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500 اتوبوس جدید به اتوبوسرانی 
اصفهان اضافه می شود

6

5 شهریور ماه برگزار می شود:

اجرای زنده ارکستر
ناصر چشم آذر  در اصفهان

ســلیم الجبوری رییس مجلس عراق روز گذشــته با حضور 
در محل وزارت امــور خارجه بــا محمدجــواد ظریف وزیر 
امور خارجه کشــورمان دیدار و در خصوص روابط دو جانبه 
و آخرین تحوالت منطقه ای و بین المللــی گفت وگو و تبادل 
نظر کرد. وزیر امور خارجه کشــورمان در ایــن دیدار، ضمن 
تمجید از ثبات سیاســی به وجود آمده در عــراق و نقش بارز 
همه رهبــران عراقی به ویژه رییــس پارلمان عــراق در این 
روند، اظهار داشــت: عراق در خط مقدم مبارزه با تروریســم 
و افراط گرایی اســت و ایران در هر شــرایطی در کنار دولت و 
ملت عراق خواهد بود. وی افزود: اطمینان داریم دولت و ملت 
عراق همان طور که تاکنون در مبارزه بــا افراط و ترور موفق 
بوده اند، مراحل نهایی مبارزه با تروریست ها در موصل را هم 
با موفقیت و بــا اتحاد و همدلی همه اقــوام، طوایف و مذاهب 
عراقی پشت سر خواهند گذاشت. وزیر امور خارجه کشورمان 
تاکید کرد: همگان باید مراقبت کنیم تــا اجانب که خواهان 
ایجاد فرقه گرایــی و تفرقه در منطقه و عراق هســتند موفق 
نشوند و الزم است همه مذاهب، فَِرق و طوایف عراقی مشترکا 
علیه ترور و ارهاب بایستند. ظریف ادامه داد: ما خوشحالیم که 
همه رهبران عراقی در این زمینه احســاس مسئولیت کرده و 
اشــتراک نظر دارند که در این میان نقش مرجعیت در عراق 
در دعوت همه آحاد مردم به وحدت قابل ســتایش است.  وی 
با اشــاره به نقش مهم عراق در منطقه اظهار داشت: معتقدیم 
همکاری ها در منطقه باید با حضور و مشارکت همه کشورها 
باشــد و ایران به دنبال درگیری و رقابت ناســالم در منطقه 
نیست و بحران آفرینی و ایجاد تنش توســط برخی کشورها 
را به ضرر منافع همه ملت های منطقه می داند. رییس دستگاه 
دیپلماسی کشورمان خاطرنشــان کرد: باید اطمینان حاصل 
کنیم که هیچ کس در زمین کســانی که خیر و صالح منطقه 
را نمی خواهند بــازی نکند و همواره ثبــات، آرامش و حفظ 

تمامیت ارضی کشورهای منطقه اولویت همگان باشد. 

ظریف:

در هر شرایطی در کنار ملت و 
دولت عراق هستیم 12

کاهش تولید زباله در بین مردم ؛

اصفهان با مشکل کم آبی مواجه نیستاصفهان ؛ عروس شهرهای ایران
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مراســم اســتقبال از ســهراب مرادی، ملی پوش 
اصفهانی کــه در دســته 94کیلوگرم مســابقات 
وزنه برداری المپیک ریو توانست بر سکوی قهرمانی 
بایســتد و اولین مدال آور تاریخ ورزش اصفهان در 
المپیک لقب گیرد، صبح دوشنبه با حضور استاندار، 

شــهردار و فرمانــدار اصفهان، مدیــرکل ورزش و 
جوانان استان و جمعی از مسئوالن استان اصفهان، 
برگزار می شــود. بنا بر پیشــنهاد اداره کل ورزش و 
جوانان اســتان اصفهان، مسیر اســتقبال از اداره 

ورزش و جوانان شهرستان واقع در...

با حضور مسئوالن اصفهانی؛
 مراسم استقبال از سهراب مرادی

فردا صبح  برگزار می شود

خبر آخر

خانم نیره پیروزبخت رییس ســازمان ملي استاندارد کشــور به همراه گروهي 
از معاونان و مدیران این ســازمان با حضــور در فوالدمبارکه ضمــن بازدید از 
 خطوط تولید این شرکت با مدیرعامل و مدیران این بنگاه صنعتي به گفت وگو 

پرداختند.
به گزارش خبرنگار فوالد، در ابتداي این نشست دکتر بهرام سبحاني مدیرعامل 
شرکت فوالدمبارکه در بخش نخست سخنان خود با تشریح شرایط فوالدمبارکه 
در ایران و جهان گفت: شــرکت فوالدمبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
فوالد خاورمیانه توانسته نقش بسزایي در اشتغال و درآمدزایي کشور ایفا نماید 
 تا جایي که بالغ بر 350هزار شــغل به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم ایجاد 

کرده است. 
فوالدمبارکه بزرگ تریــن تولید کننده آهن اســفنجي در جهان با بیش از 11 
میلیون تن در سال است و ارزش فعلي گروه فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین 

شرکت بورسي معادل200/000 میلیارد ریال مي باشد.
هلدینگ فوالدمبارکه در جاي جاي ایران پهناور داراي شرکت هاي زیرمجموعه 

متعددي است که توانسته »فوالدمبارکه به وسعت ایران« را متجلي سازد.
سبحاني با اشاره به برنامه و عملکرد 4 ماهه اول سال 1395 فوالد مبارکه، سبا و 
هرمزگان افزود: از ابتداي امسال تاکنون در اکثر نواحي تولیدي شرکت با سعي 
و تالش همه کارکنان توانسته ایم به اهداف برنامه ریزي شده دست پیداکنیم 
و مطابق برنامه درصــد تحقق اهداف را باال ببریم و تحقــق برنامه تولید4 ماهه 
اول ســال 95 را به 104 درصد برســانیم و در مواقعي هم که با کاهش تحقق 
 اهداف مواجه بودیم به دلیل کاهش ســفارش هایي بوده کــه به فوالدمبارکه

 داده شده است. وي در ادامه با مقایسه واردات محصوالت فوالدي تخت گفت: 
سال 94 بدترین سالي بود که صنعت فوالد تجربه کرد. 

این گزارش حاکي است با اتمام این نشست، رییس ســازمان ملي استاندارد و 
هیئت همراه، از خطوط تولید شرکت فوالدمبارکه بازدید نمودند و از نزدیک با 
توانمندي هاي بزرگ ترین فوالدساز خاورمیانه آشنا شدند.سفر دو روزه رییس 
و معاونان سازمان ملي استاندارد در راستاي نهادینه سازي موضوع استاندارد در 

کشور به استان اصفهان صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار فوالد، چن درانگ ) Chen Derong (  قائم مقام مدیرعامل 
شرکت بائو اســتیل، پنجمین فوالدســاز بزرگ دنیا، در دیدار با مدیرعامل و 
معاونان شــرکت فوالدمبارکه و بازدید از خطوط تولید این شــرکت گفت: بائو 
استیل یکي از بزرگ ترین شــرکت هاي فوالدسازي چین است که ما به عنوان 
نماینده این شرکت به فوالدمبارکه آمدیم تا از نزدیک با بزرگ ترین فوالدساز 
ایران نیزآشنا شویم. با صحبت هایي که با مدیران شرکت فوالدمبارکه شد برآن 
هستیم تا فرصت هاي همکاري بین بائواســتیل و این شرکت را بیشتر بررسي 
کنیم، چراکه با حضور در فوالدمبارکه به این نتیجه رســیدیم که فوالدمبارکه 
 به عنــوان یک فوالدســاز از تجهیــزات و تکنولوژي پیشــرفته اي اســتفاده 

مي کند.
وي در تشــریح دیدگاه خود قبل و بعد از بازدید فوالدمبارکــه گفت: صادقانه 
بخواهم بگویم، قبل از بازدید، اطالعات دقیقی از صنعت فوالد ایران نداشتیم اما 
مي دانستیم که صنعت ایران در دهه هاي اخیر رشد خیلي زیادي داشته است 
 و به خاطر همین، از این فرصت خیلي مناسب اســتفاده کردیم تا با حضور در

 شرکت هاي فوالدساز ایران شرایط  ســرمایه گذاري و همکاري شرکت هاي 
چیني و ایراني را بررسي کنیم.

وي با اشــاره به آینده نگري در صنعت فوالد و وضعیــت فوالدمبارکه در آینده 
گفت: باید بگویم که فوالدمبارکه بزرگ ترین شــرکت فوالدسازي ایران است 
و ســهم بزرگي از فوالد ایران را در دســت دارد، همان طور از نظر تکنولوژیکي 
بسیار پیشرفته است و آنچه که ما در این بازدید متوجه شدیم این بود که صنایع 
فوالدسازي ایران و چین مشترکات بسیاري دارند و از همین رو فکر مي کنم که 

آینده درخشاني در انتظار فوالدمبارکه است.
بنابراین گزارش و به نقل از روابط عمومي ســازمان توســعه و نوسازي معادن 
 و صنایع معدنــي ایران )ایمیــدرو(،  مدیران بائواســتیل در دیــدار با رییس 
هیئت عامل ایمیدرو، خواهان همکاري با ایران در صنعت فوالد و بخش اکتشاف 
معادن شدند و تصریح کردند: با توجه به امکاناتي که بائو استیل در بخش فوالد، 
معادن، اســکله، حوزه مالي و آي تي دارد، مي توان همکاري هاي وسیعي بین 

ایران و چین ایجادکرد و آن را توسعه داد.

رییس سازمان ملي استاندارد کشور در بازدید از فوالدمبارکه گفت:

فوالد مبارکه نقش بسزایی در اشتغال و 
درآمدزایی کشور دارد

قائم مقام مدیرعامل بائو استیل چین در دیدار با مدیرعامل 
فوالدمبارکه گفت:

شرکت فوالدمبارکه اصفهان از نظر فناوري 
بسیار پیشرفته است

جناب آقای عبدالمحمد اکبری، مدیرمسئول محترم روزنامه اصفهان امروز

جناب آقای امیر اکبری، سردبیر محترم روزنامه اصفهان امروز

در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشســتن صبری عظیم می خواهد ، برای شما و خانواده 
محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم .

مدیریت روزنامه زاینده رود
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جایگزین »حدادی فر«  در ذوب آهن 
چه زمانی مشخص می شود؟
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معاون نخســت وزیر ترکیه اذعان کرد، منبع دردهای امروز ترکیه 
سیاســت آنکارا در قبال سوریه اســت. نومان کورتولموش، معاون 
نخســت وزیر ترکیه در جمــع خبرنگاران، رییــس دفاتر تحریریه 
و جمعی از شــخصیت های آکادمیک گفت: هیچ کشوری از جمله 
 ترکیه نمی تواند یک راهکار سیاسی »درســت« برای دستیابی به
 راه حل در سوریه ارائه کند و من این مسئله را سال هاست می گویم.

این مســئول ترکیه ای ادامــه داد: ای کاش پیش از این توانســته 
 بودیم افق های درستی برای صلح ترســیم کنیم. ان شاءا... به زودی
  راه حلی حاصل می شــود که مردم ســوریه بتواننــد آن را به جای

  راه حل هایی کــه از خارج این کشــور اعمال می شــود، بپذیرند. 
در حال حاضر، عملیاتی در این راســتا در حال انجام است و در این 

مرحله روابط با روسیه اهمیت دارد.
کورتولموش در ادامه در پاســخ به ســوالی درباره حمایت روسیه 
از بشار اســد، رییس جمهور سوریه با اشــاره به اظهارات والدیمیر 
پوتین، رییــس جمهور روســیه در دیدار اخیرش بــا رجب طیب 
اردوغان، رییس جمهور ترکیه در اســتانبول گفت: پوتین در پاسخ 
به سوال ما گفت: »حامی اسد نیست.« من فکر نمی کنم که روسیه 
سیاست هایش را تنها به یک شخص محدود و مرتبط کند و معتقدم 
وقت آن رسیده که جنگ نیابتی در سوریه به پایان برسد. ما به زودی 

راه حلی پیدا خواهیم کرد.

کمیســاریای عالی امور پناهندگان ســازمان ملل و سازمان جهانی 
مهاجرت، تعداد آوارگان یمن را بیش از سه میلیون تن اعالم کردند. 
معاون نماینده کمیســاریای عالی پناهندگان در یمن در بیانیه ای 
اعالم کرد، بحران کنونی یمن بســیاری از مــردم را مجبور به ترک 
خانه هایشــان کرده است و در حال حاضر ســه میلیون و ۱۵۴ هزار 
و ۵۷۲ تن در این کشــور به دلیل درگیری ها آواره شــده و به دنبال 

تامین نیازهای اساسی خود هستند.
کمیســاریای عالی امور پناهندگان ســازمان ملل و سازمان جهانی 
مهاجرت تصریــح کردند که کــوچ اجباری در سراســر یمن رو به 
افزایش اســت، به طوری کــه تعداد مهاجــران اجبــاری به علت 
درگیری ها به بیش از ســه میلیــون و ۱۵۴ هزار تن رســیده و این 
رقم حدودا شــامل دو میلیون و ۲۰۵ هــزار و ۱۰۲ مهاجر داخلی 
می شــود، در حالی که ۹۴۹ هزار و ۴۷۰ تن در تالش برای بازگشت 
به کشورشــان هســتند.در این بیانیه آمده اســت که بــا افزایش 
درگیری ها و اوضاع بحرانی انســانی، تعداد مهاجــران اجباری هم 
رو به افزایش اســت.همچنین میزان کوچ داخلی در سراسر یمن رو 
به افزایش اســت به طوری که از آوریل هفت درصد رشــد داشته؛ 
یعنی حدود ۱۵۲ هزار و ۹ تن شــده است. ایتا ســخویتی، معاون 
نماینده کمیساریای عالی پناهندگان ســازمان ملل در یمن گفت: 
بحران کنونی مردم را مجبور به کوچ و ترک منازلشــان می کند در 
 حالی که بیش از سه میلیون تن در شــرایط ناثبات و در حال کوچ و 
زیر خطر هســتند. در این گزارش آمده اســت که اکثر آوارگان در 
تالش برای بازگشــت به خانه هایشان هســتند به طوری که میزان 
 آن بــه ۲۴ درصد رســیده و آن حدود ۱۸۴ هزار و ۴۹۱ تن اســت. 
 به موجب این گزارش، تالش ها برای بازگشــت بــه منزل همچنان

 به رغم هشدارها وجود دارد.
 لوران دیبوک، نماینده ســازمان جهانی مهاجــرت در یمن گفت: 
آوارگانی که به کشــور بازگشــته اند تا زمانی کــه نتوانند به امنیت 
دائمی دست یابند و همچنان نیازهای اولیه شــان تامین نشود باید 
در چارچوب آوارگان دائمی قرار گیرند. این گزارش نیازهای اساسی 
و ضروری آوارگان از جمله نیازهای غذایی و نیاز به آب آشــامیدنی 
را پررنگ تر نشان داده است. براســاس این گزارش، ادامه مهاجرت 
برای مدتــی طوالنی، تاثیر منفــی بر جوامع محلــی می گذارد که 
میزبان آوارگان هستند و اعمال فشــاری برای منابع اندک آنهاست. 
۶۲ درصد آوارگان از خدمات و کمک های اقوام و خویشاوندانشــان 

برخوردار هستند.

 دونالد ترامپ نامــزد جنجالی حزب جمهوری خــواه در انتخابات 
ریاست جمهوری نوامبر، در ســخنانی در راهپیمایی انتخاباتی در 
میشــیگان قول داد که اگر به عنوان رییس جمهور انتخاب شــود، 
دولت فــدرال را پاک تر، صادق تر و قابل اعتمادتر از گذشــته کند. 
اظهارات ترامپ در شرایطی است که نظرســنجی های انجام شده 
نشــان می دهد که وی اختالف دو رقمی با هیالری کلینتون نامزد 

دموکرات ها دارد و همچنان از کلینتون عقب تر است.
البته نظرسنجی جدید موسسه »پیو« حاکی است که این اختالف 
 کاهش پیدا کرده و میزان حمایت از ترامپ بــه 3۷ درصد در برابر

 ۴۱ درصد کلینتون رســیده اســت. ترامپ گفت: دولــت آمریکا 
مسئولیت پذیرتر، پاک تر و صادق تر خواهد شد.

 فساد و ناکارآمدی دولت آمریکا و سیستم سیاسی و ناتوانی آنها در 
دفاع کافی از منافع و نیازهای مردم آمریکا، این مســئله را ضروری 
می کند تا یک رهبری جدید در واشــنگتن به قدرت برســد. وی 
افزود: من مامور تغییر هســتم. در آینده جدید آمریکا، میلیون ها 
کارگر به سر کار باز خواهند گشت و اگر من انتخاب نشوم این اتفاق 

نخواهد افتاد.

آنکارا به سیاست های اشتباه خود 
در سوریه اعتراف کرد

رهبر انقالب در پوششی متفاوت

 هشدار سازمان ملل 
درباره بحران آوارگان یمن

 وعده های جدید ترامپ 
برای پیروزی در انتخابات 

پیشنهاد سردبیر: 
حمایت آل سعود از تروریست ها برای ایجاد ناامنی در ایران

ســردار حســین دهقان وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح با اشــاره به حضور هواپیماهای جنگنده روسی در 
همدان و اســتفاده روس ها از امکانات ایــن پایگاه هوایی 
گفت: آنچه که امــروز در پذیرش هواپیماهای روســی در 
همدان انجام می شــود در راســتای همکاری های متقابل 
ایران و روسیه، جهت هدف قرار دادن تجهیزات و تجمعات 
در جریان های تروریســتی اســت و این موضوع نیز بنا بر 
درخواســت ســوریه انجام می شــود. ســردار دهقان در 
 پاســخ به پرسشــی مبنی بر اینکه آیا امکان گسترش این 
همکاری ها به پایگاه هــای نظامی دیگر وجود دارد یا خیر، 
عنوان کرد: ایــران به هیچ عنوان پایــگاه هوایی در اختیار 
روس ها قرار نداده است و فعال استفاده از پایگاه های دیگر 
در برنامه نیست؛ اما اگر شرایط عملیاتی اقتضا کند، بررسی 
و تصمیم گیری های الزم انجام خواهد شــد. وزیر دفاع در 
ادامه در پاسخ به پرسشــی دیگر مبنی بر اینکه آیا روسیه 
صرفا جهت ســوخت گیری هواپیماهای جنگــی خود از 
فرودگاه همدان استفاده می کند؟ خاطر نشان کرد: ممکن 
است براساس نیاز، برخی از تعمیرات جزیی و حتی تسلیح 
 هواپیماها نیز انجام شود.این هواپیماها از فرودگاه همدان 
نشســت و برخاســت می کنند، اما به این معنی که پایگاه 

هوایی داشته باشند مستقر نیستند.

 مســئول نمایندگــی ولی فقیه در ســازمان بســیج گفت: 
آل سعود، رژیم صهیونیستی و برخی از کشــورهای اروپایی، 
از تروریســت ها برای ایجاد ناامنی در ایران حمایت می کنند. 
حجت االســالم محمد تویسرکانی با اشــاره به تحرکات اخیر 
تروریستی در غرب کشــور، اظهار داشــت: موضوع عملیات 
تروریســتی در داخل کشــور ما موضوع جدیدی نیست. بعد 
از انقالب اســالمی یکی از نقشه های دشــمنان برای تضعیف 
نظام، بحــث ناامن کردن مناطق حســاس و مرزهــا بود. وی 
افزود: از ابتدای انقالب گروه های مختلف دســت به عملیات 
تروریســتی در ایران می زدنــد، ملت بزرگ ایران، شــهدای 
زیادی تقدیم اسالم کرده است. تویســرکانی ادامه داد: امروز 
جمهوری اســالمی ایران یکی از امن ترین کشورها در سطح 
منطقه و جهان محسوب می شــود. این به معنای این نیست 
که تروریســت ها از انجــام عملیات های کور خــود منصرف 
 شــده اند، اما ســربازان گمنام امــام زمان )عــج( و نیروهای 
اطالعاتیـ  امنیتی آنقدر اشــراف اطالعاتی در کنترل، مهار و 
سرکوب این جریانات دارند که توطئه تروریست ها بی نتیجه 
می مانــد. وی افزود: آل ســعود، رژیم های مرتجــع منطقه، 
رژیم صهیونیســتی و برخی از کشــورهای اروپایــی به ویژه 
انگلیسی های خبیث و آمریکای جنایتکار از تروریست ها برای 

ایجاد ناامنی در ایران پشتیبانی می کنند.

وزیر دفاع:

پایگاه هوایی در اختیار 
روس ها قرار ندادیم

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج:

حمایت آل سعود از تروریست ها 
برای ایجاد ناامنی در ایران

امنیت ملینیروهای مسلح پارلمان
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس؛

عدم ارائه طرح جدید براي 
بررسي قراردادهاي نفتي

یک عضو فراکسیون والیت:

توهین از جانب هر کس، در هر 
لباسی باشد قابل دفاع نیست

 نایب رییس کمیســیون انرژي مجلس شوراي اسالمي با 
بیان اینکه قرار نیست طرحي درباره بررسي قراردادهاي 
نفتي در مجلس ارائه شود، گفت: هیئت تطبیق مصوبات 
دولت با قوانین زیرمجموعه مجلس اســت؛ بنابراین نظر 
این هیئت براي نمایندگان فصل الخطاب اســت. حسین 
امیري خامکانــي درباره قراردادهــاي جدید نفتي اظهار 
داشــت: مجلس و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین 
در مجلس شــیوه نامه قراردادهاي نفتي را بررسي خواهد 
کرد و هیــچ ورودي به بحث جزییــات قراردادها نخواهد 
داشــت. وي ادامه داد: قانون مصوب مجلس هشتم حکم 
کرده اســت یکي از وظایــف وزارت نفــت تدوین الگوي 
جدیدي از قراردادها براي جذب ســرمایه گذاري داخلي 
و خارجي اســت. نماینده مردم زرنــد در مجلس یادآور 
شــد: در ماده ۷ قانــون وظایف و اختیــارات وزرات نفت 
ذکر شــده که دولت موظف اســت که نحوه یا شیوه نامه 
 این قراردادها را به تصویب برســاند. وی گفت: دولت این 
شیوه نامه را به تصویب رساند ولي عده اي انتقاد داشتند 
که رییس جمهوري و معــاون اول صحبت منتقدان را در 

جلسات مختلف شنیدند. 

عضو فراکسیون والیت مجلس گفت: اگر با توهین کنندگان 
و افترا زنندگان در انتخابات مجلس دهم برخورد شــده بود 
امروز شاهد توهین به رییس جمهور نبودیم. حجت االسالم 
علیرضا ســلیمی ادامــه داد: بداخالقی و توهیــن از جانب 
هر کس، در هر لباســی باشــد قابل دفاع نیســت. نماینده 
مردم محالت در مجلس تاکید کرد: دادســتان کل کشــور 
باید بــه بداخالقی های انتخابــات ورود کنــد و نگوید دیر 
شــده و انتخابات تمام شــد، مســیر تخریب و توهین تمام 
نشده اســت. وی خواســتار اجرای قانون مجازات متخلفان 
انتخابات شــد و تاکید کرد: تا وقتی که کاندیداها، هواداران 
و تخریب کنندگان اراده جدی در مسئوالن قضایی و اجرایی 
برای برخورد نبینند، تخریب و توهیــن ادامه می یابد. عضو 
فراکسیون والیت مجلس بر احترام مقامات نظام در هر رده 
سازمانی تاکید کرد و افزود: هر کس جزو مقامات است باید 
احترامش حفظ شود و توهین و تخریب در شأن نظام  نیست. 
این ســخن به معنای بســتن دهان منتقدان نیست. امروز 
توهین و انتقاد باید روشن شود. متاسفانه برخی به اسم انتقاد 
هر ناروایی را بر زبان جاری می کنند کما اینکه گاه به اســم 

توهین زبان منتقدان را می بندند.

دیدگاه

عکس روزیادداشت

بین الملل

اگر پیرو آن امام همام هستیم و اگر از اهل دین صاحب رسالت 
و مذهب خاتم وصایتیم باید به جاي توقع شنیدن مطلوب خود 
به دنبال حق باشــیم ، هر چه هســت .اگر به داوري کتاب خدا 

معتقدیم باید تسلیم پاسخ استخاره باشیم ، چه خوب و چه بد !
 ***

 روز گذشــته، خبرگزاری ها و مطبوعات بازهم پرشــده بود از
 نقل قول ها و واکنش ها به ماجرای اعتراض آیت ا... علم الهدی 
امام جمعه این شهر نسبت به برگزاری کنسرت در شهرمقدس 
مشــهد. طبیعی اســت که وقتی پیشــوند »مقدس« به یک 
 شــهر الصاق می شــود، حساســیت ها هم درباره آن شهر باال
  می گیرد. »چالش کنسرت در مشهد« موضوع تازه ای نیست.

 سال هاست برســر اینکه آیا برگزاری کنســرت موسیقی در 
شــهری که حرم امام رضا)ع( در آن قرار دارد، درســت است یا 
نه، بحث و جدل وجــود دارد. آیــت ا... علم الهــدی از همان 
 ابتدا، سفت و ســخت با برگزاری کنســرت مخالف بوده است.
  امــام جمعه مشــهد اعتقــاد دارد تمــام این شــهر، »حریم

 امام رضا)ع(« اســت و معنا ندارد در حریم امام رضا)ع(، بساط 
آنچه که به زعم وی ، »ولنگاری« به شــمار می رود، برپا شود. 
این عقیده آیت ا... ،مخالفانی دارد. از جمله وزیر ارشــاد و علی 

مطهری که بیشــترین نقد و اعتراض نســبت بــه مخالفت با 
برگزاری کنسرت در مشهد را در روزهای اخیر داشته اند. وزیر 
ارشاد ابتدا از در موضع گیری وارد شد و اعالم کرد که به نظر امام 
جمعه مشهد احترام می گذارد، اما با مسئوالن قوه قضاییه برای 
حل این مشکل رایزنی خواهد کرد. دادستان مشهد هم پس از 
این اظهارنظر جنتی وارد ماجرا شد و از دستگاه قضا خواست تا 

با وزیر ارشاد برخورد کنند! 
امام جمعه مشــهد در ادامه باز هم بخش مهمی از خطبه های 
نمازجمعه حرم را به موضوع »کنســرت« هــا اختصاص داد. 
در فاز تازه ای از این داســتان، آیت ا... علم الهــدی با بیان این 
جمله که »کنار گنبد امام رضا)ع( نمی شــود کنســرت برگزار 
کرد« حجت را بر همه تمام کــرد و گفت : » این خالف حیثیت 
و هویت این شهر است، تو کنسرت می خواهی، مشهدی نباش، 
برو یک شهر دیگر زندگی کن، اگر یک آدمی می خواهد در یک 
شهری زندگی کند، در عملیات فرهنگی اش آزاد باشد، در تفریح 
و خوش گذرانی اش آزاد باشــد، چرا یک شهر زیارتی را انتخاب 
کرده؟ این شهر را انتخاب کرده که زوار این شهر را بچاپد. خب 
برو جای دیگر زندگی کن، چرا اینجا دادوفریاد راه می اندازی و 

چانه زنی می کنی؟...« 

درنهایت هــم وزیر ارشــاد که اعالم کــرده بود کوتــاه نمی 
 آید، تسلیم شــد و گفت که » دیگر در مشــهد کنسرت برگزار

 نمی شود.« حاال نوبت »علی مطهری« بود که وارد میدان شود. 
نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از عقب نشــینی وزیر 
ارشاد در این ماجرا، گفت که »چیزی به نام حریم امام رضا )ع(

وجود ندارد و مشهد جزیره جدا از سایر شهرها نیست.« همین 
جمالت عجیــب و غریب کافی بود تا صفحــات دنیای مجازی 
پرشــود از تصاویر مربوط به خانه پدری مطهری در »فریمان«؛ 
تصاویری که نشــان می داد دور این خانه حصارکشــی شده تا 
حریم آن مشخص باشد . کنار این تصویر هم یک سوال خطاب 
به علی مطهری مطرح شده بود : » خانه پدری شما حریم دارد، 

حرم امام رضا)ع(  حریم ندارد؟«
 ***

روز گذشــته اما واکنش ها به ایــن موضوع ادامــه پیدا کرد. 
روزنامه جمهوری اســالمی در یادداشتی نوشــت: »چرا باید 
چنین دور مشــهد را خط قرمز کشــید و چنیــن مردمان را 
نامناسب دید و بر شــأن آدمیت آنها قلم گرفت و راه آنان را نه 
به حرم که به مشــهد هم ســد کرد حال آنکه در هیچ کجای 
 خود حرم هــم حتی ننوشــته اند گنهکار نیایــد . اصال گیریم

 انگشــت شــمار آدم هایی هم پی عیش  به این سرای در آیند، 
آیا باید بیدارشــان کرد و راهشــان نمود و یا به تازیانه رد وطرد 
نواخت؟ اگر امام رضا را زنده و حاضــر تصور کنیم – که چنین 
است و باور داریم- آیا خود امام با مردمان، حتی گنهکار ترینشان 
چنین با در بسته برخورد می کردند؟ اگر اندکی در باره سلوک 
رضوی مطالعه کنیم جواب، غیر این خواهد بود که امام تکلیف 
هدایت عام دارد و دست همه را می گیرد؛ اما برخی از محترمین 
صاحب تریبون، چنان ســخن می گویند که انگار می خواهند 
دست پنجه شده بر پنجره فوالد را باز کنند که مبادا فالن باشد. 
کاش برای شهر امام رضا)ع(، هندسه رفتار رضوی تعریف کنیم 

و خرد و کالن، مردم و مسئوالن همه بدان پایبند شویم.«
از ســوی دیگر ســخنان روز جمعه امام جمعه شهر مشهد در 

خطبه های نماز این شهر هم مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. 
آیت ا... اســدا... ایمانی، نماینــده ولی فقیه در اســتان فارس و 
امام جمعه شــیراز، با اشاره به ســخنان اخیر وزیر ارشاد درباره 
برگزار نکردن کنسرت در مشهد گفت: »اگر برگزاری کنسرت 
حالل و بی ضرر است چرا خدمت امام رضا)ع( برگزار نمی کنید؟ 
اگر حرام اســت و ضرر دارد برای مسلمانان درجاهای دیگر هم 

حرام است و رعایت آنها را داشته باشید.«
 ***

و باز برگردیم به بند ابتدایی مطلب و نوشــته حجت االســالم 
والمسلمین زائری ؛ چه خوب اســت که گاهی میان تمامی این 
دعواها و اختالفات، یادمان نرود ؛ برجســته ترین جلوه حضور 
قدسي ثامن الحجج علیه السالم در ایران و اقامت بابرکت ایشان 
در طوس، ایجاد فضاي علمي و فکري در راستاي تبیین معارف 
و تشریح حقایق دیني و ارائه تجربه اي متین و استوار از شنیدن 
و گفتن و خواندن و نوشتن بود .به نظر می رسد این روزها کمتر 
کسی شوقی برای شنیدن و گفتن و خواندن و نوشتن دارد. همه 

به دنبال اثبات حقانیت خود و حرف هایشان هستند. 

محمدرضــا زائری در خبرآنالین نوشــت: برجســته ترین جلوه حضور قدســي سما مطیعی
 ثامن الحجج علیه السالم در ایران و اقامت بابرکت ایشان در طوس ایجاد فضاي علمي 
و فکري در راستاي تبیین معارف و تشــریح حقایق دیني و ارائه تجربه اي متین و استوار از شنیدن و 

گفتن و خواندن و نوشتن بود .

اگر برگزاری 
کنسرت حالل و 

بی ضرر است چرا 
خدمت امام رضا)ع( 

برگزار نمی کنید؟ 
اگر حرام است و 
ضرر دارد برای 

مسلمانان درجاهای 
دیگر هم حرام است 

و رعایت آنها را 
داشته باشید

ویژه

ســید حســن نصرا... در مصاحبه با شــبکه المنار 
گفت: پیامدهــای جنــگ ژوئیــه )33 روزه( برای 

صهیونیست ها بسیار بزرگ بود.
  دبیــرکل جنبــش حــزب ا... تاکیــد کــرد که از 
مهم ترین اعترافات صهیونیســت ها این اســت که 
اگر ما بخواهیم حزب ا... را شکســت دهیم، این کار 
از طریق جنگ و رویارویی مســتقیم ممکن نخواهد 
شــد و جنگ با ایران هم فایده ای ندارد. از همین رو، 
آنها درصــدد خارج کردن ســوریه از محور مقاومت 

برآمدند.
سید حسن نصر ا... در مورد نقش سوریه در حمایت 
از فلســطین و مقاومت اظهار داشــت که این کشور 
تنها پلی از ایــران برای مقاومت نبــود، هرگز آرمان 
فلســطین را فراموش نکرد و گزینه مقاومت در برابر 
دشــمن را انتخاب کرد و موشــک هایی که مقاومت 
لبنان در جنگ 33 اســتفاده کرد، در کارخانه های 
نظامی ســوریه ساخته شــده و به دســت مقاومت 

رسیده بود.
دبیرکل حــزب ا... لبنــان تاکید کرد کــه آنچه در 
 ســوریه امــروز رخ می دهــد، در انتقــام از جنگ 
 33 روزه صــورت می گیرد و ادامه آن جنگ اســت؛ 
چرا کــه در این جنــگ، می خواســتند مقاومت در 
سوریه، لبنان و فلسطین از بین برود و در نتیجه ایران 
منزوی شــود و این همان طرح خاورمیانه جدیدی 
اســت که کاندولیزا رایس وزیر خارجه اسبق آمریکا 

از آن سخن گفته بود.
 ســید حســن نصــر ا... در واکنــش بــه نقــش 
ترکیه در بحران ســوریه نیز تاکید کــرد  که جنگ 
سوریه جنگ بسیار بزرگی است و نیازمند این است 
که برخی کشــورها در این باره تجدیــد نظر کنند و 
اگر ترکیه مرزهای خود را روی تروریســت ها ببندد، 
 حــزب ا... پیروزی  گســترده ای را به دســت خواهد 

آورد.
 ســید حســن نصرا... با یاد آوری پیــش بینی پنج 
ســال قبل خود اظهــار داشــت، کــه در آن زمان 
گفته بود کــه گروه های بســیاری ماننــد القاعده 
و غیــره برای جنــگ علیــه مقاومــت وارد صحنه 
خواهند شــد و این گروه هــا و جنگجویانشــان را 
پس از آنکه مأموریتشــان پایان یابــد نابود خواهند 
 کرد. ســید حســن نصرا...تاکید کرد کــه این طرح 

بندر بن سلطان بود.

سید حسن نصرا...: 

 اتفاقات امروزسوریه
 به انتقام جنگ ۳۳ روزه است

آقای روحانــی از روزی که بر ســرکار 
آمده انــد کابینــه ای را برگزیده انــد 
 کــه در آن کمتــر نشــانی از نیروهای 
اصالح طلب وجــود دارد، اما با این حال 
جریان اصالحــات هیچــگاه انتقاد یا 
اعتراضی به این وضعیت نداشته است؛ 
چرا که آقای روحانی تیمی را برای خود 
برگزیده است که بتواند کارهایش را جلو 
ببرد و خوشــبختانه توانســته است در 
زمینه سیاســت خارجی و معضل تورم 
نیز گام هایی خوب و اثر گذاری را بردارد. 

حادثه منــا در شــرایطی اتفــاق افتاد 
که روابط ایــران و عربســتان در فضای 
مثبتی قرار نداشــت. علت این شــرایط، 
اقدامات عربســتان در ســطح منطقه و 
مواضع آن علیه جمهوری اســالمی بوده 
اســت. تا جایی که مجلس اطــالع دارد، 
وزارت خارجــه دنبال موضوع اســت و 
پیگیری های حقوقی و سیاســی خود را 
 در دست انجام دارند و در جهت منویات 
مقام معظم رهبری و حقوق خانواده های 

قربانیان تالش می کنند.

قاسم مهرزاد صدقیانی- عضو مجمع 
نیروهای خط امام)ره(:

علیرضا رحیمی -عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

مهم ترین مؤلفه قدرت در کشور ما مردم 
متدین هســتند. در حالی کــه در برخی 
کشورها ارتباطات سیاسی، قدرت نظامی 
یا اقتصــادی، مهم تریــن مؤلفه قدرت 
به شمار می آید. این نگاه به مردم به عنوان 
کســانی که انقالب کردند و آن را حفظ 
خواهند کرد، یکی از شاخصه های مکتب 
امام است. پیوند میان سیاست و معنویت 
یکی دیگــر از آنهاســت. جنایاتی که در 
سال های اخیر بر  بشریت تحمیل شده،  

به دلیل جدایی سیاست از معنویت است.

حجت االسالم رییسی- تولیت 
آستان قدس رضوی: 

کانال تلگرامی پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم رهبری، تصویری 
ویژه از رهبر انقالب در دوران ریاست جمهوری  را منتشر کرده است.

به بهانه تازه ترین واکنش ها به ماجرای برگزاری کنسرت در مشهد؛

حرمت حریم
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بازار

پارلمانيادداشت

فوالدگر:

انعقاد قرارداد با برند چینی پژو 
نقض غرض است

قیمت انواع
مولتی مديا پلیر در بازار

قیمت طال و سکه
در بازار

پیشنهاد سردبیر: 
انعقاد قرارداد با برند چینی پژو، نقض غرض است

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس، با بیــان اینکه انعقاد 
قرارداد با برند چینی پژو نقض غرض اســت، گفت: کمیســیون 
صنایع، صحت و ســقم اســتفاده از قطعات چینی را  در قرارداد 

جدید با پژو بررسی می کند.
حمیدرضا فوالدگر در خصــوص وجود ابهام و شــائبه در مورد 
اســتفاده و قرارداد با برند چینی پژو، اظهار داشت: انعقاد قرارداد 
 با برنــد چینی پژو نقض غرض اســت و ســرمایه گــذاری ها و 
مشــارکت های خارجی زمانی مناســب و مفید و در راســتای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی  و برنامه ششــم است، که منافع 
ملی در این قراردادها و سرمایه گذاری ها دیده شده باشد و منابع 
جدیدی به کشــور اضافه کند.نماینده مردم اصفهان در مجلس 
با بیان اینکه قرارداد با پژو و اســتفاده از قطعات چینی محلی از 
 اعراب ندارد، افزود: زمانی قرارداد با پژو ســودمند خواهد بود که 
شرکت های قطعه سازی و شرکت هایی که زیر ظرفیت فعالیت 
می کنند، فعال شوند و فناوری منتقل شــود. فوالدگر ادامه داد: 
ایجاد بــازار مصرف برای دیگران و اشــباع بازار داخلی توســط 
خودروهای وارداتی بدون اســتفاده از ظرفیت ها چالش برانگیز 
اســت.  وی با بیان اینکه مجلس و کمیســیون صنایع، صحت و 
 سقم اســتفاده از قطعات چینی را در قرارداد جدید با پژو بررسی 
می کند، یادآور شــد: مجلس از بازوهای نظارتی خود برای ورود 
به قراردادهای جدید استفاده می کند، تا هر گونه شائبه ای رفع 
و منافع ملی حفظ شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

با بیان اینکه برای تولیدات فعلی پژو 
 از قطعــات چینی اســتفاده
 می شــود، تصریــح کرد: 
مجلــس معتقد اســت 
که بایــد از ظرفیت های 
خالی قطعه سازی داخلی 
اســتفاده کــرد و با آن 
برخورد شــود، اما اگر 
در قراردادهــای جدید 
صورت  اقدامی  چنین 

بگیرد، فاجعه بار 
است.

عمه حوری متولد ۱۳۲۱ است. او که درسال 
۱۳۷۲ همسر خود را از دست داده بود شش 
فرزند خود را با کار کشاورزی به ثمر رسانده و 
حاال یکی از پسرانش به همراه وی روی زمین 
 کشــاورزی شــان کار می کند.عمه حوری 
می گوید اگر خودم کار نکنم معاشی ندارم، 
به کشاورزی عالقه زیادی دارم بخصوص از 
روزی که امام خمینی )ره( فرمودند کشاورزی 
کنید چون کشــور به کشــاورزی نیاز دارد، 
شوقم نسبت به این کار بیشــتر شد، وقتی 
جمهوری اسالمی شد و رعیت ها را تشویق 
کردند کشــاورزان و رعیت ها جان گرفتند.

این بانوی زحمتکش خوانساری از بخشی از 
زمین و مزرعه کشاورزی خود می گوید که در 
آن انواع سبزی از جمله تره، جعفری، شوید، 
گشنیز، خیار، گوجه، سیب زمینی، بادمجان، 
فلفل، ترب، ذرت، لوبیاسبز، چغندر و غیره را 
به عمل می آورد و در کنار کار کشت و زرع از 
چند رأس گاو نیز نگهداری می کند. ویژگی 
بارز این بانو این است که با همت و اراده خود 
توانسته است معاش خود و خانواده پسرش را 
تامین کند و با فروش محصوالت کشاورزی 
به طور متوســط روزانه بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار 

تومان کسب درآمد نماید.
او حتی اظهار می کنــد در برخی روزها که 
فروشمان خوب باشد حتی تا ۲۰۰ هزار تومان 
هم از فروش ســبزیجات عایدمان می شود 
و برخی از مشتری ها از قبل سفارش خرید 
سبزی می دهند.عمه حوری از اشتغال زایی 
برای خود و خانواده اش مــی گوید و اینکه 

 در زمــان اوج کار از تعدادی کارگر نیز کمک
  می گیــرد و بــرای آنها نیز اشــتغال ایجاد 
کرده اســت و درآمدی  را که حاصل زحمت 
کشت و کار پســرش و داشــت و برداشت 
 خــودش اســت بین خودشــان تقســیم 
می کند. او می گوید مســتمری بگیر جایی 
نیستم، همان یارانه ای که دولت می دهد، از 
همان استفاده می کنم که آن هم به محض 
واریز شدن به حساب، خرج قبض آب و برق 
و گاز می شود.تا به حال هیچ مسئولی حتی 
از جهاد کشاورزی به کار کشت و زرعم سری 
نزده است، البته چند باری از وامی که بانک 
 کشاورزی و موسســه مهدیه به کشاورزان 

می دهد استفاده کرده ام.
وی با بیــان  اینکــه گاوداری هــم  دارد و 
کشــاورزی بدون دامداری ارزشی ندارد و به 
صرفه نیســت  ادامه  می دهد: ۵ گاو داشتم 
که با سربازی رفتن پسرها، تعدادشان کمتر 
شد، اما همچنان گاوداری را رها نکردم.پسرها 
که سربازی می رفتند و برای آبیاری کشت 
و زرعمان تنها بودم از جاده روستای ویست 
جوی آب را باز می کردم و تــا اذان صبح به 
دنبال آب مــی رفتم، هیچ وقــت به خاطر 

سختی کار را رها نکردم.
این بانوی زحمتکش روســتایی از قصدش 
 برای کشــت زعفــران هم گفــت و اینکه

زمیــن  در  آینــده  در  خواهــد  مــی    
کشاورزی اش زعفران به عمل آورد و برای این 
 کار به راهنمایی مهندسان جهاد کشاورزی 

نیاز دارد.

بســیاری از کارخانه های فوالد کشور به 
دلیل افزایــش هزینه تولید و نداشــتن 
توانایی رقابت در فضــای بین المللی این 
روزها در آســتانه تعطیلی قرار گرفته اند.

اواسط تیرماه امســال وزیر صنعت،معدن 
و تجــارت در جمع مدیــران طرح های 
فوالدی ۷ استان قرار گرفت و تاکید کرد: 
متا سفانه نزدیک به ۱۲ سال است که این 
طرح ها بر روی زمین مانده اســت. در این 
بین رضا شهرســتانی یک عضــو انجمن 
فوالد نیز اخیــرا از تعطیلی کارخانه های 

فوالدی ابراز نگرانی کرده است. 
ایــن درحالی اســت کــه بســیاری از 
کارشناســان تاکید دارند دلیل این امر را 
باید در نبود تکنولــوژی روز صنعت فوالد 
کشــور جســت و جو کرد که باعث شده 
هزینه تولید در ایــن صنعت افزایش یابد. 
در حالی که محصــوالت فوالدی چینی، 
اوکراینــی و روســی در بــازار داخلی با 
قیمتی ارزان بــه وفور یافت می شــوند. 
هر چند که امســال یکــی از بزرگ ترین 
مجتمع های فوالد کشــور در دامغان به 
بهره برداری خواهد رسید و این کارخانه 
توانســته از برترین تکنولوژی های روز در 
تولید خود بهره ببرد، چراکه با احداث این 
نوع کارخانه ها دیگر الزم نیست کارخانه 
کنســانتره و گندله با حجم وســیعی از 
سرمایه گذاری احداث شود و یا الزم باشد 
بــا واردات این بخش را جبــران کرد.  در 
کارخانه های جدید با تکنولوژی های روز  

قرار است ســنگ معدن مستقیما به آهن 
اسفنجی و شــمش فوالدی تبدیل شود ، 
از این رو توسعه ســاخت چنین مجتمع 
هایــی در کشــور می تواند جلــوی خام 
فروشی ســنگ آهن را بگیرد که این خود 
 نمایی جدی از تحقق اقتصــاد مقاومتی 
خواهد بود. با توجه بــه برنامه ریزی های 
کشــور در جهت توســعه ایــن صنعت و 
ایجــاد جایگاه ویــژه در منطقه تا ســال 
۱۴۰۴، ضروری به نظر می رسد که وزارت 
صنعت،معدن و تجارت نــگاه ویژه ای به 
این بخش داشته  باشد، در غیراین صورت 
باید به زودی شــاهد تعطیلی یک به یک 

کارخانه های فوالد کشور باشیم.
افق ۱۴۰۴ فوالد ایــران برابر ۵۵ میلیون 
 تن فوالد در ســال اســت که پیش بینی 
می شــود ۴۱ میلیون تن از آن در داخل 
کشور به مصرف برســد و ۱۴ تن دیگر به 
خارج از کشــور صادر گردد. حال اگر قرار 
باشــد در افق ۱۴۰۴، حدود ۵۵ میلیون 
تن فوالد تولید شــود باید در حدود ۱۳۵ 
میلیون تن ســنگ آهن برداشــت کرده 
و از آن ۸/۱۴ میلیــون تــن ســنگ آهن 
دانه بندی،۲/۷۷ میلیون تن کنســانتره و 

۷۲ میلیون تن گندله تولید شود. 
براساس آمارهای منتشرشده، هم اکنون 
ظرفیت استخراج ســنگ آهن در کشور 
۴۰ میلیون تن، کنسانتره ۲۴ میلیون تن، 
گندله ۲۲ میلیون تن و آهن اسفنجی ۱۸ 

میلیون تن است.

گزارشی از يک بانو که عزت را در کار می يابد؛

عمه حوری؛ زنی که مردانه پای رونق 
تولید داخلی ايستاده است

افزايش هزينه تولید و نداشتن توانايی رقابت در فضای بین المللی؛

کارخانه های فوالد
در آستانه تعطیلی

رییس ســابق دانشــگاه اصفهان گفت: اصفهان با مشکل 
کم آبی مواجه نیســت و بارش های ما نســبت به ۲۰ سال 

گذشته کمبود محسوسی نداشته است.
محمدحسین رامشــت پیرامون بحران کم آبی اظهار کرد: 
سیاست کلی کنونی بر این اســت که بحران ایجاد کنند تا 
اتفاق دیگری بیفتد. وزارت نیرو معتقد اســت مجموعه آبی 
که در ایران اســت، قیمتی دارد که کشاورزان بسیار ارزان از 

آن استفاده می کنند.
وی افزود: راهــکار وزارت برای گرفتن بهــای واقعی آب از 
کشاورزان، ایجاد همین بحران است؛ تا آب را در استکان در 

بسته به آنها بفروشند.
دکترای ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان با ذکر این نکته که 
اصفهان با مشکل کم آبی مواجه نیست، افزود: بارش های ما 
نسبت به ۲۰ سال گذشته کمبود محسوسی نداشته است. 
استفاده از آب اصفهان توســط دولت در دیگر استان ها نیز 

برای ایجاد همین حس کم آبی است.
 رامشــت در خصــوص بحــران کمبــود جهانــی آب نیز 
خاطر نشان کرد: در جهان، عده ای درصدد هستند تا به بهانه 
کمبود آب، مدیریت آب را در دست بگیرند و آن را استکانی 
به دیگران بفروشــند در این صورت قیمت آب را باال برده و 

سود سرشاری نصیبشان خواهد شد.
وی ادامه داد: ایران هم همین سیاســت ها را در کشور اجرا 
می کند. آنها به طور مستقیم نمی گویند که می خواهند آب 
را بگیرند، بلکه در ذهن شما شــرایطی را به وجود می آورند 
تا باور کنید که آب نیســت؛ بنابراین ما با بحران مالک روبرو 

هستیم چون مالک در حال عوض شدن است.
رییس ســابق دانشــکده جغرافیای دانشــگاه اصفهان در 
خصوص تصرف جنگل ها نیز ادامه داد: سیاست بر این است 
تا جنگل نشین ها را به بهانه خوردن درخت ها توسط دام ها از 
جنگل بیرون کنند. از موقعی که سازمان جنگل ها در ایران 
تاسیس شده، چندین هزار هکتار به ارگان های دیگر واگذار 

شده است.
 از آنجا کــه جنگل نشــین ها مالــکان اصلی هســتند و 
نمی گذارند این کار صورت بگیرد، با ترفندهایی آنها را از سر 

راه خود بر می دارند.
رییس سابق دانشــگاه اصفهان در پایان گفت: فرض کنید 
ما نزدیک ۱۲۰ میلیارد متر مکعب آب در کشــور داریم که 
 هر متر آن ۱۴ هزار تومــان قیمت دارد، قطعــا رقم باالیی 
خواهد شد. در ایران کسانی هســتند که می گویند ما نباید 
بگذاریم یک مشــت رعیت این آب را مصــرف کنند، پس 

شرایط را برای دسترسی خود فراهم می کنند.

دکترای ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان:

اصفهان با مشکل کم آبی
مواجه نیست

ويژه

حدود دو ســال از آزادی شهرام جزایری مشهورترین مفسد 
اقتصادی دهه ۸۰ از زندان می گذرد. علی رغم آنکه وی پس 
از آزادی گفت که قصد ندارد رســانه ای شــود و از رسانه ها 
گالیه بسیار داشت اما از آن سال تاکنون همواره در هر روز و 

هر ماه مرکز توجهاتی بوده که خود به آن تمایل داشته است.
برگزاری نشست های اختصاصی با رســانه ها و طرح کردن 
موضوعات تکراری از جملــه دالیل فرار، اتفاقــات به وقوع 
پیوســته در زندان، مشــاوره دادن به مدیــران اقتصادی و 
مقایســه خود با بیل گیتس از جمله فعالیت های رسانه ای 
شهرام جزایری بوده اســت. البته در این بین در هر مصاحبه 
اختصاصی وی که بعضا در هر ماه دو تا ســه رسانه را شامل 
می شود، انتقادی به یکی از مســئوالن دولتی شامل دولت 
 احمدی نژاد و حتی دولت روحانی می شــود. در این میان،

 نمی توان منکر توجه ویژه رسانه ها به وی هم شد اما به نظر 
می رسد این مفسد اقتصادی دهه ۸۰، خود نیز بی رغبت به 
این مسئله نیست.مهرماه سال ۱۳۹۳ شهرام جزایری که به 
تازگی از زندان آزاد شده بود، تاکید کرد: » من به اندازه کافی 
مدتی موضوع  محافل بودم و واقعا قصد ندارم دیگر موضوع 
رسانه ای شــوم و به اندازه کافی برای شرایطی که پیش آمد 
گرفتاری درست کردم. روال عادی زندگی من که فردی عام 
هستم این است که در رســانه ها پررنگ ظاهر نشوم چرا که 

آدم های بزرگ ، سیاسی و شاخص باید در رسانه ها باشند.«
 با این حال، شــهرام جزایری از زمان بازداشتش از دهه ۸۰ 
تاکنون بسیار خبرســاز بوده  اســت. این اخاللگر در نظام 
اقتصادی کشور تا سال ۱۳۷۵ وضع معیشتی خوبی نداشت 
و در کنار تحصیل در رشته دندانپزشکی به کارهای ساده ای 
نیز اشتغال داشت اما به یکباره ظرف چندین سال از هر روشی 
اســتفاده کرد تا اینکه یکی از بزرگ تریــن و جنجالی ترین 
پرونده های فساد اقتصادی ایران بعد از انقالب اسالمی را به 

نام خود ثبت کرد.
جزایری در ســال ۸۱ و در حالی که در سن ۲۹ سالگی قرار 
داشت، بازداشــت شــد. وی به اتهام ایجاد و تاسیس حدود 
۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق 
مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال 
به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشــخاص به عنوان رشوه 
و جعل اسناد تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. در همین حال، 
جزایری در فاصله سال های ۷۵ تا ۸۰ نزدیک به ۱۰۱ میلیون 

دالر نیز از شبکه بانکی، وام ارزی دریافت کرده بود.
شهرام جزایری در دادگاه اول به ۲۷ سال حبس محکوم شد 
ولی پس از اعتراض   به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم 
دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر 
کرد. وی در تاریخ ۲ اســفند ۱۳۸۵ در جریــان انتقال برای 

معرفی دارایی هایش موفق به فرار شد.همان زمان رسانه ها 
چنین گزارش دادند: گویا شــهرام جزایری پس از فرار به فاز 
یک شهرک اکباتان می رود و در آنجا طبق هماهنگی های 
از پیش انجام شــده، اقدامات خود برای فرار را با صرف یک 
میلیارد تومان انجام می دهد. وی قصد داشت که با پاسپورت 
جعلی »وحید عیوض خانی« به دبی ســفر کند که ماموران 
امنیتی از آن مطلع می شوند و به همین دلیل از طریق دریا به 

یک کشور عربی می رود.
هفتم اسفند فرا رسید و دادگاه تجدید نظر در غیاب شهرام 
جزایری عرب، وی را به ۱۴ سال حبس، ۱۰ سال تبعید،۱۰ 
ســال محرومیت از فعالیت های بازرگانی و تجاری و جریمه 
نقــدی ۱۲۲ میلیــون و ۸۴۰ هــزار و ۲۰۰ دالری محکوم 
کرد. تنها ۴ روز از صدور حکم شــهرام جزایری می گذشت 
که رییس وقت قوه  قضاییه ) آیت ا... شــاهروی( در نامه ای 
خطاب به رییس دادگستری استان تهران، الیاس محمودی 
رییس مجتمع امور اقتصادی را از مســئولیتش برکنار کرد. 
در نهایت  ۲۷ اسفند سال ۸۵ شــهرام جزایری در روستای 
خصب کشور عمان دستگیر  شد و ۲۸ اسفند توسط نیروهای 
امنیتی و اطالعاتی کشــور به ایران بازگردانده شــد.پس از 
آن نیز این مفســد اقتصادی دهه ۸۰ ، دوران حبس خود را 
سپری کرد و در نهایت در ســال ۱۳۹۳ از زندان آزاد شد. از 
آن روز تاکنون وی همواره به عناوین مختلفی ســعی دارد 
 در رســانه ها حضور داشــته باشــد؛ از اظهاراتش در مورد

 احمدی نــژاد گرفته تــا تصمیمش برای بازیگر شــدن! یا 
حتی مقایســه خودش با بیل گیتس  و تقاضــای مناظره با 
وی! البته نکته حائــز اهمیت در تمام گفــت وگوها، تاکید 
 شــهرام جزایری بر اظهارات خود اســت. روش جالب او در

مصاحبه ها قابل تامل است. در خصوص بسیاری از سواالت 
تمایلی به شفاف سازی ندارد و ســکوت اختیار می کند. در 
مورد فرارش از زندان، معتقد اســت زندانــی فرار می کند و 
زندانبان آن را دستگیر می کند و دیگر هیچ! در مورد مشاوره 
دادن به وزرایی که مدعی است حتی در زمان زندانی بودنش 
هم از وی مشاوره می گرفتند ســکوت می کند و می گوید 
شاید صالح ندانند رسانه ها از مشاوره وی با آنان مطلع گردند 

و ...
 مشــابه این مثال ها زیاد اســت یــا نمونه اخیــرش که از 
 زندانی شــدنش در نشست پدیده شــاندیز در مشهد خبر

 می رسد و در نهایت پس از ۸ روز آزاد می شود و تنها نکته ای 
که به رســانه ها می گوید، آن است که نمی تواند به جزئیات 
بپردازد! اما در عین حال تاکید دارد که دستگاه های ذی ربط 

او را از مصاحبه و ارائه جزئیات پرونده منع نکرده اند!
 به نظر می رسد شهرام جزایری که تا دو سال پیش رسانه ها 
را محکوم به بی انصافی می کرد، این روزها تالش دارد خود را 
با عنوان »یک فعال اقتصادی موفق و خالق« و نه یک اخاللگر 
اقتصادی معرفی کنــد، بنابراین در حال حاضر این ســوال 
ایجاد می شود که شهرام جزایری با چه استدالل و هدفی به 
 دنبال رسانه ای شدن است؟ آیا این مفسد اقتصادی دهه ۸۰ 

برنامه ای در سر دارد؟

شهرام جزايری در رسانه ها چه می کند؟

مورد عجیب جزایری!

 در حال حاضر 
اين سوال ايجاد 

می شود که شهرام 
جزايری با چه 

استدالل و هدفی 
 به دنبال 

رسانه ای شدن 
است؟ آيا اين 

مفسد اقتصادی 
 دهه ۸۰ 

برنامه ای در سر 
دارد؟

رییس اتحادیه مشــاوران امالک با اشــاره به اینکه بــرای خروج کامل 
مسکن از رکود و ورود به دوره رونق مســکن باید میزان معامالت در روز 
حد اقل ســه برابر معامالت کنونی شــودتا بتوانیم بگوییم بازار مسکن 
از رکود خارج شــده اســت، گفت: بررســی  میدانی صــورت گرفته در 
 کشور نشــان می دهد، حجم مراجعات مردم به مشــاوران امالک رشد

  داشته اســت و این بیانگر افزایش معامالت در ماه های آینده خواهد بود 
چرا که فرآیند خرید مسکن کار زمان بری است.حسام عقبایی در پاسخ به 
این سوال که آیا وارد دوره پیش  رونق شده ایم و می توان امیدوار بود که از 
نیمه دوم سال ۹۵، مسکن از رکود خارج شودگفت: از ابتدای سال جاری در 
دوره پیش رونق قرار گرفته ایم و در حقیقت در مرحله عبور از فاز اول خروج 
از رکود هستیم، خیز اول خروج از رکود مسکن برداشته شده است، اما هنوز 

با خروج مسکن از رکود به طور کامل و ورود به دوره رونق فاصله است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت در ارائه برنامه ششم 
خالف قانون عمل کرده است، گفت: تصویب برنامه ششم از موضع خیرخواهانه 
به ضرر کشور است. حاجی دلیگانی پیرامون اشکاالت وارده به برنامه ششم 
توسعه اظهار داشــت: آنچه که در الیحه  ارائه شــده  دولت به عنوان اشکال 
نخست مطرح می شود برنامه نبودن این الیحه است، چون این الیحه، برنامه 
نیست پس دولت در اینجا خالف قانون عمل می کند. وی افزود: بر اساس قانون 
برنامه و بودجه مصوب قبل از انقالب که هنوز منســوخ نشده است، سازمان 
مدیریت وظیفه دارد که الیحه برنامه سنواتی کشور را تهیه و به )مجلسین( ارائه 
کند، االن دولت این اقدام را انجام نداده و خالف قانون عمل کرده اســت. وی 
ادامه داد: برای نخستین بار است که دولت یازدهم این رویه را برهم زده و برنامه 
ارائه نمی کند، از طرف دیگر چون دولت »برنامه« ارائه نداده برای اینکه درباره 
کلیت موضوعی که به نام »برنامه«  است قضاوت کنیم، دچار مشکل می شویم.

ريیس اتحاديه مشاوران امالک:

فاصله بسیاری تا خروج 
مسکن از رکود است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

دولت خالف قانون عمل 
کرده است

Marshal ME-FD1 مارشال

70،0
00

تومان

Energy Sistem SLIM 3 8Gb انرژی سیستم

141،
000

تومان

iPod touch 32GB  اپل

949،
000

تومان

iPod touch 16GB  اپل

585،
000

تومان

آخرين قیمت

گرم طال
۱/۱۳۸/6۴۰ریال

مثقال طال 
۴/۹۳۷/۰۰۰ ریال

تمام سکه طرح قديم  
۱۱/۲۰۵/۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی 
۱۱/۱۹۰/۰۰۰ ریال

نیم سکه بهار آزادی  
۵/6۲۰/۰۰۰ ریال

ربع سکه بهار آزادی 
۲/۹۲۰/۰۰۰ ریال

سکه يک گرمی 
۱/۸۲۰/۰۰۰ ریال

اونس جهانی طال  
$ ۱/۳۴۲

سوژه روز اقتصاد مقاومتی
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يادداشت

يادداشت

عکس روز

اخبار

دبیر ستاد توسعه بهینه ســازی انرژی و محیط زیست معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اجرای طرح توسعه 
و استقرار سیســتم یکپارچه مدیریت انرژی و محیط زیست در 
منطقه ویژه اقتصــادی انرژی پارس گفت: ایجاد منطقه ســبز 
مبتنی بر مبانی توسعه پایدار و شکل گیری پایلوت توسعه پایدار 

در کشور از جمله دستاوردهای اجرای این طرح است. 
یدا... سبوحی عدم همکاری همه شرکت های منطقه و نبود یک 
سیســتم مدیریت جامع برای نظارت زیست محیطی در منطقه 
پارس عســلویه را از جمله کمبودهای مرتبط با این طرح عنوان 
کرد و افزود: ســتاد توسعه بهینه ســازی انرژی و محیط زیست 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری حاضر به همکاری با 
سازمان محیط زیست و سایر ســازمان های تجاری و پژوهشی 

برای اجرای این طرح است. 
سبوحی با اشاره به لزوم اجرای سیســتم جامع مدیریت انرژی 
و محیط زیست در منطقه عســلویه  بر اســتقرار یک سیستم 
 پایش مســتقیم جریان مواد و انرژی در ســطوح مختلف تاکید

 کرد. 
وی ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست، ایجاد سیستم 
جامع مدیریت انــرژی و محیط زیســت و جــذب منابع برای 
بهینه سازی انرژی و محیط زیست در منطقه و همچنین توسعه 
کسب و کارهای دانش بنیان و ایجاد منطقه سبز مبتنی بر مبانی 
توسعه پایدار و شکل گیری پایلوت توســعه پایدار در کشور را از 
 جمله دستاوردهای اجرایی شــدن این طرح در منطقه دانست.

 بر اساس اجرای نقشــه راه ایجاد سیســتم یکپارچه مدیریت 
 انرژی و محیط زیست در منطقه پارس و با در نظرگیری شرایط 
زیســت  محیطی و هدررفت انرژی در منطقه، اجرای طرح های 
بهینه ســازی جریان انــرژی و مدیریت انتشــار آالینده ها در 
منطقه، در دســتور کار مطالعات ســتاد بهینه ســازی انرژی و 

محیط زیست قرار گرفت.

محققان کشورمان موفق به طراحی سیستم تولید آب بهداشتی 
در یک سیستم منفرد از فاضالب شدند.

علی اکبر زینتی زاده، مجری طرح در این بــاره اظهار کرد: این 
پروژه با هدف تولید آب بهداشتی در یک سیستم منفرد مد نظر 
ما بود تا این سیستم تمام شــرایط الزم برای تصفیه فیزیکی و 
بیولوژیکی را دارا باشــد؛ به همیــن جهت از یک نــوآوری در 

طراحی راکتور بهره بردیم و آن استفاده از امواج اولتراسوند بود.
زینتی زاده با بیان اینکه بی شک تصفیه فاضالب با شدت باال در 
حجم کم و با انرژی پایین و راندمان باال یکی از اهداف مطالعات 
و تحقیقات حاضر در این عرصه اســت، ادامه داد: جهت حذف 
مواد مغذی از فاضالب با روش های متعارف، سه بیوراکتور مجزا 
مورد نیاز است که مستلزم صرف هزینه اولیه باال جهت ساخت 
و راهبری سیستم هاست؛ اما در این طرح، حذف همزمان کربن 
و مواد مغذی )نیتروژن و فســفر( در یک بیوراکتور منفرد انجام 

می شود. 
با تنظیم شــرایط هوادهی و کاربرد امواج فراصوت، فرآیندهای 

مورد نیاز در یک بیوراکتور انجام شد. 
وی درباره کاربردهای این سیستم تصریح کرد: پکیج بیوراکتور 
 یکپارچــه منفرد بی هــوازی، هوازی، انوکســیک بــا جریان 
رو به باال تقویت شــده با اولتراسوند و نانوفیلتراسیون را می توان 
جهت تولیــد آب بهداشــتی از فاضالب رســتوران ها، هتل ها، 
 ادارات و اجتماعــات کوچک باصرف کمترین انرژی و ســرمایه 
به کار برد. همچنین حاصل این مطالعــه، چاپ دو مقاله علمی 
در مجالت ISI در ســطح Q1 و ثبت اختــراع در اداره مالکیت 

فکری است. 
زینتــی زاده درباره تجاری ســازی این سیســتم خاطرنشــان 
کرد: ســاخت یک پکیج نیمه پایلوت از ایــن بیوراکتور جهت 
 اســتفاده مجدد از فاضالب بهداشــتی با حمایت مالی شرکت

 آب و فاضالب کرمانشاه در حال انجام است.

 رییــس ســازمان محیــط زیســت در مــورد آمــوزش های 
محیط زیســتی اظهــار کــرد: بــا وزارت آمــوزش و پرورش 
دســتورالعملی تهیه کرده ایم که به زودی ابالغ خواهد شــد و 
در  ۱۰۸ هــزار مدرســه آموزش های محیط زیســتی خواهیم 
داشــت. ابتکار با اشــاره به  اینکه دانش آموزان می توانند نقش 
مهمی در فعالیت های محیط زیستی داشــته باشند، گفت: در 
زمینه فعالیت های محیط زیســتی، ســازمان دانش آموزان  و 
پیشاهنگان، فعالیت های مناســب و خوبی را انجام داده اند.وی 
افزود: یکی از ابعاد مهمی که مدیران اولیــا و دانش آموزان باید 
به آن توجه داشــته باشند این اســت که همان قدر که آموزش 
درس های کالســیک مهم اســت، مهارت های زندگی که یکی 
از این مهارت هــا چگونگی برخــورد با طبیعت بــوده نیز مهم 
اســت. وی با بیان اینکه اگر نتوانیم از کره زمین حفاظت کنیم 
آینده ای برای کــودکان  نخواهد بود، اظهــار کرد: فرصت کمی 
برای حفاظت از کــره زمین داریم و باید به ســرعت تغییر نگاه 
در بحث های مهارت های زندگی، مشارکت مردم در حفاظت از 

محیط زیست و... ایجاد کنیم.

کشف دو بزغاله وحشی زنده از خانه يک 
متخلف در حاشیه پارک ملی بمو

ايجاد منطقه سبز در عسلويه 

 فناوری ايرانی 
به کمک بحران آب کشور آمد

ايجاد ۱۰۸ هزار 
مدرسه محیط زيستی

پیشنهاد  سردبیر:
فناوری ايرانی به کمک بحران آب کشور آمد

قاب روز

دانستنی

عیسی کالنتری وزیر اسبق کشاورزی ایران و مشاور معاون 
اول رییس جمهور فعلی در امور آب، با یکی از کارشناســان 
این حوزه در خبرگزاری ایانا مصاحبه ای انجام داده است که 

در ادامه بخش هایی از آن را می خوانید: 
  نمی تــوان منکر لــزوم سدســازی شــد. همین طور 
کانال سازی و حفط محیط زیســت. در یک دوره آگاهی  ما 
ناقص بود. مفهوم توسعه پایدار هنوز در ایران جایگاه واقعی 
خودش را نیافته بود )ســال های ۱۳۷۰ تــا ۱۳۷۵(؛ یعنی 
دانش بشــر ناقص بود. فکر می کردند که آب ها را باید مهار 
کنند. فکرشان نمی رســید که این سیاست همیشه جواب 
نمی دهد. تا ســال ۱۳۷۰ یا ۱۳۷۵ این کار قابل توجیه بود، 
ولی در ســال ۱۳۷۵ به بعــد دیگر قابل قبــول نبود. وقتی 
واقعیت های توسعه پایدار مشخص شــد، باید ما هم پایبند 
آن می شــدیم؛ اما واقعیت این بود که سدسازان و حامیان 
آنها قوی بودند و ساختن سد، حتی برای نمایندگان مجلس 
هم وســیله ای بود برای جلب آرای بیشــتر. پیمانکاران و 
مشــاوران قدرتمندش، از محل ساخت ســد درآمد کسب 
می کنند؛ بنابراین بزرگ ترین اشتباه سدسازی بعد از سال 
۱۳۷۵ اتفاق افتاد. مثل ساختن سد گتوند در خوزستان که 

نشــان از البی قدرتمند پیمانکاران و مشاورانش بود. هنوز 
هم هســتند افرادی که معتقدند از منابع آبی باید بیشــتر 
استفاده شــود. در این فرآیند فقط دولتیان مقصر نبودند، 

مجلس هم مقصر بود. 
 اشتباهات سیاسی و سیاست های اشــتباه اقتصادی را 
می توان جبران کــرد )با تغییــر مســئوالن عاقل تر( ولی 
سیاســت های اشــتباه آبی دیگر قابل جبران نیست. شما 
شاهد باشید اکنون در ســال ۱۳۹۵، چنانچه سیاست های 
 موجود ادامــه یابــد، ظــرف ۱۰ ســال آینده بحران های 
غیرقابــل تصــور و عظیمی در کشــور پیدا می شــود که 

پیوستگی و یکپارچگی کشور را تهدید خواهد کرد.
اکنــون وضعیت ما بــه گونه ای اســت که پیوســتگی 
بهــره وری و اســتحصال از منابــع آب گسســته اســت. 
سیاست های اعمال شده پس از ســال ۱۳۷۵، اساسا قابل 
قبول نیست. همه دنیا، توســعه پایدار را پذیرفته اند، غیر از 
ما)!( آب در همه دنیا ماده ای طبیعــی و تجدیدپذیر تلقی 
می شــود ولی در اینجا ما آب را تجدیدناپذیر کرده ایم و این 
جز با تجاوز روزمره و روزافزون به منابع آبی کشــور حاصل 
نشده است. در ســال ۱۳۴۵ منابع آب تجدیدپذیر ما ۱۳۲ 

میلیارد مترمکعب بــود؛ ولی االن این رقم بــه ۸۸ میلیارد 
مترمکعب رســیده اســت. وزارت نیرو هنــوز بیالن منفی 
آب های زیرزمینــی را ۶ میلیارد مترمکعــب اعالم می کند 
ولی در واقع این بیالن منفی، ۱۵ میلیارد مترمکعب اســت. 
آنان طوری رفتار می کنند که گویا همه چیز روبه راه است و 
در دل می گویند: کورش، آســوده بخواب که مــا بیداریم. 
غافل از آنکه تهدید و بحران آب کشــور بسیار بسیار جدی 

است.
ما یک آب داریــم. یک آب تجدیدپذیــر و یک آب قابل 
 بهــره بــرداری. اینکه چــرا آب هــای تجدیدپذیــر ما از

 ۱۳۲ میلیارد متر مکعب اکنون بــه ۸۸ میلیارد متر مکعب 
کاهش یافتــه، دالیلی دارد. اول تغییــر اقلیم بوده، حرارت 

زمین باال رفته و تبخیر زیاد شده است. 
دوم تبدیل برف به بــاران بر اثر تغییر اقلیم، موجب شــده 
نفوذپذیری آب به زمین کمتر شــود. ســوم اینکه آب های 
جاری ما تاثیــر خــود را از دســت داده اند؛یعنــی تعداد 
بارندگی ما از طرفی زیاد شــده ولی مقــدار بارش ها کمتر 
شده اســت. بدین ترتیب نحوه بارش های ما هم به ضرر ما 
 تمام شــده و۵۰ درصد از آب هــای رودخانه های ما کاهش

 یافته است. 
مورد بعدی، افزایش وحشــتناک برداشــت های آبی ما از 
مخازن ســطح زمین اســت. اینکه چرا دولــت طرح های 
آبخیزداری و آبخوان داری را جدی نگرفته و تعهدات خود را 

عمل نکرده، البد برای او توجیه اقتصادی ندارد.
دولت می گوید، منابع مالی ندارم نمی تواند بودجه کافی 
اختصاص بدهد. می گوید، حتی قدرت پرداخت ۹۰ درصد 
از حقــوق پرســنل خــود را هــم نــدارد، چه برســد به 
سرمایه گذاری در طرح هایی چون آبخیزداری و... دولت که 
در این زمینه ها ســرمایه گذاری نمی کند، بخش خصوصی 
هم طبیعتا قادر به این کار نیســت و این همزمان شــده با 
افزایش جمعیت و فشــار بر منابع آبی کشــور. سدهای ما 
 هم اکنــون تقریبا خالی هســتند بــه غیر از ســد کرخه و 
حوزه »دز« کــه بارندگی زیاد بوده، بقیه ســدها و حوزه ها 

سطح آب به شدت کاهش یافته است.
من عضو اتاق فکر وزارت نیرو هستم. متاسفانه آقای وزیر 
در وزارت نیرو تنهاست، هیچ کس با او نیست، زیرمجموعه 
وی با وزیر هماهنگی ندارند و حاضر نیســتند سخن حق را 
بپذیرنــد. وزارت نیــرو می گویــد آب هــای تجدیدپذیر 
زیرزمینــی ما در ســال، ۳۳ میلیارد مترمکعب اســت؛ اما 
برداشــت کنونی ما از این مخــازن، ۶۲ میلیارد متر مکعب 
رانشان می دهد و این یعنی ۲۹ میلیارد مترمکعب کسری و 

 اضافه برداشــت کــه فاجعه اســت. البته چنانچــه مقدار
 ۱۲ میلیارد مترمکعب آب در فرآیند بازگشت و بازچرخانی 
به مقدار ۳۳ میلیارد مترمکعب اضافه شود، رقم ۴۵ میلیارد 
مترمکعب به دست می آید؛ اما در این صورت هم باز، حدود 
۱۷ میلیارد مترمکعب بیالن منفــی داریم ولی وزارت نیرو 

این مقدار را ۶ میلیارد مترمکعب اعالم می کند.
دنیا به این نتیجه رسیده که حداکثر به میزان ۴۰ درصد 
از آب تجدیدپذیــرش اســتفاده کنــد و اکنــون آب های 
تجدیدپذیــر واقعی ما، نه ۱۳۳ کــه ۸۸ میلیارد مترمکعب 
اســت و ما فقط مجازیم مقدار حدود ۳۳ میلیارد مترمکعب 
برداشــت کنیم؛ ولی این برداشــت اکنون ۸۸ درصد کل 
آب های تجدیدپذیر اســت. ما که از دنیا بیشتر بلد نیستیم. 
حداقــل در احیــای دریاچه ارومیــه، ۷۱ نفــر از بهترین 
متخصصین دنیا را آوردیم تا به مــا در روند احیای دریاچه 
کمک کنند. اکنون باید بر اســاس توانایی و ظرفیت کشور 
برنامه ریزی کنیم؛ اما برنامه ششــم ما، اصال با منابع کشور 

همخوانی ندارد.
 ایران هنوز نیازمندی هــای مالی خــود را نمی تواند از 
منابع داخلی تامین کنــد. ببینید اکنــون ۵ میلیون بیکار 
تحصیلکرده دانشــگاهی داریم. برای ایجاد کار به این تعداد 
از جوانان ایران، حداقل به ۵۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
نیاز داریم. همین دو هفته قبل، نامه ای به دکتر جهانگیری 
نوشتم و گفتم قادر به احیای دریاچه ارومیه نیستم؛ چرا که 
در ۵ ماه گذشــته، یک ریال هم برای ایــن کار اختصاص 
نداده اید. در این موارد، منابع را باید دولت تامین کند. بخش 
خصوصی کــه نمی تواند تعهدات دولت را بــه عهده بگیرد. 
دریاچه ارومیه قابلیت احیا دارد به شــرط آنکه منابع مالی 

مورد نیاز دراختیارش باشد.
خیلی از کشورها به رغم نداشتن منابع مالی کافی، منابع 
آبی خود را حفــظ کردند؛ مثل کشــور مصر کــه از زمان 
عبدالناصر، ســد آسوان را ســاختند و از کشور ژاپن کمک 
مالی گرفتند و با حفظ منابع آبی، کشاورزی خود را توسعه 

دادند. 
نکته مهم این اســت که سیاســت های آنان طوری بود که 
دیگران کمک کردند. در اینجا دولت به قدری بزرگ شــده 
که منابع مالی اش قادر نیســت حتی حقوق ۴ تا ۵ میلیون 
پرسنل خود را تامین کند و بنابراین دیگر پولی نمی ماند که 

خرج پروژه ها کند. 
 مهم ترین اقدام برای حفظ منابع آبی کشور، ابتدا کاهش 
مصــرف اســت و بعــد از آن ســرمایه گذاری، جلــب 
ســرمایه گذاری خارجی، افزایش بهره وری، استفاده از آب 
مجازی، افزایش سهم صنعت، کاهش سهم کشاورزی. بدین 
ترتیب کشــاورزی اولویت آخــر می یابد ولی بــا باالترین 
بهره وری. دولت باید بپذیرد. مثال اگر احیای دریاچه ارومیه 
را می خواهیم، باید مصرف آب درصدی از کشاورزان کاهش 
یابد، چاره ای جز این نیســت. در احیــای دریاچه و احیای 
زمین های ایران و منابع آب های زیرزمینی، طبیعتا عده ای 

متضرر می شوند.

 ريیس ستاد احیای درياچه ارومیه:

بزرگ ترین اشتباهات سدسازی، بعد از سال 1375 رخ داد

یکــی از گونه های جانــوری که در پارک ملی قمیشــلو 
زیســت می کند، کفتار اســت. کفتارها، جثه ای شبیه به 
ســگ، ســر بزرگ و قوي ترین آرواره را در میان جانوران 
دارند. کفتار، شــبگرد اســت؛ ولي در اوایل غروب و صبح 
زود نیز مشاهده مي شود. به صورت انفرادي و گاهي جفت 
و خانوادگي زندگي مي کند. معموال در غارها و حفره هاي 
طبیعي و یا انســان ساخت ساکن مي شــود. در اطراف و 
داخل النه، جمجمه و اســتخوان هایي که توســط کفتار 
به این محل حمل گردیده اســت مشاهده مي شود که در 
بین آنها جمجمه و اســتخوان هاي سگ، گوسفند اهلي و 
وحشي وجود دارد. این حیوان از الشــه حیوانات اهلي و 
وحشي، تخم پرندگان، پســتانداران کوچک، خزندگان، 
تخم الک پشت دریایي و حشــرات و همچنین میوه هایي 

مانند هندوانه و خرما تغذیه مي کند.

یکی از گیاهان بومی اصفهان کاســنی است. این گیاه به 
آب و هوای خنک، آفتابی یا کمی سایه نیاز دارد و گرمای 

شدید تابستان راتحمل نمی کند.
کاســنی معمولی، یک گیاه دارویی پایا بــا گل های آبی 
یا ارغوانی اســت که از تیر تا شــهریور ظاهر می شوند و 
چون به تعداد زیاد و به شــکل فاصلــه دار در طول محور 
دراز ساقه و انشعابات آن شکفته می گردند، از این جهت 

منظره ای زیبا به گیاه می بخشد. 
تمامی قسمت های کاسنی مصرف دارویی دارند و مصرف 
دمکرده برگ و یا ریشه کاسنی به مقدار یک فنجان قبل 
از هر وعده غذایی اثر تقویتی بر معده داشــته و اشتها را 
زیاد می کند. برگ تازه کاســنی حــاوی ویتامین »ث« 
فراوان بوده و از این رو مصرف آن التهابــات لثه را بهبود 

می بخشد.

کاسنیکفتار

رییس جهاد دانشگاهی خراسان  جنوبی گفت: اکنون که به دانش 
شبیه سازی دست یافته ایم و پژوهشــگاه رویان جهاددانشگاهی 
توانمندی خویش در شبیه ســازی گونه های جانــوری در حال 
انقراض را به اثبات رسانده است باید ســرمایه گذاری ها را به این 
ســمت معطوف کنیم. جالل الدین صادقی، در دیدار با مدیر کل 
حفاظت محیط زیست اســتان، با بیان اینکه باید تغییر جدی و 
بنیادی در فرهنگ و نگاه به محیط زیســت اتفاق افتد، گفت:الزم 
اســت که از کودکی اهمیت محیط زیســت را به کــودکان خود 

آموزش دهیم.
وی تصریح کرد: ســرمایه گذاری در حوزه حفظ محیط زیســت 
کار شایســته ای اســت که برد جهانی دارد، کســانی که جهانی 

فکر می کنند یکی از دغدغه های اصلی آنها محیط زیســت است. 
رییس جهاددانشگاهی خراســان جنوبی با بیان اینکه حمایت از 
پایان نامه ها در رابطه با محیط زیست می تواند مورد اهمیت باشد، 
عنوان کرد: اغلب طرح ها و پژوهش ها که دچار مشکل شده اند به 

دلیل تکراری بودن و موازی کاری هاست.
صادقی ادامه داد: اکنون که به دانش شبیه ســازی دست یافته ایم 
و پژوهشــگاه رویــان جهاددانشــگاهی توانمنــدی خویش در 
شبیه ســازی گونه های در حال انقراض را به اثبات رسانده است 
باید سرمایه گذاری ها را به این ســمت معطوف کنیم. وی تصریح 
کرد: اثبات شده اســت که برخی گیاهان دارویی در طول عمر و 
ســالمت حیات وحش بســیار موثر هســتند و جهاددانشگاهی 

خراســان جنوبی آمادگی دارد پژوهش های مرتبط با این موضوع 
را با حمایت سازمان محیط زیست انجام دهد.

پرویز آرامنش مدیر کل حفاظت محیط زیست استان نیز در این 
جلسه گفت: وجود حیات وحش ســبب بهبود طبیعت می شود و 
با افزایش سطح آگاهی افراد نســبت به بحث گونه های جانوری 
و گیاهی نگاه افــراد را عوض کرده تــا خــود را در برابر طبیعت 
 بیشــتر مســئول بدانند. وی ادامه داد: در رابطه بــا بیماری های 
حیــات وحــش در بشــرویه کارهایــی انجام شــده همچنین 
خشکسالی های پی در پی در اســتان باعث شده تلفات گونه های 
جانوری را در استان شاهد باشیم. مدیر کل حفاظت محیط زیست 
استان با بیان اینکه مناطق حیات وحش ما مجهز به دوربین مدار 
بسته است، ادامه داد: محیط زیســت کمتر در بحث گیاهی ورود 
پیدا کرده و بیشــتر در بحث جانوری فعالیت داشته که امیدواریم 

بتوانیم در بحث گیاهان  دارویی نیز ورود پیدا کنیم. 

ريیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی:

لزوم سرمايه گذاری در شبیه سازی گونه های جانوری در حال انقراض

دریچه

وزارت نیرو هنوز 
بیالن منفی آب های 

 زيرزمینی را 
۶ میلیارد 
 مترمکعب 

 اعالم می کند
 ولی در واقع اين 

 بیالن منفی
 ۱۵ میلیارد 

مترمکعب   است

منابع آب ايران اکنون به اندازه ای شکننده شده که به گمان کارشناسان ورزيده ای که در اين باره مطالعه و تجربه 
دارند با جرأت می توان گفت که تمدن ايرانی در گرو  ی حفظ اين منابع است.

گلدان- بلژیک حلزون- لهستانکوسه - مکزیک
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پیشنهاد سردبیر: 
بیشتر طالق ها زير سر روانشناسان است!

يادداشت اخباريادداشت

مشاور عالی ســازمان ســنجش آموزش کشــور گفت: مهلت انتخاب 
 کد رشته های تحصیلی کنکور سراسری ۹۵ ســاعت ۲۴ امشب پایان 
می پذیــرد و این مهلــت تمدید نخواهد شــد. دکتر حســین توکلی  
 افزود: تاکنون ۲۸۵ هزار و ۸۱۳ داوطلب نســبت به انتخاب کد رشــته 
محل های با آزمون و ۳۳ هــزار و ۲۵۷ داوطلب نســبت به انتخاب کد 
 رشــته محل های بدون آزمون )براســاس ســوابق تحصیلــی( اقدام 
کرده اند. وی افــزود: داوطلبانی که تاکنون برای انتخاب رشــته اقدام 
نکرده اند تا امشب فرصت دارند به سایت سازمان سنجش آموزش کشور 

مراجعه و نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی اقدام کنند.

امشب آخرين مهلت
 انتخاب رشته کنکور

پدربــزرگ و مادر بــزرگ مصداق دعــاي » الهي به پــاي هم پیر 
شوید« هســتند؛ هیچ کدام قبل از ازدواج عاشق هم نبوده اند. قصه 
ازدواجشــان هم هیچ شــباهتي به لیلي و مجنون نــدارد و براي 
مطمئن شدن از انتخابشــان پیش هیچ مشاوري نرفتند؛ همچنان 
که در طول ۵0 -60 ســال زندگي مشترکشان هر وقت به اختالف 
رســیدند به جاي باز کردن ســفره دلشــان پیش ده ها مشاور و 
روانشناس و گوش کردن به حرف هاي آنها کمي گذشت و مهرباني 
 را چاشــني زندگي کرده  و نتیجه هــم گرفته اند. حــاال اما زمانه 
عوض شده و زندگي ها مدرن! آن قدر که بسیاري از زوج هاي جواني 
که مدت ها زمان براي شناخت یکدیگر صرف کرده  و در طول دوران 
آشنایي بارها پیش مشاور رفته اند، هنوز یك سال نشده که زیر یك 
سقف رفته اند، بر ســر جدایي توافق مي کنند. افزایش آمار طالق 
بخصوص طالق توافقي به رغم فراگیر شدن مشاوره هاي قبل و بعد 
از ازدواج و حتي مشاوره هاي پیش از طالق در حالي است که برخي 
کارشناسان نظیر دکتر ابراهیم فیاض معتقدند علل بیشتر طالق ها 

زیر سر روانشناسان است!
پاي درد دل بزرگ ترها که بنشــیني با این جمله مشترك مواجه 
مي شوي؛ » زمان ما نه این همه مشــاور و روانشناس و برنامه هاي 
تلویزیوني بود و نه این همه مشــکل میان زن و شوهرها و طالق و 

جدایي.«
ابراهیم فیاض، استاد جامعه شناسي دانشگاه تهران هم معتقد است 
روانشناســان از مردم پول مي گیرند ولي پیشنهاد طالق مي دهند. 

وي در این باره تاکیــد مي کند: این را با گزارش میداني به دســت 
آوردم. به نظر من اگر زنان به زنانگي خود بازگردند، مشــکل طالق 
حل مي شود. مشــکل این است که االن پزشــکي ما وارد کار علوم 
اجتماعي شده و روانشناسي هم کار جامعه شناسي را انجام مي دهد 
و همه اینها با هم مخلوط شده است. به باور مسعودي فرید، معاون 
اجتماعي سازمان بهزیستي اما چنین ادعایي یك نگاه کلي است و 
باید مبتني بر شواهد صحبت کرد و علل اقتصادي و فرهنگي در این 
حوزه بیشــتر نقش دارد. با  این وجود کم نیستند جامعه شناسان 
و روانشناســاني که مانند فیاض معتقدند مشــاوره هاي نادرست، 

زندگي بسیاري از زوجین را به طالق ختم کرده است.
مجوز روانشناس براي فريب سنت و مدرنیته

خیلي از زوج هایــی که با هم اختــالف دارند  به ایــن بهانه پیش 
روانشــناس مي روند که از او بــراي طالق مجوز بگیرنــد. در واقع 
بسیاري از زوج ها دنبال فرد یا افرادی  مي گردند که تصمیم آنها را 
براي فرار از مسئولیت زندگي تایید کند و مي تواند والدین، دوستان 
و  یا همکاران باشند. در این میان اگر چنین مجوزي از سوي کسي 
صادر شــود که همه مردم وي را به عنوان کارشناس مي شناسند، 
بدیهي است که  کار بسیار آسان تر خواهد بود. اما تایید روانشناس، 
همزمان کالس »ســنتي و مدرنیته« دارد یعنــي توأمان هر دو را 
راضي مي کند. مثل پزشك که دستورش الزم االطاعه است و شرع 
هم در برابر آن کوتاه مي آید. دســتور روانشــناس نیز مي تواند هم 
ســنتي ها ) پدر و مادر( و هم جامعه و دوستان ) مدرنیته( را بفریبد 

و راضي کند. پس مردم به روانشناس پول مي دهند به این شرط که 
براي طالق مجوز بدهد!

80 درصد مشــاوران، زوجین را به طالق تشــويق 
مي کنند

علي مظفري که زماني نایب رییس کانون سردفتران ازدواج و طالق 
بود و امروز هم عضو شوراي حل اختالف سردفتران ازدواج و طالق 
است آمار عجیبي درباره تشویق مشاوران به طالق ارائه مي دهد. به 
باور وي، ۸0 درصد مشــاوران زوجین را به طالق تشویق مي کنند. 
مظفري مي گوید: اعتقــاد ندارم که واقعا اگر مراکز مشــاوره فعال 

شود، طالق توافقي کاهش مي یابد. 
یکي دیگر از معضــالت در مســیر افزایش طــالق توافقي، نبود 
مشاوران متخصص است. بالاستثنا باالي ۸0 درصد مشاوران وقتي 
یك زوج براي یك مشــکل عادي که تقریبا بین همه زوج ها وجود 

دارد، مراجعه مي کنند مي گویند طالق بگیرید. 
به گفته او، هیچ زوجي نیست که در زندگي مشکل نداشته باشد از 
بي پول گرفته تا پولدار، از زوج هــاي متدین گرفته تا بي دین،  همه 
مشکالتي در زندگي دارند و وقتي به مشــاور مراجعه مي کنند،  به 

آنها می گویند طالق بگیرید.
 مي گویند از نظر علم روانشناسي این مشــکالت معنا ندارد و علم 
روانشناسي این زندگي را نمي پذیرد. در حالي که آن روانشناس یا 
مشاور باید نحوه برخورد با مشــکل را ارائه کند اما صورت مسئله را 

پاك مي کند و مي گوید طالق بگیرید.
 مظفري معتقد اســت باید بــه مشــاوران در دادن مشــاوره به 
خانواده هاي زوجین، یك سیاســت واحد ارائه شود. در حال حاضر 
امکان دارد مشاوری براي حل مشکل یك زوج، طالق را تجویز کند 
و یك مشــاور دیگر به همان زوج بگوید بروید و زندگي تان را ادامه 
دهید، در حالي که مي شود به مشــاوران، یك سیاست واحد ابالغ 
کرد که مشــکالت را برطرف کنند یا راه برطرف کردن مشکالت را 
به زوجین نشان دهند نه اینکه بگویند علم روانشناسي نمي پذیرد 
و باید طالق بگیرید. این عضو شــوراي حل اختالف ســردفتران 
ازدواج و طالق تصریح مي کند:  ده ها نفر را به مشــاوره فرستادم و 

این مسئله را دیدم. 
توافق 90 درصدي بر سر جدايي

آمارها مي گوید: قبل از سال ۹۴ از هر پنج ازدواج یك مورد به طالق 
منجر مي شد اما در ســال ۹۴ از هر ۴/۴ ازدواج یك مورد به طالق 
 رسید. جالب اینکه در سال ۹۴ در تهران از هر ۸/۲ ازدواج یك مورد 
به طالق منجر شده و به عبارت دیگر یك سوم ازدواج هاي تهران به 
طالق رسیده است و این یعني در سال گذشته در تهران در هر ۱۸ 
ساعت، یك زوج طالق گرفته اند. در سال گذشته در تهران ۳0 هزار 
مورد طالق داشتیم که حدود ۲۷ هزار مورد آن طالق توافقي بوده 

است، یعني بالغ بر ۹0 درصد.
 همه این آمارها نشــان مي دهد زمانه عوض شــده و مانند دوران 
پدر بزرگ و مادربزرگ نیســت کــه زوج ها گذشــت و مهرباني را 
چاشني زندگي کنند. اگر میان زوجي شــکراب شد،   بجای اینکه 
سراغ  بزرگ ترها و ریش ســفیدهاي خانواده و محله بروند تا آنها را 
آشتي بدهند  چون زمانه عوض شده و عصر، عصر مدرنیته است نزد 
مشاوران و روانشناسان مي روند تا با مهر تایید آنها به توافق برسند؛ 

توافق بر سر جدایي!

بيشتر طالق ها زير سر روانشناسان است!

بالاستثنا باالي 
80 درصد 

مشاوران وقتي 
يك زوج براي 

يك مشکل 
عادي که تقريبا 
بین همه زوج ها 

وجود دارد، 
مراجعه مي کنند 
مي گويند طالق 

بگیريد.

 در نشست بررســی »جایگاه مهد کودك در نظام تربیتی« بر لزوم 
نظارت جدی تر بر عملکرد مهدهای کودك و سرمایه گذاری بیشتر 
در این حوزه تاکید شــد. کبری خزعلی، رییس شــورای فرهنگی 
اجتماعی زنان و خانواده، درباره بازنگری درمصوبه مهد کودك ها 
گفت: همان طور که می دانید شورای عالی انقالب فرهنگی مسئول 
سیاست گذاری های کالن نظام در موضوعات فرهنگی و آموزشی 
است و در این عرصه با برنامه ریزی و سیاست گذاری نحوه اجرا را 
نظارت می کند. بعد از نظارت، شــورا تصمیم می گیرد در چرخه 
مدیریتی، اجرایی یا سیاست گذاری اگر اصالحاتی الزم است انجام 
دهد. وی افزود: سال هاست که اعتراضاتی  مبنی بر نامناسب بودن 

نظارت و کیفیت مهد کودك ها به شورای عالی انقالب فرهنگی و 
دستگاه های زیرمجموعه می رسد.

خزعلی ادامه داد: بعد از بررسی، مشخص شــد که کار تحقیقاتی 
مفصل نیاز اســت و از اینجا شــروع کردیم که بناگــذاری تربیت 
کودکان از چه کیفیتی و بر چه سیاســتی صورت گرفته اســت. 
بنابراین  ۹0 سال گذشته  در ایران و کشــورهای مختلف اروپایی 
و آسیایی مورد بررســی قرار گرفت و مشخص شد که اشکال ما در 
برنامه ریزی، تربیت مربی و همچنین در اجرا بوده اســت. این کار 
از ۳0 سال گذشته به بهزیستی سپرده شــده است اما ۱۵ درصد 

بیشتر نتوانسته اند  آن را پوشش دهند.

معاون آموزشــی و تحصیالت تکمیلی دانشــگاه فرهنگیان از 
جذب ۱0 هزار نفــر از طریق آزمون اســتخدامی در آموزش و 
پرورش خبر داد و گفت: پیش بینی می  شود این آزمون همزمان 

با آزمون دستگاه های اجرایی کشور در شهریور ماه برگزار شود.
نعمت ا... موســی پور معاون آموزشــی و تحصیــالت تکمیلی 
دانشــگاه فرهنگیان، از اســتخدام ۱0 هزار نفــر در آموزش و 
پرورش خبــر داد و گفت: امســال برای طــرح مهارت آموزی 
حرفــه ای معلمان، ۱0 هزار نفــر ظرفیت داریم کــه این افراد 
پس از پذیرفته شدن در آزمون اســتخدامی آموزش و پرورش 
 برای گذرانــدن دوره های آموزشــی به دانشــگاه فرهنگیان 

وارد می شــوند. وی بــا بیان اینکــه باقی مانده هــای ردیف  
استخدامی سال گذشــته انتخاب معلم، در آزمون استخدامی 
ادارات دولتی که شــهریور ماه برگزار می شود درج شده است و 
تعدادی از افراد نیز ثبت نام کرده اند، افــزود: وزارت آموزش و 
پرورش قبال به ما وعده داده است که اگر بتواند قبل از برگزاری 
آزمون استخدامی متمرکز دســتگاه های اجرایی کشور، ردیف 
اســتخدامی بگیرد،  این آزمون با آزمون استخدامی مشترك 
برگزار می  شــود و امیدواریم با توجه به اینکه ردیف اخذ شده 
است آزمون اســتخدامی آموزش و پرورش نیز ۱۹ شهریور ماه 

برگزار شود.

رییس شــماره گذاری پلیس راهور ناجا از توقف شماره گذاری ۹ تیپ از 
خودروهای دو گانه سوز و پایه گاز سوز تولید داخل، خبر داد.

 ســرهنگ ســعید روحی گفــت: بــه اســتناد مصوبه هیئــت دولت 
شــرکت های تولید کننده خودروهای دوگانه ســوز و پایه گاز ســوز از 
ابتدای امســال موظف بودند محصوالت خود را با اســتاندارد آالیندگی 
یورو ۴ تولید و به بازار عرضه کنند. وی افزود: این شــرکت ها هنوز موفق 
به دریافت تاییدیه های ســازمان محیط زیســت و ســازمان استاندارد 
 نشــده اند بنابرایــن پلیس شــماره گذاری تولیــدات آنهــا را ممنوع 
کرده است. ســرهنگ روحی گفت: برخی از شــرکت های تولید کننده 
خودروهــای دوگانه ســوز و پایه گاز ســوز برای برخــی تولیدات خود 
تاییدیه یورو ۴ گرفتند که شــماره گذاری محصوالت آنها از نظر پلیس 
بالمانع است. رییس شــماره گذاری پلیس راهور ناجا افزود: فقط ۹ تیپ 
از خودروهای دو گانه ســوز و پایه گاز ســوز تولید داخل برخی شرکت 
ها موفق نشده اند تاییدیه اســتاندارد و محیط زیست را  بگیرند و پلیس 

شماره گذاری این خودروها را همچنان متوقف کرده است.

فرماندار تهران با اشــاره بــه جمــع آوری ۱۵0۸ متکدی از ســطح 
خیابان های شــهر تهران گفت: شــهروندان تهرانی همکاری بســیار 
مناسبی در موفقیت این طرح داشته اند. قطعا کمك نکردن شهروندان 
به متکدیان ســر چهارراه هــا می تواند در موفقیت بیــش از پیش این 
 طرح نقش بسزایی داشته باشد. عیســی فرهادی در حاشیه بازدید از 
سامانسرای لویزان در جلسه ستاد آسیب های اجتماعی گفت: قطعا اگر 
مردم به متکدیان ســر چهار راه ها کمك نکنند و کمك های خود را از 
مسیر منطقی یعنی کمیته امداد، سازمان بهزیستی و موسسات خیریه 
به دست نیازمندان برســانند دیگر تکدی گری معنایی نخواهد داشت. 
وی افزود: از ابتدای اجرای طرح جمع آوری متکدیان شهر تهران ۱۵0۸ 
متکدی جمع آوری شــده که از این تعداد ۱۲66 نفر توسط شهرداری 
و ۲۴۲ کودك توسط بهزیســتی جمع آوری شــده اند. وی ادامه داد: 
از میان متکدیان جمع آوری شــده 6۹ نفر از اتباع بیگانه و سایرین از 
اتباع کشــورمان بوده اند که در حال حاضر تحویل بهزیستی شده و در 

سامانسراها نگهداری می شوند. 
برخورد قاطع با باندهای تکدی گری

فرهادی ضمن تاکید بر برخورد قاطع با باندهای تکدی گری گفت: این 
باندها شناسایی شده اند و به زودی توسط نیروی انتظامی با آنها برخورد 
قاطعی انجام خواهد شد. بی تردید  جزای باندهایی که با برنامه ریزی از 
افراد برای  تکدی گری سوء استفاده می کنند برابر قانون سه ماه تا سه 
ســال حبس خواهد بود. وی در خصوص نحوه نگهداری متکدیانی که 
از سطح شهر تهران جمع آوری می شــوند گفت: اگر در میان آنها اتباع 
بیگانه وجود داشته باشــد تحویل اداره امور اتباع خواهد شد و معتادان 
نیز به ســتاد مبارزه با مواد مخدر تحویل داده می شــوند، کودکان هم 

توسط بهزیستی نگهداری خواهند شد.
وی افزود:در مورد کودکانی که در این طرح دارای شناســنامه نیستند 
نیز راهکاری برای صدور شناســنامه آنها مد نظر قرار خواهد گرفت که 

امیدواریم نتیجه گفت وگوها در این زمینه هر چه زودتر اجرایی شود. 

استخدام 10 هزار نفر از فارغ التحصیالن دانشگاه ها در آموزش و پرورش  لزوم سرمايه گذاری بیشتر در مهدکودک ها

ريیس شماره گذاری پلیس راهور ناجا خبر داد:

توقف شماره گذاری برخی 
خودروهای تولید داخل

برخورد قاطع با باندهای تکدی گری؛

شناسنامه دار کردن کودکان
 بی شناسنامه

با مسئوالن

نگاه روز 

موتورســیکلت ها یکــی از اصلی تریــن عوامــل آلودگــی هــوا به شــمار 
می روند،مضاف بر اینکه تلفات ســاالنه ۵ هزار نفر در اثر ســوانح ناشی از این 

َمرکب نامناسب،آن را به وسیله نقلیه ای مخاطره آمیز تبدیل کرده است.
موتور سیکلت از نمونه وسایل نقلیه ای است که در گوشه وکنار شهرها،مورد 

استفاده گروه هایی از طبقات اجتماعی قرار می گیرد.
علیرغم کاربری مطلوب این  وسیله نقلیه در ترافیك و برخی از معابر که تردد 
در آن به دشــواری صورت می گیرد، اما ایمنی ضعیف این وســیله و تلفات 
 ۵ هزار نفری آن در طول ســال، از معایب جدی ومخاطره آمیز آن به شــمار

 می رود.
البته این آمار در شــهری همچون تهران فراتر از این میزان اســت و به واقع 
۳۵ درصد از مرگ و میرهای ناشــی از تصادفات در این کالن شهر را به خود 

اختصاص داده است.

ســهم۵۵ درصدی تصادفات منجر به جرح و فوت ۷۵ درصد از افراد زیر ۴0 
ســال در آمار تصادفات)به گزارش پزشــکی قانونی(به دلیل عدم استفاده از 
کاله ایمنی و ضربه مغزی60 درصدی ناشــی از ســوانح رانندگی این وسیله 
نقلیه، بخش دیگری از وضعیت تاسف آور رانندگی غیر اصولی و نا امن موتور 

سیکلت ها به شمار می رود.
وقتی راکبان موتورسیکلت ها از اخذ معاينه فنی طفره می روند

نقش عمده موتور ســیکلت ها در آلودگی هــوا یکی دیگــر از دالیل انتقاد 
کارشناسان به این وسیله نقلیه است.

متاســفانه موتورســیکلت های صفر کیلومتر نیز در ایــن آلودگی تاثیرگذار 

هستند و این امر مؤید لزوم کنترل سیستم ســوخت رسانی این وسیله نقلیه 
اســت،اما ظاهرا بخش قابل توجهی از راکبان این وسیله نقلیه تمایلی به اخذ 

برگه معاینه فنی ندارند.
 نــواب حســینی منش،دبیــر معاینــه فنــی  کالن شــهرهای کشــور در

 گفت وگویی با رسانه ها به واقعیتی تلخ اشاره می کند و می گوید:۷0 درصد 
از موتورسیکلت های در حال تردد کشور،بیش از ۷ سال از عمرشان می گذرد 
و این موضوع ضریب انتشار آالیندگی های زیســت محیطی را بیش از پیش 

تشدید می کند.
وحید حســینی،عضو کارگروه ملی کاهــش آلودگی هوا نیز معتقد اســت 

 موتورســیکلت های کاربراتــوری از آالینده ترین وســایل نقلیه محســوب 
می شوند.

آزمایش ها و تحقیقات انجام شده تایید می کند که هر دستگاه موتورسیکلت 
کاربراتوری در هر یك کیلومتر پیمایش مسیر، ۱۵ میلی گرم آالیندگی تولید 
می کند،اما بر اساس اســتاندارد یورو ۳، این میزان از آلودگی باید حداکثر ۲ 
گرم باشــد که فاصله ۱۳ میلی گرمی موجود در هــر کیلومتر حاکی از عمق 

تخریب زیست محیطی وسیله نقلیه مذکور است.
تولید صوت 90 دسی بل و تاثیر آن بر اعصاب

آالیندگی این وسیله نقلیه تنها به مونوکســید کربن خالصه نمی شود بلکه 
 ایجــاد آلودگی صوتی با ۹0 دســی بل،بخــش دیگری از مخاطــرات موتور

سیکلت هاست و به واقع این آلودگی صوتی بعضا آنچنان بر روی روح و روان 
مردم اثر منفی می گذارد که آرامش خاطر شهروندان را خدشه دار می کند.

شهر در تسخیر موتورسواران؛

از فقدان امنیت جانی تا آاليندگی های صوتی و زيست محیطی

قائم مقام توانمند سازی ســازمان بهزیستی کشــور گفت: تا ۳ ماه آینده هزار و 600 
مسکن به جامعه هدف سازمان واگذار می شود.

قاسم عبدا... زاده قائم مقام توانمند سازی سازمان بهزیستی کشور، اظهار داشت: طرح 

اعطای مسکن به  خانواده های ۲ معلول با مشارکت بنیاد مستضعفان، انجمن خیرین 
مسکن ساز، بنیاد مســکن انقالب اسالمی، سازمان بهزیســتی و وزارت شهرسازی از 

سال ۹۴ به مرحله اجرایی شدن، رسید.  
وی ادامه داد: بر اســاس این طرح، یازده هزار و ۳00 خانوار صاحب خانه می شوند که 
 بر اســاس برنامه ریزی های انجام شــده اعطای این خانه ها تا پایان سال ۹۷ به اتمام

 می رسد.
 قائم مقام توانمند ســازی ســازمان بهزیســتی کشــور در خصوص زمان تحویل این 
 واحد ها به مددجویان بهزیســتی، بیان کرد: شــرکت طرف قرارداد، هفته گذشــته

 اعالم کرد که پرونــده هزار و 600 مددجو به منظور دریافت مســکن تکمیل شــده 
 اســت. عبدا... زاده افزود: بر همین اســاس منتظر هســتیم تا منابعی کــه به این امر 
تخصیص یافته به ما تحویل داده شود، تا اقدامات الزم برای اعطای واحدها به صاحبان 
 آنها صورت گیرد. وی بــا بیان اینکه در این طــرح به خانواده هــای دارای ۲ معلول،

 ۳0 میلیون تومــان و خانواده های تك معلــول ۸ میلیون تومان کمــك هزینه اعطا 
می شود، گفت:قطعا به محض پرداخت اعتبارات به ســازمان بهزیستی  تا ۳ ماه آینده 

بخشی از این خانه ها به جامعه هدف سازمان واگذار می شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشــاره به اینکه در برنامه 
ششم توسعه به آموزش وپرورش کم لطفی شــده است، گفت: تنها یك بند به 

این وزارتخانه اختصاص دارد.
 حمایت میرزاده در رابطه با نگاه به آموزش وپرورش در برنامه ششــم توسعه 
اظهار کرد:  در الیحه ای که تحت عنوان برنامه ششــم توســعه از طرف دولت 
به مجلس آمده اســت، مواد مربوط به آموزش وپرورش در کمیسیون آموزش 
و تحقیقات بررسی شــد،  به عنوان سخنگوی این کمیســیون باید اعالم کنم 
که در الیحه برنامه ششم توســعه به آموزش وپرورش کم لطفی شده است و 
باید مشخص شود چه کســی در این رابطه مسئول است، آیا آموزش وپرورش 
 کوتاهی کرده اســت یا اینکه پیشــنهادات ایــن وزارتخانــه در الیحه لحاظ

 نشده است؟
وی افــزود:  در الیحــه برنامــه ششــم توســعه، تنها یــك بند مربــوط به 
آموزش وپــرورش اســت که آن هــم به خریــد خدمات آموزشــی از بخش 
خصوصــی اشــاره دارد و در این رابطه بــه آموزش وپرورش مجــوز داده اند. 
سخنگوی کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه مسئوالن 

آموزش وپرورش طی چند مرحله به این کمیســیون فراخوانده شدند، گفت:  
اعضای کمیســیون آموزش و تحقیقــات مجلس، پیشــنهاداتی را در حوزه 
آموزش وپرورش برای اضافه شدن به برنامه ششم توسعه ارائه کرده اند که باید 

در مجلس بررسی و تصویب شود.
 میرزاده ادامه داد:  مسائل معیشــتی فرهنگیان، سرانه مدارس و نداشتن پول 
برای پرداخــت هزینه های آب، برق و گاز، پاداش پایان خدمت بازنشســته ها، 
تنوع مــدارس در آموزش وپــرورش و افت کیفیــت در مــدارس دولتی از 
جمله مسائلی اســت که آموزش وپرورش با آنها مواجه اســت و در این رابطه 
پیشنهاداتی از سوی کمیســیون آموزش مجلس برای اضافه شدن به برنامه 

ششم توسعه طراحی شده است.
وی ادامه داد:  آموزش وپرورش دســتگاه بزرگی است و دولت آن گونه که باید 
با وجود تمام تالش ها خدمات خوبی را به مــردم  ارائه نکرده بنابراین نیازمند 
اســتفاده از بخش خصوصی اســت چرا که امکانات آموزش وپرورش محدود 
است و حدود ۹۸ درصد اعتبارات این وزارتخانه برای پرداخت حقوق پرسنل 

هزینه می شود.

قائم مقام توانمند سازی سازمان بهزيستی کشور:

تا  3 ماه آينده مددجويان بهزيستی خانه دار می شوند
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

چرا خريد خدمت از بخش خصوصی، مهم ترين اولويت است؟

افــراد شــاغل بیشــتر ســاعات روز را در محــل کار خود 
می گذرانند که بســته به نوع شغلشــان، خطراتی سالمتی 
آنها را تهدید می کنــد. در حالی که برخی افــراد از فعالیت 
در مشــاغل یدی به دلیل احتمال آســیب دیدگی جسمی 
خودداری می کنند اما پشت میزنشــینی برای مدت هشت 
 ســاعت در روز نیز گزینه جایگزین مناســبی نخواهد بود. 
هر چند می توان شــرایط فیزیکی محیط کار را به گونه ای 

تغییر داد که کمترین خطر را برای سالمتی داشته باشد.
سایت مدیکال دیلی برای این منظور به چند نکته ضروری 

اشاره کرده که به شرح زیر است:
1- پاکسازی هوای محل کار: فضــای محل کار می تواند 
عامل ایجاد کننده انواع آلرژی ها در فرد باشــد. حتی گاهی 
اوقات حضــور در فضای آلوده بدون داشــتن عالئم عینی و 

جسمی بر قدرت مغز تاثیر منفی می گذارد.
2- استفاده از میزهای ايستاده: به افراد توصیه می شود 
در صورت امکان از میزهای کار ایســتاده اســتفاده کنند 
تا بتوانند در طول روز حرکت بیشــتری داشــته و کمتر به 

نشستن مجبور شوند.
3- قرار دادن پارچ آب روی میز کار: نوشــیدن آب نه 
تنها سالمت پوســت را ارتقا می دهد بلکه از بروز سردرد در 

آب و هوای گرم و خشك جلوگیری می کند.
4- قرار دادن میز کار در نزديکی پنجره: بررســی ها 
نشــان می دهد افرادی که در محیط کارشان پنجره وجود 
دارد به لحاظ جسمی انسان های فعال تری بوده و  از کیفیت 
خواب بهتری برخوردار هســتند. همچنین قــرار گرفتن 
در معرض نور طبیعی، ســطح اســترس را کاهــش داده و 
 کمك می کند ساعت زیســتی بدن عملکرد صحیح خود را 

داشته باشد.
5- رايحــه درمانــی: بــه افــراد توصیه می شــود از 
خوشبوکننده های هوا و شمع که رایحه های غیرطبیعی را 
در فضای کار پخش می کند استفاده نکنند چرا که می تواند 
مواد شیمیایی تحریك کننده  را منتشــر کند. اما از سوی 
دیگر اســتفاده از رایحه مرکبات به عنوان جایگزین توصیه 

می شود.
6- قرار دادن گزينه های سالم روی میز کار: به گفته 
کارشناســان، افراد باید از قــرار دادن خوراکی نامناســب 
روی میز کار خــودداری کنند و به مصــرف میوه های تازه، 

سبزیجات و آجیل روی آورند.
7- قدم زدن در مواقع اســتراحت: در طول روز یا پس 
از اتمام ساعت کار، قدم زدن و پیاده روی را فراموش نکنید. 
تنها پنج تا ۱0 دقیقه پیاده روی کردن به مدت ســه روز در 

هفته عملکرد سوخت و ساز بدن را تقویت می کند.

چگونه محیط کار سالمی 
داشته باشیم؟

دانستنی مفید

با گزارش میداني به اين نتیجه رسیده ام که مردم به مشاوران پول مي دهند اما آنها پیشنهاد طالق مي دهند!
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر:

اجرای زنده ارکستر ناصر چشم آذر در اصفهان

تصویربرداری »گشــت ویژه« در حالی به قسمت پنجم رسیده 
که این سریال، مهر 95 به مناســبت هفته نیروی انتظامی روی 
آنتن می رود. سعید ســعدی، تهیه کننده ســینما و تلویزیون، 
درخصوص سریال »گشــت ویژه« گفت: در حال تصویربرداری 
قســمت پنجم ســریال »گشــت ویژه« به کارگردانی مهدی 
رحمانی در احمد آباد مستوفی هستیم. تاکنون تمام بازیگران 

جلوی دوربین رفته اند.
وی ادامه داد: ســریال »گشــت ویژه« در مهر 95 به مناسبت 
هفته نیروی انتظامی روی آنتن می رود. این ســریال به صورت 

اپیزودیک است و هر قسمت به یک قصه اختصاص دارد.

ســعدی درخصوص عوامل این ســریال عنوان کــرد: حمید 
گودرزی، شــاهد احمدلو، پدرام شــریفی، محمود پاک نیت، 
سوگل طهماسبی، حسین ســلیمانی، داریوش اسدزاده و آزیتا 

الچینی، از بازیگران این سریال مناسبتی هستند.
گفتنی اســت ســایر عوامل این ســریال تلویزیونی عبارتند از: 
نویســنده: طال معتضدی، مدیر تصویربرداری: محمد رسولی، 
مدیر صدابرداری: رضا تهرانی، طراح لبــاس: آزاده قوام، طراح 
گریم: محسن دارسنج، تدوین: مهدی سعدی، موسیقی: بابک 
میرزاخانی، مشاور هنری: دکتر محمدرضا شجاعی، جلوه های 

ویژه تصویری: داوود مقدمی.

تهیه کننده »ســهیال« گفــت: تدوین این فیلــم برعهده 
محمود غفاری و صداگــذاری آن بر عهده فرامرز ابوالصدق 

خواهد بود.
ســید امیر ســیدزاده درخصوص آخریــن وضعیت فیلم 
سینمایی »سهیال« گفت: هم اکنون این فیلم وارد مرحله 
پست پروداکشن شده اســت؛ از طرفی کار تدوین برعهده 
محمود غفاری و صداگــذاری آن بر عهده فرامرز ابوالصدق 
خواهد بــود. برای بخش موســیقی هم تاکنون با کســی 

قرارداد نبستیم. 
وی در پاســخ به این ســوال که حرف اصلی »ســهیال« 

چیســت، عنوان کرد: فکر می کنم فیلم قابل توجهی باشد 
و در موقعیتی که ســینمای ایران در آن قرار گرفته، حرف 
درست و منطقی برای گفتن دارد؛ چرا که به مسئله ازدواج، 
یکی از مهم ترین و اصلی ترین مسائل این روزهای جامعه، 
پرداخته اســت؛ مقوله ای که در همه ادیان توصیه شده و 

توجهی خاص به آن دارند. 
وی افزود: یکی از ارکان اصلی زندگی، ازدواج اســت. امروز 
جوانان کشــورمان برای انجام این مهــم، تاخیر می کنند. 
»ســهیال« در واقع با هــدف آگاهی بخشــی در این مورد 

ساخته می شود.

کارگردان »سهیال«، تدوين فیلمش را عهده دار شدتصويربرداری »گشت ويژه« به پله پنجم رسید

کافه سوال

يادداشت

درشهر

کارگاه داســتان با عنوان »بررسی مولفه های داســتان محور« در مرکز 
آفرینش های ادبی قلمستان برگزار می شود.

 از ســوی دفتر تخصصــی ادبیات و زبــان و مرکز آفرینــش های ادبی 
قلمستان، وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان، دو 
کارگاه داستان با محوریت »بررســی مولفه های داستان محور« برگزار 
می شــود.  کارگاه نخســت با حضور محمدجواد جزینی، چهارشــنبه 
3شــهریورماه از ســاعت 9 تا 19 و کارگاه دوم با حضور محمد طلوعی، 
پنجشــنبه 4شــهریورماه از ســاعت 9 تا 20 در محل حوضخانه مرکز 

آفرینش های ادبی قلمستان برگزار خواهد شد.
محمدجواد جزینی نویســنده، منتقد و مدرس داستان نویسی  است. او 
در رشته نویسندگی، داســتان کوتاه را به شکل غیرحضوری در دانشگاه 
آمریکا گذرانده و طراح و مدیر نخســتین هنرستان داستان نویسي ایران 
بوده است. اکنون او مدیر نخستین مدرسه مجازی داستان نویسی است 
که از وی، ده ها مقاله ادبی و پژوهشــی در مطبوعات منتشــر و  بیش از 
بیست کتاب چاپ شده اســت. محمد طلوعی متولد سال 58 در رشت 
اســت. او دانش آموخته ســینما از دانشگاه ســوره و ادبیات نمایشی از 
دانشکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران است. وی اولین مجموعه شعر 
خود را با عنوان »خاطرات بندباز« در سال 1382 منتشر کرد. نخستین 
رمان او، قبانی باد موافق در ســال 138۶ منتشر و برنده پنجمین جایزه 
ادبــی »واو« یا رمان متفاوت ســال و همچنین نامزد هشــتمین جایزه 
کتاب سال شهید حبیب غنی پور گردید. در اسفند 1391 نیز مجموعه 
داستان »من ژانت نیستم« برنده دوازدهمین جایزه ادبی گلشیری شد. 
طلوعی، از اعضای نسل نوی نویسندگان فارسی است. وی در اردیبهشت 
ماه 1395 برگزیده نخســتین دوره جایزه ادبی چهل شــد که هرساله 
ازسوی مکتب تهران، به نویســندگان جوان خوش آتیه زیر چهل سال 
اهدا می شود. گفتنی است برگزیدگان و شرکت کنندگان در گاه نخست 
جشنواره چهارگاه و شــرکت کنندگان در هر دو کارگاه، از تخفیف ویژه 
بهره مند خواهند شــد. عالقه مندان بــرای ثبت نام در ایــن کارگاه، تا 
2شهریورماه فرصت دارند به مرکز آفرینش های ادبی قلمستان واقع در 
خیابان عالمه امینی، مجموعه باغ غدیر، ساختمان الغدیر مراجعه نمایند.

مراسم رونمایی از کتاب »نوشــتن تا مغز استخوان« با حضور مترجم آن 
برگزار می شود.

 مراسم رونمایی از کتاب »نوشتن تا مغز استخوان« در موسسه رویش مهر 
و با حضور مترجم کتاب، شهرام عدیلی پور برگزار خواهد شد. »نوشتن تا 
مغز استخوان« نوشته ناتالی گلدبرگ است که توسط شهرام عدیلی پور 
به فارسی ترجمه شده اســت. از نظر مترجم این کتاب، ناتالی گلدبرگ 
یک هنرمند است؛ یک نقاش و شاعر و نویســنده ای خالق؛ یک سالک 
بودایی ذهن که تجربه های خــود را در امر خودشناســی، می خواهد با 
استفاده از هنر نویسندگی در اختیار دیگران بگذارد. نویسندگی از نظرگاه 
او کاری است خشک و مکانیکی که با جهان درون و دنیای نفسانی انسان 
بی ارتباط نیست. برای او، نوشــتن یعنی احضار زندگی با همه جزئیات و 

مخلفات آن به تمامی؛ یعنی چنگ انداختن به لحظه های ناب زندگی.
نویسنده در مقدمه کتاب خود چنین می نویسد: موضوع این کتاب درباره 
 نویسندگی است؛ به عالوه درباره نوشــتن به عنوان تمرین. نویسندگی 
به منزله روشی است که به شما کمک می کند تا در زندگی خود تاثیرگذار 
بوده و ســلیم و معتدل شــوید. چیزی که اینجا درباره نویسندگی گفته 
می شود، می تواند شامل دویدن، نقاشــی یا هر چیز دیگر باشد که به آن 
عشــق می ورزید و آن را انتخاب کرده اید تا در زندگیتان با آن کار کنید. 
وقتی چند فصل از کتاب را برای دوستم، جان رال واگن، خواندم، گفت: 
عجب! ناتالی تو داری درباره کسب و کار حرف می زنی؛ چرا داری درباره 
تجارت حرف می زنی؟ این روشی اســت که در تجارت هم هست؛ فرقی 
نمی کند. کتاب »نوشتن تا مغز استخوان«، کتابی است گیرا و بسیار موثر 
برای کسانی که تصمیم به نوشــتن دارند. این کتاب دربرگیرنده نکاتی 
است بسیار خالقانه که می تواند برای نویســندگان جوان و آماتور بسیار 
راهگشا باشد و حتی نویسندگان حرفه ای تر نیز می توانند بهره کافی را از 
آن ببرند؛ زیرا حاوی تجربیات انضمامی شخص نویسنده است و نویسنده 
تجربیات خود را در امر نوشــتار خالق، به دور از تنگ نظــری در اختیار 

خوانندگان خود قرار داده است.
عالقه مندان به شــرکت در مراســم رونمایی از کتاب »نوشــتن تا مغز 
اســتخوان«، می توانند چهارشــنبه 3شــهریورماه ســاعت 17:15 به 
 موسســه رویش مهر واقع در خیابان نظر غربی، ساختمان شماره 135 

مراجعه نمایند.

3 شهريور ماه در قلمستان برگزار می شود:

 کارگاه داستان با محوريت
»بررسی مولفه های داستان محور«

سوم شهريورماه:

کتاب »نوشتن تا مغز استخوان« 
محمدهادی قمیشــی متولد سال 1340 اســت. او سال 13۶2 رونمايی می شود

به دانشکده هنرهای زیبای دانشــگاه تهران راه یافت و در رشته 
نقاشی مشغول تحصیل شد.

در کنار تحصیالت دانشــگاهی، به فعالیت در گروه های تئاتری 
نیز همت گمارد و چند نمایش کار کرد که از جمله آنها می توان 
»خوشــه های خاکســتری«، »غروب یــک برکــه«، »آیینه«، 

»پرنده های شط«، »مثنوی کوچه« و »مرگ« را نام برد.
قمیشی در این مدت، دوره دوبالژ شبکه اول را نیز به پایان رساند 

و سپس در کالس های گریم تلویزیون شرکت کرد.
اولین بازی اش در فیلم کوتاه »دیوانه از قفس پرید« به کارگردانی 
محمود مزرعتی بود و در فیلم ســینمایی »عبور« نیز بازی کرد؛ 
ســپس به عنوان طراح صحنه و دســتیار کارگردان و بازیگر، در 
فیلم ســینمایی »تا مرز دیدار« حضور یافت و همزمان در فیلم 

»الماس بنفش« نیز بازی کرد.
او تا به امروز در ســریال هایی همچون »پس از باران«، »ســتاره 

قطبی« و ... نقش های مختلفی بازی کرده است.
آخرین کار قمیشی، بازی در سریال تلویزیونی »برادر« بود که ماه 
رمضان روی آنتن رفت. بینندگان شبکه سه، این روزها مشغول 
تماشای بازی قمیشی در سریال »پریا« هستند که ایفاگر نقش 

آقای رستگار، مددکار زندان است.
او به گفته خودش تا به امروز چنین نقشی را تجربه نکرده است. 

در همین زمینه با او به گفت وگو نشستیم.
شما در مجموعه پريا ايفاگر نقشی هستید که تا به حال 
آن را تجربه نکرده بوديد. ايفای نقش مددکار در اين اثر 

برايتان چگونه تجربه ای بود؟
من تا به امروز نقش های مختلفی بازی کرده ام؛ اما مددکار زندان 
نبوده ام. مسلما ایفای چنین نقشــی برایم جذاب بود و از آنجا که 
شــناختی از آن نداشــتم، مرا به چالش دعوت می کرد و همین 
برایم خیلی جذاب بود. بعد از بازی در چنین نقشی، متوجه شدم 
عزیزانی که در این حرفه کار می کنند، چقدر زحمت می کشند؛ 
اما هیچ وقت سختی کار آنها دیده نمی شود. بنابراین نقش آقای 
رستگار در سریال پریا برایم قابل تقدیر بود و خوشحالم چنین که 

فرصتی برایم فراهم شد.

قبل از ايفای اين نقش، آيا تحقیقات میدانی هم انجام داده 
بوديد يا ما به ازايی داشتید؟

بله، قبل از شــروع تصویربرداری تحقیقاتی کردم و با این حرفه 
آشنا شدم و هنگام ضبط سریال هم این پرس و جو را ادامه دادم. 
امیدوارم این نقش را درست اجرا کرده باشم. واکنش مردم هم در 
کوچه و خیابان برایم جالب است؛ به ویژه این که یکی دو بار پیش 
آمد که مددکاران را دیدم و آنها تاکید کردند که نقشــم را خوب 

بازی کرده ام و به نوعی در زندان ادای دین داشته ام.
اما مددکار زندان سريال پريا، شخصیتی تک بعدی دارد. 
درواقع او خیلی خوب اســت و اشــتباه نمی کند؛ حتی 
کارهايی که در حق شهرام انجام می دهد، خارج از وظیفه 

اوست. به نظرتان شخصیت رستگار، شعاری نشده است؟
قبول دارم که شخصیت رستگار مثبت است؛ اما باید پذیرفت که 
زمان یک سریال محدود اســت و اگر قرار باشد فیلمنامه نویس 
همان قدر که به زندگی شخصیت های اصلی قصه می پردازد، به 
شخصیت های فرعی هم توجه کند، زمان کار طوالنی تر می شود. 
این مشکل در فیلمنامه های ما وجود دارد که مجال چندانی برای 
پرداخت به شخصیت های فرعی نیست و همین باعث می شود تا 

به زندگی شخصیت های فرعی، کمتر پرداخته شود.
االن که سريال پريا پخش می شود، از نقشتان راضی 

هستید؟
بله، چون برایم تجربه بسیار خوبی بود؛ ضمن اینکه 

ســریال پریا به یک معضل اجتماعی پرداخته و 
به خانواده ها درباره ایدز هشــدار می دهد. به 
نظرم این اتفاق خوبی اســت که تلویزیون به 
چنین موضوعی وارد شده؛ زیرا نیاز است که 

خانواده ها بیشتر با چنین معضلی آشنا شوند.
روند کارنامه هنريتــان را چگونه ارزيابی 

می کنید؟
راضی هســتم؛ البته وقتی فردی کار هنر را انتخاب 

می کند، همــه اتفاقات را خــودش رقم نمی زند؛ 
بلکه برایش پیش می آید و طبیعی است که همه 
خواسته ها صد در صد برآورده نمی شود؛ بلکه 

تاحدودی شرایط به کام خواهد بود. این اتفاق برای من هم افتاده 
و فارغ از این مسئله نیستم. خوشــبختانه در طول سال هایی که 
فعالیت هنری داشته ام، توانسته ام کارهای متنوع را تجربه کنم. 

خدا را شاکرم و امیدوارم از این به بعد هم اتفاقات خوبی بیفتد.
در ســال های گذشــته درباره موضوع ایدز به هیچ وجه صحبت 
نمی شد؛ در حالی که الزم است خانواده ها و به ویژه نسل جوان، 

نسبت به این بیماری آگاهی داشته باشند. 
از سوی دیگر چون درباره ایدز کمتر حرف زده ایم، باعث شده تا 
بیشتر مردم از این بیماری شناخت نداشته و راه های پیشگیری از 
آن را نیاموخته باشند؛ به همین دلیل همیشه وحشت وجود دارد. 
سریال پریا هم به خانواده ها هشــدار و در عین حال یاد می دهد 
که از این بیماری نترســیم و در مواجهه بــا آن، به دنبال راه حل 

مناسب باشیم.

گفت وگو با بازيگر سريال »پريا« :

ورود تلويزيون به ايدز، اتفاق خوبی است

ويژه

ارکستر ناصر چشــم آذر در ســالن همایش های کوثر به روی صحنه 
می رود.

مرکــز  در  آذر 5 شــهریورماه  ناصــر چشــم  ارکســتر   اجــرای 
همایش های کوثــر واقع در حد فاصل خیابان حکیــم نظامی و دروازه 
 شــیراز برگزار می شود. ناصر چشــم آذر موســیقی دان، آهنگ ساز و 
تنظیم کننده ای برجســته اســت که در 10 دی ماه 1329 در اردبیل 
متولد شــد. او برادر کوچک تر منوچهر چشــم آذر اســت که در سایه 
تعلیمات پــدرش، اســماعیل چشــم آذر، مراحل اولیه موســیقی را 
فراگرفت. در کودکی ســاز آکاردئون را انتخاب نمود، در 12ســالگی 
به همراه پدرش وارد ارکستر آذربایجانی رادیو ایران شد و در 13سالگی 
جایزه ویژه موســیقی را در مقطع دبیرستان به خاطر نواختن آکاردئون 
دریافت نمود؛ در 17ســالگی نیز رهبری کنســرت ترتیب داده شده 
در ســفارت ایران در عراق را برعهده گرفت. او در محضر اســاتید بنام 
موســیقی ایران از جمله مرتضــی حنانه و ملیــک، دوره های تکمیلی 
آموزش موســیقی را ســپری نمود و در ســال 1357 به مدت 5 سال 
 جهت تکمیل دوره موسیقی جاز و موســیقی فیلم به آمریکا سفر کرد. 
چشم آذر از پیشگامان ســازهای الکترونیک در ایران است. باران عشق 
یکی از شاهکارهای اوســت. او تاکنون موســیقی فیلم بسیاری از آثار 
سینمایی ایران را ساخته اســت. آلبوم تو برقص، شــکوفه های ایران، 
خواهران غریب، شب های تهران، رقص های شاد، باران شادی 3، باران 
شادی 2، باران شــادی1، طلوع عشق و باران عشــق، آلبوم های ناصر 

چشم آذر در طول سال ها فعالیت در زمینه هنر موسیقی است.
عالقه مندان برای اطالعات بیشــتر و تهیه بلیت این اجرا می توانند به 

نشانی اینترنتی parsiconcert.com  مراجعه نمایند.

5 شهريور ماه برگزار می شود:

اجرای زنده ارکستر ناصر چشم آذر 
در اصفهان

گیشه سینمای ایران از اکران نوروز 95 تا پایان مردادماه، پر رونق 
و شکوفا بوده است.

یکی از راه هــای ایجاد هیجان و جذابیت در هــر هنری، تن دادن 
به تغییر و تحول و نجات یافتن از روزمرگی اســت. سال ها بود که 
فیلمنامه های ســینمایی، همه در ژانر اجتماعــی و با موضوعات 
نزدیک به هم و اغلب کلیشــه ای نوشــته و توســط فیلمسازان 
ساخته می شدند. به طور معمول فیلمسازان در این اندیشه بودند 
که هرچه مضمون فیلم ها تلخ تر باشــد، نیش گزنده آن بیشتر در 

تن کســانی که فرو می رود 
غافل از معضالت جامعه 

هستند و زهردار بودن 
آثــار، موثرتر واقع 

می شــود. 

در ایــن میان 
فیلم هایی هــم بودند که 

فارغ از هر نیشی، در نوش و سرخوشی 
عجیبی به ســر می بردند و هدفشــان تنها تجارت بــوده و البته 

همچنان هست.
خوشبختانه با شروع ســال 1393 یک خانه تکانی در سینما رخ 
داد و با تغییر فضا، مجالی برای ایجاد تنوع در نگارش فیلمنامه ها 
و ســاخت فیلم ها با انواع ژانر فراهم شــد. در این موقعیت جدید، 
فرصت ظهور نویسندگان و فیلمسازان جوان گمنام ایجاد شد که 
هیچ رابطه و باندی در سینما نداشتند و دور از انصاف است که اقرار 
به موفقیت آنها نشود. جوان ها به میدان آمدند و با درک و شناخت 
بیشتر، بهتر و دقیق تر از نیازها، خواسته ها و دغدغه جوانان و قشر 
آســیب پذیر جامعه، اتفاقات خوبی را رقم زدند کــه بی تردید در 

حافظه سینما ماندگار می شود.
به تدریج بــا تنوع یافتن مضمــون فیلم ها و توجه بــه خالقیت و 
به روزشــدن در فیلم ها، ناگزیر ترکیب اکران فیلم ها هم متنوع و 
جذاب تر شد و کم کم آشتی مخاطب و سینما شکل گرفت. سینما 
در سال 94 نسبت به سال گذشته و امسال نیز با رونق و شکوفایی 
مادی و معنوی گیشه ها و استقبال از فیلم ها مواجه شد و فصلی نو 

در کتاب سینمای ایران نوشته شد.
انفجار گیشه ها در نوروز95 

فیلمسازان پیشکســوت و جوان و تازه نفس سینما، مزد دوری از 
کلیشه و شکستن رکود، روی آوردن به خالقیت، تالش و اثر 

متفاوت خود را گرفتند و مردم پس از سال ها، منتظر 
بودند تا اکران فیلم های ســینمایی هرچه زودتر 

آغاز شود تا به تماشــای آنها بروند؛ اتفاقی 
که حداقل از آغاز دهــه 90رخ نداده 

بود و مــردم رغبــت چندانی 

بــه فیلم هــای در حال اکران نشــان 
نمی دانند؛ مگر اینکه یک فیلم طنز بــه نمایش در می آ مد 
تا برای ساعتی بخندند و سالن را ترک کنند. کشیده شدن اکران 
فیلم ها به سانس فوق العاده و نیمه شب و تماشای فیلم روی زمین 
سالن سینما نیز اتفاقی بود که سینمای ایران در این سال ها کمتر 
شاهد آن بود؛ چون پیش از این، اغلب ســالن ها حتی در ساعات 

میانی روز خلوت بودند. 
دهه اول اســفند ماه بود که اکران فیلم »من سالوادور نیستم« به 
کارگردانی منوچهر هادی و با ایفای نقش رضا عطاران و یکتا ناصر،  

قدم اول استقبال فوق العاده از اکران نوروز شد.
از اواخر اســفندماه، اکران کوران رقابت فیلم هــای »بادیگارد« 
ســاخته ابراهیم حاتمی کیا، »ابد و یک روز« به کارگردانی سعید 
روستایی، »پنجاه کیلو آلبالو« به کارگردانی مانی حقیقی و »من 
سالوادور نیستم« آغاز شــد و این آثار در ایام عید نوروز با فروشی 

بالغ بر 43میلیارد تومان، رکورد اکران نوروز را شکستند. 
در این میان فیلم هایی هــم بودند که به دلیــل نمایش در زمان 
شلوغی ایام نوروز و در میان فیلم های پر مخاطب اکران عید، کمتر 
دیده شــدند و بهتر بود اکران »کفش هایم کو؟« ساخته کیومرث 
پوراحمد و »خشم و هیاهو« به کارگردانی هومن سیدی، به زمان 

بهتری موکول می شد. 

اکران دوم عید نوروز در اردیبهشــت ماه و در حالی آغاز شــد که 
فیلم های اکران اول ســال، همچنان فروش خوب و نبض گیشه را 

در دست داشتند. 
فیلم های سینمایی »رسوایی 2« به کارگردانی مسعود ده نمکی، 
»اژدها وارد می شــود« به کارگردانی مانی حقیقی، »خنده های 

کارگردانــی  بــه  آتوســا« 

علیرضا فریــد، »یک 
دزدی عاشــقانه« به کارگردانی 

امیرشــهاب رضویان و »ایســتاده در غبار« 
به کارگردانی محمدحســین مهدویان، در اکران دوم 

نوروز 95 روی پرده رفتند.
مسیر ادامه دار میلیاردی ها  

 به دلیل اســتقبال خوب و روند موفقیت آمیز فــروش فیلم های 
نمایــش  داده شــده در اکــران ماه مبــارک رمضــان که طبق 
تصمیم گیری شــورای صنفی نمایــش، از امتیاز ویــژه ای برای 
مدت اکران بهره مند بودند، همچنان بر پرده ســینما اکران دارند. 
»ایستاده در غبار« برشی از زندگی و مبارزه جاویداالثر حاج احمد 
متوسلیان را به تصویر کشیده بود و مصطفی کیایی پس از »خط 
ویژه« و »عصر یخبندان«، این بار با لحن طنز به مفسدان اقتصادی 
هجوم برده بود. »بارکد« یک هفته است که دیگر سرگروه نیست؛ 
اما همچنان کف فروش هفتگی باالیی دارد و نمایش داده می شود. 
فیلم »دختر« و »زاپاس« نیــز که بیش از یک مــاه از اکران آنها 
می گذرد، با استقبال مواجه شدند و طبق آخرین آمار، به ترتیب به 

فروش بیش از 2میلیارد و 710 میلیون تومانی و بالغ بر 4میلیارد 
و ۶0میلیونی دست یافته اند که با توجه به ادامه اکران، فروش این 
دو فیلم نیز افزایش خواهد یافت. دراکوال نیز که از دهه اول تیرماه 
اکران شده، فروشــی بالغ بر 3میلیارد و 900میلیاردی به دست 

آورده است. 
 فیلم های »امکان مینا« ساخته کمال 

تبریزی و »النتوری« 
به کارگردانی رضا درمیشــیان، از 

ســیزدهم  و فیلم طنز »ناردون« به کارگردانی 
سیروس حســن پور، از 20مرداد به جمع فیلم های درحال 

اکران پیوستند.
»النتوری« رضا درمیشــیان، با وجود محدودیت ســنی و سالن 
ســینمایی، از 13 مرداد اکران شــده و در مدت دو هفته، بیش از 

2میلیارد و 850میلیون تومان فروخته است.
فیلم »ناردون« نیز پس از یک هفته نمایش، بیش از 5۶0میلیون 

تومان فروش داشته است.

فال خوب؛ ته فنجان سینما

رونق گیشه سینما همچنان ادامه دارد

»جوخه خودکشی«
500میلیون دالری شد

دهــد   مــی  خبــر  وارنــر  بــرادران   کمپانــی 
که »جوخه خودکشــی«، طی دو هفتــه اول نمایش 
 جهانی خود، به فروشی 510میلیون دالری دست پیدا 

کرده است.
این فروش کالن، شامل رقم فروش این اکشن کمیک 

استریپی در آمریکا و بقیه کشورهای دنیا می شود.
تحلیلگران اقتصادی ســینما با عنایت بــه این نکته، 
می گویند 238میلیون دالر از ایــن رقم، اختصاص به 

سینماهای آمریکای شمالی داشته است.
به ایــن ترتیب، نمایــش عمومــی تازه تریــن فیلم 
ســینمایی ویــل اســمیت، در بقیــه نقــاط دنیا به 

271میلیون دالر رسیده است.
با توجه بــه اینکه ویل اســمیت در چند ســال اخیر، 
هیچ فیلم موفق و پرفروشــی روی پرده ســینماهای 
کشورهای جهان نداشته است، با فروش باالی »جوخه 
خودکشی«، اهل فن خبر از بازگشت موفقیت آمیز این 

بازیگر سیاه پوست داده اند.
به باور آنها، با ورود اســمیت به دنیای کمیک استریپی 
 ابرقهرمانانه، موفقیــت مالی فیلم هایش هم شــروع 

شده است.
هزینه بــاالی تولیــد 175میلیــون دالری »جوخه 
خودکشی«، باعث خلق این دیدگاه شد که فقط فروش 
باالی جهانی آن، می تواند رقم کالن تولید را پوشــش 
دهد.در داستان فیلم، ویل اسمیت و چند بازیگر جوان 
دیگر ســینما، در نقش چند ابرقهرمان ظاهر می شوند 

که به مقابله با نیروهای شیطانی می روند.
کمپانی برادران وارنر، این فیلم را با همکاری شــرکت 
دی ســی کامیکز تهیه کرده اســت. دی سی کامیکز، 
مالک معنوی و حقوقی داســتان جوخه خودکشی به 

حساب می آید.
قرار اســت به زودی تولید قســمت دوم این اکشــن 
ابرقهرمانانه، در دستور کار تهیه کنندگانش قرار گیرد. 

گیشه
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اخبار کوتاهيادداشت

از ابتدای فصل برداشــت گنــدم در بروجن، بیــش از 4 هزار تن 
محصول مازاد بر نیاز کشاورزان این شهرستان خریداری شد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، 
مدیر جهادکشــاورزی شهرســتان بروجن گفت: از ابتدای فصل 
برداشــت گندم تا کنون، بیش از 4 هزار تن محصول مازاد بر نیاز 
کشاورزان این شهرستان در مراکز خرید شرکت تعاونی روستایی 
و سیلوی فرخشهر خریداری شــد که در مقایسه با مدت مشابه 

پارسال 20 درصد افزایش داشته است. 
روح ا... معتمدی افزود: عالوه بر این، حدود 2 هزار تن گندم بذری 
نیز به منظور فرآوری و آماده ســازی بذر مورد نیاز ســال آینده 
کشاورزان استان توسط شرکت تولید بذر اصالح شده شهرستان 

خریداری شده است.

واژگونی خودروی پژو در محور شهرکرد به فارسان 2 کشته و 4 مصدوم 
بر جای گذاشت.

بنا بر اعالم روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
چهارمحال و بختیاری، واژگونی خودروی پــژو، عصر جمعه  در محور 
شهرکرد به فارسان حوالی تنگ پردنجان، 2 کشته و 4 مصدوم بر جای 
گذاشــت.  طی تماس تلفنی با مرکز پیام 115 شهرستان فارسان سه 
دســتگاه آمبوالنس اورژانس و یک دســتگاه آمبوالنس هالل احمر به 
محل حادثه اعزام گردید که 2 نفر از سرنشینان به علت شدت جراحات 
در دم جان باخته بودند و 4 مصدوم حادثه هم پس از اقدامات درمانی به 

بیمارستان سیدالشهدا )ع( فارسان منتقل شدند.

مدیرکل امــور مالیاتی چهارمحال وبختیاری توزیع ســه درصد  از 
عوارض مالیات بر ارزش افزوده بین شــهرداری ها و دهیاری ها از 

سرجمع وصول منابع کشوری را خواستار شد.
بهادر بهمنی اظهــار کــرد: در هر ســال مطابق قانــون مالیات، 
6 درصد  از مالیات و ســه درصد از عوارض ارزش افزوده مســتقیم 
به حســاب شــهرداری ها و دهیاری ها براســاس شــاخص های 
جمعیتــی واریــز می شــود. بــه گفتــه وی برخی اســتان های 
برخوردار مانند اصفهان، تبریز، خوزســتان و بوشهر دارای صنایع 
 بزرگ و مادر بوده و ســهم مالیات بــرارزش افزوده آنــان بیش از 
استان های کمتر برخوردار اســت. بهمنی پیش بینی کرد: امسال 
 500 میلیــارد ریــال مالیات بــر ارزش افزوده به شــهرداری ها و 
دهیاری های اســتان پرداخت شــود که این رقم در سال گذشته 
حــدود 400 میلیارد ریــال بوده اســت. به گفتــه وی 85 درصد 
درآمدهای عمومی اســتان از مالیات اســت که ســال گذشته 99 
درصد سهم پیش بینی شــده و در چهار ماه نخســت سال جاری 
تاکنون 100 درصد درآمدهای عمومی از مالیات محقق شده است.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری گفت: مســجد کانــون مبارزه با 
استعمار، استکبار و شیطان است.

 قاسم ســلیمانی در ار تباط با روز جهانی مســاجد در گردهمایی 
اعضــای کارگروه ها، شــورای سیاســت گــذاری و ســتادهای 
 هماهنگی امور مســاجد چهارمحال و بختیاری، مســجد را کانون 
تصمیم گیــری های تاریخی، رســیدن به خرد جمعــی و مبارزه 

با دشمن در دوره های مختلف دانســت. وی تاکید کرد: در دنیای 
کنونی هم مســجد محلی برای برنامه ریزی سیاســی در راستای 
مبارزه با استعمار، استکبار و شــیطان است. استاندار چهارمحال و 
بختیاری در ادامه گفت: اعتبارات سال جاری این استان دو هزار و 
۳00 میلیارد ریال بوده که 5 درصد آن برای هزینه در امور وابسته 

به مساجد و حوزه های علمیه اختصاص پیدا کرده است. 
سلیمانی افزود: ســال گذشــته برای حفظ و ارتقای فعالیت های 
دینی در مساجد استان 25 میلیارد و 600 میلیون ریال اختصاص 
یافت که این رقم در سال جاری به ۳6 میلیارد و 500 میلیون ریال 

رسید. 
وی اضافه کرد: پارســال برای امور مســاجد، حســینیه ها و بقاع 
متبرکه چهارمحال و بختیاری 1۳ میلیارد ریال و در ســال جاری 

20 میلیارد ریال اختصاص پیدا کرد. ســلیمانی ادامه داد:  اعتبار 
هدایت، اطالع رسانی و تبلیغات دینی چهارمحال و بختیاری هم از 
6 میلیارد ریال سال گذشته به 12 میلیارد و 500 میلیون ریال در 
سال جاری افزایش پیدا کرد. سلیمانی اظهار داشت: اعتبار مربوط 
به خانه های عالم، مراکز مذهبی و مجتمع های فرهنگی اســتان 
در سال قبل شــش میلیارد ریال بوده که امســال به 12 میلیارد و 
500 میلیون ریال افزایش یافته اســت. وی افزود: در سال گذشته 
19 درصد اعتبارات رسمی چهارمحال و بختیاری به بخش فرهنگی 
 اختصاص یافت که این رقم با احتســاب بودجــه های تخصیصي 
غیر رسمی و ملی به ۳0 تا 40 درصد رســید. سلیمانی یادآور شد: 
این در حالي است که هنوز 114 روستای چهارمحال و بختیاری از 

نعمت مسجد بی بهره اند.

خريد تضمینی بیش از 4 هزار تن 
گندم در بروجن

6 کشته و مصدوم در واژگونی خودرو

مديرکل مالیاتی چهارمحال و بختیاری:

سه درصد از عوارض مالیات بر ارزش 
افزوده بین شهرداری ها توزيع شود

 معاون هماهنگی امــور اقتصادی و توســعه منابع 
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تحول و بهبود 
نظام اداری نیازمند توجه به پیشــنهادات و انتقادات 

افراد مختلف در این حوزه است.
ســیامک ســلیمانی دشــتکی در کارگروه توسعه 
مدیریت چهارمحال و بختیاری اظهار داشــت: برای 
ارتقای سیســتم اداری و ایجاد تحول و پیشرفت در 
این حوزه بایستی نسبت به برگزاری مستمر جلسات 
این کارگروه از سوی دستگاه های اجرایی اقدام شود.

وی تاکید کرد: به همین منظور توجه به پیشنهادات 
و انتقــادات افراد مختلــف در حوزه نظــام اداری و 
بررســی علمی آن با هدف دســتیابی به راهکارهای 

ارتقای سیستم اداری باید مورد توجه قرار گیرد.
ســلیمانی دشــتکی افزود: مدیران دســتگاه های 
اجرایی مــی توانند برای ارتقا و توســعه مدیریت در 
سیستم اداری نســبت به ارائه گزارش عملکرد حوزه 
کاری خود و انعکاس آن در ســطح ملی و اســتانی 

اقدام کنند.

امیر حســین حقی مجری طرح احــداث گلخانه در 
چهارمحــال و بختیاری در گلخانه گل رز شــهر گل 
گفت: پیش بینی می شود در گلخانه شهرکرد ساالنه 

420 هزار شاخه گل تولید شود.
مجــری طــرح احــداث گلخانــه در چهارمحال و 
بختیاری افزود: ایــن گلخانه در ۳ هــزار متر مربع 
مســاحت، احداث شــده که 7 میلیون تومان هزینه 

بانکی برای آن هزینه شده است.
وی عنوان کرد: احداث گلخانه گل رز شهرکرد برای 
1۳ نفرایجاد اشــتغال کرده که از این تعداد 10 نفر 
به صورت مســتقیم و ۳ نفر به صورت غیر مستقیم 

مشغول به کار شده اند.
حقی عنوان کرد: سیســتم های کنترلی این گلخانه 
کامال  اتوماتیک اســت و اصولی که جهاد کشاورزی 
استان ارائه کرده در این گلخانه رعایت شده و نتایج 

مطلوبی  نیزداشته است.

بهبود نظام اداری نیازمند 
توجه به پیشنهادات و 

انتقادات است

مجری طرح احداث گلخانه:

تولید 420 هزار شاخه گل در 
گلخانه شهرکرد

استاندار چهارمحال و بختیاری:
مسجد کانون مبارزه با استعمار، 

استكبار و شیطان

با مسئوالن

حجت االســالم و المســلمین محمدعلی نکونام در خطبه های 
نماز جمعه این هفته با اشاره به دوم شهریورماه، آغاز هفته دولت 
اظهارداشــت: ارتباط بین مردم و دولتمردان باید تحسین آمیز و 

نقادانه باشد.
وی بــا بیان اینکــه هر دولــت در زمــان فعالیت خــود باید به 
ضرورت های آن مقطع توجه کند، افزود: دولت ها باید دشــمنی 
دشــمنان را مورد توجه قرار دهند تا مورد آســیب قــرار نگیرند 
و این توجه بایــد با روحیه انقالبی انجام شــود و نباید تحت تاثیر 
دشــمن و نفوذ آنها قرار گیرد. خطیب جمعه شــهرکرد با بیان 
اینکه دولتمــردان، خواص امــت و گرداننده جامعه هســتند، 
عنوان کرد: دولتمردان اگر حرف دشــمن را بزنند تاثیر مهمی بر 

جامعه و مــردم به جا می گذارنــد که در نوع خود فاجعه اســت.
نکونام خاطرنشــان کرد: دشــمن در تالش اســت که فرهنگ 
اســالم را تخریب کند که در این زمان باید دولــت تالش کند و 
جلوی فعالیت دشــمن را بگیرد، اگر چند نفر در بدنه دولت اقدام 
به ترویج افکار دشــمن کنند در جامعه فاجعه ایجاد می شــود. 
وی با اشاره به وجود مشــکالت در زمینه سیاست خارجه گفت: 
در حــال حاضر حضــور دشــمنان در منطقه کــه در رأس آنها 
 آمریکا قرار دارد و به کمک آل ســعود، گروهــک داعش را تربیت 
کرده اند یکی از مهم ترین مشکالت در حوزه سیاست خارجه است 
که باید مورد توجه مســئوالن قرار گیرد، اما در این میان کسانی 
هســتند که هنوز به مذاکره با آمریکا امیدوارند.نکونام با اشاره به 

روز صنعت دفاعی ادامه داد: بنا به دســتور اسالم به همان میزان 
که در برخورد با دشمن منطق داریم به همان میزان در برابر آنها 
با اقتدار می ایســتیم. وی با بیان اینکه سند دفاعی از مسائل مهم 
اســت، افزود: باید به کســانی که در این زمینه فعالیت می کنند 
دســت مریزاد گفت، ســند دفاعی از ضرورت های امروز جامعه 
است. خطیب جمعه شــهرکرد با بیان اینکه مذاکره خوب است، 
گفت: مذاکــره کنندگان ،مذاکــره را میز تهدید قــرار می دهند 
 و زبان قدرت اســت کــه می تواند آنها را تســلیم کنــد. نکونام 
خاطرنشــان کرد: کســانی که فکر می کنند با انجــام مذاکرات 
تهدیدهــا از میــان برداشــته می شــود در اشــتباه هســتند، 
تهدیــدات را تنهــا مقاومــت از میــان برمــی دارد. وی بیــان 
کــرد: مذاکره به جــای خــودش اما اقتــدار در ســایه مذاکره 
ایجــاد نمی شــود بلکه در ســایه مقاومت  به دســت مــی آید. 
 خطیب جمعه شــهرکرد با اشــاره بــه دغدغه های اهــل تقوا 
تصریح کرد: انسان های متقی در پی بنا ســازی هستند و تالش 
می کنند همه امور فکری و عملی خود را در یک مبنای مستحکم 
قرار دهند. نکونام با بیان اینکه مبنای مستحکم، اسالم ناب است 
ادامه داد: کسی که توانســت تمام مبنای فکری و عملی خود را بر 
اسالم ناب قرار دهد فکر و عقیده خود را نیز بر یک مبنای محکم 
پایه گذاری کرده است. وی بیان کرد: اما کسانی که در این زمینه 
تالش نکردند و روزمرگی ها، آنان را متزلزل کــرده ثبات ندارند 
و تزلزل خطر عظیمی اســت که حتمــا باید بکوشــیم  در برابر 
آن موضع داشــته باشیم و این موضع از اســالم نشئت می گیرد.

 خطیب جمعه شهرکرد با اشاره به روز محیط زیست و محیط بان 
خاطرنشــان کرد: صیانت از محیط زیســت و تالش محیط بانان 
قابل توجه است، محیط زیســت محل زندگی انســان است که 
 باید در شأن انسان نیز باشد. وی با اشــاره به روز جهانی مساجد،

تصریح کرد: مسجد باید به یک نهاد تربیتی تبدیل شده و به عنوان 
پایگاه اول انسان سازی مورد توجه قرار گیرد.

دولتمردان اگر 
حرف دشمن را 

بزنند تاثیر مهمی 
بر جامعه و مردم 
به جا می گذارند 
که در نوع خود 

فاجعه است

پیشنهاد سردبیر: 
مسجد کانون مبارزه با استعمار، استكبار و شیطان

خطیب جمعه شهرکرد گفت: کسانی که فكر می کنند با انجام مذاکرات، تهديدها از میان برداشته می شود در 
اشتباه هستند، تهديدات را تنها مقاومت از میان برمی دارد.

خطیب جمعه شهرکرد:

تهدیداتکشور،تنهابامقاومتازمیانبرداشتهمیشود
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حصروراثت
5/447  خانم زهره شــاکری دارای شــماره شناســنامه 174  به شــرح 
 دادخواســت بــه کالســه 1395/348 از ایــن شــورا درخواســت

 گواهی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان 
 حســن خســروی به شــماره شناســنامه 6 در تاریخ 1395/05/12 در 
اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- آقای غالمرضا خســروی فرزند غالمحســن به شماره شناسنامه 
1798 صادره از خوانســار 2- آقای علی خسروی فرزند حسن به شماره 
شناســنامه 0250351048 صادره از تهران 3- خانــم صغرا حاجی علی 
فرزند محمد به شماره شناســنامه 29 صادره از خوانسار 4- خانم زهره 
شاکری فرزند اکبر به شماره شناسنامه 174 صادره از خوانسار 5- خانم 
حانیه خسروی فرزند حسن به شماره شناســنامه 0151502277 ،  اینک 
 با انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک نوبت آگهی 
 می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامــه  از متوفی نزد او

 می باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف: 161 شعبه 1 حقوقی شورای حل اختالف 

خوانسار) 168 کلمه، 2 کادر( 
ابالغوقترسیدگیودادخواستوضمائم

5/444  خواهــان: آقای ســید مهدی طباطبائی فرزند ســید خلیل ســاکن 
نایین خیابان پاســداران تربیت 1 کوچــه 8 ، خوانــدگان: 1- آقای مهدی 
 فالح نژاد فرزنــد ابوالفضل ســاکن ناییــن خیابــان آزادگان کوچه 10،

 2- آقای اســماعیل رحمانــی فرزند محمــد ابراهیم به نشــانی مجهول 
 المــکان، خواهــان دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــدگان فــوق الذکر 
دائر بر الزام به انتقال ســند خودرو ســواری پژو 405 جی ال ایکس مدل 
1390 به شــماره انتظامی ایران 88-949 ق 42 به ایــن دفتر واصل و پس 
از ثبت به کالســه 428/95 ش و جری تشــریفات قانونــی و تعیین وقت 
رسیدگی برای روز یکشــنبه مورخ 95/07/04 ســاعت 15/30 عصر و با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده ردیف دوم به استناد ماده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی دادگاه هــای عمومی و انقالب مراتــب یک نوبت در 
 یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا نامبرده جهت اخذ 
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه شــورا مراجعــه و دروقت 
 رسیدگی تعیین شــده در جلسه شــورا حضور یابد و اال شــورا تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 170 شعبه 1 شورای حل اختالف نایین) 

174 کلمه، 2 کادر( 
حصروراثت

5/445  خانم کوکب کبیرزاده نایینی  به  شناســنامه شــماره 99  به شرح 
دادخواست به کالســه 92/95  از این شــورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان محمدرضــا لطفی به 
شناســنامه شــماره 102 در تاریخ 1394/5/16 در اقامتــگاه دائمی خود 
 بــدرود زندگی گفتــه ورثه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:

 1- متقاضی کوکب کبیر زاده نایینی )مادر( 2- حسین لطفی )پدر(.  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا 

هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 172 شعبه 3 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 

نایین) 120 کلمه، 1 کادر(  
فقدانسندمالکیت

5/443 شــماره صــادره:1395/14/262637 نظر به اینکه ســند مالکیت 
یکدانگ و نیم مشــاع از  ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 947 اصلی  واقع 
در بخــش یک ثبــت خوانســار ذیــل ثبــت 5820 در صفحــه 133 دفتر 
امــالک جلد 40 بــه نام علــی اکبــر اقبالی تحت شــماره چاپی مسلســل 
 251731  ثبت و صادر و تســلیم گردیده اســت، ســپس نامبرده با ارائه 
درخواســت کتبــی بــه شــماره وارده 951409701001988 مــورخ 
1395/05/20 به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود آن 
ذیل شماره 45048 مورخ 1395/05/18 به گواهی دفترخانه 12 خوانسار 
رسیده ا ست مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواست صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا 
 مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
 مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این  آگهی

 ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد 

شد. م الف: 160 اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)228 کلمه، 3 کادر(
فقدانسندمالکیت

5/440 شــماره صادره:1395/14/262135 نظر به اینکه سند مالکیت دو 
دانگ مشاع از  ششدانگ پالک ثبتی شــماره 988 اصلی  واقع در بخش دو 
ثبت خوانسار ذیل ثبت 465/2 در صفحه 35 دفتر امالک جلد 5 به نام فتاح 
الدین شــهیدی  ثبت و صادر و تسلیم گردیده است، ســپس بالواسطه به 
موجب سند انتقال شــماره 9086 مورخ 1331/07/24 دفترخانه شماره 4 
خوانسار به خانم همدم شــهیدی فرزند محمد انتقال یافته سپس نامبرده 
با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 951409701002265 مورخ 
1395/05/20 به انضمــام دو برگ استشــهادیه محلی که امضا شــهود 
آن ذیــل شــماره 28451 مــورخ 1395/05/20 بــه گواهــی دفترخانه 5 
خوانسار رسیده اســت مدعی است که ســند مالکیت آن به علت جابجایی 
مفقود گردیده اســت و درخواســت صــدور المثنای ســند مالکیت ملک 
فــوق را نموده اند لــذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحــی ذیل ماده 
 120 آیین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی

 مدعی انجــام معامله نســبت به ملک مرقــوم یا وجود ســند مالکیت نزد 
خود می باشــد از تاریخ انتشــار این  آگهی ظرف مــدت ده روز اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه این اداره 
تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت 

به ارائه کننده ســند مســترد گــردد بدیهی اســت اگر ظرف مــدت مقرر 
 اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله

  ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیــت المثنی طبق مقــررات خواهد 
شد.  م الف: 156 اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)243 کلمه، 3 کادر(

حصروراثت
5/449  آقای کمال وهابی همابادی  به  شناســنامه شــماره 2  به شــرح 
دادخواست به کالســه 88/95  از این شــورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین وهابی همابادی به 
شناسنامه شــماره 4 در تاریخ 1394/6/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی 
کمال وهابی همابادی )پســر( 2- جالل وهابی همابادی)پســر( 3- خلیل 
وهابی همابادی) پســر( 4- عباس وهابی همابادی) پسر( 5- بتول وهابی 
همابادی)دختــر( 6- مریم وهابــی همابادی)دختــر( 7- مرضیه وهابی 
همابادی)دختر( 8- ســکینه اسماعیلی هندچوب) همســر(.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
 آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شــد.
  م الف: 163 شعبه 3 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف نایین

) 147 کلمه، 2 کادر(  
مفادآراء

5/435 آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مســتقر در ثبت میمه تصرفات مالکانه متقاضیان محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح ذیل 
جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگردد و در صورتی 
که افراد نسبت به صدور سند متقاضیان اعتراضی داشته باشند از تاریخ 
انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و امالک میمه ارائه و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مراجع قضائی تسلیم نمایند:
1- رای شــماره 139560302020000087  آقــاي غالمعلــي حیــدري 
 بــه شناســنامه شــماره 493 و کدملــي 1287968406 صــادره میمــه

  فرزنــد تقــي در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 592.50 
  مترمربع پــالک شــماره 48 فرعــي از 110 اصلــي واقع در روســتای 
 موتــه بــه اســتناد خریــداری عــادی از مالــک رســمی آقــای تقــی 

حیدری
2- رای شــماره  139560302020000075 خانــم زهره علــي اکبري به 
شناســنامه شــماره 802 کدملي 6229703149 صادره میمه فرزند علي 
در ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 682.39 مترمربع پالک شــماره 
4983 فرعي از 35 اصلــي واقع در روســتای ازان به اســتناد خریداری 
 عادی مع الواســطه از مالک رســمی آقای محمــد علی ارشــادی فرزند 

نظر علی

3- رای شــماره 139560302020000079 آقــاي داود یوســفیان بــه 
 شناســنامه شــماره 618 کدملــي 6229701707 صــادره فرزنــد 
 حســین درششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 28.80 متــر

مربع پــالک شــماره 460 فرعــي از 35 اصلي واقــع در روســتای اازن 
 بــه اســتناد خریــداری از مالک رســمی آقــای پرویــز اقدامــی فرزند 

حسین
 4- رای شــماره 139560302020000080 آقــاي  حیــدر علــي

 یوســفیان بــه شناســنامه شــماره 3419 کدملــي 6229744831 
 صادره فرزند حســین در ششــدانگ یکباب انباری  به مســاحت 27.97 
مترمربع پــالک شــماره 460 فرعــي از 35 اصلــي واقع در روســتای 
 اازن به اســتناد خریداری از مالک رســمی آقــای پرویــز اقدامی فرزند

 حسین 
ســعیده  139560302020000128خانــم  شــماره  رای   -5
 اســحاقي بــه شناســنامه شــماره 10 کدملــي 6229907801 صادره

 میمــه فرزند حیــدر درچهار دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانه به 
 مســاحت 252.02 مترمربــع پــالک شــماره 936 فرعــي از 35 اصلــي
  واقع در روســتای ازان به اســتناد مالکیت رســمی مشــاعی خریداری

 شده
6 – رای شــماره 139560302020000127  آقــاي محمدتقــي 
 جعفــري بــه شناســنامه شــماره 733 کدملــي 6229702452 صادره 
میمه فرزند غالمعلــي دردو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانه به 
 مســاحت 252.02 مترمربــع پــالک شــماره 936 فرعــي از 35 اصلــي

  واقع در روســتای ازان به اســتناد مالکیت رســمی مشــاعی خریداری 
شده

7 – رای شــماره 139560302020000129  آقــاي احســان جعفــري 
بــه شناســنامه شــماره 1270004867 کدملــي 1270004867 صادره 
میمه فرزنــد موســي در ششــدانگ یکباب خانــه به مســاحت 101.20 
 مترمربع پالک شــماره 936 فرعي از 35 اصلي واقع در روستای ازان به

  اســتناد خریــداری عــادی مشــاعی از مالکین رســمی آقای موســی 
 جعفــری فرزنــد غالمعلــی و خانــم معصومــه خدادوســت فرزنــد 

حسن
 8 – رای شــماره 139460302020001115  عباســعلي دوســتعلي 
صــادره   6229824711 کدملــي   57 شــماره  شناســنامه   بــه 
 میمــه فرزنــد حســینعلي در ششــدانگ یــک بــاب مغــازه  بــه 
 مســاحت 31 مترمربــع پــالک شــماره 2444 فرعــي از 11 اصلــي

  واقــع در وزوان بــه اســتناد مالکیــت عــادی مشــاعی خریــداری 
شده

بدیهی اســت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواه شد.

تاریخ انتشار نوبت اول  یک شنبه  1395/05/31
تاریخ انتشار نوبت دوم:  سه شنبه 1395/06/16                                                           

م الف: 15900مهدی ذکاوتمند رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه  

E-MAIL Pedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی| شماره 1938 | یکشنبه 31 مرداد 1395 | 18 ذی القعده 1437

اخباريادداشت

پس از آنکه کانال معــروف JerryRigEverything در یوتیوب 
ویدیویی از آزمایش مقاومت در برابر خراشــیدگی گلکسی نوت 
۷ منتشر کرد، بســیاری از کاربران و کارشناســان با این نگرانی 
روبه رو شــدند که پوشــش محافظ صفحه نمایش در این گوشی، 
از مقاومت مناســبی برخوردار نیســت. پوشش اســتفاده شده 
 در گلکســی نوت ۷، گوریال گلس ۵ اســت که محصول شرکت 
Corning اســت. اما این شــرکت به تازگی پاســخ های رسمی 
 خود را در مورد ایــن نگرانی ها اعــالم کرده اســت. در ویدیوی 
منتشر شــده، اجســام مختلف که هر کدام دارای سختی معینی 
هســتند، روی صفحه نمایش گوشی کشیده می شــوند. در این 
آزمایش، صفحه نمایش گلکسی نوت ۷ در مرحله ۳ خش برداشته 
و آســیب می بیند، در حالی که مرحله پالستیک معمولی در این 
آزمایش، ۲ است. در مصاحبه ای که با دو تن از کارمندان بلندپایه 
شرکت کورنینگ انجام شده، آنها به مســتندات این ویدیو پاسخ 
داده اند. جیمین امین  معاون بخش فناوری کورنینگ در این باره 
می گوید: »آزمایش انجام شده، آزمایش استاندارد صنعتی نیست. 
با وجود اینکه از مقیاس Mohs در این آزمایش اســتفاده شــده، 
مراحل و شیوه انجام آن صحیح نیست. در مورد نیروی اعمال شده 
توســط فرد آزمایش کننده، اطالعاتی در دست نیست و مشخص 
نیست که آیا نیروی اعمال شده در مراحل مختلف افزایش می یابد 
یا خیر«. یکی از مدیران اجرایی دیگر کورنینگ نیز اعالم کرده که 
سختی این شیشه ها در مراحل مختلف ساخت، آزمایش شده اند و 
همه آنها حداقل ســختی برابر با درجه ۵ آزمایش موهس را دارند. 
شرکت کورنینگ نیز پیش از این به طور رسمی اعالم کرده بود که 
مقاومت در برابر خش گوریال گلس ۵ با گوریال گلس ۴ برابر است. 
نکته مهم این جاســت که این کانال پیش از این نیز آزمایش های 
مشابهی روی نسل های قبلی شیشه های گوریال گلس انجام داده 
و آن شیشــه ها نتایجی در حد مراحل ۵ یا ۶ آزمایش داشــته اند. 
کورنینگ در پاسخ به دلیل نمایان شدن آثار خش در این آزمایش، 
انتقال مواد را دلیل ایــن اثرات می داند. آنها اعــالم کرده اند که با 
افزایش نیروی جسم خش دهنده، مواد آن به سطح شیشه منتقل 
می شود و پاک کردن این مواد نیز به سادگی امکان پذیر نیست. به 
همین دلیل است که کورنینگ، نیروی وارد شده در این آزمایش 
را یکی از فاکتورهای بســیار مهم آن می داند. به هر حال پوشش 
گوریال گلس به خاطر مقاومت باال در برابر شکســتن، خم شدن و 
تحمل ضربات مختلف، به عنوان یک پوشش امن شناخته می شود 
و طبق گفته کارمندان کورنینگ، این پوشــش در زمان هایی که 
صفحه گوشی دچار ضربات مختلف می شــود، مقاومت باالیی از 

خود نشان می دهد و در برابر این ضربات مقاوم خواهد بود.

چندی پیش ویدیویی منتشــر شــد که برای اولین بار دوربین 
Hero 5 از گوپرو را به تصویر می کشــید. بــه تازگی تصاویری از 
این دســتگاه فاش شده که جزئیات بیشــتری را از آن به نمایش 
می گذارد، ضمــن اینکه اطالعات فنی از دفترچــه راهنمای این 
محصول به دســت آمده که نگاهی به آنها خواهیــم انداخت. به 
 GoPro گزارش دیجیاتو، اول از همه طراحی »اکشن کم« جدید
تحول چندانی نسبت به نســل قبلی اش نداشته و حالتی مکعب 
مســتطیلی دارد، ضمن اینکه لنز و نمایشــگر جلویی در جایگاه 
مشــابهی کنار یکدیگر جای گرفته اند. البته دکمــه پاور/ منو در 
قسمت جلوی دوربین مشاهده نمی شود اما طبق شایعات موجود 
این دستگاه به صفحه نمایش لمســی مجهز خواهد بود، بنابراین 
نیازی به چنین دکمه ای نیست. همچنین ظاهرا این محصول با 
طراحی نزدیک به مدل Hero 4 Sessions طراحی شده، یعنی 
ظاهر نقره ای-مشکی قبلی را نداشــته و به حالتی تماما مشکی و 
الستیکی تبدیل شده و همان طور که انتظار می رفت، این دوربین 
ضد آب خواهد بود. از نظر مشــخصات فنی در Hero 5 چندان 
تغییری نسبت به قبل نمی بینیم و ظاهرا از تراشه تصویربرداری 
مشابه Hero 4 در آن استفاده شــده که باالترین کیفیت ضبط 
ویدیو با رزولوشــن 4K و نــرخ ۳0 فریم بر ثانیه و ســریع ترین 
تصویربرداری با رزولوشــن 720p و نرخ 1۲0 فریــم بر ثانیه را 
امکان پذیر می سازد. الزم به ذکر است لرزشگیر تصویر در تمامی 
حاالت فیلمبــرداری بجز حالت 4K یا ســرعت باالتر از ۶0 فریم 
در ثانیه فعال خواهد بــود. همچنین GPS و امکان کنترل صوتی 
نیز در این دستگاه تعبیه شــده،عالوه بر اینکه ظرفیت باتری نیز 
اندکی افزایش یافته و به 1۲۲0 میلی آمپر ســاعت رسیده است. 
 mini از دیگر تغییرات این دوربین می تــوان به جایگزینی درگاه
USB با USB Type-C اشــاره کرد. البته مسلما برای اطمینان 
از این مشخصات، باید تا زمان معرفی رسمی Hero 5 صبر کنیم 
 GoPro تا ببینیم آیا دو سال انتظار برای »اکشن کم« پرچمدار

طرفداران را راضی خواهد کرد یا خیر.

 )Iron Knight( جدید ترین کامیون ولوو با نام شــوالیه فلزی
 D13 معمولی با پیشرانه FH معرفی شــد. این کامیون از مدل
توسعه یافته است. اما ولوو با استفاده از چهار توربوشارژر جدید 
به همراه اینترکولر، توان پیشــرانه توربودیزل این کامیون را به 
میزان فوق العاده ۲۴00 اسب بخار رســانده است. شوالیه فلزی 
همچنین دارای گشــتاور خارق العاده ۴۴۲۵ پوند فوت است تا 
به خوبی از عهده وزن ۴/۵ تنی آن بر بیاید. این میزان از توان از 
طریق کالچ تقویت شــده و از همه جالب تر، جعبه دنده استوک 
خود کامیون، به چرخ های عقب انتقال می یابد. زومیت نوشت؛ 
عالوه بر افزایش توان در این کشــنده، ولــوو تالش زیادی برای 
کاهش وزن خودرو انجام داده اســت تا به بهترین نســبت توان 
به وزن ممکن دســت یابد. کابین این کامیون بــه طور کامل از 
فایبرگلس ســاخته شده اســت. مهندســان ولوو همچنین با 
حذف تجهیــزات اضافی، وزن کامیون را بیــش از پیش کاهش 
داده اند. شــوالیه فلــزی در بخش بدنه خود شــاهد بهبود های 
زیادی بوده است که می توان به بســته آیرودینامیکی جدید با 
ظاهری تهاجمی اشاره کرد. البته برای اطالع بیشتر از جزئیات 
این کامیون باید تا زمان معرفی رسمی آن توسط ولوو به انتظار 
نشست. شکستن رکورد های سرعت کامیون، امری بسیار دشوار 
است. با این حال ولوو نشان داده است که علم و توان کافی برای 
این امــر را دارد. این شــرکت پیش از این نیز تجربه شکســتن 
رکورد های مختلــف جهانی را با کامیون های خــود در کارنامه 
داشته است. کامیون قدرتمند شــوالیه آهنی قرار است سه روز 

دیگر رکورد های سرعت جهان در بخش کامیون ها را بشکند.

کورنینگپاسخمیدهد؛

آياگوريلخشبرداشت؟

تصاويرجديدازنسلجديدگوپروفاششد؛

پنجمینقهرمان

ولووقصدشکستنرکوردهارادارد؛

شوالیهآهنیمیآيد

پیشنهادسردبیر:
شوالیهآهنیمیآيد

معرفی

اگر از تمــام عالقه مندان دنیای فنــاوری و یا مالکان 
گجت های مختلف الکترونیک بپرســید؛ ارتقای کدام 
بخش از گجت های موجود بیش از همه ضرورت دارد، 

پاسخ قریب به اتفاق این افراد »باتری« خواهد بود.
حال، شــرکت »SolidEnergy Systems« که 
 »MIT توسط عده ای از متخصصان سابق »دانشگاه
تاسیس شــده، نوعی تازه از باتری را توسعه داده که 
با توان برابــر، ابعاد آن به اندازه نیمــی از نمونه های 

فعلی است.
ورق بسیار نازک آنود این باتری ۲0 درصد کوچک تر 
است و الکترولیت به کار رفته در آن ترکیبی همگن 
از مایع و فلز غیر قابل اشــتعال را تشکیل می دهد. به 
لطف اســتفاده از فویل لیتیوم- فلز به عنوان آنود )به 
جای گرافیت( این باتری می تواند یون های بیشتری 
را نســبت به باتری  های لیتیوم-یــون فعلی در خود 
ذخیــره نماید. جایگزینــی مواد تشــکیل دهنده با 
عناصر کارآتر سبب شده که باتری های توسعه یافته 
به دست SolidEnergy، دو برابر باتری های معمول 
ظرفیت داشــته باشــند. عالوه بر آن، بهره گیری از 
الکترولیت غیر قابل اشــتعال، ایمنی این باتری را به 
مراتب افزایش داده و خطر منفجر شــدن تلفن های 
هوشمند در حین شــارژ و در اثر گرمای بیش از حد 
را به صفر برساند. تولید باتری های لیتیوم-فلز بسیار 
ســاده اســت و هزینه آن چندان بیشــتر از ساخت 
یک باتری لیتیوم-یون معمولی نیســت. همین امر 
امیدواری را برای تولید انبــوه و حضور این محصول 
در موبایل های ســال آینده )دســت کــم نیمه دوم 
۲01۷( افزایش می دهد. هنوز مشــخص نیست که 
تولیدکنندگان گجت های الکترونیک چگونه از این 
فناوری تازه بهره خواهند بــرد. امکان دارد با کاهش 
ابعاد باتری و حفظ توان موجود، اقدام به کاهش ابعاد 
و وزن محصوالت خود نمایند، یــا اینکه عمر باتری 

محصوالت خود را تا دو برابر افزایش دهند.

متخصصانMITدستبهکارشدند؛

ديگرانفجاریدرکارنیست

به نقــل از زومیــت، این شــرکت در بیانیــه مطبوعاتی 
Moon Ex-  خود آورده اســت: »با این تصمیم تاریخی،

press به نخستین شرکت خصوصی تبدیل می شود که 
می تواند پای خــود را از کره خاکی فراتر بگــذارد و برای 
اولین بار ماموریت هــای خود را در خــارج از مدار زمین 
پیگیــری کنــد«. Moon Express، که توســط یک 
میلیاردر به نام »نوین جین«، دانشــمند کامپیوتر »بارنی 
پِل« و دانشــمند علم فضا »باب ریچاردز« تاسیس شده 
اســت، به چهارمین ســازمان فضایی )پس از دولت های 
ایاالت متحده، چیــن و اتحاد جماهیر شــوروی( تبدیل 

خواهد شد که فضاپیمایی را بر ســطح ماه فرود می آورد. 
آنها همچنین )در صورت موفقیت(  نخســتین ســازمان 
خصوصی هســتند کــه بر ماه قــدم خواهند گذاشــت. 
شرکت آنها مجوز دارد تا ماه را به شکل آزادانه کندوکاو و 
معدن یابی کند. از آنجا که هیچ گذشته ای برای رونویسی 
در دســترس نیســت،کار اعطای مجوز بــرای خروج از 
مدار زمین و تعیین حد و مرزهای آن برای شــرکت های 
خصوصــی بســیار زمان بر و ســخت تر از رونــد معمول 
رساندن محموله ها به ایســتگاه بین المللی فضایی است 
)که در حال حاضر شــرکت های خصوصی اسپیس ایکس 

یا بلــو اوریجین پیگیــر آن هســتند(. همچنین در حال 
حاضر هیچ چارچوب مشــخصی برای اعطای مجوزهای 
مشابه به سایر شــرکت های فضایی وجود ندارد. شرکت 
 Moon Express، بــه یــک مجــوز خــارج از عــرف

 دست پیدا کرده است  و اگر کســی با همین صالحیت ها 
درخواســت جدیدی ارائه کند، نهادهای تنظیم مقررات 
دوباره باید همین راه را با شــرکت جدید طی کنند. باب 
ریچــاردز در مصاحبــه ای با The Verge گفته اســت: 
»در ابتدا هیــچ قانون یا ضابطه ای وجود نداشــت؛ ما این 
پیشنهاد را دادیم که پروســه بررسی درخواست ما مشابه 
با پروسه درخواســت مجوز ترابری به ایستگاه بین المللی 
Moon Ex-  فضایی بررسی شود«. راه گرفتن مجوز برای

press به قدری غیرمعمول بود که این شــرکت نخست 
توانست مجوز معدن یابی و کسب درآمد از مواد معدنی ماه 
را به دست آورد و سپس مجوز فرود روی آن را کسب کند. 
 »امیلی کلندرلــی«، یکی از چهره هــای علم فضانوردی، 
این گونه این مسئله را توضیح می دهد: در نوامبر ۲01۵، 
سند رقابت پذیری ارسال فضاپیماها توسط دولت آمریکا 
به تصویب رسید که عنوان می کند شرکت های خصوصی، 
دارای مالکیت کامل منابعی هســتند که از فضا استخراج 

خواهند کرد.
 این مصوبه به Moon Express اجــازه داد که از منابع 
موجود در مــاه به شــکل آزادانه بهره مند شــود. با تمام 
اینها، این شــرکت هنوز مجوز رفتن به فضا را در دســت 
نداشــت. ماه آوریل امســال وزارت امور خارجه آمریکا، 
آژانس امنیــت ملــی )NSA( و اداره فــدرال هوانوردی 
آمریکا در کنار چند نهاد دیگر درخواســت سفر به خارج 
از مدار زمین را که توســط Moon Express ارائه شده 
بود، مورد بررســی قرار دادند و حاال این شــرکت رسما 
مجوز خود را برای ســفر به فضا دریافت کرده اســت. در 
متن این مجوز،  همچنین به این مســئله اشاره شده است 
که کشــور ایاالت متحده تعهد خواهد داد ماموریت های 
آتِی Moon Express از معاهده فضایی ســازمان ملل 
متحد )Outer Space Treaty( پیــروی کند. به این 
معنی که Moon Express باید نشــان دهد در تمامی 
فعالیت هایش برای رسیدن به ماه و فرود روی ماه با دولت 
آمریکا شفاف خواهد بود؛ با ســایر ماموریت های فضایی، 
فضاپیماها و اشــیاء خارجی روی ماه مداخله ای نخواهد 
داشــت و مهم تر از همه دنیای جانداران دیگری را آلوده 
نکند؛ هر چند برعکس مریخ )که همچنان ممکن است از 
گونه های زنده میزبانی کند( ماه کامال خالی از سکنه است 
بنابراین بند آخر به احتمال زیاد مورد تهدید نخواهد بود. 
پس حاال باید صبر کنیم و امیدوار باشــیم که این شرکت 
تا تاریخ پیش بینی شــده به ماه برســد و احتماال دولت 
آمریکا نیز باید آماده باشــد تا به زودی از درخواست های 
 مشابهی از شرکت های فضایی دیگر مانند »SpaceX« و 

»Bigelow Aerospace« استقبال کند.

شرکت»Moon Express«نخســتیننهادخصوصیخواهدبودکهمیتواندفضاپیماهایخودرابرسطح
Moon Expressماهفرودآوردوازمنابعمعدنیسطحاينسیارهبهنفعخوداستفادهکند.شرکتتجاری
کهدرزمینهفضانوردیفعالیتمیکند؛بهنخستینشرکتخصوصیتبديلشدهاستکهازدولتفدرال
اياالتمتحدهمجوزنشاندنيکفضاپیمابرماهراگرفتهاســت.ايناتفاقاحتماالتنهاتايکسالديگر

ممکنخواهدشد.

پایشرکتهایخصوصیبهماهبازمیشود؛

مجوزی که تا کنون داده نشده بود

کاراعطایمجوز
برایخروجازمدار

زمینوتعیین
حدومرزهایآن
برایشرکتهای
خصوصیبسیار

زمانبروسختتر
ازروندمعمول

رساندنمحمولهها
بهايستگاه

بینالمللیفضايی
است

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در حکمــی روح ا... رحمانــی را به ســمت مدیرکل دفتر 
امور نوآوری و حمایت از ســرمایه گذاری وزارت ارتباطات 

منصوب کرد.
 امیرحســین دوایی با هدف تحقــق برنامه ریزی و کمک 
به ســاماندهی امــور ایجاد و توســعه کریــدور فناوری 
 اطالعــات و ارتباطــات و توســعه نظام نــوآوری بخش

ارتباطات و فناوری اطالعات از طریق تعامل و همکاری با 
دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی، روح ا...

رحمانی را به ســمت مدیرکل دفتر امور نوآوری و حمایت 
از سرمایه گذاری منصوب کرد.

بــزرگ شــده کشــور  و  متولــد  ا... رحمانــی،  روح 

آمریکاســت و مــدرک دکتــرای هــوش مصنوعــی 
واشــینگتن دانشــگاه  از  را  ماشــین  یادگیــری   و 

سنت لوییس دارد.
رحمانی ســابقه مدیریت در شــرکت های مایکروسافت 
و  دارد  خــود  فعالیــت  کارنامــه  در  را  آمــازون   و 
 هم اکنــون اســتادیار دانشــکده علــوم و فنــون نوین

دانشگاه تهران است.
در حکــم انتصــاب رحمانــی، بــر تعامــل و توســعه 
همکاری هــای دانش محور با دانشــگاه ها، پژوهشــگاه و 
موسســات آموزش عالی برای شناســایی، بــه کارگیری 
 و ارتقــای ظرفیت هــای علمــی پژوهشــی در حــوزه

ارتباطــات و فناوری اطالعــات، همکاری در شناســایی 

راهبــردی  فناوری هــای  اولویت هــای  و  تعییــن  و 
کمــک  و  اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  بخــش 
راهبــردی  پروژه هــای  و  برنامه ریــزی طرح هــا  بــه 
تاکیــد اطالعــات،  فنــاوری  و  ارتباطــات   بخــش 

شده است.
کمک بــه تدویــن و پایــش برنامه های حمایتــی برای 
ارتقای بازار و ســطح فناوری شــرکت های دانش بنیان 
 بخــش ICT و کمــک بــه ســاماندهی و بهینه ســازی

 امور پژوهش و توسعه در بخش صنعت ارتباطات و فناوری 
اطالعات در تعامل و همکاری با پژوهشگاه های وابسته، از 
 دیگر اهدافی اســت که در حکم انتصاب روح ا... رحمانی

دیده می شود.

باحکمیازطرفمعاوننوآوریوفناوریوزيرارتباطاتوفناوریاطالعاتتعیینشد؛

مديرايرانیمايکروسافت،مديرکلدفترامورنوآوریوزارتارتباطاتشد

ارتباطات و فناوری اطالعات

معرفی تلگرامی

تا به حال شــده بخواهید به مکانی ســفر کــرده و نیاز 
ضروری بــه دیــدن وضعیــت آب و هــوای آن منطقه 
داشــته باشــید؟ امروزه آن قدر گجت ها و پلتفورم های 
دیجیتال به بلــوغ رســیده اند که پیش بینــی وضعیت 
 آب و هــوا تنهــا یکــی از ویژگی هــای کوچــک آنها

به شمار می رود.
با پیشرفت فناوری و ظهور شــبکه های اجتماعی خالق 
و نوآوری چون تلگرام، روبات هــای نرم افزاری نیز هر روز 

شکل و رنگ تازه ای به خود می گیرند.
امــروز روبــات weatherman_bot@ را معرفــی 
می کنیــم؛ روباتــی کــه بــه وســیله آن می توانید از 
 وضعیــت آب و هوایــی منطقه خــود به صــورت کامل

اطالع پیدا کنید.

به نقل از دیجیاتو، برای دسترســی به ایــن روبات کافی 
است از آیدی weatherman_bot@ استفاده کرده و 

یا روی goo.gl/5rLJbN کلیک کنید.
با باز شــدن صفحه روبات بایــد روی start/ زده و برای 

نخستین بار زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید.
پس از آن الزم اســت نام شــهر و یا موقعیت مکانی را که 
می خواهیــد از وضعیت آب و هوایی آن مطلع شــوید، به 

صورت التین وارد کنید.
بالفاصله پس از وارد کردن نام موقعیت، روبات مکان شما 
را روی نقشه مشــخص کرده و وضعیت آب و هوایی آن را 

به شما ارائه می دهد.
عالوه بر این، روبــات نام برده شــامل دو گزینه کاربردی 

دیگر به نام Summary و Hourly نیز می شود.

با انتخــاب گزینه Hourly وضعیت ســاعت به ســاعت 
 آب و هوایی همراه با جهت و ســرعت وزش باد به شــما

ارائه می شود.
در صورتــی کــه به جمع بنــدی روزانــه نیاز داشــتید 
نیز کافــی اســت روی گزینــه Summary ضربه زده 
تــا اطالعاتی چون ســاعت طلــوع و غروب خورشــید، 
میزان رطوبت هــوا، جهت و ســرعت وزش باد، فشــار 
 و وضعیت آب و هوایی صبح تا شــب آن روز برای شــما

به نمایش در آید.
این روبــات می تواند وضعیت آب و هوا را تــا ۵ روز آینده 

پیش بینی کند.
در بخش تنظیمات نیــز می توانید عالوه بــر تغییر زبان 
و موقعیت مکانی خــود، از بین واحدهای ســانتی گراد 
و فارنهایت یکــی را به دلخواه انتخــاب کنید و همچنین 
ســاعاتی را در طول روز برای ارسال وضعیت آب و هوایی 

مشخص نمایید.

بهاطالعاتآبوهوانیازداريد،بخوانید؛

تلگرام،کارشناسمیشود

 در ســال ۲01۶، بیــش از ۴0 درصد تلفن های هوشــمند 
عرضه شــده مجهز به حســگر اســکنر اثر انگشــت بودند؛ 
اما طبق گزارشــی که توســط دیجی تایمز منتشــر شده، 
انتظــار می رود میــزان گوشــی های مجهز به ایــن ویژگی 
 در ســال ۲01۷ به بیش از ۵0 درصد برســد. طبق گزارش 
منتشر شــده، میزان تقاضا برای حسگر اســکنر اثر انگشت 
از ســال ۲01۵ تاکنــون افزایــش یافتــه و ایــن در حالی 
 اســت که در ســال ۲01۵ تنها ۲0 درصد از گوشــی های 
عرضه شــده مجهز به این ویژگی بودنــد. البته جای تعجبی 
ندارد زیرا شــاهد محصوالت مقــرون به صرفــه و در عین 
حال قدرتمندی هســتیم که از امکان حســگر اســکنر اثر 
انگشــت بهره می برند و اگر ایــن روند ادامه پیــدا کند در 

سال های آینده شــاهد فراگیر شدن اســتفاده از این حسگر 
 روی تلفن های هوشــمند در محــدوده قیمت های مختلف 
خواهیم بود و در نهایت روزی خواهد رسید که حسگر اسکنر 
اثر انگشــت یکی از امکاناتی شود که روی هر گوشی می توان 
یافت. با باال رفتن تقاضا شــاهد حضور پررنگ تر ســازندگان 
نیز خواهیم بود و وجود تعداد بیشتر شرکت هایی که حسگر 
اسکنر اثر انگشــت تولید می کنند قطعا می تواند بازار رقابت 
را برای ســازندگان ســخت تر کند. در هر صورت طبق نظر 
تحلیلگران، ســازندگان چینی و تایوانی حســگر اسکنر اثر 
انگشــت می توانند در بازار جهانی به جایگاه مناسبی برسند؛ 
اما به نظر می رسد که این سازندگان بیشتر تمرکز خود را به 
بازار چین داده اند تا بتوانند نیازهای این بازار در حال رشــد 

را تامین کنند. جالب اســت بدانید طبق گزارش ها، در سال 
۲01۶ آمار فروش تلفن هوشــمند در کشــور چین به ۵00 
میلیون عدد رسیده که رقم شــگفت انگیزی است. در ادامه 
این گزارش آمده است که عرضه حســگر اسکنر اثر انگشت 
توسط ســازندگان چینی و تایوانی به دو برابر در سال ۲01۷ 
خواهد رسید. در حال حاضر قیمت هر واحد از این حسگرها 
به ۳ دالر رسیده که می توان انتظار کاهش بیشتر این قیمت 
را در سال آینده داشت. هر چند این موضوع جزو زیبایی های 
فناوری های جدید بوده و امیدواریم که ادامه نیز داشته باشد. 
هر چه تقاضا برای یک محصول بیشتر شود ساخت آن نیز به 
مرور زمان ارزان تر تمام شده و در نتیجه با کاهش قیمت آن، 

شاهد استفاده بیشتر کاربران از آن فناوری خواهیم بود.

تاسال2017اتفاقمیافتد؛

اثرانگشتمهممیشود
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پیشنهاد سردبیر: 
مساجد، خط مقدم جبهه های فرهنگی است

اخباريادداشت

مدیر پایگاه پژوهشــی ابیانه گفت: اصالح تاسیسات خدمات رسانی 
روستا، از اولویت های اصلی سیمای بافت تاریخی ابیانه است.

ســید احمد نجیبی، مدیر پایگاه پژوهشــی ابیانه نطنز، از تشــکیل 
کارگروه تخصصــی اصالح تاسیســات گاز روســتای تاریخی ابیانه 

خبرداد.
نجیبی اظهار داشــت: این کارگروه در راســتای مصوبات مسئوالن 
اســتان اصفهان و شهرســتان نطنز و با حضور کارشناسان سازمان 
نظام مهندسی استان، شرکت گاز نطنز و پایگاه ملی میراث فرهنگی 
ابیانه، جهت بررسی ابعاد و راهکارهای فرایند اصالح تاسیسات گاز در 

سیمای بافت تاریخی ابیانه تشکیل شد.
وی گفت: نخستین جلســه این کارگروه، روز چهارشنبه ۲۷مردادماه 
در محل پایگاه میراث فرهنگی ابیانه تشــکیل و در این جلسه، نقشه 
خطوط گاز روســتای ابیانه و جزئیات طراحی شده در جهت اصالح 

سیمای این روستای تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر پایگاه پژوهشی ابیانه نطنز افزود: در این جلسه، برآوردهای اولیه 
پیرامون ملزومــات اجرایی، مدت زمان اجرای طــرح و هزینه اجرای 

طرح صورت پذیرفت.
وی بیان داشــت: عدم حضور مالکان، مشکالت ایمنی از قبیل انفجار 
و آتش سوزی و تخریب احتمالی ناشی از عدم اجرای درست طرح، از 
مسائلی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای آن 

به بحث گذاشته شد.
وی ابراز  امیدواری کرد که با تداوم جلســات این کارگروه و پیگیری 
طرح ها و مصوبــات صورت گرفته، گام مهمی در راه اصالح ســیمای 

بافت تاریخی ابیانه برداشته شود.
نجیبی تصریح  کرد: اصالح تاسیسات خدمات رسانی روستا از قبیل 
برق، تلفن و گاز، از اولویت های اصالح ســیمای بافــت تاریخی ابیانه 
است. روستای تاریخی ابیانه از سال ۱۳۵۴ در فهرست آثار ملی ایران 
و از سال ۲۰۰۷ در فهرست موقت ثبت جهانی یونسکو به ثبت رسیده 
و پرونده ثبت جهانی روســتا، همزمان با مراحل آماده ســازی بافت، 

درحال تدوین است.

شهردار گلشن گفت: با بهره برداری از سالن اجتماعات در گلشن، اکران 
فیلم و تئاتر در ســال آینده برای مردم گلشــن صورت می گیرد. مهدی 
رضایی با بیان این مطلب اظهار داشت: برای نخستین بار در شهر گلشن، 

سالن اجتماعاتی با 8۰۰ متر مربع زیر بنا ساخته می شود.
وی گفت: پیمانکار ســنگ چینی و عمرانی، برای این طرح درنظر گرفته 
شده و تا سال آینده به بهره برداری می رسد. شهردار گلشن در بازدید از 
این ســالن اجتماعات تصریح کرد: احداث استخر شنا به مساحت ۲هزار 
متر مربع و با اســتانداردهای روز در کنار این ســالن انجام می شود که 

انتخاب پیمانکار از بحث های ما در این طرح می باشد.
رضایی، بااشاره به احداث پارک شهدای گمنام گلشن، اظهار داشت: این 
پارک در زمینی به مســاحت ۲هزار و ۵۰۰ متر مربع ساخته می شود که 

دارای زمین بسکتبال، تنیس، آبنما، مسجد و فرهنگسرا می باشد.
وی باتوجه به پیشرفت فیزیکی ۳۰درصدی ساخت مسجد و زمین چمن 
مصنوعی این طرح اذعان داشت: طرح ســالن اجتماعات، پارک شهدای 

گمنام و استخر، یکصد میلیارد ریال هزینه دربردارد.

حرکت نمادین ورود نخستین کاروان آزادگان به میهن اسالمی، 
 با عنــوان» ســفیران مقاومت« در شهرســتان های کاشــان و 

آران و بیدگل اجرا شد.
در این اقدام نمادیــن، آزادگان و یــادگاران دوران دفاع مقدس، 
 در قالــب کاروان ســفیران مقاومــت، بــه حرکــت در میادین

شهرستان های کاشان و آران و بیدگل پرداختند.
در این حرکت نمادین، تمــام نمادهای خاطره انگیز ســال 69 
ازجمله لباس آزادگان، نوع اتوبوس ها و حتی شــعارها و نواهای 
آشــنای آن روزها، مورد اســتفاده قرار گرفت تا ورود نخستین 

کاروان آزادگان را به خوبی تداعی کند.
ابتدا حرکت ســمبلیک آزادگان از ناحیه مقاومت بسیج کاشان 
به ســمت شهرســتان آران و بیدگل، با عبور از نقاط مختلف این 
منطقه آغاز شــد که طی آن، یادگاران دوران اسارت با حضور در 
گلزار شهدای آســتان هالل بن علی)ع(، نســبت به مقام شامخ 

شهدای راه حق ادای احترام کردند.
سپس حرکت کاروان  به سمت کاشان ادامه یافت که پس از عبور 
اتوبوس حامل آزادگان از معابر و میادین اصلی این شهرستان، به 
گلزار شــهدای دارالسالم گالبچی کاشــان منتهی شد که در آن 
سفیران مقاومت، با حضور بر سر مزار شهیدان، یاد و خاطره آنان 

را گرامی داشتند.
این برنامه نمادین، با عزیمــت کاروان آزادگان به ناحیه مقاومت 
بسیج کاشان به عنوان مبدأ حرکت و اقامه نماز جماعت مغرب و 

عشا با حضور یادگاران دوران ایثار و حماسه، پایان یافت.
حرکــت نمادین کاروان ســفیران مقاومــت، با ابتــکار و همت 
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان و با همکاری موسسه 
 فرهنگی هنــری پیــام آزادگان، بنیــاد شــهید آران و بیدگل، 
هالل احمــر و ناحیــه مقاومت بســیج کاشــان، به مناســبت 
گرامیداشت ایام ورود نخستین کاروان آزادگان به میهن اسالمی 

در سال 69 ، اجرا شد.

مدير پايگاه پژوهشی ابیانه:

اصالح تاسیسات خدمات رسانی، اولويت  
اصلی سیمای تاريخی ابیانه است

شهردار گلشن:

بهره برداری از نخستین سالن اکران 
فیلم و تئاتر، به زودی در گلشن

گذار »سفیران مقاومت«
به کاشان و آران و بیدگل افتاد

امام جمعه تیران در خطبه های نماز جمعه، با اشاره به روز جهانی 
مسجد اظهار داشــت: مســاجد به عنوان مهم ترین پایگاه های 
دینی هر منطقه مطرح هســتند که در زمینه های مختلف قادر 

به اثر گذاری هستند.
 حجت االســالم و المسلمین حســین رشــیدیان افزود: رفتار 

هیئت امنا، روحانی و خادم مســاجد، در جذب به مســجد موثر 
اســت که ازجمله این جاذبه هــا، تمیزی و وجــود برنامه های 
مختلف برای تامین نیازهای جامعه اســت. امام جمعه تیران با 
بیان اینکه مسجدمحوری همواره باید مدنظر باشد، اذعان داشت: 
برنامه ریزی برای جذب به این مراکــز دینی، همواره مورد توجه 
متولیان مســاجد قرار گیرد. وی به اهمیت فرهنگ اشاره کرد و 
گفت: مساجد در فرهنگ ســازی بسیار نقش آفرین بوده و نقش 
قابل مالحظه ای دارند که نباید نســبت به آن نقش ها بی توجه 

بود.
حجت االسالم رشیدیان، هزینه کردن برای فعالیت های فرهنگی 
را مهم خواند و تصریح کرد: هزینه بــرای فعالیت های فرهنگی، 
ســرمایه گذاری برای بخش های مختلف کشــور است و نباید 
مسئوالن برای صرف هزینه در این حوزه کوتاهی کنند. وی ادامه 
داد: رشــد اقتصادی و رفع موانع پیش روی این عرصه، با توسعه 

فرهنگ کار، تولید، خودباوری و مصرف صحیح رفع می شود.

 امام جمعــه نطنز گفــت: بایــد در برابر دشــمنان نظــام، به 
پیشرفته ترین ابزار دفاعی مجهز بود.

حجت االســالم روح ا... امینی، در خطبه های نماز جمعه نطنز، 
به مناســبت روز صنعت دفاعی کشور اظهار داشــت: درمقابل 
دشمنان نظام و انقالب اســالمی در منطقه و عرصه بین المللی، 

باید مجهز به پیشرفته ترین ابزار و سالح های دفاعی باشیم.
امینی گفت: صنعت دفاعی کشور، پشتوانه ای محکم در دفاع از 

انقالب و تمامیت ارضی این سرزمین است.
امام جمعه نطنز، در آستانه فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت 
خاطره شهیدان رجایی و باهنر، بیان داشت: دولتمردان عالوه بر 
انعکاس خدمات خویش، در جهت رفــع کمبودها و نگرانی ها و 

خواسته های مردم تالش نمایند.
وی همچنین به بیان معضالت و مشــکالت شهرســتان اشاره 
کرد و گفت: یکی از مشکالت امروز شهر نطنز، وجود مسئوالنی 
 است که ســاکن شــهر نبوده و در رفت و آمد به مرکز استان یا 
شهرستان های دیگر هســتند. حجت االسالم امینی، همچنین 
به موضوع رسیدگی به بحث قطعی مکرر آب شهرستان، مصرف 
درست بیت المال و هدر ندادن آن، لزوم حضور مسئوالن در شهر 
و در دسترس مردم بودن و ســاماندهی مهاجرین و رفع نگرانی 

ساکنان روستاها نیز اشاره کرد.

امام جمعه تیران:

متولیان مساجد، برای جذب افراد به مساجد دغدغه داشته باشند
امام جمعه نطنز:

بايد در برابر دشمنان نظام، به پیشرفته ترين ابزار دفاعی مجهز بود

کوتاه از شهرستان ها

دیدگاه

امام جمعه زرین شــهر گفت: امروز با همه تهدیدها، کارشــنکی ها و 
تحریم ها، صنعت دفاعی ایران به قدرت بازدارنده ای رسیده که همه 
این مهم، به دست جوانان عزیز این کشور اتفاق افتاده است و دشمن 
به خوبی توان و قدرت موشــکی ایران را درک کرده است و می داند 
آنچه ما داریم، به دست خودمان به وجود آمده است؛ برای همین به 

دنبال جنجال در قضیه توان موشکی ایران است.
حجت االسالم قاسم باقریان اظهار کرد: امروز کشورما، مرزهای آبی، 
هوایی و خاکی خــود را در زیر چتر تجهیزات بومی ایــران قرار داده 

که از باالترین امنیت برخوردار اســت و مستکبران جهان با این همه 
توطئه، حتی قدرت انفجار یک نارنجک را در کشور ندارند و این مهم، 
تنها به پاس استقالل کشــور و توان باالی دفاعی، اشراف اطالعاتی، 
شــهادت مظلومانه ســربازان  و جان برکفان گمنام کشور، شهادت 
مدافعان حرم و در یــک کالم، حمایت و حضور شــما مردم در همه 

صحنه هاست.
امام جمعه زرین شهر اضافه کرد: این حضور باصالبت و آگاهانه شما 
مردم، برکات زیادی را برای کشور به همراه داشته و مطمئنا مسئوالن 

کشور نیز با قصد خدمت به شما مردم، بیش از پیش در رفع مشکالت 
کشور همت و تالش خواهند کرد.

 خطیب نماز جمعه زریــن شــهر، در ادامه، مســجد را خط مقدم 
جبهه هــای فرهنگی دانســت و افزود: از صدر اســالم، مســجد با 
کارکردهای مختلف خود، محلی برای مدیریت جامعه بود و امروز نیز 

ضرورت تغییر کارکرد های مساجد، بیش از پیش احساس می شود .
وی تصریح کرد: مساجد با پتانسیل قوی خود در محله های مختلف، 
می توانند با مدیریــت صحیح برای خدمت بــه اهالی محل و حتی 
جامعه آماده شــوند و باید گفت آبادانی مســجد فقط ساختمان آن 
نیســت؛ بلکه حضور با نشــاط مردم به ویژه جوانان محل در مسجد 

است؛ از این رو باید به مباحث آموزشی در مسجد توجه داشت.
باقریان ادامه داد: آموزش های غیر رســمی مساجد، می تواند حالل 

مشکالت باشد. چرا باید در یک محله افراد تحصیل کرده زیاد باشند؛ 
اما هنر زندگی کردن، هنر معاشــرت و هزاران مورد دیگر را نداشته 
باشد و باید گفت اگر جوانی علم ریاضی را به خوبی بداند و راه و رسم 

زندگی کردن را فرا بگیرد، این جوان، جوانی موفق است.
وی تاکید کرد: مســاجد می توانند با ایجاد روحیه های پر نشــاط، 

محلی شاد و خالی از مشکالت را رقم بزنند.
از این رو، ما نیز نباید فقط در مسجد به دنبال نماز خواندن و عبادت 
کردن باشیم؛ بلکه وقتی در محل، همســایه فقیر وجود دارد، باید با 
ایجاد موسسه خیریه و با همت اهالی مســجد، به کمک او شتافت. 
اگر خانه ای نیاز به تعمیــر دارد اما اهالی آن، هزینــه تعمیر ندارند، 
گروه های جهادی مســجد به کمک او بروند و... که این مســائل، از 

کارکردهای مساجد به شمار می آیند.

امام جمعه زرين شهر:

مساجد، خط مقدم جبهه های فرهنگی است

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: اردوی جهادی 
»منتظران آفتاب« دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان، از ۲9 مرداد با حضور 

۳۰برادر و ۳۰خواهر برگزار شده و تا ۱۲ شهریور ادامه دارد.
ســید پیمان خامه چی در رابطه با برنامه های گروه جهادی منتظران آفتاب 
دانشگاه علوم پزشــکی کاشــان تصریح کرد: کارگروه های این گروه جهادی 
شامل بهداشتی، آموزشی، عمرانی و اقتصاد مقاومتی هستند که هر کارگروه، 
با برنامه ریزی و چشم انداز خود طی مدت اردو و همچنین استمرار امور بعد از 

اتمام اردو، اهداف خود را دنبال خواهد کرد.
خامه چی در پایان اذعان داشــت: تمرکز فعالیت های گروه جهادی منتظران 
آفتاب، بیشتر بر حوزه بهداشتی و فعالیت های فرهنگی خواهد بود که با توجه 
به تحقیقات انجام  شده از این روستاها، احساس نیاز بیشتری در این دو حوزه 

در روستاهای »قره کهریز« و »آشناخور« وجود داشته است.

فرمانده انتظامی چادگان اظهار کرد: با توجه به ساحلی بودن این شهرستان، از 
ابتدای سال جدید با تعامل و همکاری نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و مردم، 
امنیت اجتماعی بسیار خوبی را با توجه به افزایش حجم ترددهای مسافران و 
گردشگران در شهرستان چادگان شاهد بودیم. سهراب قرقانی افزود: دستاورد 
این امنیت، کاهش ۲۰درصدی سرقت از منازل، کاهش 8۰درصدی سرقت از 
اماکن، کاهش ۵۰درصدی سرقت داخل خودرو و ســایر سرقت ها و درنهایت 
کاهش 6درصدی در مجموع ســرقت ها در ایام پنج ماهه امســال بوده است. 
وی به اجرای طرح انتظامی و اخالقی در شهرســتان اشــاره کرد و گفت: طی 
پنج ماهه امسال، 8طرح انتظامی امنیت اخالقی، کنترل تفرجگاه ها و امنیت 
اجتماعی، پیشگیری از سرقت و کنترل مجرمان، با همکاری دستگاه قضایی در 
شهرستان اجرایی شد که حاصل آن، تامین امنیت مطلوب و کاهش محسوس 

سرقت ها در این ایام بود.

آغاز اردوی جهادی دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان

کاهش 6 درصدی سرقت 
در چادگان

نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلــس گفت: گازهای 
 گلخانــه ای کشــور، یــک چالش بیــن المللی اســت که طی 
 سال های آینده، جرایم زیســت محیطی را برای کشور به دنبال 

خواهد داشت.
علی بختیار، در نشســت خبری با  خبرنــگاران گلپایگان که در 
 دفتر نمایندگی برگزار شــد، اظهار داشت: برجام یک توافق نامه

بین المللی اســت که براســاس  شــورای امنیت و سازمان ملل 
مصوب شده اســت. وی با اشــاره به اینکه در مقابل عهدشکنی 
 آمریکا در مســئله برجام، واکنــش انقالبی نشــان می دهیم، 
تاکید کرد: برای بهره مند شــدن از مزایای برجــام، به وحدت و 

انسجام ملی نیاز است.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسالمی، با 
اشــاره به اینکه در اجرای برجام مخالف نیستیم، گفت: در رونق 
اقتصــادی و در ارتباط دیپلماتیک با کشــورها، نیازی به اجرای 
برجام نیســت. وی خاطرنشان کرد: تسهیالت اشــتغالزایی در 
کشور، نیازمند یک هزار میلیارد دالر سرمایه خارجی است؛ چرا 
که سرمایه های داخلی کشور، تکافوی رشد اقتصادی را برای رفع 

بیکاری نمی دهد. 
بختیار ادامــه داد: از طریق منابع داخلی کشــور، ۲۰۰میلیارد 
دالر ســرمایه تامین می شــود که در پســابرجام با مدل جدید 
قراردادهای نفتــی در منابع خارجی، 8۰۰میلیــارد دالر جذب 
سرمایه تامین می شــود.وی اظهار داشت: در زمینه های انررژی 
نفت، گاز و پروژه نیمه تمام پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس، هیچ 

اقدام اساسی ازسوی وزارت نفت انجام نشده است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس، با بیان اینکه در راستای استفاده 
حوزه صنعت از انرژی پاک اقداماتی انجام نشده است، بیان کرد: 
گازهای گلخانه ای کشور، یک چالش بین المللی است؛ تا جایی 
که در سال های آینده، جرایم زیست محیطی را به دنبال خواهد 
داشت. وی گفت: تعلیم و تربیت باید تحت لوای وزارت آموزش و 
پرورش قرار گیرد؛ چرا که جامعه از نحوه تعلیم و تربیت آموزش و 

پرورش ناراضی هستند. 
بختیار با انتقاد از دریافت مطالبات حقــوق و مزایا و به کارگیری 
فرهنگیان بازنشسته در مراکز آموزشی، اظهار داشت: فرهنگیان 
در فرهنگ سازی کشور، نقش سازنده ای ایفا کرده اند که تجمع 
فرهنگیان برای دریافت مطالبات در مقابل مجلس، زیبنده کشور 
نیست. وی با اشاره به اینکه طرح ســند بنیادین در سال 9۱ در 
وزارت آموزش و پرورش مطرح شــد؛ اما تحــت عنوان هدایت 
تحصیلی به تصویب رســید، تصریح کرد: طرح هدایت تحصیلی 
برای فرهنگیان مشکل ساز شده اســت. نماینده مردم گلپایگان 
در مجلس، با تاکید براینکه با ابزار اســتیضاح در اجرای عدالت 
درجامعه تــالش خواهیم کرد، تصریح کرد: بــا هدف متمرکز و 
تقویت کردن قوه قضائیه، سازمان ثبت اســناد و امالک که یک 
سازمان غیرقضایی و شــبه قضایی بوده و همه وظایفش اجرایی 
اســت، باید زیرمجموعه دولت قرارگیرد. نمایندگان مجلس در 
راستای ساماندهی ســاختاری و فرآیندی سازمان ثبت اسناد و 

امالک، برای رفاه مردم در تالش هستند.

فرماندار شهرضا در جلسه بررسی اقدامات هفته دولت با بیان 
اینکه هفته دولت متعلق به کارمندان دولت است، اظهار کرد: 
در گوشه و کنار مشــاهده می شــود که یک سری حمالت 
به دولــت در عناوین مختلــف صورت می گیــرد که وظیفه 

کارمندان دولت است که از عملکرد خود دفاع کنند.
محسن گالبی ادامه داد: اگر در برخی نقاط، انتقادی به دولت 
می شود، نشان دهنده این نکته است که در آن زمینه، برخی از 

کارمندان قصور کردند.
گالبی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی از کوچک ترین موارد تا 
بزرگ ترین مسائل را پوشش داده است، عنوان کرد: برای مثال 
در زمینه پذیرایی جلسات، ما اعالم کردیم به جای استفاده از 
موز به عنوان میوه وارداتی که ارز از کشــور خارج می کند، از 

محصوالت کشاورزی خود منطقه استفاده شود.
وی با بیان اینکه برخی از ادارات در جلسات حضور نمی یابند، 
 گفــت: وقتــی اداره ای حتی بــرای ارائه گــزارش اقدامات 
انجام داده خود، در جلســات حضور نمی یابد، این ابهام برای 

مردم پیش می آید که این اداره هیچ اقدامی انجام نمی دهد.
گالبی با اشاره به لزوم شرکت تمامی ادارات در شورای اداری 
هفته دولت اظهار کرد: این جلســه با حضور مقامات استانی 
و کشوری برگزار می شــود و انتظار داریم که تمام ادارات نیز 

مدیران کل خود را به این جلسه دعوت کنند.
وی با اشاره به مسابقات ورزشــی که در هفته دولت به همت 
اداره ورزش و جوانان برگزار می شــود، خاطرنشان کرد: یکی 

از اقدامات پیشــنهادی ما این است که مســابقاتی نیز بین 
کارمندان مختلف ادارات در رشــته های مختلف ورزشی و به 

همت خود ادارات برپا شود.
گالبی با اشــاره به لزوم کمک به افزایش نشــاط کارمندان و 
فعال کردن آنها خاطرنشان کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نیز به عنوان یک اقدام فرهنگی، بلیت های نیم بها و کم بهای 
سینما را در اختیار کارمندان ادارات قرار دهد. در این زمینه، 
ادارات نیز باید لیســت کارمندان خود را در اســرع وقت در 

اختیار اداره ارشاد قرار دهند.
فرماندار شــهرضا گفت: در زمینه اجرای طرح سه شنبه های 
بدون خودرو، می توان در این روز، حدفاصل میدان تاسوعا تا 
چهارراه شهرداری را به پیاده رو تبدیل کرد و از اداره ورزش و 
جوانان درخواست کرد تا در این خیابان، برنامه های ورزشی 
اجرا کنند یا اداره ارشــاد، از فضای ایجادشــده ناشی از عدم 
تردد خودرو استفاده و نمایشــگاه های هنری متفاوت مانند 

نمایشگاه خطاطی برگزار کند.
گالبی افزود: ما از تمام ادارات خدمت رسان درخواست داریم 
تا در طول هفته دولت هیچ گونه قطع انشعاب یا مهر و مومی 

نداشته باشند.
 وی بــا اشــاره بــه لــزوم تقدیــر از کارمنــدان فعــال 
ادارات در طول هفته دولــت تصریح کرد: روســای ادارات، 
شرکت در نماز جمعه پنجم شهریورماه را به همراه کارمندان 

خود فراموش نکنند.

نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس:

گازهای گلخانه ای، جدی ترین چالش 
زیست محیطی کشور

فرماندار شهرضا:

کارمندان دولت  از عملکرد خود دفاع 
کنند

وقتی اداره ای حتی 
برای ارائه گزارش 
اقدامات انجام داده 
خود، در جلسات 
حضور نمی يابد، اين 
ابهام برای مردم 
پیش می آيد که اين 
اداره هیچ اقدامی 
انجام نمی دهد

تسهیالت 
اشتغالزايی در 
کشور، نیازمند يک 
هزار میلیارد دالر 
سرمايه خارجی 
است؛ چرا که 
سرمايه های داخلی 
کشور، تکافوی 
رشد اقتصادی را 
 برای رفع بیکاری 
نمی دهد
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اخباريادداشت

 تحقیق جدید نشان می دهد فرزندانی که والدینشان عمر طوالنی 
 داشته اند، کمتر از دیگران در دهه ۷۰ زندگی به دلیل بیماری قلبی

 می میرند. پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه اکستر دریافتند 
هر یک از شــرکت کنندگانی که والدینشان بیش از سن ۷۰ سالگی 
عمر کرده بودند، ۲۰ درصد کمتر با احتمال مرگ ناشــی از بیماری 

قلبی مواجه شدند.
 همچنین طبق این مطالعه، فرزندان والدین با طول عمر زیاد، با نرخ 
کمتر ابتال به بیماری عروقی، نارســایی قلبی، سکته، فشارخون باال 
و کلســترول باال روبه رو بودند. محققان عنــوان می کنند: »اگرچه 
افــراد دارای والدین با طول عمــر باال، احتماال خودشــان هم عمر 
طوالنی خواهند داشــت، اما راه های زیادی هم وجود دارد که افراد 
دارای ســابقه خانوادگی عمر کوتاه تر، وضعیت سالمتشان را بهبود 
بخشــند.« در این مطالعه محققان وضعیت بیش از ۱۸۶ هزار فرد 
بریتانیایی با رده سنی ۵۵ تا ۷۳ سال را پیگیری کردند. والدین همه 

آنها فوت کرده بودند.
 این افراد بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تحت نظر بودند و در طول 
مدت هشت ســال در حدود ۴۷۰۰ نفر از آنها درگذشتند.محققان 
متوجه شــدند که حتی با در نظرگرفتن وضعیت تحصیالت، سن، 
وزن و فعالیت بدنی این افراد، بین ســالمت قلبیشان و عمر طوالنی 
والدین آنها ارتباط وجود داشت. همچنین محققان توصیه می کنند 
اگر والدین به دهه ۸۰ یا ۹۰ سالگی رســیدند، باز هم فرزندان باید 
دغدغه سالمتی خود را داشته باشــند و یا عمر کوتاه والدین، نباید 
سبب ناامیدی فرزندان شــود؛ بلکه الزم اســت فرزندان با تصمیم 
قاطع برای حفظ ســالمتی، احتمال ابتالی خود بــه بیماری های 

عروقی را کاهش دهند.

رییس اداره سالمت کودکان معاونت بهداشــت از ورود مشاوران 
تغذیه با شیر مادر به شــبکه بهداشتی کشور و نیز ایجاد ۱۰۰ خط 
تلفن ۲۴ساعته مشــاوره تغذیه با شــیر مادر در بیمارستان های 

بزرگ دولتی کشور خبر داد.
حامد برکاتی با اشــاره بــه اینکه وزارت بهداشــت بــا توجه به 
اهمیت تغذیه نوزاد با شــیر مادر و لزوم آموزش مادران برای رفع 
مشکالت تغذیه با شیر مادر، برنامه های متعددی را مانند آموزش 
و به کارگیری مشــاوران تغذیه با شــیر مادر و ایجاد خط مشاوره 
۲۴ســاعته اجرا می کند، اظهار داشت: بر اســاس آیین نامه قانون 
ترویج تغذیه با شیر مادر تمام بیمارســتان های سطح سه کشور، 
شامل بیمارستان هایی که حداقل سه هزار زایمان در سال در آنها 
انجام می شود، یک خط مشاوره »Hotline« شبانه روزی را برای 

مشاوره مادران درباره تغذیه با شیر مادر دایر می کنند.
برکاتی عنوان کرد: این مصوبه کمیته کشوری تغذیه نوزدان با شیر 
مادر است که البته باید در ســتاد وزارت بهداشت و معاونت درمان 
نیز تصویب شــود و با توجه به برنامه ریزی های انجام شده باید از 

ابتدای سال ۹۶ اجرایی گردد.
وی اظهار کرد: در هر اســتان بین ۲ تا ۱۰ بیمارستان بزرگ سطح 
سه وجود دارد و در سال ۹۶ حداقل ۱۰۰ بیمارستان بزرگ کشور 

باید خط» Hotline « مشاوره تغذیه با شیر مادر دایر کنند.
رییس اداره ســالمت کودکان معاونت بهداشت ادامه داد: عالوه بر 
آن بیمارســتان های کوچک تر که بین هزار تا سه هزار زایمان در 
ســال دارند هم باید خط مشاوره تغذیه با شــیر مادر را در ساعات 
اداری داشــته باشــند. برکاتی همچنین از آموزش و به کارگیری 
مشــاوران تغذیه با شیر مادر در بیمارســتان های دوستدار مادر و 
بیمارستان های منتخب وزارت بهداشــت خبر داد و گفت: در این 
طرح از بین ۱۵۰ متخصص زنان، ماما یا پرستار داوطلب از طریق 
آزمون، ۹۰ تن به عنوان مربی اصلی مشــاوره تغذیه با شــیر مادر  

انتخاب شدند. 
وی افزود: این افراد برای نخستین بار در یک دوره فشرده آموزش 
مشاوره تغذیه با شــیر مادر که در مجموع حدود ۸۵ روز طی یک 
دوره یک ساله طول می کشد، شــرکت می کنند و این آموزش ها را 
به صورت آبشاری به مشــاوران تغذیه با شیر مادر  در دانشگاه های 

علوم پزشکی منتقل می کنند.
برکاتی اظهار کرد: با انجام این برنامه، آموزش مشــاوران تغذیه با 
شیر مادر، از سال آینده به بیمارستان هایی که بلوک زایمان دارند 
و نیز مراکز بهداشتی ، درمانی وارد می شود و آموزش های الزم که 

ممکن است به صورت آنی مورد نیاز مادران باشد، ارائه می گردد.
به گزارش وزارت بهداشــت ،مطابق قانون ترویج تغذیه با شیرمادر 
و توصیه های وزارت بهداشت و ســازمان بهداشت جهانی هر نوزاد 
باید از زمان تولد تا ۶ماهگی به صورت انحصاری با شیر مادر تغذیه 
کند و از ۶ماهگی تا ۲ســالگی کنار غذاهای کمکی، تغذیه با شیر 

مادر ادامه داشته باشد.

محققان دانشگاه گوتنبرگ سوئد دریافته اند ریسک ابتال 
به دمانس در زنان زنده مانده از ســکته که مکمل کلسیم 
مصرف می کنند در مقایسه با زنان دارای سابقه سکته که 

مکمل مصرف نمی کنند ۷ برابر بیشتر است.

همچنین ریســک دمانس در زنان دارای آســیب به ماده 
سفید مغز که مکمل کلســیم مصرف می کنند در مقایسه 
 با زنان دارای مشکل مشــابه که این نوع مکمل را مصرف 
نمی کنند، ۳ برابر بیشــتر اســت. آســیب در ماده سفید 
 مغز ناشــی از ســکته خفیف یــا برخی مشــکالت دیگر 

متوقف کننده جریان خون در مغز است.
دکتر ســیلک کرن، سرپرســت تیم تحقیــق، می گوید: 
»برخی توصیه می کنند که افراد مسن برای پیشگیری از 
پوکی استخوان روزانه ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ میلی گرم کلسیم 
مصرف کنند؛ اما مطالعات دیگر هم نشــان داده که مکمل 
کلسیم ممکن اســت موجب افزایش ریسک بیماری قلبی 

یا سکته در زنان شود.«

 پژوهشــگران اســترالیایی موفــق بــه ســاخت پروتئینی
 شــده اند که عالوه بــر درمان ماالریــا از عود بیمــاری نیز 

جلوگیری می کند.
با ظهور پدیده مقاومت در برابر دارو، اثر بخشــی درمان های 
رایج ماالریا کاهش یافته اســت و عالوه بر ایــن، روش های 
کنونی تنها در برابر برخی از گونه های انگل، نقش محافظتی 
دارند و در دراز مدت موثر نیستند. سیستم ایمنی بدن به طور 
طبیعی دارای پروتئینی اســت که با عفونت مبارزه می کند، 

ولی ماالریای پیشرفته قادر به خلع سالح این پروتئین است.
همین نقص، پژوهشــگرانی در اســترالیا را بر آن داشــت تا 
دســت به تولید پروتئین مصنوعی با ویژگــی های پروتئین 
سیســتم ایمنی بزنند. این پروتئین مصنوعی قادر به درمان 

ماالریا در موش های آزمایشــگاهی اســت و از عــود دوباره 
 بیماری جلوگیری کرده است. با توجه به شیوع بیماری های 
منتقل شــده از پشــه، این روش و روش های مشابه درمان 

بیماری هایی از این دست بسیار ارزشمند است.

زرشــک منبعی غنی از آلکالوییــدی به نام بربرین اســت. 
عالوه بر این، ریشــه زرشک سرشــار از اکســیاکونتئین و 
بربامین می  باشــد. خواص آنتی بیوتیکی زرشک را به همین 
آلکالوییدها نســبت می  دهند. در میوه کوچک زرشک عالوه 
بر مقداری اسید مالیک و اسید تارتاریک، میزان ناچیزی هم 
پکتین یافت شــده اســت. حضور این اجزا، کمک شایانی به 
ماندگاری طوالنی زرشک و به کارگیری آن در تهیه مارماالد 
و سس می  کند.  یکی از ترکیبات زرشــک که می  تواند سهم 
مهمی در اثربخشی دارویی آن ایفا کند، رنگدانه  های غذایی 
اســت. رنگدانه  های غذایی از جمله آنتوســیانین با عملکرد 
آنتی اکسیدانی باعث تقویت سیســتم ایمنی بدن می  گردد. 
یکی از ویتامین  هایی که به وفور در این میوه خوشرنگ دیده 
می  شود، ویتامین C است؛ اما در گونه  های مختلف و بسته به 
روش خشــک کردن میوه، میزان این ویتامین بسیار متغیر 

است.
اثرات زرشک

در طب قدیم زرشک را چه به صورت خوراکی و چه به صورت 
مرهم، در مــداوای عفونت  ها به کار می  بردنــد. علم جدید با 
کشف آلکالوییدهای زرشــک و اثرات آنتی بیوتیکی آنها، این 
ویژگی را تایید کرده است.برخی از تاثیرات سودمند زرشک 
بر بیماری های کلیوی و به خصوص ســنگ  های کلیوی را به 
اسیدهای آلی زرشک نســبت می دهند. این اسیدها با تغییر 

PH ادرار می  توانند احتمال عود برخی ســنگ  های کلیوی را 
کاهش دهند. کبد یکی از ارگان  های بدن اســت که مصرف 
زرشــک برای عملکرد بهتر آن ســودمند می  باشد. زرشک 

محرک صفرا و موثر در سم زدایی کبد است.
کمــک کننــده در درمان عفونت  هــای انگلی و مشــکالت 

گوارشی نظیر اسهال شناخته شده است.
مطالعــات محققــان اســترالیایی نوید بخش اثــرات مفید 
زرشک بر کنترل قند خون اســت؛ البته هنوز مدارک کافی 
برای توصیه مصرف زرشــک به این منظور در دست نیست 
و از طرف دیگر میزان مصرف ایمن زرشــک مشخص نشده 
 اســت.بومیان شــرق ایران زمین از زرشــک به عنوان میوه

 طول عمر یاد می  کنند؛ شــاید یکی از دالیل آن وجود مقدار 
باالی سولفور در این میوه است. 

لیمو یک میزبان خوب برای انواع مواد شــیمیایی گیاهی 
اســت که به تنهایی ۶۴ درصــد از نیاز روزانــه بدن به 

ویتامین C را برطرف می کند.
 اگر می خواهید سرما نخورید، لطفا این میوه را بخورید. 
این تنها یک فایــده از خواص بی نظیر این میوه اســت.

لیمو یک آنتی اکســیدان قوی اســت که موجب تقویت 
 سیســتم ایمنی بــدن و مقاومــت در برابــر بیماری ها 

می شود.
آبلیمو یک نوشیدنی فوق العاده برای شروع روز شماست. 
تنها کافی اســت که کمی آب را بجوشانید و پس از اینکه 

کمی خنک شد تکه های لیمو را در آن بیاندازید!
اگر هر روز آب لیمو بخورید این اتفاقات در بدن شــما رخ 

می دهد:

1 – آکنه
اگر صورت و بدن شــما جوش مــی زند حتمــا آبلیمو 
بنوشــید. آبلیمو دارای خواص آنتی باکتریال اســت که 
باکتری های آکنــه زا را از بین می برد.اگــرآب را هم در 
کنار آبلیمو به عنوان تصفیه کننده بدن از سموم استفاده 
کنید یک نسخه بی نظیر و ارزان و عالی برای از بین بردن 

جوش هایتان خواهید داشت.
همچنیــن مــی توانیــد از آبلیمو بــه عنوان شــوینده 
صورت نیز اســتفاده کنید. اسید ســیتریک موجود در 
 آبلیمــو یک الیــه بردار عالی اســت کــه موجب حذف

 ســلول های مرده پوست که باعث بســته شدن منافذ و 
 چرب شــدن پوســت و در نتیجه بروز جوش می شوند، 

می گردد.
۲ – کاهش وزن

قبل از هر چیز باید بگویم مــی توانید آبلیمو را جایگزین 
هر نوشــیدنی پر از شــکر و پر کالری دیگر کنید و از آن 

لذت ببرید.
عالوه بر این نوشــیدن آبلیمو یک راه عالی برای افزایش 
متابولیسم بدن اســت. از آنجایی که هیدراته بودن بدن 
انسان اولین شرط برای افزایش سوخت و ساز بدن است، 
پس الزم اســت که افراد در طول روز به اندازه کافی آب 

بخورند.

مطالعات نشان می دهد؛

عمر طوالنی، ارثی است

ريیس اداره سالمت کودکان  معاونت بهداشت تشريح کرد:

سامانه »مشاوره تغذيه با شیر مادر« 
چیست؟

معجزه آبلیمو در بدن)1( دانستنی هايی مفید درباره زرشک

تولید پروتئین مصنوعی برای درمان ماالريا

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 پیشنهاد  سردبیر: 
سامانه »مشاوره تغذيه با شیر مادر« چیست؟

اگر عاشق سیب زمینی 
هستید، مراقب فشار 
خونتان باشید

آیا عاشق ســیب زمینی هســتید؟ یافته های یک مطالعه 
جدید نشان می دهد خوردن زیاد ســیب زمینی، احتمال 

ابتال به فشار خون باال را افزایش می دهد.
ســیب زمینی یکی از غذاهای رایج و پرمصرف در جهان و 
منبع پتاســیم اســت. یافته های محققان نشــان می دهد 
 کســانی که بیش از چهار وعــده در هفته ســیب زمینی

 آب پز، پخته و یا پوره مصرف می کنند، ۱۱ درصد بیشــتر 
در معرض ابتال به خطر فشــار خون باال قرار دارند. مصرف 

زیاد سیب زمینی ســرخ کرده هم خطر ابتال به فشار خون 
باال را به میــزان ۱۷ درصد افزایش می دهــد. با این حال، 
مصرف چیپس ســیب زمینی، خطری ندارد. عالوه براین، 
 ســیب زمینی در مقایســه با ســایر ســبزیجات شاخص

 قند خون باالیی دارد، در نتیجه تاثیر بســزایی در افزایش 
سطح قند خون مصرف کنندگان برجای می گذارد.

در این مطالعه، از شــرکت کنندگانی که فشــار خون باال 
نداشــتند خواســته شــد چهاروعده یا بیشــتر در هفته 

سیب زمینی پخته شده، پوره یا ســرخ  کرده مصرف کنند. 
 نتایج نشــان داد این افراد در مقایســه با کســانی که تنها 
یک یا دو وعده ســیب زمینی در ماه مصــرف کرده بودند، 
در معرض خطر بیشــتری برای ابتال به فشار خون باال قرار 
دارند. محققان بر این باورند که جایگزین کردن یک وعده 
سیب زمینی پخته شــده، پوره یا ســرخ  کرده با یک وعده 
سبزیجات فاقد نشاســته می تواند خطر ابتال به فشار خون 

باال را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

مکمل کلسیم، خطر ابتال به زوال عقل را افزايش می دهد

اما نکته مهم این اســت که در این مســیر باید آهســته و 
پیوســته به ســمت جلو حرکت کرد. شاید شــما هم جزو 
کســانی بوده اید که بارها تالش کرده اید وزن خود را کاهش 
دهید؛ اما با شکست مواجه شــده اید. دلیل این امر آن است 
که بدن به ویژه اوایل دوره الغری به تغییرات واکنش نشان 
می دهد و سعی می کند ساز مخالف بزند. به خصوص زمانی 
که با تمایالت شــدید غذایی و احساس گرســنگی روبه رو 
می شــویم؛بنابراین راز موفقیت رژیم غذایی در اراده مصمم 
نهفته است.راهکارهایی که در ادامه معرفی می شوند، ذهن 
را آماده پذیرش برنامه های غذایی و انجام تمرینات ورزشی 

کرده و سختی های پیش رو را از میان بر می دارد.
1-  از نیرو و معجزه رنگ آبی غافل نشويد

شاید عجیب به نظر برســد؛ اما زمانی که خود را با رنگ های 
آبی محصور می کنید، اشتهایتان کاهش می یابد. تحقیقات 
نشان می دهند حجم وعده های غذایی افراد درون اتاق هایی 

با دیوارهای آبی به میزان ۳۳ درصد کاهش می یابد.
به طور کلی، رنگ آبی فرآینــدی را در مغز آغاز می کند که 
به موجب آن جذابیت غذا کاهــش می یابد؛ حتی می توان از 
ظروف و دستمال هایی به رنگ آبی استفاده کرد. از رنگ های 

زرد، قرمز و نارنجی دوری کنید؛ چرا که این رنگ ها اشتها را 
باز می کنند.

۲-  مقابل آينه بنشینید و غذا میل کنید
یکــی از عجیب ترین راه هــای کاهش وزن، غــذا خوردن 
روبه روی آینه است. تحقیقات نشان می دهند که این روش 
حجم غذا را تا یک ســوم کاهش می دهد. دانشمندان بر این 
باورند که با این کار می توانید خود را مورد قضاوت عینی قرار 
دهید و کنترل بیشــتری روی عادت های غذایی خود داشته 
باشید.دیدن خود در آینه ممکن است حس عذاب وجدان را 
تحریک و غذاها را بی مزه کند. از این رو، غذاهایی که مغذی 

نیستند  را همیشه مقابل آینه بخورید.
3- فضا را از حالت رستورانی خارج کنید

شگرد بسیاری از رستوران ها برای جذب مشتری به اینگونه 
است که فضای اشــتهاآوری را فراهم می کنند. برای مثال از 
چراغ های کم نور و موزیک استفاده می کنند که اولی قدرت 
کنترل حجم غذا را از مشــتری می گیرد و دومی ســرعت 

جویدن را باال می برد.
شما می توانید در خانه، فضای عکس رســتوران ها را پیاده 
کنید و از تاثیرات آن شگفت زده شــوید. بنابراین، نور کم و 

پخش موزیک هنگام غذا خوردن ممنوع است.
4-  شمع های معطر با بوی وانیل

بوهای شیرین می تواند جلوی گرســنگی و اشتها را بگیرد. 
یکی از روش های فریب دادن ذهــن برای کاهش حجم غذا 
 استشــمام عطر وانیل اســت. ایــن روش در تحقیقی روی

 ۱۶۰ نفر مــورد آزمون قرار گرفت و به طور متوســط باعث 
کاهش وزنی به میزان ۱/۸کیلوگرم در هر فرد شد.روشــن 
کردن شمع های وانیلی حین شــام، وسوسه خوردن دسر را 

به کلی سرکوب می کند.
5-  غذاهای شیرين به عنوان میان وعده بخوريد

بوی خوراکی های شــیرین و در عین حــال خنثی )بدون 
شــکر مصنوعی( عامل موثری برای کاهش اشتها محسوب 
می شــود.زمانی که هوس میــان وعده کردید، بهتر اســت 
میوه هایی مثل موز یا ســیب میل کنید؛ چرا که هم شیرین 
و هم دارای قند طبیعی هســتند. از طرف دیگر، موز و سیب 
بسیار مغذی بوده و اصوال نمی توان در خوردن آنها زیاده روی 

کرد.
6-  از ظروف کوچک استفاده کنید

یک قاعده جزئی بدین صورت مطرح می شــود که کاسه و 
بشقاب های کوچک تر حجم غذا را کاهش می دهد. این روش 
از یک سو، ذهن را برای خوردن غذای کمتر آماده می کند و 

از طرف دیگر تاثیری در لذت غذا خوردن ندارد.
7-  غذاهای تند میل کنید

از قدرت فلفل غافل نشــوید. تحقیقات نشان می دهد فلفل 
هندی )نوعی فلفل تند قرمز( اشتها را کاهش و سوخت و ساز 
بدن را افزایش می دهد؛ بنابراین با این روش کالری بیشتری 
می سوزانید. بد نیست بدانید بوی تند، میل به غذا را کاهش 

می دهد.
8- آرام غذا بخوريد

تاثیر آرام جویدن در تحقیقات بســیاری مورد بررسی قرار 
گرفته اســت. جویــدن طوالنی مدت منجر به آزادســازی 
هورمون های تنظیم کننده اشتها می شــود و بدین طریق با 

ایجاد حس سیری کالری ورودی را تقلیل می دهد.
کم جویدن و بلعیدن غذا در اکثر افراد تبدیل به عادت شده 
اســت. این عادت را ترک کنید تا اشــتهای خود را به طور 

طبیعی کاهش دهید.
9-  رژيم غذايی را يادداشت کنید

یک دفتر برای ثبت رژیم غذایی خــود تهیه کنید. این دفتر 
هوشیاری شــما را نســبت به غذاهایی که میل می کنید، 
دوچندان می کند. ســرانجام با مشــاهده آنچه در گذشته 
می خوردیــد و غذاهایی کــه اکنــون کنار گذاشــته اید، 
شگفت زده خواهید شد.بسیاری از متخصصان تغذیه بر این 
باورند این عمل ذهن را برای پیگیری بیشــتر رژیم غذایی 

آماده می کند.
غذاهایی را که در وعده های مختلف نوش جان می کنید، در 
دفتر یادداشــت کنید و پایان هر هفته به مرور آنها بپردازید. 
در مرحله بعدی کالری آنها را با یک نرم افزار ساده محاسبه 

کنید.

رنــگ آبـی 
فرآيندی را در 

مغز آغاز می کند 
که به موجب آن 

جذابیت غذا 
کاهش می يابد. 

حتی می توان 
از ظروف و 

دستمال هايی 
بـه رنگ آبی 
استفاده کرد 

الغری حیرت انگیز با شست وشوی مغزی

بسیاری از ما می دانیم بهترين راهکار کاهش وزن، ايجاد تعادلی منطقی بین کالری ورودی به بدن و کالری مصرفی 
است. تمام برنامه های غذايی موفق از طريق سوزاندن کالری ورودی و کسری کالری بدن عمل می کنند. اين امر با 

ترکیب مناسبی از رژيم غذايی و تمرينات ورزشی امکان پذير است.

زيبايی

دکتر محمد امیدیان، متخصص پوست و مو گفت: موهای 
سالم و درخشــان نشان دهنده ســالمت فرد است؛ سست 
بودن ریشه مو می تواند نشان از کم خونی بوده و موی نازک 
و کم پشــت نیز گاه عالمت کمبود مواد معدنی و ویتامین 

است.
دکتر محمد امیدیان گفت: مو یکی از ضمائم پوســت است 
که به صورت زائده  باریک و رشته مانند از پوست سر خارج 
می شــود. این عضو به دلیل فقدان رشته های عصبی، فاقد 

هرگونه حسی است.
وی افزود: برای داشتن موهای ســالم نیازی به استفاده از 
لوازم آریشی و بهداشتی گران قیمت نیست. از سوی دیگر 
داشتن تغذیه مناسب در حفظ سالمت مو بسیار تاثیرگذار 
است. امیدیان با اشاره به ویژگی های یک شانه خوب، گفت: 
زمان شانه کردن نباید موها کشیده شوند؛ همچنین شانه 
باید دارای دندانه هایی با نوک گرد باشــد. شانه یک وسیله 
شخصی اســت و نباید آن را به صورت اشــتراکی استفاده 
کرد. به هیچ وجه موهای خود را به شکل دم اسبی و محکم 
نبندید؛ چراکه این کار عالوه بر آسیب رساندن به ساقه مو، 
می تواند باعث ریزش مو از ریشــه آن شود. این متخصص 
پوســت و مو افزود: برای خشــک کردن موها بهترین راه 
خشک کردن تدریجی آن با حوله است و استفاده از سشوار 
برای سرعت بخشیدن به روند خشک کردن و یا حالت دادن 

آن موجب آسیب رساندن به موها می شود.
امیدیان با اشــاره به عوارض رنگ کردن زیاد مو، اظهارکرد: 
رنگ کردن مــداوم مو موجب بروز عارضــه های زیادی در 
سال های بعد مانند شکسته شــدن مو، قرمزی و در مواقع 
حاد موجب ریزش موی سر خواهد شــد. توصیه می شود 
رنگ مو را در فاصله های زمانی حداقل چهار ماهه استفاده 

کرده  و حتما هنگام خرید از مراکز معتبر تهیه شود.
وی افزود: با تغذیه سالم می توان ســالمت موهای خود را 
چند برابر کرد. پروتئین نقش مهمی در حفظ سالمت موها 
دارد، تارهای مو از پروتئین تشــکیل شده؛ بنابراین موهای 
شما برای رشــد به پروتئین کافی نیاز دارند. البته پروتئین 
تنها مــاده مغذی مورد نیاز موها نیســت و شــما به آهن، 

ویتامین E و مواد معدنی مانند مس و منیزیم نیز نیاز دارید.
این متخصص پوست و مو با اشــاره به تاثیر ویتامین D در 
ســالمت مو گفت: می توانید برای افزایش سالمت موهای 
خود، ویتامیــن D را از طریق مصرف شــیر، آب پرتقال و 
حبوبات دریافت کنید و در صورت نیاز با مشــورت پزشک 
از مکمل های مربوط به آن استفاده نمایید. امیدیان افزود: 
کاهش وزن به ویژه کاهش وزن سریع با رژیم غذایی بسیار 

محدود می تواند یکی از دالیل اصلی ریزش مو باشد.

موهای خود را اينگونه 
سالم نگهداريد

 به گفته محققان، افرادی که تاکنون ســنگ کیسه صفرا را تجربه 
کرده اند تا حدودی در معرض ابتال به بیماری قلبی قرار دارند.

محققــان دانشــگاه تولیــن لوئیزیانــا دریافتنــد در گروهــی 
متشــکل از بیش از یــک چهــارم میلیــون جمعیــت آمریکا، 
افــراد دارای ســابقه ابتال به ســنگ کیســه صفــرا، ۱۷ درصد 
بیشــتر در معرض ابتــال به بیمــاری قلبــی در دهه هــای بعد 
زندگیشــان قرار دارند. ســنگ کیســه صفــرا و بیمــاری قلبی 
دارای فاکتورهــای پرخطر مشــابهی نظیر چاقــی، دیابت نوع۲، 
 و میزان ناســالم کلســترول هســتند؛ اما بــه گفتــه محققان

 این فاکتورهای پرخطر نمی توانند به طورکامل نشان دهنده این 
یافته ها باشند. 

محققان به سرپرســتی دکتر لوکی، بیــش از ۲۶۹ هزار زن و مرد 
را به مدت بالغ بر ۳۰ ســال تحت نظر داشــتند. تنهــا ۶ درصد از 
 زنان و ۳ درصد از مردان اعالم کرده بودند کــه تا به حال مبتال به 
سنگ کیســه صفرا شــده اند. تیم لوکی دریافته بود در بین زنان، 
آنهایی که دارای ســابقه ابتال به کیســه صفرا بودنــد، ۳۳ درصد 
بیشــتر احتمال ابتال به بیماری قلبی را داشتند و در مورد مردان، 

سنگ کیسه صفرا با ۱۱ درصد افزایش این ریسک مرتبط بود.
ســپس محققان این یافته ها را با یافته های چهارمطالعه قبل که 
شــامل ۹۰۰ هزار نفر بود جمع آوری کرده و دریافتند افراد دارای 
سابقه سنگ کیســه صفرا ۲۳ درصد، بیشــتر در معرض ابتال به 

بیماری قلبی هستند.

يافته های تحقیقاتی نشان می دهد؛

 ارتباط سنگ کیسه صفرا 
با ريسک باالی بیماری قلبی
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر: 

 سنندج؛ شهر مسجد، تهران؛ فقیرترين شهر کشور 
از نظر تعداد مساجد

مهرماه سال گذشــته بود که والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، 
در کنار رجــب طیب اردوغان، همتــای ترکیــه ای و محمود عباس، 
رییس تشــکیالت خودگردان فلســطین و جمعی دیگــر از مقامات 
و نمایندگان کشــورهای اســالمی، در مراســم افتتاح مسجد جامع 
 مسکو شــرکت کرد. در این مراســم که با حضور جمعی از مقامات و 
 شــخصیت هــای داخلــی و خارجــی برگــزار شــد، پوتیــن،

بزرگ ترین مسجد مســکو و اروپا را افتتاح کرد. این مسجد گنجایش 
بیش از 10هزار نمازگزار را داشــته و بزرگ ترین مسجد اروپا به شمار 
می رود. پوتین در مراســم افتتاح این مســجد بزرگ، طی سخنانی با 
محکوم کردن اقدامات گروه تروریستی داعش تاکید کرد: فرموده قرآن 
درباره ســبقت گرفتن در کار نیک، آموزه ای برای همه ماست. او تاکید 
کرد دین مبین اســالم، طی قرن های متمادی در روسیه ترویج یافته 
 است و مسلمانان روسیه سهم بسزایی در ایجاد فرهنگ سازش عمومی

در روسیه داشته اند.
اســالم، دومین دین بزرگ در روسیه اســت. پس از مذهب مسیحی 
ارتدوکس، اســالم دین نزدیک به 15درصد از جمعیت کشور روسیه 
است. گفتنی اســت در مراسم افتتاح مســجد جامع مسکو، مقامات و 
نمایندگانی از برخی کشورهای اسالمی شــرکت داشتند. هیئتی نیز 
به نمایندگی از جمهوری اســالمی ایران و به سرپرستی حسین امیر 
عبدالهیان، معاون وزارت امور خارجه، در این مراسم که یک روز پیش 

از عید قربان برگزار شد، شرکت داشت.
مساحت مسجد جامع جدید مســکو، بیش از 18هزار و 900متر مربع 
است. عملیات ســاخت این مسجد از ســال 2005 آغاز شده بود. این 
مسجد جایگزین مسجد جامع قدیمی مسکو شد که بسیار کوچک تر از 
مسجد فعلی بود. مسجد جامع پیشین مسکو، از معدود مساجدی بود 
که  در دوران اتحاد جماهیر شوروی نیز همچنان به فعالیت خود ادامه 
می داد. این مسجد شش طبقه که با هزینه ای بالغ بر 170میلیون دالر 
تاسیس شده اســت، هفت مناره و گنبد دارد که ارتفاع مناره های آن 
به 72متر می رسد. پوتین در مراسم افتتاح مسجد جامع مسکو اعالم 
 کرد که در دو دهه گذشته، تعداد مساجد مسلمانان در روسیه، بیش از 

دو برابر افزایش یافته است.

مساجد جهان

بزرگ ترين مسجد اروپا در مسکو 

امام جماعت مسجد جامع اصفهانک گفت: مساجد مانند برنامه خنداونه، برنامه های 
شاد و نشاط آور و البته مشروع برای کودکان و جوانان برگزار کنند.

حجت االسالم و المسلمین بدری، شادی را نیاز جدی جامعه امروز ایران خواند و گفت: 
تصور مردم از مسجد، با حزن، مناجات و گریه همراه است و این موضوع از ترفندهای 
دشمن برای دور کردن جوانان از مســاجد و آموزه های دین است.وی افزود: فضای 
مساجد و حسینیه ها باید شادی آور و پرنشــاط باشد تا رغبتی در کودکان و جوانان 
ایجاد کند؛ بنابراین مسجدـ  مهم ترین کانون دینیـ  باید جذاب تر باشد؛ زیرا بسیاری 
از افراد، عالوه بر حضور در مجالس روضه و سوگواری، به محافل شادی و نشاط  نیز 
عالقه مند هستند. مدیر مدرسه علمیه امام القائم )عج( خاطرنشان کرد: مساجد در 
مناسبت های شاد ملی و مذهبی مانند دهه کرامت، دهه فجر و... فضایی کامال شاد و 
فرح بخش برای مردم ایجاد کنند؛ هرچند برخی مداحان، مجلس برپاشده در اعیاد 
و جشن ها را با روضه و گریه همراه می کنند؛ در حالی که شاید این کار، دافعه هایی 
 هم ایجاد کند. وی اضافه کرد: مسجد جامع اصفهانک در اعیاد و جشن ها، به کودکان 

شرکت کننده در مســابقات، جایزه می دهد و به این 
شکل، ذهنیت مناسبی از آن مناســبت در باور مردم 

ایجاد می کند.
 امام جماعت مسجد جامع اصفهانک گفت: 

برنامه های روز جمعه این مســجد، عالوه 
بر دعای ندبه و صــرف صبحانه، با برپایی 
کالس های ورزشی، شاد و پرنشاط است. 
وی افزود: برگزاری برنامه های جذاب 
و شــاد، موجب می شود »مسجد«، 
اولویــت اصلی یک جوان باشــد و 
حضور در ســینما، ورزشگاه و سایر 
اماکن تفریحی، اولویت های بعدی 

او  شوند.

شــهر تهران باتوجه به جمعیت 8 میلیــون نفری، با وجود دو هزار مســجد، 
کمترین تعداد مســاجد را دارد و به لحاظ تقســیم تعداد مســاجد در تعداد 
جمعیت، باید گفت پایتخت، فقیرترین شــهر کشور از نظر شمار مسجد است. 
هم اکنون 2هزار مسجد در تهران وجود دارد و سرانه تعداد مساجد به جمعیت 
در تهران برای هر ۴هزار نفر، یک مســجد اســت. همچنین ســرانه مساحت 
مســاجد به جمعیت شــهر تهران هم 15ســانتیمتر به ازای هر نفر است که 
 طبق اســتانداردها، برای هر فرد حداقل به ۶/7 متر فضای مذهبی و فرهنگی

در شهر نیاز است.
مجید شایسته، مدیرعامل مجمع خیرین مسجد ساز نیز در این باره و با اشاره 
به نیاز تهران به ۴00 مسجد گفت: ۴00 مســجد در تهران باید ساخته شود تا 
مشکل کمبود مسجد در تهران که بر اساس آمارها، فقیرترین شهر ایران از نظر 
تعداد مساجد است، به حداقل برســد. از سوی دیگر، این سوال مطرح می شود 
که کدام شهر در ایران بیشترین تعداد مســاجد را دارد؟ بیشتر منابع، از شهر 

سنندج به عنوان شهر مساجد ایران یاد می کنند؛ شهری که 1۴1مسجد دارد. 
تعداد مساجد استان کردستان هم 2800مسجد است. باال بودن تعداد مساجد 
در این استان، به این دلیل است که اهل سنت و شــیعیان در کنار هم زندگی 

می کنند و هر یک، مساجد مخصوص به خود را دارند.

 سنندج؛ شهر مسجد، تهران؛ فقیرترين شهر کشور از نظر تعداد مساجدمساجد مانند »خندوانه« نشاط آور باشند

»حضور جوانان و روحیه های بسیجی باید محیط مسجد را زنده، پرنشــاط، آینده پو و لبریز از امید سازد.« از منظر رهبر انقالب، مســجد در ساختن آینده از جایگاه مهمی 
برخوردار است؛ »مسجدی که جایگاه نماز اســت و مظهر آمیختگی دنیا و آخرت و پیوستگی فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشــه مکتب اسالم است.« حضور و فعالیت جوانان 
مومن انقالبی در مسجد  باید آینده را بسازد. »آشنا کردن جوانان با صفا و بهجتی که در نماز و ذکر هست، خدمتی بزرگ به آنان و به آینده ای است که باید با دست توانا و عزم 
جوانانه آنها ساخته و پرداخته شود. سفارش اینجانب آن است که مســجد را نیز همچون دل های جوان، پاکیزه و پیراسته و لبریز از شور و انگیزه  و نشاط کنید.«»با این نگاه، 
دل های ما برای مسجد می تپد و از شوق و احساس مسئولیت، لبریز می گردد.« برای رسیدن به »مسجد تراز اسالمی«، »امامان جماعت، هیئت های امناء، خادمان موظف و 

متبرع، هر یک باید بخشی از این کار بزرگ و اثرگذار را بر دوش خود حس کنند.«

مساجد جامع، تجلی بخش قسمت مهمی از معماری و تاریخ 
اسالمی شهرها هستند که هر بیننده مسلمان و غیرمسلمانی 
را مجذوب می کنند. آشــنایی با این تاریخ، عامل بالندگی به 

فرهنگ، تاریخ و هنر اسالمی ایرانی است.
اصفهان

مســجد جمعه یــا مســجد جامــع اصفهــان، از مهم ترین 
 و قدیمی تریــن ابنیــه مذهبــی ایــران اســت. کاوش های 
باستان شناسی حاکی از آن است که این مسجد، پیش از تسلط 
اعراب بر این شــهر، مرکز مهم مذهبی شهر بوده است. کشف 
یک ستون با تزئینات دوره ساسانیان در منطقه شمالی مسجد، 
وجود بنایی قبل از اســالم را تایید می کنــد. درباره تاریخچه 
تغییر و تحوالت مسجد، اختالف نظرهایی وجود دارد؛ ولی به 
نظر می رسد ساخت مســجد جامع به قرون اولیه هجری و در 
زمان عباسیان برمی گردد که در قرن سوم هجری، محراب آن 
تخریب و جهت قبله آن اصالح شده اســت. نکته جالب توجه 
در معماری این مسجد آن اســت که بخش های گوناگون آن 
در مدت نزدیک به دوهزار سال شــکل گرفته و طی این سال 
ها، همواره در حال مرمت و بازسازی بوده است که آخرین آنها، 
بازسازی بخش تخریب شده بر اثر بمباران هواپیماهای عراقی 
در طول هشت سال جنگ ایران و عراق  است. مهم ترین طرح 

های توسعه، در دوران آل بویه و صفویه صورت پذیرفته اند.
 شیراز

مسجد جامع عتیق، کهن ترین مسجد شیراز است که مسجد 
جمعه یا آدینه نیز نامیده می شــود. بنای اولیه این مسجد در 
ســال 281 هجری قمری در زمان عمرو لیث صفاری ساخته 
شده است. بعدها شاه اسحاق اینجو در سال 752 هجری قمری، 
ساختمانی در میان مســجد بنا کرد که آن را »خدایخانه« یا 
»دارالمصحف« می نامند و مکان نگهداری قرآن مجید و مکان 
تالوت آن بوده است. کتیبه سنگی آن، از نمونه های ارزنده هنر 

خطاطی به شمار می رود. این مسجد، اولین هسته مذهبی در 
شهر شیراز اســت که جدا از عملکرد مذهبی، نقش اجتماعی 
سیاسی نیز داشته است و به همین دلیل، دارای شش ورودی در 
اضالع مختلف است که مهم ترین آن، ورودی ضلع شمالی است 

که در دوره صفویه بازسازی شد.
 زنجان

مسجد و مدرسه جامع زنجان معروف به مسجد سید، در قرن 
سیزدهم هجری قمری در دوره قاجاریه توسط یکی از پسران 
فتحعلی شــاه قاجار به نام عبدا... میرزا دارا ســاخته شد. این 
مسجد در قلب بافت قدیمی شــهر و در مکان مناسبی ازنظر 
دسترسی قرار گرفته است و در دوره زندگانی بانی آن، با نام های 
مسجد دارا، مسجد سید، مسجد سلطانی و مسجد جمعه نیز 
خوانده می شده  است. این مجموعه تاریخی که در شمار بزرگ 
ترین و زیباترین مساجد و مدارس دینی زنجان است، یکی از 
بناهای ارزشمند ساخته شده بر اســاس طرح مساجد چهار 

ایوانی است.
 خرمشهر

مســجد جامع خرمشــهر، از قدیم یکی از مراکز اصلی شهر 
خرمشــهر بوده و حتی پس از پایان جنگ 

ایران و عــراق و تخریب کامل شــهر و 
بازسازی دوباره، این مرکزیت را حفظ 

کرده اســت. در مقابل این مسجد، 
بازارچــه بزرگی وجــود دارد که 

اصنــاف گوناگــون در آن بــه 
کسب و کار مشغول هستند. 

خرمشهر  جامع  مســجد 
نه قدمــت چندانی دارد، 

نــه معمــاری خاصی 
و نه حتی وســعت 

قابل مالحظه ای؛ با این حال این مســجد جــزو معروف ترین 
مسجدهای ایران است. مســجد جامع خرمشهر یکی از تنها 
ساختمان هایی بود که در این شــهر، پس از بازپس گیری، به 
صورت نیمه سالم باقی مانده بود و همچنین چون این مسجد 
در زمان مقاومت )قبل از اشغال( مرکز فرماندهی و تدارکات و 
گردهمایی مدافعان شهر وجود داشت، لقب نماد مقاومت را به 
خود گرفت که در حال حاضر نیز بین بازماندگان جنگ و عالقه 
مندان به تاریخ جنگ ایران و عراق، با همین عنوان شــناخته 

می شود.
 تبريز

مسجد جامع تبریز یکی از بناهای تاریخی شهر تبریز است. این 
مسجد که در کتاب های تاریخی از آن با عنوان »جامع کبیری« 

از ابتدای تاسیس، مسجد جامع نیز نام برده شده، 
و بازار تبریز، گرداگرد آن شکل شــهر تبریز بوده 
 . ســت فته ا مســجد جامع تبریز مربوط به گر
تــا دوره قاجار اســت و در تبریز، دوره سلجوقیان 
شهید  خیابان 

ی  مطهــر
شده  واقع 
و این اثر 
سال  در 
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به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رســیده است. مسجد 
جامــع در دوره ایلخانان مغول مــورد توجه و تعمیــر بوده و 
بخش هایی به آن افزوده شده اســت. محــراب رفیع گچبری 
شــده، یادگار آن دوره اســت.  در دوره حکومت آق قویونلوها 
در آذربایجان، گنبدی رفیع مزین به انواع کاشــی کاری های 
معرق در بخش شمالی آن احداث شــده که هنوز هم پایه ها و 
گوشه هایی از کاشی کاری های آن باقیمانده است. این مسجد از 

آثار مهم دوره قاجاریه است.
 يزد

مسجد جامع یزد به مثابه ایوانی در دل کویر است که در طول 
صد سال و طی سه دوره بنا شده است. پایه های اصلی مسجد را 
ساسانیان ساخته اند و بنای فعلی مسجد را از لحاظ 
شــیوه معماری، متعلق به دو دوره موسوم به آذری 
دانسته اند. بنای گنبد خانه را متعلق به دوره ایلخانی 
و سر در رفیع مســجد را متعلق به زمان شاهرخ و 

دوره تیموری دانسته اند. 
این بنا از لحاظ خوابیدگی گنبد، سردر رفیع 
و همچنین کاشی کاری زیبا و منحصربه 
فرد، شــهرت دارد. از مجموعــه ایوان 
 و گنبدخانــه و فضاهای اطــراف آن، 
 می توان به عنوان زیباترین بخش بنا 

نام برد.

مسجد، برای مسلمانان ســاختمانی از گل و سنگ نیست؛ 
مســجد، برای مســلمانان برشــی از زمان و مکان نیست. 
مسجد، خانه خداست؛ خانه معبود. به دلیل اهمیت و جاذبه 
مسجد، مسلمانان بخش زیادی از دارایی مالی و معنوی خود 
را برای ســاخت و نگهداری آن، به عشــق خرج می کنند و 
از این کار خرســندند؛ در نتیجه، مســاجد از زیباترین آثار 
اسالمی هســتند. در این مطلب و به مناســبت روز جهانی 

مساجد، با چند مسجد مشهور و مهم آشنا می شویم:

انتظار رهبر انقالب اسالمی از» مسجد تراز انقالب اسالمی«

ماموریتبچهمسجدیها

ششمسجددیدنیایران

مشهورترینمساجددنیا

مسجد جامع ملک فیصل در پاکستان
هزینه ساخت 120میلیون دالر 

گنجایش 300هزار نمازگزار

مسجد جامع األزهر
جامع األزهر از مهم ترین مساجد دنیا 

که در سال 972 ساخته شده است

مسجد جامع کتیبه در مغرب
بنای این مسجد در سال 1158 به 

پایان رسید و 5300 متر مساحت دارد

مسجد سلطان احمد
مسجد سلطان احمد در استانبول که 

ساختش در سال 1616 به پایان رسید

مسجد شیخ زاید
به مساحت 41222 متر مربع و ظرفیت 

40 هزار نمازگزار

مسجد نبوی
مسجد نبوی که بیش از یک میلیون نفر 

گنجایش دارد

مسجدالحرام
مسجدالحرام با گنجایش 3میلیون نفر 
نمازگزار و 356800 متر مربع مساحت

مسجد فبه الخضراء
در شمال مسجد االقصی، طی سال های 

688 تا 692 قمری ساخته شد

مسجد شیخ لطف ا...
در میدان امام اصفهان در قرن 11 هجری 

در دوره صفوی ساخته شده است
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ويژهيادداشت

اخبار

مراسم اســتقبال از ســهراب مرادی، ملی پوش اصفهانی که در 
دسته 94کیلوگرم مسابقات وزنه برداری المپیک ریو توانست بر 
سکوی قهرمانی بایستد و اولین مدال آور تاریخ ورزش اصفهان 
در المپیک لقب گیرد، صبح دوشنبه با حضور استاندار، شهردار 
و فرماندار اصفهان، مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمعی از 

مسئوالن استان اصفهان، برگزار می شود.
بنا بر پیشنهاد اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، مسیر از 
اداره ورزش و جوانان شهرستان واقع در چهارراه تختی تا گلزار 
شهدا طی شــده و با تجمع در گلزار شــهدا و حضور بر سر مزار 

شهدای مدافع حرم، این مراسم به طور رسمی آغاز می شود.

مسئول تشــکل های دینی ســازمان تبلیغات اســامی استان 
اصفهان با اشاره به اجرای آزمایشی طرح تربیت محور قراردادن 
مسجد گفت: جمعی از روحانیون اصفهان، موضوع جهاد کبیر و 

راهکارهای عملیاتی آن را گفتمان سازی می کنند.
حجت االسام حسن بابایی با اشــاره به 31 مرداد، »روز جهانی 
مسجد«، اظهار داشت: مراســمی برای گرامیداشــت این روز 
با حضور آیت ا... طباطبایــی نژاد، امام جمعــه اصفهان، برگزار 
می شــود که در آن، از ائمــه جماعت، فرماندهــان پایگاه های 
بسیج، هیئت امنا و مسئوالن کانون های فرهنگی تبلیغی نمونه، 

تجلیل می شود.
وی افزود: تعداد مســئوالن نمونه در مســجد ماک نیســت و 
هریک از ائمه جماعــت، فرماندهان پایگاه های بســیج، هیئت 
امنا و مســئوالن کانون های فرهنگی تبلیغی که از نظر کارگروه 
فرهنگی مسجد، نمرات الزم را کســب کنند، تجلیل می شوند. 
این افراد توسط ســپاه صاحب الزمان)عج(، ســازمان تبلیغات، 

مرکز امور رسیدگی به امور مساجد و... معرفی شده اند.
مسئول تشــکل های دینی ســازمان تبلیغات اســامی استان 
اصفهان با اشــاره به اجرای طرح تربیت محور قرار دادن مسجد 
بیان کرد: این طرح به صورت آزمایشــی در 5شــهر اصفهان از 
امروز به مدت 6 ماه اجرا می شود که طی آن، اجرای برنامه های 
تربیتی با متن آموزشی تدوین شده در دستور کار قرار می گیرد.

وی گفت: در این طرح امام جماعت و هیئت امنای مسجد برای 
اجرای برنامه های تربیتی ویژه اقشار مختلف مردم، آموزش های 
الزم را می بینند؛ از سوی دیگر تاش می شــود تا در این طرح، 
شــورای فرهنگی مســجد با حضور مســئوالن پایگاه بسیج، 
کانون های فرهنگی تبلیغی، هیئت مذهبــی، هیئت امنا و امام 
جماعت تشکیل شــود و برنامه های مختلف تربیتی را که برای 

اقشار مختلف برنامه ریزی شده، در مسجد آموزش می دهند.
بابایی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقاب مبنی بر ضرورت 
کاهش آسیب های اجتماعی تصریح کرد: در طرح تربیت محور 
قــرار گرفتن مســاجد، برنامه های تربیتی در راســتای کاهش 
آسیب های اجتماعی همچون طاق، حاشــیه نشینی، اعتیاد، 
بی بند و باری و... انجام می شود و پس از ارتقاء نقاط قابل بهبود، 

طرح در سایر مساجد اصفهان اجرایی می شود.
وی گفت: 25 روحانی شــاخص و خطیب، با همکاری شــورای 
عالی بســیج طاب و روحانیون اســتان اصفهــان، راهکارهای 
عملیاتی جهاد کبیر را گفتمان ســازی می کنند. این روحانیون 
آموزش الزم را دیده اند و با ســاح برهان و دلیل، به شــبهات و 
پرســش های مختلف در مســاجد و فضای مجازی، به صورت 

اقناعی پاسخ می دهند.

عضو شورای اسامی استان اصفهان با اشاره به برخی از مشکات 
شهرستان گلپایگان اظهار داشت: در گلپایگان سد کوچری احداث 
شــده و قرار بوده که در هفته دولت، آب گیــری اصلی آن، انجام و 

افتتاح شود.
احمدرضا گلپایگانی با بیان اینکه هنوز آب گیری این ســد به طور 
کامل انجام نشده اســت، افزود: متاسفانه هنوز وضعیت مدیریتی 
این سد مشــخص نیســت و با وجود اینکه این ســد در منطقه 
جغرافیایی اصفهان قــرار دارد، هنوز متولی اصلی آن مشــخص 
نشده اســت. نماینده گلپایگان در شورای اسامی استان اصفهان 
تصریح کرد: براســاس قوانین وزارت نیرو، هر سدی باید براساس 
منطقه استان خودش اداره شود؛ ولی با این وجود، هنوز متولی سد 
کوچری، از میان اســتان های اصفهان، تهران و قم مشخص نشده 
است. وی با گایه از مدیریت آب و فاضاب استان اصفهان و عمل 
نکردن به وعده های خود بیان کرد: مدیرعامل آب و فاضاب استان 
اصفهان، حدود یک سال پیش وعده ای 3ماهه برای راه اندازی فاز 

دوم تصفیه خانه گلپایگان دادند که هنوز عملی نشده است.
گلپایگانی درخصوص اجرای فاضاب شهرســتان ها در ســطح 
کشــور با مشــارکت مردم گفت: در همین راســتا، اجرای شبکه 
فاضاب شهرســتان ها را مبنی بر تامین بودجه مردم و فاینانس 
جاری گذاشته اند. وی افزود: به دلیل رکود اقتصادی، می خواهند 
به صورت مشارکت مردمی، شبکه فاضاب شهرستان ها را ایجاد 
کنند و مبلغ خاصی را به عنوان فاینانس جاری به حســاب آب و 

فاضاب واریز کرده تا این طرح اجرا شود.
نماینده گلپایگان در شورای اسامی استان اصفهان با بیان اینکه 
در همین راستا اعضای شورا باید مبلغ درآمد و اقتصاد شهرستان 
را تعیین کنند که کار بسیار دشواری است، تصریح کرد: در همین 
راستا در برخی از شهرستان ها این طرح به دلیل عدم تامین بودجه، 
به طور کامل مســکوت مانده اســت. وی با بیان اینکه افرادی که 
درآمد پایین دارند، بدون شک نمی توانند هزینه های آن را پرداخت 
کنند، خاطرنشان کرد: چون این طرح ملی است، شروع کار توسط 
 دولت انجام شود، بهتر اســت و اگر جایی با مشکل مواجه شدند،

آن موقع از مردم طلب کمک می کنیم.

با حضور مسئوالن اصفهانی:

 مراسم استقبال از سهراب مرادی،
فردا صبح  برگزار می شود

مسئول تشکل های دينی تبلیغات اصفهان مطرح کرد:

گفتمان سازی تحقق »جهاد کبیر«
توسط روحانیون اصفهانی

عضو شورای اسالمی استان:

مديريت سد »کوچری« گلپايگان 
بايد به استان اصفهان داده شود

پیشنهاد سردبیر:
گفتمان سازی تحقق »جهاد کبیر« توسط روحانیون اصفهانی

با توجه به ســاماندهی میدان امام علی)ع(، بســیاری از پرنده فروشی های این 
محدوده، در خیابان عطار نیشــابوری اســتقرار یافته اند که یکی از چالش های 
منطقه و موجب ناراحتی و اعتراض شهروندان و اهالی این محدوده شده و جزو 
مشاغل مزاحم به شمار می رود. مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان در این باره 
بیان کرد: پرنده فروشی های خیابان عطار نیشابوری، یکی از معضات منطقه 10 
به شمار می رود که هر چه سریع تر باید ساماندهی و انتقال آنها به مکانی مناسب 
انجام شود. عبدالرســول امامی اظهار داشت: پرنده فروشــی های سطح شهر، 
ازجمله مشاغلی هستند که امر ســاماندهی آن در رأس امور سازمان میادین و 
مشاغل شهری شهرداری قرار گرفته است؛ اما هنوز زمینی که شرایط ساماندهی 
این شغل را داشته باشــد، پیدا نکرده ایم. البته پرنده فروشــان زینتی مشکلی 

ندارند؛ اما بخشی از آنها که شرایط نگهداری خوبی ندارند، باید منتقل شوند.

مدیر منطقه 4 شــهرداری اصفهان گفت: با اجرای ابر پــروژه ای در قالب 
4طرح شامل تکمیل خیابان سلمان فارسی، میدان پینارت، خیابان ارغوانیه 
و خیابان روشن دشت، چهره ورودی شرق اصفهان متحول می شود.  محمد 
هویدا افزود: اجرای این پروژه ها، اعتبار کانی نیاز دارد که شــهرداری برای 
آزادسازی بخش هایی از آن، وام گرفته اســت. وی تاکید کرد: از نیمه دوم 
ســال گذشــته، اتفاق های خوبی در منطقه روشن دشــت افتاده که قابل 
مقایسه با سال های گذشته نیست. مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان یادآور 
شــد: البته برخی از امکانات باید قبل از الحاق این نقطه از شهر به اصفهان 
انجام می شد؛ اما کوتاهی هایی انجام شده و پس از الحاق این شهرک ها به 
محدوده شهری اصفهان، آسفالت معابر روشن دشت، روشن شهر و شهرک 

زاینده رود انجام شده و اکنون جای خاکی در این نقاط وجود ندارد.

ورودی شرق اصفهان متحول می شودپرنده فروشی های اصفهان، نیازمند ساماندهی است

ديدگاه

رییس حوزه علمیه اصفهان، با اشــاره به تاش علمای 
شــیعه برای حفــظ غنــای فرهنگ شــیعی در طول 
 تاریخ، گفت: غنای مکتب شــیعه به نســل های آینده

منتقل شود.
آیت ا... حسین مظاهری، در مراسم آغاز سال تحصیلی 
جدید حوزه علمیه اصفهان در مدرسه علمیه صدر بازار 
اظهار داشت: شــیعه از نظر فرهنگی، غنی است و این 

موضوع در احکام، اخاق و اعتقادات صدق می کند.
وی با بیان اینکه شــیعه، مصداق کامل شجره طیبه در 
قرآن کریم است، افزود: واجب است تا مذهب تشیع به 
عنوان یک ُدر گران بها، نسل به نسل انتقال یابد و غنای 

مکتب شیعه حفظ شود.
رییس حــوزه علمیه اصفهان بیان کرد: الزم اســت در 
مسیر حرکت علمای پیشــین در حوزه علمیه، طاب 
علوم دینی از فرصت هــا به خوبی اســتفاده کنند و با 

پشتکار و دعا، به اهداف بلند در این بخش دست یابند.
وی با اشاره به تاش علمای پیشین برای تدوین کتب 
دینی و تبلیغ اســام در طول تاریخ گفت: بســیاری از 
علما، کتاب های خود را در شب 23 ماه مبارک رمضان 
به پایان رســانده اند و این نشــان می دهد که حتی در 
شــب قدر، به تحصیل علــم و دانش و نوشــتن کتاب 
اهمیت داده شــده اســت. آیت ا... مظاهری ادامه داد: 
در زمان شیخ طوسی که یکی از علمای برجسته تاریخ 
شیعه محسوب می شــود، محل تدریس ایشان را آتش 
زدند؛ اما شیخ طوســی نه تنها در گوشه ای پنهان نشد، 
بلکه با عزیمت به نجف اشرف، حوزه علمیه این شهر را 
به راه انداخت و منشأ خدمات ارزشمندی برای اسام و 

مذهب تشیع شد.
وی تصریح کــرد: علما و دانشــمندان در حوزه علمیه 
توانســتند با پشــتکار و تاش بدون وقفه، زمینه ساز 
غنای مکتب شیعه باشــند و هر جا مشکلی را مشاهده 
می کردند، با تاش و دقت فراوان، آن را برطرف کرده و 

امروز ما از تاش های آنان بهره مند هستیم.
رییس حوزه علمیه اصفهان بیــان کرد: درس خواندن 
و تحصیل علوم دینی، در شــرایط کنونی برای طاب 
واجب عینی اســت و با درس خواندن و افزایش دانش، 
طاب باید در مســیر هدایت مــردم گام بردارند؛ البته 
تحصیل در حوزه علمیه حتما نبوغ و ذهن بســیار قوی 
نیاز ندارد؛ بلکه هر انسانی می تواند با تاش و کوشش به 

هر آنچه می خواهد، دست پیدا کند.

ريیس حوزه علمیه اصفهان:

 غنای مکتب شیعه
به نسل های آينده منتقل شود

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان 
اظهارکرد: شرکت واحد اتوبوسراني اصفهان، به عنوان 
تنها ســامانه حمل و نقل عمومي شهر اصفهان، وظیفه 
جا به جایي حــدود 950هزار نفر مســافر در روز را به 

وسیله 1400دستگاه اتوبوس بر عهده دارد.
محمدعلی احمدی افــزود: به منظور ســرویس دهی 
بیشتر به شهروندان، به زودی 500 دستگاه اتوبوس به 

ناوگان اتوبوسرانی افزوده می شود.
وی در ادامه، به فعالیت خط 94 اتوبوســرانی اصفهان 
اشــاره کرد و گفت: این خــط، یکی از خطــوط فعال 
 و منظم اتوبوســرانی است که در گذشــته مسیر آن از 
ملک شــهر تا خیابان جانبازان در شهرک ولیعصر بود؛ 
اما به منظور اینکه رفت و آمد شهروندان به کوه صفه و 
استفاده از ورزش کوهنوردی را تسهیل نماید، مسیری 
از خیابان جانبازان تا پایانه صفه هم به آن اضافه شــد و 

مورد استقبال بسیاری از شهروندان قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان 
با اشــاره به اینکه اتوبوس های خط 94 اتوبوســرانی 
اصفهــان مســافت 21 کیلومتری را طی مــی کنند، 
اظهارکرد: در این خط، روزانه 11هزار نفر از شهروندان 

جابه جا می شوند.

پروازهــای هواپیمایــی اتریــش بــه اصفهــان، از 
14شهریور آغاز می شود. پایگاه خبری فورآرلبرگ، 
به نقل از هواپیمایی اتریش افزود: قرار است از چهارم 
سپتامبر امسال، یک پرواز در هفته به سمت اصفهان 
انجام شود و در سال 2017 تعداد پروازها به سه بار و 

مدتی بعد نیز به چهار بار در هفته افزایش یابد.
این وب سایت در ادامه می نویسد: مذاکرات افزایش 
تعداد پروازها به ایران، به ویژه به مقصد اصفهان، یک 
سابقه 30ســاله دارد که دو طرف، سرانجام در آوریل 
سال 2016 توانســتند برنامه ریزی های خود را در 
این زمینه نهایی کنند. این هواپیمایی اضافه کرد که 
از ماه مارس نیز تعداد پروازها به تهران که یک بار در 

روز انجام می شد، به 2 بار افزایش یافته است.
پیشتر، نشــریه آلمانی زبان »آئروتلگراف« گزارش 
داده بود که در ماه های پیش رو، پروازهای شــرکت 
هواپیمایی لوفت هانزا و هواپیمایی اتریش، از آلمان و 

اتریش به تهران افزایش خواهد یافت.
در  این گزارش اشاره شده بود که شرکت های هوایی 
نمی خواهنــد در حالی کــه درهای ایــران به روی 
غرب باز می شود، از بازار ناشــی از افزایش سفرهای 

توریستی و کاری جا بمانند.

500 اتوبوس جديد به اتوبوسرانی 
اصفهان اضافه می شود

 آغاز پروازهای هواپیمايی 
اتريش به اصفهان

حمل و نقلمدیریت پسماندشهرداری

آموزش ويژه مديريت پسماند 
در مدارس اصفهان

ارائه تسهیالت
به بهره برداران منابع طبیعی

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان، از 
اجرای 3 طرح ویژه آموزشی با محوریت مدیریت پسماندها 
خبر داد و اظهار داشــت: مخاطب این 3 برنامه، کودکان و 

نوجوانان شهر اصفهان هستند.
امیرحســین کمیلی، تهیه بسته نمایشــی ویژه مدارس را 
ازجمله این طرح ها برشمرد و افزود: در این بسته فرهنگی، 
از 3 قالب نمایش خیابانی، مســابقه میدانی و سخنرانی و 
پرسش و پاسخ استفاده شده اســت. وی ادامه داد: در قالب 
این طرح آموزشی، از ابتدای مهرماه سال جاری، گروه هایی 
متشــکل از هنرمندان عرصه نمایش و کارشناسان حفظ 
محیط زیست و مدیریت پســماند، به مدارس شهر اعزام و 
 به اجرای برنامه های مفرح آموزشــی خواهند پرداخت؛ تا

دانش آموزان به عنوان سفیران سازمان مدیریت پسماند، 
نکات الزم را در این باره به خانواده های خود متذکر شوند.

کمیلی، انتشار نشــریه کودکانه مدیریت پسماند با عنوان 
»نخود نخــود، هرکه رود به جای خود« را در شــهریورماه 
امســال، از دیگر رخدادهای فرهنگی این ســازمان عنوان 
کرد و گفت: این نشــریه جذاب و مفرح، با همکاری کمیته 
فرهنگ شــهروندی، تدوین و در تولید محتــوا، طراحی 
و تالیف آن، از هنرمندان شــاخص و زبده شــهر در حوزه 

آموزش کودک و نوجوان استفاده شده است.

بیش از یــک میلیارد ریال تســهیات بدون ســود، به 
مجریان طرح های توســعه زراعت چوب، جنگل، مرتع و 

گیاهان دارویی پرداخت شده است.
رییس هیئت مدیــره صندوق حمایت از توســعه منابع 
طبیعی اســتان اصفهان، از اعطای این تسهیات بدون 
ســود خبر داد وگفت: مجموع تســهیات بدون ســود 
پرداختــی این صندوق بــه مجریان طرح هــا، از بهمن 
 ماه ســال 1394 تاکنون 1میلیــارد و 260میلیون ریال

بوده است .
اکبر روانفر افزود: با اجرای طرح زراعت چوب 2/5هکتار 
کاشت گونه صنوبر انجام شده که طی یک دوره 10ساله، 
به میزان یک هزار و صد و بیست تن چوب تولید می شود 
و با اجرای طرح توسعه کشــت موسیر در سطح 6هکتار، 
میزان 13هزار و 500کیلوگرم موسیر طی سه دوره تولید 
خواهد شد. وی ادامه داد: در اجرای طرح مرتعداری برای 
کاهش فشار چرای دام و تامین آب شرب بهداشتی دام، 
تعداد 170دستگاه آبشخور فلزی توسط مجری ساخته 
شده و در اختیار بهره برداران مرتع قرار می گیرد و برای 
جلوگیری از بوتــه کنی و تخریب مراتع بــا اجرای طرح 
جایگزین سوخت فســیلی، تعداد 6400 ســیلندر گاز، 

توسط مجری بین بهره برداران توزیع می شود.

منابع طبیعی

یکــی از فاکتورهــاي الزم بــراي تعیین بهترین شــهر، 
چگونگی دفع زباله و مواد زائد اســت. وجود ســطل های 
زباله ای کــه به منظور تفکیک زبالــه، در تمامی پارک ها 
و فضای سبز شهری مشخص شــده اند و سیستم مکانیزه 
حمل و نقل آن و مســئولیت پذیری شهروندان اصفهانی، 

شهر را دلنوازتر می کند.
احمد سالک کاشــانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسامی، با اشاره به اینکه استان اصفهان بخصوص 
شهر اصفهان ظرفیت گردشگری فراوانی دارد، اظهار کرد: 
کشف این ظرفیت ها، رسالت مسئوالن و مدیران شهری 
و اســتانی اســت. یکی از این ظرفیت ها، محیط زیست 
 است که می تواند به مراکز گردشــگری تبدیل شود. وی

فعالیت هاي زیســت محیطي شهرداري اصفهان را مثبت 
ارزیابی کرد و افزود: یک بخش از محیط زیســت در قالب 

مهندســی محیط زیست ساماندهی می شــود که عمده 
مســئولیت این فعالیت، به عهده شــهرداری ها از جمله 
شهرداری اصفهان است. در مجموع شهرداری اصفهان در 
این خصوص فعالیت خوبی صــورت داده و در حال حاضر 

یک مهندسی منظم ایجاد شده است.
 ســالک خاطــر نشــان کــرد: همچنیــن تــاش های 
شبانه روزی مجموعه مدیریت شهری، ساماندهی خوبی 
برای جمع آوری زباله در پی داشــته؛ به طوری که تجمع 
زباله در سطح شهر کمتر شده است. و اما در رابطه با فضای 
سبز، باید تاش شود تا آب به رودخانه زاینده رود برگردد 

تا فضای سبز این کان شهر دوباره رونق بگیرد.
سرانه تولید زباله در دنیا 750 تا 800 گرم است

امیرحســین کمیلــی، مدیرعامــل ســازمان مدیریت 
پســماند شــهرداری اصفهان، در این باره میــزان تولید 

روزانه زباله را در شــهر اصفهان، بیــش از 800تن عنوان 
کرد و گفت: ســرانه تولید زباله در دنیا 750 تا 800 گرم 
 و براي مــردم اصفهان به طور متوســط 550 تا 600 گرم

به ازاي هر نفر است که نشــان از پایین بودن سرانه تولید 
زباله در اصفهــان و فرهنگ باالي شهرنشــیني مردم آن 

دارد.
وي اذعان داشــت: همکاري در بازیافت زبالــه و توجه به 
اهمیت این موضوع برای کاهش تولید زباله در بین مردم 

اصفهان، در کشور بي نظیر است.
مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند شهرداری اصفهان 
تصریح کرد: بازیافــت زباله را باید به نوعی  شــکرگزاري 
از نعمات الهــي و صرفه جویي در منابع انرژي دانســت و 
اظهار امیدواری کرد که با اطاع رساني، آموزش و تکمیل 
تجهیزات بازیافت، دفع زباله را در آینده به صفر رسانده و 
از زباله هاي قابل استفاده، به نحو احسن و به عنوان منابع 

انرژي بهره برداری کنیم.
در تحقیقي نیز مشخص شد شــهروندان اصفهانی، اغلب 
اوقات رفتارهای مســئوالنه ای در قبال محیط زیست از 
خود بروز می دهند. نتایج جزئی تر نشــان داد اصفهانی ها 
در مصــرف آب و منابع انرژی، اغلب اوقــات صرفه جویی 
می کنند و این رفتار، با میانگین 3/88، در صدر رفتار های 
مسئوالنه مردم در قبال محیط زیست قرار دارد که باتوجه 
به خشکی زاینده رود و خشکسالی هایی که در سال های 
اخیر، اصفهان تجربه کرده، این نتیجه حاکی از آن اســت 
که شهروندان این مســئله را درک نموده و در رفتارهای 

خود لحاظ کرده اند.
همکاری با ارگان های زیســت محیطی با میانگین 3/77، 
رفتار زیســت محیطی مطلوب دیگری است که اقدامات 
انجام شــده در سال های اخیر توســط اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان، شــهرداری های مناطق 15 گانه و 
دیگر ارگان های متولی امر، در زمینه داشتن خیابان هایی 
عاری از زباله، اصفهــان را در بین شــهرهای ایران نمونه 
 کرده و در زمینه تفکیک زباله از مبــدأ نیز کلیه اقدامات 

صورت گرفته، با استقبال مردم مواجه شده است.
باید گفت این رفتار در اصفهان مدت هاســت که نهادینه 
شده است؛ البته با توجه به وضعیت بحرانی آلودگی هوای 
شهر )که برای نمونه در سال 90 فقط 9 روز هوای پاک را 
تجربه کرده است( و خشــکی تاالب گاوخونی در سال 91 
که طبق پیش بینی، ریزگردان های ناشــی از این خشکی 
روانه اصفهان شد، با بازگشت آب به این تاالب و افتتاح فاز 
اول قطار شهري اصفهان، گام هاي موثري در جهت حفظ 

محیط زیست برداشته شده است.

کاهش تولید زباله در بین مردم ؛ 

اصفهان ؛ عروس شهرهای ایران

سرانه تولید زباله 
در دنیا 750 تا 
800گرم و اين 

سرانه براي مردم 
اصفهان به طور 
متوسط 550 تا 

600گرم براي 
هر نفر است که 
نشان از پايین 

بودن سرانه تولید 
زباله در اصفهان 
و فرهنگ باالي 

شهرنشیني مردم 
آن دارد

اصفهان با داشتن ســاختمان های مدرن، طبیعت زيبا و بکر، غذاهای لذيذ و مســاجد دلنواز و ابنیه های 
تاريخی، زيباترين و تمیزترين شهر ايران محسوب می شود.اين مســئله نه تنها در آمارهاي گاه و بي گاه، 

بلکه از زبان گردشگران داخلي و خارجي بارها شنیده شده است. 
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پیشنهاد سردبیر: 
جایگزین »حدادی فر« در ذوب آهن چه زمانی مشخص می شود؟

 هافبک تیم تراکتورسازی که مدتی هست از جنجال در زمین فوتبال
 دور شده، اعالم کرد با هیچ خبرنگاری مصاحبه نکرده است.

  کرار جاســم عراقی در صفحه اجتماعی اش نوشــت: »با عرض سالم 
مي خواهم يک مطلبي رو به سمع همه برسونم من از روزي که وارد تبريز 
شدم با هیچ خبرنگاري، هیچگونه مصاحبه اي انجام ندادم و تا آخرين روز 

قراردادم همچنین نخواهم داد.« 

 تا آخرین روز قراردادم 
مصاحبه نمی کنم

ریو2016

حسن يزدانی و حسن رحیمی دو کشــتی گیر آزادکار کشورمان که در 
روز نخست اين رقابت ها به مدال رسیدند و افتخار ديگری برای کاروان 

امام رضا )ع( رقم زدند، برنامه ويژه ای برای مدال های خود دارند.
رحیمی تالش زيادی برای کســب مدال طالی دســته 57 کیلوگرم 
داشت، اما به خاطر شکست در نیمه نهايی مقابل حريف ژاپنی به سمت 

مدال برنز رفت و با شايستگی توانست اين گردن آويز را از آن خود کند.
 همچنین يزدانی، کشتی گیر دســته 74 کیلوگرم کشورمان با تالشی 
که از خود نشــان داد، مدال طالی بازی ها را برای کاروان امام رضا )ع( 
به دست آورد. او در فینال، کشتی گیر روســیه ای را از پیش رو برداشت 

و طاليی شد.
 اما اين دو کشتی گیر افتخارآفرين کشــورمان، با توجه به قول و قراری 
که قبل از اعزام به برزيل داشــتند، مدال های خود را به آستان مقدس 
رضوی تقديم کردند تا خادم الرضا شــوند.پس از ورود به کشور، مدال 
 برنــز رحیمی و مدال طــالی يزدانــی در اختیار خدمتگــزاران  حرم

 امام رضا )ع( قرار می گیرد.

قهرمان المپیک بــه اين زودی هــا متاهل نخواهد شــد و برای اينکه 
زندگی مشترکش را شروع کند بايد شــرط بزرگی را عملی کند؛ البته 
اين شرط از طرف خانواده عروس خانم گذاشته نشده بلکه پدر کیانوش 

برای موافقت با ازدواج پسرش يک شرط ويژه دارد. 
 پدر قهرمان وزنه بــرداری المپیــک درباره اينکه پســرش چه زمانی 
 متاهل خواهد شــد، گفته: کیانوش بايد در المپیک بعــدی نیز مدال
  طال بگیرد تــا بــا ازدواج او موافقــت کنــم و فعال فکــر زن گرفتن

 برای او نیستیم!

رفتار جوانمردانه حســن رحیمی پس از پیــروزی برابر حريف کوبايی 
خود، از ســوژه های داغ روز اول رقابت های کشتی آزاد است. رحیمی 
 که قاطعانــه و با کســب 10 امتیاز حريــف کوبايی خــود را در ديدار

 يک طرفه شکست داد، پس از کســب مدال برنز پیش از آنکه به دنبال 
شادی و جشن کســب مدال باشد، به سمت ورزشــکار کوبايی رفت و 
با بوسه بر ســر اين ورزشــکار ثابت کرد که هنوز جوانمردی در کشتی 

ورزشکاران کشورمان نکته ای قابل اعتناست.
اين اتفاق در حالــی رخ داد که نبرد باروز و انــور گوديف روس مملو از 
صحنه های درگیری اين دو نفر بود و کشتی گیر گرجستانی با استفاده 
از حربه هايی ناجوانمردانه حريــف ژاپنی خود را در فینال 57 کیلوگرم 

شکست داد.

رضا مهماندوســت به گفته اکثريــت اهل فن يک اســتثنا در تکواندو 
اســت. ســرمربی موفق تیم ملی کشورمان در ســال های گذشته، در 
لندن 2012 با تیم معمولی تايلند دســت به شــاهکار زد و توانست دو 
مدال طال کســب کند. مهماندوســت حاال به عنوان سرمربی تیم ملی 
آذربايجان در ريو 2016 حاضر است و شاهد بوديم شاگرد ايرانی او در 
 نبردی يک طرفه، ورزشکار کشــورمان که نفر اول در وزن خود است را 

شکست داد.
بی شک مربیان کنونی کشــورمان با تمامی مشــکالت برای تکواندو، 
زحمات زيادی کشیده اند؛ اما شــايد وقت آن است تا رضا مهماندوست 
 با عملکردی مانند آنچه والســکو در والیبال انجــام داد ) در حالی که

 می توانســت با حضور در تیم های برتر دنیا به دنبال افتخارات بزرگ 
 باشــد، به زادگاهش بازگشــت تا حال والیبال آرژانتین را خوب کند.(

به ايران بازگردد، تا درسخت ترين روزها نیز به کسب مدال طال در اين 
رشته امیدوار باشیم.

سريع ترين مرد جهان، ســومین دونده موفق تاريخ مسابقات المپیک 
به شمار می رود.

اوســین بولت با کســب مدال طالی 4 در 100 متر به ســومین مدال 
طالی خود در مسابقات ريو 2016 رسید.

اين قهرمان جامايیکايی 29 ساله در فهرســت موفق ترين دونده هايی 
که در رقابت های المپیک از ابتدا تاکنون شرکت کرده اند، در رده سوم 

جای گرفته است.
بولت که در مجموع از حضور در المپیک ها 9 مــدال گرفته که همگی 
طال هســتند، بعد از پاوو نومــری از فنالند که در ســال های 1920 تا 
1928 توانســت 9 طال و نقره بگیرد، همچنین کارل لوئیس آمريکايی 
که در ســال های 1984 تا 1996 موفق شــد 9 مدال طــال و يک نقره 

بگیرد، در رده سوم جای دارد.

اهدای مدال های یزدانی و رحیمی 
به آستان قدس رضوی

شرط ازدواج رستمی؛

 طالی المپیک 2020!

درس اخالق رحیمی به بزرگان

وقت والسکو شدن است 
آقای مهماندوست

بولت، سومین دونده موفق تاریخ 
المپیک ها

فضای مجازی

مارک همســیک، کاپیتان ناپولی، اعالم کرد که شیرينی پیروزی مقابل 
يوونتوس، با توجه به رفتن گونســالو ايگواين به اين باشگاه، برای تیمش 
بیشتر خواهد بود؛ اما همسیک معتقد است که تیمش برخالف از دست 
دادن ايگواين که بــا انتقــال 94 يورويی راهی يوونتوس شــده، مدعی 
قهرمانی است و امیدوار اســت بتوانند اين فصل يوونتوس را در خانه اش 
شکست بدهند. او به خبرنگاران گفت: »رويای من فتح اسکودتو با بازوبند 
کاپیتانی است و امیدوارم بتوانم به اين رويا برسم. می دانم که هواداران ما 
يک اسطوره مانند ايگواين را از دست دادند، اما تیم نشان داد که همچنان 

زنده است و به راهش ادامه می دهد. 
به هواداران می گويم که نگران نباشــند. يوونتوس هنوز فاتح اسکودتوی 
اين فصل نشــده اســت. يک ماراتن طوالنی در پیش است. بسیار جالب 
خواهد بود اگر يوونتوس را برای اولین بــار در خانه اش با حضور ايگواين 

ببريم. اين يک پیروزی شیرين خواهد بود.«

آنتونیو کانــدورا، بازيکن 30 ســاله و ايتالیايی اينتر اذعان داشــت که 
برای کســب پیروزی و عناوين زياد به اينتر ملحق شده است.کاندروای 
29 ساله در فصل نقل و انتقاالت تابســتانی از التزيو به جمع بازيکنان 

نراتزوی پیوست.
 کاندروا گفت: »من برای پیروزی به اينتر آمده ام، چیزی که اينتر به آن 
عادت دارد. اينتر برای خريد من تالش بســیار زيادی کرد و من افتخار 
می کنم که در اين تیم بازی خواهم کرد. روند مذاکرات بســیار طوالنی 
شــد و من ترسیدم که شــايد اين انتقال منتفی شــود. من از پیشنهاد 

ناپولی خبر نداشتم و در جريان مذاکرات باشگاه نبودم.
 اينتر از ابتدا خواهان من بود و من به ايــن موضوع افتخار می کنم. من 
در اينجا با بازيکنان بزرگی همبازی شــده ام و هدف مشترک همه ما، 
پیروزی های متوالی با اينتر اســت. امیدوارم که فصل بهتری نسبت به 

نتايج اينتر در سال قبل داشته باشیم.«

بردن یوونتوس با ایگواین 
شیرین تر است

برای قهرمانی 
به اینتر آمده ام

درست است که تیم امید به مانند چند ده سال گذشته در راهیابی 
به المپیک ناکام مانــد؛ اما فوتبال ايــران در المپیک نمايندگانی 

دارد که به فینال رسیده اند. 
علیرضا فغانــی و کمک هايش که ديدار فینــال را قضاوت  کردند 
 بعد از بازگشت به ايران، پاداش قابل توجهی از فدراسیون فوتبال

 - يا به عبارت بهتر وزارت ورزش - دريافت خواهند کرد.
 آن طور کــه ريیس کمیتــه داوران به خبرگــزاری میزان گفته، 
پاداشــی که وزارت ورزش بــرای طاليی های ايــران در المپیک 
 در نظر گرفته اســت، شــامل حــال فغانی و کمــک هايش هم 

خواهد شد؛ اين پاداش 300 سکه طال خواهد بود.

 پاداش 330 میلیونی  
برای فغانی در راه است

به مسائل باشگاهی
 فکر نمی کنم

ویسی 
با بازیکنان تیم رفیق است

هافبک تیم ملی فوتبال ايــران گفت: فکر 
می کنم استاديوم آزادی يکی از ويژه ترين 
ورزشگاه های آسیاســت و اين ويژه بودنش 
هم به خاطر حضور تماشاگران و ابهت آن با 

حضور يکصدهزار نفر تماشاگر است.
احســان حاج صفی در گفت و گو با سايت 
فدراســیون فوتبال دربــاره تمرينات تیم 
ملی که اين روزها در حال پیگیری اســت 
اظهار کــرد: تیم ملی شــرايط خوبی را در 
يک هفتــه ای که از اردوی ايتالیا گذشــته 
پیدا کرده؛ امــا مطمئنا برای اينکه وضعیت 
ايده آل و صد در صدی پیــدا کنیم بايد از 
فرصت 11 روزه ای که تا بازی با قطر داريم 
نهايت استفاده را ببريم تا با بهترين شرايط 

مسابقات را شروع کنیم.

 وی دربــاره حريفــان ايــران در رقابــت 
های قهرمانی آســیا هم گفــت: تیم هايی 
 که در اين مرحله هســتند جــزو بهترين 
تیم های آســیا هســتند و همه فقط برای 
صعود به جام جهانی تالش می کنند. نمی 
شــود واقعا حريفی را در اين مرحله آسان 
دانســت. چین و قطر هم در اين ســال ها 
ســرمايه گذاری فراوانی کرده اند و مطمئنا 
برای آنهــا هم صعود مهم اســت؛ اما ما اگر 
از توان ملی خود بهره ببريم و همه پشــت 
تیممان باشــند، می توانیم شــروع خوبی 

داشته باشیم.
 حاج صفی با بیان اينکه دو ديدار اول بسیار 
مهم خواهد بود، گفت: کســب امتیازهای 
الزم از اين دو ديدار برای صعود خیلی مهم 

اســت، هر چند اگر تیمی امتیازهای خوبی 
هم در شروع نگیرد زمان برای جبران دارد، 
اما ما بايد تا قبل از اين دو بازی به شــرايط 
ايده آل برسیم تا بتوانیم به هدفمان دست 

پیدا کنیم.
 وی با اشــاره به ترس تاريخــی تیم های 
آســیايی از ورزشــگاه آزادی در حضــور 
هواداران گفــت: فکر می کنم اســتاديوم 
آزادی يکــی از ويژه ترين ورزشــگاه های 

آسیاست.
  هــر چنــد در کشــورهايی مثــل قطر با 
پول توانسته اند فوتبالشــان را به پیشرفت 
 خوبــی برســانند؛ امــا در کشــور آنهــا 
 عشــق و عالقــه ماننــد آنچــه در ايران

 وجــود دارد، ديــده نمی شــود. امیدوارم 
هواداران برای بازی يازدهم شــهريور مثل 
همیشه پشت تیم ملی باشــند و با حمايت 
همه جانبه يک روز خــوب را برای ورزش 

ايران رقم بزنیم.

قاب روز خارج از گود

مهاجم تیم فوتبال ســپاهان گفت: امیدواريم بــا تمريناتی که زيرنظر 
عبدا... ويسی و مربیان ســپاهان با وقفه  به وجود آمده در مسابقات لیگ، 
انجام می دهیم به هماهنگی الزم دست پیدا کنیم و روز به روز بهتر شويم.

فريد بهزادی کريمی درباره کار کردن با عبدا... ويســی اظهار داشــت: 
کار کردن با ويسی به عنوان يکی از بهترين مربیان لیگ، بسیار خوشايند 

است و وی رفاقت خوبی با بازيکنان برقرار کرده است.
وی در پاسخ به اين ســوال که چه جايگاهی برای اين تیم در پايان فصل 
متصور هســتید، گفت: تمام تالش خود را برای کســب بهترين جايگاه 
لیگ خواهیم کرد و به نظــر من تیم های تراکتور، پرســپولیس و حتی 
استقالل تهران در کنار سپاهان، مدعیان قهرمانی اين فصل رقابت های 

لیگ خواهند بود.

چند روز پیش بود که خبررسید مهدی طارمی قصد داشته برای بازگشت 
 رضايیان به پرســپولیس پادرمیانی کند. اين خبر با واکنــش تند برانکو

 روبه رو شــد. برانکو به طارمی هشدارداد که ســرش به کار خودش باشد! 
حاال طارمی در مصاحبه با سايت ســازمان لیگ، حرف هايی زده که به نظر 
 می رســد به نوعی پاســخی به برانکو هم داده اســت. طارمی گفته است:

»من بايد به نقش رسانه ها در موفقیت تیم ملی اشــاره کنم. اکنون که ما 
در اردو هســتیم، بیش از هر چیزی به آرامش نیاز داريم و خوشبختانه اين 
اتفاق هم رخ داده اســت. من به شــخصه وقتی به تیم ملی می آيم ديگر به 
هیچ عنوان به مسائل باشگاهی فکر نمی کنم و فقط فکر و ذکرم تیم ملی و 
شاد کردن دل مردم اســت. در اردوی تیم ملی همه از کادر فنی بگیريد تا 

بازيکنان همه فقط به تیم ملی فکر می کنند. «
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قاســم حدادی فر هافبک خالق و بازی ساز تیم فوتبال ذوب آهن 
با مصدومیت شديدی مواجه شده و جای خالی وی و حضور يک 

بازيکن طراح در ذوب آهن بیش از پیش به چشم می خورد.
در حالی که تمام تیم ها خود را بــرای حضوری پرقدرت در لیگ 

يد برتر فوتبال آماده می کردنــد خبر مصدومیت  شــد
قاسم حدادی فر هافبک خالق تیم فوتبال 

ذوب آهن موجی از نگرانی و ناراحتی 
را برای فوتبال دوستان اصفهانی 

به ويژه کادر فنــی تیم فوتبال 
ذوب آهن ايجاد کرد.

با شنیدن اين خبر کادر فنی 
تیــم ذوب آهــن و يحیی 

بــه فکر  گل محمــدی 
جذب جايگزين برای 

شــدند  حدادی فر 
و در همین راستا 
يکی  گل محمدی 
از اهداف ســفرش 

برزيــل جذب  بــه  را 
جايگزين برای جای خالی قاسم بیان کرد.

تیم فوتبال ذوب آهن در نبود قاسم حدادی فر 
4 بــازی ابتدايــی خــود در فصــل جديد 
رقابت های لیگ برتر را با يک برد، 2 تساوی 
و يک شکست پشت سر گذاشــته است. نکته 

قابل توجه در بازی های ذوب آهن اين اســت که 
از 5 گلی که بازيکنان اين تیم در طول اين رقابت ها 

به ثمر رســانده اند 4 گل از روی ضربات مجدد، ســانتر 
و اشــتباهات مدافعان حريف بوده و فقط يک بــار از روی کار 

تیمی به گل رسیده اند.
اينجاســت که وجود يک بازيکن طراح و بازی ساز در کار تیمی 
ذوب آهن بیــش از پیش به چشــم می خورد تــا موقعیت های 
خطرناک ذوب آهن با وجــود چند مهاجم تمــام کننده به گل 

برسد.
کربکنــدی: بازیکنان جــوان ذوب آهن، جــای خالی 

حدادی فر را پر کنند
رســول کربکندی کارشــناس فوتبال اصفهان و مربی ســابق 
 تیم فوتبال ذوب آهن دربــاره تاثیر غیبت قاســم حدادی فر در 
تیم ذوب آهن اظهار داشــت: به طور قطع نبود يک بازيکن طراح 
در خط میانی ذوب آهن تاثیر گذار است و بار تجربه ای اين تیم  با 

مصدومیت قاسم کمتر شد.
وی افزود: ولی در فوتبال امروزه، تیم هايی موفق خواهند شد که 

نبود يک بازيکن کلیدی ،ســاختار تیم 
را به هم نزند. ذوب آهــن هم از جوانان 
بااســتعداد وبا کیفیتی بهره می برد که 
می توانند به خوبی جای خالی قاســم را 

پر کنند.
مازیار: جای خالی قاسم به عنوان یک 
میدان  میانه  در  بازی ساز 

بسیار تاثیر گذار است
اصغر مازيار مربی ســابق 
تیم فوتبــال ذوب آهن 
هــم در ايــن رابطــه 
می گويد: نبود قاســم 
حدادی فر بــه عنوان 
يــک بازی ســاز در 
میان میدان، بســیار 
تاثیر گذار اســت و در 
ايجاد موقعیت و زدن 
گل ضعف هايــی در اين 

تیم به چشم می خورد.
وی در باره  ضعف تیم ذوب آهن 
در ايجاد موقیعت گل، تصريح 
کرد: بــرای ايجــاد موقعیت 
و زدن گل بايــد بازيکنــان 
طــراح خوبــی در اختیــار 
داشــت و در اين مورد نبود 
قاســم حدادی فر به چشم 
می خــورد؛ در زمان حضور 
حدادی فــر در کنار مهدی 
رجب زاده، اين دو بازيکن 
موقعیت های گل بیشتری 
بــرای مهاجمان ذوب آهن 
ايجاد می کردند اما به مرور 
زمان اين مشکالت و نقاط 

ضعف برطرف خواهد شد.
گل محمدی: نبود قاسم 
در روند رو به رشدمان 

تاثیر گذار است
گل محمدی  يحیــی 
ذوب آهن  ســرمربی 
دربــاره مصدومیــت 
حدادی فــر و تاثیــری 

که غیبت اين بازيکن در روند روبه رشد اين تیم می گذارد اظهار 
داشت: قاسم بازيکن ارزشمندی بود و نبودش هم از لحاظ روحی 
و فنی تاثیرات منفی را به تیم ما وارد می کند؛ بیشتر نگرانی من 
برای خود قاسم حدادی فر است؛ چراکه اين بازيکن در زمان اوج 

خود بود و برايش آرزوی سالمتی دارم.
وی با بیان اينکه نبود قاســم حدادی فر در روند رو به رشــدمان 
تاثیر می گــذارد، گفت: به طور قطــع به جــای حدادی فر يک 
بازيکن جذب می کنیم و اين بازيکن خارجی اســت. مصدومیت 

حدادی فر جدی است و او 7-8 ماه نمی تواند بازی کند.
وی تصريح کرد: پیروزی برای همه تیم ها ســخت شــده و بايد 
سعی بر اين داشته باشــیم تا موقعیت سازی بهتری را اجرا کنیم 
اما نبود حدادی فر بســیار کار ما را مشکل کرده، برای جايگزينی 
حدادی فر هم عجله نمی کنیم تا بازيکن خوبی را در اين پســت 

بگیريم.
حدادی فر: مطمئن هســتم جای خالی من در ذوب آهن 

احساس نمی شود
اما قاسم حدادی فر درباره مصدومیتش و دوری از میادين گفت: 
اصال حس خوبی ندارم. چون در اوج آمادگی اين اتفاق برای من 
افتاد. وقتی در اوج آمادگی چنین اتفاقی سراغ آدم می آيد بسیار 

دردناک است و امیدوارم بتوانم زودتر خودم را برسانم.
هافبک تیم فوتبــال ذوب آهن و کاپیتان اين تیــم درباره اينکه 
جای خالی او در اين تیم چگونه پر خواهد شــد، اظهار داشــت: 
ذوب آهن آنقدر تیم بزرگی اســت که به بازيکنان متکی نباشد و 
از اين بابت جای هیچ نگرانی نیســت. به طور قطع جای من هم 

هستند بازيکنانی که بتوانند به ذوب آهن کمک کنند.
حدادی فر در پاسخ به اين ســوال که خودش فکر می کند بتواند 
در بخشــی از بازی های نیم فصــل دوم و لیگ قهرمان آســیا به 
ذوب آهن کمک کند، گفت: تمام تالشــم را می کنــم تا پس از 
جراحی هرچه زودتر خودم را آماده کــرده و بتوانم به ذوب آهن 

کمک کنم.
اين بازيکن ارزشمند فوتبال کشورمان هفته گذشته پای خود را 
به تیغ جراحان سپرد و عملی موفقیت آمیز را پشت سر گذاشت 
 و به احتمــال زياد پــس از دوری 8 ماهه ، فوتبال خود را از ســر 

می گیرد و ذوب آهن را در لیگ قهرمانان آسیا همراهی می کند.
پس از اســتراحت تیم ها در تعطیالت لیگ، تیم ذوب آهن هم  از 
روز چهارشنبه تمرينات خود را دوباره از سرگرفت تا باز هم جای 

خالی قاسم در کمپ تمرينی اين تیم احساس شود.
بنابراين از مســئوالن تیم فوتبال ذوب آهن نیز انتظار می رود، به 
بهترين شــکل ممکن و با بهترين انتخاب جای خالی قاسم را در 
تیم ذوب آهن پر کنند تا مشــکالت اين تیم در خط هافبک و امر 

گل زنی تا حدودی برطرف شود.

حاج صفی: 

ابهت آزادی به هوادارانش است

 مربی خارجی تیم ملی جودو با ثبــت مربیگری در 
المپیک و تسويه حساب با فدراســیون جودو بدون 
آنکه نتیجه ای در ورزش ايران داشته باشد، به کشور 

خود بازگشت.
تیم ملی جودوی ايران با مربی خارجی خود و حضور 
جواد محجــوب و ســعید ماليی راهی بــازی های 
المپیک 2016 ريو شــد و با حذف هــر دو جودوکار 
در همان بازی نخســت، با ثبت يک نتیجه ضعیف به 

تهران بازگشت. 
طی چند روز گذشته مســئوالن فدراسیون جودو با 
»نصرت خان ولی اف« تسويه حساب کرده و با پايان 
دادن به قراردادش، وی به ازبکستان بازگشت. نصرت 
در حالی به ازبکستان رفت که در کارنامه کاری خود 
حضور در المپیک 2016 برزيــل را ثبت کرد؛ جايی 
که بايد يــک مربی ايرانی حضور مــی يافت و تجربه 

کسب می کرد. 
با تمام اين تفاسیر معلوم نشــد چرا سرپرست وقت 
فدراسیون جودو )رشــید خدابخش( اين مربی را به 
تهران آورده و معلوم نشــد با وجود اينکه مسئوالن 
فدراســیون ، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش به 
بی اثر بودن وی آگاه بودند، مقدمــات اعزامش را به 

ريو فراهم کردند. 
مربــی ای که فقط بــرای يک مبــارزه روی صندلی 
مربیگری ســعید ماليی نشســت، بعد به تهران آمد 
و دالرهای خود را گرفت و ديپورت شــد تا جودوی 
ايــران بماند و مشــکالت عديده ای که مســئوالن 

وزارت ورزش بايد پاسخگوی آن باشند. 
خدابخش در مدت زمان کوتاه حضور خود در جودو 
قصد داشــت با حضور اين مربی به زعم خود با کسب 
مدال در المپیــک کاری مانــدگار در جودوی ايران 
انجام دهد ولی اين مهم محقق که نشــد هیچ؛  بلکه 

نتیجه ای معکوس هم داشت. 
پرونده جــودوی ايران در ريو 2016 با دو شکســت 
بسته شد تا جودو همچنان با سرپرست، بدون توجه 
مسئوالن وزارت ورزش اداره شــود و شايد چند ماه 
مانده به بازی های آســیايی، متولیان ورزش کشور 
به دنبال يک مربی خارجی بروند تا با خلق شــگفتی 
تاريخ ساز شوند. غافل از آنکه سیستم گلخانه ای در 
6 ســال گذشــته حداقل در جودو جواب نداده و در 

آينده هم جواب نخواهد داد.

بعد از کسب نتایج ضعیف؛

 »نصرت خان« جودو 
دیپورت شد

درحاشیه
شروع لیگ و جای خالی قاسم؛

جایگزین»حدادیفر«درذوبآهنچهزمانیمشخصمیشود؟

صید طال از دریای خون

فینال وزن 74 کیلوگرم کشتی آزاد المپیک، تا 
مدت ها از خاطره ايرانی ها و ساير کشتی دوستان 
جهان از يــاد نخواهدرفت. ديــداری نفس گیر 
که با مصدومیت شــديد حريف روســی حسن 
يزدانــی، نزديک بــه 20 دقیقه طول کشــید. 
گوديف روســی در فاصله استراحت چند ساعته 
تا بازی فینال، خود را مــداوا نکرد تا از اين حربه 
در بــازی نهايی اســتفاده کند و وقــت بازی را 
حسابی بکشد؛ اما يزدانی شــجاع با اينکه با اين 
تاکتیک ناجوانمردانه حريف، 6 امتیاز هم عقب 
افتاده بود، ســرانجام در زمان دوم کشتی همه 
چیز را جبران کرد تا وقت کشی های کشتی گیر 
روس هم خنثی شــود. اين مدال طــال، يکی از 
باارزش ترين طالهايی اســت که نصیب کاروان 
 ايــران شده اســت. طاليــی زرين، با تالشــی

 مثال زدنی در دريايی پر از خون.
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داستان  کوتاهحکایت ها

پیشنهاد سردبیر: 
وقتی همه كدخدا باشند، ده ویران می شود
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دانستنی ها

آیا می دانید کوبیدن ســر به دیوار، ۱۵۰ کالری در ســاعت مصرف 
می کند.

آیا می دانید نزدیک ترین ستاره به ما، یک سال نوری فاصله دارد.
آیا می دانید انسان برای اولین بار در سال ۱۷۸۳ پرواز را تجربه کرد 

و توانست ۸ کیلومتر با بالن پرواز کند.
آیا می دانید ۱۵۰ میلیون سال پیش، آمریکایی جنوبی از آفریقایی 

جنوبی جدا شده است.
آیا می دانید جمیعت جهان تا ۵۰ ســال آینده از مرز ۹ میلیارد نفر 

خواهد گذشت.
آیا می دانید گرم ترین سیاره زهره است، که درجه حرارت آن  ۴۶۲  

و همیشه ثابت می باشد.
آیا می دانید عمر خورشید ۵ میلیارد سال است.

آیا می دانید عمر کهکشان راه شیری ۱۰ میلیارد سال می باشد.
 آیا می دانیــد نقره ۱۰۰ ها بــار از مواد ضد عفونی قوی تر اســت و

 ۶۵۰ نوع میکروب را از بین می برد.

تناسب روح

آیا توجه کرده اید که چقدر بی دقتیم؟
شاید با سهل انگاری به همسر یا نامزدتان بگویید: عزیز دلم، من روز 
تولد خودم هم یادم نیست چه برسد به تو یا سالگرد و ماهگرد ازدواج 
و آشــنایی و این حرف ها... تو را خدا بی خیال... من دوستت دارم... 
در اینجا شاید همسرتان با شــیرین زبانی شما، در این مورد گذشت 
کرده و فراموش کند که شــما روز تولدش را فراموش کردید؛ اما آیا 

شما واقعا بی دقت نیستید؟
شــاید خانواده، دوســتان و همکاران به مرور با بی دقتی های شما 
کنار بیایند، ولی آیا به راســتی پذیرش دیگران، کمکی به حل این 
معضل می کند. الزم است به این نکته توجه کنید که این بی دقتی 
در زندگی، آســیب های بســیار جدی به روابط خواهند زد، تاثیری 
ناخوشــایند روی عزت نفســتان خواهد گذاشــت و از همه مهم تر 

تصویری ناشایست از شما در اذهان دیگران خواهد ساخت. 
فراموش نکنید اگر با خصلت بی دقتی مانوس شــوید اندک اندک، 
حساســیت عاطفیتان در رخدادها و حوادث، نازل می شود و هوش 
عاطفی شــما را کم ســو می کند؛ در نتیجه از جذابیتتان کاســته 
خواهد شــد. وقتی به عنوان یک انسان بی دقت که حساسیت نازلی 
 دارد شناخته شوید، ناخودآگاه از طبقه جذاب ها، سقوط می کنید و

 چه بسا در مسیر سرنوشت، بســیاری از مواقع موقعیت های عالی 
 را که مردم به آن شــانس مــی گویند و من بــه آن فرصت پیروزی

  می گویم، از دســت بدهید. بهتریــن راهکار برای تســت دقت یا 
بی دقتی خود این است که از خودتان بپرســید که آیا دیگران مدام 
از بی دقتی شما شاکی هستند و این مطلب را بارها به شما یادآوری 
می کنند. یا خیر؟ اگر شــما همه کارهایتان را درســت و سرموقع 
 انجام می دهید و موارد مهم را به یاد می آورید، ولی اطرافیان شــما 
بی جهت امور را به شــما یادآوری می کنند، ممکن است آنان دچار 
وسواس فکری شده باشند یا اضطراب داشته باشند ولی در صورتی 
که در برابر این یادآوری می گویید که یادتان نبود و خوب شد که آن 
موارد به شما یادآوری شد و بعد می گویید که در اسرع وقت آن کار 

را انجام می دهید بدانید که بی دقت هستید. 

روزی از روزها، پادشــاهی با وزیر کاردانش به شکار رفته 
بود. شاه قصد داشت همراه وزیرش به دل کوه و دشت بزند 

تا آهو شکار کند. 
وزیرکاردان می دانست پادشــاه تنبل آنقدر زرنگ نیست 
که بتواند آهو که خیلی حیوان زرنگی اســت را شکار کند 

ولی با این حال پادشاه را همراهی کرد.
 پادشــاه هرچه تیــر می انداخــت، به گرد پــای آهو هم 
نمی رسید.آنها آنقدر آهو را دنبال کردند که حسابی خسته 
و گرسنه شدند ولی نتوانســتند حتی تیری به آهو بزنند 
تا اینکه کم کم توانســتند از دور یک آبادی ببینند. وزیر 
گفت: جناب پادشاه ما چندین ســاعت است که به دنبال 
آهو هستیم و خیلی از شکارگاه دور شــده ایم. بهتر است 
به این آبادی برویم هم سرکشــی کرده ایم هم اینکه کمی 
استراحت می کنیم و غذای تازه می خوریم بعدا می توانیم 

برگردیم. 
جلوتر که آمدند با روســتایی آباد با درختان سرسبز و پر 
از میوه روبه رو شــدند. مردم آبادی خیلــی زود از حضور 
پادشاه و وزیرش در آبادیشان مطلع شدند و این خبر را به 

کدخدای ده رساندند.

کدخدا به ســرعت بازرگانان ده را جمع کرد و به هرکدام 
از آنها دســتوری داد تا بتوانند به بهترین نحو از پادشــاه 

پذیرایی کنند.
و  رفــت  یکــی  کردنــد  را  کار  همیــن  ده  مــردم   
 میوه هــای تازه بــرای آنهــا آورد. گروهی بــرای تدارک 
غذا آماده شــدند. عده ای مکانی را برای اســتراحت چند 
ســاعته  آنها در نظــر گرفتند و عده ای مشــغول پذیرایی 

شدند.
پذیرایی آنها آنقــدر منظم و مرتب بود که پادشــاه حتی 
تصورش را هم نمی کرد. این همه کار به این ســرعت و در 
کمترین زمان ممکن اتفاق افتاده باشــد و آن همه سختی 
که برای شکار آهو کشیده بود و ناکام مانده بود را فراموش 

کرد.
وقتی پادشاه از غذا سیر شد و حســابی استراحت کرد. به 
وزیرش گفت: این ده چطور وســط این دشــت انقدر آباد 

است و مردمش شاد و راضی هستند؟
وزیر گفــت: دلیل این همه نظم و انضبــاط یک کدخدای 
مدیر و مدبر می تواند باشد که توانسته از تمام توانایی مردم 
ده خود، استفاده کند. شــاه گفت: نه، فکر نمی کنم. مردم 

این روستا خودشان انسان های منظم و کار بلدی هستند. 
وزیر گفت: حرف شما درست، ولی شما قدرت مدیریت را 
دست کم نگیرید. اگر بخواهید نشــانتان می دهم که اگر 
کدخدا نباشد این نظم و انضباط هم نخواهد بود و این کار 
را هم کرد. موقعی که شاه و وزیرش خواستند از آن آبادی 
خارج شوند، وزیرش گفت: مردم، پذیرایی شما عالی بود. 
از این به بعد شــما کدخدا الزم ندارید، هرکدام از شــما 

کدخدا هستید.
مردم همه خوشحال شــدند و آن شــب تا صبح در ده به 
جشن و شــادی گذراندند. فردا صبح کدخدا اول به سراغ 
میراب رفت و از او پرسید: امروز نوبت آب کیست؟ میراب 
جواب داد، من نمی دانم. من از امروز میراب نیســتم. مگر 
فراموش کردید وزیر پادشــاه دیروز گفت: شــما هر کدام 

کدخدایید.
کدخدای ده با ناامیــدی آمد تا از نانوایی نانــی بخرد تا با 
خانواده اش صبحانه بخورد. ولی وقتــی وارد مغازه  نانوایی 
شد دید نانوا خمیر درست نکرده. پرسید: چرا نان نپختی؟ 
نانوا گفت: اوال که من از امروز کدخدا هستم و از تو دستور 
نمی گیرم و اگر دلم خواســت نان می پزم. دوما صبح رفتم 
آســیاب تا آرد بیاورم حداقل برای خودم و خانواده ام نان 
بپزم که دیدم آســیابان کار نمی کند. دلیلش را پرسیدم. 
گفت: مــن از امــروز کدخدا هســتم و دیگر گنــدم آرد 

نمی کنم.
از آن روز به بعد هیچ باغی به درستی آبیاری نشد، یک باغ 
آنقدر بی آبی کشید تا میوه هایش گندید و دور ریخته شد 
و به باغ دیگری اصال آب نرســید تا باغ خشک شد و میوه 
نداد. بســیاری از مردم از آن آبادی رفتند چون هیچ کس 
کار خودش را انجام نمی داد و کم کم غذایی برای خوردن 
پیدا نمی شــد. هیچ کس حرف دیگری را گوش نمی داد. 
مردم ســر هر چیزی با هم دعوا می کردنــد و حتی خون 

یکدیگر را هم می ریختند.
ســال بعد همان فصل بود که شــاه و وزیرش دوباره برای 
شــکار آهو به شــکارگاه نزدیک آن آبادی آمدند. یک روز 
وزیر به پادشاه پیشنهاد داد تا دوباره به سرکشی آن آبادی 
سرسبز و آباد سال گذشته بروند. آن دو سوار بر اسب به آن 

ده برگشتند ولی چیزی که می دیدند را باور نمی کردند.
آنها روستایی را می دیدند که هیچ شــباهتی به روستایی 
که سال قبل دیده بودند نداشت. باغ ها خشکیده، دکان ها 
بسته؛ کسی در بازار ده نبود مردم در کوچه و گذر به چشم 
نمی خوردند. شاه گفت: چه بر سر این مردم آمده؟ مریضی 

واگیرداری اینجا شایع شده؟
وزیرش گفت: نه قربان! جایی که مدیریت نداشــته باشد و 
هرکس فکر کند کدخداســت و سر خود عمل کند، اوضاع 
بهتر از این نخواهد شد. آن روز را شاه و وزیرش در آن شهر 
ماندند. مردمی که در شــهر بودند را در میدان اصلی شهر 
جمع کردند و ماجرا را برای مــردم تعریف کردند و از آنها 
خواســتند مثل قبل به کدخدای خود احترام بگذارند و به 

دستوراتش عمل کنند.

20 راهکار برای افزایش اعتماد به نفس )3( 
۱۲- آیا اجازه می دهید حرف های دیگران روی شــما تاثیر 
بگذارد؟ آیا اینکه دیگران در مورد شما چگونه فکر می کنند 
مهم اســت؟ به خاطر بســپارید که هیچ کس جز با رضایت 

خودتان قدرت خرد کردنتان را ندارد. 
۱۳- لیستی از کلمات و جمالتی که شما و مردم در شرایط 
یکسان و بر اساس شــدت موقعیت از آنها استفاده می کنید 
تهیه کنیــد. این کار بــر اعتماد به نفس شــما تاثیر مثبت 
دارد. مثال به جای کلمه من در این مورد خشــمگین هستم 
بگویید: من کمی آشفته ام لیست مناسبی از کلمات و لغات 
جایگزین تهیه کرده و توجه کنید که شدت آنها کمتر بوده و 
از آنها استفاده کنید. قطعا از نتایج امر، شگفت زده خواهید 

شد. 
۱۴- در پایان هر روز لیســتی از فعالیت ها و موفقیت های 

روزانه تان تهیه کنید. 
۱۵- نســبت به آنچه همین حاال در زندگیتان باید برای آن 
شاکر باشید، قدردانی کنید. نسبت به عشق، معشوق، کمک 

به دیگران ، همه و همه ... 
۱۶- هر صبح هنــگام حمام کردن، در فکر خود نســبت به 
موفقیت های اخیرتان تمرکز کنید. در مورد تمام مالقات ها 
و دیدارهای گذشته، صحبت هایتان با افراد و نتایج حاصله 
 از آن بیندیشــید. موفقیت و اعتماد به نفس را تجسم کنید؛

 به طوری که قطعا رخ خواهد داد. 
۱۷- نســبت به حرکات اندام افراد توجــه کنید. چگونگی 
استفاده از آنها در تاثیر پذیری مراحل اعتماد به نفستان تاثیر 

مثبت دارد. اندام خود را به طور مناسبت حرکت دهید. 
۱۸- احســاس، نتیجه حرکت اســت. تصور کنید ۱۷ ساله 
هســتید و مطمئن باشــید که به طور موثر تحرک دارید. 
این کار منجر به ایجاد انــرژی و افزایش جریــان خون در 
 تمام اعضای بدن گردیــده و در نهایت منجر به پر اعتمادی 

می گردد. 
۱۹- یاد بگیرید در مــورد خودتان الف بزنید. بله درســت 
متوجه شدید. در مورد عملکردها و موفقیت هایتان فراتر از 

آنچه هستید سخن برانید. 
۲۰- و مورد آخر شما تنها یک بار فرصت زندگی کردن دارید 
فرقی نمی کند چند ســال؛  با خود بگویید آیا آن چیزی که 

من امروز نگران آن هستم، واقعا مهم و ضروری است؟

اعتماد به نفس

یکی از روزها بچه ها داخل کوچه مشغول بازی 
بودند. مالنصرالدین پشت دیواری ایستاده بود و 

یواشکی بازی آنها را نگاه می کرد.
از قضا یکی از بچه ها مال را زیر نظر گرفته بود و 
از پشت سر عمامه مال را برداشت و برای دوست 
دیگرش انداخــت و به همیــن ترتیب عمامه 
 مال دست به دســت شــد و بچه ها با آن بازی

  کردند.مال هر چه دنبال بچه ها کرد نتوانســت 
عمامــه اش را پس بگیرد. عاقبــت از خیر پس 
گرفتن عمامه اش گذشت و راه خانه را در پیش 

گرفت.

در بیــن راه عده ای مال را دیدنــد و گفتند: مال 
عمامه ات کو؟

مالنصرالدین گفت: عمامــه من یاد بچگی اش 
افتاده، رفته پیش بچه ها بازی کند.

آورده انــد که کفن دزدی در بســتر مرگ 
افتاده بود،پســرش را فراخواند. پســر نزد 
پدر رفت گفت: ای پدر امرت چیست ؟پدر 
گفت: پســرم من تمام عمر به کفن دزدی 
مشــغول بودم و همواره نفریــن خلقی به 
دنبالم بود اکنون که در بستر مرگم و فرشته 
مرگ را نزدیک حس می کنم بار این نفرین 
بیش از پیش بردوشــم سنگینی می کند.

از تو می خواهم بعــد از مرگم چنان کنی 
که خالیق مرا دعا کننــد و از خدای یکتا 

مغفرت مرا بخواهند. 

 پســر گفــت: ای پدر چنــان کنــم که 
می خواهــی و از این پس مــرد و زن را به 

دعایت مشغول سازم.
 پدر همان دم جان به جان آفرین تســلیم 

کرد. 
 از فردا پســر شغل پدر را پیشــه  خودکرد 
 با این تفاوت که کفن از مــردگان خالیق 
می دزدید و چوبی در شکم آن مردگان فرو 
می نمود وازآن پس خالیق می گفتند خدا 
کفن دزد اول را بیامرزد که فقط می دزدید 

وچنین بر مردگان ما روا نمی داشت. 

روزی پیرمردی فقیر، نــزد پیامبر اکرم )ص( 
آمد و درخواســت کمک کــرد. پیامبر فرمود: 
اکنون چیزی نــدارم ولی »راهنمای خیر چون 
 انجام دهنده آن اســت«، پــس او را به منزل 

حضرت فاطمه )س( راهنمایی کرد.
 پیرمرد به سمت خانه حضرت زهرا )س( رفت 
و از ایشان کمک خواســت. حضرت زهرا )س( 
فرمود: ما نیز اکنون در خانه چیزی نداریم. اما 
گردن  بندی را که دختر حمزه بن عبدالمطلب 
به او هدیــه کرده بــود از گردن باز کــرد و به 
پیرمرد فقیر داد. مرد فقیر، گردن  بند را گرفت 

و به مســجد آمد.پیامبر )ص( هنــوز در میان 
 اصحاب نشســته بود که پیرمــرد عرض کرد:

  ای پیامبرخــدا )ص(، فاطمــه )س( ایــن 
گردن بنــد را به من احســان نمود تــا آن را 
بفروشــم و به مصرف نیازمندی خودم برسانم. 
 پیامبر )ص( گریســت. عمار یاســر بــا اجازه 

پیامبر )ص( گردن بند را از پیرمرد خرید.  
عمــار پــس از خریــد گــردن بنــد، آن را 
 بــه غــالم خــود داد و گفــت: ایــن را بــه 
رسول خدا )ص( تقدیم کن، خودت را هم به او 
بخشــیدم. پیامبر )ص( نیز غالم و گردن بند را 

به حضرت فاطمه )س( بخشید. 
 غــالم نــزد فاطمــه )س( آمــد و آن حضرت 
گردن بنــد را گرفت و بــه غالم فرمــود: من 
 تــو را در راه خــدا آزاد کردم. غــالم خندید. 
حضرت فاطمه )س( راز این خنده  را پرســید. 
غالم پاســخ داد: ای دختر پیامبر )ص( برکت 
این گــردن بنــد مرا بــه شــادی آورد، چون 
گرســنه ای را ســیر کرد، برهنه ای را پوشاند، 
فقیری را غنــی نمود، پیاده ای را ســوار نمود، 
بنــده ای را آزاد کــرد و عاقبت هم به ســوی 

صاحب خود بازگشت.

پیرمرد فقیر و گردن بند پربركت  كفن دزدیاد بچگی

من اگر رندم و قالشم، اگر درویشم
هر چه ام، عاشق رخسار تو کافر کیشم
دست کوتاه از آن زلف درازت نکشم
گر زند عقرب جراره، هزاران نیشم

خواهمت تا که شبی تنگ در آغوش کشم
چه غمم گر خطری صبح درآید پیشم

دشت، آراسته از الله رخان، دوش به دوش
من بیچاره گرفتار خیال خویشم

دل ز عشق رخت ای دوست، کجا برگیرم
برود عمر عزیز ار به سر تشویشم

من، همان شاطر عشقم که به تو شرط کنم
گر کشم دست ز دامان تو، نادرویشم

کاش که من بال و پری داشتم
جانب کویش گذری داشتم

آتش عشقش چو به جانم فتاد
سوخت اگر بال و پری داشتم
می زدم آتش به نهال حیات

گر نه امید ثمری داشتم
گلشن حسن تو که شاداب باد
من هم از آن چشم، بری داشتم
رفتی از این شهر و نگفتی که من

شیفته  در بدری داشتم
دل به رهش پر زد و می گفت باز
کاش که من بال و پری داشتم

***

وقتیهمهكدخداباشند،دهویرانمیشود

افکار مثبت
سعی کنید حتی برای چند ثانیه هم که شــده افکار مثبت 
 و شــاد در ذهنتان پــرورش دهید. حتی بــرای چند لحظه

 دغدغه های کاری را کنار بگذارید. چشم هایتان را ببندید و 
به آینده ای مثبت و شاد بیندیشید. 

ماساژ
اگر وقت ندارید به ماساژ بروید، می توانید این کار را خودتان 
انجام دهید. با ماســاژ دادن نقاط کانونی دســت می توانید 
تنش و اســترس را از بدن خود دور کنید. کافی اســت ابتدا 
زیر انگشتان شست را فشار دهید. سپس کناره های هر یک 
از انگشتان را با کمک انگشت نشــانه و انگشت شست دست 

دیگرتان از نوک تا بند انگشتان فشار دهید. همین حرکت را 
می توانید برای کف و پشت دستتان انجام دهید. 

شکالت
 آیا می دانید خوردن شــکالت خلق و خوی شــما را بهبود 
می بخشد؟ شکالت خوردن همچنین باعث آرامش اعصاب 

شما و تقویت متابولیسم می شود. 
خنده

مهم نیســت که چقدر پر مشغله هســتید، خندیدن باعث 
 کاهش فشــار خون و کورتیــزول و فعال شــدن اندورفین

 می شود که در نهایت خلق و خوی شما را بهبود می دهد و به 
شما آرامش می بخشد. 

عسل
می توانید با خوردن عســل اســترس خود را کاهش دهید. 
عســل نه تنها مرطوب کننده و آنتی بیوتیک طبیعی است 

بلکه می تواند اضطراب و افسردگی را از بین ببرد. 
آدامس

تفاوتی نمی کند چه طعمی داشته باشــد، جویدن آرامس؛ 
البته نه به مدت طوالنی می تواند میزان کورتیزول را کاهش 

دهد و استرس و اضطراب شما را از بین ببرد. 
باغبانی

  برگ های ســبز و گل هــای رنگارنگ باعث آرامش شــما 
می شوند. نیازی نیست حتما گل بکارید یا شاخه ها را هرس 
کنید، حتی آب دادن به گیاهان و تنفــس در هوای آنها هم 

آرامش بخش است. 

رسیدن به آرامش در عرض 10 دقیقه  كاش كه من بال و پری داشتم 

شاطر عشق 

تفکر مثبت شعر

کاریکاتور

دال مثل دقت كن )2(
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قصه های دادگاهيادداشت

اخبار

پیشنهاد سردبیر: 
پايان تعقیب 878 روزه پلیس

من که نگران همســرم بودم، به او پيشــنهاد دادم در خانه خودش را 
ســرگرم کند و به ورزش بپردازد. حتي به الهه گفتم اگر دوست داري، 
مي توانــم کاري برايت پيــدا کنم؛ امــا او معتقد بود نبايــد از مدرک 
دانشــگاهي اش براي هر کاري اســتفاده کند و درواقع توقع داشت در 
يک اداره يا سازمان استخدام شــود. الهه باالخره راضي شد براي تغيير 
روحيه، در يک باشگاه ورزشــي بانوان ثبت نام کند و روزي چند ساعت 
از خانه بيرون برود. حدود ۲ ماه گذشت و من متوجه تغييراتي در رفتار، 
گفتار و حتي لباس پوشيدن و نوع آرايش همسرم شدم. اين موضوع مرا 
نگران کرده بود و با اندکي تحقيق فهميدم او با خانمي در باشــگاه آشنا 

شده که گويا وضعيت اجتماعي و رفتاري خوبي ندارد.
مرد جوان با چشماني اشک بار در دايره اجتماعي کالنتري نواب مشهد 
افزود: خيلي سعي کردم همســرم را از رفت و آمد با اين زن غريبه دور 
کنم؛ اما موفق نشــدم. آنها هر روز با هم به بازار مي رفتند. مدير باشگاه 
نيز با من تماس گرفت و گفت اين زن جوان با پســري رابطه مخفيانه 
دارد و به صالح نيست همســرتان اين قدر با او صميمي شود. با روشن 
شــدن اين واقعيت، الهه را تهديد کردم که اگر از آن زن فاصله نگيرد، 
طالقش مي دهم. متاسفانه همســرم در برابر اين تهديد مقاومت نشان 
داد و چند روز قبل که از ســر کار به خانه برگشتم، يادداشتي از او ديدم 
که براي هميشــه خداحافظي کرده بود. بالفاصله خودم را به باشــگاه 
ورزشي رساندم و با تحقيق از مدير باشــگاه، فهميدم همسرم به همراه 
آن زن ناشــناس و پســري جوان، از شهرستان به ســمت مشهد فرار 
کرده و گويا قصد دارند به طور قاچاقي از کشــور خارج شــوند. با عجله 
فرزندم را از مهدکودک به خانه پدرم بردم و هــر طور که بود، خودم را 
به مشهد رساندم. چند روز عالف شدم؛ اما هيچ ردي از آنها پيدا نکردم. 
در حالي که نااميد شده بودم و مي خواســتم به شهر خودمان برگردم، 
 به طور اتفاقي الهه و آن زن و مرد را در خياباني شلوغ ديدم. جلو رفتم و 
مي خواستم با همســرم صحبت کنم که آن زن شيطان صفت، با داد و 
فرياد و درخواســت کمک، ادعا کرد براي آنها ايجاد مزاحمت کرده ام. 
من با شاهدان صحنه درگير شدم و اگر پليس دير رسيده بود، همسرم 

و اين زن و مرد ناشناس فرار مي کردند.

 مرد جــوان که به خواهرش شــديدا بدبين بــود، او را بــه طرز فجيعی 
به قتل رساند.

به گــزارش رکنا، زن جــوان که فريده نام داشــت، در يکــی از مناطق 
حاشــيه ای نزديک شهرمشــهد به تنهايی زندگی می کرد. او ۲0ساله 
بود و با کســی خصومت نداشــت؛ اما روز هفدهم تيرماه امسال، فردی 
ناشــناس در تماس با پليس 110، از مــرگ فجيع زن ۲0ســاله خبر 
داد و گفــت: ايــن زن تنها داخل منزل مســکونی اش به قتل رســيده 
اســت. در پی اين تمــاس تلفنی، مامــوران انتظامی مشــهد بالفاصله 
وارد عمل شــدند. پليس، در منزل مســکونی با جســد زن ۲0ساله ای 
روی تختخواب رو به رو شــد. زن جوان به وســيله يک شــال قرمزخفه 
شــده بود. کارآگاهان مبارزه بــا جرايم جنايی پليس آگاهی خراســان 
رضوی، موضوع را به قاضی ويــژه قتل اعالم کردند. با دســتورات مقام 
قضايی، جســد فريده به پزشــکی قانونی انتقــال يافــت و برابر اعالم 
نظر اوليه، هشــت ســاعت از زمان مرگ اين زن می گذشت. آنچه برای 
 کارآگاهان پليس آگاهی، فرضيه يک قتل از پيش طراحی شــده را قوت 
می بخشــيد، اين بود که فرد تماس گيرنده، با اين زن آشنا بوده و تماس 
وی، پس از ارتکاب قتل و به منظور جلوگيری از فســاد نعشــی جسد و 
شايد عذاب وجدان بوده اســت. تحقيقات پليســی برای کشف راز اين 
 جنايت، بــا هدايت بازپرس ويــژه قتل ادامــه داشــت و کارآگاهان به 
سرنخ هايی دست يافتند که نشان می داد برادر مقتول با او اختالف هايی 
داشته اســت. ماموران انتظامی، برادر اين زن را پس از تکميل تحقيقات 
پرونده در يکی از شهرهای شمالی استان خراسان رضوی دستگير کردند. 
مرد جوان گفت: به علت شــکی که به خواهرم داشتم، تصميم نادرستی 
گرفتم و به مشهد رفتم و او را به قتل رساندم. پليس، گوشی تلفن همراه 

مقتول را نيز از منزل متهم به قتل کشف کرد.

سخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ايمنی شــهرداری تهران 
 گفت: دست چپ يک کارگر رستورانی در تهران در هنگام کار، به دليل 
بی احتياطی وارد چرخ گوشــت صنعتی شد. ســيدجالل ملکی گفت: 
ساعت 09:48 دقيقه صبح پنجشنبه، وقوع اين حادثه در يک رستوران 
 باالتر از ميدان ونک به ســامانه 1۲5 اعالم شــد و ماموران ۲ ايستگاه 
آتش نشــانی به محل اعزام شــدند. وی ادامه داد: آتش نشانان پس از 
حضور در محل، با تجهيزات الزم، عمليات ابتدايی جداســازی دســت 
کارگر مذکــور را از بدنه اصلی چرخ گوشــت صنعتی آغــاز کردند و 
بالفاصله با کمک عوامل اورژانس، اين کارگــر به مراکز درمانی منتقل 
شد. سخنگوی سازمان آتش نشــانی و خدمات ايمنی شهرداری تهران 
تصريح کرد: پس از انتقال کارگر رســتوران به بيمارســتان، عمليات 
جداسازی توسط گروه نجات آتش نشــانی، به صورت کامل انجام شد 

و مصدوم در اختيار کادر پزشکی قرار گرفت. 

دوستی همسرم با زن شیطان صفت، زندگی ام را 
به هم ريخت؛

زنم می خواست فرار کند

 اعتراف ناموسی علیه خواهر 20 ساله ای 
که مجرد زندگی می کرد؛

به خواهرم شک داشتم؛ کشتمش

سیدجالل ملکی به برنا خبر داد:

چرخ گوشت، انگشت کارگر 
رستوران را بلعید

به گزارش رکنا، ســاعت 18:30 يکم بهمن ماه ســال 9۲، 
پيداشــدن اجســاد يک مادر و دختر در طبقــه دوم يک 
مجتمع مســکونی واقع در خيابان زمزم - خيابان طاهری 
به کالنتری 161 ابوذر اعالم شد. با حضور ماموران کالنتری 
در محل و انجام تحقيقات، مشخص شــد يکی از بستگان 
صاحبخانه با مراجعه بــه در خانه مقتــوالن، متوجه بوی 
شديد گاز از داخل آپارتمان بســتگان خود شده است که 
طی تماس با شماره تلفن ۲5، بالفاصله عوامل آتش نشانی 
در محل حاضر و پس از ورود به داخل خانه، با جســد يک 
 مادر و دختر به نام های سحر )۲4 ســاله( و يلدا )3 ساله( 

رو به رو شده اند.
زن جوانی که ماموران آتش نشــانی را خبــر کرده بود، در 
بازجويی ها گفت که بنا به درخواســت همســر مقتول، به 
در خانه آنها مراجعه کره اســت. اين زن ادامه داد: »شوهر 
ســحر در تماس تلفنی با خانــه ما عنوان کرد که ســحر 
پاسخگوی تماس های تلفنی او نيســت و با توجه به اينکه 
به واسطه شــغلش )راننده کاميون( خارج از تهران است، 
از من خواهش کرد به خانه اش مراجعه کنم. وقتی پشــت 
در ســاختمان رســيدم، چندين بار زنگ واحد آنها را زدم؛ 
اما کسی پاسخگو نبود. يکی از همســايگان، در ورودی را 

برايم باز کرد. زمانی که پشــت در آپارتمان رسيدم، متوجه 
بوی شديد گاز از داخل خانه شدم. چندين بار محکم به در 
چوبی خانه ضربه زده و ســحر و دخترش را صدا کردم؛ اما 
آنها پاسخگو نبودند. نهايتا با حضور ساير اهالی مجتمع در 
محل، با آتش نشانی تماس گرفتيم و دقايقی بعد مامورين 

آتش نشانی در محل حاضر شدند.«
با تاييد خبر نخســت، بالفاصله موضوع به قاضی کشــيک 
ويژه قتل، تيم بررســی صحنه جرم اداره دهم و تشخيص 
هويت پليس آگاهی تهران بزرگ اعالم می شــود. شواهد و 
داليل، همگی حکايت از آن داشت که مادر و دختر به علت 
پارگی شــيلنگ بخاری، دچار مرگ ناشــی از گازگرفتگی 
شــدند؛ اما در بررسی دقيق صحنه توســط تيم تشخيص 
هويت پليس آگاهی، مشخص شد که شيلنگ گاز به صورت 
عمدی دچار پارگی شــده اســت؛ بنابراين، اجساد مادر و 
دختر جهت مشــخص شــدن علت اصلی مرگ به پزشکی 
قانونی انتقــال يافت و طی بررســی دقيق اجســاد و برابر 
اعالم نظريه پزشکی قانونی، علت اصلی مرگ، »فشار روی 

عناصر حياتی گردن و دهان« اعالم شد.
با توجه به اعــالم نظريه پزشــکی قانونی مبنی بر فشــار 
روی عناصر حياتی گردن و دهــان و همچنين نظريه تيم 

تشــخيص هويت پليس آگاهی درخصــوص عمدی بودن 
پارگی شــيلنگ گاز، وقوع جنايت محرز و پرونده مقدماتی 
با موضوع »قتل عمـــد« تشکيل شــد و به دستور بازپرس 
شــعبه ســوم دادســرای ناحيه ۲7 تهران، پرونده جهت 
رســيدگی در اختيار اداره دهم پليس آگاهی تهران بزرگ 

قرار گرفت.
با آغاز رسيدگی به پرونده، همســر مقتول و پدر يلدا، پس 
از حضــور در اداره دهم پليــس آگاهی تهــران بزرگ، در 
تحقيقات به کارآگاهان گفت : »ســاعت ســه عصر سی ام 
دی ماه )يک روز قبل از حادثــه(، جهت بردن بار به جنوب 
کشور مسافرت کردم. به واســطه نوع شغل خود )رانندگی 
کاميون( هر بار که به مســافرت مــی روم، چندين روز در 
خانه نيستم و به همين علت مقدار قابل توجهی پول نقد در 
خانه می گذارم تا مشکل مالی برای خانواده ام ايجاد نشود. 
فردای روزی که خانه را ترک کرده بودم، با همسرم تماس 
گرفتم؛ اما او پاسخگوی تماس های تلفنی من نبود؛ نهايتا 
با دخترعمه همســرم تماس گرفتــه و از او خواهش کردم 
تا برای پيگيری موضــوع، به در خانه ما بــرود که در ادامه 

متوجه مرگ همسر و دختر سه ساله خود شدم.«
 همســر مقتول در پاســخ به ســوال کارآگاهان مبنی بر 
مفقود شــدن احتمالی اموال داخل خانه نيز به کارآگاهان 
گفت: »پس از برگشــت بــه خانه  متوجه شــدم که طال و 
جواهرات همســرم به همــراه پول نقدی کــه داخل خانه 

گذاشته بودم،  نيست.«
با توجه بــه اظهارات پــدر خانواده مبنی بــر نبودن طال و 
جواهرات همســرش و همچنين پول هــای داخل خانه، 
بررسی فرضيه »ارتکاب جنايت به قصد سرقت« در دستور 

کار کارآگاهان قرار گرفت.
با توجه به بررسی صحنه جنايت توسط تيم بررسی صحنه 
اداره دهم، کارآگاهــان اطمينان پيدا کردند که ســارق يا 
سارقين بدون هرگونه تخريب، وارد محل سکونت مقتول و 
دخترش شدند که همين موضوع، احتمال ارتکاب جنايت 
توســط فرد يا افراد آشنا را قوت بخشــيد. با توجه به اينکه 
مقتول به واسطه شغل همســرش و برای ادامه زندگی، به 
تازگی به همراه همســر و دخترش به تهران آمده بودند و 
تمامی اعضای خانواده و بستگان وی و همسرش در شمال 
کشور سکونت داشــتند، کارآگاهان جهت ادامه تحقيقات 
به شمال کشور اعزام شــدند. تحقيق از بستگان و اعضای 
خانواده مقتول و همســرش در شــرايطی در دســتور کار 
کارآگاهان اداره دهم آگاهی قرار داشت که در ميان تمامی 
بستگان و دوستان خانواده مقتول و همسرش، علت مرگ 
وی و دخترش گازگرفتگی عنوان شــده بود و حتی صفحه 
حوادث روزنامه ها نيز در زمان انتشــار ايــن خبر، همين 
موضوع )گازگرفتگی( را به عنــوان علت اصلی مرگ مادر و 

دختر ، اطالع رسانی  کرده بودند.
در ادامه رســيدگی به پرونده و با انجــام اقدامات پيچيده 
پليســی، کارآگاهان موفق به شناســايی يکی از بستگان 
مقتول به نام »مصطفی« )30 ساله( شدند که برابر شواهد 

و داليل به دســت آمده، روز جنايت در تهران و در محدوده 
محل زندگی مقتول حضور داشــت؛ لــذا کارآگاهان اداره 
دهم پليس آگاهــی تهران بزرگ، با اخــذ نيابت قضايی به 
استان گيالن اعزام شــده، مصطفی را در ۲7مردادماه سال 
95 دســتگير و جهت انجام تحقيقات به اداره دهم پليس 

آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.
مصطفی پــس از انتقال بــه اداره دهم پليــس آگاهی، در 
اعترافات نخســت، منکر هرگونه اطالع از موضوع جنايت 
 شــد و مدعی بود کــه او نيز مانند ســاير بســتگان تصور 
می کرده ســحر و دخترش به علت گازگرفتگی دچار مرگ 

شده اند.
ســاعت 11 صبح ۲8 مرداد ماه و پس از گذشــت دو سال 
و چهار ماه و ۲7 روز از زمان جنايــت، مصطفی به ارتکاب 
جنايت اعتراف کــرد وگفت: »از چندی پيش، به واســطه 
محدوديت های شديد مالی دچار مشــکالت زيادی شده 
بودم؛ از ســوی ديگر اطالع داشــتم که مقتول و همسرش 
به تهران آمده اند و وضعيت مالی آنها نيز به واســطه شغل 
همســر مقتول خوب اســت. به قصد گرفتن پــول به در 
خانه آنهــا مراجعه کردم و زمانی که با تعــارف مقتول وارد 
خانه شدم، متوجه شدم که همســرش به مسافرت رفته و 
دختــرش در آن زمان، داخــل اتاق خوابيده اســت؛ پس 
از گذشت چند دقيقه، موضوع مشــکالت مالی خودم را با 
سحر مطرح و در ادامه درخواســت مقداری پول کردم؛ اما 
برخالف انتظار، مقتــول گفت نمی تواند ايــن مبلغ را در 
اختيارم بگذارد. نااميد شــده بودم که متوجه بسته پول و 
همچنين جعبه طال و جواهرات داخل يکی از اتاق ها شدم. 
تصميم گرفته بودم تا به هر شــکل ممکن پــول مورد نياز 
خودم را تهيه کنم. با پيدا کردن پارچــه ای، اقدام به خفه 
کردن مقتول کردم کــه در همين زمان دختــر مقتول از 
اتاق بيرون آمد و مرا ديد. از ترس شناســايی شدن توسط 
دختربچه و دستگيری توســط پليس، او را نيز خفه کردم. 
پس از برداشتن طال و جواهرات و پول های داخل خانه، به 
قصد گمراه کردن پليس، اقدام به پاره کردن شــيلنگ گاز 
بخاری کردم تا انتشــار گاز داخل خانه باعث ايجاد انفجار 
شــود و پس از آن، به ســرعت از خانه خارج شدم. فردای 
روز جنايــت و از طريق اقوام، متوجه شــدم کــه با حضور 
آتش نشــانی، انفجاری صورت نگرفتــه؛ ولی علت فوت در 
ميان اقوام و بســتگان و حتی صفحه حــوادث روزنامه ها، 
گازگرفتگی مطرح شــده بود. اطمينان داشــتم که کسی 
شــاهد حضور من در خانه مقتول نبــوده و علت مرگ نيز 
گازگرفتگی تشخيص داده شده است؛ لذا به زندگی عادی 

خود بازگشتم تا اينکه توسط پليس دستگير شدم.«
ســرهنگ کارآگاه حميد مکــرم، معاون مبــارزه با جرايم 
جنايی پليس آگاهی تهران بزرگ، گفت: با توجه به اعتراف 
صريح متهم به ارتکاب جنايت، قرار بازداشت موقت ازسوی 
مقام قضايــی صادر شــده و متهم جهت ادامــه تحقيقات 
تکميلی، در اختيار اداره دهم پليــس آگاهی تهران بزرگ 

قرار گرفته است.

 زن خارجــی که ســال هــا با ســرطان دســت و پنجــه نرم 
می کرد، پس از 19 سال جســت و جو، تنها دخترش را در ايران 
پيدا کــرد و او را با ارثيه ای ميليونی به خانه بخت فرســتاد. اين 
دختر دانشجو که در شش ماهگی به پرورشگاه سپرده شده بود، 
در نوزادی به زوج جوانی که آرزوی فرزند داشتند، واگذار و با نام 

خانوادگی مرد خانه، تنها فرزند زن و شوهر خوشبخت شد.
مادر واقعی »مينو« که اهــل ترکيه بود، پــس از فوت ناگهانی 
همســرش در تصادف جاده ای، برای گرفتن ارثيه پدری راهی 
زادگاهش شــد و نوزاد شــيرخواره اش را به زوج پير صاحبخانه 
سپرد. »ســولماز« که هرگز فکر نمی کرد از سوی خانواده اش 
مورد آزار قرار گيــرد، در ترکيه به تنهايی ســراغ برادرش رفت؛ 
اما با توطئه هولناک او در دام ســارقان زورگيــر افتاد و با جيب 
خالی و در حالی که به شــدت مجروح بود، در بيابان های ترکيه 
رها شــد. اين زن نگون بخت که با مرگ فاصله ای نداشت، کامال 
اتفاقی در مسير کاروان بازرگانی ايتاليايی قرار گرفت و در حالی 
که دچار فراموشی موقت شــده بود، به مدت يک سال در خانه 
اين مــرد مهربان تحت درمان قــرار گرفت و ســرانجام در يک 
سناريوی عاشــقانه، پای سفره عقد نشســت و روانه ايتاليا شد. 
 در آن ســوی مرزها اما، زوج کهنســال صاحبخانــه که پس از 
ماه ها بی خبری، از بازگشــت ســولماز نااميد شــده بودند و از 
سرنوشــت او خبری نداشــتند، در حالی که تــوان نگهداری از 
دخترک را نداشــتند، او را به پرورشگاه ســپردند. زندگی مينو 
امــا در نوانخانه زيــاد طول نکشــيد؛ چــون زوج جوانی که در 
 آرزوی فرزند بودنــد، او را به فرزندی گرفتنــد و به خانه محقر و 
اجاره ايشان بردند. مينو 19ســال در کنار اين پدر و مادر بزرگ 
شد و در اولين سال دانشــگاه، با يکی از دانشجويان سال بااليی 
نامزد کرد. او آرزوهای زيادی داشــت؛ اما تــوان خانوادگی اش 

برای برآورده کردن خواســته های او خيلی کم بود. مينو که در 
19سالگی بلندپروازانه به آينده فکر می کرد، با حقوق اندک پدر 
و مادرش، برای خريد جهيزيه و کمک بــه خانواده، در خانه ای، 
کار پاره وقت گرفت. در همين زمان بود که وکيل سولماز، رد او 
را تا خانه پدرخوانده اش گرفــت و راز پنهان زندگی اش را فاش 
کرد. دختر جوان که باور نداشــت در همه اين ســال ها، فرزند 
واقعی پدر و مادر مهربانش نبوده اســت، وقتی شنيد مادرش در 
ايتاليا و در خانه همســر بازرگان و ثروتمندش در بستر بيماری، 
آرزوی ديدار دخترش را می کشــد و تا به حال چنــد بار برای 
يافتن او به ايران آمده اســت، با اصرار خانواده اش حاضر شد به 
رم برود و پس از اقامت يکســاله در ايتاليا، با ارثيه ای ميليونی به 
خانه پدرخوانده اش بازگشــت. وقتی مينو به ايران بازگشت، آن 
دختر فقير نبود و با ثروتی که مادر به او بخشــيده بود، توانست 

سخاوتمندانه برای آينده زندگی مشترکش برنامه ريزی کند.

مديرعامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ايمنی 
شهرداری اهواز گفت: يکی از مخازن گاز آمونياک کارخانه 
يخ منطقه چهار راه زند اهواز، منفجــر و مقادير زيادی از 

اين گاز در هوا منتشر شد.
امير نجفــی در محل انفجار اين کارخانــه طی گفت و گو 
با خبرنگار مهر اظهار کرد: ســاعت ۲1:31 جمعه شب، با 
تماس مکرر شــهروندان به ســامانه 1۲5 اين فرماندهی، 
خبر رخداد انفجــار در کارخانه يخ، حــد فاصل خيابان 
شريعتی جنوبی، بين مهران و بلوار جمهوری، اطالع داده 

شد.
وی افزود: چهار دقيقه بعد، تيم های امداد و نجات با هفت 
خودروی اطفای حريق و امداد و نجــات، در محل حادثه 

حاضر شدند.
مديرعامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ايمنی 

شــهرداری اهواز تصريح کرد: آتش نشانان با توجه به نوع 
مواد به کار برده شــده در کارخانه يخ، بــا تمام تجهيزات 
ايمنی و دستگاه های تنفسی وارد محيط شده و مشاهده 
کردند يکی از مخــازن گاز آمونياک ايــن کارخانه، بر اثر 
نشت منفجر و منجر به انتشــار مقدار زيادی گاز آمونياک 

در محيط شده است.
نجفی بيان کرد: آتش نشــانان با رعايت نــکات ايمنی و 
دســتورالعمل های خاص بــه منظور مواجهــه با چنين 
حوادثی، اقدام به اطفای حريق و اجرای عمليات امدادی 

کردند.
وی عنوان کرد: شــدت انفجار به حدی بــود که قطعاتی 
از مخزن منفجر شــده، به خارج از فضــای کارخانه و در 

خيابان پرتاب شد.
مديرعامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ايمنی 
شــهرداری اهواز خبر داد: طــی اين انفجــار، هيچکس 
فوت يــا مجــروح نشــد؛ ولی بــر اثــر انتشــار مقادير 
زيادی از گاز آمونيــاک و به دليل راکد بــودن هوا و عدم 
وزش باد، ســاکنان اماکن مســکونی اطــراف کارخانه 
يخ، دچــار عوارض تنفســی شــده و بالفاصله توســط 
آتــش نشــانان و همچنيــن نيروهای فوريت پزشــکی 
 تيم اورژانــس، از محل خــارج و به بيمارســتان منتقل 

شدند.
به گــزارش خبرنگار مهــر، با توجه به حضور 6 دســتگاه 
آمبوالنس، حدود 18 نفر مصدوم تنفســی به بيمارستان 
منتقل شــدند؛ ولی ممکن اســت تعداد ايــن مصدومان 
تنفسی بيش از اين باشد و خود ساکنان نيز به بيمارستان 

مراجعه کنند.

پايان جست و جوی زن ايتالیايی برای يافتن دختر 19 ساله اش در تهران؛ 

آرزوهايی که به رم ختم شد
انفجار در کارخانه يخ اهواز؛

گاز آمونیاک شهروندان را مسموم کرد

قاتل کثیف به دام افتاد؛

پایان تعقیب 878 روزه پلیس

اتفاقات روز

حکم قصاص مردی انتقامجو که دو سال قبل طی اقدامی جنون آميز، همسر 
ســابقش را در يکی از خيابان های اصلی گرگان هدف ضربات مرگبار چاقو 
قرار داد، در ديوان عالی کشور اعالم شد. در آن زمان از اين جنايت به عنوان 

»جنايت سعادت آباد ۲« نام می بردند.
 مرد جوان به دليل بددلی و شکی که به همسر ســابق خود داشت، در يکی 
از خيابان های اصلی گــرگان، او را با چاقو مورد ضرب و جــرح قرار داد. زن 
که 19سال بيشتر نداشت، به دليل شــدت جراحات و خونريزی شديد جان 
باخت. اين جنايت تلخ، از دو ســال قبل تاکنون بازتاب گســترده ای در بين 
مردم گرگان داشــت و مقامات قضايی، از رســيدگی خارج از نوبت به اين 

پرونده خبر دادند.
روز حادثه در چهارراه تابلــوی گرگان، رهگذران شــاهد قتل هولناک يک 
زن جوان بودند که توســط مرد جوانی با ضربات چاقو به قتل رســيد. آنها 

روايت هايی از اين جنايت دارند. مرتضی 3۲ساله، يکی از کسبه محل وقوع 
حادثه که شــاهد ماجرا بود، درباره ايــن حادثه اظهار کرد: حدود ســاعت 
08:35 صبح، کنار خيابــان در حال گفت وگو با يکی از دوســتانم بودم که 
ناگهان متوجه شدم زنی جوان در حال دويدن و فرار از دست مردی است که 

با چاقويی در دست به دنبال اوست.
وی اضافه کرد: طی اين زمان کوتاه که زن جــوان از خيابان عبور می کرد و 
دوباره برای فرار از دست آن مرد می خواســت عرض خيابان را بدود، در بين 
خودروها تعادلش را از دســت داد و مرد نيز با چاقويی که در دست داشت، 
ضرباتی از پشــت بر بدن او زد و بالفاصله از محل متواری شد. اين اتفاق در 
مدت کمتر از ۲0 ثانيه روی داد و پس از فــرار آن مرد، مردم بالفاصله وی را 
در کوچه های پايين تر دســتگير کرده و موضوع را به پليس 110 و اورژانس 

115 اطالع دادند.

محمدرضا اکبری، رييس وقت پليس آگاهی اســتان گلســتان، نخستين 
مقامی بود که در اين باره به اطالع رســانی پرداخت و گفــت: با گزارش اين 
درگيری به ما، ماموران بالفاصله در صحنه حاضر شــدند و هنگام رســيدن 
به صحنه جرم، مشاهده کردند که شــهروندان اين فرد را دستگير کرده و به 
ماموران تحويل دادند. وی اضافه کرد: متهم، پويا ۲3 ســاله نيز برای بررسی 
زوايای مختلف موضوع و تکميل شــدن پرونده، به پليس آگاهی منتقل شد 
و با هماهنگی های انجام شــده با مقام قضايی، بازرسی از حياط های اطراف 

محل حادثه برای کشف آلت جرم انجام شد. 
ماموران در نهايت چاقوی مد نظر را در حياط يکی از خانه های اطراف محل 

وقوع جرم کشف کردند.
 متهم در اظهــارات اوليه خود به پليس گفته بود: اين خانم همســرم بوده و 
در خيابان او را با مردی غريبه ديدم. ابتدا با آن مرد درگير شدم؛ اما همسرم 

برای مداخله وارد شد و به همين دليل به او هم چاقو زدم.
اما برخالف اظهارات متهم، ماموران در تحقيقات خود دريافتند که مقتول، 
همسر ســابق پويا بوده که چهار ســال پيش با يکديگر ازدواج کرده بودند و 
به دليل اختالفات خانوادگی، ســه ماه قبل در دادگاه از يکديگر جدا شدند. 
با بررســی های تکميلی درخصوص نحوه حادثه و با بررســی تصاوير ضبط 
شده توسط دوربين های مدار بســته محل وقوع حادثه و تحقيقات ميدانی 
ماموران، مشــخص شــد که اظهارات متهم کذب بوده و درخصوص نحوه 

حادثه، بسياری از زوايای موضوع برای ماموران مشخص شد.
هادی هاشميان، رييس کل دادگستری استان گلستان، درخصوص آخرين 
وضعيت ايــن پرونده گفت: قضات دادگاه کيفری اســتان گلســتان پس از 
رســيدگی به اين پرونده، با توجه به اعترافات متهم، درخواســت اوليای دم 

و محتويات پرونده، وارد شور شده و اين مرد را به قصاص محکوم کردند.

راز قتل يک مادر 24 ساله و دختر 3 ساله اش پس از 878 روز تالش کارآگاهان جنايی تهران فاش شد. يک مرد پس 
از خفه کردن اين مادر و کودک، طی يک صحنه سازی سعی داشت علت مرگ را انفجار و خفگی با گاز نشان دهد که 

هوشیاری کارآگاهان پلیس، راز جنايت فجیع اين مرد را بر مال کرد.

پس از برگشت به 
خانه  متوجه شدم 
که طال و جواهرات 
همسرم به همراه 

پول نقدی که داخل 
خانه گذاشته بودم ، 

نیست

مردجوان، همسر سابقش را با چاقو کشت؛

قتل در خیابان
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گوناگون

خواندنی

خانه داریآشپزی

مواد الزم برای تهیه نثار پلو:
برنــج  600 گــرم )4 پیمانه(،پیاز 
خردكــرده  3 عدد درشــت،روغن 
مخصــوص ســرخ كردنــی     بــه 
قیمــه ای  الزم،گوشــت   میــزان 
خرد كــرده   600 گرم،نمك و فلفل 
 به میــزان الزم،زردچوبه  1 قاشــق 
چــای خوری،زعفران حــل كرده  
غلیظ  1 قاشــق چای خوری،زرشــك 50 گرم،خالل بادام 150 گرم،خالل پســته   150 

گرم،خالل نارنج تلخی گرفته 150 گرم
روش تهیه نثارپلو:

برنج را بشویید، بخیسانید و پس از پختن در آب جوش و نمك، آبكشی كنید. بعد برنج را دم 
كنید. آن گاه پیاز را در روغن تفت دهید تا طالیی رنگ شود. گوشت را به آن بیفزایید و تفت 
دهید. ســپس، فلفل و زردچوبه را اضافه كنید و 30 ثانیه  دیگر آن را تفت دهید. حاال آب را 

بیفزایید  به حدی كه روی گوشت را بپوشاند  و صبر كنید تا گوشت بپزد.
در اواخر پخت، نمك و زعفران را نیز درون گوشــت بریزید و بگذارید آبش كشــیده شود. 
اكنون 2 قاشــق ســوپ خوری روغن در تابه بریزید و روی اجاق بگذارید. زرشك را در آن 
ریخته و اندكی تفت دهید. سپس خالل بادام و پسته را شسته و درون زرشك بریزید. خالل 

نارنج را نیز به همراه زعفران به زرشك اضافه كنید و قدری از این مخلوط را كنار بگذارید.
اینك باقیمانده  مخلوط زرشك را با قیمه مخلوط كنید و پلو و قیمه را البه الی هم، در دیس 

مناسبی بكشید. روی آن كره ذوب شده بریزید و با مخلوط زرشك بیارایید.
یادآوری: بهتر است از گوشت مغز ران گوسفند یا گوساله استفاده كنید.

مجموعه داستان »نقشه هایت را بسوزان« در قالب مجموعه داستان های 
برگزیده جایزه ادبی ا. هنری با ترجمه لیدا طرزی منتشــر شده است.

این كتاب كه هر ساله از سوی داوران این جایزه به معرفی آثار داستانی 
برگزیده در این جایزه ادبی می پردازد، در این شــماره ،به ماویس گلنت 
از نویســندگان برگزیده در دوره های قبل این جایزه تقدیم شده است.

در میان صفحات این كتاب با پانزده جهان بینی برای روایت داســتان 
مواجهیم. برخی از داســتان های این مجموعه مانند داستان »آن چیز 
در جنگل« سعی دارد تا با اســتفاده از عناصر فولكلور موجود در حافظه 
نویسنده، به روایتی داســتانی دست بزند. از ســوی دیگر داستان های 
دیگری در این مجموعه قرار دارند كه مســئله مهم و اساســی آنها در 
مواجهه با مخاطب خود، تصویر كردن عشــقی است انسانی كه در گذر 

زمان دچار نوعی فروپاشی و فراموشی شده است.
با این همه، حتی در این داســتان نیز به فراخور وضعیت سیاسی ایاالت 

متحده آمریكا در ســال 2003 می توان به داســتان هایی برخورد كه 
نویسنده از نوشتن آنها قصد و نیتی جز محكوم كردن زشتی های جنگ 

و توان آن برای نابودی زندگی ندارد.
این مجموعه از حیث زبانی نیز راوی تكثری است كه مقتضای نگارش 
پانزده داستان با پانزده جهان بینی اســت. به عبارت دیگر با وجود قرار 
داشتن تمامی نویســندگان حول یك جغرافیای زیستی ثابت با عنوان 
آمریكای شــمالی، اما تنوع زبان روایت، زاویه دید، پرداخت اجتماعی و 
حتی دغدغه های نویســنده برای طرح شدن، نشــانی است از تمنای 
نویسندگان آنها برای روایت از جهان با زاویه دیدی بكر و بدیع و منحصر 
به فرد كه طبعا برای بخشــی وســیع از مخاطبان ادبیات قابل قبول و 
دلچسب است. نشرنیستان مجموعه داستان»نقشه هایت را بسوزان« را 
در قالب مجموعه داستان های برگزیده جایزه ادبی ا. هنری با ترجمه لیدا 

طرزی منتشركرده است.

در این مقاله چند مدل جدید رومیزی را 
به شما پیشنهاد می دهیم و رومیزی ها و 

بهداشتشان را زیر ذره بین می بریم.
رومیزی هــای فانتــزی:  این مدل 
رومیزی هــای كتانی بــرای میزهای 
مســتطیل كه طــول زیــادی دارند، 
مناســب هســتند. حتی اگر روی میز 
انداخته اید،  ناهارخوری تــان شیشــه 
برای اینكه از سادگی بیرون بیاید، می توانید از این مدل رومیزی ها استفاده كنید كه طرح های 

مختلف گل، میوه، غذا و... دارند.
- قابل شست و شو با ماشین لباسشویی هستند اما خشكشویی، آنها را خراب می كند.

- نباید از سفیدكننده  استفاده كنید چون به طرح آنها لطمه می زند.
- آنها را نباید برای مدت طوالنی تا بزنید.

- قابل اتوكردن با دمای باال هستند.
رومیزی نرم: این رومیزی صد درصد از كتان تهیه شده، بسیار نرم است و بافت مكعبی دارد كه 

طرح گل هایش به آن درخشندگی  خاصی می دهد.
- قابل شست و شو با ماشین لباسشویی است.

- اندازه های مختلفی دارد.
- به هیچ وجه نباید با لباس هایی كه رنگ می دهد، شسته شود.

رومیزی رنگین كمانی:رنگ های شــاد و بسیار متنوعشــان می تواند نه تنها به میز شما جلوه 
دیگری بدهد، بلكه به كل خانه رنگ دیگری می بخشــد. این رومیزی ها كه در اصل ســوئدی 

هستند، این روزها در بسیاری  از نقاط تولید و عرضه می شوند.

 نکاتی در باره استفاده از رومیزی هانثارپلو

نقشه هایت را بسوزان

رســتوران springbone رســتورانی در نیویورک آمریكاست 
 كه بــه عرضه ســوپ هــای داغ بــه ویژه ســوپ اســتخوان 
شــهرت دارد. بنا بر این گزارش، سوپ اســتخوان در نزد مردم 

آمریكا محبوبیت باالیی دارد و یك غذای رژیمی است.
طبیعتا این ســوپ ها در فصل زمســتان طرفداران بیشــتری 
 دارد و در فصل های گرم ســال از تعداد متقاضیان آن كاســته 

می شود. 
 از این رو، رســتوران اســپرینگ بن در حركتــی خالقانه این 

سوپ ها را به بستنی تبدیل كرده است.
 صاحبــان این رســتوران برای از بیــن بردن طعم گوشــت و 
 اســتخوان در این ســوپ از شــیرنارگیل، پوره تــوت فرنگی، 
 آب انــار، شــكر و افزودنی هــای دیگر اســتفاده كــرده اند؛ 
 اما با ایــن حال این بســتنی هم چنــان مزه چربی و گوشــت 
می دهد، ولی این بستنی عجیب با استقبال گسترده مشتریان 
 روبه رو شــده و هر قطعــه كوچــك آن چهار دالر بــه فروش 

می رسد.

نماد شهر ریو دو ژانیرو یك مجســمه به نام حضرت عیسی)ع( 
است كه در 700 متری باالی ســطح زمین و با طول بازویی به 

اندازه 28 متر ساخته شده است.
ایده ســاختن این مجســمه بعد از ایــن در ذهــن برزیلی ها 
شــكل گرفت كه مــردم این كشــور از این ترس داشــتند كه 
 بعد از جداسازی كلیســا از سیاســت دیگر مردم به خدا اعتقاد 
نداشته باشند.  با وجود این ترس كه از قرن 19 در بین مردم بود، 
گروهی از هنرمندان مجسمه ســازی، مهندسان و معماران در 
تالش بودند تا نمادی با محوریت مسیحیت برای مردم طراحی 
كنند.   این طراحی ها از سال 1921 آغاز شد و تا سال 1931 كه 

از این مجسمه رونمایی شد ادامه داشت.
با وجود همه این مســائل این مجســمه حاال یــك نماد دینی، 

فرهنگی، توریستی و عكاسی در جهان است.

شمشــیرهای تاریخی مربــوط به قرون وســطی در 
حراجی های معروف جهان با قیمت های نجومی بالغ 

بر میلیون ها دالر به فروش رسیده است.
 در زمان های گذشته، بیشتر جنگ ها تن به تن انجام 
می شد. سالح هایی كه در آن زمان مورد استفاده قرار 
می گرفت، بیشتر شمشیر، زره، فالخن و ...بود. جالب 
است بدانید، در قرون وســطی كه آن را تاریك ترین 
عصر تاریخ مــی نامند، میزان ســاخت و به كارگیری 

سالح های اینچنینی بیشتر از دیگر دوره ها بود.
در این گزارش برآنیم تا توضیحاتی از این شمشیرها را 
كه بیشتر به قرون وسطی تعلق دارد، برای شما عزیزان 
ارائه دهیم. این ســالح ها در حراجــی های معروف 
جهان با قیمت های نجومی بالغ بر میلیون ها دالر به 

فروش رسیده است.
۱.شمشیر سامورایی

  شمشــیرهایی كه ارتش امپراطوری ژاپن اســتفاده 
 مــی كــرد، »كامكــورا كاتانا« نــام داشــت و جز 
سامورایی ها كســی حق اســتفاده از این شمشیرها 
و حمل آنها را نداشــت. یكی از این شمشیرها، حدود 

500هزار دالر در یك حراجی به فروش رسید. 
۲. شمشیر فرمانده دریایی فرانسوی لرد نیلسون

 این شمشــیر كه در جنگ های امپراطوری فرانســه 
مورد اســتفاده قرار گرفته بود، به یكی از فرماندهان 
ارتش فرانسه به نام لرد نیلسون تعلق داشت و به بهای 
600 هزار دالر در حراجی آمریكایی ســال 2002 به 

فروش رسید.
۳. شمشیر شاه جهان

 این شمشــیر به طور اختصاصی برای امپراطور مغول 
شــاه جهان در قرن هفدهم ساخته شــد. جنس آن 
ازطالی زرد خالص اســت و 700 هزار دالر به فروش 

رسید.
۴. یولیسیز سایمن گرانت

 یولیســیز ســایمن گرانت هجدمین رییس جمهور 
 آمریــكا و قهرمان جنگ هــای داخلی آمریــكا بود. 
گفتــه مــی شــود شمشــیر او یكــی از زیباترین 
شمشیرهای ساخته شده اســت. این شمشیر در یك 

حراجی بین المللی 600 هزار دالر به فروش رسید.
۵. خنجر قبایل بربر

  این خنجــر در میان قبایل بربر بخصــوص در دوران 
پیش از اسالم بســیار مورد اســتفاده قرار می گرفته 
است. به تازگی یكی از این خنجرها در ایتالیا كشف و 

بهای آن 6 میلیون دالر تخمین زده شده است.
۶. شمشیر امپراطوری چین

 این شمشــیر به طور ویژه و اختصاصــی برای چانگ 
لونگ امپراطوری چین ساخته شده بود. جنس آن از 
فوالد و طالی خالص است و از قطعات نقره نیز در آن 
استفاده شده است كه بالغ بر 7/7 میلیون دالر قیمت 

دارد.

 شمشیرهای تاریخی با
 قیمت های نجومی

 رستورانی عجیب با سوپ و 
بستنی های عجیب تر

مجسمه حضرت عیسی )ع( چگونه 
در ریو ساخته شد؟ 

شهردار اصفهان، معاونان شــهرداری و مدیران مناطق مختلف 
شــهرداری اصفهان در روز خبرنگار به صورت جداگانه با حضور 
در دفاتر روزنامه های محلی و سراسری، خبرگزاری ها و نشریات استان اصفهان با 
خبرنگاران، مدیران مسئول و سرپرستان این رسانه ها دیدار كردند. به گزارش اداره 
ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، با آغاز دوره جدید مدیریت شهری اصفهان 
از یك ســال پیش، ارتباط و تعامل بخش های مختلف مدیریت شهری با رسانه ها 
روز به روز افزایــش یافت و اقدامات زیادی در این زمینه صــورت گرفت، اقداماتی 
كه بیشتر آنها در ســطح ملی به خوبی انجام شــد و در معرفی جاذبه های تاریخی 
و توریســتی جدید اصفهان و همچنین معرفی فرهنگ نصف جهان بســیار موثر 
بود.حضور مدیران شبكه های مختلف تلویزیونی كشــور به همراه معاون سیمای 
جمهوری اسالمی در اصفهان كه برای نخستین بار در كشور اتفاق افتاد، یكی از این 
اقدامات مهم بود كه بازخورد بسیار مثبتی به همراه داشت و سبب شد برنامه های 
زیادی از صداوسیمای كشــور با موضوع اصفهان به روی آنتن شبكه های مختلف 
تلویزیونی برود. همچنین در تازه ترین اقدام رســانه ای شهرداری اصفهان، مدیران 
و ســردبیران بیش از 350 رسانه محلی كشــور به همت روابط عمومی شهرداری 
در اصفهان گرد هم آمدند و شــهرداری میزبان ســومین همایش بزرگ اتحادیه 
مطبوعات محلی استان های سراســر كشــور بود.این فعالیت های رسانه ای تنها 
محدود به مدیریت مركزی شهرداری اصفهان نشــده و مدیران، معاونان و رؤسای 
بخش های مختلف شهرداری نیز به اهمیت رســانه ها در دنیای كنونی واقفند و به 
همین منظور امسال نیز مانند سال گذشته همزمان با روز خبرنگار با حضور در دفتر 
رسانه های مختلف اصفهان، به پاس یك سال فعالیت و تالش مستمر این رسانه ها 
و پوشش اخبار شهرداری به عنوان یار بیست و سه مدیریت شهری، از فداكاری ها 
و تالش های این قشر ســخت كوش با عناوین مختلف قدردانی و بر ضرورت حضور 
خبرنگاران به عنوان ركن چهارم دموكراسی در دنیا تاكید كردند. شهردار اصفهان، 
معاونان شهرداری و مدیران مناطق مختلف شهرداری اصفهان در روز خبرنگار به 
صورت جداگانه با حضور در دفاتر روزنامه های محلی و سراســری، خبرگزاری ها و 
نشریات استان اصفهان با خبرنگاران، مدیران مســئول و سرپرستان این رسانه ها 
دیدار كردند.شــهردار اصفهان روز خبرنگار امســال را متفاوت از سایر روزهایش 
آغاز كرد، دكتر مهدی جمالی نژاد در مراســمی با عنوان »همنشینی تیترها« در 
میان خبرنگاران خبرگزاری ایمنا، روزنامــه اصفهان زیبا و كاركنان اداره ارتباطات 
رسانه ای شهرداری حاضر شد. صرف صبحانه با خبرنگاران و شنیدن خواسته های 
آنان و تقدیر از تیم رســانه ای شهرداری اصفهان  توســط دكتر مهدی جمالی نژاد 

آغازی بود برای روزی متفاوت برای مدیران شهری اصفهان. 
بازدید شهردار اصفهان از ایسنا

دكتر مهــدی جمالی نژاد به مناســبت روز خبرنگار و ســالگرد تاســیس جهاد 
دانشگاهی از خبرگزاری دانشجویان ایران منطقه اصفهان بازدید كرد.

وی با استقبال از نظرات و پیشــنهادات خبرنگاران و سرپرست این خبرگزاری بر 
نقش رسانه ها در توسعه و ارتقای مدیریت شهری تاكید كرد.

بازدید معاون خدمات شهری از روزنامه اصفهان امروز
احمدرضا مصور، معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان، هم با حضور در روزنامه 
اصفهان امروز، بر نقش رسانه در آرامش بخشي به شهر تاكید و از تالش هاي صورت 
گرفته در روزنامه اصفهان امروز، براي انعكاس مطلوب خدمات شهرداري اصفهان 

به مردم تقدیر كرد.وی ابراز امیدواری كرد تا معاونت خدمات شــهری از ظرفیت 
گروه نشریات اصفهان امروز، برای اطالع رسانی و پوشش خدمات شهری استفاده 

كند.
بازدید معاون حمل و نقل و ترافیک از روزنامه كیهان

علیرضا صلواتی، معاون حمل و نقل و ترافیك شــهرداری اصفهــان نیز با حضور 
در دفتر سرپرستی روزنامه كیهان در اســتان اصفهان با سرپرست این روزنامه در 

اصفهان دیدار و گفت وگو كرد.
وی ضمن تبریك روز خبرنگار با اشــاره بــه پویش مردمی ترافیــك و آغاز طرح 
سه شنبه های بدون خودرو در خیابان چهارباغ گفت: اصلي ترین بال پویش مردمي 
فرهنگ ترافیك را رســانه ها بر عهده دارند و جاي بسي تشــكر و قدرداني دارد كه 

رسانه هاي شهر اصفهان به خوبي از عهده این مسئولیت عظیم برآمدند.
بازدید معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری از 

ایرنا
محمود محمدی معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان 
هم در دیدار با رییس و كاركنان خبرگزاری جمهوری اســالمی در استان اصفهان 
اظهار كرد: نقش رسانه ها در تحقق فرآیند استفاده از علوم برای افزایش ثروت و رفاه 
اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و رسانه ها همگام با مراكز تولید علم، نقش مهمی 
در انعكاس دستاوردهای علمی، پیشرفت علوم و استفاده از فناوری های نوین دارند. 
وی تصریح كرد: اســتفاده از ظرفیت رســانه ها در عرصه تحقیق و پژوهش، مورد 

غفلت قرار گرفته است.
دیدار شهردار منطقه ۶ شهرداری اصفهان از روزنامه جام جم

منصور نجفی، شهردار منطقه 6 شهرداری اصفهان، نیز در حاشیه بازدید از تحریریه 
روزنامه جام جم اســتان اصفهان گفت: حوزه خبر و خبرنگاری آیینه دوسویه بوده 

كه در یك سو نظام حاكمیتی و دستگاه اجرایی و از سوی دیگر مردم جامعه وجود 
دارند. وی با بیان اینكه حوزه خبر و خبرنگاری، نقش مفصل را بین نظام حاكمیتی 
و مردم بازی می كند، افزود: رســانه ها باید برای افزایش سطح آگاهی مردم تالش 

كنند و ارتباط دوسویه بین نظام حاكمیتی و مردم را به وجود آورند.
دیدار مدیر منطقه ۳ اصفهان با خبرنگاران روزنامه ایران

حسین كارگر، شهردار منطقه سه اصفهان، نیز به مناســبت روز خبرنگار از دفتر 
سرپرســتی روزنامه ایران در اصفهان بازدید كرد و ضمن تبریــك این روز گفت: 
رسانه ها و خبرنگاران، پل ارتباطی مسئوالن و مردم هستند و می توانند در این باره 
نقش مهمی ایفا كنند.وی ادامه داد: خبرنگاران با بیان مسائل و مشكالت شهروندان 
درصدد پاسخگویی از  مسئوالن بر می آیند، این سبب ایجاد رابطه  ای دوطرفه، بین 
سازمان ها و شهروندان می شود. به طور مثال بســیاری از شهروندان خواهان این 
هستند كه بدانند عوارض و مالیاتی كه می پردازند، صرف چه كارهایی می شود كه 

اطالع رسانی این مهم از طریق رسانه ها انجام می گیرد.
بازدید مدیر منطقه ۱۴ از روزنامه زاینده رود

علی شمسی، مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان، نیز با حضور در تحریریه روزنامه 
زاینده رود، روز خبرنگار را به خبرنگاران این روزنامــه تبریك گفت و از نزدیك در 

جریان فعالیت های این رسانه قرار گرفت.
بازدید مدیر منطقه ۵ از روزنامه جمهوری اسالمی

حمیدرضا فرهنگ، مدیر منطقه 5 شهرداري اصفهان، هم به مناسبت روز خبرنگار 
از روزنامه جمهوري اســالمي بازدید كــرد.وی در این دیدار فعالیت در رســانه را 
حساس و مهم خواند و گفت: به واسطه فعالیت رســانه ها مردم در جریان خدمات 
مختلفي كه به آنان ارائه مي شود، قرار مي گیرند و از این جهت فعالیت رسانه ها مهم 
و امید آفرین است. مدیر منطقه 5 شــهرداري اصفهان در این دیدار از تالش هاي 

سرپرست روزنامه جمهوری اسالمی در استان و همكاران وي تقدیر كرد.
دیدار مدیر منطقه ۱0 شــهرداری اصفهان با خبرنــگاران روزنامه

 نسل فردا 
عبدالرسول امامی، مدیر منطقه 10 شــهرداری اصفهان، با حضور در دفتر روزنامه 
نســل فردا و دیدار با مدیر مســئول این روزنامه با روند كار در این رسانه آشنا شد و 
روز خبرنگار را به خبرنگاران نسل فردا تبریك گفت. وی در ادامه شهرداری منطقه 
10 و پروژه های شــاخص و در حال اجرا و اقدامات صورت گرفته منطقه در ســال 
1395 را تشریح كرد و ادامه داد: پروژه شهرک سالمت به عنوان شاخص ترین پروژه 
مشاركتی شهرداری در این منطقه وجود دارد.مدیر منطقه 10 شهرداری اصفهان از 

اعالم آمادگی برای ساماندهی ورودی شهر از سمت بزرگراه فرودگاه خبر داد.
بازدید مدیر منطقه ۳ شهرداری اصفهان از روزنامه ایران

حسین كارگر، مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان، در روز خبرنگار از دفتر روزنامه 
ایران بازدید و با سرپرست این روزنامه گفت و گو كرد. وی به مشكالت، حساسیت ها 
و محدودیت های فعالیت این نهاد در بافت های میراثی اشــاره كرد.مدیر منطقه 3 
شهرداری اصفهان در بخش دیگری از صحبت های خود از مساحت بافت فرسوده 
این منطقه به عنوان یك فرصت برای انبوه ســازان و پیمانــكاران یاد كرد و گفت: 
از انبوه سازان، مسكن سازان و پیشگامان ساخت و ســاز دعوت می كنیم در عرصه 
ساخت وســاز در منطقه ورود پیدا كنند و شــهرداری این قول را می دهد كه با 50 
درصد تخفیف، امكانات قانونی بافت فرسوده را در اختیارشان قرار داده و مساعدت 

الزم، بدون بروكراسی اداری را با آنها داشته باشد.
بازدید مدیر سازمان میادین شهرداری اصفهان از روزنامه همشهری 

و روزنامه صنعت عصر اصفهان
اصغر كشاورز، مدیرعامل ســازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان، نیز در 17 مرداد به دیدار خبرنگاران و سرپرســت روزنامه همشهری در 
اصفهان رفت. وی این رســانه را عضوی از بدنه شــهرداری خواند و با  گفتن یك 
خدا قوت از تالش خبرنگارانی كه تاكنون اطالع رســانی های الزم را برای انعكاس 
اخبار این ســازمان و كل بدنه شهرداری داشته اند، سپاســگزاری كرد. مدیرعامل 
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان تاكید كرد: روزنامه 
همشهری طی این ســال ها به عنوان یكی از مردمی ترین روزنامه ها نه تنها ارتباط 
خوبی را با شــهروندان بلكه با شهرداری نیز داشته اســت، به همین دلیل سازمان 
میادین و ساماندهی مشاغل شهری خوشحال می شود كه انتقادات و پیشنهادات 

مردم را از زبان اهالی قلم در  این روزنامه جویا شود..
بازدید مدیر سرمایه گذاري و مشــاركت هاي شهرداري اصفهان از 

روزنامه های تفاهم، هدف، آسیا، نوآوران، ایران نیوز
سید مرتضی حسام نژاد به مناسبت 17 مرداد از سرپرســتی روزنامه های تفاهم، 
هدف، آسیا و نوآوران در اســتان اصفهان بازدید كرد و در جریان چگونگی فعالیت 
این رسانه ها قرار گرفت. وی در این دیدار به نقش رسانه ها در بهبود فعالیت مدیران 
اشاره كرد و گفت: مدیران شــهرداری اصفهان همواره در تالش هستند كه با ارائه 
گزارش فعالیت های خود به مردم از طریق رسانه ها، به مردم بیش از پیش نزدیك 
شوند. این حركت نمادین تنها به پاس قدردانی از زحمات شبانه روزی خبرنگارانی 
برگزار شد كه بدون چشمداشت فعالیت تمام نهادهای دولتی، غیردولتی و عمومی 

را رصد كرده و با رعایت امانت به مردم منتقل می كنند.

مدیران شهری با خبرنگاران رسانه های مختلف شهر دیدار كردند؛

قدردانی از یک سال تالش خبرنگاران در حوزه مدیریت شهری
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امام علی )علیه السالم(: 
عالم زنده است، گر چه مرده باشد؛ نادان مرده است، گر چه 

زنده باشد.
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