
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: افزایش ۱۲ برابری پهنای باند موردنیاز، 
افزایش3/5 برابری شبکه انتقال اطالعات و افزایش5/3 برابری تعداد مشترکان 
اینترنت ازجمله دستاوردهای دولت در استان 

اصفهان است.
محمود واعظی در مراســم افتتاح 
طرح هــای مخابراتی اســتان 
اصفهان، با اشاره به برنامه های 
دولت بــرای توســعه فناوری 
اطالعات و زیرساخت های آن 
در استان اصفهان اظهار داشت: 
افزایــش ۱۲ برابری پهنای باند 
موردنیاز، افزایــش 3/5 برابری 
شبکه انتقال اطالعات و افزایش 
5/3 برابــری تعداد مشــترکان 
اینترنــت از جمله دســتاوردهای 

دولت در استان اصفهان است.
وی افزود: 3۲5 روســتا 
در سال 93 و 

308 روستا در سال 94 در اســتان اصفهان به اینترنت متصل شدند و تمامی 
روستاهای استان اصفهان دارای ارتباط تلفنی هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه پروژه های استان اصفهان با اعتبار 
30۲ میلیارد تومانی روز گذشته به بهره برداری رسید، گفت: افزایش 40 گیگی 
پهنای باند، پوشــش ۲5 شهر و ارتباط آن به نسل ســوم تلفن همراه و پوشش 
نسل چهارم تلفن همراه به 9 شهر در اســتان اصفهان ازجمله طرح هایی است 
که دیروز به بهره برداری رسید. وی با اشاره به افتتاح و بهره برداری از پروژه های 
شرکت مخابرات اصفهان گفت: از ابتدای کار دولت یازدهم، 730 میلیارد تومان 
توسط بخش دولتی و خصوصی در استان اصفهان سرمایه گذاری شده است و در 
حال حاضر نیز شبکه پهن باند ثابت استان اصفهان به بهره برداری رسیده است. 
واعظی بیان کرد: افزایش 4 برابری پهنای باند، افزایش 6 برابری شــبکه انتقال 
داده، بهره برداری از 764 فیبر نوری، ارائه اینترنت جی 3 به ۲9 شهر و جی 4 به 
۱5 شهر و اتصال ۲4۱ روستا به اینترنت ازجمله برنامه های دولت برای استان 

اصفهان تا پایان فعالیت دولت کنونی است.
وی افــزود: موضوع رونق کســب وکار در حوزه itc و تولید محتــوا با همکاری 
دانشگاه ها به ویژه دانشگاه صنعتی اصفهان در دستور کار قرار دارد که امیدواریم 
با توجه به زیرســاخت های موجود در اســتان اصفهان و نیروهای تحصیلکرده 
دانشگاهی، همکاری گسترده ای بین مراکز علمی و شرکت های itc در استان 

اصفهان به وجود آید و به ایجاد اشتغال منجر شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: به وجود آوردن هر شــغل مستقیم در 

بخش itc سه الی چهار شغل غیرمستقیم را ایجاد می کند.

 اســتاندار اصفهان گفت: این اســتان باید تمام زیرســاخت های ادارات پایتخت 
را داشته باشد.

رسول زرگر در مراســم افتتاح از 734 پروژه مخابراتی که با حضور وزیر ارتباطات 
 و فنــاوری اطالعــات در اصفهان صــورت گرفت،

 اظهار کرد: دکتــر واعظی، اصفهانی 
هستند و طی چند سال گذشته 
با توجه به عنایــت ویژه ای که 
به استان داشتند، به این شهر 

آمده اند.
وی افزود: امسال در هفته دولت 
۱6۱0 پروژه را افتتاح خواهیم 
کرد که بخشــی از آن با حضور 
وزیر ارتباطات بــه بهره برداری 
رسید؛ برای این تعداد ۲3 هزار و 
800 میلیارد ریال هزینه صورت 

گرفته است.
استاندار اصفهان ادامه 
داد: از ایــن میزان، 
86 درصد به بخش 
غیردولتــی مربوط 
و  می شــود 
درصــد   6

به  شــهرداری ها و 8 درصد نیز به بخش دولتی ها مربوط می شــود که این نشــان 
می دهد اســتان اصفهان از لحاظ ســرمایه گذاری یــک جایگاه ویــژه دارد. وی 
 بیان کرد: بجز وزیر ارتباطــات، 5 نفر دیگــر از اعضای کابینه دولــت به اصفهان 

خواهند آمد تا هفته دولت را کامال در اختیار دولتی ها باشیم.
زرگرپور عنوان کرد: به صورت کامال ابداعی یادواره هزار کارمند شــهید اســتان را 
برگزار خواهیم کرد چراکه تعداد شــهدای کارمند اصفهان با ســایر استان ها قابل 
مقایسه نیست، همچنین از عملکرد دولت تدبیر و امید در سه سال گذشته در استان 
اصفهان رونمایی خواهیم کرد. وی تبیین کرد: استان اصفهان به دالیل مختلف در 
جایگاه IT ظرفیت ویژه ای دارد؛ استان اصفهان معین تهران است بنابراین هرگونه 
امکاناتی در اســتان تهران وجود دارد باید در اصفهان نیز وجود داشــته باشد تا در 
 مواقع بحرانی و مشکالت، سیستم اداری کشور دچار مشکل نشود.  استاندار اصفهان 
ادامه داد: به همین دلیل همه سازمان ها در تهران موظفند تمام ظرفیت زیرساختی را 
که در پایتخت دارند، در استان معین خود که اصفهان نیز هست، داشته باشند. وی خاطر 
نشان کرد: همچنین استان اصفهان قطب گردشگری و صنعتی است و در کشاورزی 
نیز در رتبه های باالیی قرار دارد که همه اینها نیاز به ارتباطات و زیرساخت های مناسب 
 دارد که این موضوع  نیزبرای اســتان اصفهان جایگاه ویژه ای را می طلبد.  زرگرپور 
تصریح کرد: گمان می کنم ظرفیتی  را که استان اصفهان در سرمایه گذاری خصوصی 
دارد در هیچ جای دیگر نداشته باشیم؛ متصور بودم که در استان این ظرفیت وجود 
  ITC و IT دارد اما اکنون متوجه شدم بسیاری از شرکت هایی که در تهران در حوزه
فعالند هم اصفهانی هستند.  وی در پایان، خواستار عنایت ویژه به استان اصفهان شد 
و بیان کرد: ما هم تمام تالشمان را در این راستا انجام می دهیم؛ تفاهم نامه هایی که 

امروز امضا می شود نیز نشان از این همت دارد.

عضو کمیسیون صنایع  و معادن مجلس گفت: اگر دولت در این مدت باقی مانده نسبت 
به رفع ایرادات قراردادهای نفتی اقدام کند این قراردادها می تواند در راستای منافع 

ملی قرار گیرد در غیر این صورت انجام آنها به صالح کشور نیست.
حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی ،  با اشاره به قراردادهای جدید نفتی،  اظهار داشت: قطعا ما باید برای 
سرمایه گذاری، مشارکت و جذب سرمایه گذار خارجی تالش کنیم.  وی افزود: در اینکه 
مشارکت برای سرمایه گذاری در حوزه نفت و توسعه میادین نفتی )چه اکتشاف، چه 
استخراج و چه فرآوری(  است بحثی نیست یعنی در سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
برنامه ششم توسعه همه موارد وجود دارد. ما درطول سال های گذشته به دلیل تاثیر 
تحریم ها و دیگر موارد،کمی کوتاهی کردیم و در بحث سرمایه گذاری در میادین نفتی 
به ویژه در میادین مشــترک از رقبای خود عقب ماندیم.  نماینده مردم اصفهان در 
مجلس شورای اسالمی همچنین تصریح کرد:  در اصِل سرمایه گذاری تردیدی نیست 
اما مشکل اصلی ما مدل قراردادهای نفتی و نحوه اجرای آن است که باید به نحوی 
باشد که منافع ملی و مصالح کشور در آن لحاظ شود تا از این طریق حاکمیت ایران 
را درمعادن نفتی حفظ کنیم.  وی ادامه داد:»اگر از فناوری خارجی استفاده می شود 
این فناوری باید منتقل شود و شرکت های داخلی باید وارد شوند و از ظرفیت تولید 
داخلی استفاده کنند.« فوالدگر بر همین اساس اضافه کرد: با یک مدل و الگو نمی شود 
انواع قراردادها را تنظیم کرد؛  ما ممکن است در عمق خلیج فارس و دریای خزر مخازن 
مشترکی داشته باشیم اما چون نوع پروژه ها متفاوت است با یک مدل نمی توان قرارداد 
بست. حتی اگر چنین قراردادهایی بلند مدت هم باشد درصورت بروز مشکالت در 
آینده، این امکان را از ما خواهند گرفت که این قرارداد را ابطال کنیم. اینها نکاتی است 
که باید در نظر گرفت و آن چیزی که بیشتر دغدغه منتقدین قراردادهای نفتی است 

در این مورد است. 
وی اظهار کرد:   درجلساتی که تاکنون درباره الگوی جدید قرارداد های نفتی تشکیل 
شده) یک مرحله کامل( در هیئت تطبیق مصوبات دولت، بررسی و مشکالت و ایرادات 
آن مطرح شد و تمام این موارد به مقام معظم رهبری گزارش شده است؛  نهایتا یک 
سری از آن موارد، اصالح شــده اما طبق آخرین گزارشات، مشخص شده که هنوز 

این مسائل باقی مانده اســت و مقرر شد هیئت 
تطبیق، بررسی مجدد داشته باشد و دولت 

این اشکاالت را برطرف کند. 
فوالدگر در خاتمه عنــوان کرد : اگر 
مشــکالت موجود در الگوی جدید 
قراردادهــای نفتــی رفع شــود  
قراردادها قابل انجام اســت اما اگر 
باقی بماند هرگز در راستای  منافع 
ملی نخواهد بود و  طبعا انجام آنها 

به صالح کشور نیست.

وزیر ارتباطات در اصفهان خبر داد:

افزایش ۱۲ برابری پهنای باند در استان اصفهان
استاندار اصفهان:

اصفهان باید تمام زیرساخت های ادارات پایتخت را داشته باشد

فوالدگر:

اگر ایرادات قراردادهای نفتی رفع نشود به زیان منافع ملی خواهد بود

همین صفحه
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محمد درویش، با اشاره به اینکه پویش »سه شنبه های 
بدون خــودرو« در آذرماه ســال 94 از ســوی فعاالن 
محیط زیست اســتان اراک مطرح شد، گفت: از آنجا که 
آرمان های این ایده در راستای وظایف سازمان حفاظت 
محیط زیســت بود مورد حمایت قرار گرفت و در همین 

راستا نیز ســازمان تالش می کند تا این ایده در اختیار 
مردم بیشتری در سراسر کشور قرار گیرد. وی اظهار کرد: 
پیام ایده »سه شنبه های بدون خودرو« این است که برای 
اینکه  سزاوار زندگی در ســرزمینی برخوردار از مواهب 

متنوع گیاهی و جانوری باشیم...

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد؛

اصفهان
سرآمد »سه شنبه های بدون خودرو«

استاندار اصفهان:

اصفهان باید تمام زیرساخت های  ادارات پایتخت را داشته باشد

به بهانه قطع پخش زنده سخنرانی رییس جمهور در رسانه ملی؛

... و ناگهان قطع شد!
2

استان اصفهان معین تهران است بنابراین هرگونه امکاناتی در استان تهران وجود دارد باید در اصفهان نیز وجود داشته باشد
 همه سازمان ها در تهران موظف هستند تمام ظرفیت زیرساختی را که در پایتخت دارند، در استان معین خود که اصفهان نیز هست داشته باشند

6

12

مجید جان! 
نگاهی فراگیر داشته باش

مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان:

دیوار مهربانی
پدیده ای وارداتی است

مرضیه برومند، در پی اظهارات مهدی باقربیگی درباره  
جشنواره فیلم کودک عنوان کرد:
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زاینده رود:  دیروز، روز خبرســازی درباره رســانه ملــی بود. وقتی 
پخش مستقیم سخنرانی رییس جمهور در مراسم روز پزشک، به طور 
 ناگهانی قطع شد آن هم درست وقتی روحانی مشــغول کنایه زدن به 
رییس جمهور قبلی کشورمان بود و گفت: اگر امکان داشت قطعنامه ها 
را پاره کنیم پاره می کردیم؛ اما ایــن امکان وجود ندارد. بعد هم خندید 
و پزشکان حاضر در مراســم نیز به خنده افتادند و روحانی را به شدت 
تشویق کردند. درست همین زمان بود که ســخنرانی قطع شد)!( این 
اقدام صدا و سیما خبرساز شد و بالفاصله واکنش های زیادی نسبت به 

این موضوع در شبکه های مجازی شکل گرفت . 
این اقدام رســانه ملی مسبوق به سابقه اســت . پیش از این نیز یک بار 
مراســم ســخنرانی رییس جمهور به هنگام اهدای نشــان شجاعت 
ملی از صدا و ســیما قطع شــده بود که آن زمان گفته شــد به مدیران 
مربوطه در رســانه ملی تذکر داده شــده اســت. دولت پیــش از این 
 هم در دفعــات متعدد انتقاد خود نســبت به عملکرد رســانه ملی را از 
تریبون های مختلف ابراز داشته است و دولتمردان کابینه تدبیر و امید 
در سه سال گذشته نســبت به برخورد جناحی و سلیقه ای صدا و سیما 
شاکی و گالیه مند بوده اند. صدا و ســیما اما هیچگاه این نقد را برخود 
وارد ندانسته و مدیران این رسانه بارها تاکید کرده اند که به هیچ عنوان 
سلیقه ای و شــخصی و جناحی عمل نمی کنند و فرقی میان دولت ها 
نمی گذارند. با اتفاقی که روز گذشــته رخ داد، حاال باید منتظر واکنش 
آنهایی باشیم که پیش از این اعتقاد داشته اند رسانه ملی ، در صف اول 

منتقدان دولت قرار دارد! 

پیونگ یانگ روز گذشــته، واشینگتن و ســئول را به حمالت هسته ای 
پیشــگیرانه تهدید کرد. وزارت وحــدت دو کره در کــره جنوبی روز 
دوشنبه در خصوص تهدیدات کره شــمالی مبنی بر حمالت هسته ای 

به سئول شدیدا ابراز تاسف کرد.
 کره شمالی پس از رزمایش نظامی مشترک کره جنوبی و آمریکا، آن را 
محکوم و تهدید کرد که به کره جنوبی حمله هسته ای می کند.جئونگ 
جون هی، سخنگوی وزارت وحدت دو کره در کره جنوبی، در کنفرانس 
خبری هفتگی خود بــا خبرنگاران گفت: این تمرین نظامی، هر ســال 
برگزار می شــود و اهداف دفاعی دارد.وی از پیونگ یانگ خواســت از 
 تهدیدات تحریک آمیز  و اقدامات موشــکی و هســته ای دست بردارد. 
ده ها هزار نفر از نظامیــان آمریکایی و کره جنوبی روز دوشــنبه یک 
تمرین نظامی را با شبیه ســازی یک حمله تمام عیار کره شــمالی آغاز 
کردند.تمریــن دو هفتــه ای ســاالنه »اولچی فریدم« تــا حد زیادی 
 شبیه ســازی رایانــه ای بود، امــا همچنان حــدود 50 هــزار نظامی

 کره جنوبی و 25 هزار نظامی آمریکایی در آن مشارکت دارند.

این روزها کــه اتفاقا با مــاه های پایانــی دولت اوباما همراه شــده، 
روزهای خوبــی بــرای دولتمــردان آمریکایی نبوده اســت. مرتب 
تحوالتــی در منطقه رخ می دهد کــه به مــذاق آمریکایی ها خوش 
نیســت.آن از شکســت کودتــا در ترکیه و بهبــود روابــط ترکیه و 
مســکو، نشســت ســه جانبه ایران، آذربایجــان و روســیه، بهبود 
مناســبات ایــران و ترکیه، پــرواز جنگنده هــای روســی از پایگاه 
ایران، تغییــر نــگاه ترکیه به ســوریه و تحــوالت میدانــی به نفع 
حامیان اســد در حلب و اینــک ورود مهره ای قدرتمنــد به معرکه: 
 چین)!(بنــگاه خبری شــینهوای چین با اســتناد به رییس شــعبه 
بین المللی همکاری نظامی شــورای مرکــزی ارتش جمهوری خلق 
چین، دریادار گوآن یوفی، خبر داد: »چین از مبارزه سوریه برای دفاع 
از استقالل خود پشــتیبانی می کند. نظامیان چین و سوریه با هم در 
ارتباط هستند، نظامیان چینی تصمیم دارند همکاری و رابطه خود با 
ارتش سوریه را تحکیم کنند.«خبر مربوط به اعزام کارشناسان نظامی 
چین به ســوریه و کمک به این کشــور در آموزش نیروهای نظامی 
خود و دیدار هیئت نمایندگی نظامی چین از دمشــق موجب تشدید 

عصبانیت تحلیلگران آمریکایی شده است.
پایگاه خبری »فیســکال نیوز« آمریکا در گزارشی نوشت، بیانیه اخیر 
چین مبنی بر افزایش کمک های انسان دوستانه به مردم سوریه و ارائه 
آموزش های نظامی به نیروهای ســوریه هم اکنون به دردسری جدید 

برای آمریکا تبدیل شده است.
بنا بر این گزارش، »هم اکنون چیــن تصمیم گرفته تا نقش فعال تری 
در سوریه ایفا کند. این اقدام پکن درست یک روز پس از اعالم روسیه 
در خصوص انجام حمالت هوایی علیه داعــش از طریق پایگاه هوایی 
ایران صورت گرفته است. این دو رویداد در کنار یکدیگر به یک مسئله 
 حســاس برای دولت »باراک اوباما« در کاخ سفید تبدیل شده است؛

 چرا که به نظر می رسد سه کشور روســیه، چین و ایران که هر سه در 
برابر آمریکا در عرصه بین المللی ایســتادگی کرده اند، حاال علیه یک 
بازیگر منطقــه ای )داعش( متحد شــده اند.«با ورود چین قطعا بازی 
برای آمریکا و حامیانش در ســوریه و منطقه پیچیده تر خواهد شد)!( 
هرچند ورود چین به مانند روسیه جدی و تمام عیار نیست؛ اما اعالم 
رسمی آن توســط چین برای اولین بار و ســفر مقام بلندپایه نظامی 
چین به ســوریه حکایت  از جهت گیری ها و تغییــرات جدید و مهم 

دارد.

 مراسم روز پزشک
 با حضور رییس جمهور 

به بهانه قطع پخش زنده سخنرانی رییس جمهور در رسانه ملی؛ 

... و ناگهان قطع شد!

همزمان با برگزاری رزمایش نظامی کره جنوبی و آمریکا؛

کره شمالی، کره جنوبی را تهدید کرد

باالخره چین هم وارد معرکه 
سوریه شد

پیشنهاد سردبیر: 
روس ها خودنمایی و بی معرفتی کردند

سردار حســین دهقان، وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای 
مســلح درباره اعالم رســانه ای روســیه مبنی بر استفاده 
از پایگاه هوایی نــوژه همدان برای ســوخت گیری، تاکید 
کرد: نحوه اعالم خبر این حضور از ســوی روس ها را نوعی 
خودنمایــی و بی معرفتــی از طرف آنها می دانم. ســردار 
دهقان با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شــبکه 
دو سیما به تشــریح آخرین دســتاوردهای حوزه دفاعی 
 پرداخت.  وزیــر دفاع درخصــوص تحویل ســامانه های

 اس-300 از سوی روســیه نیز گفت: ما طبق قرارداد پیش 
می رویم. ابتدا قرار بود دو گردان منتقل شــود و دو گردان 
بعدی با یک فاصله زمانی -چون باید تولید می شــد- وارد 
شــود که آنها هم تولید شــده و تمامی این سیستم ها در 
مراکز ســاخت بازرســی و تحویل شــده و همه آنها مهر و 
موم شــدند و در حال انتقال به ایران هستند.وی همچنین 
درخصوص برخی گمانه زنــی های خارجی هــا از جمله 
 آمریکایــی ها دربــاره محل های اســتقرار ســامانه های 
اس-300 در ایــران تاکید کــرد: این موضــوع ربطی به 
آمریکایی هــا ندارد. وی بــا بیان اینکه هیــچ محدودیتی 
 در حوزه موشــک ها نداریم، گفت: االن ما به موشک های

 برد بلند نیاز نداریم و این برد متناسب با تهدیدات، تعیین 
می شود.

مشــاور رییس مجلــس شــورای اســالمی در گفت وگو با 
میزان، با بیــان اینکه وقتــی می گوییم »عربســتان« این 
واژه به نوعی شــامل حال کل عرب ها می شــود در حالی که 
حاکمان آل ســعود نماینده تمــام عرب ها نیســتند، اظهار 
 کــرد: خیلی دوســت دارم به جــای واژه عربســتان از واژه 
»رژیم حاکم بــر حجاز« اســتفاده کنم. منصــور حقیقت 
پوردر ادامــه در خصوص خبرســازی و اتهام زنــی روزنامه 
الشرق االوسط وابسته به رژیم آل ســعود که از تالش ایران 
برای ترور سفیر آل ســعود در عراق خبر داده بود گفت: این 
ســعودی ها همین فیلم را در زمانی که عادل الجبیر ســفیر 
این رژیم در آمریــکا بود هم بازی کردنــد و گفتند که ایران 
قصد ترور الجبیر را دارد؛ آخر مــا برای چه باید به دنبال ترور 
سفیر عربستان در عراق باشیم؟عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاســت خارجی مجلس نهم با بیان اینکه سعودی ها در 
نزد افکار عمومی جهانیان به خاطر کودک کشی و زائرکشی 
»ذلیل شده« هســتند و خدا اینها را در چشم مردم جهان 
خــوار و ذلیل کرده اســت تاکید کــرد: در ســطح منطقه 
ســعودی ها ورشکسته شده اند و تمام سیاســت های آنها در 
ســوریه، یمن، لبنان و عراق با شکســت مواجه شده است؛ 
همانگونه که تظاهرات چند میلیونی مردم یمن در ضدیت با 

رژیم حاکم بر سرزمین حجاز، خیلی از مسائل را روشن کرد.

وزیر دفاع: 

روس ها خودنمایی و 
بی معرفتی کردند 

مشاور رییس مجلس:

سعودی ها خوار و ذلیل 
شده اند

دفاع

در حاشیه 

سیاست خارجی واکنش
وزیر ارتباطات:

پاسخ واعظی به درخواست 
انگلیسی ها در ایران کانکت

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 درباره دولت قبلی
 بی انصافی نکنید

 وزیر ارتباطات با اشــاره به حواشــی برگــزاری همایش 
»ایران کانکــت20۱۶« شــرکت  انگلیســی یورومانی را 
برگزار کننده این شــرکت اعالم کرد و گفت: این شــرکت 
شــرطی را مبنی بر شــرکت نکردن افراد حاضر در لیست 
تحریم هــا در این همایش مطــرح کرده بود که از ســوی 
وزارت ارتباطات رد شــد. محمود واعظــی، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات گفت: برخی با فضاســازی رســانه ای 
و انتشــار اخبار کذب تالش کردند نشــان دهند برگزاری 
همایش »ایــران کانکــت20۱۶« خالف سیاســت های 
نظام اســت و برخی کشــورها با اهداف ســوء در برگزاری 
آن دســت دارند.وی افزود: برخی هســتند که از اساس با 
سیاست ها و دســتاوردهای دولت یازدهم مخالفت دارند و 
تالش می کنند با تبلیغات، این فضا را بــه وجود آورند که 
بعد از برجام هیچ تغییری در روابط خارجی ایجاد نشــده 
اســت. واعظی، درباره برگزاری این همایش تشــریح کرد: 
مدت هاست که همایشــی با حضور همه اپراتورهای تلفن 
همراه از کشــورهای منطقه و دنیا با هــدف مذاکره برای 
همکاری و تعامل بیشتر و همچنین ارائه آخرین دستاوردها 

برگزار می شود که ایران هم همواره حضور داشته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از رییس جمهور سابق 
انتقاد کرد. محمدحسین صفارهرندی در همایش روز مسجد 
و محالت که در حسینیه عاشقان ثارا...)ع( برگزار شد اظهار 
داشت: خداوند کسانی را که اولین قدم را برای تجزیه جبهه 
اصول گرا برداشــتند هدایت کند؛ آنهایی که گفتند »اصال 
کاری با اصول گراها نداریم« درحالی که انتخاب شدنشــان 
بر بســتر همین جریان اصول گرایی بود و هنوز هم حساب 
آنها را برای ما لیست می کنند و می گویند دولت نهم و دهم 
اصول گراســت؛ اما رییس آن دولت همه جا گفت که »کاری 
با اصول گراها ندارم.« وی بیان کرد: وقتی کســی حســاب 
خود را از این جبهه جدا می کند و می خواهد جدا عمل کند 
طبیعی اســت که عوارض و عواقبی که بعدها به بار می آید 
را جواب گو باشــد.وزیر اســبق فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
گفت: برخی از آقایان ناســپاس فعلی طوری راجع به دولت 
گذشته حرف می زنند که تمام هشت سال گذشته سیاهی، 
تباهی و عقب نشینی بوده اســت درحالی که باید گفت آن 
دولت کمک هزینه هایی به آنها می داد که در شرایط سخت 
مددکار باشد و خوبی هایی که هیچ وقت از ذهن مردم خارج 

نمی شود.

دیدگاه

عکس روزیادداشت

ویژه

بین الملل

کمی آن سوتر از سیاســت پارلمانی، باز هم افرادی بوده اند که 
شاید با هربار شنیدن اسمشان چشم و گوش مخاطب تیز شده 
اســت ؛گویی عادت کرده اند که مثال از سعید قاسمی، حمید 
روحانی، حسن عباســی حرف هایی پرحاشیه بشنوند. فرقی 
ندارد موضوع حرف خانواده هاشــمی باشد یا مذاکرات هسته 
ای.در کنار این چهره ها افراد دست به قلمي همچون زیباکالم و 
حسین شریعتمداری نیز با نامه  نگاري ها و سرمقاله نویسي ها،  
دســتي بر آتش دارند.افرادي همچون علــي اکبرجوانفکر و 
مهدي هاشــمي را هم نباید از قلم انداخت، افرادی که نه فقط 
با اظهاراتشان که با برخی رفتارشــان و حاشیه هایی که ایجاد 
می کنند، حاشــیه اي نو در فضاي سیاســي کشــور را شروع 
مي کنند.در ادامه به سخنان و حواشــی که برخی سیاسیون 

ایجاد کرده اند، اشاره می شود.
آیت ا... علم الهــدي و انتقاد با چاشــنی ورزش، 

فرهنگ و سیاست از تریبون نمازجمعه مشهد
آیت ا... ســیداحمد علم الهدی که پس از وفــات آیت ا... واعظ 
طبســي در ســال 94 با حکم رهبري، ســمت نماینده ولی 

فقیه در خراسان رضوی را برعهده گرفت، چند سالي است که 
از تریبون نماز جمعه مشــهد، صحبت هاي حاشیه اي با طعم 
ورزشي، فرهنگي و سیاســي را مطرح مي کند؛ البته به جز روز 
جمعه و به جز تریبون نماز جمعه، گهگاه روحانی خراســانی با 
سخنانش حاشیه ساز می شــود. اظهارات آیت ا... در پاسخ به 
پرسشــي مبني بر اینکه»بدحجابی بدتر است یا اختالس؟« 
چندي پیش موجب جنجال آفریني شــد. امام جمعه مشهد 
در پاســخ به این سوال گفته بود که »انســانی که مال مردم را 
می خورد یا حــرف حرامی می زنــد یا نگاه حرامــی می کند، 
مرتکب گناهانی شده است که فقط خود او را منحرف می کند، 
در حالی که بدحجابی گناهی است که انســان را ابزار می کند 
تا شیطان دیگران را منحرف ســازد.« بدتر دانستن بدحجابي 
نسبت به اختالس از ســوي آیت ا... علم الهدي، موجب شد تا 
مدتي واکنش هاي جنجالي نســبت به این اظهارات به پا شود.

اما اظهارات آیت ا...به این موضوع محدود نشــد، چه آنکه لزوم 
تغییر نام تیم فوتبال ابومسلم و جلوگیري از برگزاري کنسرت 
در مشهد نیز اخیرا نگاه ها را به سوي مشهد و صحبت هاي امام 

جمعه آن معطوف کرده است.آیت ا... علم الهدي در رابطه با نام 
تیم فوتبال ابومســلم گفته بود که:» ابومسلم مایه ننگ اسالم 
است، چرا این باشــگاه قدیمی را به نام سرسخت ترین دشمن 
امام رضا)ع( کردید؟« وی همچنین در مورد برگزاري کنسرت  
 در شهر مشــهد خطاب به اهالي این شــهر تاکید می کند که

 »تو کنسرت می خواهی، مشــهدی نباش، برو یک شهر دیگر 
زندگی کن.مشــهد شــهر زیارتی است نه شــهر توریستی و 
گردشگری که مراکز تفریحی و عیاشی درست کنند.« جمالتي 
که هر کدام با گذشــت زمان، هنوز به دســت فراموش سپرده 
نشــده اند. آخرین خطبه های وی در نمــاز جمعه هم خالی از 
حاشیه نبود، چه آنکه امام جمعه مشهد زمانی که قصد تحلیل 
حادثه 28 مرداد 32 را داشت گریزی نیز به قیام 30 تیر زد اما 
بدون در نظر گرفتن اینکه این قیام در سال 3۱ رخ داده است، 
هر دو واقعه را مربوط به یک سال دانســت و از فاصله 29 روزه 

بین این دو حادثه روایت کرد.
شوخي جدي هاِي پرحاشیه شجوني

شــیخ جعفر شــجوني، شــیخ طناز جامعه روحانیت مبارز، 
روحاني که به دلیل شوخ طبعي هاي تند و تیزش زبانزد است.

دامنه طنازي هاي شیخ جعفر شــجوني اخیرا بسیار گسترده 
شــده؛ آنچنان که تفکیک مرز ســخنان جدي و شوخي او، به 
سختي امکان پذیر است. از میان حرف هاي سیاسي شجوني، 
بیشــترین تیرها به ســمت حســن روحاني و علي مطهري و 
 حتي مردم تهران در انتخابات مجلس دهم روانه شــده است،و

هرازگاهي شــاهد اظهار نظري جنجالي و خاص از سوي شیخ 
طناز هستیم. روزي خطاب به حسن روحاني مي گوید که »االن 
هم حســن روحانی بگوید کجا قرار دارد. وســط لحافی است 
 که نصف آن بــرای اصالح طلبان و نصف آن بــرای کارگزاران 
می باشــد.« و از ســوي دیگر پــس از پیروزي لیســت امید 
 در تهــران، دلیــل آن را» ضدیت مــردم تهران بــا انقالب و 

والیت فقیه« مي داند.
دســتیار ویــژه رییس جمهور و مشکل ســازي 

منطقه اي
علی یونسی دســتیار رییس جمهور در امور اقلیت ها، یکي از 
روحانیون دولتی است که در ســال هاي اخیر با بیان جمالتي 
خاص، حاشیه هایی را در حوزه سیاســت خارجي ایجاد کرد.

او در همایــش هویت ایرانــی گفته بود کــه »در حال حاضر 
عراق نه فقط حوزه تمدنی نفوذ ماســت بلکه هویت، فرهنگ، 
مرکز و پایتخت ماســت و این مســئله هم برای امروز است و 
هم گذشــته...جغرافیای ایران و عراق غیر قابل تجزیه است و 
فرهنگ ما غیر قابل تفکیک. پس ما یــا باید با هم بجنگیم و یا 
یکی شویم!«، بیان این جمالت کافي بود، تا کشور همسایه مان 
عراق، همچون مقامات داخلي ایران، دســت به واکنش زده و 

خواهان برخورد با گوینده این سخنان شود.
اهالي مجلس و تریبوني که مشکل ساز مي شود

جاي گرفتن در میان صندلي هاي سبز خانه ملت، این فرصت 
را به نمایندگان مجلس مي دهد تا با استفاده از تریبون مجلس 
و شهرت به دست آمده، خواسته یا ناخواسته، نظرات شخصي 
خود را در رابطه با موضوعات مختلف اشاعه دهند، نظراتي که 

گاهي موجب التهاب در فضاي سیاسي کشور مي شود.کریمي 
قدوسي، روح ا... حســینیان، بهرام بیرانوند؛ ســه نماینده اي 
هستند که به دلیل اعتراض هاي عجیب و غریبشان نسبت به 
مذاکرات هسته اي و تیم مذاکره کننده، حتی دیگر برای مردم 
کوچه و بازار هم شناخته شده اند.روح ا... حسینیان، نماینده اي 
که صالحــی را تهدید کــرد و صالحی در روایــت این تهدید 
گفت:»برادر عزیزی در مجلس، اینجا آمــد و خیلی عجیب با 
قسم جالله می گوید سیمان روی تو می ریزیم و تو را می کشیم. 
آیا این نحوه صحبت برای کسانی است که می خواهند خدمت 
به نظام بکنند و بگویند ســیمان روی شما می ریزیم و در قلب 

راکتور اراک دفنتان می کنیم؟«
خشونت این کالم تا حدی بود که هر چند بعدها، هم تیمي هاي 
حسینیان تالش کردند، آن را به شوخي تعبیر کنند و از وخامت 
موضوع بکاهند، اما با تاکید چند باره حسینیان، هر راهي براي 
گنجاندن شــوخ طبعي در جمالت این نماینده دلواپس بسته 

شد.
بهرام بیراوند نیز نماینده دیگر مجلس قبل بود که تیم مذاکراه 
کننده هســته اي را مورد التفات خود قرار داد و پس از جریان 
 دیدار بــدون برنامه ریــزي ظریــف و اوبامــا در نطقي گفت:

» دقیقا زمانی که هزاران حاجی در منا به آغوش مرگ افتادند 
آقای ظریف هــم در آغوش اوباما و وزیر خارجــه آمریکا افتاد! 
آقای ظریف غلط زیادی کرده اگر به عنوان وزیر خارجه چنین 
کاری کرده و دلش خواســته با رییس جمهور آمریکا دســت 

بدهد. به اندازه یک جوجه خروس غیرت داشته باشید! « 
جنجال سازی به سبک حسن و سعید

حسن عباسي و ســعید قاســمي از جمله چهره هاي نظامي 
هستند که در زمین حاشیه سازي سیاسي، نقش آفریني هاي 
بسیاري داشته اند.حسن عباســي که اخیرا به دلیل اظهارات 
جنجالیش در رابطه با ارتش، حتي کارش به دادگاه و بازداشت 
کشیده شده، جمالت بســیاري را در دفتر سخنراني هایش به 
ثبت رسانده است. او روزي از فوتبال و سیاست سخن مي گوید 
و معتقد است که » برخالف تصور آنان که فکر می کنند فوتبال 
یک ورزش است، فوتبال ابزار سیاست اســت. در واقع، پشت 
فوتبال سپ بالتر نیســت بلکه دکتر هنری کیسینجر است.« 
و روزي دیگــر دلیل اصلي شکســت نیروهــاي آمریکایي در 
 صحراي طبس را فرســودگي هلی کوپترهــا مي داند و نه چیز 

دیگري.
ازسوی دیگر سردار قاســمي هم که به دلیل جبهه گیري هاي 
تند و تیزش نسبت به خانواده هاشــمي شهرت بسیاري یافته 
است. بعد از صدور حکم فائزه هاشــمي بود که سردار قاسمی 
در جمع دانشــجویان بسیجی دانشــگاه علوم پزشکی مشهد 
گفت:»اگر چنیــن حکمی را بــرای فائزه هاشــمی بریدند و 
 نصف روز این خانم در زندان بود من ریشــم را می تراشــم!«،

 اظهار نظري که  با واکنش آیت ا... صادق آملی الریجاني همراه 
شد:»شنیده ام یکی از دوستان بیان داشته است که اگر نیم روز 
فالنی را به زندان بیندازند، ریشش را خواهد تراشید. من به آن 
عزیز می گویم که مطمئن باشید چند وقت دیگر که محاسنتان 

بلند تر می شود، قطعا باید همه آنها را بتراشید.«

همیشه هستند چهره هایي که بدون توجه به حساب و کتاب هاي متکي بر عقالنیت براي پیشبرد اهداف 
نظام، حرکت در مسیر»حاشیه آفریني« را انتخاب مي کنند. روزي بر سر مسائل هسته ای، روزي دیگر به 
خاطر برگزاري کنسرت و ...افرادی که با گفتن چند جمله، هزینه آفریني ها و حاشیه های بسیاري را در 

سطح داخلي و خارجي رقم مي زنند. 

کمی آن سوتر از 
سیاست پارلمانی، باز 
هم افرادی بوده اند که 
شاید با هربار شنیدن 

اسمشان چشم و 
گوش مخاطب تیز 
شده است؛ گویی 

عادت کرده اند که 
مثال از سعید قاسمی، 
حمید روحانی، حسن 

عباسی حرف هایی 
پرحاشیه بشنوند

طنازی های مردان پرحاشیه دنیای سیاست؛

شوخی شوخی جدی می شود!

احمد توکلی، نماینده ســابق مجلــس در واکنش به اظهارات 
اکبر ترکان گفت: »ترجیح می دهم ســکوت کنم و وقت خود 
را به جای مشــاجره با ترکان صرف رســیدگی به امور مردم و 

صحبت با نمایندگان و کارشناسان کنم.«
گفتنی است که اکبر ترکان مشاور ارشد رییس جمهور و دبیر 
شــورای عالی مناطق آزاد، در برنامه متن و حاشیه شبکه سه 
سیما در پاســخ به انتقادات توکلی درمورد مناطق آزاد، وی را 

فردی شکســت خورده نامیده بود.ترکان با اشــاره به صحبت 
های احمد توکلی در خصوص شکســت مناطــق آزاد گفت: 
منطقه آزاد شکست خورده است یا آقای توکلی؟اشاره ترکان 
احتماال به رأی نیــاوردن توکلی در دهمیــن دوره انتخابات 
مجلس شواری اســالمی بود که از حوزه انتخابیه تهران نامزد 
شــده بود.دبیر شــورای عالی مناطق آزاد در ادامه گفت: باید 
بگویند در کدام یک از اهداف مشخص شده برای مناطق آزاد 
ما شکست خورده ایم ولی باید گفت که هنوز به مطلوب خود 

که رهبری تعیین کرده اند نرسیده ایم.
توکلی پیش تر گفته بــود: مناطق آزاد صد در صد شکســت 

خورده هستند .

یک نماینده نهمین دوره مجلس شــورای اســالمی به اتهام 
استفاده غیرمجاز از عناوین علمی در شــعبه ۱05۷ دادگاه 
کیفری استان تهران به ریاست قاضی حیدری محاکمه شد.  
شاکی پرونده با اعالم این خبر درباره شکایت خود گفت: این 
نماینده پیشین مجلس شورای اسالمی در حالی در مکاتبات 
و ســردر دفتر حوزه انتخابیه خود از عنوان علمی »دکتری« 
استفاده می کرد که مدرک کارشناسی ارشد دارد. وی اضافه 

کرد: پیش تر مطبوعات حوزه انتخابیه نسبت به این موضوع 
اعتراض و از نماینده شهر خود خواسته بودند ملتزم به قانون 
باشد و استفاده غیرمجاز از عناوین علمی نکند که با شکایت 
وی مواجه شــدند؛ اما دادگاه شهرستان بر اســاس اسناد و 

مدارک موجود، حکم به تبرئه داد.
شــاکی پرونده افــزود: این فرد مدعی شــده بــود مدرک 
»دکتری« از یکی از دانشگاه های ایروان دارد اما استعالم های 
 انجام شــده نشــان داد کــه این مــدرک صحت نــدارد. 
این نماینده ســابق مجلس برای ثبت نــام در دهمین دوره 
انتخابات مجلس شورای اسالمی نیز مدرک کارشناسی ارشد 

خود را ارائه کرده بود.

واکنش توکلی به اظهارات ترکان؛

 ترجیح می دهم سکوت کنم 
 جعل عنوان »دکترا«

 توسط نماینده مجلس نهم !
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بازار

يادداشت ويژه

شوک نجومی!

قیمت انواع
دستگاه تصفیه هوا

پیشنهاد سردبیر: 
ريشه قاچاق سازمان يافته کجاست؟

عضو شورای اسالمی شهر رشت گفت: شــهردار رشت در مدت 
دو هفته تعطیالت تابســتانی، ۹۴۰ میلیون تومــان به مدیران 
شــهرداری پاداش پرداخت کرد.به گــزارش افکارنیوز، محمود 
باقری خطیبانی در جلسه شورای اســالمی این شهر از پرداخت 
پاداش میلیونی شــهردار رشت به مدیران شــهرداری این شهر 
به شــدت انتقاد کرد.وی با بیان اینکه شــهردار طی دو هفته از 
تعطیالت تابســتانی به مدیران خود ۹۴۰ میلیون تومان پاداش 
داده اســت، افزود: شهردار رشت در شــرایطی اقدام به پرداخت 
پاداش های میلیونی به مدیران مختلف شهرداری کرده که هنوز 

حقوق رفتگران این نهاد پرداخت نشده است.
عضو شورای اسالمی شهر رشــت ادامه داد: شورای چهارم رشت 
شــورای »بتن و کف پوش« اســت و به هر خیابانی که می رویم 
شاهد کنده کاری ها بابت کف پوش و ســنگفرش هستیم! وی با 
بیان اینکه ما باید پاســخگوی اعتماد مردم باشیم گفت: شهردار 
رشت ســند پرداخت پاداش به پرســنل و مدیران شهرداری را 
کامال مخفیانه نگه داشته اســت.وی، حضور در شورای رشت را 
 بدتریــن دوران زندگی و فعالیــت خود دانســت و تصریح کرد: 
به  زودی برخی موارد را اطالع رسانی می کنم. عضو دیگر شورای 
اسالمی شهر رشت نیز در جلسه مذکور با اشــاره به جمع آوری 
گیاه سنبل آبی از ســطح تاالب عینک این شهر، اظهار کرد: از دو 
سازمان مردم نهاد که در این زمینه همکاری چشمگیری داشتند 
قدردانی می شود. فاطمه شیرزاد با بیان اینکه اخیرا تعدادی برنامه 
فرهنگی در رشت انجام شده است که اعضای شورا از برگزاری آن 
بی اطالع هستند، گفت: از رییس شورا می خواهیم به موضوعات 
مذکور توجه بیشــتری داشته باشــد. محمد رفیعی نوده رییس 
فعلی شورای شهر رشــت از برگزاری انتخابات هیئت رییسه این 

شورا در هفته آینده خبر داد.

SHARP KC-850E / R شارپ

2،25
0،00

0

تومان

SHARP Plasma Cluster KC-A50 شارپ

2،05
0،00

0

تومان

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
گفت: فروش و تحویل سوخت به ناوگان هوایی داخلی 
کشــور از روز گذشــته به صورت نقدی و کارت بانکی 

انجام می شود.
ســیدناصر ســجادی با اعــالم ایــن خبــر، افزود: 
 همه زیرســاخت ها، امکانــات و تجهیــزات الزم در 
فرودگاه های سراسر کشــور به منظور پرداخت نقدی 
ســوخت از طریق بانک فرودگاه مربوطه و اســتفاده 
 از کارت هــای بانکــی معتبــر فراهم شــده و آماده 

بهره برداری است.
سجادی از مدیران شرکت های هواپیمایی خواست با 
تهیه و تامین کارت های معتبر بانک هایی مانند ملت 
که به طــور اختصاصی برای همیــن منظور طراحی و 
آماده شــده است، نســبت به تحویل ســوخت اقدام 
کنند. وی گفت: از شــهریور امســال فروش و تامین 
ســوخت شــرکت های هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران، آســمان، ماهان، کیــش ایر، تابان، کاســپین، 
زاگرس، آتا، قشــم ایر، معراج، نفت و اتــرک فقط به 
 صورت نقــدی و اســتفاده از کارت اعتبــاری بانکی

امکان پذیر است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفــت: برای رونق فرش 
دستباف طبق تفاهم نامه ای که با صندوق مهر به امضا 
رســیده خریداران می توانند از تسهیالت 1۰ میلیون 

تومانی برای خرید فرش استفاده کنند.
احمدرضــا نعمت زاده وزیر صنعــت، گفت: علی رغم 
اینکه کشورهای مختلف ســعی کرده اند تا با تقلید 
از فــرش ایرانی فرش هایی مشــابه آن تولید کنند، 
امــا همچنان فرش های ایرانی بــرای اهل فن کامال 
شناخته شده است و این فرش ها با چند برابر قیمت 
در جهان نســبت به ســایر فرش های مشابه عرضه 
می شود. وی با اشــاره به برگزاری ساالنه نمایشگاه 
فرش دســتباف ایرانی اظهار داشــت: پس از برجام 
یکســری از محدودیت هــا برای تجــارت این کاال 
برطرف شــد به طوری که تحریم فرش  به آمریکای 
شمالی رفع و برای اولین بار صادرات فرش به آمریکا 

پس از تحریم  آغاز شد.
وزیر صنعــت ، معدن و تجارت بیان داشــت: صادرات 
فرش دســتباف در ۴ ماهه ابتدای امســال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد رشد داشته و حدود 

83 میلیون دالر بوده است.

مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران:

فروش سوخت به ايرالين ها 
نقدی وکارت بانکی شد

وزير صنعت، معدن و تجارت:

وام 10 میلیونی برای 
خريد فرش

صنعتتعاونخبر
معاون تعاون وزير کار:

موافقت بانک مرکزی با 
تاسیس يک بانک جديد

توزيع بنزين روسیه و ترکمنستان در بنادر ايران؛

آغاز چراغ خاموش واردات 
بنزين توسط بخش خصوصی

معاون تعاون وزیر کار با اشاره به ایجاد بانک تعاونی گفت: 
مذاکرات و توافقات اولیه با بانک مرکزی برای ایجاد بانک 

تعاون انجام شده است. 
ســیدحمید کالنتری معاون تعاون وزیــر کار درباره راه 
اندازی بانک جدید تعــاون گفت: تعاونی هــا  در زمینه 
بانکــداری مانند بســیاری از کشــورها ماننــد مالزی، 
هند و اروپــا از طریــق ایجــاد صندوق هــا و بانک های 
تعاونــی  فعالیت دارنــد. ایران هــم مانند کشــورهای 
دیگراســت. بســیاری از بانک هایی که در حــال حاضر 
 در قالــب بانــک فعالیت می کننــد در گذشــته تعاونی 
بوده اند. وی با اشــاره به اینکه در ایران هنوز بانک تعاونی 
که با سرمایه افراد باشــد نداریم اظهار داشت: در گذشته 
بخشــی از تعاونی های اعتباری که در بازار پولی کشــور 
فعالیت داشــتند، به دلیل مشــکالت در موسسات مالی 
 و اعتبــاری ادغام شــدند و یا در قالب بانــک های جدید

 غیر تعاونی در حال فعالیت هستند.کالنتری با بیان اینکه 
مذاکرات و توافقات اولیه با بانک مرکزی برای ایجاد بانک 
تعاون انجام شــده اســت افزود: ایجاد حداقل سه بانک 

تعاون در دستور کار است. 

واردات بنزین روســیه و ترکمنستان به بنادر شمالی 
ایران در حالی توســط بخش خصوصی آغاز شده که 
وزارت نفت از آغاز شــمارش معکوس برای رفع نیاز 

کشور به واردات بنزین خبر می دهد.
برای نخســتین بار، مجــوز واردات بنزین توســط 
بخش خصوصــی در قانــون بودجه ســال ۹۴ داده 
شــد. در متن این قانون آمده اســت کــه؛ »واردات 
و فــروش فرآورده های نفتــی با رعایــت کیفیت و 
استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود 
 قوانین و مقــررات مربوط، توســط بخش خصوصی

مجاز است. 
در هر صــورت مســؤولیت تأمین و تنظیم بــازار با 
درنظرگرفتن تولیــدات داخلی و زیرســاخت های 

موجود، با وزارت نفت است. 
عرضه بنزین و نفــت گاز وارداتی در داخل کشــور، 

بدون یارانه و با احتساب سود متعارف می باشد.«
 بر این اســاس، مســئوالن وزارت نفت از بالاشکال 
بودن ورود بخش خصوصی به واردات بنزین در سال 

۹۴ خبر دادند . 

بخش خصوصی

قاچاق ســازمان یافته از نمونه پدیده های شوم اقتصادی 
به شــمار می رود که به مثابه زالویی بر بدنه اقتصاد ایران 
مســبب مشــکالت و عوارض ناخوشــایندی برای کشور 
خواهد بود.در طول سالیان گذشته،اقدامات و طرح هایی 
برای مقابله با این ناهنجاری اقتصادی،اجرایی و عملیاتی 
شده اما با این وجود، سرعت رشــد پدیده قاچاق بر میزان 
اقدامات بازدارنده که با هدف مقابله با این نارسایی مد نظر 

قرار گرفته فزونی دارد.
علیرضا گلســتانی،معاون ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
 کاال و ارز در گفــت وگویــی با رســانه ها و در تشــریح 
پرونده های ســنگین قاچاق در کشور عنوان کرد: در سال 
۹۴ ،21 پرونده در وزارت اطالعات تشکیل شده که ارزش 
میزان کشفیات آن به رقمی بالغ بر 2 هزار و 8۰۰ میلیارد 

تومان می رسید.
 وی در خصــوص ورود کاالهــای قاچــاق بــه کشــور 
عنوان کرد:در مجموع 152 گمرک در کشور ایران وجود 
دارد اما 6۰ درصد از کل کاالهــای وارداتی از 28 گمرک 

وارد کشور می شوند.
گلســتانی گفــت:در مجمــوع 28 گمرک مذکــور تنها 
13 دســتگاه ایکس ری فعالیت می کند کــه این کمبود 
 و کاســتی امکان کنتــرل در همــه مناطق کشــور را با 

دشواری هایی همراه می سازد.
بر اســاس اظهارات این مقــام مســئول،ضرورت تجهیز 
تمامی گمرکات کشور به چنین دســتگاه هایی احساس 
می شــود و البته در این خصوص چندین شــرکت اعالم 
آمادگــی کرده اند تا نســبت بــه تامین تجهیــزات الزم 

اقدامات مقتضی را عملیاتی کنند.
سهم مرزهای آبی در ورود کاالهای قاچاق

اراضی و محدوده مرزی کشــور از دو بخش آبی و خشکی 
تشکیل شــده که البته بخش انبوهی از کاالهای قاچاق از 

منافذ مرزهای آبی وارد کشور می شود.
در کنار مرزهــای آبی،مناطق آزاد نیــز از عرصه هایی به 
شــمار می روند که بر بار ورود کاالهای قاچاق افزوده اند. 
اساسا حیات منطقه آزاد به ورود و خروج کاال گره خورده 
و بر این مبنا هر آنچه کاالی بیشــتری از این مناطق وارد 
شود،طبیعتا رونق بیشــتری در این مراکز جاری و ساری 

خواهدشد.
 معاون ســتاد مرکزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در 
گفت وگویی با اصحاب رســانه کــه در روزنامه جام جم 
منتشر شده اســت، می گوید:معافیت هایی که به منظور 
 ورود کاال بــرای برخی افراد ملــوان یا مســافران اعمال

 می شــود از دیگــر مواردی اســت که بر حجــم واردات 
 کاالهــای قاچــاق مــی افزاید.بــر اســاس ضوابــط 
تعریف شــده،هر کدام از این افراد قادر هســتند به میزان 
8۰ دالر کاال وارد کشــور کنند،عدد و رقمــی که اغلب و 
اکثریت قریب به اتفاق مســافران به آن اکتفا نمی کنند و 
بعضا بیش از این میزان به وارد کردن کاالهای خارجی به 

کشور مبادرت می ورزند.
آنچنان که این مقام مســئول در ســتاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال عنوان کرده اســت،6۰ درصــد کاالها از بندر 
شهید رجایی وارد کشور می شود و روزانه 3 هزار کانتینر 
برای واردات کاال به کشــور آماده می شــوند کــه از این 
 میزان تنها 1۰ درصد تحت رصد و کنترل دســتگاه های 

ایکس ری قرار می گیرند.
 برخی از مسئوالن تمايلی به اجرا شدن قانون 

مبارزه با قاچاق ندارند!
این جمله را ابراهیم نکو،کارشــناس اقتصادی و نماینده 

سابق مجلس شورای اسالمی عنوان می کند.
 وی با اشــاره به فاجعــه بار بــودن قاچاق برای کشــور  

می گوید: برای مــا که بنا داریــم به الگویــی در منطقه 
خاورمیانه تبدیل شــویم،قاچاق کاال از معضالتی است که 

حصول و تحقق این هدف را دشوار می سازد.
این کارشــناس مســائل اقتصادی بــا بیان کــم کاری 
وزارت راه و شهرســازی و گمــرکات کشــور بــه عنوان 
متولــی اصلی مبــارزه بــا قاچــاق گفت:ایــن وضعیت 
 دیگر بخــش های اقتصادی کشــور را نیز تحت الشــعاع

قرار داده است.
نکو می افزاید:برخی گمان می کنند قاچاق کاال از اموری 
است که به صورت پنهانی و در خفا اجرایی می شود، اما به 
واقع این پدیده نامیمون از مجاری و مبادی رسمی کشور 
تحقق می یابد که این موضوع دولت،حوزه تولید وکشور را 

متضرر می کند.
وی می گوید:محصوالتی که اکنون وارد کشــور می شود 
به صورت سازمان یافته بوده و بعید نیست که برخی افراد 

مسئول در این زمینه دخیل باشند.
ســردار مهــدی ابویی،معاون ســابق ســتاد مبــارزه  با 
قاچاق کاال و ارز نیز معتقد اســت ســهم مبادی رســمی 
 در واردات کاالی قاچــاق بســیار بیشــتر از مجــاری

غیر رسمی است.
این مقام مســئول با اشــاره به ورود 7۰ درصد از کاالهای 
قاچــاق از طریــق مبادی رســمی بــه کشــور معتقد 
اســت:کاالهای قاچاق به صورت ســازمان یافته وارد این 
مرز و بوم می شــود و مرزنشــینان، تنها کارگــران افراد 
 ذی نفوذ محســوب می شــوند که در بدنه دســتگاه ها

فعالیت می کنند.
 بازارچــه هــای مــرزی از نمونــه تدابیری محســوب

 می شــود که در واقع با هدف بهبــود وضعیت اقتصادی 
و معیشــتی مرزنشــینان در دســتور کار قرار گرفت اما 
 بعد از مدتی ایــن اقدام خود بــه دروازه ای بــرای ورود

کاالی قاچاق تبدیل شد. سردار مهدی ابویی با ذکر عبارت 
فوق عنوان کرد:تعداد گمرکات در کشــور زیاد اســت اما 
کنترل و نظــارت الزم در این مبادی آنچنــان که انتظار 
می رود لحاظ نمی شــود و باید نســبت به اصالح این امر 

تمهیدات مقتضی پیش بینی و اجرایی شود.

قاچاق و آثاری فراتر از تخريب اقتصاد؛

ریشه قاچاق سازمان یافته 
کجاست؟

 کاالهای قاچاق 
به صورت سازمان 
يافته وارد اين مرز 

و بوم می شود و 
مرزنشینان تنها 

 کارگران افراد
 ذی نفوذ محسوب 

می شوند که در 
 بدنه دستگاه ها

فعالیت می کنند

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه باید با شــیوه های جدید ورود کاالی قاچاق 
مبارزه شــود، گفت: برای جلوگیری از قاچــاق کاال باید 
مبادی ورود و خروج کاال به طور مشــخص کنترل شود، 
به دلیــل اینکه بخشــی از قاچاق کاال از مبادی رســمی 

البته به صــورت غیرقانونی انجام می شــود. حمیدرضا 
فوالدگــر در خصوص قاچــاق کاال، اظهار داشــت: باید 
توجه داشــت منظور اصلی از مبارزه با قاچاق کاال، بحث 
 کوله برها نیســت.نماینده مــردم اصفهــان در مجلس 
ادامه داد:حتی بــرای شــفافیت مبارزه بــا قاچاق کاال 
دولت می تواند مصوبات قانونی اتخاذ کنــد تا کوله برها 
 درمرزها به صــورت قانونی فعالیــت اقتصادی محدودی

 انجام دهند.این نماینده مــردم درمجلس دهم، با تاکید 
بر لزوم حل مشکالت اشتغال مرزنشــینان، افزود: عمده 
قاچاق کاال بــه صورت ســازمان یافته انجام می شــود.  

فوالدگر ادامه داد: بــرای جلوگیری از قاچــاق کاال باید 
مبادی ورود و خروج کاال به طور مشــخص کنترل شوند، 
به دلیل اینکه بخشی از قاچاق کاال از مبادی رسمی البته 
به صورت غیرقانونی انجام می شــود.وی ادامه داد: باید با 
شــیوه های جدید ورود کاالی قاچاق مبارزه کرد و دراین 
زمینه قانون مبارزه با کاالی قاچاق به تصویب رسیده که 
باید به طور دقیق اجرایی شــود.فوالدگر افزود: آمار باالی 
کاالی قاچاق درکشــور قابل تامل است؛ بنابراین عالوه بر 
اینکه باید برخورد بازدارنده و انتظامی داشت باید برخورد 

ایجابی مانند فراهم آوردن زمینه اشتغال نیز انجام داد.

فوالدگر مطرح کرد:

ضرورت مبارزه با شیوه های 
جديد قاچاق

مدیرکل راه آهن اصفهان با تاکید بــر اینکه مهم ترین نیاز 
بندرخشک، توسعه خطوط ریلی است، گفت راه اندازی بندر 
خشک با اســتفاده از خطوط ریلی می تواند ترانزیت کاال از 
بنادر ایران به کشورهای آسیای میانه را تسهیل کند. حسن 
ماسوری با بیان این مطلب، اظهار داشت: مفهوم بنادر خشک با 
انتقال جریان عبور کاالهای تجاری از سطح جاده ها به خطوط 
آهن عالوه بر فواید کلی برای محیط زیست و کیفیت زندگی، 

این امکان را برای بنادر دریایــی فراهم می آورد تا در مناطق 
پشت ساحلی، بازارهای هدف را شناخته و عملیات تخلیه و 

بارگیری خود را توسعه دهند.
وی با تاکید بر اینکه در بنادر خشــک بدون اینکه نیازی به 
 توسعه بنادر باشــد میزان کاالهای ورودی به بندر افزایش 
می یابد، بیان داشــت: طی این عملیات، خدمات بهتری به 
کشتی های باربری و متصدیان حمل و نقل ارائه و شهرهای 
بندری و همچنین مدیریت بنــادر از کاهش تراکم جاده ها 
برخوردار می شوند.ماســوری افزود:بدین ترتیب اســتان 
اصفهان به عنوان کریدور حمل و نقل مرکزی کشور شناخته 
می شود و عبور شاهراه های اصلی و همچنین خطوط ریلی 

نقش این استان را در حمل و نقل دو چندان می کند.

استاندار اصفهان گفت: با توجه به اینکه منابع به اندازه کافی 
نبوده بخش عمده وجوه کشاورزان مناطق غیر گرمسیری از 
جمله اصفهان پرداخت نشده است و در این راستا مکاتباتی با 
معاون اول رییس جمهور صورت گرفته تا هرچه سریع تر منابع 
آنها تامین و دسترنج کشاورزان پرداخت شود.رسول زرگرپور 
در جلسه کمیسیون تنظیم بازار استان، اظهارداشت: امسال 
تاکنون در اســتان اصفهان 67 هزار تن جو از طریق بورس از 

کشاورزان خریداری شده که بالغ بر 55هزار تن از آنها فروش 
رفته و بجز مابه التفاوتی کــه دولت باید پرداخت نماید، بقیه 
مبالغ آن در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.استانداراصفهان 
 با بیان اینکه 2۴1 هزار تن گندم نیز از کشــاورزان خریداری 
شده است، گفت: متاســفانه به دلیل کمبود منابع، قسمت 
اعظم پول آنها به کشاورزان پرداخت نشده است و در این راستا 
مکاتباتی با معاون اول رییس جمهور صورت گرفته تا هرچه 
سریع تر منابع آنها تامین و پول کشــاورزان پرداخت گردد.

زرگرپور تصریح کرد: در خرید تضمینی گندم، فروشندگان با 
ثبت نام اینترنتی وارد یک سیستم سراسری می شوند و سپس 
کشاورزانی که زودتر گندم مازاد بر مصرف خود را تحویل دولت 

دهند از منابع موجود پول آنها پرداخت می شود . 

مديرکل راه آهن اصفهان تاکید کرد:

رشد ترانزيت کاال از بنادر با 
راه اندازی بندر خشک

استاندار اصفهان مطرح کرد:

پول خريد تضمینی کشاورزان 
اصفهانی هنوز پرداخت نشده است
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يادداشت

يادداشت

ويژه

پرسه در شهر

 رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرســتان اصفهان گفت:باتوجه 
به بررسی  کارشناسان محیط زیســت اصفهان مبنی بردفع غیراصولی 
پســماندهای دامپزشکی، ساماندهی این امر دردســتور کارقرارگرفته 
اســت. مهران شــنتیایی با اشــاره به برنامه ریزی برای ســاماندهی 
پسماندهای دامپزشکی در شهرســتان اصفهان اظهار داشت: تاکنون 
بازرسی و پایش این نوع پســماندها توسط کارشناســان اداره محیط 
زیست شهرستان اصفهان انجام شده و نتایج این بررسی ها در دبیرخانه 
کارگروه مدیریت پســماند شهرســتان اصفهان و در جلســه کارگروه 

مدیریت پسماند این شهرستان مطرح و تصویب شده است.
وی با اشــاره به آمار باالی تعداد گاوداری ها و دامداری ها در شهرستان 
 اصفهان ابراز داشت: بســیاری از این مراکز در گذشــته نسبت به دفع 
غیر اصولی پسماندهای دامپزشــکی اقدام کرده و الشه های دام خود را 

نیز به صورت نامطلوبی دفن می کردند.
رییس اداره محیط زیســت شهرســتان اصفهان در ادامه با بیان اینکه 
راهکارها و پیشــنهادات اصولی برای بی خطر ســازی پســماندهای 
دامپزشــکی دامداری های بــزرگ و مدیریت مناســب آنها توســط 
 اداره دامپزشــکی شهرســتان اصفهان ارائه شده اســت، تصریح کرد:

 از این رو مقرر شده اســت که آنالیز فیزیکی و همه عملیات جمع آوری 
و معدوم سازی پســماندهای دارویی و دام های حذفی، مستندسازی و 

برای دفع اصولی آن اقدامات الزم صورت پذیرد.

به گزارش پایگاه اطالع رساني محیط زیســت اصفهان»پاما«، جمعي 
از هنرمندان وابســته به حوزه هنري اصفهان در آستانه هفته دولت به 

پویش نجات محیط زیست پیوستند.
 این هنرمندان در رشــته هاي عکاســي، مســتند ســازي، گرافیك،

 داستان نویسي، شعر، نقاشــي، کاریکاتور فعالیت مي کنند که متعهد 
شــدند با همه تــوان فرهنگي وهنري خــود براي ادامه حیات ســالم 
زیســتمندان زمین بکوشــند و به این پیمان پایدار بمانند. پیوســتن 
هنرمندان حوزه هنري اصفهان به این پویش طي شــرکت در گلگشت 
زیســت محیطي هنرمندان در پــارك ملي و پناهــگاه حیات وحش 
قمیشــلو اصفهان انجام گرفت. هنرمندان در این گلگشــت با وظایف 
فرابخشــي و رسالت هاي فرانســلي ســازمان حفاظت محیط زیست 
آشنا شــدند واز تنوع زیستي اســتان و اهمیت حفاظت از آن و مناطق 
تحت مدیریت این سازمان در استان آشنا شــدند. پویش هاي زیست 
 محیطي اســتان و کشــور شــامل نذر محیط زیســت، پویش نجات 
محیط زیســت، پویش ســه شــنبه هاي بدون خودرو و شــهر بدون 

پالستیك به هنرمندان شرکت کننده در این گلگشت معرفي شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان گفت: امکان 
آزادســازی برخی ازپرندگانی که به شکل غیرمجاز شــکار یا قاچاق  
شــده اند در طبیعت وجود ندارد و به مکان هایی ماننــد باغ پرندگان 

منتقل می شوند.
مرتضی جمشــیدیان، در ارتباط بــا عدم آزادســازی برخی پرندگان 
 قاچاق کشــف شــده در اصفهان و نگهداری آنها در باغ اظهار داشت: 
به طور معمول در طول هفته انواع حیوانات شــکار شــده به شــکل 
غیرمجاز کشف می شود که این حیوانات در طبیعت محل زندگی خود 

آزاد می شوند؛ مگر اینکه دارای شرایط خاصی باشند.
وی با بیان اینکه برخی از این حیوانات دیگر قادر به زندگی در طبیعت 
نیســتند، افزود: در واقع برخی از این پرندگان شکاری به شکل جوجه 
کشف می شــوند و از بدو تولد غذا به شکل دســتی به آنها داده شده و 

بر این اساس قادر به ورود به طبیعت و شکار در محیط آزاد نیستند.
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اســتان اصفهان با اشاره به اینکه 
برخی از این پرندگان به دلیل شــکار غیرمجاز آسیب دیده اند و امکان 
 رهاســازی آنها وجود ندارد، تاکید کــرد: برخی از ایــن پرندگان نیز

 دست آموز هستند و یا قادر به زندگی در زیستگاه کشف شده نیستند 
و بر این اساس امکان آزادسازی آنها در طبیعت وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ممکن اســت حیوانی از جایی دیگر وارد کشور شده 
باشد یا از نقطه گرمســیر به سردسیر قاچاق شده باشــد، ادامه داد: با 
توجه به امــکان از میان رفتن این حیوانات یا پرنــدگان در طبیعت به 
طور معمول این حیوانات بایــد در مکان های خاص مانند باغ وحش یا 
باغ پرندگان نگهداری شــوند؛ همان گونه که برخی پرندگان شکاری 
باغ پرندگان اصفهان از این نوع هســتند. جمشیدیان ابراز داشت: این 
موضوع جفا در حق پرندگانی اســت که گستره آســمان ،پهنه پرواز 
آنهاست؛ اما شکارچیان با آسیب رساندن به این پرندگان یا قاچاق آنها 

امکان یك زندگی آزادانه را از آفریده های خداوند می گیرند.

مرگ مشکوک هزاران ماهی
 در رود معروف آمريکا

ريیس اداره حفاظت محیط زيست اصفهان:

 پسماندهای دامپزشکی 
ساماندهی می شوند

پیوستن جمعي ازهنرمندان اصفهان 
به پويش نجات محیط زيست

فرمانده يگان حفاظت محیط زيست استان اصفهان:

امکان آزادسازی برخی از پرندگان 
قاچاق در طبیعت وجود ندارد

پیشنهاد  سردبیر:
امکان آزادسازی برخی از پرندگان قاچاق در طبیعت وجود ندارد

قاب روز

دانستنی

محمد درویش، با اشــاره به اینکه پویش »سه شــنبه های 
بــدون خــودرو« در آذرماه ســال 94 از ســوی فعاالن 
محیط زیست استان اراك مطرح شــد، گفت: از آنجا که 
آرمان های این ایده در راســتای وظایف سازمان حفاظت 

محیط زیســت بود مورد حمایت قرار گرفــت و در همین 
راستا نیز ســازمان تالش می کند تا این ایده در اختیار مردم 

بیشتری در سراسر کشور قرار گیرد.
وی اظهار کرد: پیام ایده »سه شنبه های بدون خودرو« این است 
که برای اینکه  سزاوار زندگی در سرزمینی برخوردار از مواهب 
متنوع گیاهی و جانوری باشــیم، باید تغییرات را از خودمان 
شروع کنیم و نباید انتظار داشته باشیم که دیگران سرزمینی 

را تدارك ببینند که در شــأن ما باشد. باید نشــان دهیم که 
می توانیم دولت ســاز و تغییردهنده در رفتار سایر شهروندان، 

حاکمان و مدیران باشــیم برای این کار هم باید از خودمان شروع 
کنیم.

مدیرکل دفتر مشــارکت های مردمی ســازمان حفاظت محیط 
زیســت با بیان اینکه تولید این ایده در کشــوری که سرمایه های 

اجتماعی آن رو به رشــد است، اهمیت بســیار دارد، 
گفت: اگر بتوانیم به مردم این پیام را بدهیم 

که آنها موثر هستند، رفتارها و تالش های 
آنها دیده می شــود و می توانند یك بحران 

اجتماعی مثل آلودگی هوا و ترافیك را حل 
کنند در حقیقت به آنها ایــن پیام را هم می دهیم 

که آنها می توانند در بقیه حوزه ها هم به میدان بیایند تا مشارکت ها 
افزایش و شــاخص های حیات اجتماعی و منزلت اجتماعی ارتقا و 
راندمان کاری رشــد یابد و درنهایت افسردگی کم شود و احساس 

مفید بودن بیشتر شود.  
درویش با تاکیــد براینکه »پویش سه شــنبه های بدون خودرو« 
یك پویش محیط زیستی صرف نیست بلکه یك پویش اجتماعی 
است که به بهبود شاخص های توسعه سرمایه های اجتماعی کمك 
می کند، افزود: بدین ترتیب می توانیم شاهد یك روند رو به اقتدار 
در جامعه ایرانی باشــیم، در این صورت اعتماد بــه نفس، اعتماد 
به همنوع و صداقــت در جامعه ما افزایش می یابــد و این جامعه 

می تواند در بهبود منطقه ای که زندگی می کند موثر باشد. 
اصفهــان در حمايت از پويش سه شــنبه های بدون 

خودرو سرآمد همه استان هاست
این کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه تاکنون 
در همه اســتان ها یك یا دو شــهر به پویش »سه شنبه های بدون 

خودرو« پیوســته اند و عمده فعاالن حوزه محیط زیســت از این 
پویش اعالم حمایت کرده اند، گفت: اما در این میان حمایت برخی 
از شهرها بسیار عملی تر و موثرتر بوده است. اصفهان در حمایت از 
این پویش سرآمد همه استان هاست و بهترین عملکرد را در پویش 
سه شــنبه های بدون خودرو داشته اســت و حتی تمام کارکنان 
شهرداری و اعضای شورای شهر، سه شنبه ها از دوچرخه استفاده 
می کنند و شــهردار این اســتان در ســایر روزها نیز از دوچرخه 

استفاده می کند.
درویش با اشاره به اینکه اصفهانی ها توانستند اصلی ترین خیابان 
این شهر یعنی چهارباغ را در روزهای سه شنبه  به پیاده راه تبدیل 
کنند، افزود: مســئوالن اصفهان ســعی در وضع قوانین تشویقی 
دارند تا شهروندان بیشتری به این پویش بپیوندند. بعد از اصفهان 
شــهر یزد قرار دارد که از فرماندار تا شــهردار این شهر از پویش 
سه شــنبه های بدون خودرو حمایت کرده اند. البته مشــکلی که 

در شــهر یزد داریم این اســت که به خاطر برخی باورهای سنتی 
دوچرخه سواری خانم ها با ممانعت روبه رو شده است که امیدواریم 
این مشکل به ســرعت حل شــود. وی همچنین با تاکید بر اینکه 
شهر مریوان، در حمایت از این پویش باالتر از حد انتظار و در قالب 
گروه های مختلف عمل کرده اســت، گفت: شهروندان مشهد نیز 
حمایت خوبی از این پویش می کنند، شــهر نیشابور هم عملکرد 
خوبی داشته و فرماندار و مقامات این شهر با استفاده از دوچرخه 
تردد می کنند و قرار است از مهرماه دوچرخه های برقی نیز در 
این شهر راه اندازی و رونمایی شــود. در تهران نیز توانستیم 
منطقــه 8 را مجهز به سیســتم ایمن دوچرخه ســواری 
کنیم و در برخی خیابان ها مثل 17 شهریور و 15 خرداد 
در روزهای سه شــنبه هر نوع تردد موتــوری را حذف و 
این مســیرها را تبدیل به پیاده راه کردیــم. مدیرکل دفتر 
مشارکت های مردمی ســازمان حفاظت محیط زیست با 
اشاره به اینکه درمهاباد، همدان، رضوانشهر، شیراز و حتی 
در هرمزگان که با گرمای بســیار باالیی درگیر هستند، 
حمایــت از »پویش سه شــنبه های بــدون خودرو« 
چشمگیر بوده اســت، اظهار کرد: بهترین عملکرد در 
بین ادارات کل محیط زیســت استان ها، برای استان 
هرمزگان است که 60 درصد پرسنل آن از خودروهای 

غیرشخصی استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه طی رایزنی با بانك مرکزی 
تاکنون 10 موسســه مالی اعتباری روی 
قبض هــای پرداخــت در ای تی ام هــا از 
عبارت سه شنبه های بدون خودرو استفاده 
می کنند، افزود: شــرکت آب منطقــه ای تهران 
بزرگ نیز از سه شنبه های بدون خورو در قبض های خود استفاده 
می کند؛ همچنین در حال رایزنی هســتیم که شرکت آب و گاز، 
ســازمان مترو و زیباسازی شــهر تهران هم به این پویش بپیوندد 
و پالکاردهایی برای تبلیغ و حمایت از این پویش منتشــر شــود. 
درویش با اشاره به اینکه تالش داریم وزارت آموزش و پرورش نیز 
از پویش سه شنبه های بدون خودرو حمایت کند، گفت: اگر بچه ها 
با پویش سه شــنبه های بدون خودرو آشنا شوند تالش می کنند تا 
والدین خود را مجاب کنند به این پویش بپیوندند؛ البته این رایزنی 
با آموزش و پرورش به صورت دولتی انجام نمی شود، بلکه از طریق 
روابط با برخی مدیران آموزش و پرورش سعی داریم این پویش را 
وارد این بخش کشور کنیم چون عالقه مندیم این پویش همچنان 
جنبه مردمی بودن خود را حفظ کند و سکاندار آن ایده پرداز اصلی 
و دوستان NGO ها باشند. ســازمان حفاظت محیط زیست سعی 
دارد کار تسهیل گری را انجام دهد تا »سه شنبه های بدون خودرو« 

بهتر و به سرعت گسترش یابد.

مديرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زيست مطرح کرد؛

اصفهان، سرآمد »سه شنبه های بدون خودرو«

فك خزری، یکی از پســتانداران کمیاب آبزی دنیاست که فقط 
 در دریای خــزر و رودخانه های منتهی بــه آن زندگی می کند. 
این گونه تنها پســتاندار دریای خزر محسوب می شود و به دلیل 
صید بی رویه و به هم خوردن شــرایط زیســتی و کاهش شدید 

جمعیت، نیازمند حمایت بین المللی است.
فك خزری به طــور میانگین 1/5متر طــول و 68 کیلوگرم وزن 

دارد و یکی از کوچك ترین انواع فك به شمار می رود.

ساحل نشینان شمال به آن سگ آبی می گویند. فك ها در میان 
هزار نوع جاندار خزر تنها پستاندار این دریا محسوب می شوند. 
فك ها جانورانــی با ارزش اند که حتی با مدفــوع خود یك منبع 
غذایی در دریای خزر به وجود می آورند و نابودی آنها اکوسیستم 
خزر را به خطر می اندازد. فك ها در تابســتان، بهار وپاییز بیشتر 
در آب های ایران زندگی می کنند و برای زایمان به مناطق یخی 

در شمال دریای خزر مهاجرت می کنند.
بدن این پستاندار برای زندگی در آب تغییراتی کرده  است. میان 
انگشتان دســت و پای آن پرده ای وجود دارد که باعث می شود 
دست ها و پاها شبیه باله ای برای شنا شوند. پاها در انتهای بدن 
و در امتداد دم قرار گرفته انــد. به همین دلیل فك ها نمی توانند 

به راحتی روی زمین راه بروند.
فك های دریای خزر مهاجرت ســاالنه منظمی دارنــد. آنها به 
دمای آب بســیار وابســته اند. وقتی دمای آب افزایش می یابد، 
به بخش هایی که آب عمیق تر و قاعدتا ســردتر است، مهاجرت 

می کنند.

گنجشــك به پرندگان خانواده گنجشــکیان گفته می شود که 
خود در راســته گنجشك ســانان می گنجند. گنجشك خانگی 
معروف ترین گونه گنجشــك است که در تعداد بســیار زیاد در 
تمامی قاره های جهان و بیشتر در مناطق شهری زندگی می کند. 
گنجشــك ها را نزدیك ترین حیوان وحشــی به انسان توصیف 
می کنند. گنجشــك پرنده ای اســت کوچك با منقــار کلفت و 
مخروطی و پاهای نســبتا کوتاه که اغلب پر و بال رنگارنگ ندارد. 

گنجشکان بیشتر به صورت اجتماعی به ســر می برند و به طور 
گروهی زاد و ولد می کننــد. پروازی نیرومند دارند. در بیشــتر 
گونه ها دودیسی جنســیتی )تفاوت نر و ماده( مشاهده می شود. 
در سوراخ های درختان، شــکاف دیوار و صخره ها النه می سازند. 

بیشتر از دانه ها و مواد گیاهی و گاه جانوری تغذیه می کنند.
گنجشك معمولی به طول 14 تا 15 سانتی متر است. گنجشك 
نر دارای تارك خاکســتری پررنگ، پس گــردن بلوطی، گلوی 
سیاه، گونه ها و سطح شکمی سفید مایل به خاکستری است. در 
پرواز،خط بالی کوتاه و نسبتا واضح و دمگاه خاکستری دارد. پرنده 
ماده و نابالغ فاقد ســیاهی گلو، در سطح پشتی قهوه ای تیره و در 
سطح شکمی سفید چرك است.موسم تخم گذاری و جفت گیری 
گنجشــك ها معموال از نیمه فصل بهار آغاز می شــود و تا اواخر 
 پاییز ادامــه دارد. ماده از 4 تا 6 تخم ســفید رنگ با نشــانه های

 ســرخ و قهوه ای می گذارد. گنجشــك هایی کــه در ناحیه های 
معتدل به سر می برند، گاه با فرارسیدن پاییز و زمستان به سوی 

ناحیه های گرمسیر مهاجرت می کنند.

گنجشکفک خزری

آتش سوزي در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز با همکاري 
 مــردم، نیروهــاي حفاظت محیــط زیســت،منابع طبیعي،

آتش نشاني و هالل احمراین شهرستان مهار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســاني محیط زیست اصفهان»پاما«، 
سرپرســت اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان نطنز 
 گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیســت نطنزبا توجه به 
گزارش هــاي واصله مردمي در زمینه آتش ســوزي در مراتع 
بیدهند واقع در منطقه حفاظت شــده کرکس به محل اعزام 
 شــدند.مهدي صادقي افزود: بــه علت کمبــود تجهیزات و 
صعب العبور بودن، مهار این آتش ســوزي به ســختي صورت 
گرفت و در نهایت با تالش نیروهاي مردمي و محیط زیســت، 

منابع طبیعــي ، آتش نشــاني و هالل احمر توانســتند چند 
ســاعت پس از آغاز آتش ســوزي، آتش را مهار کنند که طي 
این مدت حدود ۲/۳8هکتار از مراتــع منطقه کرکس طعمه 

حریق شد.
 وي گفت: علت وقوع آتش ســوزي خطاي انســاني است که 
این مســئله، در حال بررسي و کارشناســي مي باشد و پس از 
اخذ نتیجه به اطــالع عموم مــردم خواهد رســید؛ بنابراین 
 باید راهنمایي هاي الزم به گردشــگران در فصل گرم ســال 
در خصوص احتیاط الزم و جلوگیري از آتش سوزي در مناطق 
حفاظت شده به خاطر خشکســالي هاي چند ساله اخیر ارائه 
شود.منطقه حفاظت شــده کرکس به دلیل وضعیت طبیعي و 

زیستي و پوشش گیاهي مناســب یکي از زیستگاه هاي مهم 
حیات وحشت مانند پلنگ، کل بز و قوچ میش ، گرگ، کفتار، 
شغال ،کبك و عقاب ، ســارگپه ، دلیجه ، گربه پاالس و دیگر 
حیوانات است که در شهرستان نطنز استان اصفهان قرار دارد.

 این منطقه حفاظت شــده از مناطق چهار گانه تحت مدیریت 
حفاظت محیط زیســت استان اصفهان اســت که با مساحت 
بیش از 114 هزار هکتار در جنوب غربي شهرستان نطنز قرار 
دارد.آتش ســوزي جنگل ها و مراتع به علت هاي مختلف رخ 
داده که یکي از علت هاي مهم در آتش سوزي ها بي احتیاطي 
گردشــگران در عدم خاموش کرددن آتش و یــا بر افروختن 

آتش در پوشش هاي جنگلي و مراتع انبوه است.

مهار آتش سوزي در منطقه حفاظت شده کرکس نطنز
دریچه

خبر

رییس پارك ملی تــوران از رونمایی تمبــر یادبود 
»یوزپلنگ آســیایی« همزمان با برگزاری جشــن 

یوزپلنگ ایرانی و روز ملی یوز در شاهرود خبر داد.
علی اکبر قربانلو ، اظهار کرد: تمبر یوزپلنگ آسیایی 
به همت اداره پست شهرستان شــاهرود و با حضور 
تعدادی از مسئوالن استانی و کشوری در خارتوران 

رونمایی می شود.
وی با اشــاره به برنامه این پارك ملی برای برگزاری 
جشنواره یوزپلنگ آســیایی افزود: در این جشنواره 
مســئوالن مختلفی از استان ســمنان، شهرستان 
شاهرود و همچنین مسئول برگزاری پروژه یوزپلنگ 

ایرانی حضور خواهند داشت.
رییس پارك ملی توران در پاســخ به پرسشــی در 
خصوص برنامه های جنبی این جشن گفت: همزمان 
با برگزاری جشــنواره کــه در روســتای احمدآباد 
خارتوران برگزار می شــود، جشنواره غذاهای محلی 
و بازدید تعدادی از میهمانان از ســطح زیســتگاه و 

چندین مسابقه دیگر نیز برگزار می شود.
قربانلو با اشــاره بــه اهمیت گونه در خطــر انقراض 
یوزپلنــگ آســیایی تصریح کــرد: همــان طور که 
می دانید این گونه نادر در حــال حاضر تنها در چند 
زیست گاه محدود از جمله دو زیستگاه توران و پارك 

ملی کویر در استان سمنان زیست می کند.
وی با بیان اینکه یوزپلنگ آســیایی در گذشــته در 
سطح وسیعی از آسیا زیســت داشته افزود: امروزه به 
واسطه محدود شدن زیستگاه این گربه سان، بیشتر 

به یوزپلنگ ایرانی اشتهار دارد.
 رییس پارك ملی توران از زیست کره توران به عنوان 
بزرگ ترین و مهم ترین زیســتگاه یوزپلنگ آسیایی 
در ایران نام برد و افزود: در ســال های اخیر تالش ها 
و برنامه هــای خوبی برای حفاظــت از این گونه نادر 
و زیبا در کشــور اجرایی شده که خوشــبختانه در 

افزایش احتمالی جمعیت آن تاثیر داشته است.

تمبر »يوزپلنگ آسیايی« 
رونمايی می شود

به دنبال تلف شــدن هزاران ماهــی در رود  یلواســتون آمریکا، بخش 
اعظمی از این رود مسدود شد.

بنابر اعالم مقامات محلی ایالت مونتانا هزاران ماهی در رود یلواستون به 
طرز مشکوکی تلف شده اند و به همین دلیل بخش اعظمی از این رود تا 

رفع این مشکل، مسدود خواهند ماند.
دپارتمان پارك ها، شــیالت و حیات وحش ایالت مونتانــا اعالم کرد: 
هفته گذشته بیش از ۲000 ماهی در این منطقه به دلیل یك نوع انگل 
کشنده تلف شــده اند. هر چند تعداد ماهی های تلف شده رو به افزایش 
است؛ چرا که دیگر بخش های رود یلواستون و سایر رودهایی که به این 

رود می ریزند نیز تحت تاثیر شیوع این انگل قرار گرفته است.
گزارش ها حاکی اســت تلف شــدن این تعداد ماهی در این وســعت 
بی سابقه بوده و پیش از این حادثه ای مشــابه در ایالت مونتانا گزارش 
نشده است.کارشناسان محیط زیست بر این باورند که علت این کشتار 
جمعی بیماری پرولیفراتیو کلیوی است که از نوعی انگل ناشی می شود. 
همچنین این بیماری می تواند بر اثر عوامــل دیگری همچون افزایش 
دما، کاهش جریان آب و فعالیت های تفریحی انسان بروز کند. این انگل 
قابلیت دارد که به دیگر مجراهای آبی و بخش هــای رودخانه از طریق 
رفت و آمد قایق ها منتقل شود و دلیل بستن رودهای این منطقه برای 

جلوگیری از انتقال گسترده تر انگل است.

مديرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زيست ضمن تشريح روند »پويش سه شنبه های بدون 
خودرو« از الحاق تمامی استان ها به اين کمپین خبر داد.
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 ســید فردین تقی زاده معاون تسهیالت دانشــجویی صندوق 
 رفاه دانشــجویان گفــت: ثبت نام انــواع وام های دانشــجویی 

برای سال تحصیلی جدید تا ۲۰ شهریور تمدید شد.
معــاون تســهیالت دانشــجویی صنــدوق رفاه دانشــجویان 
 افزود: دانشــجویانی کــه تاکنون بــرای دریافــت وام ثبت نام 
نکرده انــد، می تواننــد بــرای ثبت نــام تــا ۲۰ شــهریورماه 
 به ســایت صندوق رفــاه دانشــجویان بــه نشــانی اینترنتی

 www.swf.ir مراجعه کنند.

مهلت ثبت نام وام های دانشجویی 
تمدید شد

علی کاظمی درباره قتل هــای خانوادگی با بیــان اینکه گاهی 
این قتل ها دالیل روانشــناختی دارند، گفت: ممکن است پدر یا 
مادری دچار اختالالت روانی همچــون پارانویا، دو قطبی بودن 
و یا ســایر اختالالت روانی باشــند که این موضوع باعث گرفتن 

تصمیمات اشتباه و انجام اقدامات نادرست توسط آنان می شود.
وی ادامــه داد: به عنــوان مثال در یــک پرونده پــدر خانواده 
یادداشتی را که در آن نوشته شده بود »ساعت ۱۱ امشب« روی 
میز دیده و براساس همین یادداشــت همسر خود را با ۱۱ ضربه 
چاقو به قتل رسانده بود. قاتل در توضیح عمل خود عنوان کرده 
بود؛ »همسر و فرزندانم قرار گذاشته بودند؛ ساعت ۱۱ شب من 
را بکشند، من هم پیش دســتی کردم و با کشتن همسرم جلوی 

این کار را گرفتم.«
ضرورت آموزش مهارت کنترل خشم

کاظمی خاطرنشان کرد: این اقدام مرد به دلیل اختالل روانی و 
منفی نگری وی بوده و به عبارت دیگر مشــکالت روحی و روانی 
او باعث این اقدام شــده اســت؛بنابراین باید چنیــن افرادی را 
شناسایی کرده و ضمن انجام اقدامات روانشناختی، مهارت های 
زندگــی را نیز به آنهــا آموزش دهیــم. مدیرکل امور اســناد و 
مترجمان قوه قضاییه با اشاره به اینکه گاهی این قتل ها ریشه در 
مســایل خانوادگی دارد، اظهار کرد: یعنی اعضای خانواده دچار 
اختالف شــده و کنترل خود را از دســت می دهند و به یکدیگر 

آسیب می رسانند که از این دست پرونده ها زیاد داریم و ضروری 
است مهارت های کنترل خشم و شــیوه های زندگی مشترک و 

همسرداری را به افراد آموزش دهند.
وی با بیان اینکه بخش دیگری از قتل های خانوادگی ناشــی از 
آداب و رســوم ناروا و مضری اســت که برخی مواقع در جامعه 
وجود دارد، یادآور شــد: نوع نگاه مالکانه پدر نســبت به فرزند 
باعث می شــود که پدر در مواردی که فرزند برخالف دستور وی 

عمل می کند با او برخوردهای شدیدی داشته باشد.
برخی نگاه ها به فرزند مالکیتی است

کاظمی خاطرنشــان کرد: این عملکرد ناشی از نگاه غلطی است 
که می گوید پدر نســبت به فرزند مالکیت دارد. مــا پرونده ای 
داشتیم که پدری دختر خود را کشــته و در چاه انداخته و مادر 
نیز جرأت طرح شکایت علیه همســر خود را نداشته؛ زیرا در آن 

فضا پدر همه کاره مطلق بوده است.
این حقوقدان در ادامه افزود: در چنین شــرایطی عالوه بر وقوع 
جرم کســی هم شــکایت نمی کند، این موضوع مشــکالت را 

افزایش می دهد.
وی با تاکید بر اینکه در فرهنگ هــای قبیله ای در برخی مناطق 
این نگاه مالکانه وجــود دارد، گفت: در ایــن فرهنگ ها اگر پدر 
مرتکب اعمالی همچون قتل، ضرب و جرح و ایجاد صدمه بدنی 

نسبت به فرزندانش شود؛ کسی حق پیگیری موضوع را ندارد.

مجازات 15 سال حبس برای کشتن فرزند
مدیرکل امور اســناد و مترجمــان قوه قضاییه با اشــاره به نگاه 
اشتباهی که والدین را نســبت به فرزندان مبسوط الید دانسته و 
براساس آن والدین می توانند هر کاری را در قبال فرزندان خود 
انجام دهند، تصریح کرد: هرچند که قانون گذار مجازات قصاص 
را نسبت به پدر یا ولی شــرعی در نظر نگرفته است؛ اما مجازات 
حبس را برای ایشان پیش بینی کرده و برای افرادی که مرتکب 
چنین قتل هایی می شوند تا ۱5 سال حبس در نظر گرفته شده 

است.
مجازات ها بازدارندگی الزم را ندارند

این قاضی دادگســتری اضافه کرد: هرکس کــه از وقوع چنین 
قتلی باخبر شود، می تواند به دادســتان طرح شکایت کرده و او 

موضوع را پیگیری کند.
وی با تاکید بــر اینکه چنین مجازات هایــی بازدارندگی الزم را 
ندارند، اظهار کرد: گاهی مشاهده می کنیم که یک پدر به صرف 
اینکه گمان می کند دخترش با فردی رابطه نامشــروع دارد یا با 
شخصی ازدواج کرده که مورد تایید او نیست، دست به اقدامات 

شدیدی علیه فرزند خود زده است.
کاظمی با بیان اینکه در قتل هــای خانوادگی معموال دختران با 
جرائم بیشتری روبه رو هســتند، عنوان کرد: این موضوع نیاز به 
تغییر فرهنگ و الگوهای فرهنگی دارد. باید خرده فرهنگ های 
غلطی که فرزند را مانند »شیء«  تلقی می کند که مالکیت آن با 
پدر بوده و پدر می تواند به هر شــکل بخواهد با وی رفتار کند از 

بین برود.
این حقوقدان اضافه کرد: معمــوال در چنین خرده فرهنگ هایی 
انتظار می رود که دختر در برابر پدر تســلیم پذیر بوده و اگر غیر 
از این باشد؛ موردخشــونت قرار می گیرد. به عبارت دیگر در این 
فرهنگ ها دختر باید در برابر هرتصمیــم پدر خود اعم از ازدواج 
اجباری، ازدواج در سن پایین یا ترک تحصیل تسلیم باشد و در 

غیر این صورت با او برخوردهای شدید می شود.
خشونت نتیجه عملکرد غریزی افراد است

کاظمــی ادامه داد: در جامعــه متمدن افراد ســعی می کنند با 
یکدیگر برخورد عقالنی داشــته باشــند که ما این قســمت را 
نداریم، چنانکه امروز بســیاری از افراد احساسی و غریزی عمل 
می کنند که نتیجه آن خشــونتی اســت که امــروز در جامعه 
وجود دارد. این حقوقدان با بیان اینکــه آمار خاصی از قتل های 
خانوادگی وجود نداشــته و فکر نمــی کنم این نــوع قتل ها و 
صدمات از سایر موارد تفکیک شده باشند، خاطرنشان کرد: باید 
چنین آماری وجود داشته باشــد. مقام معظم رهبری نیز چند 
سال پیش برای از بین بردن ریشه ظلم در خانواده تاکید کردند 

که قتل و خشونت خانوادگی نیز از اجزای ظلم است.
وی در پایان تاکیــد کرد: باید ابتــدا واقعیت و عمــق ماجرا را 
شناســایی کرده و آمار دقیق آن را داشــته باشــیم و همچنین 
قربانی اصلی و نیازهای آنها را بشناســیم. ما نیاز به آمار فراگیر 
و دقیــق و برنامه ای جامع بــرای مدیریت اطالعــات مربوط به 
خشــونت های خانگی داریم و ضروری اســت؛ سیاســت های 
اجتماعی و برنامه های دراز مدتی را در راستای جلوگیری از این 

نوع خشونت ها تعریف کنیم.

فرزندکشی فقط 15 سال حبس دارد؛

دختران، قربانی قتل های خانوادگی
مدیرعامــل جمعیــت هــالل احمــر اســتان اصفهــان 
پزشــکان جمعیــت  بــه  را  پزشــک  روز  پیامــی   در 
هالل احمر به ویژه پزشــکان داوطلب و همکاران پزشک در 

جمعیت هالل احمر استان تبریک گفت.
در متن این پیام آمده اســت: پزشــکان ضامن ســالمت 
جامعه، امنیت روحی بیماران و فرشــتگان نجاتی هستند 
که درد جسم را با روح بلندشان در ســایه لطف الهی التیام 
می بخشــند. همان افرادی که طبابت را باحکمت و اخالق 
در آمیخته و با دم مســیحایی خویش، درد و رنج را از جسم 
و روان دردمندان زدوده و شــوق امید را در کالبد جســم و 
روح  زندگی آنان مــی دمند و نماد برجســته و الگوی بارز 
 چنین حکیمان و اندیشوران دلسوز و عالمان فرزانه در تاریخ 
پر فروغ این ســرزمین، طبیب نامور و نابغه بــزرگ ایرانی، 
شــیخ الرییس ابوعلی سیناســت که به دلیل ارتباطش با 
خدا و مکتب وحی، نور حکمت الهی در دل او درخشــید و 
به حکیمی با مشی انسان دوستی و مهربانی تبدیل شد که 
نه تنها در مرزهای ایران اسالمی بلکه در سراسر جهان، علم 
پزشکی و امداد نبوغ و دســتاوردهای این حکیم فزرانه در 

زمینه طبابت و عام پزشکی است.
 مومنی تصریح کرد: اینجانب فرارســیدن یکم شــهریور، 
زاد روز حکیم بوعلی ســینای بــزرگ و روز پزشــک را به 
تمامی پزشــکان دلســوز و زحمتکش ســرزمین اسالمی 
 ایران به ویژه همکاران پزشــک و پزشکان داوطلب جمعیت

 هالل احمر اســتان که همــواره در تمامی برنامــه ها یار و 
 یاور این نهاد مردمــی بوده و پرچمــدار جنبش اجتماعی

 نوع دوســتی و فعالیت های عام المنفعه هســتند، تبریک 
عرض می نمایم. وی افزود: امید اســت که پزشــکان امروز 
ایران اسالمی رهروان خلف قافله ساالر دیروز و اسطوره زوال 
ناپذیر پزشکی، هم در این مرز و بوم وهم در جهان همچون 
ابن سینا باشند و پرچم این حرکت های شکوهمند علمی را 
که به درازای یک تاریخ در دستان پرتوان خود در اهتزاز نگه 

داشته اند را همچنان برافراشته و پاس دارند.

در پیام تبریک سازمان هالل احمر اصفهان عنوان شد؛

پزشکان ضامن سالمت جامعه 
هستند

ویژه

 ما پرونده ای 
داشتیم که پدری 

دختر خود را کشته 
و در چاه انداخته 
و مادر نیز جرأت 

طرح شکایت علیه 
همسر خود را 

نداشته؛ زیرا در آن 
فضا پدر همه کاره 

 مطلق 
بوده است

مدیرکل امور اســناد و مترجمان قوه قضاییه گفت: در قتل های خانوادگی معموال دختران آماج جرائم بیشتری 
هستند؛ زیرا از دختران انتظار دارند که در برابر هر تصمیم پدر خود اعم از ازدواج اجباری، ازدواج در سن پایین یا 

ترک تحصیل تسلیم باشند.

معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی وزارت آموزش و پرورش از ورود ۴ هزار 
سرباز معلم از مهرماه امسال به مدارس مناطق محروم خبر داد.

ســیدمحمد بطحایی معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش در پاسخ به این پرسش که »آخرین وضعیت سرباز معلمان در آموزش 
و پرورش چگونه است؟« اظهار داشت: مشکل جذب سرباز معلمان در آموزش 
و پرورش مرتفع شد. بطحایی افزود: امســال ۴ هزار نفر به عنوان سرباز معلم 
جذب آموزش و پرورش شــدند و اکنون این افراد مشغول سپری کردن دوره 

آموزشی خود هستند.
معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
ســرباز معلمان در مناطق محروم و نیازمند مورد استفاده قرار خواهندگرفت 
گفت: این ۴ هزار سرباز معلم از مهر امسال وارد کالس های درس خواهند شد.

 مدیرکل دفتــر امور شــاهد و ایثارگــران وزارت آموزش و پــرورش گفت: احکام
 ۲5 درصد فوق العاده شــغل به ۲5 هزار خانــواده جانباز، آزاده و فرزند شــهید با 

دستور رییس سازمان برنامه و بودجه از اول فروردین امسال قابل اجراست.
محمدحســین کفراشــی اظهارکرد: ماده 5۱ قانون جامع ایثارگران بعد از دو سال 

پیگیری های انجام شده از  ابتدای سال 95 اجرا و احکام آن صادر شد.
مدیرکل دفتر امور شــاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پــرورش تصریح کرد: این 
قانون برای ۱۱ هزار خانواده جانبــاز و آزاده اجرا و برای ۱۴ هزار فرزندان شــهدا، 
افزایش ۲5 درصد حداقــل حقوق که ۲۲5 هزار تومان اســت، پیگیری شــد که 
 پس از پیگیری ابهامات آن اکنون قابل اجرا شــده اســت. وی خاطرنشــان کرد:

 بر اساس کمیسیون ماده ۱6 جانبازان، در ۱6 مردادماه آقای نوبخت دستور دادند 
که آموزش و پرورش احکام فرزندان شهدا را از این تاریخ قرار دهد.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بر اساس آمار 
اولیه تعداد ۴9۷ هزار و ۳۲6 داوطلب کدرشــته های با آزمون و 
تعداد ۴9 هزار و 5۱۰ داوطلب کدرشــته هــای بدون آزمون را 

انتخاب کردند.
 حســین توکلی افــزود: در آزمون سراســری ســال 95 تعداد

 ۸6۰ هزار و ۴۳۷ نفر ثبت نام کردند که این آمار نسبت به سال 
9۴ تعداد ۱۷ هزار و 6۳۲ نفر کمتر است.

وی افزود: از این تعــداد، ۷۷۲ هزار و 9۸۲ داوطلب در جلســه 
آزمون حاضر و تعداد ۸۷ هــزار و ۴55 داوطلب غایب بودند. در 
واقع ۸9/۸۴ درصد داوطلب حاضــر و ۱۰/۱6 درصد آنان غایب 
بودند. توکلی خاطرنشــان کرد: بر اســاس ضوابط و با توجه به 
ظرفیت پذیــرش، تمامــی داوطلبان حاضر در جلســه آزمون 

سراسری سال 95 مجاز به انتخاب رشته تلقی شدند.
 وی گفــت: از میــان ۷۷۲ هــزار و 9۸۲ داوطلــب حاضــر

 در جلســه آزمون و مجاز به انتخاب رشــته، تعداد 5۳۱ هزار و 
9۰6 داوطلب مجاز به انتخاب رشــته های روزانه و شبانه شدند 
 و بقیه برای ســایر دوره های آمــوزش عالی مجــاز گردیدند. 
داوطلبانی که برای دوره های روزانه و شــبانه مجاز بودند نیز در 
سایر دوره هایی که عالقه مندی خود را اعالم کرده بودند مجاز 

شدند.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشــور یادآور شد: نتیجه 
اولیه به صورت کارنامه تنظیم شــد و کارنامــه کلیه داوطلبان 
از روز چهارشنبه ۲۰ مرداد روی سایت ســازمان سنجش قرار 

گرفت. 
وی اضافه کرد: افراد مجاز به انتخاب رشــته بــا رعایت ضوابط 
 از شــنبه ۲۳ مرداد و با در نظــر گرفتن مهلت تعیین شــده تا

 ۳۱ مرداد نسبت به رشته های مورد عالقه خود اقدام کردند.
توکلی خاطرنشان کرد: بر اســاس آمار اولیه تعداد ۴9۷ هزار و 
۳۲6 داوطلب نســبت به انتخاب کدرشــته های با آزمون و ۴9 
هزار و 5۱۰ داوطلب نســبت به انتخاب به کدرشته های بدون 
آزمون اقدام کردند که آمار نهایــی در فرصت های بعدی اعالم 

می شود.
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور یادآور شد: بر اساس 
برنامه زمانی پیش بینی شــده نتایج کنکور سراسری سال 95 

چهارشنبه ۳۱ شهریورماه اعالم می شود.

پرداخت 25 درصد  فوق العاده شغل به 25 هزار خانواده ایثارگرورود ۴ هزار سرباز معلم به کالس های درس از مهرماه 95

5۰۰ هزار نفر انتخاب رشته کردند؛

اعالم نتایج کنکور 95 در ۳1 شهریور

روان شناسی

اتفاق روز 

دادستان کل کشــور گفت: شــنیده ایم که چهار هزار کامیون و کانتینر هر روز از 
بندرعباس وارد کشور می شوند که تنها ۱5۰ عدد از آنها مراقبت، کنترل و بازبینی 
می شــوند؛ یعنی ۳۸5۰ کانتینر و کامیون بدون اینکه مورد بازرســی قرار گیرند 

داخل کشور می آیند.
 حجت االســالم و المســلمین محمد جعفر منتظری در جلسه ســتاد مبارزه با 
مواد مخدر با اشاره به تشکیل معاونت مرتبط با مواد مخدر در دادستانی کل اظهار 
کرد: در رابطه با مســائل خالف امنیت و حوادث بزرگی که در یک شــهر یا استان 
اتفاق می افتد رییس دادگستری آن اســتان یا دادستان مسئله را پیگیری می کند 
و به سرعت رســیدگی و مراحل تجدیدنظر آن در دیوان عالی کشور طی می شود؛ 
بنابراین تشکیل معاونت مرتبط با مواد مخدر در دادســتانی کل بر همین اساس 
اســت. وی ادامه داد: اگر شما در بعضی از موارد شاهد اشــکاالت و ضعف هایی در 
بخش قضایی هســتید همه آنها متوجه دســتگاه قضایی نیســت؛ چراکه در این 

راستا بخش هایی هستند که از ما مطالبه نمی کنند این درحالی است که معاونت 
دادســتانی کل در امر مواد مخدر برای همین منظور است. به عنوان مثال خارج از 
نوبت رسیدگی شدن و یا احیانا تشــکیل دادگاه تجدیدنظر در استان ها یا تعیین 
تکلیف اموالی که ضبط می شود قبل از اینکه حکم قطعی آن صادر شود، در همین 

راستاست.
دادستان کل کشــور با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف خودروهای توقیفی افزود: 
آماری که در مورد خودروهای توقیفی داده اند 9 هزار و ۱۸۷ دستگاه است که هنوز 
تعیین تکلیف نشده اند. در این موارد ممکن است که پرونده تشکیل شده باشد و اگر 
چنانچه مواردی وجود دارد که در پرونده تعیین تکلیف شده؛ اما خودروها تعیین 

تکلیف نشده است آمار آن را به ما اعالم کنید.منتظری تصریح کرد: بنده از معاونت 
مربوطه در دادستانی کل خواســتم و این قضیه پیگیری شد و از بعضی از استان ها 
نیز پیگیری کردیم و آنها آمار تعداد خودروهایی را که توقیف شده و تعیین تکلیف 
نشده را ارائه دادند. گاهی اوقات در اثر طول کشیدن تعیین تکلیف خودروها، این 
خودروها زیر آفتاب و بــاد و باران از بین می روند که ما شــدیدا از این جهت نگران 

هستیم.
دادستان کل کشــور در بخش دیگری از ســخنانش به ضرورت کنترل و بازرسی 
 و مراقبت از مرزهــا تاکید کرد و گفت: ما در مرزها مشــکل داریــم به طوری که

 جابه جایی مواد مخدر از مرزهای خاکی به آبی در اثر عدم کنترل کامل نسبت به 

وسایل، خودروها و کانتینرهایی که از بندر خارج می شــود، صورت می گیرد و ما 
شنیده ایم که چهارهزار کامیون و کانتینر هر روز از بندرعباس به داخل کشور وارد 
می شــوند که تنها ۱5۰ عدد از آنها مراقبت، کنترل و بازبینی می شوند. این بدین 
معناســت که ۳۸5۰ کانتینر و کامیون بدون اینکه مورد بازرسی قرار گیرند از مرز 
خارج می شــود و به داخل می آیند این در حالی است که ممکن است محتوای آنها 

کاالهای مجاز، غیرمجاز و یا مواد مخدر باشند.
وی خطاب به دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: آیا مقرون به صرفه نیست 
که ما دستگاه های الزم را به منظور کنترل مبادی مرزها و بنادر مهم به هر قیمتی 
خریداری کرده و در آنجا نصب کنیم، آیا ســرمایه گذاری در این امر برای سالمت 
جامعه و جلوگیری از آسیب به اقتصاد یک ضرورت نیست؟ یکی از درخواست های 
بنده از دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر این است که مسئله ورودی مرزها و بنادر مهم 

را ساماندهی کنیم.

دادستان کل کشور خبر داد: 

ورود روزانه ۳۸5۰ کانتینر و کامیون به کشور بدون بازرسی

یک واقعیت تلخ و پررنگ در جامعه، وجود شــرایطی اســت کــه اغلب برای 
جوانان حتی پس از ازدواج و تشکیل خانواده امکان استقالل فراهم نمی کند.

امیر لطفی حقیقت کارشناس ارشــد روان شناسی و آســیب شناس مسائل 
اجتماعی، گفت: در جامعه ما وابســتگی مالی جوانان به خانــواده ها به دلیل 

شرایط اقتصادی و معیشتی اتفاق می افتد و این امر اجتناب ناپذیر است.
وی افزود: مردها با وجود درآمد مستقل نمی توانند هزینه های جاری را تامین 
کنند و همین امر به وابســتگی آنها دامن می زند زیرا امروزه شــاهد افزایش 
 نامطلوب نیازهای کاذب هســتیم و درآمدهــا با نیازها و مخــارج همخوانی

 ندارند.
لطفی حقیقت گفت: یکی از آســیب هــای مهم و جدی و نتایج ناخوشــایند 
وابستگی را می توان افول مردانگی نام برد، به این معنا که ابهت مردانه و هیبت 
پدرانه همسران تنزل کرده و مردها مانند سابق مقتدر و حق به جانب نیستند 

که تا حدود زیادی نفوذ خانواده ها زمینه ساز این ناهنجاری بوده است.
این آســیب شــناس گفت: این شــرایط را هر چند نامطلوب اما به عنوان یک 
 حقیقــت باید پذیرفت، خــالء مالی و مشــکالت اقتصادی می توانند بســتر 
آسیب های بســیاری را برای خانواده ها و در نهایت جامعه ایجاد کنند اما این 

مســئله نباید موجب ســوء رفتار 
و استفاده نادرســت خانواده ها از 

موقعیت شود.
 لطفــی حقیقــت بــا اشــاره به

 آسیب پذیری جوانان به خصوص 
مردان در این حوزه بیان داشــت: 
والدین بایــد به رغم وابســتگی 
مالی، عزت نفس جوانان را در نظر 

بگیرند و جایگاهی مســتقل از رابطه والد و فرزندی برایشان قائل باشند؛ زیرا 
 این فرزنــدان در آینده مادر و پدر می شــوند و باید شــأنی مطابق با وظایف و

 نقش هایشان دارا باشند.
وی افــزود: برای نیل به ایــن مقصود، والدیــن باید از اظهارنظــر و حضور در 
حواشــی و جزییات زندگــی فرزندان دوری کننــد و کل نگر باشــند؛ به این 
 معنا که به عنوان بزرگ تر خانواده بســیار هوشــمند رفتار کننــد و با وجود 
 کمک هــای مالی  ومعیشــتی انتظــار کرنش و تالفــی از جانــب جوانان را 

نداشته باشند.

رنگ ها دنیایی از مفاهیم و معانی 
را در ذهن تداعــی می کنند و در 
نوع برداشت و طرز فکر اطرافیان 

درباره ما موثرند.
رامین برزگر روان شناس، با اشاره 
به روان شناســی رنگ ها، اظهار 
داشت:  رنگ ها دنیایی از معانی و 
مفاهیم متفاوت را در ذهن بیننده 
تداعی می کنند و در برداشــت و طرز فکر دیگران درباره ما بسیار موثرند و به 

دو دسته رنگ های سرد و گرم تقسیم می شوند.
وی ادامه داد: قرمــز به عنوان قوی ترین رنگ در دســته رنگ های گرم، نماد 
هیجان، عشــق، انرژی و نیرو بخشی اســت و جزو رنگ هایی است که جلب 
توجه کرده و فضایی گرم را تداعی می کند. افرادی که عالقه مند به این رنگ 

هستند معموال رقابت جو، خواهان پیشرفت و خوش قلب هستند.
برزگر افزود: دوستداران این رنگ ممکن اســت خصوصیات متضادی داشته 
باشند به این معنی که گاه فداکار و گاه خودخواه هستند و مشاهده تناقضات 

رفتاری در آنها دور از انتطار نیست. رنگ قرمز رنگی قوی و پرطرفدار است؛ اما 
نباید در استفاده از آن افراط کرد. 

این کارشناس ادامه داد: رنگ سبز نماد تازگی، طبیعت، رویش و شروع دوباره 
است و رنگی نشاط آور و آرام بخش اســت. به همین دلیل در بیمارستان ها از 
این رنگ استفاده می شــود. عالقه مندان به رنگ ســبز بر پایه اصول خاصی 

رفتار می کنند، افرادی کنجکاو  و تا حدی مداخله جو هستند.
وی با بیان اینکه رنگ ارغوانی می تواند جزو رنگ های ســرد و گرم محسوب 
شــود، گفت: ارغوانی رنگ عرفان، ظرافت و تجمل است. طرفداران این رنگ، 
جذب زیبایی هایی اطراف می شــوند و افرادی مغرور و اجتماعی هســتند و 

معاشرت با آنها لذت بخش است.
برزگر در پایــان گفت: از دیگر رنگ های پر طرفدار رنگ آبی اســت که ســر 
گروه رنگ های سرد محسوب می شــود. آبی، رنگ دریا و آسمان، نماد صلح، 
 آزادی، آرامش و سالمت است و بیشــتر در لباس نوزادان پسر به کار می رود.

 عالقه مندان به این رنگ مالیم، روحیه ای صلح طلــب و آرام دارند و افرادی 
وفادار هستند. استفاده از رنگ آبی در اتاق خواب بســیار معمول و در تلقین 

آرامش بسیار موثر است.

رنگ ها، ابعاد شخصیتی شما را نمایان می کننددامادهایی که دست به جیب پدر می شوند

اخبار

E-MAIL
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ورود روزانه ۳۸5۰ کانتینر و کامیون به کشور بدون بازرسی
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
جشنواره دهم مطبوعات؛ زمستان امسال

برخــی فیلم هــا مصرفی هســتند و برخی غیــر مصرفی؛ 
»خنده های آتوســا« تاریــخ مصرف نــدارد. علیرضا فرید، 
کارگردان ســینما، درخصوص اســتقبال از اکــران فیلم 
»خنده های آتوسا« گفت: فیلم های سینمای ما دو دسته اند؛ 
گروهی از فیلم ها مصرفی و تعدادی غیرمصرفی هستند. وی 
در ادامه تصریح کرد: فیلم های مصرفی در زمان اکران موفق 
و دیده می شــوند و ممکن اســت پس از آن، دیگر حرفی از 
آنها به میان نیاید؛ اما فیلم های غیرمصرفی، همیشه ماندگار 
می شــوند و متعلق به دوره و زمان خاصی نیســتند. فیلم 
»خنده های آتوســا« از آن فیلم هایی است که تاریخ مصرف 

ندارد. فرید ادامه داد: فیلم استقبال خوبی داشت و به اندازه 
خودش دیده شــد؛ البته از آن دسته فیلم هاست که در گذر 
زمان به تاریخ بــاز خواهد گشــت.  وی درخصوص فعالیت 
جدید خود در عرصه سینما اظهار داشــت: قرار است فیلم 
جدیدی بســازم؛ اما چون هنوز ساخت آن قطعی نشده، آن 
را رسانه ای نمی کنم. گفتنی است اکران »خنده های آتوسا« 
به کارگردانی علیرضا فرید و با ایفای نقش باران کوثری، امیر 
جدیدي، بهار نوحیان، حسام شجاعي، آزاده میرزایي، فریبا 
آهنگ، اشکان مهری و هنرمندی محمدرضا فروتن همراه با 

استوارت دنیسون از هشتم اردیبهشت آغاز شد.

تهیه کننده ســینما، از ارائه »مادر قلب اتمی« به شورای عالی 
نظارت و ساخت فیلم »رضا« خبر داد.

سید امیر ســیدزاده، تهیه کننده ســینما، درخصوص آخرین 
وضعیت اکران »مادر قلب اتمی« به کارگردانی علی احمدزاده 
که نزدیک به ســه سال از ســاخت  آن می  گذرد؛ اما همچنان 
فرصتی برای اکران پیدا نکرده، گفــت: چند روز پیش، از دفتر 
حبیب ایل بیگی با من تماس گرفتند و گفتند که فیلم را برای 
دیدن و بررسی مجدد، به شــورای عالی نظارت ارائه دهم. من 
برخالف میل باطنی، درخواستشان را اجابت کردم. امیدوارم با 

حسن نیت به فیلم نگاه کنند.

این تهیه کننده همچنین درخصوص وضعیت ساخت »دایان« 
گفت: پروانه ســاخت این اثر، صادر شــده و قرار بود اول مهر 
فیلمبرداری را آغاز کنیم؛ اما به خاطر شرایط امنیتی لوکیشن 
که کردستان عراق و سوریه است، ترجیح دادیم فعال از ساخت 
 آن صرفه نظر کرده و ســراغ ســاخت »رضــا« در فصل پاییز

 برویم.
گفتنی اســت »مادر قلب اتمی« به کارگردانی علی احمدزاده 
و تهیه کنندگی سید امیر سیدزاده اســت که بازیگرانی چون 
 محمدرضــا گلــزار، ترانه علیدوســتی، مهــرداد صدیقیان و 

پگاه آهنگرانی در آن نقش آفرینی می کنند.

آخرين وضعیت »مادر قلب اتمی« احمدزاده»خنده های آتوسا« تاريخ مصرف ندارد

کافه سوال

يادداشت

درشهر

»بررسی مولفه های داســتان مکان محور« و »اصفهان«، نام دو 
کارگاهی هستند که چهارشــنبه و پنجشنبه این هفته در مرکز 

آفرینش های ادبی قلمستان واقع در باغ غدیر برگزار می شوند.
مدرس کارگاه »بررســی مولفه های داســتان مکان محور« که 
چهارشنبه، 3 شــهریور از ســاعت 9 تا 19 در حوضخانه مرکز 
آفرینش هــای ادبی قلمســتان برگزار می شــود، »محمدجواد 

جزینی« است. 
این نویســنده، منتقد و مدرس، رشته نویسندگی داستان کوتاه 
رابه شــکل غیرحضوری دردانشــگاه آمریکا گذرانده و طراح و 
مدیرنخستین هنرســتان داستان نویســي ایران بوده و اکنون 
مدیرنخســتین مدرســه مجازی داستان نویسی اســت. از این 
نویســنده، ده ها مقاله ادبی و پژوهشــی در مطبوعات منتشر و 

بیش ازبیست کتاب چاپ شده است.
کارگاه داستان نویســی »اصفهان« نیز پنجشنبه، 4 شهریور از 
ساعت 9 تا 20 توســط محمد طلوعی برگزار می شود. طلوعی، 
متولد ســال 58 در رشــت اســت. او دانش آموخته سینما از 
دانشگاه ســوره و ادبیات نمایشی از دانشــکده هنرهای زیبای 
دانشــگاه تهران اســت و اولین مجموعه شــعرخود را با عنوان 
»خاطرات بندباز« در سال 1382 منتشــرکرد. نخستین رمان 
او، »قربانی بادموافق«، درسال138۶منتشــر و برنده پنجمین 
جایزه ادبــی »واو« یا رمان متفــاوت ســال و همچنین نامزد 
هشــتمین جایزه کتاب سال شــهیدحبیب غنی پورگردید. در 
اســفند1391نیز مجموعه داســتان »من ژانت نیستم«، برنده 
دوازدهمین جایزه ادبی گلشــیری شــد. وی در اردیبهشت ماه 
1395، برگزیده نخستین دوره جایزه ادبی چهل شد که هرساله 
ازســوی مکتب تهران به نویســندگان جوان زیرچهل ســال و 

خوش آتیه اهدامی شود.
عالقه مندان برای ثبت نام دراین دو کارگاه، تا 2شهریور فرصت 
دارند به مرکزآفرینش های ادبی قلمستان واقع درخیابان عالمه 

امینی، مجموعه باغ غدیر، ساختمان الغدیر مراجعه کنند
گفتنی است رتبه های یک تا 10 گاه نخســت جشنواره فصلی 
داســتان چهارگاه، می توانند به صورت رایگان در این کارگاه ها 
شــرکت کنند و دیگر شــرکت کنندگان در گاه نخســت این 
جشــنواره نیز از تخفیف 50درصدی در ثبت نام برای شرکت در 

این دو کارگاه برخوردارند.

جشنواره اســتانی مطبوعات و خبرگزاری ها چند ســالی بود با 
 همه حرف وحدیث ها و شــکل عجیب انتخاب برنــدگان در آن، 

برگزار می شد.
 سال گذشته این جشنواره برگزار نشد. »ایمنا« با حجت االسالم 
امیر ارزانی، معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان اصفهان، درباره دوره جدید این جشنواره گفت و 

گویی انجام داده است؛
چرا جشنواره سال گذشته برگزار نشد؟

به خاطر ارتقــای کیفی و کمی جشــنواره و افزودن به ســقف 
جوایز، سال گذشته موفق به برگزاری جشــنواره نشدیم. در نظر 
 داریم امســال جشــنواره ای باکیفیت ازنظر محتوا و سطح جوایز 

برگزار کنیم.
جشنواره چه زمانی برگزار می شود؟

نهمین دوره جشــنواره مطبوعات اســتان اصفهــان، مردادماه 
 93 برگزار شــد و زمســتان امســال، دهمین دوره جشــنواره 

برگزار خواهد شد.
آيــا دوره جديد جشــنواره مطبوعات، سیاســت های 

متفاوتی دارد؟
برگزاری این جشنواره موجب توســعه کمی و کیفی رسانه های 
استان خواهد شد. هدف از برگزاری این جشنواره، ایجاد هم دلی و 
هم زبانی بین اهالی مطبوعات و مسئوالن استان، ارتقای محتوا و 
کیفیت کار و پیشرفت اصحاب قلم، ایجاد رقابت مثبت و افزایش 
انگیزه و خالقیت رسانه ها، توسعه ظرفیت های موجود مطبوعات 

و شناسایی نقاط قوت و ضعف رسانه ای استان است.
اين جشنواره چه بخش هايی خواهد داشت؟

ایــن جشــنواره در دو محور برگزار می شــود؛ محــور اصلی در 
10رشــته و محور جنبی به شــکل موضوعی برگزار می شود. در 
بخش اصلی برای هر رشــته، ســه اثر برگزیده داریم و در محور 
جنبی هم در هر بخش، دو رتبه برگزیده معرفی خواهد شــد. اگر 
شرکت کنندگان هر بخش کمتر از 10 نفر باشند، آثار رسیده، در 
رشته مرتبط ادغام یا رشته مربوطه از جشنواره حذف خواهد شد.

در زمینه برنامه های آموزشی خبری چه طرحی داريد؟
امســال دوره های تخصصی و آموزشــی ویژه اصحاب رســانه را 
درقالب همایش هــای یک روزه و دوره هــای مقدماتی و تکمیلی 
آموزش روزنامه نگاری، با همکاری دفتــر مطالعات و برنامه ریزی 

رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزار خواهیم کرد.

دو کارگاه داستانی در قلمستان

جشنواره دهم مطبوعات؛ 
زمستان امسال

مرجانه گلچین به عنوان بازیگر، سال هاســت که در سینما، تئاتر 
و تلویزیون فعالیت می کند. فیلم هایی نظیر شــب بیست و نهم و 
سالم به انتظار و سریال هایی همچون آینه، ازدواج پرماجرا، نفس 
گرم، دزد و پلیس، سه دونگ ســه دونگ و شمس العماره، ازجمله 
آثار او هستند. گلچین ارتباط با عالقه مندان خود و نظرخواهی از 
آنان را دوست دارد؛ از این رو، یکی از بازیگران فعال در شبکه های 
اجتماعی و به طور مشخص اینستاگرام است. به همین مناسبت با 
او درباره فعالیت های او در فضای مجازی و بخصوص شــبکه های 

اجتماعی به گفت وگو نشستیم.
به طور متوســط چقدر زمان برای فضــای مجازی صرف 

می کنید؟
به اندازه ای که فرصت داشته باشم و در واقع در حد نیازم.

بیشترين استفاده ای که از فضای مجازی می کنید، در چه 
زمینه ای است؟

بیشــتر خبرها را مطالعه می کنم، در صفحه اینســتاگرامم پست 
می گذارم و نظرات مردم را می خوانم.

شــبکه های اجتماعی، امــکان جديدی بــرای ارتباط 
تنگاتنگ هنرمندان و مردم فراهم آورده اســت. شــما 

مزايای اين شکل از ارتباط را در چه می دانید؟
پیش از این، هنرمندان به نظرات مردمی کــه در کوچه و خیابان 
می دیدند، بسنده می کردند؛ اما امروزه شبکه های اجتماعی ارتباط 

با طیف وسیعی از مخاطبان را ممکن کرده است.
البته به نظر برخی هنرمندان، اين ارتباط نزديک، با وجود 
ايجاد فرصت های جديد، چالش هايی هــم برای آنان به 

همراه داشته است.
بله، برخی بی اخالقی ها وجود دارد؛ اما خدا را شــکر من نسبت به 
شنیده ها و دیده هایم در مورد کامنت های صفحات بعضی دوستان، 
صفحه پاکی دارم. واقعا انگشــت حیرت به دهــان می گیرم که ما 
چگونه ادعای فرهنگ داریم؛ ولی حرف هــای رکیک و دور از ادب 
را در این فضا ثبت می کنیم. متاســفانه این مسئله فقط محدود به 
هنرمندان و ورزشکاران داخلی نیست و شاهد اظهارنظرهای زشت 

بعضی ایرانیان در صفحات مجازی خارجی ها هم هستیم.
چگونه بــا بد اخالقی هــای صفحه مجازيتــان برخورد 

می کنید؟
من از گردانندگان صفحــات طرفدارانم دعوت می کنــم با افراد 
بی ادب وارد بحث نشــوند؛ چون اغلب کم ســن و ســال هستند 
و ممکن اســت زود از کوره دربروند. خودم هم بــه ناچار نظرات 
غیرمحترمانه را پاک یا فرد خاطــی را بالک می کنم؛ چراکه وجود 
کلمات ناشایست میان نظرات، صورت قشنگی ندارد. سعی می کنم 
به گونه ای به آنها پاســخ  دهم که اگر آن آدم بــرود و در تنهایی به 
مطلبی که نوشــته اســت فکر کند، شرمنده شــود. اول باید نرم 
برخورد کرد و اگر نشــد، از راه های خشــن تر وارد شــد. باید یک 
برخورد کامال جدی شود که بفهمند مملکت قانون دارد و هرکس 
نمی تواند هر نســبتی را به خانواده افراد بدهد. یک بار در صفحه ام 
نوشــتم: »فکر کنید این فحاشی ها نســبت به نزدیکان خودتان 
صورت بگیرد؛ چه حســی به شما دســت می دهد؟ اگر آن حس 
برایتان خوشایند است که هیچ، اما اگر ناپسند است، پس چگونه 

دلتان می آید به راحتی این کلمات زشت را بنویسید؟«
بعضی از همکاران شما به دلیل جو آزاردهنده شبکه های 
اجتماعی، صفحه خود را بســته اند. اين واکنش، مصداق 
خالی کردن میدان و محروم کردن خود و عالقه مندانشان 

از مزايای اين شبکه ها نیست؟
چاره ای ندارند. طفلکی ها اذیت می شــوند. می شــود کســی را 
با دریغ کردن مهــر و محبت تنبیه کرد؛ ایــن روش گاهی بدتر از 
تنبیه فیزیکی است. حتما شما هم مشاهده کرده اید که اظهارنظر 
در مورد مســائل خصوصی هنرمندان از حد و اندازه گذشته است. 
حرفه ما بازیگری اســت؛ اما حق داریم زندگی خصوصی داشــته 
باشــیم و نباید به نقش و حرفه مان سنجاق شویم. این روزها حتی 
از پوشــش هنرمندان هم نکته و ایراد می گیرند. ما موازین قانونی 
کشورمان را رعایت می کنیم و می دانیم چه پوششی داشته باشیم. 
موضوعی که واقعا من را ناراحت می کنــد، نامهربانی ها، دیدهای 
بسته و حســادت های بی دلیل در این فضاست؛ برای مثال، حرفه 
ما ایجاب می کند فالن تئاتر یا حضورمان در جشن های سینمایی 
را اطالع رســانی کنیم. برخی به همین دلیل حســادت می کنند! 
کســی نیســت بگوید اگر من در فالن مراسم ســینمایی حضور 
نداشته باشــم، آن آقا یا خانم می خواهد حضور داشته باشد؟! چرا 

فکر می کنند شرکت کنندگان در این گونه مراسم، مرفهین بی درد 
هستند؟

خود شما به بستن صفحه اينستاگرامتان فکر کرده ايد؟
نه، چون همان گونه که گفتم، نســبت به بســیاری از همکارانم 
صفحه پاکیزه ای دارم. نمی توانم بگویــم هیچ موردی نبوده؛ اما تا 
امروز به حدی من را نیازرده اســت که بخواهــم صفحه را ببندم. 
البته ناگفته نماند معتقدم وقتی به همکارم توهین شــود، به من 

توهین شده است.
با همه اينها می توانید زندگی امروزتان را بدون شبکه های 

اجتماعی تصور کنید؟
ســال هایی که هیچ کدام از اینهــا نبود و در عــوض آدم ها با هم 

مهربان تر بودنــد را ترجیح می دهم. قرار بود با ایــن ابزارها به هم 
نزدیک شویم؛ اما نشد. ای کاش االن هم مثل گذشته می نشستیم 
و برای برادر یا دوستمان چند ورق نامه می نوشتیم. آن زمان مثل 
امروز نمی خواستیم با یک کامنت، به هر قیمتی ابراز وجود کنیم. 
با این حال من هم مثل خیلی ها ناگزیرم از این تکنولوژی  استفاده 

کنم؛ چون زندگی ام با آن  عجین شده است. 
تا امروز اتفاق جالبی در شبکه های اجتماعی برايتان رخ 

داده است؟
بله، از طریق اینستاگرام تعدادی از دوستان مدرسه ام را پیدا کردم؛ 
همچنین شــایعه هایی را که در مورد من در این فضا پخش شده 

است، شنیده ام.

مرجانه گلچین:

با هتاکان فضای مجازی برخورد شود

ويژه

نمایشگاه مجســمه های چرمی روز پنجشنبه چهارم شهریورماه 
در موزه هنرهای معاصر اصفهان افتتاح می شود.

آثار احجام چرمی در قالب نمایشــگاه مجســمه های چرمی از 
چهارم تا 29 شــهریورماه در محل موزه هنرهــای معاصر مورد 

بازدید عالقه مندان قرار می گیرد.
تعداد 75 اثر از مجســمه های چرمــی از دو هنرمند این عرصه، 
حامد بابامحمدی و مرضیه ابراهیمی، در گالری شماره یک موزه 
هنرهای معاصر وابسته به ســازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 

اصفهان به نمایش در می آید.
بابامحمدی و ابراهیمی، از هنرمندان جوان این عرصه هســتند 
 که از نوجوانی فعالیــت خود را در این رشــته آغاز کــرده اند و 
نمایشــگاه های متعدد داخلــی و بین المللی برگــزار کرده و در 

جشنواره ها نیز حضور فعال داشته اند.
ناملمــوس  فرهنگــی  میــراث  المللــی  بیــن   نمایشــگاه 
اصفهان باغ موزه چهل ستون مهرماه 1393، نمایشگاه تخصصی 
چرم تهران ســازمان میراث بخش صادرات، نمایشگاه تخصصی 
تهران ســاختمان میراث فرهنگی بخش صــادرات بهمن 94 و 
نمایشــگاه هنری دومین ســرایش کتابخانه مرکــزی اصفهان، 

ازجمله نمایشگاه های برگزار شده ازسوی این دو هنرمند است.

4 شهريور ماه صورت می گیرد:

افتتاح »مجسمه های چرمی« 
در موزه هنرهای معاصر

مرضیه برومند با اشاره به سخنان مهدی باقربیگی )بازیگر 
مجموعه قصه های مجید( درباره جشــنواره فیلم کودک و 
نوجوان، خطاب به او گفت: مجید جــان، دلبندم! ای کاش 

در حوزه سینمای کودک، نگاهی فراگیر داشته باشی!
این عضو شــورای راهبردی ســینمای کودک و نوجوان، 
در جواب مهدی باقربیگی که به عنوان عضو شــورای شهر 
اصفهان درباره جشنواره فیلم کودک و برگزاری اش توسط 
اصفهانی ها نکاتی را مطرح کرد، با بیان این مطلب ادامه داد: 
خیلی خوب است که تو در شورای شــهر اصفهان هستی؛ 
اما ای کاش به جای برنامه های کوتــاه مدت، به برنامه های 
بلندمدت فکر کنی! ای کاش کاری کنی تا آقایان پوراحمد 
یا صدرعاملی که سابقه فعالیت در ســاخت فیلم کودک و 
نوجوان دارند و اصفهانی هم هســتند، به دبیری جشنواره 

ترغیب شوند.
این کارگردان سینمای کودک با اشاره به بخشی از سخنان 
مهدی باقربیگی درباره انتخاب دبیر جشنواره فیلم کودک 
و نوجوان و اعتقاد او بر اینکه دبیر جشنواره باید از اصفهان 
معرفی شــود، ادامه داد: امیدوارم همیشه در شورای شهر 
اصفهان باشی و از سینمای کودک دفاع کنی؛ اما به عنوان 

بچه سینمای کودک، الزم است نگاهی فراگیرتر و به دور از 
جناح بندی داشته باشی.

برومند در ادامه، با اشــاره به حاشــیه هایی که در چند روز 
گذشــته درباره برگزاری جشــنواره فیلم کودک و نوجوان 
مطرح شده است، افزود: بسیار متاســفم که امروز و آینده 
 مقوله مهمی مانند ســینما کــودک، تا این انــدازه دچار

هرج و مرج و اختالف نظر شده است.
وی ادامــه داد: مباحــث فرهنگی مربوط به کــودک، تنها 
مباحثی اســت که همه باید درباره آن متفق القول باشیم. 
دنیای پاک بچه ها جای اختالف نظر نیست؛ همه می دانیم 
بچه ها نیازمند فرهنگ، سینما، تئاتر، شادی، امید، آموزش 
و... هســتند و این نیازها، جناح های سیاسی، چپ، راست، 

اصولگرا و اصالح طلب نمی شناسد.
برومند تاکید کرد: بچه ها نیاز دارند دنیایشــان را با مسائل 
دیگر آلوده نکنیم. خودخواهی ها، زیاده خواهی ها، مســائل 
سیاســی، جناح بندی ها و... نبایــد روی نیازهای بچه های 
ما تاثیر بگذارد؛ بنابراین خواهش می کنــم همه در زمینه 
برگزاری جشــنواره فیلم کودک و نوجوان همدل باشــیم؛ 
چراکه این رویداد مهم فرهنگی، آبرو و اعتبار ماست و باید 

آن  را حفظ کنیم.
کارگردان »شــهر موش ها« خاطرنشــان کرد: از نظر من 
برگزاری جشــنواره فیلم کــودک و نوجــوان در اصفهان 
خیلی خوب اســت؛ چــرا که این شــهر یــادآور خاطرات 
روزهای خاطره انگیز جشنواره اســت؛ به طوری که شور و 
نشاط جشــنواره با شــهر زیبا و بافرهنگ اصفهان آمیخته 
شده اســت. بنابراین بهترین حالت این است که جشنواره  
همچنان در اصفهان برگزار شــود؛ اما به شــرط همدلی و 

همکاری همه ما.
برومند با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی درســت و بلندمدت 
در برگزاری جشــنواره فیلم کودک و نوجــوان افزود: کار 
جشنواره با برنامه کوتاه مدت انجام نمی شود. شهر اصفهان 
بضاعــت آن را دارد که به مرکز ســینمای کــودک تبدیل 
شــود؛ بنابراین ای کاش اعضای شورای شــهر، شهرداری 
 و مســئوالن این شــهر، به جای فکر کردن به برنامه های

کوتــاه مدت، به فکــر ایجاد زیرســاخت های درســت در 
سینمای کودک و نوجوان باشند.

کارگردان »مربای شیرین« ادامه داد: ای کاش در اصفهان، 
ســینمای مخصوص بچه ها ساخته شــود؛ به طوری که به 
لحاظ معماری و شــکل، فضا برای کودکان مناســب باشد 
و ای کاش اصفهانی هــا برای ســاخت فیلم بــرای بچه ها 
ســرمایه گذاری می کردند؛ البته هنوز هم امیــدوارم این 

اتفاقات بیفتد.
او ابراز امیــدواری کرد که اصفهان مرکز دائمی ســینمای 
کودک و نوجوان شــود و مردم این شهر، فارغ از اینکه کدام 
جناح سیاسی روی کار هستند، ســنگ بنای دائمی برای 

سینمای کودک و نوجوان بگذارند.
برومند در عین حال، با اشاره به برخی مشکالت در برگزاری 
جشــنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان یادآور شــد: 
مشکلی که خود من در این زمینه داشــتم، این بود که در 
دوره های اخیر، جشنواره خیلی از شــکل سینمایی بیرون 
آمده و به جشنواره تلویزیونی تبدیل شده بود؛ به طوری که 
حتی لیســت مهمانان حاضر در آن هم تعجب برانگیز بود و 
کسانی که مناسبتی با ســینمای کودک نداشتند، با سالم 
و صلوات  به این جشــنواره دعوت شــده بودند و جشنواره 
به نمایش چهره های تلویزیونی در اصفهان تبدیل شــده و 

شکل فرهنگی کودکانه اش را از دست داده بود.
وی ادامه داد: سال گذشته به دلیل تعلل اصفهان در امضای 
تفاهم نامــه و تغییر شــهردار و...، راهی جز ایــن نبود که 

جشنواره نوجوان در همدان برگزار شود.
کارگردان مجموعه های »خونــه مادربزرگه« و »قصه های 

تا به تا«، در ادامه با اشــاره به کم توجهی به مقوله زمان در 
ایران که باعث تاخیر در برگزاری دوره جدید جشنواره فیلم 
کودک و نوجوان شده است، خاطرنشــان کرد: ما همیشه 
دیر می جنبیم و زمان را از دســت می دهیم. در کشــور ما 
مســئله زمان حتی از آب هم مهم تر اســت! ترتیب ماه ها و 
تقویم کامال مشخص است؛ اما چرا همیشه دیر می جنبیم؟! 
امسال هم مانند ســال گذشته وقت را از دســت داده ایم؛ 
درحالی که از اول معلوم اســت که مهر و آبــان، با ماه های 
 محــرم و صفر همزمــان می شــود و نمی توان جشــنواره 

برگزار کرد.
برومنــد افزود: الزم اســت از همیــن حــاال، تاریخ دقیق 
جشنواره را مشخص کنیم. خوشــبختانه امسال 10 فیلم 
ویژه کــودک داریم که تولید شــده اند. شــورای راهبری 
ســینمای کودک و نوجوان، زحمات زیادی در این زمینه 

کشیده و فیلمنامه های بسیاری را خوانده است.
کارگردان »شهرموش ها« یادآور شــد: سال گذشته یکی 
از دالیلی که باعث شــد جشــنواره در همدان برگزار شود، 
این بود که اعضای شورای راهبردی فیلم کودک و نوجوان 
معتقد بودند که نمی توان در یک جشنواره، به دو گروه سنی 
کودک و نوجوان پرداخت. در سال های اخیر، شکل و فضای 
جشنواره، مناســب مخاطب کودک بود؛ در حالی که کمتر 
فیلمی برای خردسال و کودک دیده می شد و بیشتر فیلم ها 
مناســب نوجوان بود. امســال هم این موضوع خیلی مهم 

است؛ چون چشم انداز سال بعدی را تعیین می کند.
وی با اعتقاد بر اینکه جداســازی جشــنواره فیلم کودک و 
نوجوان کار خوبی اســت، اضافه کرد: اگه مسئوالن هنری و 
وزیر فرهنگ، دالیلی برای برگزاری جشنواره به شیوه های 
قبلی دارند، مشــکلی نیست؛ زیرا اسم جشــنواره اهمیتی 

ندارد و مهم این است که جشنواره چگونه برگزار شود.
برومند، با اشــاره به تاثیر جایزه ها در روند کار هر هنرمند، 
خاطرنشان کرد: هر جایزه فیلمساز را تشویق می کند که به 

کدام سمت و سو برود.
این هنرمند بــا تاکیــد بر اینکه شــخصا برای شــنیدن 
گالیه های دوســتان گله منــد آمادگی دارد، افــزود: تنها 
تقاضایم از این دوســتان این اســت که متر و معیار خود را 
تغییر داده و خودشــان را معیار قرار ندهند. این دیدگاه که 
هر کســی با ظن خودش یار یا دشمن می شود، به ما آسیب 
وارد می کند و متاسفانه این آسیب در بخش فرهنگ خیلی 
به چشــم می خورد. عموما کســانی گله مندنــد که حس 
می کنند حقشان ادا نشده  است؛ در صورتی که ما جایزه مان 
را از مردم می گیرم و فیلم خوب هــم روی زمین نمی ماند. 
 همه مــا کار می کنیم تا مــردم از آثارمان بهره مند شــود؛ 

نه اینکه بخواهیم خودمان سهمی ببریم.
مرضیه برومند در پایان گفت: ســی و اندی سال از انقالب 
 و جشــنواره کودک و نوجوان گذشته است. این رویداد باید

تا به حال نهادینه می شد تا با تغییر دولت ها، سرجای خود 
بماند؛ چرا که ســینمای کودک متعلق به همه است و همه 

ما باید در این زمینه نگاهی فراگیر داشته باشیم.

مرضیه برومند، در پی اظهارات مهدی باقربیگی درباره  جشنواره فیلم کودک عنوان کرد:

مجید جان!  نگاهی فراگیر داشته باش
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اخبار کوتاهيادداشت

فرماندار شهرستان کیار از بهره برداری 12 پروژه همزمان با هفته دولت در 
این شهرســتان خبرداد. قدمعلی مردانی با اعالم این خبر، اظهار کرد: این 

تعداد پروژه توسط هفت دستگاه اجرایی به بهره برداری می رسند.
 وی بهره برداری از پروژه هــای رفع نقاط حادثه خیز گهرو، شــامل اجرای

 9 دستگاه پل و ساخت چهارخطه به طول 2/3 کیلومتر، بهسازی و آسفالت 
امیرآباد-جونقــان، اجرای طرح هادی روســتای قلعه ممــکا و مرغداری 
گوشــتی امیرآباد را از جمله پروژه های شاخصی دانست که در هفته دولت 
به بهره برداری می رسند. فرماندار شهرســتان کیار افزود: با بهره برداری از 
این 12 پروژه  در سطح شهرستان زمینه اشــتغال 49 نفر  فراهم می شود. 
مردانی همچنین از کلنگ زنی دو پروژه در این شهرستان توسط دو دستگاه 
اجرایی همزمان با هفته دولت خبــر داد و گفت: برای احداث و تکمیل این 
پروژه ها 54 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شــده است. وی خاطرنشان 
کرد: گازرسانی به روستاهای معدن، سررگ، آبشاران علیا، سفلی و کل کله، 
دره یاس، دره بید و دره عشق و جابه جایی پست های هوایی، نصب ترانس 
و بهینه ســازی شــبکه با هدف رفع افت ولتاژ از جمله طرح هایی است که 

کلنگ زنی خواهند شد.

 مدیرکل راه و شهرســازی اســتان چهارمحال و بختیــاری گفت: گردنه 
عســل کشــان در شهرســتان کوهرنگ به مدت یک هفته مسدود است 
و مســافران می توانند به منظور تســهیل در رفت و آمد  از مسیرجایگزین 
آسیاب شــفیع، تردد کنند. قاســم قاســمی با اعالم این خبر، اظهار کرد: 
 گردنه عسل کشان در مسیر چلگرد – سر آقا سید به دلیل عملیات انفجار و 
ریزش برداری جهت احداث مســیر از 31 مرداد ماه بــه مدت یک هفته 
مســدود خواهد بــود.وی تصریح کرد: طول مســیر ارتباطــی چلگرد تا 
سرآقاســید حدود 37 کیلومتر اســت که هم اینک عملیات انفجار جهت 
بهسازی و مسطح سازی در محدوده ای از مســیر از گردنه عسل کشان به 
طول 5 کیلومتر در حال اجراســت. چلگرد مرکز شهرســتان کوهرنگ در 

حدود 90 کیلومتری شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

مسابقات انتخابی تیم کشتی استان چهارمحال و بختیاری برگزار گردید 
وکشتی گیران برتر این استان مشخص شدند.

محمد رییسی، حســین کوچکی، مهدی فتاحیان، مجید صالحی، رضا 
حیدری، مهدی نادریان، حسین محمودی و احمد حیدری نفرات برتر 

در کشتی آزاد هستند که به عنوان عضو اصلی تیم استان انتخاب شدند.
ساســان کریمی، رامین آقاخانی، ســجاد مســلمی، امین دیدار، جواد 
میرزایی بروجن، رضا طاهری، رسول صفی، مسعود میرزاییان نیز نفرات 
برتر در کشتی فرنگی هستند که به عنوان عضو اصلی تیم استان انتخاب 

شدند.
نفرات برتر در هر دو رشــته در تاریخ ششم مهرماه به مسابقات قهرمانی 

کشور اعزام می شوند.

رییس ســازمان جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیــاری با بیان 
اینکه دو هزار و 152 خانوار از 46 پــروژه قابل بهره برداری در هفته 
 دولت، بهره مند خواهند شد، تصریح کرد: از این تعداد پروژه اشتغال

 555 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم می شود.
ذبیح ا... غریــب ، اظهار کرد: همزمــان با هفته دولــت 46 پروژه با 
اعتباری بالغ بر 276 میلیارد ریال در بخش کشاورزی به بهره برداری 
می رســد.وی افزود: از این تعدادپروژه 36 پروژه بــا اعتباری بالغ بر 
123 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتــی و 10 پروژه با اعتباری 
بالغ بر 153 میلیــارد و 300 میلیون ریال از اعتبــارات بانکی قابل 

بهره برداری در هفته دولت هســتند.غریب با بیــان اینکه دو هزار و 
152 خانــوار از پروژه ها بهره مند خواهند شــد، تصریح کرد: از این 
تعداد پروژه اشــتغال 555 نفر به صورت مســتقیم و غیر مستقیم 
فراهم می شود. رییس جهاد کشاورزی استان گفت: بیشترین پروژه 
مربوط به بخــش آب و خاک  با 26 پروژه و اختصــاص 97 میلیارد 
ریال اســت که یک هزار و 474 خانوار و 27 روســتا از این پروژه ها 
بهره مند و اشتغال 352 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم 

شده است.
وی افزود: از مجموع 46 پروژه بخش کشاورزی سه پروژه مربوط به 

بخش دام و طیور با اعتبار 28 میلیارد و 400 میلیون ریال با فراهم 
شدن زمینه اشتغال 20 نفر، ســه پروژه در بخش تولیدات گیاهی با 
 اعتباری بالغ بر 31 میلیارد و 400 میلیون ریال که زمینه اشــتغال

 39 نفر را فراهم می کنــد و  یک پروژه در بخــش صنایع تبدیلی و 
تکمیلی کشــاورزی با اعتبــاری بالغ بر 81 میلیــارد ریال و زمینه 

اشتغال 25 نفر فراهم می شود.
 غریب خاطرنشــان کرد: یک پروژه در بخش شــیالت و آبزیان با 
 اعتباری بالغ بر شــش میلیارد ریال و فراهم کردن زمینه اشــتغال

 10 نفر، دو پروژه در بخش تعاون روستایی با اعتبار شش میلیارد و 
500 میلیون ریال و فراهم شدن زمینه اشتغال 18 نفر و هشت پروژه 
در بخش امور عشــایر با اعتباری بالغ بر 24 میلیارد و 295 میلیون 
ریال قابل بهره برداری هســتند که زمینه اشتغال 51 نفر به صورت 

مستقیم و غیر مستقیم فراهم می کند.

  بهره برداری از 12 پروژه 
در شهرستان کیار 

به مدت يک هفته؛

 مسدود شدن  گردنه عسل کشان
 در شهرستان کوهرنگ

کشتی گیران برتر
 چهارمحال و بختیاری مشخص شدند

فرمانده سپاه قمر بنی هاشــم)ع( چهارمحال و بختیاری 
گفت: امسال 17 هزار زائر از اســتان به مناطق عملیاتی 

جنوب غرب کشور اعزام می شوند.
سردار رضا محمد سلیمان در نشســت راهیان نور که در  
استانداری برگزار شد، اظهار داشت: سال گذشته 8 هزار 
و 108 نفــر از دانش آموزان و 1500 نفر از دانشــجویان 

استان به سرزمین های دفاع مقدس راهی شدند.
وی افزود: پیش بینی می شــود امســال 17 هــزار نفر 
شــامل گروه های دانش آموزی، دانشــجویی و عمومی 
 به مناطق عملیاتی کشــور اعزام شــوند که برای اعزام

 هزار نفر در شــهریورماه امســال برنامه ریزی های الزم 
انجام شده است.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم)ع( چهارمحال و بختیاری با 
اشاره به اهمیت و بکر بودن مناطق عملیاتی غرب کشور 
بیان کرد: امسال زائران راهیان نور غرب کشور به صورت 
منسجم و مردمی با حمایت و پشــتیبانی فرمانداران در 

استان به مناطق عملیاتی اعزام می شوند.
ســردار ســلیمان تجدید عهد و میثاق با امام راحل)ره( 
و شــهدا را یکی از اهداف برگزاری اردوهای راهیان نور 
عنوان و تصریح کرد: نشر ارزش های دفاع مقدس در بین 
جوانان، ترویج و تبیین گفتمان والیــت و تغییر نگاه در 
ارتباط با الگوهــا و الگوگیری در ســطح جامعه از دیگر 

اهداف برپایی اردوهای راهیان نور است.
وی با اشــاره به اجرای طرح »شمس الشــموس« برای 
اعزام زائر اولی ها به حرم مطهر امام رضا)ع( خاطرنشــان 
کرد: سهمیه استان در این طرح 3 هزار نفر تا پایان سال 
تعیین شده اســت که در نخســتین اعزام 1600 نفر به 

مشهد مقدس اعزام می شوند.
فرمانده سپاه قمر بنی هاشــم)ع( چهارمحال و بختیاری 
با بیان اینکه مکان اســکان زائران توسط بسیج و سپاه و 
به کمک آســتان قدس رضوی در مشهد فراهم می شود، 
تاکید کرد: غذای زائران با مشارکت آستان قدس رضوی 

تهیه می شود.
سردار ســلیمان با اشــاره به نزدیک بودن عید غدیرخم 
و اهمیــت آن در مباحث دینی بیان کرد: امســال واقعه 
 غدیر در 5 شهرستان استان از جمله ســامان و فارسان 
بازســازی می شــود که الزم اســت برای آماده سازی 
فضــا، سیســتم های صوتــی، ســایبان ها، حمــل و 
 نقــل وســایل و احشــام و راه انــدازی ایســتگاه های 

صلواتی کمک های الزم صورت گیرد.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم)ع( چهارمحال و بختیاری:

17 هزار زائر به مناطق 
عملیاتی اعزام می شوند

همزمان با هفته دولت در چهارمحال و بختیاری صورت می گیرد؛
بهره برداری از 46 پروژه کشاورزی و ايجاد 555 فرصت شغلی 

با مسئوالن

قاسم سلیمانی دشتکی در نشست خبری و مطبوعاتی با اصحاب 
رســانه در چهارمحال و بختیاری اظهار کــرد: ازجمله مهم ترین 
اتفاقاتی که در ســال های گذشــته در این اســتان افتاده سفر 
ریاســت جمهور با وعده ها و مصوبات و همچنین بعد از آن، سفر 

بیشتر وزرا به این استان بوده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اتحاد و همدلی حاکم در 
بین نیروهای این استان که در مرکز حاضر هستند و همچنین دور 
از حاشیه و تنش بودن استان تصریح کرد: درزمینه رفع مشکالت 
آب در این اســتان تالش های زیادی از سوی اســتانداری و دیگر 

مسئوالن مربوط با این موضوع انجام گرفته است.

ســلیمانی یــادآور شــد:ازپروژه های شــاخصی که در ســفر 
ریاست جمهور و هیئت همراه به این اســتان به تصویب رسیدند 
می توان به راه آهن اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان، به 
ثمر رسیدن فاز اول فوالد، انتقال آب بن، شهرکرد و بروجن، چهار 
خطه شدن قسمتی از جاده شهرکرد به بروجن، اتمام فرهنگسرا 
و... اشاره کرد که بخشی از آنها با پیگیری های انجام شده در حال 
اجراست. این مسئول با اشاره به اینکه وزارت خانه راه و شهرسازی 
پذیرفت که ادامه جاده لردگان به ایذه آزادراه شود تاکید کرد: در 
حال حاضر این طرح منتظر سرمایه گذار اســت و وزارتخانه این 
پروژه را با اســتفاده از ترک تشــریفات واگذار می کند.سلیمانی 

خاطرنشان کرد: موفقیت در انتقال گاز به روستاهای صعب العبور، 
آبرسانی به برخی روســتاها) که در این حوزه بیش از 110 پروژه 
انتقال آب افتتاح شده است( و رسیدگی به مصلی ها، فرهنگسراها 
و دیگر کارها و مســائل فرهنگی از جمله اقداماتی است که سعی 

شده تا جایی که اعتبارات به ما اجازه می دهند عملی شوند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در سال 92 تعداد 
88 پروژه با اعتباری بالغ بر 59 میلیــارد تومان که عموما مربوط 
به دولت قبل بوده و این دولت آنها را تکمیل کرده اســت افتتاح 
شدند افزود: همچنین در هفته دولت در سال 93 نیز پروژه هایی با 
اعتباری بالغ بر 40 میلیارد تومان که بیشتر از محل ماده 10 و 12 

تامین شده بودند افتتاح گردیدند.
وی با بیان اینکه در ایام دهه فجر ســال 93، تعــداد 177 طرح با 
اعتبار 186 میلیارد تومان به بهره برداری رســید، خاطرنشــان 
کرد: همچنین در ســفر معاون اول رییس جمهور به چهارمحال و 

بختیاری نیز 17 پروژه با 360 میلیارد تومان افتتاح شد.
ســلیمانی به 175 طرح با 206 میلیارد تومان هزینه که در هفته 
دولت سال 94 به بهره برداری رسید اشــاره و افزود: در دهه فجر 

سال 94 نیز 177 طرح با 207 میلیارد تومان افتتاح گردید.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری پروژه های افتتاح شده در سفر 
وزیر بهداشت به این استان را 11/5 میلیارد تومان دانست و تاکید 
کرد: قرار است در هفته دولت ســال 95 نیز 159 طرح و پروژه در 
عرصه های مختلف با اعتباری نزدیک بــه 201 میلیارد تومان به 

بهره برداری برسد.
این مســئول ضعف در کار برخی از مدیران را انکار نکرد و گفت: 
توانســتیم مدیران را قانع کنیم که در دســتگاه خود مطالبه گر 
باشــند نه منفعل و اعتقاد دارم که بعضی از انتقــادات می توانند 
 ســازنده باشــند و نقش موثــری در پیشــبرد اهداف اســتان

 ایفا کنند.

توانستیم مديران 
را قانع کنیم که در 

 دستگاه خود 
مطالبه گر باشند نه 

منفعل و اعتقاد دارم 
که بعضی از انتقادات 

می توانند سازنده 
باشند و نقش موثری 

در پیشبرد اهداف 
استان ايفا کنند

پیشنهاد سردبیر: 
159 پروژه در چهارمحال و بختیاری به بهره برداری می رسد

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: قرار است امسال در هفته دولت، 159 طرح و پروژه در عرصه های مختلف 
با اعتباری نزديک به 201 میلیارد تومان در اين استان به بهره برداری برسد.

همزمان با هفته دولت؛

159پروژهدرچهارمحالوبختیاریبهبهرهبرداریمیرسد
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ابالغرای
5/468 شــماره دادنامــه: 9509976836600803 شــماره پرونــده: 
9409986836600280 شــماره بایگانــی شــعبه: 940713 خواهان: خانم 
محترم نظری کهنگی فرزند اسکندر به نشــانی اصفهان- خ بعثت- چهار راه 
ابوریحان – مادی شاهپســند- به طرف خ زینبیه سمت چپ مادی- پالک 32 
منزل رضا مالوردی پالک 32، خوانده: آقای محمد کیانی فرزند اسماعیل به 
نشــانی مجهول المکان، خواســته: ثبت واقعه ازدواج، گردشکار: دادگاه پس 
از بررســی اوراق و محتویات پرونده و با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نمایــد. رای دادگاه: خانم محتــرم نظری کهنگی 
فرزند اسکندر با مجهول المکان اعالم نمودن خوانده آقای محمد کیانی فرزند 
اسماعیل دعوی ثبت واقعه ازدواج فی مابین خود و خوانده در سال 1372 که 
منجر به طالق و جدایی در ســال 1380 نیز گردیده تقدیم دادگاه نموده است 
که خوانده از طریق نشــر آگهی دعوت لکن در جلسه دادرسی حاضر نشده 
و الیحه ای نیز ارسال ننموده است دادگاه بر اســاس دادخواست تقدیمی و 
اوراق پیوست آن که حکایت از آن دارد خواهان ســابقًا از ازدواج اولیه خود 
که در تاریخ 63/5/11 بوده به تاریخ 72/1/23 مطلقه گردیده است بر اساس 
استشهادیه عادی ارائه شده اعالم گردیده که در سال 1372 به عقد نکاح دائم 
خوانده در آمده و در این خصوص تصویر صورت قباله عادی مربوطه را نیز 
به دادگاه ارائه نموده مشخصات طرفین و میزان مهریه در آن درج گردیده و 
به امضا طرفین و شهود رسیده است شهود استشهادیه همچنین اعالم نموده 
اند زوجین در سال 1380 بدون آنکه به صورت رســمی طالق ثبت گردد از 
یکدیگر جدا شــده و خواهان مطلقه گردیده اســت حاصل ازدواج مذکور دو 
فرزند مشترک به نام های اســماعیل متولد 73/12/25 و جواد متولد 75/1/8 
بوده است دادگاه نظر به مراتب فوق و تایید نظریه مشاور محترم قضایی با 
وارد دانستن دعوی خواهان و مستنداً به مواد 20 و 24 قانون حمایت خانواده 
حکم بر ثبوت واقعه ازدواج دائم فی مابین طرفین در سال 1372 و نیز طالق در 
سال 1380 صادر و اعالم می نماید دفاتر مربوط به ثبت رسمی ازدواج و طالق 
در صورت ارائه دادنامه و قطعیت آن مجاز به ثبت واقعه مزبور می باشند. رای 
صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
تجدید نظر استان اصفهان می باشــد. م الف:15847 شعبه 6 دادگاه خانواده 

اصفهان )384 کلمه، 4 کادر(
ابالغرای

5/469 شــماره دادنامــه: 9509976836600770 شــماره پرونــده: 
9409986836600837 شماره بایگانی شعبه: 941319  خواهان آقای حسین 
عبداللهی فرزند رضمانعلی با وکالت آقای محسن فاتحی موسی آبادی فرزند 
حسین به نشــانی اصفهان- خ شــهید نیکبخت- مقابل دادگستری اصفهان- 
مجتمع ماکان 5- طبقه سوم- واحد 32 همراه 09133020537، خوانده: خانم 
محبوبه اکرمی فرزند محمد علی به نشــانی مجهول المکان، خواسته: صدور 
گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، رای دادگاه: در خصوص دعوی 
آقای حسین عبدالهی فرزند رمضانعلی با وکالت آقای محسن فاتحی موسی 
آبادی به طرفیت خانم محبوبه اکرمی فرزند محمد علی به خواســته صدور 
گواهی عدم امکان ســازش به منظور اجرای صیغه طالق، دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده، احراز رابطه زوجیت دائمی فیمابین به موجب سند رسمی 
ازدواج شماره 7182 مورخ 93/11/09 دفتر شماره 1 ثبت ازدواج اصفهان و 
تقاضای خواهان و اینکه مساعی دادگاه و داوران طرفین جهت ایجاد سازش 
و اصالح ذات البین موثر واقع نشــده و زوج اصرار بر طالق دارد، لذا دادگاه 
با عنایت به مراتب و نظریه مشــاور محترم قضائی دعوای خواهان را ثابت 
دانسته و مســتنداً به مواد 1133 و 1145 قانون مدنی و مواد 24 تا 29 قانون 
حمایت خانواده مصوب ســال 1391، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین 
فوق الذکر را صادر و اعالم می نماید و به زوج اجازه می دهد که ظرف ســه 
ماه از تاریخ ابالغ حکم قطعی یا قطعی شــدن حکم با مراجعه به یکی از دفاتر 
رسمی ثبت طالق نسبت به مطلقه نمودن همسرش اقدام نماید رعایت تبصره 
و ماده 35 قانون حمایت خانواده توسط دفتر طالق الزم است نوع طالق رجعی 
می باشد و اجرای صیغه طالق منوط است به پرداخت صداق همسرش شامل 
تعداد 14 عدد سکه بهار آزادی و به لحاظ آنکه زوجه در دادخواست مجهول 
المکان اعالم گردیده به لحاظ عدم درخواست در خصوص سایر حقوق مالی 
زوجه دادگاه با تکلیفی مواجه نیست . رعایت شــرایط صحت اجرای صیغه 

طالق بر عهده مجری صیغه می باشد رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 

م الف:15849 شعبه 6 دادگاه خانواده اصفهان )353 کلمه، 4 کادر(
ابالغرای

5/470 شــماره دادنامــه: 9509976836100865 شــماره پرونــده: 
9409986836100818 شماره بایگانی شعبه: 941465  خواهان: آقای محمود 
زمانی فرزند نعمت اله به نشــانی اصفهان- خیابــان رودکی- خیابان عالمه 
جعفری- بن بست شهید کاظمی- پالک 15 شــماره همراه 09103484639، 
خوانده: خانم رویا دیانی پور به نشــانی اصفهان- خیابان رودکی- خیابان 
عالمه جعفری- بن بست شــهید کاظمی- پالک 15، خواسته: صدور گواهی 
عدم امکان ســازش به درخواســت زوج، دادگاه با عنایت به جامع محتویات 
پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: خواســته آقای محمود زمانی فرزند نعمت الــه به طرفیت خانم 
رویا دیانی پور فرزند عبــاس صدور گواهی عدم امکان ســازش به منظور 
اجرای صیغه طالق است. حسب رونوشت تصدیق یافته سند ازدواج پیوست 
به شماره 9579 دفتر رسمی ثبت ازدواج شــماره 121 اصفهان وجود علقه 
زوجیت دائم بین زوجیت محرز اســت که بــا التفات به مفاد دادخواســت و 
صورتجلسه دادرسی و بی ثمر بودن سعی و تالش داوران منتخب در ایجاد 
صلح و سازش و اصرار زوج به طالق و نظر موافق مشاور قضائی دادگاه با 
توجه به قاعده فقهی ) الطالق بید من اخذ بالســاق( و با استناد به مواد 1133، 
1148، 1149، 1109 و 1151 قانــون مدنی و مــواد 34 ، 29، 27 و 26 قانون 
حمایت خانواده مصوب 1391 گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه 
طالق را صادر می نمایــد. مدت اعتبار این گواهی پــس از قطعیت برای ارائه 
به دفتر رسمی طالق ســه ماه می باشد. رعایت جهات شــرعی حسب ماده 
37 قانون حمایت خانــواده و نیز مــاده 38 و 31 این قانــون و همچنن مواد 
1135، 1134، 1141 و 1140 قانون مدنی به عهده ســر دفتــر مجری و ثبت 
صیغه طالق خواهد بود. نوع طالق رجعی اســت. عــده آن از تاریخ وقوع آن 
سه طهر اســت در ایام عده زوج حق رجوع به همسرش را دارد نفقه ایام عده 
به حساب سپرده دادگستری واریز گردیده در خصوص حقوق مالی زوجه 
با توجه به اینکه زوجه در این خصوص در این پرونده مطالبه نداشته دادگاه 
مواجه با تکلیف نیســت فرزند مشــترک خارج از ســن حضانت است. رای 
 دادگاه غیابی و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه
می باشد. م الف:15854 شعبه 1 دادگاه خانواده اصفهان )359 کلمه، 4 کادر(

ابالغرای
5/472 شــماره دادنامــه: 9509970350100275 شــماره پرونــده: 
9409980350100889 شــماره بایگانــی شــعبه: 941034  خواهان: بانک 
مهر اقتصاد )سهامی عام( به نمایندگی علیرضا زمانی با وکالت خانم نرگس 
صادقی قهســاره فرزند مصطفی به نشــانی اصفهان- خیابان شیخ صدوق 
شــمالی نبش خیابان نیکبخت شــرقی ســاختمان وکالی مهــر طبقه دوم، 
خواندگان: 1- آقای سید مهدی جزائری مقدس به نشانی مجهول المکان 2- 
آقای رضا فتحی پرویزی فرزند محمد مراد به نشانی مجهول المکان 3- خانم 
نسرین علی محمدی رزوه فرزند سیف اله به نشــانی اصفهان – ارغوانیه- 
بلوار دانشگاه بوستان پنجم پالک 4، خواســته ها: 1- مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت دادرســی، دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده و با اعالم ختم دادرســی  به شرح ذیل انشاء رای می نماید. 
رای دادگاه: در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد ) ســهامی عام( با وکالت 
خانم نرگس صادقی قهساره به طرفیت سید مهدی جزائری مقدس و نسرین 
علی محمدی رزوه و رضا فتحی پرویزی به خواســته مطالبــه وجه به مبلغ 
208/751/655 ریال بابت وجه یک فقره چک به شــماره 94/4/20-103102 
بانضمام خسارت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمی 
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت 
مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانــک محال علیه و نظر به 
اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی وقت دادرسی در جلسه دادگاه حاضر 
نگردیده و دفاعی به عمل نیــاورده و دلیلی که حاکــی از برائت ذمه خویش 
باشــد ابراز ننموده و مســتندات ابرازی خواهان مصون از ایراد و اعتراض 
مانده و با توجه به بقاء اصول اســناد در ید خواهان که حاکی از اشتغال ذمه 
خواندگان دارد دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستنداً به مواد 519، 

198 ،194 آیین دادرســی مدنی و مواد 249، 315، 313، 310 قانون تجارت 
و تبصره الحاقی مــاده 2 قانون اصالحی صدور چک و استســفاریه مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلــغ 208/751/655 ریال بابت اصل خواســته بانضمام خســارت تاخیر 
تادیه و ارزش واقعی وجه چک بــر مبنای نرخ تورم از تاریــخ چک تا زمان 
وصول بر اساس شــاخص اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی که پس 
از محاســبه از طریق اجرای احکام مدنی به حیطه وصــول در خواهد آمد و 
 پرداخت کلیه خسارات دادرسی وفق مقررات در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیــد نظر خواهی در دادگاه 
تجدید نظر مرکز استان می باشد.  م الف:15860 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان )411 کلمه، 4 کادر(
ابالغرای

5/471 شــماره دادنامــه: 9509976836100341 شــماره پرونــده: 
9409986836100558 شماره بایگانی شعبه: 941148  خواهان: خانم مریم 
 هاشمی فرزند سید حســین به نشــانی اصفهان- خ کهندژ- جنب تاالر نور-

  ک ش مطهری- بن بست مانیان- درب دوم سمت چپ درب طوسی رنگ کد 
پ 8135354634 موبایــل 09380560947، خوانــده: آقــای ســید زمــان 
هاشــمی فرزند داوود به نشــانی مجهول المکان، خواســته: حضانت، رای 
دادگاه: خواســته خانم مریم هاشــمی فرزند سید حســین به طرفیت آقای 
ســید زمان هاشــمی فرزند داوود حضانت فرزندان مشــترک به اســامی 
خانم ها آریانا 4 ســاله و آرمیتا 7 ســاله می باشــد خواهــان اظهار نموده 
به موجب ســند عادی پیوســت پرونده مــورخ93/1/26 صیغــه طالق بین 
طرفین جــاری گردیده و طبق ســند طالق پیوســت که به موجــب دادنامه 
93 شــعبه 16 دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان  /2 147 مــورخ 1/
 تنفیــذ گردیده حضامت فرزندان مشــترک تا ســن 7 ســالگی بــا خواهان

 می باشد و با توجه به اینکه خوانده به کشور ســوئد مهاجرت نموده و نفقه 
فرزندان را پرداخت ننموده خواهان صدور حکم به حضانت فرزندان مشترک 
می باشد خوانده با وصف ابالغ از طریق انتشار آگهی حضور نیافته دادگاه با 
توجه به اظهارات خواهان و نظر موافق مشاور قضائی و به استناد ماده 1169 
قانون مدنی حکم به حضانت خواهان در خصوص فرزندان به اسامی آریانا 
4 ساله و آرمیتا 7 ســاله صادر و اعالم می نماید. رای دادگاه غیابی و ظرف 
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. م الف:15856 

شعبه 1 دادگاه خانواده اصفهان )235 کلمه، 3 کادر(

ابالغ
5/473 خواهان نورجان خاوری فرزند خادم با وکالت محمد صدرا حسن زاده 
دادخواســتی به طرفیت خوانده محمد علی رحیمی فرزند عوض به خواسته 
طالق تقدیم دادگاه های خانواده شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شــعبه اول دادگاه خانواده واقع در خیابان میر نبش کوچه آفتاب مجتمع 
قضایی شهید قدوسی طبقه چهارم اتاق 404 ارجاع و به شماره 950017/ خ 
1 ثبت گردیده که پرونده در اجرای مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده قرار 
ارجاع امر به داوری صادر گردیده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف بیست روز پس از تاریخ نشر آگهی 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، یکی از اقارب خود را که 
واجد شرایط مقرر در قانون فوق الذکر است به عنوان داور به شعبه معرفی 
نماید در غیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.  م الف:15855 شعبه 

1 دادگاه خانواده اصفهان )178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ)نوبتاول(

5/474  خواهان محمد ناظوری دستجردی فرزند مهدی دادخواستی به طرفیت 
مدعی العموم )دادستان( به خواســته صدور حکم موت فرضی آقای مهدی 
ناظوری دستجردی تقدیم دادگاه های خانواده شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شــعبه اول دادگاه خانواده واقع در خیابان میر نبش کوچه 
آفتاب مجتمع شهید قدوسی طبقه چهارم ارجاع و به کالسه 940676 ثبت شده 
و اعالم گردیده مهدی ناظوری دستجردی به شماره شناسنامه 550 از سال 
1382 غایب و ناپدید شده است وهیچگونه خبری از نامبرده در دست نیست 

لذا بدینوسیله ضمن اعالم مراتب از کلیه کسانی که خبری از غایب فوق الذکر 
دارند دعوت می شــود اطالعات خود را به نحو مقتضی در اختیار این دادگاه 
قرار دهند تا حقی از شــخصی تضییع نگردد بدیهی است چنانچه یک سال از 
تاریخ اولین اعالم ) نشــر آ گهی( حیات غایب ثابت نشــود حکم موت فرضی 
صادر خواهد شد. این آگهی در ســه نوبت متوالی هر یک به مدت یک ماه در 
اجرای ماده 1023 قانون مدنی منتشر می گردد.   م الف:15858 شعبه 1 دادگاه 

خانواده اصفهان )168 کلمه، 2 کادر(
ابالغ

شــماره   9510100351100620 ابالغنامــه: شــماره   5 /475
پرونده:9109980351101368 شماره بایگانی شعبه:911369 ابالغ شونده 
حقیقی: اکبر- صغری هر دو عزیزالهی دستجردی فرزندان عباس به نشانی 
بهارستان فاز 2 خ اردیبهشت بلوک 124 خ فجر فجر 9 پ 48، مدارک پیوست: 
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای محمد عزیزالهی به طرفیت شما نسبت 
به دادنامه شــماره 2112-94 صادره از این شــعبه، به پیوست نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی است 
حسب ماده 346 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه، به این دادگاه 
اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر 
ارسال می گردد. م الف:15861 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)124 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ

5/466  شــماره درخواســت: 9510466836800030 شــماره پرونــده: 
9409986836800837 شماره بایگانی شــعبه: 941608 خواهان معصومه 
عباسی نیسیانی فرزند عباســعلی دادخواستی با کالسه بایگانی 941608 به 
طرفیت خوانده محمــد رضا حیدری فرزند امامقلی به خواســته طالق تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه 
خانواده اصفهان ارجاع و به کالسه پرونده فوق ثبت گردیده و به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و ظرف مهلت یک هفته نسبت به 
معرفی یک نفر از اقارب خود که متاهل بوده و حداقل سی سال داشته و  آشنا 
به مسایل شــرعی و خانوادگی و اجتماعی باشــد به عنوان داور اقدام نماید.  

م الف:15832 شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان )166 کلمه، 2 کادر(
تحدیدحدوداختصاصی

6/1  شــماره صادره: 95/21702025010968 چون تحدید حدود ششدانگ 
یکباب ساختمان پالک 9544 فرعی از پالک شماره 31 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام رسول تیموری فرزند حسین در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قســمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز پنج شــنبه مورخ 95/7/1 ســاعت 9 در محل شروع و به 
 عمل خواهد آمد. لذا بــه موجب این آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار

 می گــردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابنــد. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض ظــرف یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 
تاریخ انتشــار: 95/6/2 م الف: 15772 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)184 کلمه، 2 کادر(
اخطاریه

5/467 شماره پرونده: 190/95، اخطار شونده: سید عبدالحمید ضیائی فرزند 
نصراله به نشانی مجهول المکان، محل حضور: شعبه 4 شورای حل اختالف 
واقع در خ ارباب، وقت حضور: یک هفته پس از رویت ابالغ ساعت اداری، علت 
حضور: جهت رویت نظریه کارشناسی به شعبه مراجعه تا چنانچه اعتراضی 
دارید کتبًا اعالم نمایند.  م الف:15778 شعبه 4 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان )62 کلمه، 1 کادر(

E-MAIL
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اخباريادداشت

اخیــرا شــرکت های نوکیــا و BT با هــم توافق نامــه ای در خصوص 
همکاری برای توســعه فنــاوری 5G امضــا کرده اند. هر دو شــرکت 
اکنون تالش می کننــد تا ظرفیت هــای تجاری ســازی 5G را یافته 
 و تجهیزات مورد نیاز آن را توســعه دهند. بیشــتر تالش دو شــرکت 
 mmWave یاد شده، بر توسعه فناوری هایی مانند امواج رادیویی از نوع
با فرکانس باال خواهد بود کــه بتواند راه را برای 5G بگشــاید. 5G در 
ســال های پیش رو می تواند داده ها را به شــکلی فوق ســریع جابه جا 
کرده و تاخیر را نیز به حداقل برســاند. ســرعت بــاال در آینده، الزمه 
جابه جایی محتوای ویدیویی ۳۶۰ درجه و یــا موارد مرتبط به واقعیت 
مجازی خواهد بود. این در حالی اســت که اتومبیل های خودران نیز به 
تاخیر بسیار اندک این شــبکه اتکا کرده و می توانند تصمیمات خود را 
 BT« توســط رایانش ابری اتخاذ کنند. »هوارد واتسون«  مدیر اجرایی
Technology« در همین رابطه می گوید: »هنوز در ابتدای راه توسعه 
فناوری 5G قرار داریم اما تجربه به ما می گویــد که کلید موفقیت، در 
همکاری اســت. اکنون بسیار خرســندیم که می توانیم با نوکیا در این 
زمینه همکاری کنیم«. این در حالی اســت که »کورمک والن«، مدیر 
 اجرایــی نوکیا در انگلیس نیز نظر مشــابهی در خصــوص همکاری با 
BT Technology دارد. الزم به اشاره است که بر اساس اخبار منتشر 
شده نوکیا در سال های اخیر مشغول توسعه تجهیزات مرتبط با فناوری 

5G بوده است.

طی شش ماه گذشته، توییتر 2۳5 هزار حســاب کاربری را با هدف 
جلوگیری از ترویج تروریســم مسدود کرده اســت. این شرکت در 
وبالگ خود در این رابطه نوشــت؛ تعلیق حساب های کاربری نسبت 
به سال گذشــته تا 8۰ درصد افزایش یافته و در زمان وقوع حمالت 
تروریستی به اوج خود رســید. به گونه ای که زمان پاسخ ما نسبت به 
تعلیق حســاب های گزارش شده توســط کاربران، زمان صرف شده 
توسط این افراد در شبکه اجتماعی و همچنین تعداد فالوئرهای آنها 
بســیار کاهش یافته است. این شــرکت همچنین تیم جدیدی را به 
ردیابی محتوای تحریک کننده و افراطی در توییتر اختصاص داده و 
ادعا می کند صاحبان حساب های کاربری تعلیق شده دیگر نمی توانند 
با شناســه ای متفاوت به فعالیت مجدد در این شبکه مشغول شوند. 
الزم به ذکر است که شرکت فوق در گزارش پیشین خود اعالم داشت 
از اواسط ســال 2۰15 تا ماه فوریه 2۰1۶ بیش از 125 هزار حساب 
کاربری را مسدود نموده است. باید به این نکته اشاره کرد که گزارش 
توییتر دقیقا زمانی منتشر شده که انتقادات فراوانی نسبت به عملکرد 
آنها در فرآیند مبارزه با تروریســم به گوش می رســید. ضمن اینکه 
چندی پیش، پدر یکی از قربانیان حوادث پاریس نیز از این شــرکت 
برای زمینه سازی رشد گروهک تروریستی داعش شکایت کرده بود؛ 
هر چند این دادخواهــی نتیجه ای را در بر نداشــت. در همین حال، 
اخیرا توییتر متهم به اهمال در زمینــه مبارزه با آزار و اذیت اینترنتی 
شده است، در حالی که دیگر شبکه های اجتماعی راهکارهایی را در 

این راستا در پیش گرفته اند.

17 روز تا رویداد معرفی پلی استیشن جدید باقی مانده و با وجود اینکه 
بسیاری به انتظار رونمایی از کنسول جدید سونی با نام رمز پلی استیشن 
نئو نشسته اند، گزارش ها نشــان می دهد ژاپنی ها برنامه های بیشتری 
داشته باشند. با توجه به تصاویر لو رفته، ســونی همانند مایکروسافت 
تصمیم دارد تا نســخه اسلیم کنسول نسل هشــتمی خود را وارد بازار 
کند. بر اساس تصاویر، پلی استیشن 4 اسلیم نسبت به کنسول پیشین 
ابعاد بسیار کوچک تری داشته و خبری هم از دکمه های لمسی نیست؛ 
همانند آنچه که سری جدید پلی استیشن 4 داشت. کد ساخت کنسول 
CUH-20XX می باشــد که اگر با کدهای اســتاندارد سونی مقایسه 
کنیم، برای طراحی دوباره کنسولش متناسب خواهد بود. دو رقم آخر 
این کد هم به منطقه ای که ســخت افزار را خریداری می کنید اشــاره 
دارد. با توجــه به اینکه خرید اکس باکس وان اســلیم ۳۰۰ دالر هزینه 
می برد، پیش بینی می شود ســونی هم قیمت پلی استیشن 4 اسلیم را  
در همین حدود نگه دارد. گزارش ها از عرضه این کنسول در چهاردهم 
 ســپتامبر یعنی 24 شــهریور خبر می دهند. از آنجایی که درتصاویر

لو رفته عدد 1۶ نشــان داده شــده، بنابراین نســخه اســلیم مذکور 
مربوط به انگلســتان اســت. بــا وجود اینکــه از عکس هــا همچنان 
با عنوان شــایعه یاد می شــود، بعیــد  به نظر می رســد که ســونی 
 برنامــه ای بــرای پلی استیشــن 4 کوچک تر نداشــته باشــد. ضمنا 
 هیــچ گونه ســندی در پایــگاه داده FCC هنوز ثبت نشــده اســت. 
بــد نیســت بدانید پیــش تــر شــایعاتی پیرامون نســخه اســلیم 
پلی استیشــن 4 شــنیده می شــد. با وجــود موفقیت هایــی هم که 
 اکس باکــس وان اســلیم بــه دســت آورد، تحلیلگــران پیش بینی 
کرده بودند سونی برنامه ای مشابه را پیش بگیرد و پلی استیشن 4 اسلیم 
را عرضه  کند تا دســت بازیکن ها را برای خرید کنسول های خود )بین 
پلی استیشن 4 و پلی استیشن نئو( بازتر بگذارد. باید صبر کنیم و ببینیم 
رویداد پلی استیشن که هفتم سپتامبر یعنی 17 شهریور برگزار می شود 

چه سورپرایزهایی برای کاربران دارد.

تصاویر  جدیدی که در فروم میزو منتشر شده است، نشان می دهند 
که Meizu Pro 7 همچنان که پیش از این شایعه شده بود، صفحه 
نمایش خمیده دارد. جدا از صفحه نمایــش، یک کلید فیزیکی هوم 
بیضی شکل در پایین دســتگاه دیده می شــود. به نظر می رسد که 
خمیدگی لبه های کناری دســتگاه احتماال برای آن اســت که میزو 
پرو 7 را برای استفاده با یک دست مناســب کند. پرچمدار میزو پرو 
7 پیش از این در بنچمارک AnTuTu با شــماره مــدل میزو ام ۹۶ 
دیده شده بود. بر اساس ویژگی های فاش شده در بنچمارک آنتوتو، 
صفحه نمایش این گوشی دارای رزولوشن 25۶۰ در 144۰ پیکسل 
)احتماال در سایز 5/5 اینچ( اســت و از پردازنده اکسینوس 88۹۰ به 
همراه پردازنده گرافیکی مالی T880 بهره می برد. میزو پرو 7، دارای 
رم 4 گیگابایتی و ۳2 گیگابایت حافظه داخلی خواهد بود. این گوشی 
از دوربین اصلی 12 مگاپیکســلی و دوربین ســلفی 5 مگاپیکسلی 
بهره می برد. سیستم عامل میزو پرو 7، به صورت پیش فرض اندروید 
۶ مارشملو است. به گزارش زومیت، شــایعاتی وجود دارد که میزو، 
گوشی پرو 7 را 1۳ ســپتامبر ســال جاری به بازار عرضه می کند و 

قیمت آن احتماال در حدود ۳۰۰۰ یوان )451 دالر( خواهد بود.

نوکیاباBTهمکاریمیکند؛

رشدتوسعهنسلپنجم
شتابمیگیرد

تويیتربرایجلوگیریازترويجتروريسماقدامکرد؛
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میزواحتماالدرسپتامبرمعرفیخواهدکرد؛

يکصفحهخمیدهديگر

پیشنهادسردبیر:
ماريوبهالمپیکمیآيد؟

معرفی

 )Cantenario(المبورگینی مدل رودستر ســنتناریو
را معرفی کرد که دارای توانی معادل 77۰ اســب بخار 
اســت. این خودرو کــه در کمال تعجــب و به صورت 
غیرمنتظره معرفی شــد، قدرتمندترین المبورگینی 
تولید شده است. زومیت نوشــت؛ خودرویی که تصویر 
آن را در زیر مشــاهده می کنید المبورگینی سنتناریو 
رودســتر اســت؛ خودرویی که قیمتی بیــش از 2/2 
میلیــون دالر دارد و تنها 2۰ دســتگاه از آن به تولید 
خواهد رسید. البته تمامی این 2۰ دستگاه پیش فروش 
شده اند. المبورگینی اوایل امسال مدل کوپه سنتناریو 
را رونمایی کرده بود امــا حاال در نمایشــگاه پِبل بیچ 
که ایــن هفتــه برگــزار می شــود المبورگینی مدل 
 رودســتر این شــاهکار دنیای اتومبیل را نیز رونمایی 
خواهد کرد. این خودرو، مجهز به پیشرانه 12 سیلندر 
تنفس طبیعی است که می تواند حداکثر قدرتی معادل 
77۰ اســب بخار را تولید کند. این مجموعه فنی کامال 
مشــابه با مدل کوپه این خودرو است، با این تفاوت که 
این مدل قدرتمندترین المبورگینی اســت که تاکنون 
به تولید رسیده اســت. سنتناریو رودســتر در بخش 
طراحی بدنه، شــباهت زیادی به برادر کوپه خود دارد. 
با این حال حذف ســقف از این خودرو کمک زیادی به 
ارتقای جلوه ظاهــری آن کــرده و آن را بیش از پیش 
جذاب کرده است. به گفته اســتفانو دومنیکالی مدیر 
اجرایی المبورگینی، این خودرو به مناســبت صدمین 
سال تولد موسس شرکت یعنی فورچیو المبورگینی به 
تولید خواهد رسید و هدف از تولید آن ارائه یک تجربه 
رانندگی خالص و لذت بخش با خودرویی بدون سقف 
اســت. المبورگینی همچنین می گویــد: این خودرو 
نمایش دهنده زبان طراحی جدید این شرکت است که 
از سطوح صاف و بازتاب های بسیار جذاب بهره می برد. 
اگر پوســترهای اتاق خواب هنوز هم برایتان جذابیت 
دارند، پوســتر المبورگینی ســنتناریو رودســتر یک 

گزینه ایده آل برای نصب روی دیوار خواهد بود.

رودستریازالمبورگینی؛

قدرتیکهتاحاال
ديدهنشدهبود

برای محقــق کردن لینــک ارتبــاط بیــن خودروها و 
المان هــای کنترل کننده ترافیک شــهری، هــر کدام از 
این دو مجموعه بایــد به تجهیزات ارتباطی مشــخصی، 
مجهز گردند. بنابراین عالوه بر شــرکت های تولیدکننده 
المان های کنترل ترافیک، شــرکت های خودروســازی 
نیز باید به فکــر ایجــاد ســاختارهایی در درون خودرو 
باشــند تا بتوانند به عنوان یک طرف ایــن قضیه، نقش 
 خــود را در ارتباطات خودروهــا و به طور کلی وســایل 
حمل و نقل و المان های کنترل ترافیک بازی کنند. حاال 
به نقل از دیجیاتو، شرکت خودروســازی آئودی که یکی 
از زیرمجموعه های لوکس ســاز فولکس واگن اســت، در 
سال  های اخیر تالش خود را برای مقابله با مرسدس بنز و 

بی ام و بیشتر کرده است.
این شــرکت با الگوبــرداری از رقبــای خود بــه دنبال 

فناوری های جدید بــوده و تحقیقات گســترده ای را در 
زمینه خودروهــای آینده آغــاز کرده اســت. آئودی یا 
ارباب حلقه ها، به تازگی خودروهایی را توســعه داده که 
می توانند به صــورت مداوم بــا چراغ هــای راهنمایی و 

رانندگی ارتباط برقرار کنند.
 »Traffic Light Information« ایــن ویژگــی کــه
نام دارد، به رانندگانی که در شــهرهای هوشــمند تردد 
می کنند، اجازه می دهد در چهارراه ها و تقاطع ها مدیریت 

زمان بهتری داشته باشند.
از  یکــی   Traffic Light Information سیســتم 
اولین گام ها برای همگام شــدن با V2I اســت. V2I که 
در واقع مخفف Vehicle to Infrastructure اســت، 
به معنای ارتبــاط و یکپارچگی خودروها بــا همدیگر و با 
سایر ســاختارهای ترافیکی موجود در شــهر هوشمند 

تعیین شده است. در محصوالت آئودی این اتفاق از طریق 
ارتباط LTE خودرو با خدمات تکنولوژیک ترافیکی فراهم 
می شود. در حال حاضر این سیستم، توانایی نمایش زمان 
باقی مانده تا سبز شدن چراغ ها را در نمایشگرهای داخل 
 HUD یا Head Up Display خــودرو و همچنیــن در
دارد. رانندگان می توانند بــا اطالع از این زمان، در صورت 
لزوم موتور خودروی خود را خاموش کنند تا به این روش 
از آلودگی و هدر رفتن ســوخت خودروی خود جلوگیری 
کنند.در سطحی پیشــرفته تر اتومبیل هایی که مجهز به 
امکان استارت-استاپ )روشــن و خاموش کردن خودکار 
موتور( هستند، می توانند با سیستم ابداعی آئودی تعامل 
داشته و به صورت تمام خودکار در پشت چراغ قرمز بدون 

دخالت راننده، موتور را خاموش یا روشن کنند.
شــاید این ویژگی اکنون چندان مفید به نظر نرســد اما 
کارایی آن در آینده نه چندان دور که خودروهای خودران 

همه گیر شدند، بیشتر نمایان می شود.
در آن زمــان بــا در ارتباط بــودن خودروها و سیســتم 
مدیریت شــهری، اداره ترافیــک راحت تر شــده و از بار 
آن کاســته می شــود؛ همچنین چراغ هــای راهنمایی و 
رانندگی می تواننــد به صورت خودکار نســبت به حجم 
ترافیک واکنش نشــان داده و زمان بندی چراغ ها را تغییر 
دهند. اولین خودروهای آئودی که از سیستم »اطالعات 
چراغ های راهنمایی و رانندگی« بهره مند خواهند شــد 
عبارتند از نســخه Q7 2017، A4 و A4 Allroad. این 
خودروها از پاییز امسال به بازار ارائه می شوند؛ الزم به ذکر 
است همان طور که در مطالب اشــاره شد، سیستم مورد 
نظر در شهرهای هوشــمند و چراغ های راهنمایی که به 

ویژگی V2I مجهز باشند، کارآیی خواهد داشت.
با این سرعت پیشــرفت، دور از انتظار نیست که در آینده 
نزدیک، چراغ هــای راهنمایی و رانندگی نیــز در اتخاذ 
مسیر توســط سیســتم مســیریاب خودرو نقشی موثر 
داشــته داشــند، چرا که زمان بندی چراغ ها متغیر شده 
و سیســتم مســیریاب با اطالع از این موضــوع می تواند 
 شــما را به ســمت چراغ هایی که زودتر ســبز می شوند،

هدایت کند.
سیستم تازه شــرکت آئودی همچنین می تواند با تخمین 
فاصله از چراغ و زمان باقی مانده تا ســبز یا قرمز شــدن 
چراغ راهنمایی و رانندگی، میانگین سرعت ایده آل برای 
جلوگیری از هدر رفت بنزین و زمان رســیدن به مقصد را 

ارائه دهد.

شهرهایهوشمندکهزمزمهحضورشاندرگوشــهوکنارجهانشنیدهمیشود،شهرهايیهستندکههر
چیزیدرآنبهيکديگراتصالدارد.برایمثالدراينشهرهاخودروهایدرحالترددباالمانهایکنترل
ترافیکدرسطحشهردرارتباطهستندودائمدرحالردوبدلکردندادهمیباشند.ايندادههامیتوانند
شــاملمیزانحجمترافیکدرامتدادمسیرحرکتخودروباشندتازمانســبزوقرمزشدنچراغهای
راهنمايیورانندگی.بدونشکاينارتباطکمکزيادیبهمديريتترافیکدرتمامطولروزخواهدکرد.

ارتباطاتشهرهوشمندبرقرارمیشود

وقتیخودروباچراغراهنماییصحبتمیکند

بادرارتباطبودن
خودروهاوسیستم
مديريتشهری،

ادارهترافیک
راحتترشدهو
ازبارآنکاسته

میشود

در حرکتی بی سابقه و به منظور معرفی بازی های المپیک توکیو 
در سال 2۰2۰، نخســت وزیر ژاپن با پوششی شبیه به لباس 
»ماریو« )شخصیت معروف بازی نینتندو( از میان لوله ای سبز 
رنگ وارد مراسم اختتامیه ریو 2۰1۶ شد. این اتفاق حیرت انگیز، 
اشتیاق همگان برای شرکت در بازی های المپیک تابستانی دوره 
بعد را دو چندان کرد و »شینزو آبه« به قهرمانی جهانی بدل شد. 
پس از ورود »ماریو« به صحنه، »پکمن« و شخصیت های انیمه 
دیگری همچون »دورایمون« نیز به او پیوستند تا تماشاگران را 
از طریق تونلی نمادین که در اســتادیوم ماراکانای شهر ریو  در 
برزیل حفر شده بود، به گشت وگذار در خیابان های توکیو ببرند. 
همان طور که می دانید، کاراکتــر »ماریو« یکی از معروف ترین 
نمادهای ژاپن در سراسر جهان اســت. این شخصیت توسط 

»میاموتو« از طراحان بازی هــای ویدیویی نینتندو به منظور 
استفاده در مجموعه »دانکی کونگ« توسعه یافت، اما بعدها با 
انتشار مجموعه بسیار موفق »برادران سوپر ماریو« به شهرتی 
مثال زدنی دســت پیدا کرد. الزم به ذکر است حضور »آبه« در 
نقش »ماریو« در جشــنی صورت گرفت که به منظور معرفی 
شهر بعدی میزبان بازی های المپیک آتی در مراسم اختتامیه ریو 
2۰1۶ برپا شده بود. در این مراسم، فضای شهری حیرت انگیزبا 
روبات های پرنده به چشم می خوردند، ضمن اینکه پایکوبی های 
سنتی و مدرن نیز اجرا شــدند. با توجه به این اقدام، می توان به 
ارزش و اهمیت برگزاری مســابقات جهانی المپیک و افتخار 
میزبانی آنها پی برد. در سال 2۰1۳ »آبه« پس از انتخاب توکیو به 

عنوان میزبان بازی های تابستانی 2۰2۰ اظهار داشت:

»بسیار مسرورم. 
از خوشحالی در 

پوست خودم 
نمی گنجم. 

اشتیاق و هیجان 
من حتی از زمانی 

که به عنوان 
نخست 

وزیر 
انتخاب 

شدم نیز بیشتر 
است«.

شینزوآبهالمپیکبعدیرارونمايیکرد؛

ماريوبهالمپیکمیآيد؟

شاخص جهانی نوآوری نشــان می دهد که از 2۰15 تا کنون 
ایران از جایگاه یکصدو ششــم با ارتقای 28 رتبه ای به جایگاه 
78 صعود کرده اســت.  به گزارش خبرگــزاری مهر به نقل از 
شــورای عالی علوم، تحقیقــات و فناوری، گزارش شــاخص 
جهانی نــوآوری نشــان دهنده این امر اســت کــه از 2۰15 
تاکنون ایران از جایگاه یکصدو ششــم با ارتقــای 28 رتبه ای 
به جایــگاه 78 صعود و در بین کشــورهای آســیای مرکزی 
و جنوبی بعد از کشــورهای هند و قزاقســتان در رتبه ســوم 
قرار گرفته است. ایران در شــاخص جهانی نوآوری، 28 رتبه 
جهانی ارتقا یافته اســت.  ایران با کســب5/۳۰ لنگر امتیاز از 
مجموع 1۰۰ امتیاز در شــاخص جهانی نــوآوری 2۰1۶ در 
 بین یکصد و بیســت و هفت کشــور در جایــگاه 78 جهان

قرار گرفت. این در حالی اســت که براســاس گزارش 2۰15 
همین شــاخص ایران در جایگاه 1۰۶ جهان قرار داشــت که 
نشــانگر بهبود 28 پله ای رتبه ایران در حوزه نوآوری اســت. 
شاخص جهانی نوآوری از 2۰۰7 هرسال توسط مدرسه کسب 
 و کار اینسید و با همکاری ســازمان جهانی مالکیت فکری  و 
دانشــگاه کرنل پس از بررســی هایی انجام شــده، تنظیم و 
منتشر می شود. این شــاخص دارای هفت رکن اصلی، بیست 
و یک رکن فرعی و 7۹ شاخص اســت. در این گزارش بر پنج 
رکن نهادها، پژوهش و سرمایه انسانی، زیرساخت ، تکامل بازار و 
تکامل کسب و کار به عنوان ورودی های نوآوری تحقیقات انجام 
گرفته و دو رکن برون دادهای دانش و فناوری و برون دادهای 

خالقانه به عنوان خروجی های نوآوری شناخته شدند.

اولین دوره جایزه مصطفی)ص( در ســال ۹4 برگزار شد و قرار 
است دومین دوره آن در هفته وحدت ســال ۹۶ برگزار شود. به 
گزارش مهر، علــی عمرانی، رییــس کارگــروه اجرایی جایزه 
مصطفی)ص( در نشســتی خبری عنوان کرد: محوریت اصلی 
جایزه، شناسایی و معرفی برترین های علم و فناوری جهان اسالم 
اســت که این امر از طریق ارزیابی طرح های علمی و فناورانه و 
اعطای جایزه به دانشــمندان و متخصصان برتر در سطح جهان 
اســالم صورت می گیرد. وی افزود: بر این اساس ویژگی اصلی 
جایزه، افزایش ســطح همکاری و هم افزایی در حــوزه علوم و 
فناوری در میان کشورهای اسالمی با تاکید بر فناوری پیشرفته 
است. عمرانی خاطر نشــان کرد: این امر از طریق اعالم فراخوان 
در جوامع علمی و فناوری کشــورهای اسالمی صورت می گیرد 

و پــس از دریافت یا دعــوت طرح های واجد شــرایط، ارزیابی 
طرح های علمی و فناورانه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

انتشارفراخوانمسابقهابنهیثمدرمهرماه
وی در خصــوص مســابقه ابــن هیثم کــه در قالــب جایزه 
مصطفی)ص( برای دانش آموزان برگزار می شــود، گفت: اولین 

دوره در اردیبهشت برگزار شد. 
قــرار اســت از مهــر فراخوانــی در این باره منتشــر شــود 
تــا دو-میــن دوره را نیــز برگــزار کنیــم. عمرانی بــا بیان 
 اینکــه مســابقه نور ابــن هیثم، بــا موضــوع نور بیــن تمام 
دانش آموزان برگزار می  شــود، گفت: نام گذاری این مســابقه 
نیز بر اساس نام گذاری سال 2۰15 به نام سال جهانی نور یعنی 
هزارمین سال تالیف کتاب المناظر ابن هیثم صورت گرفته است.

شورایعالیعلومتحقیقاتاعالمکرد؛

ارتقای28رتبهایايراندرشاخصجهانینوآوری
همزمانباهفتهوحدت؛

دورهدومجايزه»مصطفی)ص(«سال۹۶برگزارمیشود

داخلی

معرفینرمافزار

شــاید این روزها با وجود نرم افزارهای پیام رســان، دیگر 
ارسال پیامک رایج ترین شیوه ارتباطی نباشد.

اما وقتی که تلفن هوشــمند جدیــدی می خرید و قصد 
انتقال اطالعات از دســتگاه قدیمی تان را بــه آن دارید، 
مطمئنا پیامک هــا جزو مهم ترین اطالعــات انتقالی تان 

خواهند بود.
در صورتی که تعــداد ایــن پیامک ها زیاد باشــد، تهیه 
پشــتیبان از آنها به طور دســتی کاری مــالل آور و صد 
 البته غیر منطقی اســت؛ چرا که با وجود نرم افزاری مثل

 SMS Backup & Restore می توانیــد بدون معطلی 
و فقط با فشــردن یک دکمه، از هــزاران پیامک به طور 

خودکار پشتیبان تهیه کنید.
SMS Backup & Restore می توانــد از پیامک ها در 

قالب یک فایل xml ، نسخه پشــتیبان تهیه کند و نکته 
عالی اینکه تمام مراحل این پروســه را به طور خودکار و 

زمان بندی شده انجام می دهد.
حتی می توانید به اپلیکیشــن دســتور دهید که نسخه 
پشتیبان را پس از ساخت، مســتقیما به ایمیل یا فضای 
ابری گــوگل درایــو و دراپ باکس شــما بفرســتد. اگر 
 ذخیره تاریخچــه تماس ها برایتان حائز اهمیت باشــد،

 SMS Backup & Restore از آنها هم می تواند نسخه 
پشتیبان بسازد.

تمامی پشــتیبان هایی که با این نرم افزار ایجاد می کنید، 
بعدا در دستگاه  های دیگر قابل بازگردانی هستند.

 SMS Backup & Restore به عنــوان مثــال اگــر
را در موبایــل جدیدتــان نصــب کنیــد، بــه راحتــی 

می توانید نسخه پشــتیبانی را که از پیامک ها در فضای 
 ابری یــا ایمیلتــان گرفته اید، به ســرعت در دســتگاه

جدید بازگردانید.
این ویژگی و موارد دیگری کــه گفتیم، همگی به رایگان 

در اختیار شما قرار گرفته اند.
این موضــوع بــه همــراه عملکــرد بی عیــب و نقص 
 اپلیکیشــن در پروسه پشــتیبان گیری ســبب شده تا 
SMS Backup & Restore بــا بیــش از ده میلیون 
دانلود در گوگل پلی و کسب امتیاز4/5 از 5، محبوب ترین 
اپلیکیشــن حال حاضر اندروید برای پشــتیبان گیری از 

پیامک ها و تاریخچه تماس ها باشد.
این نرم افزار را می توانید همین حاال از پلی اســتور و کافه 

بازار دانلود کنید.
شــما همچنین می توانید این نرم افزار را از نشانی که در 

زیر آمده است، دریافت کنید.
goo.gl/UpguOW

ازتاريخچهتماسهایخودهمنگذريد؛

بافشاريککلید،پشتیبانبگیريد
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پیشنهاد سردبیر: 
تشدید مشکالت آبی قطب کشاورزی اصفهان

اخباریادداشت

رییس اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان کاشــان، از کمک حدود 
50میلیارد ریالی خیرین نیکوکار در 5ماهه نخست امسال خبرداد.

حجت االسالم جعفر جنتی، در گفت و گو با خبرنگاران گفت: این مبلغ، 
از محل کمک های عمرانی جاری و فرهنگی در قالب نذورات غیر نقدی 

طرح مودت به بقاع متبرکه کاشان جمع آوری شد.
 وی به مشــارکت گســترده و فعال مردم والیــت مدار کاشــان در امر

ســاخت و ســاز و عمران بقاع متبرکه تاکیدکرد وگفــت: در این زمینه 
عاشقان و دوســتداران اهل بیت)ع( به هر نحو ممکن در انجام امور بقاع 

متبرکه یاری رسان هیئت امناء هستند.
به گفته وی، مبلغ بیش از 45میلیارد ریال کمک غیر نقدی و عمرانی نیز 
به بقاع متبرکه کاشان شده است که با این اقدام مهم، گامی موثر در جهت 
پیشبرد اهداف عمرانی و بلند مدت بقاع متبرکه کاشان برداشته می شود.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان کاشان گفت: آستان مقدس 
حضرت علی بن باقر)ع( به عنوان مهم ترین بارگاه ملکوتی جذب کننده 
نذورات مردمی اعــم از تجهیزات و لوازم، مصالح ســاختمانی، عملیات 
عمرانی، مواد خوراکی، گوشــت نذری و... اســت که 39میلیارد ریال از 

کمک های غیرنقدی و عمرانی را به خود اختصاص داده است.
حجت االســالم جنتی تصریح کــرد: برابر تدابیر ســازمان اوقاف و امور 
خیریه، این طرح بــا عنوان طرح مودت نامگذاری گردیده که مشــتمل 
بر نذورات نقدی مقید، نذورات جنســی، فرهنگی، مدیریتی و جاری و 
فعالیت های داوطلبانه و خدمات تبرعی در بقاع متبرکه بوده و این طرح، 

عواید حاصل از نذورات ضریح مطهر بقاع متبرکه را شامل نمی شود.

افزایش آگاهی نســبت به مخاطره های دنیای امروز، اشــاعه فرهنگ 
خودامدادی و ایثار و عدم اســتاندارد بودن امدادرســانی در دهاقان، 
از موضوع های مطرح شــده در مراســم اختتامیه اردوهای اســتانی 

تیم های دادرس جمعیت هالل احمر استان اصفهان بود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان، با حضور در مراسم 
اختتامیه اردوهای اســتانی تیم های دادرس جمعیــت هالل احمر 
استان با اشاره به سختکوشی جوانان هالل احمری اظهار داشت: شما 
جوانان ســختکوش عضو هالل احمر، مایه افتخار سازمان هستید و 

خدمت رسانی در شرایط سخت توسط شما، افتخار سازمان است.
محســن مومنی با بیان اینکه فعالیت های جمعیت هالل احمر بسیار 
وســیع اســت، افزود: فعالیت های جمعیت هالل احمر فقط در زمان 
بروز سیل و زلزله تجلی پیدا نمی کند و این موارد، قسمتی از تالش ما 

محسوب می شود.
وی تصریح کرد: ما باید همواره خود را آمــاده نگه داریم تا بتوانیم در 
همه شرایط جوابگو باشیم؛ به ویژه در زمان کنونی و در دنیای امروزی 

که با عوامل و اتفاقات جدیدی رو به رو هستیم.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان، دنیــای امروزی را 
همراه با مخاطره های بســیاری مواجه دانســت و خاطرنشــان کرد: 
افزایــش آگاهی های مردم و تکنولوژی روز، امر بســیار شایســته ای 
اســت؛ اما گاهی اوقات مخاطره هایی را برای ما به دنبال دارد و برای 
اینکه خانواده و جامعه خود را ایمن نگــه داریم، باید آگاهی های الزم 

را داشته باشیم.
وی کنترل خشم را بسیار ضروری دانســت و گفت: ما باید یاد بگیریم 
که در مواجه و برخورد با دیگران چگونه رفتار و چگونه خشــم خود را 

کنترل کنیم.
مومنی افزایش آگاهی نســبت به این مخاطــرات را وظیفه جمعیت 
هالل احمر دانست و افزود: سعی ســازمان بر این بوده که با برگزاری 
چنیــن اردوهایی، اینچنیــن مفاهیم را توســط اســاتید مجرب به 
دانش آموزان آموزش دهیم و در این راســتا، استفاده بهینه از این فضا 

صورت گیرد.
وی با اشــاره به ترویج آموزش های مفید توســط دانش آموزان گفت: 
 دانش آمــوزان هالل احمــری باید فرهنگ خــود امــدادی، ایثار و 

از خودگذشتگی را یاد بگیرند و آن را اشاعه و ترویج دهند.
بخشدار بخش مرکزی شهرســتان دهاقان با حضور در این جلسه و با 
اشاره به گذشــت جوانان داوطلب جمعیت هالل احمر اظهار داشت: 
جوانان عضو هالل احمر، وقــت خود را در راه خدمــت به خلق خدا 

صرف می کنند و این امر شایسته بر هیچکس پوشیده نیست.
محمد علی دهقانــی افزود: اعضای هالل احمر همیشــه به فکر خلق 
خدا و آینده بهتر برای انســانیت هســتند و این امر بسیار ارزشمند و 

ستودنی است.
وی تصریح کرد: جوانــان عضو هالل احمر با گذشــت از فرصت های 

خود، آماده خدمت رسانی به خلق خدا هستند.
بخشدار بخش مرکزی شهرســتان دهاقان با بیان اینکه این سازمان 
بدون چشمداشــت و ادعایی، به فکر انسانیت اســت، گفت: تالش و 
همکاری جمعیــت هالل احمر محدود به نقطه جغرافیایی نیســت و 
در حال خدمت، به فکر خلق خدا و انسانیت در همه جای دنیا بوده که 

این خود، سبب مباهات است.
وی شهرستان دهاقان را فاقد اســتانداردهای امداد رسانی دانست و 
خاطرنشان کرد: دهاقان به ســبب موقعیت جغرافیایی و همجواری 
با استان چهار محال و بختیاری، مســتعد و شایسته عنایات بیشتری 
از سوی استان اســت؛ زیرا فاقد اســتانداردهای امدادرسانی بوده و با 

استانداردهای قابل قبول فاصله بسیاری دارد.
دهقانی با بیان اینکه شهرستان دهاقان با کمبود امکانات و اعتبارات 
مواجه است، اظهار داشــت: از تملک دارایی شهرستان به این موضوع 
تخصیص داده شــد؛ اما چون شهرســتان دهاقــان می تواند منطقه 
جنوب اســتان را ســرویس دهد و با توجه به اینکه با کمبود امکانات 
و اعتبارات مواجه است، در این راستا، از اســتان تقاضا و امید عنایت 

بیشتری داریم.

کمک 50 میلیارد ریالی خیرین
به بقاع متبرکه کاشان

دهاقان؛ فاقد استانداردهای 
امدادرسانی

محمد عادلی، دهیار روســتای تاریخی ابیانه گفت: در مرداد ماه 
امسال، دو هزار و 340 گردشگر خارجی از آثار تاریخی و دیدنی 
این روســتا بازدید کردند. وی ملیت این گردشگران را متعلق به 
4۷ کشور دنیا دانست و افزود: بیشــترین آمار بازدید این ماه در 
بین گردشگران خارجی، به ترتیب متعلق به کشورهای اروپایی 

فرانسه، آلمان و اسپانیا بود.

دهیار ابیانه خاطرنشــان کرد: افزایش آمار گردشــگری فرصت 
مناسبی برای عرضه صنایع دستی این روستاست که در این راستا 
با تاسیس فروشــگاه های صنایع دستی توانســته ایم تسهیالت 
مناسبی را برای گردشگران فراهم کنیم. ابیانه روستایی از توابع 
بخش مرکزی شهرستان نطنز است که در فاصله 40 کیلومتری از 
شمال غربی نطنز، در دامنه کوه کرکس واقع شده است. مسجد 
جامع ابیانه با 960 سال قدمت دارای منبر و محرابی چوبی با خط 
نوشته های کوفی به قدمت هزار ساله، یکی از آثار ثبتی و دیدنی 
این روستاست. معماری بی نظیر، آب و طبیعت، بقعه امامزادگان 
یحیی و عیسی)ع(، مسجد حاجتگاه از دوره صفویه، آسیاب های 
بادی منتسب به دوران قبل از صفویه و قلعه پاالهومونه در بیرون 
از روستا با چشم انداز فضای معماری پلکانی ابیانه، از دیدنی های 
این روستاست. چهارطاقی آتشکده هارپاک، آب انبار ناره، مسجد 
پرزله متعلق به عصر ایلخانی، ساباط ها، حدود 150 در چوبی از 
جنس درخت گردو و چنار با قدمت 600 تا 800 ساله و خانه های 

چهارصفه، از دیگر شاخص های تاریخی روستای ابیانه است.

سرپرســت اداره حفاظت محیط زیســت نطنز گفت: 38 هکتار 
از مراتع بیدهند واقع در منطقه حفاظت شــده کرکس نطنز در 
آتش ســوخت. مهدی صادقــی گفت: ماموران یــگان حفاظت 
محیط زیســت نطنز، با توجه به گزارش هاي واصله مردمي در 
زمینه آتش سوزي در مراتع بیدهند واقع در منطقه حفاظت شده 

کرکس، به محل اعزام شدند.

وی گفت: به علت کمبود تجهیزات و صعــب العبور بودن، مهار 
این آتش ســوزي به ســختي صورت گرفت و در نهایت با تالش 
نیروهاي مردمي و محیط زیســت، منابع طبیعي، آتش نشاني و 
هالل احمر، توانستند چند ساعت پس از آغاز آتش سوزي، آتش 
را مهار کنند که طي این مدت، حدود 38/2 هکتار از مراتع منطقه 
کرکس، طعمه حریق شد. سرپرست اداره حفاظت محیط زیست 
نطنز گفت: علت وقوع آتش ســوزي، خطاي انســاني است که 
 مسئله توسط کارشناسان در حال بررســي است. وی افزود: باید

راهنمایــي هــاي الزم بــه گردشــگران در فصل گرم ســال 
 درخصوص احتیاط الزم و جلوگیري از آتش ســوزي در مناطق
حفاظت شده به خاطر خشکسالي هاي چند ساله اخیر ارائه شود.

منطقه حفاظت شده کرکس به دلیل وضعیت طبیعي و زیستي و 
پوشش گیاهي مناسب، یکي از زیستگاه هاي مهم حیات وحشت 
مانند پلنگ، کل بــز و قوچ میش، گرگ، کفتار، شــغال، کبک و 
عقاب، سارگپه، دلیجه، گربه پاالس و دیگر حیوانات است که در 

شهرستان نطنز استان اصفهان قرار دارد.

38 هکتار از مراتع بیدهند در منطقه کرکس در آتش سوختبازدیدبیش از 2 هزار گردشگر خارجی از روستای ابیانه

کوتاه از شهرستان ها

با مسئوالن

معاون عملیات اداره آتش نشانی شــهرضا گفت: در چهارماهه نخست سال جاری، انواع 
حوادث در شهرستان شــهرضا، در مقایسه با مدت مشابه در ســال گذشته، 12درصد 

کاهش داشته است.
ابراهیم علی اکبری در حاشیه جلسه مدیریت بحران شهرستان شهرضا عنوان داشت: از 
مجموع 138 مورد حادثه واقع شده در چهارماهه نخست امسال در شهرستان شهرضا، 
حوادث مربوط به حمله مــار و زنبور با 38مورد، حوادث جــاده ای و حوادث برش حلقه 
هر یک با 18مورد، حریــق انبار یا ضایعات با 13مــورد، حریق باغ و مزارع و اشــجار با 
 11مورد و حریق مناطل مسکونی با 10مورد، به ترتیب بیشترین آمار حوادث را به خود

اختصاص داده اند.
وی اضافه کرد: در حوادث واقع شــده در ایــن مدت، مجموعا 93 نفــر نجات یافتند و 
متاسفانه یک نفر در حادثه حریق خودرو و یک نفر در حادثه سقوط در چاه، جان خود را 

از دست دادند.
وقوع 3 مورد حادثه حریق منزل در چهارماهه نخست امسال در شهرضا

معاون عملیات اداره آتش نشانی شهرضا گفت: از مجموع حوادث واقع شده در شهرستان 
شهرضا در چهار ماهه نخست امسال، حریق مغازه و خودرو و قفل منازل و محبوس شدن 
هر یک با 3 مورد، حوادث برق و ســقوط در چاه و حریــق گاوداری و حریق کارخانجات 
هر یک با دو مورد وآب گرفتگی منزل با یک مورد، به ترتیــب کمترین موارد را به خود 

اختصاص داده اند.
علی اکبری گفت: در همین مدت، هیچ گزارشی مبنی بر وقوع حادثه در ادارات دولتی، 
حوادث کوه، حوادث چرخ گوشــت، انفجار پیک نیک و گاز مایع و انفجار مغازه و منزل 

دریافت نشده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، عنوان داشت: در چهارماهه نخست امسال، از تعداد 
111مورد بازدید از ســاختمان های اداری و تجاری 28 مورد، از 56 مورد بازدید ایمنی 
از مراکز صنعتی و صنوف 42 مورد و از 8 مورد بررســی نقشه پالن معماری و تاسیسات 

آپارتمانی، 8 مورد مورد تایید اداره آتش نشانی شهرضا قرار گرفته است.
انجام 175 مورد بازرسی ایمنی

معاون عملیات اداره آتش نشــانی شــهرضا ادامــه داد: از مجموع 1۷5مورد بازرســی 
 ایمنی اداره آتش نشــانی شــهرضا از مراکز و اماکن مختلف، 53 مورد به علل مختلف 

تایید نشده است.
علی اکبری همچنین با تاکید بر لزوم افزایش آموزش های عمومی درخصوص حوادث 
و سوانح گفت: از ابتدای ســال جاری تا پایان تیرماه، از مجموع 838 نفر که در دوره های 
آموزش امداد و نجات اداره آتش نشانی شرکت کرده اند، 40نفر از ادارات دولتی، 296نفر 

در مدارس ابتدایی، 300نفر در مدارس راهنمایی، 90نفر در مهدهای کودک، 40نفر در 
آپارتمان ها، 12نفر از رانندگان و 60نفر از بسیجیان بوده اند.

وی تصریح کرد: مجموع انواع حوادث واقع شــده در چهارماهه نخســت سال گذشته 
156مورد بوده که این تعداد با 12درصد کاهش، به 138مورد در مدت مشابه سال جاری 

رسیده است.
افزایش 18درصدی آموزش های امداد و نجات اداره آتش نشانی شهرضا

معاون عملیات اداره آتش نشانی شــهرضا ادامه داد: بازدیدهای ایمنی اداره آتش نشانی 
شهرضا در چهارماهه نخست سال گذشته 233مورد بوده که این تعداد با 1۷5مورد، در 

سال جاری 24درصد کاهش داشته است.
علی اکبری اضافه کرد: تعداد نفراتی که در چهار ماهه ابتدایی سال گذشته در دوره های 
آموزشی اداره آتش نشــانی شــهرضا شــرکت کرده اند، ۷80نفر بوده که این تعداد با 

18درصد افزایش، به 838نفر در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

معاون عملیات اداره آتش نشانی شهرضا خبر داد:

کاهش 12درصدی حوادث در شهرستان شهرضا

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان برخوار، از برداشــت خربزه از مزارع این 
شهرســتان خبر داد. عباس نقدی گفت:  در بیش از 1500هکتــار از مزارع 
شهرســتان برخوار، صیفی کشــت شــده که 90درصد آن به کشت خربزه 
اختصاص دارد. وی افزود: به طور میانگین از هر هکتــار، 30تا50 تن خربزه 
برداشــت می شــود که خربزه های صادراتی عالوه بر توزیع در استان های 
همجوار،به کشور عراق صادر می شود.مدیر جهاد کشــاورزی برخوار گفت: 
افزون بر 2هزار بهره بردار و کشاورز در کشت خربزه به صورت مستقیم و یک 
هزار نفر به صورت غیر مستقیم فعال هستند. وی افزود:  کشاورزان برخواری، 
خربزه را به صورت تلفیقی با محصــوالت دیگر مانند ذرت، پنبه و  آفتابگردان 
کشت می کنند تا اســتفاده بهتری از آب در کشــت محصوالت شود. نقدی 
 گفت:  کشــت خربزه در شهرســتان برخوار به صورت تیپ با استقبال خوبی 

رو به رو شده و کشاورزان مزارع خود را به صورت تیپ کشت می کنند.

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: گروه مهندسی 
بهداشت محیط شبکه بهداشــت و درمان شهرســتان نجف آباد، با همکاری 
اتحادیه صنــف نانوایان و اتاق اصنــاف در چند روز اخیر، هشــت باب نانوایی 
متخلف را پلمب کردند. غالمحســین صدری اعالم کرد: هشت باب نانوایی به 

علت استفاده از افزودنی های غیر مجاز در فرآیند پخت نان پلمب شدند.
وی تصریح کرد: این سلســله پلمب ها در پی بازدیدهــا و نمونه برداری های 
ســحرگاهی کارشناسان گروه مهندســی بهداشــت محیط از نانوایان سطح 
 شهرســتان نجف آباد و اعالم نتایج آزمایشــگاه و اثبات باال بــودن PH نان

عرضه شده توسط آنان و ارسال اخطاریه 48 ساعته، انجام شد.
صدری گفت: پس از طی مدت زمان قانونی پلمب ایــن واحدهای نانوایی و با 
اخذ تعهد از ایشان مبنی بر رفع نواقص بهداشتی و عدم تکرار تخلف در پخت و 

عرضه نان، پلمب واحدهای کسب، فک می شود.

برداشت خربزه از مزارع 
برخوار

هشت نانوایی  متخلف 
در نجف آباد پلمب شد

فرماندار شهرســتان لنجان گفت: با اجرای طرح تحول سالمت، 
عدالت درمانی در کشور محقق شد.

سیدمحسن ســجاد، در آیین تکریم و معارفه رییس بیمارستان 
شهید مطهری فوالدشهر، با اشاره به زمینه های آغاز طرح تحول 
سالمت در کشور، اظهار کرد: طی ســال های گذشته مشکالت 
متعددی در حوزه بهداشــت درمان وجود داشت؛ از این رو دولت 
تدبیر و امید با آغاز فعالیت خود، حوزه ســالمت را به عنوان یکی 
از اولویت های این دولت در دســتور کار قــرار داد که مهم ترین 
دســتاورد آن، در اولویت قرار گرفتن تامین سالمت مردم است.

وی با اشاره به نگاه دولت یازدهم به ســالمت آحاد مردم جامعه 
افزود: با اجرای طرح تحول نظام ســالمت، شــاهد ارائه خدمات 
بسیار خوبی در سطح کشور هستیم که این موضوع، باعث افزایش 

رضایتمندی مردم از خدمات درمانی شده است.
فرماندار شهرســتان لنجان با اشــاره به اینکه در حوزه سالمت، 
زیرســاخت ها دچار عدم توســعه یافتگی جدی بودند، تصریح 
 کــرد: بیمارســتان های دولتــی، ملجا و پنــاه مردم و اقشــار 
 کم درآمــد جامعه به شــمار می آیند که متاســفانه بــه دلیل 
کم توجهی، با مشــکالت جدی مواجه شــده بودند. وی اضافه 
کرد: باید توجه داشــت که پیش از اجرای طرح تحول سالمت، 
بیمارستان ها به پزشک، پرستار و حتی در برخی موارد به برخی 
شرکت ها و کســبه مقروض بودند و به همین علت مردم مجبور 
بودند بسیاری از خدمات را خارج از بیمارستان دریافت کنند که 
هزینه سنگینی به مردم تحمیل می شد. سجاد عنوان کرد:  قبل 

از اجرای طرح تحول سالمت، 3۷درصد از هزینه در بیمارستان 
وصول می شد که این تنها، گوشــه ای از پرداخت هزینه توسط 
مردم بود و در بخش دیگر، مردم برای تامیــن دارو و لوازم گران 
قیمت پزشکی، از جیب خود هزینه های ســنگینی را پرداخت 
می کردند.وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه بهداشت، بسیاری از 
خانه های بهداشت به فراموشی سپرده  شده بودند، اظهار کرد: در 
حوزه بهداشت، غباری سنگین بر شبکه خدمت رسانی و خدمات 
اولیه نشسته بود؛ چرا که در شهرها و روستاها، خانه های بهداشت 

و مراکز بهداشتی درمانی به دست فراموشی سپرده شده بودند.
فرماندار شهرستان لنجان خاطرنشان کرد: این اتفاق در حالی رخ 
داده بود که شبکه مراقبت های اولیه سالمت، جزو دستاوردهای 
بزرگ انقالب اسالمی به شمار می آید؛ چراکه برای ارائه خدمات 
در روستاها خلق شده بودند که متاســفانه این دستاورد بزرگ و 
زنجیره مراقبت های اولیه ســالمت، به لحــاظ فضای فیزیکی، 
نیروی انسانی و تجهیزات، دچار فرســودگی جدی شده بود ودر 
چنین وضعیتی، با تدبیر رییس جمهــور،  مدیریت توانمند وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حمایت های مجلس، برنامه 
طرح تحول نظام سالمت آغاز شد و امروز پس از گذشت بیش از 
2 سال از اجرای این طرح، شاهد دستاوردهای عظیمی در حوزه 
سالمت هستیم. وی با اشاره به اینکه  اجرای طرح تحول سالمت 
از افتخارات دولت یازدهم به شــمار می آید، یادآور شد: در حوزه 
بهداشت و درمان، بالغ بر 200میلیارد ریال در شهرستان لنجان، 

از اعتبار طرح تحول سالمت هزینه شده است.

عضو شورای اســالمی اســتان اصفهان با بیان اینکه بالغ بر یک 
میلیارد مترمکعب آب از سمیرم خارج می شــود، گفت: سزاوار 
نیست این شهرستان و کشــاورزان آن با این همه خروجی آب، 
تخصیص دائم نداشته باشــند. علی جامه کهن، با اشاره به برخی 
از مشکالت شهرستان سمیرم، اظهار داشت: مشکل حاد سمیرم 

کم آبی است که دغدغه همه مردم شهرستان به شمار می رود.
نماینده سمیرم در شورای اســالمی استان اصفهان تصریح کرد: 
در همین راستا مردم سمیرم معترض اند به اینکه چرا 1/2میلیارد 
مترمکعب آب از این شهرستان خارج می شــود؛ ولی متاسفانه 

هیچ مسئولی تالش نمی کند تا این آبها مهار شود.
وی با اشاره به سد »دهان« به عنوان مشکل دیگر این شهرستان 
خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم این ســد را احداث کنیم، آب آبشار 
ســمیرم جمع آوری می شود و تا حدودی مشــکالت کشاورزان 
برطرف خواهد شد.جامه کهن با اشاره به ســد »حنا« به عنوان 
یکی دیگر از مشــکالت این شهرســتان بیان کرد: ظرفیت سد 
حنا بالغ بر 54میلیون مترمکعب آب اســت؛ ولی متاســفانه با 
6/8مترمکعب آب، امسال خسارات زیادی به کشاورزان وارد شد.

وی با بیان اینکه زمین های کشــاورزی شهر حنا 20هزار هکتار 
از اراضی استان را شامل می شــود، گفت: کشاورزان این منطقه 
تولیدکننده گندم و... بودند؛ در حقیقت این کشــاورزان زمانی 
زکات می دادنــد و اکنون زکات بگیر شــده و مجبور شــده اند 
مهاجرت کنند. نماینده ســمیرم در شــورای اســالمی استان 
اصفهان افزود: پمپاژ آب رودخانه ماربر به پشــت دریاچه ســد 

حنا در فصولی که کشــاورزان کمــه و مورک آب نیــاز ندارند، 
راهکار مناســبی برای رفع این مشکل اســت. وی با بیان اینکه 
امیدوار هســتیم بتوانیم آب رودخانه ماربــر را مدیریت و مهار 
کنیم، تصریح کرد: ســد »آب ملخ« که 250مترمکعب ذخیره 
آب دارد، باید احداث شــود. باید از این مقــدار 1/5لیتر در ثانیه 
آب را در فصول کشاورزی به دشــت کمه و مورک انتقال دهیم 
و در بقیه ۷ ماه فصل ســال که زمســتانی بودن را می گذرانیم، 
باتوجه به کوهستانی بودن منطقه، آب به پشت دریاچه سد حنا 
بیاید. نماینده سمیرم در شورای اسالمی استان اصفهان با بیان 
اینکه اگر 3هزار هکتار اراضی منطقه حنا زیر کشت گندم برود، 
می توانیم ساالنه 40هزار گندم تولید کنیم، بیان کرد: با میانگین 
هزار تومان، بالغ بر 40میلیارد تومان درآمد نصیب کشــاورزان 
می شود. براســاس پیش بینی ها، بالغ بر 600هزار نفر می توانند 
نان خودشــان را از این مقدار گندم تولید کنند.جامه کهن گفت: 
از مسئوالن اســتانی و وزارت نیرو تقاضا دارم که تخصیص های 
سمیرم را به این شهرستان بدهند؛ سزاوار نیست این شهرستان 
و کشاورزان آن، با این همه خروجی آب، تخصیص نداشته باشند 
و همیشه به دنبال آب کم و آن هم موقت باشند؛ در همین راستا 
از مســئوالن می خواهیم که 3هزار لیتر در ثانیــه به حوزه ماربر 
تخصیص دائم دهند. وی با اشاره به ســد قره قاچ به عنوان یکی 
دیگر از مشکالت این شهرستان افزود: هر چند این سد آبگیری 
شده و هزینه های بسیاری نیز برای آن صورت گرفته، ولی چون 

زیرساخت آن موجود نیست، آب به مزارع و باغات آن نمی رسد.

فرماندار شهرستان لنجان عنوان کرد:

طرح تحول نظام سالمت؛ زیربنای تحقق 
عدالت درمانی 

عضو شورای اسالمی استان مطرح کرد:

تشدید مشکالت آبی قطب کشاورزی 
اصفهان

پمپاژ آب رودخانه 
ماربر به پشت 
دریاچه سد حنا 
در فصولی که 
کشاورزان کمه 
و مورک آب نیاز 
ندارند، راهکار 
مناسبی برای رفع 
این مشکل است

در حوزه بهداشت، 
 غباری سنگین 
 بر  شبکه 
خدمت رسانی و 
خدمات اولیه نشسته 
بود؛ چراکه در شهرها 
و روستاها، خانه های 
بهداشت و مراکز 
بهداشتی درمانی 
به دست فراموشی 
سپرده شده  بودند
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اخباريادداشت

دبیر علمی پانزدهمین همایش ســاالنه انجمن علمی داروســازان 
ایران معتقد اســت هنوز تمام کشــورهای دنیــا در زمینه کنترل و 

مدیریت درد، به نقطه ایده آل نرسیده اند.
دکتر فرشــاد هاشــمیان در آســتانه برگزاری پانزدهمین همایش 
ساالنه انجمن علمی داروسازان ایران، با بیان اینکه کنترل بهینه درد 
در مراکز درمان و بیمارستان ها موجب افزایش رضایتمندی بیماران 
می شــود، عنوان کرد: کنترل بهینه درد یک مقوله بسیار مهم در امر 
رضایتمندی بیماران اســت؛ به گونه ای که اگر سخت ترین و بهترین 
نوع جراحی نیز برای بیماران انجام و در نهایت بیمار دچار درد شود، 

رضایت کافی از نتیجه جراحی نخواهد داشت.
وی افزود: اگر چه در بســیاری از مراکز درمانــی، کنترل بهینه درد 
ممکن اســت به شــکل ایده آل انجام نشود، اما بایســتی در کشور 
 ما روی رســیدن به نقطه مطلــوب در این زمینه تالش بیشــتری 

صورت پذیرد.
دبیرعلمی پانزدهمین همایش ســاالنه  انجمن علمی داروســازان 
ایران یادآور شــد: برخــی از جراحی هــا به بهترین شــکل ممکن 
در کشــور ما انجام می شــود؛ به گونه ای که حتی در برخی رشته ها 
سرآمد کشورهای جهان هستیم. اما باید در زمینه کنترل بهینه درد 
نیز اقدامات موثرتری  انجام شــود؛ به همیــن دلیل برگزاری چنین 
همایش هایی می تواند در ارتقای علمی گروه پزشکی، نقش بسزایی 

داشته باشد.
 وی یــادآور شــد: در ســال های اخیــر، علوم پزشــکی به شــکل 
همه جانبه در کشور رشــد و پیشرفت چشــم گیری داشته که این 
پیشرفت ها مرهون سابقه طوالنی و ریشه های عمیق طب در کشور 
ما بوده اســت. در کنار این پیشــرفت ها به نظر می رسد در برخی از 
نقاط، کاســتی هایی وجود داشته باشــد که ممکن است باعث شود 

بیمارعمق این پیشرفت را احساس نکند.
هاشــمیان در ادامه گفــت: از مهم ترین بحث های کنتــرل بهینه 
درد در بیماری ها می تــوان به کنتــرل درد در بیماری های مزمن و 
 بدخیم، کنترل درد در شــرایط اورژانس بخصــوص اورژانس های 

پیش بیمارستانی، کنترل درد پس از اعمال جراحی و... اشاره کرد.
وی در ادامه با توجه به تاثیر برگزاری این همایش، خاطرنشان کرد: 
توجه دادن جامعه پزشکی، بازآموزی یادآوری دانسته های گذشته و 
به روز رسانی اطالعات منطبق بر آخرین یافته های جهان، می تواند 
در ارائه بهینه خدمت، ارتقای رضایتمندی بیماران و افزایش منزلت 

درمان گران تاثیر داشته باشد.
هاشمیان خاطرنشــان کرد: در این همایش تالش می شود مباحث 
علمی در کنــار مباحث اجتماعی و عملیاتی به شــکل ســخنرانی، 

پرسش و پاسخ و مباحثات در قالب پانل برگزار می شود.
وی افزود: در افتتاحیه این همایش، مســئوالن عالی رتبه کشوری 
و برخــی نمایندگان مجلس، مســئوالن وزارت بهداشــت، انجمن 
داروسازان و تعدادی از روســا و دبیران انجمن های علمی کشور به 

همراه برترین اساتید دانشگاه حضور خواهند داشت.
پانزدهمین همایش ساالنه انجمن علمی داروسازان ایران از سوم تا 
پنجم شهریور، در سالن همایش های رازی برگزار خواهد شد و برای 

شرکت کنندگان دارای ۱۸ امتیاز بازآموزی است.

طبق مطالعات، دوقلوها نه تنها از زمان تولد بهترین دوست یکدیگر 
هستند، بلکه عمر طوالنی تری هم نســبت به تک قلوها دارند و این 

دو فاکتور به هم مرتبط هستند.
طبق مطالعات محققان دانشــگاه واشــنگتن، دوقلوها از نرخ مرگ 

پایین تری در هر دو جنسیت در طول عمرشان رو به رو هستند.
دیوید شــارو، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »ما در 
مطالعات خود دریافتیم که تقریبا در هر ســنی، دوقلوهای همسان 
در مقایسه با دوقلوهای غیرهمسان عمر طوالنی تری دارند و بقای 
عمر دوقلوهای غیرهمسان نسبت به جمعیت عمومی کمی بیشتر 

است.«
 ایــن داده هــا مربوط بــه ثبــت دوقلوهــای دانمارکــی، یکی از

قدیمی ترین ذخایر اطالعاتــی مربوط به دوقلوهاســت. محققان 
۲۹۳۲جفــت دوقلــوی همجنــس را که بیش از ۱۰ســال ســن 
داشــتند و بین ســال های ۱۸۷۰تا۱۹۰۰ در دانمارک متولد شده 
 بودند، مورد بررسی قرار دادند. سپس ســن آنها را در زمان مرگ، با 
داده هــای مربوط به کل جمعیــت دانمارک مقایســه کردند. آنها 
دریافتند در مورد مردان، اوج مزیت دوقلوبودن مربوط به دوقلوهای 
دهه ۴۰ ســالگی بود. این تفاوت ۶ درصد بود؛ یعنی اگر از ۱۰۰پسر 
در جمعیت عمومی، ۸۴نفر هنوز زنده بودند، پس در مورد دوقلوها 
این رقم ۹۰ بود. در مــورد زنان، اوج درصد مــرگ و میر مربوط به 

اوایل دهه ۶۰ سالگی بود و تفاوت در حدود ۱۰درصد مشخص شد.

طــی تحقیقــات جدیــد، پزشــکان دریافتنــد بــال 
 مــرغ بــه تنهایــی تهدیدکننــده ســالمتی نیســت؛ 
اما با توجه به اینکه امروزه به قسمت بال و گردن آن آمپول 

استروئیدی)محرک رشــد( تزریق می کنند، خوردن آن 
برای سالمتی بدن مضر است.

استروئیدها به منظور رشد سریع جوجه ها در گردن و بال 
آنها تزریق می شود و با این شیوه، زمان معمول برای رشد 

مرغ بسیار کاهش می یابد.
از عــوارض تزریق ایــن هورمون، می توان بــه اختالالت 
هورمونی، کیست رحمی و سرطان ســینه اشاره کرد که 
زیاده روی در مصرف مرغ می تواند تبعات جبران ناپذیری 

به همراه داشته باشد.
 الزم به ذکر اســت که افــراد باید مــرغ را از مراکز معتبر 
بهداشــتی خریداری کنند و به برچسب آن توجه ویژه ای 

داشته باشند.

 ماســت، یک فرآورده لبنی تخمیری اســت که  مانند سایر
هم گروه های خود، منبع بســیار خوب کلســیم، فســفر، 
پروتئین، ریبوفالوین و ویتامین های گروه B اســت. جالب 
اســت بدانید که ماســت، به هضم و جذب غــذا نیز کمک 
می  کند؛ زیرا اسید الکتیک موجود در آن، باعث جذب بهتر 
کلسیم می شود و محیط مناســب بیولوژیکی را برای بهبود 

جذب کلسیم و سایر ویتامین  ها فراهم می  آورد.
یکی از انواع ماست، ماســت چکیده اســت که از آبگیری 
ماست معمولی به دست می آید. یادتان باشد که مهم  ترین 
تفاوت ماســت معمولی و چکیده، در میزان آب موجود در 
بافت آنهاست. درحقیقت، ماســت چکیده جزو مواد غذایی 
تغلیظ   شده ای  است که طی فرآیندی، آب موجود در بافتش 

را از دست داده اســت. البته هر چقدر مقدار آب موجود در 
بافت ماست گرفته شــود، واحد وزن، کالری و ارزش غذایی 

آن افزایش پیدا می کند.

هندوانه خــواص زیــادی دارد. با اســتفاده از ایــن میوه 
خوشــرنگ می توانید شــفافیت و زیبایی را به پوست خود 
بازگردانید. هندوانه سرشــار از مواد مغذی است که خواص 

آن، به چهره شما تازگی می بخشد.
منافذپوستیرامحومیکند

 ویتامین A به چند دلیل جزو مهم ترین ویتامین هاســت؛ 
از یک طرف در سالمت اســتخوان ها و بینایی تاثیر دارد و از 
ســوی دیگر اثرات فوق العاده ای در بهبود مشکالت پوستی 
و شــفافیت آن دارد. هندوانه که منبع ویتامین  A اســت، 
می تواند چربی های زیر پوســت را کمتر کند و اندازه منافذ 

پوستی را نیز کاهش دهد.
ديگربهدنبالخريدتونرنباشید

هندوانه به طور طبیعی کمی پوســت را ســفت می کند و 
در نتیجه ظاهر آن را بهبود می بخشــد.  برای پوســت های 
خشــک می توانید آب هندوانه را با عســل مخلوط کنید؛ 
 البته اســتفاده تنها از آن نیز مفید اســت. کافی است سر 
گوش پاک کنی را در آب هندوانه بزنید و بعد به تمام صورت 
و گردن شسته شده خود بمالید. آب هندوانه باقیمانده مواد 
شوینده را از روی پوســت پاک و به فرایند پوسته ریزی نیز 
کمک می کند تا پوســت هم تازه شود و هم ســفت؛ البته 
پالپ های هندوانه را نیز می توانید به عنوان ماســک صورت 

استفاده کنید.

ديگرپیرنمیشويد
 آنتی اکســیدان هایی چون ویتامیــن C و A و لیکوپن در 
هندوانه وجــود دارند کــه می توانند همچون یک ســالح 
قدرتمند با تمام نشــانه های پیری مبارزه کنند. میوه های 
محدودی همچون هندوانه حاوی لیکوپن هستند. لیکوپن 
یک رنگدانه شیمیایی اســت که باعث ایجاد رنگ قرمز در 
هندوانه می شــود و اثرات ضد اکســیدانی قــوی دارد. این 
آنتی اکســیدان به تمامی نقاط بدن می رود و رادیکال های 
آزاد را خنثــی می کند و تاثیرات ناشــی از آنهــا را کاهش 
می دهد. رادیکال های آزاد، مولکول هایی هســتند که باعث 
تخریب بســیاری از بافت های بدن می شــوند و بر اثر قرار 
گرفتن در معرض آفتاب و ســیگار کشــیدن افزایش پیدا 
می کنند. خطوط ظریف روی پوســت، چروک ها، لک های 

پیری و... همه نتیجه افزایش رادیکال های آزاد هستند.

گالبی میوه ای خوش طعم است که سرشار از ویتامین ها 
و عناصر معدنی اســت و خوردن آن در گرمای تابســتان 
می تواند عالوه بر تامیــن مواد مورد نیاز بــدن، اندکی از 

تشنگی را نیز رفع کند.
گالبی دارای ۷۶ تــا ۸۳ درصد آب، ۶ تــا ۱۲ درصد مواد 
قندی ماننــد دکســتروز ولوز)غالبا عاری از ســاکاروز(، 
یک تا دو درصد اســیدهای آلی آزاد مانند اسید مالیک و 
ســیتریک، تانن، پکتین، انورتین آسپاراژین )خصوصا در 

میوه های جوان( است.
گالبی سرشــار از ویتامین های A,B1,B2,C و عناصری 
مانند فسفر، ســدیم، کلســیم، منیزیم، گوگرد، پتاسیم، 

کلر، روی، مس، آهن، منگنز، ید و ارسنیک است.
پوســت درخت گالبی اثر قابــض و برگ آن اثــر مدر و 
آرامبخــش دارد و از آن در مــواردی ماننــد ورم مثانه، 

 وجود باکتری در ادرار و وجود ســنگ در مجاری ادراری 
استفاده می شود.

برگ درخت گالبی در رفع عفونت مجــاری ادراری موثر 
است و با مصرف آن، اسید اوریک دفع می شود.

گالبی میوه ای خوش طعم است که البته در مصرف آن به 
حالت خام نباید افراط شــود؛ زیرا معده های ضعیف آن را 
به خوبی هضم نمی کنند. این در شرایطی است که هضم 

گالبی پخته آسان است و اثر ملین دارد.
گالبی دارای اثر از بین برنده اســیداوریک در بدن است؛ 
ضمن اینکه اثر ملین و تامین کننــده عناصر معدنی بدن 

را نیز دارد.
گالبی بــرای مبتالیان به بیمــاری قند خــون، میوه ای 
مناســب بوده و در رفع کم خونی و خستگی عمومی موثر 
اســت؛ ضمن اینکه غذای خوبی برای زنان باردار اســت. 
با مصرف مقادیر زیادی گالبی در چند روز، مشــروط به 
اینکه اغذیه دیگری خورده نشــود، فشار خون به صورت 

قابل مالحظه ای پایین می آید.
گالبــی دارای گیاهی به صــورت درختچه و بــه ارتفاع 
چند متر یا به صورت درخت و دارای ســاقه ای به بلندی 
۱۰تا۲۰متر اســت. از مشــخصات گالبی این اســت که 
ریشه ای عمیق و برگ هایی ســاده، صاف و دندانه دار دارد 

و میوه آن مخروطی شکل، گوشت دار و خوراکی است.

درهمايشداروسازانبررسیمیشود:

کنترلبهینهدردپسازجراحی

مطالعاتنشانمیدهد:

دوقلوهایپسربیشترعمرمیکنند

آشنايیبابرخیازخواصگالبی معجزههندوانهبرایزيبايیوشفافیتپوست)2(

ماستچکیدهومعمولیچهتفاوتهایغذايیدارند؟

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

پیشنهادسردبیر:
حملهنانوذراتزنجبیلیبهالتهابهایروده

بااين
ويتامین،اخالقتانرا
خوبکنید!

ویتامین C دارای منافع متعددی اســت که از جمله می توان 
تاثیر متوسط آن را در مقابله با سرما خوردگی نام برد؛ اما این 

ویتامین چطور می تواند اخالق افراد را خوب کند؟!
دکتر داروساز، هوشــنگ ســلطان زاده گفت: ویتامین C یا 
اسید آسکوربیک یکی از مواد مغذی مهم و ویتامینی محلول 
در آب اســت که برای رشــد و نمو طبیعی الزم اســت. این 
ویتامین به جذب آهن در بدن نیز کمک می کند؛ همچنین 
ســبب بهبود خلق و خو و رفع افسردگی و خستگی می شود. 

وی درخصوص تاثیر ویتامیــن C بر خلق و خوی افراد اذعان 
داشت: طی پژوهشــی که اخیرا انجام شد، پژوهشگران پس 
از تجویز ویتامین C به بیمارانی که نســبت به افراد طبیعی 
دارای ویتامین C کمتری بودند، مشــاهده کردند که خلق و 

خوی این بیماران بهبود یافته است. 
این افــراد قبــل از تجویز ویتامیــن C دارای خســتگی و 
افســردگی بودند که پس از مصرف آن، احساس خستگی و 

افسردگی در آنها از بین رفت. 

ایــن داروســاز در پایان اظهــار داشــت: بایــد از میوه ها و 
سبزی های سرشار از ویتامین C استفاده کرد و اگر از مکمل 
این ویتامین استفاده می شود، نباید ورودی آن به بدن بیش 

از ۲۰۰۰ میلی گرم باشد.
مصرف بیش از حد این ویتامین در جیــره غذایی مضر بوده 
و با بروز نشانه هایی مثل اسهال، تهوع، استفراغ، سوزش سر 
دل، نفخ شکم، ســر درد، بی خوابی و ســنگ کلیه، به بدن 

صدمه می زند.

خانمهازرشکپلوبامرغنخورند

روغن هــای رقیق کننده اســانس ها به نــام روغن حامل 
پایه، باید بدون بو باشند تا بوی اسانس را تحت تاثیر قرار 
ندهند. مهم تریــن روغن هایی که به ایــن منظور مصرف 
می شوند، شامل روغن های بادام، زیتون بدون بو، آواکادو، 
گل مغربی، روغن هســته زردآلو، روغــن جوجوبا، روغن 
هســته انگور و روغن جوانه گندم هســتند. این روغن ها 
سبک بوده و قابلیت جذب آنها بر پوست خوب است؛ البته 
بعضی روغن ها مانند روغن سیاه دانه که خود اثرات جالب 
دارویی دارنــد، می توانند به عنوان حامل مورد اســتفاده 

قرار گیرند.
به طور عادی غلظت اســانس خالص در پایه های روغنی 
حداکثر حــدود 5درصد اســت؛ البته ایــن غلظت برای 
افراد بزرگســال مناسب اســت و در صورتی که بخواهیم 
برای کودکان اســتفاده کنیم، باید رقت اسانس بیشتر و 
 حدود ۱ تا ۲درصد باشــد. برای بیشــتر اسانس ها میزان 
رقیق کردن در نســخه های رایحه درمانی ذکر می شــود. 
 اصــوال میزان رقیــق کردن اســانس ها بــا روغن ها بین

۱ قسمت روغن، در ۲۰ تا 5۰ قســمت روغن حامل است 
و این بدان معنی اســت که بایــد یک قطره اســانس را 
با۲۰ تا 5۰ قطره روغن حامل مخلوط کرد. اســانس های 

رقیق شــده بــرای مصــارف غیرخوراکی بــه دو صورت 
استنشاقی و مالیدنی استفاده می شوند.

روشمصرفمحصوالترايحهدرمانی
به طــور کلی محصوالتــی کــه در رایحه درمانی مصرف 
می شــوند، غیرخوراکی بوده و به صــورت موضعی روی 
پوســت و ســطح بدن یا از طریق تنفس استفاده و جذب 

می شوند. 
علت خوراکی نبودن این محصوالت، غلظت اســانس در 
روغن پایه است که ممکن است به غشــاء مخاط داخلی 
آســیب برســاند؛ البته غلظت هــای کم و بســیار رقیق 
اســانس ها می توانند به صورت خوراکی مصرف شــوند. 
بهترین مثــال در این مورد »عرقیات طبی« هســتند که 
در آنها، اســانس گیاهان با غلظت بســیار کم در آب قرار 

گرفته است.
 از آنجا که مولکول های تشــکیل دهنده اسانس ها سبک 
و کوچک هســتند، می توانند به راحتی از طریق پوست، 
جذب رگ های خونــی یا از طریق تنفس بــه ریه منتقل 
شده و وارد رگ های خونی گردند؛ بنابراین، جذب آنها از 

راه های مذکور بسیار سریع و اثربخش است.
یک آزمایش ســاده این موضوع را ثابت می کند: اگر شما 

تکه ای ســیر را برای چند دقیقه به پوست قسمتی از بدن 
خود بمالید، پس از چند دقیقه بوی آن از دهان استشمام 
می شــود. در این عمل، مواد سبک اسانس سیر به سرعت 
جذب رگ های خونی پوســت شــده و پس از گردش در 
بدن، بــه ریه ها می رســد و از طریق ریه ها بــوی آن دفع 
می شود. این آزمایش نشان می دهد که عملکرد اسانس ها 
بسیار ســریع اســت و به خوبی می توان از آنها در بعضی 

بیماری ها استفاده نمود.
با توجه به اینکه یکی از اثرات اســانس ها، تحریک گردش 
خون جلدی اســت، برای تســکین و درمــان دردهای 
 ســطحی، ماهیچــه ای و بــه طــور کلی اســکلتی بدن 
مفید اســت. برای این منظــور باید از روغن های ماســاژ 
استفاده نمود. روغن های ماساژ را می توان مستقیما روی 
موضع قرار داده و مدتی به آهســتگی محل را ماساژ داد. 
این کار می تواند روزانــه چند بار بر حســب احتیاج و به 

مدت طوالنی انجام شود. 
روش دیگر اینکه می توان روغن های ماســاژ را داخل آب 
وان حمام ریخت و در آن قرار گرفت. اثرات اسانس، باعث 
تحریک گردش خون می شــود و در مواردی آرامبخش یا 
ضد درد هستند و باعث رفع خستگی و کوفتگی و شادابی 

خواهند شد.
شیوه  های دیگر اســتفاده از محصوالت رایحه درمانی، به 
صورت فرآورده های تنفســی، بخور و اسپری می باشد که 
اثرات ضداحتقــان )ضدگرفتگی بینــی( و ضدمیکروبی 

دارند. 
اکثر اســانس ها از طریق تحریک گردش خون جلدی یا 
تحریک مرکز احساسات مغزی اثر می کنند؛ البته بعضی 
اســانس ها نیز اثرات اختصاصی نیز دارنــد؛ مثال مخلوط 
الکل و کافور که بــه آن »الکل کامفره« گفته می شــود، 
برای جلوگیری از خارش پوســت مناسب است یا اسانس 
گیاه کنوپودیوم پرکومبنس که حاوی ماده پراکســیدی 
آسکاریدول اســت، به عنوان ضدکرم آسکاریس مصرف 

می شود. 
بعضی اسانس ها مانند صندل، اسطوخودوس، مرزنجوش، 
برگاموت و بابونــه، دارای اثر آرامبخــش و بعضی مانند 
اسانس ریحان، میخک، یاســمن و نعناع، محرک دستگاه 
عصبــی مرکزی می باشــند. بعضی اســانس ها نیز مانند 
شــمعدانی عطری در افراد به طور متفاوت عمل می کند؛ 
به گونه ای که در فــردی محرک و در فــردی آرامبخش 

هستند.
با توجه به اینکه اسانس ها می توانند باعث حساسیت های 
پوستی در افراد شــوند، لذا بهتر است قبل از مصرف، آنها 

را آزمایش کرد. 
برای این کار می توان چند قطره از فرآورده یا اســانس را 
روی پارچه ای پنبه ای )باند استریل( ریخت و به مدت یک 
 روز روی پوســت بازو یا ســاعد که قبال تمیز شده است، 
قــرار داد. در صورتی کــه قرمزی، تورم یا خــارش ایجاد 

نشود، می توان از آن فرآورده استفاده نمود.

باتوجهبهاينکه
يکیازاثرات

اسانسهاتحريک
گردشخون

جلدیاست،برای
تسکینودرمان
دردهایسطحی،

ماهیچهایوبهطور
کلیاسکلتیبدن

مفیداست

درمان بیماری ها با عطرهای خوشبو!

محصوالتیکهدررايحهدرمانیمصرفمیشــوند،بهصورتموضعیرویپوستوسطحبدنياازطريقتنفس
استفادهوجذبمیشوند.مهمتريننکتهدرمورداسانسهاايناستکههیچگاهنبايداسانسخالصرامستقیما
بهصورتموضعیوخوراکیمصرفکرد؛زيراممکناستتحريکاتشديدپوستیيامخاطیايجادکند؛بنابراين،
برایاستفادهازاسانسهابايدآنهاراباروغنهایگیاهیرقیقنمود.اصوالاسانسهاازنوعروغنیبودهودرآب
حلنمیشوندوفقطمقداربسیارکمیازآنهامیتواندالبهالیمولکولهایآبقرارگیردوعرقیاتطبیازآنها

بهدستآيد.

زيبايی

یک متخصص پوست و مو گفت: جلوگیری از خشکی موی 
سر، مهم ترین راهکار پیشــگیری از چند شاخه شدن مو 

محسوب می شود.
جلیل صداقت پیشه، متخصص پوســت ومو گفت: باتوجه 
به اینکه شــادابی مو در زیبایی افراد نقش بســزایی دارد 
و بســیاری از افراد از موخــوره رنج می برند، شناســایی 
راهکارهایی برای از بین بردن موخوره بسیار حائز اهمیت 
اســت. وی بیان کرد: از مهــم ترین دالیل بــروز موخوره 
می توان به  شــانه کردن بیش از حد مو، اســتفاده فراوان 
از سشــوار )بخصوص در شرایطی که سشــوار داغ بوده و 
نزدیک مو گرفته شود(، شســتن زیاد موی سر و استفاده 
مدام از اتوی مو، رنگ مو و مخصوصا مواد دکلره اشاره کرد.

صداقت پیشه ادامه داد: دستکاری مداوم مو و خارج کردن 
آن از حالت طبیعی، باعث آســیب به غالف مو، خشــکی 

پوست سر و درنهایت چند شاخه شدن آن می شود.
این متخصص پوســت و مو تصریح کــرد: افرادی که موی 
 چــرب دارند، روزی یک بــار و افراد دارای موی خشــک، 
هفته ای دوبار به حمام بروند و تعداد دفعات شست وشو در 
هربار اســتحمام نباید آن قدر زیاد باشد که باعث خشکی 
مو شود. همچنین افراد در هنگام شســت و شو باید توجه 
 داشته باشــند از شــامپوهایی که باعث خشکی موی سر 
 می شوند، اســتفاده نکنند؛ چرا که اصلی ترین دلیل بروز 

مو خوره، خشکی موی سر است.
وی با بیان اینکه برای درمان مو خوره داروی خاصی وجود 
ندارد، اذعان کرد: افراد بعد از اســتحمام و شســت وشوی 
موی ســر، باید با روغن زیتون و کرم های مخصوص، موها 

را چرب کنند.
صداقت پیشه با اشاره به این موضوع که زنان با برخورداری 
از مو های بلندتر، بیشتر به موخوره دچار می شوند، افزود: 
مهم ترین راه درمانی موخوره، کوتاه کردن قسمت هایی از 

موست که دچار چندشاخگی شده اند.
 وی در پایــان تاکیــد کرد: بــا پیشــگیری از عوامل بروز 
مو خوره و متوجه شــدن به موقع از طریق بررســی مدام 
موی سر و مراجعه به پزشک، می توان از موهایی شاداب و 

چهره ای زیبا بهره مند شد.

موخورهراجدیبگیريم
محققان، زنجبیل تازه را بــه نانوذراتی تبدیل کرده انــد که می تواند به 

مبارزه با التهاب روده و حتی سرطان ها بپردازد.
فواید درمانی زنجبیل از هزاران سال پیش شــناخته شده بود و از آن، به 
عنوان یک داروی طبیعی در مواردی مانند اســهال یا شــل شدن شکم 

استفاده می شده است؛ اما این گیاه هنوز خواص ناشناخته بسیاری دارد.
محققان زنجبیل تــازه را به نانــوذره ای تبدیل کرده اند کــه می تواند 
 در درمان بیماری های مزمنــی مانند بیماری التهــاب روده یا مبارزه با 
سلول های سرطانی سودمند باشــد. این مطالعه اولین تحقیق مشترک 

بین محققان مرکز پزشکی آتالنتا و دانشگاه جرجیاست.
مطالعات پیشــین محققان نشــان داده بود که این گیاه دارای خاصیت 
ضدالتهاب بوده و می تواند در درمان بیماری های گوارشــی ســودمند 

باشد.
اما این بار، مطالعه محققان با توجه و بررســی خاص ریشه زنجبیل تازه 
آغاز شد. در ادامه، از دستگاه سانتریفیوژ و همچنین پراکندگی فراصوت، 

برای تبدیل زنجبیل به ذرات ریز حدودا ۲۳۰ نانومتری استفاده شد.
ســپس این ذرات را از طریق دهان به موش های آزمایشگاهی خورانده 
و در ادامه، این ذرات توســط سلول های روده جذب شــد. در حین این 

مطالعه، محققان به نقش زنجبیل در ترمیم التهاب های روده پی بردند.
 نانوذرات ناشــی از زنجبیل GDNP نیز در بهبــود ناراحتی های کولن 

موثر هستند.
محققــان معتقدند لیپیدهــای موجــود در نانــوذرات زنجبیلی، باعث 
 ایفای این نقش می شــوند. یکی از این لیپیدها، فســفاتیدیک اســید

)phosphatidic asid( بوده که در ســاخت غشای سلولی نقش دارد. 
 6-shogaol 6 و-gingerol این ذرات همچنین حاوی ترکیباتی مانند
هســتند که در مقابله با اکسیداسیون، التهاب و ســرطان کاربرد دارند. 

نتایج این مطالعه در ژورنال biomaterials  به چاپ رسیده است.

حملهنانوذراتزنجبیلی
بهالتهابهایروده
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پیشنهاد سردبیر: 
اصفهان واقعا زیباست

 در دل صحــرای ســوزان و گــرم نــوادا، آبفشــان رنگارنگی با 
حوضچه های کوچک و بزرگ در حال رشد کردن است.

شــاید تعجب کنید اگر بدانید ایــن زیبایی بی عیــب و نقص را 
انســان به وجود آورده و طبیعت با هنرمنــدی هرچه تمام تر آن 
 را زیبا ساخته اســت. درواقع ســرآغار این پدیده به آغاز خلقت

باز نمی گردد، بلکه یک متــه حفاری که زمین را می شــکافته، 
روزنه ای را به وجود آورده تا از دل زمین، این همه رنگ های زیبا 
و براق بیرون بریزد.در سال 1916، در طی حفاری های اکتشافی 
که انجام می شد، مته اشــتباها با منبع آبی در زیر زمین برخورد 
کرد، حفاری متوقف و از این روزنه، آبی پر از مواد معدنی بر تن داغ 
صحرا جاری شــد. آب از دل زمین بیرون می آمد و آفتاب سوزان 
تبخیرش می کرد، مواد معدنی هم، به صورت رســوب باقی مانده 
و بر روی هم انباشته می شــدند. روزنه بزرگ و بزرگ تر می شد 
تا اینکه فشــار آب ســرانجام، راهی برای خروج به صورت فورانی 
پیدا کرد.مواد معدنــی با ترکیبات مختلف در اطــراف دهانه می 
 ریخت، تبخیر می شد و رنگ های بی نظیر و متفاوتی را به وجود 
می آورد، دهانه چشــمه قطور شــد، ارتفاع پیدا کرد تا در نهایت 
 بــه مانند دهانــه  یک آتشفشــان شــد. در اطــراف منطقه هم 
 حوضچه هــای رنگارنگی شــکل گرفت. نــام این آبفشــان زیبا 
» fly geyser « است و هر ساله توریســت های بسیاری برای 
بازدید از آن به نوادا در آمریکا می آیند.هرچند که رنگ ها به اندازه 
کافی زیبا هستند، اما این آبفشان، فوق العاده بودن خود را مدیون 

جلبک های گرمادوستی است که باعث براق شدن آن شده اند.

دیدنی ها

گنجینه تاریخ

خبر

در حاشیه

امروز به اثر هنری جیــغ خواهیم پرداخت ، تابلویــی که یکی از 
وحشت آورترین نقاشی های دنیاست، تابلوی جیغ به دلیل روش 
چرخشی قلمو و رنگ های براق ، شــفاف ، ضد و نقیض و غلیظی 
 که در آن اســتفاده شــده اســت حس اضطراب توام با شوقی را

 القا می کند.این تابلو به دلیل آنکه بــه راحتی و در نگاه اول حس 
مرگ و ترس و وحشــت را در مخاطب ایجاد مــی کند معروف و 
پرآوازه شده است، تابلوی جیغ یکی از شاهکارهای بشریت است 
و بینندگان را تحــت تاثیر قرار می دهد ، نقــاش این اثر در رابطه 
با اثرش گفته که روزی در محلی شــبیه به مکانــی که در تابلو به 
تصویر کشــیده شــده در حال قدم زدن بوده و ایده  تابلوی جیغ 
به ذهنش رســیده اســت و آن را پس از خلق نمودن در مجموعه  
کتیبه زندگی قرار داده اســت. این تابلو به سبک اکسپرسیونیسم 
کشیده شــده اســت. در این مکتب هنری، نقاش تالش می کند 
احساسات و عواطف درونی انسان را به تصویر بکشد ، خوب است 
بدانید تابلوی جیغ چندبار به روش های گوناگون مثل نقاشــی با 
زغال، رنگ روغن ، پاســتل و ... کشیده شــده است و به مجموعه 
تابلوی جیغ تبدیل شده است.این نقاشی بین سال های 1893 تا 
 1910 میالدی کشیده شده است. ادوارد مونک نقاش زبردست و 
نــروژی تبــار تابلوی جیــغ، یکــی از آغــاز کنندگان ســبک  

اکسپرسیونیسم بوده است.

رییس پژوهشــکده باستان شناسی در آســتانه آغاز فصل کاوش های 
باستان شناسی، از اولویت های این پژوهشــکده و آغاز فصل دیگری از 

کاوش های تل آجری پاسارگاد خبر داد.
حمیده چوبک رییس پژوهشکده باستان شناســی پژوهشگاه میراث 
فرهنگی درباره آغاز فصل کاوش های باستان شناســی به خبرنگار مهر 
گفت: از اول مهر کاوش های باستان شناسی به دلیل مناسب بودن هوا 
در بســیاری از مناطق کشور آغاز می شــود. همچنین شروع بسیاری 
 از این کاوش ها به اعتباراتی بســتگی دارد که به آنهــا تخصیص داده 
خواهد شــد. از هفته آینده دکتر عمران گاراژیان با هیئت مشــترک 
فرانســوی، کاوش های بیشــتری را در حوزه فرهنگــی ارگ بم انجام 
خواهند داد. ایــن همکاری با پایــگاه جهانی بم انجــام خواهد یافت. 
بخصــوص در بخش پیــش از تاریــخ، کاوش های تل آتشــین انجام 
می شــود.چوبک ادامه داد: کاوش های تل آجری پاسارگاد نیز از اواخر 
شهریورماه، توسط دکتر عســگری و آقای کالییری انجام خواهد شد. 
کاوش های باستان شناسی از مهرماه شــتاب بیشتری خواهند گرفت 
و حجم کارهای ما در این حوزه معموال بیشــتر خواهد شــد. از جمله، 
برنامه های کاوش در مازندران و شــهرهای مهم  اســالمی را خواهیم 
داشت. وی در مورد کاوش های قلعه الموت نیز گفت: منتظر اعتباراتی 
در شأن پروژه الموت هستیم تا کار را شــروع کنیم. اگر این چند وقت 
کاری انجام نشــده، به دلیل کمبود اعتبارات بوده است، اما اکنون هر 
روز به تعداد گردشــگران ما اضافه می شــود و مردم بیشتر از قبل این 

منطقه را شناخته اند.

آتش فشانی از آب!

تابلوی نقاشی جیغ

در گفت وگو با مهر عنوان شد؛

فعالیت های باستان شناسان در آغاز 
فصل کاوش 

هرســال لیســتی از قابــل ســکونت تریــن شــهرهای جهان 
منتشــر می شــود ، اما این لیســت به همین جا ختم نمی شود 
بلکه هر  ســال لیســتی از شــهرهایی کــه پیشــرفت هایی در 
 این زمینه داشــته اند نیز منتشــر می شــود ، شــهرهایی که با 
 باال رفتــن امتیازشــان در 30  دســته بنــدی کمــی و کیفی 
مورد نظر توانســته اند رتبه خود را در این لیســت چند پله باالتر 
بیاورند. در این لیســت شــهر تهران باالترین  ترقی را در پنج سال 
گذشته داشته است.   با هم نگاهی به این لیست ده تایی می اندازیم 
، قطعا به نام های غیرمنتظره ای برخواهیم خــورد. امتیازات این 

شهرها با توجه به  سال جاری و پنج سال گذشته بررسی شده است.
10. هونولولو - هاوایی    

 17 رتبــه  در  جــاری  ســال  در  هاوایــی    پایتخــت 
قابل سکونت ترین شهرهای جهان قرار گرفته است . این در حالی 
است که پنج سال پیش  این شهر در رتبه 26 جدول بود. پیشرفت 

این شهر1/3 درصد تخمین زده شده است.         
9. باکو - آذربایجان        

رتبه نهم جدول به باکو تعلق می گیــرد ، پایتخت و مرکز تجاری 
کشور آذربایجان که توانسته طی پنج سال از رتبه 108 به رتبه   103 

این لیست برسد و پیشرفت1/6 درصدی داشته باشد.       

8. براتیسالوا - اسلواکی  
    

پیشرفت یک پله ای این شهر در اسکوالی موجب شده تا رتبه هشتم 
را به خود اختصاص دهد. براتیسالوا پنج سال پیش در رتبه   64 بود 
و امسال توانست به رتبه 63 برسد و پیشرفت 1/7 درصدی داشته 

باشد.        
7. ورشو - لهستان        

رتبه این شــهر در پنج ســال پیش 71 بوده و امســال 65 است. 
پیشرفت این شهر نیز 2/1 درصد بوده است.        

6. کاتماندو - نپال     
شهر کاتماندو با پیشرفت2/3 درصدی توانسته چهار پله باالتر بیاید 
، رتبه این شــهر در پنج سال گذشــته 128 بوده و امسال به 124 

 رسیده است.               
   5. شهر کویت     

 این شهر که اکنون در جایگاه 81 قرار دارد پنج سال قبل در 
رتبه 90 بود.

4. آبیجان - ساحل عاج     

رتبه پنج سال پیش این شهر 131 بوده اســت و حاال توانسته به 
128 برسد.                       

 3. هراره - زیمبابوه     

پنج سال پیش این شهر رتبه 140 را در بین 140 کشور داشت ! اما 
امروزه توانســته به رتبه 133 ارتقا پیدا کند و این پیشرفتی  برابر با 

4/4 درصد برای این شهر داشته است.      
 2. دبی - امارات متحده   

دبی ، شهری که همیشه پیشرو بوده است نیز با4/5 درصد پیشرفت 
از رتبه 88 جدول پنج سال پیش به رتبه 74 رسیده است.        

1.  تهران - ایران  

این بار این شهر تهران اســت که رتبه اول را به خود اختصاص می 
دهد ، در حالی که این شــهر در بین 140 شــهر رتبه 132 را در 
 پنج سال گذشته داشت امسال نسبت به تمامی شهرها پیشرفت 
بیشــتری داشــته اســت و به رتبه 126 جدول ارتقا یافته است. 

پیشرفت  این شهر 5 درصد برآورد شده است.  

پیشرفت چند پله ای تهران در بین قابل سکونت ترین شهرهای جهان؛ 

پرواز 5 درصدی

یک گردشگر استرالیایی پس از سفر به ایران 5توصیه مهم به دیگر گردشگرانی داشته که می خواهند به ایران بیایند؛ 
»موارد مورد نیاز در ویزا را بررسی و اطمینان حاصل کنید که تا پیش از رسیدن، مدارک الزم را به همراه دارید. پول نقد 
به همراه داشته باشید؛ زیرا کارت اعتباری شما به کارتان نخواهد آمد. تا جایی که ممکن است در مواجهه با مردم پاسخ 
مثبت بدهید، مگر آنکه چیز خاصی شما را ناراحت کند. صرف نظر از اینکه مرد یا زن هستید، می توانید تنها به ایران 
سفر کنید. خودتان درباره این سفر تحقیق کنید؛ وب سایت های بسیاری در مورد حمل ونقل، پول و لباس مناسب 

وجود دارند که به مسافران کمک خواهند کرد.«

سوزی گریگ اولین توریستی نیســت که بعد از بازگشت 
به کشورش، ایران و تجربه سفرش به این کشور را توصیف 
می کند. طی سال گذشــته و پس از به ســرانجام رسیدن 
برجام، درحالی ورود گردشــگران به ایران رشــد مثبتی را 
تجربه کرده که گردشــگران بازدیدکننده از کشورمان نیز 
معموال در رســانه های غربی نظر مثبتی در مورد کشــور و 
بازدید آن برخالف باورهای رایــج در جامعه خود، انعکاس 
داده اند. حاال هم در تازه ترین خبرهایی که از گردشــگری 
ایران در رسانه های غربی منعکس شده، اسکای نیوز تجربه 

سفر یک توریست استرالیایی را منتشر کرده است.
تجربه برخورد با مردم

گریگ در گزارش خــود درباره نوع نــگاه غربی ها به ایران 
می گوید: »بیشــتر مردم با یک شــک و تردید وارد ایران 
می شوند. به ما گفته می شــود مراقب غریبه ها باشیم. به ما 
گفته می شود که ممکن است فریب بخوریم، دزدیده شویم 
یا حتی اتفاقات بدتری برایمــان رخ دهد. همچنین وقتی 
می خواهیم به ایران سفر کنیم به ما گفته می شود همیشه 
در کنار محافظمان باقی بمانیم. بنابراین می توانید بفهمید 
که وقتی به ایران ســفر می کردم، به چه فکر می کردم.« به 
گفته او، نخستین پرسشی که ممکن است از این گردشگر 
اســترالیایی پرسیده شود این اســت که آیا ســفر به این 
سرزمین خطرناک است؟ پاسخ به این پرسش شگفت انگیز 
است. گریگ می گوید: »من به عنوان یک زن تنها در ایران 
احســاس ایمنی بیشتری نسبت به بســیاری از مکان های 
دیگری که رفته ام، داشــته ام.« او از تجربــه خود در مورد 
آشنا شدن با دوچرخه ســواران ایرانی در بازار و دوستی با 
آنان نیز می گوید: »عالی بود؛ زیرا من هم دوچرخه سواری 
 می کنــم. ما بــا هــم بــه آپارتمانــی در شــهر رفتیم و

میهمان آنها شدم.«
ســوزی گریــگ از ایــن میهمان نــوازی خاطــره خوبی 
دارد و تصریــح می کنــد: »اگر مردم شــما را بــه چیزی 
دعوت کردنــد، اگر شــما مــورد خاصی بــرای ناراحتی 
احســاس نمی کنید، بــا آن موافقت کنیــد. ایرانیان واقعا 
 در مــورد دعوت کــردن گردشــگران به خانه هــای خود 
هیجان زده هســتند.« برای این گردشــگر زن استرالیایی 
تفاوت های میــان زنان و مردان در ایران در وهله نخســت 
شــگفت انگیز بوده اســت؛ بــرای مثال واگــن مخصوص 
زنــان در متــروی تهــران یــا اینکــه در اتوبوس ها هم 
قســمت زنان و مردان جدا از هم اســت. برای او این به آن 
معناســت که حمل و نقل عمومــی در ایران بــرای زنان 
امن اســت. گریگ در ایــن بــاره خاطرنشــان می کند: 
»می توانســتم شــبانه ســوار قطار شــوم و هیچ احساس 
 عجیبی نداشــته باشــم. صادقانــه باید بگویم کــه آن را

دوست داشتم.«
او همچنیــن از تجربه برخــورد بســیار محترمانه مردان 
می گوید: »به عنوان یک توریســت، مردهــا واقعا محترم 
بودند و اگر صادق باشــم، فکر می کنم در اســترالیا اغلب 

تجربه نامناسب تری نســبت به ایران داشته ام. تنها در یک 
مورد ناراحت شــدم و البته در مقایســه با کل سفرم، قطعا 

یک اتفاق کوچک و مجزا بود.«
حجاب یکی دیگر از دغدغه هایی اســت که زنان برای سفر 
به ایران با آن مواجه می شــوند. گریگ در این خصوص نیز 
توضیح می دهد: »مــن باید موهای خود را می پوشــاندم، 
لباس با آســتین های بلنــد و تا نزدیک زانو می پوشــیدم. 
این نحوه پوشــش تجربه جدیدی بود.« به گفته او، ســال 
2016 فرصــت جالبی بــرای بازدید از ایران اســت؛ برای 
 ســال ها این کشــور به طور موثــری از بقیه جهــان جدا 
شــده بود و تحریم های اقتصادی علیه این کشــور به دلیل 

برنامه هسته ای آن وجود داشت؛ اما یک توافق تاریخی در 
ماه ژوئیه گذشته موجب شــد که درهای این کشور مجددا 

برروی کسب وکار و گردشگری باز شود.
 دریافت آسان ویزای ایران

براساس گزارش اسکای نیوز و طبق آمار وزارت امور خارجه 
و بازرگانی اســترالیا، تعداد اســترالیایی هایی که از ایران 
دیدن کرده اند در 12 ماه گذشته حدود 30 درصد افزایش 
داشــته اســت. هرچند، هنوز هاله ای از ابهام و اشتباه در 
میان کشــورهای غربی وجود دارد که این کشور خطرناک 
است. این دقیقا همان چیزی اســت که سوزی که از اهالی 

ویکتوریای مرکزی است، می خواست از نزدیک ببیند.

او می گوید: »اگر کســی فکر منفی درباره این کشور دارد، 
نمی تواند درست باشــد. باید بگویم آدم های این سرزمین 
بد نیســتند.« او پس از پرواز به تهران ویــزای 30 روزه ای 
را در هنــگام ورود دریافت کرده و تاکیــد می کند این کار 
بسیار ســاده بوده اســت. ســوزی توضیح می دهد: »شما 
نیاز بــه رزرو هتل داریــد و متصدیان ویزا بــا هتل تماس 
می گیرند تا این موضوع را بررســی کنند.« این گردشــگر 
اســترالیایی تاکنون از 30 کشــور دیدن کرده است و به 3 
زبان حرف می زند. عالوه بر این در مســیر سفرش نیز کمی 
فارسی یاد گرفته است. او که یک جهانگرد حرفه ای است، 
می گوید: »توانایی ســفر موفق به ایران به نگرش انســان 
بســتگی دارد و نه به تعداد سفرهایی که شخص انجام داده 
 است. شما باید روشــنفکر باشــید. آدم های خوب زیادی

در دنیا وجود دارند.«
 طبیعت ایران از شمال تا جنوب

این گزارش تاکیــد می کند که مناظر ایــران دقیقا همان 
چیزی است که گردشــگران انتظارش را دارند. گریگ در 
مورد تنوع آب و هوایی ایــران می گوید: »کویرهای زیادی 
در آنجا وجود دارد. اما رشــته  کوهی هم هســت که تهران 
را از ســاحل دریای خزر جدا می کند؛ رشته کوهی سرسبز 
و زیبا. تفریحگاه های اســکی نیز در بسیاری از نقاط وجود 
دارند و بسیار سرد هســتند.«او از تهران به سمت جنوب و 
شهر کویری ورزنه ســفر و از بقایای باستانی تخت جمشید 
و شهر شیراز دیدن کرده اســت. اصفهان نیز که تقریبا در 
مرکز ایران قرار گرفته، مورد توجه وی واقع شــده است. او 
در مورد اصفهان می گوید: »این شــهر واقعا زیباست. آنها 
پل هایی دارند که در شــب با نور تزیین می شــود و فضای 
عمومی باورنکردنــی در بیرون از مســجد اصلی و باغ های 
این شــهر به وجود می آید.« ســوزی که خــود را چندان 
مذهبــی نمی داند معتقد اســت چیزهای زیبا را دوســت 
 دارد که شــامل مسجدی در شــیراز می شــود که با آینه

تزیین شده است.
وی در مورد دید غربی ها درباره ایرانیان می گوید: »ایرانیان 
از دیــدگاه منفی غرب نســبت به خود آگاه هســتند. من 
صادقانه به آنها می گفتم که بســیاری از مردم در غرب فکر 
می کنند که این کشور خطرناک اســت. آنان نمی دانند که 
ایرانیان می خواهند جهان بداند که مردم خوبی هستند.« 
او می گوید که اوقات خوشــی را در پذیرفتن تفاوت میان 
فرهنگ ها ســپری کرده و از این تفاوت نترســیده است. 
توصیه های ســوزی گریگ به دیگر کسانی که می خواهند 
به ایران بیایند، حقایقی را برای دست اندرکاران گردشگری 
کشور آشکار می کند که می تواند به کار بیاید. لزوم تسهیل 
هرچه بیشــتر روند صدور ویــزا و همچنین لــزوم اتصال 
شــبکه بانکی ایران به جهان برای اســتفاده از کارت های 
اعتبــاری از ســوی گردشــگران از جملــه دغدغه های 
 اصلی توریســت هایی اســت که بــه ایــران می آیند که

باید این مشکالت را برطرف کرد.

گزارشی از  سفر یک گردشگر استرالیایی به ایران ؛

اصفهان واقعا زیباست

 او در مورد 
اصفهان می گوید: 

»این شهر واقعا 
زیباست. آنها 
پل هایی دارند 

که در شب با نور 
تزیین می شود 

و فضای عمومی 
باورنکردنی در 

بیرون از مسجد 
اصلی و باغ های 

این شهر به وجود 
می آید.«

قاب روز
چشمه  بلقیس 

چشمه بلقیس باغی است در 4 کیلومتری شهر ُچرام. این چشمه یکی از جاذبه های مهم گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد اســت و حدود 38960 متر مربع  مساحت دارد که شامل فضاهایی چون 4 برج در ضلع غربی باغ، چشمه، استخر و در قسمت شرقی آن 
صخره ای بزرگ و استخری زیبا به صورت دایره که دارای سه ورودی و یک خروجی و باغی بزرگ از انواع درخت میوه و بید مجنون و... است می باشد.گفته می شود باغ در اواخر دوره ساسانی و اوایل دوره اسالمی توسط زنی به نام بلقیس احداث شده است.این باغ توسط 

فوران آب چشمه های اصلی و چندین چشمه فرعی آبیاری می شودکه آب آنها در نهرهای کوچک و بزرگ در باغ جریان می یابد.
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اخباريادداشت

مدیرکل پست استان اصفهان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات و اســتاندار اصفهان، در حاشیه افتتاح 8 پروژه عمرانی 
و خدماتی پست اســتان اصفهان اظهار داشت: پروژه های کلبه 
الکترونیک، بازســازی و نوسازی ناحیه پســتی الله، دفترهای 
پست آزادگان و شهر هرند، توسعه ایستگاه های کارت هوشمند 
ملی، راه اندازی نرم افزار یکپارچه مبادله پســتی، بهره برداری از 
ســامانه همراه نامه رسان و اتمام فاز نخســت اجرای طرح ملی 

GNAF، به مناسبت هفته دولت افتتاح می شود.
سعید رجالی با اشــاره به طرح کلبه الکترونیک افزود: این کار با 
همکاری بخش خصوصی راه اندازی شده و شهروندان می توانند 
با مراجعه به سایت www.ekolbeh.ir از خدمات آن استفاده 

کنند.
مدیرکل پست اســتان اصفهان با بیان اینکه بازسازی و نوسازی 
ناحیه پستی الله در مســاحتی بالغ بر 220 مترمربع انجام شده 
اســت، تصریح کرد: در همین راستا، بازســازی و نوسازی دفتر 
پســت آزادگان با مســاحت 300 مترمربع و دفتر پست هرند با 

مساحت 110 مترمربع نیز انجام شده است.
وی درخصوص توســعه ایســتگاه های کارت هوشــمند ملی 
خاطرنشــان کرد: در همین راســتا برای رفاه حال شهروندان 
استان، ایستگاه های ثبت نام کارت ملی هوشمند به 54 ایستگاه 
 افزایش یافــت و در آینده نیز مقرر شــده 18 ایســتگاه دیگر 

اضافه شود.
رجالی با اشــاره به پروژه توســعه و راه اندازی نرم افزار یکپارچه 
مبادله پســتی در 34 نقطه مبادله اســتان اصفهان بیان کرد: 
این نرم افزار، در راســتای ارتقای ســطح کیفی ارائه خدمات به 
مشــتریان، برخورداری حداکثری از فناوری های نوین و بهبود 
فرآیندهای تجزیه مبادالت و توزیع و اصالح روال های پســتی، 

پیاده سازی شده است.
وی گفت: این سیســتم نرم افزاری، بیش از 10 زیرسیســتم و 
نرم افزار جزیره ای موجود در نقاط تجزیه مبــادالت و توزیع به 
همراه بانک های اطالعاتی پراکنده را تجمیع و یکپارچه ســازی 

کرده است.
مدیرکل پست استان اصفهان با اشــاره به بهره  برداری از سامانه 
همراه نامه رســان افزود: این سامانه، با اســتفاده از گوشی های 
هوشمند، جهت بهبود در کارایی فرآیند توزیع مرسوالت پستی 

و با هدف ارتقای رضایت مشتریان راه اندازی شده است.
وی با بیان اینکه با استفاده از سامانه همراه نامه رسان، مشکالتی 
ازجمله بایگانی های ســنتی و اســتفاده از دفاتر ثبت و دریافت 
رسید دســتی از گیرنده برطرف شده اســت، تصریح کرد: این 
سامانه سبب صرفه جویی در مصرف کاغذ، ملزومات و تعمیرات 
ســخت افزاری، چاپگرهــا و ایجاد ســرعت بیشــتر در تحویل 
مرسوالت به نامه رســان و گیرنده مرســوله می شود. در همین 
راستا سامانه هوشــمند همراه نامه رســان در 34 نقطه مبادله 
استان اصفهان راه اندازی و روی گوشی های همراه 285 موضع 

استان نصب شده است.
 GNAF رجالی درخصوص اتمام فاز نخســت اجرای طرح ملی
و شروع پیاده ســازی طرح استعالمات میان دســتگاهی بیان 
کرد: این پروژه از طرح هــای کالن ملی بوده و بــه عنوان یکی 
از طرح های اقتصاد مقاومتی، از ســوی دولت به تصویب رسیده 
اســت. این طرح در قالب 3 بخش کدپســتی، پــروژه مدیریت 

نشانی مکان محور و سیماک دنبال خواهد شد.

 معاون مرکز بهداشــت شــماره 2 اصفهان گفت: طی بازرسی های 
بین شهری، 300کیلو شیر فاسد در ماشین بدون سردخانه کشف و 

ضبط شد.
 هوشنگ طاهری درخصوص کشــف و ضبط 300 کیلو شیر فاسد 
در مسیر دولت آباد گفت: در بازرسی های بین شــهری، با بازدید از 
محتوی  تانکر حمل شــیر و مشاهده پشــه و مگس داخل آن، تانکر 

مربوطه سریعا توقیف شد.
وی افزود: شــیرهای داخل تانکر به میزانی اســیدی بود که ترش و 

غیرقابل استفاده شده بود.
 وی شــرایط نگهداری شــیر بعد از گرفتن از دام را در جلوگیری از 
فاسد شدن آن ضروری دانست و افزود: شیر با دمای 37 درجه بعد از 
گرفتن از دام، باید سریعا در یک ساعت اول انتقال داده شود تا میزان 

میکروب آن افزایش پیدا نکند و سپس در دمای  4 درجه قرار گیرد.
معاون مرکز بهداشــت شــماره 2 اصفهان، دلیل فاسد شدن شیر را 
کنترل نکردن و قرار ندادن در ایستگاه های ســردخانه اعالم کرد و 
گفت: واسطه ها شیر را بعد از دوشــیدن و بدون کنترل و استقرار در 
ایستگاه سردخانه، با ماشین های بدون ســردخانه  حمل می کنند؛ 
به خاطر اینکه قصد دارند به صورت دوره گردی به فروش برســانند؛ 
 از این رو مدت زمان ماندن طوالنی شــیر در تانکر باعث فســاد آن 

می شود.
به گفته طاهری، موارد استفاده از این شیرهای فاسد، با پایین آوردن 
میزان اسید آن، معموال در دوغ و کشــک و پنیر پیتزاست؛ حتی اگر 
درصد فســاد آن باال نباشــد، با منجمد کردن شــیر، در بستنی هم 

استفاده می شود.

مدیرمنطقه 15 شهرداری اصفهان گفت: آزاد سازی طرح کمربندی 
خوراسگان تاکنون 45درصد پیشرفت داشته است.

رضا مختاری اظهار کرد: آزادســازی فاز اول کمربندی خوراسگان به 
طول 3 کیلومتر و عرض 45 متر، حدفاصل میدان سلمان تا بزرگراه 

شهید آقابابایی طراحی شده است.
وی با اشاره به اینکه آزادســازی این پروژه در حال انجام است، افزود: 
آزادسازی طرح کمربندی خوراســگان تاکنون 45درصد پیشرفت 

داشته است.
مدیرمنطقه 15 شــهرداری اصفهان ادامه داد: در سال جاری حدود 
10میلیارد تومــان به تملک و آزادســازی کمربندی خوراســگان 

اختصاص یافته است.
مختاری تسریع در تکمیل آزادســازی این طرح را در گرو مشارکت 
شــهروندان دانســت و خاطرنشــان کرد: اجرای طــرح کمربندی 

خوراسگان، ترافیک خیابان جی را سامان می دهد.

مديرکل پست مطرح کرد:

افزايش ايستگاه های 
ثبت نام کارت ملی هوشمند در اصفهان

معاون مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان:

300 کیلو شیر فاسد 
کشف و ضبط شد

پیشرفت 45 درصدی آزادسازی 
طرح کمربندی خوراسگان

پیشنهاد سردبیر:
شهرداری شیشه ای، آرامش و نشاط را به همراه دارد

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان اصفهان اظهار کرد: در پی دریافت اخباری 
مبنی بر اینکه یک قاچاقچی حرفه ای یک محموله مواد مخدر را وارد شهر اصفهان 
 کرده و قصد دارد این محموله را به پایتخت کشــور انتقال دهد، بررســی موضوع 

به  صورت فوری و ویژه در دستور کار ماموران انتظامی این استان قرار گرفت.
جهانگیر کریمی ادامه داد: ماموران با انجام یکســری کارهای تخصصی و اقدامات 
خاص، متوجه شــدند این محموله در یکی از ترمینال های سطح شهر، دپو و آماده 
انتقال به شــهر تهران اســت. وی عنوان کرد: پس از هماهنگی بــا مقام قضایی، 
ماموران وارد عمل شدند و طی بازرسی از محل، مقدار 330 کیلوگرم تریاک را که 

در 33 بسته در یخچال برودت سرما جاسازی شده بود، کشف کردند.
این مقام انتظامی اضافه کرد: در این خصوص یک سوداگر مرگ دستگیر و پس از 

تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

معاون فنی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: اتوبوسرانی در راستای 
رسالت خدمت رسانی به شهروندان، نیاز به پشتیبانی و لجستیک دارد که این کار 
را پرسنل شیفت شب ســازمان از ســاعت 7 بعداز ظهر تا 5 بامداد در بخش های 

مختلف که اتوبوس اورهال می شود، انجام می دهند.
حمید محمدی با اشــاره به اینکــه در حال حاضر اتوبوس های شــهری اصفهان 
در 4 مرکز شهر شامل مراکز شهید محرابی، شــهید طباطبایی، شهید حجاریان 
و شــهیدان عقیلی اورهال می شــوند، اظهارکرد: در این مراکز، سرویس روغن، 
 ســوختگیری، شســت و شــو و نظافت، گریس کاری و دیگر مــوارد، به منظور

آماده سازی اتوبوس برای شروع کار روزانه، شب ها انجام می شود.
معاون فنی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه تاکید کرد: این امور با نظارت 

مدیر شیفت شب صورت می گیرد که نظارت کامل بر مراحل اورهال دارند.

اتوبوس های شهر اصفهان در 4 مرکز اورهال می شوندکشف 33 بسته ترياک در يخچال اتوبوس مسافربری

درحاشیه

مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شــهرداری 
اصفهان، دیــوار مهربانی را یک پدیــده اجتماعی وارداتی 
دانست و گفت: این پدیده با فرهنگ ایرانی اسالمی، فاصله 

معناداری دارد.
 مســعود مهدویان فر، با بیان اینکه شــعار دیوار مهربانی 
»نیاز نــداری، بگــذار؛ نیــاز داری، بردار« اســت، افزود: 
 این شــعار و آنچــه در عمل دیده می شــود، بــا فرهنگ

ایرانی اسالمی ما فاصله دارد و بر اساس آموزه های دینی، 
مردم باید آن چیزی را انفاق کند که آنها را دوســت دارند؛ 
نه آن وسایلی که کهنه و مستهلک شــده است و دیگر به 

آن نیاز ندارند.
 وی ادامــه داد: در حــال حاضــر مــی بینیم عــده ای با 
انگیزه هــای خیرخواهانه، لبــاس های کهنه و وســایل 
مســتهلک را روی دیوارهای مهربانی آویزان می کنند تا 

افراد نیازمند آنها را بردارند.
مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شــهرداری 
اصفهان، با اشــاره بــه اینکه پدیــده دیــوار مهربانی در 
 جوامع جنگ زده و کشــورهای اروپایی شکل گرفت که با 
 بحران های اجتماعی رو بــه رو بودند و بــه تبع فضاهای 
رسانه ای مجازی در سایر نقاط جهان تسری یافت، گفت: 
در کشــورمان و در شــهری همچون اصفهان که الگوهای 
 بومی برای کمــک کردن بــه نیازمندان و نوع دوســتی 

وجود دارد، این پدیده اولویت چندانی ندارد.
مهدویان فر، نداشــتن متولی، انتقال بیماری های پوستی 
به واســطه لباس ها و به دلیــل عدم نظارت مســئوالن 
بهداشــتی، نازیبایی شهر، گسترش آســیب ها و بزه های 
اجتماعی را از دیگــر پیامدهای دیوار مهربانی برشــمرد 
و افزود: هــر پدیده اجتماعی که متولی نداشــته باشــد 
 و نظارت بر آن نباشــد، بی تردید به هر ســمت و ســویی 

سوق پیدا می کند.
وی ادامه داد: در پدیده دیــوار مهربانی، نیازمند واقعی نیز 

مشخص نخواهد شد.
مدیر امور اجتماعی و مشــارکت های مردمی شــهرداری 
اصفهان، با یادآوری اینکه در حســن نیــت خیرخواهانه 
 افرادی کــه از طریــق دیــوار مهربانــی بــه نیازمندان 
کمک می کنند، تردیدی وجود ندارد، گفت: وقتی نهادهای 
دولتی همچون بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( و 
خیریه های فراوان در اصفهــان وجود دارد، نیازی به ایجاد 
دیوار مهربانی نیســت و نیکوکاران می توانند کمک های 

خود را از طریق نهادهای متولی به نیازمندان اهدا کنند.

مدير امور اجتماعی و مشارکت های مردمی 
شهرداری اصفهان:

ديوار مهربانی، پديده ای 
وارداتی است

مدیر منطقه یک شهرداری اصفهان گفت: سامانه 137،عالوه 
 بر پــل ارتباطی بین شــهروندان و مدیران شــهری، باعث
می شود مدیران شهری دغدغه های شهروندان را رفع کنند.

حمید عصارزادگان با حضور در مرکــز اداره ارتباط مردمی 
137، پاسخگوی شهروندان این منطقه شــد و اظهار کرد: 
ســامانه 137 فرصتی برای تقویت مشــارکت شهروندان و 

زمینه ای برای بررسی مشکالت مردم است.
وی با اشــاره به اینکــه پویایی، کارآمدی، فرهنگ ســازی 
و اطالع رســانی از مولفه های مهم ســامانه 137 اســت، 
افزود: باتوجه به رشــد جوامع بشــری و پیشرفت ارتباطات 
 و اطالعات، نیــاز بــه مدیریت خاصی اســت تا بتــوان از 

سرمایه های انسانی و اجتماعی بهره کافی برد.
مدیــر منطقه یــک شــهرداری اصفهــان تصریــح کرد: 
 ســامانه 137 به شــناخت مسائل و مشــکالت شهروندان 
کمک می کند؛ همچنین یک پل ارتباطی بین شهروندان و 

مسئوالن شهری است.
عصارزادگان عنوان کرد: راه اندازی این ســامانه در راستای 
ارائه هر چه بیشتر خدمات به شهروندان بوده؛ از این رو تالش 
خواهیم کرد که هیچ کدام از انتقادات، مســائل، مشکالت و 
پیشــنهادات مردم در رابطه با حوزه مدیریت شهری، بدون 

پاسخ باقی نماند.

رییس کل دادگستری استان اصفهان در بازدید از بخش های 
مختلف زندان مرکزی اصفهان، از نزدیک با مددجویان این 
زندان دیدار و گفت وگو کرد و درخصوص تقاضای تعدادی از 

آنها، دستور مساعدت الزم را صادر کرد.
 احمد خســروی وفا در این دیــدار و در جمــع مددجویان

بیان داشت: سعی ســازمان زندان های کشور همواره بر این 
بوده که بــه توصیه های امام راحل بــرای تبدیل زندان ها به 

دانشگاه با معنویت جامه عمل بپوشاند.
خسروی وفا از قرآن کریم به عنوان عامل معنوی، هدایت گر و 
رهایی بخش یاد کرد و گفت: قرآن کریم کالم خداست که در 
سینه انسان می نشیند و انوار قدسی و معنوی آن، آرامش را 

به قلب، روح و فکر انسان هدیه می بخشد.
وی در ادامه، از راه اندازی نهضت قرآنی در زندان های اصفهان 
خبر داد و تصریح کرد: اجرای طرح های فرهنگی و فراگیری 
 و حفظ قرآن کریم توســط مددجویان که در زندان اصفهان 
در حال اجراســت، در اصالح و بازگشــت آنهــا به آغوش 
 جامعــه و خانواده همــراه با صحــت و ســالمت روحی و 
فکری و پیشــگیری از ارتکاب مجدد جرم بسیار موثر بوده و 
بر همین اساس، کمیسیون عفو استان، این مهم را به عنوان 
زمینه ســاز و عاملی برای کسب شــرایط عفو در دستور کار 

می داند.

سامانه 137، پل ارتباطی بین 
شهروندان و مديران شهری است

راه اندازی نهضت قرآنی 
در زندان های اصفهان

دادگستری مساجدشهرداری

رونق مساجد با حمايت های 
شهرداری

زمینه ترويج کاالی داخلی 
فراهم شود

شهردار اصفهان با اشــاره به در نظر گرفتن اعتباراتی برای 
رونق بخشی به فعالیت های مذهبی وحمایت از فعالیت های 
خودجوش فرهنگی گفت: شهرداری اصفهان کمک به هیچ 
مسجدی را رد نمی کند و به همین منظور،کمیته مساعدت 
به توسعه، تکمیل و تعمیر مساجد شهر اصفهان، در معاونت 

فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان تشکیل شده است.
مهدی جمالی نژاد افزود: تاکنون در ســطح شــهر اصفهان 
یک هزار و 100مسجد شناسایی شــده و شهرداری از بیش 

از 900 مسجد در سطح شهر اصفهان حمایت کرده است.
وی در ادامه بیان کرد: اولویت  فعالیت های عمرانی شهرداری 
در مساجد، زیباسازی نمای بیرونی مسجد، درب و رمپ های 
ورودی، تاسیســات زیرساختی و ســرویس های بهداشتی 
است و بر این اســاس، در بودجه سال 95 شــهرداری برای 
ارائه خدمات و توسعه، تکمیل و تعمیر مساجد شهر اصفهان، 

حدود 7 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
شهردار اصفهان در ادامه، با تاکید بر اینکه مساجد بر اساس 
مصوبه شورای اســالمی شــهر اصفهان از پرداخت عوارض 
ساخت و نوسازی و تراکم معاف هستند، تصریح کرد: در سال 
جاری، شــهرداری در نظر دارد با دو میلیــارد تومان اعتبار، 
 پنج مسجد جدید در مناطقی که ســرانه پایین تری دارند،

احداث کند.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار کرد: برگزاری 
جشــنواره کاالی ایرانــی در بازارهای کوثــر، باعث 
اســتقبال 30 درصدی شــهروندان از این فروشگاه ها 

شده است.
علیرضا نصر اصفهانی افزود: بایــد زمینه ترویج کاالی 
داخلی بیش از گذشــته فراهم شــود؛ تا بدین وسیله 

بسیاری از مسائل اشتغال هم مرتفع شود.
نایب رییس کمیســیون حمل و نقل شورای اسالمی 
شهر اصفهان گفت: البته تولید کاالی داخلی، هم باید 
از لحاظ کیفیت افزایش پیدا کند و هم قیمت آن قابل 
رقابت با مشابه خارجی آن باشد؛ تا مردم این مسئله را 
با گوشت و پوســت خود لمس کنند و خود به ترویج و 

تبلیغ آن بپردازند.
نصر اصفهانی خاطرنشــان کرد: این جشنواره، زمینه 
یک شــروع حرکتی ملی برای اعتماد به کاالی داخلی 
 فراهم می کنــد که به ســالمت و ایمنــی و فرهنگ 

ایرانی اسالمی نزدیک تر است.
وی ادامــه داد: بــا اجــرای طــرح های تشــویقی، 
فرهنگسازی از ســوی صدا و ســیما، کنترل و نظارت 
برگمرگ و محدود کردن وارادات به تدریج شاهد نتایج 

حمایت از کاالی داخلی در بطن جامعه می شویم.

شورا

ایده شکل گیری شهرداری شیشــه ای نیز به همین بهانه شکل 
گرفت تا تمام فعالیت های مدیریت شــهری در معرض دید و نقد 

عموم مردم قرار گیرد.
معاون اداری مالی شــهرداری اصفهان در همین راستا می گوید: 
ایجاد شــهرداری شیشــه ای برای شفاف ســازی و واضح شدن 
 همه عملیات ها و اقدامات، در دســتور کار شــهرداری اصفهان 

قرار گرفته است.
جمشــید نورصالحی بیان می کند: در این راســتا در حال حاضر 
سامانه سما به منظور شــفاف سازی محاســبات در منطقه 13 

شهرداری اصفهان به صورت پایلوت در حال اجراست.
وی خاطرنشــان می کند: بیش از 95درصد آنچه که شــهرداری 
درقالب هزینه های مختلف همچون صدور و تمدید پروانه ساخت 

دریافت می کند، به وسیله این سامانه محاسبه می شود.
وی ادامه می دهد: اقدامات انجام شــده در رابطه با شهرســازی 
الکترونیک، پیش از این با کندی انجام می شــد که از سال 93 با 
قوت و قدرت بیشــتری حرکت کرد تا کل فرآیندهای شهرداری 

مکانیزه شود.
 نورصالحی اضافــه می کند: در طــرح تکریم اربــاب رجوع ادعا 
نمی کنیم تمامی فاکتورها به صورت صددرصد تحقق یافته؛ ولی 

در تالش هســتیم تا مردم شفاف تر به پاســخ پرسش های خود 
برسند و به حق خود واقف شوند.

برخورد با بی انضباطی مالی و تبعیض بین کارکنان
 معــاون اداری مالی شــهرداری اصفهــان تصریح مــی کند: با 
 بی انضباطــی مالی و تبعیــض بین کارکنــان و اربــاب رجوع 
حساسیت هایی ایجاد شــده بود که با موارد آن برخورد شد و به 

مراجع قضایی معرفی شدند.
شفاف سازی در امور، اعتماد می آورد

عبدالرسول جان نثاری، رییس کمیســیون عمران، شهرسازی و 
معماری شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز در این باره می گوید: 
یکی از مباحثی که از سوی شهرداری اصفهان مطرح شده، تحقق 

شهرداری شیشه ای است.
وی با اشاره به اینکه در شــهرداری شیشه ای، مردم همه مباحث 
 موجود در این نهــاد را به صورت روشــن رصد مــی کنند، بیان 
 می کند: با اســتفاده از شهرداری شیشــه ای می توان دیوار بلند 
بی اعتمادی بین مردم و مدیران شهری را روز به روز کوتاه تر و به 
مرور حذف کرد؛ در این صورت مردم به کارگــزاران خود اعتماد 
خواهند کرد. رییس کمیســیون عمران، شهرســازی و معماری 
شورای اســالمی شــهر اصفهان ادامه می دهد: در این راستا الزم 

است در مسیر شفاف سازی حرکت کنیم و روز به روز شفاف سازی 
را در عرصه اجرا ببینیم.

جان نثاری خاطرنشان می کند: در حوزه شهرسازی در مرحله اول 
باید قوانین شهرسازی اطالع رسانی شود؛ در غیر این صورت مردم 
در فضایی مبهم وارد شهرداری می شوند و از آنجایی که اطالعی از 

قوانین ندارد، اعتماد الزم را کسب نمی کنند.
وی بیان می کند: شــفاف ســازی قوانین باید برای عموم مردم و 
متخصصان حوزه ساخت و ساز از جمله طراح، مجریان ذی صالح 
و پیمانکار انجام شود؛ به طور مثال اگر طراح با قوانین آشنا باشد، 
مالک مجبور نخواهد شد بارها برای پروانه ساختمانی به شهرداری 

مراجعه کند تا در نهایت نقشه مورد قبول شکل گیرد.
جان نثاری ادامه می دهد: شفاف و دقیق سازی ضابطه ها و قوانین 
شــهرداری می تواند در قالب آموزش هــای عمومی و تخصصی 

اطالع رسانی شود.
وی با بیان اینکه آمــوزش های عمومی از طریق صدا و ســیما و 
تبلیغات شهری می تواند انجام گیرد، می گوید: قوانین می تواند در 
قالب دفترچه های راهنمایی در اختیار عموم قرار گیرد تا با ســیر 

کار در شهرداری آشنا شوند.
ايجاد زيرساخت های مکانیزه، خطا را کاهش می دهد

رییس کمیسیون عمران، شهرســازی و معماری شورای اسالمی 
شهر اصفهان با اشاره به اینکه در مرحله دوم نیز باید مباحث مالی 
به صورت دقیق برای مردم شفاف سازی شــود، می گوید: مردم 
باید از فرمول های محاسبه عوارض و تراکم و قیمت منطقه بندی 

آشنایی داشته باشند.
جان نثاری تصریح می کند: قیمت منطقه بندی خیابان به خیابان، 
طبقات مختلف مجتمع مســکونی و کاربری هــای مختلف باید 
مشخص و شفاف ســازی شود. وی خاطرنشــان می کند: در این 
راســتا می توانیم فاکتور 2صفحه ای از تمامی مباحث مالی تهیه 

کرده و در اختیار شهروندان قرار دهیم.
رییس کمیسیون عمران، شهرســازی و معماری شورای اسالمی 
شهر اصفهان اظهار می کند: البته در این راستا شهرداری اصفهان، 
نرم افزار فرمول های محاسبه منازل مســکونی را تهیه کرده که 
اکنون در مرحلــه آزمایش قرار دارد. جان نثــاری ادامه می دهد: 
اســتفاده از نرم افزار، خطاها را کاهش می دهــد و اعمال نفوذ را 
پایین می آورد و این مــی تواند حس اعتماد مــردم را روز به روز 
نسبت به شــهرداری ها افزایش دهد. حفظ و ارتقای جایگاه شهر 
در سطح ملي و استاني، بهبود مستمر کیفیت زندگي مردم در 
ابعاد مادي و معنوي و توسعه پایدار شهر همسو با سیاست ملي 
و استاني نیز همواره مورد توجه مدیران شهری بوده است. درپایان 
باید گفــت بهره مندي از سرمایه هاي اجتماعي به ویژه مشارکت 
مردم در مدیریت شهر، کارکنان شایسته و توانمندسازي آنهــا و 
همچنین استفاده از دستاوردهاي نوین علمي، موجب هم افزایي 

در دستیابي به شهرداري و شهري سرآمد خواهد بود.

شهرداری شیشه ای ، آرامش و نشاط را به همراه دارد

با استفاده از 
 شهرداری 
 شیشه ای 

می توان ديوار 
بلند بی اعتمادی 

بین مردم و 
مديران شهری را 

 روز به روز 
کوتاه تر و به مرور 

حذف کرد

 آرامش، ايمني، نشاط، امید و رونق اقتصادي، کلیدواژه هايی هســتند که جز با مشــارکت و پشــتوانه
همه جانبه مردمــی، مديريت هماهنگ شهري و بهره گیري از منابع با رويکرد مديريت کارآمد، اثربخش و 
مبتني بر دانايي به اداره شهر و ارائه عادالنه خدمات با کیفیت مناسب و به هنگام در عرصه هاي مختلف به 

منظور ايجاد شهري اسالمي با محیط مطلوب زندگي، محقق نمی شوند.
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پیشنهاد سردبیر: 
من ضد پرسپولیس نیستم

 علیرضا جهانبخش اولین گل فصل جدید خود را با پیراهن آلکمار برابر 
اوترخت به ثمر رساند و از پیروزی تیمش حسابی خوشحال است.
 ستاره ایرانی لیگ هلند، وعده داد گل های دیگری هم خواهد زد.

واکنش جالب جهانبخش
بعد از گلزنی در فصل جدید

فوتبال جهان

 مردان زین الدین زیدان به سه پیروزی در رقابت های اللیگا نیاز دارند 
تا یک رکورد تاریخی از خود به جای بگذارند.

تیم فوتبال رئال مادرید در نخســتین بازی خود در رقابت های اللیگا 
موفق شــد با نتیجه ۳ بر صفر، از سد رئال سوســیه داد بگذرد. این تیم 
با این پیروزی، تعداد بردهای خود از انتهــای فصل ۱۶-۲۰۱۵ تا آغاز 
فصل جدید را به عدد ۱۳ رسانده اســت. بهترین رکورد رئال مادرید به 
سال ۱۹۶۱ مربوط می شــود که این تیم توانست ۱۵ پیروزی مستقیم 

به دست بیاورد.
رئال مادرید چنانچه در بازی مقابل تیم های ســلتاویگو، اوساســونا و 
 اســپانیول به برتری برســد، رکورد پیروزی های پیاپی خود را به عدد 

۱۶ می رساند که در نوع خود، یک رکورد محسوب می شود.

پله، اسطوره افسانه ای فوتبال برزیل، معتقد است که زالتان ایبراهیمویچ، 
ستاره سوئدی منچستریونایتد، روزگار خوبی را در انگلیس سپری خواهد 
کرد. زالتان در ابتدای تابستان امســال، از پی اس جی به منچستر آمد و 
تا به حال در ۳ دیدار رســمی این تیم، موفق به زدن ســه گل شده است 
و بسیاری از کارشناســان، او را یکی از شــانس های مسلم کسب عنوان 
»آقای گلی لیگ برتر« می دانند. پله در این خصوص گفت: »همیشــه 
از طرفداران نوع بازی زالتان بوده ام و معتقــدم حضور او در اولدترافورد، 

غنیمت بزرگی برای شیاطین سرخ و مورینیو به حساب می آید.
زالتان بازیکن بســیار برجســته ای اســت و آمادگی بدنی باالیی دارد. 
اگر اتفاق خاصــی برای او رخ ندهد و مســائلی مانند مصدومیت گریبان 
او را نگیرد، می تواند با پیراهن منچســتر، دوران خوبی را تجربه کرده و 
درخشش زیادی در این تیم داشته باشد. توانایی های زالتان بسیار زیاد 
اســت و وی قادر اســت گل های فراوانی برای تیمش به ثمر برساند. هر 

تیمی با حضور زالتان قدرتمندتر خواهد شد.«

گونســالو ایگواین، ســتاره آرژانتینی جدید یوونتوس، ادعا کرد خطاب 
 شدن به عنوان یک فرد چاق، به انگیزه او برای نفی اضافه وزنش افزوده و 
باعث شده در پاسخ به انتقادات در اولین بازی رسمی برای یووه گل بزند! 

او گفت: »بهتر اســت همین طــور بگویید چاق هســتم؛ در این صورت 
کماکان گل می زنــم! در ۲۰ روز اخیر همراه تیم تمریــن کردم و آماده 
هســتم. درک نمی کنم چرا مردم این همه مایل هســتند درباره اوضاع 
بدنی من حرف بزنند. گل زدن در اولین بازی، رویایی نیست که همیشه 
برآورده شــود و من در اولین بازی برای یووه، از این بابت خوش شــانس 
بودم و رویایم تحقق یافت. به عنوان تماشاگر فکر می کنید گل زدن آسان 
است؛ اما در نقش یک مهاجم، همیشــه کار سختی برای گشودن دروازه 

رقبا دارید.«

 رونالدو کومان، ســرمربی هلندی اورتــون، قصد دارد تــا جو هارت،
دروازه بان ملی پوش منچسترسیتی را به خدمت بگیرد.

عالوه بر اورتون، اخبار در مورد تمایل دو تیم لیورپول و ســویا نیز برای 
جذب هارت به گوش می رســید؛ اما انگار این دو باشگاه خیلی مایل به 
خرید هارت نیســتند و در حال حاضر، اورتون تنها مشتری جدی  این 
دروازه بان ۲۹ ساله است. رونالدو کومان قصد دارد با قراردادی قرضی، 
هارت را به گودیســون پارک منتقــل کند. بعد از پیوســتن احتمالی 
کلودیو براوو به من ســیتی، گواردیوال به هارت گفته است که می تواند 

این تیم را ترک و تیم جدیدش را انتخاب کند.
گواردیوال، به علت بازی بــا پای ضعیف هــارت، وی را از برنامه هایش 
خارج کرد و احتماال تا چند روز آینده، دروازه بان ۳۳ســاله شیلیایی به 

انگلیس خواهد آمد.

در دیدار دینامو درســدن و رد بولز، هواداران دو تیم در اقدامی عجیب،  
سر بریده گاو به درون زمین فوتبال پرتاب کردند.

در این مســابقه کــه در رقابت های جــام حذفی آلمان برگزار شــد، 
هواداران دو تیم چندین بار ســرهای بریده گاو بــه درون زمین پرتاب 
کردند. رقابت این دو تیم چند سالی است تبدیل به دشمنی شده است.

  در نهایــت، این دیــدار بــا نتیجــه 4-۵ در ضربات پنالتی به ســود 
دینامو درسدن به پایان رسید. هنوز مشــخص نیست که این سرهای 
بریده چگونه وارد ورزشــگاه انجام مســابقه شده اســت؛ اما احتماال 
فدراســیون آلمان باید کنترل بیشتری نسبت به وســایل وارد شده به 

استادیوم ها داشته باشد.

رئال مادرید 
در آستانه ثبت یک رکورد تاریخی

پله : 

زالتان در انگلیس موفق خواهد شد

ایگواین : 

متهم شدن به چاقی 
باعث گلزنی من شد!

اورتون؛ مشتری جدید جو هارت!

پرتاب سر بریده گاو 
در جام حذفی آلمان

فضای مجازی

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان درباره مصاحبه »لی«، دروازه بان 
تیم سپاهان، علیه حسین چرخابی گفت: این بازیکن اصال زبان انگلیسی 
بلد نیست و در مدت حضورش در ایران، تنها چند کلمه ساده را فراگرفته 

است؛ نمی دانم چه کسی از زبان او مصاحبه کرده است.
مهدی اخوان ادامه داد: نمی دانم چرا برخی ها نمی خواهند این فضای آرام 

سپاهان تداوم پیدا کند و این موضوع اصال صحت ندارد.
وی در مورد وضعیت پادوانی و عقیلی نیز اذعان کرد: هیچ اطالعی ندارم و 
برخالف آنچه گفته می شود پادوانی از سپاهان جدا شده است، هنوز اتفاق 

خاصی رخ نداده؛ وضعیت عقیلی نیز همانند سابق است.
اخوان در مورد نیاز به خرید یک بازیکن دیگر در تیم سپاهان ابراز داشت: 
لیست سپاهان پر است؛  باید وضعیت عقیلی، پادوانی و قائدی فر مشخص 
شود ونامشان از لیست خارج شده تا سرمربی در مورد خرید یک بازیکن 

جدید نظر دهد.

مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن اصفهان، در مورد انتقادهایی که نسبت به 
قرارداد تبلیغات محیطی این فصل انجام داده،  گفت: معتقدم ســازمان 
لیگ در زمینه قرارداد تبلیغات محیطی،منفعل عمل می کند و برخی هم 
می خواهند از من یک چهره ضدپرسپولیسی نمایش داده و کوتاهی های 
خود را پشــت این چهره پنهان کنند؛ درحالی که من همیشــه با باشگاه 
پرسپولیس مراودات دوستانه داشتم. ســعید آذری تصریح کرد: باشگاه 
ذوب آهن از هر باشــگاهی بازیکن خریده، پول آن را نقدی پرداخت کرده 
است: از ســایپا، کاوه رضایی را گرفتیم که پولش را نقد دادیم. از داماش و 
پدیده هم که بازیکن گرفتیم، همین کار را کردیم. ما به حرمت هواداران 
پرسپولیس، محسن مسلمان را به این باشــگاه که خواهانش بود، دادیم. 
یکی دو ســال هم صبر کردیم؛ اما هنوز پول ما پرداخت نشده است. من 
به عنوان مدیر باشگاه، باید به دنبال منافع باشــگاهم باشم و این درست 

نیست که به من بگویند چهره ای ضدپرسپولیسی هستم.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان:

ماجرای مصاحبه »لی« 
صحت ندارد

آذری:

من ضد پرسپولیس 
نیستم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، با عبور از مسائل مالی، شرط مهم دیگری را 
برای تمدید قراردادش در نظر گرفته است.

این روزها فدراســیون فوتبال در تالش اســت قرارداد کی روش را تا سال 
۲۰۱8 تمدید کند. در این بین آنچه بیش از هر چیز دیگری به آن پرداخته 
شده، مسائل مالی است؛ اما سرمربی پرتغالی تیم ملی در آخرین مذاکرات 
برای تمدید قراردادش، به کفاشــیان گفته اســت: آنچه اکنون برای من 
اهمیت دارد، این است که ایران یک زمین تمرینی مناسب ندارد. وی افزوده 
است: از کیفیت چمن کمپ راضی نیســتم؛ چرا فوتبال ایران نباید صاحب 
امکانات زیر ســاختی و یک زمین ایده آل برای تمرین تیمی باشد که قرار 
است در جام جهانی شرکت کند. آنچه برایم در تمدید قرارداد اهمیت دارد، 

داشتن زمین و کمپی در شأن تیم ملی فوتبال ایران است، نه مبلغ قرارداد.

شرط مهم کی روش برای تمدید قرارداد هواداران، آزادی را برای قطری ها جهنم خواهند کردستاره استقالل، نامه خداحافظی نوشت

 آمار فــوق العــاده برانکو با پرســپولیس، 
هــواداران این تیــم را کامال امیــدوار کرده 
 که امســال و پس از ۹ ســال، پرســپولیس 
جام قهرمانی را باالی ســر ببرد. این تیم در 
نقل و انتقاالت هم خــوب عمل کرده و مربی 
خوبی هــم دارد و به این ترتیــب می توان از 
پرسپولیس در کنار استقالل، تراکتورسازی، 
 ســپاهان و...  بــه عنوان مدعیــان قهرمانی

نام برد.
با این وجود اما مشکالتی هم سر راه این تیم 
وجود دارد که طی ماه های آینده، پرسپولیس 
را آزار خواهــد داد. در واقــع تهدیدهایــی 
وجود دارد کــه طاهری، برانکــو و بازیکنان 
پرسپولیس باید با آن مواجه شــده و از کنار 

آنها عبور کنند.

اول: پرونده ژوزه مانوئل
بدهی پرســپولیس به مانوئل حتی بیش از 
هفت میلیارد تومان تخمین زده می شــود؛ 
چرا کــه در صورت شکســت در دادگاه، هم 
جریمــه دیرکرد و هــم هزینه دادرســی را 
هم پرســپولیس باید پرداخت کند. اگر این 
تیم نتواند با مانوئل بر ســر نحــوه پرداخت 
این پول کنار بیاید یا نتوانــد آن را به تعویق 
بیاندازد، پرداخت هفت میلیارد تومان بسیار 
سنگین و خطرناک اســت. خطر کسر امتیاز 
از پرســپولیس به هر حال وجود دارد و حتی 
در صورت پرداخت ایــن پول، پرداختی های 

جاری باشگاه معوق می شود
دوم: مقدماتی جام جهانی

برانکو باهوش بود که از همان ابتدا با کی روش 

در مورد بازیکنانــش درافتاد. اگر چه این کار 
او علیه تیم ملی به شــمار می رفت و اردوی 
تیم ملی را هم لغو کرد، اما واقعیت این است 
که بازی ها و اردوهای تیم ملــی، با توجه به 
عملکرد خوب بازیکنان پرســپولیس و البته 
تعداد زیاد آنها در تیم ملی، برای پرسپولیس 

دردسر ساز می شود.
سوم: لیگ قهرمانان آسیا

پرســپولیس نه تنها درگیر لیگ برتر و جام 
حذفی، بلکه درگیــر لیگ قهرمانان آســیا 
هم خواهد شد و با احتســاب بازی های تیم 
 ملی باید گفت که فشــار بســیار زیادی بر

شــانه های هســته مرکزی تیم ملــی وارد 
می آید.بایــد صبر کــرد و دیــد برانکو چه 
راهکارهایــی را بــرای خروج از این فشــار 
وحشــتناک انتخاب می کند و آیــا او بازی 
چرخشــی را در دســتور کار قرار می دهد یا 
 اینکه  سعی می کند کمتر به تیم ملی بازیکن

 بدهد؟

قاب روز درحاشیه

داریوش شــجاعیان، هافبک تیم ملی ایران که در حال حاضر با این تیم 
در اردوی ایتالیا به سر می برد، از هواداران تیم ایران می خواهد این تیم 

را در بازی با قطر تنها نگذارند.
شــجاعیان می گوید: »مــا خودمــان را نیازمند حمایت تماشــاگران 

می دانیم.
 وقتی تیم ملی بازی دارد، تماشــاگران به معنای واقعــی یار دوازدهم 
تیم ملی هستند. ان شاءا... مردم به ورزشــگاه خواهند آمد و سکوهای 

آزادی پر خواهد شد.
قطعا هــواداران در ورزشــگاه آزادی، برای قطری هــا جهنم خواهند 
 ســاخت و ما هــم می توانیم با شــرایط بهتــر، مقابل حریــف اولمان 

قرار بگیریم.«

 یکی از بازیکنان سرشــناس اســتقالل که طی چنــد وقت اخیر 
به شدت تحت فشــار بوده، آنقدر در میادین فوتبال و در تیمش 
ضعیف عمل کرده که تصمیم گرفتــه از میادین خداحافظی کند. 
این ستاره سرشناس استقالل به یکی از نزدیکانش اعالم کرده که 
شــاید قبل از دربی، خداحافظی کند و نامه خداحافظی اش را هم 
آماده کرده اســت؛ چون با فشــارهایی که به وی وارد شده، دیگر 

نمی تواند فوتبال بازی کند.
نزدیکان این بازیکــن معتقدند این خداحافظی نمادین اســت و 
این بازیکن قصد دارد با این حرکت، فشــارها را از روی دوش خود 
بردارد تا به نوعی، بتواند با خیال راحت تر و با اســتقبال مردم به 

فوتبال خود ادامه دهد.
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ریو ســرزمین آرزوهای ما نبود؛ ســرزمین طالیی که برایش 
رویاهای طالیی رنگ داشــتیم. اما در نهایت بــرای ما از ریو 
طعم تلــخ قهوه اش بــه یادگار مانــد؛ قهوه ای خوشــرنگ و 
خوش عطر اما با یک تلخــی بی نهایت؛ تلخ بــه طعم ناکامی 
 کشــتی فرنگی و تکوانــدو و خوشــرنگ به رنــگ موفقیت 

کشتی آزاد و وزنه برداری.
المپیک ســی و یکم برای ما بــا آرزوهای طول و دراز شــروع 
شد؛ وقتی که رکورد ســهمیه در این رقابت ها را شکستیم و با 
۶۳ســهمیه، بزرگ ترین کاروان ورزش ایران در این رقابت ها 
تشکیل شد؛ کاروانی که در بخش بانوان نیز با ۹ نماینده در این 
رقابت ها حضور یافت تا در این زمینه، یک رکورد شیرین خلق 

شود. در ریو اما همه چیز مطابق برنامه ها و آرزوهای ما نبود.
کاروان ایــران در المپیــک ریو در ۱4 رشــته کشــتی آزاد 
و فرنگــی، وزنه بــرداری، تکوانــدو، بوکس، تیرانــدازی، تیر 
 و کمــان، قایقرانــی، تنیس روی میــز، دوچرخه ســواری، 
دو و میدانی، شمشیربازی، والیبال، جودو و شنا شرکت کرد و 
از همان روز آغاز رقابت ها، همه به درخشش ستاره های ایران 
امیدوار بودند؛ اما همه چیز طبق پیــش بینی ها پیش نرفت. 
در تیراندازی و در حالی کــه همه امیدوار بودنــد تیراندازان 
ایران بتوانند باالخره ســیبل مدال را نشانه بگیرند و در همین 
 روزهای نخســتین، چــراغ اول را روشــن کننــد، در نهایت

 الهه احمدی همانند دوره قبل بهترین نتیجه را گرفت و رتبه 
ششم دوره قبل را تکرار کرد.

در جودو، طبــق انتظار ســعید مالیــی و جــواد محجوب، 
نمایندگان ایران تنها یک دور روی تاتامی حضور داشــتند و 

خیلی زود حذف شــدند تا روند نزولی این رشته بیش از پیش 
به چشم بیاید.

در تنیس روی میز، با توجه به موفقیت نســبی نوشاد عالمیان 
در لندن، این انتظار وجود داشــت که وی حداقل نتیجه دور 
قبل را تکرار کــرده یا باالتر برود؛ اما هر ســه نماینده ایران در 

همان دور نخست حذف شدند.
در دوچرخه سواری ســه نماینده ایران در رشته جاده حتی از 
خط پایان هم عبور نکردند؛ اگرچه در تایــم تریل تا حدودی 

این نتیجه ضعیف جبران شد.
در بوکس اما ناکامی ها ادامه یافت. رشــته ای که با کسب تنها 
یک سهمیه نسبت به دوره قبل که 4 ســهمیه داشتیم، نزول 
قابل توجهی را تجربه کــرد و همه منتظر بودند که احســان 
روزبهانی، با تجربه حضــور در لیگ حرفــه ای بوکس و مقام 
پنجم دوره قبل، بتوانــد در این دوره بدرخشــد و یک مدال 
نوبرانه را برای بوکس کسب کند؛ اما روزبهانی در یک نمایش 
 دور از انتظــار و ضعیف، در همان دور نخســت به یک حریف 
بی نام و نشــان هلندی باخت تا مشخص شود در بوکس، خانه 

از پای بست ویران شده است.
در والیبال که تنها رشــته تیمی ما در ریو بود و برای نخستین 
بار المپیک را تجربه می کــرد، حضور در جمع 8 تیم پایانی آن 
هم تنها با دو برد، با توجه به درخشــش یکی دو ســال اخیر 

والیبالیست ها، خیلی نتیجه خوبی نبود.
شمشــیربازی امــا یکــی از پدیده های ایــران در ریــو بود؛ 
رشــته ای که برای نخســتین بار با دو ســهمیه بــه المپیک 
 رفت و حســابی خوش درخشــید. مجتبی عابدینــی با ارائه 

نمایش های درخشــان چهارم شــد و اگر اندکی بخت با او یار 
بود و داوران در بازی نیمه نهایی برابر حریف آمریکایی اندکی 
با او مهربان تر بودند، می توانســت یک مدال غافلگیرکننده و 
باارزش را کســب کند؛ هر چند که چهارمی او نیز دست کمی 

از مدال نداشت.
کردیــم.  تجربــه  را  متفاوتــی  روزگار  میدانــی  و  دو  در 
احســان حدادی، نایــب قهرمــان المپیک لنــدن، در ادامه 
 روند نزولــی خود، پرتــاب هایی بســیار پایین تــر از رکورد

شخصی اش داشــت و حتی به فینال نیز نرسید تا یک ناکامی 
محض را تجربه کند؛ در عوض حســن تفتیان، دونده سرعت 
ایران، خوش درخشید و با راهیابی به مرحله نیمه نهایی، یک 
افتخار بزرگ را برای ورزش مادر ثبت کــرد. بقیه نمایندگان 
 کاروان پرتعــداد دو و میدانی هــم همانی بودند کــه از آنها 

انتظار می رفت.
وزنه برداری یک المپیک درخشــان را پشــت ســر گذاشت؛ 
 دو مــدال خوشــرنگ طــال توســط کیانــوش رســتمی و 
 ســهراب مــرادی حاصل شــد کــه در حقیقت نخســتین 
 مــدال هــای کاروان ایــران بــود. در ســنگین وزن هــم 
مافیای وزنه برداری، مــدال بهداد ســلیمی را از او گرفت و با 
یک حق خوری آشکار، اجازه نداد مدال های وزنه برداری به ۳ 
برسد تا همان قانون نانوشته ۲ طال برای هر کشور در المپیک 

رعایت شود.
کشــتی فرنگی یک خزان تلخ را تجربه کرد؛ موفق ترین رشته 
ما در المپیک لنــدن که در ریو دور از انتظــار بود و هیچکدام 
از ســرداران فاتح لندن در ریو نتوانســتند درخشــش دوره 
 قبل را تکرار کنند و تنها دســتاورد ما دو مــدال برنز کمرنگ 
ســعید عبد ولی و قاســم رضایی بود؛ ناکامی تلخی که حتی 

اشک محمد بنا را هم درآورد.
در عوض در کشــتی آزاد، تمامی ناکامی های کشــتی فرنگی 
 و البتــه ناکامی های ادوار قبــل را جبران کردیــم و با طالی

حســن یزدانی، نقره کمیل قاســمی و برنز حســن رحیمی، 
بهترین نتیجه ۲۰ ســال اخیــر کشــتی آزاد در المپیک رقم 

خورد؛ ضمن اینکه برهوت بی طالیــی، بعد از المپیک ۲۰۰۰ 
سیدنی نیز شکسته شــد. موفقیت کشــتی آزاد می توانست 

بیشتر هم باشد؛ اگر داوران، اندکی با ما مهربان تر بودند.
در تکواندو، دو اتفاق بــی نهایت را تجربه کردیــم: بی نهایت 
تلخ و بی نهایت شــیرین. تیمی کــه برای نخســتین بار با 4 
 ســتاره در المپیک حضور یافته بود و پیش بینی می شــد که 
یکی از موفــق ترین تیم های مــا در المپیک باشــد؛ اما همه 
پیش بینی ها نقش بر آب شد. هر سه تکواندو کار ما در بخش 
مردان، یعنی فرزان عاشــورزاده، مهدی خدابخشــی و سجاد 
مردانی، با ارائه نمایش های دور از انتظار و ضعیف، خیلی زود 
با رقابت ها وداع کرده و دستشان از مدال کوتاه ماند تا بدترین 
نتیجه تاریخ تکواندو ثبت شــود. درعــوض در بخش بانوان، 
کیمیا علیزاده در نخســتین حضور، یک مدال برنز خوشرنگ 
را به سینه زد تا نخســتین مدال المپیکی ورزش بانوان ایران 

به دست بیاید.
در تیر و کمان، قایقرانی و شنا نیز کسی انتظار خاصی نداشت 

و هدف، تنها کسب سهمیه و حضور در المپیک بود.
در نهایــت کاروان ورزش ایران با کســب ۳ مــدال طال، یک 
نقره و 4 برنز و مجمــوع 8 مدال طال و رتبــه ۲۵ المپیک، به 
کار خود در المپیک پایان داد؛ کارنامه ای که نســبت به دوره 
درخشــان قبلی در لندن و مجموع ۱۲ مدال )4 طال، ۶ نقره و 
 ۲ برنز( و رتبه ۱7، یک عقبگرد قابل توجه را نشــان می دهد؛ 
عقبگردی که شــاید اگر ناکامی دور از انتظار کشتی فرنگی و 
تکواندو، بدشانسی در شمشیربازی و نا داوری در فوق سنگین 
وزنه برداری و برخی از کشتی ها نبود، هرگز رخ نمی داد و چه 

بسا نتیجه ای درخشان تر از لندن نیز حاصل می شد.
بررسی اتفاقات المپیک ریو نشــان می دهد که ورزش ایران، 
پتانسیل کســب مدال های بیشــتر و خوشــرنگ تر و البته 
موفقیت های بیشــتر را دارد؛ به شــرط اینکه با برنامه ریزی 
مــدون و اصولی، از همین فــردا کار را بــرای المپیک ۲۰۲۰ 
آغاز کرده و همه چیز را به دقیقــه ۹۰ موکول نکنیم و البته از 

سوءمدیریت و اشتباهات مدیریتی و فنی نیز حذر کنیم.

فشار روی سرخ ها زیاد است؛

سه »دست انداز« مقابل راه قهرمانی پرسپولیس
در میان استقبال پرشور مردم:

طالی ناب سهراب به اصفهان بازگشت

بررسی عملکرد کاروان ورزش ایران در المپیک 2016؛ 

قهــوه تلـــخ ریــو

سهراب مرادی بعد از کســب اولین مدال طالی المپیک 
استان، به اصفهان بازگشــت و مورد استقبال پرشور مردم 

قدرشناس و مسئوالن استان قرار گرفت.

 وی با حضــور بر مــزار شــهدای مدافع حرم و شــهدای 
 هشــت ســال دفاع مقدس، مدال خود را بــه این عزیزان 

تقدیم کرد.
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت ها

پیشنهاد سردبیر: 
اصل موضوع را فراموش نکن
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بچه ها مثل گل های رز، مثل علف های وحشی، تنگ هم، 
پشت پنجره کالس ایستاده بودند و برای دیدن خورشید 

پنهان چشم به بیرون دوخته بودند.
یک پزشک:

- اآلن؟
– نه! یه خورده مونده

– یعنی می شه؟
– نگاه کن! خودت ببین!

 بیرون باران می بارید. هفت ســال بود که بــی وقفه باران
 می بارید. روزهای پیاپی از ابتدا تا انتها همه پر بود از باران، 
پر بود از صدای طبل آب، صدای ریزش قطره های بلوری 
و صدای غرش طوفان، طوفان هایی چنان ســهمگین که 
امواج مهیب آب را بر ســر جزیره ها فرود می آورد. هزاران 
جنگل زیر باران خرد شــده بود و دوباره از نو سر برآورده 
 بود تا دوباره خرد شود. زندگی در ســیاره ناهید این طور

 می گذشــت. زندگی مردان و زنان فضانوردی که از زمین 
به این سیاره همیشه بارانی آمده بودند تا متمدنش کنند، 

بچه هایشان را مدرسه بفرستند و عمر بگذرانند.
– داره بند میاد، داره بند میاد

– آره آره داره بند میاد
مارگوت از بچه هــای کالس دوری می کــرد؛ بچه هایی 
که روزهای بی باران را یادشــان نبــود؛ روزهایی که مثل 
حاال مدام و بی مالحظه باران نمی باریــد. بچه ها همه نه 
سالشــان بود. از آخرین باری که خورشــید یک ساعتی 
خــودش را به دنیــای حیــرت زده آنها نشــان داده بود 
هفت ســال می گذشــت و طبعا هیچ کدام از بچه ها آن 
 روز را به خاطــر نمــی آورد. گاهی وقت هــا مارگوت در 

میانه های شب صدایشــان را می شــنید که توی خواب 
تکان مــی خوردند. می دانســت کــه دارند خــواب می 
بیننــد؛ خــواب یک مــداد شــمعی زرد و یا یک ســکه 
طالیی بــزرگ؛ آنقدر بــزرگ که می شــود تمــام دنیا 
را با آن خرید. می دانســت که توی خــواب گرمایی را به 
یاد می آورنــد مثل وقتی که صورت از خجالت ســرخ می 
شــود وبعد حرارتش توی بدن دســت ها و پاهای لرزان 
پیش می رود اما رویایشــان همیشــه به صــدای ضرب 
 قطره های آب پاره می شــد انــگار که گردنبند شــفاف
  بــی انتهایــی روی ســقف، روی خیابان، روی بــاغ ها و

 جنگل ها پاره شود.
تمام دیــروز را در کالس درباره خورشــید خوانده بودند؛ 

اینکه چقدر شبیه لیمو است و چقدر داغ است.
حتی درباره اش داستان شعر و مقاله نوشته بودند:

   خورشــید مثل یک گل اســت کــه تنها برای ســاعتی 
می شکفد.

این شــعر مارگوت بــود. آن را بــا همان صــدای یواش 
همیشــگی در کالس خواند، وقتی که بــاران همین طور  

می بارید.
یکی از پسرها به اعتراض گفت : اینو خودت ننوشتی!

مارگوت جواب داد: خودم نوشتم، خودم نوشتم.
معلم گفت : ویلیام بس کن.

 ولــی آن اتفاق مال دیــروز بود. حــاال باران کم شــده و 
بچه ها خودشان را محکم به شیشــه های بزرگ و ضخیم 

کالس چسبانده بودند.
– معلم کجاست؟

– برمی گرده.

– اگه زود نیاد از دستمون می ره.
مارگوت تنها ایســتاده بود. ظاهر نحیف و رنگ پریده ای 
داشت، جوری که انگار ســال ها توی باران گم شده باشد 
و باران آبی چشم ها و ســرخی لب ها و زردی موهایش را 
شسته و برده باشد. مثل عکس سیاه و سفیدی از یک آلبوم 
قدیمی بود که رنگ و رویش در اثر گذر سال ها ازبین رفته 

و اگر به حرف درمی آمد صدایش فرقی با روح نداشت.
 حاال جــدا از بقیه ایســتاده بــود و از پشــت پنجره های 

غول آسا به باران و دنیای خیس بیرون نگاه می کرد.
ویلیام گفت: تو دیگه به چی نگاه می کنی؟

مارگوت جوابی نداد.
پســر هلش داد و گفت : وقتی باهات حرف می زنن جواب 

بده. مارگوت جواب نداد.
بچه ها آرام آرام از او کناره گرفته بودند .

حتی نگاهش هم نمی کردند. دلیلــش این بود که او هیچ 
وقت در تونل های شــهر زیر زمینی با آنها بازی نمی کرد. 
اگر در گرگم به هوا او را می زدند، فقط می ایســتاد و پلک 
می زد. هیچ وقت دنبالشــان نمی کرد. وقتــی بچه ها در 
کالس، ترانه هایــی درباره خوشــبختی و زندگی و بازی 
می خواندند لب های مارگوت به نــدرت تکان می خورد. 
فقط وقتی شعرهایشــان درباره خورشــید و تابستان بود 
او با چشــمانی دوخته به پنجره های خیس همراهیشان 
می کرد و البته بزرگ ترین جرمــش این بود که فقط پنج 
سال از آمدنش به آنجا می گذشــت. او خورشید را یادش 
بود؛ یادش بود که چه شکلی است و یادش بود که آسمان 
آفتابی چه رنگی است. آن وقت ها او چهار سالش بود و در 
اوهایو زندگی می کرد؛ اما آنها همه عمرشــان را در ناهید 

زندگی کرده بودند.
 وقتی خورشید برای آخرین بار در آســمان ناهید آفتابی 
شــده بود، آنها فقط دو سال داشــتند و حاال رنگ، گرما و 
شکلش را فراموش کرده بودند. مارگوت اینها را یادش بود.

چشم ها را از 7 زاویه مختلف بررسی کرده ایم، که هر کدام 
به بخش هایی تقسیم می شوند. 

الف- مدل چشم ها: 
1- چشم های بادامی: 

در حالت بزرگ و کشیده به طوری که بیشتر سفیدی چشم 
آنها در ســمت چپ قرار داشته باشــد؛ صاحب آن فردی 
قوی، نیرومند، شجاع و با اندیشه های خوب و فراوان است. 
دوستی خوب و شخصیتی بخشنده و سخاوتمند دارد. این 
 نوع چشم ها زیباترین و قدرتمندترین چشم ها را تشکیل 
 می دهند. در برخــی نشــانه خودخواهی، تکبــر و غرور

 می باشد. اگر ابروها نیز از چشــم ها فاصله داشته باشند، 
یک نشانه خوب و آرامش روحی است. 

2- چشم های گرد: 
جذابند ولی نســبت به چشــم های بادامی در مرحله بعد 
قرار دارند. صاحبان این چشــم ها، افرادی رک گو هستند 
وظرفیت زیادی برای انجام کارهای ســخت دارند. آنها اگر 
در شــغل مناســبی قرار نگیرند، کارایی زیادی نخواهند 

داشت. 
3- چشم های مثلثی:

دو حالت دارد؛ حالت اول مثلثی کامل کــه این افراد هیچ 
نظری غیر از نظر خــود را قبول ندارند و اکثــرا با دیگران 

مشکل دارند، به خصوص با نامزد خود. 
بی حوصلــه در بحث و جــدل؛ امــا در سیاســت موفق 
هســتند. حالت دوم مثلث کوچک تر که علت آن افتادگی 

 پلک اســت و این افراد وسواســی، ایرادگیر، عصبی، اهل
 نق زدن، توانایی ســازگاری با محیط و حرفه های مختلف 

را دارند. 
4- چشم های مستطیلی یا طاووسی: 

دو حالت دارد در حالت اول که کشــیدگی آن بیشتر است 
افراد نســبت به شــرایط و حوادث بسیار حســاس، آرام و 

متعادل هستند.
 اگر شــرایط مطابق میل آنها نباشد حســادت می ورزند و 
این حســادت آنها را آزار می دهد. حالت دوم کشــیدگی 
 کمتر، نســبت به حالت اول گیرایی کمتــری دارد و همه 
ویژگی هــای حالــت اول را دارد ولی به میــزان کمتر با 

حسادت بیشتر. 

من همیشــه فاقد اعتماد به نفس بوده ام؛ حتی در 
زمان کودکی 

خود باوری و اعتماد به نفس اکتسابی است، نه ارثی. چنانچه 
شما فاقد اعتماد به نفس هســتید احتماال می تواند نتیجه 
نکوهش و انتقاد یا تخریب روحی در دوران کودکی باشــد. 
جای نگرانی و اضطراب نیســت و فقدان اعتماد به نفس در 
شما پایدار و دایمی نخواهد بود شما وقت دارید که خود را به 

راحتی تغییر دهید. 
کمی با خــود بیندیشــید، تاکنــون چند پیــام منفی به 
ناخودآگاه خود داده اید؟ من خوب و شایســته نیستم. من 

قادر به انجام کارها نیستم. 
حال با پیام های داده شــده مخالفت کنید. اگر پیام شــما 
من شخص محبوبی نیستم اســت به خود یادآوری کنید و 
برچسبی روی آینه بدین مضمون بچسبانید من مثل همه 
هســتم و از این پس رفتارتان را نیز مانند آدم های محبوب 

نشان دهید. 
 من در شروع هر کار جدیدی احســاس درماندگی و ضعف

 می کنم و سپس آن کار را انجام می دهم. 
به چه فکر می کنید؟ اگــر به ناتوانی و عــدم موفقیت فکر 
کنید الجرم این اتفاق خواهد افتاد و شــما موفق نخواهید 
بود. کســانی که دارای افکار مثبت و مطمئن هســتند و در 
درونشــان به موفقیت می اندیشند به ســرعت به موفقیت 
خواهند رســید و در درون خود تصاویر و صحنه های آینده 
و موفقیت هایشــان را مانند یک فیلم ویدیویی مشــاهده 
خواهند کرد؛ بنابراین قبل از اینکه چیزی باعث دلشــوره و 
تخریب عصبی شما شود، ویدئو درونی خود را به کار اندازید 

و تصاویر مثبت و زیبای آینده را ببینید. 

- با عزم راسخ هرگز و هرگز اجازه ندهید یأس و نومیدی بر 
شما حاکم شود، مهم ترین عامل، مداومت و استمرار است. 

 - هر چه بیشــتر دوســت بــداری کمتــر می اندیشــی، 
 در راه عشــق می بایســت همــه چیــز را به فراموشــی

 سپرد. 
- هیچگاه حقیقت را به کسانی که لیاقتش را ندارند نگو. 

- نه طوطی بــاش که گفته دیگران را تکــرار کنی و نه بلبل 
باش که گفته خود را هدر دهی. 

- چنان تنهایی وحشتناکی احســاس می کردم که خیال 
خودکشی به سرم زد، تنها چیزی که جلویم را گرفت این بود 

که من در مرگ تنهاتر از زندگی خواهم بود. 
- خوشبختی مانند تلفن است؛ اگر دیگران نداشته باشند، به 

هیچ درد شما نخواهد خورد!
- فجایع دو نوع  هستند؛ بدشانسی خودمان و خوش شانسی 

دیگران!

اعتماد به نفس

هایالیت

روزی پســربچه ای روی زمین نشسته بود و به 
گلدوزی مادرش نگاه می کرد. 

ولی از جایی که او نشســته بود دست مادرش 
واضح و روشن دیده نمی شد.

در فکــر بود که چــرا مادرش نخ هــای تیره و 
روشــن را آنگونه نا منظــم در کنــار هم قرار 

می دهد.
 از مادرش در این باره پرسید. مادرش درجواب 

گفت: پسرم بیا و روی زانوی من بنشین.
با نشســتن در جهتــی که مادرش بود پســر 
متعجب و هیجان زده گلی زیبا را مشاهده کرد. 

آنچه را که می دیــد باور نمی کــرد. مادرش 
توضیح داد: پسرم این منظره از پایین مسخره 
و مبهم به نظر می رسید و تو متوجه نشدی که 

طرحی از پیش تهیه شده وجود دارد. 
من تنها طرح آن را دنبال می کردم.

بسیاری اوقات زندگیت را آشــفته می بینی و 
سعی می کنی از خدا بپرســی خداوندا چه بر 

سرم می آوری؟
 ولی بدان که او تنها کســی اســت که زندگی 
همه را گلدوزی می کند.مطمئــن باش که او 

برایت آینده ای زیبا در نظر دارد.

 روزی روزگاری در زمــان هــای قدیم، مــرد خیاطی 
کوزه ای عسل در دکانش داشت.

یک روز می خواست دنبال کاری از مغازه بیرون برود.
به شاگردش گفت : این کوزه پر از زهر است.

مواظب باش به آن  دســت نزنی و مــن و خودت را در 
دردسر نیندازی.

شاگرد که می دانست استادش دروغ می گوید حرفی 
نزد واستادش رفت.

شاگرد هم پیراهن یک مشــتری را بر داشت و به دکان 
نانوایی رفت.

و آن را به مرد نانوا داد و دو نــان داغ و تازه  گرفت و بعد 

به دکان برگشت.
و تمام عسل را با نان خورد و کف دکان دراز کشید.

خیاط ساعتی نگذشــته بود که بازگشت و با حیرت از 
شاگردش پرسید : چرا خوابیده ای؟

شــاگرد ناله کنان پاســخ داد : تو که رفتی من سرگرم 
کار بودم.

دزدی آمد و یکی از پیراهن ها را دزدید و رفت.
وقتی من متوجه شدم از ترس شــما زهر توی کوزه را 

خوردم.
دراز کشیدم تا بمیرم و از کتک خوردن و تنبیه آسوده 

شوم.

مرد قوی هیکل، در چوب بری اســتخدام شــد و تصمیم گرفت 
خوب کار کنــد. روز اول 18 درخت برید. رییســش به او تبریک 
گفت و او را به ادامه کار تشــویق کرد. روز بعد با انگیزه بیشتری 

کار کرد، ولی 15 درخت برید .
روز ســوم بیشــتر کار کرد، اما فقط 10 درخت برید. به نظرش 
 آمد که ضعیف شده اســت. نزدیکش رفت.عذر خواست و گفت:
  نمی دانم چرا هر چه بیشــتر تالش می کنــم، درخت کمتری

 می برم.
رییس پرسید: آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟

او گفت: برای این کار وقت نداشــتم. تمام مدت مشــغول بریدن 
درختان بودم.

اصل موضوع را فراموش نکنعسل و زهرگلدوزی خداوند

شخصیت شناسی و نوع حالت چشم ها )1(

چیسـت یاران طریقت بعد از این تدبیر ما
ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون

روی سوی خانه خمار دارد پیر ما
در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم

کاین چنین رفته ست در عهد ازل تقدیر مـا
عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش اســت

عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر ما
روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد

زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما
با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی
آه آتشناک و سوز سینه شبگیر ما

تیر آه ماز گردون بگذرد حافظ خموش
رحم کن بر جان خود پرهیز کن از تیر ما

تا راهرو نباشی کی راهبر شوی
در مکتب حقایق پیش ادیب عشق

هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی...

دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
دایم گل این بستان شاداب نمی ماند
دریاب ضعیـفان را در وقت توانایی...

همه تابستان در یک روز )قسمت اول(

 ای بی خبر بکوش 
که صاحب خبر شوی

ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

مراد از عبارت باال که غالبا از باب طنز و تعریض و کنایه 
گفته می شود این اســت که فالنی روی در نقاب کشید 

و از دار دنیا رفت .
آورده اند که ...

در قرون و اعصار گذشــته که وســایل و امکانات عصر 
حاضر فراهم نبود بوق در غالب امور و شــئون اجتماعی 
مورد ضــرورت و احتیــاج بــوده و از آن تقریبا در همه 
جا اســتفاده می کرده اند. فی المثل وسیله ارتباطی و 
مراصالتی بوده؛ یعنی در شــاهراه های ایران، هر چند 
کیلومتر بــه چند کیلومتر بوق زن ها و شــیپورچی ها، 
اخبار و اطالعات مهم و فــوری را به صورت رمز به طرف 

مقابل اطالع می دادند و آن هــم به دیگری می گفت تا 
ظرف چند ساعت آن خبر به مقصد می رسید .

در جمع آوری ســپاهیان و تشــویق آنان بــه حمله و 
تعرض، به کار می رفت تا خــوف و هراس در قلوب آنان 

راه نیابد و شجاعانه بر دشمن بتازند .
 در جشــن ها و عروسی ها به همراه ســاز و دهل و کرنا 

به صدا می آمد و بر رونق و نشاط جشن می افزود.
آسیابان ها به وســیله بوق و آهنگ مخصوصی آمادگی 
آسیا را به روستاییان و کشــاورزان اعالم می داشتند تا 

گندم های خودشان را به سر آسیاب ببرند و آرد کنند .
باالخره بوق درباره مردگان و اموات نیز به کار می رفت .

توضیح آنکه اگر مرد یا زن بیماری به هنگام شب از دار 
دنیا می رفت ، با آهنگ مخصوصی که می توان آن را به 

آهنگ عزا تعبیر کرد بوق می زدند تا ســکنه آن آبادی 
آگاه شوند و صبحگاهان در تشییع جنازه متوفی شرکت 
کنند، دیر زمانی پــس از انجام این مراســم اگر احیانا 
افراد بی خبر از جریان مرگ آن شــخص می پرسیدند 
مخاطــب از باب طنز یــا کنایه جواب مــی داد، بوقش 
 را زدند؛ یعنــی از این دنیا رفــت و روی در نقاب خاک

 کشید.
این عبارت رفتــه رفته به صورت ضــرب المثل درآمد 
 و اکنــون نه تنهــا در مورد امــوات و مــردگان به کار 
می رود، بلکه درباره افرادی که از مشاغل حساس برکنار 
شده باشند نیز، مورد استشهاد و تمثیل قرار می گیرد. 
فی المثل می گویند فالنی بوقــش را زدند یعنی دیگر 

کاره ای نیست و از گردونه خارج شده است.

بوقش را زدند دوش از مسجد سوی میخانه آمدپیر ما

ضرب المثلشعر

کاریکاتور

دانستنی ها

آیا می دانید پلک زدن زنان، ۲ برابر پلک زدن مردان است.
آیا می دانید قدیمی ترین بنا در شمال توکیو است که 50 هزار سال 

قدمت دارد.
آیا می دانید روزانه 14/000نفر به بیماری ایدز مبتال می شوند.

آیا می دانید مقاوم ترین ماهیچه در بدن زبان است.
آیا می دانید الیه پوستی که آرنج دست را پوشیده هر 10 روز یکبار 

عوض می شود.
آیا می دانید در هر قطره آب ۳۳ میلیارد الکترون وجود دارد.

آیا می دانید مرغ با شنیدن موسیقی بزرگ ترین تخم را می گذارد.
آیا می دانید مورچه کارگر تا 5 ســال و مورچه ملکه تا ۲5 سال عمر 

می کند.
آیا می دانید زنبور عسل دو معده دارد یکی برای جمع آوری عسل و 

دیگری برای هضم غذا.

تناسب روح

 روان شناســان به تازگی دریافتــه اند که افکار هر کســی، مجموع 
افکار اطرافیانش اســت و به عبارتی، مثبت اندیشی و یا منفی نگری 
کســانی که ما بیشــتر وقت خود را با آنها می گذرانیم روی رفتار و 
اندیشه های ما تاثیر می گذارد. این در حالی است که میزان رضایت 
از زندگی با مثبت اندیشــی رابطه مستقیم دارد و یک مسئله درونی 

است. 
»شادی« از شــاخصه های رفاه اجتماعی است و بر خالف تصور عام 
به دست آوردن آن کار سختی نیســت و تنها به نوع نگاه و انتظارات 
 ما از زندگی بســتگی دارد. در واقع، افراد شــاد زندگــی طوالنی و 
سالم تری دارند و احساس خوشایندی را بدون تاثیر صرف جامعه و 

ژنتیک به دست می آورند. 
ما همــواره در پــی ازدواج دلخواه، ترفیع شــغلی، بــه دنیا آوردن 
 کودکانی ســالم و موفقیت هایی از این دست احســاس سرافرازی

 می کنیم، اما این به تنهایی برای کســب احساس رضایت و شادی 
در طوالنی مدت کافی نیست، چون بزرگ ترین موفقیت ها نیز پس 
از مدتی عــادی جلوه می کنند و منطق جای خود را به احساســات 
زودگذر می دهد. از این رو نمی توان گفت همه افرادی که از جایگاه 
اجتماعی باالیــی برخوردارند معتمد به نفس، شــاد و سرشــار از 

خوشبختی هستند. 
احســاس رضایت باید درونی و نه به خاطر عوامل بیرونی باشد. الگو 
قرار دادن افراد شــاد تغییر نگرش منفی به مثبت، افراط نکردن در 
کار، توجه ویژه به خاطرات و تجربیات خوب، کمک کردن به دیگران 
)هر چند خیلی اندک( و فعالیت های اجتماعی عواملی هســتند که 
در طوالنی مدت موجبات رضایت افراد از زندگــی را فراهم کرده و 
باعث می شــود هیچ وخامتی اوضاع را آن طور که انتظار می رود به 

هم نریزد. 
تحقیقات نشــان می دهد کســانی که به تجارب و خاطرات خوب 
خود در گذشته توجه می کنند رضایت بیشــتری از زندگی دارند و 
احساس قدرت بیشــتری می کنند. این موضوع همچنین فرد را از 

نظر روانی به اطرافیانش نزدیک و شادی را تشدید می کند. 

 خداحافظی با افراد منفی نگر 
برای رضایت از زندگی 

اگر جلوی آب رو باز نکنین

زیر آب اینجا رو می زنم
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حوادث جهانيادداشت

پیشنهاد سردبیر: 
مادرم خواهرم را زد، کشتمش!

شــما را با »آنجال نیکــوال« عــکاس خودآموخته روســی که 
خطرناک ترین سلفی ها را می گیرد آشنا می کنیم.

آنجال همیشــه به دنبال چالش ها و ماجراجویــی های جدید 
 اســت و وقتی در ایــن موقعیت ها قــرار می گیــرد فراموش 
 نمی کند که حتما سلفی بگیرد یا از کسی بخواهد که از او عکس

 بگیرد.
از ایستادن روی لبه یک آســمان خراش گرفته تا دراز کشیدن 
روی لبه یک ساختمان بلند. همه عکس های او هم زیبا هستند 

و هم عضالت شما را منقبض می کنند. 
شما می توانید ماجراجویی های او را در اینستاگرام دنبال کنید.

 کودک 4 ماهه به دلیل شــیطنت و ایجاد ســر و صدا توســط
 مشت های پدرش از پای درآمد.

بر اســاس اظهارات متهم »کوری موریس« در بازجویی ها، وی 
مشغول تماشــای تلویزیون بوده که قربانی روی تابش مشغول 

بازی و سرو صدا کردن بوده است. 
موریس که طاقت شــنیدن صدای دخترش را نداشته وی را به 
اتاقش می برد، اما این کوچولو به ســر و صدا کردن و شــیطنت 
ادامه می دهد تا اینکه پدر عصبانــی، از کوره در می رود و وی را 

زیر مشت و لگد می گیرد.
 هنگام وقوع این اتفــاق دلخراش مادر دختر کوچولو ســرکار 
 بوده و با تمــاس موریس در جریــان قرار می گیــرد. متهم در 
بازجویی ها اعتراف کرده دخترش را با پانزده ضربه مشت و لگد 
از پای درآورده که 7 ضربه به قفسه سینه قربانی وارد شده است. 
همچنین وی اذعان داشته با دو دســت قفسه سینه دخترش را 

فشرده که منجر به مرگ وی شده است. 
در حال حاضر موریس 21 ســاله با اتهام قتــل درجه دو مواجه 
اســت، اما گفته شده وی باید از نظر ســالمت روح و روان تحت 
ارزیابی کامــل قرار گیــرد. تحقیق و بررســی در خصوص این 

پرونده ادامه دارد.

دختر روسی خطرناک ترين 
سلفی های دنیا را می گیرد

پدر بی رحم با مشت و لگد جان نوزاد 4 ماهه را گرفت؛ 

به خاطر تماشای تلويزيون !
بررسی علت خودکشی دختران سیزده و چهارده ساله در 
تهران نشــان می دهد که آنها قبل از اقدام به خودکشی در 
کانال تلگرامی خاصی عضو بودند کــه محتوای عمده این 
کانال، القای یأس، ناامیدی و حتــی ارائه روش هایی برای 

پایان دادن به زندگی بود.
عقربه های ســاعت، 17:20 بیســت و ســوم مرداد سال 
جاری را نشــان می داد که زنگ تلفن بازپرس کشیک قتل 
پایتخت به صدا درآمد و ماموران کالنتری 138 جنت آباد 
خبر خودکشــی دو دختر ســیزده و چهارده ســاله را در 
خیابان پیامبر غربی خیابان جهــاد اکبر به بازپرس مرادی 

اعالم کردند.
دقایقی بعد بازپــرس امور جنایی تهران بــه همراه اکیپ 
تشخیص هویت اداره پلیس آگاهی و کارشناسان پزشکی 
قانونی در محل اعالم این خبر تلخ حاضر شدند و در بررسی 
اولیه مشخص شــد دختران نوجوان خود را از طبقه پنجم 
ســاختمان به پایین پرت کــرده و جان خود را از دســت 
داده اند.اهالی محل، از خودکشــی دختران نوجوان شوکه 
بودند و حتی خانواده آنها مدام دلیل اقدام به خودکشــی 
دخترانشان را از خود می پرسیدند و می گفتند چرا آنها باید 
دست به چنین کاری بزنند.اما به راســتی علت این اقدام 
از ســوی دو دختر نوجوان چه بود؟! اقدامی که مشابه آن 
چند روز قبل در یاســوج اتفاق افتاد و دو جوان بیســت و 
دو و بیست و هفت ســاله در اقدامی جنون آمیز خود را از 

درخت حلق آویز کرده و به زندگی شــان پایان دادند البته 
وصیت نامه دو جوان یاســوجی نشــان داد که خستگی از 
دنیا علت پایان دادن به زندگی آنهاســت امــا در اقدام به 
خودکشــی دختران نوجوان قضیــه متفاوت بــود، آنها 
مشــکالت خانوادگی و رفتار نامناســب پدر و مادر خود را 

علت این کارشان عنوان کرده بودند.
 اما این تمام علت ماجرا نبــود چرا که این دختران نوجوان 
در کانال خاصی در تلگرام عضو بودنــد که محتوای عمده 
این کانال، القای یــأس، ناامیدی و حتــی ارائه و آموزش 
روش هایی برای پایان دادن بــه زندگی بود؛ بله! این کانال 
تلگرامی با تعداد زیادی عضو، هــر روز و به صورت آزادانه و 
البته در سایه غفلت مســئوالن امر، اقدام به انتشار مطالب 
و عکس های مرتبط با خودکشــی می کند و این نوجوانان 
 خــام و فریب خورده این شــهر هســتند کــه در دام آن 
می افتند. دو دختر سیزده و چهارده ساله که در این کانال 
تلگرامی عضو بودند، مدتی قبل به یکی از دوستانشان نیز 
پیشــنهاد عضویت در این کانال تلگرامــی را داده بودند و 
او پیشــنهاد دوســتانش را پذیرفته و در آن عضو شده بود 
اما زمانی که مــادر او از عضویت دختــرش در این کانال 
تلگرامی باخبر شــده بود، پــس از بررســی محتوای این 
کانال و پی بــردن به مخرب بودن و احتمــال تاثیرپذیری 
فرزنــدش از آن، دختــرش را از ادامه عضویــت در کانال 
تلگرامی مذکور منع کرده و خواســته بود که از آن بیرون 

بیاید اما ظاهرا دو دختر دیگر که مانعی در برابرشان وجود 
نداشــت، همچنان عضو این کانال مخــرب بودند که در 
 نهایت در اقدام به خودکشــی آنها نیز بی تاثیر نبوده است. 
عکس های زیادی نیز در این کانــال تلگرامی وجود دارد 
که بیانگر نحوه خودکشــی و ســقوط از ارتفاع است؛ یکی 
از مطالبی که در این کانال انتشار یافته و دختران نوجوان 
نیز در اقدام به خودکشی از آن تبعیت کرده بودند، پریدن 
از طبقه پنجم ســاختمان بود. با بررســی دیگر رفتارهای 
دختران سیزده و چهارده ساله به جرئت می توان گفت که 
آنها در اقدام به خودکشــی اخیر خود کامــال  از این کانال 
تلگرامی الگو گرفته بودند حتی قبل از اقدام به خودکشی، 
آنها به رگ زنی اقدام کــرده اما در نهایت توانســته بودند 
 با پریدن از طبقه پنجم ســاختمان به زندگی شــان پایان 

دهند.
دکتر »مهدی کریمی« روانپزشــک و عضــو هیئت علمی 
دانشــگاه شــهید بهشــتی پیش تر در گفت وگو با تسنیم 
نیز عنوان کــرده بود؛ زمانی که والدیــن حضور موثری در 
کنار فرزندان نداشته باشند و تعامل ســازنده ای بین آنها 
صورت نگیرد و نیازهای فرزندان در کنار والدین و در بستر 
خانواده تحقق پیدا نکند، ممکن است تحت تاثیر دوستان 
و فضای مجازی قرار بگیرند. فضای مجازی علی رغم فواید 

زیادی که دارد، می تواند اثر تخریبی نیز داشته باشد.
وی می گوید: غفلت والدیــن از فرزنــدان می تواند باعث 
گرایش آنها به فضای مجازی و شــبکه های مخرب شود و 
خودزنی و خودکشــی را بیاموزند. پررنگ شدن خودکشی 
در فضای مجــازی می توانــد باعث تحریــک در اقدام به 

خودکشی شود.
ایــن متخصــص در زمینــه دالیل خودکشــی بــا بیان 
اینکه حضــور موثر والدیــن در کنار فرزنــدان از اهمیت 
خاصی برخوردار اســت، می گوید: گاهی اوقــات، والدین 
گمــان می کنند اگر تمام شــبانه روز کنــار فرزندان خود 
باشــند، می توانند حضورســودمندی داشــته باشند، در 
صورتی که این طور نیســت؛ در حقیقت مــادری ممکن 
اســت شــاغل باشــد و فقط چهار تا پنج ســاعت، زمان 
برای بــودن درکنــار فرزند یا فرزندانش داشــته باشــد، 
و از ســویی ممکن اســت مادری مدام کنــار فرزندانش 
 باشــد اما مشــغول کارهای خود باشــد و آنها نیز سرگرم

 بازی های خود باشــند.آنچه اهمیت دارد تعامل عاطفی 
صحیح میان والدین و فرزندان اســت. آنها به راهنمایی و 
محبت والدین نیاز دارند تا آگاهانه وارد جامعه شــوند. چه 
بسا حضور دو تا ســه ســاعته پدر و مادر در کنار فرزندان 

بیشتر از حضور مداوم آنها مفید و اثرگذار باشد.

پســر جوان که در اقدامی هولناک مادر و خواهرش 
را به قتل رسانده بود در یک قدمی چوبه دار از سوی 

پدر و خانواده مادرش بخشیده شد.
به گزارش رکنا، ســاعت 6 عصر 22 دی ماه ســال 
82 مامــوران آتش نشــانی تهــران در جریان یک 
آتش ســوزی در خانه ویالیی در منطقه پاکدشــت 
 قرار گرفتنــد و تیمی از امدادگــران در محل حاضر 

شدند.
جلســه محاکمه این پســر 19 ســاله در شعبه 74 
دادگاه کیفری اســتان تهــران برگزار شــد و قاتل 
مادرکش به قاضی پرونده اش گفت: ســاعت 11:30 
دقیقه مادرم از جلســه قــرآن به خانه برگشــت و 
خواهرم نیز پس از یک ساعت از مدرسه به خانه آمد 
و هنوز لحظاتی نگذشته بود که نمی دانم چه اتفاقی 

بین آنها افتاد که مادر و خواهرم باهم درگیر شدند.
وی افزود: مادر، ضربه محکمی به ســر خواهرم زد و 
همین باعث عصبانیت من شد، به سمت مادرم رفتم 
که آرامش کنم اما مادرم به سمت کابینت ها رفت و 
چاقویی برداشــت که من از ترس ، مادرم را به عقب 
هل دادم، وقتی مادرم روی زمیــن افتاد با جوراب او 

را خفه کردم.
 این پســر ادامه داد: جســد مادرم را به داخل حیاط 
کشــاندم، به ســمت حمام می رفتم که خواهرم از 
پشــت پنجره با دیدن این صحنه شــروع به جیغ و 
فریاد کرد که برای ساکت کردنش داخل خانه شدم 
و او را نیز با جوراب خفه کردم و جسدش را به حمام 

داخل حیاط بردم.
این پســر جوان ادامه داد: پس از اینکه جســدها را 
داخل حمام گذاشــتم یک ظرف بنزین تهیه کردم و 
آن را روی جسدها ریختم و سپس کاغذی آتش زدم 
و داخل حمام انداختم که ناگهــان صدای انفجار به 

گوش رسید.
قصد داشــتم با چاقویی که در دســتم بود خودم را 
بکشم که اهالی محل به ســراغم آمدند ومانع کارم 

شدند.
قاضی پرونده پس از شــنیدن اظهارات پسر جوان با 
4 قاضی مستشار وارد شور شــده و وی را به قصاص 
نفس) اعدام ( محکوم کردند و این حکم نیز در دیوان 

عالی کشور مورد تایید قرار گرفت.
بنا به ایــن گزارش، پســر جوان کــه در یک قدمی 
چوبه دار بود  توســط پدر و خانواده مادرش با حضور 
 شــعبه اجرای احکام دادســرای امور جنایی تهران

 بخشیده شد و از چوبه دار نجات پیدا کرد.

مادرم خواهرم را زد، کشتمش!

حوادث

 اين دختران 
نوجوان در کانال 
خاصی در تلگرام 

عضو بودند که 
محتوای عمده اين 
کانال القای يأس، 

ناامیدی و حتی 
 ارائه و آموزش

 روش هايی برای 
پايان دادن به 

زندگی بود

ابالغ رای
5/451  شــماره درخواســت: 9510463747300011 شــماره پرونــده: 
9409983747800408 شــماره بایگانی شــعبه: 950114 شماره تصمیم 
نهایی: 9509973747300456 شاکی: وحید امیری فرزند مهدیقلی به نشانی 
خور- خ کاشانی- طبقه فوقانی بیمه ایران، متهم: سید اسماعیل رحیمی منفرد 
رودکی فرزند سید ناصر به نشانی خراسان رضوی- چناران- خ طالقانی 20 
ک 20 پ 25، اتهام: بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر 
عمدی، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
سید اسماعیل رحیمی منفرد رودکی فرزند ســید ناصر متولد 1347 دائر بر 
بی احتیاطی در امر رانندگی به وسیله سواری پژو 405 با پالک نامعلوم منجر 
به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شــکایت وحید امیــری که منجر به 
کیفرخواست 951024 مورخ 1395/2/8 دادسرای عمومی و انقالب شهرستان 
خورو بیابانک اصفهان شــده است با توجه به اینکه شــاکی اعالم داشته در 
تاریخ 91/10/26 و پس از متوقف کردن خــودروی متهم، متهم قصد فرار از 
محل با خودرو را داشته که به دست شــاکی برخورد کرده است و از ناحیه 
دست راست دچار آسیب جسمی شده است که شهود نیز بر این امر شهادت 
داده اند و در نظریه افسر کارشناس تصادفات نیز علت حادثه عدم توجه کافی 
به جلو و اطراف از سوی راننده اعالم شده است که مصون از اعتراض مانده 
است و با توجه به گواهی های پزشــکی قانونی شاکی و اینکه متهم علی رغم 
ابالغ در دادسرا و علی رغم نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده و دفاعی نکرده 
است لذا دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته و به استناد ماده 717 قانون 
مجازات اسالمی 1375 و مواد 709، 710، 448، 449 قانون مجازات اسالمی 
1392 در رابطه با جنبه خصوصی جرم متهم را به پرداخت یک درصد از دیه 
بافت ارش آسیب نسج مچ دست راست و سه چهار هزارم دیه از یک هزارم دیه 
بابت دیه قرمزی ساعت دست راست در حق شاکی محکوم می کند در رابطه با 
جنبه عمومی جرم با اعمال بند یک از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای 
دولت و مصرف آن در موارد معین متهــم را به پرداخت مبلغ 900/000 ریال 
)نهصد هزار ریــال( جزای نقدی به صندوق دولت محکــوم می کند. این رای 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس 
 ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر اســتان اصفهان

  مــی باشــد. م الــف: 171 شــعبه اول دادگاه عمومــی خــور و بیابانــک 
)406 کلمه، 4 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی و احضار متهم 
5/452  شــماره درخواســت: 9510463747300012 شــماره پرونــده: 
9409983747800496 شــماره بایگانی شــعبه: 950418 نظر به اینکه در 
پرونده کالسه 950418 این دادگاه آقای مرتضی توکلی زاده فرزند صفدر به 
موجب مفاد کیفرخواست شماره 9510433747290123 دادسرای شهرستان 
خور و بیابانک متهم اســت به اخفاء ، حمل و نگهداری یک کیلوگرم تریاک و 
 با توجه به معلوم نبودن محل اقامت متهم و عدم دسترســی به متهم و اینکه 
وقت رسیدگی پرونده مذکور برای تاریخ 1395/07/28 ساعت 11 صبح تعیین 
گردیده به استناد ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت آگهی 
می گردد تا متهم فوق الذکر در تاریخ تعیین شده جهت ارائه دفاعیات و آخرین 
دفاع خود در قبال اتهام منتســبه در این دادگاه حاضر گردیده یا وکیل خود 
 را معرفی نماید در غیر این صــورت دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید.  

م الف: 173 دادگاه عمومی شهرستان خور و بیابانک )140 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

5/427 شــماره صــادره : 1395/42/261288 نظر به اینکه بــه موجب رای 
شــماره 18172 مورخه 1394/10/21 صادره از هیات قانون تعیین تکلیف 
اراضی فاقد سند رسمی تحدید حدود ششــدانگ پالک شماره 4483/3218 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام سعید میرزا 
باقریان فرزند امین ا...  در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به اســتناد ماده 13 قانون مذکور طبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1395/07/05 ساعت 
9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالکین یــا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 

 انتشــار: 1395/06/02 م الف: 15640 ثبت اســناد و امالک جنوب اصفهان 
)154 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
5/453 شــماره ابالغیــه: 9510106839402587 شــماره پرونــده: 
9509986839400292 شــماره بایگانــی شــعبه: 950317 خواهان خانم 
کبری درســار با وکالت آقای مجید نوربخش دادخواستی به طرفیت آقایان 
1- فریدون قوی دل 2- علی ناقه مورتانی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک تقدیم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شــعبه 17 دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع و به کالسه 950317 ثبت و وقت 
رسیدگی مورخ 1395/07/05 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خواندگان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی 
 دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و درخواســت خواهان و دستور

 دادگاه، مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرائیــد کثیراالنتشــار آگهــی 
مــی گــردد تــا خوانــدگان مجهــول المــکان جهــت اطــالع از مفــاد 
پرونــده بــه شــعبه 17 دادگاه حقوقــی اصفهــان واقــع در اصفهــان- 
بهارســتان- انتهــای خیابــان الفــت- جنب شــرکت عمــران بهارســتان 
مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامل خــود نســخه دوم دادخواســت 
 و ضمائــم آن را دریافــت و در وقت مقرر جهت رســیدگی حاضر شــود. 

م الف: 15846 شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )171 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/454 شــماره ابالغیــه: 9510106839402589 شــماره پرونــده: 
9509986839400256 شــماره بایگانــی شــعبه: 950280 خواهان آقای 
سجاد اژدر با وکالت آقای علیرضا باطنی  دادخواستی به طرفیت آقای پرویز 
عســگرزاده و شــرکت گوهر پوالد اروند به خواســته مطالبه وجه یک فقره 
چک به میزان پانصد میلیون ریال تقدیم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 17 دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع 
و به کالسه 950280 ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1395/07/05 ساعت 9/30 
صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده آقای پرویز 
عســگرزاده  و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و درخواست خواهان و دستور دادگاه، مراتب یک نوبت 
در یکی از جرائید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده مجهول المکان جهت 
اطالع از مفاد پرونده به شــعبه 17 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در اصفهان- 
بهارستان- انتهای خیابان الفت- جنب شــرکت عمران بهارستان مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دریافت 
و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شود. م الف: 15845 شعبه 17 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان )177 کلمه، 2 کادر(
احضار

5/455  چون خانم سودابه موالیی فرزند فرامرز شکایتی علیه آقای نیما دمخی 
مبنی بر ترک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 950171 ک 117 این 
دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای 95/7/3 ســاعت 8 صبح تعیین شده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حســب ماده 73 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی طبع و 
نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 15877 شعبه 117 دادگاه کیفری دو  شهر 

اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/456 شــماره ابالغیــه: 9510106825305337 شــماره پرونــده: 
9509986825300239 شماره بایگانی شعبه: 950322 خواهان/ شاکی سید 
علیرضا رفیعی طباطبائی و ملیحه کیش زاده باطنی  دادخواســتی به طرفیت  
خوانده/ متهم شــهرداری منطقه 1 اصفهان و کامران صادقی ســودجانی و 
پروین کامران و علی محمد انصاری  به خواســته الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 
اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شــهید نیکبخت- ســاختمان 
دادگســتری کل اســتان اصفهان- طبقه اول اتاق 121  ارجاع و به کالســه 
9509986825300239 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/07/03 و 
ساعت 11/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 

درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف: 15867 شــعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)197 کلمه، 2 کادر(
احضار

5/457  چون آقای سعید فتحی فرزند شکراله شکایتی علیه آقای علی طربی 
مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالســه 950474 ک 
117 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای 95/7/5 ساعت 11/30 صبح تعیین 
شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 73 قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 15884 شعبه 117 دادگاه کیفری 

دو  شهر اصفهان )111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/458 در خصوص پرونده کالسه 338/95 خواهان محمود زارع دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا مظاهری تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای مورخ 95/7/6  ساعت 5/45 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی 
مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:15799 شــعبه 29 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )108 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/459 در خصوص پرونده کالسه 337/95 خواهان محمود زارع دادخواستی 
مبنی بر مطالبه بــه طرفیت مرضیه حســن پــور  تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/7/6  ساعت 6 عصر تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:15798 شعبه 29 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/460 در خصوص پرونده کالسه 929/95 خواهان حمید طهماسبی- سهیال 
جابری دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند به طرفیت حسین تمیزی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/7/10  ساعت 11/30 تعیین گردیده 
اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خ شــیخ صدوق شمالی چهار 
 راه وکال مجتمع شــماره 2 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه

 ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمایید. در صورت عــدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:15812 
شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)117 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/461 در خصــوص پرونــده کالســه 488/95 خواهان مهدی شــهبازی 
دستجرده دادخواستی مبنی بر الزام به طرفیت 1- ابراهیم ناصری کریم وند 
2- امیرحسین ناصری کریم وند تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
95/7/10  ساعت 16/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 

اصفهان خ شیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف:15809 شعبه 16 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )121 کلمه، 2 کادر(
احضار

5/462  چون خانم مرضیه پور نعیمی فرزند نصراله شکایتی علیه آقای مجید 
شــهریاری  مبنی بر توهین و تهدید و مزاحمت تلفنی مطرح نموده که پرونده 
آن به کالسه 950428 ک 117 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای 95/7/11 
ســاعت 10 صبح تعیین شــده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا 
حسب ماده 73 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل 
می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم احضاریه 
ابالغ شــده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 15879 

شعبه 117 دادگاه کیفری دو  شهر اصفهان )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

5/464 در خصوص پرونده کالســه 95-274 ش 51 ح  خواهان شــیرعلی 
حکیمی مبنی بر مطالبــه به طرفیت الهام ابوالفضلی تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 95/7/11  ســاعت 9 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
 در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه به نشانی 
 خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع(

 مجتمع شــماره 3 شــورای حل اختالف اصفهــان  مراجعه و نســخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شــده تلقی و تصمیــم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:15826 شــعبه 
 101 حقوقی مجتمع شماره ســه شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان

) 116 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

5/465 در خصــوص پرونده کالســه 950512 خواهان موسســه تعاونی 
اعتباری ثامن االئمه به وکالت در توکیل حســین کبیری دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه چک به طرفیت 1- مهدی راهدان 2- آهی جان بیژنی 3- اسماعیل 
راهدان 4- اسماعیل ساعدی فرد تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز 
یکشنبه مورخ 95/7/11  ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. 
م الف:15823 شــعبه 9 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حــل اختالف 

شهرستان اصفهان )134 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/11 شــماره صــادره:1395/02/253247 نظــر بــه اینکــه تحدید حدود 
عمومی ششــدانگ یک قطعه زمیــن پــالک 1242 اصلی واقع در کشــتزار 
جزیســر موســوم  به باغ شــیخ  بخش دو نائین که طبق پرونده ثبتی به نام 
آقای مرتضی محســنی فرزند رضا و غیــره در جریان ثبت اســت به علت 
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبــرده تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز  شــنبه 1395/06/27  ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد 
آمد لــذا به موجب این آگهــی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطــار می گردد 
که در روز و ســاعت مقرر در محل حضــور یابند اعتراضــات مجاورین و 
 صاحبان امالک مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس

 تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونــده های معترضی ثبــت معترض ظرف مــدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایســتی با تقدیم دادخواســت به مرجع 
ذیصالح قضائــی گواهی تقدیم دادخواســت را اخــذ و به این اداره تســلیم 
 نماید. تاریخ انتشــار:1395/6/2  م الف:145 اداره ثبت اســناد و امالک نایین

)185 کلمه، 2 کادر(

کانال تلگرامی ؛ عامل خودکشی دختران تهرانی 

دو دختـرحادثه جنت آباد تحت تاثیر تلگرام بودنـد
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گوناگون

خانه داریآشپزی

 ، م 1گـــر 7 0 د ر آ : م ز ال د ا مـو
نمـــك  یــك  چـهــــارم ق چ، 
ق چهــارم  یــك   ســیاه   فلفــل 

چ،كره 50 گــرم، آب حــدود 150 
پیمانه(،روغن  )دوســوم  میلی لیتر 

سرخ كردنی  به میزان الزم.
مـیــــانی:  لـــازم  مــواد 
س،پـــیاز  مــــایع3ق  روغــن 
رنــده شــده 1 عدد،قــارچ خــرد شــده200 گرم،مــرغ پختــه و خــرد شــده       200 
 گرم،هویــج پختــه و خردشــده 1 عدد،فلفل دلمــه ای خرد شــده1 عدد،نمــك و فلفل  

به میزان الزم،زعفران حل كرده 1 ق س ،پنیر موزارالی رنده كرده 150 گرم
روش تهیه پیراشكی مرغ و هویج

آرد، نمك و فلفل را در كاسه مناسبی بریزید و مخلوط كنید. كره را بیفزایید و با آرد مخلوط 
كنید تا به شــكل خرده نان درآید. آن گاه آب را كم كم اضافه كنید تا خمیر مناسبی به دست 
آید. خمیر را روی سطح آرد پاشیده، ورز دهید و در كیســه نایلونی بگذارید و نیم  ساعت در 
دمای محیط نگه دارید.حاال هربار به اندازه 60 گرم از خمیر بردارید و به شكل دایره باز كنید. 
روی هر خمیر یك قاشق سوپ خوری از مواد میانی بگذارید و خمیر را به شكل توپ در آورید. 
اكنون روی خمیرها وردنه بكشید تا اندكی تخت شوند. اینك پیراشكی ها را در روغن فراوان 
داغ، روی حرارت مالیم سرخ كنید.روش تهیه مواد میانی: روغن را در تابه مناسبی بریزید 
و روی اجاق گرم كنید. پیــاز را بیفزایید و تفت دهید تا نرم شــود. آن گاه قارچ، مرغ، هویج و 
فلفل دلمه ای را افزوده و تفت دهید. حاال نمــك، فلفل و زعفران را اضافه كنید و بگذارید آب 

مواد كشیده شود. اكنون تابه  را از روی حرارت بردارید و پنیر را به مواد بیفزایید.

حصار و ســگ های پدرم، نوشــته شیرزادحســن بــا ترجمه 
»رضاكریم مجاور« است كه انتشــارات »افراز« آن را چاپ كرده 

است.
شیرزاد حســن در این رمان قصه پســری را كه پدرش را كشته 
بازگو می كند و در خالل  داســتان مناسبات قبیله ای، خانوادگی 
و عاطفی مردم كردستان را با راوی اول شخصی كه در موقعیتی 

ادیپی قرار می گیرد بازگومی كند.
 در واقع موضوع اصلــی كتاب، دیكتاتوری یــك قدرت بزرگ و 
ترس و زبونی زیردســتان این قدرت حتــی در زمان نبود قدرت 
می باشد. خانواده ای پدرســاالر كه درون حصاری بزرگ زندگی 
 می كنند . پدری درنده خو و وحشــی كه ســالی چند بار ازدواج

 می كند و همه اهل خانه به فرمان او هستند .
پدری كه اجازه نمی دهــد هیچ موجود مذكــری وارد حصار او 

شــود و حتی حیوانات نر را قطع عضو می كند . دختران و پسران 
او همواره شــالق می خورند كار می كنند و اجازه عاشق شدن، 
ازدواج و حتی فكر كردن به این مســائل را ندارند . تا اینكه همه 
از ظلم به ســتوه می آیند و از پســر بزرگ می خواهند كه پدر را 
بكشد اما ظاهرا كشــتن پدر دردی از این جامعه همیشه ترسو و 
دردمند دوا نمی كند و فقط اوضاع نابهنجارتر می شود .پدر هنوز 
حضور دارد و به صورت بی رحمانــه ای حضور خود را بر فرزندان 
تحمیل می كند . پدری كه قدرت خدایی داشته و اجازه پرسش 
و پاسخی به فرزندان نمی داده از ذهن آنها پاک شدنی نیست و....

 گفتنی اســت؛ انتشــارات افراز عالوه بر شــیرزاد حســن، آثار 
 نویســند ه های مطــرح دیگــری در خاورمیانه را نیز منتشــر 
كرده است كه از میان آنها می توان به بختیار علی، الیاس خوری 

و احالم مستغان می اشاره كرد.

در این مطلب می خواهیــم مواردی را 
به شما معرفی كنیم كه نگهداری شان 
در طوالنی مدت جواب نمی دهد و بهتر 

است در خریدشان زیاده روی نكنید.
ادویه جات:شاید بسته بندی روی این 
ادویه ادعا كنند كه مواد داخلشــان یك 
تا چهار سال عمر می كنند اما این ادعا 
با این شرط درست است كه به درستی 
 نگهداری شــوند. رطوبت و گرمای اجاق ممكن اســت به ادویه جاتی كه نزدیك آن نگهداری 
می كنید رخنه كنند. برخی  از ادویه مانند پودر فلفــل در یخچال بهتر می مانند. با اینكه ادویه 
 كهنه نمی تواننــد مریضتان كنند اما دیگر آن طعم و خاصیت ســابق را هم نخواهند داشــت.

 ادویه جــات را در بســته بندی های كوچــك خریداری كنیــد و به محــض كاهش كیفیت 
جایگزینشان كنید.

 سفید کننده:چه باور بكنید چه نه، ســفید كننده دارای تاریخ انقضاست. وقتی درب آن را باز 
می كنید بعد از شــش ماه دیگر كیفیت ســابق را نخواهد داشــت. اما نمونه هــای پودری آن 
داستانشان فرق دارد اگر در جایی خشك و خنك نگهداری شوند كیفیت خود را حفظ خواهند 
كرد. پس یا پودرش را بخرید و یا اگر ســفید كننده مایع اســتفاده می كنید اندازه كوچكش را 

بخرید.
چاشنی ها: با اینكه آنها مواد نگهدارنده زیادی دارند و در یخچال هم نگهداری می شوند، اما تا 
ابد دوام نمی آورند. همین كه یك بطری را باز می كنید تنها چند ماه طول می كشــد تا خراب 
شود. برای مثال مایونز، تنها دو ماه بعد از باز شدن باید در یخچال نگهداری شود اما سس كچاپ 

می تواند تا شش ماه دوام داشته باشد بنابراین بهتر است اندازه كوچكتر را خریداری كنید.

مواد غذایی که نباید درخریدشان زیاده روی کرد )1(پیراشكی مرغ و هویج

حصار و سگ های پدرم

امروزه چیپس ها در سراســر دنیا از محبوبیت بســیاری 
برخوردارند. مصرف چیپس در آمریــكا به پانصد و چهل 

و چهار میلیون و هشتصد هزار كیلوگرم در سال می رسد.
 چیپــس اولین بــار به طــور كامــال تصادفی از ســوی 
جورج كرام، آشپز رستوران Moon Lake Lodge در 

آمریكا ابداع شد.
 ماجرا از این قرار بود كه روزی یكی از مشتریان رستوران 
از نحوه پخت سیب زمینی سرخ شده اش شكایت می كند. 
ظاهرا ســیب زمینی ها بیش از حد زمخت و آبدار بوده اند. 
»كرام« عصبانی می شــود و در صدد انتقام از مشتری بر 
می آید.  وی وارد آشــپزخانه شده و ســیب زمینی ها را به 
الیه های بسیار نازک تبدیل می كند و فرآیند سرخ كردن 
را تا جایی ادامه می دهد كه برش های سیب زمینی كامال 
ترد و شكننده شــوند. ســپس مقدار فراوانی نمك به آن 
اضافه می كند.  با این حال غذای »مــن در آوردی« كرام 
اسباب رضایت مشتری را فراهم كرده و همین امر چیپس 
را به عنوان یك خوراک ســاده و ســبك به عرصه ظهور 
می رساند.  چیپس در طعم های مختلف به مشتری عرضه 
می شــود كه از جمله آن می توان به چیپس های فلفلی، 

نمكی، سركه ای، كچاپ و... اشاره كرد.
 برخــی از شــركت های بین المللــی اقــدام بــه تولید 
چیپس هایی كرده اند كه طعــم نامتعارف آن ها همه را در 
بهت فرو برده اســت. این چیپس های عجیب و غریب به 

شرح زیر است:
 1. چیپس با طعم مرغ و كیك وافل در آمریكا

 2. چیپس با طعم چیزبرگر با خمیر گوشت خوک )بیكن( 
در آمریكا

 3. چیپس با طعم بلوبری یا سته آبی در چین
 4. چیپس فلفلی با طعم شكالت در انگلیس

  5. چیپس های دارای طعم اســرارآمیز شركت آمریكایی
  » لی« )Lay( با طعم سال

 شــركت » لی« به تازگی چیپس های آزمایشی با »طعم 
سال 2016« تولید كرده است. از آنجا كه مضمون امسال 
با واژه »بین المللی« معرفی می شــود، این شركت اقدام 
به تولید چیپس چینی »شــچوان« با طعم مرغ ، چیپس 
هندی »تیكی ماساال«، چیپس برزیلی »پیكانا«و چیپس 
یونانی »تزاتزیكی«كرده است. گفته می شود در تولید این 
چیپس ها از مسابقات المپیك ریو 2016 الهام گرفته شده 

است.
  6. چیپس با طعم خوراک جشن شــكرگزاری در آمریكا

) شــاید برای شــما هم چیپس با طعــم بوقلمون كمی 
چندش آور باشد!(

 7. چیپس با طعم صدف خوراكی در آمریكا
8. چیپس با طعم تعطیالت در آمریكا

 )Pringles( »این چیپس ها كه از سوی شركت »پرینگلز 
عرضه می شوند، طعم بسیار شیرینی دارند و موادی چون 
شكر و دارچین تورتیا، شیر یا پكان )گردوی آمریكایی( در 

آنها به كار رفته است.

عجیب ترین چیپس های دنیا

خواندنی

 در یونان موجودی زندگی می كند كه می توان آن را شــاهد زنده تاریخ  
در بیش از یك هزار سال اخیر اروپا به شمار آورد؛ درخت كاج هزارساله!

دانشــمندان با بررســی دقیــق، تخمین مــی زنند كه ایــن درخت 
 حداقــل بایــد 1075 ســاله باشــد! بدیــن ترتیــب باید گفــت این 
 قدیمی ترین درخت اروپاســت. بــرای این درخت نــام »آدونیس« )از

 نام های افســانه ای یونان( انتخاب شــده اســت و به گفته دانشمندان 
 طــی بیش از یكهزار ســال گذشــته جنگ هــای متعــدد، تحوالت و 
انقالب های گوناگون، جنگ های صلیبی و حتی قرون وســطی را نیز به 
خود دیده است. دانشمندان عوامل مختلفی را در ادامه حیات این درخت 
و سایر درختان پیر دنیا عنوان می كنند كه دور بودن از اجتماعات انسانی 
 از مهم ترین آنهاســت. عقیده آنها بر این اســت كه در دل این درختان 
می توان ســرنخ های مهمی درباره تغییرات جوی و تاثیرات ناشــی از 

زندگی انسان ها بر محیط زیست را پیدا كرد. 

محققان دانشگاه واشــینگتن، لنز هوشمندی ســاخته اند كه با تبدیل 
امواج بلوتوث به وای فای، اطالعات نشانگر سالمتی بدن را به تلفن همراه 
هوشــمند ارســال می كند. محققان معتقدند كه لنز چشمی هوشمند 
كاربردهای درمانی بســیاری دارد. در حال حاضر اولیــن نمونه این لنز 
غلظت قند خون را به صورت پیوسته اندازه گیری كرده و به شكل كدهای 

دستوری به تلفن همراه ارسال می كند.
 interscatter لنز هوشمند چشــمی، بر اســاس تكنولوژی ارتباطات
كار می كند. این تكنولوژی به معنای تبدیل سیگنال بلوتوث دریافتی از 
ساعت هوشمند به امواج وای فای حاوی اطالعات است كه به تلفن همراه 

هوشمند ارسال می شود.
تكنولوژی منحصربه فرد interscatter تنها راه تامین انرژی الكتریكی 
وسایل هوشــمند الكترونیك مینیاتوری مثل لنزهای چشمی و كارت 
اعتباری است. در واقع این تكنولوژی تنها روش شناخته شده برای كنار 

گذاشتن باتری است.
مهندس ویكرام آیر از دانشگاه واشینگتن عنوان كرد: ارسال اطالعات از 
طریق امواج، نیازمند انرژی قابل توجهی است كه تامین این انرژی برای 
وســایل كوچك الكترونیكی مثل لنز چشــمی كه قادر به نصب باتری 

نیستند یك چالش اساسی محسوب می شود.

پیرترین درخت اروپا کشف شد

لنز چشمی هوشمند که مراقب 
سالمتی شماست

دعوت به همکاری

روزنامه زاینده رود برای تكمیــل كادر تحریریه خود از میان عالقه مندان 
به حرفه خبرنگاری و نویســندگی در حــوزه تاریخ، میــراث فرهنگی، 
جامعه، دفاع مقدس، اقتصاد و سیاســت دعوت به همــكاری می نماید. 
متقاضیان بایــد عالوه بر داشــتن زمینه های نویســندگی و خبرنگاری 
دارای مدرک تحصیلی كارشناســی و كارشناسی ارشــد در رشته های 
علوم انســانی با اولویت علوم اجتماعی باشــند. عالقه مندان به همكاری 
می توانند رزومه كاری و تحصیلی خود را به نشــانی جــی میل روزنامه 
zayanderoud8108@gmail.com  ارسال كرده و یا با شماره 

36284167-031  تماس بگیرند.

32
14

29
10

امام علی )علیه السالم(: 
به پدران خود خوبى كنيد، تا پسرانتان هم به شما خوبى كنند.
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