
حضــرت آیت ا... خامنــه ای رهبر معظــم انقالب 
اسالمی صبح روز گذشــته در دیدار آقای روحانی 
رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت ضمن قدردانی 
از زحمات و تالش های دولت یازدهم، هفته دولت 
را فرصتی مغتنم بــرای ارائه گزارش بــه مردم از 
کارهــای انجام گرفتــه خواندند و نــکات مهمی 
را در قالب 7 ســرفصل در زمینه هــای »اقتصاد 
مقاومتی«، »سیاست خارجی«، »علم و فناوری«، 
»امنیت«، »فرهنگ«، »برنامه ششــم« و »فضای 
مجــازی« به عنــوان اولویت های اصلی کشــور 
 و نقشــه راه دولت یازدهم در یک ســال پیش رو

بیان کردند.
رهبر انقالب اســالمی با تبریک هفتــه دولت، یاد 
شهیدان رجایی و باهنر را به عنوان »الگوی اخالص، 
پرکاری و مردمی بودن« گرامی داشتند و با اشاره 
به برخی تالش ها برای تطهیر منافقان روسیاه که 
عامل این جنایت بودند، افزودند: متأسفانه برخی 
تالش دارند تا برای ایــن جنایتکارانی که هزاران 
نفر از مردم عادی تا مســئوالن و شــخصیت های 
برجســته را بــه شــهادت رســاندند، فضــای 
 مظلومیت ایجاد و چهره نورانــی امام راحل)ره( را 
خدشــه دار کنند اما ایــن دســت های خبیث و 
 مغرض به نتیجه نخواهند رسید و همانند گذشته

ناکام خواهند ماند.
حضــرت آیــت ا... خامنه ای ســپس بــه گزارش 
رئیس جمهور و برخی اعضای دولــت، از اقدامات 
انجام گرفتــه اشــاره و خاطرنشــان کردند: این 
گزارش ها بسیار خوب بودند و باید به اطالع مردم 
رسانده شود، زیرا ســرمایه اصلی، مردم و اعتماد و 

امید آنان است.
ایشــان اداره کشــور به وســیله قوه مجریــه را با 
توجه به گســتردگی و تنوع مســائل و انتظارات 
فراوان و همچنین مســائل و مشــکالت، بســیار 
سخت دانســتند و با اشاره به گذشــت سریع سه 
ســال از عمر دولــت یازدهم گفتنــد: دولت باید 
با برنامه ریــزی و جدیت، حداکثر بهــره برداری 
 را بــرای کار و تــالش در یــک ســال باقیمانده

انجام دهد.
رهبر انقالب اســالمی دولت را به دوری از حواشی 
به خصوص در ماه های آینده کــه همراه با مباحث 
انتخاباتی است، توصیه کردند و افزودند: دولت نباید 
به هیچ وجه خود را ســرگرم بحث های انتخاباتی 
کند بلکــه باید تا آخریــن روز کاری، بــرای کار، 
تالش و حل مشــکالت برنامه ریزی کند و بهترین 
 تبلیغ بــرای دولِت در رأس کار، اقــدام و عمل آن

دولت است.
ایشان همچنین هفته دولت را فرصتی مغتنم برای 
ارزیابی منصفانه عملکرد دولــت از جانب مردم و 
نخبگان دانســتند و گفتند: انتقــاد، ضرری ندارد 
اما این انتقاد باید منصفانــه و همراه با ارائه راهکار 

صحیح باشد.

حضــرت آیــت ا... خامنه ای بعــد از بیــان نکات 
مقدماتی، هفت ســرفصل را به عنوان اولویت های 
 اصلــی کشــور و نقشــه راه دولــت یازدهــم

بیان کردند.
»مســائل اقتصادی و اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی«، اولین ســرفصلی بود که رهبر انقالب 
اســالمی بیان کردند و گفتند: امروز مشــکالت و 
گره های اقتصادی، مسئله اول کشور است که باید 
حل شوند و حل آنها در گرو اجرای صحیح و دقیق 

سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
حضرت آیــت ا... خامنه ای با قدردانــی از گزارش 
معاون اول رئیس جمهــور در خصوص فعالیت ها 
و اقدامات ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی، بر 
لزوم پیگیری جــدی و قدم به قــدم همه طرح ها 
تا رســیدن به مرحله آخر تأکید کردند و افزودند: 
ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی باید همه 
فعالیت هــای پر حجــم و گســترده اقتصادی در 
بخش هــای دولتی و خصوصی را رصــد و مراقبت 
 کند که همه این فعالیت ها، همسو با سیاست های

اقتصاد مقاومتی باشند.
ایشــان تأکید کردند: باید قاطعانه مانــع از ادامه 
طرح ها یــا برنامه هــای اقتصادی غیرهمســو با 

سیاست های اقتصاد مقاومتی شد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه برای اجرای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی باید همه ظرفیت های 
کشور در بخش های کشاورزی و صنعت به میدان 
آورده شوند، خاطرنشــان کردند: یکی از الزامات 
مهم عملی شدن سیاســت های اقتصاد مقاومتی، 
»گفتمان ســازی« اســت که با تبیین صحیح این 
سیاســتها و تأثیــرات آن، از جانــب مســئوالن، 

امکان پذیر است.
حضرت آیت ا... خامنه ای، حرکت علمی ســالهای 
اخیر کشور و پیشرفت ها در بخشهای هوافضا، نانو، 
هسته ای و زیست فناوری را ناشی از گفتمان سازی 
حرکت علمی و نهضــت نرم افزاری در 12 ســال 
گذشته دانستند و خاطرنشــان کردند: در موضوع 
اقتصاد مقاومتی هم باید چنین گفتمانی در جامعه 

شکل بگیرد.
ایشان با تأکید بر اینکه اجرای سیاستهای اقتصاد 
مقاومتی نیازمند اقداماتی فراتر از کارهای متعارف 
دولت در عرصه اقتصادی است، افزودند: برای عملی 
شــدن سیاســتهای اقتصاد مقاومتی باید کاری 
جهشــی و خارج از رواِل کارهای روزمره و متعارف 

انجام شود.
حضرت آیت ا... خامنه ای، »واگــذاری اختیارات 
تصمیم گیری به اســتانها«، »هدایت تســهیالت 
بانکی و همچنین حجم عظیم نقدینگی به ســوی 
تولید«، »مشّوقهای صادراتی«، »پرداخت به موقع 
بهای محصــوالت کشــاورزی« و »توجه جدی به 
روســتاها و صنایع تبدیلــی« را از جمله اقدامات 
 اساســی و ممکن برای عملی شــدن سیاستهای

اقتصاد مقاومتی خواندند.
ایشان موضوع »دیوان ساالری« و »مقررات دست 
و پا گیر بــرای تولیدکننــدگان و کارآفرینان« را 
یکی از موانع اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
برشــمردند و افزودند: یکی دیگر از الزامات تحقق 
اقتصاد مقاومتی، حمایت از شرکتهای دانش بنیان 

است.
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردنــد: طرح هایی 
که در داخل به وســیله شــرکت های دانش بنیان 
 قابل اجرا هســتند، نباید به شــرکت های خارجی

داده شوند.
حضرت آیــت ا... خامنه ای به ســرفصل دوم یعنی 
»سیاســت خارجی« پرداختند و با اشاره به اینکه 
سیاســت خارجی یکی از اولویت های دولت آقای 
روحانی بوده اســت، افزودند: من بــا این موضوع 
موافقم و همواره معتقد به کار دیپلماسی بوده ام اما 
باید توان دیپلماسی را به صورت مناسب و متوازن 

در دنیا توزیع کرد.
رهبر انقالب اســالمی خاطرنشــان کردند: آسیا، 
آفریقا و آمریکای التین باید سهم مناسب خود را در 

سیاست خارجی کشور داشته باشند.
ایشــان با تأکید بر ضرورت اتّخاذ موضع فعال در 
سیاست خارجی، گفتند: در مسائلی همچون مسائل 
منطقه که بسیار پیچیده و در هم تنیده است، باید 
با دقت و هوشیاری و قدرت فکر، و فعال و اثرگذار 

وارد میدان شد.
حضرت آیت ا... خامنه ای لزوم اســتفاده از ظرفیت 
دیپلماسی برای پیشرفت اقتصاد را نیز مورد تأکید 

قرار دادند.
رهبر انقالب اســالمی در ادامه با اشاره به غیرقابل 
اتکا بودن رفتارهای ظاهری در فضای دیپلماسی، 
گفتند: تنها چیزی که در دیپلماسی می تواند مورد 
اعتماد قرار گیرد، کار ثابت، ُمسلّم، امضاشده و قابل 

احتجاج است.
ایشان با تأکید بر اینکه باید از بدحسابی آمریکاییها 
در قضیه برجام، تجربه آموخت، خاطرنشان کردند: 
این تجربه به ما می آموزد که به وعده های هیچ یک 
از دولتها در آمریکا نمی توان اعتماد کرد و نباید در 

مقابل وعده آنها اقدام نقد انجام داد.
حضرت آیــت ا... خامنه ای افزودنــد: انتقاد من به 
موضــوع برجام بــه بدعهــدی و خباثــت طرف 
مقابل مربوط می شــود نه عناصــر خودمان؛ زیرا 
مذاکره کننــدگان ما بــه اندازه تــوان خود تالش 
 شــبانه روزی انجــام دادنــد و مــا قــدردان این

زحمات هستیم.
رهبر انقالب اســالمی در ادامه ســخنان خود به 
موضوع »علم و فناوری« به عنوان ســرفصل سوم 
نقشــه راه دولت اشــاره کردند و گفتند: کشــور 
برای پیشــرفت نیازمند علم و فناوری اســت و در 
 سال های گذشته پیشرفت های خوبی در این عرصه

به دست آمد.

حضرت آیت ا... خامنه ای با انتقاد از کاهش شتاب 
رشد حرکت علمی در ســالهای اخیر، خاطرنشان 
کردند: سرعت حرکت علمی در دنیا باال و فاصله ما 
نیز با پیشرفت علمی دنیا زیاد است، بنابراین برای 
جبران این عقب ماندگی هیچ چاره ای جز افزایش 
شتاب رشد حرکت علمی وجود ندارد و باید گفتمان 
پیشرفت علمی در کشور ادامه یابد و متوقف نشود.

ایشــان همچنین بر لزوم افزایش بودجه پژوهشی 
دانشــگاه ها و پرداخــت کامــل بودجــه ناچیز 
 کنونــی و همچنین ارتبــاط دانشــگاه و صنعت

تأکید کردند.
چهارمین سرفصلی که رهبر انقالب اسالمی به آن 

اشاره کردند، موضوع »امنیت« بود.
حضرت آیت ا... خامنــه ای گفتند: به لطف خداوند 
و با تالش و زحمات قابل تقدیــر نیروهای نظامی 
و امنیتی در حالی که کشــورهای منطقه مملو از 
حوادث و ناامنی هستند، کشور از یک سپر امنیتی 

مستحکمی برخوردار است.
ایشــان، »روحیه انقالبی و دینی مردم« را یکی از 
عناصر اصلی سپر امنیتی مستحکم کشور دانستند 
و تأکید کردند: به هیچ وجه نباید در این سّد دفاعی 

ملی خللی ایجاد شود.
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بر اینکه تشکیالت 
نظامی و امنیتی کشــور یکی دیگر از عناصر سپر 
امنیتی مستحکم کشور است، خاطرنشان کردند: 
باید همواره به این تشــکیالت کمک شود و مورد 

تشویق نیز قرار گیرند.
حضرت آیــت ا... خامنه ای، تجهیــزات و امکانات 
دفاعی کشور را ســومین عنصر ایجاد سپر امنیتی 
خواندنــد و افزودنــد: دشــمن از افزایــش توان 
دفاعی و موشکی کشــور نگران اســت؛ بنابراین 
 باید بــه افزایش تــوان دفاعــی کمــک و از آن

حمایت کرد.
مسئله »فرهنگ« پنجمین سرفصلی بود که رهبر 
انقالب اســالمی به عنوان یک اولویت بسیار مهم 
کشور بر آن تأکید کردند و افزودند: فرهنگ شامل 
ادبیات، هنر، سبک زندگی، رفتار و اخالق اجتماعی 
است و دســتگاههای فرهنگی در تمام این بخشها 

مسئولیت و وظیفه دارند.
ایشــان افزودنــد: بنده طرفــدار جزم اندیشــی، 
فشــار و اختناق در عرصه فرهنگ نیستم بلکه به 
آزاداندیشــی اعتقاد راســخ دارم اما آزاداندیشی 
 به معنای ولنگاری و اجازه دادن به دشــمن برای

لطمه زدن نیست.
حضرت آیت ا... خامنه ای با اشــاره به انجام اغلب 
کارهای خوب و مفید کشور به دست جوانان مؤمن و 
انقالبی این سؤال را مطرح کردند که چرا باید تئاتر 
یا فیلمی تولید شود که تیشــه به ریشه ایمان این 

جوان بزند؟
رهبر انقالب اسالمی، عملکرد دستگاه های فرهنگی 
را در هر دو سطح »آفندی« و »پدافندی« ضعیف 

ارزیابــی کردند و با تأکید بر اهمیــت پرداختن به 
عرصه های متنــوع فرهنگی و همچنیــن در نظر 
گرفتن انگیزه ها و سوابق شــخصیتهای فرهنگی، 
افزودند: آیا نباید مســئوالن فرهنگی، آن کسی را 
که عمرش را در خدمت به دین و انقالب اســالمی 
گذرانده به فردی که در تمام عمر خود قدمی در راه 
دین و انقالب برنداشته و حتی گاهی ضربه نیز زده 

است، ترجیح بدهند؟
حضرت آیت ا... خامنه ای در جمع بندی این سرفصل 
تأکید کردند: در فرهنگ باید روحیه آزاداندیشــی 
همراه با برنامه ریزی عادالنه وجود داشته باشد و با 
هدایت و کمک به رویش های خوب جلوی ضربات 

فرهنگی گرفته شود.
ششمین ســرفصل از اولویتهای کشور و نقشه راه 
دولت، موضوع اهمیت برنامه ششم توسعه و لزوم 

تسریع در نهایی کردن آن بود.
ایشان با اشاره به تأخیر در ارائه برنامه ششم توسعه، 
افزودند: برنامه های توسعه، هماهنگی و هم افزایی 
ایجاد می کنند و همچون حلقه هــای یک زنجیر، 
کشور را به اهداف برنامه چشــم انداز می رسانند، 
بنابراین با پیش بردن سریع برنامه ششم، نگذارید 

کار بیش از این متوقف شود.
حضرت آیــت ا... خامنه ای هفتمین ســرفصل از 
توصیه های خود به دولت را مسئله فضای مجازی 
خواندند و گفتند: فضای مجازی، دنیایی رو به رشد، 
بسیار وســیع و غیرقابل توقف است که فرصتهای 
بزرگ و در عین حال تهدیدهایی را هم می تواند به 

همراه داشته باشد.
ایشــان با تأکید بر ضرورت اســتفاده حداکثری 
از فرصتهای فضــای مجازی و دفــع تهدیدهای 
آن، هدف از تشکیل شــورای عالی فضای مجازی 
را همین مســئله بیان و خاطرنشــان کردند: باید 
 در ایجاد شــبکه ملــی اطالعــات و راه اندازی آن

تسریع شود.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنان خود 

به موضوع حقوقهای نجومی اشاره کردند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر اینکه نباید از 
این قضیه به آسانی عبور کرد، خاطرنشان کردند: 
اعتماد مردم در این قضیه ضربــه فراوانی خورده 
است، زیرا مردم و جوانان تحصیلکرده دریافتهای 
خود را بــا این دریافتهــای غیرعادالنه مقایســه 
می کنند و این ســؤال را می پرســند که بر اساس 
چه معیار و امتیازی و به دلیل انجام کدام کار ویژه 
این حقوقها پرداخت شده است؟ایشان با تأکید بر 
لزوم عزم راسخ و برخورد قاطع با مسئله حقوقهای 
نجومی در تمام قوا و ســازمانها افزودند: در موارد 
بجا و الزم، قوه قضائیه نیــز باید ورود و با متخلفان 

برخورد کند.
در ابتدای این دیــدار آقای روحانی در گزارشــی 
از اقدامــات دولت، بــر اهمیت اقتصــاد مقاومتی 
تأکید کرد و »ایجاد ثبــات و آرامش اقتصادی« را 

بزرگ ترین دســتاورد دولت در ســه سال گذشته 
دانست.

وی با ابراز امیدواری در رسیدن به رشد اقتصادی 
پنج درصدی در سال جاری، دستاورد دیگر دولت 
را رشــد تولید ملی خواند و افزود: در زمینه نفت و 
گاز از تولید یک میلیون و 230 هزار بشــکه نفت و 
میعانات گازی، به دو میلیون و 579 هزار بشکه در 
روز رسیده ایم.وی همچنین از افزایش تولید نفت 
از 2 میلیون و 700 هزار بشکه به 3 میلیون و 850 

هزار بشکه خبر داد.
آقای روحانی با اشاره به رشــد 15 و نیم درصدی 
در کشاورزی، خاطرنشان کرد: امســال در تولید 
گندم به خودکفایی رسیدیم و ذخایر گندم کشور 
 به 14 میلیون تــن افزایش یافت کــه این اتفاق،

 بی سابقه است.
رئیس جمهور گفــت: در این دولت، 457 کیلومتر 
ریل گذاری شده و 700 کیلومتر دیگر نیز در دست 

اقدام است.
وی با اشاره به فعالیت 2500 شرکت دانش بنیان 
و ارائه تســهیالت به آنها گفت: از طریق شرکتهای 
دانش بنیان، 40 هزار فرصت شــغلی ایجاد شده 
است.آقای روحانی همچنین با اشاره به مشکالت 
اقتصادی، مهمترین معضل کنونی را مسئله اشتغال 
خواند و گفت: بــرای حل کامل مســئله بیکاری 
نیازمند ایجاد اشــتغال برای یــک میلیون نفر در 

سال هستیم.
»بدهی دولت بــه بانکها«، »کمبــود منابع آبی«، 
»معضالت جــدی در حــوزه محیط زیســت«، 
»مشــکالت صندوق بازنشســتگی«، »بهره وری 
نامناسب«، »عدم تعادل در منابع و مصارف بودجه« 
و »کاهــش درآمدهای نفتی و منابــع درآمدی«، 
از دیگر مشــکالتی بود که رییس جمهــور به آن 
اشــاره کرد و افزود: باید همه قوا و ارکان کشــور 
 کمک کنند تا بتوانیم با اجماع نظر از این مشکالت

عبور کنیم.
همچنیــن در این دیدار آقــای جهانگیری معاون 
اول رئیس جمهور با اشــاره به 120 برنامه و طرح 
مصــوب در ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی، 
افزود: سیاســت ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی 
در ســطوح عالی همه وزارتخانه ها، دســتگاه ها و 
استانداری ها با نظم و جدیت در حال پیگیری است 
و امروز با قاطعیت می توان گفت اقتصاد کشور به 
حرکت در آمده است.آقایان ستاری معاون علمی 
و فناوری رییس جمهــور، زنگنه وزیر نفت، ربیعی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آخوندی وزیر راه و 
شهرسازی و نوبخت معاون رییس جمهور و رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه، گزارش هایی از مجموعه 
 تالش های صورت گرفته در بخشهای مختلف دولت

بیان کردند.
در پایان این دیدار نماز ظهر و عصر به امامت رهبر 

انقالب اسالمی اقامه شد.

رهبر معظم  انقالب در دیدار با رییس جمهور و اعضای هیأت دولت:

اقتصاد مسئله اول کشور است

5

3

حاجی دلیگانی:

پای دو خانم مقیم انگلیس
در میان است

6

روایت ماجرای یک جفت کفش بچگانه در کفشداری حرم؛

تئاتر عروسکی در  اصفهان
احیاء می شود

3
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مسائل آب و محیط زيست
از مهم ترين چالش هاي استان است
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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
مسئول امور شــهدای گمنام بنیاد حفظ ارزش های 
دفاع مقدس اســتان اصفهان گفت: 360 شــهید 
گمنام در اســتان اصفهان دفن شــده اند که بعد از 
استان تهران، اســتان اصفهان بیشترین تعداد حرم 
و شهیدان گمنام را در کشــور دارد. محمد بلندیان 

اظهار کرد: در اســتان اصفهان 120 حرم شهدای 
گمنام و 120 نقطه وجود دارد که شــهدای گمنام 
در آن مکان آرام  گرفته اند. وی افزود: این نقاط غیر 
از مکان هایی است که در دوران دفاع مقدس، پیکر 

مطهر شهدا به  عنوان شهید گمنام در...

مسئول امور شهدای گمنام اصفهان مطرح کرد:
ايجاد قطب های فرهنگی

با ساخت حرم شهدای گمنام

با تصویب مجلس شورای اسالمی؛

ثروتمندان هم يارانه 
می گیرند

حکایت تکدی گری در اصفهان با درآمدهای چند میلیونی؛

میلیونـر زاغه نشیـن!

بوی ماه فراموشی
۵۰۰۰ دانش آموز اصفهانی قربانی حال ناخوش مدارس استثنایی

همین صفحه

اقتصاد مسئله اول کشور است
رهبر معظم انقالب در دیدار با رییس جمهور و اعضای هیأت دولت:

با اجرای طرح بهینه سازی و نورپردازی؛

میدان امام )ره(  روشن تر می شود

12

7

بیکاری در چهارمحال و بختیاری 
معنا ندارد!

دانش آموزان استثنایی شاید کمتر از دیگر دانش آموزان دیده شوند. 
بسیاری از مدارسشان در گوشــه و کنار شهر پنهان شده تا کسی از 
حال آنها با خبر نشــود. تعداد کم مدارس نیز نمکی بر زخم دانش 
آموزان استثنایی اصفهان اســت و این در حالی است که آموزش و 

پرورش حتی در تامین هزینه های رفت و آمد این دانش آموزان نیز 
مانده است. مدیر اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان، از 
حال ناخوش مدارس استثنایی استان و احتمال خانه نشینی 5 هزار 

دانش آموز سخن گفت...

  عدم دسترســی کافی به مدارس اســتثنایی و باال بودن هزینه های ایاب ذهــاب از مهم ترین چالش های
 پیش روی دانش آموزان استثنایی استان اصفهان است.

 اداره آموزش و پرورش اســتثنایی اســتان اصفهان یک میلیارد و 600 میلیارد تومان دیگر به شرکت های 
حمل و نقل دانش آموزان بدهکار است

12
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 صاحبخانه آیت ا...سیســتانی، از تمدید قرارداد اجــاره خانه ۷۰ متری 
قدیمی با این مرجع بزرگ تشــیع خبر داد.»ســید امین جواد شــیر« 
صاحبخانه آیت ا... سیستانی، مرجع بزرگ شیعیان، اعالم کرد که قرارداد 
خانه  قدیمی ۷۰ متری که از ســال 19۷۰ به این شخصیت بزرگ تشیع 
کرایه داده را بار دیگر تمدید کرده اســت.به گفته شبکه روداونت، خانه 
آیت ا...سیستانی در  مدرسه »الشبریه« در محله قدیمی نجف قرار دارد و 
به مبلغ ماهانه 6۰۰ هزار دینار به آیت ا...سیستانی کرایه داده شده است.

آیت ا... سیستانی بزرگ ترین مرجع تقلید شیعیان عراق و از بزرگان عالم 
تشیع است و اثربخشی وی در معادالت سیاســی و اجتماعی عراق قابل 
انکار نیست.فتوای تشــکیل نیروهای داوطلب مردمی )الحشد الشعبی( 
برای مقابله با تروریســت های داعش، معادالت سیاسی و نظامی عراق را 

به کلی دگرگون کرده است.

 بهــرام قاســمی، ســخنگو و رییــس مرکــز دیپلماســی عمومی و
 رســانه ای وزارت امور خارجه اظهار داشت: ســخنان منتشر شده در 
یکی از رسانه های کشور به نقل از آقای کریمی قدوسی نماینده محترم 
مجلس شورای اســالمی مبنی بر حضور فرد دســتگیر شده در هیئت  
همراه وزیر محترم امور خارجه در ســفر اخیر به کشــور ترکیه ادعایی 
بی پایه و اساس، بی ربط، کذب محض و قولی غلط است.بهرام قاسمی 
افزود: چگونه ممکن اســت آقاي قدوســي که نمایندگي مردم محترم 
و صادق مشــهد مقدس را در مجلس محترم شــوراي اسالمي بر عهده 
دارند، در عصر ارتباطات گســترده که دسترســي به اطالعات صحیح 
 پیرامون یك ســفر سیاسي بسیار ســهل و آسان اســت به خود اجازه

 مي دهند مطالبی غلط را عجوالنه و بدون هیچگونه بررسي اولیه بیان 
 کنند.بی شــك علل و انگیزه های آشــکار و نهان اظهار چنین سخنان

 بی اصل و اساسی کامال واضح و روشن است.
وی افزود: وزارت امور خارجه با مدنظر قــرار دادن مصالح و منافع ملی 
جمهوری اسالمی ایران قصد ورود به اینگونه دروغ پردازی های واهی و 
بازی های سیاســی ناصواب را ندارد و تاکید می کند که عده ای معدود 
نباید منافع و امنیت ملی را قربانی اهــداف و اغراض زودگذر جناحی و 

شخصی خود کنند.

منابع ترکیه ای روز گذشــته اعالم کردند کــه عملیات نظامی 
این کشــور در مرزهای ســوریه آغاز شــده و تانك های ترکیه 
وارد خاک این کشور شــدند. ترکیه عملیاتی را با هدف مقابله با 
داعش و جنگجویان کرد ســوری )PYD (در شمال سوریه برای 
پایان حمالت بــه مرزهای ترکیه آغاز کرده اســت. این جمالتی 
است که روز گذشــته اردوغان بیان کرد. رســانه های ترکیه ای 
نیز اعالم کردند که تانك های این کشــور برای آغاز یك عملیات 
برای آزادی شهر جرابلس که در دســت داعش است، وارد سوریه 
شده اند. در همین زمینه اردوغان اعالم کرد که صبر ما دیگر تمام 
شد. نیروهای ما صبح امروز ) روز گذشــته( نزدیك مرز ]سوریه[ 
عملیات کردند.ترکیه  بعد از کودتا امن تر و قوی تر شده است.وی 
همچنین گفت، همه کسانی که ترکیه را تهدید می کنند خود نیز 
گرفتار آن خواهند شــد. تمام تالش خود را خواهیم کرد تا ضمن 
حفظ تمامیت ارضی سوریه وحدت این کشور دچار خدشه نشود. 
آینده سوریه و آینده مردم این کشــور تنها با تصمیم و رأی مردم 

سوریه مشخص خواهد شد.

رییس مجلس شورای اسالمی اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان 
درباره دریافت وام از روسیه را وارد ندانســت و گفت: روسیه یك سال 
قبل عنوان کرده بود که می تواند به ایران وام با ســود دو درصد بدهد.

علی ادیانی نماینده مردم قائم شــهر در مجلس شــورای اســالمی در 
اخطار اصل 8۰ قانون اساسی و در جریان بررســی پیشنهاد مربوط به 
دریافت وام 5 میلیارد دالری ایران از روسیه، اظهار داشت: آنچه که در 
تبصره الحاقی به اصالحیه قانون بودجه سال 95 کشور برای اخذ وام به 
مبلغ 5 میلیارد دالر از دولت روسیه بیان شده است، دارای نکاتی است 
که باید مورد توجه قرار گیرد.وی با طرح این ســوال که پیش نیازهای 
اخذ این وام به لحاظ سیاســت خارجی و اضطــرار دولت برای اخذ این 
وام به چه دلیل در الیحه و در کمیسیون بیان شــده است؟ گفت: این 
تصمیم برای نخستین بار است که توسط مجلس شورای اسالمی اتخاذ 
می شــود، نمایندگان ملت به دولت اجازه می دهند که از دولت روسیه 
وام اخذ کنند.الریجانی در پاسخ به تذکر ادیانی گفت: طبق متن صریح 
قانون، تصمیم مجلس دارای ارجحیت است و دولت توانایی اجرای این 
قانون را ندارد، مگر آنکه مجلس تصمیم گیــری کند.وی با بیان اینکه 
آنچه که بیان کردید، اشکال قانون اساســی نیست و برداشت شخصی 
شما از قانون است، خاطرنشــان کرد: البته بهتر بود که دولت در قالب 
الیحه این درخواست را مطرح می کرد، از حدود یك سال پیش دولت 
روسیه اعالم کرده بود که قادر اســت وام با کارمزد دو درصد را به ایران 

بپردازد.

ظریف در کوبا

آیت ا... سیستانی اجاره منزلش را 
تمدید کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه:

 منافع ملی را قربانی 
اغراض شخصیتان نکنید

روز گذشته؛

 تانک های ترکیه 
وارد خاک سوریه شدند

الریجانی اخطار درباره دریافت وام 
از روسیه را وارد ندانست

پیشنهاد سردبیر: 
معیشت دغدغه دولت است

رییس کمیســیون امنیت ملی مجلس با رد هر گونه 
ســوخت گیری هواپیماهای روسی در پایگاهی به غیر 
از نوژه گفت: ایجاد تســهیالت برای ســوخت گیری 
این هواپیماها در نوژه از پشتوانه مصوبه شورای عالی 
امنیت ملی برقرار است.عالءالدین بروجردی نماینده 
مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی پس از اتمام 
صحن علنی مجلــس با حضور در جمــع خبرنگاران 
در پاســخ به ســوالی دربــاره فراهم کــردن امکان 
سوخت گیری برای هواپیماهای روسی در پایگاه هایی 
به جز نوژه گفت: خیر، پایــگاه نوژه هم بدین خاطر که 
در مسیر پرواز به عراق و سوریه قرار دارد انتخاب شده 
و این یك تصمیم مشترک برای کمك به نابودی پدیده 
شوم تروریســم در منطقه اســت؛ پدیده ای که امروز 
حامیان آن نیز در حال زیان دیدن از آن هستند. وی با 
تاکید براینکه هیچ پایگاه هوایی در اختیار هواپیماهای 
روسی قرار نگرفته اســت تصریح کرد: ما پایگاهی به 
روسیه نداده ایم و براســاس اصل 146 قانون اساسی 
این ممنوعیت، جدی اســت و صرفا تسهیالتی برای 
سوخت گیری هواپیماهای روسی در مسیر پرواز فراهم 
شــده اســت و یك تصمیم منطقی بوده که پشتوانه 

مصوبه شورای عالی امنیت ملی را دارد.

ســخنگوی وزارت کشــور گفــت: از اوایــل مهرماه 
دوره های آموزشــی مجریان انتخابات سال 96 را آغاز 

می کنیم.
سید سلمان سامانی با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای 
برگزاری جلسات آموزشــی مجریان انتخابات ریاست 
جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا انجام شده 
است، اظهار کرد:  برنامه ما این است که برای برگزاری 
دوره های آموزشــی، در همایشــی که به میزبانی یك 
اســتان برگزار می شــود، آموزش های الزم به عوامل 
اجرایی انتخابات ســه اســتان ارائه شــود؛ همچنین 
در پایان دوره آموزشــی، آزمونــی از قوانین و مقررات 

انتخابات برگزار خواهیم کرد.
قائــم مقام وزیر کشــور در امور مجلــس و هماهنگی 
اســتان ها در ادامه خاطر نشــان کرد:  در این جلسات 
معاونان وزیر و مدیران کل وزارت کشــور حضور یافته 
و درباره  مســائل قانونی و حقوقی، اجتماعی، امنیتی و 
مالی انتخابات به ارائه توضیحاتــی خواهند پرداخت.

سامانی در پایان خاطرنشــان کرد: در انتخابات سال 
گذشــته نیز چنین دوره های آموزشــی برگزار شد و 
موارد مهم به عوامل اجرایی آموزش داده و در پایان از 

همه بخشداران و فرمانداران آزمون گرفته شد.

بروجردی :

هواپیماهای روسی از پایگاه دیگری 
به جز نوژه سوخت گیری نمی کنند 

سخنگوی وزارت کشور خبر داد:

مهرماه زمان آغاز دوره های 
آموزشی مجریان انتخابات 96

پارلمان

در حاشیه 

وزارت کشور بسیج
سردار محمدرضا نقدی؛

تعیین حساسیت نسبت به دشمن 
از شاخصه های انقالبی گری است

مصباحی مقدم مطرح کرد؛

جلسه انتخاباتی جامعه 
روحانیت مبارز

سردار محمدرضا نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفین، 
 با تاکید بر فرمایشــات مقــام معظم رهبــری در تبیین 
شــاخصه های انقالبی گری و ایجاد ایــن روحیه در میان 
جوانان گفت: آرمــان خواهی و بلند همتــی، پایبندی به 
ارزش ها، استقالل طلبی و زیر بار زور نرفتن، تعیین خطوط 
قرمز و حساسیت نسبت به دشمن و رعایت تقوای سیاسی 
و اجتماعی، پنج شــاخصه انقالبی گری اســت و باید برای 
جوانان این مؤلفه ها تاکید و تشــریح شود. رییس سازمان 
بســیج مســتضعفین با تاکید بر اینکه حرکت در مســیر 
شهدا نیازمند تالش اســت، اضافه کرد: حفظ انقالبی گری 
 و آزاداندیشــی ســاده نیســت؛ انســان انقالبی، با دیدن 
کاستی ها دلســرد نمی شــود و طعنه ها و تخطئه ها او را 
سست نمی کند و از اینکه در مسیر خودش پاک تر زندگی 
 کرده و ایده هــای بزرگی داشــته دچار خود شــیفتگی 
 نمــی شــود.وی در پایان ســخنان خــود، خطــاب به 
دانش آمــوزان توصیه کــرد برای تصمیم گیری درســت 
 و حرکــت در مســیر صحیــح الزم اســت فرمایشــات 
مقام معظم رهبری را با دقت خواند و به درستی فهمید و آن 

را معیار قرار داده و به آن عمل کرد.

ســخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت: آیــت ا... موحدی 
کرمانی برای هماهنگی و همکاری بین جامعتین در مسئله 
ورود به انتخابات ســال 96 تماس تلفنی خواهند داشــت.

غالمرضا مصباحی مقدم ســخنگوی جامعه روحانیت مبارز 
با اشاره به جزییات جلسه روز سه شــنبه این تشکل گفت: 
قرار بود در این جلســه معارفه اعضای جدید انجام شود اما 
بعضی از اعضای جدید نتوانستند در این جلسه حضور پیدا 
کنند.وی افزود: آقای محمدتقی رهبــر به دلیل بیماری در 
بیمارستان بســتری هســتند و آقای دین پرور نیز در سفر 
بودند که نتوانستند در جلســه جامعه روحانیت حضور پیدا 
کنند.وی درباره حجت االســالم آل هاشم و عضویت وی در 
جامعه روحانیت مبارز گفت: ایشان نیز به خاطر عدم حضور 
در این جلســه عذرخواهی کردند و گفتند بعد از مشورت با 
دفتر رهبری با توجه به اینکه نماینــده مقام معظم رهبری 
در ارتش هستند، مصلحت ندانستند که عضویت تشکیالت 
جامعه روحانیت مبــارز را بپذیرند.مصباحی مقدم تصریح 
کرد: گزارش این دیدار را به اعضــای جامعه روحانیت مبارز 
اعالم کردیم و مقرر شد کمیته سیاسی هر چه سریع تر این 

دیدارها را عملی کند. 

انتخابات

عکس روزیادداشت

اخبار

حجت االسالم ســید محمود علوی که به مناســبت هفته دولت 
میهمان برنامه نگاه یك شبکه یك سیما بود ، در این برنامه از همه 
چیز حرف زد؛ از تالش های سربازان گمنام برای برقراری امنیت در 
کشــور گرفته تا فیش های نجومی و مهار تورم و قیمت گوشت! در 
ادامه گزیده ای از سخنان وزیر اطالعات در این برنامه را می خوانید؛ 
سرویس های امنیتی کشورهای متخاصم همه امکانات مالی و 
تجهیزاتیشان را بسیج کرده اند تا به امنیت کشورمان ضربه بزنند، 
اما تا کنون با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان )عج( و همکاری 

سایر دستگاه های اثرگذار در امر امنیت، دشمن همواره ناکام مانده 
است.

در اشــکال مختلف به تروریســت ها پیام داده ایــم که خیال 
اقدامات ضد امنیتی را در ایران از ســرتان بیــرون کنید زیرا ایران 
مانند کشورهایی نیست که در آن دست به جنایت می زنید و خون 
مردم را به زمین می ریزید، ایران چشمان بیداری دارد که از امنیت 

مردم حراست و حفاظت می کند.
 مردم با هر مورد مشــکوکی که مواجه می شــوند بالفاصله با 
 سامانه 11۳ به عنوان تلفن ســتاد خبری وزارت اطالعات تماس 
می گیرند و تا کنون اطالعاتی که توســط مردم دریافت شــده در 
بسیاری از موارد برایمان راهگشــا بوده و ما را متوجه جریان های 

امنیتی کرده است.
 به واسطه همکاری موثر میان دستگاه های امنیتی، عمال رادار 
اطالعاتی جمهوری اســالمی ایران نقطه کور ندارد و همپوشانی و 

اشراف کامل نتیجه این همدلی هاست.
 مگر می شــود دولت به فکر دارو و درمان مردم باشد؛ اما به فکر 
 معیشــت آنان نباشــد، در واقع مســئله معیشــت مردم یکی از

 اصلی ترین دغدغه های دولت یازدهم است.
 شاید برخی بگویند تورم کاهش یافته؛ اما قیمت ها پایین نیامده 
است و باید کاهش تورم سر سفره مردم محسوس باشد و در جیب 
مردم احساس شود، این در حالی اســت که کاهش تورم به معنای 

پایین آمدن قیمت ها و ارزان شدن کاالها نیست .

 متاسفانه اگر کاالیی گران شود همه متوجه می شوند؛ اما زمانی 
که جلوی گران تر شــدن همان کاال گرفته می شــود، هیچکس 
متوجه آن نمی شود و اگر در این سه سال به علت شرایط سختی که 
دولت با آن مواجه بود مثل شــرایط تحریم، کاهش درآمد دولت و 
کاهش قیمت نفت نتوانست نانی در سفره مردم بگذارد از برداشت 
 تکه نان درون ســفره مردم هــم جلوگیری کرد و مانــع افزایش

 هزینه ها شد.
* یکی از نقاط ضعف دولت یازدهم ضعف رسانه ای آن است.

*آنجایی که انتقاد باشد به شخصیت فرد حمله نمی کنند، حرمت 
فرد را نمی شــکنند، به طرف توهین نمی کنند بلکه فکر، حرف و 

عمل او را ارزیابی و اشکالش را مطرح می کنند.

علوی در برنامه نگاه یک:

معیشت دغدغه دولت است

تعطیالت تابستانی
جلسه علنی روز گذشته کمی با تاخیر برگزار شد تاخیری 
که دلیلــش تصمیم گیری بــرای تعطیالت ســه هفته ای 
مجلس بود که بــه گفته یــك نماینده بهارســتان هفته 
بعد جلســه علنی خواهد داشــت و پــس از آن تعطیالت 
 تابســتانی ســه هفتــه ای نماینــدگان آغاز می شــود. 
کش و قوس بر سر اصالح الیحه بودجه سال 95 رفته رفته 
با آغاز جلســه علنی بیشتر و بیشتر شــد؛ البته کمیسیون 
برنامه و بودجه روز ســه شنبه بســیاری از مواد این الیحه 
پرحاشیه را بررســی و از بار مذاکرات صحن دیروزکاسته 

بود.
چشم برادر من، چشم!

با این وجود نماینده ای از سویی و نماینده  ای دیگر از سویی 
دیگر فریاد می زدند، پورابراهیمی کتاب آیین نامه مجلس 
را در دست گرفته بود و مرتبا ســعی داشت یکی از اعضای 
باالنشــین مجلــس آن را ببیند. از آن طــرف هم الهوتی 

 می خواســت تذکری بدهــد. الریجانی هــم در این بین 
هاج و واج مانده و در حین مذاکرات صحن می گفت: چشم 

برادر من... چشم... به روی چشم.
با این حــال نوبخت هم گاهی حواســش را بــه مذاکرات 
 صحن مــی داد و گاهــی هم به امــور چندیــن نماینده 
دور و بــرش می رســید. برخــی نماینــدگان بــا نامه ای 
در دســت نوبخــت را متوجــه بندهای داخل نامه شــان 
می کردنــد و پــس از یکــی دو لبخند نوبخت نامه شــان 
را امضا می کرد.بــا این وجــود مذاکرات دربــاره اصالح 
الیحه بودجــه همچنــان در صحــن ادامه داشــت و در 
 ایــن بیــن کاظــم جاللی،گعــده ای در کنــار صندلی 

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی برگزار کرد.
حلقه اتحاد به سبک فوتبالیست ها

بهروز نعمتی، ســید جواد جمالی، جاللی و ایمن آبادی به 
سبك فوتبالیست ها حلقه اتحاد زدند و سرهایشان را داخل 
حلقه می کردند تا اینکه مذاکراتی در آن وسط انجام شود، 

چند دقیقه بعد جاللی حلقه را باز کرد و پس از آن با نگاهی 
به سکوی خبرنگاران از دور دستی تکان می داد.

قند دل یک نماینده!
در طرفی دیگر فاطمه حســینی که کنــار صندلی رییس 
ایســتاده بود کاغذی را بــه الریجانــی داد. دختر صفدر 
حسینی روز سه شنبه هم نامه ای به هیئت رییسه مجلس 
داده بود و در طی آن گفته بود ؛ »نگفته ام ســهممان را از 
سفره انقالب برداشته ایم.« بعد از حســینی،پورابراهیمی 
خود را کنار صندلی الریجانی رســاند و چنــد کلمه ای با 
رییس صحبت کــرد. صحبتی که در ادامــه طرفین چند 
لبخندی از ته دل زدند، به طوری که می شــد قند آب شده 
در دل پورابراهیمی را از دور دید؛ اما گذشــت و گذشت تا 
اینکه جزییات طرح اصالح الیحه بودجه سال 95 باالخره 
تصویب شد تا اینکه مجلس وارد فاز بررسی پیشنهادات در 
این الیحه شود، پیشــنهاداتی که در ادامه از چپ و راست 

مجلس شنیده می شد.
خالف گویان محجوب 

 یك پیشــنهاد قاضی پور می داد و یك پیشــنهاد الهوتی. 
رییس هم که اســتاد مدیریت پیشــنهادات است و طرح 
مربوط به برجــام را ظرف 2۰ دقیقه مدیریــت کرده بود، 
حاال مشــکل ســختی در مقابل خود نمی دید. در این بین 
تاج گــردون هم پیشــنهادی ارائه داد، ایــن در حالی بود 
 کــه علیرضا محجــوب در جریــان پیشــنهاد وی خالف 
خالف گویان، به ســمت صندلــی الریجانــی می رفت و 
می خواســت به نوعی ریاســت مجلــس را متوجه عدول 
از قانون کند؛ البته فلســفه فیلســوف اینجا بــه کار آمد و 
پیشــنهاد تاج گردون که درباره دریافت وام دولت ایران از 

روسیه بود، رأی الزم را کسب کرد.
پخش تراکت تبلیغاتی در صحن

اما این پایان حواشــی صحن علنــی دیروزمجلس نبود و 
برخی نمایندگان البــه الی ردیــف صندلی های صحن، 
کاغذهایی را روی میز سایر همکاران خود می گذاشتند که 
با کمی کنجکاوی کاشــف به عمل آمد نمایندگان مشغول 

کار تبلیغاتی هستند.
رأی گیری به سبک مطهری

اما در ادامه الریجانی صندلی ریاســت مجلــس را به برادر 
همسرش سپرد تا مطهری هم برای دقایقی مدیریت صحن 
را برعهده بگیرد. مدیریتی که در ادامه به حواشــی صحن 
دامن زد.وی که در جریان بررســی اصــالح طرح تعیین 
تکلیف معلمان حق التدریســی، ماده واحــده این طرح را 
به سرعت به رأی مجلس گذاشــته بود، این مسئله برایش 
گران تمام شد.  قاضی پور خواســتار استماع تذکر خود در 
مجلس شد. وی خطاب به مطهری گفت: شما 15 ثانیه هم 
برای رأی گیری ماده مذکور زمان نگذاشــتید، چرا انقدر 
عجله دارید. مطهری که در ادامه متوجه اشــتباه خود در 
رأی گیری شده بود، پس از تصویب ماده واحده در مجلس 
 گفت: رأی مجلس نشــان داد کــه بنــده در رأی گیری 

ماده واحده کمی عجله کرده ام.

 بیست و چهارمین جلسه علنی مجلس از حواشــی بی بهره نماند. ماجرای اصالح الیحه بودجه سال 95
 در حالی به بیست و چهارمین جلسه علنی مجلس رسید که الریجانی سکان هدایت بهارستان را بر عهده 

داشت، جلسه ای که نوبخت را از آغاز جلسه به مجلس کشانده بود.

 کش و قوس بر 
سر اصالح الیحه 
بودجه سال 95 

رفته رفته با آغاز 
جلسه علنی بیشتر 
و بیشتر شد؛ البته 
کمیسیون برنامه و 

 بودجه روز 
سه شنبه بسیاری 
از مواد این الیحه 

پرحاشیه را بررسی 
و از بار مذاکرات 

صحن دیروزکاسته 
بود

بین الملل

الی لیــك در مورنینگ کال نوشــت: اینجا جایی اســت 
که جان کری باید ایران و روســیه را از هم جدا کند.طی 
یك سال گذشــته جان کری تالش کرد تا روسیه را برای 
کمك به پایان بحران ســوریه مجاب کند. او چاپلوســی 
کرد، خودش را کوچك کرد و ســاعت های طوالنی برای 
دیدارها و تماس های تلفنی با همتای روســش سرگئی 
الوروف صرف کرد وتقریبا هیچ چیزی برای عرضه ندارد.

این مسئله زمانی روشــن تر شد که روســیه اعالم کرد 
عملیات هایی را از پایگاهی در ایــران برنامه ریزی کرده 
است. این آخرین سری از تحقیرهای جان کری بود. بعد 
از توافق هسته ای، ایران و روسیه به نفع بشار اسد آغاز به 
همکاری کردند. درست زمانی که آمریکا برنامه مذاکرات 
در ژنو را طرح ریزی می کرد روســیه پایــگاه هوایی ای 
 را در ســوریه احداث کرد. بــه محض اینکه ایــن پایگاه 
بهره برداری شد روســیه آغاز به بمباران شورشیان مورد 
حمایت آمریکا در سوریه نمود. در ماه ژوئن هواپیماهای 
روسی پایگاه عملیات ویژه آمریکا و بریتانیا را در نزدیکی 
ســوریه بمباران کردند؛ اما اعالم بمباران از طریق پایگاه 
هوایی ایران تحقیر باالتری بود. کری به شخصه یك سال 
پیش به جفری گلدبرگ روزنامه نــگار روزنامه آتالنتیك 
مدعی شــده بود که جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران 
به او بعد از توافق هسته ای گفته است که من االن قدرت 
کافی برای مذاکره در خصوص مسائل منطقه ای را دارم.

امروز ایرانی ها نمی توانند از کار مشــترک با روس ها در 
زمینه معضالت منطقه دســت بکشــند. در همین حال 
ایران همچنان به آزمایشــات موشــك های بالســتیك 
و تهدید متحدان آمریکا ادامه مــی دهد.هیچ یك از این 
تحوالت جان کری را برای دســت کشــیدن از تقاضای 
انجام توافق با روسیه بر ســر معضل سوریه متقاعد نکرده 
اســت. اینکه یك چیز ثابت را چندین بــار تکرار کنید و 
 انتظار داشته باشــید نتایج متفاوتی بگیرید جنون به نظر 
می رسد. باا این حال امروز فرصتی برای جان کری وجود 
دارد که منافع آمریکا را پیش ببرد.این مستلزم این است 
که جان کری با حقایق ســخت در باره ایران کنار بیاید. او 
باید بمب افکن های روســیه در ایران را به عنوان فرصتی 
برای تضعیف شرکای سابق و قرار دادن آنها در مقابل هم 
در نظر بگیــرد. وزارت امور خارجه می توانــد منابعی به 
فارسی درمورد توافق ترکمانچای و گلستان تهیه کند که 
درآن در مورد تحقیر روس ها علیه ایران مطالبی نوشــته 

شده باشد.

نشریه مورنینگ کال:

 وزارت خارجه از عهدنامه 
ترکمانچای کمک بگیرد!

در حاشیه جلسه علنی روز گذشته بهارستان چه گذشت؟

رأی گیری به سبک مطهری!
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بازار

يادداشت ويژه

با تصويب مجلس شورای اسالمی؛

ثروتمندان هم يارانه می گیرند

قیمت انواع
ترازو آشپزخانه در بازار

پیشنهاد سردبیر: 
ثروتمندان هم يارانه می گیرند

مجلس در بررســی جزییات الیحه بودجــه 1395 در فروردین 
ماه ســال جاری دولت را مکلف کرده بــود حداکثر چهارماه  پس 
از تصویب این قانون کلیه وســایل نقلیه ســبک و سنگین اعم از 
بنزینی، نفت گاز )گازوئیلی( و دوگانه ســوز را به کارت ســوخت 
مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه ســوخت به کلیه وسایل 
نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام 

می پذیرد:
1- هزینه واگــذاری کارت هوشــمند ســوخت از مالک خودرو 

دریافت شود.
2- قیمت انواع ســوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با 

رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
3-در صورتــی  که وســیله نقلیه با اســتفاده از کارت ســوخت 
جایگاه و یا مازاد بر ســهمیه تعیین  شده توســط دولت )سهمیه 
پایه( سوخت گیری کند، بهای ســوخت تحویلی براساس قیمت 

تمام شده خواهد بود.
4- قیمت تمام شــده موضوع این تبصره عبارت اســت از قیمت 
تحویل در بندر )فوب( خلیج فارس به اضافــه هزینه های جانبی 
شــامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقــال، حمل، توزیــع و عوارض 
قانونی موضوع جــزء)2( تبصره ماده)16( و بنــد)ج( ماده)38( 
 قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناســب پرداختی به 

جایگاه داران که توسط دولت تعیین می شود.
5-دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت نام 
افرادی که موفق به ثبت نام برای دریافت یارانه نشده اند اقدام کند 
و پس از ثبت نام نســبت به پرداخت یارانه آنها برنامه های الزم را 

انجام دهد) ثبت نام در فرمانداری ها انجام می شود.(
اما حاال با حذف این بند، مجلس شــورای اســالمی به اختالفات 

پایان داد و درخواست وزارت نفت را عینیت بخشید.
نماینــدگان مجلس همچنین بــا حذف ب تبصــره 14 قانون 
بودجه ســال جاری بر پرداخــت یارانه نقدی بــه همه طبقات 
اجتماعی مهر تایید زد. براساس بند ب تبصره 14 که مجلس در 
فروردین ماه به تصویب رســانده بود دولت مکلف بود از ابتدای 
تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشــخاص مشــمول این تبصره 
تصرف در امــوال عمومی بوده و جرم محســوب  می شــود.اما 
حاال با حذف این بند نیز دهک هــای ثروتمند و فقیر از دریافت 

یارانه های نقدی محروم نمی شوند.

رســول زرگرپــور در کارگــروه توســعه دولــت 
الکترونیک که بــا حضور وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات برگزار شــد، بــر ضرورت اجرایی شــدن 
 ســند توســعه دولت الکترونیک به طــور کامل در

استان تاکید کرد.
وی با بیان اینکه ریاســت جمهوری از ابتدای آغاز به 
کار دولت بر اســتقرار دولت الکترونیک تاکید کرد، 
اظهار داشــت: ایــن کار تقریبا روی ریــل اجرا قرار 
 گرفته و اســتان اصفهان در نظر دارد که جزو اولین 
استان هایی باشد که دولت الکترونیک در آن ایجاد 

شده است.
استاندار اصفهان اجرایی شــدن دولت الکترونیک را 
در سهولت انجام کارها، افزایش سرعت در خدمت و 
نظارت و کنترل بیشتر روی فرآیندهای انجام کار در 
محیط های اداری موثر خواند و گفت: از آنجایی که 
استان اصفهان معین تهران است و همچنین به دلیل 
دارا بودن پتانســیل های علمی، فنی و منابع انسانی 
در حوزه فناوری اطالعات باید هرچه ســریع تر این 

پروژه اجرایی شود.
گفتنی است در این جلســه مقرر شد برنامه اجرایی 
سند توســعه دولت الکترونیک در اســتان اصفهان، 
با هماهنگــی تیم فنی متشــکل از دفتــر فناوری 
استانداری، ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات، 
سازمان نظام صنفی رایانه ای و یکی از معاونین وزیر 
نســبت بــه تفکیک 
ی  ه هــا ژ و پر
ملی- استانی 
تخصیص  و 
با  اعتبــار 
نبندی  ما ز
مشــخص 
هر پــروژه 
اقدام گردد.

استاندار اصفهان تاکید کرد:

ضرورت اجرای کامل سند 
توسعه دولت الکترونیک

در شهر

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود، تورم 
را 8/7 درصد عنوان کرد. شاخصی که در بخش خوراکی ها 
حداقل افزایش 2/8 درصدی نسبت به ماه گذشته را نشان 
می دهد. دست کم سه سالی هســت که این شاخص آنقدر 
از ســوی دولت سفت و سخت کنترل شــده که بسیاری از 
فعاالن اقتصادی و کســبه کوچه و بازار صدایشان درآمده 
است. دولت حســن روحانی، سه سالی هســت که برنامه 
کنترل تورم را به عنوان یکی از پروژه های اصلی کاری خود 
برگزیده و روی اجرای آن، سفت و سخت پافشاری می کند. 
حال درســت در ســال پایانی عمر خود، تصمیم گرفته که 
اندکی این سیاست را با سخت گیری کمتری پیگیری کرده 
و کمی با اجرای سیاست های انبساطی، طعم رونق اقتصادی 
را بچشــد. برخی البته می گویند که اتخاذ این سیاســت 
انبســاطی، آن هم در ســال آخر عمر دولت یازدهم، کمی 
رنگ و بوی انتخاباتی دارد و دولت می خواهد هوای تازه ای 
در اقتصاد بدمد تا بلکه بتواند رونق و رشــد اقتصادی را در 
کارنامه خود به ثبت رســانده و حرفی در حوزه اقتصاد برای 
گفتن داشته باشد، آن هم در انتخاباتی که به نظر می رسد باز 

هم پاشنه آشیل کاندیداهایش، حوزه اقتصاد باشد.

روحانی در همان ابتدای روی کار آمدنش بر سر یک دو راهی 
قرار گرفت، اول اینکه تورم را کنترل کرده و سیاســت های 
انقباضی و انضباطی در حوزه پولی و مالی را به اجرا درآورده 
و ثبات را به اقتصاد برگرداند یــا اینکه جاده خروج از رکود را 
در پیش گیرد و تورم را با بگیر و ببند کمتری کنترل نماید. او 
اما جاده اول را انتخاب کرد. دست کم سه سال کنترل تورم 
برنامه اصلی دولت شده بود؛ بر این اساس سیاست های پولی 
و مالی آنقدر سخت گیرانه شد که راه را برای رونق اقتصادی 

تنگ کرد و به نوعی شاید، رکود را هم تشدید کرد.
کار به جایی رســید که فعاالن اقتصادی از دولت خواستند 
اجرای سیاســت های کنترل تورم را کنار گذاشته و به جاده 
رونق اقتصــادی برگردد، حتــی اگر به بهــای افزایش 3 تا 
4 درصدی تورم هم تمام شــود. اکنون اما، بعد از ســه سال 
این خواسته در حال تحقق است. حداقل شاخص های تورم 

اعالمی از سوی مرکز آمار ایران این را می گوید.
حاال گزارش مرکز آمار ایران اعالم کــرده که تورم نقطه به 
نقطه نســبت به ماه قبل نزدیک به یک درصد افزایش یافته 
و از 6/5 به 7/4درصد رســید. این دومین ماهی اســت که 
نرخ تورم نقطه به نقطه با رشــد مواجه می شود. گویا اجرای 

سیاست های انبســاطی در کشور آغاز شده اســت؛ اما این 
افزایش تورم، گره کور جدیدی در معیشت خانوارها و قدرت 
خرید آنها ایجاد کرده اســت.حتی در همــان روزهایی که 
اقتصاد ایران کاهش تورم را تجربه کرد و دولت از آن به عنوان 
یک برگ برنــده مدیریت خود یاد می نمــود، گزارش های 
رسمی بانک مرکزی حاکی از گرانی اقالم سبد مصرفی مردم 
داشــت. حال مشخص نیست که با بازگشــت تورم به جاده 

افزایش، قدرت خرید مردم چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
 قیمت کاالهای اساسی در بازار

گزارش میدانی مهر نشانگر این است که هم اکنون هر کیلوگرم 
گوشت چرخ کرده ممتاز گوســاله 27 هزار و 22۰ تومان، ران 
گوســاله ممتاز 35 هزار و 23۰ تومان، خورشتی گوساله 3۰ 
هزار و 92۰ تومان، راسته گوساله ممتاز 36 هزار و 6۰۰ تومان، 

ران گوسفندی 8۰۰ گرمی 46 هزار و 7۰۰ تومان است.
 مرغ و تخم مرغ

بررسی های میدانی مهر از فروشگاه های زنجیره ای نشانگر 
این است که هر بسته 18۰۰ گرمی سینه مرغ بدون پوست 
22 هزار و 81۰ تومــان، مغز ران 18۰۰ گرمــی 24 هزار و 
25۰ تومان، فیله ســاده 9۰۰ گرمی 18 هزار و 24۰ تومان، 
چرخ کرده سینه و ران بدون پوست و استخوان نیم کیلویی 
81۰۰ تومان، ران و ســینه 18۰۰ گرمــی 21 هزار و 71۰ 
تومان، جوجه کباب بی اســتخوان 9۰۰ گرمــی 16 هزار و 
 92۰ تومان، بــازوی مرغ 12 هــزار و 5۰۰ تومان و بال مرغ

 961۰ تومان است.
 لبنیات

قیمت کره 1۰۰ گرمی 23۰۰ تومان، شــیر استریل 1/5لیتر 
2/5درصــد چربی 46۰۰ تومان، شــیر نایلونــی 1/5درصد 
چربی 15۰۰ تومان، ماســت ســون 15۰۰ گرمی 5 درصد 
چربی 75۰۰ تومان، پنیر یواف 1۰۰ گرمــی 11۰۰ تومان، 
پنیر خامه ای 4۰۰ گرمی 72۰۰ تومان، پنیر پاســتوریزه فتا 
15درصد چربی 36۰۰ تومــان، پنیر پروبیوتیک 4۰۰ گرمی 
46۰۰ تومــان، پنیر پاســتوریزه یــواف 4۰۰ گرمی 42۰۰ 
تومان، پنیر کــم نمک 4۰۰ گرمی 43۰۰ تومــان، پنیر تازه 
محلی هر نیم کیلوگرم 14هزار و 7۰۰ تومان است.کشــک 
شیشــه ای 5۰۰ گرم 6هزار و 45۰ تومان، کشــک ســنتی 
25۰گرمی 185۰ تومان است. همچنین خامه عسلی و خامه 

کاکائویی 1۰۰ گرمی نیز 13۰۰ تومان است.
 برنج

هر کیســه ده کیلویی برنج پرمحصول 72هزار تومان، طارم 
دم ســیاه 5 کیلویی 47هزار و 5۰۰ تومــان، طارم معطر 1۰ 
کیلویی  ممتاز 139 هزار تومان، هاشمی درجه یک 5 کیلویی 
 62 هزار و 5۰۰ تومان، شــیرودی 1۰ کیلویــی 1۰3 هزار و
  5۰۰ تومان، هندی سوپرباســماتی 9 کیلویــی 48 هزار و

 5۰۰ تومان و رمضانی 5 کیلویی 54 هزار تومان است.
قند و شکر

قیمت هر بسته شکر 9۰۰ گرمی33۰۰ تومان و قند شکسته 
7۰۰ گرمی نیز 36۰۰تومان است.

با اتخاذ سیاست انبساط پولی و مالی دولت کلید خورد؛

بازگشت تورم به جاده افزایش

کار به جايی 
رسید که فعاالن 

اقتصادی از دولت 
خواستند اجرای 

سیاست های 
کنترل تورم را 
کنار گذاشته و 
به جاده رونق 

اقتصادی برگردد

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: 965 کیلومتر لوله گذاری آب و یک هزار و 
61 کیلومتر لوله گذاری فاضالب در مدت سه سال فعالیت دولت تدبیر و امید در استان 
انجام شده است.  هاشم امینی با اعالم این خبر، اظهار داشت: 372 کیلومتر از لوله گذاری 
 فاضالب و 258 کیلومتر از لوله گذاری آب در بازه یک ســال منتهی به هفته دولت در

 سال جاری انجام شــده است. وی که در مراســم تجلیل از کارمندان نمونه امسال این 
مجموعه سخن می گفت، افزود: در ســال 94 و 95 به رغم تنگناهای مالی و محدودیت 
منابع آبی، شرکت آبفا اصفهان توانســت خدمات مســتمر و پایداری را به مشترکان 
ارائه دهد.مدیرعامل آبفا اســتان اصفهان اضافه کرد: تابستان امسال با اینکه حدود2/5 
مترمکعب کمبود آب برای تامین آب شرب مشترکین داشتیم و از سویی رودخانه زاینده 
رود هم جاری نبود، توانستیم آب شرب مشــترکان را در فصل تابستان به طور مستمر 
تامین کنیم. امینی با اشــاره به انعقاد چند قرارداد بیع )به معنی فروش مالی در مقابل 
وجه نقد( تصریح کرد: چندی پیش با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر نیرو، یک 
هزار میلیارد و 53۰ میلیون ریال قرارداد بیع متقابل برای اجرای تاسیســات فاضالب 
شهرهای نجف آباد، دستگرد، خورزوق، دولت آباد و گرگاب منعقد شد. امینی گفت: به 
گفته مسئوالن امر یکی از پروژه های موفق بیع متقابل در کشور، قرارداد بیع متقابل میان 
آبفا اصفهان و فوالد مبارکه بوده که این پروژه از ســوی انجمن جهانی انرژی سبز نیز به 
عنوان شاخص ترین طرح معرفی شده است.  وی یادآور شد: حمیدرضا جانباز مدیرعامل 
شرکت مهندسی آبفای کشور در اولین همایش ملی اقتصاد آب اعالم کرد آبفا اصفهان 
توانست با وجود تنگناهای موجود با همدلی و انسجام بر مشکالت غلبه کند و آب شرب 

مورد نیاز مردم را در فصل تابستان تامین نماید.

مديرعامل شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد:

لوله گذاری 2 هزار کیلومتری
آب و فاضالب در سه سال اخیر

آگهی مزایده عمومیآبفا
شماره 43/95/3/م 

اداره کل راه آهن اصفهان
م الف:4416

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری موارد ذیل الذکر از طریق مزایده عمومی به افراد حقیقی و حقوقی اقدام نماید.

مبلغ سپرده شرکت در مزايده )ريال(مدتمحل اجراموضوع مزايده

واگذاری محل 
جهت اجاره 

غرفه ها و تعاونی 
مصرف کارکنان

در سالن مسافری 
و کوی منازل راه 

آهن اصفهان
12 ماه

 1- آزاد 2/4۰۰/۰۰۰ ریال 2- ساندویچ سرد 2/4۰۰/۰۰۰ ریال 3- هدیه سرا 2/4۰۰/۰۰۰ ریال
  4- کافی شاپ 2/4۰۰/۰۰۰ ریال 5- گز و شیرینی 1/38۰/۰۰۰ ریال 6- آزاد 9۰۰/۰۰۰ ریال 

 7- آزاد 2/4۰۰/۰۰۰ ریال 8- آزاد 2/4۰۰/۰۰۰ ریال 9- صنایع دستی 2/28۰/۰۰۰ ریال
 1۰- ساختمان تعاونی مصرف سابق کارکنان 3/36۰/۰۰۰ ریال

تذکر 1: نوع شغل در غرفه آزاد به وسیله مزایده گران پیشــنهاد می گردد و متعاقب آن پس از بررسی و موافقت کمیسیون معامالت به متقاضی جهت عقد قرارداد اعالم 
خواهد شد.

تذکر 2: کلیه غرفه داران فعلی ایستگاه راه آهن اصفهان در صورت تسویه حساب کامل، مجاز به دریافت اسناد مزایده می باشند.
1- مهلت و محل دريافت اسناد: حداکثر تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 95/۰6/۰7 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی: اصفهان- جاده شیراز- بعد از ترمینال 

صفه- ایستگاه راه آهن- امور قراردادها
2- مهلت و محل تحويل پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 95/۰6/18 به نشانی: دبیرخانه امور اداری

3- زمان بازديد: از تاریخ 95/۰6/۰3 تا تاریخ 95/۰6/۰7 از ساعت 9 الی 11 
4- زمان و محل تشکیل جلسه مزايده ها و قرائت پیشنهادها: ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه مورخ 95/۰6/18 به نشانی: دفتر مدیریت 

5- هزينه اسناد مزايده: مبلغ 3۰۰/۰۰۰ ریال
HTTP://IETS.MPORG.IR 6- دریافت اسناد از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی و کارشناس رسمی دادگستری به عهده برندگان مزایده می باشد.

نوبت دوم

بیورر   Beurer KS52  ديواری

160،000
تومان

163،000
تومان

Beurer KS31   بیورر

141،000
تومان

152،000
تومان

 Beurer KS29   بیورر

141،
000

تومان

 Beurer KS27   بیورر

152،
000

تومان

با اعالم روز سه شنبه مرکز آمار،تورم مرداد به 8/7درصد رسید؛ شاخصی که در بخش خوراکی ها، نسبت به 
ماه قبل دست کم 2/8درصد افزايش را نشان می دهد.حال تورم افزايشی و قدرت خريدکاهشی شده است.

نماینده مردم شاهین شــهر و برخوار در مجلس گفت: قرارداد نفتی را دو خانم که 
سال هاست مقیم انگلستان هستند به همراه فردی که سابقه تنظیم کرسنت را هم 

داشته تنظیم کرده اند.
حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به ابالغ قراردادهای نفتی اظهار کرد: متاسفانه 
در قضیه قراردادهای نفتی کاله بزرگی سر نمایندگان مجلس گذاشتند که این در 
واقع کاله گذاشتن بر سر مردم اســت. وی افزود: قواره این قراردادها دارای اشکال 
زیادی بود و خود معاون اول رییس جمهــور بارها اذعان کرد که ما 15۰ ایراد آن را 
بررسی و رفع کرده ایم.نماینده مردم شاهین شهر و برخوار در مجلس بیان کرد: آیا 
جای تعجب نیســت یک مجموعه مصوبه ای که 1۰ صفحه است 15۰ ایراد از آن 

گرفته شود؛ بنابراین مشخص است که زیرساخت این قرارداد اشکال دارد.
عضو فراکســیون والیت تاکید کرد: این قرارداد را دو نفر خانمی که ســالیان سال 
در انگلستان بودند و در آنجا زندگی کرده اند به همراه یک فردی که سابقه تنظیم 
کرسنت را هم داشته تنظیم کرده اند و مشخص است این قراردادی که زیرساخت 
آن بر مبنای تفکر درســت نباشــد و برخالف منافع ملی و منافع ایرانیان باشد به 

کشور لطمه خواهد زد.
حاجی دلیگانی اضافه کرد: این قراردادها حقوق ملت ایران را از بین برده است. 

نایب رییس شــورای ملی زعفران با بیــان اینکه افغانســتان در زمینه تولید و 
صادرات زعفران تحت حمایت های بین المللی قــرار دارد، گفت: درحال حاضر 
این کشــور زعفران ایران را صادر می کند.غالمرضا میری بــا بیان اینکه قیمت 
زعفران در بازار به ثبات رســیده اســت، اظهارداشت: متاســفانه درحال حاضر 
بازار در شــرایط رکود به ســر می برد و قیمت طالی ســرخ حداقل 4 میلیون و 
9۰۰ هزار تومان و حداکثر 6 میلیون تومان اســت. وی با اشاره به اینکه عده ای 
در گذشــته زعفران را با قیمتی ارزان خریداری و دپــو کرده اند، گفت: درحال 
حاضر این افراد محصول خود را وارد بازار می کنند و بــه هر نرخی که بخواهند 
آن را می فروشــند. به گفته نایب رییس شــورای ملی زعفران همین امر سبب 
شده عرضه این محصول بیشتر شده و نوسانات کنترل شود.میری با بیان اینکه 
قدرت خرید مردم نســبت به گذشــته کاهش زیادی یافته و همین امر یکی از 
دالیل رکود بازار زعفران اســت، اظهارداشــت: زواری که به مشهد می آیند نیز 
ترجیح می دهند سوغاتی هایی جز زعفران خریداری کنند.وی همچنین از رشد 
8 درصدی صادرات طالی سرخ در 4 ماهه امسال خبر داد و گفت: با وجود اینکه 
میزان صادرات ما افزایش پیدا کرده، کاهش تقاضا در داخل باعث شــده شاهد 

رکود بازار باشیم.

حاجی دلیگانی:

پای دو خانم مقیم انگلیس
در میان است

افغانستان زعفران ايران را صادر می کند؛

بازی تعرفه
علیه ايران

خبربازارپارلمان
طی يک ماه و نیم اخیر؛

گوشت گوسفندی
چهار هزارتومان گران شد

رییس اتحادیه گوشت گوســفندی با بیان اینکه در یک ماه و نیم اخیر این 
نوع گوشــت بین3تا4هزار تومان گران شده اســت، گفت: با توجه به اینکه 
 در آســتانه عید قربان هســتیم مســئوالن باید فکری در این زمینه کنند.

علی اصغر ملکی اظهارداشــت:درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم شقه بدون 
دنبه عرضه به مغــازه دار 29 تا 3۰ هزارتومان و عرضه به مشــتری بین 33 
تا 34 هزارتومان اســت.وی اضافه کرد: قیمت این نوع گوشــت نســبت به 
هفته گذشــته تغییری نداشته اســت.رییس اتحادیه گوشت گوسفندی با 
بیان اینکــه با کمبود دام در بازار مواجه هســتیم، ســخنان قائم مقام وزیر 
جهاد در امور بازرگانی را  مبنی بر اینکه عشایر به دلیل شرایط آب و هوایی 
مطلوب پرواربندی خود را حفظ کرده و دام هایشــان را وارد بازار نکرده اند، 
گفت: مسئوالن باید دستور بدهند دام وارد بازار شود.ملکی با اشاره به اینکه 
کمتر از2۰ روز دیگر عید قربان فرامی رسد، افزود: با این شرایط ممکن است 
مجددا با افزایش قیمت گوشت گوســفند در بازار مواجه شویم و مسئوالن 
باید فکری جدی در این زمینه کنند.وی ادامه داد: به هرحال در این شرایط 
یا باید از ذخایر استفاده شود یا دســتور بدهند عشایر و کسانی که دام زنده 

دارند، آن  را وارد بازار کنند.  
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ويژهيادداشت

در شهر

 فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان گفت:
 اکثر مناطق حفاظت شده در اســتان اصفهان با مشکل کمبود 
 آب مواجــه هســتند و از نظر علوفــه نیز فقــط مناطق غربی
  اســتان دارای علوفه اســت و برای دیگر مناطق اســتان باید

  بــه صــورت دســتی علوفــه بــرای حیوانــات برده شــود 
 چــون خشکســالی در جنوب و شــرق اصفهان هــم آب و هم

 علوفه مناطق را از بین برده و تنها منطقه ای که هم از نظر علوفه 
و هم از نظر آب فعال با مشــکلی مواجه نیســت منطقه کرکس 

است.
 مرتضی جمشــیدیان، در خصوص آخرین وضعیت خشکسالی 
در مناطــق چهارگانه حفاظت شــده محیط زیســت اســتان 
 اصفهان، اظهــار کرد: در حــال حاضر پارک ملــی کاله قاضی

 منابع آبی خود را از دســت داده و در این روزها آبشــخورها به 
شکل دســتی و توســط ماموران حفاظت آبرســانی می شوند، 
خوشــبختانه مقدار زیادی علوفه نیز توســط مردم و اداره کل 
 به این پارک آورده شــده تــا آهوهای منطقه با مشــکل مواجه 

نشوند.
خشکسالی منابع آب و علوفه جنوب و شرق را از بین 

برده است
 وی با بیان اینکه پناهــگاه حیات وحش عباس آبــاد نایین نیز 
 با مشــکل آب و علوفه مواجه اســت، افــزود: در ایــن منطقه 
 قــوچ و میش ها بــا مشــکل مواجه  هســتند و خشکســالی

  موجب شــده تا منابع آبی ایــن منطقه از میان بــرود و منابع 
 جدید دســتی ســاخته شــده تا مشــکلی برای این حیوانات 
به وجــود نیاید. در ایــن منطقه نیــز علوفه بــرای تامین مواد 
 غذایی قوچ و میش ها ارسال شده اســت.فرمانده یگان حفاظت 
 محیط زیســت اســتان اصفهان پناهگاه حیات وحش قمیشلو 
 را منطقــه حفاظتــی دیگری که با خشکســالی مواجه شــده
  عنوان کــرد و ادامــه داد: در ایــن منطقه نیز میــزان زیادی

  علوفه توســط مردم برای حیوانــات تهیه شــده و منابع آبی، 
دســتی پر می شــوند، که امیدواریم وضعیت خشکسالی از این 

مناطق رخت ببندد.
کمک 80 تنی علوفه به مناطق حفاظت شده

 وی اظهــار کــرد: آهــو اولیــن حیوانی اســت کــه در برابر 
 خشکســالی مشــکل پیدا می کند و بــرای پیدا کــردن آب و 
 غــذا از منطقه خــارج و به ســمت مــزارع مردم رفتــه و آنجا

 توسط سود جویان تلف می شود، به همین منظور ما هم از مردم 
و هم از اداره کل درخواســت کردیم که هرچه ســریع تر برای 
تامین علوفه و آب اقــدام کنند، تا 9 هــزار رأس آهوی مناطق 
حفاظت شده اصفهان که در معرض خطر هســتند نجات پیدا 

کنند.
  فرمانــده یــگان حفاظــت محیط زیســت اســتان اصفهان 
 با اشــاره به کمــک 80 تنی علوفه توســط مردم خاطرنشــان
  کرد: اندکی مشــکل رفع شــده اســت و مردم هنــوز در امر

 علوفه رسانی در حال کمک هســتند، اما هنوز 9 هزار رأس آهو 
در معرض خطر هستند.

دبیر ستاد اجرایي نمایشگاه، مســتقر در اداره روابط عمومي حفاظت 
محیط زیست استان اصفهان از برگزاري نخســتین نمایشگاه مجازي 

استاني  محیط زیست  کشور در اصفهان خبرداد.
 در این نمایشــگاه که به صورت مجــازي و درفضاي ســایبري برگزار 
 مــي شــود اقــدام هــاي زیســت محیطــي کلیــه دســتگاه ها، 
 نهادها، شــرکت هاي دولتي، غیردولتي وســازمان هاي مــردم نهاد 

زیست محیطي در دولت تدبیرو امید معرفي خواهد شد.
بخش هاي متنوع و متعــددي براي برپایي غرفه هاي این نمایشــگاه 
 مجازي پیش بیني شــده  که بــه معرفي فعالیت هاي  انجــام یافته در

 زمینه هاي: فني مهندســي، علمي  پژوهشي، آموزشي، اطالع رساني، 
اجرایي، حقوقي و ... طي  سه سال گذشته مي پردازد. 

 ایــن نمایشــگاه دائمــي درپایــگاه اطالع رســاني  محیط زیســت 
 اصفهان»پامــا« قرار خواهد گرفــت و به صورت فصلي به روزرســاني
  مي شــود.از نخســتین نمایشــگاه مجازي محیط زیســت در استان
  اصفهــان ۲9دي ســال جــاري همزمــان بــا روز ملي هــواي پاک

 رونمایي مي شود.

رهاسازی يک قالده پلنگ 
در پارک ملی گلستان

فرمانده يگان حفاظت محیط زيست استان اصفهان؛ 

خشکسالی
 جان9هزارآهوراتهديدمی کند

همزمان با هفته دولت دراستان اصفهان؛ 

نخستین نمايشگاه مجازي 
محیط زيست کلید مي خورد

پیشنهاد  سردبیر:
خشکسالیجان9هزارآهوراتهدیدمیکند

قاب روز

دانستنی

استاندار اصفهان گفت: مســائل آب و محیط زیست از مهم ترین 
چالش هاي استان محسوب مي شوند.

وي با بیــان اینکه دسترســي به آب بــه عنــوان دومین چالش 
بین المللي در جهان مطرح اســت، گفت: دهــه ۲00۵ تا ۲0۱۵ 
میالدي توســط ســازمان ملل به عنوان دهه آب و با شــعار آب 
براي زندگي نام گذاري شــده اســت. وي با بیــان اعتبار کمیته 
 بین المللــي آبیاري و زهکشــي افــزود: این کمیتــه به صورت 
غیر دولتي اداره مي شود و ســالي یک بار آخرین یافته هایش را 

ارائه مي دهد.
زرگرپور با بیان اینکه اجالس این کمیته دومــاه آینده در تایلند 
برگزار مي شــود، اظهار کرد: در این دوره ریاست کمیته بر عهده 
دکتر نیریزي از ایران قرار گرفته اســت کــه فرصتي طالیي براي 
ایران محسوب مي شود. وي گفت: شوراي جهاني آب هر سال در 
یکي از کشورهاي جهان برگزار مي شود و مسائل آب در این شورا 

بررسي مي شود.
اســتاندار اصفهان یادآور شــد: از دهه ۷0 )دو دهه قبل( درباره 

بحران آب در ایران هشدارهایي داده شده بود.
وي با بیان اینکه کمبود آب یک موضوع جدید و منحصر به ایران 
نیســت، گفت: راهکارها و برنامه هاي مختلفي براي مقابله با این 

بحران در سطح بین الملل در حال اجراست.
زرگرپور با بیان اینکه سه چهارم کره زمین را آب فرا گرفته است، 
تصریح کرد: 9۷/۵درصد آب هــاي موجود روي زمین را آب هاي 
شور و غیرقابل اســتفاده تشــکیل مي دهد و فقط ۲/۵درصد آز 
آب هاي موجود، شیرین اســت. وي افزود: یک درصد از آب هاي 
شــیرین هم به دلیل قرار گرفتن در اعماق زمیــن و ارتفاعات از 
لحاظ فني و اقتصادي قابلیت استفاده ندارد لذا فقط به ۱/۵ درصد 
از منابع آب دنیا مي توانیم دسترســي داشــته باشیم. وي گفت: 
تبدیل یک مترمکعب آب شــور به شــیرین ،حداقل به یک دالر 

هزینه نیاز دارد.
زرگرپور با بیان اینکه ایران در منطقه خشــک و نیمه خشک دنیا 
قرار دارد، افزود:90 درصد کشــور در اقلیم خشک و نیمه خشک 

قرار دارد و زمان بارش ها در کشور ما، همزمان مناسبي نیست.
وي با بیان اینکه وضعیت خشکســالي در سال هاي اخیر تشدید 
شده اســت، گفت: یک ســوم متوســط میزان بارندگي جهان، 
در ایران وجود دارد. اســتاندار اصفهان با بیان اینکــه ایرانیان از 
 قدیم براي آب ارزش زیــادي قائل بودند، گفــت: ایرانیان مبدع 

طرح هاي مختلف آبي مانند قنات در جهان محسوب مي شوند.
زرگرپور با بیان اینکه اصالح مدیریت آب از مســیر کشاورزي مي 

گذرد، تصریح کرد: اصالح آبیاري کشاورزي بسیاري از مشکالت 
امروز را کاهش مي دهد.

وي بــا بیان اینکــه 9۲ درصد آب کشــور در بخش کشــاورزي 
به مصرف می رســد، گفــت: ۲ درصد آب در بخــش صنعت، ۲ 
درصد در بخش شــرب و ۲ درصد هم در محیط زیســت مصرف 
مي شــود. زرگرپور گفــت:در برنامه پنجم توســعه قــرار بر این 
 بود که ســهم آب مصرفي در کشــاورزي به 80 درصد برســد و 
هدف گذاري هایي در باره الگوي کشت، بهره وري و راندمان آب 
و آب مجازي انجام شده بود. وي با بیان اینکه سالیانه ۵/۵ میلیارد 
دالر به صادرات بخش کشــاورزي)آب مجازي( اختصاص دارد، 
افزود: اقدامات خوبي در بخش کشــاورزي براي مصرف بهینه آب 

شروع شده است.
استاندار اصفهان گفت: مقدار زیادي آب متعارف در کشور وجود 
دارد؛ اما هیچ برنامه مشــخصي براي مصرف آنها در دست نیست. 
وي با بیــان اینکه کنگره ملي آبیاري و زهکشــي ایــران در باره 
9۲ درصد آب هاي موجود در کشــور بحث مي کند، خاطرنشان 
کرد: وضعیت آب در کشــور از نظر نتایج به دست آمده و خشکي 
تعدادي از تاالب ها، کاهــش روان آب ها و کاهــش ورودي آب 

سدها، مطلوب نیست.
زرگرپور گفت: حل مشکل آب به مدیریت علمي و اصولي، جامع و 

به هم پیوسته نیاز دارد .
وي افزود: خشکسالي هاي متوالي، اضافه برداشت هاي قابل توجه 
و مدیریت هاي غیر علمــي، وضعیت آبریز زاینــده رود را از یک 

رودخانه دائمي به رودخانه فصلي تبدیل کرده است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه در ســال هاي اخیر اقدامات خوبي 
براي احیاي مجدد رودخانه زاینده رود انجام شــده است، گفت: 
بحران آب در جهان از پنج دهه گذشــته شروع شــده است و به 

کشور و منطقه ما هم اختصاص ندارد.
دومین »کنگره ملي آبیاري و زهکشــي ایران« در محل دانشگاه 

صنعتي اصفهان آغاز شد.
این کنگره با هدف بررســي مشکل بحران آب کشــور به ویژه در 
بخش کشاورزي و بستر ســازي براي ارائه راهکار هاي اجرایي در 

شش محور عمده برپا شده است.
بررســي ابعاد فنــي و علمي طرح احیــا و تعادل بخشــي منابع 
آب زیرزمیني، بررســي مدیریــت و بهــره وري آب و انرژي در 
کشــاورزي، بررســي ســامانه هاي آبیاري و زهکشــي، بررسي 
 اثرات زیســت محیطي آبیاري بــا آب هاي نامتعــارف، کاربرد 
فناوري هاي نو در مدیریت منابع آب و آبیاري و زهکشي و بررسي 
ابعاد فرهنگي، اجتماعي و زیســت محیطي در آبیاري و زهکشي، 

محورهاي عمده اي است که در این همایش بررسي مي شود.

استاندار اصفهان:

مسائل آب و محيط زيست از مهم ترين چالش هاي استان است

زنجبیل از یک گیاه زرد رنگ، دارای رگه های بنفش با نام 
علمی Zingiber officinale به دست می آید.

 اگرچه معموال از زنجبیل به عنوان ریشه آن گیاه نام برده 
می شــود ولی در اصل، قسمت مورد اســتفاده گیاه ساقه 

متورم شده زیرزمینی آن است که »ریزوم« نام دارد.
زنجبیــل از تیره زنجبیلیان علفی ایســتاده چندســاله، 

با حدود ۷0 گونه بومی آســیای جنوب شــرقی است. با 
ســاقه باریک و نی مانند و برگ های ســرنیزه ای ســـبز 
براق که از زمین  به صورت ســاقه ای و غده ای می رویند؛ 
گل های آنها سبز مایل به زرد با لبه ای ارغوانی و لکه های 
کرم رنـــگ و گل آذین مخروطی و کوچک و ســنبله ای 
 متراکم اســت کــه در تابســتان از زمین ســاقه بیرون 

می زند.
بررســی ها نشــان داده اند که زنجبیــل می تواند باعث 
جلوگیری از تهوع ناشی از عمل جراحی و شیمی درمانی 
شود، مطالعات بالینی در لندن انجام شد نشان داد مصرف 
یک گــرم پودر زنجبیــل در جلوگیــری از حالت تهوع و 
استفراغ بعد از عمل جراحی به اندازه داروهای آرام بخش 

مرسوم موثر است.
 خاصیت گرم کنندگی و فعــال کنندگی زنجبیل آن را به 

عنوان شفابخش خانگی معرفی کرده است.

تاج خروس سرده ای از گیاهان گلدار اســت که دارای ۶0 گونه 
متفاوت می باشــد. گل های این گیاه به رنگ های بنفش، قرمز 
و زرد است. بسیاری از اعضای این سرده ویژگی ها و کاربردهای 
مشابهی با اعضای سرده سلوسیا دارند. گیاه تاج خروس باید در 
معرض نور کامل خورشید قرار بگیرد و خاکش نیز باید ماسه ای، 
زهکش و غنی باشد. اگرچه چندین گونه در این سرده علف هرز 

محسوب می شوند، مردم در سراسر دنیا از گونه های این سرده 
به عنوان سبزی، غالت و گیاه زینتی استفاده می کنند. سرشار 
از مواد معدنی مانند کلسیم، پتاسیم، آهن، مس، منیزیم، فسفر 
و منگنز است. میزان مناســب پروتئین و لیزین موجود در این 
گیاه برای ســالمت موها و ناخن ها مفید است. گیاه تاج خروس 
باعث کاهش کلسترول شــده و به این ترتیب خطر سکته  قلبی 
و بیماری های قلبی عروقی را کاهش می دهد. برخی گونه های 

تاج خروس نیز به عنوان گیاه زینتی شناخته می شوند.
تاج خروس نیز مانند کینوآ و گندم ســیاه به طور طبیعی بدون 

گلوتن است. 
گلوتن نه تنها برای کســانی که از بیماری سلیاک رنج می برند 
مضر اســت بلکه برای هر کســی بدون هیچ حساسیتی نیز بد 
اســت زیرا پروتئینی را به نام زنولین فعال می سازد. همچنین 
حاوی فیتیک اسید است، ترکیبی شیمیایی که بسیاری از مواد 

معدنی مهم نظیر منیزیم را از فراهمی زیستی خارج می کند.

تاج خروسیزنجبیل

حذف حیوانات از ســیرک های کشــور موجب شــد تا ایران در 
فهرست کشورهای دارای ســیرک بدون حیوانات قرار گیرد، این 

موج از سال 93 در کشور آغاز و تا پایان سال 94 به نتیجه رسید.
آزاد بودن حیوانات حق آنهاســت زیرا خداوند این حق را برای آنها 
قائل شده اســت؛ اما باز هم خودخواهی و زیاده خواهی انسان این 

نعمت را از آنها گرفته و به نفع خود ضبط کرده است.
انسان برای سرگرم شدن دســت به هر کاری می زند بدون اینکه 
 به عواقب کار بیندیشــد، اســتفاده از حیوانات در ســیرک ها و

 معرکه ها یکی از این کارهاســت که قدمت آن در ایران به شــکل 
کنونی به حدود ۵0 تا ۶0 سال گذشــته بر می گردد؛ البته پیش 
از آن نمایش حیوانات در خیابان ها معمول شــده بود، از آن زمان 

تا پایان سال 94حیوانات به ســرگرم کردن انسان ها در سیرک ها 
مشغول شدند.از سال ۱393 زمزمه خروج حیوانات از سیرک ها در 
کشور آغاز شد و بعد از فراز و فرودهای فراوان، به نتیجه رسید و از 
پایان سال 94 حضور حیوانات در ســیرک ها ممنوع شد و اکنون 
ایران در فهرست کشورهایی قرار گرفته که در سیرک های خود از 

حیوانات استفاده نمی کند که جای خوشحالی دارد.
موج ممنوع شــدن حیوانات در ســیرک ها در جهان برای اولین 
بار در ســال ۲009 بود که از کشور بولیوی آغاز شــد و اکنون به 
کارگیــری حیوانات در نمایش هــا در بیش از 30 کشــور جهان 
ممنوع شده است. علی تیموری مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت 
شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیســت گفت: از پایان سال 
94 استفاده از حیوانات در ســیرک های کشور ممنوع شده است 
و از این زمان دیگر از اســتان ها نه درخواســتی بــرای این کار به 
سازمان محیط زیست آمده و نه سازمان مجوز استفاده از حیوانات 

 را در ســیرک صادر می کند.وی با بیان اینکه حــذف حیوانات از
ســیرک ها از سال ۱393 در کشــور آغاز شــد گفت: ساماندهی 
حیوانات در سیرک ها از سال 93 آغاز شد و با ۲۶ مجموعه سیرک 
موجود در کشور جلســاتی را برگزار کردیم و آنها متعهد شدند که 
در زمان تعیین شــده ) یک ســال و نیم ( یعنی تا پایان سال 94، 
به مرور گونه های حیوانی را از ســیرک خارج و به باغ وحش های 
 مجاز تحویل دهنــد که در این مدت این کار عملی شــد و آخرین

 مجموعه ای که نهایی گردید ســیرک قهرمانی و خلیل عقاب بود 
که مجموعه بزرگی داشــتند. به گفته وی با توجه به زمان تعیین 
شده باید این کار تا ۶ ماهه اول ســال 9۵ به نتیجه می رسید؛ اما با 
توجه به اهمیت موضوع این کار با شتاب خوبی پیش رفت و زودتر 

از موعد به پایان رسید.
تیموری به دو ســیرک بزرگ قهرمانی و خلیل عقاب اشــاره کرد 
و گفت: به ســیرک خلیل عقاب و قهرمانی چون مجموعه بزرگی 

بودندو حیوانات زیادی داشــتند، فرصت دو ســاله داده شد و آنها 
متوجه شدند که باید هر چه زودتر این کار را انجام دهند و سازمان 

محیط زیست از حرفش کوتاه نمی آید.
وی افزود: بر این اساس ســیرک خلیل عقاب در زمان تعیین شده 
حیوانات خود را به باغ وحش های دارای مجوز تحویل داد و سیرک 
قهرمانی نیز در حال احداث باغ وحش برای مجموعه حیوانات خود 
است. تیموری ادامه داد: سیرک قهرمانی در استان فارس در حال 
ایجاد یک باغ وحش برای نگهداری گونه های جانوری اســت که 
قبال در نمایش های سیرک از آنها استفاده می کرد و در حال اخذ 
مجوز است. مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: سیرک قهرمانی قبال هم مکانی برای 
نگهداری حیوانات خود داشــته؛ اما اکنون در حال توسعه است تا 
با رعایت تمام استانداردهای ســازمان حفاظت محیط زیست، به 

صورت باغ وحش از آن استفاده کند.

پايان خوش حیوانات سیرک ها

دریچه

خبر

سومین جلسه شوراي سیاست گذاري نخستین جشنواره 
ملي موسیقي ســبز با حضور معصومه ابتکار معاون رییس 
جمهور و رییس ســازمان حفاظت محیط زیست تشکیل 

شد.
به گزارش »پاما« از پایگاه اطالع رساني محیط زیست )پام(، 
ابتکار در این جلسه با اشاره به تاثیر هنر در عرصه آموزش و 
آگاهي رساني، ابراز امیدواري کرد که این حرکت فرهنگي، 
اجتماعي و هنري منجر به افزایش انگیزشــي جامعه براي 
توجه بیشــتر به ضرورت حفظ و حراست از محیط زیست 

شکننده و آسیب دیده کشور شود.
 معاون رییس جمهور ضمن تاکیــد بر اهمیت برنامه ریزي 
دقیق و زمانبندي شــده با تعیین جهت گیري ها و اهداف، 
تصریح کرد: با توجه به ظرفیت ادارات کل محیط زیســت 
استان ها، مي توان با برنامه ریزي درست از این ظرفیت نیز 

در راستاي اجراي گسترده تر و بهتر جشنواره کمک گرفت.
 رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت با مرور برخي از 
چالش هاي محیط زیست کشور و نقش و جایگاه موسیقي 
سنتي در کشور، اظهار کرد: ارائه آثار محلي و بومي با رویکرد 
بازگویي چالش ها و جلب نگاه و توجه مردم به این چالش ها 
مي تواند نقشي تاثیرگذار در بسیج عمومي براي رفع چالش 

هاي محیط زیستي کشور داشته باشد.
 وي همکاي با همه ارگان ها و نهادهــاي مرتبط همچون 
وزارت خانه هــاي فرهنگ و ارشــاد اســالمي و ورزش و 
جوانان، شــهرداري تهران و صدا و ســیما را از دیگر ارکان 
مهم براي موفقیت جشنواره برشــمرد و خاطرنشان کرد: 
برنامه ریزي خاصــي نیز براي اســتفاده از تمامي ابزارها و 
امکانات تبلیغاتي ســنتي و مدرن به منظور اطالع رساني 
باید صورت پذیــرد.  محمد درویش مدیر دفتر مشــارکت 
هاي ســازمان حفاظت محیط زیســت و از اعضاي شوراي 
سیاســت گذاري نخستین جشــنواره ملي موسیقي سبز 
نیز با ارائه گزارشــي از نهادها و ســازمان هایــي که براي 
 برگزاري جشنواره اعالم همکاري کرده اند، گفت: بر اساس 
رایزني هــاي صورت گرفتــه، اختتامیه این جشــنواره به 
میزباني اصفهان برگزار خواهد شد.  گفتني است، نخستین 
جشنواره ملي موسیقي سبز، روز دوم اردیبهشت ماه سال 

آینده همزمان با روز جهاني زمین برگزار خواهد شد.  
تجلیل از هنرمندان فعال موسیقي در حوزه محیط زیست و 
برگزاري ۶ شب ویژه موسیقي نواحي در چند استان کشور 

از دیگر برنامه هاي جنبي این جشنواره است.

در اصفهان برگزار می شود؛

آيین  اختتامیه نخستین 
جشنواره ملي موسیقي سبز 

با حضور معصومــه ابتکار معاون رییس جمهور و رییس ســازمان 
حفاظت محیط زیست یک قالده پلنگ ۲ ســاله با نام هیرکان که 
پیش از این توســط محیط بانان نگهداری می شد، در پارک ملی 

گلستان رهاسازی شد.
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان در 
حاشیه این مراســم گفت: این پلنگ ماده در قلب پارک در منطقه 
یکه برماق کــه از مناطق امن و آرام پارک ملی گلســتان اســت، 

رهاسازی شد.
ســیدمجتبی حســینی افزود: همچنین یک پلنگ دیگر از جنس 
نر به نام ورکان همچنان در اختیار محیط بانان اســت؛ چراکه در 

خصوص رهاسازی آن بین کارشناسان اختالف نظر وجود دارد.
وی بیان داشــت: از آنجا که پلنگ نر قلمروطلب است، در صورتی 
که در قلمرو پلنگ دیگری رها شــود با خطر حمله و مرگ از طرف 
همجنس خود مواجــه اســت؛بنابراین این موضوع بایــد با تامل 
بیشتری بررســی و اقدام شود. وی اظهار داشــت: مرداد ماه سال 
93 افراد ناشــناس ،دو توله پلنگ ایرانــی را در مقابل اداره محیط 
زیست شهرســتان کردکوی در غرب استان گلســتان رها کردند 
 که ایــن توله ها هیــرکان و ورکان نــام گرفته و تاکنون توســط 
محیــط بانان نگهــداری می شــدند. وی با اشــاره بــه برگزاری 
گردهمایی مدیران کل محیط زیست سراســر کشور در گرگان با 
حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان گفت: بعد از برگزاری 
این اجالس، کارشناســان ذی ربط درباره رهاســازی پلنگ نر یا 

همان ورکان تصمیم گیری خواهند کرد.

وضعیت آب در 
کشور از نظر 

نتايج به دست 
آمده و خشکي 

 تعدادي از 
تاالب ها، کاهش 

روان آب ها و 
کاهش ورودي آب 

سدها، مطلوب 
نیست

به گزارش پايگاه اطالع رساني محیط زيست اصفهان»پاما«  رسول زرگرپور در دومین کنگره ملي آبیاري و زهکشي 
ايران در دانشگاه صنعتي اصفهان افزود: موضوع آب به يک مطالبه عمومي در استان تبديل شده است.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 1942    | August 25  ,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER E-MAILPedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره  1942 |پنجشنبه  04 شهریور 1395 | 22  ذی القعده 1437

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaperpedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM No. 1942    | August  25  ,2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

ابالغ رای
6/24 کالسه پرونده: 950034 شماره دادنامه:823-95/5/19 مرجع رسیدگی: 
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمودرضا امین دین به نشانی 
اصفهان خ بزرگمهر خ افســر پالک 10 با وکالت محمد امین بصیری به نشانی 
اصفهان خ شیخ صدوق شمالی پالک 384 واحد 6، خوانده: عادل نادری به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 145/000/000 ریال بابت یک فقره چک به 
انضمام هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای 
محمودرضا امین دین با وکالت محمد امین بصیری به طرفیت آقای عادل نادری 
به خواسته مطالبه مبلغ 145/000/000 ریال وجه چک به شماره 09074418-

94/12/24 به عهده بانک پست بانک به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  
به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان 
علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ یکصد و چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2/855/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشــر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )94/12/24(  
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:15829 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان  )334 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

6/23 کالسه پرونده: 2187/94 شماره دادنامه: 355-95/2/25 مرجع رسیدگی: 
شعبه 9 شورای حل اختالف اصفهان، واخواه: شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر 
به نمایندگی بهروز صابری به نشانی مجهول المکان، واخواندگان: 1- محمود 
محمد خانی 2- وفا محمدخانی با وکالت حمید رضا استادی به نشانی اصفهان 
چهارباغ باال روبه روی مجتمع کوثر ساختمان باران طبقه 5 واحد 35، خواسته: 
واخواهی، گردشــکار: با عنایت بــه محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی 
اعضای محترم شورا، ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 
واخواهی شرکت حمل و نقل بزرگ سپهر به نمایندگی بهروز صابری نسبت به 
رای غیابی شماره 1764 صادره از این شورا که به موجب آن حکم به محکومیت 
واخواه به حضور در دفترخانه اسناد رســمی و انتقال سند رسمی خودروی 
اســکانیا در حق خواندگان آقای محمود  محمدخانی و وفا محمد خانی صادر 
و اعالم گردیده اســت با توجه به مجموع محتویات پرونــده و مالحظه الیحه 
واخواهی و اظهارات وی به شرح صورتجلســه مورخ 95/2/22 و با توجه به 
نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه 95/2/22 نظریه اینکه 
رای واخواسته منطبق با محتویات پرونده و با رعایت مقررات قانونی صحیحًا 
صادر شده و از ناحیه واخواه دلیلی که موجبات نقض آن را ایجاب نماید ارائه 
نگردیده است لذا رای واخواسته عینًا تائید می گردد. رای صادره حضوری و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ آن قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 
می باشد.  م الف:15824 شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان ) 253 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

6/22 کالسه پرونده 275/95 شــماره دادنامه: 485-95/5/1 مرجع رسیدگی: 
شعبه 31 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سعید تیموری عسکرانی به 
نشانی اصفهان خ مشــیرالدوله جنب پیمانکاری تفنگ ساز فروشگاه مرکزی 
اصفهان به وکالت فرناز ابراهیم زاده نظری، خوانده: گودرز دارابی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست سعید تیموری عسکرانی 
به وکالت فرناز ابراهیم زاده نظری به طرفیت گودرز دارابی به خواسته مطالبه 
مبلغ 23/000/000 وجه یک فقره چک به شماره 833720-94/12/20 عهده بانک 
صادرات شعبه خ ولیعصر به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 
با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک 

محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 95/5/6 و 
دفاعیات غیر موثر خوانده در جلسه رســیدگی شورا و نظر به اینکه اصل سند 
تجاری در ید دارنده چک حکایت از مدیونیت صادرکننده و ظهور در اشــتغال 
ذمه وی دارد و نظر به اینکه از خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید 
ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه 
مورخه 95/5/6 و با احراز اشــتغال ذمه خونده و استصحاب دین و مستنداً به 
ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310، 311، 313 از قانون تجارت و 
تبصره الحاقی مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور 
چک و مواد 198، 519 و 522 از قانون آئین دادرســی مدنی حکم به محکومیت 
خوانده و به پرداخت مبلغ 23/000/000 بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای حکم بر اســاس شاخص 
اعالمی از ناحیه بانــک مرکزی و پرداخت 965/000 در حــق خواهان و هزینه 
دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از آن قابل واخواهی در این شعبه و پس 
از مهلت بیســت روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی و حقوقی 
اصفهان می باشد. م الف:15820 شــعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان ) 369 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/27 شــماره صــادره: 1395/43/264313 نظــر به اینکه علیرضــا فرامرز 
اصفهانیان به شماره وکالت 39552 مورخ 91/11/15 وکیل آقای حسین فرامرز 
اصفهانیان احدی از وراث مرحوم قربانعلی فرامرز اصفهانیان با تســلیم یک 
برگ استشهاد شهود شــماره 25011505-95/5/31 دفترخانه 184 اصفهان، 
مدعی مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 6/560  
واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبــت 23679 صفحه 269 دفتر جلد 
224 امالک صادر و تسلیم گردیده و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر 
جابه جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا 
دفترچه سند مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه سند 
مالکیت مفقودی جهت انجام هر گونه معامله به آن دفترخانه ارائه گردید از انجام 
معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید. انجام 
هر نوع معامله با ســند مالکیت المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشد. 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 16500 اداره ثبت اسناد و 

امالک غرب استان اصفهان )271 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/21 در خصوص پرونده کالسه 95-924 خواهان شرکت عالی همتان سبز- 
مهدی عباسی با وکالت سارا تاج الدین و حســین محمدیان دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک به طرفیت ســعید دهقانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
روز سه شنبه مورخ 95/7/27  ساعت 8/30  صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب 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 خ شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال 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:15830 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )127 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/19 در خصوص پرونده کالســه 950386 خواهان داود جعفری ملک آبادی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه سفته به طرفیت مهدی مســتاجران تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز ســه شنبه مورخ 95/7/27  ســاعت 10  تعیین 
گردیده اســت 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 شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خ شیخ صدوق شمالی 
چهار راه وکال 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:15827 شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )116 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/20 در خصوص پرونده کالسه 932/95 خواهان ســید امیر حسین مدرس 
صادقی دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت علی خادمی تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/7/27  ساعت 12 ظهر  تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده 
قبل از وقت رســیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خ شــیخ صدوق 
 شــمالی چهار راه وکال شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رســیدگی 
 ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:15828 شــعبه 12 
حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )118 کلمه، 

1 کادر(
ابالغ

6/18  خواهــان خانم فاطمه هزاره فرزند غالم ســخی با وکالت حســین آژده 
دادخواســتی به طرفیت آقای عبدالعزیز خاوری فرزند محمد کاظم به خواسته 
طالق تقدیم دادگاه های خانواده شهرســتان اصفهان نموده که به شــعبه اول 
خانواده اصفهان واقع در خیابان میر مجتمع شهید قدوسی طبقه چهارم ارجاع 
و به کالســه 950751 ثبت و دارای وقت رســیدگی 1395/7/27 ساعت 8/30 
صبح می باشد لذا به جهت 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 کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف:15853 شعبه 1 دادگاه خانواده اصفهان )137 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9510100351106054 شــماره پرونــده:  ابالغیــه:  6 شــماره  /17
9509980351100226 شماره بایگانی شعبه: 950244  خواهان بانک انصار 
) سرپرستی استان اصفهان( به مدیر عاملی آیت ا... ابراهیمی، دارنده حق امضا 
اصفهان ) آقای کربی( دادخواســتی به طرفیت  خوانــده ابراهیم مهرابی و لیال 
هیبت زاده به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی 
و مطالبه وجه چک تقدیــم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان- خ چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 356  ارجاع و به کالسه 9509980351100226 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/07/28 و ساعت 12 تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست 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 کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  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:15862 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)194 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/16 در خصوص پرونده کالسه 950473 خواهان حمید حیدری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 16/500/000 ریال به انضمام مطلق خســارات دادرسی 
و تاخیر تادیه – قرار تامین خواســته و در جلســه اول رســیدگی نســبت به 
دادخواست افزایش خواسته نموده  به طرفیت حسین مهدی زاده تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 95/8/1  ساعت 9 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 رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان  ابتدای خ شیخ صدوق شمالی چهار راه نیکبخت 
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 شــود. م الف:15818 شــعبه 33 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )138 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9510100354202953 شــماره پرونــده:  ابالغیــه:  6 شــماره  /15
9509980365700005 شماره بایگانی شــعبه: 950611  شاکی امید و عباس 
ماهرانی دادخواســتی به طرفیت متهم محمد کریمی به خواسته ضرب و جرح 
عمدی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 116 جزایی سابق( واقع در اصفهان 
خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 

اتاق شماره 344  ارجاع و به کالسه 9509980365700005 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن  1395/08/01 و ســاعت 10/30 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 شود تا خوانده/ متهم  
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:15874 شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر  

اصفهان)116 جزایی سابق( )177 کلمه، 2 کادر(
احضار

6/4  چون آقای ســید عباس نصرآزادانی فرزند سید جالل شکایتی علیه آقای 
ابراهیم پریوز  مبنی بــر مزاحمت تلفنی مطرح نموده که پرونده آن به کالســه  
940152 ک 117 این دادگاه ثبت، وقت رســیدگی برای 95/8/5 ساعت 11/30 
صبح تعیین شــده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشــد لذا حسب ماده 
73 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب یــک نوبت در یکــی 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 حضور احضاریه 
ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:15876 شعبه 

117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)111 کلمه، 1 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

5/246 شــماره آگهــی: 139503902004000124 شــماره پرونــده: 
139404002004000099 آگهی مزایده پرونده شــماره بایگانی: 9400238 
ششــدانگ زمین پالک 13 )ســیزده( فرعی از 14920 ) چهارده هزار و نهصد 
و بیست( مجزی شــده از 8 )هشــت( فرعی 14920 ) چهارده هزار و نهصد و 
بیست( واقع در بخش 5 ثبت اصفهان با حق الشــرب از مادی فدن طبق معمول 
محل به آدرس: اصفهان خیابان زینبیه جنوبی خیابان اوحدی بن بســت پرگل 
پالک 76 که اسناد مالکیت آن در دو جلد در صفحات 255 و 258 دفتر 74 امالک 
به نام خانم زهره عباسی نیسیانی فرزند مسیب ثبت و صادر شده است و طبق 
نامه اداره ثبت منطقه شــمال اصفهان حدود اربعه بدین شرح می باشد: شمااًل: 
به خط مســتقیم مفروض به قطعه زمین شــماره 14920/7 به طول 9/30 متر 
 شرقًا: به مرز اشــتراکی با زمین 14919 به طول 22 متر جنوبًا: به خط مستقیم 
مفــروض بــه قطعــه زمیــن 14920/12 بــه طــول 9/30 متــر غربــًا: اول 
بــه خــط مســتقیم مفــروض بــه قطعــه زمیــن 14920/11 به طــول 1/5 
متــر و دوم به خط مســتقیم مفــروض به قطعــه زمیــن 14920/14 به طول 
18 متر ســوم بــه کوچــه بــه طــول دو متــر کــه طبق نظــر کارشــناس 
 رســمی پــالک فــوق یــک منــزل مســکونی اســت در انتهــای بن بســت

 ) که ماشین رو نمی باشد( و در حال حاضر با توجه به عرض کم، درب ورودی 
منزل نیز ماشین رو نیست، قدمت بیش از 30 سال، مساحت اعیانی جمعًا 140 
متر مربع می باشــد به نحوی که در ســمت جنوب عرصــه، دارای یک اعیانی 
شامل یک ســالن، یک حمام و یک آشپزخانه است و در ســمت شمال عرصه، 
 چند اتاق تو در تو و مستقل قدیمی و یک راهرو است که حیاط مرکزی و اعیانی

 جنوبی را به گذر مرتبط می نماید. بین این دو اعیانی و در وسط عرصه حیاط 
با کف موزائیک قرار گرفته است دارای انشعابات آب، برق، گاز و فاقد بیمه می 
باشد. طبق سند رهنی شماره 6593-91/6/5 تنظیمی دفترخانه 261 اصفهان، 
در رهن تعاونی اعتبار صالحین اصفهان واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز 
یکشنبه مورخ 95/6/28 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان 
هشت بهشت شرقی- چهار راه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده 
از مبلغ پایه مبلغ 2/450/000/000 ) دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال( 
 شروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته 
می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه 
 های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی در

 یک نوبــت در روزنامه زاینــده رود چاپ اصفهــان مــورخ 95/06/04 درج 
 و منتشــر می گردد و در صــورت تعطیلــی روز مزایده بــه روز بعد موکول
  می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلســه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک

 تضمین شــده بانک ملی به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر 
الزامی اســت ضمنًا برنده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری 
 همان روز طی فیش مخصوص در حســاب اداره ثبت اســناد و امالک سپرده

 نماید.  م الف:14007 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)559 کلمه، 6 کادر(

قائم مقام دبیر کل ســتاد مبارزه با مواد مخــدر گفت: در چند 
ماه اخیــر ابالغ کردیــم که تحت هیچ شــرایطی آمــار اعتیاد 
دانش آموزان در رسانه ها اعالم نشــود، بلکه به صورت محرمانه 

و مکتوب به وزارت آموزش و پرورش اعالم شود.
علی مویدی قائم مقام دبیر کل ســتاد مبارزه بــا مواد مخدر در 
پاسخ به این پرسش که »در گذشته آمارهایی در خصوص اعتیاد 
دانش آموزان ارائه می شد که با اعتراض آموزش و پرورش مواجه 
بود، آیا آمار دقیقی از اعتیــاد دانش آموزان وجود دارد؟«، اظهار 
داشت: اعالم آمار بر مبنای بررســی ها و تحقیقات علمی اظهار 
می شود، اما اینکه آمار دانش آموزان نباید اعالم شود را هم قبول 

دارم.
وی افزود: در دو یا ســه مــاه اخیر ابالغ کردیم کــه تحت هیچ 
شــرایطی آمار اعتیاد دانش آموزان در رسانه ها اعالم نشود بلکه 
به صورت محرمانه و مکتوب بــه وزارت آموزش و پرورش اعالم 

گردد تا راهکارهای الزم توسط آموزش و پرورش به عمل بیاید.
مویدی در پاســخ به این پرســش که »آیا بــرای عدم مصرف 
موادی همچون ریتالیــن که در زمان امتحانــات دانش آموزان 
مصرف آن باال می رود، کاری انجام شــده است؟«، خاطرنشان 
کرد: دســتگاه های مقابله کننده را در محیط هایی که مربوط به 
آموزش و پرورش و دانشــگاه بود موظف به پاکسازی کردیم تا 

دسترسی دانش آموز و دانشجو را به این موارد کم کنند.
قائم مقام دبیر کل ســتاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: اگر 
مواردی هم وجود داشــته باشــد و به پلیس اعالم کنند، ابالغ 

می کنیم تا نسبت به پاکسازی آن محل اقداماتی انجام دهند.

 رییس ســازمان زندان ها با بیان اینکه طرح مالقات مجازی با 
زندانیان دلیل امنیتی داشت از بررسی مجدد این طرح خبر داد.

 اصغر جهانگیر در خصــوص طرح مالقات مجــازی با زندانیان 
گفت: در گذشته این طرح را ســازمان زندان ها، مطرح کرده و 

حتی به صورت پایلوت در دو استان اجرا کردیم.
 وی در خصوص علت لغــو اجرای این طــرح توضیح داد: طرح 
مذکــور طرح بســیار خوبی اســت؛ امــا به لحاظ مشــکالت 
 امنیتی که بــه همراه داشــت، مجبور به لغو اجــرای این طرح 

شدیم.
رییس سازمان زندان ها از بررســی مجدد طرح مالقات مجازی 
با زندانیان خبر داد و افزود: پیشــنهاد بررســی مجدد این طرح 
 را داده ایــم و از مرکــز آمار و فنــاوری اطالعات قــوه قضاییه 
خواســته ایم که اشــکاالت موجود در این طرح را کارشناسی 
کنند.جهانگیر با بیان اینکه پس از رفع مشکالت، این طرح اجرا 
می شود، اظهار داشت: به لحاظ امنیتی باید مشکالت این طرح 

حل  شودتا قابلیت اجرا داشته باشد. 
رییس ســازمان زندان ها تصریح کرد: هنوز مرکز آمار و فناوری 
اطالعات قوه قضاییه در این خصوص کار کارشناســی را انجام 
نداده اســت و امیدواریم ایرادات این طرح هرچه سریع تر رفع و 

آماده اجرا  شود.

 آمار اعتیاد دانش آموزان 
رسانه ای نمی شود

دلیل لغو مالقات مجازی با زندانیان

رییــس پلیس آگاهــی اســتان اصفهان با اشــاره 
به دریافــت خبری مبنی بــر دپو پوشــاک در یک 
انبار گفت: در بازرســی از ایــن انبار، مقــدار 2 تن 
 پوشــاک خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال 

کشف شد.
ستار خســروی با اشــاره به دریافت خبری مبنی بر  
توزیع پوشاک خارجی اظهار کرد: موضوع به صورت 
ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت 
که پس از انجام تحقیقات و کسب اطمینان از صحت 
موضوع با هماهنگی مقــام قضایی به محل موردنظر 

اعزام شدند.
رییــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان بابیان 
اینکه پوشــاک قاچاق به تدریج صنعت نســاجی و 
تولیدکنندگان و صنایع کوچک را با ورشکســتگی 
مواجه می سازد در توصیه ای به مردم گفت: هرگونه 
اخبــار و اطالعــات در خصوص کاالی قاچــاق را از 

طریق شماره تلفن 110 به پلیس اطالع دهید.

بــه گــزارش فــارس، نبی ا...ســوادکوهی فرمانده 
انتظامی شهرســتان ناییــن اظهار کــرد: مأموران 
انتظامی شهرستان نایین حین گشت زنی در سطح 
شهرستان به سه دســتگاه کامیون که از شرق کشور 
به مقصد تهران در حرکت بودند مشــکوک شدند و 
آنها را متوقــف کردند.وی ادامــه داد: این خودروها 
حامل 27 نفر شتر و 17 رأس گاو فاقد هرگونه پروانه 
بهداشــتی و مدارک معتبر باری بودند که هر ســه 

خودرو توقیف شدند.
ســوادکوهی ارزش دام های مکشــوفه را دو میلیارد 
و 500 میلیون ریال دانســت و عنوان کــرد: در این 
خصوص ســه راننده دســتگیر که پس از تشــکیل 
پرونده جهت ســیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 

معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان نایین عنوان کرد: نیروی 
انتظامی با قاچاقچیان و افرادی که برای سودجویی 
بیشتر اقدام به قاچاق می کنند برخورد قاطع و قانونی 

انجام می دهد و اجازه جوالن به آنها نخواهد داد.

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان خبر داد:

توقیف 2 تن پوشاک خارجی
 از انباری در اصفهان

 کشف 2 میلیارد
 و 500 میلیون ریال احشام قاچاق

ناجا

اخبار

پیشنهاد سردبیر: 
توقیف 2 تن پوشاک خارجی از انباری در اصفهان

بسیار پیش آمده که در خیابان ، معابر و اماکن عمومی و حتی 
محالت با افرادی اعــم از مرد و زن ، پیر و جــوان ، کودک و یا 
افرادی با مشکالت جسمی مواجه شوید که از شما درخواست 
کمک پولــی بکنند .ایــن درخواســت ممکن اســت واقعی 
و از ســر نیاز و یا در بیشتر مواقع روشــی برای کسب درآمد با 
برانگیختن احساسات مذهبی واخالقی باشد.این روش کسب 
درآمد مرزهای اجتماعی را شکســته تا جایی کــه جوانان در 
رده ســنی 20 تا ۳0 ســال نیز بدون هیچ خجالتی به اشکال 
مختلف، اقدام به ایــن کار می کنند.از آســیب های جدی که 
این پدیده ناخوشایند به شــهرها و جامعه ما وارد ساخته این 
اســت که افراد به تکدی گری به چشــم یک شــغل پردرآمد 
نگاه می کنند. یکی از دالیــل افزایش این پدیــده در جامعه 
گذشــته از فقر و بیکاری، همین موضوع اســت .از دید جامعه 
 شناســی تکدی گری به دوگونه  پنهان و آشکار تقسیم بندی 
می شــود؛ که درایــن میان دعانویســي، کف بینــی و رمالی  
نمونه هایي از تکدي پنهان است.اما مســئله اصلی که به یکی 
از آسیب های اجتماعی تبدیل شــده و بیشترین مشکالت را 
به وجود آورده در تکدي آشکار اســت. افرادي که در این گروه 

قرار مي گیرند سعي مي کنند به شیوه هاي گوناگون ترحم افراد 
را برانگیخته و از آنها درخواست کمک کنند، در این روش ما با 
گدایان حرفه اي مواجه هستیم که به صورت یک شغل و حرفه 

به این موضوع نگاه مي کنند.
ازدیدگاه اســالم ، تکدی گری )گدایی کردن( و درخواســت 
کمک مالی از مردم اگــر از روی نیاز و حاجت ضروری باشــد 
اشــکال ندارد، اما درعین  حال اصرار بر درخواســت و تقاضای 
کمک، اگر همراه با ســماجت و پافشــاری باشــد مورد تایید 
نیســت.از نظرآســیب شناســان اجتماعی تکدی گری چهار 
ویژگي اصلــي دارد: )1( معاف بودن از مســئولیت اجتماعي 
)2( عدم سرزنش توسط دیگران به دلیل نیازمندي )۳( انتظار 
برآوردن نیازهایشــان توســط دیگران )4( عدم مشارکت در 

تولید اجتماعي و بهره گیري از دسترنج دیگران.
با وجود اقدامــات خوب و موثــر و احداث مرکــز فضیلت که 
مسئولیت نگهداري و ســاماندهي متکدیان را در شهر بر عهده 
دارد، اکنون شاهد افزایش پدیده تکدي گري در شهر اصفهان 
هســتیم. به اعتقاد بسیاری از کارشناســان »تکدی گری« را 

می توان بستر آسیب های اجتماعی دانست.

 یکی از مشکالت اصلی برخورد با پدیده تکدی گری دراصفهان 
متکدیان خارجي هســتند . بــا وجود جمــع آوری این افراد 
متاســفانه پس از چندی به ســطح شــهر باز می گردند . این 
متکدیان در مناطق حاشیه شــرقی شهر اصفهان در خانه های 
مخروبه و غیراســتاندارد و حتی آغل حیوانات ســکونت داده  
شده اند و به  صورت ســازماندهی شــده به تکدی گری اقدام 
می کنند.متکدیان خارجــی نه تنها باعث تشــدید بحران ها و 
آسیب های اجتماعی می شــوند بلکه گاهی برخی بیماری ها 
را در کشور شــایع می کنند. این افراد درحاشیه شهر اصفهان 
 منزل کرایه کرده و به صورت قومی، ایلی و فامیلی در یک  خانه 
 70 متری ســاکن می شــوند و باندهای تکدی گــری، توزیع 
مواد مخدر و حتی خالف های گســترده تر را تشکیل می دهند. 
مدیر پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شــهرداری اصفهان 
ازافزایــش 15 درصدی جمــع آوری متکدیان در کالنشــهر 
اصفهان خبر داد و گفت : 40 درصد از متکدیان ایرانی نیستند 
که در این میــان، 4۳0 متکدی بومــی و 1091 متکدی غیر 
بومی بوده و از این متکدیان 909 نفــر مرد و 612 نفر زن بوده 

اند که در اصفهان جمع آوری شدند.
وی با بیان اینکه بیشــتر متکدیان غیر ایرانی اتباع پاکستان، 
افغانستان ، سوریه و بنگالدش هستند گفت : متکدیان بیگانه 
به خصوص پاکســتانی در گروه های 50 تا 100 نفری در وضع 
بسیار نامطلوب زندگی می کنند و ناقل بیماری های واگیردار 
هستند. این افراد با سوء استفاده از احساسات دینی و عواطف 
مذهبی شــهروندان، روزانه 100 تا 150 هــزار تومان درآمد 
دارند. یکي از مشکالت در حوزه برخورد با پدیده تکدي گري، 
نداشتن اهتمام جدي همه دستگاه ها براي مقابله با این پدیده 
 است. پیش از این ، ســعید صادقی مدیرکل بهزیستی استان 
دراین باره گفته است :در شورای ســاماندهی متکدیان استان 
 اصفهان، 12 دستگاه مســئول هســتند که در این میان تنها 

4 دستگاه تا حدودی به تعهدات خود جامه عمل می پوشانند.
به منظور ریشه کن کردن پدیده گدایی، نیاز است 

این اقدامات صورت پذیرد
 ادغام و همکاری هماهنگ همه سازمان ها و خیریه ها در یک 
تشکیالت منســجم جهت جمع آوری امکانات برای مقابله با 
پدیده تکدی، قانونی کردن مقابلــه و مبارزه با تکدی و معرفی 
قضایی و حقوقی رفتار تکدی گری به عنــوان عملی که نقض 
قانون می شــود.برخورد قاطع با متکدیان حرفه ای و شیادانی 

که به یک نوع زندگی انگلی خو گرفته اند.
جلوگیری از مهاجرت های بی رویه، ایجاد کارگاه های آموزش 
فنی - حرفه ای، توجــه خانواده ها و کنترل اطفــال و نیز آگاه 
کردن »کمک دهنــدگان « یکــی از ابزارهای مهــم مبارزه 
با تکدی اســت. یکي دیگــر از اقدامات، ضرورت فعال شــدن 
سازمان زیباسازي شهرداري و کمیته فرهنگ شهروندي براي 
فرهنگ ســازی موثر در این زمینه اســت.واضح است که دیگر 
تنها جمع آوري این گروه براي حل این معضل پاسخگو نیست 
و باید به  صورت جامع براي حل این مشــکل اندیشید؛ چراکه 
جمع آوري نه تنها سبب کاهش این پدیده نشده بلکه در برخي 

از اوقات منجر به افزایش و نیز جري شد آنان نیز شده است.

از آسیب های 
جدی که این 

پدیده ناخوشایند 
به شهرها و جامعه 

ما وارد ساخته 
این است که افراد 
به تکدی گری به 
چشم یک شغل 

 پردرآمد نگاه 
می کنند

E-MAIL

میلیونـر زاغه نشیـن!
حکایت تکدی گری در اصفهان با درآمدهای چند میلیونی؛

تکدی گری یکی از مشکالت اجتماعی است که خاص کشــورهای در حال توسعه نبوده و در بعضی از کشورهای 
توسعه  یافته نیز رواج دارد. فقر، اختالفات خانوادگی، اعتیاد و اغفال کودکان از جمله دالیل بروز این پدیده است.
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر:

آیا می توان خط جدیدی ابداع کرد؟

 مصطفی کیایی کارگــردان و تهیه کننده ســینما  در خصوص 
 قــرار گرفتن در لیســت تهیه کننده هــای ممنوع الــکار گفت: 
من هم از رســانه ها شــنیدم، اما برای من جای سوال است چون 
من هیچ سفارش تیزری به شبکه های ماهواره ای ندادم و فروش 
 فیلمم آنقدر باالســت که هیچ نیازی به تبلیغات این شــبکه ها 

نیست. 
 وی در ادامه عنوان کرد: ایــن کار منع قانونی دارد و من به همین 

دلیل هیچ وقت سفارش تیزر ندادم. 
آنها بدون اجازه یک هفته رایگان با پخــش یک تیزر بی کیفیت 

فیلم مرا در شبکه های ماهواره ای تبلیغ کردند. 

 من حتی به رســانه  ملی هم نامه دادم و رســما اعــام کردم که 
نه پولی بابت پخش تیزر دادم و نه سفارش. 

 کیایی تصریح کرد: اگر مدرکی وجود دارد که من ســفارش تیزر 
 بــه شــبکه های ماهــواره ای دادم حاضــرم بــه مــدت دائم 

ممنوع الکار شوم. 
اما چیــزی که اتفــاق افتاد این اســت کــه من خــودم به این 
 موضوع اعتراض کردم و راضی نبودم که تیــزر » بارکد « پخش 

شود. 
 وقتی فروش فیلم » بارکد « روی 7 میلیــارد بود، این اتفاق افتاد 

و این تیزر برعکس، اثر منفی روی تبلیغ فیلم من می گذاشت. 

 بعد از انتشــار شــایعه های مختلف از برنامه » دورهمی «،
 این بــار درآمد۳۰ میلیونــی مهران مدیری تکذیب شــد.

» دورهمی « پس از » خندوانه « دیگر برنامه تلویزیونی است 
 که توانســته به خوبی جای خود را بین مردم باز کند و حاال 
روز بــه روز تنور حواشــی درآمدهای میلیونــی بازیگران، 
کارگردان و مجری ایــن برنامه داغ تر می شــود. بر همین 
اســاس، در گفت و گویی با هاشــم رضایت تهیــه کننده 
برنامه تلویزیونی » دورهمی « در خصوص انتشــار شــایعه 
درآمد میلیونی مهران مدیری برای اجــرا و کارگردانی این 
 برنامه گفت: مبلــغ۳۰ میلیونی که ایــن روز ها نقل به نقل 

چرخیده است، کذب محض است و هیچ کدام از افراد گروه 
بازیگری ما چنین مبلغی را دریافت نمی کنند.

وی در ادامــه درخصوص درآمد مهران مدیــری و دریافتی 
آن بیان کرد: هیچ وقت مهران مدیــری۳۰ میلیون تومان 

دریافت نمی کند و دستمزد او کمتر از این حرف ها است.
گفتنی اســت؛ پیش از این شــایعاتی در خصوص دریافت 
هزینه حضــور میهمانان در این برنامه مطرح شــده بود که 
چندی پیش با توجه به صحبت های عوامل برنامه تلویزیونی 
» دورهمــی « تکذیب شــد و مدیری به عنــوان مجری و 
کارگردان، بارها این موضوع را روی آنتن تکذیب کرده است.

درآمد مهران مديری برای اجرای » دورهمی « چقدر است؟اگر مدرکی وجود دارد؛ حاضرم ممنوع الکار شوم

کافه سوال 

يادداشت

اخبار

» علی اصغر شــعرباف «، مرمت کار تزئینات بناهای تاریخی و استادکار 
معمار پیشکسوت در سن ۸۵ سالگی درگذشت.

» علی اصغر شــعرباف «، مرمت کار تزئینات بناهای تاریخی و استادکار 
 معمار پیشکسوت، ســه شنبه شــب دوم شــهریور ماه در بیمارستان 

سوم شعبان و براثر مشکات ریوی درگذشت.
علی اصغر شعرباف، استاد برجسته هنرهای وابسته به معماری، در سال 
۱۳۱۰ خورشیدی در تهران متولد شد. او از سن۱۰ سالگی به امر پدرش 
استاد حاج محمد شــعرباف به کار تزئینات معماری که حرفه خانوادگی 
آنها بود، پرداخت. »  اصغر شــعرباف « در زمان جوانی از تجربه استادان 
ماهر و زبردســتی چون استاد حسین لرزاده، اســتاد حاج محمد معمار 
کاشــانی و نیز پدر خویش، کاشی تراش ها و کاشــی کار ازجمله ابراهیم 
کاظم پور تجربه های بســیار کسب کرد و توانست در ســنین جوانی به 
تنهایی انجام کارهــای تزئینات معمــاری به ویژه ترســیمات گره ها و 
کاربندی ها را بر عهده گیرد. از جملــه فعالیت های معماری وی می توان 
کارهای وی در مسجد جامع ساوه، مسجد اعظم قم، مسجد سپهساالر، 
مدرسه عالی شهید مطهری، امامزاده زید تهران، مسجد حضرت ابراهیم، 
نمایشگاه بین المللی تهران، بقعه شیخ صفی در اردبیل، مسجد دانشگاه 
صنعتی شــریف، بازار مبل ارزی یافت آباد، بنای شــهدای هفت  تیر در 
بهشت زهرای تهران و زیرزمین تاالر الماس کاخ گلستان را نام برد. او در 
کار مرمت بنا و به خصوص مرمت تزئینات بناهای کهن نیز تبحر داشت 
که از آن جمله می توان به مرمت عمارت بادگیر و تاالر الماس و بخش های 
تزئیناتی به ویژه حوض خانه از مجموعه کاخ های سعدآباد در سال۱۳۴۰ 

و نیز مرمت و بازسازی سردر بنای تاریخی عالی قاپوی قزوین نام برد.

 بیتــا منصــوری تهیه کننده ســینما از ســاخت فیلمی کــودک با نام 
» کاتی، کوتی و ستاره « خبر داد. این تهیه کننده سینما درباره تازه ترین 
فعالیت های خود گفت: به تازگی ســاخت فیلم» کاتی، کوتی و ستاره « 
پروانه ساخت گرفته ام و قرار است آن را یک کارگردان فیلم اولی با نام رضا 
مجلسی کارگردانی کند. منصوری ادامه داد: بیشتر فیلمبرداری این فیلم 
در شمال کشور انجام می شود و بخش اندکی از آن در تهران خواهد بود. 
او درباره دالیل همکاری اش با یک کارگردان فیلم اولی توضیح داد: بعد از 
فیلم » رخ دیوانه « همیشه اظهار تمایل کرده ام که با کارگردان های فیلم 
اولی کار کنم چون انگیزه شــان بیشتر است و خیلی هم تاشگر هستند. 

منصوری خاطر نشان کرد: زبان سینما بسیار تغییر کرده است. 
بعضی فیلم ها در دوره خودشان خوب بوده اند، اما سازندگان آن ها هنوز 
هم به همان زبان فیلم می سازند و با زبان روز سینما هماهنگ نشده اند. 
این تهیه کننده درباره زمــان کلید زدن فیلم نامبــرده نیز گفت: برنامه 
قبلی ما این بود که اول شهریور فیلم را کلید بزنیم، اما همچنان در حال 
گفت وگو برای بســتن قرارداد با عوامل کار هســتیم ولی حداکثر تا۱۰ 

شهریورماه فیلم را کلید خواهیم زد.

فیلم » همه چیز برای فروش « به تازگی وارد شــبکه نمایش خانگی 
شده است. دیدن آن را به شما پیشنهاد می کنیم. 

کارگردان:  امیرحسین ثقفی.
نويسنده:  امیرحسین ثقفی.

بازيگران: صابر ابر، مریا زارعی، مزدک میــر عابدینی، محمود نظر 
علیان، ساعد سهیلی، ســارا کاشفی، حسین مســلمی، جواد عزتی، 

حبیب رضایی، میثم غنی زاده.
خالصه داستان فیلم:

مرد جوان کارگری که سرپرســتی خانواده اش را برعهده دارد تاش 
می کند تا برای برادر سرباز کوچک ترش در همان کارگاهی که خودش 
کار می کند شغلی دست و پا کند. برادر ســرباز او در استادیوم فوتبال 

دچار حادثه ای می شود که درمان وی مستلزم مخارج سنگینی است. 

استاد » علی اصغر شعرباف « درگذشت

تهیه کننده »  رخ ديوانه « در تدارک 
تولید يک فیلم کودک

اين فیلم  را  ببینید

 اکــرم ابوالمعالی کارگــردان نمایش در حال اجــرای » مقابله 
به مثل آقــا و خانم توییت « اســت که این روزهــا در تاالر هنر 

اصفهان درحال اجراست.
به گزارش ایمنا، شبی از شــب های اجرای این نمایش به پایان 
 رســیده و ابوالمعالی با صبر نظرات تماشــاگران نمایشــش را 
می شــنود. این نمایش با نگاهی بر اثر » رولد دال « و با نگاهی 

 خاق ساخته شده اســت.  ابوالمعالی از ســالن بیرون می آید 
و همان جــا روی صندلی های البــی تاالر هنر می نشــینیم. 
ابوالمعالــی در این گفت و گــو از دغدغه های خــود و فرهنگ 

سازی برای نهادینه شدن تئاتر در اصفهان می گوید.
چرا » رولد دال « را انتخاب کرديد؟

فکــر می کنم رولــد دال نگاه فانتــزی و حرف هایــی دارد که 
 با حــرف های مــن اشــتراکات زیــادی دارد. از طــرف دیگر 
در بین نویســندگانی که برای نوجوانان می نویسند، رولد دال 
یکی از بهترین هاســت. اما اشــتراکاتی که در نگاه وجود دارد 
مهمترین دلیل اســت. از طرف دیگر هم دغدغه های فراگیری 
وجود دارد که مختص ایران نیست و در تمام جهان موضوعیت 
دارد. دو مورد از مهمترین آنها مزمت و دید ضدجنگ اســت و 
 دیگری هــم دغدغه هــای محیط زیســتی و نگاهی که حفظ 
زمین را در نظر دارد که ما ســعی کردیم در ایــن اثر، دیدگاه 

ضدجنگ را در قالبی که مشاهده کردید به نمایش درآوریم.  
با توجه بــه وجــود چنیــن دغدغه هايــی، نقش 
را  نمايشــی  هنرهــای  و  نمايــش 
چطــور  نوجوانــان  پــرورش   در 

می دانید؟
به نظــرم می رســد بــه طــور کلی 
نوجوانان نسل فراموش شده جامعه 
ما هستند. ما نه تنها در تئاتر که در 
دیگر مســائل هم کمتر به آنها می 

پردازیم. 
اعتقــاد  تئاتــر  پویایــی  بــه  اگــر 
 داریــم و اگــر بــاور داریــم کــه هنــر 
 می توانــد تعالی بخش باشــد، بایــد کودکان 
و نوجوانــان را از ســنین پایین بــا تئاتر و هنر 

پرورش دهیم. 
 امــروز نوجوانان ما مــی توانند در ســالن های
 تئاتر باشــند،  اما  بایــد آنها را در گیــم نت ها

 و پارک ها و خیابان ها پیدا کنیم که نمی خواهم 
شرایط شان را بیان کنم و همه می دانیم.

نظرتان در رابطه با دفتر تخصصی نمايش های عروسکی 
چیست؟

 خوشبختانه بعد از ســالیان ســال، باالخره این دفتر تخصصی 
به عنوان مکانــی که به صورت تخصصی در ایــن زمینه فعالیت 

کند تشکیل شد و امیدوارم هرچه بیشتر به اهداف مان برسیم.
 خانم ابوالمعالی وقتی يک جستجوی ساده بکنیم متوجه 
 مــی شــويم از اواخــر ســال 92 و اوايل ســال 93 
 فعالیت های حوزه نمايشــی به ويــژه در بخش کودک 
و نوجوان و عروســکی کاهش شــديدی داشته است. 

دراين رابطه توضیحی نداريد؟
 بعد از تغییراتی که در سیاســت های سازمان فرهنگی تفریحی 
 داده شد و همچنین تغییرات ارشــاد و خصوصی شدن هایی که 
بــا برنامــه و مــدون نبــود رکــود شــدیدی در تولیــدات 
نمایــش بــه وجــود آمد کــه ترکــش هــای آن بــه بخش 
کــودک و نوجوان هم آســیب رســاند. مــن در ســال 9۳ با 
نمایش » حاکمــی که دیگــر حاکم نیســت« در جشــنواره 
 تئاتــر کــودک و نوجــوان شــرکت کــردم و بعــد از آن 
تــا همین چنــد وقــت پیــش و تغییــرات خوبی کــه ایجاد 
شــد، بســتری برای فعالیــت و اجرا وجــود نداشــت.این که 
تغییــرات مثبتی به وجود آمده قابل چشــم پوشــی نیســت، 
 اما در همین شــرایط خوب هم اگــر مدیریــت صحیح وجود 
 نداشــته باشــد ممکن است آســیب هایی ایجاد شــود.حتما 
همین طور اســت. نباید دچار ذوق زدگی و تعجیل شویم. برای 
مثال نباید اقتصاد تئاتــر را فراموش کرد و به هرقیمتی مخاطب 
را به ســالن ها آورد. این که برخی نمایش هــا به صورت رایگان 
اجرا می شود باعث می شــود ذائقه مخاطب به تماشای نمایش 
رایگان عــادت کند. ما در همین چند شــبی که اجرا داشــتیم 
 بارها افراد می آمدنــد و وقتی می دیدند بایــد بلیت تهیه کنند 

برمی گشتند!
در رابطه با ايجاد فرهنگ تماشــای تئاتر پیشنهادتان 

چیست؟
به نظرم این فرهنگ باید از خود هنرمندان شــروع شــود. نباید 
 این طور باشــد که وقتی تئاتــر من اجرا می شــود، تبلیغ کنم 
و دغدغه داشته باشــم و بروم تا تئاتر بعد. هنرمندان خودشان 
هم، باید خودشان را عادت بدهند تا کار همکاران خود را ببینند. 
از طرف دیگر تا اقتصاد تئاتر درست نشــود، تئاتر نمی تواند در 

سبد فرهنگی مردم قرار گیرد.

کارگردان نمايش » مقابله به مثل آقا و خانم تويیت « در گفتگوی اختصاصی با ايمنا؛

رونق تئاتر مشروط به بهبود وضعیت اقتصادی مردم است

ويژه

یک هنرمند خوشــنویس گفت: ابداع خــط جدید با تســلط بر اصول 
دوازده گانه خوشنویسی ممکن است.

هاشم طاییان بجســتانی اظهار کرد: نمی توان خط جدیدی را اختراع 
کرد، چون عده ای چند خط را اختراع کرده انــد، از جمله خط معلی که 
بازار خوبی داشــت و هنوز هم دارد و بعدها خط عرفان ابداع شد و به نظر 

نمی رسد که این قابلیت همچنان وجود داشته باشد.
او ادامه داد: اگر تمایل داشــته باشیم که خط جدیدی اختراع کنیم، باید 
اساتیدی حضور داشته باشند که تمام اصول دوازده گانه خوشنویسی را 
مد نظر قرار دهند که عبارتند از ترکیب، کرســی، نسبت، ضعف، قوت، 

سطح، دور، صعود مجازی، نزول مجازی، اصول، صفا و شأن.
 وی بیان کرد: در دوره ابن مقله، خطوط عربی توســط هاشــم بغدادی 
و محمدهاشم خطاط که دو اســتاد بزرگ خط عربی هستند و آن ها هم 
مانند ابن مقله نظیر ندارند و آثار ارزشــمندی را از خود باقی گذاشته اند، 

ابداع شد.
بجستانی گفت: این امکان وجود ندارد که بتوان در مسیر چنین اساتیدی 
حرکت کرد تا خطی را اختراع کنیم مانند استاد فرشچیان که در نقاشی 
حرف اول دنیا را می زند، اما اصلی را در نقاشــی به کمال رســاند، به نام 
مینیاتور است که چهره، انگشــتان، حاالت بدن و حیوانات را آن قدر زیبا 

می کشد که هیچ نقاشی نمی تواند این چنین هنرمندانه طراحی کند.
او افزود: هنر خط، مانند نقاشی قوانینی دارد که نمی توان از آن سرپیچی 

کرد و اجرا نکردن آن قوانین، اصول دوازده گانه را به چالش می کشاند. 
در عین حال هنر خوشنویسی پیشرفت بسیاری داشته و برای هر اصلی 
از این اصول دوازده گانه می توان کتابی نوشت و سطرها درباره آن صحبت 
کرد که هر کدام مقاله یا رساله ای می شود. به همین دلیل می توان گفت 

که امروزه اختراع خط امکان پذیر نیست.

آيا می توان خط جديدی ابداع کرد؟

» قصه کفش های کوچولو «؛ نخســتین گام برای 
احیای تئاتر عروسکی در اصفهان

 » کوچولــو  کفش هــای  قصــه   « عروســکی  نمایــش 
کــه ایــن روزهــا در ســالن اصلــی تــاالر هنــر وابســته 
اصفهــان  شــهرداری  تفریحــی  فرهنگــی  ســازمان  بــه 
هنرمنــدان  موثــر  اقدامــات  از  یکــی  می شــود،   اجــرا 
و مســئوالن اصفهانی برای بازخوانی تئاتر عروسکی در اصفهان 
اســت که با به صدا در آوردن زنگ تئاتری بــا همین مضمون، 

نخستین گام را در این راستا برداشت.
این نمایش عروســکی روایتگــر ماجرای پر فراز و نشــیب یک 
 جفت کفش بچگانه است که در کفشــداری حرم امام رضا ) ع ( 
جا می مانند و پس از منتقل شــدن به قســمت انبار وســایل 

گمشده حرم، اتفاقات زیادی را پشت سر می گذارند.
مخاطبان » قصــه کفش هــای کوچولــو « با نشســتن روی 
صندلی های ســالن و خاموش شــدن چراغ ها و پس آن شروع 
نمایش به طرز شــگفت آوری بــا دیدن نخســتین صحنه های 
نمایش و عروسک هایی که روی صحنه توسط عروسک  گردانان 

این طرف و آن طرف می روند، غافلگیر می شود.

آموزش از طريق عروســک به کودکان در اجرای 
تئاتر عروسکی

هرچنــد به نظر می رســد ایــن نمایش بــرای کــودکان اجرا 
 می شــود ولی اســتفاده از رنگ های جذاب و متنــوع در صحنه 
 و عروســکان، نورپردازی فوق العاده و اجــرای بی نظیر بازیگران 
و عروســک گردانان روی صحنــه، نــه تنهــا کــودکان بلکــه 
بزرگســاالن را مجــذوب جریــان نمایــش می کنــد و آن ها را 
به دنیــای کودکانه خــود بــاز می گرداند.» قصــه کفش های 
کوچولــو « با دارا بــودن شــخصیت های عروســکی متعدد در 
ســیر داســتان و با اســتفاده از زبان نرم و شــیرین کودکانه به 
 صورت غیرمســتقیم در فکــر و روح خردســاالنی کــه همراه 
والدین شــان برای تماشــا در ســالن حضور پیدا کرده اند، تاثیر 
می گذارد.در این تئاتر عروسکی شخصیتی به نام عنکبوت وجود 
دارد که با کارهای خود به نوعی نقش شیطان را بازی می کند و به 
صورت قصد فریب دادن و نا امیدکردن کفش های گمشده را دارد 
و بقیه وسایل داخل انبار هم ســعی می کنند با راهنمایی کردن 

کفش ها، آن ها را از دام این عروسک مکار رها کنند.
به گفته بســیاری از بینندگان مســیر یکدســت و روان داستان 

نمایش عروســکی » قصه کفش های کوچولو « بدون شک برای 
کودکان و نوجوانان جذابیت زیادی دارد چــرا که در این نمایش 
 عاوه بر آشناشدن با شــیوه برخورد با حیله گران، متوسل شدن 
 به خدا و امام رضا ) ع ( و نگه داشــتن امید در هر شرایط ناپسند 

به طور ناملموس آموزش داده می شود.
تئاتر عروسکی در اصفهان مظلوم مانده است

ســعید اله یاری، کارگــردان تئاتر عروســکی » قصه کفش های 
کوچولــو « در ارتباط با جایــگاه نمایش عروســکی در اصفهان 
گفت: تئاتر عروســکی طرفداران خــود را دارد و هنرمندان این 
عرصه هم زیاد هستند؛ با این حال، به نظر می رسد که حمایت ها 
در این زمینه کافی نیســت و با وجود تاش های صورت گرفته، 
 آشنایی با این شــیوه تئاتر خیلی کم بوده و همین امر سبب شده 

تئاتر عروسکی در اصفهان مظلوم بماند.
وی با اشاره به مشکاتی که در راه رشد تئاتر عروسکی وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: فضای رشد این ســبک از نمایش خوب بوده، اما 
نیاز به تحوالت اساســی دارد؛ برای مثال اگر یک سالن تخصصی 
تئاتر کودکان وجود داشته باشد که قسمتی اختصاصی برای تئاتر 
عروسکی داشته باشد، بدون شک با بهبود کیفیت کار، مخاطبان 

زیادی را به سمت خود جذب خواهد کرد.
این کارگردان تئاتر عروسکی افزود: عاقه مندان به این هنر زیاد 
هستند و به طور کامل با آن بیگانه نیستند و بعد از خروج از سالن 
نمایش هم رضایت کامل دارند. با این حال به خاطر فراهم نبودن 
ظرفیت های مختلف برای اجرا، مردم با آن غریبه هستند، اما اگر 
شرایط حضور بهتر و بیشتر فراهم شــود، به طور قطع مخاطبان 
هم افزون خواهند شــد. هم تــاش هنرمنــدان و هم حمایت 
 مسئوالن باید در این راســتا زیاد شــود تا مردم را به دنبال خود 

بکشند.
خالقیت در تئاتر عروسکی رکن مهم جذابیت اجراست

اله یاری درباره عنصر جذابیت تئاتر عروسکی بیان کرد: بدون شک 
متن به تنهایی برای جذابیت یک نمایش کافی نیست و خاقیت 
در کار، به ویژه در این نوع نمایش آن هم در ســاخت عروســک، 
صداســازی، نورپردازی وغیره رکن بسیار مهمی به شمار می رود 

که کارگردان باید دقت نظر خاصی در ارتباط با آن داشته باشد.
وی درباره تفاوت بین تئاتر عروســکی کودکان و تئاتر عروسکی 
 بزرگســاالن بیان کرد: کودکان عموما در دنیــای کودکانه خود 
با عروسک سر و کار دارند ولی بزرگساالن به خاطر سن شان کمتر 
با عروســک ارتباط می گیرند. در واقع تصور آن ها این اســت که 
عروسک صرفا برای کودکان ساخته شده، اما باید بدانند مدل این 

نمایش بدون شک جذابیت ویژه ای برای آن ها خواهد داشت. 
کارگردان نمایش عروسکی» قصه کفش های کوچولو « با اشاره به 
میزان استقبال از این نمایش عروسکی گفت: استقبال خوب بوده 
اما هنوز انتظارات ما را برآورده نکرده و شاید یکی از علل استقبال 
کم، ناآشنا بودن مردم با این سبک تئاتر به شمار می رود. در حال 
حاضر نخستین اجرای تئاتر عروسکی در تاالر هنر صورت گرفته 

و در آینده با اجراهای دیگر، شرایط در این زمینه بهتر خواهد شد.
نمایش » قصه کفش های کوچولو « تا ۵ شــهریور از ســاعت ۱۸ 
 در تاالر هنر سازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان برای 

عاقه مندان به نمایش در می آید.

تئاتر عروسکی 
طرفداران خود را 
دارد و هنرمندان 

اين عرصه هم 
زياد هستند؛ 

با اين حال، 
به نظر می رسد 

که حمايت ها  در 
اين زمینه کافی 

نیست 

تئاتر

سینمای جهان

رییس حوزه هنری اصفهان درباره اختصاص ســینماهای 
ایران، خانواده و اندیشه به حوزه هنری اظهار داشت: سینما 
ساحل ســال آینده بازسازی شــده و به پردیس سینمایی 

تبدیل می شود.
 سید مهدی سیدین نیا افزود: اگر این اتفاق رخ دهد به جای 
2 سینما 7 ســینما به شهر اضافه می شــود، در حال حاضر 
ســینما ایران، اندیشــه و 22 بهمن درگیر مسائل حقوقی 
هستند و اگر مشکات در تهران حل شــود اصفهان از نظر 

سینمایی بی نیاز خواهد شد.
رییس حــوزه هنری اصفهــان با بیــان اینکه اگــر این ۳ 
 سینما آماده شود اصفهان تا2۰ ســال آینده نیاز به سینما 
نخواهد داشت، گفت: در پروژه  سینما 22 بهمن مسئله تئاتر 
نیز مطرح شده و اگر شــهرداری همکاری کند این سینما 

آماده می شود.
 وی خاطرنشــان کرد: ســینما ایران در اولویت بازســازی 
 قــرار دارد، ســینما 22 بهمن نیــز به صورت مشــارکتی 
با شهرداری بازسازی می شــود، عاوه بر این سینما اندیشه 
نیاز به اقدامی اساسی دارد و با بازسازی این ۳ سینما نیازهای 

اصفهان در تئاتر و موسیقی نیز رفع می شود.
سیدین نیا در پاسخ به سوالی درباره بازسازی سینما خانواده 
تصریح کرد: در نقشــه جدید، تصمیم بر احداث ۵ ســالن 
ســینما بود که در نقشه های ما این ســینما باید به ۴ سالن 
تقسیم شود، اگر به کارها سرعت بخشیده شود تا پایان 9۵ 

شاهد بازسازی کامل سینما خانواده خواهیم بود.
وی در پاســخ به ســوالی درباره تغییر و تحــوالت در تئاتر 
 اصفهان بیان کرد: اتفاقات بســیار خوبــی در تئاتر رخ داده 
و هر کس بتواند برای رونق فضــای فرهنگ قدم بردارد از او 
استقبال می کنیم، تنها سالن نســبتا استاندارد ما تاالر هنر 

است و دیگر سالن ها نیاز اصفهان را برطرف نمی کند.
رییس حوزه هنــری اصفهان گفت: تئاتر ما باید به ســمت 
مسیر اقتصادی برود تا با ســرمایه گذاری خود را اداره کند، 
متاســفانه اکنون تئاتر اصفهان در شرایطی نیست که خود 
را اداره کند، اشــکاالتی از نظر ســاختاری و مسائلی از نظر 
نمایش نویســی و اجرا وجود دارد و فاصله مردم با تئاتر زیاد 

شده است.
رییس حــوزه هنری اصفهــان تصریــح کرد: ایــن گونه 
حمایت های کان مالی نــه تنها تئاتر را در ســطح کنونی 
متوقف می کند بلکه سبب می شود که نتوانیم با سایر نقاط 
کشــور رقابت کنیم، امروز تئاتر اصفهان جایگاه گذشــته 
 خود را در کشــور ندارد و معتقدیم در ایــن بخش نیز باید 

سرمایه گذاری رخ دهد.

در تازه تریــن افشــاگری روزنامه » دیلــی میل « 
معلوم شــده، ایان مک کلن بازیگر 77 ساله انگلیسی 
پیشــنهاد ۱/۵ میلیون دالری شــان پارکر میلیاردر 
دنیای وب و موســس ســرویس آناین » نپستر « 
 را برای پوشــیدن لباس گندالــف جادوگر معروف 
» ارباب حلقه ها « و حضور در مراســم عروسی او رد 
کرده است. ماجرای پیشنهاد پارکر به سه سال قبل 
 برمی گردد، زمانی که بازیگر کهنه کار نامزد اســکار 
 بــا رد این دعــوت وسوســه انگیز پاســخ داده بود: 

» گندالف اهل عروسی رفتن نیست. «
به گــزارش » دیلــی میــل «، مک کلن کــه نقش 
شــخصیت » گندالــف « را در ســه گانه » اربــاب 
حلقه ها« ساخته پیتر جکســن ایفا کرده، به واسطه 
آشنایی مشترک پیشنهاد حضور در مراسم عروسی 
پارکر و همسرش الکساندرا لناس خواننده را دریافت 
کرده بود. بازیگر باســابقه ســینما، تلویزیون و تئاتر 
 انگلســتان با اشــاره به درخواســت پارکر گفته اگر 
او دعوتش را مشــروط به حضور در لباس شخصیت 
گندالف نکرده بود، ممکن بود در این مراسم شرکت 
کند. مک کلن در گفت وگو با » دیلــی میل « تاکید 
کرده: » من فقط روی صحنه تئاتر یا جلوی دوربین 
لباس شــخصیت هایم را به تن می کنــم. « او اضافه 
می کنــد: » در نتیجه، جوابــم این بود: شــرمنده، 

گندالف اهل عروسی رفتن نیست. «
مراســم عروســی پارکــر و لناس بــا تــم » ارباب 
 حلقه ها « در ســال 2۰۱۳ و در غیاب ایان مک کلن 
برگزار شــد. این مراســم پر ریخت  و پاش با حضور 
 نگیا دیکســن طراح صحنه و لباس برنده اســکار 
» ارباب حلقه هــا « به قیمت۱۰ میلیــون دالر برای 

پارکر آب خورد.

ريیس حوزه هنری اصفهان مطرح کرد؛

پیشنهاد تبديل سینما 22 
بهمن اصفهان به تئاتر شهر

رد پیشنهاد 1/5 میلیون دالری توسط بازيگر 
نامزد  اسکار؛

 ايان مک کلن حاضر نشد 
با لباس گندالف ظاهر شود

تئاتر عروسکی مانند بسیاری از هنرهای ديگر ايرانیان پس از طی کردن يک دوران طاليی، در اوج خود به صورت 
ناگهانی روزگاری رو به افول را در پیش می گیرد و به جايی می رسد که از هنر تئاتر عروسکی تنها شخصیت هايی 

چون » وروره جادو،  مبارک،  پهلوان پنبه و غیره « باقی می مانند.
با اين حال، در ماه ها و سال های گذشــته، هنرمندان اين ژانر نمايش قدم جديدی را در مسیر احیاء و تجدد تئاتر 
عروسکی برداشته اند و با ساخت و اجرای نمايش های قوی سعی دارند مخاطبان گمگشته خود را با اين هنر قديمی 

که يکی از بهترين وسیله ها برای انتقال مفاهیم است، آشتی دهند.

روايت ماجرای يک جفت کفش بچگانه در کفشداری حرم؛

تئاتر عروسکی در  اصفهان احیاء می شود

+Film
 همه چیز

برای فروش

پیشنهاد روز
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يادداشت

ويژه

جانشــين فرمانــده انتظامــي اســتان چهارمحــال و بختيــاري، از 
افزايش66درصدي كشف مواد مخدر در پنج ماهه نخست سال خبر داد.

 سرهنگ جمشيد محبت خاني، در شواري هماهنگي مبارزه با مواد مخدر 
استان، بر افزايش تعامالت پليس با ساير ســازمان ها و نهادها در اعتالي 
امنيت جامعه تاكيد كرد. وي با بيان اينكه تامين آرامش مردم و حاكميت 
نظم و امنيت در جامعه، از مهم ترين ماموريت هاي نيروي انتظامي است، 
افزود: پليــس، حافظ حريم نظــم و امنيت در جامعه بوده و بيشــترين 
تعامالت با مردم را در بين ساير ســازمان ها و نهادها دارد. محبت خانی، 
با اشاره به  عملكرد انتظامي استان طي پنج ماهه گذشته، افزود: در حوزه 
مبارزه با مواد مخدر كه يكــي از مهم ترين اولويت هاي پليس در ســال 
جاري است، خوشبختانه توفيقات بسيار خوبي حاصل شده است كه در 
اين راستا شاهد افزايش 66 درصدي كشــف مواد مخدر در سطح استان 
هســتيم. وي اين موفقيت ها را حاصل جامعه محــور بودن فعاليت هاي  
پليس دانست و گفت: در اين مدت اقدامات فرهنگي و آموزشي 13درصد 
افزايش داشته است. جانشين فرماندهي انتظامي استان، در پايان ضمن 
اشاره به انهدام 10 باند مواد مخدر از ابتداي سال جاري، تصريح كرد: در 
اين مدت  13درصد افزايش توقيف خودروهــاي حامل مواد مخدر را نيز 

داشته ايم.

 رييس ســازمان امور مالياتی كشــور گفت: دولت بــرای مهار ركود، 
 عزم جدی دارد و بايد همه مســئوالن همــكاری الزم را در اين زمينه 

داشته باشند.
سيد كامل تقوی نژاد در نشست هم انديشی مديران و فعاالن اقتصادی 
چهارمحال و بختياری اظهار داشــت: در زمينه بخشش تمامی جرائم 
قابل بخشــش مالياتی، واحدها تا پايان شــهريورماه فرصت دارند تا با 

پرداخت اصل ماليات، مشمول بخشش جريمه ها شوند.
وی عنوان كرد: زمانی كه بدهی مالياتی قطعی می شــود، سازمان امور 
مالياتی، اختياراتی در تقســيط بدهی دارد و اين تقسيط نبايد از 36 
ماه بيشتر شود. رييس ســازمان امور مالياتی كشــور ادامه داد: برای 
هفت هزار و ۵00 بنگاه كوچک، قبول صدور موقت مفاصای حســاب 
انجام شده است كه امكان نداشتن درآمد اوليه اين واحدها وجود دارد 
و ماليات آنها به صورت پلكانــی دريافت می شــود. وی ادامه داد: در 
راستای اجرای طرح نظام مالياتی كشــور، بيش از ۹0درصد پرونده ها 
بايد به صورت خود اظهاری باشــند. رييس ســازمان امــور مالياتی 
 كشــور افزود: عدالت مالياتی به گونه ای است كه اگر كسی در مالياتی 
پنهان كاری داشــته باشــد، بايد عادالنه با او برخورد شود. وی افزود: 
ماليات بر ارزش افزوده بايــد نهايتا به مصرف كننده برســد و مراحل 
نهايی اصالح قانون ماليات بر ارزش افزوده كه در كميسيون اقتصاد در 
حال انجام است، به زودی اجرا می شــود. رييس سازمان امور مالياتی 
كشور يادآور شد: ماليات بر ارزش افزوده برای توليدكنندگان يک نوع 

تسهيالت است كه در اختيار آنها قرار گرفته است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، با اشــاره به افزايش 1۵درصدی 
صادرات كاالی غيرنفتی، گفت: امســال صادرات كاالی غيرنفتی به 

60 ميليارد دالر افزايش می يابد.
محســن صالحی نيا در ديدار با نماينده ولی فقيه استان چهارمحال 
و بختياری اظهار داشت: در ۵ماهه نخســت امسال، صادرات كاالی 

غيرنفتی با 1۵درصد افزايش، 24ميليارد دالر برآورد شده است.
وی با اشــاره به جلوگيری از واردات كاال از مراجع غيررسمی افزود: 
واردات رسمی با وضع تعرفه های ورودی انجام  می شود كه البته ارز 

رسمی به واردات كاال تعلق نمی گيرد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بيان كرد: صرفا ايجاد محدوديت 
در واردات كاال كفايت نمی كند و بايد زمينه توليد كاالی باكيفيت در 

كشور فراهم شود.
صالحی نيا با اشاره به رفع مشــكالت واحدهای توليدی خاطرنشان 
كرد: امسال مشــكالت 7 تا 8 هزار واحد كوچک و متوسط، بررسی 
می شود كه تاكنون مشــكالت 3600 تا 3700 طرح از نظر پرداخت 

تسهيالت بررسی شده است.
وی با اشــاره به سياســت های كالن دولت در زمينه توسعه صنايع 
مختلف با توجه به ظرفيت های مناطق مختلف كشــور تصريح كرد: 
راه انــدازی مجدد واحدهای درگيــر ركود كه با ظرفيــت كامل كار 

نمی كنند، از جمله سياست های كشور در اين زمينه است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: ايجاد بازارهای 
مختلف برای واحدهــای صنعتی و تحريک بخــش صنايع از جمله 
ســاختمان، توليد محصوالت غذايی و دارويی براســاس نياز واقعی 

كشور، از ديگر سياست های وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

رييس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت چهارمحــال و بختياری، از 
افتتاح 12طرح صنعتی استان همزمان با هفته دولت خبر داد.

 ســيد نعيم امامی، در ديدار معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت كشور با نماينده ولی فقيه در چهارمحال و بختياری، اظهار كرد:  
همزمان با هفته دولــت، 12 طرح صنعتــی در چهارمحال و بختياری 

راه اندازی خواهد شد. 
رييس ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياری ادامه 
داد: امسال 2۵0 واحد توليدی و طرح صنعتی، به بانک های چهارمحال 
و بختياری معرفی شدند كه 330 ميليارد تومان ارزش سرمايه گذاری 
دارند. وی بيان داشــت: 130 طرح كشــاورزی در اين استان اجرايی 
خواهد شد كه جمعا 400ميليارد تومان اعتبار برای اجرای اين طرح ها 

الزم است.
امامی افــزود: 2۵درصد از اهــداف اقتصاد مقاومتــی در چهارمحال و 
بختياری تاكنون محقق شده و اين اســتان از ظرفيت خوبی در بخش 
صنعتی برخوردار اســت. وی با اشــاره به وضعيت امروز چهارمحال و 
بختياری در بخش صنعت خاطرنشــان كرد: امســال بيشتر طرح های 
نيمه تمام در اين استان فعال خواهند شد و بخش عمده اين پروژه ها به 

بهره برداری خواهد رسيد.

افزايش 66درصدي كشفیات مواد 
مخدر در چهارمحال و بختیاری

ريیس سازمان امور مالیاتی كشور:

دولت برای مهار ركود، عزم جدی دارد

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در شهركرد:

۳6۰۰ طرح صنعتی، تسهیالت 
دريافت كردند

ريیس سازمان صنعت چهارمحال و بختیاری خبر داد:

افتتاح 12 طرح صنعتی 
همزمان با هفته دولت

رييس بنياد نخبگان اســتان با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي 
به معناي رياضت كشــيدن نيست، گفت: منظور، مديريت 
 صحيح در توليد با تكيــه بر توان داخلــي و مصرف بجا و 

به مورد است.
رييس بنياد نخبگان استان، در نشست هم انديشي »نقش 
نخبگان فردا در اقتصاد مقاومتي«، به لزوم فرهنگ ســازي 
در رابطه با اقتصاد مقاومتي در جامعــه تاكيد كرده و اين 
اقدامات را بيشــتر ناظر بر تالش براي تغيير نگرش و رفتار 

بدنه عمومي جامعه دانست.
مجتبي بنياديان گفــت: باتوجه به وجــود مجموعه هاي 
فراوان خودجوش مردمي در سراســر كشور، نقش جوانان 
مستعد در اين عرصه پررنگ اســت. موفقيت هر جوان در 
فرهنگ ســازي در جامعه اطراف خود )خانــواده، كالس 
درس، مســجد، محلــه و...( در نهايت بــه اصالح فرهنگ 
عمومي كشور منجر مي شــود. بنياديان در اين نشست، به 
مهم ترين مولفه هاي نقش نخبگان فردا در اقتصاد مقاومتي 
پرداخت و خاطرنشــان كرد: يكــي از بهترين عرصه هاي 
مشاركت نخبگان و مســتعدان جوان در اقتصاد مقاومتي، 
اردوهاي جهادي اســت. توســعه اين اردوها بــه تمامي 
عرصه هاي موردنياز كشور و افزايش كمي مشاركت جوانان 
مســتعد در آن، دو راهبردي است كه به ايفاي نقش عملي 

جوانان در اين عرصه كمک خواهد كرد. 
دكتر بنياديان، تقويت و هدفمندســازي اردوهاي جهادي 
و ايجاد هماهنگي بين بخشــي براي بهره برداري بيشتر از 
توان و فكر نخبــگان در اين اردوهــا را موجبات اثرگذاري 
بيشــتر عنوان نمود. وی بــا بيان اينكه اقتصــاد مقاومتي 
به معناي رياضت كشــيدن نيست، يادآور شــد: منظور، 
مديريت صحيح در توليد با تكيــه بر توان داخلي و مصرف 

بجا و به مورد است.  
در اين ميان نگاه به درون و اعتماد به ايده پردازان، نخبگان 
و فن آفرينان در تبديل ايده و علم به ثروت، يكي از بهترين 
راهكارهاي دســتيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي اســت.

رييس بنيــاد نخبــگان چهارمحال و بختيــاري، با تاكيد 
بر ترويج فرهنگ دانش بنيان به عنــوان پيش نياز اهداف 
اقتصاد مقاومتي گفــت: زمان تكيه بر كســب و كارهاي 
 بزرگ و دستگاه ها و شركت هاي بزرگ دولتي، در تمام دنيا 
به ســر آمده و اكنون كســب و كارهاي كوچک و متكي بر 

دانش و مهارت، عامل موفقيت يک كشور هستند.

ريیس بنیاد نخبگان چهارمحال و بختیاري:

اقتصاد مقاومتي،
 مديريت صحیح در تولید 
با تكیه بر توان داخلي است

خبر

علی طيب نيا در اين نشســت گفت: صــادرات غير نفتی 
كشور حدود 20درصد افزايش داشــته و صادرات كاالها 
از لحاظ وزنی 3۵درصد رشد كرده است. در ادامه، گزيده 

سخنان وزير اقتصاد و امور دارايی را می خوانيد:

* دولت در سه ســال گذشته، از شــرايط بحرانی حاكم 
 بر كشــور عبور كرده اســت. در دولت تدبير و اميد شاهد 
تنش های زيادی بوديــم؛ اما در حال حاضــر آرامش بر 

تنش ها حاكم شده است.

* فعاالن اقتصادی و سياســی خارجی به طــور مكرر به 
كشورمان سفر می كنند كه اين امر آينده بسياری خوبی 

برای توسعه اقتصاد كشور رقم می زند.
* در ســال های قبل از فعاليت دولت، رشــد اقتصادی 
كشور 6/8درصد كاهش داشته است و تورم 40درصد بود 
كه عوامــل مختلفی مانند تحريم و بــه دنبال آن كاهش 
قيمت نفت، اقتصاد كشور را در شرايط بدی قرار داده بود.

*در حال حاضر نرخ تورم در كشــور كمتــر از 10درصد 
اســت كه امروز شــاخص  بهای توليدكننده بــه كمتر از 
3/۵درصد رسيده كه نشــان  دهنده كاهش نرخ تورم در 

سال های آينده است.
* رشد اقتصادی ســرمايه گذاری در دو سال گذشته سه 
درصد رشد داشته اســت كه اين افزايش رشد اقتصادی و 
كاهش نرخ تورم، زمانی كه هنوز تحريم ها وجود داشت، 

يک معجزه به شمار می رود.
* در 3۵ سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی كشور 
3/1درصد و بيش از 8سال گذشته 2/2درصد بوده است 
كه رشــد اقتصادی پنج درصدی در سال گذشته ممكن 
بــود؛ اما كاهــش قيمت نفت مانــع اين افزايش شــد و 
درآمد نفتی كشــور از 120ميليارد دالر در ســال ۹1، به 

30ميليارد دالر در سال ۹4 كاهش پيدا كرد.
* رتبه كشــور ايران در فضای كســب و كار جهان 1۵2 
است كه اين شرم آور است؛ در اين راســتا، طی دو سال 
گذشــته اقداماتی انجام شــد؛ به گونه ای كه رتبه ايران 
صعود كرده و به 118 رســيده اســت كه در ميان مدت، 
 رتبه 70 را انتخــاب كرديــم و بايد به اين مهم دســت 

پيدا كنيم.
* اگر خواســتار افزايش درآمدهای مالياتی هستيم، بايد 
با مردم تعامل مطلوب داشته باشــيم و ماليات ها عادالنه 

باشد.

در دولت تدبیر 
و امید، شاهد 

تنش های 
زيادی بوديم؛ 

اما در حال 
حاضر آرامش 

بر تنش ها 
حاكم شده 

است

اخبار

پیشنهاد سردبیر: 
بیكاری در چهارمحال و بختیاری معنا ندارد!

وزير امور اقتصاد و دارايی،  روز سه شنبه میهمان استان چهارمحال و بختیاری و مردم اين استان بود. وزير اقتصاد، 
از پروژه ها و كارخانه های مختلف استان، بازديد و در نشست هم انديشی مديران و فعاالن اقتصادی اين استان نیز 

شركت كرد.

طیب نیا خبر داد:

کشور از شرایط بحرانی عبور کرده است

معــاون برنامه ريــزی و توســعه منابع انســانی انجمن 
ســينمای جوانــان ايــران، از راه اندازی دو ســينمای 

ديجيتال در چهارمحال و بختياری خبر داد.
علی جعفــری، طی ديدار بــا مديركل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی، با تنظيم تفاهمنامه ای به مناسبت هفته دولت 
در شهركرد افزود: اين دو ســينما به زودی در شهرهای 
شهركرد و فارســان با همكاری انجمن سينمای جوانان 
ايران، سازمان امور سينمايی و اداره كل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان داير می شود.
وی گفت: باتوجه به اهميت ســينما در ارائه محصوالت 

فرهنگی و افزايش ســطح كيفی فيلم های توليد شده در 
سال های اخير و همچنين اســتقبال خوب مردم از هنر 
هفتم، اين انجمن اقدام به توسعه سينماهای ديجيتال در 

شهرهای مختلف ايران خواهد كرد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختياری 
نيز از تبديل شدن مجتمع فرهنگی هنری غدير به سينما 

غدير با همكاری انجمن سينمای جوانان كشور خبر داد.
جواد كارگــران دهكردی در اين نشســت افزود: انجمن 
ســينمای جوان، جزئی از بدنــه اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی است و می تواند در توســعه فرهنگ سينمايی و 

توليد فيلم كوتاه نقش داشته باشد.
طيبه فلكيان، مدير امور اســتان های انجمن ســينمای 
جوانــان ايران نيــز گفت: اعطــای نمايندگــی انجمن 
سينمای جوانان به شهرســتان های مختلف چهارمحال 
و بختياری در دســت بررسی اســت و انجمن سينمای 
جوانان كشور، آمادگی ايجاد دفاتر در نقاط مختلف كشور 

را دارد.
به گــزارش ايرنــا، هم اكنــون تنها دو ســينمای بهمن 
شــهركرد و هفدهم شــهريور بروجــن در چهارمحال و 
بختياری فعال اســت؛ در حالی كه اين استان ۹00هزار 

نفر جمعيت دارد.

 مركــز فرماندهــی امنيــت ســايبری ســپاه حضــرت 
قمر بنی هاشــم)ع( چهارمحــال و بختيــاری، از برخورد 
با تعــدادی از مديران گروه هــا و كانال های شــبكه های 
اجتماعــی موبايلی در اين اســتان خبــر داد. تعدادی از 
افرادی كــه در حوزه های ضــد امنيت اخالقــی، چرخه 
مدلينگ مجرمانه و توهين به عقايــد دينی مردم فعاليت 

می كردند، شناسايی و دستگير شدند.
بر اســاس اين گزارش، ايــن اقدام در پی افزايش ســطح 
مطالبات عمومی جامعه بــرای برخورد با مجرمان مجازی 
و با هدف حمايت از كيان خانواده و جامعه اسالمی صورت 

گرفته است. بر همگان روشن است كه گسترش روز افزون 
شــبكه های اجتماعی در كنــار مزايای آن، آســيب های 
فراوانــی را نيز ايجاد كرده اســت. افزايــش بيش از پيش 
محتوای ضد اخالقی و ضد ارزشــی كه كيــان خانواده را 
هدف قــرار داده، از جمله اين آسيب هاســت. الزم به ذكر 
است اين افراد كه در پيام رســان ها و شبكه های اجتماعی 
تلگرام، واتس اپ و اينستاگرام فعاليت می كردند، بر اساس 
بندهای الف و ب فهرســت مصاديق محتــوای مجرمانه، 
مورد تعقيــب قضايی قــرار گرفته انــد. طی ايــن اقدام، 
مديران 4۵0 صفحه، كانال و گروه در شبكه های اجتماعی 
مذكور، دعوت، احضار يا دســتگير شده اند. نكته مهم آنكه 
گزارش های مردمی ارســالی به ســامانه گرداب تعاملی، 
 نقش موثری در شناسايی اين افراد داشته است. تعدادی از 
كانال ها و گروه های مذكور نير در ســطح استان فعاليت 
داشــته كه با اقدامات مربوطه، ضمن برخورد با مديران، از 

ادامه فعاليت آنها نيز جلوگيری به عمل آمد.
بديهی است كه در راستای تسريع در نيل به اهداف مذكور، 
اقدامات افراد در شــبكه های اجتماعی مورد رصد مستمر 
قرار گرفته و با افرادی كه بــا اقدامات مجرمانه خود، باعث 
از ميان رفتن امنيت اخالقی و گســترش محتوای ناسالم 

شوند، برخورد قضايی مناسب صورت خواهد گرفت.

برخورد با مديران تلگرامی  در چهارمحال و بختیاری دو سینمای جديد در چهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود

نگاه روز

صنايع دستی، پيشــينه ای در تاريخ و فعاليت انسان های 
نخســتين دارد. بر اساس اســناد و مدارک تاريخی، سابقه 
پيدايش آن به عصر حجر می رسد كه از افتخارات هر ملتی، 
صنايع بومی و دستی آن است؛ بنابراين حفظ و حراست از 
صنايع دســتی اهميتی دوچندان پيدا می كند؛ به همين 
منظور، برنامه هايی برای حمايت و توســعه اين صنعت در 

دستور كار دولت يازدهم قرار گرفته است.
چهارمحــال و بختيــاری از جمله مناطق خــاص و مورد 
توجه دولــت تدبير و اميد اســت؛ از اين رو وجود اشــكال 
متنوع شــيوه زندگی در اين اســتان دارای صنايع دستی، 
از زندگی عشاير كوچرو، عشاير اســكان يافته، روستاييان 
و اقشــار شهرنشــين كه حرفه ای برای امرار معاش مردم 
 اين منطقه نيز محســوب می شــود، توجــه دوچندانی را 

می طلبد.
مديــركل ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشــگری 
چهارمحــال و بختياری گفت: هم اكنون بيــش از 6هزار و 
۵00 دانش آموخته رشته های هنری در استان وجود دارد 
كه از اين تعداد، 2هزار و ۵00هنرمند در ۵0 رشــته صنايع 

دستی در استان مشــغول فعاليت هستند و 70درصد آن را 
بانوان به خود اختصاص داده اند.

به گفته بهمن عسگری ســوادجانی، قالی بافی، چوخابافی، 
نمدمالی، گيــوه دوزی، خورجين بافی، گليــم بافی، بافت 
سياه چادر، جاجيم بافی و قفل سازی، از مهم ترين صنايع 
دستی اين استان به شمار می رود كه فعاليت در رشته های 
قالی بافی، گليم بافی و نمد، از عموميت بيشتری برخوردار 

است.
اما مســئله اين اســت كه بســياری از اين صنايع دستی 
با گذشــت زمــان و تغيير ســاليق و نيازهــای روز مردم 
 و نبــود توجيه اقتصــادی بــرای توليد ايــن محصوالت،

رفته رفته رو به فراموشــی گذاشــته و فعاليت در برخی از 
اين رشته ها با اســتقبال بســيار كمی مواجه شده است. 
تاكنون 37 محصول توليدی صنايع دســتی در چهارمحال 
و بختياری موفق به دريافت نشان ملی مرغوبيت كاال شده 
كه از اين تعداد، 2۹نشــان در دولت يازدهم كســب شده 

است.
همچنين در دولت تدبير و اميد، ۹رشــته صنايع دســتی 

استان از جمله گليم بافی، خورجين بافی، ساخت عروسک 
محلی بازبازک، بافت چوخا، بافت عروسک ليلی، قالی بافی 
محلی و آهنگری سنتی، در فهرســت آثار معنوی به ثبت 

رسيده است.
در ميان صنايع دســتی اســتان، محصوالت عشايری كه 
از صنايــع دســتی اولويت دار اســتان به شــمار می رود، 
بيش از ســاير توليدات در گذر زمان به دســت فراموشی 
ســپرده شــده كه از آن جمله می تــوان به گليــم بافی، 
چوخابافــی و جاجيــم بافی اشــاره كرد و نمــد مالی هم 
كه جزو صنايع دســتی مردم يكجانشــين اســتان بوده، 
در ســال های اخير رونــق خــود را از دســت داده؛ اما با 
تدبير دولت يازدهــم در آموزش مردم مناطق عشــايری 
 و روســتايی، گام بزرگی برای احيای اين صنايع برداشــته 
شده است. متوليان بخش صنايع دســتی استان نيز بر اين 
باورند كه در دولــت يازدهم برای جلوگيــری از اين روند، 
تدابيری اتخاذ شــده تا از اين طريق، هم بتوان ارزش های 
تاريخی و فرهنگی صنايع دســتی استان را حفظ كرد و هم 
از آن برای توســعه فعاليت های اقتصادی و بهبود وضعيت 

معيشت روستاييان بهره گرفت.
مديــركل ميراث فرهنگی، صنايع دســتی و گردشــگری 
برگــزاری  بــه  همچنيــن  بختيــاری  و   چهارمحــال 
نمايشــگاه های صنايع دســتی در مراكز آموزشی استان 
 اشاره كرد و افزود: اين اقدام زمينه مناسبی را برای ترغيب 
 فــارغ التحصيــالن دانشــگاهی بــه آمــوزش و توليــد 

صنايع دستی فراهم می كند.
 بهمــن عســگری ســوادجانی بــا اشــاره بــه ارائــه 
آموزش های رايگان توليد صنايع دســتی در استان تصريح 
 كــرد: درخصوص ايجــاد كارگاه و فــروش محصوالت نيز 

مشاوره های الزم در اختيار افراد قرار داده می شود.
 وی همچنيــن گفــت: در حوزه صنايع دســتی اســتان،

فرصت های شــغلی متعددی فراهم شــده و با وجود اين 
فرصت ها، بيكاری در اســتان معنا و مفهومی ندارد و افراد 
جويای كار مــی توانند ضمن بهره منــدی از آموزش های 
رايگان و دريافت مواد اوليه توليد صنايع دستی، محصوالت 
خود را با قيمت خوب به ايــن اداره كل فروخته و برای خود 

درآمدزايی كنند.

علی طيــب نيا، وزيــر امــور اقتصادی و 
دارايی، از كارخانه فوالد سفيددشــت در 

چهارمحال و بختياری بازديدكرد.
مديركل صنعت معدن تجارت چهارمحال 
و بختيــاری، در حاشــيه بازديــد وزيــر 
 امــور اقتصــادی و دارايی از ايــن پروژه، 
اظهار داشــت: فاز اول اين پروژه اشتغال 
 را بــرای 140نفــر به صورت مســتقيم و 
700 نفر بــه صورت غيرمســتقيم فراهم 

آورده است. 
نعيم امامــی عنوان كرد: برای ســاخت و 
تكميل اين پروژه، تاكنــون 700ميليارد 
تومان اعتبار اختصاص يافته اســت و اين 
 پــروژه پيشــرفت فيزيكــی ۹7درصدی 

دارد.
 وی بيان كرد: در صورت وجود زمينه، اين 
پروژه تا پايان شــهريورماه سال جاری به 

بهره برداری خواهد رسيد.

علی طيب نيــا، وزير امور اقتصــادی و دارايی، از 
كارخانه توليد چادر مشكی چهارمحال و بختياری 
بازديد كــرد. مديركل صنعت، معــدن و تجارت 
چهارمحال و بختياری، در حاشــيه بازديد وزير 
امور اقتصــادی و دارايی از كارخانــه توليد چادر 
مشــكی چهارمحال و بختياری اظهار داشت: در 
راستای ساخت و تكميل كارخانه حجاب استان 
چهارمحــال و بختياری، بيــش از  1۵0ميليارد 
تومان اعتبار هزينه شده است كه از اين مجموع، 

20 ميليون يورو اعتبارات ارزی بوده است.
نعيم امامی عنوان كرد: ظرفيــت توليد كارخانه 
حجاب 10ميليون متر مربع است كه سال آينده 
ظرفيت اشــتغال آن به دو برابر افزايش می يابد. 
وی بيان كــرد: ايــن كارخانه زمينه اشــتغال 
200نفر را به صورت مستقيم فراهم كرده است. 
 امامی همچنين يادآور شــد:  ايــن كارخانه تنها 
توليد كننده چادر مشــكی در كشور است و سال 

آينده مواد اوليه نيز در اين كارخانه توليد می شود.

بازديد وزير اقتصاد از كارخانه 
فوالد سفیددشت 

وزير اقتصاد، از كارخانه تولید چادر مشكی
 بازديد كرد

تدبیر دولت؛ بهره گیری از ظرفیت های بومی برای احیای صنايع دستی 

بیكاری در چهارمحال و بختیاری معنا ندارد!

E-MAIL
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اخباريادداشت

طبق ادعــای ســایت »thebaghdadpost«، ارتش عراق 
به تازگی یک خــودروی زرهی روباتیک با امــکان کنترل از راه 
دور و مجهز به مسلسل و موشــک انداز را برای مبارزه با داعش 
وارد میدان نبرد کرده است. این ماشین جنگی که طبق برخی 
شــایعات »Alrobot« نام گرفته، ابعادی در حد یک خودروی 
معمولی دارد و ظاهر آن شــبیه به یک نفربر زرهی اســت. یک 
مسلســل خودکار و دو راکت انداز روی این خودرو نصب شده و 
افراد هدایت کننده  از طریق چهار دوربین تعبیه شــده در بدنه، 
می توانند از فاصله یک کیلومتــری و به کمک یک لپ تاپ آن را 
هدایت کنند. دقیقا مشخص نیست که این روبات جنگی چهار 
the� »چرخ توسط چه کسی طراحی و تولید شــده است؛ اما 

baghdadpost« بدون ذکر نام، دو بــرادر عراقی را به عنوان 
طراحان »Alrobot« معرفی کرده اســت. بــا این حال یکی از 
کاربران عراقی توئیتر مدعی شده که این ماشین شش ماه پیش 
در یک نمایشگاه در شــهر بغداد به نمایش درآمده بود. او حتی 
ویدئویی را از عملکرد آن منتشــر کرده اســت. در حال حاضر 
معلوم نیســت که ارتش عراق به چه شــکل و چــه تعداد قصد 
اســتفاده از این مینی تانک خودکار را دارد؛ اما تصور می شــود 
برای اولین بار شاهد حضور آن در نبرد سرنوشت ساز 
آزادی موصل در شمال این کشــور و آخرین پایگاه 
داعش  تروریســت های 

باشیم.

شــرکت صاحب نام آیکونــا )Icona( در شــهر توریــن ایتالیا که 
طراحی دکوراســیون داخلی را به عنوان فعالیــت اصلی خود انجام 
می دهد، اقدام به برآورده کــردن آرزوی بســیاری از عالقه مندان 
به دنیای خودرو کرده اســت. این شــرکت اخیرا از اولین خودروی 
تیتانیومی جهان پرده برداشته اســت. خودروی تیتانیومی ولکانو با 
قیمت 2/8میلیــون دالر، در نوع خود منحصر به فرد و البته بســیار 
گران قیمت اســت. ورود به بازه قیمتی بیــش از 2/5میلیون دالر، 
کار هر برند خودرویی نیســت. بوگاتی، پاگانی و کوینینگزگ برخی 
از شرکت هایی هســتند که ابرخودرو های خاص خود را در این بازه 
قیمتی به فروش می رســانند. رقابــت با این برند  هــای مطرح، کار 
آسانی نیست؛ اما در نظر داشته باشــید ولکانو، نکات متمایزکننده 
خاصی دارد که به آن برتری قابل توجهی نسبت به سایر ابرخودرو ها 
می د هد. ولکانو از تیتانیوم خالص ساخته شده و ۱۰هزار ساعت کار 
دست برای ساخت این خودرو صرف شده است. ولکانو پیش از این، 
در نمایشگاه خودروی شانگهای در سال 2۰۱۳، به عنوان خودروی 
مفهومی معرفی شد و در سال 2۰۱5 نیز آیکونا بدنه تیتانیومی این 
سوپراسپرت را در رویداد Pebble Beach در معرض نمایش قرار 
داد. حــال، آیکونا خودرو ی منحصر به فرد خود را به تولید رســانده 
اســت. توان ولکانو از پیشرانه هشت ســیلندر 6/2لیتری شورولت 
کوروت ZR1 تامین می شــود. این پیشــرانه سوپرشارژ شده که در 
جلوی خودرو قرار گرفته اســت، توانایی تولید 6۷۰ اســب بخار را 
دارد که بدین وسیله ولکانو برای رسیدن به سرعت ۱۰۰کیلومتر بر 
ساعت از حالت ســکون، تنها به 2/8ثانیه زمان احتیاج دارد. وظیفه 
انتقال توان نیز بر عهده جعبه دنده پیشــرفته ای اســت که از طریق 
پدال های پشــت فرمان کنترل می شــود. حداکثر ســرعت ولکانو 
نیز ۳55 کیلومتر بر ســاعت اعالم شده اســت. آیکونا از رینگ های 
2۰اینچی آلومینیومی در جلو و نمونــه 2۱ اینچی در عقب خودرو 
به همراه الستیک های پیرلی P Zero استفاده کرده است. سیستم 
ترمز سرامیکی این خودرو را نیز برند معتبر برمبو تامین کرده است. 
کابین و صندلی های ولکانو به طــور کامل از فیبر کربن در کنار چرم 
مرغوب آلکانتارا ســاخته شده اســت. طراحی و چیدمان ادوات نیز 
به خوبی حس خودرو های مســابقه ای را تداعــی می کند. ایکونا در 
وسط داشــبورد، از نمایشگر بزرگ لمسی اســتفاده کرده است که 
تمامی اطالعات مورد نیاز راننده را بــه نمایش می گذارد. در بخش 
نشانگر های کیلومتر نیز از نمونه های آنالوگ سنتی استفاده نشده و 
آیکونا از نمایشگر ۱2/۳ اینچی بهره برده است. کلید های تعبیه شده 

در داشبورد نیز طرح مشابهی با هواپیماهای جنگنده دارند.

سازمان فضایی آمریکا، ناســا، پس از گذشت 2سال، به تازگی موفق 
شــده دوباره با فضاپیمای STEREO�B ارتباط برقرار کند. آخرین 
تماس از زمین با این ســفینه مربوط به اول اکتبر 2۰۱4 بوده است. 
به نقل از دیجیاتو، دوشنبه گذشــته باالخره بعد از گذشت این مدت 
طوالنی، ناســا توانست ســیگنال هایی از STEREO�B را به وسیله 
شــبکه »DSN« )مخفــف Deep Space Network( دریافت 
کند. این شــبکه مجموعه ای بزرگ از آنتن های رادیویی را شــامل 
می شــود که از آنها برای برقراری ارتباط با ماهواره ها و فضاپیماهای 
دوردست بهره گرفته می شود. فضاپیمای مذکور یکی از دو سفینه ای 
Solar Terrestrial Relations Observa� »بود که در برنامــه 

tory« یا به اختصار »STEREO« به فضا ارسال شدند. هدف از این 
برنامه، بررسی بهتر خورشید، شــیوه عملکرد و مکانیزم شکل گیری 
طوفان های خورشیدی اعالم شده بود. به این منظور، ناسا دو سفینه 
به نام های STEREO�A و STEREO�B را در سال 2۰۰6 روانه فضا 
کرد که اولی در مداری مابین زمین و خورشید و دومی در مداری آن 
ســوی زمین قرار گرفتند تا بتوانند اثرات طوفان های خورشیدی بر 
میدان مغناطیسی زمین را بهتر بررسی نمایند. ناسا در سال 2۰۱4 
به دالیلی سیستم های کامپیوتری STEREO�B را مجددا راه اندازی 
کرده بود که در اثر آن، ارتباط با آن به طور کامل قطع شد؛ اما حاال و 
پس از گذشت دو سال، ارتباط با این سفینه دوباره برقرار شده است. 
 بررســی ها نشــان می دهد که STEREO�B طی این مدت، فاصله 
قابل توجهی از زمین پیــدا کرده؛ اما هنوز می تــوان از اطالعات آن 

جهت تکمیل بررسی ها و مشاهدات استفاده کرد.

پايگاه خبری بغداد پست اعالم کرد:

روبات های هدايت شونده
به جنگ داعش می روند

وقتی طراح دکوراسیون داخلی، خودروساز می شود؛

سختی تیتانیوم
در کنار جلوه چرم و فیبر کربن

پس از دو سال سکوت، اتفاق افتاد:

فضاپیمای گمشده
اعالم موجوديت کرد

پیشنهاد  سردبیر:
روبات های هدايت شونده به جنگ داعش می روند

معرفی

سامسونگ سه شنبه محصول جدیدی را معرفی کرد که 
از سیستم عامل تایزن استفاده می کند. این سیستم عامل 
که بر پایه لینوکس ساخته شده، توسط خود سامسونگ 
طراحی شــده اســت. این دســتگاه جدید، Z2 نام دارد 
و اولین اســمارت فون تایزنی اســت که از 4G پشتیبانی 
می کند. دســتگاه مذکور از پردازنده ای چهارهســته ای 
با فرکانــس ۱/5گیگاهرتز بهره می برد. یــک گیگابایت 
حافظه رم و 8 گیگابایت حافظه داخلــی نیز برای آن در 
نظر گرفته شده است؛ البته کاربران می توانند حافظه این 
دستگاه را تا ۱28 گیگابایت افزایش دهند. این محصول 
نیز همانند سایر تلفن های هوشــمند تایزنی، فعال فقط 
در هندوستان عرضه می شــود. فروش سامسونگz2، از 
2۹ اوت )8 شــهریور( با قیمــت 45۹۰ روپیه )68 دالر( 
آغاز خواهد شــد. سیســتم  عامل متن باز سامسونگ )که 
شاید جایگزینی برای اندروید باشد(، در سایر محصوالت 
سامسونگ نیز مورد اســتفاده قرار می گیرد؛ از این جمله 
می توان به ســاعت های هوشــمند، دوربین،  تلویزیون 
و اینترنت اشــیاء )IoT( این شرکت اشــاره کرد. اما باید 
توجه داشت که سامســونگ در دنیای اسمارت فون های 
تایزنی، کمی آهســته حرکت کرده و تنها شــاهد چند 
موبایل انگشت شمار با این سیستم عامل هستیم. درواقع 
سامسونگz2، سومین تلفن هوشمند تایزنی این شرکت 
است. اوایل سال گذشــته،z۱ در هندوستان معرفی شد 
و حدود ۱میلیون دســتگاه از آن به فروش رســید. ۹ماه 
بعد نیز شاهد سامسونگz۳ بودیم. سامسونگ همچنان 
روی تایزن سرمایه گذاری می کند؛ اما واضح است که این 
سیستم عامل در حال حاضر توان کافی برای ورود کامل 
به بازار گوشی ها را ندارد؛ به همین دلیل سامسونگ تنها 
محصوالتی پایین رده و میان رده را با این سیســتم عامل 

عرضه می کند.

تايزن، سومین میزبان تلفنی اش را شناخت؛

سامسونگ مأيوس نیست

ابتدای همین هفته، اتوبوس EZ10 به  صورت آزمایشــی 
در هلســینکی آغاز به کار کرد. همانند شهرهای مدرنی 
چون سنگاپور و سن سباستین، جاده های شهر هلسینکی 
نیز میزبــان اتوبوس خــودران EZ10 اســت؛ آن هم در 
شرایطی که این پروژه فراتر از مسیرهای کوتاه آزمایشی 
قبلی اســت. این اتوبــوس بــرای اولین بــار در منطقه 
هرنســاری، با عابران پیــاده، رانندگان و مســافران در 
شــرایط ترافیکی واقعی تردد می کند. به نوشته زومیت، 
در ســال های اخیر تعدادی از اتوبوس های خودران سعی 

در انجام این عمل داشته اند.
در سنگاپور وســایط نقلیه خودران دیگری برای پیمودن 
مسیرهایی خارج از دانشگاه ارائه شده اند؛ به عنوان مثال 

شــرکت آمریکایی »لوکال موتورز«، اتوبوس خودرانی را 
ارائه کرده اســت که توانایی صحبت با سرنشینان خود را 
دارد؛ عالوه بر اینها حتی غول هایی چون مرسدس بنز نیز 
خواهان حمل و نقل عمومی هوشــمند در آینده هستند. 
اما تالش های آنان تا به امروز تنها در مسیرهای آزمایشی 

بسته انجام شده است. 
اتوبوس خودران ez10 ايزی مايل

اتوبوس تمام برقی EZ10 توســط شــرکت فرانســوی 
ایزی مایل ســاخته شــده و به طور کامل هوشمند عمل 

می کند )حتی فرمان هم ندارد(.
این خودرو جهــت حرکت، پیش نیاز خاصــی ندارد؛ چرا 
که در آن، از مجموعه ای از سنســورها به منظور شناسایی 

موانع بهره گرفته شده و از مســیرهای واقعی با خطرات 
پیش رو استقبال می کند. سال گذشته این خودرو در یک 
مسیر آزمایشی بسته به مســافت ۱/5کیلومتر در پارک 
ســنگاپور به مدت دو هفته مورد آزمایش قــرار گرفت. 
اتوبوس خودران EZ10 اخیرا در شــهر ونتای فنالند نیز 

مورد آزمون قرار گرفت.
اگر چه شــرایط موجود در این آزمایش با شــرایط واقعی 
فاصله بسیاری داشت، اما عملکرد قابل قبول این اتوبوس 
موجب شد تا ســازمان حمل و نقل فنالند اجازه استفاده 
از این خودرو را تحت شــرایطی کنترل شده صادر نماید. 
رســانه ملی فنالند گزارش داده است که اجرای آزمایشی 
از چهار روز پیش شــروع شــده و تا حدود یک ماه دیگر 

ادامه خواهد داشت.
 طی ایــن آزمایش، اتوبوس به صورت پیش بینی نشــده ،

در معرض چالش هایی چون رفت و آمد عابران و وســایل 
نقلیه قرار خواهد گرفت.

اگر چه حداکثر سرعت این اتوبوس 4۰کیلومتر بر ساعت 
اســت، اما در این آزمون، سرعت متوســط ۱۰کیلومتر 
 بر ســاعت به عنــوان ســرعت مجــاز بــرای آن در نظر

گرفته شده است.
بنابراین به خوبی در شــرایط تعامل با رانندگان عجول نیز 

قرار خواهد گرفت.
این آزمون در منطقه هرنســاری، جزو اولین آزمون های 
اتوبوس های هوشمند در خیابان های عمومی کشورهای 
جهان است. چند ماه پیش نیز کشور سوئیس یک اجرای 
آزمایشی دو ساله را برای راندن اتوبوس های هوشمند در 

خیابان های سیون آغاز نمود.
سانتاماال، سرپرست پروژه انجام این آزمون و مدیر پروژه 
دانشکده علوم کاربردی متروپولیا، در این رابطه به رسانه 
ملی فنالند گفته اســت: امروزه این امر بــه یک موضوع 
حیاتی مبدل شــده اســت؛ ولی در حال حاضــر تعداد 
انگشت شــماری از خیابان ها وجود دارد که دارای شرایط 

مساعد برای انجام این گونه آزمایش ها هستند.
ســانتاماال می گوید: عالوه بر جایگزینــی این اتوبوس ها 
در سیســتم حمل و نقل عمومی، می توان از آنها به عنوان 
یک ابزار برتر جهت جابه جایی مســافران استفاده نمود. 
ضمن اینکه با آگاهی از زمان حرکت وسیله نقلیه بعدی، 
به صورت هوشمند می توانند با اســتفاده از این اتوبوس، 
مسافران را در زمان مناســب به محل سوار شدن منتقل 

کنند.
فنالند مکانی مناســب برای اجرای واقعی این سیســتم 
هوشمند اســت؛ زیرا وزارت حمل و نقل و ارتباطات آن، 
در حال حاضر، اجازه آزمایش این سیســتم را در مناطق 

شهری داده است.
بعد از هنساری، اتوبوس های EZ10 برای آزمایش بیشتر 
به شهر اســپو و ســپس به شــهر تمپر در جنوب کشور 

خواهند رفت.

فنالند، میزبان اجرای آزمايشــی جابه جايی مسافران با اتوبوس های هوشــمند درون شهری شده است. 
اتوبوس EZ10 شرکت ايزی مايل، برای اولین بار در خیابان های شهر هلسینکی تحت آزمايش های میدانی 

قرار می گیرد. 

خودران ها در میدان واقعی قرار می گیرند؛

اتوبوسی که فرمان ندارد

شرکت آمريکايی 
لوکال موتورز، 

اتوبوس خودرانی را 
ارائه کرده است که 
توانايی صحبت با 

سرنشینان خود را 
دارد؛ عالوه بر اينها 

حتی غول هايی 
چون مرسدس بنز 
نیز خواهان حمل 

و نقل عمومی 
هوشمند در آينده 

هستند

اگر شــما نیز جزو کاربرانی هســتید که در زمــان وبگردی از 
سایت هایی با پاپ آپ های متعدد به ستوه آمده اید، گوگل خبر 
خوشی برای شما دارد. غول جست وجو روز گذشته اعالم کرد 
که رتبه ســایت هایی که تبلیغات آزاردهنده و پاپ  آپ را برای 
کاربران نمایــش می دهند، در نتیجه جســت وجو پایین تر از 
سایر وب ســایت ها قرار خواهند گرفت. البته باید به این نکته 
اشــاره کرد که این سیاست در نســخه موبایل وب سایت ها به 
کار گرفته شــده و فقط در مواردی اعمال می شود که تبلیغات 
بخش بزرگ یا کل صفحه را اشــغال کرده و در واقع کل محتوا 
را غیرقابل استفاده می کنند. همچنین باید به وب سایت هایی 

اشاره کرد که ســعی دارند تبلیغات را بخشی از محتوای اصلی 
نمایش دهند. بــرای مثال در برخی از مــوارد، تبلیغات دقیقا 
زیر تیتر اصلی قرار می گیرند تا این موضــوع را در خوانندگان 
 و کاربران القــا کنند که تبلیغات بخشــی از ســاختار اصلی

صفحه ای است که از آن بازدید می کنند. البته این موضوع برای 
تمام پنجره ها صادق نیست، برای مثال از نظر گوگل بنرهایی 
که می توان آن ها را به راحتی بســت در کنار تایید سن و سال 
کاربر و باکس هــای مخصوص الگین از این قاعده مســتثنی 
خواهند بود. گوگل همچنین لیبل Mobile Friendly را در 
نتایج جســت وجو نمایش نمی دهد، چرا که براساس آمارهای 
ارائه شــده توســط غول جســت وجو، قریب به 85 درصد از 

وب سایت ها از این امکان پشتیبانی می کنند.

به گزارش بلومبرگ، ارزش کل دارایی های بیل گیتس، به 
رکورد خارق العاده ۹۰میلیارد دالر رسیده و باعث تحکیم 
جایگاه بنیان گذار مایکروســافت به عنوان ثروتمندترین 
انسان روی کره زمین شده است. افزایش ثروت گیتس، در 
اثر عملکرد خوب و درآمدزایی شرکت ملی راه آهن کانادا 
و اکولب است. دامنه سرمایه گذاری های بیل گیتس بسیار 
گسترده است؛ به طوری که در میان شرکت هایی که تحت 
تملک این متخصص قرار داشته یا بخشی از آن متعلق به 

نظیــر بیل گیتس اســت، می توان حتی  شــرکت هایی 
طراحی راکتورهای هسته ای را نیز مشاهده کرد. براساس 
اطالعات فعلی در مقایسه با آخرین آمار ارائه شده، ثروت 
بیل گیتس هم اکنون ۱۳/5میلیارد دالر بیشتر از دومین 
فرد ثروتمند دنیاســت. آمانســیو اورتگا، دومین انســان 
ثروتمند روی کره زمین اســت. این سرمایه دار اسپانیایی 
شــاید از روی نام واقعی خود چندان شــناخته نشود؛ اما 
نگاهی به برندهایی که تحت تملک وی هستند، تسلط وی 
در دنیای مد و فشن را نمایش می دهد. براساس اطالعات 
ارائه شــده، ارزش دارایی های بیل گیتس کــه قریب به 
۹۰میلیارد دالر برآورد شــده، برابر ۰/5درصــد از تولید 

ناخالص داخلی ایاالت متحده آمریکاست.

گوگل به داد کاربرانش می رسد؛

تبلیغات اشباع شده  ممنوع
نیم درصد تولید ناخالص داخلی آمريکا متعلق به يک نفر؛

فناوری؛ عامل موفقیت 
ثروتمندترين مرد دنیا

ایرانســل، آزمایش فناوری تماس یا همان انتقال صدا بر بســتر 
نســل چهارم تلفن همراه )VoLTE( را با موفقیت به انجام رساند. 
تماس در بستر 4G مشــابه فناوری VoIP )صدا در بستر پروتکل 
اینترنت( اســت و کیفیت باالیی دارد. فناوری انتقال صدا بر بستر 
 )VoLTE یا همان Voice over LTE( نســل چهارم تلفن همراه
یک فناوری بر پایه استاندارد GSMA است که برای پشتیبانی از 
مکالمه صوتی در شبکه 4G یا LTE ضروری است و بدون استفاده 
از این فناوری، نمی توان در شــبکه نســل چهارم تمــاس برقرار 
کرد.  این فناوری تجربه مکالمه صوتــی با کیفیت باالتری را برای 
مشترک به ارمغان می آورد و امکان اســتفاده همزمان از صوت و 
دیتا را فراهم می کند. پیش از این، مشترکانی که در بستر LTE از 
اینترنت اســتفاده می کردند، برای برقراری تماس به شبکه 2G یا 

3G جابه جا می شــدند و بعد از تماس، باز به 4G برمی گشــتند.
استفاده از بســتر VoLTE تماس صوتی با کیفیت و سرعت باال را 
برای مشترکان ایرانســل فراهم می کند و تفاوت قابل مالحظه ای 
با تماس بر بستر شــبکه های 2G و 3G دارد؛ همچنین بر خالف 
شبکه LTE، مشــترکان می توانند هنگام مکالمه صوتی بر بستر 
VoLTE، از خدمات شــبکه نســل چهارم اینترنت همراه )4G یا 
LTE( نیز استفاده کنند. در شبکه های LTE امکان مکالمه صوتی 
وجود ندارد و گوشــی تلفن همراه در زمان برقراری تماس صوتی 
معموال به شبکه 3G یا 2G منتقل می شــود. فناوری VoLTE در 
زمره فناوری های جدید ارتباطات همراه است که اولین بار در سال 
2۰۱4 در شرق آســیا و آمریکا به بهره برداری رسیده و کمتر از دو 

سال پس از آن، ایرانسل نیز آن را با موفقیت آزمایش کرده است.

 6۷۰۰ پــروژه مخابراتــی همزمان بــا هفته دولت، در کشــور به 
بهره برداری می رســد. به گــزارش مهر، همزمان با فرارســیدن 
 هفته دولت، بیــش از 6۷۰۰ پــروژه مخابراتی در 22 اســتان با 
سرمایه گذاری بالغ بر ۱۰۰۰میلیارد تومان به بهره برداری می رسد. 
این پروژه ها شامل افتتاح مراکز سوئیچ،  پروژه های فیبرنوری، نصب 
BTS و پروژه های دیگر مانند ســاختمان رادیو، WLL و دیتاست. 
شرکت مخابرات استان فارس با افتتاح 2۰5۷ پروژه با اعتباری بالغ 
بر ۳۷2میلیارد تومان بیشترین سرمایه گذاری را در بخش مخابرات 
به خود اختصاص داده است و اســتان های کردستان با 426 پروژه 
و ۱2۱میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شــده، خراســان شمالی 
 با 4۱5پروژه و اعتبــار ۹8 میلیارد تومان و تهران بــا 465پروژه و 

سرمایه گذاری 84میلیارد تومان، در رتبه های بعدی قرار دارند.

ايرانسل آزمايش کرد؛

صوت در نسل چهارم
همزمان با هفته دولت؛

پروژه هايی که افتتاح می شوند

مخابرات و ارتباطات

معرفی نرم افزار

Scheduled SMS  نام اپلیکیشــنی برای گوشی های 
مبتنی بر سیســتم عامل اندروید اســت که به کمک آن 
می توانیــد پیامک های خــود را برای ارســال در آینده 

زمان بندی کنید.
با وجود آنکه اپلیکیشن های پیام رسان آنالین این روزها 
بیشــتر از پیامک ها مورد توجه قرار گرفته اند، با این حال 
دالیل بسیاری وجود دارد که می تواند ارسال یک پیامک 
در زمانی خــاص را به یک امر ضــروری و مهم بدل کند؛ 
برای مثال احتماال برای شــما هم پیش آمده که بنا به هر 
دلیلی، تبریک گفتن تولد دوســتان و آشــنایان خود را 

فراموش کرده باشید.
در ایــن مواقع شــاید بهتریــن راه حلی که بــه ذهنتان 
می رسد، اســتفاده از اپلیکیشــن های یادآور باشد که با 

مشخص کردن تاریخ تولد دوستان خود یا موارد دیگری 
که ممکن اســت برایتان پیش بیاید، ارســال کردن یک 

پیامک را به خود یادآوری می کنید.
اما Scheduled SMS راه حل ساده تری را برای شما در 
نظر گرفته است. زومیت نوشــت: »این نرم افزار می تواند 
مستقیما پیامک های شما را همراه با تاریخ ارسال آنها در 
خود ذخیره و به محض رسیدن به موعد مقرر شده، اقدام 

به ارسال خودکار آن کند.«
برای مثــال می توانید پیــام تبریکی را بــرای تولد یکی 
از دوســتان خود و برای شــش ماه دیگر تنظیم کنید. با 
رسیدن به تاریخ روز و ســاعت تعیین شده در اپلیکیشن، 
پیام ذخیره شده شما به شماره مشــخص ارسال خواهد 
شــد و بدون آنکه حتی نیاز به یادآوری داشــته باشید، 

پیام های شما برای شــماره های مشخص شــده ارسال 
خواهد شد.

نکته جالب این اپلیکیشــن، انتقال پیامک ارســال شده 
به اینباکس شماســت که بعــد از ارســال، می توانید آن 
را به عنوان یک پیام فرســتاده شــده مشــاهده کنید؛ 
 البتــه بدیهی اســت که بــرای ایــن امر، اپلیکیشــن

Scheduled SMS بایــد در گوشــی شــما نصــب 
 باشــد و در صورتی که آن را حذف کنیــد، پیامک های 

زمان بندی شده شما نیز از بین خواهند رفت.
امکان ارســال پیامک های چنــد پارته، اطالع رســانی 
صوتی هنگام ارســال پیامک های تعیین شــده و انتقال 
پیام های ارسال شده به اپلیکیشن پیامک گوشی، از دیگر 

ویژگی های این اپلیکیشن به حساب می آیند. 
شــما می توانید این نرم افزار را از نشانی زیر دریافت کرده 
یا لینک آن را از طریق گوشــی خود از بارکد زیر اســکن 

کنید:

لینک دانلود:
goo.gl/kgs5VZ

با اسکن کد مقابل به وسیله 
گوشــی هــم می توانید به 

لینک نرم افزار رجوع کنید.

پیام های مهم خود را زمان بندی کنید؛

هیچ واقعه ای را فراموش نکنید
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پیشنهاد سردبیر: 
کاهش برداشت غالت در دهاقان

اخباريادداشت

فرماندار تیران و کرون، ضمن گرامیداشت هفته دولت و سالگرد شهادت 
شــهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: همزمان با این هفته، ۳۷ پروژه در 
شهرستان تیران و کرون با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال کلنگ زنی و 

به بهره برداری خواهد رسید.
علی رحمانی با اشــاره به وجود تعداد زیادی کشاورز در شهرستان تیران 
وکرون گفت: درصد باالیی از پروژه های هفته دولت، در بخش کشاورزی 
به بهره برداری می رســد که بستر خوبی برای اشــتغال و کسب درآمد 

مردم است.
وی اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی را امری مهــم و ضروری در 
پیشرفت اقتصاد داخلی دانســت و یادآور شــد: بها دادن به واحد های 
کوچک، اشــتغال زایی، رســیدگی به واحد های نیمه فعال و نیازمند به 
تســهیالت بانکی، رفع موانع تولیــد در واحد های صنعتی، اســتقبال 
 از ســرمایه گذار و هدایت وی به واحدهای تولیدی اشــتغال زا، از جمله 
مهم ترین دســتورالعمل های اجرایــی در زمینه اقتصــاد مقاومتی در 

شهرستان است.
فرماندار شهرســتان، غبار روبی گلزار شــهدا، برگزاری جلسات متعدد 
پرسش و پاســخ مردم از مسئوالن در شهرســتان، دیدار با خانواده های 
شهدا و سخنرانی در مساجد و هیئت ها را از دیگر برنامه های هفته دولت 

در تیران و کرون عنوان کرد.

فرماندار فریدونشــهر از افتتاح ۴۳ طرح با اعتبار ۵۰میلیارد ریال در 
فریدونشهر به مناسبت هفته دولت خبر داد.

ناصر اســدی ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشــت یاد و خاطره 
شهیدان رجایی و باهنر، این هفته را فرصتی برای پرداختن به عملکرد 
دولــت بیان و عنوان کــرد: تمام خدمــات دولت، بــرای حفظ نظام 
جمهوری اســالمی و خدمت به مردم در مســیر منویات رهبر فرزانه 

انقالب است.
نماینده عالی دولــت در شهرســتان، محرومیت باالی شهرســتان 
فریدونشــهر را گوشــزد کرد و از پیگیری های انجام شــده در حوزه 
ســرمایه گذاری، تولید، اشتغال و عمران روســتایی و شهری در این 

شهرستان توسط دولت سخن گفت.
وی آب و خاک را مهــم ترین امتیاز فریدونشــهر دانســت و گفت: 
دولت برای کارآفرینی در بخش کشــاورزی و منابع طبیعی با اتکا به 
توانمندی های داخلی، بر راه انــدازی صنایع و دامداری های کوچک 

تاکید دارد.
فرماندار فریدونشــهر به پیگیری های خود در تامین آب آشامیدنی 
سالم و گازرسانی به مناطق دورافتاده شهرســتان اشاره کرد و بهبود 
وضعیت بهداشت و درمان شهرستان را با اجرای طرح تحول سالمت 
و راه اندازی بخش های فوریت های پزشــکی و مراقبت های ویژه در 

این شهرستان یادآور شد.
اســدی از گردشــگری به عنوان یک صنعت درآمدزا یاد کرد و آن را 

فرصتی برای جذب سرمایه و ایجاد اشتغال دانست.
این مســئول طبیعت فریدونشــهر را مســاعد گردشــگری در هر 
 چهار فصل دانســت و اظهار کرد: فریدونشــهر جزو شهرستان های 
منحصر به فردی است که می توانیم در فصل زمستان هم از آن برای 

جذب گردشگر در بازی های زمستانی استفاده کنیم.
وی یکی از اقدامات دولت در سال گذشته را ساماندهی مراتع و کنترل 
دام مازاد بیان و تصریح کرد: در این رابطه با پیگیری های انجام شده 
مخصوصا در دهستان عشایری و برف انبار، ۱۷۰ پرونده قضایی برای 

رسیدگی به این موضوع تشکیل دادیم.
نماینده عالی دولت در شهرستان فریدونشهر، از بهره برداری از کابل 
فیبر نوری در مسیر فریدونشهر تا روســتای سیبک خبر داد و اجرای 
این طرح را در مسیر تســهیل برقراری ارتباط اینترنت پرسرعت برای 
روستاهای فریدونشهر دانست که هم اکنون از هیچ گونه امکانی برای 

اتصال به شبکه جهانی نت برخوردار نیستند.
فرماندار فریدونشهر در پایان خاطرنشان کرد همه طرح های توسعه 
و اشتغال زایی فریدونشهر، به منابع طبیعی و کشاورزی وابسته است؛ 
لذا مسئوالن امر باید متوجه این شرایط بوده و شــرایط الزم را برای 

پیشرفت شهرستان فراهم کنند.
وی با اعــالم رضایت نســبی و ۹۰درصدی از فعالیت دســتگاه های 
دولتی تیران و کرون تصریــح کرد: کارمندان دولــت با رعایت اصل 
تکریم ارباب رجــوع، باید وظایف خود را در قبــال مردم و قانع کردن 
آنها به خوبی انجام دهند و با مشاهده هرگونه تخلف، به شدت از سوی 
فرمانداری با آنها برخورد می شــود. رحمانی از مردم و ارباب رجوعان 
ادارات درخواست کرد که در امور مرتبط با دستگاه های دولتی، روال 

اداری خاص خود را طی کنند تا نتیجه مناسب حاصل شود.
وی با اشاره به طرح توسعه شرکت پیشــرو دیزل آسیا در شهرستان 
تیران و کرون گفت: شــرکت پیشرو دیزل برای شــروع فعالیت خود 
 منتظر تســهیالت الزم اســت؛ ولی انتظار می رود که این شــرکت، 
عالوه بر عمل به تعهدات خود در زمینه اشــتغال زایی و اســتفاده از 

نیروهای کار شهرستان، فعالیت خود را سریع تر آغاز کند.
فرماندار شهرستان با اشاره به مشــکل ترمینال بخش کرون در شهر 
تیران خاطرنشان کرد: تامین ترمینال برون شهری بر عهده شهرداری 
اســت که فعال به دلیل عدم اعتبار کافی، امکان ســاخت این مکان را 
ندارد و به صورت موقــت از محوطه کنار هایپر فدک بــرای این کار 
استفاده می شود تا تصمیمات و سرمایه گذاری های الزم برای اجرای 

این طرح انجام گیرد.

فرماندار تیران و کرون:

تقويت واحد های کوچک تولیدی 
باعث پیشرفت اقتصاد می شود

فرماندار شهرستان خبرداد:

طرح های توسعه فريدونشهر 
به منابع طبیعی وابسته است

مدیر امور برق شهرســتان گلپایگان با اشاره به فعالیت های برق 
شهرستان در پنج ماه نخست امسال اظهار داشت: احداث شبکه 
جهت متقاضیان جدیــد، با اعتباری بالغ بــر 2۱۰میلیون ریال 

انجام شده است.
شــاپور حدادی پور افزود: جا به جایی پایه و رفع نقاط خطرساز 
۷۰۰میلیون ریال، بهینه سازی شــبکه و تعمیرات ۹۰۰میلیون 

ریال و تبدیل شــبکه به کابل خودنگهدار با اعتبار ۶۰۰میلیون 
ریال انجام شده است.

مدیر امور بــرق گلپایگان، بــا بیان اینکه طی پنج ماه نخســت 
امسال تعویض کنتورهای معیوب 2۰۰میلیون ریال و حوادث و 
اتفاقات ۳۵۰میلیون ریال هزینه در برداشــته است، خاطرنشان 
کرد: کاهش تلفات و برطرف نمودن نوسان ولتاژ مشترکین، رفع 
حریم شبکه 2۰ کیلو ولت و فشار ضعیف، بهسازی و جا به جایی 
پایه های موجود در معبر و بهسازی و کاهش تلفات شبکه و بهبود 

ولتاژ، اهداف اجرای این پروژه ها بوده است.
حدادی پور بــا بیان اینکه طی پنج  ماه نخســت امســال تعداد 
۳۴۱مشترک به مشترکین برق شهرستان گلپایگان اضافه شده 
است، افزود: اکنون تعداد کل مشترکان برق شهرستان ۵۰هزار 

و ۴2 مشترک است.
مدیر امور برق گلپایگان خاطرنشان کرد: از ابتدای نخست امسال 
تاکنون ۱2میلیارد ریال از بودجه های عمرانی شهرستان، جذب 

امور برق گلپایگان شده است.

امام جمعه آران و بیدگل  گفت: مردم، دولتمردان و مســئوالن، 
باید شــهید رجایی را الگو قرار دهند؛ زیــرا او بصیرت افزایی در 

جامعه را مالک و معیار کار خود قرار داده بود.
آیت ا... سید محمد موســوی افزود: ساده زیستی، والیتمداری و 
آرمان خواهی، شاخصه های اصلی شخصیت این شهید بزرگوار 
بود؛ به گونه ای که او در دوران ریاست جمهوری خود، همان طور 

زندگی کرد که پیش از آن می زیست.
امام جمعه آران و بیدگل، اشــرافی گــری و حقوق های نجومی 
برخی مســئوالن را محکوم کرد و گفت: کارگزار جامعه اسالمی 
باید ساده زیست باشد؛ زیرا اشــرافی گری و مسابقه کسب مال 
و چنگ زدن بــه بیت المــال، خالف روحیه اســالمی و جرمی 
آشــکار اســت. وی با بیان اینکه مردم توقع دارند مســئوالن، 
 منصب های خود را طعمه ای برای زراندوزی به حســاب نیاورند، 
تصریح کرد: کالم امیرالمومنین)ع( که منصب را امانتی از سوی 

مردم عنوان می کنند، باید سرلوحه کار مسئوالن باشد.
امام جمعه آران و بیدگل، کنترل تورم، افزایش اشــتغال، ایجاد 
رونق اقتصادی و خروج از رکود، اجرای عدالت، مبارزه با استکبار 
و کمک به اقشــار ضعیف را مطالبات اصلی مردم از دولتمردان 
دانست و تصریح کرد: مردم، مســئوالنی انقالبی می خواهند که 
به دنبال آرمان های انقالب باشند.  وی اضافه کرد: ما معتقدیم اگر 
قرار است از دولت انتقاد شود، باید منصفانه باشد و اگر قرار است 

از آن حمایت شود، باید عاقالنه باشد.

مدير امور برق گلپايگان خبر داد:

اختصاص 12میلیارد ريال از بودجه عمرانی به امور برق
امام جمعه آران و بیدگل:

کارگزار حکومت اسالمی بايد ساده زيست باشد

کوتاه از شهرستان ها

آن سوی خبر

رییس اداره جهاد کشاورزی شهرســتان دهاقان گفت: تداوم خشکسالی سبب کاهش 
 چشمگیر برداشــت غالت شــده اســت. امیر صفر پور در این باره اظهار داشت: سطح  
قابل برداشت گندم، از  یک هزار و ۴۰۰هکتار در ســال زراعي گذشته، به ۹۶۷هکتار و 
محصول برداشت شده نیز از ۵هزار تن به ۳هزار تن رسیده است. وی با توجه به محصول 
جو نیز افزود: سطح قابل برداشــت جو نیز از یک هزار و ۵۰هکتار در سال زراعي قبل، به 
۹۱۷هکتار و میزان برداشــت محصول آن نیز از پنج هزار و ۷۰۰تــن، به میزان 2هزار و 
۷۰۰تن کاهش یافته است. رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان خاطرنشان 
کرد: از کل محصول غالت شهرســتان، حدود ۵۰۰تن گنــدم و ۷82تن جو به صورت 

تضمینی از کشاورزان خریداری شده است.

 صفر پور گفت: طــرح گلخانه گل شــاخه بریده ســایوان انــرژی دهاقــان مجهز به 
تکنولوژی chp با مساحت ۱۷هزار متر مربع، یکی از بزرگ ترین طرح های کشاورزی 
این شهرستان و مجهز به تکنولوژی تولید همزمان برق و گرما)CHP( مي باشد که قادر 
اســت برق و حرارت را به صورت همزمان و تنها از یک منبع ســوختی از قبیل گازهای 

طبیعی و سوخت های نفتی تولید کند.
 وی افزود: از مزایاي سیســتم CHP مي توان به مواردی همچون مصرف کمتر سوخت 
در مقابل تولید انرژی بیشتر، عدم نیاز به انتقال و توزیع گسترده انرژی و در نتیجه بازده 

باالتر انرژي اشاره کرد.
رییس اداره جهاد کشــاورزی شهرستان دهاقان خاطرنشــان کرد: تجهیزات این واحد 
تولیدی از کشور اسپانیا وارد شده و شامل پوشش، کف پوش، شید، سیستم گرمایشی، 
 لوله و اتصاالت ســازه اســت که در مرحله وصل کردن قطعات صنعتــی آن به صورت 

پیش ساخته می باشد.

بهره برداری از 9 طرح کشاورزی در هفته دولت دهاقان
امیر صفرپور با اشاره به افتتاح ۹ طرح کشــاورزی در هفته دولت دهاقان اذعان داشت: 
با بهره برداری از این طــرح ها، زمینه اشــتغال یکصد و ۴۵نفر به صورت مســتقیم و 
غیرمستقیم فراهم می شــود. وی هزینه اجرای طرح ها را ۵۰میلیون ریال عنوان کرد 
و گفت: احداث 2 واحد گلخانه تولید محصوالت ســبزی و صیفی به مســاحت ۳8هزار 

هکتار، از مهم ترین طرح هایی است که در هفته دولت افتتاح می شود.
رییس اداره جهاد کشــاورزی شهرســتان دهاقان، با توجه به بهره برداری از طرح های 
تولیدات دام، طیور، آبزیان و تولیدات گیاهی اظهار داشــت: پرورش ۳۰هزار قطعه مرغ 

گوشتی و 2۰۰ قطعه شترمرغ پرواری، به واحدهای دامی شهرستان اضافه می شود.
 صفرپور خاطرنشــان کرد: طرح آبیاری شــبکه های فرعی، خط انتقال آب کشاورزی 
به طول یک هزار و ۵۰۰متر، منبع ذخیره آب با ظرفیت ۵۰متر مکعب و استخر ذخیره 

آب به ظرفیت یک هزار متر مکعب، در این هفته مورد بهره برداری قرار می گیرد.

ريیس اداره جهاد کشاورزی دهاقان خبرداد:

کاهش برداشت غالت در دهاقان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان برخوار، از برداشــت خربزه از مزارع این 
 شهرســتان خبر داد و گفت: در بیــش از ۱۵۰۰هکتار از مــزارع برخوار،

صیفی جات کشت شده که ۹۰درصد کشت آن خربزه است.
عباس نقدی افزود: از هر هکتــار، به طور میانگین ۳۰ تــا ۵۰ تن خربزه 
برداشــت می شــود و این خربزه ها عالوه بر توزیع در شهرســتان های 

همجوار، به کشور عراق نیز صادر می شود.
 وی بیان کرد: بیش از 2هزار بهره بردار و کشــاورز به صورت مســتقیم و 

یک هزار نفر به صورت غیر مستقیم در کشت خربزه فعال هستند.
 مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان برخوار با اشــاره به اینکه کشت خربزه 
به صورت تیپ در میان کشاورزان این منطقه از استقبال خوبی برخوردار 
بوده است، گفت: این روش در میان کشــاورزان برخواری به طور متداول 

انجام می شود.

برداشــت شــاه میوه گالبی از۵۰۰ هکتار از باغ های خمینی شــهر در استان 
اصفهان آغاز شد. معاون باغبانی اداره جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر، 
متوســط عملکرد گالبی در هر هکتار از این باغ ها را یک تن اعالم کرد و گفت: 

این شهرستان رتبه نخست برداشت این محصول را در استان اصفهان دارد.
عزت ا... کریم زاده، مهم تریــن رقم گالبی این منطقه را که در کشــور نمونه 
 اســت، شــاه میوه بیان کرد و افزود: آلدرانی، نطنزی، گنجونــی، کفتر بچه،

جز قند و کالســرخی از دیگر رقم های گالبی است. وی با اشــاره به اینکه هر 
کدام از درختان گالبی به طور متوسط ۶۰ سال عمر دارند و ۵۰ تا 8۰ کیلوگرم 
گالبی بار می آورند، گفت: بیش از هفت هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم 
 تا اواســط شــهریور در این شهرســتان مشــغول برداشــت گالبی هستند. 
کریم زاده افزود: پیش بینی می شود امسال هم مانند پارسال بیش از پنج هزار 

تن  شاه میوه گالبی در خمینی شهر برداشت و به سراسر کشور عرضه شود.

خربزه های برخواری در 
بازار  عراق

آغاز برداشت گالبی 
از با غ های خمینی شهر

 محســن گالبی، فرماندار شهرضا، در »جلســه شورای اسالمی 
شهرستان شهرضا« که با هدف بررسی محتوای دروس رشته های 
دانشگاهی با نیاز بازار کار برگزار شــد، عنوان داشت: با توجه به 
تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی، در این زمینه باید 

در شهرستان اقدام کنیم.
وی افــزود: دانش آمــوزان هنرســتانی ما می تواننــد همزمان 
 با تحصیل در هنرســتان، تحصیــالت تکمیلی را در شــهرک 
صنایع دستی شهرستان فراگیرند و به صورت علمی از آزمایشگاه 
استفاده کنند. فرماندار شهرضا گفت: مرکز رویش دانشگاه آزاد 
شهرضا، فضایی را در اختیار دانشــجویان قرار داده و به پرورش 
گیاهان دارویی می پردازند که این مرکز توانســته نسخه هایی را 

که از اصفهان فرستاده می شود، تامین کند.
گالبی با بیان اینکه یکی از بزرگ ترین مراکز رشــد در شــهرک 
صنعتی رازی شهرضا تاسیس می شــود، گفت: باید با استفاده از 
مراکز رشد، فارغ التحصیالن دانشــگاهی را با توجه به رشته ای 
 که می خوانند، وارد بــازار کار کرد. وی همچنیــن با بیان اینکه 
راه اندازی یک شــغل نیاز به تحصیالت آکادمیک ندارد، گفت: 

میدان دادن به فارغ التحصیالن، وظیفه مسئوالن است.
سیدعباس نعمت ا...  زاده، رییس دانشگاه پیام نور شهرضا نیز در 
جلسه شورای اسالمی این شهرســتان اظهار داشت: برای بعضی 
 از رشــته های این دانشــگاه، امکان کار عملی در خود دانشگاه 

وجود دارد؛ اما متاسفانه از این فرصت استفاده نشده است.
وی با تاکید بر اینکه دانشجوی رشته تربیت بدنی باید دوره های 

مربیگری را بگذرانــد تا بتوانــد وارد بازارکار شــود، افزود: باید 
دوره های فردی مهارتی در دانشگاه ها گذاشته شود.

رییس دانشگاه پیام نور شهرضا با اشــاره به اینکه دانشجویان ما 
به واسطه عملکرد مســئوالن دانشــگاه ها مظلوم واقع شده اند، 
گفت: رهبر معظم انقالب بر شــرکت های دانــش بنیان تاکید 
دارند؛ باید روی این شــرکت ها تمرکز کرد. نعمت ا... زاده با بیان 
اینکه به واسطه شــرکت های دانش بنیان می توان ارز وارد کشور 
 کرد، افزود: بیش از 8۰ درصد قطعات پزشکی در خارج از کشور 
تولید می شــود که می توان این قطعات را در شرکت های دانش 
بنیان تولید کرد. وی تصریح کرد: باید از کارخانجات فاصله گرفت 
و شرکت های دانش بنیان تاسیس کرد؛ این شرکت ها بر اشتغال 

تاثیر بسیاری می گذارد.
علی شریف زاده، رییس دانشگاه آزاد شــهرضا نیز در این جلسه 
اظهار داشت: سیاســت دانشگاه آزاد شــهرضا، حرکت به سوی 
توسعه مراکز رشد بوده است که توانســته ایم از حدود 2۵ واحد 
مرکز رشد دانشگاه آزاد شــهرضا، ۵ واحد به شرکت دانش بنیان 

تبدیل کنیم. 
وی با بیان اینکــه باید آگاهی مردم افزایــش پیدا کند تا معضل 
بیکاری کاهش یابد، افزود: باید دانشجوی ما در دانشگاه به شکلی 

مهارت ببیند که بعد از ۴ سال مشغول به کار شود.
شــریف زاده بیان کرد: در رتبه بندی دانشگاه های آزاد اسالمی 
کشور که توسط پایگاه اســتنادی علوم جهان اسالم انجام شده، 

دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا رتبه نهم را به دست آورده است.

فرماندار سمیرم، در جلسه شورای اداری شهرستان سمیرم، به 
خدمات دولت در سطح شهرستان اشــاره کرد و گفت: ازجمله 
طرح های شــاخص قابل بهره برداری شهرســتان سمیرم در 
هفته دولت، بهره برداری از شــبکه دیجیتــال بخش دناکوه، 
پادنا، ســمیرم و حنا با اعتبار یک میلیارد و 2۰۰میلیون تومان 
است. محمدحسین نصرتی، با اشاره به افتتاح طرح برق رسانی 
با هزینــه 2۵۰میلیون تومــان توســط اداره برق، افــزود: تا 
 پایان ســال۹۵ شــبکه دیجیتال بخش وردشــت و ونک نیز 
کامل می شــود. فرماندار سمیرم از ســاماندهی ۹ گلزار شهدا 
در سطح شهرســتان خبر داد و تصریح کرد: در راستای ترویج 
فرهنگ ایثار و شــهادت، تمامی گلزارهای شهدای شهرستان 
ساماندهی شــده اند. وی با اشــاره به طرح اجرای استخرهای 
ذخیره آب در حوزه کشاورزی اذعان کرد: در این زمینه چندین 
مورد با کمک دولت و همیاری مردم اجرایی شــد و در همین 
راستا مردم می توانند در زمســتان حقابه خود را ذخیره و برای 

فصول کم آبی در جهت حفظ باغات استفاده کنند.
نصرتی به بحث ۵۵ کیلومتر لوله گذاری بــرای نجات باغات و 
جلوگیری از هدر رفت نیز اشــاره کرد و گفت: سال گذشته در 
سفر استاندار به ســمیرم، 2۳ مورد مصوبه داشتیم که حاصل 
این مصوبات، حل بخشــی از مشــکالت مردم ازجمله تامین 
لوله برای انتقال آب با اعتبار 2میلیارد تومان بود.وی با اشــاره 
به انتقال آب از رودخانه ماربر یادآور شــد: بخشی از اعتبارات، 
یک میلیارد تومان این طرح توسط دولت و حدود ۶۰۰میلیون 

تومان نیــز آورده مردمــی بود کــه آب از رودخانــه ماربر به 
سرچشمه بازرنگ پمپاژ شد و باغات مردم منطقه را نجات داد.

نماینده دولت در ســمیرم، به اجرای طــرح تکثیر ماهی های 
پرورشی با بیش از ۱/۵میلیارد اعتبار در این شهرستان توسط 
جهاد کشــاورزی اشــاره کرد و افزود: طرح هادی روستایی در 
۱۴روستای شهرســتان با اعتبار یک و نیم میلیارد تومان اجرا 
شده است. وی با بیان اینکه مسکن مهر مانند کالف سردرگمی 
شــده که مردم سال هاست چشــم انتظار تکمیل آن هستند، 
اظهار کرد: تا پایان شــهریور ماه ۳۶ واحد مسکن مهر سمیرم 
به بهره برداری می رسد و مابقی تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

نصرتی یادآور شــد: در طول این دو ســال با اعتبــار بیش از 
۳/۵میلیارد تومان ماشــین آالت به منظور خدمــت و آبادانی 
روســتاها در اختیار دهیاران قرارگرفته اســت. وی با اشاره به 
تاکیدات مقــام معظم رهبــری درخصوص همدلــی مردم و 
دولت اذعان کرد: مســئوالن دولت به عنــوان خادمان مردم، 
فرصت خدمت به مردم را قدر بداننــد و برای اعتقاد و اعتماد به 
دولت، خدمات آن را بدون غلو برای مردم بازگو کنند. فرماندار 
ســمیرم هفته فرهنگی را فرصتی برای معرفی شهرستان در 
 همه حوزه ها دانســت و اظهار کرد: این برنامه به مدت سه شب 
از 2۷ تا 2۹ شهریورماه، با اســتفاده از تمام ظرفیت های بومی 
شهرســتان ازجمله معرفی ظرفیت های گردشگری، فرهنگی، 
معرفی چهره های ماندگار، جشن شــکرگزاری نعمت سیب و 

معرفی بسیاری از ارزش های انقالبی و اسالمی، برگزار می شود.

ريیس دانشگاه پیام نور شهرضا:

توسعه شرکت های دانش بنیان یک 
ضرورت است

فرماندار سمیرم خبر داد:

بهره برداری از 36 واحد مسکن مهر
تا پایان شهریورماه

 در طول اين دو 
سال با اعتبار بیش 
از 3/5میلیارد 
تومان ماشین آالت 
به منظور خدمت و 
آبادانی روستاها 
در اختیار دهیاران 
قرارگرفته است

بايد از کارخانجات 
فاصله گرفت 
و شرکت های 
دانش بنیان 
تاسیس کرد؛ 
اين شرکت ها 
بر اشتغال تاثیر 
بسیاری می گذارد
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اخباريادداشت

 طبق یافته محققان، نه تنها رژیم غذایی مدیترانه ای بلکه ســبک زندگی 
کامال مدیترانه ای می تواند بر سالمت روانی تاثیر بگذارد.

یافته های محققان اسپانیایی نشــان می دهد شرکت کنندگانی که رژیم 
غذایی سرشار از میوه و ســبزیجات مصرف می کردند و همچنین بیشتر 
ورزش کرده و اجتماعی بودند، در مقایسه با سایر افرادی که از این سبک 
زندگی پیروی نمی کردند کمتر در معرض ابتال به افسردگی قرار داشتند. 
به گفته این محققان، مطالعات قبلی ارتباط بین پیــروی از رژیم غذایی 
مدیترانه ای یا ســایر الگوهای رژیمی ســالم را با کاهش ریسک ابتال به 
افســردگی نشــان داده اند؛ اما مطالعه جدید برای اولین بار ارتباط بین 
ســبک زندگی کامال مدیترانه ای و فراتر از رژیم غذایی را با افســردگی 
بررسی کرده اســت.در این مطالعه محققان از مردم اسپانیا در مورد آنچه 
که به طور معمول می خورند، میزان ورزش و مدت زمان ســپری کردن با 
دوستانشان را سوال کردند تا به طور دقیق میزان پیروی این افراد از سبک 
زندگی مدیترانه ای را ارزیابی کنند.آنها افراد را بر اساس میزان پیروی از 
سبک زندگی مدیترانه ای به سه گروه تقسیم کردند: کسانی که بیشترین 
پیروی را از سبک زندگی مدیترانه ای داشتند؛ کسانی که به طور متوسط 
از این ســبک زندگی پیروی می کردند و کسانی که حداقل میزان پیروی 
را داشتند.ســپس محققان آنها را تحت نظر داشــتند تا دریابند به طور 
میانگین در طول 8/5سال بعد، چه تعداد از آنها مبتال به افسردگی شدند. 
محققان دریافتند تا پایان مــدت مطالعه، 8۰۶ نفر مبتال به افســردگی 
تشخیص داده شدند. آنها دریافتند افرادی که در ابتدای مطالعه بیشترین 
میزان پیروی از سبک زندگی مدیترانه ای را داشتند در مقایسه با کسانی 
که کمترین میزان پیروی را داشــتند 5۰ درصد کمتر مبتال به افسردگی 

تشخیص داده شدند.

یک پژوهشــگر طب ســنتی گفت: اگر زنان باردار روزانه یک عدد گردو 
بخورند، پس از زایمان پوست شکمشان زیبایی خود را حفظ می کند. زنان 
بارداری که در طول دوران بارداری شــلغم پخته زیاد بخورند فرزندشان 

بهتر و زودتر رشد می کند.
 محمد دریایــی درباره افزایش ســالمت زنان باردار اظهار داشــت: زنان 
در دوران بارداری به طور منظم و بر اســاس اشــتهای خود غذا بخورند؛ 
همچنین مصرف میوه ها و ســبزیجات تازه که حاوی اسید فولیک  بوده 

برای زنان باردار بسیار مفید است.
به گفته وی باید موادغذایی دارای کافئین در دوران بارداری بسیار محدود 
شــود.کم کاری خفیف تیروئید در دوران بارداری منجر به کاهش هوش 
در کودکان می شــود؛ همچنین در دوران بارداری چون افزایش نیاز مادر 
به آهن بیشتر می شــود و به تنهایی از طریق غذا تامین نمی شود بنابراین 
مصرف جو دوسر یا جو یوالف به صورت فرنی یا حریره بادام به تامین آهن 

کمک می کند.
دریایی گفت : زنــان بارداری که در طــول دوران بارداری شــلغم پخته 
زیــاد بخورنــد فرزندشــان بهتر و زودتــر رشــد می کنــد  و زود تر راه 
 می افتد و زودتر هم  حــرف می زند و در مقابل امــراض مختلف مقاوم تر

 می شود. این پژوهشــگر طب ســنتی افزود: برای افزایش زیبایی بچه، 
خوردن هلو بسیار مفید است.

وی خاطرنشــان کرد: مصرف ماهی های دریایی همراه با ادویه و ســیر به 
افزایش هوش بچه کمک می کند البته باید تعادل حفظ شود.

دانشمندان موفق به تولید دارویی شــده اند که سلول های سرطانی را به 
طور کامل از بین می برد. این دارو در حال حاضر در آمریکا موجود بوده و 

قرار است در آینده نزدیک به اروپا و استرالیا عرضه شود.
 قرص ونتوکالکس کــه انقالبی در درمان ســرطان به شــمار می آید، 
نخستین بار در شــهر ملبورن اســترالیا روی بیماران مبتال به سرطان 
لمفوسیتی خون مورد آزمون قرار گرفت و 8۰ درصد باعث از بین رفتن 

سلول های سرطانی شد.
ایــن قرص بــه صــورت روزانه مصــرف می شــود و مقــدار آن از 3۰ 
میلی گرم در روز اول، شــروع می شــود و هــر روز بــه دوز دارو افزوده 
می گــردد تــا اینکه بیمــار در روز آخــر )پایــان هفته پنجــم( 4۰۰ 
میلی گــرم از ایــن دارو را مصــرف می کند.سرپرســت تیــم کنترل 
کیفیت قــرص ونتوکالکس با بیــان اینکه این دارو پروتئین مســئول 
فعالیــت ســلول های ســرطانی را از بیــن می بــرد؛ اظهار داشــت: 
 ایــن دارو آخریــن گزینــه بیماران ســرطانی محســوب شــده و در 

2۰ درصد آنان آثار تومور را به کلی از بین می برد.
 وی در ادامــه گفت: یکــی از مراجعه کنندگان مردی ۶8 ســاله بود که

 ۶ بار شــیمی درمانی انجام داده بود. سلول های ســرطانی در بدن او تا 
جایی رشــد کرد که زیر گردنش توموری به اندازه یک توپ گلف و روی 
دستش غده ای ســرطانی به اندازه یک میوه گریپ فروت تشکیل شده 

بود.

 آبلیمو از نوشــیدنی هایی اســت که خوردن آن بســیارتوصیه 
می شــود؛ زیرا خواص و فواید بی شــماری برای سالمتی دارد. 
کاهش وزن، تقویت دســتگاه ایمنی بدن، پاکســازی دســتگاه 

گوارش، کــم کــردن التهابــات بــدن، افزایش نیــروی بدن، 
تاثیرگذاری مثبت بر فرآیند متابولیسم و سوخت و ساز بدن و...از 
جمله فواید آبلیمو به شمار می رود؛ اما اگر نکاتی را در مصرف آن 

رعایت نکنیم، ممکن است مضراتی برایمان داشته باشد.
اسید موجود در آبلیمو، باعث از بین رفتن مینای دندان می شود. 
استفاده بیش از اندازه از آبلیمو، باعث خورده شدن مینای دندان 

شده و آن را از بین می برد.
توصیه می شــود، آبلیمو را با آب سرد مخلوط کرده و میل کنید، 
زیرا گرما باعث تســریع واکنش های شیمیایی موجود در آبلیمو 
شــده و قدرت مخــرب آن را روی دندان ها افزایــش می دهد. 
آبلیموی طبیعی را با آب ســرد مخلوط کنید و از ریختن آن در 

چای داغ و ...بپرهیزید.

هیچ رژیــم متعادلی توصیه نمی کند شــیرینی  به طور صددرصد 
 حذف شــود. حتی طبق توصیه های جهانی علم تغذیه، حداکثر

 ۷ تا نهایتا ۱۰ درصد کل کالری مورد نیاز هر فرد می تواند از طریق 
قندهای ساده یا شیرینی ها تامین شود.

البته برای انتخاب شیرینی  باز هم اولویت با میوه های شیرین مثل 
انجیر، خرما، کشــمش، توت و موز اســت؛ یعنی بهتر است بعد از 
صرف ناهار به جای مصرف یک تکه کرم کارامل، یکی دو دانه خرما 
میل کنید، اما می توان از شــیرینی های دیگر هم با احتساب ۷ تا 

نهایتا ۱۰درصد کل کالری مورد نیاز روزانه مصرف کرد.
یک نکته کلی در مصرف کل شــیرینی ها )طبیعــی و مصنوعی( 
وجود دارد که بســیار هم بر آن تاکید شده؛ اینکه هیچ وقت هنگام 
گرســنگی به خصوص گرســنگی طوالنی مدت، از شیرینی ها به 

عنوان اولین انتخاب وعده اصلی و میان وعده تان استفاده نکنید.
مثال وقتی می خواهیــد میان وعده میل کنید، اول یک ســیب یا 

پرتقال و بعد یکی دو عدد خرما، کشمش یا توت بخورید.

 نوشــیدنی و چای هــای مفید بســیاری وجــود دارد که 
می توانیم در کنار چای ســیاه رایج مصرف کنیم و از فواید 
 آن بهــره ببریم.چای ترش یکــی از این نوشــیدنی های 

خوش طعم و در عین حال مفید است.
مصرف چای ترش به کاهش فشــار خون باال و کلســترول 
بد، هضم و جذب بهتر، تقویت سیستم ایمنی بدن و التیام 

عفونت ها کمک شایانی می کند.
همچنین این چــای بی نظیر انواع بیمــاری های کبدی را 
برطرف کــرده و خطر ابتال به ســرطان را کاهش می دهد. 
در ضمن، سرعت سوخت و ساز بدن را افزایش داده و باعث 

کاهش تدریجی وزن می شود.
 چای ترش سرشــار از ویتامیــن C، انواع مــواد معدنی و

 آنتی اکسیدان می باشــد و در درمان اضطراب موثر است. 
مصرف ایــن چای در کل جهان مرســوم بــوده و حتی به 

عنوان یک دارو استفاده می شود.
رنگ این چــای قرمــز اســت و همانطور که از اســمش 
پیداست، ترش مزه می باشــد. در واقع، طعمی شبیه طعم 

قره قاط دارد.
1- چای ترش؛ کنترل کننده فشار خون

بر اســاس مطالعات صورت گرفته در انجمــن قلب ایاالت 
متحــده آمریکا، مصرف چــای ترش باعث کاهش فشــار 
 خون در افرادی که  مبتال به بیماری فشــار خون هستند، 

می شود.این تحقیقات همچنین نشان می دهد که مصرف 
این چای به کارکرد بهتر قلب کمک کــرده و از خطر ابتال 
به بیماری های قلبی-عروقی، می کاهــد.در ضمن، طبق 
تحقیقات انجام شده در دانشگاه تافتس بوستون، ترکیبات 
آنتی اکســیدان موجود در چای ترش باعث می شوند که 

فشار خون تا ۱۰ میلی متر جیوه کاهش یابد.
بنابراین، برای مشــاهده تاثیر این چای بر فشار خون، باید 
روزانه ســه فنجان چای ترش به مدت یــک هفته مصرف 
کرد.همچنین چای ترش ادرارآور بوده و باعث افزایش اوره 
می شود که این امر کاهش فشــار خون را به دنبال خواهد 

داشت.

تخم مرغ یکی از مغذی ترین مواد غذایی جهان به حساب 
می آید و مصرف آن به طور روزانه خواص درمانی زیادی 
از جمله کاهش وزن دارد. اکثر مطالعات نشــان می دهد 
که حتی خوردن سه عدد تخم مرغ در روز بی خطر است. 
در اینجا اتفاقاتی که با خوردن تخم مرغ به طور منظم در 

بدنتان رخ می دهد، را می توانید مرور کنید:
بهبود کلســترول خون: در حالی کــه تخم مرغ 
 حــاوی کلســترول باالیی اســت، اما تحقیقات نشــان 
می دهد که وقتی تخم مرغ می خوریم، کبد کلســترول 
کمتری را پردازش می کند. خوردن دو عدد تخم مرغ در 

روز کلسترول خوب را افزایش خواهد داد.

کاهش خطر بیماری های قلبی: مصرف تخم مرغ 
به دلیل کاهش کلسترول بد یا ال دی ال منجر به کاهش 

خطر بیماری های قلبی خواهد شد.
  واقعیت این اســت کــه افزایــش کلســترول خوب یا 
اچ دی ال ناشی از مصرف تخم مرغ خطر سکته مغزی را 

نیز در افراد کاهش خواهد داد.
از دست دادن وزن: پروتئین موجود در تخم مرغ 
باعث ترویج احساس سیری شــده و شما کالری کمتری 
دریافت خواهید کرد. مطالعات نشان می دهد افرادی که 
در هنگام صبح از تخم مرغ اســتفاده می کنند، در طول 
روز کمتر به خوردن مواد غذایی با کالری باال تمایل نشان 

می دهند.
بهبود سالمت چشــم: زرده تخم مرغ حاوی دو 
ماده مغذی به نام هــای لوتئین و زیگزانتین اســت که 
 منجر به بهبود عملکرد چشــم می شــود. عالوه بر این

 تخم مرغ منبع خوبی از ویتامین آ می باشــد و همانطور 
که می دانید یکــی از علــل اصلی کــوری، کمبود این 

ویتامین محسوب می شود.
بهبود عملکرد مغز: تخم مرغ سرشار از ماده ای به 
نام کولین اســت و تحقیقات نشــان می دهــد این ماده 
مغذی به ساخت غشاهای سلولی و تولید مولکول در مغز 

کمک می کند.

مطالعات جديد نشان می دهد؛

تاثیر سبک زندگی مديترانه ای
بر کاهش افسردگی

يک پژوهشگر طب سنتی؛

 زنان باردار، روزانه 
يک عدد گردو بخورند

نابودی سرطان با دارويی اعجاز آور

اتفاقات خوبی که با خوردن تخم مرغ در بدنتان رخ می دهد! خواص جادويی چای ترش)1(

مصرف شیرينی تا چه اندازه مجاز است؟

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 پیشنهاد  سردبیر: 
زنان باردار، روزانه يک عدد گردو بخورند

فايده موسیقی درمانی 
 برای افراد
 مبتال به سرطان

 به گفته محققان، شــنیدن موســیقی می تواند بــرای بیماران 
مبتال به ســرطان ســودمند باشــد؛ چراکه عالوه بر تاثیر مثبت 

روانشناختی، دارای تاثیر مثبت فیزیکی هم هست.
طبق یافته محققان دانشگاه درکســل فیالدلفیای آمریکا، گوش 
دادن به موسیقی موجب کاهش عالئم اضطراب، درد، خستگی و 

تقویت کیفیت زندگی می شود.
در این مطالعه، تاثیر موســیقی درمانی )پیشــنهاد گوش دادن 
به یک موســیقی با تجربه شــخصی خود فرد از سوی موسیقی 

درمانگرهــای مجرب( و موســیقی پزشــکی )گــوش دادن به 
 یک موســیقی از قبل ضبط شــده توســط پزشــک یا پرستار( 
بر پیامدهــای فیزیکی و روانشــناختی افراد مبتال به ســرطان 

بررسی شد.
جک برادت، استاد دانشــگاه، در این باره می گوید: »ما دریافتیم 
 موســیقی درمانی بــه بهبود کیفیــت زندگی بیمــاران کمک

 می کند.«
در مجموع 52 آزمایش مورد بررسی واقع شدند که شامل 3۷3۱ 

شرکت کننده مبتال به سرطان بود. 23 مورد از این آزمایشات به 
عنوان موســیقی درمانی و 2۹ مورد باقیمانده به عنوان اقدام به 

موسیقی پزشکی دسته بندی شدند.
در کل یکی از مهم ترین یافته ها این بود که موســیقی در تمامی 

انواع خود تاثیر متوسط تا قوی در کاهش اضطراب بیماران دارد.
همچنین در مقایســه موســیقی درمانی و موســیقی پزشکی 
 مشــخص شــد که موســیقی درمانــی بــه مراتب بیشــتر از 

موسیقی پزشکی کیفیت زندگی فرد بیمار را بهبود می بخشد.

چرا بايد آبلیمو را با آب سرد مخلوط کرد؟

 ویکس از چندین ترکیب روغنی و گیاهی تســکین دهنده 
مانند نعنا، اوکالیپتوس و کافور تهیه می شــود. ویکس یک 
مرهم پرمصرف اســت که می توان بــا آن احتقان مجاری 
تنفســی و دیگر عالئم ســرماخوردگی و گریپ را برطرف 
کرد. استفاده موضعی از آن روی قفســه سینه یا کمر باعث 
احســاس آرامش بیمار و تسکین عالئم می شــود. در ادامه 
مطلب، در خصوص مــوارد اســتفاده از پمــاد ویکس که 

ناشناخته مانده است بیشتر صحبت می کنیم.
پماد ويکس برای مقابله با قارچ پا

خواص ضد قارچی در ترکیبات پماد ویکس بســیار موجود 
اســت؛ به همین دلیل می توان از آن بــرای درمان و از بین 
بردن قارچ پاها استفاده کرد. این پماد برای مقابله با مشکل 
پای ورزشــکاران )نوعی بیماری قارچی کــه در پا دیده می 
شــود( و دیگر موارد آزاردهنده مانند خشکی و ترک پاشنه 

پا مناسب است.
روش اســتفاده: اســتفاده از پماد ویکس باعث تسریع 

جریان خون شده و کبودی را کاهش می دهد.
قبل از خواب مقدار کمی پماد ویکس را به مناطق قارچ زده 
بمالید و به آرامی ماســاژ دهید. این کار را تــا زمانی که پاها 

بهبود یابند تکرار کنید.
پماد ويکس برای مقابله با آکنه

شاید تصور شود به دلیل ترکیبات روغنی ویکس نمی توان 

از آن برای مقابله با آکنه استفاده کرد؛ اما خواص ضدالتهابی 
و ضدباکتریایی این پماد برای مقابله با این مشــکل پوستی 

مفید است.
روش استفاده:مناطقی را که بیشــتر درگیر آکنه هستند 
تمیز کرده و مقدار اندکی از این پمــاد را به جوش ها بزنید. 
می توانید روزانه دو بار این کار را تکرار کنید. نیازی نیســت 
میزان زیادی از این پماد را اســتفاده کنید و یا آن را به تمام 
صورت و بدن خود بزنید. اگر پوســت حساسی دارید بدون 
تجویز و نظر پزشــکتان از هیچ ترکیبی برای پوســت خود 

استفاده نکنید.
پماد ويکس برای تسکین دردهای عضالنی

مالیدن این پماد روی پوســت باعث ایجاد احساس گرمای 
خاصی می شود که بسیار آرامبخش و تسکین دهنده است. 
بر خالف بــوی زننده آن، این پماد یکی از بهترین تســکین 

دهنده های دردهای عضالنی محسوب می شود.
روش استفاده:کمی پماد ویکــس را روی مناطق دردناک 
زده و به آرامی ماســاژ دهید. ســپس یک حولــه گرم روی 
منطقه مورد نظر بگذارید و ۱5 دقیقــه صبر کنید. تا زمانی 
که درد برطرف نشــده اســت این کار را چندین بار در روز 

تکرار کنید.
پماد ويکس برای از بین بردن زگیل

زگیل هــا از ویروس پاپیلوم انســانی، ناشــی می شــوند 

و زیبایی پوســت را از بین می برند. از بین بــردن زگیل ها 
کار چندان ساده ای نیســت؛ اما می توان با کمک ترکیبات 
 ضدالتهابی موجود در پماد ویکس، روند نابودی زگیل ها را 

تسریع کرد.
روش استفاده:کمی پماد ویکس روی زگیل بزنید و بانداژ 
کنید. حداقل شش ساعت صبر کرده و بانداژ را دور انداخته 
و دوباره پماد بزنید و از نو بانداژ کنید. احتماال الزم است که 
چندین بار این کار را تکرار کنید تا زگیــل ها به طور کامل 

برطرف شوند.
پماد ويکس برای مقابله با عفونت پوستی

اگر از زخم ها و سوختگی های سطحی پوست مراقبت کافی 
نکنید ممکن است عفونی شوند. در نتیجه مهم است که آنها 
را به خوبی تمیز کرده و مقدار اندکی پماد ویکس بزنید تا از 

بروز عفونت پوستی پیشگیری شود.
روش استفاده:منطقه مورد نظر را با دستمال مرطوب تمیز 
کنید و یک الیه بسیار نازک پماد ویکس بزنید و با مالیمت 
ماساژ دهید. اگر متوجه ســوزش، خارش و هر نوع احساس 

ناخوشایند شدید، بالفاصله محل را شست وشو دهید.
پماد ويکس برای کاهش خون مردگی و کبودی 

پوست
برای همه ما پیش می آید که به دلیــل ضربه دچار کبودی 
پوست بشویم. اســتفاده از پماد ویکس باعث تسریع جریان 

خون شده و خون مردگی و کبودی را کاهش می دهد.
روش اســتفاده:یک قاشــق پماد ویکس را با کمی نمک 
دریایی داخل ظرفی بریزید و مخلوط کنید تا خمیر شــود. 
این ترکیب را روی محل کبودی زده و به آرامی ماساژ دهید. 
هر روز تا برطرف شدن کامل خون مردگی، روزانه دو مرتبه 

این کار را تکرار کنید.
پماد ويکس برای تسکین سردردهای خفیف

منظورمان سردردهای شدید و میگرنی نیست، اما می توان 
ســردردهای معمولی و خفیف را با پماد ویکس تسکین داد. 

بوی آن فشار وارده را از بین برده و تاثیر مسکنی دارد.
روش استفاده:کافی است مقدار اندکی از این پماد را روی 
گیجگاه و پیشانی بزنید و سعی کنید به مدت چند دقیقه در 

آرامش باشید. اگر الزم بود می توانید این کار را تکرار کنید.
پماد ويکس برای مقابله با عفونت گوش

تاثیر ضدالتهابی و آرامبخشــی ترکیبات موجود در ویکس 
به همراه خواص ضدباکتریایی ســیر به درمان عفونت گوش 

کمک می کند.
روش استفاده:یک حبه سیر را پوســت بگیرید و آن را به 
مدت ۱۰ ثانیه داخل ماکروویو قرار دهید تا گرم شــود. آن 
را با کمی پماد ویکس آغشــته کرده و داخل گوش خود قرار 
دهید. این کار را برای گوش نــوزادان و کودکان هرگز انجام 

ندهید.

اگر از زخم ها و 
سوختگی های سطحی 

پوست مراقبت کافی 
نکنید ممکن است 

عفونی شوند. در 
نتیجه مهم است که 
آنها را به خوبی تمیز 
کرده و مقدار اندکی 

پماد ويکس بزنید تا از 
بروز عفونت پوستی 

پیشگیری شود

مـوارد استفـاده از پمـاد ویکـس 

برای همه افرادی که در خانواده شان کسی از درد مفاصل رنج می برد، بوی ويکس بوی آشنايی است؛ البته اين بو 
چندان مطلوب نیست، اما به هر حال اکثر ما ايرانی ها در جعبه کمک های اولیه يک پماد ويکس داريم؛ ولی خیلی از 

افراد اطالعات دقیقی از موارد استفاده اين پماد معروف را ندارند.

زيبايی

هر بی نظمی در مکانیزم طبیعــی کارکرد اعضای بدن، 
عللی دارد که در ادامه، برخی از آنها را که در ایجاد ریزش 

و کم پشتی موهای مژه و ابرو نقش دارند، می شناسیم.
۵-التهاب پلک:

التهاب پلک نشــانه ای از اسکان ورشــد باکتری ها در 
 این محدوده اســت که به طور طبیعی اتفاق می افتد که 
به راحتــی قابل درمان نیســت؛ امــا با رعایــت نکات 

بهداشتی می توان آن را تا حد زیادی کنترل کرد.
درمان چیست؟

قدم اول:اولین راه و مهم ترین شیوه در درمان، برطرف 
کردن مشکالتی است که به آنها اشاره شد.

 قدم بعدی:ما همیشــه درمان های طبیعــی را مقدم
 می دانیم و درآن قسمت چند راه حل طبیعی را به شما 

معرفی می کنیم.
استفاده از روغن بادام:ابتــدا مژه و یا حتی ابروها را به 
خوبی شســته و خوب خشــک کنید و مقداری از روغن 
بادام تلخ را با اســتفاده از یک گوش پــاک کن به محل 

بمالید.
روغن هفت مغز:ایــن روغن همانطور که از اســمش 
پیداســت ترکیبی از روغن هفت دانه روغنی که شامل 
بادام، فندق، کرچک، کنجد،پســته و سیاه دانه است می 
باشــد و تاثیری عالی در درمان ریزش و کم پشــتی مژه 

وابرو دارد.
با مژه های کوتاه چه بايد کرد

يک راه حل: باید ریملــی انتخاب کنید که رنگ تیره ای 
داشته باشد و بلند کننده مژه باشد. یک بار ریمل بزنید، 
صبر کنید تا ریمل خشــک شود ســپس یک الیه دیگر 
روی آن بزنید. اگر مژ ه هایتان هم کوتاه است و هم نازک 
به دنبال ریمل بلند کننده و حجم دهنده باشــید. ابتدا 
یک الیه ریمل بزنید، اجازه دهید خشــک شود و دوباره 

سر مژه ها و مژه های انتهای چشم را ریمل بزنید.
بیماری هايی که موجب ريزش مو می شوند

بســیاری از بیماری های غدد درون ریز یا سیســتمیک 
تظاهراتــی از ریزش مژه یــا ریزش ابرو دارنــد از جمله 
مشــکالت تیروئیدی مثل پرکاری یا کم کاری تیروئید، 
آلوپسی آره آتا )ریزش سکه ای(، لوپوس و . . . و اختالالت 
تغذیــه ای از جمله کمبــود پروتئین، کمبــود بیوتین 
و کمبود آهن که از ســایر علل ریزش مــژه و ریزش ابرو 
هستند. برخی عفونت ها مثل سیفلیس، عفونت ویروسی 
مثل ویروس تبخال، جذام و عفونت های قارچی و برخی 
دالیل عفونت های انگلی نیــز منجر به بروز ریزش مژه ها 

می  شود.

دلیل اصلی ريزش مژه و ابرو 
چیست؟ )2(

 به گفته محققــان، هر چقدر زنان مدت زمان بیشــتری دچار اضافه وزن 
باشند، ریسک ابتالی آنها به چندین نوع سرطان بیشتر خواهد بود.

این مطالعه که شامل پیگیری وضعیت حدود ۷4 هزار زن چاق بود نشان 
داد هر چقدر زنان مدت زمان بیشــتری از عمرشان چاق باشند بیشتر در 

معرض خطر ابتال به سرطان سینه، روده، رحم و کلیه قرار دارند.
 ســوزان گپســتور، نایب رییس اپیدمیولوژی انجمن ســرطان آمریکا، 
در این مورد می گوید: »ما همواره می دانستیم که وزن اضافی در ریسک 
 ابتال به ســرطان مهم اســت.« به گفته این انجمــن، وزن اضافی در بروز 
2۰ درصد از مرگ ناشی از تمام ســرطان ها نقش دارد.به گفته گپستور، 
 »این مطالعه بســیار جالب اســت؛ چراکه نشان می دهد شــمار تعداد 

سال های چاقی و اضافه وزن هم مسئله ای حائز اهمیت است.«
در این مطالعه محققــان وزن و قد فعلی زنان را انــدازه گیری کردند و از 
آنها خواستند تا در سنین ۱8، 35 و 5۰ ســالگی وزنشان را مجددا اعالم 
کنند. در طول ۱2 ســال بعد، بالغ بر ۶3۰۰ زن، مبتال به انواع ســرطان 
های مرتبط با چاقی شــدند. نظیر سرطان های ســینه، تخمدان، رحم، 
روده، کلیه، کبــد یا لوزالمعده. محققــان پی بردند ریســک ابتال به این 
 ســرطان ها همراه با تعداد ســال های که زنان دچار اضافــه وزن بودند

 افزایش می یابد.
محققان با نگاه و بررســی دقیق تــر دریافتند چهار نوع ســرطان ارتباط 

آشکاری با طول مدت اضافه وزن دارند: سینه، رحم، کلیه و روده.

انجمن سرطان آمريکا  اعالم کرد:

ارتباط مدت چاقی
و بروز سرطان در زنان
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پیشنهاد سردبیر: 
کشف مجسمه تاریخی حضرت مسیح در فریدونشهر

رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: باید از ظرفیت بوعلی سینا 
در همدان برای اشــتغالزایی و جذب توریست اســتفاده کنیم. دکتر 
حبیب ا... موســوی  بهار تصریح کرد: امســال چهارمین سالی است 
 که برنامــه ادای احترام به بوعلی ســینا را اجرا می کنیم و هر ســال 
 سعی شــده که بهتر از ســال پیش اجرا شــود. وی افزود: این برنامه 
 از سوی دانشــگاه علوم پزشــکی پایه گذاری شــده و در این راستا 
 از حمایــت ادارات و مســئوالن بهره مند شــده ایم و تالش می کنیم 
تا این برنامه به عنوان یک برند برای همدان مطرح شود. موسوی بهار 
با بیان اینکه اســتقبال مردم در ایــن روز از مقام بوعلی ســینا باید 
بی نظیر و درخور این شیخ بزرگ باشــد، اظهار کرد: باید کاری کنیم 
 تا در ســال های آینده محوطه آرامگاه بوعلی پر از مردمانی باشد که 
از اقصی نقاط کشــور برای ادای احتــرام به ابن ســینا آمده اند. وی 
با بیــان اینکه متاســفانه ما از وجــود گوهر ذی وجود ابوعلی ســینا 
 استفاده ای نمی کنیم، ادامه داد: در ســال آینده باید کاری کنیم که 
وزیــر بهداشــت در دولت جدیــد آغــاز وزارت خــود را در آرامگاه 
 بوعلی ســینا آغاز کند. موســوی بهار عنــوان کرد: درخشــان ترین 
گوهر جهان متعلق به همدانی هاســت بنابراین بایــد از این ظرفیت 
اســتفاده کنیم تا گردشــگران و توریســت ها برای دیدن ساختمان 
 زیبای بوعلی ســینا جــذب همدان شــوند. وی در بخــش دیگری 
 از ســخنانش به کتاب قانون بوعلی سینا اشــاره کرد و گفت: پس از 
 به وجود آمــدن صنعت چاپ، دومیــن کتابی که به چاپ رســیده، 

کتاب قانون ابن سینا بوده است.

ویژه

اخبار کوتاه

اصفهانگردی

 دومیــن فصــل پژوهش هــای میدانــی در مجموعه باســتانی 
» لیار ســنگ بن « املش به شناســایی 24 گور از انواع مختلف 
دخمه ای و چالــه ای و همچنین آثــاری از ســازه های معماری 

دوره های پارت و ساسانی شد.
» ولــی جهانــی «، سرپرســت هیئــت باستان شناســی گفت: 
مجموعه ی باســتانی » لیارســنگ بن « املش کــه در نزدیکی 
 روســتای شــیرچاک از توابع بخــش رانکوه شهرســتان املش 
قرار دارد، برای دومین بــار مورد کاوش قرار گرفت که در ســال 
1392 و پــس از تخریب توســط ســوداگران امــوال فرهنگی 
شناســایی شــد و در ســال 1393 با صدور مجوز پژوهشــکده  
باستان شناســی پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشگری برای 
گمانه زنی و تعیین حریم، بــا کاوش در 21 گمانه مورد مطالعات 

میدانی قرار گرفت.
» جهانی « با بیان این کــه در دومین فصل از پژوهش های میدانی 
در بهار و تابســتان 1395 با ایجــاد 8 کارگاه در ابعــاد مختلف، 
 عالوه بر شناســایی چندیــن گور و ســازه های معمــاری موفق 
به شناسایی مواد فرهنگی بسیار با ارزشی از انواع مختلف ظروف 
ســفالی، زیورآالت و جنگ افزارها و بقایای بافــت پارچه و چرم 
شــدیم که بررســی اولیه  انجام شــده روی آن ها، قدمت شان را 

همزمان با حدود دوره های پارت و ساسانی نشان می دهد.
وی گفت: پژوهش روی این آثار همچنان در جریان است و نتایج 

آن به زودی منتشر می شود.
این باستان شــناس افزود: در این فصل از پژوهش های مجموعه  
باستانی لیارسنگ بن، همزمان مطالعات میان رشته ای ارزشمندی 
نیز در حال انجام اســت که از جمله این مطالعات میان رشته ای 
می توان پژوهش هــای ژنتیک انسان شناســی، انسان شناســی 
 جســمانی، جانــور باستان شناســی، انــگل باستان شناســی، 
گیاه باستان شناسی و زمین شناســی نام برد. جهانی تاکید کرد: 
بدون تردید با تکمیل مطالعات روی نمونه های گردآوری شده که 
برای نخســتین بار در تاریخ دانش باستان شناسی گیالن صورت 
می گیرد، بســیاری از پرســش ها پیرامون فرهنگ، زیست بوم و 
 معیشت ســاکنان منطقه در دوران تاریخی حوزه  فرهنگی البرز

پاسخ داده خواهد شد.

یک روزنامه عربســتانی فاش کرد، چند ماه پیش از حادثه سقوط 
 مرگبار جرثقیل، گزارش فنی و محرمانه برای شــرکت پیمان کار 
 » بن الدن « صادر شــد و در آن نســبت به تعداد زیاد جرثقیل ها 

در این مسجد هشدار داده بود.
روزنامه عکاظ عربستان نوشت: گزارش محرمانه ای که مسئوالن 
تحقیقات دریافــت کردند، نقصــی در نظارت بــر جرثقیل های 
موجود در حرم مکی و ســهل انگاری بزرگی در بررســی خطرات 
اجرایی طرح توســعه حــرم مکی و رفــع این خطرات را نشــان 
می دهد.  به نوشــته این روزنامه، در گــزارش محرمانه مذکور به 
شرکت پیمان کار » بن الدن « نســبت به احتمال وقوع حادثه یا 
حوادثی در ارتباط با جرثقیل ها هشــدار داده شده و خطرات این 

جرثقیل ها بسیار باال و غیرقابل قبول توصیف شده است.
در این گزارش محرمانه به ضعف شــدید در سیســتم ایمنی این 
جرثقیل ها و کیفیت پایین اجرای طرح اشــاره شده و تاکید شده، 
خدماتی که شــرکت بن الدن عربســتان در رابطه با جرثقیل ها، 
امنیت آنها و کنتــرل خطرات آنها دریافت می کنــد و نیز تمامی 
خدماتی که متعهد به ارایه آنها است، باید از قابلیت و کیفیت الزم 

برخوردار باشد.
در ادامه گــزارش مذکور آمده اســت، در صورتی کــه ارایه این 
خدمات به همین شکل ادامه پیدا کند، احتمال زیادی وجود دارد 
که حادثه ای فاجعه بار در رابطه با جرثقیل ها رخ دهد که به شکل 
مستقیم بر شــهرت و نام و آوازه شرکت خدماتی بن الدن و منافع 

آن تاثیر منفی بگذارد.
طبق گزارش فنــی یادشــده، تمامی اســناد مربوط بــه پروژه 
 جرثقیل ها در مکه » فرمالیتــه « بوده و اثربخشــی راهکارهای 

ارایه شده برای کنترل خطرات این باالبرها بسیار پایین است.
حادثه ســقوط یکی از جرثقیل های موجــود در داخل حرم مکی 
 که در قالب طرح توســعه مســجد الحرام به کار گرفته شده بود، 
در 11 سپتامبر سال گذشته رخ داد و طبق اعالم مرکز دفاع مدنی 
عربستان این فاجعه باعث کشته شدن110 تن از حجاج و زخمی 

یا نقص عضو شدن نزدیک به 238 تن دیگر شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی همدان اعالم کرد؛

 استفاده از ظرفیت » بوعلی سینا « 
در اشتغالزایی و جذب توریست

کشف گور و سازه های معماری
جدید در املش

افشاگری روزنامه سعودی؛

اعالم هشدار پیش از حادثه
سقوط جرثقیل

 خبــر قطع درختــان در دانشــگاه هنر اصفهــان، آن قدر 
شــوکه کننده بود که هر کســی را به تعجب وا می داشت 
 که چرا این دانشگاه هشــت درخت را قطع کرده است! اما 
در اخبار منتشره جای چرایی این اقدام و اظهارنظر از سوی 

مسئوالن دانشگاه و شرح ما وقع ماجرا خالی بود.
احمد ســلیمانی پــور، مدیرعامل ســازمان پــارک ها و 
 فضای سبز شــهرداری اصفهان روز یکشــنبه هفته جاری 
در گفــت و گو با یکــی از خبرگزاری هــای اصفهان اولین 
شــخصی بود که از این رویــداد در خانه مارتــا پیترز خبر 
داد و گفت کــه » در این حیــاط 13 درخــت حدود 25 
 تا30 سال پیش کاشته شــده بود که روز جمعه 8 درخت 
به طور ناباورانه قطع شده است. او همچنین اضافه کرد که 
یک چنار و هفت سرو نقره ای توسط مسئوالن این دانشگاه 

قطع شده است! «
نکتــه جالب توجه اعــالم شــکایت این ســازمان بود که 
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای ســبز شــهرداری 
اصفهان بر آن تاکید داشــته و اظهار کرد که » شکواییه ای 
 توسط این سازمان بر اســاس بندهای قانونی تنظیم شده 

و با جدیت دنبال خواهد شد. «
وی با بیان اینکه مسئوالن دانشگاه اجازه بازدید به ماموران 
کمیسیون گســترش و حفاظت و توســعه فضاهای سبز 
شهری را نداده اند، گفت که » ماموران ما توانسته اند پرونده 
تخلف دانشگاه هنر اصفهان را با مســتندات کافی تکمیل 
کنند و این پرونده برای رســیدگی به مراجع قانونی ارسال 

خواهد شد. «
غالمرضــا ده کیانی که خود موســس این دفتر دانشــگاه 
و اســتاد مرمت و بازســازی بوده و در کارنامه کاری خود 
مســئولیت هــای اجرایی همچــون ناظر عالی ســازمان 
 میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری کشــور 
 در اســتان های ایالم و لرســتان را نیز دارد، با بیان اینکه 
از اخبار منتشرشــده در زمینه خانه تاریخــی مارتا پیترز 
شوکه شدیم، گفت: اخباری که در این زمینه منتشرشده ، 
بزرگنمایی و یک ســویه اســت. بدون اینکــه خبرنگاری 
 در محل حاضر شــود این اخبــار منتشرشــده و از دالیل

کار نیز نپرسیده اند.
وی افزود: شــاید طی40 ســال گذشــته بارهــا و بارها 
باغچه های دانشگاه هنر اصفهان مرمت و درختان آن هرس 
 شــده اند. این همان کاری است که شــهرداری در بلوارها 
و پارک ها انجام می دهد، البتــه این کار در بناهای تاریخی 
 باید با تخصص انجام شــود و نگاه ما بــه صورت تخصصی 
و متفاوت اســت. مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 
دانشــگاه هنر اصفهان ادامه داد: ســاختمان های تاریخی 
مثل همه بناها نیاز به مرمت دارد و در خانه مارتا پیترز نیز 
مرمت فضاهایی همچون بام، نرده ها و... را انجام می دهیم. 
 هنوز هم مشــغول کار هســتیم و مرمت این ســاختمان

به پایان نرسیده است.
ده کیانــی اضافه کرد: حیاط ســازی و مرمــت باغچه نیز 
 بخشــی از این مرمت اســت، چراکه این مــوارد نیز نیاز 

به اصالح و عملیات دارد. آبیاری، کود دهی و سمپاشــی را 
نیز در باغچه ها انجام می دهیم. این عملیــات نیز به دلیل 
اینکه در تابســتان دانشــگاه تعطیل اســت، داریم انجام 
 می دهیم تا زمان برای ســر و ســامان دادن بــه باغچه ها 
داشــته باشــیم و مزاحــم دانشــجویان نباشــیم. وی با 
 بیان این کــه در باغچه هــای حیــاط خانه مارتــا پیترز 
با درختانــی آفت زده و خشــک مواجــه بودیــم، اظهار 
 کــرد: پیچک ها رشــد کــرده و حجیــم شــده و منجر 
به خشــک شــدن درختان شــده بودند، به عنوان نمونه 
 یک چنار30 ســاله در حیــاط خانه مارتا پیترز خشــک 
 و از ریشه هم دچار پوســیدگی شده بود، در نهایت باید این

درختـان اصالح می شد.

قطع درختان دانشگاه هنر اصفهان، همه را شوکه کرد؛

در خانه مارتا پیترز چه گذشت؟

قاب روز
موزه خودرو 

موزه ای هیجان انگیز برای عالقه مندان به ماشین که البته خودرو ها برای فروش هم هستند بنابراین ماشین های موزه هر چند وقت یک بار تغییر پیدا می کنند. 

هر روز در رســانه ها اخباری از تخریب خانــه های تاریخی 
منتشر می شود که ظاهرا تالش میراث فرهنگی هم برای ثبت 
به موقع آنها نمی تواند از نابودی شــان جلوگیری کند. وقتی 
 تیترهایی همچون » نابودی80 درصد بافت تاریخی مشهد «،

» بی توجهــی به بافــت تاریخــی اودالجــان «، » تخریب 
 نقش برجســته ســنگی » قندیل « با تیراندازی تمرینی! «، 
» تخریب نقش برجسته » سرآب بهرام « با پتک «، » نابودی 
 خانه توران «، » نبود اعتبارات برای مرمت خانه دکتر قریب «،

» تخریب کاخ کوروش در برازجان « یا بسیاری اخبار دیگر را 
می شنویم به این نکته می رســیم که زور سازمان های متولی 

حفظ این آثار به نابودگران آنها نمی رسد.
به طور مثال: بافت تاریخی اودالجان بیــش از هر بنا و بافت 
 دیگــری دســت خوش تغییرات مدیران شــهری بــا توجه 
به هوس، ســلیقه و تغییرات مدیریت های شهری در دوران 
مختلف است و هیچ کدام به این فکر نمی کنند که منطقه  12 
تهران چقدر می تواند تاریخ و هویت این شهر را تغییر دهد و 

چه بســا برای جلوگیری از هر اتفاق دیگری تالش کردند تا 
قبل از هر اقدامی صورت مســئله تاریخ تهران را پاک کنند و 
بهترین راه حل آن منطقه  12 تهران بود با بافت های تاریخی 

گسترده و البته نقطه ای که هسته  اولیه تهران را تشکیل داد.
 به طور مثال: اخیــرا یک ارگان، » خانه تــوران « در تهران را 
به ارگانی دیگــر فروخت و ارگان دوم اقــدام به تخریب خانه 
کرد. البته میراث فرهنگی با تاخیــر، زمانی اقدام به ثبت این 
 خانه کرد که پروانه صادر شــد و تخریب بخشــی از آن آغاز 
شــده بود که نســبت به ثبت اضطراری آن اقدام کرد، اما به 
محض آن که رفتند تخریب ادامه پیــدا کرد و در حال حاضر 

چیزی از بنا باقی نمانده است.
به طور مثال: نابودی محوطه های تاریخی شــوش توســط 
 حفــاران و قاچاقچیــان، ســاخت  و ســازهای ناهماهنگ 
و تعرض های روزافزون به چشــم انداز محوطه های باستانی 
شوش، تخریب گورهای اشــکانی در شهر صنعتگران شوش، 
حفاری در شــهر پانزدهم از مهم ترین اقدامات تخریب گرانه 

 متداول و معمول در شــوش اســت که هیچ واکنشی را هم 
از سوی مسئوالن مربوط به همراه نداشته است.

به طور مثال: کشوری مانند امارات سرمایه گذاری زیادی برای 
توسعه شــهری خود انجام داده و امروز به دنبال هویت سازی 
برای خود است. این کشــور در حال حاضر قصد دارد بادگیر 
را به عنوان نماد ملی خود به دنیــا معرفی کند و این در حالی 
است که در کل امارات چهار یا پنج بادگیر بیشتر وجود ندارد. 

ولی ما هنوز درگیر این مســئله هســتیم کــه چطور پول 
 نفت را صرف ســاخت آســمان خراش در بافت های تاریخی 

کنیم.
از ســوی دیگر عالوه بر خانه های باالی200 ســال قدمت، 
کارشناســان معتقند حفظ بناهای معاصر با قدمت50-40 
ساله هویت کالن شهرهایی همچون تهران محسوب می شود 
که زیبایی، اصالــت و روح انگیزی این شــهر بــرای جذب 

گردشگر را افزایش می دهد.
 کارشناســان می گویند: یکی از مصائبی که بناهای تاریخی 
و معاصر را تهدید می کند خالء قانون و عدم توجه به طرح های 
جامع و تفصیلی اســت. طرح تفصیلی شهر تهران با وجودی 
که دومین طرح این شهر محسوب می شود مشکالت زیادی 
 دارد که باید برطرف شــود. متاســفانه هم اکنون مشــاهده 
می کنیم به خاطر سودجویی، عدم شــناخت از ارزش های 
تاریخی و خــالء قانونی هــر روز خانه هــای تاریخی کلنگ 
می خورند. این کلنگ ها تیشــه به ریشــه درختان و میراث 

تاریخی شهرهای کشور است.
محمد عدالت خواهـ  استاد دانشگاهـ  بیان می کند: اینکه صرفا 
شخصی مالک یک بنای تاریخی باشد و بگوید دلم می خواهد 
خانه را تخریب کنم و برج بســازم نمی تواند منطقی باشــد. 
قوانین جدیدی که امروز در جوامع مدرن به آن تکیه می شود 
این نیست که هر نوع چهاردیواری صرفا اختیاری است. البته 
مالکیت محترم اســت ولی نه اینکه صرفا سود مالکان لحاظ 
شود و مردم شهر ضرر کنند. همچنین اگر بناهای تاریخی را 
فریز کنند و اجازه تغییر کاربری به آنها ندهند قیمت آنها باال 

نمی رود و به دست سوداگران مسکن نمی افتد.
همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی از بی توجهی گسترده 
نسبت به نابودی بناهای ارزشمند تاریخی اظهار تاسف کرد 
و گفت: در بسیاری از شهرهای تاریخی آثار منحصر به فردی 

داشتیم که متاسفانه آنها را از دست دادیم.
محمدسعید ایزدی اظهار کرد: متاســفانه به لحاظ عملکرد 
 دســتگاه های  مســئول و کم توجهی ارگان هایی که نسبت 
به حفظ و نگه داری بناهای تاریخی در کشــور مســئولیت 
دارند در وضعیت بحرانی به ســر می بریم، ضمن این که مردم 
نیز به دلیل عملکرد مســئوالن و کم توجهی در هر دو عرصه 
 مدیریت و آگاهی رســانی عمومی، ذهنیت مثبتی نســبت 
به اقدامات انجام شده در این زمینه ندارند. معتقدم بی توجهی 
گســترده ای نســبت به بناهای ارزشــمند وجــود دارد که 
 باعث ضربه های فراوانی شــده به حدی کــه می گویم امروز 
و در شــرایط فعلی از نظر حفظ بناهای تاریخی در وضعیت 

بحرانی به سر می بریم.

بناهای تاریخی کشور که از آنها به عنوان حافظه شهرها یاد می شود به دلیل حاکمیت سوداگرانه بر کلیه سطوح 
 زندگی شهری در معرض نابودی قرار دارند. محدوده های تاریخی در ایران هم اکنون به دلیل گسترش ناموزون 
و شتابان شهرها با افت منزلت اجتماعیـ  مکانی و اقتصادی روبه رو شــده و با مسائلی همچون فقر شهری، 

بحران هویت و تاب آوری پایین دست و پنجه نرم می کنند.

 به لحاظ عملکرد 
دستگاه های  

مسئول و کم توجهی 
 ارگان هایی که نسبت 

به حفظ و نگه داری 
بناهای تاریخی در 
کشور مسئولیت 
دارند در وضعیت 

بحرانی به سر می بریم

بناهای تاریخی کشور در معرض نابودی قرار گرفته اند؛

شهرهاآلزایمرمیگیرند!
تندیس حضرت عیســی مســیح )ع( از دو قاچاقچی 
اشیای عتیقه در شهرستان فریدونشهر در غرب استان 
اصفهان کشف شــد مســئول دفتر میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری شهرســتان فریدونشهر 
 گفت: ایــن تندیس هنگام بازرســی پلیــس آگاهی 
و یگان حفاظــت میــراث فرهنگی از یک دســتگاه 
خودروی ســواری در دوراهــی روســتای خویگان 
شهرستان فریدونشهر کشف شــد. محسن محمدی 
افزود: تندیس کشــف شــده به قطر30 و ارتفاع 75 
سانتی متر و طالیی رنگ است. وی گفت: این تندیس 
برای بررسی بیشــتر در اختیار کارشناسان اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان 

اصفهان قرارگرفته است.
 شــهرام امیــری مســئول روابــط عمومــی  اداره 
کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه مراحل بررســی 
کارشناســی تندیس کشف شــده گفت: تایید ارزش 
 تاریخــی این تندیس منــوط به بررســی های دقیق 
و کارشناســی است. گفتنی است روســتای خویگان 
شهرستان فریدونشهر، ارمنی نشــین و تنها روستای 

کشور است که دارای سه کلیساست.

مدیرکل مناطق نمونه و زیرســاخت های گردشگری 
 معاونت ســرمایه گذاری ســازمان میــراث فرهنگی 
 و گردشــگری - دربــاره وضعیت کمپ هــای اقامتی 
و رفاهی که یکی از پروژه های گردشگری دولت قبل به 
شمار می آمد، به ایسنا گفت: در10 سال گذشته 371 
کمپ از محل » اعتبار طرح هــای تملک دارایی های 
سرمایه ای « ساخته شــد که 52 درصد آن ها توسط 
 مدیران کل میراث فرهنگی و گردشــگری اســتانی 
 به صورت قراردادی واگذار شــد که البته در بررسی ها 
و ارزیابی به ایرادی در این قراردادها نرسیدیم، هرچند 
مهمتریــن ضعف ســاختاری کمپ ها را شناســایی 
کردیم. وی با بیان این که واگذاری و تبدیل به احسن 
 50 درصد دیگــر کمپ ها از طریق ســازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی پیگیــری می شــود، افــزود: از این 
 سازمان درخواست کرده ایم ســاز و کار قانونی مربوط 

به واگذاری ها در دور جدید را مشخص کند.

کشف مجسمه تاریخی 
حضرت مسیح در فریدونشهر

شناسایی چالش مهم کمپ های 
گردشگری بعد از 1۰ سال

اخبار
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اخباريادداشت

مسئول امور شهدای گمنام بنیاد حفظ ارزش های دفاع مقدس 
استان اصفهان گفت: 360 شهید گمنام در استان اصفهان دفن 
شده اند که بعد از اســتان تهران، استان اصفهان بیشترین تعداد 

حرم و شهیدان گمنام را در کشور دارد.
محمد بلندیان اظهار کرد: در استان اصفهان 120 حرم شهدای 
گمنام و 120 نقطه وجود دارد که شــهدای گمنام در آن مکان 
آرام  گرفته اند. وی افزود: این نقاط غیر از مکان هایی است که در 
دوران دفاع مقدس، پیکر مطهر شهدا به  عنوان شهید گمنام در 
گلستان های شهدا و امامزادگان تدفین شده اند که بعد از استان 
تهران، استان اصفهان بیشترین تعداد حرم و شهیدان گمنام را 

در کشور دارد.
مسئول امور شهدای گمنام بنیاد حفظ ارزش های دفاع مقدس 
استان اصفهان عنوان کرد: فضای جامعه اکنون به  گونه ای شده 
است که شــهرها و نقاط مختلف، تشــییع و تدفین پیکر مطهر 

شهدا در شهرهای خود را یک افتخار می دانند.
وی با اشــاره به درخواســت های مردم اســتان اصفهان برای 
 دفن شــهید در منطقه زندگیشــان گفت: هم  اکنــون حدود 
100 درخواست از سراسر استان به بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس 
وجــود دارد؛ چراکه آن افــراد می خواهند شــهدای گمنام در 

منطقه آنها هم وجود داشته باشد.
بلندیان در ادامه عنوان کرد: برای تحویل شــهید، از طرف بنیاد 
حفظ آثار به مســئوالن شهرســتان مربوطه تعهدنامه ای داده 
خواهد شد که مســئوالن آن شهر باید متعهد شــوند که حتما 
برای این شــهیدانی که می خواهد به این نقطــه انتقال یابند، 

یادمان و حرم شهدا بسازند.
وی تاکید کرد: برخالف تصورات بعضی از افراد، بنیاد حفظ آثار 
و نشــر ارزش های دفاع مقدس، فقط نظارت بر ساخت یادمان 
شهدا را بر عهده دارد و ســاخت این مکان ویژه شهدای گمنام 

برعهده متولیان و درخواست کنندگان است.
مسئول امور شــهدای گمنام بنیاد حفظ ارزش های دفاع مقدس 
اســتان اصفهان، در رابطه با تعداد شــهدای گمنام منتقل  شده 
از معراج تهران به اصفهان در ســال جاری اظهار کرد: در ســال 
جاری پنج شــهید گمنام از معراج شــهدای تهــران به اصفهان 
منتقل شد که این شهدا در ایام شــهادت امام صادق)ع( به روی 
دست شهروندان اصفهانی تشــییع شدند. وی تاکید کرد: پس از 
تشییع، دو نفر از این تعداد شــهید در شهر حبیب آباد، دو نفر در 
شهر زیار و دیگری در ستاد فرماندهی ناجای استان اصفهان، بار 
دیگر تشییع و به خاک سپرده شــدند. اگر این شهیدان در نقاط 
مختلف یک شــهر دفن شــوند، می توانند ظرفیت های فرهنگی 
بسیار خوبی را برای شهرها ایجاد کنند. بلندیان ادامه داد: اینکه 
شهیدان گمنام در گلستان های شهدا دفن شده اند، اتفاق خاصی 
صورت نگرفته اســت؛ اما اگر این شــهدا در پارک هــا، تپه های 
مشرف  به شهر و زمین های مستقل دفن شوند، ظرفیت فرهنگی 

بسیار خوبی برای آن شهر ایجاد می کند.
مسئول امور شهدای گمنام بنیاد حفظ ارزش های دفاع مقدس 
اســتان اصفهان در پایان بیان کرد: اگر متولیانی که درخواست 
شــهید گمنام را به بنیاد حفظ آثار دفاع مقــدس ارائه داده اند، 
حرم هــا و یادمان هایی مخصوص این شــهدا در شــهر و مکان 
مدنظر خود بســازند، می توانند قطب فرهنگی بسیار خوبی در 

شهر خود ایجاد کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: 
در راستای بررسی و تامین ایمنی مسیرهای قطارشهری مانور ترکیبی، با 

همکاری عوامل قطارشهری اصفهان برگزار شد.
 بهــزاد بزرگزاد بــا بیان این مطلــب اظهارکــرد: مانور امــداد و نجات 
براســاس ســناریویی ترکیبی با همکاری مســئوالن مدیریت شهری 
با هدف اســتفاده از کلیه امکانات موجود در ایستگاه های مترو طراحی 
و اجرا شــد. وی افزود: طبق ســناریوی طراحی شــده، مصدوم که در 
ارتفاع طبقــات زیرین مترو در حــال فعالیت بود، در اثر ریزش ســقف 
 متشــکل از بتن و آهــن به زمین ســقوط کــرده و زیــر آوار محبوس 
می شــود که در این لحظه عوامل HSE مترو از آتش نشانی درخواست 

کمک می کنند.
مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری اصفهان 
تصریح کرد: پــس از اعالم درخواســت، اکیــپ کامل امــداد و نجات 
ایســتگاه 12 به محل اعزام شــده و با توجــه به اینکه شــرایط و مکان 
مصدوم از قبل مشــخص نشــده و آوار فلزی و بتن روی مصدوم ریزش 
کرده بود، ابتدا با یک دســتگاه بتن بر و ســت هیدرولیک، مســیرهای 
 دسترســی بازگشــایی و پس از آن، با ســت پنوماتیک و اســتفاده از 
جک های بادی، قطعه بتنی از روی شــخص برکنار و مصدوم آزاد شــد.  
وی خاطرنشــان کرد: پس از آن، مصدوم در برانــکارد مخصوص ارتفاع 
فیکس قرار گرفت و پس از انتقال به ورودی راه پله ها توسط طناب و وینچ 
خودکشش مصدوم، به طبقات فوقانی و ســطح، منتقل و تحویل عوامل 
اوژانس شد. این مانور با همکاری مشترک سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی و عوامل قطار شــهری اصفهان به منظور بررســی و تامین ایمنی 
مناسب مســیرهای رفت و برگشت با اســتفاده از پتانسیل های موجود 

امداد و نجات در سازمان آتش نشانی به صورت ترکیبی صورت گرفت.

عضو شورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: برگزاری جشنواره 
کاالی ایرانی حرکت مناســبی اســت؛ ولی باید این روند ادامه 
داشته باشــد و اســتفاده از تولیدات داخلی باید به یک فرهنگ 

تبدیل شود.
نورا... صلواتی با اشــاره به اینکه تولیدکنندگان نیز باید کیفیت 
 محصوالت خــود را ارتقا دهنــد، تصریح کــرد: در این صورت 

می توان صادرات گسترده ای را به کشورهای دیگر انجام داد.
 صلواتــی با اشــاره بــه اینکــه در این رابطــه بایــد تبلیغات 
گســترده تری صورت گیرد، ادامه داد: یکــی از ضروریات این 
طرح، اطالع رســانی گســترده اســت. وی خاطرنشــان کرد: 
جلوگیری از ورود کاالهای غیر ضروری و قاچاق نیز نقش مهمی 

در استفاده از تولیدات داخلی خواهد داشت.

مسئول امور شهدای گمنام اصفهان مطرح کرد:

ايجاد قطب های فرهنگی با ساخت 
حرم شهدای گمنام

مديرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شهرداری خبرداد:

 برگزاری مانور امداد و نجات 
در تونل های قطار شهری اصفهان

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:

 فرهنگ استفاده از تولیدات ملی 
بايد نهادينه شود

پیشنهاد سردبیر:
میدان امام)ره( روشن تر می شود

شهردار اصفهان گفت: مسیرهای دوچرخه ســواری برای ترغیب همکاری 
شهروندان با مدیریت شهری در مناطق شهر ایجاد می شود.

  مهدی جمالی نژاد اظهار کرد: پوشــش ترافیک شــهر اصفهان محدود به 
 سه شــنبه های بدون خودرو نیســت؛ بلکه برای همه روزهای هفته اجرا 
می شود. وی افزود: برخی استان ها و شهرها از تجربیات شهرداری اصفهان 
در این خصوص برای استان یا شهر خود استفاده می کنند. شهردار اصفهان 
ادامه داد: می توانیم جنبشــی در شــهر انجام دهیم تا شهروندان به سمت 
ایجاد شــهر پاک و جدید حرکت کننــد. جمالی نژاد با بیــان اینکه پروژه 
دوچرخه سواری مشارکت شــهروندان را می طلبد، عنوان کرد: زمانی که 
شهروندان ببینند مسیرهای دوچرخه سواری در مناطق مختلف شهر ایجاد 

می شود، برای همکاری با مدیران شهری ترغیب می شوند.

مسئول آموزش اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان اظهارکرد: از بهمن 
ســال 94 مذاکراتی با مرکز بهداشت اســتان اصفهان انجام و طی آن مقرر 
شد 7 آموزشگاه اصناف شــهر اصفهان که به عنوان زیر مجموعه های مرکز 
بهداشت، دوره های آموزشی بهداشــت عمومی را برای اصناف برگزار می 
کنند، یک ساعت با عنوان»مدیریت پســماند« به دوره های آموزشی خود 
اضافه کنند.  هما شیرزادی خاطرنشــان کرد: از دی ماه 94 تا پایان مرداد 
ســال جاری، 650 نفر از متصدیان واحدهای صنفی در این دوره ها شرکت 
کرده اند. مسئول آموزش اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان، هدف از 
برگزاری این دوره ها را رفع مشکالت و معضالت مدیریت پسماند در حوزه 
اصناف و در کنار آموزش چهره به چهره اصناف خواند و تاکید کرد: برگزاری 

این دوره های آموزشی استمرار خواهد داشت.

برگزاری دوره های آموزشی مديريت پسماند؛ ويژه اصناف اصفهانمسیرهای دوچرخه سواری در مناطق شهر ايجاد می شود

خبر

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت: عملیات 
اجرایی بهینه سازی و نورپردازی میدان امام)ره( آغاز شد.

 احمدرضــا مصــور در جمع مدیــران و مســئوالن این 
معاونت گفت: بــه مرور زمان مشــکالتی در سیســتم 
نورپردازی میدان امام)ره( ایجاد شــده است که با توجه 
به اهمیت و جایــگاه میدان امام)ره( در ســطح شــهر، 
 کشــور و صد البته موقعیت جهانــی آن در معرفی هنر

ایرانی اسالمی، همچنین نقش نورپردازی این اثر جاودانه 
در به ظهور رســاندن همه ابعاد ظرافتمندانــه عرفانی، 
معماری و هنری آن، بهینه ســازی نورپردازی میدان در 
دســتور کار قرار گرفت. وی افزود: در این راســتا پس از 
انجام چندین مرحله بازدید از تمامی ابنیه، زوایا و وضعیت 
نورپردازی آن، پروژه ارتقای کیفی نور این اثر جهانی، در 

معاونت خدمات شهری طراحی و به مرحله اجرا رسید.
معاون خدمات شــهری شــهرداری اصفهان افزود: پس 
 از بازدیــد میدانــی و هماهنگی به عمل آمــده با تمامی 
ارگان های ذی ربط داخل و خارج از شــهرداری شــامل 
ســازمان میراث فرهنگی، سازمان بهســازی و نوسازی 
شهرداری اصفهان، شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، 
سازمان زیباســازی شــهر اصفهان، منطقه 3 شهرداری 
 اصفهــان و اعضــای کمیته فنــی تخصصــی مدیریت 
بهینه ســازی این حوزه، کارگروه تخصصی تشــکیل و 
 به صــورت مفصل درخصــوص تمامی ابعاد ایــن پروژه 

تبادل نظر شد.
مصور به مشــکالت وضع موجود، نظیر خاموشی بیش از 
80 درصد از نورپردازی مســاجد و ابنیه تاریخی میدان، 
عدم دسترســی الزم به تجهیزات، سرقت لوازم و کابل ها 
و وضعیت نامناسب اتصاالت و کابل کشــی اشاره کرد و 
هدف از این پروژه را ارتقای کیفی وضعیت میدان در شب 

با پرهیز از هرگونه تخریب در آثار تاریخی اعالم کرد.
وی با اشاره به وضعیت موجود روشــنایی معابر میدان با 
استفاده از 36 پایه روشــنایی 9 متری، مسئله لزوم وجود 
یا عدم وجود این پایــه ها را مطرح کرد و اظهار داشــت: 
باتوجه بــه فاصله بیــش از 50 متری عــرض این معابر، 
روش جایگزینی پایه ها با حفظ روشــنایی مــورد نیاز و 
حذف خیرگی این پروژکتورها مطرح شــده و  همچنین 
هماهنگی الزم با شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در 

این زمینه انجام گرفته است.
وی بیان کرد: به منظور مدیریت مصرف انرژی، کارگروه 

تخصصی برای انتخاب تجهیزات تشکیل شده است.

با اجرای طرح بهینه سازی و نورپردازی:

میدان امام)ره(
روشن تر می شود

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان درخصوص بافت منطقه 
قائمیه اظهار کرد: این منطقه از یک ســو به اراضی ناژوان و 
ازسوی دیگر به کوه قائمیه محدود شده و دارای بافت متراکم 

و فرسوده ای است.
سیدرضا مبلغ افزود: طی سال های گذشــته، عده ای بدون 
پروانه و به صورت خالف سازی، دامنه کوه قائمیه را به صورت 
مســکونی درآورده اند که در حال حاضر این تخلفات برای 
منطقه و شهر، موجب دردسر شده و از نظر ایمنی و ایستایی 

داراي استاندارد نیست.
مدیر منطقــه 13 شــهرداري اصفهان ادامــه داد: از این رو 
شهرداری اصفهان، درخصوص ساماندهی و افزایش کارایی 
این منطقه خصوصا از دیدگاه مســائل گردشگری، خروج از 
بن بست و راه اندازی سایت های تفریحی، ورزشی و فرهنگی 
محله قائمیه، مشــاور انتخاب کرده و در حال برنامه ریزی و 

طراحی محل است.
مبلــغ اضافه کــرد: افزایــش مکان های ورزشــی از جمله 
زورخانه و نصب دســتگاه های حرکت درمانــی نیز از دیگر 
درخواســت های اهالی قائمیه بود کــه درخصوص زورخانه 
پیشنهاد شد زمین آن را اهالی و معتمدین محل شناسایی و 
به شهرداری واگذار کنند تا شهرداری منطقه در بودجه سال 

96 ساخت آن را پیگیری کند.

مدیرعامل جمعیت هــالل احمر اســتان اصفهان اظهار 
داشت: در طول هفته گذشته، پوشش امدادی 339مورد 
حادثه توســط امدادگران این جمعیت انجام شده است. 
محســن مومنی بیان داشــت: امدادگــران و نجاتگران 
جمعیت هالل احمر این اســتان، اقدام به امدادرسانی به 

یک هزار و 33 حادثه دیده کردند.
مدیرعامــل جمعیت هــالل احمر اســتان اصفهــان از 
امدادرســانی اعالم کــرد: یک هــزار و 76 نفــر نیروی 
عملیاتی از ایــن جمعیت، بــا همراه داشــتن تجهیزات 
در  عملیاتــی  تیــم   385 قالــب  در  امــدادی،   الزم 
عملیات های یادشــده بــه کارگیــری شــدند.  وی به 
حوادث تحت پوشــش جمعیت هالل احمر استان اشاره 
و تصریــح کــرد: در مردادماه ســال جــاری، 157 مورد 
حادثه جاده ای، 87 مــورد خدمات حضــوری، 23 مورد 
حادثه صنعتــی و کارگاهی، 10 مورد حادثه کوهســتان، 
 پنج مــورد حادثــه دریایی ســاحلی، دو مــورد حادثه

آتش سوزی جنگل، یک مورد ریزش آوار، یک مورد حادثه 
هوایی و 53 مورد حادثه شــهری توسط نیروهای امدادی 
جمعیت هالل احمر استان پوشش داده شد.  مومنی تاکید 
کرد: در طول این مدت، 34 مورد عملیات رهاسازی توسط 

تیم های عملیاتی این جمعیت صورت گرفته است.

راه اندازی سايت های
تفريحی و ورزشی در قائمیه

امداد رسانی هالل احمر به بیش 
از يک هزار مصدوم در اصفهان

هالل احمرعلوم پزشکیشهرداري

مهر و موم بیش از 160 
چايخانه غیر مجاز در اصفهان

برهم زنندگان امنیت اخالقی 
در چنگال قانون

مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: از 
میان 266 چایخانه در شهرســتان اصفهان، به بیش 
از 200 چایخانــه اخطار داده شــد کــه از میان آنها 
166چایخانه به دلیل نداشتن پروانه و همچنین ارائه 

غیر قانونی قلیان تعطیل شد.
 دکتر غالمحســین صــدری افــزود: ما بــا فعالیت 
چایخانه ها مخالفتی نداریم؛ اما در اساســنامه مربوط 
به چایخانه ها آمده است که هیچ چایخانه ای مجاز به 
عرضه قلیان نیست و ما براساس قانون و با همکاری قوه 
 قضاییه و نیروی انتظامی شروع به برخورد با واحدهای

غیر مجاز کردیم.
وی با اشــاره به اجــرای برنامه تحول نظام ســالمت 
در حــوزه بهداشــت بیــان کــرد: عرضه قلیــان در 
واحدهــای صنفی، لکــه ننگی برای اصفهان اســت 
 و برای مبــارزه با آن نیاز به فرهنگ ســازی اســت و 
 اقدام هایی نیز برای حذف قلیان در سه پارک اصفهان

انجام شده است.
گفتنی است حدود 4 هزار ماده سمی و مضر در قلیان 
شناسایی شده اســت و مصرف آن ســرطان زاست و 
اســتعمال دخانیات و قلیان، مهم تریــن عامل قابل 

پیشگیری مرگ های زودرس در جهان است.

شماری از افرادی که در حوزه های ضد امنیت اخالقی، 
چرخه مدلینگ مجرمانه و توهین به عقاید دینی مردم 

فعالیت می کردند، شناسایی و دستگیر شدند.
طی سلســله اقداماتی در ســطح کشــور، با مدیران 
450 صفحــه، کانال و گروه در شــبکه های اجتماعی 
اینســتاگرام، تلگرام و واتــس اپ که فعالیــت آنها به 
منظور از میــان رفتن امنیــت اخالقی و گســترش 

محتوای ناسالم در این فضاها بوده، برخورد شده است.
یکی از جدی ترین آســیب های اجتماعــی این گونه 
فعالیت های مجرمانه، افزایش محتوای غیر اخالقی در 
فضای مجازی و در نتیجــه تخریب بیش از پیش کیان 

اصیل خانواده است.
مرکز بررسی جرایم سایبری استان اصفهان در اقدامی 
هماهنگ با دیگر استان های کشور پس از انجام سری 
اقدامات شناسایی، مدیران متخلف بیش از 100صفحه 
و کانال در شــبکه های اجتماعی را شناســایی کرده 
و تا کنون از ادامــه فعالیت مجرمانه 50 مــورد از آنها 

جلوگیری کرده است.
 برای تعــدادی از این افراد که پیشــتر ســابقه تکرار

این گونه جرائم را داشته اند، حکم تعلیق از کار و پلمب 
محل فعالیت صادر شده است.

انتظامی

دانش آموزان استثنایی شاید کمتر از دیگر دانش آموزان دیده 
شوند. بسیاری از مدارسشان در گوشه و کنار شهر پنهان شده 
تا کسی از حال آنها با خبر نشــود. تعداد کم مدارس نیز نمکی 
بر زخم دانش آموزان اســتثنایی اصفهان است و این در حالی 
اســت که آموزش و پرورش حتی در تامین هزینه های رفت و 
 آمد این دانش آموزان نیز مانده اســت.  آنچه در ادامه می آید،

گفت و گوی مهر با فاطمــه ازغنده، مدیر آمــوزش و پرورش 
استثنایی استان اصفهان درباره تعدد و تنوع مشکالت تحصیل 

دانش آموزان استثنایی است.
خانم ازغنده، در اولین ســوال به ســراغ آمار و ارقام 
می رويم. چه تعداد دانش آموز اســتثنايی در مدارس 

استان اصفهان به تحصیل مشغول هستند؟
 البته بهتــر اســت از دانش آمــوزان مــدارس ما بــه عنوان

دانش آمــوزان با نیاز خــاص نام برده شــود و از ایــن رو باید 
 عرض کنم که در حوزه مدارس اســتثنایی ســه نــوع آمار از 
دانش آموزان وجــود دارد. در مجموع می تــوان گفت که کل 
دانش آموزان با نیازهای خاص اســتان به همراه دانش آموزان 
مرزی 11هزار و 300نفر هســتند که از این تعداد، هفت هزار و 
 200 دانش آموز با نیازهای خاص هستند؛ همچنین پنج هزار و

100دانش آموز با نیازهای خــاص در مدارس خاص تحصیل 
کرده و دو هزار و 100 نفر از ایــن دانش آموزان نیز تحت طرح 
تلفیقی فراگیر، در کنار دانش آموزان عادی مشغول به تحصیل 

هستند.
ورودی مدارس استثنايی اســتان اصفهان، ساالنه چه 

تعداد دانش آموز است؟
به صورت میانگین می توان گفت که ساالنه 250 دانش آموز با 

نیازهای خاص وارد مدارس استثنایی استان اصفهان می شوند.
برای پنج هزار و 100 دانش آموز با شــرايط خاص، چه 
تعداد مدرســه خاص داريم و ارزيابی شما از وضعیت و 

استاندارد بودن اين مدارس چیست؟
در حال حاضر در استان اصفهان 136 مدرسه و فضای آموزشی 
ویژه و186 کد فضای آموزشی داریم و در این راستا باید عرض 
کنم که منظور از کد آموزشی این اســت که در برخی مدارس 
خاص، چند مقطــع تحصیلی در یــک مکان آمــوزش داده 
می شوند؛ البته از 136 فضای موجود، 18 مرکز ویژه یادگیری 
است و مابقی مدارس آموزشی عمومی هستند. اما در خصوص 
استاندارد بودن و ســالمت فضای  فیزیکی 118 مدرسه ویژه 
دانش آموزان خاص اســتان اصفهــان نیز باید گفــت که در 

 حال حاضر تنها 30درصــد از این مدارس به اســتانداردهای 
تعریف شده نزدیک است و 70درصد از این مدارس به بازسازی، 
نوســازی و تعمیر اساســی نیاز دارند. در این راستا باید توجه 
داشــته باشــیم که برخی از این فضاهای آموزشی بخش های 
اضافی و غیر قابل اســتفاده همچون انبار برخی از مدارس بوده 
که در اختیار دانش آموزان با نیازهای خاص قرار گرفته اســت؛ 
همچنین باید توجه داشته باشیم که بسیاری از این مدارس نیز 

تخریبی بوده و باید به صورت کامل بازسازی شوند.
آيا مدارس موجود، پاســخگوی نیاز دانش آموزان با 

نیازهای خاص استان اصفهان هستند؟
این موضوع از دو جنبه قابل بررســی اســت. در حال حاضر با 
جمعیت فعلی دانش آموزان، خیلی از مــدارس تخریبی بوده 
و نیاز به نوســازی دارند؛ اما حتی اگر تخریبی ها را هم حساب 
کنیم، در بخش دانش آموزان آسیب  جسمی حرکتی در شهر 
 اصفهان و در مناطق پر جمعیت مانند نجف آباد نیاز به مدرسه

مناسب ســازی شــده داریم. همچنین دانش آموزان با آسیب 
بینایی در حال حاضر در مدارســی با شــرایط بسیار نامناسب 
مشغول به تحصیل هستند و نیاز به راه اندازی مجتمع آموزشی 

کامل و بزرگی دارند تا همه مقاطع تحصیلی را داشته باشد.
بزرگ ترين چالش پیش روی دانش آموزان استثنايی در 

استان اصفهان چیست؟
عدم دسترسی کافی به مدارس استثنایی و باال بودن هزینه های 
ایاب ذهاب، از مهم ترین چالش هــای پیش روی دانش آموزان 
استثنایی اســتان اصفهان است. ممکن اســت در یک ناحیه 
و منطقه در اســتان اصفهان تنها یک مدرسه استثنایی داشته 
باشیم. همچنین تنها چهار مدرسه برای گروه ها با آسیب های 
شنوایی و بینایی در استان اصفهان داریم؛ ضمن اینکه مجتمع 
شــبانه روزی هنوز برای این دانش آموزان نداریــم و از این رو 
دانش آموزان مجبورند برای دریافت خدمات آموزشی، هر روز 

هزینه  ایاب و ذهاب زیادی را پرداخت کنند. 
از این رو باید توجه داشته باشــیم که هزینه ایاب ذهاب دانش 
آموزان استثنایی استان اصفهان در ســال تحصیلی 95- 94 
بیش از دو و نیم میلیارد تومان بوده است که از این میزان، 700 
میلیون تومان را سازمان آموزش و پرورش استثنایی و بخشی 
از اعتبار را نیــز اداره کل آموزش و پرورش اســتان پرداخته و 
100میلیون این هزینه نیز از کمک های خیرین تامین شــده 
اســت. همچنین باید توجه داشته باشــیم که اداره آموزش و 
پرورش استثنایی استان اصفهان، یک میلیارد و 600 میلیون 
تومان دیگر به شــرکت های حمل و نقل دانش آموزان بدهکار 
است و این در حالی اســت که در برخی استان ها مانند تهران، 
شــهرداری هزینه ایاب ذهاب دانش آموزان استثنایی را تقبل 

کرده است.

۵000 دانش آموز اصفهانی؛ قربانی حال ناخوش مدارس استثنايی

بوی ماه فراموشی

عدم دسترسی 
کافی به مدارس 
استثنايی و باال 

بودن هزينه های 
اياب ذهاب، 
از مهم ترين 

چالش های پیش 
روی دانش آموزان 

استثنايی استان 
اصفهان است

مدير اداره آموزش و پرورش استثنايی اســتان اصفهان، از حال ناخوش مدارس استثنايی استان و احتمال 
خانه نشینی ۵ هزار دانش آموز سخن گفت.
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پیشنهاد سردبیر: 
تکلیف عقیلی مشخص می شود

  مصدومیت مجدد مهدی شــریفی پس از بازگشت به میادین، 
طی روزهای اخیــر برای این بازیکن حــرف و حدیث هایی را به 

دنبال داشت.
شــجاع خلیل زاده که هم در ســپاهان و هم در تراکتورسازی با 
شریفی همبازی بوده اســت، به همین بهانه با انتشار تصویری 
از دوران کوتاه این حضور مشــترک در تبریــز، برای هم تیمی 

سابقش آرزوی سالمتی کرد.

 پیام مدافع سپاهان
 به مهاجم تراکتور 

فوتبال جهان

 آرسن ونگر، سرمربی تیم فوتبال آرسنال، از روزی وحشت دارد 
که بخواهد این تیم را ترک کند؛ چون می گوید نمی تواند جای 

خالی آن را در زندگی اش تحمل کند.
قرارداد مربی فرانســوی توپچی های لندن در پایان فصل پس 
 از دو دهه بــا این تیم به اتمام می رســد. وی اعتــراف می کند 

که نمی تواند جدایی از این تیم را تصور کند.
ونگر می گوید از لحظه ای وحشــت دارد که بخواهد از این تیم 
کنار برود. این مربی در ماه اکتبر، به رکورد »باسابقه ترین مربی 

تاریخ یک تیم مطرح اروپایی« دست پیدا می کند.
این مربــی فرانســوی اکنون اعتراف کــرده که کنــار رفتن از 

مربیگری برایش یک شکست به حساب می آید.
ونگر گفت: فوتبال زندگی من بوده اســت. من صادقانه از روزی 
که بخواهم آن را کنار بگذارم، می ترســم. بیشتر که می گذرد، 
کنار گذاشتن عادت دشــوارتر می شــود. زمانی که سرآلکس 
فرگوسن از فوتبال کناره گیری کرد، ما با منچستریونایتد بازی 
داشتیم و او به من پیامی فرســتاد که بروم باال و با هم نوشیدنی 
میل کنیم. من پرســیدم »آیا دلت برای فوتبال تنگ نشده؟« او 

گفت: »نه، اصال«. من او را درک نکردم. 
این یک جای خالی در زندگی شما محسوب می شود؛ مخصوصا 
وقتی همــه زندگیتان را منتظر مســابقه بعدی بوده و ســعی 
کرده اید آن را ببرید. همه سرخوشــی ما از فوتبال است و البته 

موقعیت اجتماعی ما.
ونگر با بیان اینکه برخالف این همه ســال حضــور در فوتبال، 
همچنان نتوانســته با باخت کنار بیاید، افزود: در جایگاه مردم، 
بخشی از ما عاشق برد هستیم و بخشی از باخت متنفریم. درصد 
نفرت از شکست در من بیشتر اســت. مربیان از باخت بیزارند و 
اگر شــما به عنوان یک مربی از باخت متنفر نباشید، نمی توانید 

برای مدت زمانی طوالنی در این حرفه بمانید.
سرمربی آرسنال ادامه داد: اگر مسابقه ای خوب پیش برود، من 
ممکن است با دوستان و خانواده ام برای صرف شام بیرون بروم؛ 
اما اگر نه، مســتقیم به خانه می روم تا یک بازی دیگر را تماشا 
کنم و ببینم مربی تیم دیگر چه می کشد! اگر ما ببازیم، هفته ام 
ویران می شود؛ اما در طول سال های گذشته یاد گرفته ام که با 

ناامیدی هایم مقابله کنم و بازگردم.

خبرگزاری های نزدیک به باشــگاه رئال مادرید، از رد پیشنهاد 
40میلیون یورویی یوونتوس برای ایسکو خبر دادند.

هافبک جوان اسپانیایی در ترکیب اصلی رئال، جایی برای خود 
متصور نمی شود و در تیم زیدان همواره به عنوان یار جانشین به 

میدان خواهد رفت.
با این حال زیزو قصد ندارد او را از دســت بدهد و در برنامه های 

خود برای فصل آینده او را می بیند.
 در حقیقت رئال تا به اینجای کار، پیشنهادات دو باشگاه میالن 
و یوونتوس را که پیشــنهادات وسوســه کننده ای نیز بوده، رد 

کرده و قصد مذاکره برای فروش ایسکو را ندارد.
قرارداد ایســکو تا ســال 2018 اعتبار دارد و او می خواهد این 
 فصل از شانس هایش استفاده کند؛ بلکه بتواند خود را به زیدان

اثبات کند.

 گرت بیل، ســتاره رئال مادرید، ادعا کرد ســال 2016 به حدی 
برای او رویایی بوده که حاضر نیســت حتی یــک لحظه از آن را 

فراموش کند.
او گفت: »فتح لیگ قهرمانان اروپا با رئال، بزرگ ترین دســتاورد 
فصل گذشــته من بود. فصل طوالنی و دشــواری را پشــت سر 
گذاشتیم و با تالش زیاد به آنچه می خواستیم، رسیدیم. نه فقط 
به خاطر موفقیت همراه رئال، بلکه به دلیل پشــت سرگذاشتن 
یوروی موفق 2016 همراه ولز، فصلی فراموش نشــدنی را پشت 

سر گذاشتم. هرگز امسال را فراموش نمی کنم!
از اینکه در لیســت نهایی، جــزو کاندیداهای جایــزه بهترین 
بازیکن ســال اروپا قرار گرفتم، خوشــحالم. این عنوان، حاصل 
تالشی تیمی اســت؛ نه صرفا درخشش فردی. به همین دلیل از 

هم تیمی هایم کمال تشکر را دارم. 
این جایزه بــه آنها هم تعلق خواهد داشــت. بــردن این جایزه 
 افتخار بزرگی است؛ اما من ترجیح می دهم اول به موفقیت تیم 

کمک کنم.«

آرسن ونگر:

فوتبال، زندگی من است

رد پیشنهاد یوونتوس برای ایسکو

بیل: 

هرگز امسال را فراموش نمی کنم

فضای مجازی

اخیرا در جریان یکــی از بازی های ایــن تیم لیگ برتــری، بازیکنان 
صاحب موقعیت های فراوان می شوند و به شکل عجیبی توپ ها از روی 
خط دروازه در می آید. پیش از این هم، چند بــازی بود که توپ ها گل 
نمی شد. وقتی در بازی دوستانه هم همین اتفاق تکرار می شود، بعضی 
از بچه های تیم به فکر فرو می روند که نکنــد یکی آنها را جادو و جنبل 

کرده است؟!
 وقتی این بحث را با مربی تیم هم مطرح می کنند، او حرف های عجیبی 
می زند. این مربی افشا می کند: »به من گفته بودند از فالنی چیزی نگیر. 
قبل از یکی از بازی ها وقتی او برای من یک ســوغاتی آورد، دوســتانم 
گفتند از دستش نگیر؛ شاید جادویی چیزی باشد. من هم نمی خواستم 
بگیرم؛ ولــی... و خالصه بعد از بــازی تازه فهمیدم کــه اطرافیانم چه 

می گفتند!« 
این حرف های مربی باعث شــد تا بعضی بازیکنان به فکر فرو بروند که 

نکند آنها را طلسم کرده اند؟!

نمونه مشــابه رفتــار برانکــو بــا رضاییــان را می تــوان در دوره 
ســرمربیگری اش در تیم ملی هم دیــد. زمانی کــه برانکو هدایت 
تیم ملی کشورمان را بر عهده داشت، در بین انتخاب هایش همیشه 
حرف و حدیث زیادی بود؛ مثل حضور دائمی چند بازیکن در ترکیب 
تیم ملی که اکثــرا آنها را در حد حضور در این تیم نمی دانســتند و 
از همه مهم تر مســئله دعوت نشدن ســتاره آن روزهای لیگ برتر. 
خداداد عزیــزی که آن زمان ســتاره تیم فوتبال پــاس تهران بود، 
مورد توجه برانکو قرار نداشــت. با وجود اصرار زیادی که رســانه ها، 
کارشناسان، پیشکســوتان و هواداران فوتبال نســبت به دعوت از 
خداداد داشــتند، ولی برانکو تا جایی که می توانست، نسبت به این 
کار مقاومت می کرد؛ البته در آن دوره فشــارها به قدری زیاد بود که 
در نهایت برانکو مجبور شــد عزیزی را به تیم ملی دعوت کند. حال 
باید دید برانکو این بار در مورد رضاییان می تواند حرفش را به کرسی 

بنشاند؟!

افشای جادوگری تازه در لیگ برتر؛ 

نکند طلسم شده ایم!

.

وحید امیری، یکــی از بازیکنان مورد عالقــه کارلوس کی روش 
است؛ اما انگار این عالقه دوطرفه است؛ چون امیری هم حسابی از 

کی روش تعریف می کند. 
او می گوید: »من خودم به شــخصه هر وقت به تیــم ملی آمدم، 
با توجه به انگیــزه، غرور و تعصبی که ســرمربی تیم ملی به ایران 
داشته، احساس کرده ام او هم ایرانی اســت و سرنوشت تیم ملی 

خیلی برایش مهم است.
شــاید ما مقابل قطر با آن همــه امکانات به لحاظ آماده ســازی 
عقب باشیم؛ اما با تالشــی که کادر فنی انجام داده و انگیزه ای که 
بازیکنان پیــدا کرده اند، می توانیم خیلی بــه موفقیت خوش بین 

باشیم.«

تعریف جالب امیری از کی روش: 

حس می کنم ایرانی است!
زمان خداحافظی رحمتی مشخص شد؛

با بوفون کفش ها را می آویزد
مدیرعامل سپاهان خبر داد: 

تکلیف عقیلی مشخص می شود

 اهالــی کشــتی پیش بینــی می کردنــد 
محمد بنا بعد از بازگشــت از المپیک ریو، به 
محض ورود بــه فرودگاه امــام خمینی)ره(  
همچــون رقابــت هــای آســیایی 2011 
ازبکســتان، المپیک 2012 لندن و آسیایی 
2014 قزاقســتان، راهی منزل شود و طبق 
همان ســنت همیشــگی، قید همکاری با 
فدراســیون را بزند؛ اما این بار اتفاق دیگری 

افتاد و او خبر از تصمیمی متفاوت داد.
البته ســوال اینجاســت: حاال که محمد بنا 
حرف از ماندن زده، آیا متولیان فدراســیون 
کشتی و شورای فنی کشتی فرنگی همچنان 
حاضرند به خواسته های مختلف او تن دهند؟ 
آیا رسول خادم دوباره راضی می شود با توجه 
به مصلحــت کار و فضای حاکم بر کشــتی، 

چشــمان خود را بر اجرای قانــون و فرایند 
انتخابی در کشتی فرنگی ببندد و دوباره همه 

چیز را تحت اختیار بنا قرار دهد؟
در واقع آقای خاص باید بــا توجه به اتفاقات 
المپیک ریو، به این حقیقت رســیده باشــد 
که در صورت مانــدن، دیگر خبــری از آن 
اختیارات تمام و کمال پیش از ریو نیســت و 
او باید همچون دیگر سرمربیان عرصه ملی، 

تابع قوانین مصوب و جاری فدراسیون باشد.
در واقع این بار، او نیست که حرف اول و آخر 
را می زند و اگر قرار به همکاری باشد، برخالف 
گذشــته، تصمیــم گیرنده اصلــی، رییس 
فدراسیون و اعضای شورای فنی خواهند بود؛ 
همان نفراتی که پیــش از المپیک، به دلیل 
نگرانی از قهر دوباره محمدبنا، با هر خواسته 

منطقی و غیرمنطقی او همراهــی کردند و 
سیاست سکوت و مدارا را در پیش گرفتند.

به هر حال فعال همه در انتظار بازگشت رسول 
خادم از برزیل هســتند تا او طــی روزهای 
آینده با همفکری شورای فنی کشتی فرنگی 
درخصوص ادامه همکاری با بنا تصمیم گیری 
کند؛ تصمیمی که امیدواریم این بار برخالف 
چند ماه گذشــته، بر پایه منطــق و واقعیت 
اتخاذ شــود. با توجه به داشــته های کشتی 
فرنگی و تاریخ این رشته، محمدبنا همچنان 
می تواند آقای خاص باشــد و بزرگی کند؛ اما 
با یک تفاوت بزرگ؛ چراکــه او دیگر اجازه و 
شرایط اعمال نظرات و ســالیق شخصی در 
عرصه ملی و همچنین ادامــه روند انتصاب 
ملی پوشــان را نــدارد. او ماندنی اســت؛ اما 
مشروط! مشــروط بر احترام به قانون فرایند 
انتخابی و ســازندگی در اوزانــی که به دلیل 
حضور ستارگان طالیی لندن، مدت هاست 

هیچ پشتوانه و جانشینی ندارند.

قاب روز درحاشیه

 تکلیف هادی عقیلی و ســپاهان به زودی مشــخص خواهد شد. منبع 
این خبر، مدیرعامل باشگاه سپاهان اســت. عقیلی از اواسط فصل قبل 
و در زمان سرمربیگری اســتیماچ، به طرز عجیبی از این تیم اخراج شد 
و هنوز مجوز بازگشــت به این تیم یا حتی جدایی از سپاهان را دریافت 

نکرده است.
اصغر باقریان درباره آخرین وضعیت او گفته: »در نشســتی که با عقیلی 
داشتیم، او یک ســری خواســته داشــت که آنها را اعالم کرد. مسائل 
مختلفی در آن نشست مطرح شد که قرار اســت آن مسائل را در اولین 
نشســت هیئت مدیره مطرح کرده و در موردش تصمیم گیری کنیم تا 

تکلیف این بازیکن هم مشخص شود.«

 مهدی رحمتــی، دروازه بــان اســتقالل، گویا قصد داشــت در 
 اقدامی هماهنگ، در صورت نتیجه بد در بازی ماشــین ســازی، 
 در آســتانه دربی با خداحافظی موقت خود به بازیکنان شــوک 

وارد کند. 
 این برنامه امــا خیلــی زود لو رفت تــا حاال نزدیــکان رحمتی 
 صحبــت هــای تــازه ای در ایــن بــاره بــه زبــان بیاورنــد. 
 بابازاده، مربــی دروازه بان های اســتقالل، امــروز در گفت و گو

 با روزنامــه گل اعالم کــرد: »بوفــون در هر ســنی خداحافظی 
 کنــد، رحمتــی هــم در همــان ســن از فوتبــال خداحافظی 

می کند!«

05
پس از ناکامی فرنگی کاران در ریو؛

محمد بنا ماندنی است؛ اما مشروط!
وقتی رامبد جوان وزنه شد!

بهداد سلیمی که در برنامه خندوانه حضور داشت، رامبد جوان را مانند یک وزنه به صورت یک ضرب روی دستانش گرفت. 

وقتی دو بازیکــن اوکراینی برای باال بــردن ضریب قدرت 
پرسپولیس، با این باشــگاه به طرز عجیب و سوال برانگیزی 
قرارداد بســتند، شــدیدترین مدل انتقادی شروع شد: آنها 
اضافه وزن داشــتند، کارنامه قابل توجهی برایشــان وجود 
نداشت، مدل حضورشــان در پرســپولیس بسیار عجیب 
بود و در فصل قبل نتوانســته بودند کار خاصی در تیمشان 
انجام دهند. هنوز هم ابهامات زیــادی در مورد حضور این 
 دو بازیکن یعنی پلی یانســکی و پریمیوف در پرســپولیس 
وجــود دارد. امــا به نظــر می رســد ایــن دو بازیکــن، 
حاشیه سازترین خرید پرسپولیس نیســتند؛ چون آنتونی 
گولچ با اخبار و حواشی که پیرامون خود دارد، گوی سبقت 
را از دو بازیکن اوکراینی ربوده اســت. گولچ با اصرار شدید 
برانکو به مسئوالن باشــگاه، به پرسپولیس پیوست. مدیران 
پرسپولیس می گویند برانکو تقریبا برای جذب هیچ بازیکنی 
تا این حد اصرار نداشته است. وقتی گولچ به پرسپولیس آمد، 
همه چیز طبیعی به نظر می رسید؛ اما پس از آنکه آمار عجیب 
و غریب این بازیکن منتشــر شد، حاشــیه هایش نیز کلید 
خورد. این بازیکن برای پر کردن جــای لوکا ماریچ در دفاع 
وسط به پرسپولیس آمد؛ اما گفتند او اصال دفاع وسط نیست 
و تقریبا در تمام ســال های فوتبالش، مدافع چپ بوده است 
و این در حالی است که پرســپولیس به غیر از حفظ محمد 
انصاری، موفق به جــذب محمدامین آرام طبع و محســن 
ربیع خواه در پست دفاع چپ شده بود! پرسپولیس با گولچ به 
اردوی اوکراین رفت؛ اما پس از بازگشت، شرایط به گونه ای 
بود که خبرهایی در مورد عدم تمایل ایــن بازیکن به ادامه 
همکاری با باشگاه شنیده شد؛ انگار برانکو نیز نمی خواست 
این بازیکن دو تابعیتی )کروات - اســترالیایی( را به زور در 
تیمش حفظ کند و گفته شــد گولچ قبل از انجام حتی یک 
بازی رسمی، از پرسپولیس می رود. سپس بحث رضایت نامه 
این بازیکن در صدر اخبــار قرار گرفت. قهر و آشــتی های 
ادامه دار گولچ و بی انگیزگی برای ادامه تمرین، باعث شــد 
مسئوالن باشــگاه برای انگیزه دادن به این بازیکن، چیزی 
بیش از 400میلیــون تومان جهت اخــذ رضایت نامه اش 
هزینه کنند. البته ایــن پایان کار نبود؛ چــون قبل از بازی 
مقابل ســایپا، برای آنکه حال گولچ خوب باشد، بخشی بین 
10 تا 1۵درصــد از قراردادش را به صــورت نقدی پرداخت 
کردند؛ اما در تمام چهار بازی گذشــته، این بازیکن نه روی 
نیمکت، بلکه روی ســکوها بود. به هر حال به نظر می رسد 
جذب گولچ که در کارنامه اش قهرمانــی در لیگ قهرمانان 
آســیا نیز دیده می شــود، جنجالی تر از جــذب دو بازیکن 
اوکراینی است و منتقدان، آدرس اشــتباهی برای انتقاد از 

مدیریت باشگاه را دنبال می کنند!

قرارداد گولچ، مشکوک تر از 
قرارداد  اوکراینی ها

ابهام روز

قرارداد رائــول لوزانو با تیــم ملی والیبال ایران تمام شــد؛ 
 اما نتایج او در بازی های گذشــته، چالــش بزرگی را ایجاد 

می کند که آیا او برای والیبال ایران مفید ظاهر شد یا نه؟!
المپیک ریو یکی از متفاوت ترین المپیک هایی محســوب 
می شــد که تا به حال ایران به آن پا گذاشته بود و دلیل این 
تفاوت عمده، حضور والیبال است؛ اینکه آنها برای اولین بار 
این رویداد بزرگ را تجربه می کردند و مهم تر از همه اینکه 
این تیم، چهارمین رشته گروهی ایران در تاریخ المپیک بود. 
جذابیت حضور تیمی مثل والیبال به این اســت که از اولین 
تا آخرین روز المپیک، با بهترین های جهان بازی می کنند 
و فضای بازی رشــته های گروهی، جذابیت المپیک را برای 
 هر کشوری بیشتر می کند. شــاید اگر والیبال نتایج بهتری

 می گرفت، این رویایی ترین المپیک ایران می شد؛ اما این 
اتفاق نیفتاد و ریو بدون هیچ شگفتی برای ایران تمام شد.

اینکه والیبال توانسته بود به المپیک راه پیدا کند، برای همه 
ایران خوشحال کننده و باعث افتخار بود؛ اما نتایج و عملکرد 
این تیم مثل ســابق نبــود و اوضاع کامــال معمولی پیش 
 رفت. ایران بــه تیم های باالتر از خــودش باخت و تیم های 
ضعیف تــر از خــودش را بــرد و در نهایت همــان طور که 
پیش بینی می شــد، 3 بر صفر به ایتالیا باخت و حذف شد. 
والیبال دیگر آن تیم شگفتی ســاز سابق نبود که حداقل در 
هر تورنمنت، چند قدرت را شکســت بدهد و مدت هاست 
هیچ تیم صاحب نامی مقابل ایران شکســت نخورده است. 
حتی سید محمد موســوی، بهترین دفاع وسط المپیک در 
دور مقدماتی هم در مورد نتایج ایران گفته اســت: »خودم 
هم از عملکرد والیبال ایران در المپیک راضی نیســتم، چه 
برسد به مردم! مردم انتظار دارند که ایران، قهرمان المپیک 
هم بشود؛ چراکه ســطح توقعات بسیار باال رفته است؛ به هر 
حال من خودم از عملکرد تیم راضی نبودم؛ به قول معروف 

نشد که بشود.«
این بازی هــای معمولی و نتایج نه چنــدان جذاب، از زمان 
 حضــور لوزانو قــوت گرفته؛ یعنــی ایران در بــازی مقابل 

تیم های باالسری خود از قبل بازنده است.
لهســتان و صربســتان، دو برد ایران مقابل تیم های بزرگ 
بود که بازی مقابل لهســتان در شــرایطی انجام شــد که 
حضور آنها در المپیــک قطعی بود و تیم دومشــان مقابل 
 ایران قرار گرفت و پیروزی مقابل صربســتان هم در تهران

 به دســت آمد. ســفر صربســتان به تهران با بمب گذاری 
فرودگاه ترکیه مصادف شــده بود که آنهــا نزدیک به 2 روز 
سرگردان بودند و یک روز مانده به بازی، در بدترین شرایط 

به تهران رسیدند که در نهایت نتیجه 3 بر 2 شد.
 حاال دالیلی عنوان می شــود که این نتایج قابل پیش بینی 
بود؛ چرا که لوزانو یک مربی تازه وارد اســت و هنوز شناخت 
کافی روی تیم ملی نــدارد؛ اما او حاال ســومین تورنمنت 
 خود را پشت ســر گذاشــته اســت و از همه مهم تر اینکه 
خوان ســیچلویی را کنار خود دارد که 4 ســال با ایرانی ها 
کار کرده بــود. صعود به المپیک ریو بــه عنوان بزرگ ترین 

موفقیت لوزانــو نام برده می شــد که قبل از شــروع 
مســابقات انتخابی المپیک، تقریبا 

حضور ایــران در ریو قطعی بود؛ 
 چرا که شکست مقابل چین در 
جام جهانــی 2011 آخرین 
باخت ایران مقابــل یک تیم 
آســیایی بود و تقریبا راه برای 
رســیدن به ریو هموار به نظر 
می رســید و کافی بــود ایران 
مقابل تیم هــای ضعیف تر از 

خودش نبازد.
المپیــک ریــو؛ اولین 

تـــجربه والیبال در 
این مســابقات هم 
تمام شد و نتایج، 
جـذابیت الزم را 
طوری  نـداشت؛ 
که بازیکنان هم 
نبودند.  راضــی 
 ایـــران دیگــر 
هــای  تیــــم 
قدرتمـــــندتر 
 از خــــودش را 
نمی بــرد و  در 
همــــان جایی 
 کــــه هســت،

مدت هــا درجا 
و  زنــد  مــــی 
فتی  پیشــــــر
نداشــته است. 
در ایــن بیــن 
قـــــــرارداد 
لوزانــو هــم با 

فدراســیون والیبال ایران تمام شده اســت و چالش بزرگی 
مقابــل داورزنی وجــود دارد؛ اینکــه قصد دارد بــا لوزانو 
ادامه بدهد یا خیر؟! اگر شــرایط والیبال برای فدراســیون 
رضایتبخش اســت و قصد دارد در همیــن موقعیت بماند، 
مربیانی مثل لوزانو بهترین گزینه هستند؛ اما برای پیشرفت 
دیگر کاری از دست این مدل مربیان برنمی آید. شاید لوزانو 
برای والیبالی که والسکو در ســال 2010 به آن پا گذاشت، 
بهترین گزینه بود؛ اما پیشــرفت فوق العاده والیبال ما حاال 
دیگر برای رشــد، به مربیانی با کالســی متفاوت نیاز دارد. 
حتی والسکو در بهترین شرایط با بهترین تیم آرژانتین هم 
نمی تواند از یک هشــتم المپیک صعود کنــد؛ مثل ایران و 
 تیم های فینالیســت که حاال خود را از تیــم های درجه 2 

جدا کرده اند.
تا روزهای آینده تکلیف ســرمربی تیم ملــی والیبال ایران 
باید مشخص شود و فدراسیون تصمیم می گیرد که شرایط 
 ادامــه دار خواهد بود یــا تصمیمی برای پیشــرفت گرفته

 می شود.

با پایان قرارداد لوزانو با ایران؛

آقای معمولی ماندنی است یا رفتنی ؟

از رضاییان تا خداداد: 

لجباز مثل برانکو
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت

پیشنهاد سردبیر: 
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دانستنی ها

آیا می دانید افرادی کــه در اثر گزیدگی زنبور مــی میرند بیش از 
افرادی هستند که در اثر مار گزیدگی می میرند.

آیا می دانید حس بویایی خرس تقریبــا ۱۰۰ برابر قوی تر از حس 
بویایی انسان است.

آیا می دانید عریض ترین آبشــار جهان عرضی ۱۱ کیلومتر و ارتفاع 
بین ۱۶ تا ۲۱ متر دارد.

آیا می دانید بدن انسان قادر است در ظرف یک ساعت، ۲ لیتر عرق 
تولید کند.

تفکر مثبت

هوای یکدیگر را داشته باشید.
دل نشکنید.

قضاوت نکنید.
هنجارهای زندگی کسی را مسخره نکنید.

به غم کسی نخندید.
به راحتی از یکدیگر گذر نکنید.

به سادگی آب خوردن بر دیگری تهمت ناروا نبندید.
به حریم آبروی دیگری، بدون اجازه وارد نشوید.

آهای آدم ها؛ دنیا دو روز است!
هوای دل یکدیگر را بیشتر داشته باشیم...

تا توانی رفع غم از چهره  غمناک کن
در جهان گریاندن آسان است، اشکی پاک کن!

 ســکوت کن هنگامی که نمی دانی چه بگویی، چه پاسخی دهی ویا 
چطور بگویی؛ فقط سکوت کن.

گاهی نگفتن شیرین تر از گفتن سخنان آشفته است ؛ که در لحظه 
تو را سبک می کند .... در آن لحظه فقط سکوت کن.

 یک وقت هایی ســعی کن چشــم هایت را ببندی بــر حرف های 
نیش دار و به زبانت اجازه دهی سکوت را تمرین کند.

 دقیقه هایــی که حــس انفجار در ســلول هایــت تــو را از درون
 می خورد؛ ســکوت را تجربه کن ؛ تا ذهنت با قلبت مشورت کند و 

تصمیمی درست بگیرد .
یک وقت هایی » سکوت « پاسخ همه دردهاست.

 زمان شما محدود اســت؛ بنابراین آن را با زندگی به سبک دیگران 
هدر ندهید.

اجازه ندهید زمزمه های دیگران باعث شــوند تا صدای درونی خود 
را نشنوید.

از همه مهم تر، شجاعت این را داشته باشــید که به حرف دل خود و 
یافته های درونی خود عمل کنید. 

آنها به خوبی می دانند که شما دوســت دارید چه کاری انجام دهید. 
همه چیزهای دیگر در درجه دوم اهمیت قرار دارند.

 تمام نتوانستن های زندگی و نشــدن های اتفاقات همه از خودمان 
ریشه می گیرد. 

وقتی به عدم امــکان چیزی فکــر می کنیم،ذهنمان تالش می کند 
راهی بیابدتا آنچه فکر می کنیم حقیقت یابد تا بعدتر با خیال راحت 

بگوییم:
دیدید؟ می دانستم! 

همه  اتفاقات خوب ممکن هســتند، نه تنها ممکن، حتی ســاده و 
نزدیکند،کافی ا ست باور داشته باشیم!

بچه ها آرام رفتند که دست دختر را نگاه کنند.
وسط گودی کف دستش، بزرگ و شفاف، یک قطره باران 

بود.
دختر به گریه افتاد.

همه در سکوت به آسمان نگاه کردند.
»وای،وای«

چند قطره ســرد روی بینــی، صورت و دهانشــان افتاد.

خورشید پشــت توده ای از مه پنهان شــد و باد سردی 
وزیدن گرفت. بچــه ها به طــرف خانه زیــر زمینی راه 
 افتادند. دست هایشان آویزان بود و لبخند داشت از روی

 لب هایشان می رفت.
 ناگهان صــدای غرش رعــد آنهــا را از جا پرانــد و مثل

 برگ های طوفان زده متواری کرد. 
برق، ده مایل آن طرف تر آســمان را روشــن کرد. بعد به 

پنج مایلی رســید، بعد یک مایلــی و حاال نیــم مایلی. 
 آسمان در چشــم برهم زدنی مثل نیمه شــب تاریک و 

سیاه شد.
بچه ها چند دقیقه در دهانه زیر زمین ماندند تا وقتی که 
باران شــدت گرفت. بعد در را بســتند و به صدای مداوم 

سهمگینش که همه جا را پر کرده بود گوش دادند.
»یعنی هفت سال دیگه باید صبر کنیم؟«

»آره هفت سال«
بعد یکی از دختر ها جیغ کوتاهی کشید:

»مارگوت!«.
»مارگوت چی؟«
»هنوز تو کمده«

»مارگوت!«
مثل ســتون های ســنگی بی حرکت به زمین چسبیده 
بودند، به هــم نگاه کردند و فوری نگاهشــان را دزدیدند. 
 به بیرون چشــم دوختند. به بارانی که هی مــی بارید و

 می بارید. جــرأت نمی کردند توی چشــم های هم نگاه 
کنند. صورت هایشان گرفته و رنگ پریده بود. سرشان را 

پایین انداخته بودند و دست و پای هم را نگاه می کردند.
»مارگوت!«

یکی از دخترها گفت:
»خب؟«

هیچ کس حرکتی نکرد. دختر گفت:» راه بیفتین«.
صدای باران، ســرد و غمگین به گوش می رسید . صدای 
 رعد و برق، تــوی گوش ها مــی پیچید. نــور برق روی 
صورت هایشــان می افتاد و آبی و ترسناکشان می کرد. تا 

کنار کمد رفتند و همان جا ایستادند. 
پشت در بسته فقط سکوت بود. در را خیلی آرام باز کردند 

و گذاشتند مارگوت بیرون بیاید.

اندازه چشم ها
2- چشم های کوچک و ریز: 

صاحبان این چشم ها در بیشــتر موارد زندگی، افراطی هستند. 
 مثال خیلی محافظه کارند و دنبال ذخیره و پس انداز می باشــند.

  به طــور خالصه بیش از حــد در کارهــا و فعالیت هــا احتیاط 
می کنند. طبع مالیم، عدم راز داری و ســکوت، صادق و راستگو، 
مشکل پســند و کم صبر هســتند. مردان در این دســته مدیر، 
فرمانده و مشاوران خوبی می شوند. خانم های این گروه، وفادار و 

پایدار خودخور و هوشی فراوان دارند. 
3- چشم های لنگه به لنگه: 

طوری که اندازه یکی از چشــم ها با دیگری متفاوت باشد و یا در 
سطوح مختلف باشــند. این افراد بخت و سرنوشــت زندگیشان 
نیز متفــاوت و ناهموار اســت. هنگامی که یکی از چشــم ها و یا 

حتی ابروها باالتر از دیگری باشــد، نشــانه آن است که در زمینه 
احساسات و عواطف وضعیت متغیری دارد و این احساسات مرتب 
باال و پایین می شــود. چنین افرادی خیلی به خود ســخت می 
گیرند و از خــود توقعاتی دارند که بیش از توانایی آنهاســت. این 
افراد با کوچک ترین نامالیمات و شکســت، حتی در مواردی که 
از توان آنها خارج است، خود را ســرزنش می کنند. بیشتر آنها در 
مواقعی که باید تصمیم جدی بگیرند به رویا پناه برده و از واقعیت 
فرار می کنند. دمدمی مزاج بوده و قدرت فکری زیادی ندارند. در 

نهایت می توان گفت، قاطعیت از خود نشان نمی دهند. 
فاصله چشم ها:

1-چشــم های دور از هم: این حالت از چشــم ها، چشم های 
پرنده را به یاد می آورنــد. این افراد توانایی ایــن را دارند که دنیا 
را  با دید وســیع تری ببینند. آنها از هر فرصتی برای پیشــرفت 

خود استفاده می کنند؛ اما متاسفانه اکثر این افراد از فرصت های 
پیش آمده بهره ای نمی برند. این چشــم ها نشانه روحیه بی آزار 
و آرام صاحب آن است. سادگی، درســتی، فکر باز، توقعات زیاد از 
زندگی، بسیار زود باور، تمایل شــدید به رمان و داستان، برونگرا، 
مردمی و وفادار از ویژگی های دیگر آنهاست. در بین جانوران نیز 
در حیوانات بی آزار و آرامی مانند: اسب، ماهی، کبوتر، الک پشت 

و ... دیده می شود. 
 2-چشــم های به هم نزدیک: ایــن افراد مانند کســانی که

 چشم های کوچک دارند محتاط، محافظه کار، تنگ نظر، درونگرا 
و بعضی کوته فکر هســتند. برخی از آنها می ترسند از همه چیز 
عقب بمانند. برخی می ترسند قادر به انجام کارهای خود نباشند 
و اغلب به کارهایی روی می آورند که مربوط به افراد برونگراست. 

حسود و احساساتی هستند.  

نشانه های افراد با خودباوری زیاد 
-مستقل عمل می کند. 
- مسئولیت پذیر است. 

- نسبت به پیشرفت هایش افتخار می کند. 
- به چالش های جدید، مشاغل تازه و .... روی می آورد. 

- دامنه وسیعی از هیجان ها و احساسات را نشان می دهد. 
- ناکامی ها را به راحتی تحمل می کند. 

- دیگران را به راحتی تحت تاثیر قرار می دهد. 
نشانه های افراد با خودباوری کم 

- توانمندی خود را دست کم می گیرد. 
- احساس درماندگی می کند. 

- به آسانی تحت تاثیر دیگران قرار می گیرد. 
- دامنه محدودی از احساسات و عواطف را نشان می دهد. 

- از موقعیت های جدید و تازه دوری می کند. 
- بالفاصله بهانه جویی می کند و ناامید می شود. 

عوامل کاهش دهنده عزت نفس و خودباوری 
- بیش از اندازه بر بایدهای خودمان تاکید داشته باشیم. 

- احساســات و عواطف خودمان را همــواره واقعی تصور 
نموده و از پذیرش انتقاد بیم داشته باشیم. 

 - زمینه منفــی خودمان را بــزرگ دانســته و در عوض، 
جنبه های مثبتمان را کم اهمیت تلقی کنیم. 

 - به خاطر هــر عملکردی بــه خودمان بر چســب بزنیم.
 بر چسب زدن فرآیندی است که با سرزنش و مالمت خود 

همراه است. 
- داشــتن اندیشــه همه یا هیچ؛ یعنی وقتی نمی توانیم 
فعالیتی را به درســتی و کامل به نتیجه برســانیم خود را 

شکست خورده بدانیم. 

- خاطرات از درون شــما را گرم می کنند؛ اما در عین حال 
شما را پاره پاره می کنند!

- به قدری خوب باش که کسی نتواند تو را نادیده بگیرد. 
- در جوانی فکر می کردم برای آنکه از پس گرگ بر بیایی 
باید گرگ شــد، خیلی طول کشــید تا بفهمم درست فکر 

می کردم!
- آدمی تا زمانی که ســختی هایش را مــی فهمند، زنده 
است. ولی وقتی ســختی های دیگران را درک می کند آن 

وقت یک انسان است!
- در دنیای کنونی، ما پیوســته از آدم هــا طلب می کنیم 
خودشان باشــند، در حالی که مدام با توقعاتمان خالفش 

را می خواهیم!
- به عدد هر ذره موجودات، راهی است به حق. 

- بزرگ ترین پشیمانی ام ســاعت ها جمله ساختن برای 
کسانی بود که لیاقت یک کلمه را هم نداشتند!

اعتماد به نفس

هایالیت

  دانایی به رمز داســتانی می گفت: در هندوستان درختی است که 
هر کس از میوه اش بخورد پیر نمی شود و نمی میرد. 

پادشاه این سخن را شنید و عاشق آن میوه شــد، یکی از کاردانان 
دربار را به هندوستان فرســتاد تا آن میوه را پیدا کند و بیاورد. آن 
فرستاده ســال ها در هند جست وجو کرد. شــهر و جزیره ای نماند 

که نرود.
 از مردم نشــانی آن درخت را می پرسید، مســخره اش می کردند. 
می گفتند: دیوانه اســت و او را به بــازی می گرفتنــد. بعضی هم 
می گفتند: تو آدم دانایی هســتی در این جســت و جو رازی پنهان 
است. به او نشــانی غلط می دادند. از هر کسی چیزی می شنید. شاه 
برای او مال و پول می فرســتاد و او ســال ها به جســت و جو ادامه 

داد. پس از ســختی های بســیار، ناامید به ایران برگشــت؛ در راه 
می گریســت و ناامید می رفت تا در شهری به شــیخ دانایی رسید. 
پیش شــیخ رفت و گریه کرد و کمک خواست. شیخ پرسید: دنبال 

چه می گردی؟ چرا ناامید شده ای؟
فرستاده شاه گفت: شاهنشــاه مرا انتخاب کرد تا درخت کمیابی را 
پیدا کنم که میوه آن آب حیات است و جاودانگی می بخشد. سال ها 
جستم و نیافتم. جز تمســخر و طنز مردم چیزی حاصل نشد. شیخ 
خندید و گفــت: ای مرد پاک دل)!( آن درخت، درخت علم اســت 
در دل انسان. درخت بلند و عجیب و گســترده دانش، آب حیات و 
جاودانگی است. تو اشــتباه رفته ای، زیرا به دنبال صورت هستی نه 
معنی آن؛ معنای بزرگ )علم( نام های بسیار دارد. گاه نامش درخت 

اســت و گاه آفتاب، گاه دریا و گاه ابر، علم صدها هزار آثار و نشــان 
دارد که کمترین اثر آن عمر جاودانه است.

 علم و معرفت یک چیز است. یک فرد اســت. با نام ها و نشانه های 
بســیار. مانند پدر تو که نام های زیاد دارد: برای تو پدر است، برای 
پدرش پســر اســت، برای یکی دشمن اســت و برای یکی دوست 
اســت. صدها، اثر و نام دارد ولی یک شخص اســت. هر که به نام و 
اثر نظر داشته باشــد، مثل تو ناامید می ماند و همیشه در جدایی و 

پراکندگی تفرقه است.
 تو نام درخت را گرفته ای نه راز درخــت را. نام را رها کن به کیفیت 
و معنی و صفــات بنگر تا به ذات حقیقت برســی همه اختالف ها و 

نزاع ها از نام آغاز می شود. 

 طاووســی در دشــت،پرهای خود را می کنــد و دور 
می ریخت. دانشــمندی از آنجا می گذشت، از طاووس 

پرسید : چرا پرهای زیبایت را می کنی؟ 
چگونه دلت می آید که این لباس زیبا را بکنی و به میان 
خاک و گل بیندازی؟ پرهای تو از بس زیباســت مردم 
برای نشــانی در میان قرآن می گذارند. یا با آن باد بزن 

درست می کنند. چرا ناشکری می کنی؟
طاووس مدتی گریه کرد و سپس به آن دانشمند گفت: 
تو فریب رنگ و بوی ظاهر را می خــوری. آیا نمی بینی 
که به خاطر همین بال و پر زیبا، چه رنجی می برم؟ هر 

روز صد بال و درد از هرطرف به من می رسد. 

شــکارچیان بی رحم برای من همه جا دام می گذارند. 
 تیر انــدازان بــرای بــال و پر من به ســوی مــن تیر 

می اندازند.
من نمی توانم با آنها جنگ کنم پس بهتر است که خود 
را زشت و بد شــکل کنم تا دســت از من بر دارند و در 
کوه و دشت آزاد باشم. این زیبایی، وسیله غرور و تکبر 

است. خودپسندی و غرور بالهای بسیار می آورد. 
پر زیبا دشــمن من اســت. زیبایان نمی توانند خود را 
بپوشــانند. زیبایی نور اســت و پنهــان نمی ماند. من 
نمی توانم زیبایی خود را پنهان کنم، بهتر اســت آن را 

از خود دور کنم.

درخت کمیاب

زندگی زیباست

دشمن طاووس

شخصیت شناسی و نوع حالت چشم ها )3( 

هرگاه بخواهند کسی از مطلب و موضوعی آگاه نشود و او را 
به تدبیر و بهانه بیرون فرستند و یا به قول عالمه دهخدا: پی 
کاری فرستادن که بسی دیر کشد. از باب مثال می گویند: 
فالنی را به دنبال نخود سیاه فرستادیم؛ یعنی جایی رفت و 

به این زودی ها باز نمی گردد.
اکنون ببینیم نخود سیاه چیســت و چه نقشی دارد که به 

صورت ضرب المثل درآمده است.
به طوری که می دانیــم نخود از دانه های نباتی اســت که 

چند نوع از آن در ایــران و بهترین آنهــا در قزوین به عمل 
می آید.

انواع و اقســام نخودهایی که در ایران به عمل می آید همه 
 به همان صورتــی که درو می شــوند مورد اســتفاده قرار

 می گیرند یعنی چیزی از آنها کم و کسر نمی شود و تغییر 
قیافه هم نمی دهند مگر نخود ســیاه که چون به عمل آمد 
آن را در داخل ظــرف آب می ریزند تا خیــس بخورد و به 

صورت لپه دربیاید و چاشنی خوراک و خورشت شود.

مقصود این است که در هیچ دکان بقالی و سوپر و فروشگاه 
 نخود ســیاه پیدا نمی شــود و هیچ کس دنبال نخود سیاه 
نمــی رود، زیرا نخود ســیاه به خودی خود قابل اســتفاده 
نیست مگر آنکه به شکل و صورت لپه دربیاید و آنگاه مورد 
بهره برداری واقع شــود. فکر می کنم با تمهید مقدمه باال 
ادای مطلب شده باشد که اگر کسی را به دنبال نخود سیاه 
بفرســتند در واقع به دنبال چیزی فرســتادند که در هیچ 

دکان و فروشگاهی پیدا نمی شود.

به تو گفتم که در این دور شدن ناچاری؟
سربه تایید تکان دادی و گفتی آری!

)عین مرگ است اگر بی تو بخواهد برود
او که از جان خودت دوست ترش می داری (

ای که نزدیک تری از من دلتنگ به من
بین ما نیست به جز فاصله ای اجباری
من عروس توام ای از من و آغوشم دور

خطبه را گریه  من می کند امشب جاری
زندگی چیست به جز خاطره ای افسرده
زندگی چیست به جز رنج و غمی تکراری
گله ای نیست به تنهایی خود دل بستم
به -غزل گریه-  هر روز،به شب بیداری
روی دیوار دلم سایه ای از قامت توست

مثل تنهایی من قد بلندی داری 

از من تلخ چرا طعم عسل می خواهی
تو چه از این زن زانو به بغل می خواهی
من که غارت زده  هند نگاهت هستم

از من خاک  نشین، تاج محل می خواهی
مشتری نیستی و راهی سیاراتی

از زمین خورده ترین ماه، زحل می خواهی
در قصاید سخن هجر به پایان نرسید

پس تو امروز چه از جان غزل می خواهی ...؟

دنبال نخود سیاه فرستادن به تو گفتم که در این
 دور شدن ناچاری؟

از من تلخ چرا طعم عسل میخواهی

ضرب المثلاشعار

کاریکاتور )به مناست روز کارمند(

همه تابستان در یک روز )قسمت آخر(
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حوادثيادداشت

پیشنهاد سردبیر: 
توطئه شبانه پدر پس از 11 سال فاش شد

پلیس ژاپن از دســتگیری مادری به اتهام قتــل چهار فرزندش 
 خبر داد. پلیس محلی اســتان » فوکوئوکا « اعالم کرد: این زن 

به اتهام قتل چهار فرزندش دستگیر شد.
پدر این چهار کودک ۳ تا۱۰ ســاله پس از پیدا کردن اجســاد 
فرزندانش در محل زندگی شــان، موضوع را به پلیس اطالع داد. 
پلیس ژاپن نیز پس از مشــکوک شــدن به مادر این کودکان، 

بازجویی از او را آغاز کرد.
این زن که قصد خودکشــی نیز داشته اســت در بازجویی های 

انجام گرفته به قتل چهار فرزندش اعتراف کرد.
در ژاپن خودکشی هایی که به دنبال اقدام به قتل انجام می شود 
غیرمعمول نیســت و معموال مادران دســت به قتل فرزند خود 
می زنند و سپس خودکشی می کنند و در بیشــتر موارد انگیزه 

این اقدامات، فقر است.

مقصران مرگ دختر 5 ســاله که پس از افتادن در آبنمای پارک 
کوهسار جانش را از دست داده بود، به زودی مشخص می شوند 
رسیدگی به این پرونده چهارم خرداد ماه امسال با کشف جسد 
متالشی شده دختر 5 ساله در آبنمای پارک کوهسار در منطقه 

مشیریه تهران آغاز شد. 
بررسی های اولیه نشــان می داد این دختر که به همراه مادرش 
برای یک جشــن به پارک آمده اند از غفلت مادر ســو استفاده 

کرده و وارد آبنمای پارک شده است.
 دختر 5 ســاله به نام فاطمه پس از اینکه وارد آبنما می شــود،

به علت نداشــتن محافظ پمپ های تصفیه و چــرخ آب داخل 
 گــودال بزرگی افتــاده و پره های پمپ جســد او را متالشــی 
 کرده بود. با انتشــار ایــن خبر تحقیقــات در ایــن رابطه آغاز 
و مشخص شد پیمانکار شهرداری منطقه، پس از سرقت دریچه 

بار دیگر اقدام به نصب دریچه جدید نکرده است. 
 ضمن اینکه پیمانکار پارک از ســوی بازپرس جنایی بازداشت 
و با تودیع وثیقه آزاد شد. با گذشت بیش از7۰ روز از این حادثه، 
کارشناس رسمی برای تعیین مقصران حادثه تحقیقاتش را آغاز 
کرده و در هفته جاری ســهم تقصیر افراد در مرگ دختر 5 ساله 

مشخص و به بازپرس جنایی اعالم می شود.

دستگیری مادر ژاپنی به اتهام
 قتل فرزندان

پرونده بلعیده شدن دختر 5 ساله 
در آبنما، هنوز بالتکلیف است

» ملیحه از زمانی که دوستان دوران دانشگاهش را از طریق فضای 
 مجازی پیدا کرده، کارش چت کردن و گذران اوقاتش با آنهاســت 

و حاال هم اصرار می کند باید از هم جدا شویم.
هر روز به بهانه ای خودش را با آنها مقایســه می کنــد. « این مرد 
۳5 ساله عاشقانه همسرش را دوســت دارد و راضی به این تصمیم 
عجوالنه از سوی همســرش نیســت، اما ملیحه پا در یک کفش 
کرده و می گوید طالق می خواهد. کســری با درماندگی به قاضی 
حسن عموزادی از شعبه 268 دادگاه خانواده ونک می گوید: من و 

ملیحه با عشــق و عالقه ازدواج کردیم و هیچ مشکلی هم نداشتیم  
اما از زمانی که در همه برنامه های اینترنتی عضو شــده و فعالیت 
 می کند روند زندگی مان تغییر کرده اســت و روز و شــب سرش 
در گوشــی تلفن همراه اســت. او بی توجه از کنار خواســته هایم 
می گذرد و یک روز آرام هم نداریم. حاال مدتی اســت که دوستان 
 دوران دانشــگاهش را پیدا کــرده و مصیبت های مــان چندبرابر 
شده است. دائم زندگی مان را با آنها مقایسه می کند و از اینکه زود 

ازدواج کرده پشیمان است.

 هرچه بــا او صحبــت می کنم کــه دوســتانت مجرد هســتند 
و زندگی شــان با ما فــرق دارد اهمیت نمی دهد و بــرای همین 
درخواست طالق داده اســت تا مثل آنها هرلحظه به خوشگذرانی 
بپردازد. ولی من به راحتی این زندگی را به دست نیاوردم که مفت 
آن را ببازم. چندبار در دیداری که با دوستانش داشتم متوجه شدم 
همه شان آرزو دارند جای ما باشــند ولی ملیحه قدر این زندگی را 
 نمی داند. بــاور کنید ما هیچ چیــز در زندگی کــم نداریم. خودم 
در یک شرکت خصوصی کار می کنم و از لحاظ مالی مشکلی نداریم 
تا جایی هم که می توانم به اوتوجه می کنم که کمبودی احســاس 
نکند، ولی این بی توجهی هایش به شــدت عذابم می دهد ای کاش 
هیچ وقت تلفن همراه و  تکنولوژی اختراع نمی شــد. ملیحه - ۳۰ 
ساله - اما بی توجه به صحبت های همســرش تنها حرفش طالق 
بود و دیگر هیچ. پس از پایان اظهارات این زوج، قاضی رســیدگی 
به پرونده را در دســتور کارش قرار داد. ایــن درحالی بود که 2 ماه 
پس از این درخواســت زن جوان با ابراز ندامت و پشــیمانی راهی 
دادگاه خانواده شــد. او این بار به قاضی حســن عمــوزادی گفت: 
از تصمیمی که گرفتم پشــیمانم، زیرا از روزی کــه خانه را ترک 
کردم و همه وقتم را با دوســتانم می گذراندم بدبختی هایم شروع 
شــد. من گمان می کردم که با زندگی مجردی می توانم حســابی 
با دوســتانم خوش بگذرانم. آنها هر روز از تفریحات هیجان انگیز 
و شادی های دخترانه و مجردی شــان می گفتند و کم کم زمزمه 
اینکه از شــوهرت جدا شــو و بیا با ما در خانه مجردی زندگی کن 
را در گوشــم می خواندند . من هم وسوسه شدم و فریب وعده های 
 قشــنگ آنها را خوردم. آنها عکس هایی که در لحظه های مختلف 
با هم بودن می انداختند را برایم ارسال می کردند. من ساده لوح هم 
توجهی نمی کردم که آرزوی آنها داشتن زندگی مثل من و همسری 
مثل کسری است. البته همه اینها را به مرور فهمیدم. اوایل همراهی 
دوســتانم برایم هیجان انگیز بود، اما خیلی زود فهمیدم من مثل 
آنها نیســتم. حاال هم با اینکه رویی برای برگشت به خانه مشترک 
ندارم، اما می خواهم دوباره زندگی ام را در کنار همسرم شروع کنم 
و ادامه دهم. رییس شعبه 268 دادگاه ونک با شنیدن اظهارات زن 
 پشیمان برای مرد عاشق پیشــه احضاریه فرستاد تا پس از حضور 

در دادگاه در این باره تصمیم بگیرد.

مــردی که با شــلیک یــک گلولــه به زندگی پســرش 
پایــان داده بود پس از ۱۱ ســال به قتــل او اعتراف کرد.

گرچه این مــرد در اظهاراتــش عنوان کرد که پســرش 
 توســط یــک ســارق کــه شــبانه وارد منزلش شــده 
 به قتل رســیده، اما بــا پیگیری هــای دادســتان کوار 

پس از سال ها جزییات جنایت را فاش کرد.
 در ســال 84 اهالــی یکــی از خیابــان هــای اصلــی 
در منطقه کوار صدای شــلیک گلوله هایی را شــنیدند 
 کــه از خانه یکــی از ســاکنان ایــن منطقه بــه گوش 
می رســید، همان موقع جســد پســر جوان این خانواده 
پیــدا شــد. در حالی که صــدای جیــغ و فریــاد مادر و 
پــدر قربانی به گــوش می رســید یکــی از اهالی کوچه 
 با مرکــز فوریــت هــای پلیســی۱۱۰ تمــاس گرفت 
و دقایقی بعد هم ماموران کالنتری بازپرس کشــیک قتل 
را در جریان قرار دادند. بررســی های اولیه حکایت از این 
داشت که مقتول جوانی است که با شلیک تنها یک گلوله 
 که از گوشه چشمش وارد جمجمه شده و از پشت سرش 
خارج شــده به قتل رســیده اســت. پدر مقتول اکنون 
پــس از یازده ســال بــه قتل فرزنــدش اعتــراف کرده 
 اســت.وی گفت: چند وقتی بــود که پســرم به مصرف 
مواد مخدر اعتیاد پیدا کرده بود به همیــن خاطر او را به 
کمپ ترک اعتیــاد بردیم تا بلکــه او را تــرک دهند، اما 
او گوشــش بدهکار این حرف هــا نبود.این مــرد ادامه 
 داد: چندین ســال بــود که به واســطه اعتیــاد فرزندم 
 و مراوداتــی کــه داشــت مشــکالتی بــرای خانــواده 
بــه وجــود آورده بود، کالفه شــده بــودم و ســرانجام 
 یک شــب تصمیم گرفتم که با اســلحه ای که داشــتم 
از دست او راحت شوم و با شلیک گلوله او را به قتل رساندم. 
نیمه شــب حادثه او را به ضرب گلوله به قتل رسانده و به 
سمت کوچه متواری شدم تا وانمود کنم به دنبال سارقی 
 که بــه فرزندم شــلیک کرده، هســتم.متهم بــا اعتراف 

به قتل فرزندش، صحنه جنایت را بازسازی کرد.
تحقیقات کارآگاهان در این باره ادامه دارد.

توطئه شبانه پدر
 پس از 11 سال فاش شد

ويژه

من و ملیحه
 با عشق و عالقه 

ازدواج کرديم و هیچ 
مشکلی هم نداشتیم 

 اما از زمانی که 
در همه برنامه های 

اينترنتی عضو شده 
و فعالیت می کند 
روند زندگی مان 
تغییر کرده است

ماجرای درخواست همسر تلگرام باز بعد از طالق؛

پشیمـانم

زن جوانی که با شنیدن حرف های رويايی دوستانش قصد جدايی از همسرش را داشت، مدتی پس از ارايه دادخواست 
طالق، تصمیم ديگری گرفت.

یک ورزشکار المپیکی در حالی مجوز حضور در المپیک 2۰۱6 ریو 
را گرفت که به جرم تجاوز، پرونده داشــت و با وساطت کمیته ملی 
المپیک اجرای حکمش به پایان المپیک موکول شــده بود! اولین 
بار سال قبل بود که از محکومیت یک ورزشکار سرشناس المپیکی 
خبر داده شد. خبر تبعید یک ورزشکار مطرح به جرم تجاوز، خیلی 
زود در ایران سر و صدا کرد و حتی خبرگزاری های رسمی هم این 
 خبر را منعکس کردند. این ورزشکار در صورت اجرای حکم صادره

) یک ســال تبعید ( حق حضور در المپیک 2۰۱6 را ندارد و کمیته 
ملی المپیک در تالش است اجرای حکم را عقب بیاندازد.

وکیل متهم مدعی شــد موکل او هیچ مشکلی برای خروج از کشور 
و شــرکت در المپیک 2۰۱6 ندارد و عالوه بر وثیقه ای که گذاشته 

ضامن هم معرفی کرده است. گویا ضامن این ورزشکار کمیته ملی 
المپیک بود. بر اساس شنیده ها، کمیته ملی المپیک که یک مدت 
نسبتا طوالنی خبر سقوط اخالقی این ورزشکار سرشناس را مخفی 
نگه داشته بود، بعد از لو رفتن خبر ابتدا تالش کرد صدور حکم این 
ورزشــکار را به تعویق بیاندازد، اما قوه قضاییه تفاوتی میان او و یک 

شخص عادی قائل نشد.
 در پی شــکایت مجــدد و پیگیــری دختــر خانمی کــه مدعی 
شده بود با این ورزشکار ارتباط و قصد ازدواج داشت و بنا به دالیلی 
از ازدواج منصرف شــد و بعد از اعالم این تصمیم، این ورزشکار او را 
به بهانه شرکت در یک جشــن تولد به خانه ای خلوت برد و ... حکم 
به تبعید این ورزشــکار داد. اما کمیته ملی المپیک پیگیری کرد و 

تقاضا داد با توجه بــه در پیش بودن المپیک 2۰۱6 ریو و شــانس 
باالی این ورزشکار برای افتخارآفرینی ورزشی، حکم بعد از حضور 
این ورزشکار در المپیک اجرا شــود. حامیان این ورزشکار امیدوار 
بودند او در ریو مدال بگیرد و با همین مدال، به عنوان افتخارآفرین 
 ورزش ایران مشــمول عفو شــود، اما این ورزشــکار سرشــناس 
در المپیک 2۰۱6 شکست خورد و حاال شنیده می شود قرار است 
بعد از بازگشت به ایران حکم تبعید یک ساله در خصوص او به اجرا 
دربیاید. البته این ورزشکار در تالش است از شاکی خصوصی خود 
رضایت بگیرد تا به منطقه دورافتاده تبعید نشود. تبعید او می تواند 

به منزله پایان دوران قهرمانی اش باشد.
 بد نیست بدانید عده ای معتقدند ناکامی این ورزشکار هم به دلیل 
نارضایتی دختری است که مورد تجاوز قرار گرفته، آه کشیده و این 

ورزشکار را نفرین کرده است!

آه دختری که توسط ورزشکار المپیکی ايران مورد تجاوز قرار گرفت؛

نفرين

ابالغ وقت رسیدگی
9510100354202969 شــماره پرونــده:  ابالغیــه:  6 شــماره  /14
9509980358300616 شــماره بایگانی شــعبه: 950606  شاکی غالمرضا 
عقیلی  دادخواستی به طرفیت متهم محمد زارعی  به خواسته صدور چک بالمحل  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
 116 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان ) 116 جزایی ســابق( واقع در اصفهان 
خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 344  ارجاع و به کالسه 9509980358300616 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگی آن  1395/08/01 و ساعت 8/30  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 شود تا خوانده/ متهم  
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:15872 شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر  

اصفهان)116 جزایی سابق( )174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

9510106836602929 شــماره پرونــده:  ابالغیــه:  6 شــماره  /13
9509986836600540 شماره بایگانی شعبه: 950664 خواهان/ شاکی سیما 
باقرپور دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم محمد احمدی تشنیزی به خواسته 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید 
قدوسی( واقع در اصفهان- خ میرفندرسکی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و 
پل میر- مجتمع قضایی شهید قدوســی- طبقه 2- اتاق 202 ارجاع و به کالسه 
9509986836600540 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/08/01 و 
ساعت 8/30 تعیین شــده اســت. 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 شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائــم را دریافت و در وقــت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضــر گردد. 

م الف:15850 شعبه 6 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان)174 کلمه، 2 کادر(
احضار

6/12  چون آقای امراله سیاح قهجاورســتانی فرزند یداله شکایتی علیه آقای 
مهدی نوربخش مبنی بــر ایراد ضرب و جرح عمدی با قــداره مطرح نموده که 
پرونده آن به کالســه 950542 ک 117 این دادگاه ثبت، وقت رســیدگی برای 
95/8/2 ساعت 10/30 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 رســیدگی در وقت مقرر حاضر شــود و در صورت عدم 
حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف:15882 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان)115 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/7 خواهان خانم منیژه اســدی اورگانی فرزند علی دوســت دادخواستی به 
طرفیت آقای عبدالرزاق سید صابر فرزند محمد به خواسته طالق تقدیم دادگاه 
های خانواده شهرستان اصفهان نمودکه به شعبه اول خانواده اصفهان واقع در 
خیابان میر مجتمع شهید قدوسی طبقه چهارم ارجاع و به کالسه 950399 ثبت 
و دارای وقت رسیدگی 1395/8/2 ساعت 10 صبح می باشد لذا به جهت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز مــاده 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 به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد. م الف:15857 شعبه 1 دادگاه 

خانواده شهرستان اصفهان)134 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/6 در خصوص پرونده کالسه 477/95 خواهان شرکت قارچ یکتای سپاهان 
با وکالت محمد علی شمس دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال 
وجه فاکتور به طرفیت محمدرضا نوربخش تقدیم نموده اســت وقت رسیدگی 
برای روز دوشنبه مورخ 95/8/3 ســاعت 15/30 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول 

خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود. م الف: 15821 شعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )131 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100354202957 ابالغیــه:  شــماره   6 /5
9509980358300600 شماره بایگانی شــعبه: 950608  شاکی حامد عالقه 
مندان دادخواستی به طرفیت متهم علی قوه عود به خواسته جعل و استفاده از 
اوراق مجعول تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 116 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان ) 116 جزایی سابق( واقع 
در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 344  ارجاع و به کالسه 9509980358300600 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/08/03 و ساعت 9 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 شود 
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:15873 شعبه 116 دادگاه کیفری 

دو شهر  اصفهان)116 جزایی سابق( )179 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/56 شماره صادره: 1395/43/264515 نظر به اینکه آقای اسماعیل برهانی 
شیدانی با تســلیم برگ استشهاد شهود مدعی فقدان ســند مالکیت دو و چهار 
یازدهم جریب مشاع از 675 جریب ششدانگ پالک شماره 3/1 بخش 20 اصفهان 
گردیده که در صفحه 512 دفتر 59 ذیل ثبت شماره 14479 به نام وی ثبت و سند 
صادر شده و درخواست صدور ســند المثنی نموده است  لذا طبق تبصره یک 
اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس 
مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده یا وجود سند مالکیت نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتجلسه و اصل ســند به ارائه کننده مسترد شــود.  اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ارائه نشــود المثنی سند مالکیت 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف: 16517 اداره ثبت اسناد و امالک 

غرب استان اصفهان)171 کلمه، 2 کادر( 
تحدید حدود اختصاصی

6/55 شماره صادره : 1395/43/265296 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ 
پالک شماره 37/335 مجزی شــده از 37/56 در اجرای موضوع قانون تعیین 
تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونــده ثبتی به نام 
ابراهیم کاظمی فرزند لطف اله در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/06/27 
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 ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابنــد و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 
انتشار: پنج شنبه 1395/06/04 م الف: 16511 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان)153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت دادرسی

6/57 شــماره درخواســت: 9510463637100011 شــماره پرونــده: 
9309983637100289 شــماره بایگانــی شــعبه: 930292  خواهــان آقای 
حســینعلی ادیب فرزند اســماعیل دادخواســتی به طرفیت 1- مهدی حشمتی 
2- بهرام حشــمتی فرزندان حســین 3- منوچهر درجزانی فرزند اسماعیل و 
به خواســته قیمت روز و مطالبه اجرت المثل خودرو نیسان تسلیم این دادگاه 
نموده که به کالسه 930292 ع ثبت و پس از رسیدگی مقدماتی قرار ارجاع امر 
به کارشناسی صادر و برای روز چهارشنبه مورخ 1395/07/28 ساعت 9/30 
صبح وقت اجرای قرار تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 
و درخواست خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار یا محلی درج می گردد 
تا خوانده مذکور از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر شود و 
اال تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 162 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی 

خوانسار)157 کلمه، 2 کادر(
مفاد آراء

450/5 آگهی موضــوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صادره هیــأت موضــوع تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آران وبیدگل تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت لذامشخصات متقاضیان 
وامالک مورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک محل تسلیم وپس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رأی شــماره2376-2375-95/5/26هیأت : آقای سیدعلی خاتمی بیدگلی 
فرزندآقا سید محمد  شماره شناســنامه 266و خانم مریم عنایتی نژاد  بیدگلی  
فرزندعباس شــماره شناســنامه93  )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به 
مســاحت 142.5 مترمربع شــماره پالک 2945 فرعی مجزا از شماره ... فرعی 
 از پالک3 اصلی واقــع درمعین آباد  بخش3 حوزه ثبتــی آران و بیدگل مالکیت 

مشاعی
2- رأی شــماره 2377-95/5/26 هیأت : آقایسید حســن جوادی فرزندجواد 
شــماره شناســنامه23 و خانم زهرا صابری آرانی فرزندحســن آقا  شماره 
شناسنامه373  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 148.5 مترمربع 
شماره پالک 48 فرعی مجزا از شماره11 فرعی از پالک 285اصلی واقع دراماکن 

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از سید محمد مریخی دوم 
3- رأی شــماره2159-95/5/14 هیأت : آقای حامد دهقانــی یمین فرزندباقر  
شــماره شناســنامه1250048222 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت95.1 
مترمربع شماره پالک55 فرعی مجزا از شماره2 فرعی از پالک252 اصلی واقع 
در اماکن  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از حسنعلی درزی وفاطمه 

عابدینی زواره
4- رأی شماره2153-95/5/14 هیأت : آقای محسن مبینی بیدگلی  فرزندمندعلی 
شــماره شناســنامه 9328و خانم زهره الهی راد فرزندابوالقاســم شــماره 
شناسنامه 28)بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 88.61. مترمربع 
شــماره پالک 14 فرعی مجزا از شــماره12 وقســمتی از مشــاعات  از پالک 
604اصلی واقع در اماکنبخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.ابتیاعی از شــوکت 

کربالیی بیدگلی
5- رأی شــماره 2151-95/5/14 هیــأت : آقــای مهــدی فرزیــن بیدگلــی  
فرزندصفرعلــی  شــماره شناســنامه294 واحمدرضــا فرزیــن بیدگلــی 
فرزندصفرعلی شماره شناســنامه358  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به 
مساحت 447 مترمربع شماره پالک5فرعی مجزا از شماره1و2و3و4ومشاعات 
902اصلی و 1و2و3 فرعی از 901 اصلی واقع دراماکن  بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل. ابتیاعی از حمزاله فرزین وغیره
6- رأی شــماره2121-95/5/13 هیــأت : آقــای حســین دهقانیــان آرانی  
فرزندعلینقی  شماره شناسنامه287 و خانم سمیه ســقائی آرانی فرزنداحمد 
شماره شناسنامه 155 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت120.57 
مترمربع شماره پالک 18فرعی مجزا از شماره16فرعی از پالک 1350 اصلی 
 واقع دراماکن بخش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعی از علــی دهقانیان 

وغیره
7- رأی شــماره 2140-95/5/14 هیــأت : آقــای امیر حســین خوبی آرانی  
فرزندعبداله  شماره شناسنامه1895  ، ششدانگ  یکباب مغازه به مساحت22.5 
مترمربع شــماره پــالک 8389 فرعــی مجزا از شــماره580 فرعــی از پالک 
2637اصلی واقع درمســعود آباد بخش 3حوزه ثبتــی آران و بیدگل. مالکیت 

مشاعی
8-  رأی شماره2143و2144-1395/5/14 هیأت : آقای محمد بصره آرانیفرزند 
حسن شماره شناســنامه2015 و خانمفاطمه خیرانی آرانی فرزند  حیدر علی  
شماره شناســنامه8656 )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت196.5 
مترمربع شــماره پالک2781 فرعی مجزا از شــماره35 فرعی از پالک2638 
 اصلی واقع در احمد آبــاد  بخش3حوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از  مالک 

عادی  
9- رأی شــماره2145و2146-95/5/14هیأت : آقایجواد  ســعد آبادی آرانی 

فرزند آقا گل  شــماره شناســنامه396 وآقای مجید ســعد آبادی فرزند جواد 
شماره شناسنامه 11163  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکباب ساختمان به مساحت 
137.5مترمربع شماره پالک2780 فرعی  از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  

بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از  مالک عادی  
10- رأی شــماره2358-95/5/26 هیــأت : خانــم  زینــب فتاح پــور آرانی  
فرزند صفرعلی شماره شناســنامه 2971 ، ششــدانگ  یکبابخانه به مساحت 
172.5مترمربع شــماره پالک2784 فرعی مجزا از پالک2638 اصلی واقع در 

احمد آباد  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی سعیدی
11- رأی شماره2357-95/5/26 هیأت : آقای حسین مبینی آرانی  فرزندحسن 
شماره شناسنامه288  ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت284.25 مترمربع 
شماره پالک 2785 فرعی مجزا از پالک2638 اصلی واقع در احمد آباد  بخش3 

حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از علی اکرمیان
12- رأی شماره 2119-95/5/13هیأت : آقای مهدی امینی پور  فرزند سیف اله  
شماره شناسنامه6190052258 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 160 مترمربع 
شماره پالک1763 فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع در 

آران دشت  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
13- رأی شــماره 2141-95/5/14هیأت : آقای مهدی خاری آرانی  فرزندعلی 
اکبر  شماره شناسنامه214 ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 102.3 مترمربع 
شماره پالک1765 فرعی مجزا از شماره235 فرعی از پالک2640 اصلی واقع 

در آران دشت  بخش3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت مشاعی
14- رأی شماره2359 هیأت : آقای محمدرضا انیسی آرانی فرزنداصغر شماره 
شناســنامه 1250079081، ششدانگ  یکبابخانه به مســاحت60.75 مترمربع 
شماره پالک1766 فرعی مجزا از شماره 235فرعی از پالک 2640 اصلی واقع 

درآران دشت  بخش 3حوزه ثبتی آران و بیدگل. مالکیت عادی
15- رأی شــماره 2148-95/5/14 هیأت : آقای سیدحسن فاطمی نسب فرزند 
سیدرضاشماره شناسنامه5141 و خانم کبری کدخدائی نوش آبادی فرزندتقی 
شماره شناسنامه 5425  )بالمناصفه( ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت 311.65 
مترمربع شــماره پالک 3834 فرعی مجزا از شــماره3003 فرعی از پالک40 
 اصلی واقع درنوش آباد بخش 4 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی ســید رضا 

آبدان
16- رأی شــماره2345-95/5/26 هیأت : آقایرو ح اله چاوشیان نوش آبادی 
فرزندحسین  شماره شناسنامه5822  ، ششدانگ  یکبابخانه به مساحت61.25 
مترمربع شماره پالک851 فرعی مجزا از شــماره 21فرعی از پالک41 اصلی 
واقع در حســن آباد نوش آباد بخش4 حــوزه ثبتی آران و بیــدگل. ابتیاعی از 

حسین چاوشیان
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض، طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول :95/6/4

تاریخ انتشار نوبت دوم :95/6/20
عباس عباس زادگان رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل 

مزایده
پرونــده:  شــماره   9510116838800675 نامــه:  شــماره    6 /79
9209980352101444 شماره بایگانی شــعبه: 950101 اجرای احکام شعبه 
8 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالســه 950101 
اجرایی 8 له خانم ندا یوسف چینی و علیه ورثه مرحوم محمود لطفی فروشانی 
به خواســته مطالبه مهریه به میزان چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی ) 14( و 
مبلغ 870/266/666 ریال وجه نقد مهریه و مبلغ 300/000/000 ریال بابت اجرت 
المثل و مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه نشــر  آگهی و مبلغ 2/000/000 ریال 
هزینه کارشناسی در حق محکوم لها جلســه مزایده ای جهت فروش ملک زیر 
برگزار نماید: ششدانگ پالک ثبتی 5288 فرعی از 68 اصلی بخش 14 اصفهان 
به نشانی اصفهان ملک شهر خیابان انقالب اسالمی مجتمع الله طبقه دوم واحد 
519 که ششدانگ ملک مذکور مورد ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به 
مبلغ 1/167/000/000 ریال قــرار گرفته و به طرفین ابالغ شــده و مصون از 
اعتراض مانده است و از طریق اداره ثبت اسناد توقیف گردیده است. متقاضیان 
میتوانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از ملــک مذکور دیدن کرده و جهت 
شرکت در مزایده و خرید در تاریخ پنج شنبه 1395/07/15 ساعت 8/30 صبح 
در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخــت، مجتمع اجرای احکام حقوقی، طبقه 
اول، واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد 
بود که پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را 
فی المجلس به حساب سپرده دادگســتری واریز نماید. م الف: 16607 شعبه 8 

دادگاه خانواده اصفهان )245 کلمه، 3 کادر(
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گوناگون

خانه داریآشپزی

آبگوشــت یکی از غذاهای لذیذ 
است که از قدیم االیام در بین ما 
ایرانی ها باب بوده اســت. اگرچه 
غذایی فوق العاده سنتی محسوب 
می شود، اما هنوز هم طرفداران 
خود را از دســت نداده است. در 
این مطلب طرز تهیه آبگوشــت 

غوره را به شما آموزش داده ایم.
مواد الزم:پیاز 1 عدد،گوشــت گوســفندی 1کیلوگرم، نخود 1/5پیمانه، سبزی 
آش 500گرم، برنج 4ق.غ، بادمجان 3عدد، غــوره 2ق.غ، آب غوره2ق.غ، رب غوره 

1پیمانه
طرز تهیه آبگوشت غوره:  

1-سبزی ها را در آسیاب سبزی خرد کن کامال ریز خرد کنید.
2-گوشت را با پیاز سرخ کنید و کمی زردچوبه به آن اضافه کنید.

3-نخود، برنج و سبزی خرد شده را نیز به مواد اضافه کنید تا کامال بپزد و جابیفتد.
4-وقتی گوشت و نخود پخت، بادمجان را اضافه کنید و 20 تا 30 دقیقه زمان دهید 

تا بادمجان ها هم بپزند.
5-مزه و طعم غــذا را بگیرد؛ در همین حیــن رب غوره، غوره و آب غــوره را به غذا 

بیفزایید؛ تا حدی که آش ترش مزه شود.
6-اگر خواستید آش ترش تر باشد، آب غوره بیشتر و اگر نه، آب غوره کمتری بریزید 

و آب آن را جداگانه ترید کنید.
7-هنگام سرو، گوشت را با نخود بکوبید و در کنار بادمجان میل کنید.

چاپ پنجــم کتاب »همزاد« نوشــته »فیــودور داستایفســکی« را 
انتشارات ماهی با ترجمه»سروش حبیبی« منتشر کرد.

»همزاد« روایت تکوین و تحول جنون مردی اســت بــه نام »گالیاد 
کین« که یک کارمند اداره اســت. قهرمان این داســتان که مبتال به 
جنون افزاینده تعقیب و آزار اســت، به مردی برمی خورد که عینا به او 

می ماند و همنام او نیز هست وماجراهایی که برای آنها رخ می دهد...
گفتنی است کتاب همزاد، دومین رمان »فیودور داستایفسکی« است 
که در سال 1846 وتنها پانزده روز پس از انتشار نخستین داستان این 

نویسنده، منتشر شد.
در قسمتی از کتاب »همزاد« می خوانیم:

»افــکارش را پیش خود دنبــال گرفت. چقدر بهتر مــی بود که همه 
این ماجرا هیچ و پــوچ از آب در می آمد! چیزی به این زشــتی واقعا 
غیرقابل تصور اســت! بی معنی اســت! نمی تواند چنین چیزی پیش 

بیاید. احتماال یک جور توهم اســت. یا چیزی متفاوت از این در واقع 
 رخ داده اســت یا این خود من بودم که به اتاق جنــاب رییس رفتم و 
یک جوری خودم را بــه جای دیگری گرفتم. خالصــه بگویم کل این 

ماجرا چیزی است غیرممکن...«
»فیــودور میخاییلوویــچ داستایفســکی« نویســنده مشــهور و 
تاثیرگــذار اهل روســیه بود کــه ادبیــات روســیه را خیلی خوب 
 می شــناخته و ویژگی منحصر به فــرد آثار وی، روانکاوی و بررســی 
زوایــای روانی شــخصیت های داســتان اســت؛ بــه گونــه ای که 
سوررئالیست ها، مانیفست خود را بر اساس نوشته های داستایفسکی 

ارائه کرده اند. 
اکثر داستان های وی همچون شــخصیت خودش، سرگذشت مردمی 
 اســت عصیان زده، بیمار و روان پریش و برخی از آثــار او عبارتند از: 

قمار باز، ابله، جنایت و مکافات، خاطرات خانه اموات، جن زدگان و...

تصور نوشــیدن یک چــای عصرگاهی 
بعد از یک روزکاری خسته کننده برای 
همه ما لذت بخش اســت و داشتن یک 
کتری و قوری مناسب، یکی از ملزومات 
زندگی روزمره ما محســوب می شود و 
همه را ترغیب به داشــتن نوع باکیفیت 
آن می کند؛ اما اینکــه در انتخاب یک 
کتری و قوری مناسب فارغ از برند آن به 

چه نکاتی باید توجه کنیم، موضوعی است که در اینجا می خواهیم به آن بپردازیم:
کتری و قوری لعابی

با تغییر سبک زندگی، سماورهای قدیمی از خانه ها کنار رفتند و کتری و قوری لعابی جایگزین 
سماورهای بزرگ ذغالی، نفتی و برقی شــدند؛ هر چند چایی که در سماورها به عمل می آید، تا 
حد زیادی طعم دلچســب و منحصر به فرد خودش را داشت؛ اما کتری و قوری های لعابی کار را 

برای کاربران خود ساده تر کرده و تا حد زیادی عطر و طعم چای را حفظ می کنند.
در بسیاری از خانه های امروزی می توانید در کنار ســماورهای برقی، یک کتری و قوری لعابی 
را برای مصارف روزانه ببینید. شــما هم می توانید از سماور خود به عنوان المان دکوری در کنار 

کتری و قوری در فضای آشپزخانه خود استفاده نمایید.
کتری و قوری رنگی

کتری و قوری رنگــی، از جمله کتــری و قوری های فانتــزی و پرطرفدار تــازه عروس ها می 
باشــد. کتری و قوری رنگی را می توانید با تم رنگی فضای آشــپزخانه خود هماهنگ کنید یا 
 عالوه بر کاربــرد، از آن به عنوان یک عنصر دکوراتیو در فضای دکوراســیون آشــپزخانه خود 

استفاده نمایید.

نکاتی  که  هنگام خرید قوری و کتری باید رعایت کنید)1(طرز تهیه آبگوشت سنتی غوره

»همزاد« بر پله پنجم ایستاد

از آنجا که همه ما در دوران کودکی عاشــق چیزهای 
جدیدی بودیم کــه هیچ کس دیگری آن را نداشــته 
باشــد، در بزرگســالی نیز جدای از ثروت،  موقعیت و 
مقام، داشــتن یک کاال یا محصولی که ما را از دیگران 
متمایز کند، همواره جزو عالقه مندی هایمان اســت. 
اما امــروزه برای برخــی از ثروتمندان جهــان، دیگر 
داشــتن کاال یــا محصولــی همانند یک خــودروی 
اســپورت، آنچنان که بایــد و شــاید، حیرت انگیز و 
خیره کننده به حساب نمی  آید. آنان به دنبال تفریحات 
جدید دیگــری هســتند؛ از این رو اســباب بازی های 
کمتر شناخته شده ای از سوی شرکت های تولیدکننده 
معتبر جهــت تفریح برای آنها ســاخته می شــود که 
قیمت هر یک از آنها، گاه برابــر با قیمت یک خودروی 
اســپورت واقعی اســت. در این گزارش، فهرســتی از 
گران قیمت  ترین و باور نکردنی ترین اســباب بازی های 

بزرگساالن ثروتمند جهان تهیه شده است.
1- زیردریایی پنج نفره اکسپلوریشن

این زیردریایی پنج نفره می توانــد تا اعماق 656 فوتی 
حرکت کند؛ یعنی برای مشــاهده شــما از صخره ها و 
گونه های عمیــق و زیرین آب . حداکثر ســرعت این 
زیردریایی تقریبا چهار کیلومتر در ســاعت اســت و 
دو پیشــرانه افقی، آن را در جهت عقب و جلو کنترل 
می کند. اگر شــما در زمــره آن ثروتمندانی هســتید 
که هنــوز در توهمات کودکانه بــرای پیدا کردن گنج 
هســتند،  این اسباب بازی برای شما بســیار مناسب و 
قابل کاربرد است؛ فقط کافی اســت مبلغی برابر با دو 

میلیون و 700 هزار دالر برای خرید آن هزینه کنید.
2- روبات پوشیدنی کیوراتاس

این روبــات باورنکردنــی از یک اختــراع ژاپنی به نام 
سوئیدوباشی برگرفته شده است. قد آن 13 فوت است 
و در حدود 10 کیلومتر در ساعت حرکت می کند. این 
روبات به کاربران ایــن امکان را می دهــد که همانند 
یک خلبــان هواپیمــا در کابین آن بنشــینند و پرواز 
کنند. در سال 2013 نسخه پوشــیدنی این روبات نیز 
تولید شد. این ویژگی هاســت که برخی ثروتمندان را 
مجبور می کند تا برای خرید این روبات، یک میلیون و 

300هزار دالر هزینه کنند.
3- قایــق گشــت زنی دریایی ترمیم شــده 

»تورپدو«
پی تی- 728، نام یک قایق گشتی 67ساله ترمیم شده 
و به جامانده از جنگ جهانی دوم اســت که در ســال 
1945 کنار گذاشــته شــد. ســالح های ایــن قایق 
گشت زنی که شــامل یک ایستگاه مسلســل دوقلو و 
یک توپ چهارلوله اســت، غیرفعال شــده و ســرعت 
حرکت آن در حدود 50 مایل در ساعت است. از دیگر 
 امکانات این قایق، می تــوان به قدرت موتــور برابر با 
1100 اســب بخار، رادار و همچنیــن دو موتور دیزلی 

توربو اشاره کرد.

گرانترین اسباب بازی های 
بزرگساالن جهان)1(

خواندنی

یک تاجر الجزایری پرداخت جریمه پوشیدن مایوی اسالمی را تقبل کرد.
یک تاجر مســلمان الجزایری مقیم فرانسه به نام رشــید نکاز تقبل کرد 
جریمه پوشــیدن مایوی اسالمی در فرانســه را بپردازد. بورکینی نوعی 
لباس شــنا یا مایو اســت که تمام بدن به جز صورت، کف دست و پاها را 
می پوشاند تا حجاب اسالمی برای زنان مسلمانی که عالقه به شنا کردن 

دارند، فراهم شود.
رشــید نکاز پیــش از این، مبلــغ 245000 یــورو بابــت جریمه زنان 
مسلمانی که از پوشش اســالمی اســتفاده کرده و جریمه شده بودند، 
 پرداخت کرده بود. هدف وی از این کار این اســت که زنان، بدون ترس از 
جریمه شدن وارد جامعه شــده و فعالیت کنند. فرانسه که با 5 میلیون 
مسلمان، بزرگ ترین جامعه اسالمی را در خود جای داده است، در سال 
2010 پوشــش کامل صورت با نقاب و برقه را در اماکن عمومی ممنوع 
کرد. حاال وزیر حقوق زنان فرانســه می گوید بورکینــی به خاطر وجه 

سیاسی اش باعث افزایش تنش ها در سواحل فرانسه شده است.
به همین دلیل دولت فرانســه طی تصمیمی، برخی از شــهرداری ها را 
ملزم کرد تا قانون ممنوعیت پوشــش بورکینی را اجرا کنند. این قانون 
تاکنون در شهرهای کن، لینولوبه و سیسکو اجرا شده است. پس از حادثه 
تروریستی شــهر نیس که در آن 84 تن کشته و بیش از 100 نفر زخمی 
شدند، اینگونه قوانین سخت تر شد. مقامات فرانسه معتقدند این پوشش، 

خالف قوانین سکوالر در فرانسه است.

 دانشــجویان دانشــگاه تگزاس موفق به اختــراع ماده ای در ســاخت 
شیشه های هوشمند شده اند.

پروفسور Delia Milliron و تیم تحقیقاتی وی در دانشگاه تگزاس، موفق 
به اختراع ماده ای در ساخت شیشه های هوشمند انعطاف پذیر شده اند 
که جدا از صرفه جویــی در اتالف انرژی، رنگ آن نیز با شــارژ الکتریکی 
 تغییر می کند و این انقالبی بزرگ در صنعت شیشــه است. تصور کنید 
از این پس درصد تیره یا روشــن بودن شیشــه منزل یــا اتومبیلتان به 
انتخاب شما باشد؛ این شیشــه ها به شــما این امکان را می دهند که با 
 یک شارژ الکتریکی ساده، رنگ شیشــه را تیره تر یا روشن تر کنید. نکته 

قابل توجه، قیمت پایین این محصول در صورت عرضه می باشد.

اقدام جالب یک تاجر الجزایری 
درحمایت از پوشیدن مایوی اسالمی 

با این ماده، خودتان رنگ شیشه 
اتومبیلتان را انتخاب کنید

یک شرکت سازنده حسگر نمایش سه بعدی، از دستگاه جدیدی 
رونمایی کرده که به درک بهتر از طرح خانه و لوله کشی های آن 
کمک می کند. ابزار WalabotDIY به شما اجازه می دهد تا از 

خطرات موجود در دیوارهای خانه آگاه شوید.
این حســگر که توســط شــرکت تصویربرداری Vayyar در 
سانفرانسیســکو ساخته شــده، یک واحد حســگر جمع وجور 
 است که به پشــت تلفن های همراه اندروید به وسیله یک آهنربا 

وصل می شود.
زمانی که این حســگر در محــل قرار گرفت، توســط یک کابل 
یو.اس .بی با اپلیکیشــین گوگل پلی ارتباط برقرار می کند. این 
بدان معنی است که این ابزار با دستگاه های اپل سازگار نیست. 
کاربر پس از نصب این حســگر، باید آن را با تکان دادن در یک 
الگوی دایره وار، برای ســه تا چهار ثانیه تنظیم کند؛ پس از این 

کار می توان از آن برای مشاهده آن سوی دیوار استفاده کرد.
بــا  کــه  هســتند  مدعــی   WalabotDIY  ســازندگان 
حرکت دادن تلفن مجهز به این حســگر روی دیوار بتن یا گچی 
با قطر 10ســانتی متر، می توان لوله های پالســتیکی و فلزی یا 

سیم کشی ها و داربست را شناسایی کرد.
در حال حاضر این دســتگاه در دو حالت ارائه شــده اســت که 
نمونه اول، داده های خام را ساده سازی کرده و یک طرح بنفش 
 ســاده را از مانع نمایش می دهد تا اطالعات به شکل ساده تری 

در اختیار کاربران آماتور قرار گیرد.
کاربرانــی که به دنبــال جزئیات بیشــتر هســتند، می توانند 
اپلیکیشن را در حالت داده خام قرار دهند که تصویر دقیق تری 
از آنچه در پشــت دیوار قــرار دارد، نمایش داده شــود. در این 
حالت،  کاربر می تواند حرکت را مشــاهده کرده و به این وسیله، 
 حشــرات و موش های در حال حرکت در میان دیوار یا لوله های 

نشت کرده را بدون خراب کردن دیوار شناسایی کند.
 حساســیت این حســگر نیز می تواند براســاس کار مورد نیاز 
تنظیم شود. به گفته سازندگان، حساسیت بین 60 تا 80درصد 
برای بیشــتر کارها ایده آل اســت؛ اما کاهش ایــن دقت باعث 
می شــود تا تصویر ســاده تری از دیوار به همراه میله های فلزی 

نزدیک به سطح ارائه شود.
حســگرهای درون WalabotDIY بســیار کوچک، سبک و 
کم مصرف هســتند و به طور خاص برای کاربرد روی تلفن های 
هوشمند و تبلت ها طراحی شده اند. ســازندگان معتقدند که از 
این ابزار می توان برای کاربردهای دیگر مانند اســکن پزشــکی 
یا تولید مواد غذایی اســتفاده کرد. قیمت این حسگر 299دالر 

اعالم شده است.

با این موبایل پشت دیوار را هم 
ببینید

کودک

 عالقه مند کردن کودکان 
به مسواک زدن)1(

کودک در همه زمینه ها از پدر و مادر تقلید می کند. 
اگر شما مسئله مســواک زدن و بهداشت دهان را 
جدی بگیرید، مطمئن باشید کودک هم عالقه مند 

می شود از شما پیروی کند.
نکته مهم آن است که مسواک زدن برای کودک را 
از همان نوزادی شروع کنیم. انجمن دندانپزشکان 
آمریکا پیشــنهاد کرده که دهان نــوزاد را از همان 
روزهای اول بعد از تولد تمیز کنیــد؛ البته در این 
زمان او هنوز دندانــی ندارد و مســواکی هم الزم 
نیســت؛ اما می توانید بعد از هر وعده غذا یا شــیر 
 مادر، با یک گاز یا دســتمال مرطوب، لثه های او را 

تمیز کنید.
این کار سه فایده دارد: اول اینکه پالکی را که روی 
لثه جمع شــده، برمی دارد. پالک، ماده چسبناکی 
اســت که از باکتری هــا، خرده های غــذا و مخاط 
تشکیل شــده اســت. برداشــتن آن مانع از رشد 
باکتری های متعدد روی لثه کودک می شــود. دوم 
اینکه موجب می شود کودک به داشتن یک دهان 
تمیز و عاری از پالک عادت کند و در نتیجه مرحله 
 بعدی که مســواک زدن اســت، برای او ســاده تر

 خواهد شــد. ســوم اینکــه این مســئله موجب 
می شود که کودک شــما به اینکه کسی در دهانش 
 دســت ببرد، عادت کند؛ در این صورت در آینده، 
مسواک زدن یا معاینه دندانپزشک برای او آسان تر 

خواهد شد.
اولیــن دندان کــودک در حدود شــش ماهگی تا 
یک ســالگی در می آید. در این زمــان می توانید از 
 یک گوش پاک کــن برای تمیز کــردن دندان وی 
اســتفاده کنید و به تدریج با زیادتر شــدن تعداد 
دندان ها، می توان از یک مسواک نرم کوچک کمک 
گرفت. با وجود اینکه شــاید کودک شما این امر را 
دوست نداشته باشد و با شما بجنگد، اما مهم است 
که پالک میکروبی از روی دندان هایش پاک شود. 
در دوران کودکی، پوســیدگی دندان ها ســریع تر 
پیشرفت می کند و با مسواک زدن می توانیم عامل 
اصلی پوسیدگی را از بین ببریم. به مسئله این طور 
نگاه کنید: پوســیدگی دندان یک بیماری است؛ نه 
فقط یک ســوراخ در دندان! تا حدود 6 تا 7 سالگی، 
شما مسئول پاکیزه نگه داشتن دندان های کودک 
خود هستید. تا قبل از شش سالگی، حتی اگر فکر 
می کنید کودک شــما قادر اســت دندان هایش را 
مسواک بزند، الزم است باز هم شما بر کار او نظارت 
داشته باشید. کودک باید بداند که دندان هم مانند 
بقیه قسمت های بدنش باید تمیز شود. به او بگویید 
همان طور که تو دســت هایت را می شــویی، باید 

دندان هایت را هم تمیز کنی!

راز موفقیت مردان بزرگ و ســرکامیابی آنها درگروی 
تربیت ها، فعالیت ها، کوشــش ها و اجرای برنامه های 

ویژه ای است که به آنها  در زیر اشاره می شود.
بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی

- آشنایی با اوضاع زمانه
قبل از انجام هــرکاری باید اوضاع زمــان و مقتضیات 
روزگار را به دقت بررســی کرد؛ ســپس مطابق شرایط 
زمان نقشــه ریخت؛ زیرا با نادیده گرفتن این شــرط، 

بسیاری از رنج ها و کارها به ثمر نمی رسد.
در قرن نوزدهــم میالدی، امیر کبیــر متوجه تحوالت 
غرب شد و شــرایط زمان را درک کرده و فهمید دیگر 
دوران جنگ با شمشــیر و تیر و کمان ســپری شــده 
و صنایع، نحوه تولید را دگرگون ســاخته اســت. وی 
ازطریق آشــنایی با اوضاع جهــان و بررســی دقیق، 
دریافت که یکی از علل بدبختی کشورهای عقب افتاده 
اقتصاد وابسته آنها به غرب اســت که  این کشورها را به 
 بازار کاالهای غــرب تبدیل کرده؛ به طــوری که اروپا 
تولید کننده و این کشورها مصرف کننده کاالهای آنها 
شــده اند. او نیز دریافت که این وابســتگی یا به عبارت 
بهتر این بیچارگی و دریوزگی ســبب شده است صنایع 

و استعداد ایرانی به کلی از بین برود.

از این رو، در اوایل ســال 1266 هجری قمری مطابق با 
1849ساخت دارالفنون را آغاز کرد و ساختمان شرقی 
آن را در اواخر 1267 به پایان رســانید. وی افراد مورد 
اطمینان خود را به وین فرستاد تا یک معلم پیاده نظام، 
یک معلم توپخانه، یک معلم ســواره نظــام، یک معلم 
هندسه، یک استاد معدن شناس و دونفر معدنچی، یک 
معلم طب و جراحی و یک داروساز از کشور اتریش را با 
حقوق ســالی چهار هزار تومان، برای مدت پنج یا شش 

سال استخدام نمایند.
امیرکبیر به منظور بســط صنایع، ســرمایه های کافی 
دراختیــار اهل فــن گذاشــت و در ســاری کارخانه 
شکرریزی، درتهران کارخانه ریســمان ریسی و چلوار 
بافی، در کاشان کارخانه حریر بافی و در اصفهان و تهران 
کارخانه سماورسازی و کالسکه ســازی تاسیس کرد و 
به نساجان اصفهان و کاشــان کمک های فراوانی نمود 
و استادکاران را در ایجاد منسوجات، مصنوعات جدید و 
اختراع در زمینه های مختلف تشویق کرد و نمایشگاهی 
از محصوالت صنعتی ملی ایــران در ارگ تهران ترتیب 
داد.متاســفانه برای خاموش کردن این مشعل فروزان 
ملت، دســته های خائن به راه افتادند و در اوایل افتتاح 
دارالفنون در سال 1268 دژخیمان قاجار او را کشتند. 

روزی که راه شوســه و خودرو در ایران رواج یافت، بازار 
رانندگی اســب و االغ و کجاوه رونق خود را از دست داد 
و کجاوه داران به ناله و زاری پرداخته و از حکومت وقت 
خواســتند که برای رانندگان خودروها پروانه کســب 

صادر نکند.
این افــکار، محصول بی خبــری از تحــوالت جهانی 
 بــود. چــه بســا بازرگانان مــا دســت بــه کارهایی

 می زنند که جهان امروز آن را نمی پســندد و حقیقت 
عمل آنها، مبارزه با تحول و تکامل اســت و درنتیجه با 

شکست قطعی رو به رو می شوند.
مــرد موفق و کامیاب کســی اســت کــه روح زمان را 
درک کنــد و  وجــود رقیب و دشــمن را مایــه ترقی 
 بداند. دانشــمندان، دشمن را وســیله کامیابی انسان 
 می شــمارند؛ زیرا دشــمن بهترین آیینه ای است که 
می تواند معایب ما را در بیان و قلم خود منعکس سازد 
و مــا را از نخوت و غــرور پایین آورده و گاهــی به بروز 
اســتعدادهای نهفته کمک کند. ترقیات شرق و غرب 
معلول رقابت هاست؛ اگر رقابت از میان برود، استعدادها 

شکوفا نمی شود.  
 )برگرفتــه از کتــاب رمز پیــروزی مردان بــزرگ، اثر 

آیت ا... سبحانی(

رمز موفقیت مردان بزرگ )26(    موفقیت

عکس نوشت

گران ترین حفره  جهان، در روسیه واقع شده است.
این حفره که معدنی از الماس است، آن قدر وسیع 
است که بالگردها از پرواز بر روی آن منع شده اند؛ 

چرا که ممکن است به داخل آن کشیده شوند.
بزرگی  دهانه این معدن به قدری است که می تواند 
با ایجاد شرایطی مانند گردباد قوی، بالگردها را به 
داخل خود بکشد. این معدن الماس روسی، ارزشی 
بالغ بر 13 میلیارد پوند دارد که باعث شده به »شهر 
الماس« شــهرت پیدا کند. این معدن در شــرق 
سیبری قرار دارد و عمق آن1/722 فوت و قطرش 

یک مایل است.

گودالی که  13 میلیارد پوند 
قیمت دارد 
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امام صادق )علیه السالم(: 
هيچ غايبى نزديكتر از مرگ نيست.
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