نظرهای مختلف مطلب و ســخنی نگوییم که کار را مشکل تر 
کند. امام جمعه گلپایگان با اشاره به اینکه دیدگاه مقام معظم رهبری 
بر تقویت دولت است و نظر ایشان بر نقد دولت ها هم هست، افزود: نقد 
نباید تخریب کننده و از بین برنده باشد لیکن باید سازنده، منصفانه و 
خوب باشد. حجت االسالم اسماعیلی با تقدیر از زحمات دولتمردان و 
مدیران دستگاه های دولتی و ادارات اظهار کرد: امیدواریم تالش های 
صورت گرفته به مردم اعالم شــود و برنامه ریــزی هفته دولت نیز در 

راستای  هرچه باشکوه تر برگزار شدن برنامه ها باشد.

امام جمعه گلپایگان:

نقد به دولت نباید براساس ساختارشکنی باشد

ســید جواد ابطحی با اشــاره به دیدار مجمع نمایندگان استان 
اصفهان با وزیر نیرو و معاونان وزیر در حوزه های مختلف در مورد 
موضوع آب، اظهار کرد: در این جلســه به  صورت جدی موضوع 
مشــکالت حوزه آب اســتان مطرح شــد. وی بیان کرد: در این 
دیدار نمایندگان استان اصفهان دغدغه های خود را به وزیر نیرو 
و معاونان وی اعالم کرده و تصریح داشــتند که مسئوالن وزارت 
نیرو بدون آنکه تونل سوم کوهرنگ را افتتاح کنند آب را منتقل 
کرده اند.نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس بــا بیان اینکه 
در بخش های صنعت، کشــاورزی و شــرب با کاهش آب روبه رو 
هســتیم، گفت: یکی از موضوعاتی که در این دیدار مطرح شــد 

موضوع احداث چاه های بدون مجوز بود.

وی با اشــاره به اینکــه محور اصلــی این دیدار موضوع ســوال 
نمایندگان استان در بخش تونل بهشــت آباد، تونل گالب از وزیر 
نیرو بود، توضیــح داد: امیدواریم وزیر نیرو به وعده های امشــب 
خود عمل کند، نمایندگان چیزی فراتــر از قانون نمی خواهند و 

تکلیف وزارت نیرو در قانون مشخص است.
ابطحی با بیان اینکه وزیر نیرو از نمایندگان استان سوال کرد چه 
راه حلی پیشنهاد می کنید، گفت: اعتقاد دارم تنها راه حل مشکل 

آب استان اجرای قانون است.
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس با اشــاره به اینکه اسناد 
حقابه کشاورزان و باغ داران استان از ســال ۴۱ برای حفر تونل 
اول کوهرنگ موجود اســت، اضافه کرد: مردم استان با پرداخت 

هزینه های حفر این تونل بــرای آب کوهرنگ دارای حق وحقوق 
قانونی هســتند. وی با مطلوب خواندن جلسه با وزیر نیرو گفت: 
وزیر نیرو نســبت به ارائه این مدارک واکنش خوبی نشــان داد، 
امیدواریم با همدلی و اتحاد نمایندگان استان، مشکل آب استان 

حل شود.
ابطحی خاطر نشــان کرد: امیدواریم با وجود تنگناهای موجود 
در اســتان، وزیر نیرو به وعده های خود عمل کند و شاهد کاهش 
بحران آب اســتان باشــیم. وی با تاکید بر اینکه اگر وزیر نیرو به 
وعده های خود عمل نکند نمایندگان مجبورند از ابزار قانونی خود 
استفاده کنند، گفت: نمایندگان مجلس ابزار متنوع قانونی دارند، 
حل مشکل آب استان نیاز به همت وزاری نیرو، جهاد کشاورزی و 

حمایت هیئت دولت دارد.
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس با تأکید بر اینکه مشکل 
بحران آب محدود به استان اصفهان نمی شود، اظهار کرد: اعتقاد 
دارم شــورای عالی امنیت ملی و دولت باید بــه  صورت قاطع به 
این موضوع ورود پیدا کنند، مصوبه شــورای عالی امنیت ملی در 

خصوص موضوع آب باید اجرایی شود.
وی با اشــاره به اســتعفای بعضی از نماینــدگان مجلس نهم و 
تاثیرات روانی و تبلیغی این موضوع بــر جامعه، مجلس و دولت 
گفت: اگر وزیر نیرو به  صورت جدی موضوع آب اســتان اصفهان 
را پیگیری نکند، استعفای دسته جمعی نمایندگان استان یکی 
از راهکارهای موجود است. ابطحی ادامه داد: جایگاه نمایندگان 
مجلس جایــگاه اجرای قانون اســت اگر از طریــق راهکارهای 
قانونی این موضوع حل نشــود نمایندگان مجلس خلع ســالح 
می شوند و در برابر مردم نمی توانیم پاسخگو باشیم. نماینده مردم 
خمینی شــهر در مجلس با بیان اینکه تنها راهکار قانونی که در 
صورت عدم نتیجه وجود دارد، استعفای نمایندگان است، تاکید 
کرد: امیدوارم با همت و عزم دولــت و وزارت نیرو به این مرحله 

نرسیم، ولی به وعده های امشب وزیر خوش بین هستم.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

آب تونل اول کوهرنگ حِق حقابه داران استان اصفهان است
از این پس نام نیک مردان دهاقانی با قلم خوش خوشنویسان 
نقش بسته می شــود.هنر خوشنویســی، پس از پیدایش 
 اســالم و الفبا کم کــم رواج یافــت. خط خــوش در همه

  زمان ها مرســوم بوده و مورد توجه حاکمان و پادشاهان نیز 
 قرار می گرفته است.در شهرستان دهاقان نیز خوشنویسی 
از دوره قاجار رونق گرفته که تا امروز نیز عالقه مندان خاص 
خود را داشته است. بدنیست در اینجا از نخستین خوشنویس 
دهاقان یعنی)میرزا عبدالرحیم خوشــنویس دهاقانی( یاد 
کنیم که از درباریان ناصرالدین شــاه قاجار بوده است.میرزا 
عبدالرحیم فرزند مالاکبــر که متاســفانه از تاریخ تولد و یا 
 فوت وی اطالعی در دست نیست پس از تحصیالت اولیه در

 مکتب خانه های دهاقان برای ادامه آن عازم اصفهان شــد 
و به تحصیــل در علوم دینی پرداخت.  اوضمن کســب علم 
 چون عالقه زیادی به هنر خوشنویسی داشت، نزد استادان 
بزرگ خــط، این هنر را هم با اشــتیاق فراوان فــرا گرفت و 
 خود یکی از خوشنویسان برجســته زمان شد.مرحوم استاد 
حبیب ا... فضایلی که خود یکی از خوشنویسان معروف ایران 
است، در کتاب اطلس خط خود نوشته است: »مرحوم میرزا 
عبدالرحیم دهاقانی به تهران رفت و آنجا ســاکن شــد و در 
 دربار ناصرالدین شاه قاجار به مقام باالیی رسید به طوری که

 نوشته ها و کتیبه های)شمس العماره( قصر ناصرالدین شاه  
به خط آن مرحوم بوده است. میرزا عبدالرحیم خوشنویس 
دهاقانی پس از گذراندن عمری با عزت در تهران درگذشت 

و در حجره ای در صحن شاه عبدالعظیم به خاک سپرده شد.
رواج هنر خوشنویسی در دهاقان 

پس از عبدالرحیم خوشــنویس و با گذشــت حدود بیش 
از ۱۵۰ ســال، محمد زمان خوشــنویس دهاقانــی که از 
دوســتان میرزا بود به این هنر پرداخت و بعــد هم کم کم 
هنر خوشنویسی در دهاقان روبه خاموشی رفت اما باالخره 
هنرمندانی نو زاده شدند تا چراغ تازه ای روشن کنند.جعفر 
محمد زمانی، هنرمند خوشــنویس دهاقانی، در این زمینه 
اظهار داشت: در ســال ۱۳7۵ شمسی کالس خوشنویسی 
در دهاقان برگزار شــد و تــا کنون نیز مورد اســتقبال واقع 
شده است.وی باتوجه به تاســیس انجمن خوشنویسی در 
شهرستان دهاقان اذعان داشــت: در سال گذشته شعبه ای 
از انجمن خوشنویسان ایران تاسیس شد که یکی از شرایط 
آن وجود ۵ خوشنویس ممتاز بود، که با استقبال هنرمندان 
روبه رو شدیم و امروزه پیشرفت بسیار زیادی نسبت به دیگر 
انجمن ها دارد. این هنرمند خوشنویس خاطرنشان کرد: در 
حال حاضر ۲ مدرس خوشنویسی در حال فعالیت هستند و 

تاکنون ۶۰ هنرجو از این رشته استقبال کرده اند.

با بیش از 15۰ سال سابقه هنری؛

از پیدایش هنر خوشنویسی تا 
درخشش هنرمندان دهاقانی

خبر ویژه

شورای عالی 
امنیت ملی و 
دولت باید به  
صورت قاطع 

به این موضوع 
ورود پیدا کنند، 

مصوبه شورای 
عالی امنیت 

ملی در خصوص 
موضوع آب  

بایداجرایی شود

نمایشگاه خوشنویسی استاد احمد احمدی در نجف آباد برگزار شد.
نمایشگاه خوشنویسی این هنرمند برجسته با حضور معاون سیاسی و 
اجتماعی فرمانداری و رییس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی نجف آباد و 
هنرمندان و هنرجویان در نگارخانه نسل فردای شهرستان گشایش 

یافت.
در این نمایشــگاه ۳۰ اثر از آثار نفیس و ارزشمند خوشنویسی استاد 
احمدی از ۲۴ مرداد تا ۱۰ شــهریور مورد بازدید عالقه مندان به هنر 

اصیل ایرانی قرار می گیرد.
احمد احمــدی در ســال ۱۳۴8 در نجف آبــاد متولد شــد. وی از 
هنرمندان شاخص و بنام در عرصه خوشنویسی و دارای نشان درجه 
 یک هنری اســت که تاکنون در بسیاری از جشــنواره های داخلی و

 بین المللی به عنوان هنرمند برتر برگزیده شده است.

فرمانده انتظامی شهرســتان تیران و کرون گفت: آمار تصادفات در شهرستان 
تیران و کرون کاهش یافته است.

سرهنگ محمدحسین باباکالنی اظهار کرد: با انجام اقدامات فرهنگی، افزایش 
آگاهی مردم شهرســتان نســبت به قوانین راهنمایی و رانندگــی و برگزاری 
کالس های آموزشــی همگانی، آمار تصادفات در شهرســتان تیــران و کرون 

کاهش یافته است.
وی افزود: در سال جاری تصادفات در شهرستان نســبت به زمان مشابه سال 
گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته که این نشانگر احترام گذاشتن مردم به قوانین 

راهنمایی و رانندگی است.
باباکالنی با تاکید بر سرعت مجاز و عدم شــتاب در رانندگی اضافه کرد: ایمنی 
در حمل و نقل بسیار مهم است و باید موقع رانندگی با سرعت مجاز، وضعیت 

مناسب خودرو، جاده و هوا و عدم شتاب از سفری ایمن و بی خطر بهره مند شد.

نمایشگاه آثار خوشنویسی 
احمد احمدی در نجف آباد

کاهش آمار تصادفات 
در تیران و کرون

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس گفت: آب تونل اول کوهرنگ مختص حقابه داران استان اصفهان است و از 
نظر شرعی نمی توان این آب را به شهرهای دیگر اختصاص داد مگر آنکه رضایت حقابه داران تامین شود.

شــهردار کاشــان گفت: دفــاع از حــرم آل ا... ، برگرفته از 
استمرار خون شهدا، رشــادت های ایثارگران و فطرت پاک و 

سرسپردگی این عزیزان به اهل بیت)ع( است.
ســید محمد ناظم رضوی در برنامه آیینه هــای مقاومت که 
 به مناسبت سالروز بازگشــت آزادگان به میهن برگزار شد، 

اظهار داشت: آسایش کشور، توفیق خدمت ما مسئوالن و هر 
چه که داریم از برکت رشادت های شهدا، جانبازان و آزادگان 
اســت.وی افزود: به برکت خون شــهدا و رهبری حکیمانه 
و مقتدرانه مقــام معظم رهبری امن ترین کشــور منطقه را 
داریم. چیزی که امــروز در دفاع از حــرم آل ا... می بینیم،  از 
استمرار خون شهدا و رشادت های ایثارگران و نیز برگرفته از 
فطرت پاک و سرسپردگی این عزیزان به اهل بیت)ع( است.

شهردار کاشان در ادامه بیان کرد: مردم غیور کاشان از ابتدای 
اسالم توفیق جان فشانی در رکاب اهل بیت)ع( را داشته اند. 
 ۱۴۰۰ سال پیش حضور علی بن باقر)ع( در منطقه اردهال و

 از خودگذشتگی مردم فین، کاشــان و اردهال در رکاب این 
حضرت، ســندی بر این موضوع و باعث افتخــار مردم این 
منطقه اســت که همواره از پیشــروان عرصه ایثار و شهادت 

بوده اند.
ناظم رضوی خاطرنشان کرد: امروزه تقدیم بیش از ۲۰ شهید 

مدافع حرم از کاشان افتخاری دیگر برای این شهر است.
وی بیان کرد: مســئوالن باید بدانند در هر جایی هســتند 
وظیفه ســنگینی بر عهــده دارنــد و در آخرت بــرای این 
مســئولیت از ما سوال می شــود و بیش از چیزی که وظیفه 

ظاهری ماست، باید تالش کنیم.

شهردار کاشان:

رشادت ها در دفاع از حرم آل ا... 
برگرفته از خون شهداست
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اخباريادداشت

زيبايی

 طبق یک مطالعه جدید، سرطان در ۱۲ کشور اروپایی از بیماری 
قلبی و سکته به عنوان علت اصلی مرگ، پیشی گرفته است.

طبق یافته محققان دانشگاه آکسفورد، بیماری های قلبی عروقی 
)بیماری قلبی و ســکته(، همچنان علت اصلی مرگ در سراســر 
جهان بوده و ساالنه بیش از ۱۷ میلیون نفر جانشان را به این خاطر 

از دست می دهند.
 در ۵۳ کشــور جهان که طبق اعالم ســازمان بهداشــت جهانی

 به عنوان منطقه اروپا دســته بندی می شــوند، بیماری قلبی در 
ســال ۲۰۱۶ موجب مرگ بیش از ۴ میلیون نفر شــده است. این 
گروه از مرگ ها، ۴۵ درصد از مرگ و میر در این کشورها را به خود 

اختصاص داده اند. 
با این حال موفقیت در پیشــگیری و درمان بیماری قلبی منجر به 

کاهش شمار مرگ و میر ناشی از این بیماری شده است.
مطالعات نشان می دهد در حال حاضر سرطان در ۱۲ کشور بیش 
از بیماری قلبی جان افراد را می گیرد: بلژیک، دانمارک، فرانســه، 
اســراییل، ایتالیا، لوکزامبــورگ، هلند، نروژ، پرتغال، اســلوونی، 
اسپانیا و بریتانیا. )گفتنی است طبق طبقه بندی سازمان بهداشت 

جهانی، اسراییل جزو مناطق اروپایی محسوب می شود.(
همچنین این مطالعه نشان می دهد در حال حاضر سرطان در دو 
کشور دانمارک و اسراییل بیش از بیماری قلبی موجب مرگ زنان 
می شود. طبق این یافته ها،کشــورهایی که در آنها سرطان بیش 
از بیماری قلبی علت مرگ هســتند، همگی در اروپای غربی قرار 
گرفته اند. بالعکس کشــورهایی که در آنها بیماری قلبی بیشتر از 

سرطان موجب مرگ می شود در شرق اروپا واقع شده اند.

کالس های آموزش طب ســنتی ویــژه پزشــکان عمومی مراکز 
بهداشتی درمانی دانشگاه  های منتخب، آغاز شد.

پیرو اجرای طرح آزمایشــی ادغام خدمات طب ســنتی ایرانی در 
نظام مراقبت هــای بهداشــتی اولیه، کالس هــای آموزش طب 
سنتی ویژه پزشکان عمومی مراکز بهداشــتی درمانی 9 دانشگاه 
علوم پزشــکی منتخب کشــور، آغاز شــد.این دوره آموزشی که 
در ســاختمان شماره یک دانشــگاه علوم پزشــکی تهران برگزار 
می شــود، به مدت ســه روز از ســاعت 8 تا ۱۷ ادامه داشته و روز 
پنج شــنبه ۲8 مرداد ماه به پایان می رســد؛ بنابر ایــن گزارش، 
دانشــگاه های علوم پزشکی شهیدبهشتی،  مشــهد، کاشان، فسا، 
همدان، کرمان، مازندران، گلســتان و بابل 9 دانشــگاهی هستند 
که در طرح آزمایشــی ادغام خدمات تایید شــده طب سنتی در 
نظام مراقبت های بهداشــتی اولیه حضور داشــته و ماه گذشــته 
نیز در کالس آموزش طب ســنتی ایرانی ویــژه مربیان بهورزی 
شــرکت کردند. به گزارش وزارت بهداشــت، جلســه ای با هدف 
ایجاد هماهنگی برای برگزاری این دوره آموزشــی، با حضور دکتر 
محمود خدادوست،مشــاور وزیــر و مدیر کل دفتر طب ســنتی 
 ایرانی، اســالمی برگزار شــد و اعضای هیئت علمی طب ســنتی

 9 دانشگاه علوم پزشکی منتخب در طرح آزمایشی، در این جلسه 
حاضر شدند.

 رییس اداره آرایشی و بهداشتی ســازمان غذا و دارو گفت: لوازم و 
فرآورده های آرایشی وارداتی، مراحل کنترل متعددی را پشت سر 

می گذارند و پس از آن نیز در سطح عرضه ،کنترل می شوند.
دکتر مصطفی اســماعیلی افزود: فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
دارای برچسب اصالت از سازمان غذا و دارو، فاقد هرگونه آلودگی و 

سمی بودن توسط موادی از قبیل سرب هستند.
وی افزود: ســازمان غذا و دارو حــدود مجاز را کنتــرل می کند؛ 
بنابراین لوازم و فرآورده های آرایشــی وارداتــی، مراحل کنترل 
متعددی را پشت ســر می گذارند و پس از آن نیز در سطح عرضه 

کنترل می شوند.
اســماعیلی ادامه داد: متاســفانه در مورد محصوالتی که به شکل 
قاچاق و تقلبی وارد بازار می شــوند، چون نظارت روی آنها صورت 
نمی گیرد، اغلــب مواقع از ترکیبات ارزان  قیمت در آنها اســتفاده 

می شود که حاوی سرب هستند.
رییس اداره آرایشــی و بهداشــتی ســازمان غــذا و دارو، گفت: 
محصوالت قاچاق آرایشــی به خاطــر اینکه بیشــتر در نزدیک 
مخاط ها استفاده می شوند، مثل خط چشم و رژلب، سرب موجود 
در این مواد ابتدا به شــکل حساســیت و آلرژی خودش را نشان 

می دهد و بعد ایجاد مسمومیت می کند.

 مطالعه محققان روی موش ها نشان می دهد زمان ابتال به عفونت 
در طول روز می تواند بر نحوه بیماری اثر بگذارد.

محققان دانشگاه کمبریج انگلستان دریافته اند موش هایی که به 
هنگام صبح با یک ویروس مبتال به عفونت شــدند، در مقایســه با 
موش هایی که در اواخر روز با همان ویروس مبتال به عفونت شده 

بودند،خطر بیشتری در کمینشان بود.
طبق این مطالعه، این تفاوت می تواند ناشــی از ساعت بیولوژیکی 
موش ها باشد. ریتم شبانه روزی یا ساعت بیولوژیکی عالوه بر تاثیر 
بر زمان خواب و بیداری، به تنظیم برخی از ابعاد سیستم ایمنی هم 
کمک می کند. به گفته محققان، از آنجایــی که این مطالعه روی 
موش ها انجام شده است، هنوز نتایج آن بر انسان مشخص نیست. 
در حقیقت سیســتم ایمنی بدن در طول مدت فاز استراحت ریتم 
شــبانه روزی، در معرض ترمیم قرار می گیرد و در ابتدای شــروع 

فعالیت، مستعد قرارگیری در معرض حمله پاتوژنی است.
محققان در این آزمایش دریافتند تکثیر ویروســی در موش هایی 
که در ابتدای شــروع روز و با طلوع خورشید به ویروس آلوده شده 
بودند ۱۰ برابر بیشــتر از موش هایی بود که ساعت ۱۰ صبح آلوده 
شــدند. براســاس این مطالعه می توان توضیح داد که چرا برخی 
افراد نظیر کارگران شــیفتی بیشــتر مســتعد ابتال به عفونت ها 

هستند.

یــک متخصص تغذیــه و رژیــم درمانی با اشــاره بــه اینکه هر 
گونه رژیم الغــری بدون نظــر متخصص تغذیــه عواقب جبران 
 ناپذیــری را بــه همــراه دارد؛ اظهــار داشــت: زنــان مبتال به

 بیماری های بدخیــم و تحت درمان، مجاز بــه گرفتن هیچگونه 

رژیم الغری نیستند.  این متخصص تغذیه و رژیم درمانی با عنوان 
اینکه زنانی که از نارسایی مزمن کلیه رنج می برند و تحت درمان 
دیالیز هستند باید از هر گونه رژیم الغری خودسرانه اجتناب کنند؛ 
یادآور شد: این دسته از افراد می توانند در صورت صالحدید پزشک 
معالج، اقدام به کاهش وزن کنند.  نیستانی با بیان اینکه زنان باردار 
باید از هر گونه رژیم الغری خــودداری کنند؛ عنوان کرد: افزایش 
وزن دوران بارداری باید تحت نظر متخصص تغذیه کنترل شــود.  
وی افزود :زنان شــیرده می توانند بدون نگرانــی اقدام به کاهش 
وزن کنند و بر خالف باور رایج بین افراد، داشــتن رژیم الغری در 
دوران شیردهی هیچگونه ضرری برای سالمتی مادر و نوزاد ندارد.

رژیم الغری صحیح می تواند ســبب از بین بردن بافت های چربی 
تشکیل شده در دوران بارداری شود.  

طبق یافته هــای یــک مطالعه، زنانــی که در طــول دوره 
بــارداری اســتامینوفن مصــرف کــرده انــد کودکشــان 
در معــرض ابتال بــه اختــالل بیش فعالــی قــرار خواهد 
داشــت. اوی اســترگیاکولی، سرپرســت تیــم تحقیــق 
 از دانشــگاه بریســتول، در ایــن باره مــی گویــد: »به نظر

 می رســد زنانی که در طول بارداری مســکن استامینوفن 
اســتفاده کرده اند، کودکشان تا رســیدن به سن ۷ سالگی 
با ریســک باالی ابتال به اختالل بیش فعالی روبه رو اســت.« 
محققان ایــن مطالعــه دریافتند مصرف اســتامینوفن بین 
هفته ۱8 تا ۳۲ بارداری با افزایش ۴۲ درصدی ریســک ابتال 
 به اختالالت روانــی و افزایش ۳۱ درصدی ریســک ابتال به

 بیش فعالــی مرتبط اســت. همچنین محققان مشــاهده 

 کردند مصرف اســتامینوفن در هفته ۳۲ بارداری با افزایش 
۲9 درصدی ریسک مشکالت احساسی و ۴۶ درصدی ریسک 
 تمامی مشــکالت رفتاری مواجه اســت.این مطالعه به مدت 

۷ سال و روی ۷8۰۰ مادر و فرزند انجام شده است. 

انگور خشک شده را کشــمش می نامند. همان قدر که انگور 
انواع و اقســام مختلف دارد، طبیعی است که این تنوع را در 
کشمش نیز بتوان یافت. در یک دسته بندی کلی، رایج ترین 
کشمش های مورد استفاده به ۲ تا ۳ دسته تقسیم می شوند:
1–کشمشسبزکهبهصورتآجیلمصرفمیشود.

2–کشمشســیاهياقهوهایکهبهخاطرکاربردآن
دربعضیپلوهامانندعدسپلو،بهکشــمشپلويی

معروفاست.
البته دســته ســومی از کشــمش نیز وجود دارد که مانند 
کشمش ســبز به عنوان آجیل مورد اســتفاده قرار گرفته و 
حاصل خشک شدن انگور شــاهانی است، این کشمش ها را 

مویز می نامند.
برای تبدیل انگور به کشــمش، روش هــای مختلفی وجود 
دارد؛ ولــی بهترین و مفیدترین کشــمش، انگوری اســت 
که به جای اســتفاده از مواد شــیمیایی و گوگرد، در هوای 
آزاد و در معرض نور خورشــید یا ســایه خشک شده باشد. 
کشــمش پلویی عالوه بر اینکه در بعضی از غذاها و ساالدها 
استفاده می شود، در شیرینی ها، کیک ها و دسرها نیز عامل 

طعم دهنده است.
خواصغذايی

کشــمش یک منبع غنی از مواد غذایی انرژی زاست. مقدار 
انرژی حاصل از کشمش بسیار بیشــتر از خود انگور است. 

کشمش سرشار از ویتامین های A و B و مواد معدنی مختلف 
شامل کلسیم، فسفر، آهن و منگنز است.

خواصدرمانی
- کشــمش برای رفع کم خونی و ضعف عمومی بدن بسیار 
مفید است؛ اشــتهاآور بوده و در رفع سموم از بدن و فعالیت 

کلیه ها نقش موثری دارد.
- خوردن کشــمش به کســانی که دچار بیماری نقرس و 
رماتیسم هســتند و همچنین به خانم های باردار و مادران 

شیرده همواره توصیه می شود.
- کشمش دارای فیبر زیادی است که به کاهش کلسترول و 

بهبود عملکرد روده ها کمک می کند.
- مصرف این میوه خشــک برای افرادی که به افســردگی، 

اضطراب و مشکالت عصبی دچار هستند، توصیه می شود.

گیــاه »پونه کوهــی« با نام فارســی کاکوتــی ،گیاهی 
 دارویــی اســت از خانــواده نعناعیــان که بــه بلندی

۱۰ تــا۴۰ ســانتی متر یافت می شــود. برگ هــای آن، 
پوشــیده از کرک و گل های آن کوچک سفید است و در 
 اســتان ایالم در مناطقی مانند »ایوان«، »تنگ داالب«، 
»ملــه گون«، »ســیوان«، »بــدره«، »تنــگ کافری«، 
»آبدانان«، »انجیره« و »میمه« می روید. کاکوتی دارای 
طبیعتی گرم است و از دمکرده آن به عنوان مقوی معده 
استفاده می شود. این گیاه همچنین دارای خواصی چون 
ضدنفخ، خلط آور و تقویت کننده عمومی بدن اســت و 
در طب سنتی اســتان ایالم طبق گزارشــات موجود در 
درمان اسهال از آن استفاده می شــود. گیاه پونه کوهی 
بســیار مورد عالقه مردم بوده و از خشــک شده گیاه در 

مزه دار کردن دوغ استفاده می شود و به دلیل عطر و مزه 
مطبوعی که دارد به صورت تفننی در چای مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
 نتایج تحقیقــات روی اثــر ضدمیکروبی عصــاره گیاه 
پونــه کوهــی )ziziphora clinopodioides( بــر 
باکتری های مولد فساد و بیماری زای مواد غذایی مثبت 
ارزیابی شده اســت؛ بنابراین می توان استفاده از آن را به 
عنوان یک ترکیب نگهدارنده و طعــم دهنده طبیعی در 

فرآورده های غذایی پیشنهاد کرد.
-پونه کوهی منبــع غنی از فیبر اســت کــه به کاهش 

کلسترول خون کمک می کند.
-این گیاه حاوی روغن های معطــری مانند کارواکرول و 

تیمول است که خاصیت ضد باکتریایی دارند.
-از جوشــانده پونه کوهی برای درمان ســرماخوردگی، 
آنفلوآنزا، تب خفیف، ســوءهاضمه، ناراحتی های معده و 

کاهش درد قاعدگی استفاده می شود.
-همچنین این گیاه سرشار از پتاســیم، کلسیم، منگنز، 

آهن و منیزیم است.
-پونــه کوهی تــازه، غنــی از ویتامین C بــوده که این 
ویتامین نقش مهمی را در جریان فعــل و انفعاالت بدن 
ایفا کــرده و موجب بهبــود بیماری هــای قلبی عروقی 

می شود.

گزارشجديدمحققاننشانمیدهد؛

سرطانعلتاصلیمرگومیر
در12کشوراروپايی

آغازادغامخدمات»طبسنتی«
درنظاممراقبتهایبهداشتیايران

ريیسادارهآرايشیوبهداشتیسازمانغذاودارو:

محصوالتآرايشیقاچاقوتقلبی
سربدارند

مطالعاتپزشکینشانمیدهد؛

ارتباطساعتبیولوژيکیبدن
وعفونتها

پونهکوهیويکدنیافايده آشنايیباخواصکشمش

استامینوفنباعثبیشفعالیدرکودکانمیشود

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

انجــام  بــه جــای 
جراحی های زیبایی 
عوارض  بــا  پرخرج 
خطرناک،   جانبــی 
از ماسک  می توانید 
خانگــی کــم خرج؛ 
اما با اثــر گذاری باال 
برای حفــظ زیبایی 
ظاهرتان و افزایش جذابیت آن اســتفاده کنید. همه 
بانوان در سراســر جهان تمایل دارند پوستی زیبا و 
بدون چین و چروک داشته باشــند. بسیاری از آنها 
از راه های درمانــی مانند تزریق بوتاکس اســتفاده 
 می کنند که دارای عوارض جانبی شــدید اســت و 
بر اساس جدیدترین تحقیقات سم بوتاکس در بدن 
پخش می شود و می تواند منجر به بروز بیماری های 

مرگبار از جمله سندروم فلج کننده شود.
اما برخی راهکارهای خانگی برگرفته از مواد طبیعی 
می تواند پوســت را بدون نیاز به انجــام درمان های 
شــیمیایی خطرناک، جوان و زیبا کنــد. در اینجا به 
 آموزش  یک ماســک پوســت خانگی بســیار موثر 
می پردازیم که  می تواند باعث محکم شدن و حفظ 
قابلیت ارتجاعی پوست شــود. برای تهیه این ماسک 
به نشاســته ذرت و خامه ترش به میزان یک قاشــق 
غذاخوری و مقداری آب هویج تازه نیاز اســت. ابتدا 
حدود ۱۰۰ میلی لیتر آب را با نشاسته ذرت مخلوط 
کرده و روی حرارت مالیم گذاشــته تا آب آن تبخیر 
شده و یک خمیر متراکم به دســت بیاید. آنگاه پس 
از ســرد شــدن، هویج طبیعی و خامه تــرش را به 
ترکیب اضافه کرده تا ماســک تکمیل شــود. قبل از 
استفاده، ابتدا صورت را کامال شست وشو داده آنگاه 
با ماسک، کل نواحی مورد نظر پوست را پوشش داده 
برای حدود ۳۰ دقیقه صبر می کنیم، پس از گذشت 
این مدت زمان صــورت را با آب گرم می شــویید تا 
باقیمانده مواد ماســک از سطح پوســت پاک  شود. 
این ماسک باید در یخچال و محیط خنک نگهداری 
گردد و توصیه بر این اســت که برای به دست آوردن 
بهتریــن نتیجه حدود ۳ الــی ۵ بــار در هفته از آن 
استفاده شــود. در کنار اســتفاده از ماسک، مصرف 
میوه و ســبزیجات تازه، ماســاژ صورت، استفاده از 
کرم های ضد آفتاب، پرهیز از اســتعمال دخانیات و 
نداشتن استرس، در حفظ پوســت زیبا و جوان موثر 

است.

بوتاکسطبیعیودائم
درمنزلبامیوههایتابستانی

پیشنهادسردبیر:
اينغذاهاشماراعاشقهمسرتانمیکند!

باخرابکارترين
دندانجهان
آشناشويد

امیر حســین پور فرید متخصص دندانپزشــکی با بیان اینکه 
دندان عقل نیز باعث خرابی ســایر دندان ها می شــود افزود: 
یکی از سرسخت ترین و خرابکارترین اعضای بدن، دندان عقل 

است که معموال رویش آن از سن ۱۷ سالگی آغاز می شود. 
 وی دربــاره نحوه رویــش دندان عقل اظهار داشــت: رشــد 
دندان های عقل به سه حالت است ،در حالت اول همانند سایر 
دندان ها رشــد می کند ، در حالت دوم امکان دارد به شــکل 

نصفه رشــد کند؛ یعنی نیمی از آن بیرون و نیمه دیگر زیر لثه 
باقی بماند و در حالت سوم امکان نهفته بودن آن زیر لثه وجود 
دارد.پور فرید ابراز داشت: منظور از نهفته بودن دندان زیر لثه؛ 
یعنی پنهان و دیده نشــدن آن، که در این صورت ممکن است 
درلثه تومور به وجود آید. وی درباره آلودگی ســایر دندان ها 
توسط دندان عقل اظهار داشــت: به دلیل رشد دندان عقل در 
انتهای دهان و نداشــتن فضای کافی برای رویش و دوربودن 

از ســایر دندان ها ، پالک میکروبی به آسانی دور آن تشکیل و 
باعث آلودگی دندان های دیگر می شود.

پور فرید بیان کــرد: وجود دنــدان عقل نه تنها نیاز نیســت 
بلکه باعث پوسیدگی دندان ها می شــود. به همین دلیل باید 
تحت کنترل و مراقبت باشــد و در صورت لزوم و با تشــخیص 
متخصص بــرای جلوگیری از هرگونه خرابــی و عفونت حتما 

کشیده شود.

چهزمانیزنانمجازبهگرفتنرژيمالغرینیستند؟

 دکتــر کارالوئیــس، متخصص تغذیــه بالینــی می گوید: 
» مواد غذایی و نوشــیدنی ها، عناصری را که برای بدن مفید 
 اســت را تامین می کنند؛ امــا این مواد غذایــی در روحیه و

 خلق و خوی  ما هم تاثیر می گذارند. برای مثال مواد خوراکی 
 که به طور آهســته و دائم قند خون را باال ببرنــد، می توانند

 خلق و خوی ما را متعادل کنند.« در ادامه فهرســتی از مواد 
غذایی که می توانند به بهتر شدن حال شــما کمک کنند را 

ارائه می دهیم تا از آنها استفاده کنید.
اگرزودخستهمیشويد

زمانی که سطح انرژیتان کاهش می  یابد و احساس خستگی 
و خواب آلودگی می کنید احتمــاال یکی از واکنش هایتان این 
است که سراغ قهوه یا شکالت ها بروید و سطح کافئین خون 
خودتان را باال ببرید؛ اما باال رفتن ســریع کافئین و قند خون 
و سپس پایین آمدن سریع ســطح آنها، انتخاب خیلی خوبی 
نیســت. دکتر لوئیس می گویــد: » موادی که به آهســتگی 
قند خون را باال ببرند؛ یعنی غذاهایی که اصطالحا GI پایینی 
دارند بهترین مــواد غذایی برای این مقاطع زمانی هســتند، 
برای مثال غالت کامل و نان  های غالت،  برنج باسماتی، پاستا 
و خوراکی هایی مثــل فرنی و میوه های خشــک از این گروه 

هستند.

کم بودن میــزان آهن خون و کم بودن میــزان آهن در رژیم 
غذایی می تواند یکی از علت های خســتگی مزمن باشد. برای 
همین بهتر است اگر دچار این مشکل هستید غذاهای غنی از 
آهن مثل گوشت قرمز، ماهی، غالت و صیفی جات را بخورید. 
در ضمن هرگــز از خوراکی هایی که قنــد افزودنی مصنوعی 

دارند، استفاده نکنید.«
اگرروحیهنداريد

روحیه پایین و بی حوصلــه بودن علت های زیــادی دارد. از 
اســترس و اضطراب گرفته تا بر هم خوردن تعادل هورمونی 
در بدن و البتــه وقایع و اتفاق هــای نگران کننــده... در این 
مواقع باید به پزشــکان متخصص مراجعه کنید تا مشــکل 
اصلی را برطرف کنند ولی یادتان باشــد که رژیم غذایی شما 
هم نقش مهمی در این میــان بازی می کند. دکتر ســراول 
آگانیکا، فوق تخصص داخلی در بیمارستان جان هاپکینز که 
در زمینه تغذیه بیماران بســتری تحقیقات زیادی انجام داده 
 اســت، می گوید: »مطالعات ما نشــان داده، غذاهای غنی از 
آمینو اســید موســوم به ترپتو فان می توانند باعث باال رفتن 

روحیه و خلق و خو  شوند.«
این ماده در بدن به ســروتونین بدل می شود که این هورمون 
را هورمون »حال خــوب« می نامند. برای آنکــه اثرات مفید 

این ماده را بیشــتر کنید، می توانید غذاهای غنی از پروتئین 
را با کربوهیدرات ها بخورید. بهترین مــواد غذایی عبارتند از: 
گوشــت مرغ، ماهی،  تخم مرغ، لبنیات، مغزها و برخی غالت. 
در ضمن در مورد مکمل ها هم می توان از آهن، ویتامین های 
خانواده B، فوالت همچنین ســلنیوم برای بهتر شدن روحیه 

استفاده کرد.
اگرغمگینهستید

برای همه انسان ها پیش می آید که روزهایی غمگین و ناراحت  
را تجربه کنند. در این روزها می توانید با خوردن غذاهای غنی 
از امگا۳ مثل ماهی هایی چون ســالمون، ماهی تن و ساردین 
حال خودتان را خوب کنید. در ضمن این ماهی ها منبع غنی 
از ویتامین B 12 هم هســتند که به نظر می رسد، می توانند 
سطح خشــنودی و رضایت ما را باال ببرند و در واقع حال ما را 

خوب کنند.
دکتر لوئیس می گوید: »فوالت که در ســبزی های سبزرنگ 
و میوه های زرد و نارنجی پیدا می شــود، مثل سلنیوم که در 
برخی مغزها و گوشــت قرمز وجود دارد هم می توانند غم را از 
شــما دور کنند. در ضمن یادتان باشد وقتی غمگین هستید 
تا می توانید آب و سایر نوشــیدنی ها را بخورید تا آب بدنتان 
کاهش نیابد. با کم کردن مصرف کافئین و نوشــیدن 8لیوان 
آب طــی روز، قطعا حالتــان کمی بهتر خواهد شــد. ورزش 
کردن حتی ورزش سبک هم می تواند سطح آندروفین ها در 
 بدنتان را باال ببرد و باعث شــود احســاس کنید حالتان بهتر 

شده است.«
اگرمیخواهیدعاشقبمانید

شاید این یکی برای شــما عجیب باشد، اما اگر در حال تجربه 
یک عشق سوزان هستید و دوســت دارید این لذت شیرین 
بیشتر همراه شما باشــد، می توانید از غذاهایی استفاده کنید 
که در خود روی دارنــد. درواقع محققــان تغذیه می گویند، 
غذاهای حاوی روی باعث می شود، افراد هم بیشتر از خودشان 
خوششان بیاید و هم از محبوبشــان؛ ولی کدام غذاها از روی 
هستند؟ گوشــت قرمز، حبوبات، صیفی جات،  جگر و صدف 

دریایی غذاهایی غنی از روی هستند.
اگرمیخواهیددقیقتروموفقترباشید

اوقاتی در زندگی وجود دارد که در آنها نیاز است توان ذهنی 
شما باال باشد و شما بتوانید بهتر، ســنجیده تر و دقیق تر فکر 
کنید و تصمیم بگیرید. در این مواقع ســفره شما می تواند به 
شما کمک کرده و شــما را در این مقاطع حساس یاری کند. 
برای مثال خــوردن ماهی های چرب می توانــد یک راه عالی 
باشــد. مطالعات متعددی نشــان داده، خوردن این ماهی ها 
می توانــد عملکرد ذهنی و ســطح تمرکز فکــری را به طرز 
قابل توجهی افزایــش دهد. در همین حــال مطالعات انجام 
گرفته در آســیا هم نشــان می دهد، خوردن عصاره درخت 
»چهل ســکه« می تواند جریان خون مغزی را افزایش دهد و 
در نتیجه باعث بهبود عملکرد ذهن شود. در نهایت هم اینکه 
چای سبز به تنظیم قند خون کمک می کند و می تواند به شما 
در تمرکز و داشتن آرامش الزم برای انجام فعالیت های مغزی 

یاری رساند.

اوقاتیدرزندگی
وجودداردکهدر

آنهانیازاستتوان
ذهنیشماباالباشد
وشمابتوانیدبهتر،

سنجیدهترودقیقتر
فکرکنیدوتصمیم

بگیريد.دراينمواقع
سفرهشمامیتواند
بهشماکمککردهو
شمارادراينمقاطع

حساسياریکند

این غذاها شما را عاشق همسرتان می کند!

»انسانآنچیزیاستکهمیخورد«اينضربالمثلمعروفاشــارهبهاهمیتتغذيهدرسالمتانساندارد،
اماتغذيهصرفابهسالمتجسمربطندارد؛میتواندسالمتروانراهمتامینکند.دراينمطلبشمامیتوانید
توصیههایبرترينمتخصصانتغذيهدنیارابرایآنکهدرهرحالتروحیچهموادغذايیرامصرفکنید،بخوانید.

باکمکايننکاتمیتوانیدبرخیازحالتهایروانیراکنترلوخلقوخویبدراازخوددورکنید.
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر: 

شهر سنگی در حال تخريب کامل

در 55 کیلومتری اردبیل، شهری تاریخی در حال نابودی است و کسی به 
این موضوع اهمیت نمی دهد.

شــهر »یری«، شــهری تاریخی اســت که در 55 کیلومتــری اردبیل 
واقع شــده اســت.  محوطه این شــهر  شــامل ۲۸۰ ســنگ افراشته 
باســتانی اســت که قدمت آن به  بیش از ۶ هزار ســال پیش از میالد 
می رســد. وســعت این منطقه تاریخــی 4۰۰ هکتــار بوده و از ســه 
 قســمت دژ نظامــی، معبــد و »قوشــا تپه« تشــکیل می شــود. این 
ســنگ افراشــته ها  ارتفاع متفاوت ۷۰ تا ۳۶۰ســانتی متــری دارد 
 که اکثــرا منقــوش به اشــکال انســان هســتند. طرح انســان های 
حک شــده بــر ســنگ ها، بــه شــکل افــرادی دســت به ســینه و 
 معموال بــدون دهان اســت. تاکنــون فقط هفــت قطعــه از این نوع 
سنگ افراشته ها، در منطقه حکاری کردســتان ترکیه و یک قطعه هم 
در قپوزستان آذربایجان یافت شده است. در این شهر تاریخی،  گورهای 
باســتانی متعددی از نوع کالن ســنگی و گورکان که حدود 45۰ گور 
است، یک غار باستانی و تپه ای متعلق به دوران اسالمی، شناسایی شده 
 است. شــهر یری با ســنگ چینی های معروف به »مکتب اوشاقالری« 
)بچه های مکتب(، در جهت شــمالی جنوبی امتداد یافته و اواخر هزاره 
دوم و اوایل هزاره نخست قبل از میالد، از ســکونتگاه های مهم منطقه 
بوده است. آثار سفالی، پیاله، فنجان، کاسه، آبریز شانه دار، اشیای فلزی 
 شــامل آویزهای طالیی، خنجرهای آهنی و مفرغی و آینه های برنزی،

ســنگ های تزئینی شــامل مهرهای عقیق و فیروزه و خمیر شیشــه، 
از جمله آثار قابل توجه شــهر یری اســت. ایــن اثر تاریخی در ســال 
۱۳۸۱ ازســوی میراث فرهنگی اســتان اردبیل، در فهرســت آثار ملی 
 کشــور به ثبت رســید. فضای  اطراف این شــهر، باز و تنها محافظ آن، 
 میل های بلندی اســت که با طنــاب های نه چندان مســتحکم به هم 
وصل شده اند. این سر باز بودن محوطه، باعث قرار گرفتن شهر در معرض 
نور خورشید، باد، باران و برف می شود. محیط بیابانی شهر، خود عاملی 
است که بسیاری از افراد، بخشــی از این ســنگ های گران بها را با تبر 
شکســته و به فروش برسانند. شاید ناشــناخته بودن این شهر تاریخی، 
خود باعث نوعی بی نظمی در بازدید و نبود زمانی مشــخص برای دیدن 
آن شده است. هم اکنون شهر یری در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد. 
نوع نگهداری و حفاظت از این شهر تاریخی نشــان می دهد که چندان 
به نابودی آن توجه نمی شــود و تا زمانی که سنگ های آن سرقت نشود، 

کسی به این امر توجه نمی کند.

ويژه

اخبار

دانستنی های سفردیدنی ها

علی مالمیر گفت: حفظ و ثبت بخش های تاریخی و قدیمی شهر 
اللجین، از مهم ترین برنامه های ماست.

علی مالمیر، مدیر کل میراث فرهنگی استان همدان، در راستای 
ارســال پرونده های مشــهد و اللجین به شــورای جهانی صنایع 
دســتی درخصوص حفظ آثار تاریخی و قدیمی شــهر اللجین، 
گفت: ما در ابتدای سال جاری باتوجه به اینکه اللجین را در قامت 
یک شــهر جهانی می دیدیم، شروع به ســاماندهی زیرساخت و 
منظره شهری کردیم و اواخر شهریور، جشنی را به مناسبت ثبت 

جهانی این شهر برگزار می کنیم.
وی ادامه داد: هنگامی که شــهری به ثبت جهانی می رســد، یک 
شورای راهبردی در آن تشکیل می شود که مدیران ارشد استان، 
عضو آن بوده و شخص استاندار رییس آن است. این شورا درحالی 
شکل می گیرد که یک ســری الزامات دارد؛ از جمله این الزامات 
می توان به آموزش، برگــزاری کارگاه ها، توانمندســازی نیروی 
انسانی فعال، ایجاد زیر ســاخت مناسب و... اشــاره کرد. مالمیر 
تصریح کرد: این زیر ساخت های مناسب، رسیدگی به مشکالتی 
مثل آب، برق، راه و ترابری، ساخت موزه، تبلیغات، ساخت مراکز 
آموزشی، ســاخت مراکز اقامتی و... است. وی اظهار داشت: حفظ 
و ثبت بخش های تاریخی و قدیمی شــهر اللجیــن، از مهم ترین 
برنامه های ماست. ما باید ساالنه در مجمع شورای جهانی صنایع 
دستی، گزارشی از روند تغییراتی که در اللجین پیش میرود، ارائه 
دهیم. مالمیر در ادامــه افزود: ما در اللجین حــدود هزار کارگاه 
ســفال ســازی فعال داریم. از نظر کمی در این کارگاه ها مشکلی 
نداریم و از نظر کیفی نیز برنامه هایی همچون برگزاری نمایشگاه 
در رونــد توانمندی و ارتقــای فعاالن فعلی داریــم. ما همچنین 
پیگیر ایجاد هتل، کمپین اقامتی و آپارتمان برای گردشــگرانی 
هســتیم که به این شهر ســفر می کنند.گفتنی است طبق اعالم 
شورای جهانی صنایع دستی، مشــهد و اللجین همدان، به عنوان 

شهرهای جهانی سنگ های قیمتی و سفال انتخاب شدند.

مدیر پایگاه میــراث جهانی تخــت جمشــید، از تعطیلی موزه 
هخامنشی فارس خبر داد و گفت: موزه هخامنشی تخت جمشید 

تا ۲9 مرداد ماه تعطیل است.
مسعود رضایی منفرد با بیان اینکه شــنبه ۳۰ مرداد ماه، درهای 
موزه تخت جمشید دوباره به روی گردشگران باز می شود، گفت: 
به دلیل تعمیرات ویترین ها و تقویت سیستم حفاظتی، این موزه 
تخصصی چند روزی تعطیل اســت که به محض پایان یافتن این 
عملیات، موزه بازگشایی خواهد شــد. به گفته وی، درحال حاضر 
۱۶4 شــیء مربوط به دوره هخامنشی کشف شــده در مجموعه 
 جهانی، شــامل مهره ها، لوح ها، کتیبه های گلــی و...، در موزه 

تخت جمشید وجود دارد.

ســینما آرش واقع درخیابان مولوی، با بیــش از نیم قرن قدمت، 
برای توسعه ایستگاه مترو تخریب شد.

بعد از تخریب ســینما تمدن که از اولین سینماهای جنوب شهر 
تهران بود، نوبت به تخریب ســینما آرش رسید؛ سینمایی که بعد 

از تمدن، در چهارراه مولوی بنا شده بود.
سینما آرش با نام کوروش در سال ۱۳۳9 شــروع به کار کرد؛ اما 
برخی از افراد محلی بر این باورند که این ســینما در سال ۱۳۲9 
یعنی ۱9 ســال بعد از ســینما تمدن، به عنوان دومین سینما و 

رقیب سینما تمدن، در جنوب شهر تهران بنا شده بود.
در این سینما بیشــتر فیلم های بالیوود و سینمای هند به نمایش 

در می آمد.
این ســینما با گنجایش ۲9۰ نفر که در ســال های ۷۰ تا ۸۰ از 
 رونق افتاده بود، بــا نمایش دو فیلم با یک بلیــت به زندگی خود 

ادامه می داد؛ اما در اواخر دهه هشتاد برای همیشه تعطیل شد.

شهر سنگی در حال تخريب کامل

مدير کل میراث فرهنگی استان همدان:

اللجین، جشن جهانی شدن می گیرد

موزه تخت جمشید فعال تعطیل شد

سینما آرش تخريب شد

خانه قزوینی هــا از بناهای دوران ناصرالدین شــاه قاجار 
اســت که تا اوایل دهه ۱۳5۰ در مالکیت افــراد بوده و به 
صورت خانه مســکونی مورد اســتفاده قــرار می گرفت.

ورودی فعلی خانه در انتهای بن بستی به شکل داالن قرار 
گرفته که ابتدا و انتهای آن سرپوشیده است. در طول این 
داالن طویل، دیوار خانه کهکشانی قرار دارد که به صورت 
مشبک آجری بازسازی شده اســت. اگر چه قدمت خانه 
کهکشــانی با خانه قزوینی ها یکی اســت، امــا معماری 
 این خانه و تزیینــات آن به پای ظرافــت خانه قزوینی ها

نمی رسد. خانه کهکشانی دارای دو ورودی است که یکی 

در میدان شهشــهان و دیگری در انتهای راهروی ورودی 
خانه قزوینی ها قرار گرفته اســت. خانه قزوینی ها دارای 
یک ورودی اصلی اســت کــه در کوچه امــام جمعه قرار 
دارد و از طریــق داالنی طویل، با فضاهــای مختلف خانه 
ارتباط برقرار می شــود. پس از عبور از این داالن طویل، 
در سمت راســت به حیاط خلوت می رسیم. راهرویی که 
 دارای ۲ خم اســت، حیاط خلوت را به حیاط خانه مربوط 
 می کنــد. در انتهــای این راهرو، هشــتی بســیار زیبا و 
ســاده ای خودنمایی می کند که از سمت راست به حیاط 
اندرونی مربوط می شود. قسمت اصلی این خانه، اندرونی 
آن اســت که با حیاط بزرگ و ســاختمان هایــی که در 
چهار طرف آن قرار دارند، بیشــترین فضای این مجموعه 
را اشغال کرده اند. ســالن اصلی خانه یا شاه نشین، دارای 
پنجره ارسی و سه در بســیار نفیسی است که شیشه های 
 رنگی و مشــبک ریزنقش، از عناصر اصلی آن محســوب 
می شــوند. طاق این ســالن با مقرنس های گچبری شده 
پوشیده شده اســت. در طرفین ســالن درهایی است که 
 به اتاق های بــزرگ مجاور راه دارند. ایــن درها نیز دارای 
شیشه های رنگی هستند. اتاق های سالن به صورت طاق 
و تویزه ساده و فاقد تزیینات هســتند.در غرب خانه، یک 
سالن پنج دری ارسی وجود دارد که دارای تزیینات آیینه 
کاری و گچبری اســت و طرفین آن، با دو ایوان کوچک و 

دو اتاق سه دری، فضای جبهه غربی را کامل می کنند.

مردمان با انگیزه به هر آنچه در ذهنشــان بگذرد، دســت 
 خواهنــد یافت. حــال بایــد دید که در ســفر، بــا وجود 
دل مشغولی ها، مســئولیت خانواده و فکر کردن به کار و...، 
چگونه می توان با انگیزه بود؟ با اینکه سفر و ایده آن، در کل 
الهام بخش است، اما گاهی اوقات وجود برخی مسائل باعث 
بی انگیزگی می شــود. راهنمایی های مطرح شــده در این 
مبحث، به حفظ انگیزه های شما در سفر کمک خواهد کرد.

1. خود را مسئول و پاسخگو بدانید
بهتریــن راهــی که به شــما کمک مــی کند تــا متمرکز 
 باشــید، این اســت که خود را مسئول و پاســخگو بدانید.

مسئول بودن شــما باعث می شــود افرادی هم که در سفر 
همراه شــما هســتند، خیالی راحت داشــته باشــند. این 
هماهنگی و راحتی میان افراد مســافر، باعث می شود شما 

نیز به خوبی روی هدف خود تمرکز داشته باشید.
2. تحقیق در مورد مقصد

 تحقیــق در مــورد مقصد، نــه تنها شــما را هیجــان زده 
می کند، بلکه در ذهن شــما نیز نسبت به ســفر و کارهایی 
که انجام خواهید داد، افکار مثبتی شــکل می گیرد. همین 
هیجان و افکار مثبت، باعث ایجاد انگیزه بیشتری نسبت به 

سفر در شما می شود.
3. اختصاص زمان

 برنامه ریــزی برای ســفر بســیار حائــز اهمیت اســت. 
به یک بــاره برای ســفر تصمیم نگیرید؛ زیرا ممکن اســت 

 همین امروز عازم سفر شوید؛ در حالی که متوجه می شوید 
 لباس هایی که برای ســفر نیــاز دارید، هنوز شســته هم 
 نشــده اند. به هم ریختگی افــکار در رابطه با زمان ســفر و

برنامه ریزی برای آن، باعث کم شدن انگیزه می شود.
5. يادگیری زبان

یادگیری زبــان را از همین امــروز آغاز کنیــد. زمانی که 
 نســبت به یک زبان تسلط داشته باشــید، انگیزه شما برای 
گشــت و گذار و برقراری ارتبــاط با دیگر مردمان بیشــتر 

خواهد شد.

خانه های تاريخی: 

خانه قزوينی ها
سوالی که پاسخ آن به دردتان می خورد؛

چگونه در سفر با انگیزه باشیم؟

معاون ســرمایه گذاری ســازمان میــراث فرهنگی 
گفت: در توافق های صورت گرفته با ســرمایه گذاران 
خارجی، هنوز به مرحله انجام اقدامات اجرایی توسط 

طرف مقابل نرسیده ایم.
ســعید شــیرکوند گفــت: ســرمایه گــذاری یک 
 پروســه و روند زمان بر اســت؛ طبیعتا برای شروع

سرمایه گذاری، باید شــرایط صنعتی که قرار است 
حول آن ســرمایه گذاری اتفــاق بیفتــد، مطالعه 
 شــود؛ درخصــوص اینکــه آیــا آن صنعــت برای

ســرمایه گذاری دارای بازده و بهره مناسب خواهد 
 بود و درصــورت ســودآور بــودن، ابعــاد مختلف

شــرایط محیطــی مناســب اعــم ازابعــاد امنیت 
 اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و به طــور کلی

فضــای کســب و کار مهیا شــده اســت یــا نه و 
 اگر در ایــن بخش هــا مشــکلی وجود نداشــت،

آیا ســرمایه گذار عمال به پروژه سرمایه گذاری ورود 
پیدا می کند؟

وی افزود: موضوع دوم در ســرمایه گذاری خارجی  
این است که قرار است در کدام شــهر یا شهرها و در 
کدام نقطه و منطقه از شــهر، این ســرمایه گذاری 
صورت گیرد؛ بعد از آن، مرحله تهیه زمین و گرفتن 
مجوزها و ســایر مراحل مطرح اســت که توســط 
 یک ســرمایه گذار خارجــی، به مراتــب دقیق تر و 
 محتاطانــه تــر از یــک ســرمایه  گــذار بومــی 
صورت مــی گیرد؛ زیرا شــناخت کافــی از روابط و 
مناسبات داخل کشور، محل ســرمایه گذاری ندارد 
و بایــد این اطالعات را  به دســت آورد کــه طبیعتا 
 کســب این اطالعات، یک فرایند طوالنی و زمان بر 

خواهد بود.
وی همچنین ضمن اشــاره به گروه ســرمایه گذار 
آلمانی اشــتاینگن برگر و تعداد  دیگری از ســرمایه 
گذاران خارجــی که بعــد از گــردآوری اطالعات 
الزم، برای ســرمایه گذاری در ایران ابــراز عالقه و 
اعالم آمادگی کــرده اند، گفت: البتــه بعضی از این 
ســرمایه گذاران برای شــروع فعالیت خود در ایران 
 به دنبال یک شریک یا یک شــریک مشاوره دهنده 
می گردند کــه درصد ایــن مشــارکت ها می تواند 
 متفــاوت باشــد یــا  اینکــه صرفــا مشــاوری 
 می خواهند که در ایران بتواند به آنها سرویس الزم و 

مورد انتظارشان را ارائه دهد. 

معاون سرمايه گذاری سازمان مطرح کرد:

توافق با سرمايه گذاران 
خارجی، کند پیش می رود

نگاه روز

بسیاری از ما به دنبال مکانی برای سفر با مخارج کم هستیم. اگر قصد سفری ارزان قیمت را داريد، بد نیست با اين 
مکان ها آشنا شويد.

نپال
کشــورهای ارزان هم وجود دارند. هرچند کشور نپال را 
به واسطه قلل مرتفعش در جهان می شناسند و به همین 
دلیل بین ورزشکاران و البته کوهنوردان معروف شده، اما 
این سرزمین برای گردشــگران تاکنون ناشناخته مانده 
است؛ با این وجود چند وقتی است که غیر از کوهنوردان 
و ورزشکاران، مسافران معمولی هم راهی نپال می شوند تا 
از طبیعت بکر و بی نظیرش لذت ببرند. هزینه ارزان اقامت 
و گشت و گذار در این سرزمین بلند، باعث شده تا امروزه 
در میان گردشگران نیز بسیار مشهور شود و عالقه مندان 
زیادی را وادار به بســتن چمدان به قصد این کشور کند. 
شــاید هنوز مراکز اقامتی مناسبی در دســترس نباشد؛ 
اما اگر کمی ســختی به خودتان بدهید، می توانید خیلی 
ارزان در این کشور گشــت و گذار کنید. اگر واقعا سفری 
ارزان قیمــت را در نپال دنبال می کنیــد، حتی می توانید 
با هزینه روزی حدود هشــت دالر هم به این کشــور سفر 
کنید؛ اما هزینه یک شبانه روز اقامت در این کشور معادل 

۲۰دالر تعیین شــده اســت؛ یعنی چیزی حدود ۶۰هزار 
تومان.

 اندونزی
نام این کشور بنا به دالیل  سیاســی، برای مدت کوتاهی 
از فهرست گردشــگری جهانی و مقصد سفر گردشگران 
خارج شده بود؛ اما پس از برطرف شدن مشکالت، دوباره 
به عنوان مقصد بســیاری از گردشــگران و ماجراجویان 
خارجی که به دنبال سفری ارزان قیمت بودند، لحاظ شد. 
سواحل بســیار زیبا در کنار هوای گرم این کشور، باعث 
شده تا بسیاری از گردشــگران اروپایی، آب و هوای سرد 
کشورشان را در این فصل از ســال رها کرده و به گرمای 
سواحل اندونزی پناه برند. خرید از بازارهای محلی، یکی 

از جالب ترین قسمت های سفر این گردشگران است.
به یاد داشته باشید که ســفر به اندونزی برای شما روزانه 
بین ۱5 تــا ۲۰ دالر هزینه خواهد داشــت؛ اما اگر کمی 
پولدارتر هســتید و به حقوق ماهانه خود برای این ســفر 
اکتفا نکرده اید، با صرف روزانه 4۰دالر، ســفر خوبی را در 

این کشور تجربه خواهید کرد.
 سودان

شــاید نام این کشور همیشــه همراه با جنگ و خونریزی 
به گوشــتان خورده باشــد؛ اما باالخره از قدیم گفته اند 
هیــچ ارزانی بی حکمت نیســت! اگر قصــد ماجراجویی 
و ســفر دارید و به همان نســبت آهی در بســاط ندارید، 
مقصدی جز این کشــورها در انتظارتان نیست؛ هر چند 
آن قدر ها هم که فکر می کنید، بد نیست؛ زیرا این کشور با 
جاذبه های تاریخی و طبیعی خود، توانســته نظر بسیاری 
از گردشــگران حرفــه ای و البتــه پولدار را هــم به خود 
جلب کند. گردشــگران عالقه مند به سودان، می توانند با 
هزینه ای حدود روزانه ده دالر، از دیدنی های این کشــور 
لذت ببرند. قیمــت دالر را به بهای روز محاســبه کنید و 

ببینید ارزش چمدان بستن دارد یا نه.
 لهستان

اگر فکر می کنید کشورهای پیشــرفته و مدرن و اروپایی 
در این فهرســت جایی ندارند، باید بگوییم که سخت در 
اشتباهید؛ زیرا یک کشور اروپایی هم جزو فهرست مقاصد 
ارزان قرار گرفته که می توانید با جیب خالی به آن ســفر 
کنید: لهستان! بله، این کشور اروپایی یکی از مقاصد ارزان 
برای گردشگران است که می توانید در لهستان به بازدید 
از بازمانده های جنگ بروید. هزینه اقامت در این کشــور 
برای ســفری ارزان قیمت حدود ۲5دالر آمریکا محاسبه 
شــده اســت؛ اما اگر ولخرجی نکرده و بین ۳5 تا 4۰دالر 
هزینه کنید، ســفری بســیار جالب را در لهستان تجربه 

خواهید کرد.
 هندوستان

شاید باورتان نشــود، اما عین حقیقت اســت که سفر به 
هندوســتان از لحاظ آمار و ارقام و هزینه هایش، بســیار 
ارزان تر از ســفر به بســیاری از شــهرهای داخلی است.

این کشور یکی از مقاصد مهم گردشــگران جهان است. 
بسیاری از گردشگران، سودای تماشای تاج محل را دارند 
و از جاذبه های نوینش همچون بالیــوود دیدن می کنند. 
جالب اســت بدانید که هزینه روزانه ســفر به هندوستان 

فقط ۲5دالر است؛ یعنی حدود ۸۰هزار تومان در روز.
 مراکش

مراکش یکی از بهترین انتخاب ها در این فهرســت برای 
ارزان ســفر کردن اســت. هزینه کم اقامت و زیبایی این 
کشور، حتما شما را شــگفت زده خواهد کرد. اگر پیش از 
آن به ترکیه هم سفر کرده باشــید، متوجه شباهت های 
فراوان این کشــور با ترکیه می شــوید؛ البته با این تفاوت 
بزرگ که سفر به مراکش برایتان خیلی ارزان تر از سفر به 

ترکیه تمام می شود.
این کشور تاریخی یکی از بهترین مقاصد گردشگری برای 
تعطیالت است. بازدید از اماکن تاریخی و هزینه خوراک 
و اقامت روزانه گردشــگران در این کشــور زیبای عربی، 

روزانه حدود 4۰ دالر خواهد بود.

کشورهايی که هزينه سفر به آنها کم است؛ 

هندوستان یا لهستان؟

می توانید در 
لهستان به بازديد از 
بازمانده های جنگ 

برويد. هزينه اقامت 
در اين کشور برای 
سفری ارزان قیمت 

حدود 25دالر آمريکا 
محاسبه شده است؛ 

اما اگر ولخرجی 
نکرده و بین 35 تا 

40 دالر هزينه کنید، 
سفری بسیار جالب 
را در لهستان تجربه 

خواهید کرد

قاب روز
گران قیمت ترين ساختمان های جهان در سال 201۶

ساختمان هایی در دنیا وجود دارد که در ساخت آنها هزینه های سرسام آوری صرف شده تا قد علم کنند. امروز می خواهیم با چند ساختمان گران قیمت دنیا آشنا شویم. هر کدام از این ساختمان ها ممکن است کاربری های متفاوتی داشته باشند؛ از هتل گرفته تا مراکز 
تجاری؛ اما چیزی که در همه آنها مشترک است، هزینه های باال برای ساخت آنهاست.

ابراج البیت، مکه، عربســتان سعودی
هزینه ســاخت 15میلیارد دالر آمریکا

ســنگاپور مارینــا،  ای  ماســه  خلیــج 
هزینه ساخت 5/5میلیارد دالر آمریکا

استراحتگاه جهانی سنتوسا، سنگاپور 
هزینه ساخت  4/93میلیارد دالر آمریکا

کاخ امــارات، امــارات متحــده عربــی
هزینه ساخت 3/90میلیارد دالر آمریکا
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اخباريادداشت

وارد چهارباغ که می شــوی، آرامشش، ســکوتش، ساعات بدون 
خــودرو اش، قدم زدن های با صفایش در مســیر سرســبزش و 
 حتی ســاعات بدون خودرواش حســابی می چســبد؛ البته روز

 سه شــنبه، بوی عطر ســیب نیز آرامشــی خاص به این محور 
داده بود.

به گزارش ایمنا، انگار حــال و هوای دیگــری در چهارباغ حاکم 
بود؛ حال و هوایی که با بوی ســیب مشــاممان را نوازش می داد.  
پیشــتر که می آمدی، بانوانی را مشــغول گــره زدن روح وجان 
به ملکــوت وجودی حضرتش مــی یافتی؛ بانوانی کــه با صفای 
 دل و جان، خالصانه مشــغول بافت فرشــی بودند که قرار است 

پیشکش شود به آستان مقدس ساالر شهیدان.
 کوچک و بزرگ، انــگار حال و هــوای حرم ارباب را داشــتند و 
 دور تــا دور دار قالی، به انتظار نشســته و منتظــر دیدن آخرین 
رج های فرش هســتند؛ فرشــی کــه از 3میلیون گره تشــکیل 
خواهد شــد و مطمئنا بیش از این اعداد و ارقام، هستند افرادی 
که دلهاشــان را به ضریحش گره زده اند. فرش که قرار اســت تا 
اربعین حسینی کامل شود؛ مردم نیز بی صبرانه منتظر گره پایانی 
در صحن و سرای اباعبدا... هســتند تا از نزدیک دلشان را با یک 
گره کور به حرم با صفایش پیوند بزنند؛گره ای که عاشــقانش در 

سرتاسر دنیا به دنبال آن هستند...
البته این احساسات خوب سه شــنبه ها به سراغمان می آید و در 
انتظار رسیدن روزهای دیگر و همراهی با این شور و حال هستیم.

کمی آن طرف تر، اکثر مردم شــکرگزار خروج دود، سر و صدا و 
مشکالت ناشی از تردد ماشین هایی هستند که بی رحمانه بر سر 
شهر و مخصوصا این خیابان هوار شــده بودند؛ آخر دیگر ظرفیت 

چهارباغ تمام شده و باید فکری به حالش می شد. 
از صحبــت در مورد عــدم وجود گاز هــای کربن دی اکســید 
در ایــن اندک زمــان ممکن و تــردد عابــران با خیــال راحت 
از عرض خیابــان که بگذریــم، نکته مهــم تر، شــادی جوانان 
 و نوجوانانــی اســت کــه بــی صبرانــه در انتظار فرارســیدن 
غروب های سه شنبه هســتند تا همراه با پدر یا مادرشان به این 
مکان بیایند و در کنار هم لحظات شــادی را سپری کنند؛ مکانی 
که بهانه ای شــده تا نوجوانان از پای میزهای کامپیوتر خود بلند 
شــده و به همراه دوســتان و پدر و مادر، به فضای شاد چهارباغ 
 بیایند تا بهتریــن زمانشــان را در این محور ســپری کنند و به 

بازی هایی مثل پینگ پنگ یا فوتبال دستی روی آورند.
نجمه ســادات علوی، مادر یکی از این نوجوانان که در این مسئله 
بســیار دغدغه مند بود، می گوید: مسئله اوقات فراغت نوجوانان، 
مسئله ای است که به آن باید بســیار توجه کرد؛ زیرا جنبه های 
شــخصیتی نوجوانان می تواند در گذران این اوقات شکل گیرد و 

باعث بروز استعداد ایشان باشد.
وی می افزاید: بسیاری از نوجوانان به دالیل گوناگون به استفاده 
از بازی هــای رایانــه ای روی آورده اند که توجیــه آنها از عدم 
استفاده از اینها کار سختی است و الزم بود به بهانه هایی، آنها را از 

این فضا کمی دور کرد.
این مادر ادامــه می دهد: بنــده معتقدم کــه دوری نوجوانان از 
فضای فعالیت های جســمی، نــه تنها خطرات جســمی برای 
 آنان دارد، بلکه ممکن اســت از لحاظ روحی به آنان ضربه هایی 

وارد شود.
علوی ضمن ابزار خوشــحالی از این طرح می گوید: امیدوارم این 
طرح با موفقیت بیشتری به کار خود ادامه دهد تا به بهانه روزهای 

بدون خودرو، نوجوانان اوقات فراغت سالمی داشته باشند.

مدیرعامل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهان، از 
اجرای 3 طرح ویژه آموزشــی با محوریت مدیریت پســماندها 
خبر داد و گفت: مخاطب این 3 برنامه، کودکان و نوجوانان شهر 

اصفهان هستند.
امیرحسین کمیلی، تهیه بسته نمایشی ویژه مدارس را از جمله 
این طرح ها برشمرد و اظهارکرد: در این بسته فرهنگی از 3 قالب 
نمایش خیابانی، مسابقه میدانی و ســخنرانی و پرسش و پاسخ 

استفاده شده است.
وی ادامه داد: در قالب ایــن طرح آموزشــی، از ابتدای مهرماه 
سال جاری، گروه هایی متشــکل از هنرمندان عرصه نمایش و 
کارشناسان حفظ محیط زیست و مدیریت پسماند، به مدارس 
شهر اعزام شــده و به اجرای برنامه های مفرح آموزشی خواهند 
پرداخت تا دانش آموزان، به عنوان ســفیران سازمان مدیریت 
پســماند، نکات الزم را در این خصوص به خانــواده های خود 

متذکر شوند.
مدیرعامل ســازمان مدیریت پسماند، انتشــار نشریه کودکانه 
مدیریت پســماند با عنوان »نخــود نخود، هرکــه رود به جای 
خود« را در شهریورماه سال جاری، از دیگر رخدادهای فرهنگی 
این سازمان عنوان و تصریح کرد: این نشــریه جذاب و مفرح، با 
همکاری کمیته فرهنگ شــهروندی، تدوین و در تولید محتوا، 
طراحی و تالیف آن، از هنرمندان شــاخص و زبده شهر در حوزه 

آموزش کودک و نوجوان استفاده شده است.
کمیلــی، تهیه بــازی الکترونیکی شــناخت و مدیریــت انواع 
پســماندها را از دیگر اقدامات فرهنگی این ســازمان برشمرد 
و خاطرنشــان کرد: طرح اولیه ایــن بازی در فضــای اندروید 
 نوشته شــده و مراحل ســاخت آن، از شــهریورماه سال جاری

آغازمی شود.
به گفتــه وی، در قالب این بــازی، مخاطــب در فضایی رقابتی 
به کســب اطالع از انواع پســماندها و شــیوه مدیریت هریک 
 پرداخته و فضایی جــذاب را تجربه خواهند کــرد که نمونه ای 

شبیه سازی شده از جریان پردازش پسماندها در شهر است.

گره های عاشقی اصفهانی ها بر فرش امام حسین)ع(؛

بوی سیب و حرم حبیب و...

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداری:

اجرای رويداد های فرهنگی در حوزه 
مديريت پسماند  برای کودکان

پیشنهاد سردبیر:
پرداخت غرامت اولیه قربانیان منا توسط بیمه ایران

معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان گفت: عملیات اجرایی احداث 
خیابان و پارکینگ فرشادی تا دی ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

ایرج مظفر اظهــار کرد: عملیــات اجرایی پــروژه احــداث پارکینگ و 
 خیابان فرشــادی، به منظور کاهش بار ترافیکی خیابان هــای آمادگاه و 
هشت بهشت در دست انجام اســت. وی افزود: خیابان فرشادی حدفاصل 
خیابان استانداری تا خیابان باغ گلدســته، به طول 375 و عرض بیش از 

17متر، به موازات خیابان آمادگاه احداث می شود.
معاون عمران شهری شــهرداری اصفهان، با بیان اینکه این پروژه تاکنون 
15درصد پیشرفت داشته و تا دی ماه سال جاری به بهره برداری می رسد، 
عنوان کرد: 290میلیارد ریال برای آزادسازی و احداث پارکینگ و خیابان 

فرشادی در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل سازمان ورزش شــهرداری اصفهان، با بیان اینکه پروژه نذر ورزش برای 
کمک به مردم کم بضاعت در مناطق آسیب خیز و محروم انجام شده است، تصریح 
کرد: قهرمانان ملی باید بدانند که دین خود را به محالت فقیر نشین ادا کنند و حتی 
افراد ثروتمند جامعه نیز قسمتی از درآمد خود را صرف کمک به توسعه ورزش در 
محله های فقیر نشین استان کنند. این کار را با حضور چهره های برگزیده ورزشی 

شهر و با همکاری صادقانه آموزش و پرورش انجام داد ه ایم.
مســعود انصاری مهر، به ایجاد مرکز پژوهش های ورزش شــهر اشاره کرد و گفت: 
برگزاری دوره های آماده سازی مربیان، کارگاه های آموزشی و جلسات هم اندیشی 
ورزش، تهیه ماهنامه الکترونیک »اصفهان پوپا« و ارتباط با سایت های ورزشی در 
سراســر ایران و دنیا، از مجموعه فعالیت های این ســازمان برای توسعه ورزش در 

سراسر جامعه و به ویژه مناطق محروم بوده است.

اجرای پروژه نذر ورزش در اصفهان احداث خیابان و پارکینگ فرشادی، دی ماه تکمیل می شود

ديدگاه

مدیر ســازمان حج و زیارت استان اصفهان، درخصوص 
پیگیری پرداخت غرامت به خانواده 29 نفر از مهاجران 
الی ا... اســتان اصفهان که سال گذشــته در موسم حج 
و در ســرزمین منا، به واســطه بی کفایتی مســئوالن 
سعودی، جان خود را از دســت داده بودند، اظهار کرد: 
غرامت اولیه این جان باختگان، توسط بیمه ایران در دو 

قسط پرداخت شده است.
غالمعلی زاهــدی ادامــه داد: البته غرامــت حقوقی و 
موضوعاتی که باید توسط عربســتان سعودی پرداخت 
 شــود، از طرف وزارت کشور و دســتگاه های ذی ربط،

به صورت متمرکز پیگیری می شود.
 وعده اعزام به حج از طريق ديگر کشــورها 

امکان پذير نیست
رییس سازمان حج و زیارت اســتان اصفهان، در مورد 
موضوع مطرح شــده درخصــوص وعده اعــزام به حج 
ازطریق دیگر کشــورها و اینکه آیا توسط مردم اصفهان 
در این رابطه کاری انجام شــده یا خیــر، گفت: با توجه 
به اینکه صــدور ویزا بــرای عربســتان از طریق درگاه 
الکترونیکی انجام می گیرد، لــذا زائران و متقاضیان هر 
کشور، تنها از طریق کشــور خود می توانند درخواست 

صدور ویزا برای عربستان بدهند.
وی در ادامه با بیان اینکه به همین واســطه کســی از 
اصفهان هم نمی تواند از این طریــق این عمل را انجام 
دهد، اظهــار کرد: قطــع روابط با عربســتان هم دلیل 
دیگری برای  انجام نشدن حج ابراهیمی در سال جاری 

است.
مراقب کالهبرداران و شیادان باشید

زاهدی در همین رابطه تاکیــد کرد: مردم تنها از طریق 
دفاتر رسمی و سامانه نقل و انتقال سازمان حج و زیارت، 
مســائل مربوط به واگذاری فیش های عمره و تمتع را 

پیگیری کنند و مراقب کالهبرداران و شیادان باشند.

مدير حج و زيارت استان اصفهان خبر داد:

پرداخت غرامت اولیه 
قربانیان منا توسط بیمه ايران

رییس کمیســیون حمل ونقل شورای اسالمی شهر، 
از تهیه نخستین طرح جامع حمل ونقل غیرموتوری 

در اصفهان خبر داد.
غالمرضا شیران در نشســت چهارباغ اندیشه گفت: 
شش سطح ســرویس برای حمل و نقل غیر موتوری 
تعریف شــده که یکی از این ســطوح، »پیاده روها« 
است. شــیران افزود: روش محاســبه این سطح، به 
نســبت تعداد افرادی اســت که در یــک متر مربع 
تردد می کنند. ما برای نخســتین بــار طرح جامع 
 حمل ونقل را با همکاری مدیــران 9 بخش فعال در 
حوزه هــای حمل و نقــل، همچنین دانشــگاه های 
اصفهان و صنعتی، طراحی کردیم. وی ضمن اشــاره 
به این نکته کــه مراحل مطالعه و بررســی این طرح 
در بخش حمــل و نقــل غیرموتــوری و موضوعات 
گردشگری، از سه ســال پیش شروع شــده، گفت: 
مراحل بررســی این طرح، در دانشکده حمل و نقل و 

ترافیک دانشگاه های اصفهان تدوین گردید.
شــیران ضمن تاکید بر این نکته کــه در طرح جامع 
حمل و نقل غیرموتوری، نیازها و مســیرهای عابران 
پیاده و دوچرخه سواری را مدنظر قرار دادیم، افزود: 
 در ادامــه این طرح، موضــوع »پیاده راه هــا« را نیز 

به صورت مکمل به آن اضافه می کنیم.

مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی استان اصفهان گفت: در استان، تنها یک پایگاه 
امداد هوایی وجــود دارد و تعداد بیمــاران انتقال داده 
شده توسط اورژانس هوایی در چهار ماهه امسال، 62نفر 

بوده است.
عباس عابدی، از آمار ماموریت های چهار ماهه امســال 
اورژانس خبر داد و اعالم کــرد: تعداد کل ماموریت های 
اورژانس پیش بیمارســتانی، 53 هزار و 677 مورد بوده 
است که نسبت به ســال گذشته، ســه درصد افزایش 
داشــته اســت. وی تعداد ماموریت های غیر تصادفی را 
نیز با 6 درصد افزایش عنوان کرد و گفت: خوشــبختانه 
ماموریت هــای تصادفــی اورژانــس 3درصــد کاهش  
یافته اســت. عابدی با اشــاره به میــزان ماموریت های 
 تصادفی شهری، روند آنها را نســبت به سال گذشته با

ســه درصد کاهــش همــراه دانســت و اضافــه کرد: 
 بحمدا... ماموریت های تصادفی جــاده ای اورژانس نیز 

چهار درصد کاهش داشته است.
مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی استان اصفهان، رشد 56 درصدی موارد احیای 
موفق را در اســتان امیدوار کننده دانست و خاطر نشان 
کرد: موارد مرگ مغزی در اســتان و اعــزام آنها جهت 

پیوند اعضا، 13درصد کمتر از سال قبل بوده است.

 تدوين نخستین طرح جامع 
حمل ونقل غیرموتوری 

تنها يک پايگاه امداد هوايی 
در استان اصفهان وجود دارد

مدیریت حوادثپزشکی قانونیشورا

17نفر در نقاط مختلف 
اصفهان غرق شدند

آموزش راه اندازی کسب و 
کار موفق برای زنان اصفهانی

 مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان، شــمار
غرق شدگان در نقاط مختلف این اســتان را در چهار ماهه 

امسال، 17 نفر عنوان کرد.
علی سلیمانپور افزود: غرق شدگان شــامل 15 مرد و دو زن 
بودند که در کانال ها، دریاچه مصنوعی، سد، چاه، رودخانه و 

سایر مکان ها جان باخته اند.
وی اظهار کرد: این آمار نســبت به مدت مشــابه در ســال 

گذشته که 19 مورد بوده، 2 مورد کاهش داشته است.
مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان اصفهــان، همچنین به 
افزایش آمار فوت ناشــی ازحوادث کار در چهــار ماهه اول 
ســال جاری در اســتان اشــاره کرد و گفت: در این مدت، 
39نفر)همگــی مرد( به دلیل فوت ناشــی از حــوادث کار، 
 در مراکز پزشــکی قانونی اســتان اصفهان مــورد معاینه 
قرار گرفتند. وی افزود: این تعداد در مقایســه با مدت مشابه 
ســال قبل که 35 نفر)همگی مرد( بود، 11/4درصد افزایش 
داشته است. سلیمانپور یادآور شــد: بیشترین علت فوت در 
حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی )حدود 38/5درصد( 
بوده است. وی همچنین آمار مصدومان ناشی از حوادث کار 
در این مدت را 999مورد شــامل )32زن و 967 مرد( عنوان 
کرد که نسبت به مدت مشابه ســال قبل، معادل 6/1درصد 

افزایش داشته است.

معاون بانوان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اتاق بازرگانی 
اصفهان، به ویــژه معاونت امور بانوان، درصدد اســت با 
مشــاوره و آموزش، زنان را در بهره وری هرچه بیشتر و 

راه اندازی کسب و کار موفق یاری کند.
زهرا اخوان نســب اظهار داشــت: اگرچــه محدودیت 
ارتباط بانوان، ناشی از ســنتی بودن جامعه است، لیکن 
حضور فعــال بانــوان در تمامی کمیســیون های اتاق، 
نشست های آموزشــی و برقراری ارتباط با صنف های 
گوناگون، گویای نقش پر رنگ زنان در جامعه است. وی 
اتاق بازرگانی را به مثابه تکیه گاهی محکم برشــمرد و 
اذعان داشت: امروزه سطح آموزش آکادمیک در جامعه 
بیش از پیش افزایش یافته است؛ لذا در راستای اهداف 
کالن اتاق، به صورت مداوم آموزش هایی در زمینه های 
گوناگون برای توانمندســازی بانوان از ســوی معاونت 

بانوان برگزار شده است.
 معاون بانــوان اتــاق بازرگانــی اصفهان، با اشــاره به 
چارچوب های اسالمی حاکم بر جامعه افزود: زنان فعال 
اقتصادی، به نوعی چرخه اقتصادی را به حرکت درآورده 
و اشــتغال زایی می کنند و موجب افزایش سطح درآمد 
خانوار می شوند؛ لذا با مشارکت در اینگونه آموزش های 
فراگیر می توانند به پیشرفت های بیشتری دست یابند.

اتاق بازرگانی

مدیر اجرایی مرکز رســیدگی به امور مســاجد اســتان 
اصفهان گفت: معرفی یک چهره واقعی از اســالم، نیازمند 
آن است که مســاجد از نقش محلی، روســتایی و شهری 

خارج شده و یک نقش جهانی را به عهده گیرند.
حجت االســالم و المســلمین محمدرضا صالحی اظهار 
کرد: اگر مســلمانان بخواهند در سطح بین المللی، زنجیر 
محکمی در برابر دشمنان تشــکیل دهند، این امر باید از 
مساجد شروع شود. پس مســاجد باید جهانی فکر کنند 
و جماعت یک محله بتواند یک شــبکه بزرگ را تشــکیل 
دهد. اگر همه مســاجد بــه الگوی وحــدت توجه کنند، 
بهتر می توانیــم در برابر گروه های تروریســتی و انحرافی 

بایستیم.
وی افزود: نمایش یک چهره خشن و غیرانسانی از اسالم، 
خالف اســالم واقعی اســت. خدا، پیامبر)ص( و مومنان، 
همه معروف به رحمتند؛ تا آنجا که پیامبر)ص( به حقوق 
حیوانات و محیط  زیســت توصیــه جدی کــرده  و امام 
علی)ع( نیز بر اخالق در جنگ تاکید بســیار داشــته اند. 

مدیر اجرایی مرکز رســیدگی به امور مســاجد اســتان 
اصفهان ادامه داد: کســب استقالل سیاســی، فرهنگی و 
اقتصادی و بستن راه نفوذ دشمن، مســتلزم ارتقای فهم 
عمومی و کسب بصیرت سیاسی است و این زمانی حاصل 

می شود که مساجد، نقش پررنگی در جامعه ایفا کنند. 
صالحی اضافــه کــرد: روح برنامه های امســال در هفته 
مساجد، »مســجد انقالبی« اســت؛ زیرا کارکرد مسجد 
نباید صرفا به اقامه نماز محدود شــود. مســجد انقالبی 
دارای شاخصه هایی همچون پخش ســر وقت اذان، اقامه 
ســه وقت نماز و امام جماعت دارای برنامه است که برای 
 پاســخگویی به مردم وقت بگذارد یــا از متخصصان دیگر

دعوت کند. اداره مســجد باید بر مبنای علمی باشــد نه 
ســنتی؛ یعنی هیئت امنــا از افراد تحصیل کرده باشــند 
و میان خــود تقســیم کار کنند؛ بــرای اوقــات فراغت 
دانش آموزان محله برنامه داشــته باشــند؛ پاســخگویی 
شــبهات و ســوال های سیاســی جوانان نیز انجام شود؛ 
همچنین مســاجد می توانند با برپایی خیمه سالمت، در 

راســتای ســالمتی مردم گام بردارند یا با برپایی خیمه 
توجیه قانون، با دعوت از وکال و قضات، مردم را با مســایل 

حقوقی آشنا کنند.
مدیر اجرایی مرکز رســیدگی به امور مســاجد اســتان 
اصفهان، درخصوص میزان جذب افراد به مساجد، تصریح 
کرد: جــذب کامل افراد بــه مســاجد در صورتی محقق 
می شود که همه عوامل کشــور دست در دست هم دهند؛ 
چرا که بخش هایی نظیر صدا و ســیما، رسانه ها، مجلس 
و دولت، با توجه به نقشــی که در ایجاد عدالت اجتماعی 
و رفع مشــکالت جوانان دارند، همگــی در جذب افراد به 

مسجد موثرند.
صالحی افــزود: مســجد درمانــی از کارکردهــای مهم 
مسجد است؛ زیرا مســجد می تواند در حوزه های اخالق 
فــردی و اجتماعی، سیاســی و حتــی بین المللی نقش 
درمانگــری ایفا کند. در حدیث آمده اســت کــه به ازای 
هر 40 خانه، باید یک مســجد وجود داشته باشد تا مردم 
محل به ســادگی به مســجد دسترســی داشــته باشند 
که این نشــانگر توجه به نوعی تعاونی اســت؛ البته از نوع 
 معنوی و فرهنگی؛ تا جایی که در قرآن ســفارش شــده:

»تعاونوا علی البر و التقوی«.
وی اضافه کرد: البتــه این تعاون که بر اســاس عاطفه ها 
شــکل گرفته اســت، می تواند در حوزه های مادی نظیر 
صندوق قرض الحسنه نیز وارد شــود. اجتماع مردم محله 
در مسجد، باعث نزدیکی دل ها می شود و اگر امام جماعت 
از این فضا برای نشر فرهنگ اســتفاده ببرد، مسجد نقش 

یک دانشگاه محلی را ایفا می کند.
مدیر اجرایی مرکز رســیدگی به امور مســاجد اســتان 
اصفهان، به برنامه های هفته مســاجد اشاره کرد و گفت: 
روز اول کلنگ زنی مســجد خدیجه کبری)س( و دیروز 
نشســت خبری با خبرنگاران را داشــتیم؛ امروز همایش 
ائمه جماعات اســتان اصفهان در مقبره عالمه مجلسی را 
داریم و روز شــنبه دعوت از مدیران اجرایی رسیدگی به 
امور مساجد و یکشــنبه برنامه تقدیر از برترین های امام 

جماعت، هیئت امنا و پایگاه های بسیج را خواهیم داشت.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا صــرف هزینه های 
سنگین برای مصلی و ساخت مســاجد تجمالتی، با روح 
ســادگی اســالم منافات ندارد، گفت: توصیه ما به همه 
خیرین این بوده اســت که در ســاخت مســاجد به اصل 
ســادگی توجه داشــته باشــند؛ اما قضیه مصلی با سایر 
مساجد متفاوت اســت؛ زیرا مصلی در روزهای جمعه که 
باید همه مســاجد تعطیل باشــند، محل اجتماع وسیع 
هفتگی مردم است که نیازمند امکانات کافی برای خدمت 

به نمازگزاران است. 
صالحی در مورد اهمیــت کار خبرنــگاران تصریح کرد: 
خبرنگاری یک کار فرهنگی اســت؛ زیرا در فرهنگ سازی 
اجتماعی، اخالق اداری و سبک زندگی بسیار تاثیر دارد؛ 
از این رو خبرنگار را باید در ردیف روحانی، معلم و اســتاد 

دانشگاه بدانیم.

مدير اجرايی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان: 

مساجد باید ایفاگر نقش جهانی باشند

مسجد درمانی از 
کارکردهای مهم 

مسجد است؛ زيرا 
مسجد می تواند 

در حوزه های 
اخالق فردی و 

اجتماعی، سیاسی 
و حتی بین المللی، 

نقش درمانگری 
ايفا کند
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پیشنهاد سردبیر: 
جلودی که جالد شد!

 ساسان انصاری هافبک تیم پرسپولیس برای زیارت به شهر مشهد سفر 
کرده است.

هافبک پرسپولیس 
در حرم امام رضا)ع(

ریو2016

الشا تاالخادزه گرجســتانی با مجموع 473 کیلو، رکورد جهانی 
 و المپیک رضازاده را شکســت و به مدال طالی فوق ســنگین 
دســت یافت . او حاال قوی ترین مــرد المپیــک و فاتح یکی از 
مهم ترین مدال های ریو ٢٠١٦ اســت ، مدالی کــه ایرانی ها او 
را شایســته آن نمی دانند؛ البته او که در جدالی نابرابر فاتح طال 

شد، کامال آماده مسابقه بود. 

اندی ماری، قهرمان بریتانیایی تنیس ریو ٢٠١٦ که توانســت 
دومین طــالی المپیکش را پــس از المپیک لنــدن بگیرد، در 
صحبت هایی گفته: »بعــد از المپیک لندن کمــرم مورد عمل 
جراحی قــرار گرفت؛ رتبــه ام در جدول رده بندی نــزول پیدا 
کرد و در زمین بازی هم شرایط ســختی را می گذراندم. بسیار 
خوشــحالم که هنوز اینجا هســتم و می توانــم در بزرگ ترین 
رویداد ورزشی جهان رقابت کنم. سعی می کنم این روند را حفظ 
کنم.«این تنیس باز اســکاتلندی که محبوب بریتانیایی هاست 
درباره حضور دوباره در المپیک گفت: »کســی در مورد المپیک 
توکیو چه می دانــد؟ اگر تا آن موقع تنیس بازی کنم 33 ســاله 

خواهم بود. تصور نمی کنم بتوانم در این سطح بازی کنم.«

مارک کاوندیش بریتانیایی که ســرانجام توانست به مدال نقره 
دوچرخه سواری مختلط پیست برسد، حاال به اندازه معمول یک 

ورزشکار نقره ای محبوب نیست. 
در جریان رقابت برای کســب مدال، کاوندیش با دوچرخه سوار 
کره ای برخورد کرد و نه تنها او را راهی بیمارســتان نمود، بلکه 
چندین ورزشکار دیگر هم در این حادثه گرفتار شدند و به زمین 

خوردند.
کاوندیش از آنچه رخ داده ابراز تاسف کرده و از بابت این اشتباه 
عذرخواهی کرده است، اما هنوز خیلی ها نپذیرفته اند که حرکت 
او عمدی نبوده باشــد. این دوچرخه ســوار بریتانیایی به حدی 
از این موضوع ناراحت اســت که در پاســخ خبرنگاران پیگیر با 
عصبانیت گفت: »هیچ کس به من راه نمی داد که سبقت بگیرم؛ 
چون من چهره سرشناسی هســتم. مجبور شدم از سمت مقابل 
سبقت بگیرم. از کســانی که کار من را عمدی دانستند شکایت 

می کنم.«
مطابق انتظار، بی بی ســی بریتانیا از معدود رســانه های معتبر 
اســت که از کاوندیش حمایت می کند و او را قهرمانی درستکار 
می داند. این موضوع مورد انتقاد دیگر رســانه ها هم قرار گرفته 

است.

بوکســور 5٦ کیلوگرم ایرلندی در حالی کــه دیدار یک چهارم 
نهایی را مقابل حریف روس خود واگذار کــرد و از دور رقابت ها 
کنار رفت، صحبت های بســیار تندی را علیــه اتحادیه جهانی 

بوکس مطرح کرده است. 
در ســه راند نزدیک و نفس گیر که از دید عمومی با جنگندگی و 
مبارزه بیشتر از سوی کاناالن همراه بود، داوران رأی به پیروزی 

والدیمیر نیکیتین روس دادند.
کاناالن در نهایت خشــم چند دقیقه پس از شکســتش مقابل 
خبرنــگاران و دوربین ها گفت: »فدراســیون جهانی پر از تقلب 
و فســاده؛ این فدراســیون لعنتی پر از فســاده. من دیگه برای 
فدراســیون بوکس مبارزه نمی کنــم. اون لعنتی ها دارن تقلب 

می کنن و همه چیز رو به گند کشیدن.«
ایرلندی خشــمگین بدون توجه بــه اینکه صحبت هــای او از 
تلویزیون ها پخش می شــود گفت: »برام مهم نیست تلویزیون 
لعنتی چی پخــش می کنه از من. مدال طالی مــن به باد رفت؛ 

رویام نابود شد. 
من شــخصیت معتبری هســتم و همه من را می شناســن؛ اما 
این فدراســیونی ها رو همه با تقلب می شناســن؛ همیشه تقلب 
می کنن. سر تا پای بوکس آماتور بوی گند فساد و تقلب می ده.«

مایکل کاناالن پس از تصمیم داوران حرکاتی به نشانه اعتراض 
انجام داد، ســپس کنــار رینگ به ســمت خبرنــگاران رفت، 
حرف های باال را زد و در پایان به این صورت با اشــاره به حذف 
هموطن قهرمانش حرف هایش را تمام کــرد: »کیتی تیلور ما را 
هم به ناحق حذف کردن؛ حقــش باخت نبود. به نظرم امروز من 
همه ا ش به سر و صورت حریف ضربه زدم ولی آخرش داورا علیه 

من رأی دادن. 
صادقانه می گم که شرم آوره. من االن حتی برام مهم نیست چی 
دارم می گم؛ از اعماق قلبم دارم می سوزم. اومده بودم تا با طال به 

کشورم برگردم.«

   رکوردشکن منفور 

بعید است در توکیو مسابقه بدهم

دوچرخه سوار کره ای در بیمارستان

جنجال در بوکس المپیک

فضای مجازی

فرناندو تورس  سال ٢٠١١ با 5٠ میلیون پوند از لیورپول به چلسی 
پیوســت.پس از این انتقال، تورس به یکی از منفــور ترین چهره ها 
بین هواداران لیورپول تبدیل شــد و تورس مقصر این کار را باشگاه 

می داند.
 او گفت:» مدیر فوتبالی به من گفت کــه مالکان جدید می خواهند 
هزینه زیادی در باشــگاه انجام دهند. می خواهنــد بازیکنان جوان 
جذب کنند و چیزی جدید بســازند. پیش خــودم می گفتم که این 
پروژه تا نتیجه گرفتن زمان زیادی می برد. شــاید دو ، ســه ، چهار 
یا شاید ده ســال. من انقدر زمان نداشتم. ٢7 ساله بودم و زمان صبر 
کردن نداشــتم. حاال 5 سال از آن موقع گذشــته و هنوز باشگاه در 
تالش اســت که به جایگاهی برســد که زمان حضور من در آن قرار 
داشــت. لیورپول نتوانســت اعتراض کند که پروژه اشتباه داشته  و 

باید تقصیرها را بر گردن یک نفر می انداخت.«

رافائــل واران، مدافع رئال مادرید مدعی شــد که زیــن الدین زیدان، 
سرمربی تیم، یکی از دالیل او برای ماندن در این تیم بود.

واران که با حضور په په و راموس جایی برای خود در ترکیب اصلی رئال 
نمی بیند، معموال به عنوان یار جانشــین به کار گرفته می شود. شایعات 
حاکی از احتمال جدایی او بود ولی به نظر او ماندنی شده و زیدان نقش 

پررنگی در ماندنش داشته است.
او گفت:» به باشگاه و سرمربی اعتماد کامل دارم. صحبت هایی با زیدان 
انجام شده اســت. او یکی از دالیل ماندنم در رئال اســت. رئال بهترین 
باشگاه برای پیشــرفت کردن و ماندن اســت. حس خوبی دارم و تمام 
تالشــم را خواهم کرد تا بهترین عملکرد ممکن از من در زمین به ثبت 

برسد.«
 واران درباره وضعیتش گفت: از نظر بدنی در حال حاضر شرایطم خوب 

است. انگیزه زیادی دارم و امیدوارم در بهترین سطح ممکن باشم. 

تورس: 

باشگاه لیورپول من را منفور کرد
واران:

 زیدان دلیل اصلی ماندنم بود

مدیرعامل باشگاه سپاهان توضیحاتی را درباره وضعیت رامین رضاییان ارائه 
کرد.رامین رضاییان که حضورش در تیم پرسپولیس به طور کامل منتفی 
شده است، از چند باشگاه لیگ برتری پیشنهادهایی را دریافت کرده است. 
یکی از این باشگاه ها ســپاهان است که عبدا... ویســی به صورت تلفنی با 
رضاییان صحبت کرده و قرار است این مذاکرات جدی تر پیش برود. اصغر 
باقریان، مدیرعامل سپاهان درباره آخرین وضعیت رضاییان به خبرنگار ما 
می گوید: اختیار رضاییان را ما به ویسی داده ایم. ویسی برای خودش یک 
چارچوب دارد، او معموال قبل از اینکه بازیکنی برای مذاکره بر ســر مسائل 
مالی و سایر چیزها نزد ما بیاید، خودش با او حرف می زند تا مشخص شود 
توافق می کنند یا نه. ما منتظر اعالم ویسی هستیم؛ اگر دوطرف توافق کنند 

در هیئت مدیره مصوب می کنیم و برای جذب این بازیکن اقدام می شود.

مدیر عامل باشگاه سپاهان:

ویسی تکلیف رامین را روشن می کند
نقش جهان آماده نیست؛ 

سپاهان – پرسپولیس در فوالدشهر
حقیقی به دنبال لغو قرارداد سه ساله 

با ماریتیمو

کاروان کشــتی فرنگی کشــورمان در عین 
ناباوری تنهــا با دو مــدال عبدولی و رضایی 
به کارش در بازی های المپیــک ٢٠١٦ ریو 
 پایان داد.در این دنیا همه  چیز انســان را یاد 
پیر شدن می اندازد، حتی دیدن کشتی های 
المپیــک آن هم از نــوع فرنگی؛ ســوریان 
نابغه مــا زودتــر از آنچه خوب و درســت و 
 حســابی طعمش را بچشــیم، حذف شــد. 
حبیب ا... اخالقی و بشــیر باباجان زاده هم در 
یک چشــم بر هم زدن کنار رفتند تا کابوس 

کشتی فرنگی آغاز شود.
همچنان امیدوار بودیــم و برای ما که دلمان 
با مدال هــای نوروزی و رضایــی در المپیک 
٢٠١٢ لنــدن غنــج رفتــه اســت، باخت 

این شــکلی آنها حکم »تیر خالصی را برای 
بناِی بنا داشــت«، هر چند رضایی توانست 

یک مدال برنز بگیرد.
شــاید هیچ چیز بدتر از این نباشد که کسی 
یک خواب بــد را دو بار ببیند. کشــتی های 
سوریان، نوروزی و رضایی طالیی های ٢٠١٢ 
لندن در ٢٠١٦ ریو، دقیقا مــا را یاد علیرضا  
دبیر ٢٠٠4 آتن انداخت. بــه همان بدی، به 
همان افتضاحی.شــاید اگرمی خواستیم یک 
نمایشــنامه تراژیک برای تیم بنا به رشــته 
تحریر درآوریم، باز هم نمی توانســتیم انقدر 
بی رحم باشــیم. انقدر بی رحــم و تلخ.گاهی 
آینده به  قدری مأیوس  کننده است و تلخ که 
آرزو می کنی کاش آدمیــزاد برای یک بار در 

تمام طول زندگی اش هم که شده می توانست 
آینده را ببیند، نه برای خودش، بلکه برای آن 
مردمی که عاشــقانه منتظر مدال های تیم 
کشتی فرنگی بودند.ای کاش این تیم خسته، 
با آن بدن های بی جان اصال به ریو نمی رفت. 
ای کاش اصالبازی هــای المپیک ریو برگزار 
 نمی شــد و هــزاران ای کاش  هــای دیگر.

 ای کاش اصال المپیک ٢٠١٦ نبود و ما هنوز 
عاشقانه های تیم ٢٠١٢ لندن را می دیدیم و 

به خود می بالیدیم.
همان طور که از ٢٠١٢ تا به امروز از این تیم 
تعریف کردیم، امروز این حــق را داریم که از 
این تیم ســوال کنیم، پس می پرســیم؛ چه 
بالیی ســر بولدوزهای ٢٠١٢ آمده اســت؟ 
همان هایــی که اگــر مصلحت نبود، ســه 
طالیشان بیشتر بود. آن تیم رویایی چه شد؟ 
چه بر ســر آن بنای عظیمی که ساخته شده 

بود، آمد؟

خارج از گودقاب روز

علیرضا حقیقی دروازه بان تیم  ملی فوتبال ایران قــرارداد خود با تیم ماریتیموی 
پرتغال را فســخ کرد. روزنامه رکورد پرتغال دلیل اصلی ایــن تصمیم حقیقی را 
نیمکت نشینی و اختالف با سرمربی برزیلی این تیم، عنوان می کند. این روزنامه 
پرتغالی نوشته اســت:  »امروز)روز گذشته( شــوک بزرگی به تیم ماریتیمو وارد 
می شــود و علیرضا حقیقی قرارداد خود را که ســه فصل دیگر از آن باقی مانده، 
لغو خواهد کرد«. این روزنامه پرتغالی تاکید کرده علیرضا حقیقی انتظار داشــت 
دروازه بان اصلی تیم ماریتیمو در فصل جدید لیگ برتر پرتغال باشــد، اما پائولو 
سزار، سرمربی برزیلی این تیم از عملکرد او در تورنمنت الس پالماس راضی نبود و 
گوتاردی 3١ ساله، دروازه بان هموطنش را استخدام کرد. انتخاب گوتاردی باعث 
شــد تا علیرضا حقیقی قید ادامه همکاری با تیم ماریتیمو را بزند و تصمیم به لغو 

قراردادش بگیرد.

ســپاهان اصفهان در هفته هفتم لیگ، میزبان پرسپولیس است. تا مدتی 
پیش گفته می شــد ورزشــگاه نقش جهان در تعطیالت لیــگ برتر برای 
میزبانی بازی های سپاهان کامال آماده خواهد شد؛ اما االن قائم مقام باشگاه 

سپاهان چیز دیگری می گوید. 
مســعود تابش درباره بازدیدش از ورزشــگاه نقش جهان می گوید: »من 
در هفته سه نوبت به ورزشگاه نقش جهان ســر می زنم. خوشبختانه روند 
پیشرفت در مجموعه با سرعت ادامه دارد. با توجه به شرایط فعلی ورزشگاه 
نقش جهان بعید است این ورزشــگاه به بازی هفته ششم با پیکان برسد..

هر چند پیش بینی من این است که این ورزشــگاه تا بازی پرسپولیس هم 
به صورت کامل آماده نمی شــود و در این صورت این دیدار در فوالدشــهر 

برگزار می شود.«
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در آخرین شــب مســابقات وزنه برداری، بهداد ســلیمی 
با کوله باری از امید روی تخته رقابت ها حاضر شــد و بعد 
از رکوردشــکنی در وزنه هــای یک ضرب، امید کســب 
خوش رنگ ترین مــدال را بیش از قبل زنده کــرد؛ اما در 
حرکات دوضرب بــا تصمیمات عجیب داوران مســابقه 
و هیئت ژوری، ســرانجام پیش بینی های باورنکردنی دو 
روز گذشته محقق شــد و پهلوان تنومند ایران هم حریف 
مافیای وزنه برداری نشــد و بــه راحتی از کســب مدال 
بازماند. اما اعضای هیئت ژوری چه کســانی بودند و  عضو 
پرنفوذ این هیئت که عامل اصلی از دست دادن این مدال 

ارزشمند برای ایرانی ها به شمار می رود چه کسی بود؟
شــاید برای دنبال کنندگان غیرحرفه ای وزنه برداری، نام 
محمدحســن جلود چندان آشنا نباشــد اما علی مرادی، 
رییس فدراســیون وزنه برداری ایران، ایــن عامل پرنفوذ 

در وزنه برداری را به خوبی می شناســد. کســی که در 
ســال ٢٠١5 در رقابت با علی مرادی موفق شد بعد 

از 8 ســال، پست دبیر کلی کنفدراســیون آسیا را 
از چنگ ایرانی هــا خارج کند و خــود جایگزین 
مرادی شود. این تغییر سمت که درواقع از دست 
رفتن یک کرسی مهم برای وزنه برداری ایران در 
مجامع بین الملی بود یک شکســت بزرگ برای 
وزنه برداری ایران بود و باعث شــد تا اختالفات 

علی مرادی و جلود شکل بگیرد. 
جلود عــالوه بــر دبیر کلــی در کنفدراســیون 

وزنه بــرداری آســیا، نایــب رییس فدراســیون 
وزنه برداری کشــور عراق نیز هســت. بــا آخرین 

تغییــرات در چیدمان رؤســای وزنه برداری آســیا 
و از دســت رفتن کرســی ایران، مقر کنفدراســیون 
وزنه برداری آســیا هم از تهران خارج شــد و به دوحه، 
پایتخت قطر منتقل گردید. کشوری که مورد حمایت 
رییس جدید کنفدراسیون و جلود عراقی نیز بود. با این 
تغییر و تحوالت مخارج 
ایــن دفتر هــم از 

قطری ها  سوی 

تامین می شــود تا اعمال نفوذ این کشور هم از ایران باالتر 
باشد.

در کمال تعجب جلود عراقی به همراه همسرش، در هیئت 
ژوری مســابقات وزنه برداری فوق سنگین حاضر شدند تا 
با دو رأی یکسان خود، وزنه  ســنگینی برای اعمال نفوذ و 
برآورده کردن خواســته های احتمالی تاماش آیان، رییس 

فدراسیون جهانی وزنه برداری، باشند. 
بهداد ســلیمی در حرکت اول و دوم خود وزنه هایی باالی 
 ســر خود برد که بــا تصمیمــات داوران و هیئت ژوری 
هیچ کدام مورد موافقت واقع نشــد و ایــن همان اعمال 
نفوذ عجیبی بود که سرانجام کار دســت ایران داد. نکته  

عجیب و قابل تامل اینجاســت که بالفاصله بعد از مردود 
اعالم شــدن این وزنه ها، عکاســان ایرانــی حاضر در ریو 
تصاویری از گفت و گوی آیان با هیئــت داوران و ژوری را 
پیش از حرکات بهداد ثبت کردند تا شایعه ها بیشتر رنگ 

واقعیت به خود بگیرد.
در نهایــت نیز پیــش بینی تلخــی کــه در دو روز اخیر 
زمزمه هــای آن به گــوش می رســید، محقق شــد و با 
تصمیم دست های پشــت پرده، وزنه برداری ایران موفق 
نشد ســومین طالی خود در وزنه برداری آقایان را کسب 
کند و بهترین کشــور در این بخش شــود. بعــد از مدال 
طالی کیانوش رســتمی و ســهراب مــرادی خبرهایی 
به گوش می رســید که با تصمیم مافیــای وزنه برداری، 
سنگ اندازی هایی در راه ســومین طال برای ایران شاهد 
خواهیم بود. مصدومیت بهداد ســلیمی هــم در کنار این 
شــایعه، بیشــتر کاروان ایران را نگران کرده بــود که این 
صحبت ها به واقعیت تبدیل شود. در نهایت هم، این چنین 
شد و با دخالت محمدحســن جلود عراقی و همسرش در 
هیئت ژوری رقابت های فوق ســنگین کــه یک ترکیب 
خانوادگی یک طرفه برای این بخش بود، ابتدا رأی اشتباه 
داوران نقض نشــد و در ادامه رأی بعدی داوران به صورت 
کامال سخت گیرانه نقض شــد و در نهایت بهداد سلیمی 

ناجوانمردانه از کسب مدال المپیک بازماند.
بازخوانی صحبت های شــاهین نصیری نیا در ســال های 
قبل شــاید گواهی باشــد بر این مدعا که در وزنه برداری 
نیز همانند کشــتی، دســت های آلوده در پشــت پرده 
تعیین کننــده نتایــج هســتند. نصیری نیــا گفته بــود: 
»فدراســیون جهانــی وزنه بــرداری مدال هــا را از قبل 
می چینند. االن در دسته 94 کیلوگرم برای قهرمانی ایلیا 
همه کار می کنند. او از هر بندی آزاد اســت. چون تبدیل 
به یک اسطوره شــده، برایشــان درآمدزایی می شود.  در 
دســته ١٠5 کیلو دیدید چطور روس ها را حذف کردند؟ 
شک نکنید در این وزن اتفاقات خاصی افتاده. خدا را شکر 
برآیند این اتفاق به نفع نصیر شالل ما شد، اما این اتفاقات 
قطعا طبیعی نیست. اینها همه دست تاماش آیان است. او 
تعیین می کند چه کسی در این رشته مدال بگیرد. روزی 

که او از وزنه برداری برود، این رشته بهشت می شود.«

اتوبوس نفت، اختصاصی دایی شد 
سرمربی نفت تهران ترجیح داده اردوی تیمش را در شهر 

مادری خود برپا کند.
دایی کــه محبوبیت زیــادی در شــهرش دارد به محض 
ورود به اردبیل و شهرستان ســرعین مورد استقبال قابل 

توجه اردبیلی ها قرار گرفت؛ مســئوالن نفت تهران نیز که 
از این موضوع آگاهی داشــتند روی اتوبوس تیمشان چند 
 عکس دایی زدند تا مردم اردبیل ارتباط بیشتری با نفت در

 ١٢ روزی که آنجا اردو دارد برقرار کنند.

کاش برای تیم بنا و مردانش 
آینده ای وجود نداشت

با همه ایرادهایی کــه کی روش به نظــام فوتبال ایران و 
تدارکات می گیرد در تمرینات تیم ملی پر امید اســت و 
شاگردانش را به فردای بهتر و مبارزه با حریفان طلب می 

کند.
کی روش در تازه ترین مصاحبه ای که داشته اذعان کرده 
حق ندارم دوستداران تیم ملی را ناامید کنم و حرف هایم 

را بعد از بازی با قطر و چین می زنم!
 این حرف های او برای رســانه هاســت. برای اشــاره به 
واقعیت هــا تا مــردم همه چیــز را بدانند؛ البتــه اینجا 
نقدی هم به حرف های کی روش وارد اســت. نقدی که 
 مورد اشــاره خیلی ها بــوده و البته قابل احترام اســت.

 می گوینــد کــی روش آگاهانــه هدایت تیــم ملی را 
پذیرفته و شــرایط فدراســیون فوتبال را می دانســته، 
بنابراین اشــاره به نقصان ها غر زدن است و هیچ بازدهی 
 نخواهد داشــت؛ امــا باید ایــن را باور کنیم شــخصیت

 کی روش شــکل گرفته و قابل تغییر نیســت و ما هم که 
او را به عنوان ســرمربی تیــم ملی انتخــاب کردیم باید 
رفتارهایش را تحمل کنیم. اشــاره ما بــه مصاحبه هایی 
اســت که می کند. مصاحبه هایی که همیشــه نمایانگر 

کمبودها در فوتبال ایران بوده است.
بگذریم... کــی روش در تمرینــات تیم ملــی در ایتالیا 
 هر روز با یــک پیراهن شــاد و قیافه اتو کشــیده حاضر

 می شــود و از فتح جام جهانی ٢٠١8 صحبت می کند. 
افتخاری که هم در کارنامه او ثبت خواهد شــد و هم تیم 

ملی .
 کی روش شــاید برای خیلی ها قابل باور نباشد، این بار 
صعود به دور دوم جام جهانی را برنامه ریزی کرده اســت. 
او ماه قبل وقتی ســودای خداحافظی داشــت خطاب به 
 اعضای هیئت رییســه فدراســیون فوتبــال گفته بود:

» تا کی فقط صعود بــه جام جهانی؟ تا کــی باید انتظار 
مردم را پایین نگه داریم و کاری کنیــم فقط به صعود به 
جام جهانی خوش بین باشــند؟ آیا بعد از دفعات متوالی 
حضور، نوبت این نیســت که برای صعود بــه دور بعدی 

تالش کنیم...«
کی روش مربی ای اســت از جنس امید، از جنس مبارزه؛ 
همان  مربی ای که تیمش را بــرای برد مقابل آرژانتین به 
میدان فرستاد؛ اما برخی از کارشناسان در تلویزیون بیم 

این را داشتند که ایران گلباران شود.
آغاز ماموریت صعود به دور دوم جام جهانی از بازی با قطر 
آغاز می شــود. اکنون مهم ترین دغدغه کی روش حضور 

یکصد هزار نفری تماشاگران در استادیوم آزادی است.

کی روش؛
 مربی ای از جنس امید

مستطیل سبز
عامل حذف بهداد چه کسی بود؟ 

جلودی که جالد شد!
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت

پیشنهاد سردبیر: 
تاثیر شگفت انگیز قرآن بر روح ما!
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دانستنی ها

آیا می دانید چشم شتر مرغ از مغزش بزرگ تر است.
آیا می دانید الفبای مردم هاوایی ۱۲ حرف دارد.

آیا می دانید مورچه ها نمی خوابند.
آیا می دانید اسکندر و ژولیوس سزار صرع داشتند.

آیا می دانید آدامس توسط یک فرمانده جنگی اختراع شد.
آیا می دانید کد کشور روسیه ۰۰۷ است.

آیا می دانید ارتفاع برج ایفل در سرما و گرما بر اثر انقباض وانبساط 
۱۶ سانتی متر تغییر می کند.

آیا می دانید عقرب می تواند سه سال بدون غذا زندگی کند
آیا می دانید یک سوسک حمام می تواند ۹ روز بدون سر زندگی کند 

تا اینکه از گرسنگی بمیرد.

روان شناسی

سعی می کنم پیش از هر فکر، گفته یا حتی عملی، ببینم آیا این موضوع 
به من مربوط می شــود؟ آیا فکر کردن به آن، صحبت درباره آن و حتی 
برداشــتن قدمی در راه آن، به من ارتباط پیدا می کند؟ ضروری است؟ 
و آیا مشــکلی را از خودم یا از دیگری حل می کند؟ اگر پاسخ همه این 

سواالت منفی است به خودم بگویم: »به تو چه!« و بگذارم و بگذرم...
این شــد که برای خودم تمرینی عملی برای همه شبانه روزم قرار دادم؛ 
یعنی ســعی می کنم پیش از هر فکر، گفته یا حتی عملی، ببینم آیا این 
موضوع به من مربوط می شود؟ آیا فکر کردن، به آن ،صحبت درباره آن 
و حتی برداشــتن قدمی در راه آن، به من ارتباط پیدا می کند؟ ضروری 
است؟ و آیا مشکلی را از خودم یا از دیگری حل می کند؟ اگر پاسخ همه 

این سواالت منفی است به خودم بگویم: »به تو چه!«و بگذارم و بگذرم. 
اوایل خیلی سخت بود. از هر ده بار فقط یک بار این تمرین یادم بود و به 
آن عمل می کردم، آن همه نصفه و نیمه. انگار کسی از درون می گفت: 

»به این دلیل و آن علت مهمه، فایده داره، اصال ضروریه!«
اما به مرور بــه دلیل آنکه پشــتکار به خــرج دادم، بــه تمرینم ادامه 
دادم و از میــدان در نرفتم، »بــه تو چه!« به یار صمیمی من بدل شــد 
و باور کنید بســیاری از معضــالت را برایم حل کــرد. در واقع هر وقت 
احساس می کردم بی دلیل دارم در کار کســی کنجکاوی می کنم، به 
خودم می گفتم : »بــه تو چه!«  وقتی توجهم به چیزی یا کســی جلب 
می شــد و این جلب توجه نه بــه درد طرفم می خورد و نه مشــکلی را 
از من حل می کرد، بــه خودم می گفتم: »به تو چه!«حســادت به طور 
فطری در وجود همه آدم ها هســت، منتها بعضی آن را در وجودشــان 
کامال کنتــرل می کننــد، بعضی کمتــر و برخی هم متاســفانه هیچ 
کنترلی روی آن ندارنــد. یکی از کاربــردی ترین اســتفاده های این 
جمله جادویی، زمانی اســت که کســی حســادت مــا را تحریک می 
کنــد و »به تو چــه!« آبی اســت که روی آتــش بریزنــد. وقتی حس 
»من همه چیــز رو می دونــم و بلدم« ســربلند می کنــد و بی دلیل 
 می خواهیــم در کار کســانی دخالت کنیم کــه درخواســتی را از ما 
نکرده اند، »به تو چه!« تنها چاره کار است و وقتی حتی می خواهیم در 
کار خدا کنجکاوی کنیم و می پرسیم: »چرا یکی وضعش این طور است 
و دیگری آن طور؟« جواب فقط این است: »به تو چه!« اگر خیلی زرنگی 

با عملت سرنوشت بهتری برای خودت بساز. 
باور کنید این جمله معجزه می کند، اما در اینجا نکته بســیار مهمی هم 
وجود دارد و آن اینکه: »به تو چه!« اشــتباه نشود با »رنج ها و مشکالت 

دیگران به من ربطی ندارد!«

 روزهــا آروم آروم به اواخــر بهمن ماه نزدیک می شــد و 
دست های ســرد رضا کوچولو از شدت ســرما حتی توان 
موندن تو جیــب های کاپشــنش رو نداشــت. پدر رضا 
 وقتی اون تنها پنج سال داشــت بر اثر تصادف جونش رو

 از دســت داده بود و مادر رضا ،نجمه خانــوم، که از زنان 
مذهبی و بانی مجالس اهل بیت محل بود با دو فرزند خود 

رضای نه ساله و سارای پنج ساله زندگی رو می گذروند.
مشــکالت زندگــی باعــث نشــده بــود نجمــه خانوم 
 چیزی بــرای بچه هاش کم بــذاره و تحت هر شــرایطی 
تونســته بود با کارکردن در دو شــیفت،  مخارج تحصیل 
 و معیشــت بچه ها رو فراهم کنه. رضا بیشــتر از ســنش

 می فهمید و نمی تونســت با کار کردن مــادر کنار بیاد  با 
این وجود مادر هم، به رضا اجازه کار نمــی داد و اصرار بر 

تحصیل اون داشت.
بعد از ظهر ها که مدرســه تعطیل می شــد رضا به همراه 
همکالسیش ســعید که تو وضع اقتصادی مشابهی بود یه 
راست می رفتن دست فروشی لواشک هایی که مادرسعید 
درست می کرد. چیز زیادی از این دست فروشی نصیبش 
 نمی شــد اما  ایــن حداقل کمکــی بود که از دســتش 

برمیومد.
تو یکی از روزهای سرد زمستون که برف آروم آروم درحال 
ریزش بود و همه مردم شــهر به نحوی تــو تکاپوی یافتن 
جایی برای خیس نشــدن بــودن، رضا مشــغول فروش 
لواشک به ماشــین های مدل باالی پشــت چراغ  بود که 
یکی از مســافرهایی که با عجله  ســوار تاکســی می شد 

کیفش افتاد و ماشین هم با سرعت حرکت کرد.
رضا کیف رو برداشــت و در حالی که لواشک ها از دستش 
افتادن دوان دوان به ســمت ماشــین رفت اما هر چه داد 
زد فایده ای نداشــت چون چراغ سبز شــده بود و بدتر از 
 همه صدای پسرک کوچولو تو این شهر پرهیاهو به کسی 

نمی رسید.
رضا و سعید به ســمت خونه رفتن و تو راه نمی دونستن با 
این کیف چه باید بکنند. وقتی کیــف رو باز کردن دیدن 
خیلی بیشتر از اونی که رضا و خونوادش برای یکسال نیاز 
داشتند  توش پول  هست. رضا پیش خودش فکر کرد اگه 
این پول رو ببرم خونه مادرم میگه از کجا آوردی و من هم 
جوابی ندارم و ازم قبول نمی کنه، اگرم راستشو بگم میگه 
باید پول رو پس بدی! ولی مگه چی میشــه این پول که از 

طرف خدا رسیده مشکالت ما رو برطرف بکنه....
وقتی رسید خونه مجلس روضه بر پا شده بود، مادرش رو 
دید که ناراحت به نظر میومد اما هر چه قدر رضا اصرار کرد 
مادر ســخنی از ناراحتیش به لب نیاورد. رضا هم خســته 
و پــر اضطراب رفت به اتاق گوشــه حیاط که از ســقفش 
 مثل همیشــه آب می چکید و می دونســت باید صدای 
چکه های آب رو وقت خواب  تحمل کنه، از فرط خستگی 
چشــمهاش رو هم می افتادن و نمی تونست روی پاهاش 
بایســته اما فکر کیف پول راحتش نمی ذاشــت. زانوشو 
بغل کرد و به روزنه ای که از گوشــه  سقف مستهلک اتاق 

چشمک می زد خیره شد و به یک باره خوابش برد.
تو خواب پدرش رو دید کــه اومده پیشــش و رضا رو در 
آغوش گرفته تو حالت خواب اشــک از چشــم های رضا 
سرازیر شده بود و به باباش می گفت :چرا رفتی؟ بابا من و 

مامان و سارا خیلی تنها شدیم خیلی سخته بدون تو بابا....
پدر رضا دستی رو صورت پر از اشــک رضا کشید و گفت : 
خدا همیشه با ما هســت و حواسش بهمونه حاال هر چقدر 
هم که سخت باشــه خدا کمکمون می کنه و همه چیز رو 

درست می کنه...
از خواب پرید، خواب و بیدار بود که صدای دلنشــین ختم 

دسته جمعی قرآن، فضای خونه و محلشون رو فراگرفت.
به یکباره آیه ای تالوت شــد و به جانش نشست؛ به هوش 

باشــید که دوســتان خدا نه بیمی خواهند داشــت و نه 
اندوهگین خواهند شــد. نمی دونســت چیکار باید بکنه، 
چطور اون کیف رو به صاحبش برگردونه، حرف هایی که 
پدر رضا تو خواب و رویا بهش گفته بود باعث شده بود رضا 

تصمیم بگیره کیف رو به صاحب اصلیش برگردونه.
فردای اون روز، وقتی بعد از مدرســه رفــت دنبال فروش 
روزانش خیلــی امیدوار بــود و تودلش دعا مــی کرد که 
صاحب کیــف رو دوباره ببینه. حوالی عصر، ســعید بهش 
گفت که مردی رو تو چهار راه پایینی دیده که دنبال کیف 
می گشــته،گویا راهی رو که پیاده می اومده تا لحظه سوار 
تاکسی شدن گشــته بود.  دوان دوان به ســمت چهار راه 
حرکت کرد از خوش شانسی مرد رو از دور دید که در حال 
پرس و جو از مغازه دارهاســت. پیش مرد رسید سالم کرد 
و ازش در مورد مشخصات کیف پرســید و بعد از مطمئن 

شدن همراه سعید به خونه رفتن و کیف را براش آوردن.
وقتی مرد می خواســت ازش بابت کیف تشکرکنه هدیه 
مرد رو قبول نکرد و در جواب گفت :بابای من بهم یاد داده 
برای خدا خوبی کنم پس از شما انتظاری ندارم، اینوگفت 

و رفت سراغ دست فروشی همیشگیش.
وقتی عصر به خونه برگشت حال خوبی داشت، وارد خونه 
که شد مادر رو دید که داشــت حیاط رو می شست و سارا 

هم با عروسک هاش بازی می کرد. 
مادر خیلی خوشحال به نظر میومد رضا از مادرش درباره 
حال دیروز و امروزش پرســید که نجمه خانوم در جواب 
گفت: چند ماه قبل مردی بــه در خونه ما اومد و گفت من 
از دوســتان قدیمی همسر شما هســتم و از اون دوران به 

همسر شما بدهکارم. 
می گفت مدت زیادی به دنبال ما گشــته و آدرسمون رو 
به ســختی تونســته پیدا کنه، دیروز که قرار بود بدهیش 
 به پدرت رو بیاره گفــت که این پول رو گــم کرده و فعال 
نمی تونه پــس بیاره اما امــروز تمامــش رو آورد و گفت 
پســربچه ای کمک کرد که این به دست شما برسه از اون 
تشــکر کنید، رضا نمی دونســت چیکار باید بکنه و از کی 

تشکر کنه!

نگاه قدرتمند 
حالت خیره شــدن دارد و در دیگران نفوذ می کنــد. پر جاذبه 
اســت. مردم و شــرایط را خیلی دقیق تر از کســانی که نگاهی 
ملیح، فروتن و ضعیف دارند، ارزیابی می کند. بیشتر کسانی که 

هیپنوتیزم می کنند، این نوع نگاه را دارند. 
نگاه بی ثبات 

به ســختی به چشــم دیگران نگاه می کنند. خجالتی و گاهی 
 فریبکارنــد. نمی خواهنــد ذهن خــود را برای افــکار دیگران 

باز کنند. 

نگاه خوب و زیبا 
جزو بهترین نگاه هاســت. چشــمان آنها براق، روشن و جذاب 

است. 
نگاه خواب آلود

در ارتباط با مردم یا انتخاب شغل موفق نیستند. این افراد برای 
شراکت و زناشویی نیز مناسب نیستند. 

نگاه احساساتی
در افراد احساساتی، با چشم های شاداب، ظریف و زیبا که برای 

جنس مخالف جذابیت و زیبایی خاصی دارد دیده می شود. 

نگاه خمار
بدترین نوع نگاه اســت. این افراد ضعیف، بــی اراده و  غیر قابل 
اعتمادنــد و در رویا زندگی می کنند. برای حــق خود و دیگران 

فعالیتی نمی کنند و نمی توان آنها را خوب شناخت. 
نگاه خشمگین

معموال چشــمانی تیره دارند. اغلب این افراد رهبر جنایتکارانند 
و برخی نیز شــبیه روانی ها هستند. در میانســالی دچار حادثه 
می شوند و برخی از آنها ســالم می مانند و در 4۰ سالگی قدرت 

سیاسی به دست می آورند. 

بیست راهکار برای افزایش اعتماد به نفس  )1(
۱- به طــرز راه رفتن و صحبت کردن افــراد متکی به نفس 
 دقیق شــوید. عملکردها و رفتارهای آنها را ســرلوحه خود 
قرار دهید، این رفتارها اگر برای آنها مفید واقع شــده، قطعا 

برای شما هم  سودمند خواهد بود. 
۲- همیشه تبســم بر لب داشــته باشــید. البته این بدان 
معنا نیســت که با بر لب داشــتن لبخندهای تصنعی قیافه 
احمقانه ای به خود بگیرید! به هنــگام قدم زدن در خیابان و 
رویارویی با دیگران، خوشــحال باشید و لبخند بزنید،حتی 

اگر این احساس درونی، واقعی نباشد. 
3- از گذشــته درس بگیریــد، اما خود را شکســت خورده 
 نپندارید گذشــته ها گذشــته و هرگز بر نمی گردد، فقط 

می توان آنها را سرمشقی برای آینده قرار داد. 
4- برای خود لباس جدید خریده و موهایتان را مرتب کنید، 
گویی در شــرایط جدیدی قرار گرفته اید. این کار احساس 
درونی خوشایندی را در شما ایجاد کرده وباعث پیشرفت و 

ترقی تان می گردد. 
5- اگر آمادگــی کافی برای روبه رو شــدن با یک موقعیت، 
دیدار و کشــمکش های ناشــی از آن، مصاحبات شغلی و 
 معارف جدیــد را نداریــد، لطفا تا هنگام حصــول آمادگی 

صبر کنید. 
۶- بر نقاط قوت خود تاکید کنید. نقــاط قوت و جنبه های 
مثبت خود را کشــف کرده و در هر موقعیتــی بر آنها تاکید 
داشته باشــید و باور کنیدکه به دلیل دارا بودن این برتری، 

حق شماست که از آن لذت ببرید.

- درصد کمی از انسان ها نود سال عمر می کنند؛ مابقی یک 
سال را نود بار تکرار می کنند!

- مغز عضوی است که با آن فکر می کنیم که فکر می کنیم!
- برخی آدم ها گویــی فقط از شــنیدن دروغ بیزارند، ولی با 

گفتنش مشکلی ندارند!
- انسان تا وقتی فکر می کند نارس است به رشد و کمال خود 
ادامه می دهد و به محض آنکه گمان کردکامل شــده است 

دچار افت می شود!
- از بس که ما میان استخوان های مرده و اشیاء پوسیده دنیای 

قدیم زندگی کرده ایم، حس زندگی در ما کشته شده است.
- موفقیت تنها یک چیز اســت؛ زندگی را بــه دلخواه خود 

بگذرانید. 
 - کســی که توانایی دیدن زیبایی را در خود حفظ می کند، 

هیچ گاه پیر نمی شود. 
-در اولین مسابقه که مربی گری می کردم، دعا کردم و از خدا 
خواستم که برنده باشــم، اما نبردیم، فهمیدم تیم مقابلم هم 

خدا دارد، پس از آن به بعد تالش کردم. 

اعتماد به نفس

هایالیت

استری و شتری با هم دوست بودند، روزی اســتر به شتر گفت: ای 
رفیق! من در هر فراز و نشــیبی و یا در راه هموار و در راه خشــک یا 
تر همیشــه به زمین می افتم ولی تو به راحتی مــی روی و به زمین 
نمی خوری. علت این امر چیست؟ بگو چه باید کرد؟ درست راه رفتن 
را به من هم یاد بده.شــتر گفت: دو علت در این کار است: اول اینکه 
چشم من از چشم تو دوربین تر است و دوم اینکه  قد من بلندتر است 
و از بلندی نگاه می کنم، وقتی بر سر کوه بلند می رسم از بلندی همه 
راه ها و گردنه ها را با هوشــمندی می نگرم. من ازســر بینش گام بر 
می دارم و به همین دلیل نمی افتم و به راحتی راه را طی می کنم اما 
 تو فقط تا دو ســه قدم پیش پای خود را می بینی و در راه دوربین و

 دور اندیش نیستی.

یک مســلمان ســالخورده، در یک مزرعه  همراه با نــوه جوانش 
 زندگی مــی کرد. پدربــزرگ هر صبــح زود کنار میز آشــپزخانه 

می نشست و قرآن می خواند.
  نــوه اش تمایل داشــت مثل پدربزرگش باشــد و بــه هر طریقی 

سعی می کرد از پدربزرگش تقلید کند.
 یک روز نوه جوان پرســید: پدربزرگ، من تالش می کنم که مثل 
شــما قرآن بخوانم اما آن را نمی فهمم و چون چیزی از آن متوجه 
 نمی شــوم، ســریع فراموشــش می کنم و در نتیجه آن کتاب را 

می بندم.چه کاری باید انجام دهم که قرآن را خوب بخوانم؟
  پدربــزرگ به آرامی از گذاشــتن زغال ســنگ در کــوره بخاری 
دست کشید و جواب داد:این سبد زغال ســنگ را داخل رودخانه 

بگذار و برگشتنی برای من یک سبد آب بیاور!
 پســر آن کار  را انجام داد آنچنانکه به او گفته شده بود، اما همه آب 
به بیرون نشــت می کرد قبل از اینکه او  بتواند آن را دوباره به خانه 
بیاورد.پدربزرگ خندید و گفت:تو مجبور هستی که اندکی، سریع 
تر زمان آینده را جــا به جا کنی و او را به عقــب ، به طرف رودخانه 
فرستاد تا دوباره با آن سبد تقال کند. این بارپسر سریع تر دوید، اما  
بازهم سبد خالی می شد قبل از اینکه او به خانه برگردد. پسر جوان 
به پدربزرگش گفت که حمل کردن آب با سبد یک کار غیر ممکن 
اســت و به همین دلیل رفت و به جای سبد یک سطل آورد.پیرمرد 
گفت:من سطل آب نمی خواهم، من یک سبد آب می خواهم. تو به 
اندازه کافی تالش نکردی، ســپس پیرمرد از در خارج شد تا تالش 

دوباره پسر را تماشا کند.
  در این مرحله، پســر می دانســت که این کار بی فایده است اما او 
می خواست به پدربزرگش نشان دهد که هر چقدر هم سریع بدود، 
با این حال آب به بیرون نشــت مــی کند قبل از اینکــه او به خانه 
برگردد.پسر دوباره آن ســبد را داخل رودخانه کرد و سخت دوید، 
اما زمانی که رســید نزد پدربزرگش، ســبد دوباره خالی بود. پسر 

گفت: دیدی پدربزرگ، این بی فایده است.
 پیرمرد گفت: واقعا تو فکر می کنی که این کار بی فایده است؟

 نگاه کن به داخل سبد!
 پسر به داخل ســبد نگاه کرد و برای اولین بار متوجه شد که سبد 
 تغییر کرده  اســت.آن ســبد زغالی قدیمی کثیف، تغییر شــکل 

یافته بود و اکنون درون و بیرون آن تمیز بود.
این اســت رویدادی که زمان قرآن خواندن تو رخ می دهد. شاید تو 

درک نکنی و یا به خاطر نیاوری همه چیــز را، اما درون و بیرون تو 
تغییر خواهد کرد.  آن، کار خداست در زندگی ما، یعنی هدایت!

تاثیر شگفت انگیز قرآن بر روح ما!»استر و اشتر«

شخصیت شناسی و نوع نگاه 

میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت
می خواری و مستی ره و رسم دگری داشت 

پیمانه نمی داد به پیمان شکنان باز
ساقی اگر از حالت مجلس خبری داشت

بیدادگری شیوه مرضیه نمی شد
این شهر، اگر دادرس و دادگری داشت
یک لحظه بر این بام بالخیز نمی ماند
مرغ دل غم دیده اگر بال و پری داشت
در معرکه عشق که پیکار حیات است

مغلوب٬ حریفی که بجز سر سپری داشت
سرمد، سر پیمانه نبود این همه غوغا

میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت
سید صادق سرمد

ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش
بر در دل روز و شب منتظر یار باش
دلبر تو جاودان بر در دل حاضر است
روزن دل برگشا حاضر و هشیار باش

نیست کس آگه که یار کی بنماید جمال
لیک تو باری به نقد ساخته کار باش

لشگر خواب آورند بر دل و جانت شکست
شب همه شب همدم دیده  بیدار باش

گر دل و جان تو را ُدر بقا آرزوست
دم مزن و در فنا همدم عطار باش

                                                                                                                                                    عطار

بازگشت خوبی به انسان

ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش 

 

هرگاه بخواهند بزرگــی و مهربانی خداوند متعال را وصف 
کنند،این مثل را می آورند.

تاجری بودعقیم. هرچه زن می گرفت بچه اش نمی شد و 
زن ها را به دلیل نزاییدن به زور طالق می داد. بعد از اینکه 
چند زن گرفت و طالق داد، دختری را عقد کرد. این دختر 
مادری داشــت آتش پاره و خیلی زرنگ. دختر که به خانه 
تاجر رفت یک هفته بعد از آن مادرش قدری خمیر درست 
کرد و روی شکم دخترش گذاشت و رویش پوست کشید 
و به دختر گفت:» هروقت که تاجر به خانه آمد به او بگو من 
بچه دار هستم.« دختر گفت:» مادرجان، من که بچه ندارم. 
تو قدری خمیر روی شــکم من گذاشته ای، چطور بگویم  

که بچه دارم؟«

مادرگفت:» نترس بچه خمیره، خدا کریمه« و هر طوری 
بود دختر را متقاعد کرد.

تاجر که شب به خانه آمد، عیالش با شرم و حیا و با حالتی 
ترسان گفت:» تاجر باشی ســالمت باشد،  من بچه دارم.« 
تاجر از این خبر خیلی شاد شد. مادر دختر هم در هر پانزده 
روز مقداری به خمیر اضافه می کرد و روی آن را با پوست 
دایره می پوشــاند. به این ترتیب نه ماه و نه روز تمام شد 
و وقت فارغ شدن دختر رســید. مادر آمد پیش دخترش 
ماند و به تاجر گفت:» در خانواده ما رســم اســت بچه را 
خودمان می گیریم و ماما نمــی آوریم تا حمام ده روز بچه 
را به پدرش نشان نمی دهیم.« تاجر قبول کرد. مادر دختر 
را خواباند وخمیر را از شکم اوباز کرد و به شکل بچه درست 
 کرد و پهلوی دخترخواباند. دختــر مرتب گریه می کرد و 
می گفت:» بعــد از تمام شــدن این ده روز بــه تاجر چه 

خواهیم گفت؟«

 مادرش او را دلداری می داد و می گفت: » غصه نخور، بچه 
خمیره، خدا کریمه.« تا ده روز تمام شد. مادر دخترش را 
با بچه برداشت برد حمام. جلوی در حمام سگی آمد خمیر 
را در دهان گرفت و فرار کرد. در همان لحظه مادر هم سر 
رسید. دید که بچه خمیر را ســگ می برد. داد و فریاد راه 
انداخت و از مردم استمداد طلبید و گفت:» نگذارید سگ 
بچه دخترم را ببرد.« مردم ریختند دیدند ســگ بچه ای 

گریان را می برد.
 سگ را گیر آوردند و بچه را از ســگ گرفتند و به مادرش 

دادند. 
مادر دختر گفت: » دخترم، هی به تو می گفتم غصه نخور 

بچه خمیره، خدا کریمه و تو باور نمی کردی.« 
مادر دختر، بچه را در حمام شست و شو داد و به خانه تاجر 
که انتظار آمدن آنها را می کشــید برد، تا رسیدند بچه را 

بغلش دادند و تاجر هم خیلی شاد و مسرور شد.

بچه خمیره، خدا کریمه میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت 

ضرب المثلشعر

کاریکاتور

به تو چه! )قسمت آخر(
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حوادث جهانيادداشت

پیشنهاد سردبیر: 
طالق با نقشه قبلی!

جوان ترین وزیر دولت، پس از خوردن بیش از حد مجاز نوشیدنی الکلی 
به هنگام رانندگی، از مقامش اســتعفا کرده اســت. »آیــدا هادزیالیچ« 
۲۹ســاله که دردولت چپ میانه ســوئد، وزیــر ارتقای دانــش و امور 
دبیرستان هاست، »استفان لوفن«، نخست وزیر سوئد را درجریان این کار 
خود قرار داده و استعفای خود را به او اعالم کرده است. خبرگزاری آناتولی 
ترکیه خاطرنشان کرد که هادزیالیچ گفته است مصرف نوشیدنی الکلی 
قبل از رانندگی، بزرگترین اشتباه زندگی او بوده و تصمیم به استعفا دارد. 
قبل از اینکه خودروی خانم هادزیالیچ، روی پلی بین دانمارک و ســوئد 
متوقف شود، او دو لیوان نوشیدنی الکلی خورده بود. پلیس تشخیص داد 
که میزان الکل ترکیب شــده با خون خانم هادزیالیچ، بیش از حد مجاز 
برای رانندگی است و ممکن است حدود شش ماه حبس بگیرد. او چنین 
گفته است که پس از یک مهمانی شبانه در کپنهاگ، نوشیدنی الکلی را 
مصرف کرده و بعد از چهار ساعت، راهی شهر مالمو در جنوب سوئد شده 
بود. خانم هادزیالیچ گفته است فکر می کرد این مدت کافی است که اثر 
الکل از بدنش برود. وی در سن پنج سالگی، از بوسنی  هرزگوین به سوئد 
رفته است. سوئد نیز مانند دیگر کشــورهاي اروپایي، قوانین سختي در 

زمینه رانندگي تحت تاثیر الکل وضع کرده است.

 مقامات محلی ایالت »گوئررو«ی مکزیک، از کشــف 3 سر بریده انسان 
داخل ســه یخدان خبر دادند. بنابر اعالم مقامات محلــی ایالت گوئررو، 
اعضای یک باند تبهکار ســه یخدان را در نزدیکی یک ساختمان دولتی 
رها کردنــد که داخل هر کدام از آنها، ســر یک انســان وجود داشــت. 
همچنین سه جسد در خیابان های اطراف همین ساختمان کشف شده 
است. درهمین رابطه، یک پیام تهدیدآمیز نیز در نزدیکی یخدان ها پیدا 
شــده که قربانیان را خائن و فریبکار خطاب کرده و پلیس تاکنون هویت 
قربانیان را شناسایی نکرده است. طی ســال های گذشته، ایالت گوئررو 
شاهد وقوع موارد متعددی از خشــونت های مرتبط با قاچاق مواد مخدر 
بوده اســت و باندهای تبهکار برای به دســت آوردن کنترل مسیرهای 
قاچاق، با یکدیگر درگیر می شوند. در سال ۲۰۱۴ نیز ۴3 دانشجو در این 
ایالت ناپدید شدند که حاکی از مشارکت مقامات محلی و نیروهای پلیس 
با اعضای باندهای تبهکار بوده اســت. طی دهه گذشته، ده ها هزار نفر در 

خشونت های مرتبط با مواد مخدر در مکزیک کشته شده اند.

 یکی از ماموران باغ وحشــی در مکزیکوسیتی، توســط ببر قهرمانی، از 
مرگ حتمی نجات یافت. یکی از پلنگ های این باغ وحش به نام »دارما«، 
 به طور زیرکانه و به قصد دریدن این مرد، از پشــت ســر به وی نزدیک 
می شــود که در عرض چند ثانیه، ببری با نام »آتالن«، نقشه این پلنگ 
گرســنه را نقش بر آب می کنــد. در نبرد بین دارما و آتــالن، در نهایت 
 پلنگ درنده مغلوب می شــود. گفته شــده این کلیــپ، در باغ وحش 
گربه سانان در مکزیکوســیتی ضبط و در اکتبر ۲۰۱5، در یوتیوب آپلود 
شد؛ اما دلیل انتشار گســترده اش در این زمان، ارسال در وب گاه ردیت 
است. برخی از کاربران نســبت به نجات این مرد توسط ببر شک دارند؛ 
چراکه معتقدند این حیوان نیز در همان گروه گربه سانان درنده قرار دارد 

و حرکت ببر را اقدامی هدفمند برای نجات جان انسان نمی دانند.

جوان ترين وزير سوئد، استعفا کرد

در مکزيک:

معمای کشف 3 سر بريده

نجات مامور باغ وحش توسط ببر
در برابر حمله پلنگ

اینها درد دل های دختری اســت که مدت ها به خاطر یک 
»فیلم سیاه« شکنجه شده اســت و روایت زندگی خود را 
اینگونه تعریف می کند: مدتي دور از چشم همه با او رابطه 

دوســتانه داشــتم؛ تا اینکه وقتي به خودم آمدم، فهمیدم 
شیفته و دلبسته اش شــده ام. آن زمان اگر یک روز صداي 
فرشاد را نمي شنیدم، حال و روز خوشي نداشتم. یک روز 

در حالي که مثل همیشه با فرشاد صحبت مي کردم، مرا به 
باغ پدرش دعوت کرد.

من هم خیلي ســریع دعوتش را قبول کــردم و چند روز 
بعد ســوار بر خودروی او به باغ رفتیم. وقتي وارد شــدیم، 
هیچکس آنجا نبود. چند دقیقه در آنجا قدم زدیم؛ سپس 
مرا به طرف اتاقي در گوشه باغ برد. چند دقیقه بعد، فرشاد 
 به من نوشــیدني تعارف کــرد؛ اما با خــوردن، آن از خود 

بیخود شدم.
دیگر متوجه هیچ چیز نشدم؛ اما چند ساعت بعد وقتي به 
خودم آمدم، فهمیدم فرشاد مرا مورد آزار و اذیت قرار داده 

و از این صحنه ها فیلم گرفته است.
 این ماجراي شــوم را باور نداشــتم؛ اما وقتــي فیلم ها را 
نشــانم داد، فهمیدم چه بالیي بر ســرم آمده است. بعد از 
آن بود که فرشــاد گفت باید هر روز بــه او زنگ بزنم و هر 
وقت هم خواســت، همراهش به باغ بــروم؛ وإال آن فیلم را 
در اینترنت منتشر مي کند. از آن روز به بعد دیگر خواب و 

خوراک نداشتم و نمي دانستم باید چه کار کنم.
بیش از همه نگــران بودم که مبــادا مــادرم از این ماجرا 
 بو ببرد. این شــرایط باعث شــد اشــتباه بــزرگ تري را 
مرتکب شوم. مجبور بودم خواســته هاي فرشاد را عملي 
کنم؛ او مرا در اختیار دوستانش مي گذاشت و با کارهایش، 

روزگارم را سیاه کرده بود.
 آن روزهــا تلخ ترین روزهــاي عمرم بود. چنــد مرتبه به 
 اجبار به بــاغ پدري فرشــاد رفتم؛ اما باالخــره از خودم و

زندگي ام ســیر شــدم. مي خواستم خودکشــي کنم؛ اما 
جرئتش را نداشــتم؛ به همین دلیل دلم را بــه دریا زدم و 

همه چیز را براي مادرم تعریف کردم.
هرچند او از حرف هایم شوکه شــده بود، اما مرا در آغوش 
گرفت و دلداري ام داد. حاال هم به دادســرا آمــده ام تا از 
 او و کارهای کثیفش شــکایت کنم تا به جــزای اعمالش 

برسد.

مرد میانسالی با مراجعه به داســرای امور جنایی، مدعی 
شد همسرش او را ربوده و در اختیار کارمندان یک کمپ 

قرار داده تا با حبس او بتواند غیابی طالق بگیرد.
مرد میانســال به نام حمید ادامه داد: روز ششــم خرداد 
پس از اینکه کارم به عنوان شیفت شب تمام شده بود، به 
خانه آمدم. ســاعاتی بعد زنگ خانه به صدا درآمد؛ وقتی 
 برای بررســی به بالکن رفتم، همســرم ژیال در را به روی 

من بست.
دقایقی بعد نیز ســه مرد قــوی هیکل وارد خانه شــده 
و به زور مرا با خــود بردند. وقتی به خــودم آمدم، داخل 
یک کمپ ترک اعتیاد بودم. ســرانجام پس از ۱3روز، با 
پرداخت پول به یکی از کارمندان کمپ توانســتم با پدر 

و مادرم که در ایــن مدت به دنبالم می گشــتند، تماس 
بگیرم. ســرانجام آنها بــا پلیس به کمپ آمــده و نجاتم 
دادند. چند روز پس از آزادی، متوجه شــدم همســرم با 

مراجعه به دادگاه درخواست طالق کرده است.  
در ادامه با احضــار ژیال، او بــه بازپــرس جنایی گفت: 
همســرم معتاد اســت و چند بــار جلوی بچــه هایمان 
تریاک کشــیده اســت. او برای اینکه بتواند شب ها کار 
کند، همیشه تریاک می کشــد. از دست بی مهری های 
او خسته شدم و به همین دلیل برای خودم یک آرایشگاه 
 زدم و در آنجا مشــغول به کار شــدم. می خواســتم پدر 
 بچه هایم ترک کنــد؛ اما وقتی دیدم بــه مصرفش ادامه

می دهد، درخواست طالق دادم.

در ادامه، همسر حمید به اتهام همکاری در آدم ربایی، با 
قرار وثیقه ۱۰۰میلیونی بازداشت شد. همچنین بازپرس 
محسن مدیر روستا برای بررسی ادعای  این زوج، دستور 

احضار مدیر کمپ را صادر کرد.
مدیر کمــپ به دادســرای امــور جنایــی مراجعه کرد 
و در بازجویی ها مدعی شــد حمید معتــاد بود و حقش 
 بود در کمپ کتــک بخورد تا ترک کنــد. ما صالحش را 
می خواســتیم؛ به همین خاطر برای تــرک، مجبور به 

استفاده از زور شدیم.
در ادامه، بازپرس شــعبه ششم دادســرای  امور جنایی، 
دستور تحقیقات بیشــتر را صادر و مدیر کمپ را با قرار 

وثیقه بازداشت کرد.

پســر بچه ای، حین بازی با اســلحه شــکاری، باعث مرگ 
دختر عموی خود شــد. طبق خبر دریافتی از سوی پلیس، 
سرهنگ شعبان  ترک  نیا از شوخی مرگبار با سالح و عاقبت 
نافرجام آن خبر داد و اظهار داشــت: دختری ۱6ســاله در 
یکی از روستاهای شهرســتان مالیر، بر اثر شوخی با سالح 
شکاری، زخمی و به بیمارستان منتقل شد. فرمانده انتظامی 
شهرســتان مالیر افزود: ماموران به محــل موردنظر اعزام 
شدند و طی آن، مشخص شد که پسر عموی ۱۲ساله بر اثر 
شوخی مرگبار با سالح شکاری، سبب مجروح شدن دختر 
عموی خود می شود که بالفاصله برای درمان به بیمارستان 

منتقل شده و به دلیل شدت صدمات وارده فوت می کند.

عامل جنایت خیابان مالک اشتر که پســر 36 ساله ای را به 
قتل رسانده بود، با رضایت اولیای دم از قصاص نجات یافت.

مرداد ماه ســال ۹۰، ماموران کالنتری ۱۰8 نواب در جریان 
نزاع خونین خیابان مالک اشتر قرار گرفتند.

با حضور ماموران در محل، مشخص شــد دو نفر از اهالی به 
نام پدرام و فرزاد، با چاقو با یکدیگر درگیر شــدند که پدرام 
به علت اصابت چاقو به قلبش به بیمارســتان منتقل شــده 
است. ساعتی بعد مسئوالن بیمارستان لقمان اعالم کردند 
که پدرام به علت شــدت جراحات، جانش را از دســت داده 
است. همزمان با مرگ پسر 36 ساله، مشخص شد فرزاد هم 
متواری شده اســت. در حالی که تحقیقات برای دستگیری 
قاتل ادامه داشت، سرانجام ۲6 تیرماه سال ۹۱ عامل جنایت 
در خیابان مالک اشتر دستگیر شــد و به قتل اعتراف کرد.

فرزاد در جلسه دادگاه که در شعبه 7۱ دادگاه کیفری برگزار 
شــد، گفت: مقتول را چند سالی بود می شــناختم. او وارد 
زندگی ام شد و پسرم را معتاد کرد؛ سپس باعث شد همسرم 
از من طالق بگیرد و با او وارد رابطه شود؛ به همین دلیل از او 
کینه به دل داشتم. روز جنایت، پدرام با چوب به من حمله 
کرد؛ چوب را از او گرفته و چند ضربه به خودش زدم. در ادامه 
با چاقو به من حمله کرد که این بار چاقو را از دستش گرفته 
و چند ضربه به قلبش زدم. با اعترافات فرزاد، قضات دادگاه، 
او را به قصاص محکوم کردند که ایــن حکم در دیوان عالی 
کشور تایید شــد. در حالی که قرار بود حکم متهم به زودی 
اجرا شود، مادر پدرام به عنوان اولیای دم، با مراجعه به شعبه 
اجرای احکام دادسرای امور جنایی، بدون هیچ قید و شرطی 

از قصاص قاتل فرزندش گذشت.

شوخی مرگبار پسر 12 ساله 
با دخترعموی نوجوان

زنم را از چنگم درآورد؛

قاتل، بدون شرط مادر مقتول 
بخشیده شد

حوادث

زن آرايشگر با همدستی مدير کمپ ترک اعتیاد، شوهرش را ربود؛

طالق با نقشه قبلی!

سال ها قبل پدر و مادرم از يکديگر جدا شدند و حضانت من به مادرم داده شد. او همیشه نگرانم بود؛ اما سوءظن بي موردش 
عذابم مي داد.آن روزها بیش از همیشه احساس تنهايي مي کردم و دنبال دوستي بودم تا براي او درددل کنم. اين وضعیت 

ادامه داشت تا اينکه از طريق يکي از دوستانم، با پسري به نام فرشاد آشنا شدم.

  آن روزها تلخ ترين 
روزهاي عمرم بود. 

چند مرتبه به اجبار 
به باغ پدري فرشاد 
رفتم؛ اما باالخره از 
خودم و زندگي ام 

 سیر شدم و
مي خواستم 

خودکشي کنم

حصر وراثت
5/424  خانم زهرا سلطانیان تلک آبادی  به  شناسنامه شماره 642  به شرح 
دادخواست به کالسه 89/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســینعلی غالمی آهنگران به 
شناسنامه شماره 3 در تاریخ 1394/11/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی 
 زهرا ســلطانیان تلک آبادی) همســر( 2- مهدی غالمی آهنگران )پســر(
  3- داود غالمــی آهنگــران ) پســر( 4- محمــد غالمی آهنگران )پســر(

 5- علیرضا غالمی آهنگران ) پســر( 6- ســمیه غالمی آهنگران )دختر( 
7- ثریا غالمی آهنگران ) دختر( 8- صدیقه غالمی آهنگران) مادر(.  اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. 
م الف: 166 شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف نایین) 153 کلمه، 2 کادر(  

تبصره 3 ذیل ماده 120
5/423 شــماره صادره: 1395/43/261555 نظر به اینکــه خانم افتخار 
الســادات میردامادی اعالم نموده که ســند مالکیت پــالک 5328 فرعی 
از 28 اصلی واقــع در بخش 14 ثبــت اصفهان متعلق به مــورث او خانم 
مظفر خانم عالقه مندان نزد آقای حمیدرضا میردامادی می باشــد چون 
اخطاریه به نامبرده شده و سند را تسلیم ننموده مراتب به دستور تبصره 
 3 ذیل مــاده  120 آیین نامه قانون ثبت آگهی می شــود که دارنده ســند 
مالکیــت مذکــور از تاریــخ انتشــار آگهــی ظــرف مــدت 10 روز 
ســند را تســلیم نمایــد و یــا اینکــه مجــوز قانونــی نگهداشــتن آن 
را ظــرف مدت مرقــوم به ثبــت منطقه غرب اصفهــان اعــالم نماید. در 
صورت انقضــا مدت و عــدم وصــول اعتــراض موجه ســند مالکیت 
 وارث درخواســت کننــده طبــق مقــررات صــادر خواهــد شــد.  
 م الــف: 15546 اداره ثبــت اســناد و امــالک غــرب اســتان اصفهــان

 )133 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/430 شــماره صادره: 1395/43/262122 نظر به اینکه سند مالکیت 8 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره 230 فرعی از 40 اصلی 
واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 43817 در صفحه 127 دفتر امالک جلد 
377 به نام مجتبی میر عمادی تحت شماره چاپی مسلسل 357880/3 ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده است نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 25010990 مورخ 1395/05/26 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 18236 مورخ 1395/05/02 به گواهی 
دفترخانه 106 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 

تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 15654 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )232 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/431 شــماره صادره: 1395/43/262120 نظر به اینکه سند مالکیت 8 
حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره 230 فرعی از 40 اصلی 
واقع در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 43820 در صفحه 136 دفتر امالک جلد 
377 به نام اصغر میر عمادی تحت شماره چاپی مسلسل 357878/3 ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده است نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 25010990 مورخ 1395/05/26 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 18236 مورخ 1395/05/02 به گواهی 
دفترخانه 106 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 15655 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )231 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/433 شماره صادره: 1395/43/262124 نظر به اینکه سند مالکیت 8 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره 230 فرعی از 40 اصلی واقع 
در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 43819 در صفحه 133 دفتر امالک جلد 377 
به نام عبدالحسین میر عمادی تحت شماره چاپی مسلسل 357877/3 ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده است نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 25010990 مورخ 1395/05/26 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 18236 مورخ 1395/05/02 به گواهی 
دفترخانه 106 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 

اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 15650 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )232 کلمه، 
3 کادر(

فقدان سند مالکیت
5/432 شماره صادره: 1395/43/262116 نظر به اینکه سند مالکیت 4 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی شماره 230 فرعی از 40 اصلی واقع 
در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 43821 در صفحه 139 دفتر امالک جلد 377 
به نام فروغ السادات میرعمادی تحت شماره چاپی مسلسل 357881/3 ثبت 
و صادر و تسلیم گردیده است نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده 25010990 مورخ 1395/05/26 به انضمام دو برگ استشــهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 18240 مورخ 1395/05/02 به گواهی 
دفترخانه 106 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت 
جابجایی مفقود گردیده است و درخواســت صدور المثنای سند مالکیت 
ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد 
بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 15656 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )232 کلمه، 

3 کادر(
فقدان سند مالکیت

5/437 شــماره صادره: 1395/43/261287 نظر به اینکــه خانم فاطمه 
ابودردا  با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره: 95/05/24-25010749 
دفترخانه 71 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت 10 حبه مشاع از 72  
حبه ششدانگ پالک شماره 937 فرعی از 12 اصلی  واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که در ذیل ثبت 43332 صفحه 478 دفتر 374 امالک تحت شماره 
چاپی 086602 صادر و تســلیم گردیده  و اظهار داشــته که سند مالکیت 
مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت 
المثنی نموده است لذا دفترچه سند مالکیت مذکور از درجه اعتباط ساقط 
و مقتضی است چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله 
به آن دفتر خانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال 
مقررات به این اداره ارســال نمائید. انجام هر نوع معامله با سند مالکیت 
المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشد. لذا مراتب به استناد تبصره 
یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت 
به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی 

نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 15644 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان )263 کلمه، 
3 کادر(

اخطاریه
5/438  بدین وســیله به آقای فرامــرز امینی فرزند محمد هادی  شــغل 
 آزاد به نشــانی مجهول المکان اخطار می گردد ظــرف مدت 10 روز پس

 از وصول اخطاریه جهت اجرای حکم طالق صادره از شعبه اول دادگاه به 
شماره بایگانی 940962-1395/2/22 به دفتر طالق 8 خوانسار واقع در 
میدان امام پاساژ مانی طبقه 3 واحد 9 مراجعه نمایید. م الف: 158 سردفتر 

طالق 8 خوانسار )64 کلمه، 1 کادر(
اخطار اجرایی

5/335 شماره: 941624 به موجب رای شماره 322 تاریخ 95/2/21 حوزه 
9 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه سیمین عذار حسنی بوگر فرزند حشمت ا... به نشانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
نه صد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه 
و خسارت تاخیر تادیه از 94/11/3 تا زمان اجرای حکم در حق محکوم له 
محمد نجیمی فرزند قاسم به نشانی اصفهان بازار بزرگ روبروی مسجد 
ذوالفقار فروشــگاه محمد نجیمی و همچنین نیم عشــر حق اجرا در حق 
اجرای احکام شورای حل اختالف. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یــا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:14573 شــعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان)197 کلمه، 2 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

5/415 شــماره صادره : 1395/43/260717 نظر بــه اینکه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شــماره 1096 فرعی از 13/90/1  واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان کــه طبق رای قانون تعییــن تکلیف اراضی فاقد ســند ثبت غرب 
اصفهان  به نام محمود کفعمی فرزند علی مفروز و در جریان ثبت اســت 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در روز شنبه مورخ 95/06/20 ســاعت 9 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمــد، لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ســاعت مقــرر در این آگهی در محــل حضور یابند و 
 اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 

 1395/05/28
 م الــف: 15428 رئیــس منطقــه ثبت اســناد و امــالک غــرب اصفهان

)151 کلمه، 2 کادر(

فريب فرشاد را خوردم؛

فیلم سیـاه
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گوناگون

خواندنی

خانه داریآشپزی

مواد اولیه برای تهیه همبرگر شــکم پر 
دوبل :گوشت چرخ کرده 300گرم،پنیر 
فرنگــی   50گرم،گوجــه  مــوزارال 
2عدد،کاهو به مقــدار دلخواه،مخلوط 
جعفــری وپیاز خرد شــده بــه مقدار 
دلخواه،پیــاز  1عدد،نمــک و فلفل به 
مقدار الزم،نــان همبرگر 1عــدد،آرد 

سوخاری کمی
 طرز تهیه همبرگر شکم پر دوبل:گوشت چرخ کرده را با یک عدد پیاز رنده شده و نمک و فلفل 
مخلوط کنید و خوب ورز دهید سپس با کمی آرد سوخاری آغشته کنید تا گوشت نچسبد بعد 
آن را برای یک ساعت در یخچال بگذارید تا خودش را بگیرد. پس از یک ساعت نصف گوشت 
چرخ کرده را پهن کنید و روی آن پنیر ، گوجه ، ســبزی و کاهو بگذارید. گوشــت آماده را به 
اندازه یک همبرگر پهن کنید حاال نصف دیگر گوشت را که جدا کرده اید اندازه گوشت زیرین 

روی آن بگذارید و با کمی آب ولرم دور گوشت را ببندید تا مواد داخل آن بیرون نریزد.
همبرگرتان را در کمی روغن ســرخ کنید یا روی کباب پز،کبابی اش کنیــد. آن را درون نان 

همبرگر بگذارید و با سس مورد عالقه تان همبرگر دوبل را نوش جان کنید.
نکته:

به منظور پخت گوشــت چرخ کرده، قبل از انجماد زدایی بهتر اســت گوشــت یخ زده را به 
طور مســتقیم داخل قابلمه و روی شــعله مالیم قرار دهید تا به آرامی انجماد زدایی انجام و 
درعین حال خونابه احتمالی آن نیز وارد غذا شــود و ارزش غذایی و طعم غذا نیز بهتر شــود. 
ولی اگر بخواهیم از گوشت چرخ کرده در فرموالسیون غذاهای دیگر استفاده کنیم حتما باید 

انجمادزدایی داخل یخچال انجام شود و خونابه نیز به غذا برگردانده شود.

کتاب »آســمان فکه« مجموعه خاطرات »سید حســین تاج زاده« 
آزاده هشت سال دفاع مقدس از حضور در جبهه تا تنگنای زندگی در 

اسارت و بازگشت به میهن اسالمی است.
طی8 سال دفاع مقدس، 45 هزار رزمنده به اســارت ارتش تجاوزگر 
عراق درآمدند؛ ولی فقط 40هزارتن از آنها به میهن بازگشتند. شماری 
از این افراد، به علت همکاری نکردن ارتش عراق با صلیب سرخ و عدم 
اعالم آمار دقیق اســرای ایرانی، مفقوداالثر شــدند و شمار دیگری از 
این اسرا هم، زیر شــکنجه  های وحشیانه و ددمنشــانه ارتش عراق و 
یا به علت عدم رسیدگی پزشکی و بهداشــتی در زمان مجروحیت به 

شهادت رسیدند.
کتاب حاضر که به قلم آزاده  جنگ تحمیلی »ســید حسین تاج زاده« 
تحریر شــده ، خاطرات این رزمنــده  آزاده  را از لحظه  آماده شــدن 
نیروهای اسالم برای شــرکت در عملیات، طی طریق در میان بارش 

خمپاره های دشمن و زخمی شدن و اسارت، تا بازگشت پیروزمندانه 
به ایران اسالمی بیان می کند.

این آزاده بسیجی خاطرات خود را از شبانگاه هجدهم بهمن ماه 13۶1 
در منطقه عملیاتی فکه آغاز می نمایــد و ماوقع حضور در عملیاتی را 
که منجر به دستگیری و اسارت او توسط نیروهای عراقی شده روایت 
می کند و پس از بازگویی نحوه اســارتش، به شــرح حوادث و وقایع 
دوران هشت ساله اسارت در اســارتگاه های رژیم بعث عراق که خود 

ناظر آن بوده، پرداخته است.
نحوه بازرســی و تفتیش آسایشــگاه ها، حضور اعضای صلیب سرخ، 
آزادی استفاده از قلم و کاغذ، نحوه اجرای فعالیت های فرهنگی اسرا، 
قرار دادن تلویزیون در آسایشگاه ها برای تخریب روحیه، کالس های 
آموزشــی و مذهبی، برگزاری تئاتر کمــدی و… از دیگر موضوعات و 

وقایع مورد اشاره در این کتاب است.

 با خشــک کردن صحیــح انجیر
  مــی توانیــد مــواد مغــذی و 
شــیرینی اش را تا مــاه ها حفظ 

کنید. 
انجیر جایگزین خوبی برای قندی 
 اســت که همــراه چــای خورده

 می شود. 
ذخیره و نگهداری انجیر 

خشک
-انجیرخشک را در ظرفی در بســته قرار دهید که هوا  در آن جریان نیابد، همچنین 

می توانید آنها را بسته بندی و در فریزر نگهداری کنید.
-اگر انجیر خشک به موقع و درســت انبار و ذخیره شــود تقریبا 18 تا 24 ماه قابل 

نگهداری است.
روش های دیگر خشک کردن انجیر

در کارخانه ها معموال از مواد خشــک کننده اســتفاده می کنند تــا آب میوه یا آب 
خوراکی ها را بگیرند. برای خشک کردن انجیر شیرین قبل از اینکه انجیر را خشک 
کنید 1 فنجان شــکر را در 3 فنجان آب حل کنید و بگذارید بجوشد و به قوام بیاید. 
انجیرها را به ّآب شــکر اضافه کنید و اجازه دهید 10 دقیقه آهسته بجوشد، سپس 

آنها را از آب خارج کرده و به روش آفتاب یا با فر یا آون خشک کنید.
چند گرم انجیر تازه چقدر انجیر خشک می دهد؟

مد نظر داشــته باشــید که از هر 1300 گرم انجیر  تازه تقریبا برابر 400 گرم انجیر 
خشک حاصل می شود.

نکات ونحوه صحیح خشک کردن انجیر در منزل)2(همبرگر شکم پر دوبل

آسمان فکه

مسجد ادریس در شهر ســیاتل در ایالت واشنگتن به مدت 15 
سال است که جشن کباب را با دعوت از همسایگان غیرمسلمان 
برای قدردانــی از حمایت آنها از مســلمانان و مســجد برگزار 

می کند.
برای صدها شرکت کننده و رییس پلیس سیاتل در این مراسم، 
جو سیاسی اسالم هراسی و تهدیدات علیه مسلمانان در آمریکا 

دلیل حضور و نشان دادن حمایت خود از مسلمانان بوده است.
هاشــم فرج ا... ، متصدی هیئت امنای مسجد و سخنگوی مرکز 
اســالمی واشــنگتن گفت: برخی با شــرکت در این مراسم به 

تبلیغات منفی رسانه ها پاسخ می دهند.
جشن ساالنه کباب به دنبال حمایت غیرمســلمانان از مسجد 
ادریس در پی تهدید تروریستی این مســجد پس از حادثه 11 

سپتامبر آغاز شد.
غیرمســلمانان پــس از تهدید مســجد با اهدای دســته گل و 
کارت پستال به مســلمانان و نگهبانی داوطلبانه به مدت دو ماه 
در اطراف آن از مســلمانان حمایت کردند و مســئوالن مسجد 
از آن تاریــخ تصمیم گرفتند هر ســال با دعوت از همســایگان 
 غیرمســلمان و پذیرایــی از آنها با کبــاب، قدردانــی خود را 

نشان دهند.
دو ماه پیش نیز مرد 3۷ ســاله ای که تهدیدهایی علیه مســجد 
ادریس شهر سیاتل در شــبکه های اجتماعی منتشر کرده بود، 
دستگیر شد.وی گفته بود اسلحه و مهمات خریداری کرده است 

تا این مسجد را تخریب کند.

 بانک امیلیانــو در ایتالیــا پنیرهای مختلفــی را در خزانه خود
نگه می دارد و هیچ پول نقدی در این بانک پیدا نمی شود.

 بانک امیلیانو یــک بانک پنیری به حســاب می آیــد چرا که 
پنیرهای مختلفــی در خزانه ایــن بانک پیدا می شــود که هر 
 جایی نمی توان آنهــا را یافت. مردم پنیرهای خــود را به بانک 

می سپارند تا به نحو احسن از آنها نگهداری شود.
درون خزانه بانک مملو ازپنیرهای مختلف است که باید در این 
منطقه برای کهنه و خوشمزه ترشــدن از آنها استفاده کرد. این 
پنیرها نزدیک به 200 میلیــون دالر ارزش دارند به همین علت 

بانک نیز تدابیر امنیتی شدیدی روی آنها نصب کرده است.
این بانــک در نظــر دارد تا با اســتفاده از این پنیرهــا وام های 
 مختلفی نیز به مردم بدهد. در این بانک به نســبت قدمت پنیر 
وام های گوناگونی به افراد نیازمند داده می شــود البته پنیر در 

مدت باز پرداخت، نزد بانک نگهداری می شود.

هتل آربز روی خط مرزی دو کشور سوییس و فرانسه با سرنوشت عجیب 
خود امروز به یکی از جاذبه های گردشــگری تبدیل شده که به مسافران 
امکان می دهد شــب را در اتاق هایی بگذرانند که نیمــی از آن در خاک 

فرانسه و نیم دیگر در خاک سوییس است.
 این هتل در شــهر مرزی کیور بین این دو کشور اروپایی، در سال 18۶2 
قبل از تقسیم منطقه میان دو کشــور، محلی تجاری بود تا اینکه پس از 
جنگ جهانی دوم به محل ســکونت پناهندگان و رزمندگان فرانسوی 
تبدیل شد و پس از آن هم »جولیوس جین اربیزی« در سال 1921 آن را 

خرید و به هتل تبدیل کرد.
اکنون مســافران هتل با تردد از اتاق ها و قسمت های مختلف لحظه ای 
در ســوییس و لحظه ای در فرانسه هســتند.هنگام حضور در رستوران 
هتل، مسافران در قسمت فرانسه می نشینند و گارسون ها غذای آنها را از 
بخش سوییس سرو می کنند یا این امکان وجود دارد که  شما دور میزی 
بنشینید که یک طرف آن در سوییس و طرف دیگر آن در فرانسه باشد  و 
درحالی که در خاک فرانسه نشسته اید، غذای خود را از بشقابی بردارید 
که در خاک ســوییس قراردارد! این هتل دو آدرس فرانسوی و سوییسی 

دارد و پیش از مرز بندی دو کشور ساخته شده است.

چین: 
مدل موی چینی ها، بر اســاس ســن و وضعیت تاهل 
آنها، متفاوت بود و دلیل اینکه آنها همیشــه موهایی 
بلند داشــتند، این بود که آنها کوتاه کــردن موهای 
 خود را بی احترامی به پدر و مادرشــان می دانســتند؛ 
چرا که به عقیده آنها، موی خود را از آنها به ارث گرفته 
بودند. دختران جوان و خانم هایی کــه ازدواج نکرده 
بودند، موهــای بلند خود را می بافتنــد، اما خانم های 
متاهل، موهای بافته شده خود را باالی سرشان جمع 
می کردند و تکــه ای از موی خود را فــر می کردند و 
آویزان می گذاشتند تا نشان دهند که به تازگی ازدواج 
 ،Manchu کرده اند. رژیــم حاکم آن زمان به نــام
مردان را مجبور کرده بود تا قســمت جلویی موهای 
خود را از ته بتراشند و بقیه موهای خود را ببافند و یا با 
پارچه  ابریشمی مشکی، ببندند. این مدل موی آنها تا 
مدت ها در بین آنها رواج داشت تا آخرین امپراطوری 

آنها در سال  1922 ، این سنت را تغییر داد.
ژاپن:

مدل موی زنان در ژاپن، با چینی ها کمی متفاوت بود. 
در قرن هفتم، اشــراف زادگان چینی، موهای خود را 
به شکل داسی شکل و دم اســبی می بستند؛ نام این 
مدل Kepatsu بود. در سال 1345، مدل موی آنها 
تغییر کرد؛ به طوری که موهای خود را بلند می کردند 
و باز می گذاشتند تا زیبایی خود را به نمایش بگذارند. 
در دوران Edo، ) 1۶03 تــا 18۶3 ( مــدل موهای 
مختلف و جدید بین زنان رواج پیدا کرد و با اســتفاده 
از روبان، گل، شانه سر، ســنجاق و ...، موهای خود را 
تزئین می کردند. تا صد ســال بعد نیز مردم این مدل 
موها را داشتند با این تغییر که شــانه سرهای بزرگ 
تری باالی ســر خود داشــتند و در طرفین سر خود، 
روبان و ســنجاق های مختلف می بســتند؛ این گونه 
وسایل برای سر بسیار سنگین بودند. مردهای ژاپنی، 
مدل موهایی مشــابه با چینی ها داشتند، یعنی اینکه 
قسمت جلویی موی خود را از ته می تراشیدند و بقیه 
 موی خود را دم اسبی می بستند و یا اینکه مدل موی 
Wrester داشتند، در این مدل نیز موهای قسمت 
جلوی سر خود را از ته می تراشــیدند اما بقیه موهای 

خود را به پشت سرشان سنجاق می کردند.

تاریخچه مدل مو در 
کشورهای مختلف)2(

برگزاری جشن کباب 
در یکی از مساجد آمریکا!

بانک عجیب و غریب در ایتالیا 

هتلی در دو کشور 

شرکت عمران شهر جدید مجلسی در نظر دارد اجرای محوطه سازی سایت مسکن مهر شهر جدید مجلسی )قطعه شماره سه( به صورت 
۷0 درصد تهاتر با زمین یا واحد ساخته شده، با اطالعات مشروحه زیر را به شرکت های پیمانکاری تشخیص صالحیت شده واگذار نماید.

- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: دارا بودن حداقل پایه 5 در رشــته ابنیه و با راه و باند و دریافت اسناد ظرف مدت هفت روز از 
نشر آگهی

- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: مورخ 95/۶/8 دبیرخانه شرکت عمران مجلسی
- نشانی کارفرما: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار ارم شرکت عمران مجلسی

تلفن: 524۷2۷33-031  دورنگار: 524۷2214-031 صندوق پستی: 8۶31۶-111۷8 
www.majlessi-ntoir-gov.ir :سایت اینترنتی

کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

)آگهی تجدید مناقصه(

شرکت عمران شهر جدید مجلسی
م الف:4293

مبلغ ضمانتنامهبرآورد اولیه )ریال(عنوان پروژه
شرکت در مناقصه

مدت زمان قرارداد

اجرای محوطه سازی سایت مسکن 
مهرشهر جدید مجلسی

)قطعه شماره سه(

۷/242/850/000
بر اساس فهرست بهای ابنیه

و تاسیسات 95
9 ماه3۷0/000/000 ریال

نوبت دوم

کودک

چشمان کودک شما 
در خطر است)2(

چشم یکی از اعضای بدن اســت که مهم ترین کارکرد را 
در شناسایی و کشــف دنیای اطراف انسان ها دارد. رشد 
بینایی در لحظه تولد کامل نیســت و این روند تا حدود 

2سالگی ادامه می یابد. 
همچنین مشکالت بینایی در میان کودکان بسیار شایع 
است اما با وجود این شاید کمتر مورد توجه قرار گیرند. با 
اینکه برخی مشکالت چشمی را می توان با تجویز عینک 
حل کرد، برخی دیگر به توجه و مراقبت های پزشــکی 
بیشتری نیاز دارند و هر چه زودتر متوجه عالئم آن شوید 

بهتر است.
  سفیدی قرنیه چشم

وجود تیرگی مایل به سفید روی قرنیه می تواند نشان از 
جراحت قرنیه ای باشد که ناشــی از عفونت یا ضربه بوده 
یا به خاطر ســایر مشکالت ارثی چشــم رخ داده است. 
این نوع مشکالت ممکن است در کودکان یا نونهاالن با 

تیرگی دید نسبت به اشیا در فاصله دور مرتبط باشد.
بینایی اش مختل شده است؟

شاید کســانی را که پوســت، مو و مژه های سفید رنگ 
دارند دیده باشید. ســفیدی پوست و مو و جنبش حدقه 
چشم می تواند نشانه آلبینیسم باشد؛ نوعی بیماری که 
به خاطر نبود رنگدانه هایی رخ می دهد که مسئول رنگ 
پوست، مو و چشم هستند. چنین کودکانی دچار مشکل 

نورهراسی و اختالل در بینایی هستند.
چشمان نامتقارن

این بیماری نشان دهنده عدم برابری اندازه تخم چشم ها 
یا تفاوت در وضعیت پلک چشــم است. در واقع افتادگی 
پلک باالیی ممکن است مادرزادی بوده باشد یا به خاطر 
آسیب چشــمی رخ دهد. این مشــکل را می توان با یک 
جراحی مختصر برطرف کرد و اگر درمان نشــود ممکن 
اســت به عود کردن و پیشرفت مشــکالت انکساری یا 

تنبلی چشم بینجامد.
چشم هایش بیش از اندازه حساس شده است!

آبریزش چشــم و نورهراســی با تیرگی بخش مرکزی 
چشــم یا با تغییر رنگ مایل به آبی کره چشــم مرتبط 
 بوده و میزان پیشــرفت بیماری آب ســیاه مادرزادی را

 نشــان می دهد. اگر این بیماری خیلی زود درمان شود، 
می تواند از نابینایی دائمی به خاطر آسیب به عصب های 

چشم پیشگیری کند.
مردمک چشم هایش می لرزد

کودکان مبتال به لوچی یا لرزش تخم چشم یا آنهایی که 
تمایل دارند سرشــان را به یک طرف نگه دارند، احتماال 
در حرکت دادن چشمانشان مشــکل دارند. این مسئله 
می تواند نشــانگر یک مشکل چشــمی یا مغزی باشد. 
چپ چشمی در اغلب مواقع نشــان دهنده بیماری هایی 
مثل آب مروارید، مشکالت انکســار نور، تنبلی چشم و... 

است.

راز موفقیت مــردان بزرگ و ســرکامیابی آنها درگروی 
 تربیت ها، فعالیت ها، کوشــش ها و اجــرای برنامه های 

ویژه ای است که به آنها  در زیر اشاره می شود.
بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی

-قاطعیت و تصمیم
ما در صورتی از تمام مواهب طبیعی و از هوش، ذکاوت و 
منابع تحت االرضی برخوردار می شــویم که از یک اراده 
مغلوب نشدنی بهره مند باشیم؛ زیرا انسان در پرتوی اراده 
آهنین می تواند از آنها بهره کافی بگیرد. اعتماد به نفس 
جز این نیست که انســان به رهبری عقل و خرد در پرتو 
ی قدرت اراده و با یک تصمیــم قاطع، کار را تعقیب کند 
و خود را بر انجام آن عمل توانا و قادر بشمرد و از تلقینات 
سســت کننده اراده جدا بپرهیزد. جهانگردان و مردان 
 مثبت و پایه گذاران علــوم و صنایع کســانی بودند که
 بــه  واژه هــای » نمــی شــود« و » نمــی توانیــم  «

 نمی نگریســتند. مرد منفی باف و ضعیف االراده نه تنها 
نمی تواند از موقعیت هــای مفید اســتفاده کند، بلکه 

همیشــه مزاحم دیگران بوده و نیروی باطنی خود را در 
جلوگیری از کار و پیشرفت و ایجاد مانع به کار می برد.

یکی از عوامل تشــدید و تقویت اراده، عشــق و شوق به 
کار و هدف است. نخست انســان باید بکوشد تا به هدف 
اشتیاق پیدا کند و در خواب و بیداری جز صورت و رویای 
هدف چیزی نبیند؛ به طوری که فکــر او بدون توجه به 
سوی مقصد کشیده شود. اهرام مصر، کاخ کسری، ابنیه 
 باشــکوه و کتاب های ده یا صد جلدی از آثار اراده های 
مغلوب نشــدنی اســت. اشــخاص بی اراده مانند کاهی 
هســتند که  برشــط عظیمی قرارگرفته و کوچک ترین 
اراده ای از خود ندارند، ولی مردان مصمم بسان شناوران 
ماهری هستند که در پرتوی اراده و فعالیت بدنی، به هر 

سو بخواهند آب را می شکافند و می روند.
ناپلئون می گفت کلمه نمی شود باید از قاموس زندگی و 
از لغت محو گردد. امروزه بسیاری از بیماری ها را از طریق 
تقویت اراده و تصمیم معالجه می کنند و حل بسیاری از 

مشکالت در پرتوی قدرت اراده گشوده می شود.

-آشنایی به اوضاع زمانه
باید قبل از هــرکار اوضاع زمــان و مقتضیــات روزگار 
را به دقت بررســی کرد، ســپس مطابق شــرایط زمان 
نقشــه ریخت زیرا با نادیده گرفتن این شــرط بسیاری 
از رنج ها و کارها به ثمر نمی رســد امام صــادق )ع(  در 
این زمینه فرمود: کســی کــه به اوضاع زمــان و روزگار 
 خود آشــنا باشــد، هرگز مورد هجوم امور ناگهانی واقع 

نمی شود.
این ســخن یک جهــان ارزش دارد و اگر مســلمانان یا 
ملل عقب مانده جهان در سیاســت و کشورداری به این 
 اصل حیاتــی توجه می کردند، هرگــز مغلوب ملل فاتح 
نمی گشتند. بیشتر خیره سری ها و بدبختی ها به علت 
غفلت از اوضاع و تغییرات شــگرف و عمیقی اســت که 
در ملل فاتح به وجود می آید و ملــت های ضعیف از آن 

غافلند.
 )برگرفتــه از کتاب رمــز پیــروزی مردان بــزرگ اثر

آیت ا... سبحانی(

رمز موفقیت مردان بزرگ )24(    موفقیت

عکس نوشت

روستایی استثنایی در استان گوئیژوی چین اســت که داخل غاری در دل 
کوه قرار دارد.این روستا در ارتفاع 1800 متری از سطح دریا واقع شده و تنها 
با یک ساعت کوهنوردی قابل دسترســی است و به همین دلیل ساکنان آن 

زندگی دشواری را می گذرانند.

روستایی که درون یک غار قرار دارد

33
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امام صادق )علیه السالم(: 
خداوند متعال فرموده  است بنده من با چيزي محبوب تر از 

انجام واجبات به من دوستي نكند .
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