
سومین همایش بزرگ مطبوعات محلی استان های سراســر کشور با حضور بیش از 350 
مدیر و سردبیر رسانه های مختلف در استان های کشــور و مسئوالن کشوری و استانی در 

اصفهان برگزار شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، امروزه رسانه های محلی سپر دفاعی 
کشور در برابر تهاجمات فرهنگی و تبلور عینی وحدت ملی در بین اقوام، مناطق و نواحی 
مختلف کشور و منطقه هستند، دفاع رسانه های محلی از مرزهای فرهنگی و هویتی کشور 
چندالیه است و این رسانه ها نقش مدافع فرهنگی و نیروهای پیشروی نظام را بازی می کنند 
و  هرچه از مرکز به سوی پیرامون می رویم باید بر نقش و آثار فرامرزی و خارجی رسانه های 
محلی افزوده شود. رســانه های محلی نقش مهمی در حفظ و تقویت هویت بومی مناطق 
مختلف کشور دارند که عدم توجه به آنها می تواند این مهم را خدشه دار کند، رسانه های محلی 
می توانند مذاهب، قومیت ها، اقلیت ها و فرهنگ هایی را که در اســتان های مختلف کشور 

وجود دارند، به صورتی کلی و در سطح کشور معرفی کنند و باعث شناخت بهتر آنها شوند.
به همین دلیل و با توجه به اهمیت، نقش و جایگاه مطبوعات محلی، روابط عمومی شهرداری 
اصفهان با همکاری اتحادیه مطبوعات محلی اســتان های سراسر کشور اقدام به برگزاری 
سومین همایش مطبوعات و رسانه های محلی استان های کشور با عنوان »به تیراژ وطن« 
کرد. در این همایش یک روزه که بیش از 350 مدیر و سردبیر رسانه های محلی از سراسر 
کشور در آن حضور داشتند، بیانیه مهم حمایت از کاالی ایرانی به پیشنهاد روابط عمومی 
شهرداری اصفهان قرائت شد و به امضای اعضای اتحادیه و میهمانان شرکت کننده در این 

همایش رسید.
همایش بزرگ اتحادیه مطبوعات محلی استان های سراسر کشور با حضور مسئوالن و مدیران 
کشوری و اســتانی همچون آیت ا... طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان، حمیدرضا فوالدگر 
نماینده مردم اصفهان در مجلس، مرتضی طالیی عضو شورای اسالمی شهر تهران، عادل 
مزاری رییس دبیرخانه کمیسیون فرهنگي و اجتماعي کالن شهرهای کشور، سعید الفتی 
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور ایثارگران، ایرج گلشنی مدیر خانه فرهنگ ایثار 
و مقاومت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، رضا امینی رییس شورای اسالمی شهر اصفهان، 

مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان و ... برگزار شد. 
قلم، نعمت و امانتی از سوی خداوند است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان طی سخنانی در این همایش اظهار کرد: 
وظیفه اهالی مطبوعات در واقع روایتگری است. در مباحث فقهی و دینی یکی از مشکالت 

مراجع تقلید با روایات و راویان آن است، یعنی ایشان باید بتوانند به خبرنگار و راوی هر روایت 
که از معصوم )ع( نقل شده اعتماد داشته باشند.

آیت ا... سیدیوسف طباطبایی نژاد ادامه داد: خبرنگار باید عادل، متدین، بی غرض و بی آالیش 
بوده و تنها هدفش خدمت رسانی به جامعه اسالمی باشد و اخبار را به درستی تحویل دهد.

وی با تاکید بر اینکه هر خبری نباید در جامعه منتشر شود، گفت: اخباری باید در جامعه نشر 
یابد که حتی در صورت صحت، فضای کشور و ذهن مردم را متشنج نکند چرا که این امر به 
ضرر مملکت و منافع آن تمام می شود. امام جمعه اصفهان با اشاره به اینکه پرهیز از انتشار 
بدی ها به طور صریح در قرآن ذکر شده است، ادامه داد: خبرنگاران نباید به دنبال ظن و گمان 

بروند بلکه باید اخبارشان صد در صد اثبات شده و مستند و گفتنش حق باشد.
وی در ادامه قلم را یکی از توفیقات خداوند به انســان دانســت و عنوان کــرد: قلم یکی از 
نعمت های خداست که به آن قسم خورده است، حال این توفیق برای خبرنگاران به دست 
 آمده و آنها هم باید قدر این نعمت را بدانند و قلم را یک امانت از سوی خداوند تلقی کنند و

 بر خالف منافع جامعه، کشور و اسالم قلم فرسایی نکنند.
تقویت مطبوعات مویرگی و محلی، گامی در راستای رفع نیازهای مردم

حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی نیز در این همایش با 
بیان اینکه با تقویت شبکه مویرگی رسانه های محلی کشور می توان رسالتی را که بر عهده 
جامعه خبری و مطبوعات اســت محقق کرد، گفت: مطبوعات مویرگی در سراسر کشور 

می تواند به طور کامل رسانه ها و مطبوعات ایران را مردمی کند.
وی با بیان اینکه باید در راستای تقویت مطبوعات محلی اقدام شود، اضافه کرد: خبر باید از  
هرگونه جانب داری گروهی و حزبی مصون باشد تا موجب افزایش آگاهی های مردم شود.

فوالدگر گفت: نشریات مجازی به سرعت در حال جایگزینی مطبوعات هستند اما مطبوعات 
و روزنامه های محلی باید با تقویت محتوا سعی در حفظ جایگاه خود داشته باشند.

تقویت مطبوعات محلی کشور در دستور وزارت ارشاد
سعید الفتی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور ایثارگران نیز در ادامه این همایش 
با بیان اینکه وظیفه رسانه ها باال بردن فهم و شعور مردم است، اظهار کرد: رسانه های محلی 
نقشی خاص در باال بردن شعور سیاســی و اجتماعی جامعه در عین گمنامی  دارند. وی بر 
تقویت مطبوعات محلی و دور افتاده کشور تاکید کرد و ادامه داد: بسیاری از مشکالت این 
حوزه از رسانه ها در شأن مطبوعات کشور نیست اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سعی 
می کند این مشــکالت را برطرف و یارانه مطبوعاتی را به خوبی به دست اهالی مطبوعات 

واقعی برساند. 
ایجاد همدلی و وفاق میان رسانه های محلی سراسر کشور 

غالمحسین عطایی رییس هیئت مدیره اتحادیه مطبوعات محلی کشور به عنوان یکی دیگر 
از سخنرانان این همایش اظهار کرد: اتحادیه مطبوعات محلی استان های کشور اتحادیه ای 
است که بیش از سه سال از تشکیل آن نمی گذرد و با تمام کمبودها و دشواری ها توانسته 
کارهای بزرگی انجام دهد، به عنوان نمونه ایجاد همدلی و انسجام در مطبوعات محلی سراسر 
کشور سبب ارتقای سطح مطبوعات محلی و برطرف شدن مشکالت این بخش از رسانه های 
کشور شده است. وی در ادامه با تبیین اهداف این اتحادیه، تصریح کرد: در مقام اول می توانیم 
با نگاهی صنفی به تمام امکانات و شرایطی دست یابیم که فعال از آنها محروم هستیم، برای 
مثال می توان بحث یارانه ها و آگهی ها را در نظر داشــت. طبق قانون، 70 درصد از آگهی ها 
در استان ها باید به مطبوعات محلی داده شود که متاسفانه در حال حاضر در هیچ استانی 
این اتفاق نمی افتد، در دولت تدبیر و امید اتفاقات خوبی در بحث مطبوعات و رسانه ها افتاد 
که برای مثال می توان به رتبه بندی رسانه ها اشــاره کرد اما باز هم در این بین جایی برای 

مطبوعات محلی وجود ندارد و هیچ توجهی به این رسانه ها نشده است.
همایش مطبوعات محلی؛ فرصتی برای تبادل اندیشه ها

رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان هم در ادامه این همایش گفت: همایش اتحادیه 
مطبوعات محلی کشــور بهانه ای برای ارتقای سطح کیفی مطبوعات و فرصت خوبی برای 

تبادل تجربه ها و اندیشه هاست.
 رضا امینی ضمن ابراز خرسندی از میزبانی 350  مدیر و سردبیر مطبوعات محلی سراسر 
استان های کشور به همت شهرداری اصفهان اظهار کرد: این نشست ها و همایش ها باعث 

همفکری و تبادل تجربیات و به دنبال آن ارتقایکیفی مطبوعات خواهد شد.
رسانه های محلي، صدای رسای مردم شهرها و روستاهای کشور هستند

مهدی جمالی نژاد شهردار اصفهان نیز در ســومین همایش مطبوعات محلی استان  های 

سراسر کشور، دانش محوری در راستای رسیدن به توسعه را در قالب 4 سرفصل تدوین کرد 
و گفت: توسعه دانایی، ایجاد دانایی، انتشار دانایی و مصرف دانایی 4 سرفصلی هستند که 
بر اساس آنها راه رسیدن به توسعه هموارتر می شود. وی همچنین با اشاره به نقش اثرگذار 
رسانه ها در حوزه مدیریت شــهری، ادامه داد: مدیران شهری بدون کمک دلسوزانه اهالی 
مطبوعات و رسانه ها شکست خواهند خورد، رسانه ها باید تحلیل محور شوند و فعالیتشان 
صرفا محدود به انتشار اخبار نشــود تا بتوانند حلقه بین گفتمان های جدید و شهروندان 
شــوند. شــهردار اصفهان توزیع متوازن رســانه های محلی را از جمله عوامل اثرگذار در 
کاهش مهاجرت به کالن شهرها دانســت و افزود: توزیع متوازن رسانه های محلی موجب 
 توزیع صحیح و متوازن امکانات در شهرها می شــود و این مسئله از مهاجرت شهروندان به 

کالن شهرها پیشگیری می کند.
ارتباط با مطبوعات محلی و استانی؛ راهی برای توسعه و رونق گردشگری 

هادی نباتی نژاد مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان در ادامه این همایش با بیان اینکه نگاه 
و هدف ما در سومین همایش اتحادیه مطبوعات محلی استان های کشور این است که با تعامل 
و مشارکت مناسب با رسانه های محلی دیگر بتوانیم اقدامات مناسبی انجام دهیم، اظهار کرد: 

با این نگاه سعی در رونق گردشگری و اطالع رسانی مناسب داریم.
وی با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان از مجموعه رسانه ای کاملی برخوردار است، تاکید کرد: 
مدیریت شهری اصفهان توجه به توسعه این مرکز به منظور آگاهی بخشی و اطالع رسانی را در 
دستور کار خود قرار داده و از یک مجموعه کامل شامل خبرگزاری، روزنامه، صدا و سیمای 

شهر برخوردار است. 
مدیر روابط عمومی شــهرداری اصفهان با اســتناد به صحبت های شهردار اصفهان گفت: 
رسانه ها پس از 22 عضو شورا و شهردار، یار بیست و چهارم مدیریت شهری اصفهان به حساب 
می آیند لذا توجه به جایگاه و ارتقا بخشی رسانه ها در رأس امور مدیریت شهری اصفهان است 

و این مهم یکی از ویژگی های شهرداری اصفهان محسوب می شود.

در سومین همایش بزرگ مطبوعات محلی استان های سراسر کشور مطرح شد؛

مطبوعات محلی، صدای رسای مردم شهرها و روستاها هستند

درخواست نمایندگان برای نشست علنی درباره استفاده روسیه از پایگاه نوژه؛

روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و ورزشی 
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پزشكان نمونه سال ۹۵ در 
چهارمحال و بختياري معرفي شدند

6

اصفهان ميزبان گردهمایی مدیران 
روابط عمومی ادارات کل اوقاف کشور

6

رونمایی از کتب خاطرات مدافعان 
حرم در نمایشگاه کتاب اصفهان

ســخنگوی وزارت امور خارجه با تایید ســفر وزیر امور خارجه 
ترکیه بــه ایران گفت: مذاکــرات دو وزیر خارجــه در تهران به 
مدت پنج ســاعت به طول انجامید.  به گزارش گروه سیاســت 
خارجــی خبرگزاری فارس، بهرام قاســمی ســخنگوی وزارت 
امــور خارجه کشــورمان اعــالم کــرد: داوود چــاووش اوغلو 
 وزیر امــور خارجــه ترکیه بــه منظــور پیگیــری تفاهمات و 
رایزنی های به عمل آمده میان دو کشــور در سفر هفته گذشته 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان بــه آنکارا روز 
پنجشنبه ســفر کوتاهی به تهران داشــت و با وزیر امور خارجه 
کشــورمان رایزنی و در مورد آخرین تحــوالت منطقه و روابط 
دوجانبه بحث و گفتگو کرد. وی اظهار داشت: مذاکرات دو وزیر 
خارجه در تهران به مدت پنج ساعت به طول انجامید.  سخنگوی 
وزارت امور خارجه افزود: در ســفر هفته گذشته ظریف به آنکارا 
 و مذاکرات چندساعته او با رییس جمهور ترکیه و سایر مقامات 
عالی رتبه آن کشــور تفاهم شد دو کشــور به طور مستمر چه 
به صورت رســمی و حتی غیررســمی  گفت وگوهای فشرده و 
مستمری را در اشکال و ســطوح مختلف بین مقامات دو کشور 
داشته باشند.  قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا 
قرار اســت در آینده نزدیک نیز دیدارهای متعــددی به صورت 
فشرده در سطوح متفاوت بین مقامات عالی دو کشوربه عمل آید.

رایزنی 5 ساعته وزرای خارجه ایران و ترکیه در تهران؛

دیدار بين مقامات عالی دو کشور 
در سطوح مختلف در آینده نزدیک 3

رییس سازمان  ملی استاندارد در اصفهان:

ذوب آهن در تدوین استانداردهای 
ملی، نقش محوری داشته است

4

بازدید رایگان از موزه تنوع 
زیستي محيط زیست اصفهان

به مناسبت هفته دولت؛

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

اقتصاد مقاومتی
اولویت نخست اصفهان است

استاندار اصفهان تاکید کرد:

دیدید رهبری با چه شدتی
برخورد کردند؟

کنایه امام جمعه اصفهان به »آقایی که گفت وقت مذاکره است نه موشک«:

12

رییس کمیســیون فرهنگــي، اجتماعي و ورزشــي 
 شوراي اســالمي شــهر اصفهان گفت: تخت فوالد از 
مجموعه هاي جــاذب گردشــگري در ابعاد مختلف 
 اســت و باید چشــم انــداز دقیقي بــراي مجموعه 
فرهنگــي مذهبــي تخــت فــوالد تدوین شــود.

اصغــر آذربایجانــي در جلســه بازدید کمیســیون 

فرهنگــي، اجتماعي و ورزشــي شــوراي اســالمي 
شــهر اصفهــان از مجموعــه فرهنگــی مذهبــي 
 تخــت فــوالد، ضمــن تبریــک بــه مهنــدس 
معرک نــژاد به جهت انتصــاب وی به عنــوان مدیر 
مجموعه فرهنگی مذهبی تاریخی تخت فوالد و تشکر 

از فعالیت هاي صورت گرفته در این مجموعه...

رییس کمیسیون فرهنگي اجتماعی شوراي اسالمي شهر:
تخت فوالد از نقاط جاذب گردشگري

اصفهـان است
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به گزارش جام نیـــوز به نقل از وب ســایت »مصــر العربیه«، 
عبدالخالق عبدا...، مشاور ولیعهد ابوظبی، طی پیامی در توییتر، 
به کشــورهای عربی حوزه خلیــج ]فارس[ فراخــوان داد تا از 
معارضان ســوریه برای مواجهه با ایران حمایت کنند. بنابر این 
گزارش، عبد الخالق عبدا... در توییتر نوشــت: کشورهای عربی 
حوزه خلیج ]فارس[ طــی مواجهه معارضان ســوریه با ایران، 
باید از آنها حمایت کنند تا به مقاومت خود ادامه دهند. مشــاور 
ولیعهد ابوظبی ادامه داد: در پی افزایش حمایت ایران از بشــار 
اسد، کشورهای حوزه خلیج ]فارس[ هم باید حمایت های خود 
را بیشــتر کنند و آن را ادامه دهند؛ چون ایــن تنها گزینه برای 

حمایت همه جانبه از مردم سوریه است.

روزنامه »رای الیوم« در ســرمقاله امروز خود به قلــم »عبدالباری 
عطوان«، تحلیلگر سرشــناس عرب، نوشــت: »پرواز جنگنده های 
بمب افکن روس، بعد از 70 ســال آن هم از پایــگاه هوایی همدان، 
عالوه بر اینکه یک پیشرفت سیاسی محسوب می شود، یک تاکتیک 
نظامی هم به شــمار می آید. این اقدام، صفحه جدیــدی از روابط 

راهبردی میان ایران و روسیه، به ضرر آمریکا و اعراب باز کرد.«
رای الیــوم در ادامه ســرمقاله خــود آورد: »ایران طــی دهه های 
گذشــته به هیچ بیگانه ای اجازه اســتفاده از پایگاه هایش را نداده 
اســت؛ ولی به روس ها این اجازه را داد تا جنگنده های پیشرفته، از 
 پایگاه همدان علیه تروریسم وارد عمل شــوند و این اقدام بی سابقه 

رقم خورد.«
این روزنامه ادامه داد: »ایران با این اقــدام، پیام هایی به طرف های 
عربی و بین المللی فرســتاد و ثابت کرد که هر اقــدام ممنوعه ای را 
برای جلوگیری از سقوط بشار اســد صورت خواهد داد و حتی برای 
این مهم، حاضر اســت پایگاه های نظامی اش را در اختیار ابرقدرتی 
مثل روســیه قرار دهد.« رای الیوم افزود: »واگذاری حق استفاده از 
پایگاه همدان به روس ها، ثابت کرد که در ائتالف و هم پیمانی ایران 
و روسیه شــکی راه ندارد و دو طرف تصمیم قطعی گرفته اند تا فراتر 

از هم پیمان بودن پیش روند.«
رای الیوم افزود: »پرواز جنگنده های روس از پایگاه هوایی همدان، 
پیام قاطع ایران به عربستان و کشورهای حوزه خلیج ]فارس[ است. 
پیام این است که دیگر قواعد بازی به ســرعت در حال تغییر است و 
بعد از سوریه، نوبت به یمن خواهد رسید. آیا این کشورها، پیام ایران 
را بررســی و رمزگشــایی خواهند کرد تا از حجم خسارت هایشان 
بکاهند؟ جواب این ســوال بــه زودی از جبهه هــای یمن دریافت 

خواهد شد؛ بهتر است منتظر جواب باشیم.«

به گزارش جام نیـــوز، ســایت العهد گزارش داد: »منابع آگاه، به 
العهد خبر دادند که همکاری نظامی روســی ایرانــی در مبارزه با 
تروریســم، فراتر از به کارگیری پایگاه های هوایی خواهد بود.« به 
گزارش العهد، پرواز بمب افکن های روس از پایگاه هوایی همدان 
به ســوریه، گام اول در همکاری راهبردی مســکو با ایران درباره 
مبارزه با تروریسم اســت و طبق توافقاتی که اخیرا در باکو صورت 
گرفته، اقدامات دیگری نیز در راه اســت. العهد ادامه داد: »اقدام 
بعدی مسکو در ایران، شلیک موشــک های بالدار کالیبر از دریای 
خزر به سمت شرق مدیترانه اســت؛ آنجایی که قرار است ادوات 
نیروی دریایی روســیه، رزمایش برگزار کنند.« این سایت خبری 
افزود: »ایران اجازه داده اســت تا موشــک های کالیبر از خاکش 
شلیک شوند؛ همان طور که بعید نیســت این موشک های روس 
از خاک ترکیه هم شلیک شــوند.«  خاطر نشان می شود که اخیرا 
»والدیمیــر کوموییدوف«، رییــس کمیته دفــاع مجلس دوما و 
فرمانده سابق ناوگان دریایی روســیه، گفته بود که عراق و ایران، 
کانالی هوایی برای عبور موشک های روســیه از حریم هواییشان 

ایجاد خواهند کرد.

یک مقام ارشــد وزارت دفاع آمریکا ادعا کرده که این کشور، برای 
هدف قرار دادن موشــک های دوربرد ایران، در آســتانه استفاده از 
ســالح های لیزری اســت. به گزارش گروه بین الملــل خبرگزاری 
دانشجو، یک مقام ارشــد وزارت دفاع آمریکا، چهارشنبه گفته که 
این کشور اســتفاده از ســالح های لیزری را برای هدف قرار دادن 
موشــک های دوربرد ایران بررســی می کند. پایگاه خبری تحلیلی 
»دیفنــس وان« گــزارش داده مقام هــای نظامی آمریــکا بعد از 
گذشــت یک دهه از آزمایش روی فناوری هــای مربوط به »انرژی 
هدایت شده«، ادعا کرده اند که در آستانه استفاده از این جنگ افزار 
در میادین نبرد هســتند. »جیمز ســیرینگ«، مدیر آژانس دفاع 
موشکی، روز چهارشــنبه درباره همین موضوع گفت: »استفاده از 
ســالح های لیزری را با توجه به هزینه های پایین تری که نسبت به 
»رهگیرها« دارند، روشی موثرتر برای مقابله با موشک های ایران و 

کره شمالی می دانیم.«

 مصر العربیه:

امارات عربی برای مواجهه با ایران 
فراخوان داد

پیام قاطع ایران
به کشورهای حوزه خلیج فارس

روسیه به استفاده از پایگاه هوایی همدان بسنده نکرد؛

اقدام بعدی روسیه در ایران

پنتاگون مدعی شد: 

آمریکا در آستانه استفاده از لیزر 
برای نابودی موشک های ایران 

پیشنهاد سردبیر: 
اقدام بعدی روسیه در ایران

علی مطهــری، نماینده مردم تهران در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: هر چند قدرت طلبی فی نفسه بد نیست، 
ولی وقتی کسی متوجه شــود که فردی شایسته تر از وی 
وجود دارد، باید کنار برود. وی به حاکمیت قدرت پرستی 
در کشور اشاره کرد و گفت: حاکمیت تعصبات جناحی و 
گروهی، موجب شده که گروه مقابل در صدد زمین زدن 

جناح حاکم به هر قیمتی باشند.
نماینده مــردم تهران در مجلس شــورای اســالمی، با 
تشــریح نظر اســتاد شــهید مطهری در مورد آفت های 
نهضت گفت: شــهید مطهــری 6 آفت را بــرای نهضت 
متصور بوده که شامل رخنه فســادگران، نفوذ بیگانگان، 
تجدد گرایی افراطی، آفتــی از نوع معنی، کاهش خلوص 
 نیت که این آخری منجر به تفرقه و تشــتت می شــود،

از جمله آن هاست.
وی با بیان اینکه ارزیابی ها از عملکــرد دولت با معیارها 
و شــاخص هایی مانند شــعارهای اوایل انقالب می تواند 
مفید فایده باشــد، افــزود: اقدامــات دولــت در حوزه 
 سیاســت خارجی، ازجمله خروج ایران از انزوا و کاهش 
ایران هراســی منهای کشــورهای عربی، مفیــد بوده و 
 برای کاهش ایران هراســی در میان اعــراب باید ضمن 

آسیب شناسی، اقداماتی انجام شود.

دبیرکل حــزب مردمســاالری تاکیــد دارد اصالح طلبان 
برای حمایــت از روحانی در ســال 96 بحث هایــی دارند؛ 
 ولی این بــه معنای عبــور از وی نیســت. 9 مــاه دیگر تا 
اردیبهشــت ماه انتخاباتی باقیمانده اســت؛ انتخاباتی که 
درنتیجه آن، یا بــار دیگر حســن روحانی راهی پاســتور 
خواهد شــد تا دومین دوره ریاســت جمهــوری اش را آغاز 
کند یا فردی دیگر که هنوز در میانه زمزمه های سیاســیون، 
مشخص نیست قرار اســت از درون اصولگرایان باال بیاید یا 
اصالح طلبان؛ ابهامی که شــاید نتیجه آن باشــد که هر دو 
طیف چپ و راست در شرایط فعلی، کاندیدایی رای آور برای 
قراردادن در مقابل روحانی ندارنــد. با این وجود، هم جریان 
اصولگرا از معرفی کاندیدا ســخن گفته اســت، هم اصالح 
طلبان گاها از شرط و شروط برای روحانی حرف زده و عنوان 
می کنند که کاندیداهای دیگر را هم زیر نظر دارند. در همین 
راستا مصطفي کواکبیان، دبیرکل حزب مردمساالری و عضو 
فراکســیون امید مجلس شوراي اســالمي، در پاسخ به این 
سوال که آیا شــرط اصالح طلبان براي حمایت از روحاني، 
بحث عبور از وي را پررنگ تر نمي کند، گفت: کســي نگفته 
اســت که ما اصالح طلبان مي خواهیــم از روحاني عدول یا 
عبور کنیم. وی اظهار داشــت: ما به کسي چک سفید امضا 

نمي دهیم؛ ولی این به معنای عدم حمایت از روحانی نیست.

مطهری:

اقدامات دولت در حوزه 
سیاسی، مفید بوده

کواکبیان: 

قرار نیست
از روحانی عبور کنیم

انتخاباتپارلمان امنیت
الریجانی:

سرویس اطالعاتی ایران؛ 
کابوس رژیم صهیونیستی

سید حسن خمینی:

کسی آزاداندیش است
که شجاعت دارد 

رییس مجلس شــورای اســالمی گفت: وزارت اطالعات 
در بحــث آزادی زندانیان ایرانی خارج از کشــور و بخش 
هسته ای، نقش خود را به خوبی ایفا کرد. علی الریجانی، 
فعالیت وزارت اطالعات را طی چند سال گذشته، به ویژه 
در عرصه اطالعات خارجی، مثبت ارزیابی کرده و تحرک 
در این زمینه را چشمگیر دانست. وی تاثیرگذاری وزارت 
در تصمیم گیری های کالن کشــور اعم از دفع تهدیدات 
را ســتود و تالش های صورت گرفته در این زمینه را قابل 
تقدیر دانست. رییس قوه مقننه، سپس به ارائه تحلیل خود 
از شرایط روز کشــور در عرصه منطقه و جهان پرداخت و 
عنوان کرد: یکی از جریاناتی که طی سال های گذشته در 
خاورمیانه به وجود آمده،  از بین رفتن و درگیر شدن ارتش  
کشورهای منطقه همانند عراق، سوریه، پاکستان، ترکیه، 
مصر و... است، که این وضع به نفع رژیم صهیونیستی است.

داشــتن درک درســت رهبران آمریکا از شرایط منطقه، 
موجب خسارت  زیادی به مسلمانان شده است. وی افزود: 
در حال حاضر تنها نیروهای مســلح و سرویس اطالعاتی 
ایــران توانایی ایــن را دارند کــه در مقابــل ارتش رژیم 

صهیونیستی قد علم کنند.

آیت ا... ســید حســن خمینی، در جمع پیشتازان و 
مربیان شرکت کننده در ششــمین اردوی ملی اعضا 
و مربیان پیشــتاز و فرزانه که در اردوگاه شهید باهنر 
تهران برگزار می شود، حضور یافت. وی در این مراسم 
طی سخنانی با بیان اینکه همه باید سعی کنیم خود را 
به زیور »آزاداندیشی« آراسته کنیم، به روایت »الفکر 
یهدی الرشد« از امیرالمومنین)ع( اشاره و اظهار کرد: 
انسان رشد یافته کسی است که »فکر باز« دارد و کسی 
دارای چنین خصلتی اســت که شجاعت داشته باشد.

یادگار امام، شجاعت در رفتار، گفتار، افکار و پندار را به 
عنوان انواع مختلف شجاعت برشمرد و افزود: مجموعه 
ســازمان دانش آموزی باید وجهه همت خــود را به 
سوی آزاداندیشی که یکی از آرمان های انقالب است، 
معطوف کند و در این خصــوص بحمدا... رهبر معظم 
انقالب، دائما به برگزاری کرســی های آزاداندیشــی 
تاکید می کنند. وی افزود: ملت شجاع، ملتی است که 
تک تک افراد آن شجاع باشند و ملتی می تواند مقابل 
تحمیل و فشار کل دنیا بایستد و حق خود را بگیرد که 

در زندگی خصوصی خود نیز این گونه باشد.

دیدگاه

اخباریادداشت

دیدار وزیر بهداشت با
پدر سردار قاسم سلیمانی

عکس روز

به گزارش تسنیم، سردار حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح، روز گذشــته  در سخنرانی پیش از خطبه های 
نمازجمعه این هفتــه تهران، با اشــاره به ســالگرد کودتای 
28مرداد گفت: این کودتا نقطه آغازی برای ایجاد یک وضعیت 
جدید در عرصه سیاسی و اداری کشــور بود که همه استقالل 
و حیثت ما را تا زمان پیروزی انقالب اســالمی به تاراج بردند و 
برای این منظور، از هیچ کاری، از جمله زندان، شکنجه و تبعید، 

برای از بین بردن اصالت های دینی و مذهبی کوتاهی نکردند.
ســردار دهقان با اشــاره به ســالگرد حادثه 11 ســپتامبر و 
پیامدهای آن اظهار کرد: منطقه ما هنــوز گرفتار مداخله ها و 
اشغالگری های ناشی از 11 سپتامبر است. آمریکا به بهانه اینکه 
در نقاطی از جهان تربیت تروریست انجام می شود و این مسئله، 
امنیت آمریــکا را مورد هدف قرار می دهــد، طرح »خاورمیانه 
بزرگ« را مطرح کرد و هدفــش به ظاهر این بود که دولت های 

مستبد را با دولت های برآمده از مسیر دموکراسی عوض کنند 
و با طرح شــعار ثبات، صلح، امنیت رفاه و دموکراســی، زمینه 

حضور پیوسته خود را در منطقه فراهم آورند.
وزیر دفاع با بیان اینکه حرکت آنها از آغاز با شکست مواجه شد، 
خاطرنشان کرد: بحث جدید آنها این است که اگر می خواهند 
در منطقه باشند و امنیت رژیم اسرائیل را تامین کنند، باید چند  
اقدام اساسی انجام دهند: اول اینکه نیازی به پرداخت هزینه از 
سوی آنها نباشد و دوم اینکه جریان هایی را ایجاد کنند که به 

فضای ناامنی در منطقه دامن بزند.
سردار دهقان افزود: نیروهای مسلح ما با اشراف کامل اطالعاتی 
بر تمام حرکت های ضد انقالبی و ضد نظام، قادر به مقابله با هر 

چیزی هستند که عامل اغتشاش در نظم ما می شود.
وزیر دفاع با بیان اینکه ما از چنان نیروی دفاعی برخورداریم که 
قادر به مقابله با هر تهدیدی علیه ملت هستیم، خاطرنشان کرد: 
صنایع دفاعی ما با استفاده از پژوهشــگران و دانش گسترده و 
 بهره مندی از زیرســاخت های نظامی، تمام اقالم دفاعی ما را 

تامین می کند.
وی با بیان اینکه مــا قادریم در هر برد مــورد نیاز عمل کنیم، 
گفت: موشــک های مــا از باالتریــن میزان تخریــب، دقت، 
ماندگاری و حالت تاکتیکی قابل اعتماد برخوردار است و هیچ 

محدودیتی در برد، دقت و کیفیت محصول نداریم.
ســردار دهقان افزود: ما قادر بــه حضور در فضــا و قراردادن 
ماهواره هایی با وزن 500 کیلو در مدار هستیم که تمام نیازهای 

مربوط به داده های مکانی را برطرف می کند.
وزیر دفاع تاکید کرد: این امکانــات در اختیار جریان مقاومت 
قرار می گیرد؛ جریان مقاومت عمده نیــازش را از طریق توان 

دفاعی ما تامین می کند. 

سردار دهقان گفت: قادر به قرار دادن ماهواره هایی با وزن ۵۰۰ کیلو در مدار هستیم که تمام نیازهای مربوط به داده های 
مکانی را برطرف می کند.

 موشک های ما 
از باالترین میزان 

تخریب، دقت، 
ماندگاری و حالت 

تاکتیکی قابل 
اعتماد برخوردار 

است و هیچ 
محدودیتی در 

برد، دقت و کیفیت 
محصول نداریم

وزیر دفاع خبر داد:

قرار دادن ماهواره هایی با وزن ۵۰۰ کیلو در مدار فضا

ویژه

دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای، 
مطلبی را درمــورد یک روز زندگی ایشــان و به نقل 
از خود معظم له منتشر کرده اســت که از منظرتان 

می گذرد.
ایشــان می فرمایند: همه باید تالش کنیم. شما یک 
جور تالش می کنید، من یک جــور تالش می کنم. 
خب، الحمدهلل شــما جوان هســتید؛ تالشتان، هم 
آسان تر و هم موفق تر اســت. ما دیگر سنین پیری 
و در واقع به طور متعارف، ســنین بازنشســتگیمان 
است؛ منتها ما بازنشســتگی نداریم. ما تا آن دم آخر 

باید حرکت کنیم؛ لکن کار خودمان را می کنیم.
 حضرت آیــت ا... خامنه ای ادامه مــی دهند: من به 
شــما عرض بکنم بنده همین روزهایــی که االن در 
خدمت شما هســتیم، کارم را از ســاعت پنج صبح 
شروع می کنم؛ یعنی شــروع کار من از ساعت پنج 
صبح اســت. بعد از نماز صبح مشغول کار می شوم تا 
بعد بیاییم و درس بگوییم؛ بعد برویم یک استراحتی 
بکنیم، باز مشغول کار بشویم تا ظهر و تا عصر و حاال 
تا هر وقت که بشــود؛ تا شــب. االن هم که نزدیک 
ســاعت ده اســت؛ بنده ســاعت ده و ربع، ده و نیم 

معموال دلم می خواهد بخوابم اگر بشود.
رهبر معظــم انقالب در پایان مــی فرمایند: کار باید 
کرد؛ برادران هرچه می توانید، از این جوانی استفاده 
کنید. جوانانتان را هم تشویق کنید که کار بزرگی در 
پیش دارید برای اداره این کشــور. این کشور به شما 

جوان ها در آینده احتیاج دارد.«
گفتنی اســت که حضرت آیــت ا... خامنــه ای این 
سخنان را در دیدارجمعی از پاسداران سپاه حفاظت 

ولی امر و خانواده های آنها بیان کرده اند.

دفتر حفظ و نشر آثار
حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای منتشر کرد:

برنامه روزانه رهبر معظم انقالب

طرح استفســاریه که در اولین روزهای مجلس دهم، از سوی 
علی مطهری و با توجــه به رد صالحیت مینــو خالقی بعد از 
انتخابات دهم، به مجلس ارائه شــده بود، ناظر بر این اســت 
که شــورای نگهبان بعد از اعالم نظر قطعی درباره صالحیت 
یک نامزد و انتخاب او با رای ســالم مــردم، نمی تواند درباره 
صالحیتش اظهار نظــر مجدد کند و درصورتــی که مدارک 
جدیدی داشته باشــد، باید آن را به مجلس بدهد تا در زمان 
بررســی اعتبارنامه های منتخبان، مورد رسیدگی قرار دهد. 
باتوجه به اینکــه این طرح در مجلس بــا موافقت نمایندگان 

مواجه شــده، احتمال آمدن منتخب اصفهان به مجلس، بار 
دیگر مطرح شــده اســت. برخی از نمایندگان بر این اعتقاد 
هستند که در صورت موافقت شــورای نگهبان با این مصوبه، 
وزارت کشــور باید اعتبار نامــه خالقی را به مجلس ارســال 
 کند؛ اما برخی بــر این باورند کــه قانون، عطف به ماســبق 
نمی شــود. علی مطهری، طراح طرح استفساریه، درخصوص 
این موضوع اظهار داشــت: مینو خالقــی در صورتی که این 
موضوع در مجلس به نتیجه برسد، به مجلس باز خواهد گشت 
و وزارت کشــور باید اعتبار نامه وی را به مجلس ارسال کند تا 

نمایندگان ملت درباره آن تصمیم گیری کنند. 
این نماینده مجلس شورای اســالمی، درباره عطف به ماسبق 
شدن قانون نیز گفت: استفساریه همیشــه عطف به ماسبق 
هم می شــود؛ چون این یک قانون جدید نیست و مربوط به 

قوانین قبلی می شــود؛ لذا عطف به ماســبق خواهد شد. اما 
الیاس حضرتــی درباره استفســاریه نظر دیگــری دارد. این 
نماینده مجلس در گفت و گو با تابناک درخصوص این موضوع 
اظهار داشــت: موضوع استفساریه شــامل حال مینو خالقی 
نخواهد شــد؛ درواقع بند دوم استفساریه که شامل این قضیه 
 بود، تصویب نشــده؛ درنتیجه شــامل انتخابات مجلس دهم 

نمی شود.
وی دربــاره احتمال رد مصوبه توســط شــورای نگهبان نیز 
 گفت: پیش بینی ما این اســت که مصوبه رد خواهد شــد؛ اما 
نماینده ها و طراحان طرح اصرار دارنــد و مجلس به احتمال 
زیاد بعد از اصالحات شورای نگهبان، مصوبه را برمی گرداند و 
اگر بار دیگر رد شود، مصوبه به مجمع تشخیص خواهد رفت. 

قابل پیش بینی است که مجمع، نظر مجلس را می پذیرد.

سرنوشت یک زن؛

خالقی می آید یا نمی رسد؟ 

محمــود صادقــی، نماینــده مــردم تهــران درمجلــس، از 
تهیه نامه ای بــا امضــای 20 نفــر از نماینــدگان خطاب به 
رییس مجلــس، به منظور فراهم کــردن مقدمــات برگزاری 
نشست غیرعلنی با مسئوالن ذی ربط درخصوص صدور مجوز 
اســتفاده جنگنده های روســی از پایگاه هوایی نــوژه همدان 
 خبر داد. اســامی که در لیســت امضاکنندگان این نامه آمده، 
نشــان می دهد که از هردو طیــف اصولگرا و اصــالح طلب، 

خواهان توضیح مسئوالن مربوطه درباره این اقدام هستند. 
صادقی که عضو هیئت رییسه فراکســیون امید مجلس است، 
گفته: باتوجه به شــرایط حساس امنیتی در ســطح منطقه و 
لزوم برخورد جــدی با خطر افراط گرایی کــه منجر به تصمیم 
مراجع ذی ربط نســبت به صدور اجازه به جنگنده های روسیه 

برای استفاده از پایگاه نظامی نوژه شده و همچنین نظر به لزوم 
اطالع نماینــدگان ملت از دالیل و پیامدهــای این تصمیم که 
می تواند موجب تقویــت همگرایی و هماهنگی بیشــتر قوای 
سه گانه در مقابله با تهدیدات امنیتی شــود، این درخواست را 

مطرح کردیم.
آن طور که این نماینده اصالح طلــب خبر داده و چنانچه اتفاق 
خاصی رخ ندهد، هیئت رییسه فردا )یکشنبه( هماهنگی های 

الزم را برای برگزاری این جلسه انجام می دهند. 
بد نیســت بدانید عالوه بر محمــود صادقی، برخــی دیگر از 
نماینــدگان ازجملــه علی مطهــری، نایب رییــس مجلس؛ 
محمدجــواد فتحی، علیرضــا حیدری، مصطفــی کواکبیان، 
ســیدفرید موسوی، محســن علیجانی زمانی، ســیده فاطمه 

ذوالقدر و حجت االســالم احمد مازنی، نمایندگان مردم تهران 
در مجلس؛ همچنیــن قاســم میرزایی نیکــو، نماینده مردم 
دماوند و فیروزکوه؛ محمد بیرانونــدی، نماینده خرم آباد؛ علی 
وقف چی، نماینده اصولگرای زنجان؛ حشمت ا... فالحت پیشه، 
نماینــده اصولگــرای اســالم آبادغرب و داالهــو و از اعضای 
 کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی کــه در جریان 
نشســت علنی روز چهارشــنبه گذشــته پارلمان، در تذکری 
شــفاهی، خواســتار ارائه توضیح رییس مجلــس در این باره 
شــده بود و همچنین داوود محمدی، دیگر نماینده اصولگرای 
مردم قزوین و رییس کمیســیون اصل نــود مجلس،  به همراه 
 تعدادی دیگــر از نمایندگان مجلس، از دیگــر امضاکنندگان 

این نامه هستند.

درخواست نمایندگان برای نشست علنی 
درباره استفاده روسیه از پایگاه نوژه؛

ماجرا چیست؟
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بازار

يادداشت ويژه

زعفران کشورمان 6 مدعی پیدا کرده؛

هديه ای که بالی جان ايران شد!

قیمت انواع
گوشی تلفن پاناسونیک در بازار

پیشنهاد سردبیر: 
هديه ای که بالی جان ايران شد!

به گزارش مشــرق، چند ســال پیش ایران گل زعفــران را به 
عنوان نماد دوســتی به افغانســتان هدیه داد. هدیه ای که این 
روزها مایه امید آنها شــده و در پی ثبت آن در سازمان تجارت 
جهانی هســتند و موجــب نگرانی برای محصــوالت بکر ایران 
شده اســت. با این اوصاف، دور از ذهن نیســت که در آینده ای 
نه چندان دور ایــران برای صادرات زعفران خــود، به افغانی ها 
 هزینه ای پرداخت کند! اکنــون برای زعفران ایــران 6 مدعی

پیدا شده است.
کشــورهایی ادعا دارند که زعفران تولید ملی آنهاســت. ابتدا 
چین و اســپانیا مدعی بودند، امروز ترکیه، کشــمیر، مراکش و 
افغانستان نیز به این لیست اضافه شده اند و ادعای دریافت کد 
تجاری)آی جی( زعفران در جهان را دارند اما در این میان ایران 

هنوز سکوت اختیار کرده است.
با تصمیم گیری های اشتباه مسئوالن، نه تنها مالکیت زعفران 
حفظ نشــده بلکه اعتباری که تاکنون ایران از طریق این کاالی 

اصلی به دست آورده در حال از بین رفتن است.
درهمین راستا، در نمایشگاه برلین، زعفران افغانستان به عنوان 
بهترین زعفران جهان شناخته شــد، این در حالی است که این 
زعفران همان زعفرانی است که ایران بهترین پیازچه های آن را 

به دولت افغانستان هدیه داد.
به نظر می رسد با ناامیدی سرمایه گذاران خارجی از حضور در 
ایران به دلیل موانع سرمایه گذاری موجود توجه خارجی ها به 
زعفران ایرانی کشت شده در افغانســتان جلب شده که این امر 
به یک زنگ خطر جدی برای ایران و زعفران ایرانی بدل شــده 
است.افغانستان اکنون با هدیه ســرزمین ایران ) پیاز زعفران( 
توانسته است به کاشــت زعفران دســت بزند و با بسته بندی 
متفاوت زعفران خــود را در نمایشــگاه های بین المللی معرفی 
کند. عالوه بر افغانستان، چین نیز اقدام به کشت زعفران کرده 
و به همین خاطر اخیرا ورود زعفران ایرانی به چین ممنوع اعالم 

شده است.
در این میــان، حتی هندی ها هــم اولویت خــود را در واردات 

زعفران، به افغانستان داده اند.
در حال حاضــر هند بــه افغانســتان امتیازاتــی داده و بدون 
ممنوعیت یــا محدودیتی زعفــران افغانی هــا را وارد می کند. 
البته دور از انتظار نیست که سایر کشورها نیز به آرامی به جای 

زعفران ایرانی زعفران افغانی را برگزینند!

یک کارشــناس اقتصادی معتقد است واردات خودروهای 
بی کیفیت چینــی بزرگ ترین ضربه و زیــان را به صنعت 

خودروسازی کشور وارد می کند.
 محمد بیاتیان اظهار کرد: ظاهــر خودروهای چینی زیبا و 
به برخی از آپشن ها مجهز هســتند و از طرفی دیگر قدرت 
خرید مردم به خودروهــای لوکس با کیفیت نمی رســد 
 به همین دلیل به ســراغ خودروهای بــی کیفیت چینی 

می روند.
بیاتیان گفت: دولت قصد دارد به نوعی نیازهای قشــرهای 
پایین و کــم درآمــد جامعه را تامیــن کند، امــا واردات 

خودروهای بی کیفیت چینی بــزرگ ترین ضربه و زیان را 
به صنعت خودروسازی کشور وارد می کند. وی افزود: این 
موضوع یک زنگ خطر برای صنعت خودرو ســازی کشور 
است زیرا ســالمت جامعه را به خطر می اندازد چرا که در 

آلودگی هوا، تصادفات و ایمنی ها تاثیرگذار است.
این کارشــناس اقتصادی عنوان کرد: اگر فشــاری که به 
خودروســازان داخلی بــرای باال بردن کیفیــت خودروها 
وارد می شود برای جلوگیری از واردات خودروهای چینی 
اعمال می شد قطعا شاهد ورود این لوکس های به ظاهر با 

کیفیت نبودیم.
بیاتیان تصریح کرد: سال گذشته معاون وزیر صنعت،معدن 
و تجارت در خصوص توقــف واردات خودروهای چینی به 
این شــرکت ها اولتیماتوم داد و قرار شد با این شرط اجازه 

ورود به کشور را داشــته باشــند که حداقل 40 درصد از 
این خودروها در داخل ساخته شــوند البته این موضوع به 

واقعیت تبدیل نشده است.
وی در ادامه یادآور شد: در حال حاضر با سیاستی که دولت 
برای مشارکت با برخی از شــرکت های اروپایی و فرانسوی 
 در پیش گرفتــه  امیدواریــم شــاهد واردات خودروهای 
باکیفیت و همچنین قیمت پایین باشــیم تا از این طریق 

خودروهای بی کیفیت را از بازار خارج کنیم.
بیاتیان در پایان ســخنانش تصریح کــرد: در حال حاضر 
اگر کســی خودروی چینی خریداری کند تقریبا صاحب 
اول و آخرش خودش اســت و این خودروها معموال دست 
 دوم خریــد و فروش نمی شــوند کــه البته ایــن از نقص

سیاست گذاری دولت است.

اگر خودروی چینی بخری؛

صاحب اول و آخرش خودتی!

رییس سازمان ملی استاندارد پیرامون ورود محصوالت بی کیفیت 
فوالدی یا تولید برخی محصوالت بی کیفیت در داخل کشور گفت:  
محصوالت وارداتی و تولیدی در داخل بر اساس استانداردها کنترل 

می شوند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از اصفهان، به نقل از روابط عمومی 
شرکت ذوب آهن، نیره پیروزبخت در بازدید از کارخانه ذوب آهن، 
این کارخانه را یکی از پیشکســوتان صنایع کشــور و یک صنعت 
مادر توصیف کرد و اظهار داشــت:  پروژه تولید ریل ملی ذوب آهن 
که امکان تولید تیرآهن بال پهن هم در آن وجود دارد نشان دهنده 
روند روبه رشد و پیشرفت تکنولوژیک این شرکت است. وی افزود: 
خوشبختانه ذوب آهن اصفهان  برای تولید ریل، تمام لوازم کنترل 
کیفی را خریداری و نصب کرده است و عیوب نیز شناسایی شده و 
برای رفع آن اقدام شده است، در واقع راه آهن جمهوری اسالمی به 
عنوان مشتری اصلی این ریل باید در مورد کیفیت ریل ذوب آهن 
با این شرکت تفاهم کند.رییس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: 
ذوب آهن اصفهان که قدمت باالیی در بین صنایع کشــور دارد، از 
همان ابتدای تاسیس، خود را بر اساس استانداردها تجهیز کرده و 
از سه دهه قبل در تدوین استانداردهای ملی نقش آفرینی محوری 
داشــته اســت.پیروزبخت افزود: واحدی که خود تدوین کننده 
استاندارد است، هرگز غیر استاندارد عمل نمی کند و چنین واحدی 
محصوالت بسیار پرکیفیتی تولید می کند که قادر به رقابت در سطح 
جهانی است. وی با اشاره به اینکه یکی از راه های افزایش کیفیت در 
واحدهای تولیدی، افزایش ایستگاه های کنترل کیفی در استقرار 

سیستم های مدیریت کیفیت اســت، گفت: هم اکنون ذوب آهن 
 دستگاه های بسیار پیشــرفته و مدرنی برای کنترل کیفیت نصب 
کرده اســت که این اقدام یک گام اساسی در  کمک به تولید ملی و 
ارتقای کیفیت محصوالت داخلی محسوب می شود. این اقدامات 
موجب ارتقای  اســتانداردهای ســاختمان ســازی در کشور نیز 
می شود که امید است با مجموع این توانایی ها شاهد رشد و پیشرفت 
روزافزون این صنعت مهم کشــور باشــیم.رییس ســازمان ملی 
استاندارد پیرامون ورود محصوالت بی کیفیت فوالدی یا تولید برخی 
محصوالت بی کیفیت در داخل کشور گفت:  محصوالت وارداتی و 
تولیدی در داخل بر اساس استانداردها کنترل می شوند اما وقتی با 
مشکل کیفیت برخی محصوالت مواجه هستیم برای حل آن باید 
نظارت هایی را  که توسط شرکت های ناظر صورت می گیرد بیشتر 
کنترل کنیم. احمد صادقی مدیرعامل شرکت ذوب آهن نیز در این 
دیدار به مشکالت ا قتصادی ذوب آهن پرداخت و گفت: برای حل 
این مشکالت، اقدامات گسترده ای در داخل شرکت برنامه ریزی و 
اجرا شده است که برخی از آنها عبارتند از کاهش قیمت تمام شده، 
تولید ریل و تیرآهن بال پهن، اجرای  پروژه بیم بلنک در ریخته گری 
برای تولید تیرآهن با سایزهای بســیار باالتر از محصوالت کنونی،  
تولید محصوالت آلیاژی، استفاده از گندله برای افزایش راندمان کوره 
و غیره. وی افزود: برای حل مشکالت ذوب آهن، تنها اقدامات این 
شرکت کافی نیست بلکه در بیرون از این سازمان نیز انتظار داریم با 
عرضه محصوالت بی کیفیت مقابله شود تا صنایعی مانند ذوب آهن 

که بر کیفیت محصوالت خودتاکید دارند متضرر نشوند.

اســتاندار اصفهان گفت: بحث اقتصاد مقاومتی در اســتان 
اصفهان اولویــت نخســت را دارد و باید تمــام وقت به آن 

پرداخته شود.
به گــزارش خبرگزاری ایمنا، رســول زرگرپــور در کارگاه 
آموزشی اقتصاد مقاومتی ویژه فرمانداران و مدیران ستادی 
استانداری افزود: اصفهان به عنوان مهم ترین و اولین قطب 
اقتصادی کشور مطرح است به همین دلیل موضوع اقتصاد 
مقاومتی نیز در این استان از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی اقتصاد مقاومتی را تنها راهکار حل چالش های اقتصادی 
کشور خواند و افزود: اقتصاد مقاومتی یک دستور کار و برنامه 

دولتی است و از این منظر نیز باید به آن پرداخته شود.
وی با بیان اینکه چالش های اقتصادی در اســتان اصفهان 
بیش از هر نقطه دیگر در کشــور خود را نشــان می دهد، 
تصریح کرد: نرخ بیکاری در این اســتان نسبت به متوسط 
کشوری 2 درصد باالتر است و نرخ تورم تا سال 94 بین یک 
تا یک و نیم درصد از متوسط کشــوری باالتر بود هرچند با 
اقدام های انجام شده اکنون نرخ تورم در این استان یک دهم 

تا دو دهم درصد از متوسط کشوری پایین تر آمده است.
زرگرپور با بیان اینکه از ســال گذشــته موضــوع اقتصاد 
مقاومتی در استان به طور جدی پیگیری شده است، گفت: 
ابتدای هر ماه جلســه ای در این زمینه برگزار می شــد که 
بیشــتر مباحث آن در باره کارهای آموزشی، تدوین اهداف 

و چارچوب ها و پیگیری مصوبه های ابالغی بود.

وی ادامه داد: از نیمه دوم سال گذشــته نیز دولت یکسری 
برنامه ها و تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی را به استان ها ابالغ 
کرد که پس از آن جلسه های ستاد اقتصاد مقاومتی هر 15 

روز یک بار تشکیل می شد.
وی با اشــاره به نام گذاری امسال به نام ســال اقدام و عمل 
تصریح کرد: امسال نیز جلســه های ستاد اقتصاد مقاومتی 
با جدیت و اهتمام بیشتر و هر هفته یک بار در استان برگزار 

می شود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه مقرر است هر استان یک وزیر 
معین)پشتیبان( در باره بحث اقتصاد مقاومتی داشته باشد، 
گفت: سه وزیر برای استان اصفهان پیشنهاد شده است که 
باید منتظر انتخاب و معرفی یکی از آنهــا در آینده نزدیک 
 باشــیم. زرگرپور با اشــاره به پیگیری ســه محور اصلی در 
جلســه های ســتاد اقتصاد مقاومتی اســتان افــزود: این 
محورها شامل تعیین بُرش استانی برنامه های ملی اقتصاد 
مقاومتی، معرفی طرح های استانی اقتصاد مقاومتی به ستاد 
فرماندهی در تهران و شناســایی قوانین مانع و اعالم آنها به 

تهران برای بررسی و اصالح است.
مقاومتــی اقتصــاد  مصادیــق  برخــی  بــاره  در   وی 

 تصریح کرد: تبلیغ جنس خارجــی، خرید جنس خارجی 
توســط دســتگاه های اجرایی کــه نمونه مشــابه آن در 
 داخل وجوددارد و بی توجهی به تولیــد داخل، از مصادیق 

ضد اقتصاد مقاومتی است.

ريیس سازمان  ملی استاندارد در اصفهان: 

ذوب آهن در تدوین استانداردهای 
ملی، نقش محوری داشته است

استاندار اصفهان تاکید کرد:

اقتصاد مقاومتی، اولویت نخست 
اصفهان است

اصفهان به عنوان 
مهم ترين و اولین 
قطب اقتصادی 
کشور مطرح است 
به همین دلیل 
موضوع اقتصاد 
مقاومتی نیز در اين 
استان از اهمیت 
بسیاری برخوردار 
است.

 برای حل مشکالت 
ذوب آهن، تنها 
اقدامات اين 
شرکت کافی 
نیست بلکه در 
بیرون از اين 
سازمان نیز انتظار 
داريم با عرضه 
 محصوالت 
بی کیفیت مقابله 
شود 

ســمیه محمودی در گفت وگو با خبرنگار تســنیم در اصفهان با بیان اینکه برنامه 
ششم توسعه در حال بررسی از سوی نمایندگان است، اظهار داشت: در کمیسیون 
اجتماعی مجلس مواردی مانند بحران های اساسی کشور مانند مسائل اجتماعی 
را مورد بحث قرار دادیم تا در برنامه ششــم گنجانده شــود، به دنبال وارد کردن 
 مسائل مربوط به آسیب های اجتماعی در این برنامه هستیم که تاکید زیادی بر آن 
شــده اســت.وی افزود: همان طور که رهبر انقــالب در بیاناتشــان فرموده اند 
موضوع اقتصاد و معیشــت مــردم در اولویــت قــرار دارد و بعــد از آن مباحث 
فرهنگی و اجتماعی مدنظر اســت که ما نیز در تالش هســتیم تا مســائل مورد 
نظر در مباحث فرهنگــی و اجتماعی در برنامه ششــم گنجانده شــود.نماینده 
مردم شــهرضا در مجلس شــورای اســالمی با تاکیــد براین که برنامه ششــم 
باید به گونه ای تنظیم شــود که فقط شــرایط فعلی کشــور در نظر گرفته نشود، 
گفت: برنامه ششم، یک برنامه 5 ســاله است و باید نســبت به آینده دید مثبتی 
به وسیله آن داشته باشیم. برنامه باید طوری تهیه شــود که از رکود خارج شویم 
 و شرایط مالی دولت خوب شــود تا برنامه ای که در حق و شــأن مردم ایران است

تصویب شــود.این عضو کمیســیون تلفیق برنامه ششــم توســعه خاطرنشــان 
کرد: دولــت برنامه ای را ارائه داده اما ما نیز یک ســری پیشــنهادات داریم، البته 
پیشنهادات زیاد است و باید بررسی شود. وی گفت: نخستین کاری که شخص بنده 
به دنبال انجام آن هستم آسیب شناسی برنامه پنجم است، ابتدا باید ببینیم چه اتفافی 
افتاد که 70 درصد برنامه پنجم اجرا نشــد و با توجه به موارد ذکر شده و این مباحث 

باید برنامه ششم مورد بررسی قرار گیرد.

در راســتای برنامه ها و سیاســت های اقتصادی دولت در ســال جــاری مبنی 
بر تحرک بیشــتر در بخش واقعی اقتصاد، افزایش تقاضــای کل برای خروج از 
رکود و افزایش رفاه خانوار ها، بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران بخشنامه 
صدور کارت های اعتباری را به شــبکه بانکی ابالغ کرد.فرشــاد حیدری معاون 
نظارت بانــک مرکزی گفت:این کارت هــا برای تامین تســهیالت خرد و ایجاد 
رضایت بیشــتر هموطنان گرامی در استفاده از تســهیالت خرد بانکی است و 
برای هر متقاضی واجد شرایط، بر اســاس اعتبار سنجی و بررسی توان پرداخت 
شــهروندان، یک کارت اعتبــاری اعطا می شــود.این گزارش حاکی اســت، 
کارت های اعتباری در سه سطح برنزی )تا ســقف یکصد میلیون ریال(، نقره ای 
)تا سقف ســیصد میلیون ریال( طالیی )تا سقف پانصد میلیون ریال( و برحسب 

توان بازپرداخت اقساط متقاضیان صادر خواهد شد.
با اســتفاده از کارت های اعتباری، معامالت به صورت واقعی تر انجام شــده و از 
انجام معامالت صوری جلوگیری می شــود چرا که این کارت ها ســبب حذف 
دریافت فاکتور توسط شــهروندان و ارائه آن به بانک ها برای دریافت تسهیالت 

خواهد شد و رفت و آمد به بانک ها را کاهش خواهد داد.
رواج سریع تر کارت های اعتباری موجب افزایش ســطح رضایت مردم از نظام 
بانکی می شــود و هموطنان می توانند نیازهای مالی خــود را برای خرید کاالها 
و خدمات تامین کننــد. این کارت ها عالوه بر امکان خریــد کاال، امکان خرید و 
تامین انواع خدمات از جمله خدمات آموزشی، درمانی، بیمه ای، حمل و نقل و ... 

را برای مردم فراهم می کند.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم در گفت وگو با تسنیم:

برنامه ششم
بايد کشور را از رکود خارج کند

معامالت واقعی تر می شود؛

عرضه کارت های اعتباری
از مهرماه

خبرراه و شهرسازیپارلمان
معاون وزير راه  و  شهرسازی خبر داد:

جانمايی ايستگاه های قطار 
سريع السیر اصفهان-تهران

معاون وزیر راه و شهرسازی از جانمایی ایستگاه های راه آهن سریع السیر 
تهران-قم-اصفهان در هفته های آینده خبر داد و گفت: بنابر استراتژی 
وزارت راه و شهرسازی و تاکیدات دکتر آخوندی بر در تا در بودن شبکه 
ریلی، ایستگاه های راه آهن این مسیر در مراکز شهرها و با لحاظ کردن 

دسترسی آسان مراکز جمعیتی به ایستگاه ها در نظر گرفته می شود.
علی نورزاد با اشــاره به اهمیت راه آهن سریع السیر تهران-قم-اصفهان 
به عنوان اولین راه آهن سریع الســیر کشــور، گفت: این پــروژه اولین 
تجربه فاینانس در زمینه زیرســاخت های حمل و نقل به حساب می آید 
و می تواند در همه حوزه ها به عنوان الگویی برای تجربیات بعدی مورد 

استفاده قرار گیرد.
علی نورزاد افزود: تجربه ساخت اولین قطار سریع السیر در ایران دارای 
اهمیت فراوانی برای دولت اســت و تالش ما و بخش خصوصی در این 
راستاست که اجرای این پروژه به عنوان الگوی ساخت و توسعه راه آهن 
 سریع السیر در کشور استانداردهای بین المللی و کارآیی حداکثری را 

داشته باشد. 
وی چگونگی استقرار ساختار سازمانی و مدیریتی توسط کارفرما را در 
این پروژه مهم ارزیابی کرد و از به کارگیری یک شرکت ایتالیایی معتبر 
به عنوان مشاور کارفرما و مدیریت طرح در راه آهن سریع السیر تهران-

قم-اصفهان خبر داد.

Panasonic KX-TSC 11 پاناسونیک

75،000
تومان

88،000
تومان

Panasonic KX-TS580 پاناسونیک

90،000
تومان

120،000
تومان

Panasonic KX-TGH220 پاناسونیک

250،
000

تومان

Panasonic KX-TGF350 پاناسونیک

335،000
تومان

325،000
تومان
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يادداشت

يادداشت

حیات وحش

اخبار

بیولوژیســت حیات وحش گفت: غول حواصیــل پرنده کمیاب 
و بومی ایرانی، بارها در تاالب هورالعظیــم و خلیج های عمان و 

فارس مشاهده شده است.
جواد جهاندیده بیولوژیســت حیات وحــش در خصوص پرنده 
غول حواصیل؛ اظهار داشــت: این پرنده معموال ساکن و بومی 
کشــورمان بوده و اغلــب در مناطق تاالبی، خورهــا، خلیج ها، 

سواحل دریاها و دریاچه ها مشاهده می شود.
وی ادامه داد: زیســتگاه اصلی حواصیل جنوب آفریقاســت، اما 
بارها در تــاالب هورالعظیم و خلیج های دریــای عمان و فارس 

کشورمان دیده شده است.
بیولوژیســت حیات وحش در خصوص دفعات حضور این گونه 
ارزشــمند در تاالب ها و رتبه حفاظتی آن بیان داشت: به دلیل 
 عدم پیگیری و تحقیقــات میدانی، دفعات حضور و مشــاهده

 این گونه در کشــورمان مشــخص نیســت؛ بنابراین ابتدا باید 
پراکندگی این پرونــده را مشــخص و در نهایــت برنامه ویژه 

حفاظتی انجام شود.
جهاندیده تصریح کرد: این گونه در کشور ما کمیاب بوده، اما در 

جمعیت جهانی وضعیت مطلوبی دارد.
وی با اشــاره به اینکــه این پرنــده در حالت ایســتاده، بلندی 
قامتش به اندازه یک انسان اســت، گفت:  حواصیل بزرگ که به 
غول خلیج فارس معروف اســت، پروازی آرام و سنگین داشته 
وهمچون یک دایناســور پرنــده، با 145 ســانتی متر طول در 

آسمان خودنمایی می کند.
بیولوژیســت حیات وحش ادامه داد: حاشــیه گردن و پهلو ها 
قرمز بلوطی، باالی ســرش کمی تیره تــر، دارای منقار بزرگ  و 
سنگین به رنگ خاکستری مایل به سبز، چانه و اندکی از زیرگلو 
ســفید رنگ، گردنی دارای خط هــای عمودی راه راه ســیاه با 
 زمینه سفید، روتنه خاکستری تیره مایل به آبی، زیرتنه بلوطی 
 مایل بــه خرمایی از ویژگی                 های جســمی این گونه ارزشــمند

 است.
جهاندیــده تصریح کرد:  اســم حواصیل بــزرگ در کتاب های 
مقدس به ویژه قرآن ما مســلمان، با نــام حواصیل جالوت ذکر 
شده است.وی در پایان گفت:  این گونه عمدتا از ماهی، قورباغه و 

برخی از حیوانات آبزی تغذیه می کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران ضمن بر شمردن 
برخی مشکالت زیست محیطی مســکن مهر برای تهران گفت: 
مســکن مهر، کریدورهای حرکت حیات وحــش را از بین برده 

است.
محمدهادی حیدرزاده در ارتباط با مشکالت زیست محیطی که 
مســکن مهر برای تهران ایجاد کرده است، گفت: در مسکن مهر 
مشــکالت زیرســاختی وجود دارد، مانند اینکه شبکه فاضالب 
برای عمده مســکن های مهر پیش بینی نشــده  اســت که این 
مسئله باعث می شــود آب های آلوده به آب های زیرزمینی ورود 

پیدا کند.
وی ادامه داد: دومین مشــکل، بارگذاری است که اطراف تهران 
انجام می شــود. ما با این  کار کالنشــهری به نــام پردیس را در 
کنار کالنشــهر تهران ایجاد می کنیم که اگر همه پروژه؛ یعنی 
حدود 800 هزار واحد مسکونی بارگذاری شود، جمعیتی باالتر 
 از برخی اســتان های کشــور در این منطقه جمع خواهد شد،

 در حالی که سیاست دولت، تمرکززدایی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: مسکن های 
مهــر، کریدورهای )مســیر( حرکــت حیات وحــش را از بین 
برده است. همچنین در برخی موارد ساختمان های مسکن مهر 

در مسیر وزش باد قرار گرفته است.
حیدرزارده با بیان اینکــه این مدل ساخت وســازها در اطراف 
شهرها در برخی کشورهای بلوک شــرق طی دوره ای از زمان ها 
موفق بوده است، اظهار کرد: در حالی که اکنون در این شرایط به 
نظر می رسد، استفاده و احیای بافت فرسوده می تواند منطقی تر 
باشد؛ زیرا به دلیل عدم نیازســنجی منطقی، عمده مسکن مهر 
در شهرهای مختلف متقاضی ندارد و بعضا هم مسکن های دوم 
و سوم مردم اســت؛ بنابراین منطق دولت این است که اکنون به 

طرف احیای بافت فرسوده برود.
وی تصریح کرد: اگر کمبود عرضه مســکن وجود داشــته باشد 
که ما اعتقاد داریم؛ اکنون کم اســت و یا اینکــه می خواهیم به 
سمت مســکن ارزان قیمت برای قشــرهای متوسط یا ضعیف 
جامعه برود، منطقی ترین کار احیای بافت فرسوده است تا اینکه 
بخواهد به سمت ایجاد شهرک های جدید که معموال در برهه ای 

از زمان کشورهای بلوک شرق به سمت آن رفتند؛ حرکت کند.

 بیش از پنــج هــزار متــر دام از ســطح  دریاچه زاینــده رود
 جمع آوري شد.

به گزارش پایگاه اطالع رســاني محیط زیســت اصفهان»پاما« 
از اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان چــادگان، در 
 اواخر فصــل بهار بــا توجه بــه گرم شــدن آب دریاچه ســد 
زاینده رود، ماهیان مولد جهت تخم ریزي در ســاعت هاي گرم 
روز به قسمت هاي کم عمق حاشــیه دریاچه آمده و به ساحل 

نزدیک مي شوند.
 صیادان متخلف از این فرصت اســتفاده نموده و اقدام به صید با 
پهن کردن دام کرده و ماهیان ریز و درشــت را به دام انداخته و 

صید مي کنند.
در همین راستا در دو ماه گذشــته ماموران اجرایي این اداره با 
خودروی سازماني از طریق ســواحل دریاچه و همچنین با قایق 
موتوري از سطح دریاچه طي گشــت وکنترل و دوربین کشي از 
تمام قسمت هاي دریاچه ) منطقه حفاظت شده داالنکوه و سد 
زاینده رود(، موفق به جمع آوري بیش از 5000 متر دام صیادي 

شدند.
صیادان با مشــاهده قایق موتوري یا ماشــین اداره، دام و ادوات 
صید را رها کرده و اقدام به فرار مي کنند، که پس از جمع آوري 
 آنها توســط مامورین به پاســگاه محیط باني چــادگان منتقل

 مي شوند.

ردپای غول حواصیل 
در جنوب کشور

مديرکل حفاظت محیط زيست استان تهران:

مسکن مهر، آب های زيرزمینی 
را آلوده کرده است

 جمع آوري بیش از ۵۰۰۰ متر دام
 از درياچه زاينده رود

پیشنهاد  سردبیر:
تاالب بختگان نیازمند توجه ويژه است

قاب روز

دانستنی

رییس ســازمان حفاظت محیط زیست با تقدیر از اقدامات 
صورت گرفته بــرای احیای تاالب بختــگان گفت: اگرچه 
 اقدامات خوبی انجام شــده ؛ اما با توجه به سرعت کاهش

 آب های زیرزمینی و خشک شــدن بختگان، این اقدامات 
کافی نیست و باید توجه بیشتری به موضوع شود.

معصومه ابتکار در جلسه هم اندیشــی احیا و نجات تاالب 
بختگان با بیان اینکه تاالب، نشانگر مهمی از وضعیت آبی 
یک منطقه است، افزود: وقتی در چرخه هیدرولوژیک آب 
میان آب های زیرزمینی، سطحی و تاالب ها، اختالل ایجاد 
می شــود، تاالب ها روبه زوال می رونــد و این زنگ خطر 
بزرگی است؛ زیرا عالوه بر نابودی طبیعت منجر به نابودی 
 معیشــت و برهم خوردن نظــم اجتماعــی و امنیتی نیز 

می شود. 
ابتکار اشاره ای به شرایط دشت میناب و فرونشست زمین 
در این منطقه داشــت و گفت: 12 میلیون نخل در دشت 
میناب رو به نابودی می رود و این به معنای آسیب مردم و 

کشاورزی است. 

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تشریح این موضوع 
که فرونشست زمین، قابل بازگشــت نیست و راه حل فنی 
ندارد، خاطرنشان کرد: فرونشســت زمین به معنای مرگ 
زمین و نابودی یک منطقه اســت که در صورت عدم تغییر 
مســیر و اصالح روندها در حوضه هــای مختلف همچون 
آب و کشاورزی، سرنوشت قطعی بســیاری از نقاط کشور 

خواهد بود.
 ابتکار ضمــن تاکید بــر ضــرورت تکمیــل مطالعات در

 کوتاه ترین زمان ممکن به منظــور برنامه ریزی دقیق تر و 
موثرتر افزود: با توجه به موفقیت در احیای دریاچه ارومیه، 
برای جلوگیری از اتالف زمان و کاهش هزینه های مختلف 
 همچــون هزینه های اقتصــادی و اجتماعــی تصمیم ها، 
می توان از همان روند و شیوه ارومیه اما با توجه به شرایط 

ویژه منطقه برای تاالب بختگان الگو گرفت.
 وی گفت: بــا توجه به شــرایط معیشــتی کشــاورزان، 
تعادل بخشی ســفره های آب زیرزمینی و هدف گذاری ها 
انجام شده است و برای رســیدن به بهترین سناریو مطالعه 

چند ســناریو مختلف باید در دســتورکار قرار گیرد تا در 
نهایت ســناریوی اصلی با مصوبه شورای عالی آب یا هیئت 

دولت و تشکیل ستاد، اجرایی شود.
ابتکار بــا تاکید بر ضــرورت اجماع برای احیــای بختگان 
تصریح کــرد: اســتفاده از تجربیات و دانش مشــاوران و 

صاحب نظران بین المللی نیز می تواند کمک موثری باشد.
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت ضمن گوشــزد 
 کردن خطر نکاشتن و رهاســازی اراضی کشاورزی گفت:
  رهــا شــدن اراضــی کشــاورزی در منطقــه هندیجان

 خوزســتان به دلیل نبــود آب و تبدیل منطقــه به کانون 
داخلی گرد و غبار استان، تجربه ای اســت که نباید تکرار 

شود. 
به گفته وی، با توجه به موقعیت بحرانی بختگان و ضرورت 
 برنامه ریــزی و توجه ویژه به ایــن تــاالب، در کنار تمام 
هدف گذاری ها از جمله بستن چاه های غیرمجاز، پیگیری 
تخصیص حقابــه طبیعت، پایــش آالینده هــای محیط 
زیست، تجربه موفق ارومیه در استفاده از الگوی موفق ژاپن 
برای آموزش مشارکتی مردم در خصوص کشاورزی پایدار 
که در حدود 90 روستا اجرایی شــد، مورد بهره برداری و 

تکرار در استان فارس و حوضه بختگان قرار گیرد.
 معاون رییــس جمهــوری با اشــاره بــه رونــد و هدف 
شکل گیری سازمان های محلی زنان و صندوق خرد زنان 
روســتایی برای جبران مشکالت معیشــتی کشاورزی در 
ارومیه اظهار کرد: در تدوین روش نهایی مبتنی بر مدیریت 
 زیســت بومی بایــد تمامی ابعــاد اجتماعــی، اقتصادی، 

محیط زیستی و امنیتی لحاظ شود. 
ابتکار ضمن تاکید بــر ضرورت جلب مشــارکت و آگاهی 
بخشــی و آموزش مردم گفــت: نهادهایــی همچون خانه 
کشاورز و سازمان نظام مهندسی کشاورزی نیز در راستای 
مسئولیت مدنی خود باید برای آموزش و اجماع مردمی در 

راستای احیای بختگان اقدام کنند. 
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه بخش ســخت اقدام، 
آموزش، جلب مشــارکت و اعتماد مردم به ویژه کشاورزان 
برای همراهــی و همکاری در روند احیای بختگان اســت، 
اظهار کرد: باید از تمام ظرفیت و ســرمایه اجتماعی بهره 
گرفت و با تشــریح شــرایط و تهدیدها برای مردم، آنها را 

همراه کرد. 
تغییر الگوی کشــت نیازمند زمان، آموزش و 

فرهنگ سازی 
ناصر مقدســی قائم مقــام ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخیزداری کشــور از دیگر حاضران در این جلسه بود که 
ضمن استقبال از تشــکیل کارگروه احیا و نجات بختگان 
ذیل نظر شــورای عالی آب گفت: سیاســت وزارت جهاد 
کشاورزی، حذف توسعه کمی کشــاورزی و تغییر الگوی 
کشــت در کشــور اســت؛ اما این موضوع نیازمند زمان و 

آموزش و فرهنگ سازی است.
مقدســی ضمن تاکید بر ظرفیت مطلــوب و باالی حوضه 
برای احیا تصریــح کرد: برای احیا و نجــات بختگان، روند 

کنونی به ویژه در بخش کشــاورزی، قطعــا باید اصالح و 
بازنگری شود. ضیاءالدین شعاعی مدیر ملی مقابله با پدیده 
گرد و غبار نیز با بیان اینکه ســال خشک شدن تاالب، باید 
سال فریاد حوضه برای تهدید آبی ثبت شود، گفت: خشک 
شــدن تاالب ها نشــان دهنده مدیریت و کنترل نادرست 

منابع و مصارف است. 
وی ضمن تاکید بر ضرورت افزایش نظارت و سخت گیری 
بر میزان برداشــت چاه ها، تصریح کرد: کار تغییر فرهنگ 
مردم به ویژه در حوضه تغییر الگوی کشــت بسیار سخت 

است.
بختگان نمونه روشــن ناپايداری حوضه های   

آبريز در ايران
صدیقه ترابی مشاور معاونت آب و آبفای وزارت نیرو با بیان 
اینکه بختگان نمونه روشــن ناپایــداری حوضه های آبریز 
در ایران اســت، گفت: خشکســالی نباید مانع از پذیرش 

اشتباهات صورت گرفته در توسعه نامتوازن کشور شود.
 وی ادامــه داد: افــت آب زیرزمینی منجر بــه قطع پیوند

 آب های سطحی با آب های زیرزمینی شده و خشک شدن 
رودخانه و تاالب ها را به دنبال خواهد داشت. 

ترابی خشــک شــدن دریاچه ها، تاالب ها و رودخانه ها را 
بازتاب رفتار ناپایدار در کشور و هشداری برای تغییر مسیر 
و روند کنونی دانست و خاطرنشان کرد: البته دست یابی به 

پایداری بدون توجه به معیشت مردم مقدور نیست.
علیرضا پرستار مشــاور معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز با 
اشاره به برداشــت 15 برابری حد مجاز از منابع آبی گفت: 

باید به طرح کاشت به جای طرح نکاشت فکر کرد. 
تشديد روند فرونشســت زمین در بختگان از 

سال 1393
حمیدرضا دهقانی مدیرعامل آب منطقه ای اســتان فارس 
با شــرح خصوصیات اقلیمــی و روند کاهــش بارندگی و 
افزایش دما در حوضه بختگان، گفــت: یک درجه افزایش 
 دما، کاهش متوسط بارندگی، بهره برداری ناپایدار، توسعه 
بی ضابطه کشــاورزی مجموعه عوامل انســانی و طبیعی 
 اســت که منجر به بحران کنونی در بختگان و افت شــدید

 آب های زیرزمینی در منطقه شده است. 
وی خاطرنشان کرد: روند فرونشســت زمین در منطقه که 
از سال 1372 آغاز شده بود، از ســال 1393 شدت گرفت 
 که مهم ترین دلیل آن برداشــت غیرمجاز و بیش از حد از

 آب های زیرزمینی است.
دهقانی ادامــه داد: افزایش مهاجرت روســتاییان، تغییر 
الگوی معیشتی جامعه عشایری از دامداری و کوچ نشینی 
به کشاورزی بیشــتر در قسمت های شمالی حوضه طشک 
و بختگان، افزایش جمعیت، توســعه شهرنشینی و افزایش 
مصارف آب در بخش شــرب و صنعت، توسعه اراضی آبی، 
افزایش ســطوح زیرکشــت و تغییر الگوی کشت، افزایش 
برداشــت آب از منابع آب های زیرزمینی و ســطحی برای 
کشــاورزی مهم ترین تحوالت دهه های اخیر حوضه آبریز 

طشک و بختگان است. 

ريیس سازمان حفاظت محیط زيست: 

تاالب بختگان نیازمند توجه ویژه است

چکچــک بیابانی به طــول 5/14 ســانتی متــر، پرنده 
ای اســت نیمه مهاجــر و از پراکندگی نســبتا فراوانی 
برخــوردار اســت. هردو جنــس ایــن پرنــده از دیگر 
چکچک ها به وســیله دم کامال ســیاه و حاشــیه سفید، 
تمیــز داده می شــوند. دمــگاه و پوشــپرهای روی دم، 

ســفید اســت با اثــری از رنــگ نخودی بــه خصوص 
 در پرنــده ماده کــه گلویش تقریبا ســفید و بــال های 
قهوه ای تــر از پرنده نــر دارد . پرنده نر به علت داشــتن 
گلوی ســیاه با نمونه های گلو سیاه » چکچک گوش سیاه 
 « اشتباه می شــود ولی به کمک پرهای شــانه ای سیاه 
) به جای نخودی ( و نداشتن سفیدی مشخص روی دم از 
پرنده مزبور تشخیص داده می شود . پرهای گلوی پرنده 

نر در پاییز حاشیه سفید دارد . 
  در بیابان ها، زمین هاي بایر، جلگه هاي شني و یا سنگي 
یافت مي شود. زمســتان ها را در مناطق مزروعي مجاور 
زمین هاي بایــر مي گذرانــد و براي النه ســازي نیاز به 
 بســتري براي نقب زدن دارد و یا به جست وجوي بوته ها

  و ســنگ هایي مي پردازدکه پناهگاه خوبي براي تامین 
النه اش داشته باشند.

رنگ بدن دارکوب ها روشن بوده و توسط خط های رنگی 
پوشــانده شده اســت.مخصوصا در ســر دارکوب ها این 

خطوط رنگی متراکم تر می باشد.
دارکوب النه خــود را در تنه درخت توســط منقار نوک 
تیز و قدرتمندش می ســازد .این پرنده را دوست درخت 

می توان نامید. دارکوب ها از حشــرات و کرم های درون 
تنه درختان تغذیــه می کنند که این امــر کمک بزرگی 
به درختان می کند. دارکوب هــا به صورت غریزی بدون 
دیدن حشــرات و کرم های تنه درخت محل اختفای آنها 
 را کشــف می کنند و با زبان بلند و چســبان خود آنها را 

می خورند.
دارکوب و توکان جزو خانواده هایی نزدیک به هم هستند. 
شباهت این دو پرنده در نوع پاهایشــان می باشد هر دو 
دارای پاهایی هســتند که دو چنگال به سمت جلو و دو 
چنگال به ســمت عقب دارند. دارکوب ها در هنگام پرواز 
به دلیل سرعت زیاد بال هایشــان در هوا زیاد باال و پایین 
می شــوند. بیش از 200 گونه دارکوب در جهان زندگی 
می کند و تقریبا هر جایی که درخت باشــد دارکوب هم 

زندگی می کند.

دارکوب چکچک بیابانی

بازدید از موزه تنوع زیستي محیط زیســت اصفهان به مناسبت 
هفته دولت  براي عموم رایگان است.

به گزارش  پایگاه اطالع رساني محیط زیست اصفهان»پاما« موزه 
تنوع زیســتي اداره کل حفاظت محیط زیســت استان درهفته 
دولت، به صورت رایگان پذیراي عالقه مندان و دوستداران خواهد 

بود.
در این بازدید، لوح فشــرده بازدید مجازي به صورت رایگان بین 

عالقه مندان و دوستداران محیط زیست توزیع مي شود.
عالقه مندان مي تواننــد جهت بازدید از این مــوزه به محل اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان به نشــاني میدان الله، ابتداي 
خیابان پروین، مراجعه کنند.الزم به ذکر اســت 2 شــهریور هر 

 سال آغاز هفته دولت مي باشــد که روز پایاني آن سالروز شهادت 
 محمــد علي رجایــي؛ رییــس جمهــور و محمد جــواد باهنر؛ 
نخست وزیر وقت ایران در ســال 13۶0 است. گفتني است؛ موزه 
تنوع زیســتي به مکاني اطالق مي شــود که نمونه ها، جلوه ها و 
ذخایر متنوع جانوري و گیاهي و شواهدي از طبیعت در آن جمع 
آوري، ثبت، ضبط، شناســایي، طبقه بندي و نگهداري شده و به 
نمایش گذاشته مي شوند.  این نوع موزه با هدف حفظ ذخایر غیر 
زنده ژن ها، در ارائه خدمات علمي، آموزشي و پژوهشي در زمینه 
علوم طبیعي و حیات وحش، ارتقاي سطح آگاهي، دانش و فرهنگ 
زیست محیطي مردم، شناساندن هر چه بیشتر محیط طبیعي به 
جامعه، شناخت ارتباط انسان با طبیعت و میزان دخالت او در آن 

و در نهایت بررسي و بیان روند تکامل حیات تاثیر بسزایي داشته و 
در پر کردن اوقات فراغت و جلب گردشگر نقش مهمي دارد.

 موزه تنوع زیســتي این امکان را به وجود مي آورد که بسیاري از 
انسان ها که قادر به مشــاهده جانوران و حیات وحش در طبیعت 
نیســتند، آنها را از نزدیک دیده و با نام و ویژگــي هاي ظاهري و 
زیستي آنها آشــنا شــوند و محققان نیز بتوانند روي گونه هاي 

مختلف جانوري و گیاهي موجود در آن مطالعه کنند.
  این موزه هــا در هر کشــور به عنــوان خزانه ملي بــراي حفظ 
سرمایه هاي زیستي به شــمار مي آیند. در کشور ما وظیفه ایجاد 
این موزه ها به ســازمان حفاظت محیط زیست واگذار شده است 
و این ســازمان و واحدهاي اســتاني آن براي حفــظ این امانت 
ها براي نســل هاي آینده تــالش مي کنند.موزه تنوع زیســتي 
اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان با مســاحت 
300 متر مربع و فضاي نمایشــگاهي ۶0 متر مربع در سه طبقه 

از سال 13۶7 تاسیس شده و در ســال 1387 بازسازي و تکمیل 
گردید. در ایــن موزه ۶94 نمونــه از انواع ماهي ها، دوزیســتان، 
خزندگان، پرندگان، پستانداران، صدف هاي  دریایي، مرجان ها، 
ســنگ ها، کاني ها و گیاهان به همراه 38 قاب حشــره نگهداري 
مي شــوند. نمونه ها همگــي واقعي بــوده و به شــکل غیر زنده 
هســتند. جانوران موزه نیز پوســت آرایي و یا تاکسیدرمي شده 
اند.فعالیت این مــوزه در خصوص نگهداري، بازســازي و نمایش 
است و هر ســاله تعداد بســیاري از بازدید کنندگان شامل دانش 
آموزان، دانشــجویان، خانواده ها و دوســتداران محیط زیست از 
آن دیدن مي کنند.در این بازدیدهــا موضوعاتي همچون محیط 
زیســت و لزوم حفاظت از آن، حیات وحش ایــران و تنوع گونه 
هاي جانــوري و گیاهي اســتان اصفهان، ویژگي هاي زیســتي 
 گونه هــاي موجود در مــوزه، روش تامین نمونه هــا، روش هاي 

پوست آرایي جانوران و ... براي بازدید کنندگان ارائه مي شود.

به مناسبت هفته دولت؛

بازديد رايگان از موزه تنوع زيستي محیط زيست اصفهان

دریچه
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پیشنهاد سردبیر: 
پرداخت وام ۴5۰ میلیونی خرید مسکن به پرسنل نیروی انتظامی

یادداشت اخباریادداشت

هیئت دولت با پرداخت وام خرید مســکن به میزان ۴۵۰ میلیون ریال 
برای تعداد ۲۷ هزار نفر از کادر نیروی انتظامی با ســود ۴ درصد موافقت 
کرد. هیئت دولت در جلسه ای به ریاست حجت االسالم حسن روحانی 
رییس جمهور، با پرداخت مجموع مبلغ ۱۱ هــزار و ۵۰۹ میلیارد ریال 
به نیروی انتظامی برای پرداخت وام خرید مســکن بــه کادر این نیرو به 
میزان سقف فردی ۴۵۰ میلیون ریال )۴۵ میلیون تومان( با سود ۴ درصد 
موافقت کرد. بر این اســاس ســازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت سود 
تعیین شده سهم متقاضی را تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را تضمین 
و پرداخت خواهد کرد. همچنین هیئت دولت در این جلسه دستورالعمل 
اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و چگونگی حل اختالف بین 
سازمان خصوصی ســازی و تامین اجتماعی را اصالح کرد.هیئت وزیران 
در ادامه جلســه میزان کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز توانبخشــی 

غیردولتی را در سال ۱۳۹۵ مشخص و افزایش داد.
بر این اســاس میزان کمک هزینه )یارانه( پرداختی ســازمان بهزیستی 
به مراکز غیردولتی روزانه و شــبانه بابت نگهداری، خدمات توانبخشی، 
آموزشــی و حرفه آموزی معلوالن بدین شــرح اعالم می شــود. مراکز 
نگهداری روزانه درجه )۱( ســالمندان و بیماران روانــی مزمن ۳ هزار و 
۸۱۰ میلیون ریال، درجه )۲( ۳ هزار و ۴۰۰ میلیون ریال، مراکز شــبانه 
روزی درجــه )۱( ۵ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال، درجــه )۲( ۵ هزار و ۱۰۰ 
میلیون ریال و همچنین ارایه خدمات تخصصی توانبخشــی در منزل به 
این افراد یکهزار و ۳۴۰ میلیون ریال و کارگاه های تولیدی ۳۹۲ میلیون 
ریال خواهد بود.همچنین به مراکز شبانه روزی درجه )۱( جهت نگهداری 
معلوالن، سالمندان و بیماران روانی مزمن فاقد سرپرست ۶ هزار و ۷۲۰ 

میلیون ریال و درجه )۲( ۶ هزار و ۲۲۰ میلیون ریال تخصیص یافت.
به مراکز شبانه درجه )۱( جهت نگهداری معلوالن، سالمندان و بیماران 
روانی مزمن با نیازهــای خاص )ایدز، هپاتیــت، ام اس، آلزایمر و ضایعه 

نخاعی( ۶ هزار و ۷۲۰ میلیون ریال پرداخت می شود.
برای مراکز نگهداری افراد دارای اطالعات نافذ رشــد )اوتیســم( روزانه 

درجه )۱(، ۴ هزار و ۳۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
همچنین سازمان بهزیستی کشور مجاز شــد با در نظر گرفتن کیفیت 
خدمات ارایه شــده در مراکز مذکور و باتوجه به سقف اعتبارات مصوب، 
نسبت به پرداخت یارانه براســاس درجه بندی مراکز منطبق با ضوابط 

مربوط اقدام کند. 

با موافقت هیئت وزیران صورت گرفت؛

پرداخت وام ۴5۰ میلیونی خرید 
مسکن به پرسنل نیروی انتظامی

سیما فرزند یک خانواده هفت نفره اســت و نادر فرزند یک خانواده 
چهار نفــره؛ آنان اکنون یک فرزنــد دارند که آبشــاری از امکانات 
را به روی او گشــوده اند. ســیما می گوید: می خواهــم مثل من و 
همسرم محرومیت نکشــد.وقتی پول داریم چرا فرزندم نباید مثل 
همکالســی های خود تبلت و موبایل داشته باشد. فرزند هفت ساله 
او در مدرسه ای پر هزینه درس می خواند که شهریه ای سنگین دارد. 
به این امید کــه از بهترین آموزش ها بهره مند شــود، غافل از اینکه 
ممکن است هیچ یک از این کارها آن انسان کاملی را که به دنبالش 
هســتند به جامعه تحویل ندهد.دکتر بدرالسادات بهرامی سندروم 
تک فرزندی را معضلی تربیتی می خواند که یــک خانواده را دنبال 
می کند. این روان شناس اعتقاد دارد مشــکالت عدیده این سبک 

زندگی همه خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی با تکیه بر پژوهش ها و تحقیقات بسیاری که در این زمینه صورت 
گرفته اســت می گوید: این کودکان رفتارهایی را باید بیاموزند که 
از همســاالن رقیب خانواده؛ یعنی خواهر و برادر آموخته می شود. 
قلمرو، حق تقدم و تأخر، تقسیم وســایل، اسباب بازی ها و وظایف، 
و تقسیم و اشــتراک محب و توجه والدین و کنار آمدن با همه اینها 

در صلح و آشــتی که مشق اجتماعی شدن اســت، چیزهایی است 
که تنها فرزند ما از آن محروم اســت. این روان شناس برای چنین 
کودکانی دورانی از ســرخوردگی را پیش بینی می کند که وقتی با 

ورود به جامعه، آبشار امکانات بی دریغ قطع شود درانتظار آنهاست.
نتیجه این ســرخوردگی توجه طلبی مثبت و امتیــاز دادن و خرج 
کردن برای دیگران برای رسیدن به توجه اســت یا در نقطه مقابل 

پرخاشگری و رفتارهای ضداجتماعی برای گرفتن توجه منفی.
وابستگی مطلق

در حالی که عکس فرزندش را در دســت داشت، از هوش رفته بود. 
آنچنان عکس را به ســینه اش چســبانده بود که حتی بعد از اینکه 
غش کرده بود هم نمی شد آن را از او جدا کرد. مریم مادر ۵۶ ساله ای 
که تنها فرزنــدش را در تصادف خودرو از دســت داده بود و  اکنون 
دیگر تمام ثمره زندگی اش بر باد رفته بود. به یکباره و با یک طوفان 

سهمگین.
صمیمی، مشاور خانواده می گوید: بدترین افسردگی ها به مادرانی 
مربوط است که پس از ســن یائســگی تنها فرزند خود را از دست 
می دهند. زمانی که دیگر هیچ فرصتی برای جبران یا تالش دوباره 

نیست. آنها گاهی با این اتفاق همســر خود را هم از دست می دهند 
آن هم در ســال هایی که بیشــترین نیاز را به حمایت و پشتیبانی 
 دارند. زیرا مرد که باروری خود را از دســت نداده اســت و رنجش 
نداشــتن تنها فرزندش برایش بسیار سهمگین اســت گاه روی به 
ازدواج دوم یــا ازدواج موقت می آورد به امیــد اینکه فرزند دیگری 
داشته باشــد که میراث یک عمر تالش را به او واگذارد و زندگی اش 
را امتداد دهد.خیلی وقت ها نیز زن و شوهر هر دو افسرده می شوند. 
در این ســنین فرزند خوانده قبول کردن نیز روند مشکلی دارد وبه 
خاطر ســن باالی متقاضی اغلب بــا چنین خواســته ای موافقت 
نمی شود.دکتر بهرامی به عنوان مشاور خانواده ریسک تک فرزندی 
را برای والدین بســیار بــزرگ توصیف می کنــد و می گوید: وقتی 
خانواده تمام سرمایه خود را برای تنها یک فرزند هزینه کرده است 
و این فرزند چنان که توقع می رود بار نمی آید، والدین لطمه زیادی 
می خورند و اصوال هزینه عاطفی بیشــتر با توقع بیشتر در والدین 

همراه است که سبب ناکامی می شود.
رقبای دوست داشتنی من

این روزها بازی های المپیک در جریان اســت. هیــچ فکر کرده اید 

اگر هیچ رقیبی برای ورزشکاران نبود، المپیک چه شکلی می شد؟ 
دنیایی شــبیه خانه تک فرزند ها. بله خأل بزرگــی در این وضعیت 

احساس می شود و فضا به شدت غیرطبیعی است.
 رقبای دوست داشــتنی مــا، خواهرهــا و برادرهایمــان، آنها که 
 بر ســر شــیر مادر، غذا، اســباب بازی و توجه مادر و پــدر با آنها

 در چالش بوده ایم، همان ها هســتند کــه دنیای واقعــی را به ما 
می آموزند و مــا را آماده چالش بزرگ تری به نــام رقابت در جامعه 

می کنند.
اما این روزها بچه هــای بی رقیب خانواده، شــبکه های اجتماعی و 
بازی های کامپیوتری و ویدئویــی را جایگزین این رقبا می کنند که 

فایده چندانی هم به حالشان ندارد.
دکتر بهرامی روان شــناس تک فرزند ها را کمال طلب می داند زیرا 
والدین آنها فکــر می کنند هر چقدر فرزند کمتر باشــد همان یک 
فرزند به کمال نزدیک تر اســت، اما بهترین گزینه برای تربیت این 
فرزندان آوردن یک خواهر یا برادر اســت و حتی فرزند خوانده نیز 
جای آن را نمی گیرد زیرا والدین رفتار یکســانی با این دو نخواهند 
داشــت. دکتر بهرامی می گوید: این کودکان بــرای جلب حمایت 
خواهر و برادر خود ســاخته، به کــودکان باج می دهند و ســعی 
می کنند محبت آنها را بخرند، اما در نهایــت این کودکان خواهر و 
برادر خود را ترجیح می دهند. اتفاقی که بین خواهر و برادر می افتد 
 مثل حمایت هــا و توجهات همخونی غیــر از والدیــن تجربیات 
منحصر به فردی اســت که بعد از بزرگ شدن فرزندان و تبدیل این 
کودکان به عمو و خاله و دایی و عمه و ایجاد شــبکه فامیلی مفهوم 

گسترده تری می یابد.
طرحی که تاریخ مصرفش گذشته

 گرچه در کشــور ما و بســیاری از کشــورهای دنیا این سیاست با
  انفجار جمعیت و مشــکالت ناشــی از آن بهترین گزینه پیش رو

 برای دولت بود، اما اکنون با برون رفت از مشکل جمعیتی و پدیدار 
شــدن مشــکل دیگری به نام ســالمندی جمعیت، سیاست های 
حمایتی و تشــویقی برای خانواده ها می تواند وضعیت را به حالت 
عادی برگرداند و جلوی ازدیاد نســل تنها و گســترش ســندروم 

تک فرزندی را بگیرد.
حال و روزم را نپرس

نگرانی از روز اولین جدایی شــروع می شــود و تازمانی که هستیم 
 ادامه پیدا می کند. اضطراب از خدشــه دار شــدن بزرگ ترین گنج 
زندگی فرزند. طاهره صمیمی روان شــناس و مشاور خانواده اعتقاد 
 دارد والدیــن تک فرزنــد بیش از دیگــر والدین نگرانــی را تجربه 
می کنند. زیرا فرزند دیگری نیســت کــه توجه و مراقبــت را با او 
 تقســیم کنند.وی می افزاید: فرزند ســاالری در ایــن خانواده ها 
 بیشــتر اســت و یکی از والدیــن وقتــی فرزند را بــرای تحصیل 
 راهی شــهر یا دیــاری غریــب می کنند اغلــب بــا او می روند و

 خانواده دچار گسســتگی می شــود. بچه دراین خانواده ها بیش از 
دیگران در اولویت قرار دارد و والدین و روابطشــان در مرحله بعدی 
قرار می گیر د که اغلب به روابط زناشــویی لطمه می زند.این والدین 
حتی نگران تنهــا ماندن بعد از رفتن فرزند خود هســتند که گاه از 
این نظر او را می آزارند و به او احساس گناه می دهند.تمام این موارد 
بخشی از مشکالت فراوانی است که تک فرزندی می تواند برای فرد، 

جامعه و خانواده به همراه بیاورد .

دردسـرهای سنـدروم تک فرزنـدی

رقبای 
دوست داشتنی 

ما، خواهرها و 
برادرهایمان، آنها که 
بر سر شیر مادر، غذا، 

اسباب بازی و توجه 
مادر و پدر با آنها 

در چالش بوده ایم، 
همان ها هستند 

که دنیای واقعی را 
به ما می آموزند و 
ما را آماده چالش 
بزرگ تری به نام 
رقابت در جامعه 

می کنند

هم اکنون 33 درصد خانواده های ایرانی، تک فرزند هستند، اگر وضع به همین منوال پیش برود جامعه ای خواهیم داشت با گروه جوانانی که برای اجتماعی شدن ساخته نشده اند. 
گروهی به بزرگی یک سوم جمعیت آینده کشور. این گروه بزرگ و خانواده شان یکی دو دهه بعد مشکالت بزرگی خواهند داشت به نام سندروم تک فرزندی. در ادامه با مشکالت و 

تبعات این سندروم بیشتر آشنا می شویم.

والدین با به صــدا درآمدن زنگ خطر تبدیــل خیال   بافی به توهم 
و هذیان گویی، باید با مراجعه به مشــاور شــیوه برخورد با کودک 
را تغییر دهند.امیر لطفی حقیقت اســتاد دانشگاه و روان شناس، 
با اشاره به تعریف خیال   بافی اظهار داشــت: خیال پردازی بخشی 
از فواید طبیعی رشــد در کودکان اســت و تا حدود هشت سالگی 
هم میهمان ذهن آنهاســت.وی با بیان اینکــه خیال   بافی یکی از 
عناصر اساسی تفکر خالق اســت، تصریح کرد: کودکان در دنیای 
خیالی خود شــادی، هیجان، آرامش، قدرت و خیلی از احساسات 
 انسانی را تجربه می کنند.لطفی حقیقت در ادامه گفت: زمانی که
  خیال پــردازی از حــد و اندازه عبــور کند، خالقیــت کودک به

 هذیان گویی و توهم تبدیل شــده و با تشــدید اختالالت کودک، 
او دیگر مرز بین واقعیت و تخیل را تشــخیص نمی دهد.وی افزود: 
منشأ توهم کودکان، مشــکالت خانودگی، کمبود عاطفه، حقارت 
و ... است که اختالل در ارتباط با دوســتان و زود رنجی را به همراه 
ترس و اضطراب به ارمغان می آورد.لطفــی حقیقت با بیان اینکه 
وقتی معیار مشــخصی برای تربیت فرزندان وجود داشــته باشد 
خیال   بافی راحت تر کنترل می شــود، تصریح کــرد: والدین با به 
صدا در آمدن زنگ خطر توهم باید به مشاوره مراجعه کرده و شیوه 
برخورد خود را با خردســاالن خود اصالح کننــد و در صورت نیاز 

حتی تذکرات الزم را به اقوام و مربیان مهدکودک و مدارس بدهند.

شــبکه های اجتماعی با همه محاسن و ظرفیت های قابل توجهی 
 کــه از آن برخوردار اســت،تهدیدی جدی و بالقوه نیز محســوب 
 می شــوند که آســیب ها و مخاطــرات بســیاری را در دل خود

 نهفته اند. در طول سال های اخیر شبکه های اجتماعی به محلی 
برای بروز تهدیدات گوناگون مبدل شــده اســت. یک روز هتک 
حیثیت،روز دیگر هک اطالعات شــخصی،یک روز کالهبرداری 
 و روز دیگــر فریــب و...این نــرم افزارهــا که هیچگونه شــک و 
شــبهه ای در محاســن و مزایــای آن وجــود نــدارد بــا همه 
فرصت هایــی کــه ایجــاد کــرده، مخاطراتــی را هــم در پی 
داشــته کــه هــر از چندگاهــی اخبــاری در ال به الی ســطور 

رســانه هــا از آن منعکــس مــی شــود.برخالف تمامــی این 
 تهدیدات،اکثــر قریــب بــه اتفــاق کاربــران و کارشناســان و

 صاحــب نظــران اجتماعی بر ایــن عقیــده اند که می تــوان از 
 ایــن ظرفیت بــه نحو شایســته تــر و ســازنده تری بهــره برد.

فرصت های موجود در شــبکه های اجتماعی به میزانی است که 
می تواند به عنوان عنصــری موثر،کارآمد و تعییــن کننده برای 

پیشرفت،شکوفایی و توسعه جامعه نقش آفرینی کند.
اما به راستی بر اســاس و مبنای کدام ســاز وکار،این مهم محقق 
خواهد شد؟کارشناسان حصول این امر خطیر را مستلزم فراگیری 

سواد رسانه ای عنوان می کنند.

 معاون فعالیت های سازمان دانش آموزی از فعالیت ۲ هزار یاورمربی 
از اول مهر در مدارس کشور خبر داد.

اردشــیر دهقانی در مراســم افتتاحیه نهمیــن اردوی ملی مربیان 
و اعضای پیشــتازان که در اردوگاه شــهید باهنر تهران برگزار شد، 
اظهار داشت: اولین هدف ما از برگزاری این اردو توانمندسازی دانش 
تشکیالتی اعضای ســازمان دانش آموزی در سایه ســار شعار سال 
مقام معظم رهبری با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و شــعار 
همیشگی سازمان دانش آموزی؛ یعنی همفکری، همدلی و همکاری 

است.
 وی افزود: آموزش های ما در ســه بخش دانش، مهــارت و معرفت 
توسط اساتید برجســته برگزار می شــود و هدف ما این است که بر 
اساس طرح ۵ ساله جامع آموزش به نقطه ای برسیم که همه مربیان 
ما ۵۳۰ ساعت دوره آموزشی عمومی و تخصصی و اعضا ۲۷۰ ساعت 

آموزش عمومی و تخصصی داشته باشند.
دهقانی در ادامه گفت: امســال از ابتدای مهر ماه، ۲ هزار دانش آموز 
حاضر در این اردو در ۲ هزار مدرسه مسئولیت ۲ هزار گروه را به عنوان 
یاور مربی برعهده خواهند داشــت که مربیان ما تنها نقش راهبری 
این گروه ها را برعهده دارند. وی بیان کرد: آموزش مربیان از ســال 
۹۳ با حضور ۵۰۰ مربی طی چند دوره مختلف برگزار شــد که دوره 
تخصصی آن اردیبهشت امسال در اردوگاه رامسر برگزار شد و با لطف 
خداوند توانســتیم اولین اردوی تلفیقی مربیان و دانش آموزان را در 
این اردو تجربه کنیم. همه مربیان باید بدانند که رفتار و سکنات آنها 
الگویی برای اعضای جوان خواهد بود و به مــا کمک می کند از این 

ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.

شبکه های اجتماعی چگونه ما را فریب می دهند؟خیال بافی خالقیت را خلق می کند

 فعالیت ۲۰۰۰ »یاورمربی« 
از اول مهر در مدارس کشور

با مسئوالن

نگاه روز 

معاون اجتماعی پلیس مبــارزه با مواد مخدر ناجا، کنجــکاوی، لذت طلبی، 
تفریح و سرگرمی را عامل سوق پیدا کردن جوانان به اعتیاد دانست.

احمد کاوه درباره تغییر الگوی مصرف مواد مخدر گفت: امروز شاهد استفاده 
از مواد صنعتی یا روان گردان هستیم که متناسب با سنین نوجوانی و جوانی 

تهیه می شود. 
کنجــکاوی، لذت طلبی، تفریح و ســرگرمی و بحران هــای روحی مجموعه 
عواملی هستند که باعث سوق پیدا کردن جوانان به اعتیاد به شمار می روند.

وی وابســتگی فرد به یک ماده را تعریف جامع و علمی از اعتیاد عنوان کرد و 
گفت: مســلما عوارض و معضالت مربوط به اعتیاد را باید در فضای اجتماعی 
دنبال کرد؛ در حقیقت چرایی، چگونگی و چیســتی اعتیاد را باید پاسخ داد و 

برای کنترل و پیشگیری آن برنامه داشت.
معاون اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با بیان اینکه این مســئله در 

دو موضوع در حال پیگیری است، اظهارکرد: نخست در حوزه مقابله و برخورد 
فیزیکی با جرم اســت. در این زمینه نیز هر کســی که با مســئله مواد مخدر 

درگیر باشد برخورد قانونی با آنها صورت می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: مطمئنا در نگاه پلیس، مجرمین و قاچاقچیان مواد مخدر 
اولویت کاری پلیس هستند که باید با آنها برخورد شود و اساسا برخورد پلیس 

در مواجه با قاچاقچی با معتاد متفاوت است.
کاوه با اشاره به گذشته که معتاد صرفا به عنوان مجرم ارزیابی می شد، گفت: 
در آن زمان بر اســاس وظیفه قانونــی باید با معتاد بر همین اســاس و اصل، 
برخورد می شد. در این خصوص یک نگاه این است که این افراد سالمتیشان 

را به دست بیاورند و به جامعه برگردند.
 در ماده ۱۵ قانون پیش بینی شد که حاکمیت نیز کمک کند و مراکز درمانی 

را توسعه دهد تا این افراد بتوانند درمان شــوند؛ اما اگر افرادی نخواهند این 
پروسه و این فرآیند را طی کنند تا درمان شوند و بخواهند همچنان به عنوان 
مصرف کننده مواد مخدر باقی بمانند، بر اســاس ماده ۱۶ باید ســاماندهی 
شوند، به این شکل که از کف خیابان جمع آوری شده و در اردوگاه های ترک 

اجباری اقامت داده شوند.
وی ادامه داد: این افراد بعد از سه ماه که دوره درمان را طی کردند، در صورتی 

که نخواهند پاک باشند، با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
کاوه معضل اصلی در گذشته را مواد سنتی و تریاک دانست و افزود: این مواد 
عموما در کشور افغانستان تهیه می شــد و البته همچنان نیز این مواد بسیار 
زیاد استفاده می شــود؛ اما اتفاقی که افتاده این اســت که مواد صنعتی چند 

سال است ظهور و بروز پیدا کرده است.

تهیه موادمخدر ویژه جوانان و نوجوانان

فرمانده ناجا در واکنش به برگزاری مجالس مختلط و خارج از شئون در برخی رستوران ها 
و تاالرهای شــمال شــهر، گفت: پلیس بر اســاس وظیفه ذاتی و قانونی خود با هرگونه 
اقدام خالف قانون و مزاحمت برای مــردم، برخورد الزم و قانونی را انجــام خواهد داد.

سردار حسین اشتری در حاشیه مراســم تقدیر و تجلیل از آزادگان شاخص ناجا درباره 
ماجرای انهدام یک گروه تروریســتی تکفیری در کرمانشاه اظهار داشت: خوشبختانه به 
دنبال اقدامات خوب پلیس و همکاری سربازان گمنام امام زمان )عج(، موفق شدیم یک 
گروه تروریستی تکفیری در کرمانشاه را شناسایی و در عملیات گسترده ای منهدم کنیم 
که در جریان این اقــدام، تعدادی از اعضای این گروه دســتگیر و تعدادی نیز به هالکت 
رسیدند.فرمانده نیروی انتظامی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تمهیدات پلیس 
برای حضور زائران ایرانی در اربعین حسینی گفت: نیروی انتظامی آمادگی خود را برای 
پذیرایی از زائران اربعین از سه نقطه مرزی شــلمچه، مهران و چزابه اعالم کرده و زائران 
می توانند با در دست داشتن گذرنامه معتبر از مرزهای تعیین شده وارد خاک عراق شوند.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص برگزاری میهمانی های مختلط و برخورد پلیس 
با برگزاری مجالس در رســتوران ها و تاالرهای شمال شــهر اظهار کرد: طبق مصوبات 
قانونی، برگزاری هرگونه مراسم در سالن ها، تاالرها و رستوران ها نیازمند اخذ مجوز الزم 

از پلیس اماکن ناجاست و طبعا باید موازین قانونی و شرعی در این مراسم رعایت شود و 
در غیر این صورت پلیس بر اساس وظیفه ذاتی و قانونی خود با هرگونه اقدام خالف قانون 
و مزاحمت برای مردم، برخــورد الزم و قانونی را انجام خواهد داد. اشــتری از خانواده ها 
خواست تا پیش از حضور فرزندانشــان در میهمانی ها، حتما در خصوص محل برگزاری 

جشن و شرکت کنندگان در این مجالس، اطالعات کافی و الزم را کسب کنند.

رییس ســازمان قضایی نیروهای مسلح استان در جلســه تودیع و معارفه خود گفت: 
شرط الزم برای پیشگیری از وقوع جرم؛استفاده از تمام ظرفیت هاست.

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان 
قضایی استان اصفهان گفت: آنچه که در مطالبات و تدابیر مقام معظم رهبری، ریاست 
قوه قضاییه و ریاست سازمان قضایی حائز اهمیت است توجه به چشم انداز ۲۰ ساله و 

ارزش های پذیرفته شده ســازمان در حفظ و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران است.

مهدی تشکری افزود: نیروی مسلح جمهوری اسالمی نیروی است که در چشم دوست 
و دشمن با قدرت و صالبت بدرخشد به طوری که دوست بداند نیروهای  مسلح محکم 
و  اســتوار از آنها حمایت کرده و دشــمن هم آگاه باشــد اگر بخواهد در مقابل دین ما 

بایستد با  همه  وجود در مقابل آنها خواهیم ایستاد.
وی خاطرنشــان کرد: تکریم ارباب رجوع، حفظ اسرار نیروهای مسلح  و تشکیل موالی 
نظم و انضباط در نیروهای مســلح  از ارزش های پذیرفته شــده قانون قضایی است و 
همان گونه که تاکنون مســتقر بوده از این پس ما مکلف و مقید بــه اجرای این روند 
خواهیم بود. رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان ضمن اشاره به اینکه راهکار 
ما طبق فصل سوم، پنجم و ششــم قانون قضایی اقدام مناسب  در جهت پیشگیری از 
وقوع جرم و اصالح موضــوع، اولویت دارد گفت: اگر دیدگاه قوه قضاییه این باشــد که 
اجرای عملکرد سخت گیرانه می تواند باعث محدودیت شود فقط شرط الزم را مطرح 
کرده است، برای رسیدن به  شــرط کافی، باید از تمام ظرفیت عظیم استفاده کرده و 

به آن بپردازیم.

فرمانده ناجا عنوان کرد:

هشدار پلیس نسبت به برگزاری میهمانی های مختلط در تاالرها و رستوران ها
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان؛

شرط الزم برای پیشگیری از وقوع جرم؛ استفاده از تمام ظرفیت هاست
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر:

کلنگ زنی مجموعه فرهنگی مذهبی نمايشگاه بزرگ اصفهان

تازه ترین قســمت از برنامه اینترنتی ســی و پنج، به مصاحبه با 
حسین فرح بخش اختصاص یافت.  برنامه سی و پنج به کارگردانی 
فریدون جیرانی هر هفته به انتشار مصاحبه ای اختصاصی با یکی 
از چهره های سینمایی می پردازد. این هفته حسین فرح بخش، 
تهیه کننده و کارگردان ســینما، روی صندلی سی و پنج نشسته 
تا پس از مدت ها دوباره حرف های جنجالی در مورد پشت پرده 
ســینمای ایران بزند. فرح بخش در این مصاحبه بدون سانسور، 
از دوران مختلف ســینما گفته و در مورد حمله های گاه و بی گاه 

گروه های مختلف به سینما،حرف های جالبی زده است. 

عالقه مندان می توانند بــرای دانلود رایگان ایــن گفت و گو، به 
سامانه فیلم نت مراجعه نمایند.

نمایشــگاه عکس های منتخب جشــنواره تیرگان 2015، جمعه 
29مردادماه در گالری اکنون افتتاح شد.

 مدیر گالری اکنون گفت: نمایشــگاهی از عکس های منتخب در 
جشنواره تیرگان در سال 2015، در گالری اکنون برپا شده است. 
در این نمایشگاه تعداد 43 عکس از 43 عکاس نمایش داده خواهد 
شــد. الناز رجبیان افزود: این عکس ها در مسابقه عکاسی با عنوان 
جشنواره تیرگان شــرکت نموده اند که در ســال 2015 با حضور 
عکاســان ایرانی در کشــور کانادا و با همکاری کافه لیت مونترال 
برگزار شد. وی گفت: این عکس ها به صورت مستند از موضوعات 

اجتماعی تهیه شده اند و در دو نوبت در گالری اکنون نمایش داده 
می شوند که در هر نوبت، عکس های متفاوتی ارائه می شوند.

رجبیان ادامه داد: نمایشگاه گردان)کیوریتور( این نمایشگاه، حامد 
تابعین است که مقیم کشور کاناداســت و مدیریت مجموعه را به 

عهده خواهد داشت.
عالقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه که از دیروز تا 
2 شهریورماه برپا شده است، از ســاعت 17 تا 21 همه روزه به جز 
روزهای دوشــنبه به گالری اکنون واقع در خیابان خاقانی، کوچه 

افشین، بن بست حریر، پالک 9 مراجعه نمایند.

تا 2 شهريور برپاست:حسین فرح بخش مقابل دوربین سی و پنج نشست

نمايش آثار عکس منتخب جشنواره تیرگان در گالری اکنون

کافه سوال

يادداشت

درشهر

رونمایی از کتب خاطرات مدافعان حرم در نمایشگاه کتاب اصفهان و 
وقف بانک تالوت قاریان جهان اسالم در اصفهان، از جمله مهم ترین 

اخبار فرهنگی استان اصفهان است.
جانمراد احمدی اظهار داشــت: انتشــارات دارخوین تاکنون 3 جلد 
کتاب در ارتباط بــا مدافعان حرم اصفهان چاپ کــرده که این کتب 
در قطع رقعی و 160 صفحه، توســط نویسندگان حوزه دفاع مقدس 
اصفهانی تهیه شــده اســت و در حال کامل کــردن مجموعه خود 

هستیم.
وی با بیــان اینکه کتب چاپ شــده مربوط به زندگینامه شــهیدان 
سیدسجاد مرادی، ابوالفضل شیروانیان و روح ا... مهرابی است، افزود: 
در حال تهیــه 17 جلد دیگر هســتیم تا بتوانیم مجمــوع آنها را که 

25عنوان کتاب می شود، در نمایشگاه کتاب اصفهان رونمایی کنیم.

کلنگ زنی مجموعه   فرهنگی مذهبی 
نمايشگاه بزرگ اصفهان

مراســم کلنگ زنی مجموعــه فرهنگــی مذهبی و مســجد پروژه 
نمایشگاه بزرگ اصفهان به نام »ام المومنین خدیجه الکبری)س(«، 
همزمان با هفته بین المللی مساجد با حضور آیت ا... مهدوی، نماینده 
مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت اصفهان؛ حجت االسالم 
صالحیان، رییس امور اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان؛ 
جمالی نژاد، شهردار اصفهان؛ حجت االســالم هاشمی، رییس دفتر 
امام جمعه اصفهان؛ حجت االسالم سجادی، رییس مرکز تحقیقات 
رایانه ای حوزه علمیه اصفهان؛ روســای دفاتر مناطــق 15گانه امور 

مساجد شهر اصفهان و جمعی از علما و روحانیون برگزار شد.
نماینده مجلس خبرگان، پیش از کلنگ زنی این مجموعه، در جمع 
علما و روحانیون گفت: چنانچه آرامش معنوی در فضای شهر حاکم 

شود، تاثیرات آن را بر روح و جسم شهروندان شاهد خواهیم بود.

برگزاری نشست سراسری قرارگاه 
جهاد علمی فرهنگی علوم اسالمی 

دانشگاهیان در اصفهان
رییس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، در نشست سراسری 
قرارگاه جهاد علمی فرهنگی حوزه علوم اســالمی دانشــگاهیان در 
دانشگاه صنعتی اصفهان، به بررسی چیستی و چگونگی دستیابی به 

دانشگاه اسالمی پرداخت.
حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خســروپناه در این نشست 
گفت: دانشگاه اســالمی، دانشــگاهی اســت که در کنار مکان ها و 
مناسک اسالمی، در علوم دانشــگاهی، از علوم و معارف اسالمی در 
آموزش و پرورش و مدیریت دانشگاه استفاده کند و علوم دانشگاهی 

علومی است که در صدد کشف واقعیت و تغییر آن است.
عضو هیئت امنای حوزه علوم اســالمی دانشــگاهیان اضافه کرد: در 
میان علوم دانشگاهی، علوم طبیعی، مهندسی و انسانی، با روش های 

مختلف، درصدد شناخت واقعیت و تغییر آن است.
وی مفهوم علوم دانشــگاهی اســالمی را به معنای تغییر رویکردها 
و جهت گیری ها دانســت و تصریــح کرد: ما وقتــی می توانیم علوم 
دانشگاهی اسالمی داشته باشیم که فلسفه های مضاف داشته باشیم 
و همه باید بدانیم که در تمدن ســازی و تمدن ســوزی نقش داشته 
و هیچ انســان خنثی در جامعه نداریم. حجت االســالم خســروپناه 
بااشــاره به نقش حوزه علوم اســالمی دانشــگاهیان در گســترش 
عقالنیت اسالمی در دانشــگاه ها، به کارگیری علوم اسالمی در علوم 
دانشگاهی را از مهم ترین وظایف دانش آموختگان و معرفت جویان 

در دانشگاه ها ارزیابی کرد.

بانک تالوت قاريان جهان اسالم 
در اصفهان وقف شد

معــاون فرهنگی و اجتماعــی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان 
اصفهان اظهار داشــت: همزمان با دهــه پر خیر و برکــت کرامت، 
امیرحســین توحیدی، یکی از قاریــان و حافظان برتــر قرآن کریم 

کشور، در اقدامی نیک اندیشانه، یک وقف قرآنی را به ثبت رساند.
حجت االسالم والمسلمین حسن امیری افزود: این واقف نیک اندیش 
در راســتای اعتالی ســطح قاریان و حافظان قرآن کریم، یک بانک 
جامع قرآنی را بــرای ترویج و آموزش قاریــان و حافظان قرآن کریم 

وقف کرد.
وی بیان کرد: امیر حسین توحیدی که از قاریان و چهره های  قرآنی 
مطرح اصفهانی اســت، طی اقدامی توانســته اســت پس از 3 سال 
کوشــش و مجاهدت، یک بانک جامع و کامــل صوتی از تالوت های 
 قاریان بــزرگ و مطرح جهــان اســالم از نیم قرن پیــش تاکنون،

جمع آوری کند که این فرد خیر در اقدامی قابل تحســین، این بانک 
 را برای اســتفاده های آموزشــی برای قاریان و حافظان قرآن کریم 

وقف کرد.

رونمايی از کتب خاطرات مدافعان حرم 
در نمايشگاه کتاب اصفهان

از زمانی کــه یادمــان می آید، ســه نفــر بودند که خیلی  ســال 
اســت به عمو هــای فیتیلــه ای معروف شــده اند؛ ســه عمویی 
که هر چنــد حدود 50 ســال دارند، اما آنقدر شــاد و ســرحال 
 هســتند که می تواننــد بــرای بچه ها برنامــه بســازند و آنها را 

شاد کنند.
علی فروتن، یکــی از عموهای فیتیله ای اســت کــه اصالتا اهل 

بروجرد و بازیگوش تر از دوتای دیگر است.
این بازیگوشی و شیطنت را می توان در بازی های او دید و آنهایی 
که او را از نزدیک دیده اند، می دانند هنوز چشمانش از شادی برق 
می زند و با شــوخی هایش، غافلگیرت می کند. بــا فروتن درباره 
ســبک زندگی اش هم صحبت شدیم و او بخشــی از رازهای شاد 

زیستنش را برایمان فاش کرد.
49 ساله هستید؛ با اين ســن چگونه کودک درونتان را 

سرحال نگه داشته ايد؟
حواسم به او هست و فراموشش نمی کنم. کودک درون در وجود 
همه ما هســت؛ اما برخی او را فراموش می کنند. معموال خاطرات 
دوران کودکی را برای خــودم زنده نگه مــی دارم؛ خاطراتی که 

خیلی دوست داشتنی اند.
اما کودک درون همه آدم ها شــاد نیست! در وجود بعضی 
از آدم ها کودک رنجوری زندگی می کند که آنها را معموال 
غمگین و افسرده نگه می دارد؛ اما گويا شما دوران کودکی 

خوبی داشته ايد که اين کودک سرحال باقی مانده است؟
دوران کودکی خیلی خوبی داشــتم: خانــواده ام پرانرژی بودند؛ 
برادری داشتم که خیلی با هم جور بودیم؛ سفر هم زیاد می رفتیم. 
اقوام شــادی هم دور و برمان بودند و کال در آن دوران، حال همه 

ما خوش بود.
بچه ای که در خانواده  ای سالم و سرحال بزرگ شود، حتما 

آينده و بزرگسالی خوبی هم خواهد داشت؟
قطعا همین طور اســت! شــادی، اشــتباه های زندگی را اصالح 
می  کند. این مصداق همان ضرب المثل قدیمی است که می گوید: 
»خنده بر هر درد بی درمان دواســت«. در روزگاری که همه چیز 
اضطراب زاست و استرس از صبح تا شب شانه به شانه ما می آید و 

گاهی روی دوشمان می نشیند، نباید کوتاه بیاییم و اجازه بدهیم 
به درونمان نفوذ کرده و ما را زیر سلطه خود درآورد و  زندگی مان 
را خراب کند. بهتر است شــادی درونی را حفظ کنیم؛ چون مثل 
پادزهر عمل می  کند و نمی گذارد اضطراب و افســردگی به درون 

ما راه یابد.
البته وقتی شرايط بیرونی ســخت است، اين که نگذاريم 
غم و غصه به درون ما راه پیدا کند، دشــوار است. اينطور 

نیست؟
می توان کارهایی کرد؛ یادآوری اتفاقــات خوبی که در زندگی ما 
روی داده، یکی از راه  های مقابله با غصه و مشــکالت روزانه است. 
خاطره بازی و تکرار جمله »یادش بخیر« به ما قوت قلب می دهد 
که همیشــه قرار نیســت اتفاقات بد بیفتد؛ اما ما معموال اندوه  ها 
و گریه ها را به یاد می آوریم و کمتر یادمــان می ماند که روزهای 

خوب هم زیاد در زندگی ما بوده و هست.
شما برای بچه  ها برنامه ســازی می کنید و با روحیه آنها 
آشنا هستید؛ به نظرتان بچه ای که در خانواده ای پرتنش 
بزرگ شده يا خاطرات خوبی از کودکی خود ندارد، چگونه 

می  تواند خودش را در برابر آسیب ها مقاوم کند؟
به نظرم چنین آدم هایی باید در انتخاب دوست و حتی همسرشان 
دقت زیادی کنند. بهتر است با کسانی رفاقت و همراهی کنیم که 
به ما انرژی مثبت می دهند و کمک می کنند حالمان خوب شود. 
گذشته را نمی توان برگرداند و درستش کرد؛ اما اکنون را می توان 
با انتخاب های درست، بهتر کرد. اگر دوستان شاد و مثبتی داشته 
باشــیم، حتما حالمان خوب می شــود. آدم  های ســرحال تاثیر 
زیادی بر روحیه اطرافیان دارند؛ پس بهتر اســت دوستانمان را از 
میان آدم های عبوس انتخاب نکنیم که بار غم ها و مشکالتمان را 
دو چندان کنند. به نظرم اگر دوست عبوس و بداخمی هم داریم، 
باید مدتی به او فرصت بدهیم و تالش کنیم حالش خوب شــود و 
تغییر رویه دهــد؛ اما اگر تغییر نکرد، بهتر اســت رهایش کنیم و 

نگذاریم روی ما تاثیر منفی بگذارد.
البته شــرايط بیرونی مثل کار، شــهرت، پول و... هم در 

روحیه تاثیرگذار است و نمی توان آنها را ناديده گرفت.
بله موثر هستند! برای ســرحال بودن، حداقل ها را باید داشت؛ اما 
اگر بیشــتر نداری، نباید به هر راهی بزنی کــه مثال خیلی پولدار 
شوی یا عزا بگیری و ماتم زده شــوی که من چرا ماشین آخرین 

مدل و خانه شیک ندارم.

شما کار می کنید که پول به دســت آوريد يا کار را برای 
لذت و شــادی انجام می دهید که در ادامــه آن پول هم 

می آيد؟
من معتقدم بایــد از کاری که انجام می دهــی، لذت ببری. وقتی 
از کارت لذت ببری، درآمد و دســتمزدش هر قدر هم کم باشد، 
خوشایند اســت؛ اما وقتی مالک پول باشــد، باید همه عمرت را 
صرف دویدن برای رســیدن به پول کنی؛ بدون اینکه از زندگی 
لذت ببری. چه فایده دارد اگر پول زیاد داشــته باشی اما نخندی 
و خندیدن بلد نباشی؟! با پول نمی توان خنده خرید. این حس و 
رفتار کامال درونی اســت که برای هر کسی شکل و شمایل خاص 

خودش را دارد.
شــما در کنار کاری که انجام می دهید، هم به شــادی 
رســید  ه ايد هم به پول وشــهرت؛ بايد از راهی که طی 

کرده ايد، راضی باشید؟
خدا را شکر راضی ام! هر چند آنقدر که برخی تصور می کنند، آدم 

پولداری نیستم.
برخی بر اين باورند که وقتی می گويی خدا را شکر، يعنی 
آدم قانعی هستم و آنقدر پول دارم که اموراتم را بگذرانم. 

شما از اين دست آدم ها هستید؟
خدا را شــکر می کنم؛ چون همیشــه مورد عنایت خدا هســتم 
و خدا مــرا جــزو آدم هایی قــرار داده کــه مردم دوستشــان 
دارند. پــول فقط این نیســت کــه آن را بشــماری و از این کار 
 لذت ببــری؛ ما همیشــه مورد عنایــت مردم قــرار می گیریم و

هیچ وقــت کارمان روی زمیــن نمی ماند. این بــه نظرم بهترین 
حســاب بانکی اســت. اعتباری که بین مردم به دست آورد ه ایم، 
بزرگ ترین لطف و ســرمایه از جانب خداســت؛ ســرمایه ای که 
 برای آن زحمت کشــیده ایم و به سادگی به دســت نیامده است. 
هیچ وقت ننشســته ایم و بگوییم خدا کمک می کند. خدا گفته از 
شما حرکت، از من برکت. تالش می کنیم و از خدا می خواهیم که 

به ما کمک کند.

اخبار

احســان ارغوانی، تهیه کننده برنامــه »امروزی ها«، از این 
هفته  با اجرای پدرام کریمی، در روزهای شنبه تا چهارشنبه 
از ســاعت 15:45 تا 19 بر آنتن شــبکه یک سیما می رود. 
این در واقع ادامه برنامه »امروز هنوز تموم نشــده« است و 
سری چهارم آن محسوب می شود.  وی ادامه داد: این برنامه 
مخصوص جوانان اســت و این بار با رویکــردی متفاوت، به 
دغدغه های جوانان می پــردازد. »امروزی ها« که هر هفته با 
محوریت یک موضوع خاص بــر آنتن می رود، به موضوعاتی 
چون فضای مجــازی، اعتیــاد، اعتیاد به فضــای مجازی، 
سربازی، ورزش و قهرمانی، کارتن خوابی، دانشگاه و تمامی 
مسائل حوزه جوانان می پردازد. ارغوانی بیان کرد: در سری 
جدید این برنامه، اتاق فکر ما مردم هســتند و قرار است در 
بسیاری از موارد، مردم یاری رسان ما باشند. چون این برنامه 
مخصوص جوانان است، انگیزه و نشــاط در آن موج می زند. 
این تهیه کننده درخصوص تیتراژ این برنامه اظهار داشــت: 
خواننده تیتراژ مشخص شده و قرار است در موسیقی برنامه 
اتفاق جدیدی رخ دهد.  وی دربــاره زمان قطعی پخش این 
برنامه گفت: منتظر ساخت دکور هســتیم و برنامه پس از 

تکمیل دکور، روی آنتن خواهد رفت.

فیلم مستند بلند »آقای نخســت وزیر«، در اولین نمایش 
عمومی خــود با مشــکل مواجه شــد و اجــازه نمایش به 
سازندگان اثر داده نشــد.  با توجه به رونمایی مستند »آقای 
نخست وزیر« در سالن ســوره، اولین نمایش عمومی فیلم 
 در کافه ایما امکان پذیر نیســت و جلــوی نمایش این فیلم 

گرفته شد.
به نظر می رســد شکایت از عوامل ســازنده )سفیر فیلم( از 
سوی دفتر رییس جمهور به دلیل ساخت فیلم مستند »من 
روحانی هســتم«، باعث عدم اجازه اکران عمومی مســتند 
»آقای نخست وزیر« بوده اســت. این در شرایطی است که 
کافه ایما هر هفته فیلم های خارجی متنوعی را به نمایش در 
می آورد؛ اما این بار اجازه نمایش فیلمی که جوانان انقالبی 

آن را ساخته اند، در این کافه گرفته می شود.
 بنابرایــن گزارش ایــن فیلــم، روایتی متفــاوت از 28ماه

 نخســت وزیری دکتــر محمــد مصــدق و از محصوالت 
سفیر فیلم است که با حمایت سازمان هنری رسانه ای اوج 
تهیه شده است که در مصاحبه با اعضای جبهه ملی، نهضت 
آزادی و فداییان اسالم، به بیان حوادث و اتفاقات سال های 

1330 تا 1332 می پردازد.

سری جديد »امروز هنوز 
تموم نشده« در راه است

مستند »آقای نخست وزير« 
اجازه اکران نیافت

علی فروتن: 

با پول نمی توان خنده خريد

ويژه

گردهمایی مدیــران روابط عمومــی ادارات کل اوقــاف و امور 
خیریه سراسر کشــور، به میزبانی اداره کل اوقاف و امور خیریه 

استان اصفهان برگزار می شود.
حامد جعفرزاده اظهار داشــت: روابط عمومی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان، میزبان گردهمایی 50 نفر از مدیران 
و کارشناســان روابط عمومی ادارات اوقاف و امور خیریه سراسر 

کشور است.
 وی در ادامــه افزود: ایــن گردهمایی بــه مدت چهــار روز از 

31مرداد ماه لغایت 3 شهریور برگزار می شود.
مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان 
در ادامه بیان کرد: هدف از برپایی این گردهمایی، انتقال تجارب 
و هم افزایی مدیران و کارشناســان روابط عمومی های سازمان 
اوقاف و امور خیریه در راســتای ارتقا و اعتالی ســطح آگاهی و 
علمی مدیران، جهت پیشــبرد و تحقق بیــش از پیش اهداف 

سازمان می باشد.

اصفهان میزبان گردهمايی مديران 
روابط عمومی ادارات کل اوقاف کشور

 فیلم ها و ســریال هایی که از نعمت فیلمنامه های خوب و 
محکــم برخوردارند، معموال از کم تجربگی، بی ســلیقگی 
یا ارزان فروشــی احتمالی کارگردان یا سایر عوامل، کمتر 
آسیب می بینند و حتی در بدترین شرایط، به آثاری دیدنی 

تبدیل می شوند.
اهمیت فیلمنامه در یک اثر، به اندازه ای اســت که می توان 
مسئله اصلی فیلم ها و ســریال ها را به تولد معیوب این آثار 
روی کاغذ نســبت داد و نیز درصد باالیی از موفقیت هر اثر 

موفق را مدیون فیلمنامه دانست. 
»چرخ فلک« نمونه روشنی از موفقیت مبتنی بر فیلمنامه 
اســت. طراح و سرپرست نویسندگان این ســریال، آثاری 
چون درپناه تو، دوران سرکشــی، صاحبدالن، رقص پرواز، 
شــوق پرواز و ســرزمین کهن را در کارنامه دارد که جزو 
بهترین های تلویزیون در چند دهه گذشته هستند و »چرخ 
فلک« هم با وجود ســاختار اپیزودیک که نیاز به تمرکز و 

توجه بیشــتر و دقیق تر دارد، توانسته توجه مخاطبان را به 
خود جلب کند.

خاکستری های دلپسند
شــخصیت های ســریال »چــرخ فلــک« مثــل دیگر 
شخصیت هایی که علیرضا طالب زاده خلق کرده، از جنس 
آدم های زمینی هستند؛ همان قدر که مهربانند، خشمگین 
می شوند؛ همان قدر که گذشت دارند، ممکن است لجاجت 
کنند؛ همان قــدر که می بخشــند، خودخواه هســتند؛ 
همان قدر کــه ظلم می کنند، مظلومنــد و همه خوبی ها و 
بدی ها را با هم در وجودشــان دارند؛ خوبی ها و بدی هایی 
که در موقعیت های مختلف بر اســاس نیازها، خواسته ها و 
آرزوهایشان، از عمق وجود این شخصیت ها سر بر می آورند 
و منجر به کنش ها و واکنش های درست و غلط می شوند؛ 

درست مثل خود ما و مثل خود زندگی.
باورپذیری، مهم ترین صفت و ویژگی  شخصیت هایی است 

که در آثار طالــب زاده از جمله »چرخ فلــک« می بینیم. 
تصمیم ناگهانی کامران برای به هم زدن ازدواجش، دردها، 
حقارت ها و انگیزه های نســترن، عشق ســارا به یک پسر 
ســرطانی یا حتی تبعیض های مادر مینــا بین دخترانش 
 عجیــب و غریب نیســتند؛ می شــود این احساســات را 

لمس کرد، باور کرد و با آنها ارتباط گرفت.
زندگی در موقعیت

در فیلمنامه ســریال »چرخ فلک«، به جزئیات توجه شده 
 و نکات ریزی مدنظر قرار گرفته که شاید بسیاری از آنها با

یک بــار دیــدن و به ایــن ســادگی ها به چشــم نیایند. 
فیلمنامه های طالب زاده با آنکه داســتان های پرافت وخیز 
دارند و کامــال قصه گویی می کننــد، اما آدم هــا، روابط  و 
مناسباتشان طوری طراحی شده و جزئیاتی از آن به نمایش 
در می آید که گویی نویسنده در همان شرایط و موقعیت ها 
زندگی کرده، ابعاد و زوایای این موقعیت ها را می شناســد 
و به هر جزء از آن اشــراف دارد؛ مثال نوع مواجهه نســترن 
با مشتریانش، فضای زندگی و روابط حرفه ای کامران، نوع 
زندگی و حضور اجتماعی ظهیر و خالــد به عنوان مهاجر 
در ایران و خانه اجاره ای ســارا در ســریال »چرخ فلک«، 
نمونه های ساده ای هســتند که از جزئی نگری در نگارش 

فیلمنامه حکایت می کنند.
درهم تنیدگی

همچنان که چرخ فلک می گردد و آدم ها را به هم می رساند، 
در سریال »چرخ فلک« نیز قصه ها می چرخند و آدم ها را به 
هم وصل می کنند. به عنوان یک اثر اپیزودیک که تقریبا هر 
دو قسمت از آن، یک قصه را روایت می کند، کل فیلمنامه 
از انسجامی متفاوت برخوردار است. آدم های »چرخ فلک« 
جایی و به ترتیبی با هــم ارتباط دارند و فصل مشــترک 
همه این شــخصیت ها، حضور کوتاه یــا بلندمدت آنها در 
بیمارستان است که به شکل ظریفی در روایت ها و اتفاقات 

گنجانده شده است.
به يک اشاره

نه در دیالوگ ها و نــه در اوج و فرود قصه ها، هیچ نشــانی 
 دیده نمی شــود که حکایت از تالش نویسندگان فیلمنامه

چرخ فلک برای شــیرفهم کردن مخاطب داشــته باشد. 
پیداســت که نویســندگان فیلمنامــه این ســریال، به 
هوشــمندی مخاطب بــاور داشــته اند و گاهــی به یک 
 اشاره، دنیایی از اطالعات، احساســات و گفتنی ها را به او

منتقل کرده اند؛ به عنوان نمونه وقتی سهراب با بازی عباس 
غزالی، موهایش را می تراشد و روی تخت بیمارستان دراز 
می کشد و سارا )فتانه ملک محمدی( در سالن انتظار روی 
صندلی نشسته و کاله ســهراب را در دست دارد، مخاطب 
به عشق میان سارا و سهراب پی  می برد؛ بدون آنکه دیالوگی 
شنیده باشد، نگاه دزدانه و عاشقانه ای دیده باشد یا حتی از 

جشن عروسی و ماه عسل حرفی به میان آمده باشد.
از این دست اشــارات در ســریال »چرخ فلک« کم نیست 
و کشــف همین نمادها و نشانه هاســت که تماشــای این 

مجموعه را لذت بخش می کند.

بررسی نقش فیلمنامه و نويسنده در موفقیت سريال »چرخ فلک«؛

چرخشقصههاوپیوندآدمها

هیچ کدام از 
شخصیت های 
»چرخ فلک« 

مصنوعی نیستند 
و به زور برای 

ساختن يک قصه 
سرهم بندی 

نشده اند

آثار نمايشی، قبل از هر چیز روی کاغذ متولد می شوند و خوب و بدشان از همان زمان که فیلمنامه نوشته می شود، 
تا درصد قابل توجهی قابل حدس است؛ به عبارتی هیچ عاملی به اندازه فیلمنامه نويس در سرنوشت يک اثر موثر 
نیست و اگر کارگردان ها يا تهیه کنندگانی را می شناسیم که موفق هستند، به اين دلیل است که قدرت تشخیص 

فیلمنامه های خوب از بد  را دارند.
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يادداشت

دانشگاهيادداشت

  رییس دانشــگاه شــهرکرد گفت: توســعه کار آفرینی و بهره گیری از 
خالقیت دانشــجویان از اهداف اصلی دانشــگاه شــهرکرد است.شایان 
شاه محمدی در مراســم افتتاحیه مســابقات پهپاد ها با اشاره به اینکه 
توســعه کار آفرینی و بهره گیری از خالقیت دانشجویان از اهداف اصلی 
دانشگاه شهرکرد است، اظهار داشــت: ترویج فرهنگ کارآفرینی در بین 
دانشجویان این دانشگاه مورد توجه قرار گرفته است.وی بیان کرد: تبدیل 
خالقیت ها به فناوری می تواند موجب توسعه منطقه و کشور شود. رییس 
دانشگاه شهرکرد یادآور شــد: باید زمینه شکوفایی استعدادهای جوانان 
را در حــوزه های مختلف فراهم کرد.وی با اشــاره به برگزاری مســابقه 
پهپادها در اســتان چهارمحال و بختیاری، بیان کــرد: برگزاری چنین 
 رقابت هایی زمینه ایجاد خالقیت در ساخت پهپاد ها  را در بین محققان 
فراهم می کند. رییس دانشگاه شــهرکرد بیان کرد: دانشگاه شهرکرد به 

مدت سه روز میزبان برگزاری مسابقات پهپادهاست.

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: در سفر وزیر راه 
و شهرسازی در ابتدای ماه جاری به این اســتان، یکهزار میلیارد ریال 

اسناد خزانه برای اجرای طرح های درخواستی استان تخصیص یافت.
قاسم قاسمی اظهار کرد: تکمیل بیمارستان 220 تختخوابی بروجن، 
 طرح های شهرســازی ، تکمیــل باند فــرودگاه شــهرکرد، تکمیل 
آزاد راه های اســتان، بهســازی راه های اصلی اســتان، حذف نقاط 
حادثه خیز و احداث تونل در گردنه های ســخت گذر استان از جمله 

درخواست این استان در سفر وزیر راه و شهرسازی بود. 
به گفته وی، درســه ســال فعالیت دولت یازدهم اقدامــات فراوانی 
 در بخــش راه ســازی و توســعه راه هــای چهارمحــال و بختیاری 
انجام شــده اســت. قاســمی تصریح کرد: 800 کیلومتــر راه اصلی 
روســتایی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که در این دولت 200 
کیلومترراه روســتایی مرمت و روکش آســفالت شــد. مدیرکل راه و 
شهرســازی چهارمحال و بختیاری گفت: در سه سال گذشته بهسازی 
 238 کیلومتر راه اصلی، احداث 140 کیلومتــر بزرگراه، 68 کیلومتر 
 شــانه ســازی راه و 700 هزار تن آســفالت ریزی در راه های استان 
انجام شــد. به گفتــه وی 200 نقطه حادثــه خیز و پیــچ خطرناک 
در اســتان شناســایی شــده و کد دار هســتند که در دولت یازدهم 
150 نقطه از این تعداد اصالح و رفع شــد. همچنیــن مدیرکل راه و 
شهرســازی اســتان از تکمیل و آماده بهره برداری شدن 15 طرح راه 
و شهرســازی در اســتان با 340 میلیارد ریال اعتبارخبرداد و گفت: 
 بــا برنامه ریزی انجام شــده این تعــداد طرح درهفته دولــت افتتاح 
خواهد شــد. قاســمی تحویل یکهــزار و 400 واحد مســکن مهر به 
متقاضیان، بهره برداری از بیمارســتان 24 تختخوابــی مال خلیفه، 
بخشــداری دوآب صمصامی، مرکز بهداشتی شــهرک الهیه بروجن، 
ســالن بحران چند منظوره منج و استخر بنیاد شــهید شهرکرد را از 
جمله طرح های قابل افتتاح در هفته دولت امسال عنوان کرد. به گفته 
وی، بهسازی، آســفالت و احداث حدود 50 کیلومتر راه اصلی، فرعی، 
روســتایی و بزرگراه از دیگر طرح های قابل بهره بــرداری و افتتاح در 

هفته دولت در چهارمحال و بختیاری است.

فرماندار بروجن اعتبارات تملک دارایی و ســرمایه ای این شهرستان 
در ســال جاری را 175 میلیارد و 600 میلیون ریــال برآورد کرد و 
گفت: این میزان اعتبار نسبت به تخصیصی عمرانی سال گذشته 25 
درصد افزایش داشته اســت. روابط عمومی فرمانداری بروجن، سید 
ســیف ا... فیاضی افزود: ازمیزان اعتبار مصوب یاد شده  91 میلیارد 
و 600 میلیون ریال از محل اعتبارات اســتانی و 84 میلیارد ریال از 

محل اعتبارات قانون متوازن ماده 180 اختصاص یافته است.
 وی اولویت توزیع اعتبــارات تملک دارایی شهرســتان را تکمیل و 
 بهره بــرداری از پــروژه هــای نیمــه تمــام اعــالم و اظهارکرد: 
همسطح ســازی جاده در شــهرهای فرادنبه و سفیددشت، تکمیل 
پروژه های بهداشــتی و درمانــی، تامین و اصالح شــبکه های آب 
 روســتایی، تامین آب شــهری، منابــع طبیعی و محیط زیســت از 

مهم ترین پروژه های شهرستان است.
وی تاکید کــرد: درصــورت تامین اعتبــارو جذب کامــل بودجه 
تخصیصی ، بخــش عمده ای از طــرح های نیمه تمام شهرســتان 

تکمیل و بهره برداری خواهد شد.

پیکان وانت با 13 میلیون ریال خالفی توقیف و روانه پارکینگ شد.
فرمانده انتظامی کیار از توقیف یک دســتگاه پیکان وانت با 13 میلیون 
و 180 هزار ریال خالفی خبر داد. ســرهنگ دوم علی رازانی گفت: این 
خودرو در راســتای کنترل خودروهای عبوری و برخــورد با رانندگان 
متخلف و حادثه ساز در شهرستان، به علت تخطی از مقررات راهنمایی 
و رانندگی متوقف گردید که پس از اســتعالم مشخص شد این میزان 
خالفی معوقه در سیســتم اجراییات راهور را دارد. وی افزود: بر اساس 
ماده 8 قانون رســیدگی به تخلفــات رانندگی چنانچــه مبلغ جریمه 
وســیله نقلیه به 10 میلیون ریال برسد پلیس مراتب را به مالک خودرو 
اعالم می کند که در صورت عدم پرداخت جریمه ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ ابالغ، وسیله نقلیه توقیف و از تردد آن جلوگیری می شود.

ريیس دانشگاه شهرکرد:

توسعه کار آفرينی از اهداف اصلی 
دانشگاه شهرکرد است

 تخصیص يکهزار میلیارد ريال 
به طرح های راه و شهرسازی چهارمحال

اعتبارات عمرانی و سرمايه ای 
بروجن 25 درصد افزايش يافت

توقیف وانت
 با 13 میلیون ريال خالفی

 مدیرکل راه و شهرســازی چهــار محال و بختیــاری از رفع 
 معضل150نقطــه حادثه خیــز در چهارمحــال و بختیاری

 خبر داد.
 قاسم قاســمی با توجه به اینکه نقاط حادثه خیز شناسایی و 
کد دار شده در استان چهارمحال و بختیاری 200 نقطه است، 
 اظهار داشــت: معضل 150 نقطه از نقاط حادثه خیز استان 

رفع شده است.
وی افزود: در جاده شهرکرد - ناغان- ایذه قسمتی از جاده زیر 
آب رفته بود که طی چند سال تالش متوالی و با اعتباری بالغ 

بر 70 میلیارد تومان این جاده بار دیگر راه اندازی شد.
1۴۰ کیلومتر به بزرگراه هــای چهارمحال و بختیاری 

افزوده شد
مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیاری با اشــاره 
 به توســعه راه های اســتان، تصریح کــرد: 140 کیلومتر به 

بزرگراه های استان افزوده شده است.
قاســمی بیان کرد: حدود 60 کیلومتر از بزرگراه شــهرکرد- 
بروجن- لــردگان باقی مانده اســت که این امر در دســتور 
ساماندهی شــدن قرار دارد و تا پایان ســال زیر بار ترافیکی 

خواهد رفت.
وی ادامه داد: از بزرگراه شــهرکرد - بروجن 10کیلومتر باقی 

مانده است که اتمام این پروژه در دست اجراست.
 مدیرکل راه و شهرســازی چهارمحال و بختیــاری در ادامه 
بیان کرد: آزادراه 110 کیلومتری بروجن - لردگان در دستور 
کار قرار دارد که مقدمات شناسایی و جذب سرمایه گذار  برای 

این پروژه انجام شده است.
7۰۰ تن آسفالت  برای توسعه جاده های چهارمحال و 

بختیاری استفاده شد
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اینکه در ســال جاری 700 تن آسفالت  برای توسعه 
جاده های این استان استفاده شده اســت، گفت: برای پروژه 
روکش آسفالت جاده های استان، اعتباری بالغ بر 80 میلیارد 

تومان هزینه شده است.
وی بیان کرد: جاده شــهرکرد - بن - داران مورد توجه راه و 
شهرسازی اســت که تاکنون 19 کیلومتر از این مسیر مورد 
بهره برداری قرار گرفته اســت و 50 کیلومتر دیگر در دستور 
کار قرار دارد. مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری با توجه به خط کشی، 
توسعه بزرگراه، آســفالت کشــی و نصب عالئم راهنمایی و 
رانندگی در زمینه کاهش تصادفات جــاده ای رتبه دوم را در 

کشور به خود اختصاص داده است.

مديرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری:

 معضل15۰نقطه حادثه خیز در 
استان رفع شد

خبر

حبیب ا... وفایی در شورای فرهنگ عمومی چهارمحال و بختیاری 
افزود:از این تعداد فرصت شــغلی جدید 10 هزار و 855 شــغل 
در بخش صنعت، ســه هزار و 730 شــغل در بخش کشاورزی و 
 منابع طبیعی و 887 شــغل در بخش گردشــگری هدف گذاری

 شده است.
وی تاکید کرد:فرصت های شــغلی جدید هدف گذاری شده در 
بخش صنعت چهارمحال و بختیاری با رفع مشــکل 295 طرح و 

واحد تولیدی محقق می شود.
وفایی گفــت: از این تعــداد تاکنون 217 طــرح و واحد تولیدی 
صنعتی با اعتبــار دو هــزار و 650 میلیارد ریال بــرای دریافت 
 تســهیالت بــه بانــک هــای عامــل چهارمحــال و بختیاری 

معرفی شده است.
وی تصریح کرد:برای دستیابی به هدف گذاری ایجاد فرصت های 
شغلی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری 
135 طرح و واحد تولیدی به منظــور دریافت 750 میلیارد ریال 

تسهیالت به بانک های عامل استان معرفی شد.
دبیر ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چهارمحــال و بختیاری 
گفت:در بخش گردشگری چهارمحال و بختیاری 28 طرح و واحد 
تولیدی برای دریافت 230 میلیارد ریال تسهیالت به بانک های 

عامل استان معرفی شده است.

وی تاکید کــرد: در مجموع تاکنون 380 طــرح و واحد تولیدی 
با نیاز اعتباری ســه هزار و 630 میلیارد ریال به بانک های عامل 

چهارمحال و بختیاری معرفی شده اند.
وفایی تکمیل و بهره بــرداری از 50 پروژه نیمه تمــام با افزون بر 
60 درصد پیشــرفت فیزیکی را جزو برنامه های مسئوالن ارشد 

چهارمحال و بختیاری تا پایان سال جاری دانست.
وی افزود:در همین راستا تاکنون 80 طرح و واحد تولیدی با 840 
میلیارد ریال اعتبار برای دریافت تســهیالت به بانک های عامل 

استان معرفی شده است.
 رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه چهارمحــال و بختیاری 
تصریح کرد:اســتفاده کامل از ظرفیت تولیدی 245 طرح و واحد 
از دیگر برنامه های مســئوالن ارشــد اســتان بوده که در همین 
 راستا تاکنون 137 مورد با یک هزار و 800 میلیارد ریال اعتبار به 
 بانک های عامل اســتان برای بهره مندی از تســهیالت معرفی

 شده است. 
وی با اشــاره به تالش برای رفع موانع بانکــی و مالیاتی 17 طرح 
مهــم صنعتی در چهارمحــال و بختیــاری گفت:از ایــن تعداد 
تاکنون مشــکل 10 واحد مانند فــالت کوهرنــگ، خمیرمایه 
 چهارمحــال، صبا خــازن و امین شــهرکرد رفــع و فعالیت آن

 از سر گرفته شده است.

وفایی تاکید کرد:ایجاد و توســعه پنج طرح صنعتی فوالد و مس 
 نیز در دستور کار مســئوالن چهارمحال و بختیاری است که این 
طرح ها با 75 تا 85 درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال جاری به 

بهره برداری می رسد.
وی یادآور شــد:تکمیل و راه اندازی هفت طرح مهم ملی تا پایان 
امسال از دیگر اقدامات مســئوالن چهارمحال و بختیاری با هدف 
افزایش اشــتغال، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی در استان 

به شمار می رود.
دبیر ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی چهارمحــال و بختیاری 
 اظهار کرد: بــا ایجاد ســه هــزار و 730 فرصت شــغلی جدید

 هدف گذاری شده در بخش کشــاورزی و منابع طبیعی استان و 
نیز توسعه 9 هزار و 100 هکتار باغ در زمین های شیبدار، توسعه 

کشت گیاهان دارویی و پرورش گل محمدی محقق می شود.
وی گفت:از این سطح دو هزار هکتار به کشــت گیاهان دارویی، 
دو هزار هکتار برای توسعه باغ های دیم و پنج هزار و 100 هکتار 
به منظور توســعه باغ های آبی در زمین های شیبدار اختصاص 

می یابد.
وفایی تصریح کرد:البته از این ســطح تاکنون یــک هزار و 414 

هکتار در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری اجرایی شده است.
وی افزود:افزایش ضریب خوداتکایی محصوالت راهبردی، افزایش 
فرآورده های پروتئینی و لبنی، توســعه کشت، اصالح و بازسازی 
و احدهای گلخانــه ای و همچنین تامین نهاده هــای مورد نیاز 
بخش کشاورزی از مهم ترین برنامه های مسئوالن چهارمحال و 

بختیاری برای رونق بخش کشاورزی و منابع طبیعی است.
رییس ســازمان برنامــه و بودجــه چهارمحال و بختیــاری به 
 برنامه ریــزی برای رونق بخش گردشــگری اســتان اشــاره و

 تاکید کرد:جذب 100 هزار گردشــگر از طریق اجرای 14 پروژه 
در قالب 118 مجتمع تولیــدی، آثار تاریخی، موزه ها، توســعه 
واحدهای اقامتی، زیرســاخت های خانه های گردشگری و ایجاد 
دهکده های سالمت جزو مهم ترین برنامه ها برای رونق این بخش 
به شمار می رود. وی یادآور شد:افتتاح و بهره برداری از دو مجتمع 
تولیدی، دو باب موزه، انعقاد قرارداد مرمــت 13 بنای تاریخی و 
تهیه بسته سرمایه گذاری برای سه دهکده ســالمت از اقدامات 
انجام شــده به منظور رونق بخش گردشــگری در چهارمحال و 
بختیاری محسوب می شــود.وفایی تصریح کرد:توسعه خدمات 
 گردشــگری، توجه بــه کارآفرینــان صنایع دســتی و ارتقای 
زیرساخت های روستایی از دیگر برنامه های مسئوالن چهارمحال 

و بختیاری برای رونق بخش گردشگری در استان است.
وی با اشاره به فعالیت های دیگر مسئوالن چهارمحال و بختیاری 
برای تسریع در روند توسعه پایدار و رونق همه جانبه در این استان 
گفت:تالش به منظور اجرایی شدن پروژه های حوزه آب و فاضالب 
شهری و روستایی، برق رسانی، گازرسانی، جاده سازی، بهداشت 
و درمان، عمران، اقتصاد و امور فرهنگی، سیاســی و اجتماعی از 
اقدامات مهم مسئوالن استان در سه سال فعالیت دولت یازدهم به 
شمار می رود. روند توسعه چهارمحال و بختیاری در دولت یازدهم 
با تالش همه جانبه مسئوالن ملی و استانی و همچنین توجه ویژه 
دولت تدبیر و امید به مناطق محروم و کمترتوسعه یافته کشور و 

استان شتاب گرفته است.

با ايجاد سه هزار و 
73۰ فرصت شغلی 

 جديد 
هدف گذاری شده 

در بخش کشاورزی و 
منابع طبیعی استان 
و نیز توسعه 9 هزار و 

 1۰۰ هکتار باغ در 
زمین های شیبدار، 

توسعه کشت 
گیاهان دارويی و 

پرورش گل محمدی 
محقق می شود

شهرستان

پیشنهاد سردبیر: 
ستاد اقتصاد مقاومتی در تمامی شهرستان ها فعال شود

ريیس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری گفت:ايجاد 15 هزار و ۴72 فرصت شغلی جديد در اين استان 
برای امسال هدف گذاری شده است.

ريیس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری:

هدف گذاری ایجاد 15 هزار فرصت شغلی 
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 مدیر صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشــاورزی استان چهارمحال 
وبختیاری گفت: همزمان با هفته دولت، سردخانه 8 هزار تنی بخش 
خصوصی ناحیه صنعتی بلداجی شهرســتان بروجن به بهره برداری 
می رســد. طهمورث فتاحی با اشــاره به  اهمیت حفــظ و نگهداری 
از محصوالت کشــاورزی، اظهار کــرد: به منظور حفــظ و نگهداری 
محصوالت کشاورزی، سردخانه هشــت هزار تنی در بخش بلداجی 

شهرستان بروجن افتتاح  شده  و به  بهره برداری می رسد.
وی با اشــاره به صرف اعتباری بالغ بر 81میلیارد ریال برای ساخت و 
تکمیل پروژه ســردخانه، افزود: اعتبارات الزم برای ســاخت پروژه 
ســردخانه هشــت هزار تنی، از محــل اعتبارات تســهیالت بانکی 
41میلیــارد ریال و بخش خصوصی40میلیاردتامین شــده اســت. 

فتاحی  زیربنای این پروژه را پنج هزار و 500متر مربع بیان کرد.

فرماندار شهرستان لردگان گفت: در راســتای گرامیداشت سالروز 
آزادی آزادگان و بازگشت آنان به میهن اســالمی، آزادگان سرافراز 
شهرستان لردگان تجلیل شدند.ابوالقاســم کریمی، اظهار کرد: در 
راســتای برگزاری این مراسم آزادگان ســرافراز شهرستان لردگان 
تجلیل شدند. فرماندار شهرســتان لردگان بیان داشت: به مناسبت 
گرامیداشــت ســالروز ورود آزادگان ســرافراز به میهن اســالمی 
 ایــران از 56 آزاده شهرســتان لردگان تجلیل شــد. این مســئول 
بیان داشت: آزادگان برای دفاع از دین، ناموس و کشور آرامش خود 
را فدا کردند و سختی اسارت را به جان خریدند.کریمی تصریح کرد: 
این آیین با حضور امام جمعه شــهر لردگان، رییس بنیاد شــهید، 
جانشــین نیروی انتظامی و جمعی دیگر از مســئوالن شهرستانی 

برگزار و از مقام شامخ آزادگان تجلیل شد.

سردخانه ۸هزارتنی 
بلداجی به بهره برداری 

می  رسد

آزادگان سرافراز 
شهرستان لردگان تجلیل 

شدند

اخبار

معاون سیاسی و امنیتی استاندار چهارمحال وبختیاری گفت: از ظرفیت پهپادها 
برای رصد حریق در مراتع چهارمحال و بختیاری استفاده شود.

خدابخش مرادی در آیین افتتاحیه نخستین دوره مسابقه پهپادها اظهارداشت: 
مهم ترین کاربردهای پهپاد در بخش غیر نظامی شناسایی متخلفان صید و شکار، 
رصد حریق یا حوادث غیر مترقبه، گشــت و مراقبت از خطوط لوله، نفت و گاز و 
انتقال نیرو است. وی با اشاره به جنگل های فراوان در غرب ایران افزود: جنگل ها 
و مراتع دو سرمایه طبیعی گران بها در کشور ما هستند که پهپادها می توانند در 
حفاظت و صیانت از آنها با توجه به تالش دانشجویان نقش موثری را داشته باشند.

معاون سیاســی و امنیتی اســتاندار چهارمحال وبختیاری با بیان اینکه امروزه 
پهپادها وارد فناوری شده اند،  بیان کرد: پهپادها  امروزه در حوزه های امنیتی با 

رویکرد جنگ و ناآرامی های شهری نیز نقش موثری دارند.
مرادی خاطرنشــان کرد: آزمایشــات موفقیت آمیز پهپادهــای ایرانی به دلیل 
تالش دانشجویان و نخبگان کشور است.  وی گسترش حوزه  کاربرد پهپادهای 
غیرنظامی و صنعتی سازی و بومی سازی این پهپادها را  از جمله اهداف برگزاری 
این مسابقه دانست و گفت: در سند چشم انداز، پیش بینی شده است که ایران در 

خاورمیانه در حوزه پهپاد، کشور سرآمد خواهد بود.
این مسابقات با مشارکت انجمن علمی دانشجویی مکاترونیک و هوش مصنوعی 
دانشگاه شهرکرد، اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مکاترونیک و روباتیک 

کشور، بنیاد نخبگان و پارک علم و فناوری استان در حال برگزاری است.

مدیر مرکز روابط عمومي و اطالع رســاني دانشــگاه علوم پزشــکي، خدمات 
بهداشــتي و درماني چهارمحال و بختیاري گفت: در آســتانه فرا رسیدن روز 

پزشک اسامي تعدادي از پزشکان نمونه این استان اعالم شد.
عباس بحریني از برگزاري مراســم تجلیل از پزشــکان نمونه همزمان با اول 
شهریورماه، سالروز والدت شــیخ الرییس ابو علي ســینا در محوطه مجتمع 

رحمتیه خبر داد.
 وی افزود: در این آیین از شــش پزشک متخصص، شــیدا شبانیان متخصص 
زنان و زایمان،  نوشین احمدي متخصص داخلي و اسدا... فتحي پور متخصص 
کودکان،  حمید رضا ضیاء متخصص اورولوژي، علي بــازدار متخصص قلب و 

عروق، و محمد تربیت متخصص طب اورژانس تجلیل به عمل خواهد آمد.
 بحرینی تصریح کرد: همچنین محمد تقي برجیان،  علي طاهریان،  حشمت ا...

مرادي، سهراب احمدي و اســکندر محرابي و پوران خلفیان و زهرا طهماسبي 
به عنوان پزشک عمومي برتر در این مراسم مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

 وی گفت: نگین گنجي،  نسیم قاسمي و علي غفاري از پزشکان خانواده و مهسا 
صحرانشین از متخصصان دندانپزشــکي از دیگر تجلیل شوندگان این مراسم 
هســتند. مدیر مرکز روابط عمومي و اطالع رســاني دانشــگاه علوم پزشکي 
استان افزود: در رشته هاي رادیولوژي و ســونوگرافي عبدالمجید طاهري و در 
رشته هاي گفتار درماني و مامایي به ترتیب رضا منصوري و شریفه گل شاهي به 

عنوان نمونه، معرفي و در مراسم از آنان تجلیل خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری 
از ثبت خانه تاریخی خســروخان در شهرستان سامان این استان در فهرست 

آثار ملی خبر داد.
بهمن عسگری سوادجانی افزود: خانه تاریخی خســروخان در شورای ثبت 
آثار ملی به شماره 31545 در 25 مردادماه سال جاری در فهرست خانه های 

تاریخی کشور ثبت شد.
 وی با بیــان اینکه خانه خســروخان یکــی از بناهای ارزشــمند با معماری 
 دوره های زندیــه، قاجاریه و نیــز پهلوی اســت، تصریح کرد: ایــن بنا در 

مساحتی بالغ بر 733 مترمربع ساخته شده است.
عسگری، شکل کلی این بنا را به صورت مســتطیل و مصالح به کار برده شده 

در این خانه را از خشت خام و چوب های تزئینی دانست. 
وی اولویت های ثبت این اثر را شامل اســتفاده از تکنیک ها و مصالح سنتی،  
 وجود فضاهای کالبدی معماری ســنتی، تزئینات و عمودهای زیبا در این بنا 
دانســت. عســگری این اثر را نمونه ای از معماری دوره قاجار عنوان کرد که 

قسمت هایی از آن نیز دارای معماری پهلوی است. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری 
خاطرنشــان کرد: این اداره کل در نظر دارد تهیه حریم، طرح مرمت، مرمت 
اضطراری، ساماندهی کالبدی، مرمت جامع و احیای بنا را در دستور کار خود 

قرار دهد.

بنای تاريخی خسروخان در سامان 
چهارمحال و بختیاری ثبت ملی شد

از ظرفیت پهپادها برای رصد حريق در 
مراتع استان استفاده شود

پزشکان نمونه سال 95 در چهارمحال و 
بختیاري معرفي شدند

استاندار چهارمحال و بختیاری:

ستاد اقتصاد مقاومتی 
در تمامی شهرستان ها 
فعال شود

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ســتاد اقتصاد مقاومتی در همه شهرستان ها باید فعال شود که یکی از 
فواید این طرح ایجاد رقابت در جهت جذب اعتبارات بخش های مختلف است.

 قاسم سلیمانی دشتکی در نشست شــورای فرهنگ عمومی اســتان، اظهار کرد: کالس های قبل از ازدواج 
دوره هایی موثر بوده اند و برگزاری این دوره ها باید استمرار داشته باشد.

وی تصریح کرد: یک ناظــر برای تحقق فرهنگ اقتصــاد مقاومتی در زمینه خرید دســتگاه های اجرایی از 
محصوالت تولیدی استان انتخاب شده اســت و این موضوع به عنوان گامی در جهت فرهنگ سازی اقتصاد 

مقاومتی به طور جدی پیگیری می شود.
سلیمانی دشتکی گفت: ســتاد اقتصاد مقاومتی در همه شهرستان ها باید فعال شــود که یکی از فواید این 

 طرح ایجاد رقابت بــرای جذب اعتبــارات بخش هــای مختلف است.اســتاندار چهارمحــال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: در زمینه عمل به سیاســت های اقتصاد مقاومتی در سال جاری 50 پروژه راکد، 245 پروژه 
با ظرفیت کم فعالیت و 50 پروژه با پیشرفت بیش از 60 درصد در جهت راه اندازی، افزایش ظرفیت فعالیت و 
احیای واحدهای صنعتی در سال جاری پیش بینی شده است که میزان اشتغال باالیی در پی دارد.وی افزود: 
میزان اعتبار طرح هایی که در هفته دولت در استان افتتاح می شــوند 260 میلیارد تومان است  و شامل سه 
پروژه بزرگ فوالد سفیددشت، حجاب و آب معدنی اســت که در مراحل پایانی تکمیل هستند و احتماال در 
آینده با حضور یکی از مسئوالن کشوری افتتاح خواهند شد. سلیمانی دشتکی اظهار کرد: آمارهای اشتغال 

در سال گذشته دقیق نبوده اند از این رو در سرشماری سراسری آمار دقیقی در این زمینه حاصل خواهد شد.

اعالم مفقودی 
اینجانب حســینعلی مالعبدالهی مالک خودرو  مزدا 
1600 مدل 1364 به رنگ آبی روغنی به شماره شاسی 
646268 و شــماره موتور 0074192 و شــماره پالک 
 ایــران  79-767 ج 19 بــه علت فقدان اســناد فروش 
)سند کمپانی( تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور 

را دارم.
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اخباريادداشت

 EOS 5D Mark به تازگی تصاویری از دوربین حرفه ای کنون با نام
IV و مشــخصات احتمالی آن فاش شــده اســت. در این تصاویر هر 
 آنچه از یک فول فریم ژاپنی انتظار داریم، دیده می شــود. طبق اخبار 
  CMOS منتشر شده، این دوربین به حسگر30/4 مگاپیکسلی از نوع
با پیکسل های دوگانه و سیستم اتوفوکوس 61 نقطه ای مجهز است. 
همچنین گستره ISO در این محصول بین 100 الی 102400 واحد 
قــرار دارد و همچون دیگــر DSLR های حرفه ای، امکان عکاســی 
متوالی با ســرعت 7 فریم در ثانیه نیز بــا آن فراهم اســت. از دیگر 
 4k ویژگی های این دوربین می توان به امکان ثبت ویدیو با رزولوشن
در نرخ 30 فریم بر ثانیه اشاره کرد، البته با کاهش رزولوشن به سطح 
HD می توانید تــا 120 فریم در ثانیه را به تصویر بکشــید که گزینه 
مناسبی برای ویدیوهای اسلوموشن به شــمار می رود. گفتنی است 
نمایشگر این دستگاه از نوع لمســی و ضد لرزش بوده و ویژگی هایی 
همچون GPS، ارتباط وای-فای و NFC در آن تعبیه شــده اســت. 
 HDMI 3/0 و خروجی تصویر USB همچنین درگاه ارتباطی از نوع
نیز در آن به چشــم می خورد. ظاهرا دوربین EOS 5D Mark IV با 
ابعاد75/9×116.4×50/7 میلی متر، 890 گــرم وزن دارد که البته با 
افزودن لنز و تجهیزات مختلف، این میزان قطعا بسیار بیشتر خواهد 
شد. الزم به ذکر است هنوز در مورد زمان عرضه این دستگاه اطالعاتی 
منتشر نشده و شــرکت کنون نیز هیچ کدام از مشخصات فوق را به 
صورت رســمی تایید نکرده اســت اما احتماال در نمایشگاه فتوکینا 
2016 که مهرماه ســال جــاری برگزار 
می شود، شاهد رونمایی از آن 

خواهیم بود.

اوایل ماه جاری بود که برای نخسین بار، در مورد اولین سالن مخصوص 
پرواز پهپاد ها که شرکت DJI آن را ســاخته، اخباری را شنیدیم. حاال 
این شرکت درب های سالن جدید خود را به روی عالقه مندان باز کرده 
تا این افراد بتوانند تجربه ای متفاوت را در بــه پرواز درآوردن پهپادهای 
خود داشته باشند. این سالن مساحتی به ابعاد 1395 مترمربع دارد و در 
نزدیکی شهر سئول کره جنوبی قرار دارد. با وجود حلقه های نورانی تعبیه 
شــده در این محل، افراد می توانند مهارت های پروازی خود را آزمایش 
کنند. چندین تلویزیون ال ســی دی نیز به منظــور نمایش نمای پهپاد 
در حال حرکت در نظر گرفته شده اســت و در واقع نمای اول شــخص 
پهپادها را می توان از طریق این تلویزیون ها مشــاهده کرد. این سالن را 
می توان محلی برای کســب اطالعات و دانش بیشــتر در مورد فناوری 
پهپادها هم دانست. یک اتاق تعمیرات نیز در این محل ایجاد شده تا در 
صورت بروز حادثه و ایجاد مشکل برای پهپاد، افراد بتوانند سریعا مشکل 
را رفع کرده و به پرواز خود ادامه دهند. هر ســانس در این سالن حداقل 
3 ساعت بوده و به ازای هر شــخص مبلغ13/5 دالر دریافت می شود. به 
این منظور که تعداد تصادفات و برخوردها تا حد ممکن کاهش یابد، در 
هر لحظه حداکثر فقط 12 نفر می توانند اقدام به پرواز دادن پهپاد خود 
در این محل کنند. توریست ها و افرادی که از کشــورهای دیگر به کره  
 سفر کرده و قصد بازدید از این محل را دارند می توانند با ایمیل، جایگاه 
 مد نظــر خــود را رزروکنند. ایــن اقدام باعث می شــود تــا کودکان 
عالقه مند، با پهپادها و هواپیماهای بدون سرنشــین آشنایی بیشتری 
پیدا کنند و به یکی از مشــتریان ثابت این غــول تولیدکننده پهپادها 
مبدل شــوند. در ســالن جدیــد DJI همچنین یک بخش آموزشــی 
برای آموزش دادن کودکان 8 تا 16 ســال در نظر گرفته شده است. در 
بخش دیگری از این ســالن، عالقه مندان می توانند با استفاده از نکات 
آموزشــی و تمرینات امن، با امکانات مختلف پهپاد فانتوم 4 نیز آشــنا 
شوند. عالوه بر این در هر ماه، هشــت تمرین مختلف را می توان در این 
محل یاد گرفت و از این تمرین ها لذت برد. عــالوه بر این در صورت نیاز 
می توان از دروس خصوصی که DJI برای افــراد عالقه مند بالغ در نظر 
 DJI گرفته نیز بهره گرفت. علت ایجاد ســالن در کره جنوبی توســط
که یک شرکت چینی اســت،این عنوان شــده که موضوع ایجاد سالن 
 در کره جنوبی به ســاخت بزرگ ترین فروشــگاه DJI در این کشــور

 بر می گردد. این فروشگاه توانسته نظر خیلی ها را در کره جنوبی به خود 
جلب کند.

بنابر گزارش هایی که شــرکت OpenSignal منتشــر کرده اســت 
کره جنوبی ارائه دهنده ســریع ترین اینترنت در هــر دو حالت وای فای 
و تلفن همراه )سلوالر( به شــهروندانش است. متوسط سرعت اینترنت 
در کره جنوبی بــه41/34 مگابیت بر ثانیه می رســد و ایــن در حالی 
است که افغانستان با متوسط ســرعت 2/2 مگابیت بر ثانیه در جایگاه 
آخر قرار دارد. ســنگاپور با متوسط ســرعت اینترنت 31/19 مگابیت 
بر ثانیه در جایگاه دوم ایســتاده و مجارســتان نیز با متوســط سرعت 
اینترنــت 26/15 مگابیت بر ثانیه جایگاه ســوم را بــه خود اختصاص 
داده اســت. جالب اســت بدانید ایران با رســیدن به متوسط سرعت 
 اینترنت5/13 مگابیت بر ثانیه در جایگاه هفتاد و سوم قرار گرفته است.

OpenSignal  این اطالعات را با استفاده از جمع آوری داده های شبکه 
موبایل از 95 کشور دنیا به دست می آورد. روش جمع آوری این اطالعات 
نیز استفاده از اپلیکیشن OpenSignal روی گوشی های اندرویدی و 
 OpenSignal آیفون ها توسط کاربران اســت. در گزارش های شرکت
آمده که وای فای محبوب ترین نــوع ارتباطات بوده و البته جای تعجبی 
هم ندارد. در بیشــتر مناطق، اینترنت بیسیم سرعت بیشتری نسبت به 
شبکه های موبایل داشــته و به همین دلیل کاربران به سمت استفاده از 
ارتباطات بیســیم می روند. با وجود اینکه در ایران تنها 36/88 درصد از 
ارتباطات با اینترنت وای فای اســت، شهروندان کشورهایی مانند هلند، 
چین و نیوزیلند بیشتر از وای فای استفاده می کنند که می تواند به دلیل 
گستردگی زیرساخت های ارتباطات وای فای عمومی در مناطق مختلف 
شهرهای این کشورها باشد. با این حساب کره جنوبی بار دیگر توانست 
به عنوان کشوری که سریع ترین سرعت اینترنت را به شهروندانش ارائه 
 5G می دهد شناخته شود. هرچند باید صبر کرد و دید با آمدن اینترنت

چه تغییراتی در این رده بندی رخ خواهد داد.

شايد در مهرماه معرفی شود؛

نسل پنجم کنون به روزمی شود

پهپادپران ها آماده شوند؛

سالنی برای باال بردن مهارت های 
پهپادپرانی

کره جنوبی باز هم اول شد؛

متوسط سرعت41/34 مگابايت 
در هر ثانیه

پیشنهاد  سردبیر:
سالنی برای باال بردن مهارت های پهپادپرانی

معرفی

به خاطر داریــد در یکی از قســمت های چارلز چاپلین، 
این کمدین بــرای آزمایش یک روبــات در یک کارخانه 
انتخاب شــده بود. روبات را آوردنــد و چارلز چاپلین در 
آن نشســت تا روبات از غذاهای مختلف به آن بدهد. در 
انتها هم روبات دچار مشکل شد و حسابی برای کمدین 
محبوب مشــکل ایجاد کرد. حاال هفته گذشــته رویای 
هفتاد هشتاد ســاله بشر به حقیقت پیوســت و روباتی 
برای غذا دادن اشــخاصی که توانایی غذا خوردن ندارند، 
ابداع شــد. این بار می توانید مطمئن باشــید که روبات 
مشــکلی برای شــخص ایجاد نخواهد کــرد. اوبی نام 
روباتی است که طراحی شــده تا به معلوالن غذا دهد تا 
 دیگر نیــازی به کمک شــخصی برای میل کــردن غذا 
 نداشــته باشــند. این روبات توســط شــرکت ِدسین 
ســاخته شــده و دارای 4 ظرف برای غذاهای مختلف 
اســت. اوبی مجهز به یک بازوی مکانیکی بوده که روی 
سر آن یک قاشق کار گذاشته شده تا بتواند غذا را از ظرف 
برداشته و در دهان فرد معلول بگذارد. نکته جالبی که در 
مورد اوبی وجود دارد این است که می توان به این روبات 
برنامه داد تا موقعیت مکانی بیمار را شــناخته، سپس با 
قاشــق از ظروف غذا مقدار معینی برداشــته و در دهان 
وی قرار دهد. میزان غذایی که توســط قاشــق برداشته 
می شود نیز قابل تنظیم است. از دیگر امکاناتی که برای 
اوبی در نظر گرفته شــده قابل تعویض بودن قاشق است 
 تا بتوان در کنار ظرف غذا آن را شســت. بازوی مکانیکی 
طراحی شده برای این روبات، بسیار دقیق و چابک است. 
این بازو می تواند خود را با توجه به نوع و میزان غذایی که 
هر بار باید برداشته شود، تنظیم کند و همچنین برخورد 
را نیز متوجه می شــود تا زمانی که قاشق در دهان بیمار 
قرار گرفت، از حرکت بایستد. این روبات چندان هم ارزان 
نیست. اوبی دارای برچسب قیمت 4500 دالری بوده که 
کمی گران به نظر می رســد. در هر صورت به کمک این 
روبات افراد معلول می توانند از لذت غذا خوردن در کنار 
دیگر اعضای خانواده بهره ببرند و برای میل کردن ناهار یا 

شام نیاز به کمک کسی نداشته باشند.

توسط مهندسان ساخته شد؛

روباتی که غذا می دهد

برای مدت زیــادی این تفکر وجود داشــت که در صورت 
عمومی شدن استفاده از نیروی الکتریکی در خودروهای 
ســواری در آینده نزدیــک، خودروهای تجــاری مانند 
کشــنده ها به این زودی ها از نیروی الکتریکی اســتفاده 
نکنند. دلیل چنین نظری این اســت کــه ظرفیت باالی 
انرژی در ســوخت های مایع )مانند بنزین یــا گازوئیل( 
بخصوص برای خودروهای سنگین وزن که گاهی وزنی تا 
10 برابر یک خودروی سواری دارند، بسیار مناسب است. 
اما با این وجود تعدادی از شــرکت ها به سمت استفاده از 
نیروی الکتریکی و یا سیستم های هیبریدی در کامیون ها 
 Nikola( رفته اند و یکی از این شــرکت ها نیکــوال موتور
Motor Company( است. نیکوال موتور نخستین بار در 

مــاه مــی از کشــنده ای در کالس 8 به نام نیکــوال وان 
)Nikola-One( رونمایی کرد که از پیشــرانه هیبریدی 
گاز طبیعی و الکتریکی اســتفاده می کند. بــا این حال تا 
پیش از ماه آوریل، این شــرکت، پروژه خود را بی ســر و 
صدا پیش می برد اما حاال ادعا می کند که توانسته نسخه 
اولیه )پروتوتایپ( از این کشنده را با آالیندگی صفر درصد 
تولید کنند. البته این شــرکت جزئیات آزمایش مصرف 
این خودرو را منتشــر نکرده است. تروور میلتون، موسس 
و مدیر اجرایی شــرکت نیکوال می گوید که این کشــنده 
بدون آالیندگــی می تواند باری بــه وزن 36  تن را بدون 
توقف تا مســافت 1600 کیلومتر حمل کند. به گفته وی، 
کشنده پس از طی این مســافت تنها به 15 دقیقه زمان 

برای ســوخت گیری مجدد نیاز دارد و پس از آن می تواند 
دوباره تا 1600 کیلومتر مســافت را طــی کند. زومیت 
نوشــت؛ مجموعه باتری های این کامیــون دارای 320 
کیلووات ســاعت ظرفیت ذخیره انرژی هستند و توسط 
یک پیشرانه از نوع توربینی شــارژ می شوند، ضمن اینکه 
نیروی ناشــی از ترمزگیری نیز جمع آوری شــده و برای 
شارژ باتری ها از آن استفاده می شود. نیروی مورد نیاز این 
کشنده از طریق 6 الکتروموتور تامین می شود که مجموع 
قدرت آنها به 2 هزار اســب بخار و گشــتاور آن به 5000 
نیوتون متر می رســد.  ســازنده ادعا می کند که کشنده 
نیکــوال در صورت پر بــودن مخزن فشــرده گاز طبیعی 
 خود می تواند نزدیک به 2000 کیلومتر شــعاع حرکتی 
داشته باشد، در حالی که هزینه های عملیاتی آن به میزان 
نصف کشــنده های دیزلی معمول اســت. براساس اعالم 
سازنده، قرار است که کشــنده های نیکوال وان به صورت 
اجاره ای و به قیمــت ماهیانه 4 تا 5 هــزار دالر در اختیار 
مشتریان قرار گیرند. همچنین ســازنده در قیمت نهایی 
این خودرو سوخت الزم برای طی مســافت یک میلیون 
کیلومتر را هم لحاظ کرده است. گفته می شود این کار به 
دلیل کاهش هزینه های مربوط به سوخت دیزلی، سبب 

برگشت اجاره ماهیانه خواهد شد.
 به گفتــه نیکــوال موتور، هــر کامیون دیزلــی کالس 8 
به طور متوسط ســاالنه 400 هزار دالر هزینه سوخت و 
100 هزار دالر هزینــه تعمیرات دارد. نیکــوال موتور در 
ماه ژوئــن اعالم کرد که این شــرکت موفق بــه دریافت 
7000 ســفارش برای این کامیون شــده است که ارزش 
آن به 2/3 میلیارد دالر می رســد، این نشان می دهد که 
هر ســفارش تقریبا 300 هزار دالر ارزش داشــته است.  
میلتــون در کنفرانــس خبری در پاســخ به این ســوال 
فرضی که چــرا تاکنون هیچ شــرکتی به ســراغ تولید 
کشــنده های گازی هیبریدی کالس 8 نرفته است گفت: 
ســاخت چنین کشــنده هایی نیاز به انجام عملیات ویژه 
روی ســوخت های بدون آالیندگی و همچنین مهندسی 
تولید در ســطح بســیار باالیی دارد. میلتــون ادامه داد: 
»یک شــرکت معمولــی ممکن اســت شــرکایی مانند 
شرکت های نفتی، گروه های زیست محیطی، شرکت های 
مهندســی خودروهای الکتریکــی و طیف وســیعی از 
قطعه سازان داشــته باشــد و برای تصمیم گیری نیاز به 
 مشــاوره با همه آنها باشد.« میلتون ســابقا مدیر اجرایی 
شــرکت dHybrid Systems بود و بــه طور تخصصی 
روی مخازن ذخیــره گاز طبیعی کار می کــرد، بنابراین 
استفاده کشــنده نیکوال از ســوخت گاز طبیعی می تواند 
نتیجه توســعه همان کارها باشــد. ادعای این شرکت در 
دستیابی به آالیندگی صفر درصد در این کامیون، ذهن ها 
را به سمت استفاده از سیستم تمام برقی، باتری و ژنراتور 
توربینی می برد. با این حال برای اطالعات بیشــتر باید تا 

ماه دسامبر صبر کرد.

نسخه اولیه  کشنده برقی نیکوال وان در دوم دسامبر رونمايی خواهد شد. سازنده اين کامیون ادعا می کند 
که اين کامیون دارای آاليندگی به میزان صفر درصد است و می تواند با هر بار شارژ تا 1۶۰۰ کیلومتر مسافت 

را بپیمايد.

نیکوال برای پاک سازی محیط زيست دست به کار شد؛

کشنده ای به نیروی برق

تروور میلتون 
موسس و مدير 
اجرايی شرکت 

نیکوال می گويد که 
اين کشنده بدون 

آاليندگی می تواند 
باری به وزن 3۶  

تن را بدون توقف 
تا مسافت 1۶۰۰ 

کیلومتر حمل کند

دومین مرحله المپیاد دانش آموزی علــوم و فناوری نانو 
برگزار شد. قرار اســت برگزیدگان آن 30 مرداد به کانون 

برگزیدگان باشگاه نانو معرفی شوند. 
 بــه گــزارش مهــر، اولیــن مرحلــه ایــن المپیــاد در

 اردیبهشــت ماه با حضور 30 هزار نفر برگزار شــد. از این 
تعداد 33 نفر به مرحله دوم راه یافتنــد. دومین مرحله از 
المپیاد دانش آمــوزی فناوری نانو در ســطح عملی از دو 

هفته پیش برگزار شد. 
این مرحله از المپیاد اهداف علمــی و اجتماعی مختلفی 
از جمله تجربــه کارگروهــی، ایجاد آمادگــی الزم برای 
حضور در پروژه هــای نانومحور در ســطح دانش آموزی و 
دانشــجویی، کار با تجهیزات فناوری نانو و رسیدن به باور 

»ما می توانیم« را دنبال می کند. اجرای اردوی مرحله دوم 
المپیاد نانو اهــداف علمی و اجتماعــی مختلفی از جمله 
تجربه کارگروهی و حضــور در جمعی با فرهنگ و طبقات 
مختلف اجتماعی، ایجــاد آمادگی الزم بــرای حضور در 
پروژه های نانومحور در ســطح دانش آموزی و دانشجویی، 
کار با تجهیزات فناوری نانو و ســنتز حداقل یک نانوماده 
در آزمایشــگاه و رســیدن به باور »ما می توانیم« را دنبال 
می کند. چهــار روز اول مرحله عملی هفتمیــن المپیاد 
دانش آموزی فناوری نانــو به انجــام آزمایش های عملی 

اختصاص داشته است. 
دانش آموزان طی ایــن چهار روز در قالب گروه های ســه 
نفری زیر نظر اســاتید دوره به »ســنتز نانــوذرات نقره با 

استفاده از اســکلت برگ درختان« و »تصفیه پساب های 
صنعتی با اســتفاده از کربن نانوســاختار فعال« به  شکل 

عملی پرداختند. 
پیش بینی شــده کــه چندین نفــر از 33 نفر بــه عنوان 
برگزیده انتخاب و بــه آنها مدال اعطا شــود. برگزیدگان 
این دوره از 14 اســتان آذربایجان غربی، اصفهان، بوشهر، 
تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، فارس، 
کردســتان، کرمان، مازنــدران، قزوین، قــم و هرمزگان 
در اردوی مرحلــه دوم حضور دارنــد. در روز 28مردادماه 
دانش آموزان برای کســب مدال طال، نقــره و برنز در یک 
آزمون با هم به رقابت می پردازند.  این آزمون در دو بخش 
ســواالت کتبی و همچنین ارائه دستاوردهای علمی خود 
طی این دوره، در قالب مقاله علمی و ارائه شفاهی با حضور 
داوران متخصص علوم و فنــاوری نانو برگزار می  شــود. 
اختتامیه این المپیاد امروز ســی ام مردادماه در پردیس 

کشاورزی دانشگاه تهران کرج برگزار خواهد شد.

در پرديس کشاورزی دانشگاه تهران؛

برگزيدگان المپیاد نانو امروز معرفی می شوند

المپیاد

معرفی سخت افزار

حتمــا در جریان هســتید که طبــق برخی شــایعات 
آیفون های آتــی، فاقد جک هدفــون خواهنــد بود. به 
دنبال انتشــار این شــایعه، موجی از انتقادها نســبت به 
این تصمیم اپل بــه راه افتاد. با این همــه، آن طور که از 
شــواهد امر بر می آید اینتل و شــرکایش دالیل زیادی 
برای تایید این اقدام اپل دارنــد؛ اینتل همان طور که در 
خبرها خواندید، هفته گذشته کنفرانس توسعه دهندگان 
خود را در سانفرانسیســکو برگزار کــرد و در جریان آن، 
رحمان اسماعیل و برد ساندرس از متخصصان آن توضیح 
دادند که چرا ایده اپل برای این کار بد نیســت. ساندرس 
 USB Type-C در این باره گفت: موضوع به اســتاندارد
باز می گردد که این پورت را بــه بهترین گزینه برای صدا 
بدل می کند. محصوالت زیادی این روزهــا از این پورت 

پشــتیبانی می کنند اما هدف تولیدکننــدگان موبایل از 
حذف این جک آن اســت که کاربران و مصرف کنندگان 
 USB Type-C را به اســتفاده از هدفون های اختصاصی
یا انواع بیســیم آن مجاب نمایند. با این همه، ســاندرس 
معتقد است که کاربران از این ایده استقبال خواهند کرد 
و علت هم مزایایی اســت که این اســتاندارد به روز شده 
با خود به همــراه دارد؛ به لطف ایــن پورت ها، مداربندی 
آنالوگ به دیجیتال کــه در تلفن های همــراه مورد نیاز 
اســت، حذف خواهد شــد و تولیدکننــدگان می توانند 
محصوالت خود را باریک تر بســازند. با این کار همچنین 
صدای خروجی دســتگاه ها شــکلی طبیعی تــر به خود 
می گیرد و مزایای دیگری نظیر حــذف نویز و افکت های 
مختلف بــه آن اضافه می گــردد. مدیریت بهتــر انرژی 

مصرفی دســتگاه نیــز از دیگر مزایای ایــن نوع طراحی 
است و به موجب آن هر زمان که به عنوان مثال از هدفون 
برای گوش دادن به موسیقی استفاده نمایید، میکروفون 
موبایل شــما خاموش می شــود تا انرژی کمتری مصرف 
گردد. به این ترتیب می توانید مطمئن باشــید که پورت 
صدای USB شــما کمتر از جک هدفــون انرژی مصرف 

می کند.
اینتــل همچنیــن در جریان رویــداد خود اســتاندارد 
 USB ویدیویی تــازه ای را معرفی کرد که قرار اســت با
Type-C یکپارچه شود. این استاندارد اگر چه جایگزینی 
برای HDMI محسوب نمی شود اما آن طور که اسماعیل 
گفته، »آن قدر خوب هســت که برای تماشای فیلم مورد 
 USB Type-C استفاده قرار گیرد«. استاندارد به روز شده
همچنین در برگیرنده امکان احراز هویت دستگاه است تا 
امنیت کاربران بیش از پیش افزایش پیدا کند. طبق اعالم 

اینتل این استاندارد اواخر امسال ارائه می شود.

اپل قصد دارد بدعت جديدی بگذارد؛

به فکر تعويض هدفون خود باشید

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: برای اینکه بتوانیم سهم 
پژوهش را از تولید ناخالص داخلی افزایش دهیم به دنبال 
ایجاد کنسرسیوم میان شرکت های دانش بنیان مستقر در 

پارک های علم و فناوری هستیم. 
به گــزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی در حاشــیه 144 
جلسه کمیسیون های دائمی شورای عتف در وزارت علوم 
در جمع خبرنگاران گفت: سهم پژوهش در تولید ناخالص 
داخلی کشــور اکنون کمتر از نیم درصد اســت و باید این 

سهم افزایش یابد. 
وی افزود: اگر قصد داریم ســهم پژوهش از تولید ناخالص 
 ملــی افزایــش یابد و بــه حــدود 10 درصد برســد باید 
شرکت های دانش بنیان به شــرکت های متوسط و بزرگ 

تبدیل شوند که در این راســتا برنامه داریم در پارک های 
علم و فناوری کنسرسیومی میان شــرکت ها ایجاد کنیم. 
معاون پژوهشــی وزارت علوم به ماده 2 قانون شرکت های 
دانش بنیان اشــاره کــرد و گفت: طبق این ماده شــورای 
عتف مسئولیت سیاســت گذاری، برنامه ریزی و پیگیری و 
اجرای این قانون را برعهده دارد. احمدی خاطرنشان کرد: 
کارگروه تعیین مصادیق شرکت های دانش بنیان در قانون 
حمایت از شــرکت های دانش بنیان پیش بینی شده است 
 که این کارگروه در شورای عتف ایجاد شده و گزارش های

  الزم را به مجلس شــورای اسالمی ارســال می کند. وی 
خاطرنشان کرد: شورای عتف، اولویت ها و محورهای مورد 
حمایت از شــرکت های دانش بنیان را تعییــن می کند. 

معاون پژوهشــی وزارت علوم گفت: همچنین این شــورا 
موظف است شکایت های افراد از مجریان و متولیان اجرای 
قانون حمایت از شــرکت های دانش بنیان را نیز پیگیری 
و دنبال کند. احمدی با بیان اینکــه تاکنون 2 هزار و 500 
شــرکت، مجوز مربوط بــه فعالیت های دانــش بنیانی را 
دریافت کرده اند، افزود: به صندوق نوآوری و شــکوفایی، 
2 هزار و 324 طرح از ســوی شرکت های دانش بنیان ارائه 
شــده که از این تعداد هزار و 802 طــرح تعیین تکلیف و 
522 طرح نیز درحال بررسی هســتند. وی اظهار داشت: 
طبق گزارش صندوق نوآوری و شــکوفایی در 3 دانشــگاه 
 کشور از سوی این صندوق ســاختمان هایی برای استقرار

شرکت های دانش بنیان ایجاد و راه اندازی شده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم خبرداد:

ايجاد کنسرسیوم میان 
دانش بنیانی ها
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پیشنهاد طراح: 
مقابله با تهاجم فرهنگی کمتر از جهاد در میدان رزم نیست

اخباريادداشت

 رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهــان گفت: از 
 ابتدای امسال تاکنون، اردستان و لنجان بیشــترین موارد فوت ناشی از

 غرق شدگی را در استان اصفهان دارند.
غفور راستین با اشــاره به مطلب فوق، اظهار داشت: با گذشت پنج ماه از 
سال جاری ،۱۷ ماموریت پیش بیمارستانی به منظور امدادخواهی برای 

غرق شدگی در بستر زاینده رود اعزام شد.
وی بیان داشت: در ۱۷ مورد ماموریت، چند مورد امدادرسانی به صورت 

سرپایی انجام گرفته، اما ۱۳ مورد فوت شدند.
رییس مرکز حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان اصفهان بیان کرد: 
بیشترین امدادخواهی و ماموریت به ترتیب به اصفهان، لنجان، مبارکه، 

فریدن، شاهین شهر و فریدونشهر بوده است.
وی اضافه کرد: بیشترین موارد فوتی ناشــی از غرق شدگی به ترتیب در 
اردســتان و لنجان، اصفهان و سمیرم، فریدونشــهر و فریدن و در پایان 

شهرستان مبارکه است.

 فرماندار تیــران و کرون گفت: بســته های حمایتــی دولت به
 ۳5 درصــد از واحدهــای صنعتی شهرســتان تیــران و کرون 
اختصاص می یابد. علی رحمانی افــزود: ۳5 درصد از واحدهای 
 صنعتی شهرســتان تیــران و کرون در شــرایط رکود کشــور 
نیمه فعال و یا غیر فعال شده اند که برای شروع مجدد فعالیت آنها 
نیاز به تسهیالت اســت. وی بیان کرد: بسته های حمایتی دولت 
 شامل تسهیالت بانکی با ســود ۱۷ درصد و یارانه دولتی با سود

  پنج درصد اســت که در اختیار واحدهای صنعتــی نیمه فعال و 
غیر فعال شهرستان قرار می گیرد.فرماندار تیران و کرون با اشاره 
به اقدامات صورت گرفته برای رشــد صنعت در شهرستان گفت: 
بررسی و آمایش فعالیت های واحدهای صنعتی شهرستان انجام 
شده و عواملی که موجب کاهش فعالیت این مراکز شده شناسایی 

و در کارگروه رفع موانع تولید شهرستان بررسی شده است.
وی افزود: کمبود نقدینگی و نبود صــادرات از مهم ترین عوامل 
 رکود در این بخش بوده که بســته حمایتی دولــت و ارتباطات

 بین المللی در این مســیر موثر واقع می شود.رحمانی با اشاره به 
تدابیر صورت گرفته برای تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرســتان 
یادآوری کرد: برنامه ریزی برای افزایــش تولید به ویژه تولیدات 
گلخانه ای، تولیــدات دانش بنیان و ایجاد بنــگاه های اقتصادی 

کوچک در صدر برنامه ها ست.

85 درصــد قنــات هــای شهرســتان نجــف آبــاد خشــک و مابقی 
 هم در آســتانه نابــودی اســت.رییس جهاد کشــاورزی نجــف آباد 
خشکســالی های پی در پــی را مهم تریــن عامل خشــکی قنات های 
این شهرســتان اعالم کرد و گفــت: نه تنها ایــن روند با احداث ســد 
خمیران و کاهش آب چشــمه هــای نجف آباد تشــدید شــده؛ بلکه 
کشــاورزان این منطقه را با مشــکل کمبــود آب رو به رو کرده اســت. 
به طوری کــه 800 هکتــار از بــاغ های ایــن شهرســتان در معرض 
 نابودی هســتند.مجتبی مطهری افزود: سال گذشــته با ۱0 میلیارد و

 ۳00 میلیون ریــال هزینه از محــل اعتبارات دولتــی – همیاری، ۳2 
 رشته قنات شهرســتان نجف آباد الیروبی شــد در حالی که این معضل

 چندین ساله همچنان پا برجاست.

رییس بنیاد مســکن چادگان گفت: معابراصلی وفرعی دو روســتای 
حجت آباد وعلی عرب دربخش مرکزی شهرستان چادگان زیرسازی 
وآسفالت شد. حسن کامکار افزود :باهزینه ای بالغ بر هفتصد میلیون 
تومان آســفالت دو روســتای مرکزی درشهرســتان چادگان انجام 
گردید.وی گفت: روســتای ســاحلی حجت آباد که درشرق چادگان 
قراردارد ، درفصل تابستان وایام تعطیالت پذیرای مسافر وگردشگران 
ازاقصی نقاط کشوراســت کــه به علت تردد وســایل نقلیه ســبک 
وسنگین وعریض نبودن معابر ونداشتن آســفالت ، مشکالتی رابرای 
 مسافران ومردم این روســتا ایجادمی کرد . وی گفت: بنیاد مسکن با

هزینه ای افزون بــر 400 میلیون تومــان معابر اصلــی وفرعی این 
روســتارا زیرســازی وآســفالت کرد. رییس بنیاد مســکن چادگان 
 بیان کــرد: هزینه عملیات زیرســازی وآســفالت ریزی روســتای

 حجت آباد ازاعتبــارات دولتی ومردمی تامین شــد.همچنین معابر 
اصلی وفرعی روســتای علی عرب که در20کیلومتری غرب چادگان 
قراردارد نیز با اعتبار دویســت میلیونی اســتانی ویکصــد میلیونی 

خودیاری محلی، زیرسازی وآسفالت شد. 

اردستان و لنجان بیشترين موارد 
فوت ناشی از غرق شدگی را دارند

اختصاص بسته های حمايتی دولت 
به واحدهای صنعتی تیران و کرون

خشکی قنات های نجف آباد

معابردوروستا دربخش مرکزی 
چادگان آسفالت شد

 مدیر امور برق شهرســتان گلپایــگان از افتتــاح و بهره برداری
 ۷ پروژه برق رســانی در هفته دولت خبر داد. شاپور حدادی پور 
اظهار داشــت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بــر 2 میلیارد و 805 
میلیون ریال به بهره برداری می رســد. وی گفــت: پروژه احداث 
شــبکه 20 کیلوولت و نصب ترانس 50 کاوآ و بهســازی شبکه 
فشــار ضعیف در روســتای کلوچان با اعتباري بالــغ بر ۱۱00 

میلیون ریال جهت رفع مشــکل ضعف ولتاژ روســتا و کاهش 
تلفات به بهره برداری می رسد.حدادی پور بهسازی شبکه فشار 
ضعیف روستا و احداث شــبکه 20 کیلوولت و نصب ترانس 50 
کاوآ در گلشهر جنب شــعبه برق با اعتباري بالغ بر 288 میلیون 
ریال نیز بــه منظور کاهش تلفات و برطرف کردن نوســان ولتاژ 
مشــترکان را از دیگر پروژه های قابل افتتاح عنوان کرد.وی در 
ادامه به بهینه سازی و رفع حریم شبکه محله رباط پیرعلی اشاره 
کرد و افزود: جهت پروژه فوق اعتباری بالغ بر 554 میلیون ریال 
هزینه شده که هدف از اجرای آن رفع حریم شبکه 20 کیلوولت 
و فشار ضعیف و همچنین بهسازی و جابه جایی پایه های موجود 
در معبر بوده است.حدادی پور با اشــاره به تبدیل شبکه به کابل 
خودنگهدار در روســتاهای دم آسمان، رباط ســرخ و سعیدآباد 
تصریح کرد: تبدیل شبکه به کابل در محل های فوق با اعتباري 
بالغ بر 86۳ میلیون ریال انجام شــده است و هدف از اجرای آنها 
بهسازی و کاهش تلفات شبکه و بهبود ولتاژ این روستاها بوده و 

این طرح ها در هفته دولت قابل بهره برداري است.

چهارمین دوره مســابقات دومینو کانون های فرهنگی هنری، 
همزمان با هفته جهانی مســجد جمعه این هفته در محل سالن 
کارگران شهرستان نجف آباد برگزار می شود.رییس اداره فرهنگ 
و ارشاد اســالمی شهرستان نجف آباد، با اشــاره به فعالیت های 
خاص کانون های فرهنگی هنری مساجد شهرستان نجف آباد، 
اظهارداشت: یکی از برنامه های ویژه این مراکز فرهنگی و هنری 

برگزاری مســابقات دومینو به صورت منطقه ای است که امسال 
چهارمین دوره آن برگزار می شود. اقبال صالحی افزود: چهارمین 
دوره مســابقات دومینو کانون های فرهنگــی هنری، همزمان 
با هفته جهانی مســجد جمعه این هفته در محل سالن کارگران 
شهرستان نجف آباد به همت کانون فرهنگی هنری شهید بهنام 
محمدی و مساعدت اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان 
نجف آباد و دبیرخانه کانون های مســاجد استان اصفهان برگزار 
می شود. وی ادامه داد: امسال این مســابقات باحضور ۱5 تیم از 
 اعضای کانون های فرهنگی هنری مســاجد شهرســتان های

 نجف آباد و تیران و کرون برگزار می شود. اقبال صالحی تقویت 
خالقیت، ایجاد شور و نشاط اجتماعی، محک آموخته ها و دانش 
اعضای کانون های مســاجد در رشــته دومینــو را از مهم ترین 
 اهداف برگزاری این مسابقات دانست و تصریح کرد: به کارگیری

 ظرفیت های نو و جدیــد بازی در کانون های مســاجد موجب 
افزایش و تقویت فعالیت ها و جذابیت این مراکز به منظور جذب 

بیش از بیش کانون های مساجد شده است. 

برگزاری مسابقات دومینو کانون های مساجد در نجف آبادافتتاح 7 پروژه برق رسانی در شهرستان گلپايگان

کوتاه از شهرستان ها

با مسئوالن

فرماندار شهرســتان لنجان گفت: مقابله با تهاجــم فرهنگی کمتر از 
جهاد در میدان رزم نیست.

سیدمحسن سجاد در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه فرهنگسرای 
شهید توکلی زرین شهر اظهار کرد: باید توجه داشت که رشد و توسعه 
فرهنگی هر جامعه، مدیون مدیریت مدبرانه ای است که بتواند با اعمال 
مدیریت فرهنگی، جامعه را از مرحله ای محدود و نامناسب، که فضای 
تنفس فرهنگی را تنگ کرده عبور دهد و افراد آن جامعه را به بالندگی 

و توسعه برساند.

وی افزود: از طرفی اگر چنین مدیریتی در جامعه وجود نداشته باشد 
نباید انتظار شــکوفایی فرهنگ و مقوالت فرهنگــی در آن جامعه را 
داشت؛ بنابر این ایجاد و توســعه فضاهای فرهنگی مانند فرهنگسراها 
و کتابخانه های عمومی و تخصصی آن هم به فراخور جمعیت محله ها 
و منطقه های شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که باید همواره 
مورد توجه قرار گیرد.فرماندار شهرستان لنجان با اشاره به اینکه مقابله 
با تهاجم فرهنگی کمتر از جهاد در میدان رزم نیســت، تصریح کرد: 
با توجه به هجمه های فرهنگی دشــمنان ایران اسالمی امروزه توسعه 

فضاهای فرهنگی امری بســیار مهم و حائز اهمیت به  شــمار می آید 
چراکــه مجموعه های فرهنگی و فرهنگســراها نقش بســزایی را در 
غنی ســازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و ارتقای آگاهی های آنها 

دارند.
 وی اضافــه کــرد: فرهنگســراها و مجموعه های فرهنگــی یکی از

 زیر ساخت های مهم فرهنگی به شمار می آیند که می تواند در پویایی 
فرهنگی جامعه نقش موثری داشته باشــند و رشد کیفی زمینه های 
فرهنگی، هنری و مذهبی را به همراه داشــته باشــند. از این رو باید 
 تالش شود تا با سرعت هرچه بیشــتر یکی از خواسته های بحق مردم 
زرین شهر که بهره برداری از فرهنگســرای شهید توکلی است محقق 
گردد.سجاد با اشــاره به پیشرفت ۷0درصدی ســاخت فرهنگسرای 
شــهید توکلی، ادامه داد: تحقیقات نشــان می دهد در شهرهایی که 

تالش می کنند تا مسیر توســعه خود را از جاده فرهنگ عبور دهند از 
آسیب های اجتماعی کمتری نیز برخوردار هســتند از این جهت در 
تالش هســتیم تا اعتبار مورد نیاز جهت اتمام این پروژه را با همکاری 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان اصفهان تامین کنیم تا این 
پروژه به بهره برداری رسیده و کام هنرمندان و مردم زرین شهر شیرین 
شــود.وی اعتبار مورد نیاز جهت اتمام این پــروژه را 6 میلیارد ریال 
اعالم کرد و یادآور شد: تمام تالش خود را خواهیم کرد تا از ماده ۱80 
بودجه ای برای اتمام پروژه فرهنگســرای شهید توکلی در نظر گرفته 
شود؛ چراکه این پروژه از سال ۱۳8۳ آغاز شــده و به طول انجامیدن 

ساخت این پروژه زیبنده شهرستان پرآوازه لنجان نیست.
فرهنگسراها مأمن خانواده فرهنگ و هنر است

در ادامه فرهاد نیکنام رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 

لنجان، گفت: ما معتقدیم فرهنگســراها مأمــن و جایگاه طیف های 
مختلف خانواده فرهنگ و هنر می باشــند؛ چراکــه فرهنگ زیربنای 
 ابعاد مختلــف اجتماعی، فرهنگی، اقتصــادی و حتی اخالقی جامعه

 به شمار می آید و این ابعاد نیز بر ستون فرهنگ استوار است.
وی با اشــاره به اینکه فرهنگســراها یکی از نمودهای زیرســاختی 
 فرهنگی در جوامع امروز به شــمار می روند، عنوان کرد: فرهنگسراها 
 رســالت آموزش های فرهنگی و هنری و در پس آن فرهنگ ســازی
  برای نســل جوان جامعه را به عهــده  دارند و با توجه بــه اینکه امروز
  در برهــه ای از زمان قرار داریــم که جنگ نرم دشــمن علیه جوانان
  مــا اجرایی شــده هنرمنــدان و نخبگان مــا می توانند با اســتفاده

 از ظرفیت های موجــود در مجتمع های فرهنگی به این شــبیخون 
فرهنگی پاسخی کوبنده دهند.

فرماندار شهرستان لنجان:

مقابله با تهاجم فرهنگی کمتر از جهاد در میدان رزم نیست

سید مجید عطایی اظهار داشت: از سال ۱۳55 شهرستان شهرضا 
همگام با سایر شهرستان ها و استان های کشور اقدام به تاسیس 
مراکزی به نــام انســتیتوتکنولوژی کرد که هــدف آنها تربیت 

تکنسین یا نیروی انسانی فنی یا نیروی مهارتی بود.
وی گفــت: بــا شــروع انقــالب اســالمی تمامــی ایــن 
انســتیتوتکنولوژی ها در سراسر کشور منحل شــدند، با تالش 
مسئوالن اجرایی شهرستان شــهرضا از سال ۷8 زیرساخت های 
الزم برای راه انــدازی دوباره آموزشــکده فنــی و حرفه ای این 
شهرستان آغاز و ســرانجام در ســال ۷9 »آموزشــکده فنی و 
حرفه ای خوارزمی« به عنوان یکی از مراکز آموزشی زیر مجموعه 

آموزش و پرورش، در این شهرستان افتتاح شد.
رییس دانشکده خوارزمی شــهرضا تصریح کرد: از بدو تاسیس، 
آموزشکده های فنی سراسر کشــور در قالب دفتر مدارس عالی 
فنی و حرفه ای که زیر مجموعــه وزارت آموزش و پرورش بودند 
به فعالیت پرداختند و از حدود ســال ۱۳86 این مراکز در قالب 
مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم و زیر مجموعه وزرات آموزش 

و پرورش بودند.
وی اظهار داشت: از اواسط سال ۱۳90 با مصوبه مجلس شورای 
 اســالمی تمامی آموزشــکده ها و دانشــکده  های فنی براساس 
ماده 2۳ برنامه پنجم توســعه از وزارت آموزش و پرورش منفک 
و به وزرات علوم، تحقیقات و فناوری پیوســتند و دانشگاه فنی و 

حرفه ای به طور رسمی تشکیل شد.

عطایی بیان کرد: در ابتدا این مرکز با ســه رشــته حسابداری، 
کامپیوتر و الکترونیک به تربیت دانشــجو پرداخت و به دنبال آن 
با توجه به عملکرد مثبت مجموعه و بازده باال، مجوز ســه رشته 
دیگر، برق صنعتی، ســاختمان و مکانیک خــودرو را اخذ و هم 
اکنون با 6 رشته در دو نوبت روزانه و شــبانه به فعالیت آموزشی 

خود مشغول است.
وی گفت: دانشگاه فنی و حرفه ای جزو یکی از سه دانشگاه بزرگ 
کشور و یکی از مهم ترین دانشگاه ها در عرصه تولید، خودکفایی 
و مهم تر از همه اقتصاد مقاومتی اســت و به عبارتی نمونه واقعی 

دانشگاه نسل سوم به شمار می آید.
رییس دانشــکده فنی خوارزمی پسران شــهرضا تصریح کرد: 
دانشــکده فنی و حرفه ای پسران شــهرضا در حال حاضر دارای 
۷24 دانشجو است که از این تعداد 40۳ نفر در دوره روزانه و ۳2۱ 
نفر در دوره شبانه مشــغول به تحصیل هستند، از مهرماه امسال 
به ایجاد دو رشــته جدید در هر ترم 400 دانشــجو به مجموعه 

دانشجویان این مرکز افزوده و ۱25 نفر فارغ التحصیل می شوند.
وی با اشــاره به اینکه نمود واقعی فرمایــش مقام معظم رهبری 
مبنی بر نیاز کشور به پنجه  های کارآمد در دانشگاه فنی و حرفه ای 
متجلی می شود، اظهار داشت: دانشــگاه فنی وحرفه ای مصداق 
عینی و عملی دانشگاه کارآفرین است که تکنسین ماهر را برای 

بازار کار تربیت می کند.
عطایی با بیان اینکه در دنیا تمام دانشــگاه ها به دو دسته عرضه 

محور و تقاضا محور تقسیم بندی می شوند، تصریح کرد: در ایران 
بیشتر دانشگاه ها عرضه محور و تئوری محور هستند؛ یعنی صرف 
نظر از تقاضای جامعه به تربیت نیروهای تحصیلکرده در مقاطع 
کارشناســی به باالتر می پردازند و فارغ التحصیالن آنها بیشتر با 

صنعت بیگانه هستند.
 وی با بیان اینکه دانشــگاه فنــی و حرفه ای جزو دانشــگاه های 
تقاضا محور است، بیان کرد: این دانشگاه ها گوشه چشمی به بازار 
 و صنعت دارند؛ یعنی کلیه برنامه های آنها و حتی گســترش آنها 

بر اساس نیاز صنعت تدوین می شود.   
رییس دانشکده فنی خوارزمی پسران شهرضا گفت: آموزشکده 
فنی پسران شهرضا یکی از قطب های علمی در شهرستان شهرضا 
محسوب می شود که ساالنه تعداد زیادی دانشجو از هنرستان ها و 
مراکز کارودانش به سمت این مرکز برای علم آموزی و کارآموزی 

سوق داده می شوند.
وی با اشــاره به اخذ مجوز دو رشــته فناوری اطالعات )IT( در 
مقطع کاردانی و رشــته الکترونیک در مقطع کارشناسی، افزود: 
این نخستین رشــته در مقطع کارشناسی است که از سال آینده 

در آموزشکده خوارزمی عملیاتی می شود.
عطایی بیان کرد: با اجرای ترم تابستانه در این دانشکده 2۱5 نفر 
از دانشجویان این مرکز و 4۳2 نفر دانشــجوی میهمان از دیگر 

مراکز آموزشی در دانشکده شهرضا مشغول به تحصیل شدند.
وی کمبود اعتبــارات و منابع مالــی را از جملــه معضالت این 
 دانشگاه برشــمرد و افزود: در ســال گذشــته تنها ۷ میلیارد و

 500 میلیون ریال اعتبارات به این دانشگاه اختصاص یافت و این 
در حالی است که 800 دانشجو در این مرکز مشغول به تحصیل 

هستند.
رییس دانشــکده فنی خوارزمی پسران شــهرضا با بیان اینکه 
نبود ردیف بودجه اختصاصی برای هر یک از مراکز دانشــگاهی 
فنی و حرفــه ای از دیگر معضالت این نظام آموزشــی اســت، 
 گفت: در هر سال مبلغ مشــخصی از بودجه و اعتبارات از سوی 
ســازمان مرکزی دانشــگاه فنی و حرفه ای در بین مراکز تحت 
پوشــش توزیع می شــود، این در حالی اســت که بســیاری از 
هزینه های جاری این دانشگاه ها در سرفصل های اعتباری لحاظ 

نشده است.
وی با اشــاره به مشکالت آموزشــکده فنی و حرفه ای خوارزمی 
شــهرضا، گفت: کمبود فضای آموزشــی مهم ترین معضل این 
دانشکده است و این در حالی است که زیرساخت های الزم برای 
انتقال دانشــکده به محل جدید وجــود ندارد.عطایی بیان کرد: 
دانشــکده جدید خوارزمی پســران در حال حاضر فاقد سیستم 
گازرسانی اســت، پیمانکار برای تکمیل این پروژه 400 میلیون 
ریال از دانشکده طلبکار اســت؛ اما با رایزنی های انجام شده قرار 

شده تا در مهرماه 95 اتصال گاز این مرکز برقرار شود.

ريیس دانشکده خوارزمی شهرضا:

کمبود فضای آموزشی، مهم ترین معضل دانشکده خوارزمی است
فرماندار نطنز گفت: مجموعا 64 پروژه توسط دستگاه های 
مختلف بــا اعتبــاری بالغ بــر 400 میلیارد ریــال آماده 
بهره برداری اســت که 60 پــروژه آن دولتــی و 4 پروژه آن 

خصوصی می باشد.
فرماندار نطنز گفت: هفته دولت فرصت مناسبی برای ارائه 

خدمات دولتمردان به مردم است.
یوسف حسنی فرماندار نطنز در جلسه ستاد ویژه بزرگداشت 
هفته دولت ضمن گرامیداشت شــهادت شهیدان رجایی و 
باهنر، اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناســبی برای ارائه و 
بیان خدمات موثر دولت در طول یک ســال گذشته است و 
با توجه به اینکه همه دستگاه های اجرایی به نحوی مجری 
سیاســت های دولت تدبیر و امید هســتیم می طلبد همه 

دستگاه ها دستاوردهای خود را به مردم اعالم کنند.
وی افزود: البته از دوماه گذشــته گزارش عملکرد ادارات و 
۱۷5 صفحه جمع آوری و آماده ارائه اســت و چون ما خود را 
موظف به اطالع رسانی به مردم می دانیم در این راستا همه 

گزارش ها در هفته دولت در اختیار مردم قرار می گیرد.
فرماندار نطنز ضمن اعالم برنامه هــای هفته دولت در نطنز 
به تشــریح برنامه ها پرداخته و تصریح کرد: غبارروبی گلزار 
شهدا، دیدار با خانواده شهدا، برگزاری جلسه شورای اداری با 
حضور مقامات استانی و کشوری، تبلیغات محیطی مناسب 
در ســطح شهرســتان، برگزاری نشســت خبری از جمله 

برنامه های فرمانداری در هفته دولت برنامه ریزی شد.
حســنی مهم ترین برنامه هفته دولت در شهرســتان نطنز 
را افتتاح پروژه های عمرانی برشــمرد و بیان کرد: مجموعا 
 64 پروژه توســط دســتگاه های مختلف با اعتباری بالغ بر 
400 میلیارد ریال آماده بهره برداری است که 60 پروژه آن 

دولتی و 4 پروژه آن خصوصی است.
وی اعتبــار تخصیص یافتــه جهــت پروژه هــای دولت را 
8۷ میلیارد ریال عنوان و خاطرنشــان کــرد: 4 پروژه که با 
مشارکت بخش خصوصی و با اعتباری بیشتر از ۳۱ میلیارد 
ریال افتتاح می شود شــامل نصب دستگاه جدید در شرکت 
نساجی تهران، افتتاح شرکت نســاجی پدیده بافت، تولید 
لبنیات طباطبایــی، رونمایی از دســتگاه جدید مجموعه 
صنعتی جهــان صادرات اســت که عالوه بــر حفظ نیروی 
اشتغال موجود، موجب افزایش اشتغال که یکی از شعارهای 

دولت است، می شود.
فرماندار شهرســتان نطنز از مدیران دســتگاه های اجرایی 
 خواســت که در این هفتــه با اســتفاده از همــه ظرفیت
  اداره نســبت بــه ارائــه خدمــات بیشــتر و بهتــر بــه

 ارباب رجوع بپردازند.

فرماندار نطنز:

بهره برداری از 64 پروژه 
همزمان با هفته دولت

خبر ويژه

دانشگاه فنی 
و حرفه ای جزو 

 يکی از 
سه دانشگاه بزرگ 

 کشور و يکی از
 مهم ترين 

دانشگاه ها در 
عرصه تولید، 

خودکفايی و مهم تر 
از همه اقتصاد 
مقاومتی است

یک متخلف شــکارو صید قبل از شروع به شــکار در زیستگاه های 
شهرستان فریدن دستگیر و به مراجع قضایی معرفی گردید.

به گــزارش پایگاه اطالع رســانی محیط زیســت اصفهــان »پاما«، 
مامورین یگان حفاظت محیط زیســت فریدن، حین گشت و کنترل 
درزیستگاه های این شهرستان یک نفر متخلف شکاررا قبل از شروع 

به شکارشناسایی و دستگیر کردند.
در خودروی این متخلف شــکار و صید یک قبضه ســالح شکاری به 
شکل ماهرانه ای جا سازی شده بود و ماموران حفاظت محیط زیست 
شهرستان پس از کشف سالح نسبت به تشکیل پرونده مربوطه جهت 

رسیدگی به مراجع قضایی اقدام های الزم را انجام دادند .
 از این متخلف یک قبضه ســالح شکاری ســاچمه زنی کالیبر ۱2 و

 4 عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

 میدان میوه وتره بار روســتای علی آباد دربخش مرکزی شهرســتان چادگان 
راه اندازی شد.

حمیدرضا لطفی بخشــدارمرکزی چــادگان گفت: این میــدان درزمینی به 
 مســاحت پنج هزار متر مربع وزیر بنــای هزار و 200 مترمربع احداث شــده

 است.
 وی افــزود: میدان میــوه وتره بار بــا اعتباری بالــغ بر 800 میلیــون تومان

 احداث شده است که دارای ۳۱ غرفه  می باشــد ودرچهارفصل مورد استفاده 
قرارمی گیرد.

لطفــی گفت: پیــش از ایــن عرضــه محصــوالت کشــاورزی در محیطی 
 نامناســب منجر به راه بندان مســیر خــود روها می شــد که ایــن میدان
  میــوه و تره بــار احداث شــد وکلیــه غرفــه داران بــه این مــکان منتقل

 شدند.

شکارچی غیر مجازدر فريدن 
دستگیر شد

 راه اندازی میدان میوه و
تره باربخش مرکزی چادگان 

ريیس دانشکده خوارزمی شهرضا با اشاره به مشکالت اين دانشــکده گفت: کمبود فضای آموزشی مهم ترين 
معضل اين دانشکده اســت و اين در حالی است که زيرســاخت های الزم برای انتقال دانشکده به محل جديد 

وجود ندارد.
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اخباريادداشت

دانشــمندان در جدیدترین تحقیقات خود دریافتنــد زیاده روی در 
مصرف مرغ، منجر به سرطان سینه می شود.

در طــی تحقیقات جدیــد، پزشــکان دریافتند بال مرغ بــه تنهایی 
تهدیدکننده سالمتی نیســت؛ اما از آنجایی که امروزه به قسمت بال 
و گردن آن آمپول استروئیدی)محرک رشد( تزریق می کنند خوردن 

آن برای سالمتی بدن مضر است.
استروئیدها به منظور رشد سریع جوجه ها در گردن و بال آنها تزریق 
 می شود و با این شــیوه زمان معمول برای رشــد مرغ بسیار کاهش 

می یابد.
گفتنی اســت؛ از عوارض تزریق این هورمون می تــوان به  اختالالت 
هورمونی، کیست رحمی و سرطان سینه اشاره کرد که زیاده روی در 

مصرف مرغ می تواند تبعات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.
الزم به ذکر اســت؛ افراد قبل از خرید مرغ حتما بایــد آن را از مراکز 
معتبر بهداشتی خریداری کنند و به برچسب آن توجه ویژه ای داشته 

باشند.

تحقیقات جدید نشــان می دهد باکتری هایی که باعث بیماری های 
دندان می شــوند از جریان خون کمک می گیرند تا بــه روده بزرگ 
جایی که آنهــا می توانند خود را بــه تومورها متصل کرده و رشــد 
کنند، برسانند و از این طریق ســبب تکثیر و سرعت ابتال به سرطان 

می شوند.
 زیســت شناســان آمریکایــی کشــف کردند کــه باکتــری رایج 
nucleatum Fusobacterium بــا اســتفاده از یک پروتئین به 
نام Fap2 به ســلول های ســرطانی کولورکتال می چسبد و همانند 
سپری برای تومور در برابر سیســتم ایمنی بدن عمل می کند؛ وجود 
این میکــروب یکی از مهم ترین نشــانگرهای ســرطان روده بزرگ 
است و سبب تکثیر و سرعت گسترش سرطان می شود؛ به عالوه این 
پروتئین سبب کاهش توانایی سیستم ایمنی در مبارزه با سلول های 

سرطانی می گردد.
محققان بر این باورند که شناســایی این پروتئیــن و نحوه عملکرد 
آن در پیشــگیری و درمان ســرطان روده بزرگ نقش مهمی دارد؛ 
همچنین شناســایی این پروتئیــن می تواند در ســاخت داروهای 

درمان کننده نیز موثر باشد.
عوامل متعددی از جمله عدم تحرک، ســیگار و مصرف بیش از اندازه 

گوشت قرمز، در افزایش احتمال بروز سرطان کولورکتال موثرند.
الزم به ذکر است؛ ســرطان روده بزرگ ســومین عامل مرگ و میر 

ناشی از سرطان در آمریکاست.

یک متخصص زنان و زایمان گفت: برای داشــتن فرزندانی سالم باید در 
هفته های اولیه بارداری از تشــکیل کیست هایی که خطر نقایص جنینی 

را در پی دارند جلوگیری کرد.
نوش آفرین ســتاری متخصــص زنــان و زایمان؛ در خصــوص بیماری 
آندومتریوز گفت: آندومتر بافت پوشــاننده داخل رحم است، که اگر وارد 
محوطه شکم، لگن، تخمدان، روی لوله ها و حتی کنار روده ها شود باعث 
بیماری آندومتریوز می شــود و این ناهنجاری بیشــتر در خانم هایی که 

دارای سن باالتری هستند اتفاق می افتد. 
این متخصص زنان علت اصلی این بیماری را ناشــناخته دانست و اشاره 
کرد: فرضیه هایی برای این بیماری وجود دارند که هیچ کدام ثابت شده و 

قطعی نیستند؛ اما گاها می تواند باعث ناباروری در افراد شود.
وی درباره عوارض ناشی از این بیماری اظهار کرد: آندومتریوز چسبندگی 
محوطه لگن و بسته شــدن لوله ها را باعث می شود،روی تخمک گذاری 
و کیفیت آن اثر منفی  گذاشــته و در نهایت جنین تشــکیل شده در این 

شرایط کیفیت مناسبی نخواهد داشت.
 ســتاری درباره تشــخیص این بیماری که کامال تخصصی اســت گفت: 
شــرح حال بیمار می تواند کمک بسزایی به تشــخیص این بیماری کند 
به عنوان مثال افــرادی که قاعدگی های بســیار دردنــاک دارند و یا در 
سونوگرافی آنها کیست های تخمدانی با شکل متفاوت مشاهده می شود 

مشکوک به این بیماری هستند.
وی در خصوص تشــخیص قطعی آندومتریوز عنوان کرد: با نمونه برداری 
به روش الپراســکوپی می توان این بیماری را به صورت قطعی تشخیص 

داد.
ســتاری با این نظر کــه درمان قطعــی آندومتریــوز بــا جراحی های 
الپراسکوپی امکان پذیر است ادامه داد: بســته به این که فرد بیمار دارای 

فرزند باشد یا نه، درمان متفاوتی صورت می گیرد.
وی در این خصوص ادامــه داد: اگر این عارضه در تخمــدان و یا محوطه 
لگن باشد می توان با انجام عمل الپراسکوپی، ســوزندان به روش الکترو 
 کوتر و یا درمان های سرکوب کننده  )قرص های جلوگیری از بارداری یا

 آمپول های هورمونی( آن را درمان کرد.

یک فوق تخصص گوارش و کبد گفت:اســتفاده از آب در میان وعده غذایی 
در مبتالیان به بیماری های گوارشی خطرناک است.

شــهرام آگاه، فوق تخصص گوارش و کبد گفت: مصرف آب و مایعات میان 
وعده غذایی در کســانی که از ســالمت گوارش بهره مند هستند عوارض 

خاصی در پی ندارد.
وی ادامه داد: آب جزو مواد ضروری مورد نیاز بدن اســت و نوشیدن آن به 
اندازه کافی برای ســالمت فرد بسیار مهم اســت. در هنگام تشنگی، عدم 
جایگزینی سایر مایعات به جای آب توصیه می شود. برای مثال ممکن است 

با افزایش مصرف چای و دفع ادرار ، موجبات کم آبی بدن فراهم شود.
آگاه در خصوص زمان مناســب برای خوردن آب تصریح کرد : نوشیدن آب 
در اول صبح و هنگام خواب به متابولیسم و دفع مناسب تر مواد زائد از بدن 
و همچنین درمان خشــکی روده کمک می کند. برای درمان افراد مبتال به 
یبوست، روزانه مصرف 7 تا 8 لیوان آب بسیار موثر است. این فوق تخصص 
 گوارش و کبد، اظهار داشــت: مصــرف آب، میان وعــده غذایی  بر غلظت

 آنزیم های گوارشی تاثیر می گذارد و زودتر احساس سیری دست می دهد. 
 همچنین نوشیدن آب قبل از غذا موجب رقیق شــدن اسید معده و ایجاد

 بی اشتهایی در برخی افراد می شود.
وی افزود: اســتفاده از آب میان وعده غذایی در افرادی که رفالکس معده 
 دارند موجب افزایش برگشــت اسید معده و تشــدید عوارض این بیماری

 می شود. آگاه در رابطه با عوارض نوشــیدن آب سرد بیان کرد: مصرف آب 
سرد در افراد با معده حساس و مبتال به ســندروم روده تحریک پذیر منجر 
به اسپاسم معده می شود، همچنین نوشیدن آن پس از انجام فعالیت های 

بدنی شدید، باعث انقباض عضالنی و معده درد می شود.
وی در خصوص مناسب ترین زمان برای نوشــیدن آب یادآور شد:  بهترین 
زمان استفاده از آب حداکثر تا نیم ساعت قبل و یا با توجه به نوع و حجم  غذا 

یک تا سه ساعت پس از آن است.

هیچ رژیم متعادلی توصیه نمی کند شــیرینی  به طور صددرصد 
حذف شود. حتی طبق توصیه های جهانی علم تغذیه، حداکثر 7 
تا نهایتا 10 درصد کل کالری مورد نیاز هر فرد )با توجه به سن و 
جنس( می تواند از طریق قندهای ساده یا شیرینی ها تامین شود. 

البته برای انتخاب شــیرینی  باز هم اولویت با میوه های شیرین 
مثل انجیر، خرما، کشــمش، توت و موز است؛ یعنی بهتر است 
 بعد از صرف ناهار بــه جای مصرف یک تکــه کرم کارامل، یکی 
یا دو عدد خرما میــل کنید، اما می توان از شــیرینی های دیگر 
هم با احتســاب 7 تا نهایتا 10درصد کل کالری مورد نیاز روزانه 
مصرف کرد.یک نکته کلی در مصرف کل شــیرینی ها )طبیعی 
و مصنوعی( وجود دارد که بســیار هم بر آن تاکید شــده؛ اینکه 
هیچ وقت هنگام گرسنگی به خصوص گرسنگی طوالنی مدت، 
از شیرینی ها به عنوان اولین انتخاب وعده اصلی و میان وعده تان 
استفاده نکنید. مثال وقتی می خواهید میان وعده میل کنید، اول 
یک ســیب یا پرتقال و بعد یکی دو عدد خرما، کشمش یا توت 

بخورید.

مصرف زیاد قند، باعث افزایش وزن و انباشــت چربی می شــود و 
تاثیرات منفی بســیار دیگری بر بدن می گــذارد. به همین دلیل 
پزشکان توصیه می کنند در طول روز مقدار محدودی قند مصرف 
شود.بسیاری از پزشکان و متخصصان تغذیه درباره زیاده روی در 

مصرف قند و زیان آن برای بدن هشدار داده اند.
برای بسیاری از مردم خودداری از مصرف قند بسیار دشوار است؛ 
چرا که این ماده غذایی به طور مســتقیم و غیر مستقیم در رژیم 
غذایی روزانه ما حضــور دارد و ما هر روز از آن به اشــکال مختلف 
در رژیم غذایی خود اســتفاده می کنیم. از این گذشــته استفاده 
 از مواد جایگزین بسیار گران اســت و در اغلب موارد اینگونه مواد

 نمی توانند جایگزین قند و شــکر شوند.اینجاســت که سازمان 
بهداشــت جهانی توصیه می کند که مقدار قند مورد استفاده در 

 روز نباید از شش قاشــق معادل 25 گرم فراتر رود. این مقدار قند
  می توانــد 5 درصد از نیاز بدن مــا را به کالــری الزم تامین کند.

بد نیســت بدانیم که تعدادی از مواد غذایی که ما هــر روز از آنها 
استفاد می کنیم، حاوی مقدار زیادی قند است.

گوشــت شــترمرغ حــاوی پروتئین  هایــی بــا ارزش غذایی 
 باال و تعــدادی از ویتامین  هــای مفید و مورد نیــاز بدن نظیر 
ویتامین  های گروه B و برخی از عناصر معدنی مهم نظیر آهن، 

فسفر و کلسیم است.
گوشت شترمرغ از منظر طب ســنتی دارای مزاج گرم و خشک 
است و سرکه و روغن، به عنوان مصلح های این گوشت شناخته 

می شوند.
گوشــت شــترمرغ، ویژگی های مختلفی دارد کــه از بین آنها 
می توان به این موارد اشاره کرد: تحلیل برنده باد و برطرف کننده 
بلغم. گوشت شترمرغ هنوز نزد بســیاری از مردم شناخته شده 
نیست، اما بسیاری از افراد بهتر است که از این گوشت استفاده 
کنند. حتی خوردن آن برای برخی از بیماران ضروری به حساب 
می آید. درواقع، خوردن گوشت شترمرغ برای رفع فلج، لرزش و 
درد مفاصل و کمر مفید است. عالوه بر این، مصرف این گوشت 

به مقابله با بیماری های سرد رحم کمک می کند.
روغن پیه شــترمرغ نیز فواید مختلفــی دارد. درواقع، خوردن 
روغن پیه آن برای تکلم کودکان و رفع ســردی بدن موثر است. 
حتی مالیدن آن به بدن و پاها باعث تســریع در حرکت اطفال 

می شود.
گوشت شترمرغ به عنوان یکی از گوشت های دیرهضم شناخته 
می شــود که مصرف آن برای گرم مزاجان خوب نیســت. البته 
مصرف آن همراه با مصلحات اصلی )ســرکه و روغن( می تواند 

هضم آن را راحت تر و عوارض آن را هم برطرف سازد.
گوشت شتر مرغ برای کاهش وزن

 کم بودن چربــی بین ماهیچه ای گوشــت شــترمرغ یکی از 
خواص مهم آن به شــمار می رود؛بنابرایــن مصرف متعادل آن 
 برای افــرادی که به دنبال کاهش وزن هســتند یــا از بیماری 

قلبی عروقی رنج می برند مفید است.
رفع افسردگی و لخته شدن خون  

 این گوشت به دلیل دارا بودن اســید چرب و غیراشباع امگا 3 
تاثیر مفیدی در جلوگیری از لخته شدن خون و افسردگی دارد. 

درمان کم خونی با گوشت شتر مرغ  
 همچنین گوشت شترمرغ، آهن مناسبی را برای افراد کم خون 
 و زنان باردار فراهم می کنــد. میزان آهن این گوشــت تقریبا

 به اندازه گوشت گاو و بسیار بیشتر از گوشت مرغ است. 

این روزها که مردم به وزن و تناســب اندام خــود اهمیت زیادی 
می دهند، گاهی برخی مواد غذایی ســالم را از برنامه غذاییشان 
حــذف می کنند.یکــی از این مــواد، خانــواده لوبیاســت که 
خاصیت های زیادی دارد.ماده ای به نام رسوراترول نوعی ترکیب 
شیمیایی که مانع از آسیب دیدگی دی ان ای می شود، به وفور در 

لوبیا به ویژه لوبیا سیاه و عدس موجود است.
سرشار از آنتی اکسیدان است 

رادیکال های آزاد می تواند به پوست، سیستم ایمنی و مغز آسیب 
برساند.آنتی اکسیدان های موجود در چای سبز، زردچوبه و انار و 

... می تواند مانع از این آسیب دیدگی شود.
لوبیا دارای آنتی اکســیدان باال یا به اندازه مواد غذایی ذکرشــده 
 اســت. عالوه بر آن لوبیا دارای آنزیم هایی به نــام A-گلوکوزید

 می باشد. ماش یکی از انواع لوبیاست که سرشار از آنتی اکسیدان 

است.
کاهش دهنده فشارخون باال

نتایج هشت بررسی نشــان داد که افزودن لوبیا به برنامه غذایی 
می تواند فشار خون را بهبود دهد. مصرف لوبیا به طور چشمگیری 
فشار سیســتولیک و دیاســتولیک را کاهش می دهد.طی این 

بررسی از لوبیاهای چیتی ، سفید ،نخود و لوبیا سیاه استفاده شد.
مانع از بروز سرطان می شود

ســرطان دومین علت مرگ و میر است.شایع ترین سرطان ها در 
بزرگساالن شامل سینه ،کبد،کلورکتال،پروستات و معده است.

مصرف لوبیا بروز سرطان را به طور چشمگیری کاهش می دهد.
اشتها را کم می دهد 

لوبیا هوس مصرف شــیرینی  و اســنک ها را کاهــش می دهد؛ 
بنابراین فرد مواد غذایی ســالم تری مصرف می کند.عالوه بر آن 
عملکرد روده بــزرگ و هاضمه به طور چشــمگیری بهبود پیدا 

می کند.
انرژی را باال می برد و باعث کاهش وزن می شود

طی یک تحقیق هشــت هفته ای، 35 مرد بــا چاقی مفرط تحت 
چهار نوع رژیم غذایی کــه یکی از آنها سرشــار از لوبیا بود، قرار 
گرفتند.وزن،ترکیب بدنی،میزان کلســترول و میزان متابولیک 
آنها قبــل و پس از تحقیــق انــدازه گرفته شــد و در آخر گروه 
مردانی که تحت رژیم غذایی لوبیا بودند پیشــرفت بیشتری در 

عملکردشان مشهود بود.

رابطه مستقیم مرغ و سرطان سینه 

 باکتری  دندان
 باعث سرطان روده می شود

 کیست ها می توانند
 قاتل جنین شما باشند

 چه کسانی نبايد در میان غذا 
آب بنوشند؟

خواص شگفت انگیز انواع لوبیا خواص گوشت شترمرغ، از نظر طب سنتی

عواقب خطرناک زياده روی در مصرف قند

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 پیشنهاد  سردبیر: 
جوان سازی پوست با معجزه »آب برنج«

جوان سازی پوست
 با معجزه 
»آب برنج«

با تهیه یک کرم خانگی طبیعی می توانید جوانی را به پوستتان بازگردانید.
ژاپنی ها از یک دســتورالعمل گیاهی و طبیعی اســتفاده می کنند که 
 درســالمت، زیبایــی و جوانی آنها به خصوص در ســنین پیــری تاثیر 
شــگفت انگیزی  دارد.برنج حاوی یک ماده قدرتمند به نام »اسکوالین و 
اسید لینولئیک« است. این اسید یک آنتی اکسیدان قوی است که باعث 

تحریک تولید کالژن و کاهش چین و چروک می شود. 
اسکوالین پوست را از آسیب های ناشی از نور خورشید محافظت می کند.

عالوه بر این، روغن ســبوس برنج باعث کاهش سطح کلسترول و کمک 

 E به سالمت قلب شما می شود؛ همچنین حاوی میزان فراوانی ویتامین
است که فواید آن برای ســالمتی بدن ثابت شده است.این دستور غذایی 
 ژاپنی به طور قابــل توجهی و تنها در یک هفته پوســت شــما را جوان 
می کند. همچنین چین و چروک ها را ازبین برده و موجب نرمی، زیبایی و 

درخشش پوست شما شده و 10 سال جوان تر به نظر می رسید.
عناصرتشــکیل دهنده: 3 قاشــق غذاخوری برنج،  1 قاشــق 

غذاخوری عسل،  1 قاشق غذاخوری  شیر
دستورالعمل ها: ابتدا برنج را برای حدود 2 دقیقه پخته و آب برنج را 

برای استفاده های بعدی نگهداری کنید،سپس برنج پخته شده  را با یک 
قاشــق غذاخوری شیر گرم و یک قاشــق غذاخوری عسل ترکیب کنید. 
صورت خود را به خوبی بشویید و این ترکیب را  مانند  ماسک روی پوست 
خشک خود قرار داده و اجازه دهید تا زمانی که خشک شود روی پوستتان 

باقی بماند؛ حال صورت خود را با آب برنج پخته شده آبکشی کنید.
آب برنج و خواص آن: آب برنج دارای خــواص مفید زیادی برای 
پوست است و بهبود جریان خون و ازبین بردن چین و چروک از فواید آن 

به شمار می رود.

مصرف شیرينی چقدر مجاز است؟

انجیر در رنگ های مختلف در دســترس است: زرد، بنفش، 
قرمز، سیاه، و سبز. دارای پوست صاف و گوشت آبدار همراه با 

دانه های کوچک ترد است.
1- سالمت قلب

انجیر منبع بسیار خوبی از پتاسیم اســت، یک ماده  معدنی 
که به کنترل سطح فشــار خون کمک می کند. فیبر محلول 
و پکتین، موجود در این میوه آزادانه در بدن حرکت می کند 
و از ایجاد کلسترول جلوگیری می نماید. ثابت شده است که 
برگ انجیر سطح تری گلیسیرید را در بدن کاهش می دهد و 
از حمله  قلبی و سکته  مغزی جلوگیری می کند. انجیر خشک 
حاوی فنول، اســیدهای چرب امگا 3 و امگا ۶ است که خطر 

ابتال به بیماری عروق کرونر را کاهش می دهد.
2-  کاهش وزن

انجیر منبع خوبی از فیبر غذایی است، اما کالری کمی دارد. 
غذاهای پر فیبر شما را سیر نگه می دارند و در عین حال فشار 
گرســنگی را کاهش می دهند. این میوه به عنوان یک ملین 
طبیعی عمل می کند. به این ترتیب بــه فرآیند  از بین بردن 
مواد زائد از روده ها کمک می کند. هر چه میزان سم پایین تر 

باشد، کاهش وزن تان راحت تر صورت خواهد گرفت.
۳- بهبود سالمتی دستگاه گوارش

چنانچه گفته شــد، حضور فیبر در انجیر باعث می شود که 
به عنوان یک ملین طبیعی عمل کنــد؛ بنابراین انجیر برای 

کســانی که از یبوســت رنج می برند مفید است. همچنین 
معروف است که این میوه، جنبش روده  تحریک پذیر را درمان 
می کند. پروبیوتیک های داخل آن باکتری های خوب موجود 

در روده را حمایت می کنند و گوارش را بهبود می بخشند.
۴- دشمن سرطان

معروف است که برگ انجیر جلوی رشد سلول های سرطانی 
را می گیرد. آنتی اکسیدان های موجود در انجیر، رادیکال های 
آزاد و دیگــر مواد ســرطان زا را در بدن از بیــن می برند و به 
این شــکل از ســرطان جلوگیری می کنند. همچنین گفته 
می شود که این میوه جلوی سرطان پستان را پس از یائسگی 

می گیرد.
۵- جلوگیری از دژنراسیون ماکوال

معروف است که خوردن ســه عدد انجیر یا بیشــتر در روز 
خطر ابتال به دژنراسیون ماکوالی وابســته به سن را کاهش 
می دهد. این میوه حاوی مقادیر باالیی از آنتی اکســیدان ها، 
کاروتنوئیدها و ویتامین های آ، ث و  ای است که باعث بهبود 

قدرت بینایی می شوند.
6- خواص ضد ديابتی

برگ انجیر این توانایی را دارد که مقدار انســولین مورد نیاز 
بیماران دیابتی را کاهش دهد. پتاســیم موجود در انجیر به 
تنظیم مقدار قند جذب شــده بعد از وعده های غذایی کمک 

می کند.

7- مفید برای داشتن استخوان های قوی تر
انجیر منبع خوبی از کلســیم اســت و این عنصر برای تراکم 
استخوان ضروری اســت. عالوه بر این، پتاســیم موجود در 
انجیر با کاهش ناگهانی کلسیم ناشی از برنامه  غذایی حاوی 
نمک باال مقابله می کند و به این ترتیب از نازک شدن سریع 

استخوا ن ها جلوگیری می نماید.
فوايد انجیر برای پوست:

این میوه یک منبع غنی از مواد معدنی مفید برای پوست به 
شمار می رود و ویتامین هایی، از جمله مس، فسفر، ویتامین 
آ، ث و ای، کمک می کنند تا پوستی شاداب و باطراوت داشته 

باشید. برخی از مزایای انجیر برای پوست عبارتند از:
1-پوست را مرطوب می کند

سطوح باالی اسیدهای چرب امگا 3 در انجیر کمک می کند 
تا رطوبت و ســالمت پوســت به خوبی حفظ شــود. برای 
 درمان ترک خوردگی و خشــکی لب ها، پوره  انجیر روی آنها

 بگذارید.
2- زخم ها و عفونت های پوستی را بهبود می دهد

اســتفاده از انجیر پخته روی پوســت به درمان بیماری های 
پوستی مانند التهاب، کورک، دمل کمک می کند. این میوه 
برای درمان جوش صورت و عرق ســوختگی نیز مفید است. 
پوره  آن را روی پوست قرار دهید تا منافذ تنگ شوند و ترشح 

چربی اضافی کنترل شود.
۳- کمک می کند که پوستی سالم و درخشان داشته 

باشید
میزان آب باالی موجود در انجیر به خروج سموم و مواد زائد از 
بدن کمک می کند،و به این ترتیب از جوش و آکنه جلوگیری 

می کند.
 این میوه همچنین اگزما و پسوریازیس را درمان می کند و به 
شما پوستی سالم و درخشان می دهد. استفاده از پوره  انجیر 
روی صورت مواد مغذی را به الیه  دوم پوست می رساند و آن 
را از درون بازســازی می کند. از ترکیب خمیر انجیر و ماست 
برای خودتان یک ماســک صورت بسازید، آن را روی صورت 
بمالید و پوستتان را به مدت چند دقیقه ماساژ دهید. سپس 

صورتتان را با آب ولرم شست وشو دهید.
۴- منافذ را پاکســازی می کند تا چهره ای درخشان 

داشته باشید
برای آماده ســازی اســکراب انجیر، پودر شــکر، 2 قاشــق 
چای خوری آب پرتقال و 2 قاشــق غذاخــوری پوره  انجیر را 
با هم مخلوط کنید. چند قطره روغن زیتــون یا بادام اضافه 
کرده و از این ترکیب سه بار در هفته استفاده نمایید تا پوستی 
صاف و انعطاف پذیر داشته باشید. آنزیم های موجود در انجیر 
ســلول های مرده را حذف می کند در حالی کــه با قند کم 

پوستتان را جال خواهد داد.
۵-پوست را روشن و سفید می کند

میزان بــاالی ویتامین ث در انجیر می توانــد کمک کند که 
پوست روشن و صاف شود. با استفاده از پوره  انجیر، پودر بلغور 
جو دوســر و پودر زنجبیل خشک شــده یک ماسک صورت 
بســازید. چند قطره روغن ترنج اضافه کنیــد و هم بزنید تا 

خمیر یکدستی حاصل شود. این ماســک را سه بار در هفته 
استفاده کنید تا رنگ پوستتان روشن شود.

6- اليه بردار طبیعی پوست است
پوست انجیر حاوی چندین آنزیم فعال است که می توانند به 
عنوان الیه بردار برای حذف سلول های مرده از پوست استفاده 
شوند. پوست انجیر را بشــویید و کنار بگذارید. صورت خود 
را بشویید و پوست خود را با داخل پوســت انجیر برای پاک 

کردن آلودگی ها ماساژ بدهید.
7-نرم کننده   مو

انجیر یکی از محبوب ترین موادی است که در صنعت مراقبت 
از مو اســتفاده می شــود. عصاره  آن برای تولید نرم کننده و 
ماسک مو اســتفاده می شــود. این عصاره بدون اینکه باعث 
ریزش مو شود، آن را نرم می کند، از شکستگی آن جلوگیری 

می کند و آن را مرطوب می کند.
روغن انجیر برای نرم کردن موهای خشــک، آســیب دیده، 
و خشن ایده آل اســت. این ماده باعث می شــود که پوست 
سر آبرسانی  شــود و به همین دلیل موها درخشان و حجیم 
می شوند. چند قطره روغن انجیر به ماســک مویتان اضافه 
کنید و آن را روی مو و پوست سر اســتفاده کنید. بعد از یک 
ساعت آن را بشــویید تا موهایی ابریشــمی و صاف داشته 

باشید.
8- بهبود رشد مو

انجیر حاوی مواد مغذی مانند منیزیــم، ویتامین آ، ث و ای 
است که برای حفظ سالمت مو الزم هستند. این مواد مغذی 
با تحریک گردش خون در پوســت سر رشــد مو را تسریع 

می کنند.
9-  بهبود تولید کالژن

مقدار بــاالی ویتامین ث به شــکل گیری کالژن، پروتئینی 
که بیشــتر مو و پوست سرمان را می ســازد، کمک می کند. 
بنابراین، انجیر از کم حجم شدن مو در اثر شکستگی و ریزش 

جلوگیری می کند.
10- مانع  از سفید شدن زودرس مو می شود

انجیر برای حفظ رنگ طبیعی مو بسیار مفید است. این میوه 
حاوی مس اســت، یک ماده  معدنی که مانع از سفید شدن 

زودرس می شود.
انجیر خشک شده:

انجیر را، یا با قرار دادن در معرض نور خورشــید و یا از طریق 
یک فرآیند مصنوعی خشــک می کنند و به این ترتیب یک 
میوه  خشــک مغذی تولید می کنند. انجیر خشک یک منبع 
عالی از مواد معدنــی، ویتامین ها و آنتی اکسیدان هاســت. 
همچنین سطوح باالیی از انرژی را فراهم می کند. 100 گرم 
انجیر خشــک 250 کالری دارد. ســعی کنید درست بعد از 
ورزش یک مشت انجیر بخورید تا انرژی از دست رفته تان را 

دوباره به دست بیاورید.
انجیــر، نوع خشــک شــده یــا تــازه  آن، مزایــای زیادی 
بــرای موهــا، ســالمتی و پوســتتان دارد. همیــن امروز 
 خوردن این میوه را شــروع کنیــد و از فوایــد آن بهره مند 

شوید.

اين  انجیر  برگ 
توانايی را دارد که 
انسولین  مقدار 
مورد نیاز بیماران 
ديابتی را کاهش 
پتاســیم  دهد. 
موجود در انجیر 
مقدار  تنظیم  به 
شده  جذب  قند 
بعد از وعده های 
کمک  غذايــی 

می کند

مـزایایی که انجیر بـرای سالمتـی دارد

انجیر میوه ای فصلی و بومی يونان و افغانستان است و به خانواده  توت تعلق دارد. اين میوه يک دهانه يا چشم دارد، که 
به رشد آن توسط افزايش ارتباط با محیط زيست کمک می کند.
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر: 

افزايش نرخ سفر به عراق برای روز عرفه و عاشورا

مســعود ســلطانی فر با بیان اینکه در حوزه صنایع دستی، ساالنه 
در حدود 200 میلیــون دالر صــادرات انجام می شــود، گفت: با 
هدف گذاری های انجام شده، قرار است تا پایان برنامه ششم توسعه، 
صادرات این بخش به غیــر از فرش به یک میلیارد دالر برســد. به 
گزارش ایســنا، رییس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
 و گردشــگری، در حاشیه مراســم »جشن مشهد، شــهر جهانی 
 صنایع  دســتی گوهرســنگ ها« که در هتل همای شــماره یک 
برگزار شد، اظهار کرد: در بخش فرش نیز می توان گفت که صادرات 
خوبی در گذشــته داشــتیم که در حال حاضر، در حدود 300 تا 
400میلیون دالر را شامل می شود و خوشــبختانه با اجرای برجام 
و لغو تحریم هــا، موفق شــدیم در بازارهای جدیــد صادراتی دنیا 
بخصوص کشورهای اروپایی و آمریکایی حضور پررنگ تری داشته 
باشیم. وی ادامه داد: تصور می کنم بخش فرش و صنایع دستی، این 
ظرفیت را دارد که تا پایان برنامه پنج ساله بین دو و نیم تا سه میلیارد 
دالر صادرات به کشــورهای دیگر داشته باشیم؛ ضمن اینکه تعداد 
شاغالن این بخش نیز قابل توجه است که در مجموع بین یک و نیم 

تا دو میلیون نفر در این بخش اشتغال دارد.
ســلطانی فر تصریح کرد: در بین 460 رشــته  صنایع دستی که در 
دنیا وجود دارد، سابقه تولید در 360 رشــته را در گذشته داشته و 
در حال حاضر نیز داریم و امروز هم در 300 رشــته صنایع دستی 
 به تولید می پردازیم. ایران، چین و هند، ســه ابر قدرت تولیدکننده 

صنایع  دستی در دنیا هستند.
وی درخصوص رشد گردشگران ورودی پس از برجام و لغو تحریم ها 
سخن گفت و خاطرنشــان کرد: آمارگیری در این بخش، بر اساس 
سال شمسی است و در طول سه ســال گذشته، با حدود 30درصد 
رشد گردشگران ورودی روبه رو بودیم که دو برابر رشد میانگین در 

دنیاست.

اخبار

عکس روز

پیشنهاد سفر

سرپرســت تیم گمانه زنی و تعیین عرصه و حریــم تپه تاریخی 
ترخان آباد)عبدا... بگ( مریوان، از کشــف سه گور خمره مربوط 
به اواخر دوره اشــکانیان و اوایل دوره ساســانیان در تپه تاریخی 

ترخان آباد مریوان خبر داد.
علی بهنیا اظهار کرد: تپــه تاریخی ترخان آباد )عبــدا... بگ( در 
جنوب شهر مریوان واقع شده که سال 1377 به شماره 2044 در 
فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. وی افزود: با توجه به 
ساخت و ســازهای غیرمجاز و ساختمان سازی بی رویه در اطراف 
تپه، به لحاظ حفاظتی برای این تپه تاریخی مشــکالتی به وجود 
آمده بود که پیشــنهاد گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و حریم 

تپه را به سازمان میراث فرهنگی ارائه دادیم.
سرپرســت تیم تعیین عرصــه و حریم تپه تاریخــی ترخان آباد 
 مریوان ادامه داد: خوشــبختانه با این پیشــنهاد موافقت شــد و 
گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و حریم تپه تاریخی ترخان آباد 
را آغاز کردیم. وی با اشــاره به اینکه این عملیات از 24 مردادماه 
جاری آغاز شــده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشــت، عنوان 
کرد: در نتیجه ســه روز کاوش در دو گمانه زنی، ســه گور خمره 
مربوط به اواخر دوره اشــکانیان و اوایل دوره ساســانیان کشف 
شــد. بهنیا خاطرنشــان کرد: در نتیجه این کاوش ها از گورهای 
خمره ای، بیشتر بقایای انســانی از جمله استخوان جمجمه پیدا 
و همچنین یک مهره کوچک تزئینی از جنس سنگ نیز مشاهده 
 شد. وی اضافه کرد: در دو تا از گمانه ها نیز دیواره آجری و سنگی

مشاهده شد.

معاون عتبات ســازمان حج و زیارت، از افزایش هزینه ســفر به 
عتبات به مناســبت عرفه و عاشــورا خبر داد و گفت: این افزایش 
به خاطر تغییرات نرخ دالر و البته رشد قیمت خدمات در کربال و 

نجف به مناسبت عرفه است.
محســن نظافتی با بیان اینکه نرخ خدماتی که با دالر محاســبه 
شده، تحت تاثیر بازار، افزایشی البته نه چندان زیاد داشته است، 
به ایســنا گفت: برخی از خدمات این بخش با دالر آزاد و به مبلغ 
3530 محاسبه شده است که طبیعتا در قیمت تمام شده سفر به 

عتبات عالیات اثر می گذارد.
وی ادامه داد: صرف نظر از شرایط بازار داخلی، برخی بخش های 
خدماتی در عراق همانند هتل ها، قیمت ها را به مناســبت عرفه و 
عاشــورا افزایش داده اند که این موضوع نیز در هزینه سفر عتبات 
تاثیر داشته؛ اما به طور کل افزایش قیمت زیادی را شاهد نیستیم.

مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت، در ادامه با بیان اینکه مهلت 
ثبت نام در کاروان های عرفه و عاشــورا تا روز شنبه، 30مردادماه 
 تعیین شــده اســت، افزود: افــرادی که قبــال برای این ســفر

پیش ثبت نــام کرده اند، به منظور قطعی کــردن ثبت نام خود در 
کاروان ها، فقط تا امروز مهلت دارند؛ بعــد از آن، این افراد همانند 
کسانی هستند که قبال پیش ثبت نام نکرده اند و در صورت تمایل، 
دوباره و از ابتدا باید اقدام کنند. به گفته نظافتی، سایت عتبات از 
امروز با پایان این مهلت، بار دیگر باز می شود و آنهایی که فرصت 
ثبت نام نداشــتند، می توانند برای ثبت نام در ظرفیت های خالی و 

کنسل شده اقدام کنند.

ريیس سازمان میراث فرهنگی:

 صادرات صنايع دستی به جز فرش
به يک میلیارد دالر خواهد رسید

کشف ۳ گور خمره در تپه تاريخی 
ترخان آباد مريوان

امروز؛ پايان مهلت ثبت نام در کاروان های عتبات

افزايش نرخ سفر به عراق برای روز 
عرفه و عاشورا

حدود 80 پارچه آبادی، روســتای بزرگ و کوچک در کنار 
هم و در اطراف یک هسته مرکزی که اینک شهرک نامیده 
می شود و دریاچه مصنوعی زیبایی به آن طراوت بخشیده، 
مقصدی ایجاد کرده که مســافر نمی داند به کدام سو برود 
و از کدام یک صرف نظر کند. طالقان، دیاری اســت که هر 
روســتای آن، طبیعتی متفاوت دارد و عــالوه بر آن، مهد 
نویســنده ای چون جالل آل احمد، عالمی ماننــد آیت ا... 
سید محمود طالقانی یا خوشنویسی همچون غالم حسین 
امیرخانی اســت. به این دیار، بیش از یک بار ســفر کنید و 
در فصول مختلف گوشــه و کنار آن را ببینید تا شکوفه های 
بهاری، میوه های تابستانی و آبشارها یا برگ های رنگارنگ 
پاییزی، در زمان خود روح شما را نوازش دهد. درمقابل شما 

نیز در حفظ طبیعت آن کوشا باشید. منطقه ییالقی طالقان، 
با مردمانی مهمان نواز و فرهنگ دوســت، در میان کوه های 
برف گیر البرز از غرب ارتفاعات کنــدوان تا 40کیلومتری 
شرق قزوین گسترده اســت. این بخش در 130کیلومتری 
شمال غرب تهران واقع شده؛ از شمال به سلسله جبال البرز 
و رامســر و تنکابن و الموت، از شــرق به شهرستان کرج، از 
جنوب به هشتگرد و ساوجبالغ و از غرب و جنوب غربی به 
قزوین محدود می شود. محیط طالقان را رودخانه شاهرود 
شکل داده است که از کوهپایه های شــرقی آغاز و با طولی 
نزدیک بــه 105کیلومتر به غــرب می رود. این شــریان 
آبی، بیش از 15 رودخانه کوچک و بــزرگ منطقه را که از 
چشمه سارها و برفاب ها سرچشمه می گیرد، همراه خود تا 
سپیدرود می برد. سد مخزنی طالقان نیز که چند سالی است 
بر شاهرود ساخته شــده، نقطه عطفی در تاریخ، جغرافیا و 

محیط زیست منطقه محسوب می شود.
طالقان، دره ای اســت که از »گردنه عســلک« در شــرق 
تا »گردنه انگــه« در غرب، تقریبا 42کیلومتــر طول دارد 
و حداکثر عرض طالقان نیز از »گردنــه دوزخ دره« واقع در 
جنوب تا »گردنه مالخالی« واقع در شــمال طالقان، حدود 
20کیلومتر می شود. شــهر طالقان از به هم پیوستن چهار 
منطقه به نام های شهرک، گلینک، کولج و پرده سر تشکیل 
شده که شهرک به عنوان هســته اصلی آن است. اگر قصد 
دارید طالقان را خوب بگردید، حداقل دو روز تعطیالت آخر 
هفته را باید برای این سفر وقت بگذارید؛ اما می شود سفری 

یک روزه هم برای آن برنامه ریزی کرد.

اســتان لرســتان که به »پایتخت طبیعت ایران« شهره 
است، زیبایی های خارق العاده و طبیعتی بکر و زیبا دارد. 

 یکــی از زیبایــی هــای ایــن اســتان، در شــهر درود 
واقع می باشد: دره ای زیبا و بی نظیر به نام نی گا )نگار( که 

به معنای محل نی  است. 
وقتی دریاچــه گهــر را ادامه دهیــد، در انتهــای آن به 
رودخانه ای زیبــا به نام »ســفید آب« می رســید. این 
رودخانــه پس از طــی نمودن  مســیری به انــدازه چند 
 کیلومتر، بــه دره ای نیمه صخره ای بــا عرضی در حدود

500 متر می رسد. 
 این دره کــه فقط با پای پیــاده قابل عبور اســت، به دره

»نی گا« معروف می باشد. 
در طول مسیر این دره، درخت های خودروی میوه قد علم 
کرده اند؛ درخت هایی که شامل گردو، سیب، توت، بادام، 
انجیر و چندین و چند میوه دیگر هستند و این دره رویایی 
و زیبا به وسیله این میوه های شیرین و آبدار، از میهمانان 

خود پذیرایی می کند.
حضور درختان سرســبز و پربار میوه، به مســیر رودخانه 

جلوه و زیبایی خاصی بخشیده است.
اگر قصد داشــته باشــید از مســیر این دره عبور نمایید، 
به ســبب پســتی و بلندی های مســیر، بارهــا مجبور 
 خواهید شــد از عرض رودخانــه عبور کرده و به ســوی

دیگر بروید.
دره نــی گا، درواقع انشــعابی از دریاچه گهر اســت و آب 
آن نه تنها از ســفید آب، بلکه از چندیــن رودخانه فرعی 

دیگر چــون دره خرس و رل تامین می شــود. این منطقه 
زیبا و حفاظت شــده در فصل بهار به ســبب شکوفه های 
زیبای درختان و آب شــدن برف کوه ها کــه رودخانه را 
پر آب تر از همیشــه می کند، زیبایــی فریبنده ای دارد و 
همچنین در فصل تابســتان، به ســبب میوه های رنگی و 
 آبدار که زیبایی خاصی به منطقه می بخشــد، فوق العاده

دیدنی است.
البته رفتن به این محل زیبا در باقــی فصل ها نیز خالی از 

لطف نبوده و زیبایی خود را داراست.
اما توجه بــه این نکته مهم اســت که در فصل زمســتان 
 به ســبب صعب العبور بودن، مســیر بازدیــد از آن کمی 

خطر ناک است.

نی گا؛ جاذبه طبیعی در پايتخت طبیعت ايرانطالقان؛ از گلگشت دامنه تا صعود قله

محســن قریب، رییس ســابق و عضو هیئت مدیره 
ســازمان ایرانگردی و جهانگردی، با اشاره به اهمیت 
نقش توریســت در اقتصاد دنیا گفت: امروزه صنعت 
گردشــگری به عنوان پردرآمدترین صنعت روز دنیا 
تلقــی می شــود و دارای حوزه بزرگی در دنیاســت 
و آحاد مــردم در این حوزه به نحــوی مصرف کننده 
هستند؛ به همین دلیل هم توجه مدیران کشورهای 
مختلف دنیا به این رشــته و به این صنعت معطوف 
اســت و در نظام برنامه ریزی تمامی کشورها، به این 
موضوع توجه ویژه ای می شود. وی افزود: گردشگری 
می تواند مزیت نسبی کشور ما به عنوان اولین صنعت 
باشد و محور توسعه کشور به شــمار آید؛ چیزی که 
مغفول مانده است. به صنایع دیگر در کشور ما بیشتر 
توجه می شود؛ به طوری که بیشــتر سرمایه گذاری 
می کنیم؛ اما کمتــر نتیجه می بینیــم. عضو هیئت 
مدیره ســازمان ایرانگردی و جهانگــردی، به تاثیر 
صنعت گردشگری در اقتصاد پرداخت و عنوان کرد: 
این صنعت برای کشــور رفاه عمومی می آورد و خلق 
ثروت می کند، رفاه اجتماعی حاصــل کرده و برای 

کشور ارزآوری می کند.
قریب، با اشــاره به زیرســاخت ها، آن را یک معضل 
در کشــور دانســت و افزود: در زمینه زیرساخت ها، 
بخصــوص بــرای گردشــگران خارجی در کشــور 
مشکل داریم. در کشــور ما حلقه مفقوده ای هست 
که هیچ گردشــگری نمی تواند هتل خود را انتخاب 
کنــد و باید یــک آژانــس کارگزاری در کشــوری 
که تــور ایران را می فروشــد و برنامه ســفر  را دارد، 
از آن طریق وارد شــود. شــبکه رزرواســیون هتلی 
بین المللی در دنیا وجود دارد که ما عضو آن نیستیم 
و ایــن باعث می شــود گردشــگر، قــدرت انتخاب 
هتل را نداشــته باشــد. وی درباره عــدم عضویت 
ایران در این شــبکه گفــت: در ایران نــه تنها برند 
بین المللی وجود ندارد، بلکــه هتل های موجودمان 
 هــم بین المللــی نیســت تا برندشــان شــناخته

شده باشد.
رییس ســابق ســازمان ایرانگــردی و جهانگردی 
خاطرنشــان کرد: کشــور ایران باید بــرای انتخاب 
صنعت گردشــگری در میان صنعت های دیگر، عزم 
جدی داشــته باشــد تا صنعت بهتر کشــور شده و 

بتوانیم روی آن سرمایه گذاری کنیم.

عدم عضويت در شبکه 
رزرواسیون؛ حلقه مفقوده در 

گردشگری ايران

نگاه روز

تورهای ترکیه پس از يک ماه ممنوعیت فروش، اکنون با افزايش نرخ قابل توجه مواجه شده است. اگرچه آژانس های 
ايرانی مدعی اند قیمت ها مشابه قبل است، اما بررسی ها خالف اين ادعا را نشان می دهد.

به گزارش ایسنا، آژانس های فروشــنده مدعی اند قیمت 
این تورهــا مخصوصا بــه مقصد ســواحل جنوبی ترکیه 
افزایشی نداشته و تورهای ترکیه قبال هم با همین نرخ ها 
اجرا می شده؛ این درحالی است که نرخ این تورها به ویژه 
پس از حمالت انتحاری در فرودگاه آتاتورک اســتانبول، 
به شــدت کاهش یافته بود؛ بــه طوری کــه قیمت تور 
آنتالیا حتی به کمتر از یک میلیون تومان و هزینه ســفر 
به اســتانبول تا 750 هــزار تومان هم رســید. اما حاال با 
وجود انکار افزایش قیمت این تورها از ســوی آژانس های 
ایرانی، بررســی جدول فروش تورهای این مقصد به ویژه 
در سواحل جنوبی این کشــور، فاصله قیمتی محسوسی 
را به نسبت یک ماه پیش نشــان می دهد. در حال حاضر 
کمترین نرخ تور اســتانبول با هواپیمای ایرانی و دو شب 
اقامت در هتل 3ســتاره، 770هزار تومان است. تورهای 
همین مقصد که بــا ایرالین های ترک انجام می شــود، با 
اقامت در هتل 5ستاره برای ســه روز، حدود دو میلیون 
تومان قیمت گذاری شــده اســت؛ اما ارزان ترین قیمتی 

که برای تورهای ســواحل آنتالیا تعیین شــده، با ایرالین 
ایرانی و اقامت در هتلی ســه ســتاره، یک و نیم میلیون 
تومان اســت که اگر مســافران همین تــور، بخواهند در 
هتلی 5ستاره اقامت داشته باشند، باید سه و نیم میلیون 
تومان بپردازند؛ اما نرخ همین تورها با پروازهای ترک، تا 
هشت میلیون و 700هزار تومان هم می رسد. آژانس های 
مسافرتی که حدود یک ماه محروم از اجرای تورهای این 
مقصد بودند، اکنون چندان تمایلی برای شــرح وضعیت 
فروش و نــرخ این تورهــا ندارند و حتی با انــکار افزایش 
قیمت، شرایط موجود را مشابه قبل و کامال طبیعی اعالم 
می کنند؛ این در حالی اســت که طبق بخشــنامه  اخیر 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری با 
موضوع رفع ممنوعیت ســفر گردشگران ایرانی به ترکیه، 
تاکید شــده است که »رفع محدودیت ســفر گردشگران 
ایرانی در قالــب تورهای گردشــگری، به معنی ســلب 
مسئولیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در تنظیم 
روابط و شــرایط مطمئن و عزتمند برای سفر اتباع ایرانی 

نبوده و آنها باید در چارچوب تفاهم ها و قراردادهای دقیق 
با طرف های ترک و بررســی شرایط کشــور مقصد برای 
اطالع رسانی شفاف و فراهم کردن رفاه کامل گردشگران 
ایرانی، اقدامــات الزم را به عمل آورنــد و همچنان موارد 
احتیاطی را در برنامه ریزی و اجرای تورهای گردشگری به 
ترکیه رعایت کنند. بدیهی است نظارت مستمر اداره های 
کل استانی بر روند فعالیت دفاتر و اعزام گردشگران ایرانی 
مورد انتظار و تاکید اســت.« اما اکنون به نظر می رسد با 
عادی شدن روابط گردشــگری ترکیه با کشورهایی چون 
روســیه و ایران و اطمینان یافتن از بازگشت گردشگران 
این کشــورها، مشــوق های ویــژه ترکیه بــرای جذب 
گردشــگران روس و ایرانی برداشته شــده و بخش های 
خدماتی، قیمت ها را به حالت قبــل برگردانده؛ به نحوی 
که به نظر می رسد درصدد جبران خسارت های وارده، آن 
هم در فصل اوج سفر به این کشور برآمده اند؛ این در حالی 
است که طرف ترک پذیرفته است خسارت های تحمیلی 

را جبران کند.
براســاس اعالم انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی 
اســتان تهران، بســیاری از مجریان تورهای ترکیه از لغو 
قراردادها و ممنوعیت اجرای تــور در این مقصد، پس از 
کودتای ترکیه متحمل خســارت های مالی شــدند که با 
موافقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین 
کشور ترکیه، مقرر شده این خســارت ها در صورت ارائه 
مدارک و اســناد مثبته، جبران شــود. کودتای ترکیه و 
تحت تاثیــر آن، تصمیم دولــت ایران بــرای ممنوعیت 
ســفر گردشــگران ایرانی به این مقصــد و متعاقب آن، 
لغــو قراردادهای آژانس هــای ایرانی و تــرک، نقیصه ای 
را روشن کرد که ســال ها در خفا مانده بود. با آنکه ایران 
برای شــرایط ناامن ترکیه، حالت »فــورس ماژور« اعالم 
کرد و آژانس های ایرانی مجبور شــدند قراردادهای خود 
را با ترک ها لغو کنند؛ امــا طرف مقابل با نپذیرفتن چنین 
شرایطی، از آژانس ها و ایرالین های ایرانی طلب خسارت 
کرد. طبق اظهارات معاون گردشگری کشورمان، از نیمه 
مارس 2016 تاکنون بخش خصوصی ایرانی به دلیل فسخ 
قراردادهای متعدد تورهای مســافرتی، متحمل خسارتی 
حدود 7 الی 8 میلیون یورو شــده اســت؛ بــرای همین 
رحمانی موحد پیشــنهاد کرد با دســتور وزیر فرهنگ و 
گردشگری و همکاری بخش خصوصی ترکیه، ساز و کاری 
سریع برای جبران خسارت های وارد شده و اصالح نواقص 
در قراردادها و روند موجود تعریف شود که سفیر ترکیه در 
ایران نیز اطمینان داد این موضوع را پیگیری کند و همه 
تالش خود را برای بازگرداندن روابط موجود به ســطحی 
شایسته به کار گیرد؛ اما با وجود چنین توافق هایی ظاهرا 
بخش خصوصی دو کشــور نمی خواهند فصل گردشگری 
حال حاضر را از دست بدهند و با همان اصول و شیوه قبلی 
و در شــرایطی که ثبات امنیتی در آن کشور حالت نسبی 

دارد، به سرعت وارد عمل شده اند.

افزايش قیمت تور ترکیه پس از لغو ممنوعیت؛

با  9 میلیون تومان به آنتالیا بروید!

آژانس های مسافرتی 
که حدود يک ماه 
محروم از اجرای 

تورهای اين مقصد 
بودند، اکنون چندان 

تمايلی برای شرح 
وضعیت فروش و نرخ 

اين تورها ندارند و 
حتی با انکار افزايش 

قیمت، شرايط موجود 
را مشابه قبل و کامال 

طبیعی اعالم می کنند

قاب روز
زيباترين شهرهای روی آب جهان

وقتی نام ونیز را می شنوید، چه تصویری در ذهنتان نقش می بندد؟ نام گیتورن را چطور؟ تا به حال شنیده اید؟! روستایی که به ونیز هلند شهرت دارد و روی آب بنا شده؛ جایی که هیچ خودرویی را به خود راه نمی دهد و هر کس می خواهد به آن برود، باید قایق سواری در کانال ها و 
آبراهه ها را تجربه کند. اما آیا این دست از شهرها تنها به گیتورن و ونیز محدود می شوند؟!  پاسخ یک نه محکم است؛ چرا که شهرهای دیگری هستند که روی آب شکل گرفته اند و به جای اتومبیل و صدای بوق آنها، قایق و صدای جریان آب به گوش می رسد.

کان تو - ویتنامبروژ - بلژیکبانکوک - تایلندکیپ کورال - ایاالت متحده

ارگ کاله فرنگی بیرجند در حال تعمیر
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اخباريادداشت

آیت ا... طباطبایی نژاد، پزشــکان را جزو نخبگان و فرهیختگان جامعه 
خواند و گفت: ان شــاءا... که از زیرمیزی خبری نیســت؛ بلکه انتظار از 
شما آن است که مالحظه افرادی که از نظر مالی مشکل دارند، بکنید و 

در بیمارستان ها نیز به فقرا رسیدگی کنند.
 به گــزارش صاحب نیوز، آیت ا... ســید یوســف طباطبایــی نژاد، در 
 خطبه های نماز جمعه این هفته اصفهان با اشاره به روز صنعت دفاعی 
اظهار کرد: قــرآن به صراحت می گوید باالترین ســالح هــا را در حد 

توانتان بسازید تا دشمن از قدرت شما بترسد.
امام جمعه اصفهان با تاکید بر اینکه بیانات رهبری درباره لزوم توجه به 
دشمنی ها علیه اسالم و انقالب، پشتوانه قرآنی دارد، گفت: همه دیدید 
رهبری با آن آقایی که گفته بود »االن وقت مذاکره اســت نه موشک« 

چگونه و با چه شدتی برخورد کردند.
وی اضافه کرد: برادران خوب مــا در ارتش و ســپاه، در زمینه تقویت 

نیروی سالح خوب فعالیت کرده اند.
آیت ا... طباطبایی نژاد با اشــاره به روز پزشــک و ابن ســینا، بر لزوم 
همکاری مردم برای حفظ ســالمت و نظافت شــهر تاکید کرد و گفت: 
خیلی از امراض به خاطــر همین آلودگی های محیطی اســت و البته 
انصافا دولت نیز در زمینه پزشــکی و ســالمت، کار عظیمی انجام داده 
است. وی پزشکان را جزو نخبگان و فرهیختگان جامعه خواند و افزود: 
ان شاءا... که از زیرمیزی خبری نیست؛ بلکه انتظار از شما آن است که 
مالحظه افرادی که از نظر مالی مشکل دارند، بکنید و در بیمارستان ها 

نیز به فقرا رسیدگی کنند.
نماینــده ولی فقیــه در اســتان اصفهان با اشــاره بــه نزدیکی هفته 
دولــت، یاد شــهید رجایــی و باهنر را گرامــی داشــت و گفت: یکی 
از ســفارش های رهبــر معظم انقــالب به اعضــای هیئــت دولت، 
 بــودن در میــان مردم اســت. وی افــزود: هیئــت دولت هــم فقط

رئیــس جمهــور نیســت؛ بلکــه اگــر ایشــان هــم امــکان چنین 
 کاری را نــدارد، دیگــر دولت مــردان از جملــه اســتانداران باید در 
مکان های عمومی از جمله مســاجد و نماز جمعه حاضر شوند تا مردم 

بتوانند در مورد مشکالتشان با آنها صحبت کنند.
طعمه ندانستن مسئولیت، دادن آمارهای واقعی، تالش برای خروج از 
مشکل پول و اشتغال، انقالبی ماندن، توجه به مسئله نفوذ، حفظ شتاب 
رشــد علمی کشــور و اهمیت خطرهای فرهنگی، از دیگر بیانات رهبر 
معظم انقالب بود که آیــت ا... طباطبایی نژاد به آنها اشــاره کرد.  وی 
با تاکید بر این صحبت رهبــر انقالب مبنی بر عدم غفلت از دشــمنی 
 آمریکا و صهیونیســم ادامه داد: حتــی اذناب اینها مثل آل ســعود و 
 آل خلیفه که ادعای اســالم هــم دارند، با شــدت مردم بــی گناه را 
می کشــند و ســازمان ملل هم خفه اســت! امــام جمعــه اصفهان، 
۳۱مرداد روز جهانی مســجد را که در پی به آتش کشــیدن قسمتی از 
مسجداالقصی توسط صهیونیست ها به این روز نامگذاری شده، گرامی 
داشت و گفت: در زمان صدر اســالم، کارکرد مسجد فقط نماز خواندن 

نبوده؛ بلکه مسائل علمی و دینی هم در آن مطرح می شده است. 
وی با تاکیــد بر اینکه ائمه جماعــات نباید فقط نمــاز بخوانند، افزود: 
 مردم باید از آنهــا کار بخواهنــد و کارهای فرهنگی باید انجام شــود.

آیت ا... طباطبایی نژاد تصریح کرد: به نظر من اگر ائمه جماعات وظیفه 
فرهنگی خود را انجام دهند، خیلی از مشکالت فرهنگی حل می شود.

مدیرکل اداره مالیات اصفهان با بیان اینکه سال 95، سالی ویژه 
برای اداره مالیات استان اصفهان اســت، گفت: تغییر و تحولی 

اساسی در سیستم مالیاتی کشور در حال شکل گیری است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شــهرضا، مراد امیری در مراسم 
تودیع و معارفه رییس اداره مالیات شهرضا با بیان اینکه شهرضا 
جزو اولین اداراتی بود که در حوزه ساخت وساز شروع به فعالیت 
کرد، افزود: اداره مالیات شــهرضا به عنوان یکی از ادارات فعال، 
جزو اولین اداراتی بود که وارد سیستم جامع مالیاتی کشور شد. 
مدیرکل اداره مالیات اصفهان با بیان اینکه اعطای مســئولیت 
در نظام جمهوری اســالمی ایران افتخار اســت، عنوان کرد: بار 
مالی اصلی کشور در حال حاضر بر دوش کارمندان اداره مالیات 

است.
وی ضمن ابراز امیدواری بــرای موفقیت رییس جدید این اداره، 
خاطرنشــان کرد: امیدواریم کارمندان و همکاران در این اداره، 
کمال همکاری را با رییــس جدید همانند رییس ســابق اداره 
داشته باشــند. مدیرکل اداره مالیات اصفهان با بیان اینکه سال 
95، سالی ویژه برای اداره مالیات اســتان اصفهان است، گفت: 
تغییر و تحولی اساســی در سیســتم مالیاتی کشــور در حال 
شکل گیری است و در این راســتا، تا بهمن ماه سال جاری شاهد 
بهره برداری از 2 پروژه اقتصاد مقاومتی تحت عنوان طرح جامع 

مالیاتی و اجرای کامل مالیات ارزش افزوده خواهیم بود.
امیری با اشــاره به بهره برداری از این 2 پــروژه، بیان کرد: این 
2پروژه بــدون تالش همــکاران مــا در تمــام ادارات مالیات 
امکان پذیر نیســت. وی خاطرنشان کرد: شهرســتان شهرضا 
جایگاه ویژه ای در سیستم مالیاتی استان و کشور دارد؛ بنابراین 
امیدواریم که کارمندان این اداره، با درک این موقعیت و جایگاه 

و با اخالق خوش با مؤدیان برخورد کنند.
مدیرکل اداره مالیات اصفهان با بیان اینکه هیچ کشــوری بدون 
نظم و انضباط به مرز توســعه یافتگی نمی رســد، اظهار کرد: با 
اجرای طرح جامع مالیاتی، نظم و انضباط خوبی در کل کشــور 

به وجود می آید.
امیری اذعان کرد: با وجود فروش باالی نفت در بعضی ســال ها، 
تغییرات چشــمگیری در زمینه اقتصادی در کشور حاصل  نشد 
که امیدواریم با اجرای طرح جامع مالیاتی، شــاهد این تغییرات 
باشــیم. وی با بیان اینکه این طرح در راستای دولت الکترونیک 
اجرا می شــود، تصریح کرد: این طرح، از شهرستان های کوچک 
آغاز شده اســت و تا بهمن ماه، با ورود به ســایر شهرستان ها به 
نتیجه می رســد. مدیرکل اداره مالیات اصفهان افزود: با اجرای 
طرح جامع مالیاتی، تشــخیص علی الرأس که موجب نارضایتی 

مؤدیان بود، وجود نخواهد داشت.
امیری گفت: تا پایان ســال 95 و نهایتا ابتدای سال 96، موتور 
نرم افزار اریــس به کار خواهــد افتاد تا دیگر شــاهد نارضایتی 

ارباب رجوع نباشیم.
وی در پایــان بــا بیان اینکــه هرچــه زودتــر اظهارنامه های 
پذیرفته شــده باید بــا برگه های قطعــی به مردم ابالغ شــود، 
تصریح کرد: باید به حضور مــردم در اداره خود احترام بگذاریم 

و اظهارنامه آنها را بپذیریم.

کنايه امام جمعه اصفهان به »آقايی که گفت وقت مذاکره است نه موشک«:

ديديد رهبری با چه شدتی
برخورد کردند؟

مديرکل اداره مالیات اصفهان:

سال 95، سالی ويژه برای اداره 
مالیات استان اصفهان است

پیشنهاد سردبیر:
تخت فوالد از نقاط جاذب گردشگری اصفهان است

جشنواره هاي »پاتوق خانواده« و »همبازي، همشهري« که در باغ نور و باغ غدیر 
برگزار مي شود، دســتاورد خوش ذوقي ها و برنامه ریزي سازمان رفاهي تفریحي 
 شهرداري اصفهان اســت. ســید ابراهیم حســیني، مدیر بخش تفریح سازمان 
فرهنگي تفریحي  شــهرداري اصفهان، گفت: در جریان این جشنواره ها که هدف 
آموزشي و تربیتي دارد، امروز جشنواره ساختن سازه هاي تاریخي با ِگل در جزیره 
بازي، حدفاصل پل فردوســي و سي وسه پل، برگزار مي شــود. در این جشنواره، 
کودکان، میراث فرهنگي شــهر اصفهــان مثل پل ها، منارجنبــان، میدان نقش 
جهان،باغ چهلستون و... را خواهند ساخت. حسیني ادامه داد: از عموم شهروندان 
اصفهاني دعوت مي کنیم که در این جشنواره به همراه فرزندان خود شرکت کنند 
و از برنامه هاي آموزشــي که سازمان رفاهي تفریحي شــهرداري اصفهان با هدف 

گذراندن اوقات افراد خانواده در کنار هم تدارک دیده است، برخوردار شوند.

مدیر بازارهای روز کوثر شــهرداری اصفهان، هدف از تشــکیل بازارهای روز کوثر 
را حمایت از تولیدکنندگان داخلی دانســت و گفت: از ابتدای امســال، با توجه به 
فرمایشــات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایــت از کاالی ایرانی، تصمیم بر این 
گرفته شــد که خرید اجناس داخلی فرهنگسازی شود. ســعید خاکی با اشاره به 
برگزاری جشــنواره کاالی ایرانی به همت شــهرداری اصفهان و با حمایت بخش 
خصوصی در فروشگاه های کوثر اظهارکرد: بیش از یک میلیارد تومان جایزه برای 
قرعه کشی شرکت کنندگان در جشنواره بزرگ کاالی ایرانی پیش بینی شده است. 
وی خاطرنشــان کرد: در قبال هر 50 هزارتومان کاالی ایرانی، کارت قرعه کشی 
ارائه می شود که در پایان جشنواره، جوایز نفیسی به خریداران کاالهای ایرانی در 
بازارهای روز اهدا می شــود. خاکی اضافه کرد: در این جشنواره از 40 تولید کننده 

برتر استان و کشور، برای حضور در جشنواره بزرگ کاالی ایرانی دعوت شده است.

بازارهای روز کوثر، از تولیدکنندگان داخلی حمايت می کندجشنواره ساخت سازه هاي ِگلي در اصفهان

ديدگاه

استاندار اصفهان گفت: بیش از 50 درصد مدارس این استان، 
به همت خیرین مدرسه ساز ساخته شده است.

رســول زرگرپور در آیین افتتاح مدرسه خیرساز سید محسن 
عزیزی در کاشــان گفــت: این آمــار در مورد خوابــگاه های 

دانشجویی نیز صدق می کند.
وی با تاکید بر ســاخت وفعالیت بزرگ تریــن مرکز کودکان 
سرطانی به همت خیرین در استان اصفهان افزود: ایجاد بخش 
قابل توجهی از امکانــات برای زندانیان نیــز به همت خیرین 

فراهم شده است.
 به گفته وی، فعالیت وحضــور خیرین و افــراد نیک اندیش، 
پاک اندیش و دســت و دل باز کــه از برکت آنها، بســیاری از 
مشکالت حل می شود، باعث افتخار وسربلندی استان اصفهان 

است.
استاندار اصفهان، با تاکید براینکه خیرین مدرسه ساز جایگاه 
ویژه ای در این اســتان دارند، گفت: خیرین مدرسه ساز استان 
اصفهان، الگوی سایر خیرین در دیگر حوزه ها هستند. زرگرپور 
در ادامه گفت: برخــالف اینکه اصفهان، اســتان برخورداری 
شناخته شده است، مشکالت فراوانی دارد که نمونه آن درصد 

قابل توجهی از مدارس مستهلک یا غیرقابل استفاده است.  
وی با اظهار تاسف از 50 مدرسه مختلط دختر و پسر با سرویس 
بهداشتی مشــترک در شهرســتان تیران وکرون گفت: رفع 
کمبودهای این حوزه همچنان مشــارکت و مساعدت خیرین 

مدرسه ساز و مدرسه یار را می طلبد.
به گفتــه وی، خیرین اســتان اصفهان، تالش هــا وخدمات 
فراوانی در حوزه های مختلف سمن ها و ان جی یوهای خیریه 
 پیشــگیری از اعتیاد و ایجاد شــغل، خیریه بیماران کلیوی و 
لب شــکری، خیرین سالمت در بخش پزشــکی و بهداشت و 
درمان و سایر موسســات خیریه نگهداری ایتام، سالمندان و 

معلولین جسمی حرکتی دارند.
اســتاندار اصفهان، فعالیت 500 موسســه خیریه تخصصی را 
تاکیدکرد و گفت: این ســمن ها بیش از هزار میلیارد تومان، 
یعنی چندین برابر بودجه ســاالنه ای که دولت در استان خرج 
می کند، در یکسال هزینه می کنند تا دیگران در رفاه وآسایش 

و سالمت باشند.
زرگرپور در پایان، با اشــاره به اینکه اســتان اصفهان 6 درصد 
جمعیت کشــور را دارد، گفت: این اســتان ۱0درصد شهدای 
کشــور، ۱۱درصــد جانبــازان و آزادگان را دارد و در دوران 
 دفاع مقدس نیز تعداد دو لشــگر و هفت تیپ با 400فرمانده 
عالی مقام و بلند پایه شهید یا ایثارگر را در جبهه برای پاسداری 

از این آب وخاک داشته است.

استاندار:

بیش از 50درصد مدارس 
استان اصفهان خیرساز است

مدیر آموزش ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان، به اهمیت زود رســیدن ماموران 
آتش نشانی به محل حادثه اشاره کرد و افزود: درهنگام 
وقوع حادثه، ثانیه ها ارزشمند است؛ بنابراین اگر زمان 
تماس با آتش نشــانی به تاخیر افتد، خسارات احتمالی 

حادثه مضاعف و شرایط سخت تر می شود. 
شــهاب رضایی تاکید کرد: طبق استانداردها، نیروهای 
عملیاتی باید ظرف ۳ تا 4 دقیقــه خود را به محل وقوع 
آتش ســوزی برســانند و اگر این زمان بیشتر به طول 
انجامد، باید آسیب شناســی های الزم درباره علل آن 

انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان، بر مدار شــرایط 
اســتاندارد رســیدن به محل حوادث حرکت می کند. 
رضایی با بیان اینکه ســامانه ای در ســتاد فرماندهی 
ســازمان آتش نشــانی وجود دارد که به محض تماس 
از تلفن ثابت، نشــانی تماس گیرنده ثبت می شــود، 
گفت: تقاضای ما از شــهروندان این اســت که با حفظ 
خونسردی و ســرعت عمل، نشــانی محل حادثه را به 
صورت دقیق اعالم کنند و حتــی االمکان یک نفر را در 

مسیر رسیدن خودروهای امدادی قرار دهند.

مدیر مطالعــات و پژوهش شــهرداری اصفهان گفت: 
۳پروژه آینده پژوهــی در حوزه هــای جمعیت، آب و 
انــرژی و مدیریت دانش، در دســتور کار ســال جاری 
معاونت برنامه ریزی قرار گرفته اســت. سعید ابراهیمی 
 اظهار کــرد: معاونــت مطالعــات و پژوهش بــا انجام 
طرح های تحقیقاتی، به بهتر اجــرا کردن فعالیت های 
شــهرداری کمک می کند تا گام هایی آگاهانه و علمی 
در فعالیت هــای خود بــردارد. وی با اشــاره به اینکه 
امسال پنجمین نیازسنجی انجام می شود، عنوان کرد: 
۱۳منطقه پیمایش شــده و مناطق 8 و ۱2 تا یکشنبه 
هفته آینده پیمایش می شــوند. ابراهیمــی ادامه داد: 
در نیازسنجی ســال جاری، به ۱5 منطقه و 200 محله 
مراجعه می کنیم و نظرات شــهروندان را می پرسیم و 
در نهایت، طبق نظرات شهروندان، برای تدوین بودجه 
برنامه ریزی می کنیم. مدیر مطالعات و پژوهش معاونت 
برنامه ریــزی، پژوهش و فناوری اطالعات شــهرداری 
اصفهان ادامه داد: در نیازسنجی که تاکنون انجام شده، 
اجرای آسفالت، پیاده رو سازی و جمع آوری پسماند، از 

نیازهای اصلی شهروندان بوده است.
ابراهیمی بیان کرد: نظرات شهروندان در تدوین بودجه 

سالیانه بسیار تاثیرگذار است.

آتش نشانی اصفهان، بر مدار 
استانداردها حرکت می کند

3 پروژه آينده پژوهی در دستور 
کار معاونت برنامه ريزی است

شهرداریکتابخوانیآتش نشانی

هزار جلد کتاب گويا در استان 
اصفهان تهیه شده است

مشارکت بخش خصوصی؛
 از مصاديق  اقتصاد مقاومتی

مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان گفت: هزار 
جلد کتاب گویا در استان اصفهان تهیه شده است.

امیرهالکویی در مراســم تودیع و معارفه رییس جدید اداره 
کتابخانه های عمومی شهرســتان اردســتان، با بیان اینکه 
۳5درصد جمعیت استان، عضو نهاد کتابخانه های عمومی 
هســتند، اظهار کرد: ۱۷5نهاد کتابخانه عمومی در ســطح 

استان وجود دارد. 
و  تندخوانــی  خوانــی،  کتــاب  مهــارت  ایجــاد   وی 
مهارت های حــوزه مطالعه را از برنامه هــای نهاد کتابخانه 
عمومــی اســتان اعــالم کــرد و افــزود: ســامانه اتصال 
کتابخانه های کشــور به یکدیگر راه اندازی شــده اســت 
 و به همین منظور ســه هزار کتابخانه کشــور بــه یکدیگر 

متصل شده اند. 
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان، به تبدیل 
فضای مجازی بــه فرصت و ایجاد پویــش کتابخانه مجازی 
اشاره کرد و گفت: ۱۳هزار جلد کتاب گویا و 50هزار نسخه 
کتاب دیجیتالی تهیه شــده اســت که به صورت رایگان در 

اختیار عالقه مندان قرار می گیرد.
هالکویی خاطرنشــان کرد: ایجاد یک ایســتگاه مطالعه در 
سطح شهر اردستان و همچنین احداث کتابخانه مرکزی، در 

برنامه قرار دارد.

مدیرعامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان، از انعقاد 
۱5۳0میلیــارد ریال قــرارداد بیــع متقابل بــرای اجرای 
تاسیســات فاضالب شــهری پنج شهر اســتان اصفهان با 
مشارکت بخش خصوصی خبر داد. هاشم امینی درخصوص 
امضای  این قــرارداد گفت: یکــی از مصادیق بــارز اقتصاد 
مقاومتی، مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه های آب 
و فاضالب اســت؛ چرا که می توان با بهره گیری از ظرفیت و 
توان مالی بخش خصوصی، چالش ها و تنگناهای مالی را که 
مانع از اجرای به موقع طرح های توسعه ای می شود، برطرف 

کرد. 
وی با بیان اینکه آبفای استان اصفهان تالش هایی درجهت 
بهره گیری بیش از پیش از تــوان بخش خصوصی در اجرای 
پروژه های آبفا کرده، اعالم کرد: آبفای اســتان اصفهان، در 
آیین امضای قرارداد مشــارکت بخش خصوصی در صنعت 
آب، در قالب بیع متقابل در رابطه با اجرای شبکه فاضالب در 
شهرهای دستگرد، خورزوق، دولت آباد، گرگاب و نجف آباد، 

5 قرارداد مهم با بخش خصوصی منعقد کرده است. 
وی خاطرنشــان ســاخت: یک هزار و 5۳0 میلیــارد ریال، 
مجموع ســرمایه گذاری بخش خصوصــی در اجرای پروژه 
شبکه فاضالب در شهرهای دســتگرد، خورزوق، دولت آباد، 

گرگاب و نجف آباد است.

آبفا

اصغــر آذربایجاني در جلســه بازدیــد کمیســیون فرهنگي، 
اجتماعي و ورزشــي شوراي اسالمي شــهر اصفهان از مجموعه 
 فرهنگــی مذهبي تخت فــوالد، ضمــن تبریک بــه مهندس 
معرک نــژاد به جهــت انتصاب وی بــه عنوان مدیــر مجموعه 
فرهنگی مذهبی تاریخــی تخت فوالد و تشــکر از فعالیت هاي 
صورت گرفتــه در این مجموعه، اظهار کرد: از ســال ۱۳82 این 
مجموعه به عنوان یک قطب مهم فرهنگــی از جایگاه ممتازی 
برخوردار بود و روح جدیدي در مجموعه فرهنگي مذهبي تخت 

فوالد دمیده شد.
وي با بیــان اینکــه مجموعه فرهنگــي مذهبي تخــت فوالد، 
به عنوان یــک نقطه مهــم در ۳ ســاحت فرهنگــی، تاریخی 
 و مذهبــی و یــک نقطه جــاذب شــهری و گردشــگری برای 
عالقه مندان و دوســتداران این عرصه و ســاحت ها بوده است، 
اضافه کــرد: از دیگر زمینه هــای مهم در تخت فــوالد، عالوه 
بر زمینه هــای تاریخی، فرهنگــی و مذهبی، هنــر و معماری 
زمینه نقطه اجتماع شهری می باشــد که باید در تدوین برنامه 
راهبــردی، به عنوان نقطه شــهری اجتماع محــور مدنظر قرار 
گیرد. رییس کمیســیون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شوراي 
اســالمي شــهر اصفهان تصریح کرد: اهمیت مجموعه فرهنگي 

 مذهبي تخت فــوالد، بــه میزاني آن اســت که رهبــر معظم 
انقالب در ســفر خود به اصفهان، از این مجموعه بازدید کردند. 
 وي بــا تاکید بر اینکــه تخت فوالد بــه لحاظ فرهنگــي داراي 
شــاخصه هاي مهم و تاثیرگذار اســت، ادامه داد: فضاي لطیف 
فرهنگي تخت فوالد در فضای عمومی شــهر، به واسطه نورانیت 
این سرزمین مقدس و حضور شــهدا، علما و صالحین و پیامبران 
مدفون در تخت فوالد، همیشه حاکم اســت. آذربایجاني با بیان 
اینکه تخت فــوالد مجموعه اي اســت که در حافظــه تاریخي 
شــهروندان از جایگاه واالیی برخوردار است، تاکید کرد: تدوین 
 و تنظیم برنامــه راهبردي بــراي مجموعه فرهنگــي مذهبي 
تخت فوالد جای تقدیر دارد؛ اما آنچه در یــک برنامه راهبردی 
مهم اســت، ضرورت تدوین یک چشــم انداز بــراي مجموعه 
تخت فوالد در ۳ حــوزه تاریخی، مذهبی و فرهنگی می باشــد 
و این چشــم انداز باید مســیر و نقشــه دقیقــي از افق حرکت 
مجموعــه فرهنگي مذهبي تخــت فوالد ارائه نمایــد. وی بیان 
 کــرد: همچنین در برنامه راهبردي و چشــم انــدازی، عالوه بر 
زمینه هاي فرهنگــي، مذهبي، معماری و هنــری تخت فوالد، 
زمینه اجتماع محور این مجموعه که مغفول مانده نیز باید مورد 

توجه قرار گیرد.

رییس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شــورای اســالمی شهر 
اصفهــان گفــت: در اجــرای برنامه هــای این مجموعــه باید 
طوری برنامه ریزی شــود کــه از ظرفیت گروه هــای مردمی و 
 مراکز فرهنگی و همچنین مشــارکت گروه های مــردم نهاد و 
عالقه مندان، در حوزه های مذکور اســتفاده گــردد و مدیریت 
مجموعه تخت فوالد، نقش سیاستگذاری و نظارت عالیه را برای 

اجرای برنامه ها داشته باشد.
وی ادامه داد: ظرفیت برون ســپاری در اجرای برنامه های تخت 
فوالد، در باال رفتن بهره وری و اثربخشی برنامه های تخت فوالد 
بسیار موثر اســت.  وی اظهار کرد: اقدامات در این مجموعه باید 
در قالب برون سپاري تعریف شــود؛ البته این نگاه و رویکرد باید 

در مدل برنامه راهبردی دیده شود.
آذربایجانــي بــا بیان اینکــه اجــراي برنامــه ها بایــد برون 
 ســپاري شــود، ادامه داد: برنامه ها و فعالیت هــا در مجموعه 
 فرهنگــي مذهبي تخــت فــوالد، باید بــه صورتي باشــد که 
تخت فــوالد به عنوان قطــب فرهنگی مذهبــی و تاریخی برند 
شــود و با اجرای یک برنامه شــاخص ملــی یا بیــن المللی به 
صورت ســالیانه یا دوســاالنه، در برند شــدن تخت فوالد گام 
بلندی برداشت. وي وجود یک شــوراي بین دستگاه ها و نهادها 
را بسیار موثر دانســت  و تاکید کرد: برای اســتفاده از ظرفیت و 
هم افزایــی دیگر نهادهــا، مدیریــت مجموعه، با ارائه چشــم 
انداز و برنامه راهبــردی مجموعه در شــورای فرهنگ عمومی 
استان، مصوبه تشکیل این شورا را در شــورای فرهنگ عمومی 
 بگیــرد. وی همچنیــن تصریح کــرد:  تجربیات غنــي که طی 
ســال هاي گذشــته در مجموعه فرهنگی مذهبي تخت فوالد 
به دســت آمده، باید مورد توجه قرار گیرد. رییس کمیســیون 
فرهنگي، اجتماعي و ورزشــي شوراي اسالمي شــهر اصفهان، 
با اشــاره به حضور گردشــگران مذهبی در کشــورمان گفت: 
با توجه به پتانســیل مجموعه تخت فوالد، مــی توان از ظرفیت 
گردشــگري مذهبي برای تخت فوالد اســتفاده کرد. وی اضافه 
 کرد: قطعا مهندســي حرکت فرهنگی تخت فــوالد در معاونت 
فرهنگــي اجتماعــي شــهرداري، بر اســاس نقشــه راه کالن 
حوزه فرهنگی در شــهرداری صورت مي گیــرد و این مجموعه 
فرهنگي مذهبــي باید بتواند زیرســاخت و ریل گــذاري براي 
حرکت و گام های سایر مجموعه هاي فرهنگي داخل شهرداری 
را نیز فراهم کند. وي تاکید کرد: همچنیــن باید روي مجموعه 
فرهنگي مذهبي تخت فوالد به عنوان یک نقطه نگین شــهری، 
به صورت یک مجموعه فاخــر فرهنگي، مذهبــي، تاریخی در 
عرصه گردشــگری برنامه ریزی شــود. وی در پایان تاکید کرد: 
با توجه به بازدید قبلی کمیســیون و مکاتبه با شهردار اصفهان 
 جهت تاکیدات کمیســیون، باید گــزارش کاملــی از اقدامات 

صورت گرفته به شورای اسالمی شهر ارائه شود.

ريیس کمیسیون فرهنگي اجتماعی شوراي اسالمي شهر:

تخت فوالد از نقاط جاذب گردشگري اصفهـان است

فضاي لطیف 
فرهنگي تخت 
فوالد در فضای 

 عمومی شهر
به واسطه 

نورانیت اين 
سرزمین مقدس 

و حضور شهدا، 
علما، صالحین و 
پیامبران مدفون 

در تخت فوالد، 
همیشه حاکم 

است

 ريیس کمیســیون فرهنگي، اجتماعي و ورزشــي شوراي اســالمي شــهر اصفهان گفت: تخت فوالد از 
 مجموعه هــاي جاذب گردشــگري در ابعاد مختلف اســت و بايد چشــم انداز دقیقي بــراي مجموعه 

فرهنگي مذهبي تخت فوالد تدوين شود.
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پیشنهاد سردبیر: 
کیمیاگری بانوی تاریخ ساز ورزش

امید عالیشاه برای دقایقی هم که شده رقابت سرخابی ها را کنار گذاشت و 
برای مدافع مصدوم و جنجالی استقالل آرزوی سالمتی کرد.

 هافبک پرســپولیس در پیام خود برای محمدحسین کنعانی نوشت: 
 »ســالم شــب بخیر ... جدا از بحث فوتبال و کل کل هــاي آن هنوز 
انسانیت ها نمرده و مي دونم دور از فوتبال بودن چقدر سنگین و سخته ... 
چون خودم این مصدومیت را داشتم مي فهمم و درك مي کنم .... ایشاال 

زودتر با سالمتي کامل برگردي«.

انسانیت هنوز نمرده! 

ریو2016

 تیم داوری فوتبال ایران از ســوی کمیته برگزاری سی و یکمین دوره 
بازی های المپیک بــرای قضاوت دیــدار فینال ایــن دوره از بازی ها 
که بین تیم های آلمان و برزیل انجام می شــود انتخاب شــد. علیرضا 
فغانی دیدار آلمــان و برزیل را در فینال مســابقات فوتبــال المپیک 
۲۰۱۶  قضاوت خواهد کرد. همچنین رضا ســخندان به عنوان کمک 
اول و محمدرضا منصــوری به عنوان کمک داور دوم، در این مســابقه 
حســاس، فغانی را همراهی خواهند کرد. داور چهارم از کشور سنگال 
است. دیدار رده بندی نیز بین تیم های ملی هندوراس و نیجریه برگزار 
خواهد شد که این دیدار را داورانی از کشور برزیل قضاوت خواهند کرد. 
 در کارنامه داوری فغانی قضاوت در  فینال لیگ قهرمانان آســیا، فینال 
 جام ملت های ۲۰۱۵ آســیا و فینال جام باشــگاه هــای جهان دیده 
 می شــود. در این کارنامه قضاوت در فینال مســابقات فوتبال المپیک 

کم بود، که این مهم نیز حاصل شد.

شــناگران آمریکایــی کــه دربــاره ســرقت مســلحانه در برزیــل 
دروغ گفتــه بودنــد از ســوار شــدن بــه هواپیمــا منــع شــدند و 
پاسپورتشــان مصــادره شــد. چنــدی پیــش 4 شــناگر آمریکایی 
 به نام هــای ریــان لوچتو و جیمــی فالن، حــب کانگر و گانــار بنتز

 اعالم کردند که در ریو مورد سرقت مسلحانه قرار گرفته اند.
پلیس برزیل اعالم کردکه این مســئله دروغ بوده است و شناگران تنها 
درگیری کوچکی در پمپ بنزین داشته اند. قاضی برزیل حکم مصادره 
پاسپورت این چهار شــناگر را داده اســت. دادگاه ریو در بیانیه ای در 
این باره اعالم کرد: این شــناگران نمی توانند از برزیل خارج شــوند و 

پاسپورت آنها مصادره می شود. 
 

اســطوره دو و میدانی جهان با فتح هشــتمین مدال طال در ۲۰۰ متر 
جاودانگــی خــود را در تاریخ المپیــک تثبیت کرد. اوســین بولت به 
هشتمین مدال طالی خود در المپیک دست یافت و به معنای واقعی به 

یک اسطوره در دو و میدانی جهان تبدیل شد. 
بولت هشــتمین مدال طالی خود را به کودکان جهان تقدیم کرد و در 
مصاحبه با رویتــرز ضمن انتقاد از جنگ افروزی و خشــونت در جهان 

برای کودکان جهانی مملو از شادی و صلح آرزو کرده است. 
بولت در جریان المپیک ۲۰۱۶ با داشتن چندین حامی مالی غول پیکر 
در بخش لباس ورزشی، اتومبیل و محصوالت غذایی سود خوبی داشته 
و قول داده قســمت اعظم این سود مالی را به فدراســیون دو و میدانی 

کشورش هدیه دهد.

تســت دوپینگ وزنه بردار قرقیزســتانی که در المپیک ۲۰۱۶ ریو به 
مدال برنز دست یافت، مثبت اعالم شــد. »عزت آرتیکوف« وزنه بردار 
۲۲ ساله قرقیزستانی در دســته ۶9 کیلوگرم بازی های المپیک ۲۰۱۶ 
ریو پس از نمایندگان چین و ترکیه به مدال برنز دســت یافت. پس از 
این رقابت از نفرات برتر دســته ۶9 کیلوگرم آزمایش دوپینگ گرفته 
و مشخص شد که آرتیکوف از مواد نیروزا استفاده کرده است.بر همین 
اساس مدال برنز از این ورزشــکار دوپینگی پس گرفته شد تا به »لوئیز 
خاویر موسکرا« از کلمبیا که چهارم شده بود، تعلق پیدا کند.آرتیکوف 
نخستین ورزشــکاری اســت که در المپیک ۲۰۱۶ تست دوپینگش 

مثبت اعالم می شود.

  بانوی تیرانداز کشورمان گفت:قطعا چهار سال دیگر شرایط سخت تر 
خواهد بود و باید خودم را آماده کنم. 

الهه احمدی  که در بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو در جایگاه ششم قرار 
گرفت، در خصوص حضورش در این بازی ها به المپیک ایران گفت: من 
عاشق وطنم هستم.ای کاش توانایی داشــتم و می توانستم برای مردم 
عزیزم در المپیک کاری کنم و دل مردم و خانم های ایران را شاد کنم.

شرایط مسابقه سخت بود و حتی از المپیک قبلی هم سخت تر بود. وی 
ادامه داد:استرسی که در فینال داشتم باعث شد تا یک تیرم را از دست 
بدهم، اما فشار مسابقات حتی از استرس هم بیشتر بود.هنوز امید دارم 
و مطمئن هستم که هر فردی که امید داشته باشد زنده است و خداوند 
انسانی که امید داشته باشــد را تنها نمی گذارد. احمدی افزود:واقعا در 
شــرایط بدی تمرین کردم و انرژی بسیاری گذاشتم، انشــاءا... بعد از 
مدتی استراحت زیر نظر مربی، روانشناس و مربی بدنسازی ام همه چیز 
را از ابتدا شروع می کنم.قطعا چهار سال دیگر شرایط سخت تر خواهد 

بود و باید خودم را آماده کنم.

افتخاری بزرگ برای داوری ایران 

مصادره پاسپورت شناگران 
آمریکایی به دلیل دروغ گویی

 کمک نجومی بولت به فدراسیون 
دو و میدانی کشورش

اولین مدالی که در المپیک ریو
 پس گرفته شد

استرس باعث شد یک تیر را هدر بدهم

فضای مجازی

ریکاردو کاکا، هافبک سابق رئال مادرید معتقد است که  رئال تحت 
هدایت زیدان، سلطه بارسا بر اللیگا را پایان خواهد داد.

زیدان  موفق شــد در اولین فصلش با رئال قهرمان اروپا شــود. در 
حالی که رئال برای دومین بار در سه سال اخیر به این جام می رسد، 
در اللیگا ضعیف کار کرده و آخرین بار ســال ۲۰۱۲ قهرمان شدند. 
حال کاکا مدعی شد که با زیدان، رئال قادر به متوقف کردن بارسا و 

کسب قهرمانی است.
 او گفت: فکر می کنم وقتی شــما قهرمان چمپیونزلیگ می شوید، 
بهترین تیم جهان هســتید. این مهم ترین جامی است که می توان 
کسب کرد. ولی البته امســال رئال می خواهد تمام تالشش را انجام 
دهد تا تمام جام های ممکن را بگیرد. چند ســالی می شود که رئال 
اللیگا را نبرده بنابراین تمرکز زیدان بیشتر روی اللیگا خواهد بود و 

تا چمپیونزلیگ او می تواند این کار را انجام دهد. 

مائوریسیو پوچتینو، سرمربی تاتنهام معتقد است که برنامه لیگ 
برتر، کار او را بسیار دشوار کرده است.

۱۰ بازیکن از ۱۱ بازیکن تاتنهام امسال در یورو حضور داشتند و 
این موضوع برای پوچتینو نگران کننده است.

او گفت:» ما همیشــه ســعی می کنیم از مصدومیت جلوگیری 
کنیم ولی به دســت آوردن این تناســب کار دشــواری است. 
اگر در تمرینات به بازیکنان اســتراحت دهیــد، نتیجه مثبتی 
 دریافت نخواهید کرد. رســانه ها ، هواداران و روسای باشگاه مرا 
خواهند کشــت. چیزی برای بردن وجود ندارد. اگر پیروز نشوید 
مقصر هستید. بازیکنان ما ورزشــکار هستند، ورزشکارانی ویژه. 
آنها به پیش فصل نیاز دارند، آنها نیاز دارند که دائم تمرین کنند 
و به غذای خوب نیــاز دارند. با این برنامه ریــزی، تیم ها قادر به 

خوب حمله کردن نیستند.«

کاکا: رئال با زیدان می تواند 
قهرمان اللیگا شود

انتقاد پوچتینو 
از برنامه لیگ برتر

مدافع پیشین تیم فوتبال استقالل معتقد است که این تیم در پست دفاع 
میانی نیاز به جذب بازیکن جدید دارد. شــاهین بیانــی در مورد عملکرد 
ضعیف استقالل در چهار هفته ابتدایی لیگ برتر گفت: استقالل نسبت به 
فصل گذشته دچار تغییر شده و بازیکنان جدید هنوز با یکدیگر هماهنگ 
نشــده اند. ترکیب اصلی تیم تغییر کرده و بازیکنان برای هماهنگ شدن 
نیاز به زمان دارند. بازیکنان خوبی در این تیم حضــور دارند، ولی من فکر 
می کنم یکی از مشکالت اصلی استقالل در پســت دفاع میانی است و این 
 تیم نیاز به دفاع وسط دارد. کاپیتان پیشین تیم فوتبال استقالل همچنین

 خاطر نشــان کرد: یک بازیکن مثل پادوانی می تواند مشــکل استقالل را 
برطرف کند. اعتقاد من این اســت که همه مدافعان میانی استقالل در این 

فصل فرسایشی نمی توانند بازدهی ایده آلی داشته باشند.

بیانی:
 استقالل نیاز به دفاع وسط دارد

تشکیل کمیته ای
 در فیفا برای پول بلوکه ایران

بازی با پرسپولیس
 جدال صدرنشینی است

علیزاده ورزشــکاری از نســل نوپای ایران 
زمیــن بامــدادی طالیــی و غــرور انگیز 
 را بــرای مردمان کشــورش رقــم زد. چه

 لحظه ای بــود. گویی دلت نمی خواســت 
حضور یک زن ایرانی روی سکوی المپیک 
به این زودی ها تمام شــود. نگاه معصوم و 
با حیای این ورزشــکار دوست داشتنی چه 
بر دل ما انداخــت. از لحظه ای که کیمیای 
ورزش ایران برای این مملکت تاریخ سازی 
کــرد در فضای مجــازی پر شــده از بروز 
احساسات مردان و زنانی که لبریزند از شور 
و شعفی وصف ناشدنی، اما باید زن باشی تا 

بفهمی این تاریخ سازی و سربلندی را.
تنها مــدال بانــوان ایــران در المپیک در 
 همــه ادوار خط بطالنی اســت بــر همه 
 محدودیــت هــا، بــی توجهــی هــا و 

بی اهمیتــی هــا. کیمیا علیــزاده ورزش 
بانوان ایران را دو قســمت کرد. دوران قبل 
از خودش و بعد از مدال درخشــان برنزش. 
او ورزش بانوان و نگاه به زنان این مرز و بوم 
را متحول کرد. حاال باید دریچه های تازه را 
دید.درهای بســته باید به زودی برای زنان 
باز شود. علیزاده های زیادی هستند که باید 
کیمیا شــوند. این پتانسیل های زیر خاکی 
دیگر باید ســر از خاك در آورنــد.  بامداد 
دیروز حمیت یــک ملت پشــت کیمیای 
عزیزی بود که قرار بود طلســم شکنی کند. 
شــاید طالی کیانوش رســتمی و سهراب 
مرادی چراغ کاروان ایران را روشــن کردند 
اما برنز جوان ترین ورزشــکار تاریخ ایران 
در المپیک اشــک شــوق دیگری داشت. 
غرور و حس خوشایند دیگری داشت. برنز 

او فریاد بلندی اســت مقابل آنهایی که در 
برنامه های خود اولویتی برای زنان نداشتند 
و ندارند.  بی شــک جامعه بزرگ ورزشــی 
بانوان بامداد غــرور انگیز جمعه را فراموش 
نخواهد کرد و چه بســا زنــان قهرمانی که 
هم پای علیزاده اشــک شــوق ریختند و با 
خوشــحالی او احســاس غرور و شادمانی 
کردند. برنز علیزاده قطعــا راه زندگی زنان 
ایران زمین را تغییر می دهد و شــاید این 
برنز تلنگری باشــد برای آن دسته از بانوان 
همیشه ناامید و ناالن که احساس می کنند 
 در دل محدودیت هایــی که گاهی تحمیل 
می شــود نمی توان افتخارآفریــن بود. اما 
جوان با حیای ایرانی که لقب کوچک ترین 
ورزشــکار ایران در تمامــی ادوار المپیک 
 را به خــودش اختصــاص داد نشــان داد 
می توانی زن باشی اما  پرچم پرافتخار ایران 
را در بزرگ تریــن آوردگاه جهانی به اهتزاز 

درآوری. 

قاب روز افتخار روز

تیم تراکتورســازی در 4 هفته ابتدایی لیگ برتر با وجود مشکالت میزبانی 
در تبریز توانســت نتایج خوبی کســب و با 8 امتیاز خود را به عنوان یکی از 

مدعیان اصلی قهرمانی در لیگ برتر معرفی کند. 
مهــدی کیانی، کاپیتان تراکتورســازان نســبت به این موضوع خرســند 
 است و ابراز امیدواری می کند این شــرایط تا پایان لیگ برتر تیمش ادامه 
داشته باشد. او معتقد است زمین یادگار امام)ره( هرچه سریع تر باید آماده 
برگزاری مسابقات لیگ برتر شود.   کیانی بازی با پرسپولیس را جدال برای 
صدرنشــینی  دانســت و افزود: تمام هدف ما پیروزی در این بازی خانگی 
است تا بتوانیم به صدرجدول برســیم و روند خوبمان را ادامه دهیم. قطعا 
در این تعطیــالت روی نقاط ضعف و قوت تیم خــود کار می کنیم تا مقابل 

پرسپولیس با انگیزه باال ظاهر شویم و به هدفمان برسیم.

هفته گذشته گروه ایرانی متشکل از مهدی تاج، حمیدرضا آصفی و عباس 
ترابیان از فدراسیون فوتبال و مهدی عابدی ســفیر ایران در سوییس سه 
جلسه طوالنی مدت را با جیوانی اینفانتینو، رییس فدراسیون جهانی )فیفا( 

به منظور رفع مشکل پول بلوکه شده ایران در فیفا برگزار کردند.
پس از جلسه مسئوالن ایرانی با اینفانتینو، چند نفر از بخش مالی فیفا نیز 
با ایرانی ها جلسه ای را برگزار کردند و راهکارهای مختلف بررسی شد و در 
نهایت قرار بر این شد که گروهی برای تســریع در رفع این مشکل تشکیل 

شود و بهتر از گذشته این پرونده را پیش ببرند.
به گفته عباس ترابیان، سفیر ایران در سوییس از این پس با چندین بانک 
مختلف در ارتباط خواهد بود تا این پول هر چه زودتر به دست ایران برسد و 

دستمزد داوران  زودتر از دستمزد باشگاه ها و تیم ملی پرداخت شود.
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بزرگ ترین رویداد ورزشــی جهان که در ریودوژانیروی برزیل در 
حال برگزاری است، به صحنه ای برای تحقیر رژیم صهیونیستی از 

سوی طرف های مختلف بین المللی تبدیل شده است.
محافل ورزشــی جهان نیز مانند عرصه های سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و نظامــی همواره شــاهد تحریم رژیم اشــغالگر قدس 
به خاطر تجاوزات آن علیــه ملت مظلوم و بی دفاع فلســطین و 
اشــغال اراضی فلســطینی بوده اند اما این بار، تحریم ورزشکاران 
صهیونیســتی و تحریم این رژیم از ســوی هیئت های ورزشی و 
مسئوالن برگزاری بازی های المپیک ریودوژانیروی برزیل بازتاب 

گسترده ای در محافل خبری جهان پیدا کرده است. 
حذف پرچم اسراییل در فیسبوک

در اولین اقدام در راستای تحریم اســراییل در بازی های المپیک 
ریو ۲۰۱۶، پایگاه ارتباط جمعی فیســبوك، اقدام به حذف پرچم 
جعلی این رژیم از لیست کشورهای شرکت کننده در صفحه ویژه 
بازی های المپیک کرد که این امر خشــم محافل صهیونیستی را 
برانگیخت و آنها با ارسال نامه ای به فیسبوك خواستار بررسی این 
مسئله شدند. البته فیسبوك تحت فشــار صهیونیست ها، پرچم 
اسراییل را در صفحه خود قرار داد، اما به جای نام اسراییل از عبارت 
ورزشکاران مستقل در هر دو بخش انگلیســی زبان و عبری خود 

استفاده کرد.
 لبنانی هــا حتــی در اتوبوس هم حاضــر به تحمل 

ورزشکاران رژیم صهیونیستی نشدند 
 از ســوی دیگر، کاروان ورزشــی لبنــان در اقدامــی اعتراضی و 
تحسین برانگیز از سوار شدن ورزشکاران صهیونیستی به اتوبوس 
مشترك که قصد داشت آنها را به محل برگزاری مراسم افتتاحیه 
بازی های المپیک ریو ۲۰۱۶ انتقــال دهد، جلوگیری کردند. این 

اتفاق زمانی روی داد که ورزشــکاران لبنانــی در اتوبوس تدارك 
دیده شــده برای انتقال آنها به محل برگزاری مراســم افتتاحیه 
نشسته بودند و منتظر حرکت به سمت ورزشــگاه ماراکانا بودند 
و وقتی متوجه شــدند که قرار است ورزشــکاران اسراییلی سوار 
اتوبوس آنها شــوند، در اتوبوس را بســته و از سوار شــدن آنها به 

اتوبوس خود جلوگیری کردند.
موضع ارزشمند دختر جودوکار عربستانی

یک دختر جودوکار عربســتانی بــا اتخاذ موضعی ارزشــمند و 
قابل تقدیــر از رویارویی با حریف صهیونیســت خــود در قالب 
بازی های المپیــک ریودوژانیرو خودداری کــرد. جودی فهمی 
جودوکار عربســتانی که در قالب کاروان ورزشــی کشــورش در 
 بازی های المپیک ریو ۲۰۱۶ شرکت کرده اســت، از رویارویی با 
جیلی کاهن حریف اســراییلی اش خودداری کــرد و در اقدامی 
ارزشی از این مســابقات کنار کشــید. این اقدام دختر عربستانی 
از این لحاظ از اهمیت زیادی برخوردار اســت که چند هفته قبل 
هیئتی از عربستان سعودی به ریاست انور عشقی ژنرال بازنشسته 
ارتش این کشور در راستای عادی سازی روابط ریاض با تل آویو به 
فلسطین اشغالی ســفر کرده و با مقامات صهیونیست و در رأس 
آنها دوری گولد مدیر کل وزارت خارجه اســراییل دیدار و گفتگو 

کرده بود.
خودداری جودوکار مصری از دســت دادن با حریف 

صهیونیست خود
جودوکار مصری نیز در جریان بــازی های المپیک ۲۰۱۶ برزیل، 
در پایان مسابقه خود با نماینده رژیم صهیونیستی حاضر به دست 
دادن با وی و احترام ورزشی به او نشد. اسالم شهابی پس از اینکه 
رقابتش با ورزشکار صهیونیســتی را به وی واگذار کرد، در پایان 

بازی بر خالف روال معمول حاضر به دست دادن و احترام ورزشی 
در مقابل این جودوکار صهیونیست نشد.

تغییر محل پرچم ایران به خاطر قرار گرفتن در کنار 
پرچم رژیم صهیونیستی

محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری اسالمی ایران 
نیز در زمان وزن کشــی کشــتی فرنگی المپیک در استندی که 
پرچم کشورها روی آن قرار گرفته بود، پرچم ایران را به خاطر قرار 
گرفتن در کنار پرچم رژیم صهیونیستی، با پرچم هند جابجا کرد و 

مانع از همنشینی پرچم ایران با رژیم اشغالگر قدس شد.
عالوه بر این، احتمال می رود برخی ورزشــکاران ایرانی به ویژه در 
رشته تکواندو با ورزشکاران رژیم اشــغالگر قدس روبرو شوند که 
آنها از همان آغاز مســابقات اعالم کرده اند در صورت رویارویی با 
حریفان صهیونیست، از دور رقابت ها کنار خواهند کشید. پدیده 
خودداری از رقابت با حریفان صهیونیســتی در مسابقات جهانی 
پس از انقالب بارها توسط ورزشــکاران ایرانی در حمایت از قضیه 

فلسطین تکرار شده است .
خشم رژیم صهیونیستی

این اقدامات ورزشــکاران مخالف سیاســت های نژاد پرســتانه 
رژیم صهیونیســتی و حامیان بین المللی مسئله فلسطین خشم 
 و ناراحتی رژیم صهیونیستی را در پی داشــته است و آنها مدعی 
شــده اند که نباید مسائل سیاســی در عرصه ورزش دخالت داده 
شود.پایگاه صهیونیســتی المغرد ضمن انتقاد از رفتار ورزشکاران 
اسالمیـ  عربی حامی مســئله فلســطین در زمینه خودداری از 
رویارویی با ورزشکاران صهیونیســت از جمله خودداری کاروان 
ورزشی لبنان از سوار شدن ورزشکاران صهیونیست به اتوبوسشان 
و خودداری جودوکار مصری از دســت دادن با رقیب صهیونیست 
خود ، مدعی شده است که این اقدام مغایر قوانین بین المللی است.

دوی ماراتن در حمایت از مسئله فلسطین
عالوه بر این، همزمان با برگزاری بازی های المپیک ریو ۲۰۱۶ در 
برزیل، ماراتن منحصر به فرد دو برای فلســطین با حضور هزاران 
دونده در این کشور و 3۰ شهر دیگر دنیا برگزار شد که هدف از آن 
اعالم حمایت از فلسطین بود. هزاران دونده در حمایت از فلسطین 
در دوی ماراتنی که در شــهر فــوز دو ایگواســو در برزیل برگزار 
 شد، شــرکت کردند و نکته جالب این مسابقه شــرکت فعاالن و 
شــخصیت های سیاســی در آن بود که از جمله آنها می توان به 
ابراهیم زبن ســفیر فلسطین در برزیل، شــهردار فوز دو ایگواسو، 
رییس موسســه ســد ایتایبو و برخی شــخصیت های سیاسی 
و مدنی دیگر اشــاره کرد. این ماراتن منحصر بــه فرد همزمان در 
بیش از 3۰ شــهر دنیا برگزار شــد و هــدف از آن معطوف کردن 
 توجه افــکار عمومی به وضعیــت وخیم حقوق فلســطینیان در 
 ســرزمین هــای اشــغالی و درخواســت پایــان اشــغالگری و 

تبعیض نژادی رژیم صهیونیستی علیه آنها بود.

کیمیاگری بانوی تاریخ ساز ورزش

دروازه بان تیم ملی فوتبال کشورمان درباره آخرین وضعیت 
تیم ملی در اردوی ایتالیا اظهار داشــت: شرایط واقعا خوب 
اســت. اردویی که در ایتالیا داریم از هرنظر خوب اســت.  با 
این وضعیت تمرکز بازیکنان تنها برروی تمرینات و باالرفتن 
آمادگی پیش از آغاز رقابت های انتخابی جام جهانی اســت. 
رشــید مظاهری با بیان اینکه حضورش در تیــم ملی به او 
اعتمادبه نفس داده اســت، گفت: واقعیت این اســت که به 
دلیل بزرگی تیم ملی،بار اولی که بــه اردوی تیم ملی آمدم 
عملکرد مناسبی نداشــتم، اما وقتی به ذوب آهن برگشتم 
با اعتماد به نفســی که به دلیل حضور در تیم ملی به دست 
آورده بودم، در تیم باشگاهی ام نیز توانستم عملکرد بهتری 
ارائه کنم. شکر خدا اکنون شــرایط خوبی در اردوهای تیم 
ملی به دســت آورده ام و با تمریناتی که اینجا انجام می دهم 
برای باشگاه خود نیز موثرتر هستم. اکنون که لیگ تعطیل 
اســت، فرصت خوبی برایمان به وجود آمــده که در بهترین 
شــرایط تمرین کنیم. دروازه بان تیم ملی کشورمان درباره 
رقابت موجود در پست دروازه بانی تصریح کرد: بدون تعارف 
می گویم، در تیم ملی تنهــا چیزی که اهمیت دارد موفقیت 
پرچم ایران اســت و هیچ کــس به خودش فکــر نمی کند. 
نکته ای که باید اشاره کنم این اســت که در مدت دعوتم به 
تیم ملی، هیچ وقت تمرین تکراری از دن گاســپار ندیده ام و 
یک  بار هم نشده تمرینات او تکرار شود. در ابتدای این اردو 
هم به ما گفت که خیلی برروی تمرینات جدید فکرکرده و ما 

هر روز شاهد این امر هستیم. 
ایــن تمرینات واقعــا لذت بخش اســت  و خوشــحالم که 
زیر نظــر ایــن کادر تمرین می کنــم و امیــدوارم فوتبال 
ایــران قــدر ایــن کادر را بدانــد. مظاهــری با اشــاره به 
 حریفــان ایــران در رقابت هــای انتخابــی جــام جهانی 
اظهار داشــت: به نظرم آن قدر که گفته اند گروه ایران آسان 
نیســت و من مطمئنم گروهمان بســیار سخت  هم هست. 
تاریخ ورزش ایران نشان می دهد هروقت فکر کردیم کارمان 

آسان است، از این طرز تفکر ضربه خوردیم. 
درست است که ما باید این بار به صعود از مرحله گروهی جام 
جهانی فکر کنیم اما باید قبل از رسیدن به روسیه تیم هایی 

مثل قطر و چین را شکست دهیم و این کار آسانی نیست. 
وی افــزود: البته از طرف دیگر درســت اســت کــه آنها 
ســرمایه گذاری فراوانی کرده اند اما این دلیل نمی شود که 

مقابلشان نتیجه نگیریم. 
 با انگیزه ای که بازیکنان تیم ملی از کادرفنی می گیرند بعید 

می دانم رقیبی در آسیا حریف ما شود.

مظاهری:

بعید می دانم رقیبی در آسیا 
حریف ما شود

مستطیل سبز
تحقیر پی  در پی صهیونیست ها در المپیک؛

اسراییل در محافل ورزشی به رسمیت شناخته نمی شود

اتفاق ویژه، هنگام اهدای مدال کیمیا علیزاده

کیمیا علیزاده و هدایا وهبای مصری با حجاب اسالمی روی سکوی اهدای مدال تکواندو ۵7- بانوان حاضر شدند و در کنار 
حونز بریتانیایی و گومز اسپانیایی مدال برنز را بر گردن آویختند.
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت ها

پیشنهاد سردبیر: 
احترام برانگیز باش!
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دانستنی ها

آیا می دانید کوروکودیل نمی تواند زبانش را بیرون بیاورد.
آیا می دانید حلزون می تواند ۳ سال بخوابد.

آیا می دانید به طور میانگین مردم از عنکبوت بیشــتر می ترسند تا 
از مرگ!

آیا می دانید خطوط هوایی آمریکا با کم کردن یک زیتون از ســاالد 
هر مسافر، توانست 40/000$ جمع کند.

آیا می دانید ملت آمریکا به طــور میانگین روزانه 7۳/000متر مربع 
پیتزا می خورند.

آیا می دانید بچه ها بدون کشــکک زانو متولد می شــوند و کشکک 
زانویشان  در سن۲ تا ۶ سالگی ظاهر می شود.

آیا می دانید پروانه ها با پاهایشان طعم ها را می چشند.
آیا می دانید گربه  ها می توانند ۱00 صدا با حنجره خود تولید کنند 

در حالی که سگ ها کمتر از ۱0 صدا.

تناسب روح

جزییات یا همان نکات ریزی که به ظاهر به چشم دیده نمی شوند، در زندگی 
روزمره ما، بســیار مهم هســتند و بی توجهی به آنها، پایه های ارتباطی ما را 

سست و متزلزل می کند. 
 وقتی به نمای یک برج نگاه می کنید، در شــعاع دید شــما یــک کل به نظر

 می رســد، ولی با یک نگاه دقیق می توان درون ایــن کل جزییاتی را دید که 
بسیار هوشمندانه در کنار یکدیگر چیده شده اند و یک نمای زیبا و بی نقص 
را به وجود آورده اند. به بیان دیگر اتحــاد و یکپارچگی اجزای این مجموعه، 
نشانگر معماری نکته سنج و دقیق است که اگر در طراحی و محاسبه و اجرای 
کار، کوچک ترین بی دقتی انجام می شــد، این برج عظیم ساخته نمی شد. 
رفتار و واکنش ما نیــز در روابط اجتماعی، چنین کیفیتــی دارد؛ مثال اگر ما 
شاهد رابطه ای عمیق میان دو دوست هستیم که ده سال از عمر دوستی آنها 
می گذرد یا شاهد تفاهم زوجی خوشبخت هســتیم که سی سال از زندگی 
زناشوییشان با موفقیت سپری شده یا همکاری دو شریک، دو برادر، دو خواهر، 
دو دوســت در حرفه و تخصصی که با یکدلی همراه اســت، حاصل توجه این 
عزیزان به جزییات رابطه انسانی، عاطفی و اهمیت دادن به رسالت نوع خاص 
رابطه شان بوده اســت و چه بســا اگر این افراد مراقب جزییات نبودند، عمر 
رابطه عاطفی و کاریشــان با بحران جدی روبه رو می شــد. شاید االن با خود 
بگویید که بی دقت نیســتید، ولی توصیه می کنم هرازگاهی خود را ارزیابی 
کنید و ببینید آیا حساسیتتان کمتر نشده است؟ شاید مدت هاست به کارمند 
وظیفه شناستان نگفته اید که به کار و حضورش در شرکت یا موسسه اهمیت 
می دهید یا شاید هم مدت هاســت ســکوت بیش از حدی را که میان شما 
و همســرتان اســت، به آرامش تعبیر می کنید؛ در صورتی که اگر دقیق تر 
نگاه کنید، این سکوت نشانه دلســردی و کمرنگ شدن عواطف جاری میان 
شماست. شاید به میزی که هر روز برای صبحانه، ناهار و شام چیده می شود، 
 چنان عادت کرده اید که دیگر بعد از برخاســتن از پشــت میز به همسرتان

 نمی گویید عالی بود...! 
شــاید از اینکه یک ســاعت به دنبال عینکتان بگردید و عاقبت آن را پشت 
گوشتان پیدا کنید، بخندید و هر بار هم با خنده از این نکته بگذرید. شاید هر 
بار که داستان فراموشــکاری هایتان را با حواشی تعریف می کنید، به راحتی 
اعالم کنید که گیج و گنگ شــده اید، اما متوجه نیستید در حال تثبیت یک 
رفتار نادرست یا کاســتی در ناخودآگاه خود هســتید و از همه بدتر در حال 

توجیه آن. 

شــیوانا و شــاگردش از راهی می گذشــتند. شب شد و 
به ناچــار در یک مهمانســرای بین راهــی اقامت کردند. 
مهمانســرا شــلوغ بود و عده ای اوباش در گوشه و کنار با 
صدای بلند مشــغول صحبت کردن و خندیدن بودند. در 
این بین پسر جوانی که موهای خود را به شکل نامتعارفی 
بافته بود و پیراهنی با یقه باز پوشیده بود با سرو صدا وارد 
مهمانسرا شــد و حاضران هم که بیشترشان اوباش بودند، 
چند ثانیه ای به ظاهــر عجیب وی خیره شــدند و بعد با 
خنده و شوخی او را مســخره کردند. ســاعتی گذشت و 

دختر جوان و باوقاری با پدر پیرش وارد مهمانســرا شــد. 
دوباره ســکوتی برقرار گردید و حاضران با هم تازه واردان 
را برانداز کردند و حتی یکی از اوباش ســعی کرد متلکی 
بگویــد، اما نگاه ســرد و نافذ دختر و نیز چشــمان مغرور 
پیرمرد همه را وادار به ســکوت کرد و آنان به سرعت کنار 
رفتند و جایی برای پدر و دختر بــاز کرده و حتی چند نفر 
از آنها مهمانسرا را ترک کردند. شاگرد شیوانا که از دیدن 
این صحنه متعجب شــده بود پرســید: آن پسر جوان که 
موهایش را بافتــه بود، هیکلی تنومند و قیافه ای خشــن 

داشت، اما کسی او را جدی نگرفت، در حالی که این پدر و 
دختر بسیار ضعیف و آسیب پذیر بودند. چه شد که اوباش 

سکوت کرده و حتی بساط خود را جمع کردند و رفتند؟
شیوانا گفت: انســان می تواند با رفتار متین و ظاهر قابل 
دفاع و موجه خود دیگران را وادار به احترام گذاشــتن به 
خود کند آن جــوان اگر طالب احترام ایــن جمع بود باید 
ظاهر، رفتار و کردارش را احترام برانگیز می ســاخت. در 
واقع بسیاری از کسانی که مورد بی احترامی دیگران قرار 
می گیرند، نمی دانند که مســبب اصلــی این بی حرمتی 
خودشان هســتند؛ چرا که پیشــاپیش پرده حرمت خود 
را دریده اند. کســی که به خود احترام مــی گذارد و عزت 
خود را حفظ می کند بی آنکه تالشــی کند می تواند برای 

دیگران احترام برانگیز شود. 
پسر موبافته که سخنان شــیوانا را شنید با ناراحتی گفت: 
اما به دیگران چه ربطی دارد که ظاهر من چگونه اســت؟ 
سر و بدن خودم است و دوست دارم این طور آن را بیارایم. 
همان طوری که من کاری به کار دیگــران ندارم بقیه هم 

حق ندارند به ظاهر من کاری داشته باشند. 
شــیوانا گفت: بیایید پنجره نگاهمان را عــوض کنیم و از 
این زاویه که چه کســی حق دارد و چه کســی حق ندارد 
به این موضوع نگاه نکنیم؛ بلکه از این دریچه به این قضیه 
بنگریم که ما غیر از زبان و کالم، از طریق زبان بدن و نحوه 
آرایش و لباســی که به تن می کنیم و رفتاری که داریم در 
حال انتقال پیام و صحبت با دیگرانیــم. حاال بدون اینکه 
وارد بحث حق داشتن و نداشتن شــویم به من بگو پیامی 
که ظاهر و رفتارت منتقل می کند چه بــوده و پیامی که 
از لباس و رفتار این پدر و دختر درک می شــود چیست؟ 
اگر به این سوال بتوانی درست جواب بدهی، علت احترام 
بیشــتری که به این پدر و دختر گذاشــته شــد، برایت 

مشخص می شود. 

این مطلب یک بررســی غیر علمی از انواع رنگ چشــم و 
شــخصیت دارندگان آن می باشــد که به 7 دسته تقسیم 

شده است پس زیاد جدی نگیرید. 
1- رنگ چشم سبز

 ایــن افــراد شــخصیتی قــوی و اراده ای بــاال دارند. در 
تصمیم گیری هــا خیلی محکم عمل مــی کنند.  تا حدی 
خودرأی و مغرورند. اعتماد به نفس باالیی دارند. در کمک 

به دیگران سعی می کنند همه توان خود را مصرف کنند. 
2- رنگ چشم آبی

نگاهی عمیق و شخصیتی حساس و شفاف دارند. به راحتی 
فکر و نظر خــود را به دیگران تحمیل مــی کنند. طبیعت 
 و احساســاتی هنری و ملموس دارند. جرأت و شــجاعت 

ویژه ای هم به خرج می دهند. 

3- رنگ چشم مشکی
رویایی هســتند و در فضایی شــاعرانه زندگی می کنند. 
بسیار دســت و دل بازند و می کوشــند با هر چه که دارند 
 بــه دیگران کمــک کننــد. قاطع،باهــوش، آینــده نگر، 
خلق و خوی اجتماعی و احساســات ظریف دارند. این نوع 

رنگ جزو  بهترین و زیباترین رنگ هاست. 
4- رنگ چشم قهوه ای

ســنبل مهربانی و محبت هســتند و برخــی در ارتباط با 
اطرافیان چندان استوار نیستند و بدون آنکه خود بخواهند 
بعضی از افــراد را ناراحت می کنند. آنها مــی توانند مدیر 
خوبی باشند. هر چه تیره تر باشــد مهر و محبت صاحبش 
بیشتر است. بسیار خونســردند وهر چه را که بخواهند به 
راحتی تصرف می کنند. معنای عصبانیت را نمی شناسند 

و از آرامش تمام نشــدنی بهره مند هســتند. وفادار بوده و 
برای فرزندانشان فداکاری بسیار از خود نشان می دهند. 

5- رنگ چشم خاکستری
دو دســته هســتند: یک دســته آرام و با اعتماد به نفس و 
دسته دیگر عصبی و همیشــه به دنبال آرامش.در مجموع 

انسان هایی سرسخت و سنگدل هستند. 
6- رنگ چشم عسلی

با اینکه انسان هایی خوش قلب هســتند با دیگران صریح 
نبوده و همیشــه به دنبال دوســت می گردنــد. معموال از 
کودکی روی پای خود بزرگ می شــوند و دوست ندارند به 

دیگران تکیه کنند. 
7- رنگ چشم میشی 

افرادی مهربان، فعال و باگذشت هستند. 
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7- نقاط ضعف خود را کشف کنید. شناسایی آنها در 

جهت رفعشان مهم و ضروری هستند. 
8- »نه« گفتن را بیاموزید، نترســید، هیچ خطایی 
مرتکب نشــده اید که خجالت زده شــوید. فقط به 
عکس العمل افراد در هنگام شــنیدن پاسخ منفی، 
مخصوصا اولین بار، دقیق شوید. قطعا دیگر اصراری 

برخواسته هایشان نخواهند داشت. 
9- مثبت باشید. بر فعل» می توانم« در تمام مسائل 
بیش از »نمی توانم« توجه داشته باشید. شما تاکنون 
کارهای مثبت فراوانی انجام داده و به طبع در آینده 

نیز موفق خواهید شد. 
۱0- همیشه مراقب تفکرات خود باشید. چه تفکری 
در این امر نهفته اســت؟ اگر چه این جمله فقط یک 
سوال بوده ولی فکر و نیت شــما پاسخی بر آن است. 
اگر چنانچه مقاصد و نیت منفی داشته باشید، قطعا 
سوال منفی طرح کرده اید، ســواالت خود را تا حد 

امکان مثبت طرح کنید. 
۱۱- اگر چنانچه احســاس کردید که تفکرات منفی 
به سراغتان می آید دســت از فکر کردن بردارید و با 
خود بگویید آیا طرح گســترده این امور واقعا مهم و 
ضروری است؟ در بیشتر مواقع متوجه می شوید که 
واقعا این امر اصال مهم نیست و بیشتر ما در پرداختن 
 به مســائل کوچــک و کــم اهمیــت در زندگیمان 

حرفه ای شده ایم. 

- داشــتن هدف و رفتــن به دنبال آن خوب اســت 
 ولی عاشــق هدف بودن و گرفتار شدن چیز دیگری

 است. 
 - نکته عدالت این اســت که همه زمانــی با هم برابر 

می شوند که مرده اند. 
- ایمان، قوت روح است. 

تریــن  ابتدایــی  و  تریــن  معمولــی  گاهــی   - 
داشــته های زندگی آدم ها، می شــود بزرگ ترین 

حسرت زندگیشان. 
- شکست دادن یک دوست بسیار تلخ تر از شکست 

خوردن از اوست. 
- ســاده ترین درس زندگی این است: هرگز کسی را 

میازار. 
 - زیبایــی روح زمانــی مــی درخشــد کــه مرد، 
 بد بیــاری هایش را بــا متانت و خونســردی تحمل 
می کند. نه به این دلیل که آنها را احساس نمی کند، 

بلکه به این خاطر که اعتماد به نفس دارد. 

اعتماد به نفس

هایالیت

 روزی یکــی از دوســتان بهلــول گفت:
 ای بهلول! من اگر انگور بخورم، آیا حرام 
است؟ بهلول گفت: نه! پرسید: اگر بعد از 
خوردن انگور در زیر آفتاب دراز بکشــم، 
آیا حرام اســت؟ بهلول گفت: نه! پرسید: 
پس چگونه است که اگر انگور را در خمره 
ای بگذاریــم و آن را زیر نــور آفتاب قرار 
 دهیم و بعد از مدتی آن را بنوشــیم حرام

 می شود؟
بهلول گفت: نگاه کن! من مقداری آب به 
صورت تو می پاشــم. آیا دردت می آید؟ 

گفــت: نه! بهلــول گفت: حــال مقداری 
 خاک نرم بر گونه ات می پاشم. آیا دردت 
می آید؟ گفت: نه! ســپس بهلول خاک و 
آب را با هم مخلوط کــرد و گلوله ای گلی 

ساخت و آن را محکم بر پیشانی مرد زد!
مرد فریادی کشید و گفت: سرم شکست! 
بهلول با تعجب گفت: چرا؟ من که کاری 
نکردم! ایــن گلوله همــان مخلوط آب و 
خاک اســت و تو نباید احساس درد کنی، 
اما من سرت را شکستم تا تو دیگر جرأت 

نکنی احکام خدا را بشکنی!!

عابدی چندین ســال عبادت می کرد.در عالم رویا 
به او خبر دادنــد که خداوند مقدر فرموده اســت 
نصف عمرت فقیر باشــی و نصف دیگر غنی. حال 
اختیارش با خود توســت که نصف اول را انتخاب 
کنی یا نصف دوم .در عالم رویا گفت: زن صالحه و 

عاقلی دارم، باید با او مشورت کنم.
 زن گفــت: نصــف اول را غنی انتخــاب کن.مرد 
همین کار را کردو به مــروردر زندگی اش نعمت 
فزونی یافــت ، زن گفت: ای مرد وعده خداســت، 
همین طور که خدا نعمت می دهــد تو هم انفاق 
کــن. او هم چنین کــرد. نصف عمرش گذشــت 

منتظر بود تا فقر بیاید، اما فرقی نکرد. همین طور 
نعمت خدا بر او جاری بود، به او خبر دادند تو تشکر 
کردی ما هم زیاد کردیم.شــکر مال انفاق اســت 

چنان که کفرانش روی هم گذاشتن است.

یکی از کشاورزان منطقه ای، همیشه در مسابقه ها، جایزه 
بهترین غله را به  دســت می آورد و به  عنوان کشاورز نمونه 
شناخته شــده بود. رقبا و همکارانش، عالقه مند شدند راز 
موفقیتش را بدانند. به همین دلیل، او را زیر نظر گرفتند و 
مراقب کارهایش بودند. پس از مدتی جست وجو، سرانجام 
با نکته  عجیب و جالبی روبه رو شــدند. این کشــاورز پس 
از هر نوبت کشــت، بهترین بذرهایش را به همســایگانش 
می داد و آنــان را از ایــن نظر تامیــن می کــرد؛ بنابراین 
همسایگان او می بایست برنده  مسابقه ها می شدند نه خود 
او!کنجکاویشان بیشتر شد و کوشش عالقه مندان به کشف 
این موضوع که با تعجب و تحیر نیز آمیخته شــده بود، به 

جایی نرسید. ســرانجام، تصمیم گرفتند ماجرا را از خود او 
بپرسند و پرده از این راز عجیب بردارند.

 کشاورز هوشــیار و دانا، در پاسخ به پرســش همکارانش 
گفت: »چون جریان بــاد، ذرات بارورکننده غالت را از یک 
مزرعه به مزرعــه  دیگر می برد، من بهتریــن بذرهایم را به 
همسایگان می دادم تا باد، ذرات بارورکننده نامرغوب را از 
مزرعه های آنان به زمین من نیاورد و کیفیت محصول های 

مرا خراب نکند!«
 همین تشخیص درست و صحیح کشاورز، توفیق کامیابی 

در مسابقه های بهترین غله را برایش به ارمغان می آورد.
 گاهی اوقات الزم اســت با کمک به رقبا و ارتقای کیفیت 
و ســطح آنها، کاری کنیم که از تاثیرات منفیشان در امان 

باشیم.

کمک به رقباپاداش انفاقبهلول و آب انگور

شخصیت شناسی و نوع رنگ چشم 

خودتو پشت گالي کوچه پنهون نکني
نکشی پرده ها رو، چشما رو حیرون نکني
جلوي روی فرشته دلو آتیش مي زنیم

تا دیگه عشوه با اون چشماي شیطون نکني
هر کاري خواستي بکن، اما به آیینه قسم!

که از آبادی قلبت ما رو بیرون نکني
دیگه از ما که گذشت اما یادت باشه که باز
جلوي چشم کسي زلفو پریشون نکني

خالق من! چه زنده ام با تو، مثل ماهی میان یک دریا
ای بزرگی که می شوی نزدیک تا که لمست کنند کوچک ها
تو خدایی ولی نه دور از دست، خانه داری ولی نه در بن بست
می شود هم در آسمان دیدت، هم میان سکوت یک صحرا

این تویی با تبسم مادر، لقمه  عشق می دهی دستم
در نگاهش تویی که می خندی، تا به من آب می دهد بابا

فخر کردی که خالقم هستی، از توام پس تو عاشقم هستی
آفریدی که وا کنی یک روز، رو به این عشق پاک چشمم را

ساعت هجرتم به میخانه، مبدأ حیرت مالیک شد
خوانده ام پای جام تو یارب! چارده دوره »َعلََّم االَسماء«

این که هی کوه می کنم هر روز ، از همان نام های شیرین است
این که مجنونم، از همان عطریست که تو دادی به گیسوی لیال

آمدی با صدای پیغمبر، تیغ در دست دیدمت خیبر
در گلوی که خون تو گل کرد؟ چه خبر بود ظهر عاشورا؟
این دل از آن شبی مسلمان شد که رخ یوسفت نمایان شد
چشم او دید و گفت: »اَسلَمنا« خال او دید و گفت: »آَمّنا«

نام تو می کند مرا آرام، ربِّ  یا ذالجالل و االکرام !
هر چه زیباست از تو نور گرفت هر چه عشق است از تو شد پیدا

***

احترام برانگیز باش!

ضــرب المثــل بــاال ، در ارتباط با مــردم دیــر آمده و 
 شــتاب زده به کار می رود کــه از بابت تعــرض و کنایه

 می گویند :
تیری به تاریکی رها کرد؛یعنــی کورکورانه عمل کرد . از 

نظر مالی زیان و خسران دید .
آورده اند که ...

عبارت تیری به تاریک رها کرد ، اختصاص به اعراب مصر 
جاهلیت دارد که البته تا دوران صدر اســالم و بعد از آن 

هم ادامه پیدا کرده است .
توضیح آنکــه کمانداران عرب ، همه ســاله مســابقاتی 
ترتیب می دادند تا کســانی کــه در علــم کمانداری و 

تیراندازی بهتر و بیشــتر از دیگــران ورزیدگی و مهارت 
دارند برگزیده شوند .

طریق و روش مســابقه تیراندازی انواع و اقسام مختلف 
داشت .

یکی از آنها روش تیری به تاریــک رها کردن بود ، به این 
ترتیب که ســپر پوالدین را به دیوار نصــب می کردند و 
داوطلبان مســابقه در فاصله معینی از دیوار مزبور قبل 
 از غروب آفتاب می ایســتادند و ســپر مقابل را کامال از

 مد نظر مــی گذراندند ســپس تأمل می کردنــد تا هوا 
تاریک شود و سپر مطلقا دیده نشود .

 در آن موقع هر یــک از داوطلبان با ســابقه ذهنی که از 
محل و موقعیت خود و ســپر مقابل داشت سه تیر پیاپی 
به سوی هدف سپر ، رها می کرد . اگر صدا بر می خواست 

معلوم بود کــه تیر به هدف خورده و اگرنــه به خطا رفته 
اســت.در واقع عبارت تیری در تاریکی رها کردن مأخوذ 
از این نوع مســابقه تیراندازی اعراب اســت که بعدها به 

صورت ضرب المثل درآمد.

تیری به تاریکی رها کردن قاسم صرافان

ضرب المثلشعر

کاریکاتور

دال مثل دقت کن )1(
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حوادث ايرانيادداشت

پیشنهاد سردبیر: 
کالهبرداری ۳۰میلیاردی با 11 هويت جعلی

چهار جوان سرباز که پول های جهانگرد انگلیسی را دزدیده بودند، پس 
از دستگیری، سرقت را به گردن یکدیگر انداختند.

یک تبعه انگلیســی، همراه مترجم خود به گشت پلیس تهران مراجعه 
کرده و پسر جوان را تحویل آنها داده و مدعی شدند او سارق است.

مرد مترجم به پلیس گفت: من و این جهانگرد انگلیسی برای تفریح به 
بوســتان الله رفته بودیم. او در آنجا ماند و من سراغ خودروی کرایه ای 
رفتم. هنگام بازگشــت متوجه سروصدا شدم؛ سراســیمه خود را به او 
رســاندم و دیدم چهار جوان کچل، راه او را ســد کرده و با تهدید چاقو، 
کیفش را دزدیده و او را روی چمن انداختند و متواری شــدند. دزدها را 
تعقیب و یکی از آنها را دستگیر کردم. پســر جوان به کالنتری منتقل 
شد و به پلیس گفت: من و دوستانم در بوستان الله بودیم. آنها که فرار 
کردند، به این سرقت دســت زدند و من بی گناهم. او برای تحقیقات به 
پایگاه سوم آگاهی تهران منتقل و در ادامه تحقیقات معلوم شد سه نفر 
دیگر در پادگان هستند. ســه نفر از متهمان، روز گذشــته برای ادامه 
تحقیقات به شعبه چهارم بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب ناحیه 
34 تهران منتقل شــده و گفتند که هم خدمتیشان دروغ می گوید. آن 
روز آنها با گرفتن مرخصی از پادگان خارج شده بودند؛ اما دوستشان که 
سابقه اعتیاد و فرار از پادگان را دارد، نزد آنها آمده و دست به سرقت زد. 
او 250هزار تومان به ما داد تا برایش در پادگان نگه داریم تا روز بعد آن 
را تحویل بگیرد و به عروسی برود. ما ترسیدیم و پول را به فرماندهمان 
دادیم. او حتی با شیشــه شکسته ای که در دســت داشت، می خواست 

مرد جهانگرد را زخمی کند که ما نگذاشتیم.

مرد جوان که به خاطر سوءظن، همسر و دخترش را به آتش کشیده بود، 
با رضایت اولیــای دم، از مجازات مرگ نجات یافت و به 10 ســال حبس 
محکوم شد. 23 تیر سال 88، ماموران پلیس در جریان انفجاری مرگبار 
در خانه ای در یکی از محله های پاکدشــت قرار گرفتند. ماموران پس از 
حضور در محل حادثه، متوجه شــدند طی این حادثه، زنی جوان به نام 
مرضیه و دخترش مینا، جان باخته اند. پــدر خانواده در تحقیقات گفت: 
شلنگ گاز اشکال داشت و نشت گاز باعث انفجار شده است؛ این در حالی 
بود که بررسی های کارشناسان آتش نشانی نشان داد آتش سوزی عمدی 
و با بنزین بوده اســت. با اعالم این گزارش، مرد جوان به عنوان مظنون به 
قتل دستگیر شــد و این بار به قتل اعتراف کرد و گفت: به همسرم شک 
داشــتم و تصور می کردم با مردی ارتباط پنهانی دارد. بــرای اینکه از او 
اعتراف بگیرم، با شلنگ کتکش زدم که بازهم منکر خیانت شد. عصبانی 
بودم و روی او بنزین ریختم که بخار بنزین به آبگرمکن رســید و مرضیه 
آتش گرفت. تالشــم برای نجات او و دخترم بی نتیجه ماند. من در زندان 
روزهای سختی را سپری می کنم و از کاری که کرده ام، پشیمانم. متهم در 
جلسه دادگاه بازهم ادعاهای قبلی خود را تکرار کرد و گفت: من همسر و 
دخترم را دوست داشتم و فقط می خواستم همسرم را بترسانم. حاال هم 
پشیمانم و درخواست بخشــش دارم. قضات باتوجه به درخواست اولیای 
دم، او را به خاطر قتل همسرش به قصاص و به خاطر قتل دخترش به ده 
سال حبس محکوم کردند. مرد جنایتکار در ادامه توانست رضایت اولیای 
دم را کسب کند و از جنبه عمومی جرم، به هفت سال زندان محکوم شد. 
قاتل این بار درخواست تجمیع رای کرد که قضات پس از رسیدگی دوباره، 
او را از جنبه عمومی جرم به ده ســال حبس محکــوم کردند. این حکم 
در دیوان عالی کشــور تائید شــد و قاتل در حالی که به 20 سال حبس 
 در دو قتل محکوم شــده، با تحمل یکی از مجازات ها )10 ســال حبس( 

آزاد می شود.

سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری تهران 
گفت: چرخ گوشــت صنعتی یک رســتوران، دســت کارگر 24 ســاله 
را بلعید. ســیدجالل ملکی، دربــاره جزئیات این حادثه اظهار داشــت: 
 ساعت ۹:42صبح، حادثه گیر کردن دســت در چرخ گوشت، به سازمان

آتش نشانی اعالم شــد. بالفاصله ماموران دو ایستگاه به محل حادثه در 
خیابان ولی عصر باالتر از میدان ونک اعزام شــدند. وی ادامه داد: در این 
حادثه، دست چپ کارگر 24ساله ایرانی هنگام کار با چرخ گوشت، داخل 
آن گیر کرده بود. ملکی با اعالم اینکه آتش نشــانان، چرخ گوشت بزرگ 
صنعتی را از میز جدا کردند، افزود: جوان مصــدوم با همراهی اورژانس 
به بیمارســتان منتقل و تیم نجات نیز در مرکز درمانی حاضر شده بود. 
با انتقال این فرد به اتاق عمل، کار برش دســتگاه آغاز شــد. سخنگوی 
سازمان آتش نشانی با بیان اینکه دو انگشت این فرد به شدت آسیب دیده 
 بود، گفت: این عملیات با تحویل پســر جوان به تیم درمانی در دو ساعت

به پایان رسید.

فرمانده انتظامي استان، از کشــف محموله گوشي تلفن همراه و ساعت 
مچي هوشمند به ارزش پنج میلیارد و 200میلیون ریال خبر داد.

ســردار عبدالرضا آقاخاني اظهار داشت: در راســتاي اجراي برنامه ها و 
تدابیر قرارگاه مبارزه با قاچاق کاال و ارز و تشــدید برخورد با قاچاقچیان، 
کارآگاهان پلیس آگاهي اصفهان، طرح کنترل، گشــت زني و بازرســي 
 خودروهــاي مشــکوك را آغــاز کردنــد. وي ادامــه داد: کارآگاهان

 به یک دستگاه وانت پیکان مشکوك شــده و جهت بررسي بیشتر، آن را 
متوقف کردند. این مقام انتظامي بیان داشــت: پس از هماهنگي با مقام 
قضایي، از این خودرو بازرسي به عمل آمد که تعداد 331 دستگاه گوشي 
تلفن همراه با مارك هاي مختلف و 38 دســتگاه ساعت مچي هوشمند 
فاقد هرگونه مدارك مثبته گمرکي کشف شد.  ســردار آقاخاني، ارزش 
اموال مکشوفه را توسط کارشناســان، پنج میلیارد و 200میلیون ریال 
اعالم کرد و گفت: در این خصوص، یک نفر دستگیر که جهت سیر مراحل 

قانوني به مراجع قضایي تحویل داده شد.

نقشه دزدان برای توريست انگلیسی

مرگ مادر و دختر در آتش سوءظن پدر

چرخ گوشت صنعتی، انگشت کارگر 
۲۴ساله را بلعید

کشف 5 میلیارد گوشي قاچاق در اصفهان

سرهنگ حســین حســین زاده گفت: ماموران انتظامي با 
انجام تحقیقــات تخصصي، موفق به دســتگیري پنج تن از 

اعضاي باند بزرگ و سازمان یافته قاچاق بلورجات شدند.
وي افزود: در بازرســي از شــش انبار متعلق به اعضای این 
باند که عموما در شــهرهاي اصفهــان، فالورجان، خمیني 
 شهر، دولت آباد و شاهین شــهر بودند، 40 دستگاه کانتینر

تخلیه شده کاالي قاچاق کشف و توقیف و تمامي این انبارها 
به دستور مقامات قضایي پلمب شد.

به گفته این مقام ارشد انتظامي، ارزش محموله کشف شده 
بیش از 100میلیارد ریال تخمین زده شد که روند تحقیقات 
روي این پرونده همچنان ادامه دارد و سایر اعضاي مرتبط با 

این باند نیز به زودي شناسایي و دستگیر خواهند شد.
 وي با بیان شــیوه و شــگردهاي فعالیت مجرمانه این باند، 
بیان داشــت: اعضاي این باند بــا تهیه اســناد و مدارك و 
بارنامه هاي جعلي، موفق به انتقال این مقدار کاال به وســیله 
خودروهاي ســبک و ســنگین از مبادي ورودي تا مرکزیت 
کشور و  ســپس دپوي آن در اصفهان شــدند و تعداد قابل 
توجهي از این کاالها را در سطح بازار استان پخش و مابقي را 

نیز به تهران و سایر استان هاي کشور ارسال کردند.
ســرهنگ حســین زاده درخصوص سرنوشــت واحدهاي 
صنفي که از این باند کاال دریافت مي کردند، اظهار داشــت: 
تعدادي از واحدهــاي صنفي کــه بدون اطــالع از قاچاق 

بودن این کاالهــا، مبادرت به تهیــه کاال از آنها کرده بودند، 
 مسئولیتی متوجه آنها نیســت؛ اما مغازه دارها و انباردارها و

عرضه کننــدگان کاالهاي قاچــاق که مرتبط بــا این باند 
 هســتند و با آگاهي و اطالع قبلــی، با این افــراد همکاري 
مي کردند، تحت تعقیب پلیس و مقامــات قضایي بوده و با 

آنها برخورد قانوني خواهد شد.
وي از رشد 50درصدي کشــفیات کاالي قاچاق فرماندهي 
انتظامي اســتان در پنج ماه نخست امســال نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل خبر داد و عنوان داشت: امســال، بنابر 
فرمایشــات مقام معظم رهبــري مبني بر مقابلــه جدي با 
قاچاقچیان کاال و نامگذاري ســال ۹5 به عنوان سال اقتصاد 
مقاومتي، اقدام و عمل، این فرماندهــي یکي از اولویت هاي 
کاري خود را برخورد جدي، قاطع و سریع با قاچاقچیان کاال 

و ارز قرار داده است.
سرهنگ حســین زاده درخصوص نقش مشارکت مردم در 
امر مبارزه با قاچاق کاال، به خبرنگار ما گفت: مســلما بزرگ 
ترین کمکي که مردم مي توانند در این زمینه داشته باشند، 
عنایت و توجه خاص و تمایل آنها به تولیدات داخلي اســت 
و معتقدیم که صرف نظــر از اقدامات نیروهــاي انتظامي و 
مقامات قضایي، این مردم هستند که اگر نسبت به کاالهاي 
خارجي که مشابه داخلي آن وجود دارد، اقبال نشان ندهند، 
کمر قاچاقچیان کاال هم خواهد شکست و این امر باعث رونق 
اقتصاد و دلگرم شدن تولیدکنندگان داخلي و ایجاد فرصت 

اشتغال براي جوانان جامعه ما مي شود.
جانشــین فرمانــده انتظامي اســتان اصفهان با اشــاره به 
تشکیل  قرارگاه ویژه مبارزه با قاچاق کاال در این فرماندهي، 
بیان داشت: در مدت پنج ماهه امســال، پرونده هاي باالي 
500میلیون تومان، بیش از 450درصد و پرونده هاي باالي 

100میلیون تومان، بیش از 50درصد رشد داشتند.
حســین زاده تصریح کرد: نیروي انتظامي مصمم اســت در 
نهایت دقت و توجه با موضوع قاچــاق کاال برخورد کند و از 
همه هم استاني هاي عزیز تقاضا داریم اگر اخبار یا اطالعاتي 
از تحــرکات قاچاقچیــان کاال دارنــد، مراتــب را ازطریق 
شــماره تلفن 110 به اطالع ماموران پلیس برســانند تا در 
 نهایت ســرعت، با این گونه افراد برخورد جــدي و قاطعانه 

داشته باشند.

مرد اعدامی که پســر عمویــش را با میله آهنــی به قتل 
رسانده است، پس از ۹ سال بالتکلیفی، از دادگاه خواست 

وضعیت او را مشخص کنند.
رســیدگی به این پرونده، از 14 اسفند ســال 84 و در پی 
مرگ مشــکوك مردی در یــک کارگاه ســاختمانی در 
ساوجبالغ، آغاز شــد. با معاینه جسد مشخص شد اصابت 

ضربات مرگبار به سر محمد، باعث مرگ او شده است.
نگهبــان کارگاه اظهار کــرد: من و محمد زودتــر از بقیه 
کارگران به اینجــا آمدیم. چنــد دقیقه بعــد از ما، بقیه 
کارگران آمده و متوجه قتل شــدیم. نمی دانم چه کسی 
او را کشــته اســت! در ادامه یکی از کارگران گفت: صبح 
وقتی به محوطه کارگاه آمدم، محمد و پسرعمویش با هم 

گالویز بودند که من دخالتی نکردم و به رختکن رفتم.
ماموران، تحقیقات را روی پســر عمــوی مقتول متمرکز 
کرده و پی بردند احمد نیــز در آن کارگاه کار می کرده و 
پس از قتل، به بهانه رفتن به دکتر، آنجــا را ترك کرده و 
دیگر بازنگشــته اســت. ســرانجام متهم به قتل، حوالی 

کارگاه شناسایی و دستگیر شد.
او در بازجویی ها به قتل اعتراف کــرد و گفت: صبح وقتی 
به کارگاه آمدم، مقتول از من خواســت در پر کردن گونی 
ســیمان ها به او کمک کنم. به او گفتم هنوز لباس عوض 
نکرده ام که شــروع به توهین کرد. با هم گالویز شدیم؛ اما 
کار به کتک کاری نرسید. از او کینه به دل گرفته و عصبانی 
بودم. چند دقیقه بعد میله ای آهنی برداشته و به سمت او 

رفتم. از پشت سر چند ضربه به سرش زدم که جان باخت.
پــس از تکمیل تحقیقــات، پرونده به شــعبه 74 دادگاه 
کیفری ارسال و متهم پس از محاکمه، به قصاص محکوم 
شد. حکم مجازاتش را هم شعبه ششم دیوان عالی کشور 

تایید کرد.
با گذشــت ۹ ســال از این جنایت، قاتل طــی نامه ای به 
دادگاه، خواســتار تعیین تکلیف خود شــد. او اعالم کرد 
از ۹ ســال قبل در زندان اســت و خانواده مقتول نه او را 
می بخشــند، نه قصاص می کنند. از این بالتکلیفی خسته 

شده و درخواست رسیدگی به وضعیتش را دارد.
پرونده دیــروز برای رســیدگی در اختیار قضات شــعبه 
چهارم دادگاه کیفری اســتان تهران قــرار گرفت. قضات 
پس از بررســی پرونده اعــالم کردند با توجه بــه اینکه 
دسترســی به اولیای دم وجود دارد، باید بــه آنها ابالغ و 

شش ماه فرصت داده شود تا تصمیم خود را اعالم کنند.
پرونده به دادسرا بازگردانده شــد و اگر تا مدت شش ماه 
اولیای دم اقدامی نکنند، پرونده برای رسیدگی به دادگاه 

بازخواهد گشت.

مدیرعامل شــرکت که بدهکار شــد، زندگی مشترك با 
همســرش در آســتانه فروپاشــی قرار گرفت و پایش به 

دادگاه خانواده باز شد.
 او که به دلیل طلبکارهایش به یــک مرد عصبی و تندخو 
تبدیل شده بود، آن قدر با همســرش کتک کاری کرد که 

درنهایت به آخر خط زندگی مشترکش رسید.
زن جوان وقتی مقابل قاضی شــعبه 268 دادگاه خانواده 
قرار گرفت، درباره علت درخواســت جدایی اش به قاضی 
گفت: پنج ســال اســت که با داوود زندگی می کنم؛ ولی 
این شــش ماه آخر زندگی مشــترکمان، هــر روز دارم 
عذاب می کشم. یک چشمم اشک اســت و چشم دیگرم 
خون؛ دعوا و کتک کاری ما تمامــی ندارد؛ آن هم به دلیل 

ندانم کاری های داوود!
ماجرا از این قرار اســت که داوود مدیرعامل شــرکت بود 

و برای اداره شــرکتش، پول نزول کــرد و به همین خاطر 
کلی بدهی باال آورد؛ تا جایی که بــا آن همه پول و ثروت، 
نمی توانست از پس بدهکاری هایش بربیاید. در این میان 

من بودم که باید تاوان بدبختی هایش را پس می دادم. 
بعد از ایــن بدهکاری ها، اخالق داوود به طــور کل تغییر 
کرد؛ به یک مرد عصبی و بداخالق تبدیل شــد که هر بار 

طلبکارهایش به او زنگ می زدند، مرا کتک می زد.
شــش ماه اســت که زندگی ندارم. هر روز بایــد با داوود 
کتک کاری کنم. کافی است یکی از طلبکارها زنگ بزند یا 
جلوی در بیاید، آن وقت است که تن و بدنم می لرزد؛ چون 
می دانم داوود تمام عصبانیت و خشــمش را سر من خالی 

خواهد کرد.
او خودش اشــتباه کرده و زندگیمان را بر باد داده اســت؛ 
ولی حاال من باید تاوانش را پس بدهم. چرا باید هر شــب 
از شوهرم کتک بخورم و هر شــب ترس و وحشت داشته 
باشــم؟ برای همین دیگر نمی خواهم در کنــار این مرد 

زندگی کنم.
در ادامه شــوهر این زن نیز به قاضی گفــت: آقای قاضی 
مدتی است به دلیل بدهکاری هایم، عصبی شده ام. این زن 
هم هر شب به من غر می زند و مرا تحقیر می کند. هر روز و 
هر لحظه اشتباهاتم را یادآوری می کند و به من می گوید 

که بی عرضه ام.
برای همین من هم به دلیل فشارهایی که دارم، نمی توانم 
تحمل کنــم؛ کنترلم را از دســت می دهم و دعــوا به راه 

می افتد.
در پایان، قاضی رسیدگی به این پرونده را به جلسه آینده 
موکول کرد و از این زوج خواســت در این فرصت، از یک 

مشاور خانواده راهنمایی بخواهند.

درخواست طالق از شوهر بدهکاربالتکلیفی مرد اعدامی در زندان

 یک ســال قبل با ســعید آشــنا شــدم. قول ازدواج مــی داد و
 می گفت حاضر اســت جانش را فدایم کند. خام این حرف شــده 
بودم. چند هفته گذشت و اصرار می کرد همدیگر را ببینیم. موضوع 
را به خاله ام اطالع دادم. خدا خیرش بدهد خاله محبوب را، راست 
می گفت: پســری که واقعا دختری را برای ازدواج بخواهد، حد و 
مرز محرم و نامحــرم را حفظ می کند و از این حــرف ها نمی زند. 
خواســته اش را قبول نکردم و همین مسئله باعث قطع رابطه مان 
شد. خوشبختانه چند ماه بعد با پســر خاله ام نامزد شدم و دوران 

عقد را سپری می کنیم. سعید هم به سراغ یکی از همکالسی هایم 
رفت. هر چه به یگانه می گفتم این ارتباط به صالح تو نیست و گول 
حرف های پسرهای خیابانی را نخور، فایده ای نداشت. فکر می کرد 

از روی حسادت به او ایراد می گیرم.
یگانه زنگ زد و گفت با ســعید قرار مالقات گذاشته و می خواهند 
برای ازدواج تصمیم قطعی بگیرند. باز هم تاکید کردم بدون اطالع 
خانواده اش چنین کار احمقانه ای نکنــد. بی توجه به حرف هایم 
ســر قرار رفت. حدود دو ســاعت بعد پیامکی دریافــت کردم که 

ترس به وجودم انداخت. یگانه درخواســت کمک داشت. بالفاصله 
موضوع را به پدر و مادرش اطالع دادم. ســعید با همدستی یکی از 
دوستانش، برای  این دختر ساده لوح نقشه پلیدی کشیده بود. او با 
ماشین، یگانه را به مناطق ییالقی اطراف شهر برده و دوستش هم با 

موتورسیکلت تعقیبشان می کرد.
ما با پلیس 110 تماس گرفتیم. حال پــدر یگانه به هم ریخته بود. 
برادرم هم آمد و با پدر دوســتم راهی شــدیم. خودمان را به موقع 

رساندیم و دوستم را از شر شیطان نجات دادیم.

جانشین فرمانده انتظامي استان اصفهان:

کشف محموله بزرگ بلورجات از 40کانتينر 

قصه های دادگاه

 فردی که با 11 هویت جعلی، توانســته بود از چندین شــرکت و سازمان مختلف، 
بالغ بر 30میلیارد ریال کالهبرداری کند، در عملیات ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی 

استان اصفهان، شناسایی و دستگیر شد.
ســرهنگ ســتار خســروی، رییس پلیس آگاهی اســتان اصفهان گفت: در پی 
 وصول تعدادی پرونــده جعل و کالهبرداری به دادخواهی تعدادی از شــرکت ها و 
ســازمان ها، مبنی بر اینکه فردی ناشــناس با جعل چک آنها و ارائه به بانک های 
 مختلف، مبالغ کالنی از حســاب آنها برداشــت کرده است، رســیدگی به موضوع 

در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: با انجام تحقیقات صورت گرفته، مشــخص شــد شــخصی توانســته با 
 11هویت جعلی، اقدام به افتتاح حســاب هــای متعدد در بانک ها کــرده و با این 
 هویت ها، به بهانه شــرکت در مزایده، مبلغی پول به حساب ســازمان های شاکی 
واریز کند؛ پس از مدتی، با اعالم اینکه ازشــرکت در مزایده منصرف شــده، مبلغ 
واریزی را به صورت چک دریافت کرده و پس از گرفتن چک از سازمان ها، اقدام به 

جعل مبلغ و تاریخ و مندرجات نموده و با افزایش مبلغ چک ها، اقدام به وصول آنها 
کرده است.

این مســئول عنــوان داشــت: تحقیقــات کارآگاهــان نشــان داد ایــن متهم 
 بــا مراجعــه به بانــک هــا و ارائــه چک هــای جعل شــده، اقــدام بــه وصول 
چک ها می کرده و وجوه حاصله را به حســاب های مجعول افتتاح شده و مقداری 
 از وجوه کالهبرداری شــده را مســتقیما به حســاب های صرافی هــا واریز و ارز 

دریافت می کرده است.
سرهنگ خســروی تصریح کرد: ســرانجام با اقدامات اطالعاتی و میدانی، هویت و 
مخفیگاه متهم، شناسایی و در یک عملیات ضربتی، توسط کارآگاهان اداره مبارزه با 

جعل و کالهبرداری دستگیر شد.
سرهنگ خســروی گفت: طی بازرســی از منزل متهم، تعداد زیادی اسناد هویتی 
و شناســنامه،کارت ملی به نام افراد دیگر به همراه یک دســتگاه خودروی سوناتا 
ســفیدرنگ، ســیم کارت های مورد اســتفاده در امر کالهبرداری، تصاویر تعداد 

254فقره چک متعدد بانکی که با نرم افزارهای رایانــه ای جعل گردیده، به همراه 
15 فقره سند و سربرگ سفید امضای شــرکت ها و سازمان های شاکی کشف شده 

است.
رییس پلیس آگاهی اســتان، با بیــان اینکه متهم در تحقیقات صــورت گرفته، به 
چندین فقــره کالهبرداری به ارزش 30میلیــارد ریال اقرار کــرده، افزود: با توجه 
به احتمال ارتکاب موارد مشــابه در ســایر اســتان ها و شهرســتان ها، تحقیقات 

درخصوص این پرونده همچنان ادامه دارد.
این مقام انتظامی درخصوص پیشــگیری از بروز این گونــه کالهبرداری ها گفت: 
توصیه ما به همه شــرکت ها و سازمان ها و موسسات این اســت که هنگام امضای 
اســناد، دقت کنید هیچ فضای خالی برای اضافه کردن مطلــب باقی نماند؛ هنگام 
صدور چک، موارد ایمنی باید رعایت شود؛ تاریخ چک را هم به صورت عددی و هم 

به حروف روی آن بنویسید.
از تحویل چک سفید امضا به افراد خودداری شــود؛ مبلغ چک را هم به ریال و هم 
به تومان بنویسید؛ امضا باید ساده باشــد و نام و نام خانوادگی هم در کنار آن درج 
 شود؛ همیشــه باید از اسناد کپی تهیه کنیم و ســازمان های دولتی در صدور چک 

می بایست دقت بیشتری داشته باشند و چک را به حواله فرد مورد نظر صادر کنند.

یک زن چینی به دلیل ناقــص بودن جفت، تاکنون موفق به 
وضع حمل نشده است؛ به همین دلیل دوره بارداری او 8ماه 
دیگر تمدید شد. پزشکان بیمارستان استان مرکزی هونان 
به او گفتند آماده وضع حمل نیســت و به ناقص بودن جفت 
اشــاره کردند.»وانگ شــی« می گوید: »من و همسرم بعد 
از آن، هفته ای یــک بار به امید وضع حمل به بیمارســتان 
مراجعه کرده ایــم. هزینه معاینات برایمان ســنگین بوده 
اســت؛ اما صبرمان را از دســت نداده ایم.«وانگ از هنگام 
بارداری دوســال پیش تا کنون، 25/2کیلوگرم وزن اضافه 
کرده؛ اما هنوز از حمل کودك درون شــکم خود خســته 
نشده است. با وجود اینکه این بارداری طوالنی مدت، باعث 
نشده است در خانواده و بین آشــناها، انگشت نما شود؛ وی 
می افزاید: »بابت این بارداری طوالنی، احســاس شرم دارم. 
امیدوارم بتوانم ماه بعد وضع حمل کنم.«پزشکان می گویند 
جفت او در مرحله2 قرار دارد که بــه معنی وضعیت جفت 
توسعه نیافته است. این وضعیت در هر یک مورد از 200مورد 
بارداری رخ می دهد و در نهایت، باعث مسدود شدن نسبی 
یا کامل دهانه رحم می شود. وانگ خواســتار این شده که 
قبل از رســیدن بــارداری اش به 18 ماه، با عمل ســزارین 
بتواند کودك 3 کیلو و 800 گرمی اش را به دنیا آورد. طبق 
 گواهی که دولت برای وی صادر کرده، این زن در سال 2015 

فارغ می شده است.

برخورد اتوبوس با پسربچه دوچرخه سوار، جان او را گرفت. 
راننده اتوبوســی در بیرمنــگام که در اوج خــواب آلودگی 
رانندگی می کرد، پسر خردســالی را که با دوچرخه در حال 
گذر بود، زیر چرخ هایش له کرد. شــاهدان صحنه تصادف 
که گیج و مبهوت شده بودند، در کســری از ثانیه، به سمت 
اتوبوس دویدند و ســعی کردنــد کودکی را کــه به همراه 
دوچرخه، زیر چرخ های اتوبوس گیر کرده، نجات دهند. پس 
 از گذشت چند دقیقه، عابران موفق به بلندکردن اتوبوس و 
بیرون کشیدن پسر بچه شــدند. تصادف هولناك اتوبوس، 
موجب تاخیــر اورژانس شــد و در نهایــت آمبوالنس پس 
از 20 دقیقه رســید.کودك حادثه دیده تنها ســه ساعت 
در بیمارســتان دوام می آورد و پس از تحمــل درد فراوان، 
برای همیشه چشمانش را می بندد. پزشــکان بیمارستان 

بیرمنگام، علت فوت را خونریزی مغزی اعالم می کنند.
پدر و مادر کودك جان باخته که تنها همین فرزند را داشتند، 

از راننده اتوبوس شکایت کردند.
راننده خاطی که »جان« نام دارد، در توضیحاتش به پلیس، 
علت خواب آلودگی را رانندگی بی وقفه و بدون اســتراحت 
اعالم کــرد. پرونده این تصادف که بالی جان کودك شــد، 

درحال پیگیری است.

يک زن چینی 17 ماهه باردار است

مرگ دلخراش پسر خردسال 

حوادث جهان

رهايی از شر شیطان

جانشین فرمانده انتظامي استان، از انهدام يک باند بزرگ و سازمان يافته قاچاق بلورجات توسط ماموران اين فرماندهي 
خبر داد و گفت: در بازرسي از 6 انبار متعلق به اين باند، بیش از 1۰۰میلیارد ريال کاالي قاچاق توقیف شده است.

  از همه 
هم استاني هاي 

عزيز تقاضاداريم 
اگر اخبار يا 
اطالعاتي از 

تحرکات قاچاقچیان 
کاال دارند، مراتب 
را از طريق شماره 
تلفن 11۰ به اطالع 

ماموران پلیس 
برسانند

کالهبرداری ۳۰میلیاردی با 11 هويت جعلی
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گوناگون

خواندنی

خانه داریآشپزی

مواد الزم : كره 60 گرم،آرد 50 
گــرم ،شــیر 250 میلی لیتــر ،پوره 
كدوحلوایــی   1 پیمانه،جوز هندی 
رنده شــده     یك چهــارم ق چ،پنیر 
پارمزان رنده شده 70 گرم،تخم مرغ  

4 عدد
مواد الزم میانی:روغن مایع 2 
ق س،فیله ماهــی )به دلخواه( 500 

گرم،سس مایونز1 ق س،خامه 1 ق س،شوید خردكرده2 ق س،آبلیمو 1 ق س
روش تهیه :ســینی شــیرینی پزی را چرب كنید و كف و دیواره هایش را با كاغذ روغنی 
بپوشــانید آن گاه كره را در تابه مناســبی بریزید و روی اجاق آب كنید. آرد را بیفزایید و یك 
دقیقه تفت دهید. حاال تابه را از روی حرارت بردارید و شیر را كم كم به آرد بیفزایید و پیوسته 
هم بزنید. دوباره تابه را روی اجاق قرار دهید و مخلوط شــیر و آرد را هم بزنید تا سس غلیظی 
حاصل شود. سپس پوره كدو حلوایی، جوز هندی، پنیر و زرده تخم مرغ ها را به آن بیفزایید و 
مخلوط كنید. سفیده تخم مرغ ها را با همزن برقی بزنید تا سفید شود و فرم بگیرد و آن را در دو 
نوبت به مخلوط فراهم شده بیفزایید. اینك مایه رولت را در سینی بریزید. سینی را در فر گرم 
كرده و بگذارید رولت با دمای 200 درجه سانتیگراد  بپزد و طالیی رنگ شود. حالف رولت را از 
فر در آورید و روی كاغذ روغنی برگردانید و كاغذ را از آن جدا كنید، سپس مایه میانی را روی 

رولت بمالید و رول كنید. 
روش تهیه مواد میانی: روغن را در تابه مناسبی بریزید و روی حرارت قرار دهید. ماهی 
را در تابه گذاشته و صبر كنید تا ماهی بپزد. ســپس آن را با چنگال خرد كنید. آن گاه ماهی، 

سس مایونز، خامه، شوید و آبلیمو را در ظرف مناسبی بریزید و مخلوط كنید.

 آوار سرنوشــت عنوان مجموعه ای از داستان های برگزیده جایزه ادبی
 اُ. هنری است كه با ترجمه علی فامیان منتشر شده است.

 مجموعــه یازده داســتان كوتــاه این كتــاب از میان داســتان های
 نوشته شــده به زبان انگلیسی در آمریکای شــمالی طی سال 2011 
انتخاب شــده اســت كه پس از تایید داوران  این جایزه ادبی در این 

كتاب منتشر شده است.
این داســتان ها هر یك به دلیل نوع نگاه ویژه خود به مسائل انسانی به 
ویژه زندگی انسان در بســتر اجتماع نوین پیرامونش و نوع مواجهه او 
با همنوعان و از میان صدها داســتان نوشته شــده در سراسر جهان 
انتخاب و از ســوی داوران این جایزه پس از معرفی برترین داستان در 

قالب كتابی منتشر می شود.
»آوار سرنوشت« در این میان داســتان هایی را روایت می كند كه در 
دهه نخست پس از قرن بیست و یکم نوشــته شده است. نویسندگان 

این مجموعه پس از طی شدن تجربه زیســتی یك دهه در قرن تازه و 
مواجهه با ســیر تحوالت موجود در جامعه انسانی در این دهه، توسعه 
ارتباطات، تغییر مفاهیم انســانی، تغییر ســبك زندگــی و نیز خلق 
افق های تازه برای ادامه راه حیات بشر در زمین، آثاری را خلق كرده اند 
كه به نوعی روایت كننده زیست انسان در بستر چنین تحوالتی و نیز 

آرزوها و بیم هایش برای رجعت به ساختار زیستی پیش از آن است.
داســتان »آمریکایی رو به زوال« از این مجموعه نیز كمابیش چنین 
وضعیتــی دارد. داســتان درباره یك گــروه فیلمبرداری اســت كه 
ســعی دارد از گروهی از بومیان به منظور ســاخت یك اثر با تکیه بر 
مستندات جغرافیایی بهره ببرد. نوع مواجهه این بومیان با تکنولوژی 
و نیز توصیف آنها از طبیعت محل زندگــی آنها را می توان از زیباترین 

بخش های داستانی این كتاب به شمار آورد.
نشر نیستان اثر حاضر را در 252صفحه چاپ كرده است.

رب گوجــه فرنگــی خانگی كامال 
متفاوت و خوشمزه تر از آن چیزی 
اســت كه به صورت حاضر و آماده 
از سوپر ماركت محل زندگی خود 

خریداری می كنید.
برای تهیه  رب گوجه فرنگی عالوه 
بر خریــدن گوجه فرنگــی تازه به 
 روغن  ، نمــك وتوری ســیمی با 
حفره های خیلی ریز نیاز داریــد. در ابتدای كار گوجه فرنگی هــا را نصف كنید و یا 
 اگر بزرگ هســتند آنها را به چهار قسمت تقسیم نمایید، ســپس با دست تکه های

 خرد شده گوجه ها را له كنید ودرون یك قابلمه بزرگ ریخته و روی اجاق بگذارید 
تا جوش بیاد و پوستشان به راحتی جدا شود سپس آن را درون توری سیمی بریزید 

تا صاف شود.
 اكنون دوبــاره آب گوجه فرنگی را روی حرارت گذاشــته و آن قــدر بگذارید بماند 
 تا آب آن تمام شــده و رب غلیظ شــود. دراین زمان معموال، تکه هایی از رب به هوا 
می پرد.غلظت رب باید نه آن قدركم باشــد كه زود كپك بزنــد و نه آن قدر زیاد كه 
طعم ســوختگی بگیرد. در مرحله آخر روغن را بریزیــد و بگذارید چند تفت بخورد. 

نمك را هم می توانید در این مرحله اضافه كنید.
وجود نمك از كپك زدن رب جلوگیری می كند و روغن هم باعث می شود، اگر رب 

در فریزر نگهداری شود، یخ نزند.
در نهایت، رب به دســت آمده را سرد كرده و در شیشــه بریزید و روی آن را با روغن 

زیتون بپوشانید.

طرز تهیه رب گوجه فرنگی خانگیرولت كدوحلوایی و ماهی

آوار سرنوشت

در 200 ســال گذشــته، مقادیر زیادی كربن وارد جو شــده و 
عواقب فاجعه باری برای آب وهوای جهانی داشــته است. اكنون 
یك شــركت هندی جوهر و رنگ هایی تولید كرده كه كامال از 

آلودگی هوا تشکیل شده اند.
محصوالت شركت Air Ink شــامل قلم ها، رنگ های روغنی و 
رنگ اســپری اســت كه رنگدانه های آنها از دوده كربن ساخته 
شده است. هر قلم شــامل معادل بین ۳0 تا 50 دقیقه آلودگی 
هوای تولید شده توسط اگزوز خودرو اســت. این محصوالت با 
همــکاری ۹ هنرمند در شــهر هنگ كنگ كه بــه آلودگی هوا 
 مشهور است، آزمایش شــد و آنها با اســتفاده از این جوهرها و 
رنگ ها توانستند نقاشــی های زیبایی را ایجاد كنند. سازندگان 
سال ها قبل طی گفت وگوهایی كه با گروه رابط سیاالت موسسه 
فناوری ماساچوست )MIT( داشــتند، به این ایده دست یافته 
بودند و آن را در نشســت INK 201۳ ارائه كردند.  آنها در ســه 
ســال اخیر به انجام تحقیق بر روی فرآیندهای شیمیایی الزم 
برای استخراج كربن از انتشــارات خودرو و بازیابی آن به شکل 
یك جوهر قابل اســتفاده پرداختند. فرآیند تولید جوهر از اینجا 
آغاز می شود كه ابتدا باید با اســتفاده از یك دستگاه استوانه ای، 
دوده كربن را از اگزوز خودرو اســتخراج كرد، ســپس این دوده 
تحت فرآیند تصفیه برای حذف فلزات سنگین و مواد سرطان زا 
قرار می گیرد. در نهایت، دوده كربن تصفیه شــده با مواد دیگر 

برای تبدیل به یك رنگ یا جوهر تركیب می شود.
ســازندگان پس از دریافت مجوز، كار تولید ایــن قلم ها را برای 

استفاده تجاری آغاز خواهند كرد.

محققان آمریکایی وســیله بســیار كوچکی را ابداع كرده اند كه 
ظرف چند دقیقه آب را تصفیه می كند.

محققان دانشــگاه اســتنفورد آمریکا وسیله بســیار كوچکی را 
در ابعاد یك در دو ســانتی متر ابداع كرده انــد كه در واقع نصف 
اندازه یك تمبر است و قادر به از بین بردن آلودگی آب با سرعت 
باالســت. این وســیله كوچك كه به قرص تصفیــه آب معروف 
اســت، انرژی مورد نیاز خود را از تشعشــعات خورشــید تامین 
می كند. این ابــداع جدید می تواند وســیله ای برای تصفیه آب 
بدون بهره بردن از سایر سوخت ها باشــد، برای مثال جایگزین 
روش جوشاندن آب یا استفاده از اشعه ماوراء بنفش برای تصفیه 
آب اســت. البته وســایل دیگری برای تصفیــه آب وجود دارد 
 كه از تشعشعات خورشــید اســتفاده می كنند اما فقط از اشعه 
 مــاوراء بنفش انرژی خــود را تامیــن می كنند كــه این باعث 
می شــود فرآیند تصفیه آب ســاعت ها به طول انجامد این در 
حالی اســت كه قرص تصفیه آب محققان دانشــگاه استنفورد 

ظرف فقط چند دقیقه این كار را انجام می دهد.
به گفته محققان آمریکا، سهم اشــعه ماوراء بنفش در این وسیله 
4 درصد از كل انرژی خورشیدی اســت. این قرص شیشه ای از 
 nanoflakes تشــکیل شده اســت كه nanoflakes مس و
 باعث انجام فعل و انفعال شیمیایی برای از بین بردن میکروب ها

 می شــود.این وســیله منحصر به فرد ظرف مــدت 20 دقیقه 
۹۹/۹۹۹ باكتری را در 25 میلی لیتــر آب از بین می برد.نتیجه 
این تحقیق در نشــریه Nature Nanotechnology منتشر 

شده است.

شركت خودروســازی فورد از برنامه های خود برای ساخت یك 
خودروی كامال خودران تا سال 2021 خبر داد.

این خودرو بدون فرمــان، باک بنزین یا حتی پــدال ترمز و گاز 
اســت. این شــركت خودروســاز آمریکایی بــا میلیون ها دالر 
 ســرمایه گذاری در ایــن پروژه قصــد دارد از مهلتــی كه خود 
تعیین كرده، پیشی بگیرد. این ســرمایه گذاری از اهمیت بسیار 
زیادی بــرای هدف جدید فورد برخوردار اســت، زیرا شــركت 
فناوری ولوداین یك ابــزار حیاتی بــرای خودروهای خودران 
ســاخته كه »لیدار« نــام دارد. لیدار یــا همــان رادار لیزری، 
جای چشــم انســان را در خودروهای خودران می گیرد و جاده 
و زمین های اطراف آن را به دنبال وجود مانع بررســی می كند 
ســپس خودرو می تواند موقعیــت خود را بر اســاس اطالعات 
دریافت شده توســط سیســتم لیدار تنظیم كند.  این شركت 
قرار اســت ناوگان خودروهای خودران سدان فیوژن هیبریدی 
را در كالیفرنیا، آریزونا و میشــیگان تا ۳0 عــدد افزایش داده و 
آن را به بــزرگ ترین ناوگان خودروی آزمایشــی در میان تمام 
خودروســازان جهان تبدیل كند. استراتژی تهاجمی فورد برای 
ســاخت یك خودروی خودران تا ســال 2021 ممکن است با 
مقاومت قانونگذاران روبرو شــود. یکی از موانعی كه این شركت 
با آن روبرو خواهد شــد، قوانین ســختگیرانه وزارت حمل ونقل 
آمریکا در مورد طراحی خــودرو و ضرورت برخــورداری آن از 

ابزارهای كنترل دستی و استاندارد است.

پــارک دیزنــی لند، نــام یــك پــارک تفریحی در 
كالیفرنیاست. شــركت والت دیزنی، مالك این پارک 

بوده و این پارک در سال 1۹55 افتتاح شده است.
از آن زمــان تاكنون، بیــش از صدها میلیــون تن از 
سراســر جهان از این پارک تفریحی بازدید كرده اند. 
 در این پــارک، بازیگران واقعی نقش شــخصیت ها و

 پرنسس های والت دیزنی را در لوكیشن های منحصر 
به فرد بازی مــی كنند. این پارک نیز بــه مانند دیگر 
پارک های سراســر جهان قوانین كلی خــود را دارد؛ 
ممنوعیت اســتعمال دخانیات، عــدم ورود به پارک 
 با اســلحه و نبردن چمدان و كوله پشــتی به پارک را 
می توان  از جمله این قوانین نام برد. اما در این میان، 
قوانین عجیب و جالب دیگری نیز به چشم می خورد 

كه در این گزارش می خوانیم.
  ممنوعیت ورود بادكنک 

مالکان پارک دیزنی 
آوردن بادكنــك به 
محــدوده حیوانات 
پارک را ممنوع اعالم 
كرده انــد. دلیل آن 
نیز حفظ ســالمتی 
حیوانات عنوان شده 
اســت، زیرا انفجار بادكنك می تواند باعث وحشت و 

آزار حیوانات موجود در دیزنی لند شود.
 دویدن ممنوع

 شــاید فکــر كنید 
كه بچه هــا در این 
پارک آزاد هســتند 
 تــا هــر كاری كه 
می خواهنــد انجام 
دهند، امــا این طور 
نیســت؛ برای مثال 
بچه ها در این پارک اجازه دویدن ندارند و در غیر این 

صورت از پارک اخراج خواهند شد.
پوشیدن لباس شــخصیت های كارتونی برای 

بزرگ ترها ممنوع
 پوشیدن لباس شخصیت داســتان های والت دیزنی 
فقط برای افراد زیر چهارده ســال مجاز اســت و افراد 

بزرگ تر از این سن، اجازه چنین كاری را ندارند.
نشستن روی صندلی تاشو ممنوع

 نشســتن روی این صندلی ها در پــارک دیزنی لند 
ممنوع است و دلیل آن را هیچ كس نمی داند.

ورود با خالکوبی ممنوع
پارک والت دیزنی به افرادی كــه خالکوبی و تتو های 
عجیب و غریب روی سر و صورت و اجزای قابل رویت 
بدنشان انجام داده باشــند، اجازه ورود نمی دهد؛ این 
هم از قوانین منحصر به فرد پارک دیزنی لند به شمار 

می رود.

پنج قانون عجیب پارک 
»دیزنی لند«

ساخت جوهر از آلودگی هوا 

قرص خورشیدی تصفیه آب 
ساخته شد

ساخت خودرویی بدون فرمان و ترمز

كودک

توصیه هایی برای كم كردن 
وابستگی كودک

بچه ها از نظر سرشت و ذات با هم متفاوت هستند. 
 بعضی از كودكان معاشــرتی تر و اجتماعی ترند و 
راحت تر با دیگــران ارتباط برقرار مــی كنند ولی 
 از طرف دیگر كودكــی را می بینیم كــه منزوی و 
گوشه گیر است و بیشتر تمایل دارد وقت خود را در 

كنار مادر سپری كند.
 عالوه بر مسئله سرشت و ذات، بسیاری از كودكان 
هســتند كه اضطــراب جدایــی از مــادر را دارند. 
 دســته دیگری از كودكان از اضطــراب اجتماعی

 رنج می برند.
 در هر صورت این دو دســته آخر كســانی هستند 
 كه به بیماری اضطراب مبتال هســتند و مداخالت 
روان پزشــکی به موقع می تواند برای آنها بســیار 
ســودمند باشــد. اگر كودک شــما منزوی و غیر 
اجتماعی اســت توصیه های زیر می تواند كمکتان 

كند:
۱-  در صورتی كه وابســتگی كودک به شما خیلی 
زیاد است، لحظه ای از شــما جدا نمی شود و اصرار 
دارد نزد شــما بخوابد و...، حتما به یك روان پزشك 

اطفال مراجعه كنید.
۲-  ترس و اضطــراب او را درک كنیــد و بپذیرید 
اضطراب او واقعی است و او را به دلیل جمع گریزی 
و ارتباط برقــرار نکردن با دیگران شــماتت نکنید. 
چنانچه به طور مستقیم روی رفتارهای ذیل تمركز 
كنید كه؛ »چرا به دیگران ســالم نمی كنی، چرا به 
من چســبیدی و منو ول نمی كنی، مثل بچه آدم 
ســالم كن و...«، اعتماد به نفس كودک را از او سلب 

می كنید و موجب تشدید این رفتارها می شوید.
۳-  او را با بچه های دیگر كه ارتباط بهتری در جمع 
دارند، مقایسه نکنید: »می بینی سارا چقدر قشنگ 

حرف می زنه، شعر می خونه و...«
 ۴-  زمانی كه كودک شما با بچه های دیگر دوست 
 می شــود و بازی می كند، در میهمانی ها از شــما 
 جدا می شــود و شــب را به تنهایی در اتاق خودش

 می خوابد، او را تشویق و از او تعریف كنید. تشویق 
 شما می تواند كالمی باشــد و هزینه ای برای شما 
نداشته باشــد: »آفرین، چقدر بلند سالم كردی یا 

دیشب سامان تنها روی تخت خودش خوابیده و...«
۵-  اگر كودک مرتب از شــما آویزان است و روی 
پاهای شما می نشیند، به او بگویید كه می تواند كنار 
شما بنشیند نه روی زانوهایتان و اگر این كار را بکند، 

زمان برگشتن از میهمانی او را به پارک می برید.
۶-  انتظار نداشــته باشــید كودک شــما به طور 
ناگهانی و یك شــبه تغییر كند. تالش های كوچك 

او را ببینید و قدر بنهید.

راز موفقیت مردان بزرگ و ســركامیابی آنها درگروی 
تربیت ها، فعالیت ها، كوشــش ها و اجرای برنامه های 

ویژه ای است كه به آنها  در زیر اشاره می شود.
بخش نخست: عوامل حقیقی كامیابی

- آشنایی به اوضاع زمانه
قبل از انجام هــركاری باید اوضاع زمــان و مقتضیات 
روزگار را به دقت بررسی كرد؛ ســپس مطابق شرایط 
زمان نقشــه ریخت زیرا با نادیده گرفتن این شــرط 

بسیاری از رنج ها و كارها به ثمر نمی رسد.
تمدن اســالمی، قدرت نمایی ارتش یکتاپرســتی و 
نبوغ پیشــروی آنها در علوم و صنایع و فنون نظامی و 
ســربازی، كوچك ترین تحولی در روم غربی به وجود 
نیاورد. آنها به قدری از تحــوالت جهان بی خبر بودند 
كه وقتی سربازان اسالم، قسطنطنیه را محاصره كرده 
بودند، دانشمندان آنها درباره یك مسئله خرافی بحث 
می كردند و آن اینکه؛ بر ســر یك سوزن چند فرشته 

می تواند جای بگیرد!
تاریــخ تکرار می شــود. همین ركود و خمــود درباره 
مســلمانان پس از آنکه به اوج ترقی رســیدند رخ داد. 
رهبران كشورهای شرق و باالخص ممالك اسالمی از 
تحوالت عمیق و ریشه داری كه در زندگی مردم باختر 

زمین رخ می داد، بــه كلی غافل بودنــد. آنها موقعی 
بیدار شــدند كه اروپا علوم و صنایع را تســخیر كرده 
بود. شکســت های پیاپی دولت عثمانی از ملل اروپا، 
دولت عثمانی را بیدار نکرد. ســران حکومت در حالت 
غفلت به سر می بردند. وقتی چشم آنها به هواپیماهای 
دشمن كه فضا را می شکافت افتاد، گروهی خیره خیره 
می نگریستند و گمان نمی كردند كه این كار، كار بشر 
باشد؛ بلکه تصور می نمودند كه این عملیات مربوط به 

فرشته ها و پریان است.
قــرن نــوزده میــالدی قــرن طالیــی صنایــع و 
 اختراعات بود، ولــی ایران عزیــز در آن دوران گرفتار 
خوردهــای  و  زد  و  داخلــی  هــای   كشــمکش 
ملوک الطوایفی بــود. زمامداران به قــدری در خواب 
خرگوشــی فرو رفته بودند كه از آن ســوی گیتی به 
كلی بی خبر بودند. در دوران فتحعلیشاه ، ناپلئون كه 
درصدد تسخیر هند بود و می خواست آن كشورزرخیز 
را از چنگال انگلیس بیرون بکشــد، نامه ای برای جلب 
قلوب دولت و ملت ایران به شــاه قاجار نوشت. در تمام 
دربار شاه، یك نفر پیدا نشد نامه ناپلئون را ترجمه كند 
و از دادن نامه به كنســولگری و اعضــای بیگانه روی 
مصالحی خــودداری كردند و نامه را به كنســولگری 

ایران در بغداد فرســتادند تا برخی از اعضای آن كه به 
زبان فرانسه آشنایی نداشتند، آن را ترجمه كنند.یك 
چنین ملت خواب آلودی نمی تواند استقالل سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی خود را حفظ كنــد و همواره باید 

وابسته به ملل بیگانه زندگی كند.
دســتگاه بزرگ پاپ پــس از یك حکومــت ظالمانه 
طوالنی درهم كوبیده شد زیرا او با تشکیل دادن دایره 
انگیزیسیون خواست قدرت جهانی خود را حفظ كند 

اما سخت در اشتباه بود.
او از تحوالت عمیق و اصیلی كه در دل توده های مردم 
به وجود آمده بود و هر لحظه می خواست افکار پوشالی 
پاپ ها را به صورت توده خاكســتر در آورد غافل بود و 

آنها را نادیده می گرفت.
 او تصور مــی كرد كــه زجر،كشــتن، جبــر و عنف 
می تواند جلوی این سیل را بگیرد، ولی این اندیشه از 
بی اطالعی وی به دگرگونی هــای روزگار بود و اگر در 
آخرین لحظات حیات خود، نقشــه نویی نمی ریخت و 
خود را با وضع زمان تطبیــق نمی نمود، اكنون از آیین 

مسیح در جهان اثری بای نمی ماند.
 )برگرفته از كتــاب رمز پیــروزی مردان بــزرگ اثر

 آیت ا... سبحانی(

رمز موفقیت مردان بزرگ )۲۵(    موفقیت

عکس نوشت

تاكنون دربــاره »دریای لوتــوس های قرمز« 
شنیده اید؟! این نامی اســت كه بر دریاچه ای 

مملو از گل های صورتی پررنگ گذاشته اند.
نیلوفرهای آبی)لوتوس( در ســپیده دم باز و 
به هنگام ظهر بسته می شــوند.برای تماشای 
این گل ها می توان یک قایق محلی كرایه كرد 
و از زیبایی شــان لذت فراوان برد.تعداد كمی 
 از جزیره های بســیار كوچــک روی دریاچه 
قرار دارند كه تعدادی مجسمه و معابد بودایی 

هم در آنها  وجود دارد.

نیلوفران آبی و زیبایی های 
یک دریاچه كم نظیر 
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امام علی )علیه السالم(: 
خداوند، هيچ كس را به چيزى چون مهلت دهى، نيازموده است.
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