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به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، نورا... صلواتی روز گذشته در جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر اصفهان، با اشاره به شایعه استعفای استاندار اصفهان در فضای مجازی اظهار 
کرد: خبرهایی درخصوص استعفای اســتاندار اصفهان در فضای مجازی پخش شد که 

اندکی بعد تکذیب شد.
  تالش گسترده استاندار برای حل بحران های قدیمی

وی افزود: هیچ کس بی عیب نیست؛ اما قطعا استاندار در این مدت، برای حل بحران های 
قدیمی استان تالش گسترده ای داشته است.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: طبق برخی از اخبار واصله و به دلیل عدم 
همکاری مسئوالن دولتی برای حل بحران آب، استاندار با شجاعت و دالوری تا مرز استعفا 
نیز رفته است که اینجانب به عنوان نماینده مردم در شورای اسالمی شهر  خواسته ام که 

دولت با استان همکاری داشته باشد و استاندار اصفهان را حمایت کنند.
وی تاکید کرد: مشکالت اصفهان مانند بحران آب و آلودگی هوا جدی است؛ چندین بار از 

وزیر نیرو خواسته ام که از کنار موضوع آب و زاینده رود به  سادگی نگذرند.
صلواتی اضافه کرد: چرا به  راحتی بر همه مباحث کارشناسی طرح بهشت آباد پای گذاشته 

و آن را کنار می گذارند؟!
  انجام نشدن اقدامات الزم برای احیای زاینده رود

وی خطاب به وزیر نیرو ادامه داد: امروز زمان رســیدگی به مشکالت گذشته نیست که 
زاینده رود خشــک بماند؛ چرا به مصوبات 9گانه بی توجهی می شــود؟ قرار بود چاه های 

غیرمجاز، بسته و برداشت های بی رویه در استان های هم جوار متوقف و کنترل شود.
عضو شورای اســالمی شــهر اصفهان خاطرنشــان کرد: اگر دریاچه ارومیه مهم است، 
زاینده رود هم بسیار مهم است؛ چرا برای احیای زاینده رود کارگروه احیا شکل نمی گیرد؟ 
 چرا به حیات بیش از 5 میلیون ساکن این اســتان و 10میلیون نفر ساکن فالت مرکزی

بی توجهی می شود؟
  بی توجهی وزیر نیرو نسبت به دستورات رییس  جمهور در رابطه با آب اصفهان
 وی تاکید کــرد: اگر حیات منطقه فالت مرکــزی ایران اهمیتی نــدارد، حداقل به قول

ریاست جمهوری عمل کنید که در سفر بهمن ماه سال 93 خود به اصفهان، گفت: »اصفهان 
اگر نصف جهان نباشد، نصف جان ایران است.«

صلواتی با اشاره به دستور رییس  جمهور خطاب به وزیر نیرو درخصوص اینکه زاینده رود 
نباید خشک باشد، بیان کرد: رییس جمهور مطرح کرد که موضوع یکپارچه شدن حوزه های 
آبریز در دولت تصویب  شده است و دولت با تمام توان، طرح 2 آب شرب اصفهان را با جدیت 

دنبال می کند.

وی خطاب به وزیر نیرو اضافه کرد: شــما نه  تنها به تمام طرح های کارشناســی شده که 
با مطالعات بیش از 12 ســال برنامه ریزی شــده بود، توجه نکردید، بلکه به دســتورات 

رییس جمهور هم بی توجهی کردید.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان عنوان کرد: از وزیر کشور می خواهم با حمایت از نماینده 
دولت در استان، زمینه تحقق مصوبات دولت تدبیر و امید را در استان اصفهان فراهم کند 

و بر همه آنها جامه عمل بپوشاند.
وی درخصوص مدیریت شهری اظهار کرد: ما اعضای شــورا هیچ انتظاری جز خدمت از 
مدیران شهری نداریم، هیچ شرط و شروطی جز انجام  وظیفه برای رییس شورای اسالمی 
شهر نداریم و امیدواریم همه کارهای این مدیران، برای رضای خدا و خدمت به مردم انجام 

شود.
  راه اندازی  بیست و هفتمین نیروگاه خورشیدی در اصفهان

صلواتی ادامه داد: رییس شورای اسالمی شهر، با احداث و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 
5کیلوواتی روی بام ساختمان شورای اسالمی شهر موافقت کرد و در هفته گذشته با همت و 
جدیت، شرکت توزیع برق اصفهان راه اندازی و عملیاتی شد که اکنون بخشی از برق مصرفی 

ساختمان شورای شهر را تامین می کند.
وی عنوان کرد: این نیروگاه خورشــیدی، عــالوه بر تولید برق رایــگان در جهت حفظ 

محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا، در صرفه جویی مصرف برق هم موثر است.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: این نیروگاه بیست و هفتمین نیروگاه خورشیدی 
شهرداری اصفهان است که با تولید خود در سطح مناطق 15 گانه، جمعا 345 کیلووات 

برق تولید می کند.
وی در ادامه تصریح کرد: این نیروگاه های خورشیدی، ساالنه معادل 11هزار کیلووات در 
ساعت برق تولید می کنند که قطعا این اقدام در راستای مسئله اقتصاد مقاومتی خواهد بود 

که مدنظر رهبر معظم انقالب هم هست.
  ضرورت پیشگیری از بزرگ تر شدن پاتوق های فروش مواد مخدر

صلواتی، ضمن تشکر از نیروی انتظامی استان اصفهان درخصوص برخورد با فروش مواد 
مخدر در منازل مسکونی، گفت: از نیروی انتظامی استان سپاسگزارم که منازل مسکونی 

متخلف را در این راستا پلمب و با آنها برخورد جدی کرد.
وی در پایان اظهار کرد: از نیروی انتظامی درخواست می شود که به منظور جلوگیری از 
بزرگ تر شدن این پاتوق های فروش مواد مخدر، اقدامات الزم را انجام داده و با هماهنگی 
ارگان های مرتبط مانند آموزش  و پرورش، فرهنگ و ارشاد و سازمان امر به  معروف، این 

موضوعات را به مردم آموزش دهد.

در جلسه روز گذشته شورای شهر اصفهان مطرح شد:

دولت به وعده های خود عمل کند
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پای حرف اصفهانی ها درباره بازار اجاره بهای مسکن؛

کاهش سود بانکی، اجاره مسکن 
را باال برد
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در مراسم تقدیر از محیط بانان عنوان شد؛

طبیعت بکر استان اصفهان حاصل 
تالش محیط بانان است

وضعیت اصفهان در حوزه 
فضاهای فرهنگی

وخیم  و فاجعه بار است
6
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استاندار اصفهان مطرح کرد:

واحدهای صنعتی و کشاورزی 
استان اصفهان گازسوز می شوند
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مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری:

بیش از 37 هزار بیکار در استان 
وجود دارد

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

معاون بهــره برداری شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان افزود: فرآیند تصفیه آب شــرب در اســتان 
اصفهان بنا بر اســتانداردهای الزم و با همکاری ارگان 
های مرتبط با ســالمت و بهداشــت انجام می گیرد.

مهندس حســن غالمی تصریح کرد: چنانچه آب یک 
شهر و یا یک منطقه دچار آلودگی شود، کل آن منطقه 

با اپیدمی آن آلودگی، میکروب و یا ویروس روبه رو می 
شود.  غالمی ادامه داد: بنابراین فرآیند تصفیه مناسب، 
پایش متداوم ســالمت آب و همچنیــن نبود هرگونه 
اپیدمی نشــانگر این است که آب آشــامیدنی استان 
اصفهان کامال ســالم و بهداشتی اســت و برای مثال 

شائبه وجود هر نوع ویروس نظیر هپاتیت ...

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان:
آب شرب اصفهان عاری از هرگونه آلودگی است

چرا غرفه شهدا در میدان امام)ره( اصفهان را جمع آوری کردند؟

گفتند دوره این کارها به اتمام رسیده است!

»سردار سلیمانی« و
»پرچم ایران«

محبوب ترین تصاویر جست وجو شده در پارسی جو؛

پس از تهدید مسئوالن میراث فرهنگی استان اصفهان برای جمع آوری غرفه، نهایتا در تاریخ 14مردادماه 95 با تیغ موکت بری به پوستر شهدا اهانت کردند.
 هنوز نمایشگاهی در طبقه دوم میدان امام)ره( برگزار نشده و اصال به مرحله بهره برداری نرسیده است؛ این فضا برای واگذاری به بخش خصوصی در معرض دید عمومی است.
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رییس شورای اسالمی شهر:

اصفهان به الگوی »ازدواج  ساده« 
تبدیل شود

توسط فرهنگسرای پایداری اصفهان صورت می گیرد؛

ساماندهی رنگ آمیزی مزار 
شهدای انقالب اسالمی
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رییس جمهور ازبکستان

پیشنهاد سردبیر: 
عربستان تعقل را جایگزین توهم کند

در حاشیه

عکس روزیادداشت

اخبار

ویژه

از ابتدای ســال جاری تاکنون بیشــترین تصویری که 
کاربران جست وجوگر پارســی جو عالقه مند به دیدن 
آن بودند تصویر پرچم ایران بوده است.علی محمد زارع 
بیدکی، مدیر موتور جســت وجوگر پارسی جو با اعالم 
این خبر افزود: براساس تحقیقات صورت گرفته در این 
جست وجوگر مشخص شد که بیشــترین کلیدواژه در 
بخش تصویر که کاربران طی شــش ماه اخیر در فضای 
مجازی عالقه مند به جســت وجوی آن در پارســی جو 
بودند پرچم ایران، طبیعت و سردار سلیمانی بوده است. 
وی تصریح کرد: کلیدواژه هایی نظیر عکس، فروشــگاه، 
طبیعت، لباس المپیک ایران، ترانه علیدوستی، رمضان، 
بازیگران، کاالی ایرانی، منظره،   شــهاب حسینی، ایران 
و عکس های خنــده دار از دیگر موضوعاتــی بودند که 
کاربران بیشترین عالقه مندی را نسبت به دیدن تصاویر 
آنها در فضای مجازی داشته اند. وی ادامه داد: گنجینه 
عکس های خز شــده در موتور جســت وجوگر پارسی 
جو، بالغ بر ۱۵۰ میلیون تصویر اســت که هر ســاعت 
 بر تعداد آن اضافه می شــود به طوری کــه پیش بینی 
می شــود طی چند ماه آینده تعداد تصاویر این گنجینه 
به بیش از ۲۰۰ میلیون عکس برســد. مدیر طرح موتور 
 جســت وجوگر پارســی جو بیان کرد: روزانــه بیش از 
۴۰ هزار پرس و جو در بخش تصاویر این جویشگر انجام 
می شــود که امیدواریم با معرفی مناسب جست وجوگر 

روز به روز بر تعداد کاربران افزوده شود.
 وی با اشــاره به اینکه جســت وجوگر پارســی جو در 
سایر کشورهای فارســی زبان نیز مورد اســتفاده قرار 
 می گیرد، افزود: آنچه باعث تمایز پارســی جو با ســایر 
جســت وجوگرهای بین المللی شــده مزیت تجزیه و 
تحلیل زبان فارسی در این جویشــگر است و همین امر 
باعث شده تا روزانه شاهد اســتقبال کاربران کشورهای 
تاجیکستان، افغانستان و سایر فارسی زبانان دنیا باشیم.
  زارع بیدکــی بــا بیــان اینکــه طراحــی و اجــرای

 جست وجوگرها یکی از سخت ترین و هیجان انگیزترین 
پروژه هــای دنیــای آی تــی و وب به شــمار مــی رود، 
 افــزود: زمانی کــه کاربــر، عبــارت موردنظــر خود را 
جست وجو می کند، موتور جســت وجو تمام صفحات 
مرتبط با عبارت جست وجو شــده را از میان میلیون ها 
صفحه  موجود در بانک اطالعاتی خود، بازیابی می کند و 
بر اساس الگوریتم ها و سیستم رتبه بندی خود، صفحات 
یافت شــده را با توجه به میزان ارتباط آنها، به ترتیب در 

اختیار کاربر قرار می دهد.

محبوب ترین تصاویر جست وجو شده در پارسی جو؛

»سردار سلیمانی« و
»پرچم ایران«

آیت ا... ســید احمد علم الهدی؛ نماینده ولی فقیه 
در خراســان رضوی و امام جمعه مشــهد مقدس 
جمعه شب میهمان برنامه بدون تعارف بخش خبری ۲۰:۳۰ بود. 

در ادامه گزیده ای از سخنان امام جمعه مشهد را می خوانید؛
  حداقل وظیفه طلبه نهی از منکر اســت، لشکر و ارتشی ندارم و 
یک طلبه هستم، نظری درباره موسیقی دارم، برخی موسیقی ها 
را گوش می دهم اما کنســرت یــک چیز دیگر اســت و آن ارائه 
موسیقی همراه با هیجان مبتذل است و کدام مرجع این را تایید 

می کند؟ گفتیم این فعل در این شــهر حرام است و به حرمت امام 
رضا)ع( انجام نشود.

  مگر جوان ما مشــکلش برگزاری کنســرت اســت؟ جوان ما 
تشــکیل خانواده نداده و درآمد ثابت ندارد و آیا واقعا با برگزاری 
کنسرت مشکلش حل می شود؟ اگر بناســت یک جریان هنری 
در کشور به نام هنر موسیقی شــکل بگیرد باید برایش سازوکاری 
تعبیه کنند که با ابتذال همراه نباشد و وضع فعلی با ابتذال همراه 

است.
  برخــی از بنــده به خاطــر ایــن نهــی از منکــر در تریبون

 نماز جمعه انتقام سیاسی گرفته اند.
  آقای سلحشور روی سر من جا داشــت و آقای حاتمی کیا هم، 

هنرمند مثبت سرباز امام زمان)عج( است، چند سال پیش سقوط 
یک فرشته پخش شــد و با آقای ضرغامی مالقاتی داشتم و گفتم 
کارگردان این فیلم را نمی شناســم اما حاضرم ثواب صد منبرم را 
بدهم و ایشــان ثواب یک ســکانس فیلم را به من بدهد. اثر این 

سکانس بیش از صد منبر من بود.
  نه منزل استیجاری دارم و نه ملکی، با احتساب نواده و نبیره ۲۷ 
بچه دارم. من مستمری بگیر تامین اجتماعی هستم و دو میلیون 
و ۲۰۰ هزار تومان می گیرم. گاهی پس و پیش جمله مرا می زنند 
و هجمه روانی ایجاد می کنند. هیچ وقت عصبانی نمی شــوم، اما 

تن صدای من اینگونه است و خیلی بلند و قوی است.
  )در مورد انتشار مطالبی در مورد انتقادش از حضور ورزشکاران 

زن در مســابقات بین المللــی(: 
این انتقاد بنده مــال زمانی بود 
که ورزشــکار خانمــی بلوز قرمز 
پوشیده بود و آستین هم نداشت 

و گریبانــش هم بــاز بود و 
موهایش پریشــان و در 
این حالت روی ســکو 
رفت، به مــورد اخیر 

)اشــاره بــه کیمیا 
علیزاده( اعتراضی 

نکرده ام.

بهرام قاســمی ســخنگو و رییس مرکز دیپلماســی 
عمومی و رســانه ای وزارت امور خارجه به تازه ترین 
ســخنان عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی واکنش 

نشان داد.
قاســمی گفت: »اتهامات واهی و ادعاهای بی اساس 
مقامات ســعودی به خصــوص آقای عــادل الجبیر 
علیه نقش و تالش های ســازنده و مثبت جمهوری 
 اسالمی ایران در منطقه متاسفانه بی اندازه تکراری و  

مالل انگیز شده است«.
وی افزود: »به نظر می رسد کشوری که باید رویکرد 
نادرست و غیرسازنده اش را در منطقه و جهان تغییر 
دهد دولت ســعودی اســت و باید این کشور ضمن 
 قطع حمــالت نظامی خــود علیه زنــان و کودکان

 بی دفاع یمــن از اقدامات غیر اصولــی و حمایت از 
گروه های تروریستی در کشــورهای منطقه به ویژه 

سوریه دست بردارد.«
 ســخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان در ادامه 
گفت: »بهتر آن اســت عربســتان در رفتار خود در 
منطقه تجدید نظر جدی کند و ضروری اســت تعقل 

جایگزین توهم شود.«

نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس گفت: انتشار 
گزارش تاییدنشــده یک کارمند ســازمان بازرسی و 
انتشار فایل صوتی حســینعلی منتظری درباره حکم 
امام خمینی)ره( در مورد منافقین بــا هدف از منگنه 
خارج شــدن دولت در موضوع حقوق های نجومی بود.

ســید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر 
در مجلس شورای اسالمی، با اشــاره به انتشار گزارش 
اولیه یک کارمند ســازمان بازرســی کل کشور پیش 
از تایید از ســوی این ســازمان درباره آنچه واگذاری 
امالک از ســوی شــهرداری به اعضای شــورای شهر 
خوانده می شــود، گفت: این کار یک پاتک به موضوع 
انتشار فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی 
است. وی از انتشــار این گزارش اولیه و جوسازی های 
 پــس از آن به عنــوان فــرار رو بــه جلــو به منظور

 تحت الشعاع قرار دادن مسئله حقوق های نجومی یاد 
کرد و اظهار داشت: در این شــرایط برخی ها چه باید 
بکنند تا فضا در جهت کاهش فشــار افکار عمومی بر 
دریافت کنندگان حقوق های نجومی تغییر کند ؟ باید 
موضوع دیگری را علم و تالش کنند ذهن ها را متوجه 

آن نمایند. 

تذکر جدی سخنگوی وزارت خارجه به سعودی ها؛

عربستان تعقل را جایگزین 
توهم کند

ابطحی:

انتشار صوت منتظری جهت 
فراموشی حقوق های نجومی بود

پارلماندیپلماسی دیدگاه
هشدار رضایی نسبت به توطئه منافقین و آل سعود:

  دولت تمام توان خود را 
برای مقابله به کار گیرد

پزشکیان:

آمریکا ضد انقالب های ایران 
را تجهیز تسلیحاتی می کند

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفت: 
گزارش های کذب آل ســعود برای ارائــه در پارلمان 
اروپا علیه نظام اســالمی دارای ۴۰۰ بند اســت، اگر 
هفت بند از این موارد مطرح شود برای نظام اسالمی 
مشکل ساز می شود. به همین علت این موضوع توسط 
دولت قابل افشاگری است. محســن رضایی ، با بیان 
اینکه رژیم جعلی و فاســد صهیونیســتی پشت سر 
فعالیت های تفرقه انداز عربستان است، تصریح کرد: 
دشمن می خواهد اسالم را در مقابل اسالم قرار دهد 
تا بتواند با این روش صدای انقالب اسالمی را ساکت 
کند.رضایی با بیان اینکــه ایران آمادگی خود را برای 
گفت وگو با اتحادیه اروپا اعالم کرده است، اضافه کرد: 
ایران اســالمی به جای بمب به دنبال گفت وگو و به 
جای سالح شیمیایی به دنبال مناظره است؛ اخیرا در 
اقدامی واهی اعالم شده که ایران افراد زیادی را اعدام 
کرده اســت، در حالی که از ابتدای انقالب اســالمی 
تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفــر از اعدامی ها و بیش از 

۲۰ هزار نفر از منافقین عفو شده اند.

نایب رییس مجلس گفــت: آمریکا داعشــی ها و ضد 
انقالب های ایران را تقویت و تجهیز تسلیحاتی می کند؛ 
آیا از نظر بین المللی آمریکا کار درستی را انجام می دهد 
که بخواهــد در مورد همکاری های ایران و روســیه در 
سوریه ابراز تردید کند؟!مسعود پزشکیان در خصوص 
اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه نســبت به 
پایان همــکاری های ایران و روســیه در نــوژه تردید 
دارد، اظهار داشت: آمریکا تردید داشته باشد یا نه، چه 
مشکلی حل خواهد شد؛ رسما اعالم کرده ایم که ایران 
در مسائل سوریه حضور مستشاری دارد و روسیه نیز در 
سوریه حضور دارد که همه اینها با موافقت دولت قانونی 
بشار اسد انجام می شــود و تردید آمریکا نسبت به این 
موضوع چه تاثیری می تواند داشته باشد؟!  وی در پاسخ 
به این سوال که آیا درباره همکاری های ایران و روسیه 
در پایگاه هوایی نوژه، هیئت رییسه جلسه ای را برگزار 
کرده یا خیر، پاسخ منفی داد و گفت: مسائل سیاسی و 
امنیتی اینچنینی، بیشتر به شورای عالی امنیت ملی و 
رهبری معظم انقالب مربوط می شود تا مجلس. بدون 

اجازه رهبری امکان ندارد چنین اقدامی انجام شود.

واکنش

همزمان با تشــدید درگیری ها در مناطق شــرق و جنوب شرق 
ترکیه، شــمار تلفات نیروهای ارتش ترکیه در روز جمعه به بیش 
از ۱۰ نفر رســید. همزمان اســتاندار وان از احتمال افزایش شمار 
تلفات نیروهای دولتی در منطقه چالدران خبر داده اســت. تلفات 
نیروهای دولتی در حالی اعالم می شــود که ارتش ترکیه گزارش 
 داد در عملیــات نیروهای امنیتــی و ارتــش در منطقه حکاری

 ۳۳ تن از اعضای پ.ک.ک را کشــته و ۳۰ نفر دیگر را دســتگیر 
کرده اند.گزارش رسانه های ترکیه نشان می دهد که در طول روز 
جمعه درگیری در مناطق چالــدران، وان، ماردین و چکورجا واقع 

در نزدیکی مرز ایران، دستکم 9 تن از نظامیان کشته شده اند.

یک مقام ترکیه ای در گفت وگو با خبرنگار واشنگتن پست، گزارش 
منتشر شده در روزنامه السفیر در مورد دیدار قریب الوقوع رؤسای 
جمهوری ترکیه و سوریه را رد کرد. به نوشته »لیز اسالی« خبرنگار 
روزنامه واشنگتن پســت در بیروت، این مقام ترکیه ای که نامش 
منتشــر نشــده، این گزارش را »چرند« خوانده است.السفیر در 
گزارش خود مدعی شده اســت که آنکارا و دمشق با میانجیگری 
مســکو در حال تدارک مقدمات دیــدار رو در روی »رجب طیب 
اردوغان« و »بشار اسد« هســتند.به ادعای این روزنامه این دیدار 
قرار است در تاریخی بین روزهای ۱8 تا ۲۲ سپتامبر )۲8 شهریور 
تا اول مهر( در مسکو انجام شــود.مقامات ترکیه، سوریه و روسیه 

هنوز به صورت رسمی واکنشی به این ادعا نشان نداده اند.

شــبکه آمریکایی در گزارشــی با ادعای اینکه ایران دنبال نقض 
برجام با ازســرگیری غنــی ســازی اورانیــوم در کوتاه مدت یا 
میان مدت است نوشــت: استقرار ســامانه »اس- ۳۰۰«در ایران 

حمله رژیم صهیونیستی به تاسیسات »فردو« را دشوار می کند.
به گزارش افکارنیوز، شبکه »فاکس نیوز« در گزارشی به استقرار 
سامانه های »اس-۳۰۰« در تاسیســات فردو اشاره کرد و نوشت 
که هواپیماهای رادارگریز آمریکا همچــون بمب افکن »B-2« و 
جنگنده »اف-۲۲ رپتور« می توانند، از سامانه اس-۳۰۰ بگریزند، 
اما اگر تعداد این ســامانه ها به تعداد کافی باشد، این هواپیماهای 
آمریکا هم در برابر آن آسیب پذیر خواهند بود.این گزارش سپس 
ادامــه داد، حرف هایی از تخریب تاسیســات فــردو با بمب های 
بتن شکن از طریق بمباران مکرر یک نقطه واحد در این تاسیسات 
توسط اســراییل به میان می آید. گرچه اسراییل بمب بتن شکن 
»MOP« و بمب افکنی با قابلیت حمل این بمب را ندارد، اما بمب 
بتن شکن ۵ تنی »GBU-28« را در اختیار دارد که جنگنده های 
»اف-۱۵ ای« ایــن رژیم می تواند آن را حمــل کنند.فاکس نیوز 
ســپس اینگونه نوشــت: با این حال، ســامانه اس-۳۰۰، تهدید 
 جدی برای جنگنده های نســل چهارم همچون اف-۱۵ به همراه 

دارد.
 رژیم صهیونیســتی در دســامبر ۲۰۱6 وقتی که جنگنده نسل 
پنجم اف-۳۵ دریافت کند، می تواند از سامانه اس-۳۰۰ بگریزد، 
اما این جنگنده ها توان حمل بمب بتن شــکن ندارند. مدل های 
قابل حمل با اف-۳۵ بمب های بتن شکن در حال ساخت است، اما 

سال ها تا عملیاتی شدن فاصله دارند.

عضو شاخص جبهه پایداری از سخنان سخنگوی جامعه روحانیت 
مبارز در مورد عدم مشورت با آیت ا... مصباح در رابطه با انتخابات 
ریاست جمهوری انتقاد کرد. به گزارش نامه نیوز، حجت االسالم 
روح ا... حسینیان در واکنش به سخنان سخنگوی جامعه روحانیت 
مبارز مبنی بر عدم تمایل برای مشــورت با آیت ا...مصباح یزدی 
راجع به انتخابات ریاســت جمهــوری گفت: از خودشــان باید 
بپرســید. آقای مصباحی مقدم ســخنگوی اصولگرایان نیستند 
و حتی جایگاهی نیز ندارند که وقتــی صحبتی می کنند از ناحیه 
اصولگرایان بخواهند صحبت کرده باشــند. وی افزود: سخنگوی 
جامعه روحانیت که نمی تواند از طــرف همه اصولگرایان صحبت 
کند، در ضمن آقای مصباحــی مقدم انقدر جایگاهــی ندارد که 
حتی از طــرف جامعه روحانیت هم تصمیم بگیرد، ممکن اســت 
یک حرفی زده باشد ولی بعید می دانم انقدر اهمیت داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد سخنان چهره های مطرح اصولگرا 
مبنی بر عدم حمایت از احمدی نژاد در انتخابات آینده اظهار کرد: 
اگر اصولگرایان چیزی هم داشته باشــند به خاطر خدمات آقای 
احمدی نژاد است و اال خودشان خیلی سابقه ای از خدمت ندارند. 
اگر اصولگرایان بخواهند نگاهی به عملکرد خودشان داشته باشند 
حتما باید دوره ریاســت جمهوری احمدی نژاد را اســتناد کنند.

حسینیان ادامه داد: به نظر من، رویکرد مردم به سوی احمدی نژاد 
به حدی است که او باالخره تســلیم مردم خواهد شد و در نهایت 

وارد کارزار انتخابات می شود. 

تلفات ارتش ترکیه
در نزدیکی مرز ایران

مقام ترکیه ای: شایعه دیدار اردوغان 
و اسد »چرند« است

با این سامانه حمله اسراییل به فردو 
ناممکن می شود!

حسینیان: اگر اصولگرایان چیزی 
هم دارند به خاطر احمدی نژاد است

علم الهدی: 

برخی موسیقی ها را گوش می دهم

مقامات کاخ ســفید مدعی هســتند که آمریکا در منطقه غرب 
آســیا ، شــرق اروپا و شــبه جزیره کره با ۳ چالش بزرگ مواجه 
اســت. آمریکا همچون ســابق از منظر برخی یک قدرت بزرگ 
نظامی به حســاب نمی آید؛ چرا که ارتش ایران در منطقه غرب 
آسیا توانسته توانمندی خود را نشــان دهد و ارتش روسیه هم در 
 شرق اروپا ابتکار عمل را به دســت دارد و در شبه جزیره کره هم 

»پیونگ یانگ«آمریکا را با مشکالت جدی مواجه ساخته است.
چالش های »واشنگتن-مسکو«

دو کشــور اختالف نظرهای مختلفی در عرصه سیاست خارجی 
با یکدیگر دارند. یکی از اختالف نظرهای جدی دو کشــور بر سر 
مسئله اوکراین اســت. کاخ ســفید به صورت افراطی از کودتای 
مخملی در این کشور شــرق اروپایی حمایت می کند؛ اما مسکو 
اعتقاد به حضور دولت قانونی »کیــف « دارد. نکته حائز اهمیت 
در این زمینه وجــود اختالفات عمیق بر ســر موضوع »کریمه« 
 است. پس از همه پرسی که در ســال ۲۰۱۴ میالدی برگزار شد،

 شبه جزیره کریمه به روسیه ملحق شد و این موضوع ناخرسندی 
»واشنگتن« را در پی داشت. البته بسیاری از تحلیلگران معتقدند 
که این منطقه بالقوه آماده یک جنگ جدید است؛ اما ارتش روسیه 
در یک ماه اخیر دو رزمایش بزرگ را برگــزار کرده که در یکی از 
آنها صدها موشــک »توپول-ام« برای مقابلــه احتمالی با پیمان 
آتالنتیک شمالی روی النچر فرستاده شد. همچنین اخیرا هم یک 
رزمایش زمینی از ســوی ارتش روسیه انجام شده است.والدیمیر 
پوتین، رییس جمهور روسیه دســتور اجرای این رزمایش نظامی 
زمینی و دریایی را در دریای ســیاه و دریای کاسپین صادر کرد.  

همچنین حضور نظامی ارتش ایاالت متحده در استونی، رومانی، 
لهســتان ، جمهوری چک نیز مایه نگرانی مسکو است.اگر ارتش 
آمریکا و روسیه در منطقه شــرق اروپا  درگیر شوند ، یک تراژدی 
برای ارتش ایاالت متحده در منطقه شــرق اروپا رخ خواهد داد و 
روس ها می توانند با موشــک های »یارس« و »سرمت« آمریکا 
را هدف قرار دهد، کارشناســان معتقدند این موشک ها می تواند 

خسارت جدی به زیرساخت های »واشنگتن« وارد آورد.
چالش های »واشنگتن-پیونگ یانگ«

درگیری های لفظی آمریکا و کره شــمالی در سال های اخیر به 
 موضوعی متداول تبدیل شــده اســت.  آمریکا تالش کرده تا با 
تحریم های فلج کننده در مقابل کره شــمالی بایستد و در مقابل 
»کیم جونگ اون« معتقد اســت که باید در مقابل امپریالیســم 
ایستاد. تحرکات نظامی کره شمالی به هیچ عنوان قابل پیش بینی 
نیســت و این کشــور می تواند در هر زمان که الزم است موشک 
 های قاره پیمای خود را روی النچر بفرســتد.در چند سال اخیر 
تحریم ها، جدای از آنکه نتوانســته کره شمالی را نابود کند؛ بلکه 
باعث شــده تا »پیونگ یانــگ« در برنامه اتمی و موشــکی خود 
پیشرفت قابل مالحظه ای داشته باشد.کره شمالی هفته گذشته 
موشکی از نوع SLBM را به سمت ژاپن شلیک کرد که مسیری 
۵۰۰ کیلومتری را پشت سر گذاشــت. این طوالنی ترین مسافت 
پرواز است که از این نوع موشک به ثبت رسیده است. منابع نظامی 
گزارش می دهند کــه »پیونگ یانک« توان کافی برای شــلیک 
موشک با کالهک های هســته ای را به هر هدفی که مایل باشد در 

گوشه و کنار جهان داراست.

 چالش های »تهران-واشنگتن«
تهران و واشــنگتن در حوزه های مختلفی در منطقه غرب آسیا 
با یکدیگر مشــکل دارند. یکی از چالش های اساســی دو کشور 
 بر ســر موضوع حضور نیروهای اشــغالگر آمریکایی در آب های 
خلیج فارس اســت. در حقیقت قایق های تندرو سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی بارها به نیروهــای بیگانه تذکــر داده اند که در 
منطقه خلیج فارس قوانین بین المللــی را رعایت کنند و همین 
موضوع باعــث تقابل لفظــی ناوهای هواپیمابر و ناوشــکن های 
آمریکایی با قایق های تندرو سپاه پاسداران انقالب اسالمی است.

وبگاه آمریکایی »استارز اند اســترایپس« در تحلیلی مدعی شد 
کشتی های جنگی نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس با اقدام 
تحریک آمیز بیشتری از سوی کشتی های ایرانی همزمان با تالش 
تندروهای این کشــور برای تحکیم مواضع داخلی برای انتخابات 
سال آینده ریاســت جمهوری مواجه می شوند. برخی تحلیلگران 
با جمع بندی رخدادهای سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته، آن را 
تمرین شــیوه هجوم انبوه قایق های تندروی ایران  برای حمالت 
موثرتر و سنگین تر به کشتی های جنگی آمریکایی عنوان داشتند. 
از سویی آخرین حادثه رخ داده، نشــان می دهد تنش بین ایران 
و آمریکا با وجود توافق بین المللــی و رفع تحریم های فلج کننده 
همچنان در درجــه باالیی قرار دارد.در حقیقت کاخ ســفید یک 
هراس گسترده از جنگ مستقیم با مثلث »پیونگ یانگ- مسکو-

تهران« دارد.  فوربــز در این زمینه می گوید: هیچ مســئله ای به 
اندازه ترس بر ذهن انســان ها تاثیر نمی گــذارد. آنچه اکنون در 
اذهان مقامات ارتش آمریکا می گــذرد بیم از وقوع جنگی بزرگ 
در ۵ ســال آینده است. آنها مطمئن هســتند تا چند سال آینده 
درگیر جنگ سوریه خواهند بود و وقوع جنگی احتمالی با روسیه 
در کریمه، با ایران در خلیج فارس و یا با کره شمالی در شرق آسیا 
موجب بروز نگرانی هایی میان ســران ارتش آمریکا شــده است. 
احتمال وقوع هر ســه جنگ با هم نیز وجود دارد. مقامات ارشــد 
ارتش از ابراز نگرانی های خود به طور علنــی اجتناب می کنند. 
در این میان، تحرکات کره شــمالی نیز غیرقابل پیش بینی است 
و هر لحظه امکان دارد آتش جنگ با کره شــمالی شعله ور شود. 
این نشریه مدعی شد: »واشنگتن« به دنبال آغاز یک جنگ جدید 
نیست؛ اما رفتار روسیه، ایران و کره شــمالی شاید آمریکا را وادار 
کند وارد یک جنگ بزرگ با هر یک از این سه کشور شود. آمریکا 
به طور حتم با پیشــروی روســیه در اروپا و ایران در خاورمیانه و 
همچنین تعرض کره شمالی به کره جنوبی مخالفت خواهد کرد. 
آنچه مقامات ارتش آمریکا را نگران می کند این اســت که آنها به 
اندازه کافی برای جنگ در هر یک از این سه جبهه آماده نیستند. 
اگر این جنگ ها به طــور همزمان آغاز شــود، آمریکا با معضلی 

جدی مواجه خواهد شد.

ترس آمریکا از جنگ با مثلث »تهران-مسکو-پیونگ یانگ«

»پاترول کرفت های« سپاه پاسداران آماده پاسخ به»امپریالیسم« 

زاینده رود
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بازار

يادداشت ويژه

شرط تازه عربستان برای همراهی 
طرح فريز نفتی

قیمت انواع
نردبان در بازار

پیشنهاد سردبیر:
تب گوشی های هوشمند خوابید

شــاهزاده عربســتانی می گوید: احتمال همکاری عربستان با 
طرح فریز نفتی وجود دارد.

ترکی بن فیصل آل ســعود، از مقام های ارشد ســابق دربار آل 
 ســعود و رییس ســابق دســتگاه اطالعاتی عربســتان، طی 
گفت و گو با ســی ان بی ســی گفته اســت که احتمال اینکه 
عربســتان ســعودی به طرح فریز نفتی بپیونــدد و تولید نفت 
خام خود را متوقــف کند، وجــود دارد؛ اما تا زمانــی که بقیه 

تولیدکنندگان با این طرح موافقت کنند.
غول های تولیدکننده نفتی در ماه جــاری میالدی، این برنامه 
را دارند که طی نشســتی در الجزایر، وضعیت بازار نفت را مورد 
بررسی قرار دهند. طراحان انتظار دارند کشورهای عضو اوپک، 
به عالوه روســیه، برای اجرای طــرح فریز نفتی کــه منجر به 

افزایش قیمت نفت در بازار می شود، به توافق برسند.
نشست های قبلی به این دلیل که عربســتان سعودی، مخالف 
این طرح بود، با شکســت مواجه شده اســت. این کشور سقف 
 تولید خــود را بــرای دراختیار داشــتن بــازار، همچنان باال 
نگه داشته اســت؛ البته ایران نیز در نشست های قبلی با اجرای 
این طــرح موافقت نکرد و این در حالی اســت که  عربســتان، 

ونزوئال و روسیه با اجرای این طرح موافق بوده اند.
ترکی الفیصل، از مقام های ارشــد ســابق دربار آل سعود گفته 
است آنچه عربســتان دنبال می کند، حل مشــکالت تولید و 
 قیمت نفت در اوپک نیســت؛ بلکه مســایل بازار جهانی را نیز 
در نظــر دارد؛ در نتیجه همه تولیدکننده هــا باید در تصمیمی 
که گرفته می شود، نقش داشته باشــند. ترکی همچنین گفته 
که افزایش قیمت نفت در بازار، خالف خواسته کشورهای فقیر 
واردکننده نفت مانند آفریقا، آســیا و آمریکای التین است. به 
گفته وی، عربستان سعودی از ابتدای تاسیس اوپک بر این باور 
بوده که قیمت نفت باید به اندازه ای باشــد که مشــتری بتواند 
آن را بخرد. پیش از این، معاون نخســت وزیر روسیه گفته بود 

که معقول ترین قیمت نفت در بازار، بین ۵۰ الی۷۰ دالر است.

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه 
هزینه باالی تولید گوشت و شیر با شــرایط بازار در تعارض 
اســت، گفت: در برخی مواقع، دام اصالح نژاد شــده، برای 
پرداخت بدهی دامدار راهی کشــتارگاه می شود. سیدناصر 
موســوی الرگانی درخصوص وضعیت دامداران در کشــور 
اظهار داشت: زمانی که دامداران، نهاده های دامی را به طور 
مســتقیم یا از طریق چک های با بــازده زمانی کوتاه  مدت 
خریداری می کنند و در این شــرایط  تولید شــیر نیز برای 

آنها  هزینه  باالیی در بر دارد، متاســفانه دولت نه تنها این 
محصول را به نرخ مناســب خریداری نمی کند، بلکه بهای 
محصــول را  نیز در برخــی مواقع در زمان مقرر به دســت 
دامدار نمی رســاند. نماینده مردم فالورجان در مجلس، با 
بیان اینکه هزینه تولید گوشت و شیر دامدار با بازار مطابقت 
ندارد، تصریح کرد: در برخی مواقع که دامدار نمی تواند در 
زمان مقرر طلب خود را پرداخت کند، مجبور  اســت دام  را  

به کشتارگاه بفرستد.
وی ادامه داد: صحیح نیســت دامی که برای تولید نســل و  
شــیر برای پروش آماده شده است، به کشــتارگاه فرستاده 
شود و این در حالی است که این امر نمی تواند برای اقتصاد 

دامدار، امری مناسب تلقی شود.

 اســتاندار اصفهــان با اشــاره بــه تفاهــم صورت گرفته با
وزارت نفت گفت: این وزارتخانه متعهد شــده است که تمام 
واحدهای صنعتی و کشــاورزی اســتان اصفهــان را که در 
حال حاضر از سوخت گاز اســتفاده نمی کنند، گازسوز کند. 
رســول زرگرپور در جلســه کارگروه کاهش آلودگی هوای 
اصفهان اظهار داشــت: یکی از اصلی ترین مطالبات مردم از 
دولت، کاهش آلودگی هوا در شــهر اصفهان بود. وی با بیان 
اینکه در ســال 92 و آغاز به کار دولت، شهر اصفهان یکی از 

آلوده ترین شهرها از نظر آلودگی هوا بود، افزود: طرح جامع 
کاهش آلودگی هوا به اجرا در آمد و امســال در سومین سال 
اجرای این طرح، نتایج خود را به خوبی نشــان داده اســت. 
استاندار اصفهان بیان کرد: در سال 9۵ تعداد روزهای هوای 
سالم به 134 روز رســیده که باید این طرح با قوت پیگیری 
شــود؛ به طوری که تمام روزهای شــهر اصفهان، روزهای با 
هوای پاک باشد نه ســالم. وی با بیان اینکه موتورخانه های 
بخش دولتی که میزان آالیندگی باالیی دارند، مورد بازبینی 
قرار می گیرند، تصریح کرد: در قدم نخست ۵هزار عدد از این 
موتورخانه ها مورد بازبینی و بازرسی قرار می گیرند. سازمان 
نظام مهندســی اصفهان نیــز با همــکاری مدیریت بحران 

استانداری، وظیفه اجرای این طرح را بر عهده دارد.

نايب ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:

 دامدار مجبور است دام را
به کشتارگاه بفرستد

استاندار اصفهان مطرح کرد:

واحدهای صنعتی و کشاورزی 
استان اصفهان گازسوز می شوند

در حالی که پیش بینی می شــد کاهش نرخ ســود 
ســپرده های بانکی تاثیر چندانی بــر نرخ اجاره 
مسکن نداشته باشد، مســتأجران از تمايل مالکان 

برای افزايش نرخ کرايه ها صحبت می کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، کاهش نرخ سود 
بانکی بعد از مدت ها بررســی میان موافقان و مخالفان این 
سیاست اقتصادی، ســرانجام اجرا شد. اگرچه کارشناسان 
اقتصادی نرخ ســود ســپرده های بانکی در ایــران را در 
مقام مقایســه با سایر کشــورهای جهان رقمی باال عنوان 
می کنند، امــا به گفته بســیاری از کارشناســان، کاهش 
نرخ ســود می تواند همراه با فواید اقتصادی بی شــماری 
برای کشور باشــد. در این میان می توان به صحبت برخی 
کارشناسان اقتصادی پیرامون تاثیرات مثبت کاهش نرخ 
سود ســپرده های بانکی اشــاره کرد. همان طور که علی 
احمدی، کارشناس بازار ســرمایه می گوید: با کاهش نرخ 
تســهیالت، قیمت تمام شــده محصوالت و تولید نیز در 
بنگاه ها کاهش و ســودآوری شــرکت ها و صنایع افزایش 

می یابد و در پی آن، شاهد رونق بورس خواهیم بود.
وی ادامه می دهد: نکتــه مهم و قابل توجهــی که در این 
رابطه باید بر آن تاکید کرد، این مطلب اســت که شرایط 
ارائه تسهیالت به بنگاه ها نیز تسهیل شود و در کوتاه ترین 
زمان، فعاالن صنایع مختلف بتوانند از آن اســتفاده کنند؛ 
وگرنه کاهش نرخ سود تســهیالت بانکی در صورت عدم 
ارائه نیز نمی تواند به خودی خود وضعیت اقتصاد و تولید و 

بنگاه ها و به دنبال آن بورس را بهبود بخشد.
هرچند بر مبنای سیاســت های اقتصادی، نرخ سود بانکی 
زمانی کاهش پیدا می کند که نرخ تــورم نیز کاهش یافته 
باشد؛ اما به زعم برخی کارشناســان حوزه اقتصاد، اجرای 
این سیاست در شــرایط کنونی اقتصاد کشــور، احتمال 
خروج سرمایه ها از بانک ها و وارد شدن به بازارهای داللی 

مانند ارز و طال را به دنبال خواهد داشت.
تاثیر کاهش سود بانکی در باال رفتن اجاره بهای 

مسکن
نخســتین پیامدهــای این موضــوع در روزهــای پایانی 
تابســتان نمایان شــده اســت. با گرم شــدن بازار نقل و 
انتقاالت مســکن که معموال در آخرین هفته های تابستان 
رقم می خــورد، تاثیرات کاهش نرخ ســود ســپرده های 
بانکی بر نرخ اجاره بها در حال پدیدارشــدن است. به گفته 
کارشناسان حوزه مســکن، کاهش نرخ سود بانکی یکی از 
راه های هدایت سرمایه به ســمت بازار مسکن و رونق این 
بخش از اقتصاد اســت؛ راهی که افزایش اجــاره بها در آن 
دیده نمی شــود؛ اما اگر پای صحبت مستأجرانی بنشینیم 
که این روزهــا با پیشــنهاد افزایــش اجاره بهــا روبه رو 
 شده اند، متوجه تاثیر کاهش ســود بانکی در رفتار مالکان

 خواهیم شد.
 مالک می گويد به وديعه نیازی ندارم

ر.رضوانــی، شــهروند اصفهانی، بــه تســنیم می گوید: 

ابتدای شــهریورماه قــرارداد اجــاره منزل ما بــه پایان 
رســید و مالک واحد مسکونی درخواســت 2۰درصدی 
افزایــش اجــاره را مطرح کــرد. ما چند ســالی اســت 
مســتأجر هســتیم؛ امــا تاکنون ایــن میــزان افزایش 
کرایــه در موعد تمدید قرارداد ســابقه نداشــته اســت.

وی با بیان اینکه مســتأجر پولی برای پرداخت اجاره های 
سنگین ندارد، ادامه می دهد: مالک واحد مسکونی عنوان 
می کند که بــه دنبال افزایش ودیعه نیســت و به صراحت 
بیان می کند که به ودیعــه نیاز نــدارم و به دنبال افزایش 

درآمد از اجاره بهای منزل است.
این شــهروند اصفهانــی، بــا بیــان اینکه بــرای اجاره 
آپارتمان در مناطق مختلف شــهر به بنگاه مشاور امالک 
مراجعه کردیــم؛ اما میــزان اجــاره بها بســیار افزایش 

داشته اســت، گفت: نســبت به ســال گذشــته میزان 
ودیعه آپارتمــان افزایش چندانی نداشــته؛ اما بیشــتر 
مالکان، اجاره بهــا را حتی تا 3۰درصــد افزایش داده اند.

 افزايش اجاره بها؛ راهی برای فرار از رکود
 یکی از دالیلی که شــهروندان در بیــان افزایش اجاره بها

به آن اشــاره می کنند، کاهش نرخ ســود بانکی اســت. 
ق.بهرامی، از مشاوران امالک اصفهان، به تسنیم می گوید: 
صاحبخانه ها این روزها کمتــر به دنبال ودیعه و پول پیش 
منزل هســتند؛ چون اوضاع بــازار به گونه ای اســت که 
نمی تواننــد پول را در کســب و کاری اســتفاده کرده و با 

میزان پولی که در دست دارند، یک سال کار کنند.
وی با بیان اینکه اغلب مردم در دوران رکود نیازمند درآمد 
مناسب هســتند، ادامه می دهد: اغلب مالکانی که در بازار 

مشغول فعالیت هســتند، با توجه به شرایط رکود حاکم بر 
بازار، متناسب نبودن عرضه و تقاضا و کم رونق بودن شغل 
خود، مجبــور به یافتن محل جدیدی از درآمد هســتند و 
بنابراین ســاختمان های مســکونی خود را با اجاره بهای 

باالتری واگذار می کنند.
این مشاور امالک، به یکسان نبودن شرایط حاکم در بازار 
مسکن اشاره می کند و می گوید: البته همه صاحب خانه ها 
اجاره منازل را بــاال نبرده اند؛ بعضی مالکان هســتند که 
همچنان مایل به دریافت ودیعه بــوده و ترجیح می دهند 
به جای افزایش اجاره بها، پول پیش منزل را باال ببرند که 
این صاحبخانه ها معموال افرادی هســتند که به هر دلیلی 
در پایان ســال قراردادی، به دنبال تخلیه ساختمان خود 

هستند.
 ســرمايه گذاری در بازار ارز و طال، ســودی به 

دنبال ندارد
الف. تیموری، از جمله مالکانی اســت که به دنبال افزایش 
اجاره بهای آپارتمانی اســت که در اختیار مســتأجر قرار 
داده است. وی در گفت وگوی کوتاهی به تسنیم می گوید: 
کاهش نرخ سود سپرده های بانکی ســبب شده تا مالکان 
کمتر به دنبال سرمایه گذاری در بانک باشند. اکثر مالکان 
در شــرایط رکود بازار به دنبال منبع جدید درآمدی بوده و 

اجاره بهای ساختمان خود را باال می برند.
وی اضافــه می کند: پیــش از این اگر از مســتأجر ودیعه 
بیشتری دریافت می کردیم، پول را در بانک سرمایه گذاری 
کرده و از میزان سود، بخشــی از هزینه ها جبران می شد؛ 
اما اکنون بانک پول کمتری در اختیار سپرده گذاران قرار 
می دهد و از سوی دیگر این پول را نمی توان وارد بازار کرد؛ 
چون در حقیقت جنســی فروخته نمی شــود تا درآمدی 

کسب کنیم.
این شــهروند اصفهانی می گویــد: پیش از ایــن برخی از 
مالکان، بــا درآمدی کــه از محل اجاره واحد مســکونی 
خــود داشــتند، ارز یا طــال خریــده و حتــی وارد بازار 
خودرو می شــدند؛ اما در یکی دو ســال اخیر، نوســانات 
بــازار نیــز چنــدان زیــاد نبــوده و ســرمایه گذاری در 
 بازار ارز و طــال و خــودرو، ســود چندانی را بــرای فرد

حاصل نمی کند.
به گــزارش تســنیم، یکــی از سیاســت های اقتصادی 
دولت ها کاهش نرخ ســودهای ســپرده بانکی در دورانی 
اســت که تورم کاهش یافتــه؛ امــا بنابر گفتــه مردم و 
کارشناســان، میزان کاهش اعالم شــده تــورم، تنها یک 
عدد بوده و رقمی قابل اتکا نیســت. بنابراین اجرای برخی 
سیاســت های پولی مانند کاهش ســود بانکی، شاید در 
شــرایط کنونی اقتصاد کشــور مشــکالتی در حوزه های 
دیگــر از جمله اجاره مســکن ایجاد کند و ایــن موضوع، 
امروز دغدغه جوانانی اســت که قدرت خرید مســکن را 
 نداشــته و با افزایش سرســام آور اجاره بهای مسکن نیز

روبه رو شده اند.

پای حرف اصفهانی ها درباره بازار اجاره بهای مسکن؛

کاهش سود بانکی، اجاره مسکن را باال برد

 يکی از 
سیاست های 

اقتصادی دولت ها 
کاهش نرخ 

سودهای سپرده 
بانکی در دورانی 

است که تورم 
کاهش يافته؛ اما 
بنابر گفته مردم 

و کارشناسان، 
میزان کاهش 

اعالم شده تورم، 
تنها يک عدد بوده 

و رقمی قابل اتکا 
نیست
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وزیر کشور، درباره پرونده »امالک نجومی« و واگذاری 
امالک گران قیمت به برخی مدیران شــهری از دستور 
خود به معاون عمرانی وزارت کشــور و رییس سازمان  

شهرداری ها برای بررسی این پرونده خبر داد.
عبدالرضا رحمانــی فضلی افزود: دربــاره این موضوع 
سازمان بازرسی بررسی هایی انجام داده و به گزارشات 
اولیه ای رســیده و این گزارش اولیه را برای شهرداری 
فرســتاده است تا شــهرداری پاســخ دهد. وی اضافه 
کرد: شهرداری باید متناســب با اختیارات و قوانینی 
که دارد، درباره این گزارشــات پاســخگو باشــد که 
آیا اقدامــش مطابق با قانون بوده یا خیــر؟ وی با بیان 
اینکه درخصوص فیش های نجومــی نیز موضع بنده 
همین بــود، گفت: همان زمان مطــرح کردم که علت 
دریافت حقوق های نامتعارف، فساد، تخلف یا استفاده 
نامناســب از اختیارات افراد اســت که باید با هرکدام 
متناســب با علت برخورد شــود؛ اما طرح آن در این 
وســعت به اعتماد عمومی لطمه میزنــد؛ در حالی که 
مجموع این حقــوق های نامتعــارف، در قیاس با کل 
مدیران ناچیز بــود و نباید به عملکــرد همه مدیران 

کشور شبهه وارد کرد.

رکود بازار گوشــی های تلفن همراه که از ماه ها قبل 
آغاز شــده بود، بنا بر اظهارات مسئوالن صنفی، این 

روزها در حالت اوج قرار دارد.
رییس انجمن فروشندگان سیم کارت، گوشی موبایل 
و لوازم جانبی، ضمن تاکید بر اســتمرار شرایط رکود 
در بــازار موبایل، اظهــار کرد: در این مدت نوســان 
خاصی در قیمت ها رخ نداده و در باره تقاضا هم شاهد 
اتفاق جدید و ویژه ای نبوده ایم؛ بر همین اساس بازار 
در همان حالت راکد خود باقی مانــده و حتی از این 
مرحله نیز فراتــر رفته و میزان فروش گوشــی  های 
 تلفن همراه به حداقل خود رسیده است؛ به گونه ای

که می توان مقطع فعلی را از مقاطــع مثال زدنی در 
ارتباط با رکود بازار موبایل دانســت. افشــار فروتن 
همچنین عنوان کــرد: با توجه به شــرایط موجود، 
منتظریم اثــر اقدامات صــورت گرفته در بــازار را 
مشاهده کنیم و با توجه به اینکه در ماه شهریور قرار 
داریم، این امید وجود دارد کــه در باقیمانده این ماه 
اوضاع فروش بهتر شــود؛ چراکه معموال در سال های 
قبل، شهریور ماه زمان رونق نســبی بازار موبایل به 

شمار می رفت. 

وزير کشور:

شهرداری بايد پاسخگو 
باشد

رکود بازار گوشی در اوج؛

تب گوشی های هوشمند 
خوابید

بازارخودروواکنش
در میانگین کیفیت خودروهای تولیدی؛

ايران در رنکینگ جهانی 
آخر شد

حاجی دلیگانی:

حاضرم با وزير
مناظره کنم

نتایج ارزیابی ها نشــان دهنده جایــگاه پایین ایران در 
رنکینگ جهانی کیفیت اولیــه خودروهای تولیدی در 
جهان اســت. صنعت خودروی ایــران حتی جایگاهی 
پایین تر از صنعت خودروی نوپای چین دارد. شاخص 
IQS به بررســی کیفیت اولیه خودروهای تولیدی از 
دیدگاه مشــتریان پرداخته و به عبارتی، تعداد عیوب 
 مشــاهده شــده در هــر 1۰۰ خــودروی تولیدی در 
ســه ماهه اول مالکیت آن را از نظر مشتریان، بررسی 
می کند. براســاس گزارش شــرکت بازرسی کیفیت و 
اســتاندارد ایران، در میان شش کشــور مورد بررسی، 
ایران جایــگاه آخــر را از نظر میانگیــن کیفیت اولیه 
خودروهــای تولیدی به دســت آورده اســت. در این 
زمینه وضعیت شاخص IQS در شــش کشور آلمان، 
ژاپن، کره جنوبی، چین، فرانســه و ایران بررسی شده 
است. در این بررسی، شــاخص IQS در آلمان، معادل 
با 8۰ )۰/8 ایراد در ســه ماهه اول مالکیت هر خودرو(، 
در ژاپــن 16۵ )1/6 ایراد در ســه ماهــه اول مالکیت 
هر خودرو( و ایران 4۷8 )4/۷ ایراد در ســه ماهه اول 

مالکیت هر خودرو( بوده است.

عضو کمیســیون برنامــه  و بودجه مجلــس گفت: 
بــرای مناظره با وزیــر نفت اعــالم آمادگی می کنم 
تا همه چیز مشــخص شــود. نمی دانم چــرا آقایان 
از مناظره فــرار می کنند؛ در حالی کــه بحث کامال 
روشن و واضح است. حســینعلی حاجی دلیگانی، با 
بیان اینکه برخورد با حقوق هــای نجومی باید قاطع 
و قانونی باشــد، افــزود: یک مالک در کشــور به نام 
قانون وجود دارد و این برداشــت های نجومی صریحا 
خالف قانون و نامشــروع است. وی اضافه کرد: برخی 
از این موارد برخالف سیاست های کلی نظام و اصول 
قانون اساسی اســت؛ بنابراین هر کسی خالف قانون 
عمل کرده، باید مجازات شــده و ســریعا آن پول ها 
را به بیت المــال برگرداند. وی در بخــش دیگری از 
صحبت های خود با اشــاره به نوع جدید قراردادهای 
نفتی بیان کرد: از همین طریــق برای مناظره با وزیر 
نفت اعالم آمادگی می کنیم تا در مناظره مشــخص 
شــود این قراردادها به ضــرر مردم اســت یا خیر. 
نمی دانم چرا آقایان از مناظره فرار می کنند؛ در حالی 

که بحث کامال روشن و واضح است.

پارلمان
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آبی برای احیای بختگان نداریم؛

وداع پرندگان با خشک شدن تاال ب

استاندارد یورو 5 از سال آینده 
اجباریست

پیشنهاد  سردبیر:
وداع پرندگان با خشک شدن تاال ب

قاب روز

دانستنی

 قرقــاول نر 75 تــا 87 ســانتی متــر و مــاده 53 تا 62 
سانتی متر است. پرنده ای آشــنا که دمی دراز و نوک تیز 
دارد. پروبال نر بســیار رنگارنگ، سرش به رنگ سبز سیر 
 براق و پوســت برهنه دور چشــمش قرمز روشــن است 
و گوشپرهای کوتاهی دارد ) به نظر شاخک (. رنگ پروبال 

بر حســب نژاد و اصل پرنده متغیر است ولی معموال یک 
طوق گردنی ســفید دارد. البته نژاد ایرانی این پرنده فاقد 
طوق سفید گردن و همین طور گوشــپرهای کناری سر 
است. رنگ پرنده ماده مالیم و به طور کلی لکه لکه قهوه ای 
با زمینه نخودی اســت و دمی دراز ولی کوتاه تر از پرنده 
 نر دارد. این پرنده هنگام احســاس خطــر معموال پرواز 
نمی کند، بلکه به ســرعت مــی دود و پنهان می شــود. 
پروازش پرتوان و آغاز آن پرســرو صداست. در ارتفاع کم 
پرواز می کند و مدت پروازش معموال کوتاه است. جنس 
نرو ماده این پرنده کامال با هم تفاوت دارند و رنگ پر آنها 
برحسب زیرگونه جنس و ســن تغییر می کند. این پرنده 
ساالنه  ۱2  تخم در اواسط اردیبهشت ماه به جا می گذارد و 
مدت نشستن روی تخم ها نیز حدود 2۰  روز است. به طور 
کلی نژادهای متعدد قرقاول در دو دســته قرار گرفته اند: 
گروه اول، قرقاول های دم دراز هســتند کــه در این گروه 

پرهای دم طویل بوده و از چند ردیف تشکیل شده  است.  

مرغ مینا پرندهای کوچک اســت که قابلیت بســیار خوبی برای 
تقلید صدا دارد و این توانایی شــگفت انگیز باعث شده اســت که 
 آدمی از ســالیان بســیار دور به پرورش و نگهداری از این پرنده 
عالقه مند شود. تاریخ اهلی شــدن آن چندان مشخص نیست، 
 اما به نظر می رسد که ال اقل سه هزار ســال قبل این پرنده برای 

اولین بار در هندوستان اهلی شده باشد.
مینا پرنده ای از خانواده سار » استوماتیده « است که به دو صورت 
وحشی واهلی پیدا می شــود و دارای نژادهای مختلفی است که 
معروف ترین این نژادها مینای گوشواره ای و مینای معمولی است. 
در جهان بالغ بر بیست ویک گونه مینا وجود دارد که این گونه ها 
در سه جنس رده بندی شده اند و این سه جنس عبارتند از: جنس 
 مینای گوشواره ای ) شامل دوازده گونه (، جنس مینای معمولی 
 ) شامل هشــت گونه ( و جنس مینای بالی ) شــامل یک گونه (.

رنگ تمامی گونه ها به اســتثنای مینای بالی ســیاه و تیره است 
 و تنهــا مینــای بالی بــه رنگ ســفید اســت.  مینــا پرنده ای 
همه چیز خوار است و در طبیعت بیشــتر بر انواع میوه ها، دانه ها، 
 حشــرات و جانوران کوچک نظیر: ملخ و پروانــه تغذیه می کند 
و معموال با پرسه زدن روی زمین به دنبال غذا می گردد. در شهر، 
مینای بالغ النه خود را زیر لبه پشــت بام می سازد و اما در بیرون 
شهرها معموال النه خود را در سوراخ درخت ها می سازد یا این که 

از النه های قدیمی پرندگان دیگر استفاده می کند.

مرغ میناقرقاول

آخرین دســتاوردها و فناوری داخلی و خارجی در راستای حفظ 
 محیط زیست در قالب برگزاری نمایشگاه بین المللی محصوالت 
 و فناوری کشــاورزی، گیاهــی، ارگانیک و صنایع وابســته ارایه 
مــی شــود. ششــمین نمایشــگاه بیــن المللی محصــوالت و 
 فناوری کشــاورزی، گیاهی، ارگانیک و صنایع وابســته با شــعار 
فناوری های نوین، رونق تولید و توسعه صادرات ۱6 تا ۱9 آذرماه 

در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.
ارایه جدیدترین و آخرین پیشرفت ها، دستاوردها و فناوری های 
شرکت های داخلی و خارجی در زمینه محصوالت و فناوری های 
 کشــاورزی و صنایع مرتبــط در بخش های تولیــدی و خدماتی 

از جمله مهم ترین بخش های این نمایشگاه است.
همچنیــن ارایه فناوری هــا و محصوالت حافظ محیط زیســت 

 همچون فناوری هــای نوین بــرای مدیریت آبیاری و نیز ســم 
و کودهای کمتر آسیب رسان به آب و خاک، بخشی از اهداف این 

نمایشگاه است.
کشاورزی محور توسعه بسیاری از کشــورها بوده و دارای اهمیت 
بسزایی در اقتصاد ملی است؛ بر این اساس معرفی توانمندی های 
حوزه کشاورزی در بخش های مختلف خدمات، فنی و مهندسی، 
 اســتفاده بهینه و موثر از ســهم منابع پایه در کشــاورزی، توجه 
 به توســعه صادرات و رونق تولیــد محصوالت کشــاورزی، ارایه 
راهکار های اصولی و عملــی برای برقراری رابطــه موثر میان دو 
حوزه کشــاورزی و محیط زیســت و جلوگیری از تخریب محیط 
 زیست و اخذ سفارش از مشــتریان جدید و بالقوه از دیگر اهداف 

این نمایشگاه است.

در این نمایشگاه، انواع تولیدات، ماشین آالت و ادوات کشاورزی، 
کود و سم و ماشــین های ســم پاش، خاک و کمپوست ارگانیک 
در کنار انواع محصوالت ارگانیک و محصوالت بهداشتی و درمانی 

طبیعی و گیاهی معرفی خواهد شد.
با توجه به اهمیت موضوع آب و ضرورت صرفه جویی و جلوگیری 
از هدر رفت آن و اســتفاده بهینه در بخش های مختلف همچون 
کشاورزی و صنعتی، امکانات و سیستم ها شــامل انواع لوله های 
پلی اتیلن، آبیاری تحت فشار، قطره ای و بارانی و تجهیزات مرتبط، 
همچنین استخرهای کشــاورزی، انواع پمپ و لوازم و روش های 

آبیاری در این نمایشگاه عرضه می شود.
 تبادل دانش فنی، دســتیابی به فناوری های نویــن، ارتقاء کمی 
 و کیفی محصوالت کشــاورزی و خدمات ضــروری در این حوزه 
از دیگر رویکردهای مهم ششمین نمایشگاه بین المللی محصوالت 

و فناوری کشاورزی، گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته است.
بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته، در حاشــیه این نمایشگاه 

کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی و متنوعی با حضور 
کارشناسان، اساتید دانشــگاه، محققان و فعاالن این بخش برگزار 

خواهد شد.

نمایشگاه

مدیرکل حفاظت محیط زیســت گفت: آبی در سطح استان وجود ندارد 
که از آن بــرای احیای تاال ب بختگان بهره ببریــم. حمزه  ولوی مدیرکل 
حفاظت محیط زیست استان فارس، با اشــاره به وضعیت کنونی تاال ب 
 بختگان، اظهار داشــت: حدود۱۰ ســالی اســت که تــاال ب بختگان 
اســتان فارس وضعیت مناســبی ندارد و در حال حاضر تاال ب بختگان 
کامال خشک شده اســت. وی ادامه داد: تاال ب پریشان و کا فتر همچون 
تاالب بختگان تحت تاثیر خشکسالی های اخیر، آب بستر خود را از دست 
داده اند. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس، تصریح کرد: آبی 
در ســطح اســتان وجود ندارد که از آن برای احیای تاال ب بختگان بهره 
ببریم، آبی هم که در پشت سدها ذخیره شده فعال فقط جوابگوی تامین 
نیاز آب شهری مردم است. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس، 
افزود: بــرای تامین آب کشــاورزی حقابه ای تخصیص داده نمی شــود.

 ولو ی با بیان اینکه خشکســالی همچنان در ســطح استان های مرکزی 
از جمله فارس، سمنان، اصفهان، کرمان و یزد پابر جاست، گفت: امیدوارم 
خشکسالی تمام شود و با بازگشــت بارندگی ها به سطح استان، آب برای 
احیای تاالب های خشــک شــده مان تخصیص دهیم. وی تصریح کرد: 
میانگین بارندگی نسبت به وضعیت بلند مدت به میزانی فراتر از2۰ درصد 
 کاهش پیدا کرده اســت. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس 
 با اشــاره به اثرات منفی خشــک شــدن تاال ب بختــگان، تصریح کرد: 
خشک شدن تاالب ها بر روی آب و هوا، درجه دمای منطقه ای، رطوبت، 
وضعیت آب های زیرزمینی، باغات، اراضی حاشــیه تــا الب و مهاجرت 
پرندگان و تنوع زیستی دیگر تاثیر چشــمگیری می گذارد. ولو ی افزود: 

با خشک شدن هر تاال بی بستر آن به کانون تولید ریز گرد تبدیل می شود.

 معاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظت محیط زیســت 
 با بیان اینکه در حال حاضر خودروها در کشــور باید اســتاندارد یورو 4

 را رعایت کنند، گفــت: خودروهای جدیدی که می خواهند در کشــور 
تولید شوند از ۱396 باید استاندارد یورو 5 را رعایت کنند. 

ســعید متصدی گفت: رعایت اســتاندارد یورو 5 از تاریــخ 96/۱ برای 
خودروهای جدید بر اســاس مصوبه دولت است ولی خودروهای قدیمی 

همچنان بر اساس یورو 4 کنترل می شوند. 
 معاون محیــط زیســت انســانی ســازمان حفاظت محیط زیســت 
 در ارتبــاط بــا توقــف شــماره گذاری خودروهایــی که مشــکالت 
محیط زیستی دارند، گفت: ســازمان حفاظت محیط زیست دائما و در 
 تمام طول سال کنترل هایی را روی بحث مربوط به رعایت استانداردهای 
 زیســت محیطــی انجــام می دهــد به نحــوی کــه در حــال حاضر 
شماره گذاری۱۰ مدل خودروی گازســوز و حدود هشت مدل خودروی 
بنزینی به دلیل مشکالت زیســت محیطی ممنوع شده است. متصدی 
 بیان کرد: البتــه تعداد این ممنوعیت شــماره گذاری ها متغیر اســت، 
هر زمان که نتایج بررسی ها و آزمایش ها نشان داد که خودرویی مطابق 
 استانداردها نیست، شــماره گذاری آن متوقف می شــود و هر زمان که 

رفع عیب کنند، شماره گذاری را مجددا از سر می گیریم.

ویژهیادداشت

اخبار

ششمین جشنواره یوزپلنگ آسیایي در شهرستان آران و بیدگل برگزار 
 شــد. به گزارش پایگاه اطالع رساني محیط زیســت اصفهان» پاما « 
از اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان آران و بیــدگل، 
اللهیاردولتخواه رییس این اداره گفت: به مناســبت روز ملي حفاظت 
از یوز پلنگ ایراني این اداره با بهــره گیري از توانمندي انجمن حامیان 
محیط زیست ابوزید آباد اقدام به برگزاري ششمین جشنواره روز ملي 

حفاظت از یوز پلنگ آسیایي کرده است.
 وي افــزود: ایــن جشــنواره از مــورخ 6 الي ۱2 شــهریور بــا هدف 
محیط زیســت و تنوع زیســتي به خصوص آشــنایي افــکار عمومي 
با موضوع حفظ و حراســت از گونه هاي نادر و در خطــر انقراض مانند 
 یوز پلنگ آســیایي ادامه دارد. وي اظهار داشــت: در این جشــنواره 
در جهت تنویر افکار عمومي اقداماتي انجام شــد که از مهم ترین آنها 
ساخت یک آبشخور در منطقه چاه زرد و زیستگاه یوز ایراني، برگزاري 
جام فوتبال یوز ایرانــي با حضور 4 تیم از بخش کویــرات که این دوره 
از مســابقات با قهرماني تیم شــهداي محمد آباد و اهداي جوایز و جام 
قهرماني به پایان رســید. دولتخواه افزود:  درادامه کارگاه گربه سانان 
 بیابان مرکــزي در دهیاري روســتاي کاغذي با حضــور عالقه مندان 
به محیط زیست برگزار شد که در این کارگاه در خصوص رفتار و زندگي 
گربه ســانان مطالبي عنوان شد. وي گفت: پاکســازي منطقه یخاب با 
 حضور اعضا انجمن حامیان محیط زیســت ابوزید آباد، بازدید میداني 
و برگزاري کالس آموزشــي در منطقه یخاب براي بســیجیان پایگاه 

شهید مصطفي خمیني بخش کویرات از جمله برنامه هاي دیگر بود.

آلودگی های نفتی اصلی ترین عامل 
مرگ پستانداران خلیج فارس

برگزاري ششمین جشنواره یوزپلنگ 
آسیایي در شهرستان آران و بیدگل  

مدیر دفتر زیســت بوم های دریایی ســازمان حفاظت محیط زیســت 
 گفت: آلودگی نفتی یکی از عوامل اصلی مرگ ومیر پستانداران دریایی 

در حوزه خلیج فارس و عمان است.
آلودگی های نفتی اصلی تریــن عامل مرگ پســتانداران خلیج فارس 
داوود میرشــکار، مدیر دفتر زیســت بوم های دریایی سازمان حفاظت 
محیط زیســت، در خصوص مشــکالت حوزه خلیج فــارس و دریای 
عمان در بحث پســتانداران دریایی اظهار کرد: صیادی نامتعارف، عدم 
 کنترل صید ضمنی، عدم شناسایی مسیر تردد این پستانداران دریایی 
به دلیل نبود تکنولوژی های نوین و تک هــای ماهواره ای و تصادف آنها 
با شناورهای بزرگ، از مهم ترین دالیل مرگ و میر پستانداران دریایی 

حوزه خلیج فارس و عمان است. 
 وی با بیان اینکه آلودگی های نفتی در ســطح آب باقی می ماند، گفت: 
 پســتانداران ما در جهــت برطرف کردن نیاز تنفســی خــود و آمدن 
به ســطح آب بر اثر مواجه با آلودگی نفتی، دچار مسدود شدن راه های 
تبادل هوایی می شــوند. مدیر دفتر زیســت  بوم های دریایی سازمان 
حفاظت محیط زیست ادامه داد: در نهایت پستانداران دریایی با مشکل 

در سیستم تنفسی از بین می روند. 
 میرشــکار در خصوص دیگر عامــل مرگ ومیر پســتانداران دریاهای 
جنوبی کشــورمان نیز گفت: امواج های زیر دریا ) ســونارها (، راهبری 
 مغز پستانداران دریایی را مختل کرده و با کشــاندن به سمت ساحل، 
 در آن مــکان موجبات مــرگ ایــن  گونه هــای در حال انقــراض را 

فراهم می کند.

خبر

معاون فرماندار گیالن غرب گفت: طی چند روز اخیر صدها 
قطعه ماهی در دریاچه سد سراب این شهرستان تلف شده 
که این روند همچنان ادامه دارد و هر روز شاهد تلف شدن 

تعداد زیادی از ماهی ها هستیم.
فرهاد همتی در جلســه ای به منظور بررســی تلف شدن 
ماهیان دریاچه ســد ســراب گیالن غرب افــزود: نمونه 
 گیری دقیق در سه نقطه از آب ســد سراب انجام می شود 
 و اداره های شــیالت و دامپزشــکی موظف شــده اند تا 
در کمترین زمان ممکن در این خصــوص تمهیدات الزم 
 را اتخــاذ کنند. وی اظهار کــرد: به منظــور جلوگیری از 
تلف شــدن زیاد این ماهیان قرار بر این است که بخشی از 

ماهی ها از داخل دریاچه سد صید شود.
همتی گفت: تاکنون بیش از3۰۰ قطعه ماهی به وزن های 
75۰ گرمی تا 2 کیلوگرم در مجموع به وزن5۰۰ کیلوگرم 

به ارزش5۰۰ میلیون ریال تلف شده است.
کارشناس محیط زیست گیالن غرب گفت: طبق بررسی 
ها و آزمایش های صورت گرفته آلودگی آب ســد ســراب 
محرز شــده اســت. آذر ولی زاد افزود: بســیاری از فلزات 
ســنگینی که در آب وجود دارد حداقل اکســیژن را برای 
تنفس ماهیان خاصی مثل فیتوفاک که نیاز به اکســیژن 
بیشــتری دارند را از بین برده اســت. وی، متصاعد شدن 
بسیاری از گازهایی که ایجاد آلودگی می کند برای ماهیان 
به علت انباشــت مواد آلی و معدنی زیادی که در آب وجود 
 دارد و احــراز آلودگــی باکتریایی در ماهیان تلف شــده 
در نتیجــه ورود پس آب های باالدســت ســد و ســموم 
 کشــاورزی زمین های حاشــیه ســد را از دیگــر عوامل 

تلف شدن ماهیان ذکر کرد.
 ولی زاد اظهار داشــت: متاســفانه انواع فلزات ســنگین 
 در آب مشــاهده می شــود و همین امر باعث می شــود 
تا هر روز تلفات داشته باشــیم. وی اضافه کرد: حجم زیاد 
ماهیان رها سازی شده در پنج سال گذشته با حجم دریاچه 
همخوانی ندارد و این موضوع باعث شــده تا میزان تنفس 
برای ماهیان خیلی کم شــود از این رو باید هرچه سریع تر 
این ماهیان تخلیه شــوند. این کارشــناس محیط زیست 
 گفت: در برآیند نهایی امید اســت با ورود ســامانه بارشی 
 در پاییز و زمســتان امســال از میــزان تلفــات ماهیان 
و همچنین غلظت مواد آلی در آب کم شــود. رییس اداره 
محیط زیست گیالن غرب نیز وجود مواد آلی فراوان در آب 
و گازهای مضر و سموم کشاورزی اطراف سد، پایین آمدن 
اکسیژن دهی آب که موجب کبودی ناحیه آبشش ماهیان 

شده را باعث تلف شدن و خفگی ماهیان بیان کرد.

 تلف شدن صدها ماهی 
در دریاچه سدسراب

اگر شــاهد طبیعت بکر در اســتان اصفهان هستیم، حاصل 
رشادت ها و ایثارگري هاي محیط بانان است.

پس از شهادت سه محیط بان در ســال جاري و به فاصله یک 
هفته از یکدیگر، همه دانســتیم که پاسداري از گیاه و حیوان 
و زمین چه خطرهــا دارد. به قول هنرمند فقید کشــورمان، 
مرحوم اســتاد محمد نوري: ما براي بوییدن بوي گل نسترن، 
چه ســفرها کرده ایم. آري، بوسیدن عاشــقانه این مرز و بوم 
رشادت مي طلبد و حماســه مي آفریند. تکه به تکه این خاک 
مقدس و عزیز، آکنده از یاد و خاطره ایثار بزرگ زنان و بزرگ 
مردان اســت و چه عاشــقاني را پرورانده و ســپس گلچین 
کرده اســت. مادر ما زمین، براي محافظت از خویش بهترین 
 فرزندانــش را در دامان پر از مهــرش مي پرورانــد و به آنها 
 مي آموزد که خاک مقدس اســت، هوا مقدس اســت و سبزه 
و چمن حرمــت دارند. به فرزندان خویش مــي آموزد در این 
پهنه گیتي، همه حق زندگي دارند: آهــو، پلنگ، بوف، گیاه 
و انسان. حال چقدر عاشقند کساني به نام محیط بان با رنگ 
لباس سبز که پاســداري مي کنند از مظاهر طبیعت. چقدر 
 جان بر کف هســتند که ایســتاده به احترام آهوان دشــت 
مي ایســتند و گوش به صداي ناهنجار و برهم زننده سکوت 
 دشــت خدا، صداي شــلیک تفنگ فردي به نام شــکارچي 
می دهند. همین عاشقان محیط بان هســتند که چشم ما را 
به حفاظت از محیط زیســت که وعیده اي است از طرف خدا 

 بر ما، بیشتر گشــودند و ما را به وظایف انساني خویش بیش 
از پیش آگاه کردند.

 در اســتان اصفهان، بخش جرقویه ســفلي محیط بان هاي 
 عاشــق که عاشــقي آنها بیشــتر نمود پیدا کرده و شاخص 
شــده اند، در گردهمایی با حضور رســول دیناروند، معاون 
 وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکي و حمیدرضا ظهرابی، 
مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان، شریفی، 
دادرس دادگاه عمومــی بخــش جرقویــه ســفلی، دور هم 
 آمدند تــا یاد طبیعت مردان شــهید گرامي داشــته شــود 

و از محیط بان هاي شاخص تقدیر به عمل آید.
 در ایــن مراســم، دیناروند ضمن ابــراز خرســندی از اقدام 
محیط بانــان و خیرین اســتان اصفهــان یاد آور شــد: من 
 برای اولین بــار توفیق پیدا کردم تــا از نزدیک با زحمات این 
محیط بانان آشنا شــوم و کار کردن عاشقانه این محیط بانان 
مرا به وجد آورد چرا کــه حضور من به عنــوان یک طبیعت 
دوست در این جمع من را بر این داشت تا تهیه علوفه یک ماه 
از حیوانات منطقه حفاظت شده کاله قاضی را بر عهده بگیرم.

 وی گفت: اســتمداد از خود مردم و حضــور نهادهای مدنی 
 در میدان محیط زیســت می تواند نهضتی را شــکل دهد که 
به یقین در جهت حفظ و حراســت محیط زیست موثر واقع 
شــود. این مقام مســئول اجرای نذر علوفه محیط زیســت 
 توســط خیرین در اصفهان را اقدامی شایسته خواند و گفت: 

 در مواجهــه بــا محیــط زیســت مــي تــوان از دو طریق 
 فرهنگ ســازي کرد. یکي اینکــه طبیعت امانــت خداوند 
در دستان انسان هاست و باید پاســخ دهیم که با موجودات 
زنده و طبیعت چطور رفتار کرده ایم و دوم اینکه افراد مخرب 
محیط زیســت در مقابله با تخلفات زیســت محیطي اعمال 

قانون و جریمه شوند.
ظهرابي  مدیر کل حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهان، 
محیط بانی را کاری عاشقانه خواند و عنوان کرد: اگر طبیعتی 
بکر را در استان اصفهان شاهد هســتیم، مدیون زحمات این 

محیط بانانیم.
 وی افــزود: قدردانــی از محیط بانــان و طبیعت دوســتان 
و خیرینی که در راستای کمک به حفظ منابع زیست محیطی 
تالش کرده اند و در شرایط کم آبی منطقه حفاظت شده کاله 
 قاضی با نذر محیط زیست بســیاری از گونه های  زیستی را 
از خطر مرگ و انقراض نجات دادند، اقدامیســت که می تواند 

در تداوم این امر موثر واقع شود.
شــریفی، دادرس دادگاه عمومــی بخش جرقویه ســفلی، 
نیز گفت: برخــی از احکام صادر شــده در خصوص متخلفان 
 محیط زیست و شکارچیان غیر مجاز تعلیق شد و با برگزاری 
کالس های آموزشــی بــرای این افــراد، به جــای زندان، 
 گام جدیــدی در راســتای کمــک بــه طبیعــت و افزایش 

طبیعت دوستان صورت گرفت.

در مراسم تقدیر از محیط بانان عنوان شد؛

طبیعت بکر استان اصفهان حاصل تالش محیط بانان است

قدردانی از محیط بانان 
و طبیعت دوستان و 

خیرینی که در راستای 
کمک به حفظ منابع 

زیست محیطی تالش 
کرده اند و در شرایط 

کم آبی منطقه حفاظت 
شده کاله قاضی با نذر 
محیط زیست بسیاری 
از گونه های  زیستی را 
از خطر مرگ و انقراض 

نجات دادند

ارایه آخرین فناوری ها در زمینه حفظ محیط زیست
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پیشنهاد سردبیر: 
آزمایش ژنتیک برای ازدواج اجباری شد

همیشه »قتل و راه های پیشــگیری از آن« در حد شعار باقی 
مانده اســت. بهتر اســت بگوییم که همیشــه تا بوده حرف از 
مظلومیت مقتول بوده و قاتل نیز انگار فرد ظالمی اســت که از 

شکم مادر چاقو به دست پا به این دنیا گذاشته  است.
 گرچه قتل در جایگاه خود عمل منفوری است و هیچگاه نباید 
خون انســانی ریخته شود، اما بهتر اســت به جای پاک کردن 
صورت مســئله به فکر حل آن باشیم و بعد از ســر دادن این 
همه شعار یک بار هم که شــده در حین سرزنش کردن قاتالن 
مشکالتشان را ریشه یابی کنیم تا دریابیم آب از سرچشمه گل 
آلود است و پشت این همه جرم و جنایت، مسائلی خفته است 
که به جای حل شــدن آن باید یک عمر قاتل در مقابل جامعه، 
خانواده مقتول و خانواده خــود گردن خم کند و روزی هزار بار 

آب شود. 
 اشــتباه نکنید بحــث دفاع از قتــل و قاتل مطرح نیســت یا 

نمی خواهیم اشتباه مجرمان را کوچک بشماریم. در جای خود 
آنان بزرگ ترین اشــتباه زندگی خود را انجام داده و بیشترین 
ضربه را به پیکره جامعه وارد کرده اند، اما نیک اســت به جای 
مقصر جلوه دادن آنان به دنبال عوامــل اصلی بگردیم، چرا که 
تا وقتی این عوامل جان دارند و نفس می کشــند پیوسته خون 

دیگری نیز ریخته  می شود.
زندگی زندانیان در یک نگاه اجمالی

صمد ۱۸ سال بیشتر نداشت که در یک نزاع خیابانی دوستش 
را کشــت. او اکنون پسری ۲۷ ساله اســت. جوانی که بهترین 
دوران زندگــی خود را در زندان ســپری کرد و هر شــب را با 

کابوس طناب دار به صبح رساند. 
 زندانــی ای کــه دو بار تا پــای چوبــه دار رفت و برگشــت،

 به گونه ای که از شــدت ترس دفعه دوم موهای ســرش پای 
چوبه دار ریخــت و در عنفــوان جوانی به یکباره کچل شــد. 

نوجوانی که تا روز واقعه چاقو به دست نگرفته بود، اما با چاقوی 
تزیینی، قتل کودکانه ای را رقم زد.

 پسرکی که هنوز مهارت های زندگی را فرا نگرفته بود، قدرت 
کنترل خشــم را نداشــت، در خانواده بی بضاعت بزرگ شده 
بود و اطراف تهران در وضعیــت نامطلوبی زندگی می کرد، در 
چنین وضعیتی مرتکب قتلی شــده بود که ناخواسته از روی 

عصبانیت، فاجعه آفرید.
 گرچه او با کمک های مردمی توانســت رضایــت اولیای دم 
را جلب کند، اما پس از دو ســال و شــش ماه آزادی از برخی 
نگاه ها همچنان رنج می کشــد، به گونه ای که هنور نتوانسته 
شــغلی را برای خود دســت و پا کند. او می خواهد کودکی از 
 دســت رفته خود را جبــران کند، امــا شــرایط برایش مهیا 

نمی شود. 
 عمــده تریــن مشــکل او بیــکاری اســت. او در گفت وگو با

 »آرمان امروز« مــی گوید: وضــع مالی خانــواده من خوب 
 نیست. می خواهم دســت پدر و مادرم را بگیرم، اما شغلی گیر 
نمی آورم. من می خواهم کمک های مردم را که سبب آزادی 
من شد بی جواب نگذارم، می خواهم مفید باشم، اما نمی شود. 

داود و ســیاوش نیز هر دو ســاکن اطراف تهران هستند.آرش 
نیز به مدت ۱۰ سال به جرم سرقت منجر به قتل از ۱۶ سالگی 
در زندان بوده و اکنون شــش ماهی است که آزاد شده و شغلی 

ندارد.
 او در اطراف تهــران زندگی می کند و بســیار درســخوان و 
تیزهوش بوده اســت، اما از آنجا که همیشــه دوســت داشته 
استقالل مالی داشته باشــد فریب دوستان نابابش را می خورد 
تا با سرقت پولدار شود، اما در همین حین فردی را هم به قتل 
می رساند. با او تماس می گیریم تا مشکالتش را پس از آزادی 

جویا شویم. 
سریع واکنش نشان می دهد و در گفت و گو به »آرمان امروز« 
می گوید: مشــکالت ما زندانیان قبل از جنایــت، در زندان و 
 پــس از آزادی آن چنان زیاد اســت که در صفحــات روزنامه 
نمی گنجد، چون ما مشــکالت عدیده ای داریم که حل نشده 

باقی می ماند. 
 اگر قصد کتاب نوشــتن دارید مــن در خدمتتان هســتم. او 
می گوید: معموال وضع ظاهری مشــکالت ما را بــه گونه ای 

درست می کنند که عیب آن به نظر نیاید.
 با کمی دقت و ریزبینــی در زندگی زندانیــان متوجه نکاتی 
می شویم: آنها حاشیه نشین هســتند، مبانی کنترل خشم را 
آموزش ندیده اند، در دوســت یابی مشکل دارند، با مشکل فقر 
دست و پنجه نرم می کنند و به تبع آن از سطح سواد باالیی نیز 
برخوردار نیستند. گرچه مشکالت زندانیان از چند سطر تجاوز 
می کند و نمی توان تمام مشکالت آنان را در اینجا گنجاند، اما 

مشت نمونه خروار است.
 زندانیان بیشــماری وجود دارنــد که عالوه بــر اینکه زمینه 
وقوع جرم را داشــته انــد، بحران هــای روانــی را در زندان 
تحمل کرده و پس از شــانس رضایت دوبــاره به چرخه همان 
زندگی ســابق برگشــته اند. با اندکی تامل درمــی یابیم که 
 مشــکل اصلی همگی آنها پــس از آزادی از زنــدان بیکاری

 است. پس بهتر اســت به جای قضاوت نابهنگام و چشم بستن 
روی مشکالتشــان به آنان فرصت دوباره دهیم تا در مســیر 

درست گام بردارند؛ چرا که مشکل جای دیگری است.
به زندانیان به چشم جذامی نگاه می کنند

جمعیت مردمی دانشــجویی امام علــی )ع( تاکنون نوجوانان 
زیــادی را از اعدام نجــات داده و به زندگی برگردانده اســت. 
مســئول طرح حمایت از نوجوانان محکوم به قصاص جمعیت 
امام علی )ع( درباره مشــکالت زندانیان می گویــد: زندانیان 

مشکالت مختلفی دارند. 
از نظر روانی فشار شــدیدی را در زندان تحمل می کنند و هر 
روز به این فکر هســتند که امروز، روز آخر زندگیشــان است. 
در واقع هر روز مرگ را تجربه مــی کنند؛ به همین دلیل باعث 

شده که از نظر روحی و روانی دچار مشکالتی شوند. 
فرزاد حســینی می افزاید: حتی بعد از زندان هم ســال ها به 
همین شکل هســتند و درگیر بحران های مختلف می شوند، 
چون بارها پیش آمده که مرگ دوســتان خودشان را در زندان 
از نزدیک دیده اند یا عزیزان خود را در بیرون از زندان از دست 
داده اند، در حالی که آنها زندانی بوده و نتوانســته اند خانواده 

خود را همراهی کنند.
 او ادامه می دهد: زندانیان زیر ۱۸ ســال وقتــی که به زندان 
بزرگســاالن راه پیــدا می کنند بــا بحران هایــی مواجه می 
 شــوند و ممکن اســت رفتار نامناســب بزرگســاالن به آنان

 آسیب بزند. 
مســئول طرح طفالن مســلم اظهار می کند: زندانیان شرایط 
وحشتناک طناب دار را تجربه می کنند، حتی در شب انفرادی 
قبل از مراســم اعدام هم دست و پایشــان را می بندند تا مبادا 
خودکشی کنند، به گونه ای که همیشه بحران های زندان بعد 

از آزادی هم همراه با آنهاست. 
این عضو فعال جمعیت امام علی)ع( درباره مشــکالت اشتغال 
زندانیان می گوید: زندانیان معموال به دلیل فشــارهای روحی 
و روانــی تمرکز ندارند و بــه راحتی نمی توانند ســر هر کاری 
بروند. جامعه اصال این افــراد را نمی پذیــرد و به محض آنکه 
 می فهمند مرتکب قتل شــده اند با آنها مثل جذامی برخورد 

می کنند.
 او درباره نــگاه جامعه به زندانیــان بیان می کنــد: زندانیان 
 حتی اگر قابل اعتماد هم باشــند دائما از طرف جامعه قضاوت 
می شــوند، گرچه ما هم آنها را کامال تضمین می کنیم، اما این 
بی اعتمادی ها همیشه همراه آنان وجود دارد. از حسینی درباره 
حمایت از زندانیان پس از آزادی می پرســیم که می گوید: در 
زندان واحدی به نام حمایت از زندانیــان پس از خروج وجود 
دارد که چندان به رفع مشکالت کمک نمی کند. می گویند ما 
وام می دهیم، اشــتغال ایجاد می کنیم، اما این اقدامات ناچیز 

است.
  ایــن در حالی اســت کــه خانــواده زندانیان هم به شــدت 
آسیب دیده هستند و کاری از دستشــان بر نمی آید و معموال 
زندانیان هم چون در مناطق محروم هستند، درس نخوانده اند 
و کنترلی روی خشــم خود ندارد به همین دلیل وقوع جنایت 

در آنها زیاد است.

مشکالت زندانیان پس از آزادی

زندانیان معموال 
به دلیل فشارهای 

روحی و روانی 
تمرکز ندارند و به 

راحتی نمی توانند 
سر هر کاری بروند. 

جامعه اصال این 
افراد را نمی پذیرد و 

 به محض آنکه 
می فهمند مرتکب 
قتل شده اند با آنها 

 مثل جذامی برخورد 
می کنند

رییس سازمان بهزیستی با بیان اینکه تالش بر معلول زدایی است، 
گفت:  برای جلوگیری از این وضعیت در برنامه ششم توسعه کشور 
آزمایش ژنتیک پیــش از ازدواج و مشــاوره های مربوطه، اجباری 

شد. انوشــیروان محســنی بندپی با تاکید بر حمایت از کودکان 
بی سرپرســت اظهار کرد: این افراد کسانی هســتند که زبان گویا 
و مطالبه گر ندارند و بــه دلیل قرارگرفتــن در فرصت های نابرابر، 
نیازمند کمک، آموزش و حمایت هســتند و سازمان بهزیستی به 
عنوان بخشی از بدنه حاکمیت موظف است مطالبات آنان را مورد 
پیگیری قرار دهد. وی افزود: سازمان بهزیستی همه تالش و هدف 
سازمانی خود را بر اساس محور پیشگیری بروز و شیوع آسیب های 
اجتماعــی قــرار داد و در ارائه خدمــات تخصصــی ، اجتماعی و 
توانبخشی توانســت جزو دســتگاه های برتر اجرایی در جشنواره 

شهید رجایی سال جاری قرار گیرد.

تک فرزندی یکی از مشــکالت دهــه های اخیر جامعه اســت که با 
حمایت همه جانبه ارگان ها قابل رفع است. 

امیر لطفی حقیقت استاد دانشگاه و روان شــناس، اظهار داشت: در 
 اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهــه ۷۰ با موجی از گرایــش به تک فرزندی

 رو به رو شدیم که تک فرزندی را، راه حل مشکالت اقتصادی دانسته 
 و تمایل به افزایــش فرزند را به حداقل رســاند. وی افــزود: خانواده

 ایده آل که نسل قبل برای ما تفسیر کرده است؛ خانواده ای است که 
تنها با یک فرزند توانسته سطح کیفی تربیت را افزایش دهد، متاسفانه 

این نسل از معایب تک فرزندی چشم پوشی کرده اند. 
لطفی حقیقت در ادامه افزود: کودکانی که تک هستند به طور کامل 

مورد توجه والدین خــود بوده و ارتباط محدودی بــا اطرافیان دارند. 
این کودکان دچار خأل ارتباطی شــده و شخصیت خود مرکز بین آنها 
خودخواهی را برایشــان به ارمغان مــی آورد. وی در ادامه گفت: در 
خانواده های تک فرزند، والدین بــه دلیل توجه بیش از حد به کودک 
و مراقبت های بســیار از آن، دچار وسواســی فکری شده و این ایجاد 
وابســتگی شــدید، پدر و مادرها را اذیت می کند.  لطفی در پایان با 
اشاره به اینکه برای پایین آمدن آمار تک فرزندی نیاز به حمایت تمام 
 ارگان هاست، اظهار داشت: با فرهنگ ســازی و رفع مشکالت اقشار 
کم درآمد جامعه می توان  با آســان کردن روند زندگی ها و برقراری 

توازن خانوارها آمار تولد بیش از یک فرزند در خانواده را افزایش داد.

تک فرزند ها، تک بعدی می شوندآزمایش ژنتیک برای ازدواج اجباری شد

با مسئوالن

نگاه روز 

فعال حوزه زنان، عدالت جنسیتی را یک الزام جدی و تاریخی در این 
مقطع زمانی دانســت و گفت: به همین منظور این موضوع در برنامه 
ششم توســعه آورده شــد و انتظار داریم قوا آن را بپذیرند و آن را در 

جامعه نشر دهیم.
زهرا نژاد بهرام افزود: در برنامه ششم توسعه موضوع عدالت جنسیتی 
بار دیگر وارد شد چون الزام تاریخی و اجتماعی دارد که باید روی این 
گفتمان به توافق برسیم و اگر قرار است قانون گذاران، متخصصان و 
رسانه ها نقش نهادینه شدن آن را داشته باشند باید روی این موضوع 
کار کنند.  وی به مفهوم عدالت جنسیتی و شایسته ساالری نیز اشاره 
کرد و ادامه داد: عدالت جنســیتی، برابری جنســیتی نیست و این 
رویکردی است که همه دچار چالش شــده اند و آنچه که جمهوری 
اسالمی و فعاالن حوزه جنســیتی روی آن بحث دارند، این است که 
تفاوت جنس و جنســیت را تعریف کنند که نیاز اســت این موضوع 
تبیین شــود.  نژاد بهرام با بیان اینکه موضوع عدالت جنسیتی فراتر 

از برابری جنسیتی است، اظهار داشت: این موضوع تجاربی است که 
فعاالن حقوق زن در پنج تا شش دهه گذشــته آن را طی کرده اند و 
مختص به یک کشور و گروه خاصی نیست.  وی خاطرنشان کرد: باید 
شاخص های عدالت جنسیتی و فرصت های برابر و شایسته ساالری 
را به خوبی بشناســیم و خألهایی کــه در این زمینه وجــود دارد را 
برطرف کنیم. در موضوع عدالت جنسیتی نگاه به بیرون و درون با هم 
باشد تا بتوانیم آن را اجرایی کنیم. این فعال حوزه زنان اضافه کرد که 
در رویکرد علمی نیاز به یکســری شاخص داریم و باید همراه با هدف 
باشد چرا که اگر هدف نداشته باشــیم، نمی توانیم برای آن شاخص 
تعریف کنیم که این موضوع درباره عدالت جنسیتی نیز صادق است.  
این پژوهشــگر حوزه زنان گفت: نظام برنامه ریــزی ما دارای چالش 

جدی اســت و با آزمون و خطا برخورد می کند و اکنون برنامه ششم 
توسعه با چندین الیحه مختلف نوشته شده و مشخص نیست که آیا 
این برنامه را همین دولت یا دولتی دیگر دنبال می کند و ممکن است 
تعارض دیدگاه در آن دیده شــود پس باید شــکاف برنامه ریزی در 

کشور برطرف گردد. 
وی اظهار داشــت: اگر برنامــه ریزی با رویکرد جنســیتی زن و مرد 
صورت بگیرد بایــد در تمام 35 حکم آن این نگاه دیده شــود و جای 
نقد جدی دارد و اینها همان موضوع برگشت های آزمون و خطاست 
و باید در تمام موارد رویکرد جنسیتی آورده شود. نوشتن یک الیحه 
درباره زنان باعث تقلیل دادن حوزه زنان می شــود.  نژاد بهرام ادامه 
داد: ما هنوز نتوانســته ایم درباره موضوع زنان به یک اجماع عمومی 

برســیم به همین منظور باید رویکردهای درونــی و بیرونی را با دید 
 متناسب و دقیق ببینیم تا مشــکالت زنان و مشارکت آنان در جامعه

 تا حد زیادی افزایش یابد. 
وی مطرح شدن موضوع عدالت جنســیتی در برنامه ششم را با نقص 
دانست و افزود: انشای خوبی در برنامه ششــم توسعه در این زمینه 
نوشــته شــده اما الیحه احکام به نظرم نیاز به یک پیوســت خوبی 
 دارد و اینکه در یک برنامه یکی از احــکام را به حوزه زنان اختصاص 
داده اند، یک چالش است.  نژاد بهرام با بیان اینکه البته هیچ کدام از 
دولت های گذشته موضوع عدالت جنسیتی و برابری فرصت ها را به 
این شیوه مطرح نکردند، اضافه کرد: درباره عدالت جنسیتی همیشه 
مقاومت هایی در برابر آن بوده است و در این مدت هیچ اقدامی برای 
آن نشــد اما در دولت یازدهم که دولت اعتدال و توسعه است، رییس 
جمهور در برابر مطالبات زنان مکلف است و باید پاسخگو باشد و روی 

عدالت جنسیتی کار کند. 

فعال حوزه زنان:

عدالت جنسیتی، یک الزام تاریخی است

مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالــی خانواده وزارت ورزش و 
جوانان از راه اندازی ســامانه ملی خدمات ازدواج و خانواده جوانان 
خبرداد و گفت: جوانان در شرف ازدواج می توانند با ثبت نام در این 

سامانه از حمایت های متنوعی در حوزه ازدواج برخوردار شوند.
ناصر صبحی، با بیان اینکه ۱3 تا ۱9 شــهریورماه امسال همزمان با 
ســالروز ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه )س( با نام هفته 
ازدواج نام گذاری شده است، گفت: روزهای هفته ازدواج متناسب با 
اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده است با عناوین مختلفی نام 
گذاری شده که امیدواریم در هر روز بتوانیم برنامه هایی متناسب با 

عنوان آن روز را اجرا کنیم.
مدیرکل دفتــر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانــواده وزارت ورزش 
 و جوانان ضمن اشــاره به برنامه های هفتــه ازدواج گفت: از جمله 
مهم ترین برنامه های هفتــه ازدواج برگزاری جشــنواره ازدواج به 

صورت ملی اســت که به صورت همزمان در تمام استان های کشور 
برگزار خواهد شد. وی با اشاره به برگزاری دو همایش ملی دیگر در 
سال جاری گفت: اواخر آبان ماه همایش ملی ازدواج موفق و تحکیم 

خانواده با رویکرد اقتصاد مقاومتی برگزار می شود.
وی با اشاره به فعالیت مجمع خیرین ازدواج تصریح کرد: امیدواریم 
بــه زودی بتوانیم مجمــع خیریــن ازدواج را دوباره فعــال کنیم 
همچنین قرار است سامانه ملی خدمات ازدواج و جوانان راه اندازی 
شود. صبحی در خصوص کارکرد این سامانه گفت: جوانان در شرف 
ازدواج می توانند با ثبت نام در سامانه ملی خدمات ازدواج و خانواده 
از حمایت هــای متنوعی در حــوزه ازدواج برخوردار شــوند تا در 
زمینه هایی مانند تهیه جهیزیه و برگزاری مربوط به مراســم جشن 
عروســی و حتی در زمینه اجاره خانه و اشتغال خدمات مناسبی را 

دریافت کنند.

عضو کمیســیون اصل نود مجلس شورای اســالمی گفت: با وجود 
مشکالت معیشــتی و نبود خدمات در روســتاها، حاشیه نشینی 

همچنان ادامه دارد.
محمد اســماعیل ســعیدی، عضو کمیســیون اصل نــود مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه بیش از 9۸ درصد از حاشیه نشینان 
از روســتاها مهاجرت کرده اند، اظهارداشــت: با وجود مشــکالت 
معیشــتی و نبود خدمات در روســتاها، حاشیه نشــینی همچنان 
ادامه دارد. وی تصریح کرد: متاســفانه درســال های اخیر حاشیه 
نشینی نه تنها کاهش پیدا نکرده؛ بلکه به دلیل عدم اصالح اقتصاد 
روستاها و ریشه یابی نکردن علت مهاجرت افراد به شهرهای کالن، 
وضعیت هر روز نگران کننده تر می شود. عضو کمیسیون فرهنگی 
ادامه داد: برای کاهش حاشــیه نشــینی باید در ابتدا روستاها را به 
خدمات بهداشتی، آموزشی، فرهنگی و مهم تر از آن ایجاد اشتغال 

 پایدار تقویت کنیم در حالی که متاســفانه همه دست به دست هم 
داده اند تا علیه روستاها، از منابع طبیعی تا خدمات دهی، نامطلوب 

عمل کنند.
نماینده مردم تبریز، آذرشــهر و اســکو تاکید کرد: نبود پزشک در 
روســتاها به نوبه خود یکی از بزرگ ترین مشکالت افراد روستایی 
 اســت که ناچارند پروســه درمــان، از مهــر و امضا  تــا ارجاع به 
بیمارستان ها را، خارج از روستا و از طریق شهرهای اطراف پیگیری 
کنند. عیدی افزود: حتــی در برخی از روســتاها، مدارس در حال 
جمع آوری هســتند که با ادامه این روند باید در انتظار مهاجرت و 

افزایش دو برابری حاشیه نشینی باشیم.
عضو کمیســیون اصل نود مجلس شورای اســالمی گفت: گرچه 
مسئوالن، ریشه مهاجرت ها را می دانند اما متاسفانه حال و حوصله 

رسیدگی به این معضل را نداشته و فقط شعار می دهند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان؛ 

سامانه ملی خدمات ازدواج جوانان به زودی راه اندازی می شود
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی؛

روستا ها را تجهیز کنیم، حاشیه نشینی ها به پایان می رسد

رهبر معظم انقالب سیاســت های کلــی »خانواده« را که 
پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب 

شده، ابالغ کردند.
به گزارش قدس آنالین، به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر 
مقام معظم رهبری، حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی 
سیاســت های کلی »خانواده« را که پس از مشــورت با 
 مجمع تشــخیص مصلحت نظام تصویب شده است، ابالغ

 کردند.
 متن سیاســت های کلی خانــواده که به رؤســای قوای 
ســه گانه و رییس مجمع تشــخیص مصلحت نظام ابالغ 

شده، به این شرح است:
بسم ا... الرحمن الرحیم

سیاست های کلی خانواده
خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسالمی و کانون 
رشد و تعالی انسان و پشتوانه سالمت و بالندگی و اقتدار و 
اعتالی معنوی کشور و نظام است و سمت و سوی حرکت 

نظام باید معطوف باشد به:
۱- ایجــاد جامعه ای خانــواده محور و تقویــت و تحکیم 
خانواده و کارکردهــای اصلی آن بر پایه الگوی اســالمی 
خانواده به عنوان مرکز نشــو و نما و تربیت اسالمی فرزند 

و کانون آرامش بخش.
۲- محور قــرار گرفتن خانــواده در قوانیــن و مقررات، 
برنامه ها، سیاســت های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، 
فرهنگی، اجتماعــی و اقتصادی به ویژه نظام مســکن و 

شهرسازی.
3- برجســته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد 
برای حفظ و ارتقای هویت اســالمی و ملــی و صیانت از 

خانواده و جامعه.
4- ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج 
موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین 
مناسب ازدواج و تشــکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه 
با وضع سیاســت های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی 
و حمایتی و فرهنگ ســازی و ارزش گذاری به تشــکیل 

خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.
5- تحکیم خانواده و ارتقای ســرمایه اجتماعی آن بر پایه 
رضایت و انصــاف، خدمت و احترام و مــودت و رحمت با 

تاکید بر:
- به کارگیری یکپارچه ظرفیت های آموزشــی، تربیتی و 
رسانه ای کشــور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط 

خانوادگی.
- فرهنگ سازی و تقویت تعامالت اخالقی.

- مقابلــه موثر با جنگ نرم دشــمنان برای فروپاشــی و 
انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آســیب ها 

و چالش های تحکیم خانواده.
- ممنوعیت نشر برنامه های مخل ارزش های خانواده.

- ایجاد فرصت برای حضور مفیــد و موثر اعضای خانواده 
در کنار یکدیگر و اســتفاده موثر خانواده از اوقات فراغت 

به صورت جمعی.
۶- ارائه و ترسیم الگوی اسالمی خانواده و تقویت و ترویج 

سبک زندگی اسالمیـ  ایرانی با:
- ترویــج ارزش های متعالی و ســنت های پســندیده در 

ازدواج و خانواده.
- پر رنگ کردن ارزش های اخالقــی و زدودن پیرایه های 

باطل از آن.
- مبارزه با اشرافیت و تجمل گرایی و مظاهر فرهنگ غرب.

- اصالح رفتــار گروه هــای مرجع و برجســته ســازی 
رفتارهــای شایســته آنهــا و جلوگیری از شــکل گیری 

گروه های مرجع ناسالم.
۷- بازنگری، اصــالح و تکمیل نظام حقوقــی و رویه های 
قضایی در حوزه خانواده متناســب بــا نیازها و مقتضیات 
جدیــد و حل و فصــل دعــاوی در مراحل اولیه توســط 
حکمیت و تامیــن عدالــت و امنیت در تمامــی مراحل 
انتظامی، دادرســی و اجرای احکام در دعــاوی خانواده با 

هدف تثبیت و تحکیم خانواده.
۸- ایجاد فضای ســالم و رعایت روابط اسالمی زن و مرد 

در جامعه.
9- ارتقای معیشــت و اقتصاد خانواده ها با توانمندسازی 
آنان برای کاهش دغدغه های آینده آنها درباره اشــتغال، 

ازدواج و مسکن.
۱۰- ساماندهی نظام مشــاوره ای و آموزش قبل، حین و 
پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس 

مبانی اسالمیـ  ایرانی در جهت استحکام خانواده.
۱۱- تقویت و تشــویق خانواده در جهت جلب مشارکت 
خانواده برای پیشــبرد اهداف و برنامه های کشور در همه 

عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی.
۱۲- حمایت از عــزت و کرامت همســری، نقش مادری 
و خانه داری زنــان و نقش پــدری و اقتصــادی مردان و 
مسئولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی 
اعضای خانواده در مسئولیت پذیری، تعامالت خانوادگی 

و ایفای نقش و رسالت خود.
۱3- پیشگیری از آســیب های اجتماعی و عوامل تزلزل 
نهاد خانواده به ویژه موضوع طالق و جبران آســیب های 
ناشی از آن با شناسایی مســتمر عوامل طالق و فروپاشی 

خانواده و فرهنگ سازی کراهت طالق.
۱4- حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده های 

با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.
۱5- اتخاذ روش های حمایتی و تشــویقی مناســب برای 
تکریم ســالمندان در خانــواده و تقویــت مراقبت های 

جسمی و روحی و عاطفی از آنان.
۱۶- ایجاد ســاز و کارهــای الزم برای ارتقای ســالمت 
همه جانبه خانواده ها به ویژه ســالمت باروری و افزایش 
فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، ســالم، 

پویا و بالنده.

مقام معظم رهبری 
سیاست های کلی خانواده را 

ابالغ کردند

ویژه

باید با آنها همکالم شوی تا دردشان را بفهمی. باید ساعت ها به حرفاهایشان گوش کنی تا بلکه ذره ای  از دردهایشان التیام 
یابد؛ چرا که آنها در شرایطی قرار گرفته بودند که ممکن است برای هر کدام از ما پیش بیاید، حرف از زندانیانی است که یک 
لحظه غفلت یک عمر پشیمانشان کرده و حاال در کنار عوامل زمینه ساز جرمی که مرتکب شده اند، تیر نگاه قضاوت گرانه 

مردم نیز دردشان را دو چندان می کند.

زندانی و قضاوت دیگران؛

E-MAIL
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر:

فرهنگ برگزاری کنسرت در فضای باز را نداريم

مجموعه تلویزیونی » دیوار « به کارگردانی سیروس مقدم 
و تهیه کنندگی الهام به روی آنتن شبکه یک سیما رفت.

با اتمام مجموعه 28 قســمتی چرخ فلک، بازپخش سریال 
تلویزیونی دیوار آغاز شد.

این سریال اجتماعی - پلیسی محصول سال 1391 است 
 که در 13 قســمت 48 دقیقه ای از شــنبه تا چهارشنبه 

هر شب حوالی ساعت 22:15 پخش خواهد شد. 
 ســریال دیــوار بــه قلــم ســعید نعمــت ا... اســت که 
 آتیــا پســیانی، مهــدی ســلطانی، فریبــا کوثــری، 
مهرداد صدیقیــان، کامــران تفتــی، تینا آخونــد تبار، 
 جمشــید صفری، حمید رضــا هدایتی، الهه حســینی، 

امیر حمیدزاده و علیرضا مهران در آن ایفای نقش کردند. 
دیــوار  تلویزیونــی  مجموعــه  داســتان   در خاصــه 
آمده اســت: جمیل، رییس یک باند تبهکاری اســت که 
توسط همسر خواهرش ســرهنگ یونس سبزی به زندان 
افتاده است و در آستانه رهایی از زندان، از دلبستگی میان 

دخترش با پسر سرهنگ سبزی مطلع می شود. 
او با این که کینه و نفرت نســبت به یونس سراسر وجودش 

را گرفته است، با ازدواج فرزاندان شان موافقت می کند. 
 او کــه در تمــام ایــن مــدت ســال هــا بــه انتقــام 
 فکر مــی کــرده در روز عقــد دختــرش از زنــدان آزاد 

می شود و ...

 خواننده پــاپ که بــه تازگی مجــوز فعالیت  رســمی خــود را 
 از دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی دریافت کرده 
2۷ شهریور اولین کنسرتش را در سالن میاد نمایشگاه بین المللی 

برگزار می کند.
 رسول ترابی تهیه کننده با اشاره به برگزاری این کنسرت بیان کرد: 
خوشبختانه تمامی مراحل اداری دریافت مجوز برگزاری کنسرت 
» اشوان « انجام شــده و ما اولین کنسرت رســمی این خواننده را 
روز 2۷ شــهریورماه امسال در ســالن میاد نمایشگاه بین المللی 
تهران برگزار می کنیــم. وی ادامه داد: البتــه برنامه های دیگری 
 برای برگزاری کنســرت ایــن خواننده در تهران و شهرســتان ها 
پیش بینی کرده ایم که طی روزهای آینده با برگزاری یک نشست 

خبری اطاع رسانی خواهد شــد. به هر حال با توجه به اینکه این 
خواننده از محبوبیت باالیی میان مخاطبان موســیقی برخوردار 
است تصور می کنم طرفداران این خواننده جوان شاهد یک اجرای 
پرهیجان و جالــب توجه خواهند بود. این تهیه کننده موســیقی 
 درباره فعالیت های دیگر خود در عرصه برگزاری کنســرت قبل از 
 فرا رســیدن ایام محرم و صفر بیان کرد: برگزاری کنســرت گروه 
» ســون « بعد از انتشــار آلبوم جدید این گروه، برپایی کنسرت 
 های رحیم شهریاری و فرزاد فرزین از جمله برنامه هایی است که 
 طی هفته هــای آینده در تهــران برگــزار می کنیــم. البته بعد 
از ماه های محرم و صفر نیز مجموعه برنامه هایی را برای برگزاری 
کنسرت پیش بینی کردیم که طی هفته های آینده اعام می شود.

اولین کنسرت خواننده تازه مجوز گرفته» ديوار« را در شبکه يک ببینید

يادداشت

با مسئوالن

نماینــده مردم اصفهــان در مجلس شــورای اســامی گفت: 
با بررسي و مقایسه  ســهم استان و خصوصا شــهر اصفهان که 
ملقب به پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اســام است، از مراکز 
فرهنگي، پردیس هاي ســینمایي و پایگاه هاي توسعه فرهنگي  
نسبت به شــهرها و مراکز اســتاني هم ردیف، متوجه وضعیت 

وخیم و فاجعه بار اصفهان در این زمینه خواهیم شد.
ناهید تاج الدین از مراحل بازســازي ســینما خانواده و تبدیل 
آن به نخســتین پردیس سینمایي اســتان اصفهان بازدید کرد 
 و خواســتار حمایت و کمک بیشــتر دولــت و بخش خصوصي 

از ایجاد و گسترش مراکز فرهنگي شد.
وي با تقدیر از فعالیت هاي صورت گرفتــه در این زمینه گفت: 
متاســفانه به علت تبلیغات غلط و بعضا افراطي از سوي برخي 
مســئوالن و بعضا خود مردم، اســتان اصفهان از نــگاه ناظران 
بیروني  به عنوان یک استان برخوردار دیده مي شود که این نوع 
نگاه مشکات زیادي را براي این اســتان جهت جذب اعتبارات 

عمراني در پي داشته است. 
نماینده مردم اصفهــان در مجلس شــوراي اســامي  افزود: 
با بررســي و مقایسه  ســهم اســتان و به ویژه شــهر اصفهان 
 که ملقب بــه پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اســام اســت، 
از مراکــز فرهنگــي، پردیس هــاي ســینمایي و پایگاه هــاي 
توسعه فرهنگي نســبت به شهرها و مراکز اســتاني هم ردیف، 
 متوجــه وضعیت وخیــم و فاجعه بــار اصفهان در ایــن زمینه 

خواهیم شد. 
 وي افزود : اســتاندارد جهاني وجود ســالن ســینما نســبت 
به جمعیت شهري در حدود یک ســالن سینما براي هر10 هزار 
نفر  است که این مهم نسبت به جمعیت شهر اصفهان به نقطه اي 
نزدیک به صفر اســت  و این یک خطر بزرگ براي نســل جوان 

استان است.
تاج الدین با انتقاد از مسئوالني که همواره با پاك کردن صورت 
مسایل و مشــکات جامعه و عدم ارایه مناســب جایگزین هاي 
احتمالي  رو بــه کارهاي شــعاري مي آورند، افــزود: معادالت 
فرهنگــي، اجتماعي معادالتــي چند بعدي و چنــد مجهولي 
هســتند که به راحتي و با پاســخ هاي ســاده قابل حل نیست. 
به عنوان مثــال این روزها بحــث داغ پلمب چایخانــه و مراکز 
 ارایه قلیان در شــهر اصفهان مطرح اســت که بــه حق نگراني 
از گرایش روزافــزون جوانان بــه این افیون ســرطاني یکي از 
بحران هاي جدي و خطرناك در نســل جوان امــروزي ما بوده 
که  اصل این حرکت شایســته و قابل تقدیر است، لیکن با عدم 
ارایه پیشنهادات  جایگزین جهت تفریحاتي سالم براي پر کردن 
اوقات فراغت و کاهش هیجانات نســلي عما اصل این حرکت 

صحیح و درست زیر سوال مي رود. 
وی افــزود: از دیگر ســو با عدم ارایــه پیشــنهادات جایگزین 
 شــغلي براي هزاران جواني که در چایخانه ها به کســب روزي 
مي پردازند، عما به صف جوانان بیکار جامعه ردیف هاي زیادي 
افزوده مي شــود. در صورتي که با برنامه ریزي مناســب و ایجاد 
مراکــز تفریحي، فرهنگي مي تــوان هم به نیازهــاي فرهنگي، 
تفریحي نســل جوان پاســخ گفت و هم بخش زیادي از جوانان 

بیکار و جویاي کار را در این مراکز به کار گمارد.
تاج الدیــن در ادامه بــه حمایــت حداکثري خــود در زمینه 
 رفع مشــکات اداري و بروکراتیک ساخت ســالن هاي سینما 
 در اصفهــان اشــاره کرد و گفــت: به عنــوان نماینــده مردم 
در کمیســیون اجتماعي مجلس تمام تاش خــود را در جهت 
 گسترش و تسریع در ســاخت مراکز فرهنگي مصروف ساخته 

و  آمادگي خود براي کمک به این امر را اعام مي دارم.
وي شــرکت هاي خصوصي را به حمایت مالــي و معنوي از این 
 امر پســندیده دعوت کرده و از دولت خواســت تا زمینه جذب 
بخش خصوصي براي ســرمایه گذاري فرهنگــي  در این بخش 
 را فراهم ساخته و افق کسب درآمد مناســب اقتصادي را براي 

این بخش روشن سازد.

تاج الدين در بازديد از سینما خانواده مطرح کرد؛

وضعیت اصفهان در حوزه فضاهای 
فرهنگی وخیم و فاجعه بار است

ويژه

اگر از کتــاب خواندن 
لذت ببریم، نا خودآگاه 
یادگیــری هــم پیش 

می آید.
ابراهیمــی  جعفــــر 
شاعر و نویســنده؛ در 
خصــوص تاثیر و نقش 
کتاب بــر روح و ذهن 
مردم گفــت: » انیس 
کنــج تنهایــی کتاب 
 اســت « مصــرع شــعری اســت که بــه یاد مــا مــی آورد، 
کتاب در تنهایی که انســان ممکن اســت اوقات فراغت را پوچ 
و بیهوده بگذراند، یاری رســان و دوســت آدمی است و جلوی 

اندیشه های مخرب را می گیرد و مخاطب را سرگرم می کند.  
وی افزود: متاسفانه عادت غلطی که خانواده و آموزش و پرورش 
در ســوق دادن کودکان به خواندن کتاب دارند این اســت که 

کتاب را بخوان تا یاد بگیری و بر اطاعاتت اضافه شود. 
در حالی که به نظر من کتاب را در درجــه اول برای لذت بردن 

باید خواند. 
این نویســنده تصریح کرد: اگــر از خواندن کتــاب لذت ببریم 
ناخواســته از آن خواهیم آموخت و چون اجبــاری در خواندن 
 نداریم پس عاقه بــه وجود می آید. مطالعه، تنهایی انســان را 
پر می کند و باعث ســامت روان و رشد طبیعی انسان می شود. 
هر کتابی را با لذت بخوانیم باعث ایجاد عاقه می شود و کم کم 

سطح مطالعه افراد را باال می برد.  
ابراهیمی خاطر نشــان کرد: هدف کتاب این نیســت که آدم ها 
را بســازد و دنیــا را عوض کند، بلکــه از طریق کتاب، انســان 
می تواند به رســتگاری برســد. در کتاب قدرت اندیشه و تعقل 
 دست خودمان اســت. اگر مطلبی مورد پسندمان نبود یا مغایر 
 بــا ارزش هــای مــان بــود، می توانیــم آن را قبــول نکنیم؛ 
کتاب می تواند در شــخصیت سازی ما موثر باشــد و تغییر دنیا 
در دل کتاب خوانی نهفته اســت. اگر جامعه کتاب خوان باشد 

اندیشه ها بارور سلیقه ها و نگاه به زندگی عوض می شود.

لذت بردن از کتاب را هدف اول
 قرار دهیم

کافه سوال
بازیگری که با نقــش عصیانگرانه اش در ســریال » خط قرمز « 
 به مخاطبان رســانه ملی معرفی شــد، این روزها و 15 ســال 
پس از پخش ســریال خــط قرمز بــا فیلم » پشــت در خبری 
 نیســت « بر پــرده نقره ای ســینماها حضــور دارد. شــهرام 
حقیقت دوســت حضــور در ســینما را ســال ۷6 و بــا نقش 
 کوتاهــی در درخت گابــی داریــوش مهرجویی آغــاز کرد 
و عطــش، جنایت، تردســت، ملودی، مخمصه و کاشــینکف 

ازجمله فیلم های سینمایی او در این سال ها بوده اند. 
به بهانه اکران » پشت در خبری نیست « گفت وگویی با او انجام 

شده که در ادامه می خوانید؛ 
پس از گذشــت اين همه ســال از عمر بازيگری تان، 
هنوز هم بســیاری شــما را با عنوان بازيگر خط قرمز 
می شناسند. اين سريال چه جايگاهی در کارنامه هنری 

شما دارد؟
سریال خط قرمز در آن ســال ها توانست مخاطب گسترده ای را 

پای تماشای خود بنشاند. 
این اتفاق هم آگاهانه بود، آن سال، سال جهانی بهداشت جوان 
بود و شبکه سه می خواســت در سریالی به مشکات روز جوانان 
 آن روزگار بپردازد. ســریال در زمان خوبی بــه نمایش درآمد 
 و توانســت با اقبال مخاطبان روبه رو شــود و هنوز هم خیلی ها 

در برخورد با من باز هم از بازی ام در آن سریال یاد می کنند. 
خط قرمز همیشه تداعی گر خاطرات خوبی برای من بوده است.

غالب نقش هايی که در کارنامه هنری تان داشــته ايد، 
نقش های خاکستری اســت. به نظر شما علت اين حجم 

پیشنهاد نقش خاکستری به شما چیست؟
در کشــور ما اصوال پیشــنهاد در نقش، براســاس تجربه های 
 خوبی اســت که بازیگر در نقش های مشــابه داشــته اســت 
 و معموال تهیه کننده ها ریسک نمی کنند تا از بازیگری بخواهند 
در نقشی غیر از مدل نقش هایی که در کارنامه خود دارد، حضور 
 پیدا کند. آنهــا ترجیح می دهند بازیگران امتحــان پس داده را 
در نقش هایی مشابه فیلم ها و سریال های شــان انتخاب کنند. 
پس از ســریال خط قرمز معمــوال نقش هایی به من پیشــنهاد 

می شد که شبیه همان کاراکتر مجموعه خط قرمز بود. 
از طــرف دیگــر، خودم هــم نقش هــای بی بــو و بی خاصیت 
 را دوســت ندارم؛ نقش هــای مثبت ســریال های مــا آن قدر 

تک بعدی و شــیرین از کار در می آیند که هیچ جایی برای بازی 
به بازیگر نمی دهند، اما نقش های خاکســتری چالش و گره ای 
ایجاد می کنند و پتانســیل دارند که بازیگر بتواند بیشتر توانایی 

خود را در قالب آن به نمایش بگذارد.
فیلم » پشت در خبری نیســت « با بازی شما تولید سال 
88 است، يعنی هفت ســال پیش. اين تاخیر زمانی که 
 در جريان اکــران فیلم اتفاق افتاد، به نظر شــما خللی 

در روند تاثیر گذاری فیلم ايجاد نمی کند؟
قطعا تاثیرگذار است. کار هنری کاما متاثر از شرایط اجتماعی 
و زمانی خودش است و اگر از زمان ساخته شدنش فاصله بگیرد، 

تاثیر گذاری ابتدایی را نخواهد داشت.
  فیلــم پشــت در خبری نیســت با هفت ســال تاخیــر اکران 
شده است و در این هفت سال سینما رشــد و سلیقه مخاطبان 
تغییر کرده اســت. برخــورد مخاطبــان با این فیلــم برخورد 
 به روز اســت، در حالــی که فیلم حــرف هفت ســال پیش را

 می زند.
 پشــت در خبری نیســت، اولین فیلم بلند داستانی 
خانم عرفی نژاد بود. گــروه بازيگری کار، دلیل پذيرفتن 

اين نقش از سوی شما بود يا خود فیلمنامه؟
همه ایــن مولفه ها مهــم بودند. من هــم خانم عرفی نــژاد را 
می شناختم، هم فیلمنامه را دوست داشتم و هم گروه بازیگری 

را و همه این عوامل کنار هم به انتخاب نقش منتهی شدند.
کار کردن با خانم عرفی نژاد به عنــوان يک کارگردان 

کاراولی چگونه بود؟
خیلی خوب بود. ایشــان بســیار پرانگیزه بودند، دکوپاژ خوبی 

داشتند و برای هر صحنه ای فکر کرده جلو می رفتند. 
 امیــدوارم خانــم عرفی نژاد بــه دلیل ایــن تاخیر چند ســاله 

دلسرد نشوند و کارشان را ادامه دهند.
 فیلم پشــت در خبری نیســت، در گروه سینمايی هنر 
 و تجربه اکران شــد. نظر شــما درخصــوص اين گروه 

تازه تاسیس در اکران سینماهای کشور چیست؟
 اشــراف زیــادی بــه سیاســتگذاری های ایــن گروه نــدارم. 
خب خیلی ها از هنــر و تجربه اســتقبال کرده انــد و خیلی ها 
 مخالفش هســتند. من موضــع خاصی ندارم، اما ایــن که فیلم 
پشت در خبری نیســت پس از این همه سال در این گروه اکران 

شد، اتفاق خوبی است.
فروش فیلم و بازخورد مخاطبان را با توجه به مدت زمانی 

که از آغاز اکران می گذرد چگونه ارزيابی می کنید؟
تهیه کنندگان و کارگردانانی که آثارشــان در گروه هنر و تجربه 
اکران می شــود به کمترین چیزی که فکر می کنند فروش کار 

است. دغدغه اصلی آنها دیده شدن فیلم است. 
خب فیلم به صــورت تک ســئانس و در ســالن هایی محدود 
 نمایــش داده می شــود. بــا توجــه بــه ایــن محدودیت ها، 

انتظار تماشاگر زیاد، کمی دور از تصور است.
بازخوردهايی که خودتان ديديد چطور بود؟

کســانی که فیلم را دیدند، دوستش داشــتند. پشت در خبری 
نیست به طور کلی چفت و بست دارد و فیلم آبروداری است.

 آخريــن کارتــان در تلويزيــون، » جــاده قديم « 

بهرام بهرامیان بود. برنامه جديد برای کار در تلويزيون 
نداريد؟

واقعیت این است که اولویت من بازی در تئاتر و تلویزیون است. 
در مجموعه جاده قدیم هم نقش، به حدی خاص و متفاوت بود 

که من را برای پذیرفتنش وسوسه کرد.
 من کارهای عجیب و غریب را خیلی دوســت دارم، نقشــی که 
آقای سهرابی نوشته بود باعث شد برای حضور در این مجموعه 

ترغیب شوم. 
نتیجه کار جاده قدیم را هم خیلی دوست داشتم.

برنامه های جديدتان؟
این روزها سر فیلمبرداری البی پرویزی هستم و اجرای نمایش 
» همسایه آقا « هم که تا پایان شــهریور ماه در تماشاخانه باران 

ادامه دارد.

در شهر

اجرای زنده ارکستر ناصر چشم آذر، با نام » شب باران عشق 
و خاطره ها «، 25 شــهریور در تاالر رودکی برگزار می شود.  
موسسه فرهنگی هنری ســپهر مهر و ماه، اقدام به برگزاری 
 شب موسیقی با اجرای زنده ارکســتر ناصر چشم آذر، با نام 

» شب باران عشق و خاطره ها « کرده  است.
ناصر چشم آذر موسیقیدان، تنظیم کننده و آهنگساز شهیر 
 ایرانی اســت.  وی یکی از پیشگامان ســازهای الکترونیک 
 در ایــران و بــرادر کوچک تر منوچهر چشــم آذر اســت 
 و باران عشــق، یکــی از شــاهکارهای هنری او به شــمار 
می آید. عاقه مندان برای شنیدن این کنسرت با تهیه بلیت 
از سایت parsiconcert.com، می توانند 25 شهریور ماه 
راس ساعت20:30 شــاهد اجرای زنده این ارکستر در تاالر 

رودکی باشند.

نمایشگاهی از آثار نقاشــی » جوزپینا بوتزولو « در گالری 
آپادانا برگزار شده است.

 جوزپینا بوتزولو در ســال 1965 میادی در شمال ایتالیا 
به دنیا آمــد. تحصیاتش را در رشــته گرافیک در شــهر 
اودینه به پایان رســاند و به مدت 15 ســال در ونیز ایتالیا 
 به طراحــی و ســاخت ماســک های تئاتری با اســتفاده 
از پاپیه مشه مشــغول بود. او در ســال1391 شمسی به 
 ایران آمد و در شــهر اصفهان ســکونت کرد. عاقه مندان 
 بــرای بازدیــد از ایــن نمایشــگاه مــی توانند تــا روز

  1۷ شــهریورماه ســاعت 1۷ تــا 21 بــه گالــری آپادانا 
واقع درخیابان آپادانا دوم، کوچه الله مراجعه کنند.

نمایشــگاه آثار نقاشــی خلق شــده توســط هنرجویان 
فرهنگسرای اشــراق شاهین شــهر در نگارخانه ترنج این 
فرهنگسرا برپا شده اســت. در این نمایشگاه، تعداد60 اثر 
نقاشی که توسط بیش از50 هنرجو خلق شده، در معرض 
بازدید عموم قرار گرفته است. عاقه مندان برای بازدید از 
 این نمایشــگاه می توانند تا 1۷ شهریورماه صبح ها ساعت

9 تا 12 و بعد از ظهرها ســاعت 16 تا20 به نگارخانه ترنج 
واقع در فرهنگسرای اشراق شاهین شهر مراجعه کنند.

25 شهريور ماه برگزار می شود؛

اجرای زنده ارکستر 
ناصر چشم آذر در تاالر رودکی

نمايشگاه نقاشی » جوزپینا 
بوتزولو « در گالری آپادانا

آثار نقاشی 
در نگارخانه ترنج شاهین شهر

یک تهیه کننده موســیقی گفت: ما در ایــران تجهیزات 
 صوتی و نوری پرتابل برای برگزاری کنســرت در فضای 

باز داریم، اما فرهنگش را نداریم!
محســن رجب پــور، با بیــان این کــه در ایــران میزان 
 برگزاری کنســرت در فضای باز نسبت به گذشته کاهش 
 پیدا کرده اســت، یادآوری کرد: بین ســال های 13۷5 

تا 1382 تقریبا هر شــب در تابستان، کنسرت فضای 
 بــاز در تهران برگزار می شــد و ایــران اول این راه 

مجهزتریــن  ایــران  داد:  ادامــه  او   نیســت. 
 و پیشــرفته ترین سیســتم های صدابرداری 

و نورپردازی کنسرت را در سطح دنیا دارد. 
 مــا دربــاره این موضــوع هیــچ نقصی 
در ایران نداریــم، برگزارکنندگان نیز به 
این سیستم ها دسترســی دارند و همین 
سیستم ها در لندن هم استفاده می شود. 

 ما از نظــر تجهیــزات از خیلــی از نقــاط دنیا 
جلوتر هستیم.

سیســتم صــدا و نــور در کشــورهایی مانند 
ارمنستان، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان 

و ترکمنستان از ایران می رود.
 رجب پور اظهار کــرد: تور کنســرت خیلی ها 
در دنیا با دو تریلی برگزار می شود؛ یک تریلی 

مکانی را برای برگزاری کنسرت آماده 
می کند، گروه کنســرت خود را 

اجرا می کنـــد، تریلی دومی 
صحنه را برای کنسرت فردا 
آماده می کنــد و به همین 

ترتیب پیش می رود.
این تهیه کننده موســیقی 
بــا اعتقــاد بــه این کــه 

باز  فضــای   کنســرت های 
در خــارج از کشــور، اصوال 
کنسرت های جدی نیستند، 

گفت: این کنســرت ها فعالیت 
 باالی مخاطبــان را می طلبند، اما 
ما کنسرت های جدی را در چنین 

فضایی برگزار می کنیم.
 ایــن موضــوع ضعف 
نیســـت، بلکــه نوعی 
تنـــوع بــه  شــــمار 
می آید. مثــا چندبار 
 قرار اســت کنسرت 
» ناگفته هــا « را در 
سـالن وزارت کشور 

ببینیم؟
حاال که فضای آن را 

داریم و هـوا هم خوب 
اســـت، تهیه کنندگان 

ترجیح می دهند این برنامــه را در فضای باز برگزار کنند. 
 این موضوع چــه نفعی بــرای هنرمندانــی مانند آقای 

شهرام ناظری دارد؟ 
 هنرمندانــی در این ســطح اگر قرار باشــد کنســرت را 
 در هر ســالنی برگزار کنند، اول می پرسند چند صندلی 

در آن سالن وجود دارد؟
این تهیه کننده موسیقی گفت: به ازای یک شب برگزاری 
 کنســرت در فضای باز بــا ظرفیت چهارهــزار نفر باید 

 سه شب همان کنسرت در ســالن برج میاد برگزار شود 
تا همین چهارهزار نفر به دیدن کنسرت بیایند. 

این اســاس کنســرت های دنیاســت، اگر100 هزار نفر 
مخاطب داشــته باشــد، دو روز این برنامه را مثا در یک 

آشیانه هواپیما برگزار می کنند.
 رجب پــور با گلــه کــردن از وجــود اجراهــای متعدد 
در یک روز، اظهار کــرد: آنچه در ایــران کار بی ارزش و 
بیهوده ای است، این اســت که در یک روز، چند اجرا 
می گذارند. از خودمان که بگذریــم، این موضوع به 
گروه هایی که از آن طرف هم می آوریم، سرایت 

کرده است.
او بیــان کــرد: یــک هنرمنــد ایرانی که 
 شــهریورماه، پنج کنســرت برگزار می کند 
و در مجمــوع10 هزار  نفــر مخاطب دارد، 
می تواند  با امکانی  که فضــای باز به او می دهد، 

دو کنسرت با پنج هزار نفر مخاطب برگزار کند.
 هنرمندان خارجی چون100 هــزار نفر مخاطب 
 دارنــد،50 بار کنســرت برگزار نمی کننــد، بلکه 
 دو یــا ســـه بــار ایــن کار را انجــام می دهند 
 و این برعکس اتفاقی اســت که در ایران می افتد 

و کنسرت ها یکسره تمدید می شود.
رجب پور بیــان کرد: تصمیم برگزاری کنســرت 
در فضای باز، خیلی به خواننده بســتگی 
نــدارد، بلکه بیشـــتر بــه تصمیم 

تهیه کننده وابسته است. 
 کــم بــودن برخــی هزینه ها 
و نداشــتن دردســر از جمله 
دالیلی اســت که تهیه کننده 
را ترغیـــب می کنـــد تـــا 
کنســرت خــود را در فضای 
باز برگــزار کند. نفــع معنوی 
 ایــن کار نیــز باالســت، زیرا 
بــا یک بــار زحمت، تعــــداد 
زیــادی مخاطب به ســالن آورده 
 می شود. هزینه تجهیزات پرتابل کمتر 

و کیفیت آن باالتر است.
ایــن تهیه کننــده موســیقی 
معتقــد اســت: فروختن 
 بلیــت در همــان لحظه 
و در سالن کنســرت، کار 

اشتباهی است.
 او همچنیــن با اشــاره 
بـــه نبـــودن ســالن 
کنســـرت در غـــرب 
تهران، افزود: پارك ارم 
پتانسیل این کار را دارد 
و می تــوان از فضــای آن 

استفاده کرد.

گفت وگويی با 
شهرام حقیقت دوست، بازيگر فیلم

 » پشت در خبری نیست « ؛

نقش های خاکستری را 
دوست دارم

يک تهیه کننده موسیقی:

فرهنگ 
برگزاری کنسرت
 در فضای باز را 

نداریم
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اخبار کوتاهيادداشت

مدیر کل ســازمان صنعت، معدن و تجــارت چهارمحــال و بختیاری، 
از وجــود ۱۸۳ معدن در این اســتان خبر داد و گفت: ایــن معادن برای 
یک هزار و ۵۳۵ نفر اشــتغال ایجاد کرده اســت. نعیم امامی، با اشاره به 
وضعیت معادن چهارمحال و بختیاری، اظهار داشــت: تعداد کل معادن 
این استان ۱۸۳معدن اســت که ســرمایه گذاری کل در معادن استان 
۶۴۴میلیارد ریال و سرمایه گذاری اکتشافات در معادن 2/7میلیارد ریال 
است. وی با اشــاره به ایجاد اشتغال در معادن اســتان افزود:  در معادن 
چهارمحال و بختیاری، برای یک هزار و ۵۳۵ نفر اشــتغال فراهم شــده 
اســت. رییس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 
در حال حاضر ۹۰ معدن این اســتان، غیر فعال و پیش بینی شده که تا 
پایان ســال جاری ۱۵ معدن راه اندازی شــود. امامی تصریح کرد: برای 
راه اندازی مجدد معادن، بالغ بر ۱۵۰میلیارد ریال تســهیالت نیاز است. 
وی یادآور شد: اکتشاف ماهواره ای، شناسایی معادن فسفات، سولفات در 
رسوبات تبخیری و مطالعات مقدماتی ژئوتوریسم دره عشق و دره نازی 
 بازفت، از دیگر اقدامات این سازمان در حوزه اکتشافات موادمعدنی جدید 

به شمار می رود.

رییس هیئت کاراته چهارمحال و بختیاری، از درخشش ورزشکاران این 
استان در مسابقات قهرمانی کشور خبر داد. فرشــاد کریمی اظهار کرد: 
ورزشــکاران چهارمحال و بختیاری در رقابت های قهرمانی کاراته کشور 
خوش درخشــیده و چهار مدال رنگارنگ کســب کردند. رییس هیئت 
کاراته چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این دوره از مســابقات در سبک 
شوتوکان برگزار شــد و کاراته کارهای این اســتان موفق به کسب یک 
مدال نقره و سه مدال برنز شدند. وی بیان داشــت: رضا گنجی موفق به 
کسب مدال نقره شد و محمدرضا طالبی، حسین احمدیان و محمدرضا 
نیکبخت نیز سه مدال برنز را در مسابقات قهرمانی کاراته کشور به دست 
آوردند.کریمی خاطرنشان کرد: مسابقات قهرمانی کاراته کشور با حضور 
۵7۰ ورزشکار از سراسر کشور در شــهر گرگان برگزار شد و ورزشکاران 

برای کسب عنوان قهرمانی، باهم به رقابت پرداختند.

فرمانده انتظامي شهرستان ســامان، از پلمب ۱۰ واحد صنفي متخلف 
در این شهر خبر داد. سرهنگ ســیروس میرزایي اظهار کرد: در راستاي 
ارتقای امنیت اجتماعي، طرح شناسایي واحدهاي صنفي متخلف و فاقد 
پروانه کسب در ســامان، به مرحله اجرا گذاشته شــد. وي با بیان اینکه 
ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومي شهرســتان ســامان از ۳۵ واحد 
صنفي به صورت محسوس و نامحســوس بازدید کردند، افزود: ماموران 
در این بازدید ۱۰ واحد متخلف را پلمب کردند. میرزایي خاطرنشان کرد: 
اجراي طرح هاي امنیت اجتماعي و اخالقــي در صنوف به منظور ایجاد 
فضایي امن براي شهروندان و برخورد با صنوف متخلف صورت مي گیرد 
و این مجموعه انتظامي، با تمام توان در خدمت مردم شهرستان سامان 

است.

مديرصنعت، معدن و تجارت:

۱۸۳ معدن در چهارمحال و بختیاری 
وجود دارد

درخشش ورزشکاران چهارمحال و 
بختیاری در مسابقات کشوری

۱0 واحد صنفي متخلف در سامان 
پلمب شد

مدیر آموزشگاه هنرهای نمایشی آرام گفت: نمایش »موش 
و شــیر« کاری از هنرجویان آموزشــگاه هنرهای نمایش 
آرام شــهرکرد، در خانه هنرمندان حوزه هنری چهارمحال 
و بختیاری اجرا شــد. رضــا ولی پور دهکــردی اظهار کرد: 
نمایش »موش و شــیر«، اجرایی است از هنرجویان کودک 
و نوجوان آموزشــگاه که در طول یک ترم فعالیت آموزشی، 
آنچه را که از هنرهای نمایشی آموخته اند، با این نمایش به 
روی صحنه آوردند. وی افزود: کالس های کودک و نوجوان 
این آموزشگاه، توسط دکتر کمال الدین شفیعی، از اساتید 
 تئاتر ایران زمین اداره می شود که سابقه فعالیت او در تئاتر،

به ویژه تئاتــر کودک و نوجــوان، به نیم قرن می رســد. به 
گفته وی، در این اجرای نمایشــی تالش شده ضمن اجرای 
ساده، از تمامی هنرجویان کالس، برای بازی و حتی عوامل 
یک نمایش استفاده شــود و همه فعالیت های تخصصی در 
تئاتر چون کارگردانی، طراحی، موســیقی و... توسط خود 
هنرجویان اجرا شــود. ولی پــور تصریح کــرد: هنرجویان 
زیرنظر اســتاد شفیعی، یکی از داســتان های کلیله و دمنه 
را به نام موش و شــیر، به روی صحنه بردندکه با اســتقبال 
 خوب خانواده های این هنرجویان و دیگر هنرمندان استان

روبه رو شــد. وی خاطرنشــان کرد: در این نمایش، فاطمه 
کبیری، محمد علی ایل بیگی، ســتایش تیشــنیزی، سارا 
حیدریان، ژسنا افیونی، هیال قائد امینی، نازنین امین فر و... 

همکاری داشته و ایفای نقش کرده اند.

فرمانده ســپاه حضرت قمــر بنی هاشــم)ع( چهارمحال و 
بختیاری، شهیدان را سرچشــمه های عزت ایران اسالمی 
عنوان کرد. رضا محمدســلیمانی اظهار کرد: خداوند ســه 
عنایت ویژه از سوی خود به این کشــور ارزانی داشته است 
که باید قدردان آن باشیم. وی با اشــاره به اینکه یکی از این 
سه عنایت خداوند، اسالم ناب محمدی)ص( است، تصریح 
کرد: دو نعمــت دیگر، والیت و مردم فهیــم و بزرگوار ایران 
اسالمی هستند. فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم)ع(، با 
بیان اینکه این سه عنایت به برکت خون شهدا که در حقیقت 
سرچشمه های عزت ایران هستند، حاصل شده است، یادآور 
شد: امید است به برکت خون شهیدان، بیش ازپیش قدر این 
نعمت ها را بدانیم و در جهت بسط و گسترش فرهنگ اسالم 
ناب محمدی)ص(، خصوصا انتقال فرهنگ و سیره شهید و 

شهادت به نسل جوان، تالش کنیم.

اجرای نمايش » موش و شیر« 
در خانه هنرمندان

فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم)ع(:

شهیدان، سرچشمه های عزت 
کشور هستند

خبر

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعــی چهارمحال و بختیاری 
گفت: بیش از ۳7 هزار بیکار در این استان وجود دارد.

عباس جزایری، طی گفت و گو با اصحاب رســانه اظهار کرد: 
در این استان بیش از ۳7 هزار بیکار وجود دارد. وی  همچنین 
تصریح کرد: بیکاران جویای کار که تاکنون در مراکز کاریابی    
این استان ثبت نام کرده  اند، ۳۱ هزار و ۸۰۰ نفر هستند که با 
در نظر گرفتن ۱۵درصدی افرادی که ثبت نام نکرده اند، بیش 

از ۳7 هزار بیکار در این استان وجود دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری، با 

اشاره به اینکه تعاونی ها در حوزه مالیات، عوارض، تسهیالت 
و ســایر تخفیف های دولتی در اولویت قــرار دارند و می تواند 
تا 2۵درصد از اقتصاد کشــور را در برگیرند، بیان داشــت: در 
حال حاضر 2 هزار و ۵۶۳ تعاونی فعال با بیش از ۶7 هزار نفر 
عضو در سراسر استان وجود دارد و زمینه اشتغال ۳۰ هزار نفر 

فراهم شده است.
جزایری با اشاره به اینکه تعاونی ها ظرفیت خوبی برای ایجاد 
اشــتغال و رونق بخشــی تولید، صنعت و کشــاورزی دارند، 
تشــریح کرد: تعداد همه تعاونی های تشکیل شده در استان، 

از ابتدا تاکنون حدود ۴ هــزار و 2۰۰ واحد بوده و تعاونی های 
غیرفعال که یک هزار و 7۰۰ واحد اســت، به دلیل عدم تولید 
متناسب با بازار روز و عدم کیفیت مناسب، از تعاونی های فعال 

جدا شد.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی چهارمحــال و 
بختیاری گفــت: همزمان با هفته تعــاون، 2۱ طرح با میزان 
سرمایه گذاری ۱2۵میلیارد ریال در این استان به بهره برداری 
خواهد رسید که از این تعداد، دو تعاونی در شهرستان فارسان 
با تولید گیاهان دارویی، دو واحــد در بخش پرورش ماهی در 
شهرســتان لردگان و تعاونی زراعت و باغداری در شهرستان 

بروجن خواهد بود.
وی ادامه داد: تعاونی های بســته بندی و توزیــع مواد غذایی 
در شهرستان اردل، تولید ظروف پالســتیکی در شهرستان 
سامان، صنایع فلزی در شهرستان شهرکرد، در بخش تولید 
تعاونی، فرش دستباف در شهرستان فارسان، تولید و فرآوری 
گیاهان دارویی در شهرستان های شــهرکرد و کیار و تعاونی 
در بخش صنایع فلزی در شهرستان شهرکرد به بهره برداری 

خواهد رسید.
جزایری عنوان کــرد: کلینیک گیاه پزشــکی و چاپ و برش 
لیزری در شهرستان فارســان، خدمات تبلیغات و تهیه، طبخ 
و توزیع غذا در شهرســتان اردل، در بخش مسکن و آموزش 
در شهرســتان بروجن، در بخش حمل و نقل در شهرســتان 
بن و در حوزه گردشــگری در شهرستان ســامان، واحدهای 
تعاونی افتتاح خواهد شد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
چهارمحال و بختیاری، با بیان اینکه امســال تعهد اشــتغال 
در حوزه تعاون برای 2۸۰نفر بوده اســت، تشریح کرد: از این 
میزان، 2۰۴ نفر در 2۱ واحد تعاونی که به بهره برداری خواهد 
رسید، مشغول به کار خواهند شد و 7۶ نفر دیگر تا پایان سال 
جاری مشغول می شوند. وی با اشــاره به اعطای تسهیالت با 
ســود ۴درصد در حوزه روســتایی و شــهرهای زیر ۱۰هزار 
نفر جمعیت افزود: تشــکیل تعاونی با تعــداد 2۵تا2۰۰نفر 
سرپرســت خانوار و دریافت تســهیالت امکان پذیر بوده و با 
2۵نفر سرپرست خانوار، 7۵۰ میلیون تومان تسهیالت با بهره  

۴ درصد ارائه می شود.

 بیکاران جويای کار 
که تاکنون در مراکز 
کاريابی    اين استان 

ثبت نام کرده  اند، 
۳۱ هزار و ۸00 نفر 

هستند که با در نظر 
گرفتن ۱5 درصدی 
افرادی که ثبت نام 
نکرده اند، بیش از 

۳7هزار بیکار در اين 
استان وجود دارد

پیشنهاد سردبیر: 
بیش از ۳7 هزار بیکار در استان وجود دارد

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهار محال و بختیاری:

بیش از 37 هزار بیکار در استان وجود دارد

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال 
و بختیاری، با تاکید بر لزوم ترویــج علم نجوم در بین کودکان 
و نوجوانان گفت: اعضای مراکز فرهنگی و هنری این استان، از 

آسمان نما بازدید کردند.
فرزاد رحیمی با تاکید بر لزوم بهره مندی کودکان و نوجوانان 
از علوم مختلف، به ویژه علم نجوم، اظهــار کرد: اعضای مرکز 
فرهنگی و هنری شهرســتان بروجن، از آســمان نمای مرکز 

شماره یک شهرکرد بازدید کردند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال 
و بختیاری بیان داشــت: برگزاری اردوهای علمیـ  تفریحی، 
یکی از برنامه های مهم مراکز فرهنگی و هنری بوده و هدف از 
برگزاری این اردوها، طبیعت گردی، تقویت تفکر در آفرینش 

هستی، آشنایی با ستاره شناسی و ترویج علم نجوم است.
وی با بیان اینکه از مردادماه ســال جاری تاکنون، 2۱ اردوی 
فرهنگی، هنری و ادبی با موضوع های مختلف توســط مراکز 
استان برگزار شده و این روند ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: 

حدود 2۵۰ نفر از اعضای دختر و پسر مراکز سراسر استان در 
این اردوها حضور پیدا کرده و با اقلیم جغرافیایی منطقه آشنا 

شدند.
رحیمی تصریــح کرد: اجــرای بــازی، مســابقه معلومات 
کتاب خوانی، ایجاد تعامل بیشتر بین اعضا، شناخت طبیعت 
پیرامون و بازدید از مناطق گردشــگری شــهرهای مختلف 
چهارمحال  و بختیــاری، از بخش های اصلی ایــن اردوها در 
راســتای رشــد و پرورش قدرت تفکر، خالقیت و ذوق هنری 

اعضای مراکز محسوب می شود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال 
و بختیاری ادامه داد: بازدید از فروشگاه و نمایشگاه محصوالت 
فرهنگی کانون، از جمله برنامه های اجرایی در این اردوهاست.

مديرکل کانون پرورش فکری کودکان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد:

ضرورت ترويج علم نجوم و بازديد از آسمان نما 
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فقدان سند مالکیت
6/233 شــماره صادره:1394/14/158128 فاطمه سمیعیانی فرزند محمد 
هاشم به اســتناد یک برگ استشهاد شهود مدعی ســند مالکیت ششدانگ 
آپارتمان پالک 1975 فرعی از 272 اصلی واقع در بخش 1 ثبت خوانسار که 
در صفحه 193 دفتر 62 امالک ذیل ثبت 11086 به نام فضل اله اورعی صادر 
و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 72660 مورخ 1394/07/18 
دفتر 12 خوانسار به وی انتقال شــده و معامله دیگری هم انجام نشده و به 
موجب سند 70512 مورخ 1392/12/03 دفتر 12 خوانسار نزد بانک مسکن 
شعبه خوانسار رهن است و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم به شماره 
مسلســل 444057 د 93 مفقود شده اســت چون درخواست صدور المثنی 
ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحــی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله) غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 112 امامی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)226 کلمه، 3 کادر(
مزایده مورد وثیقه

6/232 به موجب پرونده اجرائي کالسه 139504001087000011/12 له 
آقای مسعود آهنگر یکتا فرزند احمدعلیه اقای منصور درویشی فرزند جمعه 
مبلغ 000/000/ 700ریال بدهکار می باشــد و به علت عدم پرداخت بدهی 
ششــدانگ یک دســتگاه کامیون دانگ فنگ مدل 2007به رنگ سفید شیری 
با وضعیت موتور وگیربکس سالم والستیکها ضعیف در حد 25% که در 
پارکینگ تیر پارک نائین توقیف می باشــد مورد وثیقه ســند رهني شماره 
33456 تنظیمي دفترخانه65اسالمشــهربه مالکیت اقای منصور درویشی 
که برابر نظریه کارشناس رســمي دادگستري به مبلغ650/000/000 ریال 
ارزیابي گردیده، از طریق مزایده به فروش مي رســد. مزایده از ســاعت 9 
الي 12 روز چهارشنبه مورخ28 /1395/6در محل اداره ثبت اسناد وامالک 
نائین واقع در خیابان پاســداران از مبلغ ارزیابي آغاز و به باالترین قیمت 
پیشنهادي نقداً فروخته خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل 
رســمي غیر مترقبه گردد، مزایده روز اداري بعد از تعطیل در همان محل و 
ساعت انجام مي شــود و حقوق دولتي و حق مزایده طبق مقررات وصول 
خواهد شد. م الف: 180 تاریخ انتشار: 95/6/14  اباذر مهمین رییس ثبت نایین  

)171 کلمه، 2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

6/235 شــماره آگهــی: 139503902004000147 شــماره پرونــده: 
139404002004000591 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9401429 
و 9401435  ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه پنجم پالک شماره 
699 فرعی از 4798 اصلی مجزی شده از پالک 239 و 236 فرعی از اصلی 
مذکور واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 216/18 متر مربع که مقدار 
9/84 متر مربع تراس مسقف است به انضمام شش دانگ یک واحد پارکینگ 
پالک 721 تفکیکی واقع در طبقــه زیرزمین به مســاحت 12/5 متر مربع و 
شش دانگ انباری پالک 710 تفکیکی واقع در زیرزمین به مساحت 4/8 متر 
مربع واقع در بخــش 5 ثبت اصفهان به  آدرس: اصفهــان خیابان چهار باغ 
باال کوچه مسجد الرضا دویســت متر داخل کوچه پالک شمالی مجتمع 12 
واحدی مسکونی هما طبقه پنجم واحد 11 که سند مالکیت آن در صفحه 359 
دفتر 1225 امالک و با شــماره چاپی 042162 و شماره ثبت 226727 ثبت 

و صادر شده است با حدود آپارتمان: شمااًل اول به طول 6/21 متر درب و 
دیواریست به فضای پشت بام آپارتمان 697 فرعی و به طول 0/36 متر که 
شرقی محسوبست دیواریست به فضای پشت بام آپارتمان 697 فرعی دوم 
در پانزده قسمت که قسمتهای سوم و یازدهم به صورت پخ می باشد و به 
ترتیب اول به طول 1/09 متر دیوار و پنجره اســت به داکت مشاعی دوم و 
سوم به طول های 2/45 و 1/39 دیوار و درب و دیواریست به راهرو و راه پله 
685 فرعی توضیحًا قسمتهای اول و دوم شرقی محسوبست چهارم به طول 
0/54 متر دیواریست به راهرو و راه پله و آسانسور مشاعی پنجم که شرقی 
محسوبست به طول 1/73 متر دیواریســت به راهرو و راه پله و آسانسور 
مشاعی 685 فرعی ششم به طول 1/02 متر که شرقی محسوبست هفتم به 
طول 1/55 متر هشــتم به طول 1/02 متر که غربی محسوبست کاًل دیوار و 
پنجره است به داکت مشــاعی نهم به طول 1/73 متر که غربی محسوبست 
دهم به طول 0/21 متر یازدهم به طول 1/39 متر دوازدهم به طول 0/67 متر 
که غربی محسوب اســت ســیزدهم به طول 0/27 متر که جنوبی محسوب 
است چهاردهم که غربی است به طول 2/45 متر کاًل دیوار و درب و دیواری 
است به راهرو و راه پله و آسانسور 685 فرعی پانزدهم به طول 1/09 متر 
دیوار و پنجره اســت به داکت مشاعی و ســوم در دو قسمت اول که غریب 
محسوب است به طول 0/34 متر و دوم به طول 6/41 متر کاًل دیواریست به 
فضای پشت بام پارکینگ 698 فرعی شرقًا به طول 13/22 متر دیواریست 
به فضای پالک 4798/2 جنوبًا اول به طول 2 متر دیواریست به صورت پخ 
به فضای حیاط مشــاعی 684 دوم در 9 قسمت که قســمتهای دوم و هفتم 
شرقی و قسمتهای پنجم و نهم غربی محســوب است به ترتیب اول به طول 
0/20 متر دیواریست به فضای حیاط مشــاعی 684 دوم به طول 3/30 متر 
دیوار کوتاه تراس است به حیاط مشاعی 684 ســوم الی نهم به طول های 
0/35 متر و 0/77 متر و 0/15 و 5/60 و 0/15 و 0/77 و 0/33 دیوار و پنجره 
است به فضای حیاط مشاعی 684 دهم به طول 2/81 متر دیوار کوتاه تراس 
است به فضای حیاط مشاعی 684 یازدهم به طول 0/20 متر دیواریست به 
فضای حیاط مشــاعی 684 فرعی دوازدهم که پخی شکل می باشد به طول 
2/10 متر دیواری است به فضای حیاط مشــاعی 684 فرعی غربًا به طول 
13/11 متر دیواریست به فضای پالک 4798/186، حدود انباری: شمااًل به 
طول 1/83 متر دیواریست به تحتانی پالک 4798/1 شرقًا به طول 2/23 متر 
دیواریســت به تحتانی پارکینگ 4798/2 جنوبًا به طــول 1/83 متر درب و 
دیواریست به محوطه مشاعی پارکینگ غربًا به طول 2/23 متر دیواریست 
اشتراکی با انباری 709 فرعی، حدود پارکینگ: شمااًل به طول 2/5 متر خط 
مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی پارکینگ شرقًا به طول 5 متر خط 
مستقیم مفروض است به پارکینگ 720 جنوبًا به طول 2/5 متر خط مستقیم  
مفروض است به محوطه مشاعی پارکینگ غربًا به طول 5 متر خط مستقیم 
مفروض است به محوطه پارکینگ حدود ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک 
آپارتمانهاست که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق دارای اسکلت بتن 
آرمه و سقف تیرچه بلوک و دیوار دستگاه پله کامل سنگ کاری و البی سنگ 
کاری و یک دستگاه آسانسور و کف آپارتمان سنگفرش و آشپزخانه اوپن 
با کابینت شــکالتی رنگ ام دی اف و سیستم تاسیســات مرکزی  و دیوار 
داخلی گچ پرداختی و رنگ روغنی و آب مشترک و گاز و برق اختصاصی و 
درب های داخلی از چوب مرغوب و دیوار حیاط آجر 4 سانتی بند کشی شده 
و کف حیاط سنگفرش موزائیک و نمای ســاختمان سنگ و آجر و ورودی 
پارکینگ ساختمان از ســمت رامپ موجود در غرب حیاط انجام می گیرد 
ملکی آقای محسن شــیروانی جوزدانی که طبق اســناد رهنی شماره های 
35620 و 42170 و 42171 و 52501 دفتر خانه 107 اصفهان در رهن بانک 
ملی ایران واقع می باشد  از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 95/06/31 

در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی 
چهار راه اول ســمت چپ به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبلغ پایه 
چهارده میلیارد و چهل میلیون ریال ) 14/040/000/000 ریال( شروع و به 
هر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
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 مزایــده در صورت وجود مازاد، وجــوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد می گردد ضمنًا این 
آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/06/14 
درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحًا جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ پایه مزایده طی چک 
تضمین شــده بانک ملی در وجه اداره اجرای اسناد رســمی بابت پرونده 
 کالســه فوق  به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی 
اســت . م الف:17770 اداره اجرای اسناد رســمی اصفهان)1013 کلمه، 11 

کادر(
فقدان سند مالکیت

6/237 شماره صادره: 1395/43/268506 نظر به اینکه سند مالکیت یک و 
نیم دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی شماره: 348 فرعی از 5 اصلی واقع 
در بخش 14 اصفهان ذیل ثبت 817 در صفحه 421 دفتر 7  به نام غالمحسین 
نصر اصفهانی تحت شماره چاپی مسلسل 0 ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 25007602 
مورخ 1395/04/26 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود 
آن ذیل شماره 72077 مورخ 1395/04/26 به گواهی دفترخانه 25 اصفهان 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 
است و درخواســت صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا 
مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا 
ســند معامله به این اداره تسلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا 
ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 17774 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان اصفهان 

)231 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

6/238  آقای علیرضا بقائی نایینی به  شناســنامه شــماره 212  به شــرح 
دادخواست به کالسه 98/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان محمد بقائی نایینی به شــماره 
شناســنامه 4371 در تاریــخ 1393/6/28 در اقامتگاه دائمــی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- متقاضی: 
علیرضا بقائی نایینی) پسر( 2- غالمرضا بقائی نایینی)پسر( 3- احمدرضا 
 بقائی نایینی) پســر( 4- میمنت بقائی نایینی) دختر( 5- بهجت بقائی نایینی

) دختر( 6- زهره بقائی نایینی) دختر( 7- ملوک لطیفی نایینی)همسر(. اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف: 182 شــعبه 3 حقوقی مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف 
نایین) 144 کلمه، 2 کادر(  

ابالغ وقت رسیدگی
6/239 شــماره ابالغیــه: 9510100354103768 شــماره پرونــده: 
9509980354100016 شــماره بایگانی شــعبه: 950410  خواهان محمد 
رضا کیانی ابری دادخواســتی به طرفیت خوانده ســید منصور موسوی 
به خواسته مطالبه خسارت دادرســی و مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های 
کیفری دو شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 115 دادگاه 
کیفری دو شهر اصفهان ) 115 جزایی ســابق(- مجتمع شهید بهشتی واقع 
در اصفهان- خیابان شریعتی- حد فاصل بیمارستان شریعتی و چهار راه 
پلیس ارجاع و به کالســه 9509980354100016  ) 950410 ک 115( ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/07/28 و ساعت 9 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشــار آگهی می شــود 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:17753 شعبه 115 دادگاه کیفری دو 

شهر اصفهان ) 115 جزایی سابق( ) 183 کلمه، 2 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

6/240 شــماره ابالغیــه: 9510106825306049 شــماره پرونــده: 
9509986825300303 شماره بایگانی شــعبه: 950393  خواهان/ شاکی 
مرتضی احمدی  دادخواســتی به طرفیت  خوانده/ متهم قدرت اله شــیری 
به خواســته مطالبه وجه چک و مطالبه خســارت تاخیر تادیه و اعسار از 
 پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته تقدیم

 دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
31 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان واقع در اصفهان- خ چهار 
باغ باال – خ شهید نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
اول  اتاق 121  ارجاع و به کالســه 9509986825300303 ثبت گردیده که 
 وقت رسیدگی آن  1395/07/18 و ساعت 11/30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده/ متهم  پس از نشــر 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 رســیدگی حاضر گردد. م الف:17722 شعبه 31 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان) 187 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

6/171 در خصــوص پرونــده کالســه 950753 خواهــان ابراهیم قرهی 
قهی دادخواســتی مبنی بر مطالبــه تضامنی به طرفیــت 1- مجید عزیزی 
2- سعید فرجی آرپناهی 3- مسعود فرجی آرپناهی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/8/2  ساعت 9 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 خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
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 شود. م الف:16555 شــعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 120 کلمه، 1 کادر(
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اخباريادداشت

گوشــی هوشــمند Turing Phone Cadenza قرار اســت تا 
ســال۲۰۱۷ به بازار عرضه شــود. بدون شــک وقتــی نگاهی به 
مشــخصات ســخت افزاری این گوش بیندازید، متعجب خواهید 
شــد؛ چرا که با تمام چیزهایی که تا به حــال دیده اید، کمی فرق 
دارد. گفته می شــود این گوشی هوشــمند، نه یک پردازنده، بلکه 
به دو پردازنده اســنپدراگون ۸۳۰ مجهز اســت و ایــن در حالی 
اســت که طبق برنامه زمانی شــرکت کوالکام، اسنپدراگون ۸۳۰ 
در ســال ۲۰۱۷ به بازار عرضه خواهد شــد. عالوه بر دو پردازنده، 
گوشی هوشــمند Turing phone Cadenza به ۱۲ گیگابایت 
رم مجهز خواهد بود که متشــکل از دو رم ۶ گیگابایتی است و این 
امر، دلیل نیاز به دو پردازنده را توجیه می کند. از آنجا که سیســتم 
روی یک تراشه اســنپدراگون ۸۳۰ تا ۸ گیگابایت رم را پشتیبانی 
می کند، به دو رم نیاز داریم تا به ۱۲ گیگابایت رم برسیم. همچنین 
طبق شایعات، این گوشــی هوشــمند برای ارتقای میزان حافظه 
در دســترس کاربر، به ۱ترابایت حافظه داخلی به همراه دو درگاه 
 کارت حافظه خارجــی مجهز خواهــد بود. از دیگر مشــخصات

سخت افزاری این گوشی هوشمند، می توان به نمایشگر 5/۸اینچی 
با رزولوشــن ۱۴۴۰ در ۲5۶۰پیکســل، دوربیــن دوگانه در جلو 
که دارای اندازه پیکســل ترکیبی ۲۰ مگاپیکســل است و دوربین 
۶۰مگاپیکسلی iMax 6K Quad در پشت دســتگاه اشاره کرد. 
اگر با خواندن مشخصات باال، کمی شــگفت زده شده اید، شاید بد 
نباشد پشتیبانی از ۴ نانوســیم کارت و البته ۳ باتری برای تامین 
انرژی این گوشی هوشــمند را هم به فهرست مشخصات باال اضافه 
کنیم؛ باتری ۲۴۰۰ میلی آمپر ساعتی گرافنی، باتری لیتیوم یونی 
۱۶۰۰میلی آمپر ســاعتی و یک سلول ســوخت هیدروژنی که در 
مجموع ۱۰۰ وات ســاعت انرژی خروجی ایجــاد می کنند. از نظر 
نرم افــزاری Cadenza به سیســتم عامل Swordfish با امکان 
یادگیری زیــاد )هوش مصنوعی بــاال( مجهز می شــود. احتماال 
  Sailfish OS یکــی از نســخه های جانبــی Swordfish OS
است. گفته می شــود با وجود تجهیزات ســخت افزاری زیادی که 
در این گوشی هوشــمند به کار رفته، بازهم یک قاب فلزی سبک، 
کار با گوشی را برای کاربر ســاده می کند. در مجموع بعید به نظر 
می رسد که چنین سخت افزارهایی به صورت یکجا در یک گوشی 
هوشمند مورد اســتفاده قرار بگیرند و احتماال در ذکر مشخصات 
ســخت افزاری Turing phone Cadenza کمی اغراق صورت 
گرفته اســت؛ ولی اگر واقعا شاهد یک گوشــی هوشمند با چنین 
مشخصاتی باشــیم، به نظر می رســد رکورد عجیبی در پیشرفت 

پردازشی گوشی های هوشمند را شاهد خواهیم بود.

کم کم به سال ۲۰۱۷ و زمان انتشــار به روز رسانی بزرگ بعدی 
وینــدوز ۱۰ نزدیک می شــویم و مایکروســافت از همین حاال 
فاش کــردن بعضی از ویژگی هــای آینده سیســتم عامل خود 
را آغاز کرده اســت. به نظر می رســد گزینه ای برای کاهش نور 
آبی نمایشــگر، امکانی باشد که در به روز رســانی بعدی ویندوز 
شــاهد آن خواهیم بود. مایکروســافت، به تازگی بیلد جدیدی 
از ویندوز ۱۰ را بــا ویژگی هایی تازه، در اختیار تســترهای این 
سیســتم عامل قرار داده و همین موضوع عاشــقان این پلتفورم 
را به کنــدوکاو در آن برای کشــف توانایی های آشــکار و نهان 
واداشــته اســت. یکی از اعضای توییتر با نام کاربری Core، به 
 تازگی توانسته به ســرنخ هایی در مورد ارائه امکانی تحت عنوان

BlueLightReduction در به روز رسانی بزرگ بعدی ویندوز 
۱۰ موسوم به Redstone 2 دســت پیدا کند. به نظر می رسد 
تنظیمات این ویژگی از طریق اکشن سنتر ویندوز۱۰ و به شکل 
یک سوئیچ در دســترس کاربران قرار بگیرد. تاکنون اپلیکیشن 
F.lux محبوب ترین گزینه کاربران ویندوز برای کاهش نور آبی 
ساطع شده از مانیتور به حســاب می آمد؛ اما با ارائه یک سوئیچ 
برای انجام این کار به صورت بومی کلیــه کاربران ویندوز۱۰ به 
طور پیش فرض به این ویژگی دسترسی خواهند داشت. شایان 
ذکر اســت که این امکان، فعال در مرحله آزمایش به سر می برد؛ 
بنابراین تضمینی وجود ندارد که صد در صد و در آپدیت بعدی 
شــاهد ارائه آن در ویندوز۱۰ باشــیم. اما در صورت تحقق این 
موضوع، احتمالش باالست که مایکروسافت این ویژگی را برای 

کاربران پلتفورم موبایل ویندوز۱۰ هم به ارمغان بیاورد.

دو پردازنده در يک گوشی، از معجزه کم ندارد

اقلیمی با دو پادشاه

مايکروسافت هم باالخره به فکر افتاد؛

نور آبی از ويندوز 10 حذف می شود

پیشنهاد  سردبیر:
فراخوانی از روی اجبار

رونمايی

VerveLife برند دستگاه هایی که با همکاری موتوروال 
و Binatone طراحی می شــدند، به تازگی در جریان 
نمایشــگاه IFA 2016، از محصول جدیــد خود با نام 
VerveCam Plus رونمایی کرده است. این محصول، 
یک اکشن کم اســت که پس از عرضه، تنها با ۱۹۹دالر 
هزینه می تــوان آن را تهیه کــرد که متاســفانه هیچ 

اشاره ای به زمان عرضه این محصول نشده است.
VerveCam Plus بــه عنوان یک اکشــن کم، تمام 
ویژگی هایی را که از چنین دوربینــی انتظار دارید، در 
خود دارد؛ همچنین در کنــار آن مجموعه ای از قاب ها 
 و کاورهــای گوناگون بــرای بهبود تجربــه کاربری با

VerveCam Plus عرضه خواهند شــد. از جمله این 
قاب ها می توان به بامپــری دارای بند اشــاره کرد که 
برای جلوگیری از ســقوط دوربیــن و محافظت از آن 
درصورت سقوط طراحی شده اســت. از سایر قاب های 
تولیدشــده برای VerveCam Plus می توان به یک 
 IP68 قاب یونیورســال، یک محافظ دارای گواهینامه
با توانایی مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار اشــاره 
کرد؛ عالوه بر این، قابی که به علــت دارا بودن گیره در 
پشــت خود، امکان اتصال به هر چیزی از جیب شلوار 

گرفته تا کیف ها و کوله پشتی ها را دارد.
VerveCam Plus شباهت بسیاری به نسخه پیشین 
خود یعنــی VerveCam دارد. این نســخه چند ماه 
پیش و در کنگــره جهانی موبایــل )MWC( رونمایی 
شــده بود. ظاهرا نسخه جدید، نســبت به نسخه قبل، 
تنها یک Plus اضافه در نام خود دارد! به دلیل شباهت 
ظاهری ایــن دو دوربیــن، همان طور که بســیاری از 
ویژگی های آنها مشــابه هســتند، حداقل یکی از اقالم 
لوازم جانبی آنها )بامپر و بند آن( نیز یکســان هستند. 
از جمله ویژگی های مشــترک این دو دوربین، می توان 
به توانایی ضبط ویدیوی HD motion 2.5K اشــاره 
کرد. VerveCam Plus حدودا ۲۸میلی متر ضخامت 
و 5۶میلی متر قطر دارد و می توانــد از طریق وای فای و 

بلوتوث به گوشی های موبایل متصل شود.
VerveCam Plus را می توان برای کارهایی همچون 
کست کردن هم زمان نیز مورد اســتفاده قرار داد. این 
دوربین توانایی ویرایش تصاویــر و ویدیوها را دارد و با 
اســتفاده از لرزشــگیر درون خود می تواند ویدیوهای 
باکیفیت تــری ثبت کند. می تــوان آنهــا را به صورت 

مستقیم و در لحظه، روی یوتیوب آپلود کرد.

موتوروال در آيفا معرفی کرد؛

جمع اکشن کم ها
گل کم داشت

دیگر این روزها اتصال یخچال به اینترنت مسئله عجیب و 
خارق العاده ای نیست. چیزی که این اتفاق را خارق العاده 
می کند، حاال به کاربردهای این فناوری برمی گردد؛ برای 
مثال یخچال به کاربر خود بگویــد چه چیزی در یخچال 
کم شــده یا حتی تاریخ انقضای آن گذشته و فاسد شده 
است. یا حتی فیلم های آشپزی برای کاربر نمایش دهد و 
بر اساس مواد موجود برای آشپزی، به وی ایده دهد. تمام 
اینها، به عالوه بســیاری از کاربردهای دیگر، حاال کم کم 
رنگ واقعیت به خود می گیرند و ظاهرا نام مایکروسافت، 

این روزها زیاد در یخچال های هوشمند شنیده می شود.
چندی پیش خبر معرفی یخچال هوشــمند ال جی مجهز 
به ویندوز ۱۰ رســید. حاال مایکروســافت خودش اعالم 
کرده که بــا بخش محصــوالت خانگی شــرکت آلمانی 
لیبهــر )Liebherr( بــرای ســاخت نســل جدیدی از 

 محصوالت هوشــمند وارد قرارداد شده اســت. فناوری 
SmartDevice یخچال های آتــی این لیبهر، نظارت بر 
خوراکی های موجود در یخچال را به وســیله دوربین های 
داخلی و فناوری تشــخیص هوشمند اشــیاء، برای شما 

فراهم می سازند.
این فناوری قادر است تمامی مواد غذایی مختلف موجود 
در یخچال را شناســایی کند؛ بدین ترتیــب، یخچال به 
صورت هوشمند، فهرســتی از موجودی اش را تهیه کرده 
و از طریق اپلیکیشــن مخصوص، به موبایل کاربر ارسال 
می کنــد. همچنیــن در اپلیکیشــن مربوطه کــه برای 
سیســتم عامل های iOS، اندروید و ویندوز ارائه شــده، 
می توان اقالم مــورد نیاز را به صورت صوتی به فهرســت 
خرید اضافــه کرد. گفتنی اســت مایکروســافت در این 
قرارداد، بخش فنــاوری بینایی کامپیوتری و تشــخیص 

تصویر را بر عهــده دارد. API بینایــی کامپیوتری بخش 
خدمات شناختی مایکروســافت، می تواند تصاویر موجود 
را با اسامی اشــیاء مختلف و متنوع، برچسب گذاری کند. 
به نوشته دیجیاتو، لیبهر از این فناوری برای توسعه لوازم 

خانگی اش بهره می گیرد.
ذکر این نکته ضروری اســت که این محصــول، هنوز در 
ابتدای راه قرار دارد و یخچال معرفی شــده در واقع نمونه 
اولیه یک ایده به شــمار می رود؛ اما مایکروسافت و لیبهر 
همکاری جــدی و گســترده ای را آغاز کرده انــد تا این 

فناوری را به نسل بعد لوازم خانگی هوشمند بیاورند.
اما این تمــام ماجرا نیســت؛ نام مایکروســافت در جای 
دیگری هم برای یخچال های هوشمند شنیده شده است. 
این بار ال جی در اقدامی مشابه لیبهر، سراغ مایکروسافت 
 رفته اســت. پیــش از این، سامســونگ در نمایشــگاه 
 CES 2016 از یخچــال هوشــمند خــود بــه نــام

Family Hub رونمایــی کرد که به یــک صفحه نمایش 
 هوشــمند ۲۱/5اینچــی مجهز بــود. این شــرکت در

IFA 2016 نیــز اعالم کرد که قصــد دارد این یخچال را 
برای عرضه در اروپا هم آماده کند.

به گــزارش زومیــت، حاال، رقیــب دیرینه سامســونگ 
در صنعــت لــوازم خانگــی یعنــی ال جی، بــا خبری 
دیگر، در بخــش لــوازم خانگــی آیفا ۲۰۱۶ شــرکت 
 کــرده و از یخچــال هوشــمند جدیــد خــود بــه نام 
رونمایــی   LG Smart Instaview Signature
کرده اســت. یخچال هوشــمند جدید ال جی، مجهز به 
سیستم عامل ویندوز ۱۰ شرکت مایکروسافت است. رابط 
کاربری اصلی این یخچال، به کاربــر این اجازه را می دهد 
که تاریخ  انقضــای محصوالت مختلف موجــود در آن را 
وارد و یک تایمر برای هر کــدام تنظیم کند؛ عالوه بر این 
کاربر می تواند نکات ســالمتی و رژیمی خــود را نیز وارد 
این پلتفورم کرده و یادداشت هایی نیز برای دیگر اعضای 
خانــواده تنظیم کند. در پشــت رابط کاربــری عمومی، 
یک کامپیوتر کامل مجهــز به ویندوز ۱۰ نهفته اســت. 
این سیســتم عامل به کاربر اجازه می دهد از مرورگرهای 
مختلف مانند Edge برای مشاهده وب سایت هایی مانند 
آشپزی استفاده کند، فیلم ببیند یا حتی از صفحه نمایش 

لمسی آن برای بازی استفاده کند.
یکی دیگر از امکانات فوق العاده ایــن یخچال، تجهیز آن 
به دســتیار صوتی کورتانا در ویندوز ۱۰است که با توجه 
به پیشرفت خوب این دســتیار دیجیتالی، می توان انتظار 

کارایی زیادی از آن داشت. 
یخچال ســاید بای ســاید جدید ال جی، از انتهای سال 
جــاری و اوایل ســال ۲۰۱۷ به بازار عرضه خواهد شــد. 
در مــورد قیمت این یخچال هوشــمند خبری منتشــر 
نشده؛ اما کارشناســان رقم حدودی ۴۲۹۹ دالر )چیزی 
 معادل ۱۴میلیــون تومان با نرخ دالر امــروز( را برای آن

تخمین زده اند.

پیش از پیدايش اينترنت اشیاء، اتصال لوازم خانه به اينترنت مطرح بود که در بین انبوه لوازم برقی موجود 
 در خانه، نام يخچال بیش از هر کدام در بین شــرکت های فناوری و صاحب ســبک در ساخت اين وسیله
رد و بدل می شد. در همان زمان هم عموما کاربردهای گنگ و نامفهومی از هدف اتصال يخچال به اينترنت 
طرح می شد؛ اما جدا از آن، روش اتصال يخچال به اينترنت، خود مشکلی بود که ابتدا بايد برای آن راه حلی 
پیدا می شد. پس از پیدايش راهکار اينترنت اشیاء، اين جسارت در بین سازندگان لوازم خانگی ايجاد شد 

که می توان يخچال را هم به اينترنت متصل کرد.

پای مايکروسافت به لوازم هوشمند خانگی باز می شود؛

یخچال، انتخاب اول مایکروسافت است؟

يکی ديگر از 
امکانات فوق العاده 
اين يخچال ،تجهیز 

آن به دستیار 
صوتی کورتانا در 

ويندوز10 است که 
با توجه به پیشرفت 

خوب اين دستیار  
ديجیتالی، می توان 

انتظار کارايی  
زيادی از آن داشت

 گلکســی نوت ۷، یکی از برترین موبایل های معرفی شــده
 به بازار بود؛ البته فقط تا چند وقت قبل. پس از گزارش های 
متعدد در مورد انفجار باتری این دســتگاه هنگام شــارژ، 
سامســونگ باالخره فراخوانــی مبنی بر جمــع آوری این 
محصــول اعالم کــرد. گفتنی اســت مشــکل فــوق، در 
دســتگاه های معیــوب به هنگام شــارژ به وجــود می آید 
و ظاهرا مشــکل به خود باتــری مربوط می شــود و نه به 
مدارهای شــارژ یا شــارژر. البته این ایراد فقــط در درصد 
بســیار کمی از فبلت های نوت ۷ وجود داشــته؛ اما وقتی 
عرضه چند میلیونی ایــن تلفن همــراه را در نظر بگیریم، 

مشکل برجسته تر خواهد شد. در همین راستا، سامسونگ 
در کنفرانسی مطبوعاتی اعالم کرد موبایل های فروش رفته 
را جمع آوری خواهد کرد. آنها همچنین عنوان داشــتند تا 
امروز ۳5 مورد گزارش مبنی بر مشــکالت مختلف گلکسی 
نوت ۷ به دستشان رسیده است. با این تفاسیر، جمع آوری 
فبلت پرچمدار سامســونگ را می توان یکی از بزرگ ترین 
فراخوان هــای دنیــای فناوری برشــمرد که البتــه اولین 
نمونه آن به شــمار نمی رود. اپل هم ســال گذشته مجبور 
 به جمع آوری Beats Pill XL شــد. شــرکت Fitbit نیز

به خاطر حساسیت های پوستی ایجاد شده توسط دستبند 
سالمتی Force، به مشــکلی بزرگ برخورد. حال باید دید 

استراتژی سامسونگ در ادامه به چه صورت خواهد بود!

رییس دانشــگاه محقق اردبیلــی، از راه اندازی آزمایشــگاه 
تحقیقاتی »لــرزه« در دانشــگاه محقق اردبیلــی در آینده 
نزدیک خبر داد. به گزارش مهــر، گودرز صادقی با بیان اینکه 
ساختمان و سوله آزمایشــگاه تحقیقاتی لرزه دانشگاه محقق 
اردبیلی از ســال ۱۳۹۴ آغاز شــده، گفت: این آزمایشــگاه 
تحقیقاتــی دارای ۴۲۰ مترمربع زیربناســت کــه عملیات 
اجرایی آن با هزینه ای بالغ بر 5۰۰میلیون تومان آغاز شــده 
اســت. وی با بیان اینکه جهت اجرای فونداسیون، جرثقیل 
و ســایر موارد نیز حدود 5۰۰میلیون تومــان اعتبار در نظر 
گرفته شده است، افزود: برای خرید دســتگاه ها و تجهیزات 

آزمایشــگاهی نیز حدود ۶۰۰ میلیون تومــان اعتبار در نظر 
گرفته شــده و در حال حاضر این مرحله بــه پیمانکار واجد 
شرایط واگذار شده است. صادقی با بیان اینکه تمام اعتبارات 
این پروژه تحقیقاتی از محل درآمدهای اختصاصی دانشــگاه 
محقق اردبیلی تامین می شــود، اظهارامیدواری کرد که این 
آزمایشگاه حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۶ به بهره برداری برسد. 
وی خاطرنشان کرد: آزمایشــگاه تحقیقاتی »لرزه« در تعداد 
محدودی از دانشــگاه های کشــور وجود دارد و آزمایشــگاه 
دانشــگاه محقق اردبیلی در شــمال غرب کشــور، به عنوان 
آزمایشــگاه مرجع عمل خواهد کرد. صادقی گفت: مطالعه و 
شبیه سازی زلزله، ایجاد زلزله مصنوعی، اندازه گیری مقاومت 

بنا و... در این آزمایشگاه انجام خواهد گرفت.

وقتی پای آبرو در میان باشد؛

فراخوانی از روی اجبار
ريیس دانشگاه محقق اردبیلی:

آزمايشگاه لرزه راه اندازی می شود

توسط محققان رويان محقق شد؛

ساخت دارويی برای نجات سلول های بنیادی از مرگ

سلول های بنیادی

مطالعات محققان رویان، به زنده نگه داشــتن ســلول های 
بنیادی جنینی در محیط کشــت منجر شــد. دکتر کامران 
قائدی، برنده گروه ســلول های بنیادی هفدهمین جشنواره 
بین المللی رویان، با عنوان طرح »اســتفاده از پیوگلیتازون، 
به عنوان روشــی جدید در افزایــش کارایی کلنــی زنی در 
کشت سلول های پرتوان انســانی« در گفت و گو با مهر اظهار 
داشت: چندین سال اســت که مطالعات خود را روی  فاکتور 
PPARgamma   آغــاز کرده ایم؛ این فاکتــور کپی برداری 
اســت که موجب کپی بــرداری از ژن های زیــادی خواهد 
 شــد. وی با بیان اینکه یک ســری مولکول وجــود دارد که

می تواند این فاکتور را فعال یا غیر فعــال کنند، افزود: یکی از 
 فاکتورها pioglitazone است که موجب فعال شدن فاکتور

 PPARgamma می شود. به گفته دانشیار دانشگاه اصفهان، 
در این طرح، از داروی پیوگریتازون اســتفاده کردیم تا منجر 
به زنده ماندن بهتر ســلول های بنیادی جنینی شــود. دکتر 
قائدی گفت: برای استفاده از ســلول های بنیادی جنینی در 
درمان کلینیک، نیاز است که ســلول های بنیادی انسانی را 
دستورزی کنیم؛ ولی متاسفانه این ســلول ها در آزمایشگاه  
به خوبی نمی مانند. قائدی ادامــه داد: همچنین اگر بخواهیم 
به صورت جداگانه از این ســلول ها نگهداری کنیم، به خوبی  
باقی نمی مانند. وی درخصوص طرح خود اظهار کرد: در این 
طرح از داروی پیوگریتازون اســتفاده شد که مشاهده کردیم 
بدین واسطه سلول های بنیادی جنینی منفرد، به راحتی زنده 
می مانند و خصوصیات  بنیادی بودنشان نیز تغییر نمی کند. 

 وی تاکید داشــت: این طرح در حقیقت این امیدواری را به ما
می دهد که بتوانیم در آزمایشــگاه از  ســلول هــای بنیادی 
استفاده کنیم و در کشــت های طوالنی مدت، شاهد نابودی 
ســلول های بنیادی انســانی نباشــیم. قائــدی درخصوص 
مکانیسم تاثیر این دارو بر ســلول های بنیادی گفت: این دارو 
از طریق فعال کردن فاکتور PPARgamma، باعث می شود 
۲فاکتور دیگر از داخل هسته به اسکلت سلولی مهاجرت کنند 
و موجب زنده ماندن و پایداری سلول بنیادی در محیط کشت 
شوند؛ به همین دلیل بهتر به محیط کشــت می چسبند و از 
بین نخواهند رفت. وی گفت: در واقع این دارو باعث می شود 
سلول های بنیادی جنینی انســان بهتر زنده بمانند. وی بیان 
کرد: یک مسئله مهم در کشت و نگهداری سلول های بنیادی 
پرتوان انسانی، آسیب پذیری آنها در هنگام جدا شدن از کلنی 
است که منجر به آپاپتوز سلول ها می شود. قائدی افزود: برای 
  ROCK غلبه بر این مشــکل، به طور معمول از مهــار کننده

استفاده می شود؛ اما باز هم زنده مانی و کلنی زایی سلول های 
پرتوان، به میزان مطلوب نیســت. پژوهشگر ارشد پژوهشکده 
زیســت فناوری رویان افزود: بر همین اســاس توانستیم به 
 اثبات برســانیم که با اســتفاده از  PPARgamma می توان

کلنی زایی و تکثیر را  در ســلول های پرتوان موشــی بهبود 
 بخشید. وی اظهار داشت: این نتایج نشــان داد  که استفاده از

pioglitazone   همــراه بــا ROCK، آپاپتوز ســلول ها را 
کاهــش داده و کلنی زایی را نســبت به زمان اســتفاده تنها 
 از مهارکننــده ROCK، دو تا ســه برابر افزایــش می دهد.

pioglitazone باعث مهار افزایش GSK۳ شــده و فعالیت 
بتاکانین و  E-Cadherin در غشای ســلول را القا می کند. 
وی تاکید کرد: از این یافته می توان در راستای بهبود شرایط 
کشت سلول های پرتوان انســانی و افزایش بازده کشت این 
سلول ها استفاده کرد. این طرح دارای یک مقاله منتشر شده 

در مجله علمی با ضریب نفوذ  5/5۷ بوده است.

احتماال نام ابرکامپیوتر شرکت IBM )واتسون( را شنیده اید. این 
ابرکامپیوتر که به هوش مصنوعی فوق العــاده قدرتمندی مجهز 
است، طی چند ماه گذشته بسیار خبرســاز شده و توانایی هایش 
ما را به تعجب وا داشــته اســت. حاال یک بار دیگــر، این هوش 
مصنوعی دســت به کاری زده که در نوع خود نــه کم نظیر، بلکه 
 بی نظیر اســت. طبق گفته دیجیاتو، اوایل همین هفته، شــرکت 
20th Century Fox که به عنوان یکی از شــرکت های بزرگ 
سازنده فیلم های ســینمایی شناخته می شــود، وظیفه ساخت 
تریلر برای فیلم جدیدش، Morgan را به این کامپیوتر ســپرد. 
مورگان فیلمی اســت در ژانر درام علمی-تخیلی با محوریت یک 
هوش مصنوعــی خطرناک و جالب که حــاال یک هوش مصنوعی 
دیگر توانســته تریلر چنین فیلمی را بســازد. برای آماده سازی 
واتســون، پژوهشــگران شــرکت IBM به ایــن کامپیوتر بیش 
از ۱۰۰تریلــر فیلم ترســناک را نشــان دادند که بــه بخش ها و 
لحظه های کوتاه تقســیم شــده بود؛ ســپس کامپیوتر با تحلیل 
صدا، تصویر و ترکیب آنها، ایده ای از ســاخت تریلر به دست آورد. 
درنهایت، واتسون پس از تماشــای مورگان، ۱۰ صحنه را برگزید 
و مجموعا ۶ دقیقه ویدئو را از آن بیرون کشــید تا تریلر را بسازد. 
در حالی که ممکن اســت خروجی ادیتورهای ویدئــو موثرتر و 
جذاب تر باشــد، هوش مصنوعی IBM موفق شد این تریلر را طی 
زمانی کمتر از یک روز بسازد؛ این در حالی است که ساخت تریلر 

به شکل عادی، بین ۱۰ تا ۳۰ روز به طول می انجامد.

هوش مصنوعی در خدمت هوش مصنوعی ديگر؛

واتسون، تريلر ساخت

معرفی نرم افزار

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.
گوشی های هوشــمند، معموال از ال ای دی های کوچکی 
برخوردار هســتند که وظیفه اطالع رســانی را در رابطه 
با پیامــک، تماس یا دیگــر نوتیفیکیشــن های دریافتی 
به عهــده دارند. این چراغ هــا معمــوال دارای رنگ های 
پیش فرض هســتند؛ اما به لطف توسعه دهندگان، توسط 
اپلیکیشــن های جانبــی، قادر بــه تغییر رنــگ آنها نیز 

خواهید بود.
در این بین عــده ای خوش ذوق از توســعه دهندگان، به 
تغییر رنگ چراغ LED گوشــی رضایــت ندادند و مورد 
جالب تری را به امکانات گوشی های موبایل افزودند و آن، 
 LED استفاده از فالش گوشی به عنوان چراغ چشمک زن

بود.
در ایــن حالت، زمانی کــه پیامکی دریافــت می کنید یا 

تماس از دســت رفتــه ای دارید، فالش گوشــی همانند 
چراغ های LED چشــمک خواهــد زد و با نور ســفید و 
درخشــان خود، زیبایــی فوق العاده ای را برای شــما به 
همراه خواهد داشت. اگر LED گوشی برایتان یکنواخت 
 شــده یا حتی گوشی شــما جزو معدود موبایل های فاقد

Notification LED اســت، می توانیــد با اســتفاده از 
اپلیکیشن Flash Alerts، اطالع رسانی نوتیفیکیشن ها 

را به فالش گوشی بسپارید.
نکته بســیار ارزشــمندی که موجب برتری ایــن برنامه 
نسبت به اکثر رقبای موجود می شــود، امکان استفاده از 
این ویژگی برای تمام اپلیکیشن  هاســت؛ به این معنا که 
Flash Alerts می تواند پیام های تلگرام، اینســتاگرام و 
دیگر اپلیکیشــن های دلخواه شما را توسط فالش گوشی 

اطالع رسانی کند.
این موضوع به طور پیش فرض فعال نیســت و باید بعد از 
نصب برنامه، به تنظیمات آن مراجعه و اپلیکیشــن های 

دلخواه خــود را به فهرســت مجاز فالش اضافــه کنید. 
هنــگام دریافت تمــاس ورودی، همانند صــدای زنگ، 
 فــالش چشــمک زن گوشــی نیز بــا فشــردن کلید

Volume قطــع خواهد شــد تــا در مواقعــی که قصد 
پاســخگویی به تماســی را ندارید، از ادامه چشمک زدن 
فالش جلوگیری شــود. اگــر نگران مصــرف باتری این 
اپلیکیشــن هســتید، باید گفت که به لطــف تنظیمات 
هوشــمند Flash Alerts، می توانیــد برنامه را طوری 
تنظیم کنید که مصرف باتری کنترل شــود. نکته جالب 
دیگری که وجود دارد، امکان روشــن یــا خاموش کردن 
هوشــمند این ویژگی، بــا توجه به وضعیت ســایلنت یا 
صدادار گوشی است. شــما در تنظیمات برنامه، ۳ حالت 
زنگ، ویبره و بی صــدا را در اختیار داریــد که می توانید 
 مشــخص کنید در کدام حالــت، فالش گوشــی برای

اطالع رسانی فعال باشد. شما می توانید این نرم افزار را از 
نشانیgoo.gl/XVqMBd دریافت کنید.

نوتیفیکیشن های خود را روی فلش گوشی ببريد؛

فلش پیام رسان
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پیشنهاد سردبیر: 
ایران، امن ترین حریم هوایی جهان را در اختیار دارد

خطبه یادداشت

آیت ا... عبدالنبی نمازی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان 
 کاشان، با اشــاره به فرا رسیدن ماه ذی الحجه و ســالروز ازدواج آسمانی

  امام علــی )ع( و حضــرت زهــرا )س( اظهار کــرد: زندگی و ســیره 
اهل بیت )علیهم الســالم( برای جامعه الگو است و بسیاری از مشکالتی 
که امروز خانواده ها را آزار و رنج می دهد نتیجه آن اســت که از مســیر 
زندگی اهل بیت منحرف شــده ایم. وی با ابراز تاسف از وجود مشکالت 
بر مسیر ازدواج جوانان خاطرنشــان کرد: ازدواج آسان مبتنی بر تعالیم 
 اسالمی را کنار گذاشــتیم و تنها بر اســاس نظر و اجتهاد خویش عمل

 می کنیم چنانکه می پنداریــم با اقداماتی نظیر وضــع مهریه زیاد می 
توانیم مانع طالق شــویم گرچه این طور نیســت.امام جمعه کاشــان 
همچنین با گرامیداشــت یاد و خاطره جان باختــگان حادثه منا گفت: 
امسال ســرزمین وحی و مکه و مدینه برخوردار از حضور حاجیان ایرانی 
نیســت و دولت کافر آل ســعود ملت ایران را از این توفیق بزرگ محروم 

کرد.
نمازی ســپس با اشــاره به دیــدار مقام معظــم رهبری از نمایشــگاه 
دستاوردهای ساخت متخصصان و کارشناسان ایرانی در زمینه تجهیزات 
موشکی، راداری، دریایی و سایر ابزار نظامی، به ذکر فرازهایی از سخنان 
معظم له در جمع کارکنان وزارت دفاع پرداخت.وی در بخش دیگری از 
خطبه ها با یادآوری ۱۲ شهریور ســالروز آغاز جنگ جهانی اول و تجاوز 
نیروهای شوروی و انگلیس از شمال و جنوب کشــور، خواستار بررسی 
تاریخ و ظلم و ســتم هایی که بر ملت ایران توسط اســتکبار و استعمار 
تحمیل شده توســط اســاتید حوزه و دانشگاه شــد.نماینده ولی فقیه 
در کاشــان همچنین روز مبارزه با اســتعمار انگلیس  را یادآورد شد و از 
رییســعلی دلواری به عنوان مردی دلیر و شجاع در برابر هجوم بیگانگان 

یاد کرد.
وی همچنین با تشریح حوادث جهان اســالم، رویدادهایی نظیر مطالبه 
برداشته شدن منع اقامه نماز جمعه  توسط رهبر شیعیان بحرین از رژیم 
آل خلیفه، هالکت یکی از سرکردگان داعش و پیشروی نیروهای سوریه 

و عراق در مبارزه با تروریست های تکفیری را یادآور شد.

امام جمعه نجف آباد گفــت: از همان ابتدای انقــالب مباحث مختلفی 
در خصوص اقتصاد دولتی و یا خصوصی مطرح شــد که به نظر بیشــتر 
 کارشناســان و نخبگان جامعه، ایجاد و رونق تعاونی ها به عنوان راهکار 

تا حد زیادی می تواند معضالت اقتصادی کشور را بر طرف کند.
حجت االسالم و المســلمین مصطفی حسناتی در خطبه های این هفته 
با اشــاره به آغاز مناســک حج طی روز های آینده اظهار کرد: متاسفانه 
 به دنبال اقدامات نســنجیده و مذبوحانه حاکمان ســعودی و ســد عن 
سبیل ا...، امسال شــاهد غیبت زائران ایرانی و برخی دیگر از کشورهای 
مسلمان در این مناسک هستیم.حســناتی اضافه کرد: با وجود اهمیت 
شــرکت در مراسم سیاســی و عبادی حج، اســالم هیچگاه اجازه ذلیل 
 شــدن در برابر ظالمان را به ما نــداده و به همین دلیل نیــز با توجه به 
درخواســت های غیر منطقی عربستان و عملکرد ســال گذشته آنها در 
فاجعه منا و حادثه مســجد الحرام، با نظر موافــق تمامی مراجع تقلید و 
مدیران ارشد کشور، ایران در مراسم امسال شرکت نکرد. سالروز تشکیل 
نهضت سواد آموزی دیگر مناسبتی بود که خطیب نماز جمعه نجف آباد 
با اشاره به آن خاطر نشان ساخت:  در  هفدهم شــهریور سال 56، رژیم 
پهلوی یک بار دیگر ماهیت خبیث خود را نشــان داد و روند گســترش 

انقالب در میان اقشار مختلف مردم را سرعت بیشتری بخشید.

امام جمعه گلپایگان گفت: امروز روز استقامت و پایداری است و انقالبی 
و بسیجی گونه باید نسبت به خنثی شدن توطئه استکبار جهانی دغدغه 

نشان دهیم؛ چرا که استقامت و پایداری ظفر آفرین است.
حجت االســالم محمدرضا اســماعیلی در خطبه هــای نمازجمعه این 
 هفته گلپایگان که در مصالی این شهر برگزارشــد اظهارداشت: یکی از 
چالش های جوامع اسالمی مسئله نفاق است تا جایی که به بهانه حمایت 
از مردم مظلوم فلســطین جلســه انعقاد قراردادهای نظامی و اقتصادی 

تشکیل می دهند.
وی بیان کرد: جوانمردی رییسعلی دلواری در مقابل توطئه های استعمار 
انگلیس بر کسی پوشیده نیست. این شهید جوانمرد بوشهری در مبارزه با 
سلطه استعمارگران انگلیس به مقابله برخاست تا جایی که با  ایستادگی، 

استعمارگران را به عقب نشینی وادار کرد.
امام جمعــه گلپایگان تصریح کرد: ایســتادگی و اســتقامت ملت ایران 
اســالمی در مقابله با آمریکا و رژیم صهیونیستی نشأت گرفته از نهضت 

مبارزه رییسعلی دلواری و مدرس است.
 خطیب جمعه گلپایگان با تاکید بر بصیرت داشــتن نسبت به شناخت 
دشمنان، گفت: امروز روز اســتقامت و پایداری است و انقالبی و بسیجی 
گونه باید نســبت به خنثی شدن توطئه اســتکبار جهانی دغدغه نشان 

دهیم چرا که استقامت و پایداری ظفر آفرین است.
وی اظهارداشت: خیال انگلیس در راه اندازی ســفارت خود در ایران در 

تقویت سلفی و داعشی و توطئه افکنی خیالی پوچ و باطل است.
اســماعیلی اظهارداشــت: با پیگیری نماینده مردم گلپایگان و خوانسار 
آزمون بزرگ قرآنی ترنم وحی با حضور ۲00 نفر از حافظان کشوری روز 

سه شنبه در گلپایگان و خوانسار برگزار می شود.

امام جمعه کاشان:

 مشکالت جامعه نتیجه انحراف
از مسیر اهل بیت است 

امام جمعه نجف آباد:

 گره کور اقتصاد با رونق تعاونی ها 
باز می شود

امام جمعه گلپایگان:

باید نسبت به خنثی شدن توطئه 
استکبار جهانی دغدغه نشان دهیم

کوتاه از شهرستان ها

دیدگاه

حجت االسالم ابوالفضل سلیمانی درآیین عبادی سیاسی نماز جمعه  این هفته 
با بیان اینکه تقوای الهی در همه ابعاد باید رعایت شود،اظهار کرد:بهترین زاد و 

توشه هر انسان و راه نجات او از گرفتاری های دنیا و آخرت ، تقوای الهی است.
وی بازشدن گره های زندگی و مشــکالت طاقت فرسا را در گرو ایمان و میزان 
تقوای افراد دانســت و گفت:بعضی اوقات قضاوت های بیجا می کنیم که خود 

عامل بروز  بسیاری ازمشکالت است.
اهمیت فاجعه 17 شهریورهرگز فراموش نخواهد شد

 وی در بخــش دیگــری از خطبــه های خــود با اشــاره به مناســبت های 
 پیش رو گفت:در دوران پهلوی،شــاه بــه صورت متناوب نخســت وزیرها را 

 عوض می کرد تا به اهداف شــوم خود برسد. وی ۱7 شــهریور را  اتفاق بسیار 
 تلخ و آدم کشــی بی رحمانــه توصیف کــرد و گفت:این کشــتارهای فجیع

 باعث سقوط آن دولتی شد که به صورت ظاهری روحانی محوربود.
وی افزود:۱7 شهریور، روز حماسه ملت ایران بود؛ روزی که در آن، خون های 
بسیاری بر زمین ریخته شد و از ثمره آن، درخت تنومند جمهوری اسالمیبه بار 
 نشست و مردم دلیر و شــجاع ، همه و همه در این روز چون سیلی خروشان به

 خیابان ها جاری شدندو بر ضد رژیم پهلوی شعار دادند و مخالفت آشکار خود 
را اعالم داشتند. آنان در حمایت از امام)ره( ، از جانشان گذشتند تا ایران پیروز و 
سربلند بماند.حجت االسالم سلیمانی با بیان اینکه خبرنگاران خارجی، جمعه 

 هفده شهریور را جمعه سیاه خواندند و مردم تهران، به پاس خون شهیدان این 
قتل عام دردناک، میدان ژاله، قتلگاه آنان را میدان شــهدا نامیدند،افزود:واقعه 
هفدهم شــهریور ۱357، نقطه عطفی در تاریخ انقالب بزرگ مردم مسلمان 

ایران است که اهمیت فاجعه آن، هرگز فراموش نخواهد شد.
اهتمام ویژه شهیدآیت ا...صدوقی برای احیای فرهنگ اسالمی

نماینده ولی فقیه درچادگان با اشــاره به ســالروز شــهادت آیت ا... قدوسی 
،گفت:وی شاگردان بسیار خوبی پرورش داد ومنافقین  نتوانستند حضور موثر 

او را تاب بیاورند.
 وی با بیان اینکه شــهید قدوسی از آغاز در میدان سیاســت حاضر بود خاطر

 نشان کرد: او از صحنه سیاسی اجتماعی زمان خود غفلت نمی ورزیدو باشروع 
نهضت و قیام امام خمینی )ره( ،به عنوان یکی از شاگردان برجسته امام امت، 
در صف پیشتازان نهضت اسالمی قرار گرفت و با تحمل سختی ها و فشارهای 

فراوان از ســوی رژیم شاه، با گام هایی استوار در مســیری که به درستی، حق 
تشــخیص داده بود، قدم برمی داشــت و با قاطعیتی کم نظیر که ناشی از تقوا 
 و اخالص او بود، ایســتادگی می کــرد و تنها رضایت خداونــد متعال را طلب 

می نمود.
وی افزود: آیت ا... قدوسی برای احیای فرهنگ پر بار اسالمی، همیشه اهمیت 
ویژه ای قائل بود و اعتقادش بــر این بود که باید به موازات فعالیت سیاســی، 

زیربنای فرهنگی و مکتبی را نیز تقویت کرد.
 حجت االســالم ســلیمانی در ادامــه با اشــاره بــه آمریــکا و توطئه های
  این کشــور،اختالفات داخلی آل ســعود و شکســت های پی در پی داعش
  تصریح کرد: امــروز آمریکا بــدون مهره مانده و دســتش خالی اســت.وی

 امنیت و اقتدار کشــوررا مرهون دیده بانی مقام معظــم رهبری و تالش های 
دولت دانست.

امام جمعه چادگان:

امنیت کشور مرهون دیده بانی رهبری و تالش دولت است

فرماندار شهرستان تیران و کرون گفت: بر اساس آمارهای مراکز ثبت ازدواج، 
بیش از 500 ازدواج امسال در شهرســتان تیران و کرون ثبت شده است.علی 
رحمانی در جلسه ستاد ساماندهی ازدواج شهرستان تیران و کرون اظهارکرد: 

بیش از 90درصد این ازدواج ها در گروه سنی جوان، صورت گرفته است.
وی افزود: بر اســاس طــرح آمار ســنجی میدانــی اداره ورزش و جوانان در 
 شهرســتان تیران و کــرون، 69 درصد جوانــان این شهرســتان ازدواج به 

روش های سنتی گذشته را بیشتر مورد اقبال قرار داده اند.
فرماندار شهرستان تیران و کرون با اشــاره به اینکه همسان گزینی در ازدواج 
مهم اســت، بیان کرد: بر اساس نظرســنجی 43 درصد از جوانان شهرستان 
تیران و کرون همســانی در مباحث فرهنگی، ۲3درصد همسانی در مباحث 
مذهبی و ۱8 درصد همســانی در مباحث اقتصادی بین خود و همسر آینده 

را مهم دانسته اند.
رحمانی رسیدگی به امور جوانان توسط ادارات و نهادهای شهرستان را مورد 
تاکید قرارداد و گفت: آسیب های اجتماعی حوزه جوانان ناشی از بی توجهی 

مسئوالن و خانواده ها به نیازهای این قشر است.

مسئول روابط عمومی شهرداری خورزوق گفت: جشــنواره غذاهای  سالم و 
سنتی روز چهارشنبه ۱7 شــهریورماه جاری در سالن اجتماعات دبیرستان 
خدیجه کبری )س( برگزار و پس از برگزاری جشــنواره، با نظر کارشناسان 
متخصص در این رشته بهترین غذا از لحاظ کیفیت، خالقیت، تزیینات، طعم 

و پخت انتخاب می شود.
شاطری با اعالم اینکه مهلت ثبت نام در جشنواره غذا تا ۱6 شهریورماه جاری 
و شرکت برای عموم آزاد است، اضافه کرد: این جشنواره یک طرح اجتماعی 
اســت که در آن خانواده ها به صورت داوطلبانه مقداری غذا تهیه کرده و در 
محیط جشنواره توزیع می کنند تا مردم از آن تناول کرده و قدمی برای کمک 

به فقرا بردارند.
وی در ادامه به اهداف این طرح اشاره کرد و افزود: از اهداف این طرح ابتکاری 
می توان به مواردی مانند ایجاد نشــاط  و شــادابی، ایجاد فرهنگ مشارکت 
عمومی در کمک رسانی به مستمندان، سهیم شــدن خانواده ها با هر سطح 
درآمدی در انجــام کارهای خیر، تقویت روحیه نوع دوســتی در بین مردم و 

ایجاد روحیه همکاری و تعاون در جوانان و نوجوانان اشاره کرد.

نماینده شهرداری کاشان اظهار داشت: شهرداری کاشان در منطقه اردهال به 
صورت مداوم و مستمر در امور خدماتی نظیر تنظیف ، جمع آوری پسماندهای 
شهری و ســایر امور فعالیت می کند. جدول گذاری، کاشــیکاری، لوله کشی، 
بازسازی گلدسته های آستان که حدود 300 میلیون تومان برآورد هزینه شده 

است ، از جمله امور در دست اقدام شهرداری کاشان در این منطقه است.
حســین واثقی در ادامه افزود: از دیگر اقدامات شــهرداری کاشان در منطقه 
اردهال می توان به ایجاد فضای ســبز و آبیاری قطره ای اشــاره کرد که بعد یا 
قبل از مراسم مذهبی قالیشــویان با اعتبار ۲50 میلیون تومان به بهره برداری 
می رســد. همه هزینه ها از اعتبارات شــهرداری و طبق مصوبه شــورای شهر 
است. نماینده شهرداری کاشــان در ادامه خاطرنشان کرد: روشنایی و ساخت 
میدان ورودی از دیگر پروژه های در دســت اقدام است که با طی کردن مراحل 

کارشناسی به مرحله اجرا می رسد. 
 کل اعتباراتی که شــهرداری کاشــان تــا پایان ســال در منطقــه اردهال 
ســرمایه گذاری می کند به ۲ میلیارد تومان می رســد و امیدواریم با افزایش 

اعتبارات شاهد توسعه هر چه بیشتر این منطقه مقدس باشیم.

مسئول کمیسیون فرهنگی شورای شهر گفت: پارک بانوان انتظار و نیاز 
همه  مردم شهرستان است.

خدیجه ناطقی تصریح کرد:شــهرداری در انجام امور شــهری تنهاست و 
به نظر من خیرین دلسوز شهرســاز باید به کمک بیایند زیرا ایجاد فضای 
مناسب و سالم برای مردم شهرستان می تواند از آسیب های اجتماعی و 

فرهنگی بانوان پیشگیری کند.
خدیجه ناطقی فعالیت های صورت گرفته در مورد پارک بانوان را تشریح 
کرد و گفت: در بودجه امسال شهرداری، 500 میلیون تومان برای این کار 
دیده شده اســت و در حالی که شــهرداری به تازگی توانسته مشکل آب 
پارک راحل کند، ۲00 میلیون تومان هزینه حفر چاه و لوله گذاری های 

آن کرده است.
عضو شورای شــهر گلپایگان با اشــاره به اینکه روســتای کوچری مهم 
 ترین محل تفریح شهرستان پیش از افتتاح ســد بوده است عنوان کرد: 
طرح های زیادی در این مورد پیشنهاد شده ولی مهم ترین مشکل در این 
مورد، هزینه های باالی آن و عدم توانایی شهرداری در تامین آن می باشد.

افزایش ازدواج سنتی 
درتیران و کرون

 برگزاری جشنواره 
غذاهای سنتی درخورزوق

سرمایه گذاری ۲ میلیارد 
تومانی در مشهد اردهال

پارک بانوان، نیاز همه  مردم 
شهرستان گلپایگان است

امام جمعه موقت ســمیرم در خطبه های ایــن هفته نماز جمعه 
ســمیرم بزرگ ترین بخیل عالم هســتی را آمریکای جنایتکار 
دانســت و افزود: بخل های آمریکا از جمله دستیابی کشورهای 
دیگر به انرژی هسته ای، دسترسی فلسطین به اسلحه، مهمات، 

علم و پیشرفت ازجمله بخل های بین المللی است.
حجت االسالم ســجاد زینعلی بابیان اینکه امروز چقدر سرمایه 
در بانک ها خوابیده اســت، تصریح کرد: در مقابل، جوانانی داریم 
که با سرمایه ای اندک می توانند وارد بازار کار شوند ولی به دلیل 
نداشتن پول و سرمایه بیکار هستند.وی اضافه کرد: اگر این بخل 
از جامعه برداشته شــود همه جوانان بیکار ما سرمایه دار و برای 
آنان شغل ایجاد می شود.حجت االسالم ســجاد زینعلی با اشاره 
به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مســئوالن وزارت دفاع، 
گفت: ایشان تاکید داشــتند که توان و قدرت دفاعی را افزایش 
دهیم تا قدرت های زورگو احســاس خطر کننــد.وی ادامه داد: 
رهبر معظم انقالب در این دیدار با اشــاره به موقعیت راهبردی 
جمهوری اســالمی ایران و طمع دائمی قدرت های ســلطه گر 
فرمودند که بــرای تامین امنیت ملت و کشــور عــالوه بر توان 
دفاعی باید تــوان تهاجمی را نیز افزایــش داد.امام جمعه موقت 
سمیرم در ادامه افزود: ایشان همچنین به بداخالقی های آمریکا 
اشــاره کردند و فرمودند که دولت آمریکا فاقد صالحیت اخالقی 
اســت و اینکه تصور کنیم با مذاکره به تفاهم برسیم این اشتباه 
است.حجت االســالم زینعلی اظهار کرد: تجربه برجام ثابت کرد 
که آمریکا به دنبال تفاهم نیســت بلکه می خواهد خواسته های 

خودش را بر ما تحمیــل کند.وی هدف آمریــکا را گرفتن توان 
موشکی و دفاعی از ایران دانست و اذعان داشت: به خاطر زحمات 
سربازان گمنام امام زمان )عج( و توان قدرت دفاعی ایران، آمریکا 
جرأت چپ نگاه کردن به ایران را ندارد.امام جمعه موقت سمیرم 
بابیان اینکه بعضی ها به غلط می گویند این برجام سایه جنگ را 
از سر ما برداشت، یادآور شد: کدام جنگ نظامی؟ آمریکا جرأت 
نمی کند جنــگ نظامی علیه ایران داشــته باشــد.وی با تاکید 
بر اینکه جنگی که دشــمن در نظر دارد جنگ نرم است، گفت: 
چارچوبی که امروز دشــمن طراحی کرده تا ملت و مسئوالن را 
تحت تاثیر خود قرار دهد و بتواند سیاست های خودش را دنبال 
کند این اســت که در مردم، نخبگان و مســئوالن وضعیتی را به 
وجود آورد تا این ســه گروه در تصمیم گیری هــای خود دچار 
اشتباهات محاســباتی شوند.حجت االسالم زینعلی ایجاد رعب، 
ترس و تردید را از برنامه های دشــمن در بین این سه گروه اعالم 
کرد و افزود: همچنان که در قضیه برجــام به محض اینکه گروه 
مذاکره کننده ایران بــرای مذاکره می رفتند اوبامــا برای اینکه 
تصمیم اشتباهی توسط ایرانیان گرفته شود ادعا داشت که گزینه 
نظامی روی میز است.امام جمعه موقت سمیرم با تاکید بر اینکه 
آمریکا می خواهد بانفوذ بین مســئوالن خواسته های خودش را 
اجرا کند، اضافه کرد: دشــمن می خواهد کسانی را در بین مردم، 
مسئوالن و نخبگان قرار دهد که روی این گروه ها تاثیرگذار باشد 
که در این راستا مســئوالن باید این پروژه نفوذ را جدی بگیرند و 

دقت کنند که آنها آرام ننشسته اند.

 جانشــین گــروه پدافنــد هوایی شــهید نصر اصفهــان گفت:
 بر اســاس اعالم ســازمان هوا فضای جهانی، جمهوری اسالمی 

ایران، امن ترین حریم هوایی جهان را در اختیار دارد.
 علیرضا طاهری مقدم، در سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه 
این هفته شهرستان شهرضا با اشاره به ســالروز تشکیل قرارگاه 
پدافندهوایی خاتم االنبیا عنوان داشت: تشــکیل این قرارگاه به 
فرموده فرماندهی معظم کل قواف گام موثری در ارتقای ســطح 
ایمنی و امنیت حریم هوایی کشور بود.وی ادامه داد: تشکیل این 
قرارگاه که امروزه به عنوان یکی از ســتون های اصلی پدافندی و 
دفاعی کشور درآمده است نقش مهمی در حفظ و افزایش سطح 
امنیت داخلی کشــور و جلوگیری از تهاجــم احتمالی نیروهای 
دشمن به خاک کشــورمان دارد. جانشــین گروه پدافند هوایی 
شهید نصر اصفهان تصریح کرد: تجربیات جنگ تحمیلی هشت 
ساله ضرورت تشکیل نیرویی بازدارنده، قدرتمند و در عین حال 
منسجم را در حراست از تمامیت هوایی جمهوری اسالمی ایران 

نشان داد.
طاهری مقدم گفت: تجربه مهم ایران در آن دوران لزوم کســب 
دانش کارآمــد و مهم دربــاره چگونگی رویارویی بــا حمالت و 
تهدیدات هواپایه دشــمنان را ایجاد کرد.وی اضافه کرد: تحلیل 
دکترین دفاعــی در مناطق مختلف جهــان و همچنین منطقه 
خاورمیانه و نیز اقدامات اســتکبار جهانــی در منطقه، ضرورت 
تبدیل دانش های هوا فضا به زیرساخت های اجرایی را دوچندان 
کرده است.جانشــین گروه پدافند هوایی شــهید نصر اصفهان 

در بخش دیگری از ســخنان خود، عنوان داشــت: پدافند هوایی 
به عنوان خط مقدم مقابله با بیگانگان در هر نبردی مطرح اســت 
بنابراین تقویت این بخش از قوای نظامی کشــور به عنوان یکی 
از ارکان های مهــم دفاعی، ضروری اســت.طاهری مقدم گفت: 
مأموریت قرارگاه خاتم االنبیا دفاع منســجم و یکپارچه از حریم 
هوا و فضای جمهوری اسالمی ایران اســت.وی ادامه داد: ساخت 
و توسعه رادارهای راهبردی جهت کشف و پایش هوایی جمهوری 
اســالمی ایران برای مقابله با تهدیدات احتمالی همانند ساخت 
»رادار کیهانی ســپهر« با برد بیش از ۲ هــزار و 500 کیلومتر از 
جمله دستاوردهای این قرارگاه بوده است. وی با اشاره به ساخت 
و توسعه ســامانه های موشــکی زمین به هوا و توپخانه ای در این 
قرارگاه اظهار داشت: به عنوان نمونه ساقط کردن پهپاد جاسوسی 
اسراییل در ارتفاع 3 هزار و 700 متری از سطح زمین، که یکی از 
به روز ترین تکنولوژی های دنیا در این زمینه بود، در همین راستا 
انجام شده است.جانشین گروه پدافند هوایی شهید نصر اصفهان 
تاکید کرد: دفاع ۲4 ساعته از آسمان جمهوری اسالمی ایران که 
اجازه هیچگونه تجاوزی را به دشمنان نداده، طرح های احتمالی 
در این زمینه را خنثی کرده اســت.طاهری مقدم اظهار داشت: بر 
اساس اعالم سازمان هوا فضای جهانی )ایکائو( جمهوری اسالمی 
ایران، امن ترین حریم هوافضای جهانی را در اختیار دارد.وی گفت: 
قرارگاه پدافنــد هوایی خاتم االنبیای ارتش جمهوری اســالمی 
ایران، با توان و قابلیت بی نظیر خــود کوچک ترین تهدیدات را با 

سخت ترین و قاطع ترین واکنش ها، پاسخ می دهد.

امام جمعه موقت سمیرم:

 مسئوالن، پروژه نفوذ دشمن را 
جدی بگیرند

جانشین گروه پدافند هوایی شهید نصر اصفهان:

 ایران، امن ترین حریم هوایی جهان را 
در اختیار دارد

به خاطر زحمات 
سربازان گمنام 
امام زمان )عج( و 
توان قدرت دفاعی 
ایران، آمریکا 
جرأت چپ نگاه 
کردن به ایران را 
ندارد

 پدافند هوایی
 به عنوان خط مقدم 
مقابله با بیگانگان 
در هر نبردی مطرح 
است؛ بنابراین 
تقویت این بخش از 
قوای نظامی کشور 
به عنوان یکی از 
ارکان های مهم 
دفاعی، ضروری 
است
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اخباريادداشت

 به گفته کارشناســان، قلم های لیزری به نظر بی ضرر هستند، اما زمانیکه 
بچه ها با این قلم ها بازی می کننــد در نهایت با تاری دید یا نابینایی موقت 

چشم روبه رو می شوند.
مطالعه جدید چشــم پزشــکان آمریکایی بر روی ۴ کودک ۹ تا ۱۶ سال 
 نشــان می دهد بازی با قلم لیزری موجب آســیب جدی به شبکیه چشم 
می شود. شــبکیه، بافتی حســاس به نور در پشت چشم اســت که برای 
 دیدن با وضوح اشــیا ضروری اســت. تحقیق قبلی نشــان داد که درصد 
 قابــل توجهی از قلم های لیزری قرمز و ســبز با این برچســب مشــخص 
شــده اند که بین ۱ تا ۵ میلی وات بازده نیرو دارند. این مقدار برای چشم ها 
ایمن تلقی می شــد. اما طبق اطالعات پس زمینه ای، این وسیله ها دارای 
بازده قدرتی بیش از ۵ میلی وات هســتند. در ایــن مطالعه محققان، چهار 
پســر را که بینایی شــان به خاطر نگاه مســتقیم به قلم های نوری آسیب 
 دیده بود، مورد برســی قرار دادند. مشخص شد آســیب به شبکیه چشم 
 با عالیم حــاد و قابل توجهــی همراه اســت. این عالیم می تواند شــامل 
تاری دید، بینایی تحریف شــده یا از بین رفتن دیــد در مرکز میدان دید 
 باشــد. به گفته محققان، گزینه درمانی برای آســیب به چشــم به دلیل 
 قلم لیزری بــه ندرت وجــود دارد. گاهــی اوقات برای درمان مشــکالت 

به وجود آمده نیاز به عمل جراحی است.

استفاده خودسرانه از مســکن ها می تواند باعث ایجاد زخم های گوارشی 
شــود. ایرج خســرونیا، متخصــص داخلی و گــوارش و رییــس جامعه 
 متخصصین داخلی کشــور گفت: پیروی نکــردن از برنامه غذایی ســالم 

و سوء تغذیه می تواند باعث ایجاد زخم های گوارشی شود.
وی افزود: اســتفاده خودســرانه از داروهایی همچون آســپرین، مسکن، 
 ژلوفن، پروفــن و غیره  موجب ایجاد زخم در دســتگاه گوارش می شــود 

و بی توجهی به آن به مرور زمان سرطان معده را به همراه دارد.
این متخصص داخلی و گوارش در خصوص علل ایجاد زخم های گوارشــی 
 تصریح کرد: زخم های گوارشــی  قســمت هــای فوقانی معــده و دوازده 
 ) اثنی عشــر ( بیشــتر به علت ترشــح اســید معــده، میکــروب معده 
) هلیکوباکتر پیلوری ( ، فشار عصبی، اســترس و اضطراب ایجاد می شود، 
همچنین زخم های تحتانی گوارشــی نیــز که در قســمت تحتانی روده 
 بزرگ، ایجاد می شــود بیشــتر به علت ویروس و میکــروب های موجود 
در روده ایجاد می شوند. وی در خصوص عدم درمان زخم های گوارشی ابراز 
کرد: تاخیر در معالجه این زخم ها منجر به سرطان های شایع معده و روده 
 می شود. خسرونیا در خصوص عالیم ایجاد زخم های گوارشی اظهار کرد: 
 ایجاد درد در ناحیه باالی ناف، احســاس ناراحتی در زیر قفســه ســینه، 
 ترش کردن، حالــت تهوع ، اســتفراغ یا خونریــزی بــدون درد در معده 
می تواند از عالیم زخم معده باشــد، همچنین ضعف، سســتی و بی حالی، 
 وجود خون در مدفوع یــا تغییر رنگ آن از دالیل وجــود زخم یا خونریزی 
در دستگاه گوارش  است. وی در خصوص ســندرم روده تحریک پذیر بیان 
کرد: کولیت های عصبی زخم های روده بزرگ هســتند کــه معالجه آنها 
معموال مدت زیادی به طول می انجامد، اختالالت عصبی همچون استرس 

می تواند دردهای ناشی از این زخم ها را  تشدید کند. 
 این متخصص داخلی و گــوارش در خصوص درمان زخم های گوارشــی 
 تاکید کرد: در زخم های میکروبی استفاده خودســرانه از آنتی بیوتیک ها 

می تواند باعث سرطان معده شود.

 پژوهش اخیر محققان دربــاره میزان خــواب و تمایل به خواب 
در میان مردان به نتایجی قابل تاملی رسیده است.

با توجه به این مطالعه جدید تمایل مردان به زود به بســتر رفتن 
می تواند حاکی از مشــکالت جــدی قلبی در این مردان باشــد. 
تحقیقات بر روی عادات خواب2۴00 بزرگسال نشان می دهد که 
مردان با فشــارخون باال تمایل بشتری نسبت به سایرین به زودتر 

به رختخواب رفتن دارند.
محققان دانشگاه هیروشــیما گفته اند که مردان مبتال به بیماری 
فشارخون باال ۱8 دقیقه زودتر از کسانی که این بیماری را ندارند 
زودتر بــه رختخواب می روند. این در حالی اســت که بر اســاس 
یافته های این مطالعه میزان خواب اضافی هیچ تاثیری بر کاهش 
فشار خون ندارد. فشــار خون باال یک بیماری است که به ندرت 
 عالیم خاصی را نشــان می دهــد، اما اگر درمان نشــود می تواند 

به سکته قلبی و مغزی منجر شود.

 یک شــرکت خارجــی موفــق بــه تولیــد لــوازم آرایشــی 
با سلول های بنیادی انسانی شده است.

 کمپانی بین المللی ســلول هــای بنیادی به دنبــال حل کردن 
 چالش های موجود و کســب مجوز های الزم بــرای راه اندازی 
یک خط تولید محصوالت آرایشــی و زیبایی مبتنی بر ســلول 
 های بنیادی است. تولید محصوالت مراقبت پوستی هدف اصلی 
این کمپانی اســت. دکتر روســالن ســمچکین، مدیر اجرایی 
این کمپانی اظهار داشــت: شــروع تجاری ســازی محصوالت 
 مراقبت پوستی مشــتق از ســلول های بنیادی گامی مهمی در 
استراتژی های این کمپانی است و این امر را گامی مهم به سمت 
تولید محصوالت مراقبت پوســتی ضد پیری می داند. وی افزود: 
محصوالت تولیدی این کمپانی حاوی عصاره های ســلول های 
بنیادی پارتنوژنتیک انسانی است و شــامل سرم مرطوب کننده 

روزانه و سرم مرطوب کننده و ریکاوری کننده شبانه است.

تخــم کتان بــه مدت حــدودا۶000 ســال مصــرف خوراکی 
داشته اســت و احتماال به راحتی می تواند نخســتین ابرخوراکی 

کشت شده در جهان باشد!
تخم کتان می توانــد کمک کند کــه فرآیند هضم تــان بهبود 
بیابد، می تواند پوســت شــفافی به شــما بدهد، کلسترول تان 
را کاهــش بدهد، میل شــدید بــه مصــرف قند را کــم کند، 
هورمون هــا را متعادل کنــد، با ســرطان مبارزه کنــد و روند 
 کاهــش وزن را بهبــود دهــد... و ایــن فقط بخــش کوچکی 

 از فواید آن است!
۳- کاهش وزن

 مطالعــــــــه ای کــــــــه در ژورنــــــــال تغذیـــــــه 
) Journal of Nutition ( منتشــر شــده نشــان می دهــد 
 که دانــه  کتــان و گــردو می توانند جلــوی چاقــی را بگیرند 

و از کاهش وزن حمایت کنند.
از آنجا که کتــان سرشــار از چربی های ســالم و فیبر اســت، 
 کمــک می کنــد بــه مــدت طوالنی تری احســاس ســیری 
 داشــته باشــید بنابرایــن کل کالــری دریافتی تــان کم تــر 
خواهد شــد و همیــن می تواند منجر بــه کاهش وزن شــود. 
چربی های ALA همچنین ممکن است به کاهش التهاب کمک 
کنند. این برای کاهش وزن بسیار مهم است از آن جهت که یک 
بدن ملتهب تمایل بــه حفظ اضافه وزن دارد. چند قاشــق چای 
خوری پودر تخم کتان را به ســوپ، ساالد یا اســموتی به عنوان 

بخشی از برنامه  کاهش وزن تان اضافه کنید.
۴- کلسترول کم تر

 ژورنــــــــــــال تغذیــــــــــــه و متابولیســــــــــم 
 ) nutrition and Metabolism ( کشــف کــرد که افزودن 
 دانه  کتــان به رژیــم غذایی تــان می توانــد به طــور طبیعی 

سطح کلسترول را کاهش دهد.
 محتــوای فیبر محلــول دانه  کتــان، چربــی و کلســترول را 
 در دســتگاه گــوارش بــه دام می انــدازد بــه طوری کــه این 
دو دیگــر قابــل جــذب نخواهنــد بــود. فیبرهــای محلول 
 همچنیــن صفــرا را کــه از کلســترول در کیســه صفــرا 
ساخته می شود، به دام می اندازند. سپس صفرا از طریق دستگاه 
 گــوارش دفع می شــود و به ایــن ترتیب بدن مجبور می شــود 
از کلسترول اضافی در خون استفاده کند و کلسترول کل کاهش 

پیدا می کند.

از جمله مــواد خوراکی که می تواند اثرات  مفیدی بر ســالمت 
ارگان های بدن بر جا  بگذارد ژالتین اســت، دســت اندرکاران 
تغذیــه  و رژیم غذایــی اثرات ژالتیــن را فوق العــاده توصیف 

کرده اند.
 ژالتین ماده ای بدون طعم و شــفاف است که از ترکیب اجزای 
 مختلف بــدن جانوران از جمله اســتخوان و غضروف ســاخته 
می شــود. این ماده مغذی حاوی پروتئین ها و اسیدهای آمینه 

مورد نیاز بدن بوده و مصرف آن ضامن سالمت و جوانی است.
15- تمدد اعصاب و کاهش اضطراب

 گلیســین موجب تمدد اعصــاب و کاهش اضطــراب در بدن 
می شود و مصرف روزانه ژالتین در رژیم غذایی مقادیر زیادی از 

این ماده را تامین می کند.
16- بهبود هاضمه

ژالتین خوراکی با آب موجود در معده ترکیب شــده و حرکت 
مواد غذایی را در سیستم گوارشی تسهیل می کند. 

همچنین ژالتین به ترشــح اسید معده و بازســازی دیواره آن 
کمک می کند و در مجموع موجب افزایش سطح سالمت معده 

و دستگاه گوارش می شود.
17- درمان آلرژی غذايی

 ژالتیــن از طریــق کمک به بازســازی دیــواره معــده، ورود 
مواد ســمی و حساســیت زای موجود در خوراکی ها را به بدن 

دشوارتر می کند.

18- حفظ حجم عضالنی
 در جریان بیمــاری های بلندمــدت، از حجــم عضالنی بدن 
کاسته می شود. اما اســتفاده از ژالتین در رژیم غذایی بیماران 

مانع این رخداد می شود.
19- تقويت مو و ناخن

ژالتین حاوی نوعی ماده مغذی موســوم به کراتین اســت که 
عامل اصلی تشــکیل دهنده ناخن و مو محســوب می شــود. 
 مصرف این مــاده در رژیــم غذایی موجب تقویــت مو و ناخن 

می شود.
20-کاهش هزينه پخت و پز

 مصرف ژالتیــن در رژیم غذایــی، می توانــد پروتئین حیوانی 
مورد نیاز بدن را بدون استفاده از گوشت قرمز تامین کند. 

 بدیــن ترتیب اســتفاده از این مــاده مغذی منجــر به کاهش 
هزینه های خوراک خانوار می شود.

متخصصان چشم هشدار دادند؛

خطر جدی قلم های لیزری 
برای چشم کودکان

رابطه مستقیم مصرف خودسرانه 
ژلوفن و سرطان معده

ژالتین اين ماده پر خاصیت و شفاف ) ۳ ( خاصیت های بی شمار تخم کتان ) 2 (

 تولید مواد آرايشی 
با سلول های بنیادی انسانی

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 پیشنهاد  سردبیر: 
بیماری خود را در مقابل آينه شناسايی کنید!

پرچانگی،
 قاتل تارهای 
صوتی

یک متخصص گوش، حلق و بینی با اشــاره به متفاوت بودن میزان 
آســیب پذیری تارهای صوتی حنجره در افراد مختلف، اظهار کرد: 
استفاده بی رویه از صدا به خصوص به صورت ناگهانی و کار کشیدن 

غیر اصولی از حنجره به تارهای صوتی آسیب جدی وارد می کند.
نوید احمدی در ادامه عنوان کرد: آســیب های حاد تارهای صوتی 
و خونریزی آن در افرادی کــه از حنجره خود برای تخلیه هیجانات 
در استادیوم های ورزشــی، میهمانی ها و غیره استفاده می کنند، 

بیشتر به چشم می خورد. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
 شهید بهشــتی برخی آســیب های تارهای صوتی را مزمن خواند 
 و ادامــه داد: معلمان، خواننــده های غیرحرفــه ای، افراد پرحرف 
 به دلیل اســتفاده طوالنی و هر چند کم شــدت از حنجره شــان، 

دچار پارگی های خفیف و خونریزی تارهای صوتی می شوند.
 وی کنترل هیجان، ســطح و شــدت صدا و میزان صحبت کردن 
در روز را برای پیشــگیری از آســیب های تارهای صوتی ضروری 

دانست و اضافه کرد: معموال آســیب های حاد طی مدت چند روز 
یا چند هفته و آسیب های مزمن نیز با اســتراحت و گفتار درمانی 
طی چند ماه التیام پیدا می کنند و در موارد اندکی نیاز به جراحی 
دارند.احمدی روزبهانی خوردن آب ولرم و شــیر گرم را از مراقبت 
 های تارهای صوتی برشمرد و یادآور شــد: افراد مبتال به الرنژیت، 
 اصــال نباید بــا فشــار آوردن بــه حنجره ســعی در تولیــد صدا 

و صحبت کردن داشته باشند.

 زود خوابیدن مردان نشانه ای 
از بیماری قلبی است

1- زردی صورت و چشم ها
اگر متوجه رنــگ زرد خفیفــی در صورت و به ویژه ســفیدی 
چشم های تان شده اید، ممکن اســت دچار زردی باشید. زردی 
به علــت تجمع بیلــی روبین در خــون و بافت هــای بدن تان 
ایجاد می شــود. در حالت عادی کبد بیلی روبین هــا را به همراه 
سلول های قرمز قدیمی دفع می کند. سایر عالیم زردی عبارتند 
 از خســتگی، ســردرد، تب، کم اشــتهایی، تهوع، کاهش وزن، 

درد شکم، خارش پوست و کم رنگی ادرار و مدفوع.
2- لوپوس

 وجود هر نوع جوش بر روی پوســت صورت از وجود مشــکلی 
در بدن خبر می دهد. اگر این جوش ها در امتداد گونه ها و دارای 
ظاهری مانند پروانه و عالیمی شــبیه به آفتاب سوختگی باشد، 

احتماال از بیماری لوپوس رنج می برید. 
لوپوس نوعی اختالل در سیســتم ایمنی بدن است که بر روی 

پوست، مفاصل، خون، ریه ها، قلب و کلیه ها تاثیر می گذارد. 
از عالیم دیگر ایــن بیماری می توان به خســتگی، درد مفاصل، 
تورم، درد ماهیچه، بزرگ شــدن غدد لنفاوی، درد قفسه سینه، 

تنگی نفس، احتباس مایعات و سردردهای مکرر اشاره کرد.
۳- رويش موی بیش ازاندازه در صورت

رویش مو های زایدی که در امتداد خط فــک، چانه و لب باالی 

خانم ها اتفاق  می افتد، به  عنوان هیرسوتیسم یا پرمویی شناخته 
 می شــود و می تواند نشــانه ســندرم تخمدان پلی کیستیک 
) PCOS ( باشــد که به دلیل عدم تعــادل هورمون ها و افزایش 
سطح هورمون مردانه اتفاق می افتد. این مشکل به علت تغییرات 
هورمونی ناگهانی در زنان پس از یایســگی شــایع تر است. این 
موها می تواند به دلیل اســتفاده از داروهای خاص یا اختالالت 
غدد فوق کلیوی و در موارد نادر تومور یا سرطان نیز ایجاد شوند.

۴- رنگ پريدگی پوست
یکی از علل اصلی رنگ پریدگی پوست کم خونی و فقر آهن است. 
به دلیل کمبود آهن، بدن نمی توانــد هموگلوبین موردنیاز خود 

را که باعث به وجود آمدن رنگ قرمز خون می شود، تولید کند. 
اگر کمبود آهن شــدید باشد، سایر قســمت های صورت مانند 
 داخل دهــان، لثه ها، زیــر پلک هــا و لب ها نیــز رنگ پریده تر 

از حد معمول به نظر می رسند. 
خستگی شدید، ســر درد، سردی دســت ها و پا ها و شکنندگی 
 ناخن هــا از دیگر عالیم فقر شــدید آهن هســتند. بــا افزودن 
مواد غذایی حاوی آهن مانند گوشت، چغندر، انار، عدس و لوبیا 

به رژیم غذایی خود می توانید این عارضه را کنترل کنید.
5- خشکی و پوسته پوسته شدن لب

این مشــکل رایج ترین نشــانه از کمبــود آب در بدن اســت. 

۳0 درصد از آب بدن در داخل پوســت قــرار دارد که در صورت 
کمبود آب در بدن، پوست خشک شده و لب ها ترک می خورند. 
همچنین کم آبی می تواند بــه کاهش تعریق و عدم دفع آلودگی 
و چربی انباشته شده بر روی پســت منجر شود که باعث افزایش 

احتمال ابتال به آکنه، اگزما و سوریاس می شود.
6- تغییر رنگ غیرطبیعی پوست

زنانی کــه دارای ســندرم تخمدان پلی کیســتیک هســتند 
ممکن است متوجه تکه های ضخیم مشــکی یا قهوه ای بر روی 
 پیشانی، گردن، ناف، زیر بغل و سینه خود شده باشند. مقاومت 
 به انســولین یا باال بودن ســطح انســولین خون در افراد مبتال 
 به این ســندرم باعث به وجود آمــدن این نوع تغییــر ناگهانی 

رنگ پوست می شود.
7- چین وچروک عمیق زودرس

چین وچــروک رابطــه  اجتناب ناپذیــری بــا ســن دارد؛ اما 
چین وچــروک زودرس در اطــراف دهان یا پیشــانی می تواند 
 در اثر قــرار گرفتن بیش از حــد در معرض دود ســیگار ایجاد 

شود.
 نیکوتیــن موجود در ســیگار منجــر به تنگ  شــدن رگ های 
 خونی در الیه های بیرونی پوســت و کاهش جریان خون شــده 

و در نتیجه مانع رسیدن مواد موردنیاز به پوست می شود.
8- به وجود آمدن ترک در گوشه های دهان

 ترک های گوشــه دهــان معمــوال با کمبــود ویتامیــن ب 2 
یا ریبوفالوین، آهن و روی در بدن مرتبط است. 

کمبود ویتامیــن ب در بدن می توانــد به التهاب غشــا دهان، 
پوست، چشم ها و دستگاه گوارش منجر شود. 

از عالیم دیگر آن می تــوان به تورم غشــاهای مخاطی، التهاب 
پلک، زخم بر روی لب ها و دهان و قرمزی پوست اشاره کرد. 

برای درمان این مشــکل باید غذاهای حاوی ویتامین ب مانند 
گوشــت، مرغ، ماهی قــزل آال، ماهــی تن، تخم مــرغ، صدف، 
گوجه فرنگی خشک شــده در آفتاب، برگ چغندر، بادام زمینی، 

لوبیا و حبوبات را به رژیم غذایی خود بیفزایید.
9- لک زرد اطراف چشم ها

بیماری های قلبی می توانند یکی از دالیل بــه وجود آمدن این 
لکه ها باشــند. این لکه های زردرنگ که اغلب در نزدیکی گوشه 
داخلی پلک به وجود می آیند، نرم، کوچک و بدون درد هســتند 
و مشــکلی در بینایی ایجاد نمی کنند. این مشکل اغلب با تصلب 

شرایین، دیس لیپیدمی و بیماری عروق کرونر در ارتباط است.
10- چشمان پف کرده

 پــف و حلقه هــای تیــره زیر چشــم ممکن اســت بــه دلیل 
دیر خوابیدن، کمبود خواب یا گریــه بیش ازحد به وجود بیایند. 
اما اگر با بهره مندی از خواب کافی این مشکل برای تان به وجود 
آمده است ممکن است نشــانه ای از یک مشکل جدی پزشکی 
باشد. به عنوان مثال ممکن است دچار بیماری چشمی تیروئید 
باشــید که منجر به تورم بافت ها و ماهیچه های اطراف چشم ها 
می شود. بیماری چشمی تیروئید نوعی بیماری خودایمنی است 
 که در آن سیستم ایمنی بدن به پشت چشــم ها حمله می کند 
 و منجر به التهاب می شــود. همچنین ممکن اســت مشــکلی 

در غده تیروئید یا کلیه ها وجود داشته باشد.

يکی از علل اصلی 
رنگ پريدگی 

 پوست کم خونی 
و فقر آهن است.
 به دلیل کمبود 

آهن، بدن 
نمی تواند 

هموگلوبین 
موردنیاز خود را 

که باعث به وجود 
آمدن رنگ قرمز 

خون می شود، 
تولید کند

بیماری خود را در مقابل آینه شناسایی کنید!

از آنجا که بخش های مختلف صورت مانند يک نقشــه عمل کرده و وضعیت سالمتی شما را نشان می دهند، 
در نتیجه اگر بدانید کدام بیماری ها عاليمی از خود را در صورت نشــان می دهند، می توانید سالمت خود 
را کنترل کنید. وقتی جلوی آينه می ايســتید تنها به فکر تیپ زدن نباشید، شايد با دقت بیشتر در چهره 

موجب پايداری سالمتی تان شويد.

زيبايی

بر طبق تحقیقــات جدید ممکن اســت میزان ســالمت 
موهای شــما با مقدار امــگا ۳  هایی که مصــرف می کنید، 
 مرتبــط باشــد. حــال بــرای اینکــه موهای پرپشــتی 
 داشــته باشــیم چه بایــد بکنیم! ریــزش مــو در۹0 ٪ 
از خانم هایی کــه از این گروه مکمل ها اســتفاده کرده اند، 

کاهش پیدا کرده است.
یک گروه شــامل80 زن ســالم که صرفا دارای ریزش موی 
 خفیف با الگــوی زنانه بودنــد ) تصویر تنک شــدن موها 
 به شــکل نعل اســب بود و از تاج ســر شــروع می شــد ( 
هر روز به مدت ۶ ماه روغن ماهی، روغن هسته انگور فرنگی 
ســیاه، ویتامین E، ویتامین C و مکمل های لیکوپن مصرف 
کردند. نتیجه این شد که برای ۶2٪  از خانم ها، تراکم موها 
افزایش پیدا کرد و قطــر موها به میزان زیــادی ضخیم تر 
شــد و در۹0٪ از خانم هــا، ریزش مو به طــور کلی کاهش 
 پیدا کرد. ) گروه کنتــرل اصال از مکمل اســتفاده نکردند 
و به چنین نتایجی نرســیدند. ( با توجه به این مطالعه،٪۹2 
 از خانم هایــی کــه از این مکمل هــا اســتفاده می کردند، 

از نتیجه کار خوشحال بودند. 
اگرچه ریــزش موی زنان معمــوال به خاطــر عوامل ارثی، 
التهابی و هورمونی اســت، محققان معتقدند که اسیدهای 
چرب و آنتی اکســیدان های موجــود در مکمل ها احتماال 
 به ســالمت رگ های خونی، غشــای ســلولی، رشد سلول 
و فعالیت های ضد التهابــی در داخل و اطراف فولیکول های 
مو کمک می کننــد. بســیاری از ویتامین هایــی که ادعا 
 می کننــد باعــث تقویــت موهای شــما می شــوند، تنها 
در صورتــی موثرند که شــما دچــار کمبود مــواد مغذی 
ضروری باشــید، امــا برای اینکــه از این دســته مکمل ها 
 ســود ببرید، الزم نیســت که حتما دچــار کمبود جدی 
مواد مغذی باشــید زیرا هیچ یک از زنانی که در این تحقیق 

حضور داشتند، دارای کمبودهای تغذیه ای نبودند. 
اگر عالقه مندیــد که این مکمل ها را امتحــان کنید، حتما 
اول با پزشک تان مشــورت کنید. ) روغن هسته انگور سیاه 
می تواند در افرادی که فشــار خــون پاییــن دارند، باعث 
 افت بیشتر فشــار خون شــود و همچنین می تواند سرعت 
لخته شــدن خون را کاهش دهد. ( اگــر بعضی از مکمل ها 
 را فقط در دوزهای بیشــتر پیــدا کردید، نگران نباشــید 
) به خصوص لیکوپــن و ویتامین E که تقریبا همیشــه در 
دوزهای بیشــتر از این مطالعه به فروش می رسند (. کمی 
 ویتامین اضافه به شما آســیبی نمی رساند. همچنین به یاد 
داشته باشید که مانند هر درمان ریزش مو، برای حفظ نتایج 

باید مصرف این مکمل ها را دامه دهید.

چگونه کم پشتی موها را
 به طرز باور نکردنی رفع کنیم؟

یک متخصص ارتوپدی گفت: » دوپویترن « یک نوع بیماری کف دســت 
 اســت که فرد نمی تواند دســتانش را روی زمیــن قرار دهــد و بیمار باید 

در مراحل اولیه بیماری مورد جراحی قرار بگیرد. 
دکتر رضا شــهریار کامرانی درباره بیماری » دوپویتــرن «، گفت: بیماری 
دوپویترن بیماری نسج نرم کف دســت است که در دهه پنجم و ششم عمر 
به تدریج خود را نشــان می دهد. علت دقیق این بیماری مشخص نیست، 
اما در اثر تغییر ماهیت برخی از ســلول های کف دســت به وجود می آید. 
 بافت جدید این خاصیــت را دارد که طــول آن به تدریج کوتاه می شــود 

و باعث خم شدن انگشتان دست می شود.
این فوق تخصص جراحی دســت افــزود: ایــن بیماری تمایــل دارد که 
 بیشــتر انگشــتان حلقه و کوچک را درگیر کند، اما ممکن است هر کدام 
 یا هر تعداد از انگشــتان را درگیر کند. در بســیاری از مــوارد این بیماری 

دو طرفه است، اما معموال در زمان های متفاوتی درگیری شروع می شود.
 عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران تصریح کرد: شــخص 
در بیمــاری دوپویتــرن درد ندارد و در ابتــدا متوجه گره ها یــا بافت های 
طناب مانندی در کف دست خود می شــود. این بافت به آهستگی افزایش 
پیدا می کند و به تدریج باعث خم شدن انگشــتان محاذات خود می شود. 
 بیمار می تواند انگشــت خود را به طــور کامل خم کند، اما قادر نیســت 
 آن را به طور کامــل باز کنــد. کامرانی با بیــان اینکه  شــیوع دوپویترن 
در مردان، بیماران دیابتی و نیز در کســانی که داروهای ضد تشنج استفاده 
 می کنند بیشتراســت، بیان کــرد: این بیمــاری در کشــورهای اروپایی 
 به خصوص در کشــورهای اســکاندیناوی شــیوع فراوانــی دارد و هر چه 
از نظــر جغرافیای از این کشــورهای دور می شــویم این شــیوع کاهش 
 پیدا می کنــد. به همین علت در ایران این بیماری چندان شــایع نیســت 

و بیراه نیست که آن را یک بیماری بیگانه بنامیم. 
 اگر چه این بیماری یک بیماری ارثی اســت ولی به علت شــیوع پایین آن 
در ایران معموال چندان شایع نیست.بعضی اوقات بیماران نمی توانند سابقه 
فامیلی را بیان کنند. عضــو هیئت مدیره انجمن جراحــان ارتوپدی ایران 
درباره روش تشخیص این بیماری، گفت: تشخیص این بیماری صرفا بالینی 

است و کلیه آزمایشات و اقدامات تشخیصی طبیعی است. 
وی افزود: بر خالف ســیر کند این بیماری هیچ درمانی برای پیشگیری از 
پیشــرفت آن وجود ندارد. متاسفانه ماســاژ، فیزیوتراپی یا تزریق کورتون 
نمی تواند در سیر آن تغییر ایجاد کند. تنها درمان این بیماری عمل جراحی 
است، اما با توجه به امکان عود بیماری بعد از عمل جراحی پیشنهاد می شود 

در مراحل اولیه فقط بیمار را تحت نظر داشت. 
کامرانی در ادامــه گفت: زمان مناســب  برای عمل جراحی وقتی اســت 
که کف دســت دیگر به طور مســتقیم روی میز قرار نگیرد یا به بیان دیگر 
زمانی که هنگام ســجده کردن بیمار نتواند کف دســت خود را روی زمین 
 قرار دهد. از نظر بالینی معادل این حالت عبارت است از خم ماندن انگشت 
 با زاویه۳0 درجــه. در این هنگام با عمل جراحی و برداشــتن بافت نا به جا 

و تغییر ماهیت داده از کف دست، بیماری  درمان می شود.
این فوق تخصص جراحی دســت بــا بیان اینکــه اگر چــه احتمال عود 
بعد از عمل جراحــی در این بیماری وجود دارد، اما ســیر آن کند اســت، 
 خاطرنشــان کرد: به طور کلی ایــن بیماری یــک بیماری با ســیر کند 
و با نتایج خوب درمانی اســت، اما باید در زمان مناسب برای درمان جراحی 

اقدام شود.

عضو انجمن جراحان ارتوپدی عنوان کرد؛

بیماری که کف دستان را 
درگیر می کند
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پیشنهاد سردبیر: 
بازدید ژنرال دوگل از  مسجد شیخ لطف ا...

عکس روز

خبر

اصفهانگردی

اگر در محله های قدیمی  شهر اصفهان قدم بزنید، در هر 
کوچه و برزن می توانید مسجدی تاریخی را ببینید که 
گاه عمرشان به قرون اولیه اسالم می رسد؛ اما بیشتر این 
مساجد از دوران صفویه به جای مانده اند. به همین دلیل 
شاید بتوان اصفهان را غیر از قطب گردشگری تاریخی، 

هم به نوعی یکی از قطب های مهم  زیارتی  گردشگری 

عنوان کرد. برای هر گردشگری شیرین است که نمازش 
را در مسجدی تاریخی اقامه کند؛ مسجدی که می داند 
مردم از صدها ســال پیش در آن نماز می خواندند و هر 
سجاده اش یادگار ایرانیان گذشته است. در این مبحث 

با »مسجد عتیق« آشنا می شویم.
1- مسجد جامع عتیق؛ مسجدی جهانی

به جرئــت می توان گفت که مســجد جامع عتیق 
اصفهان بــا آن شــاخصه های منحصر به فردش، 
موزه ای برای معماری ایران است؛ آلبومی از هنر 
معماری ایرانیـ  اسالمی. این مسجد را می توان 
نگین مساجد اصفهان نامید که کمتر مورد توجه 
گردشگران بوده و به همین دلیل آن را مفصل تر 

معرفی می کنیم.
مســجد جامع اصفهان، خرقه ای است هزارگون، 
به ارث رســیده از گذشــتگان که طی ۱۲ قرن، 
هر وارثی نقشــی بر اندام آن انداخته؛ از معماری 
ســاده آن در قرن دوم هجری قمــری گرفته تا 

آجرکاری های سلجوقی و نقوش کاشــی کاری صفوی، همه و 
همه، این مســجد قدیمی  در جهان اسالم را واجد شرایط برای 

ثبت جهانی در یونسکو کرده است.
کاوش ها روشن ساخته اند که این مسجد روی آثار صدر اسالم 

شــده کــه البته ابعــاد آن و پیــش از آن بنیان نهاده 
با مشکالتی مواجه بوده محدود و در جهت قبله 

نخستین  طرح  اســت. 
مسجد به گونه بومسلمی 
بوده  )شبستان ستوندار( 
که در ســال ۱۵۶هجری 
ساخته شــده و کاوش ها، 
موقعیــت آن را روشــن 
محــراب  ســاخته اند. 
و بخــش بزرگــی از 
دیوار ســوی قبله 
مســجد کهــن 

با گچبــری نــاب و بی همتا، در زیــر کف شبســتان جنوبی 
مســجد کنونی یافت شده اســت. ســمت قبله مسجد کهن 
با قبله کنونی، ۲۰ تــا ۳۰ درجه اختــالف دارد. در اوایل قرن 
ســوم هـ.ق، این مســجد کهن ویران شــده و بــر ویرانه های 
آن مســجدی بزرگ تــر نزدیک به ده جریب ســاخته شــده 
است که طرح شبســتان ستوندار آن با میانســرایی در میان و 
شبســتان هایی پیرامون آن، که بخش جنوبی با شش دهانه، 
 شــمالی با چهار دهانه و شــرقی و غربی را با دو دهانه ساخته 

بوده اند.
در ســده چهارم در روزگار آل بویه بخش هایی به ســاختمان 
مســجد اضافه شــد؛ بدین گونه که یک دهانه به شبستان ها با 
کوچک تر کردن میانسرا افزوده و ســتون های نما، آجر کاری 
شد؛ اما در ســده پنجم و ششــم )پس از آتش ســوزی سال 
۵۱۵هـ.ق ( دگرگونی هــای بنیادی در معماری مســجد رخ 
داد و مسجد، چهار ایوانی شد. مســجد جامع اصفهان ازجمله 
مساجدی اســت که محراب های متعددی دارد.بلندآوازه ترین 
محراب آن، در ضلع شــمالی ایــوان غربی، در 
شبســتانی قرار دارد که به وســیله اولجایتو، 
فرمانروای ایلخانی، ساخته شــد. این محراب 
نمونه نفیســی از تزئین گچبری است و در دو 
ســوی تورفتگی تاق دار آن، دو ستون کوچک 
تعبیه شده و کمان نوک تیزی، از باال آنها را به 

هم متصل می کند.
مســجد جامع عتیق اصفهــان، همچنین در 
فهرست آثار جهانی یونســکو قرار گرفت. این 
مسجد در سی و ششمین اجالس کمیته میراث 
جهانی یونســکو در شهر»ســن پترزبورگ« 
روسیه، توانست صفت جهانی شــدن را از آن 

خود کند.

مسجد عتیق

قابروز

Battleship Missouri Memorial | یادبود کشتی جنگی میسوری
اگر تاکنون کشتی جنگی عظیمی را از نزدیک ندیده اید، این فرصت را از دست نداده و سری به یادبود کشتی جنگی میسوری بزنید. می توانید روی عرشه قدم بزنید، اتاقک ها را تماشا کرده و داستان کشتی را بشنوید. این کشتی در سال ۱۹۴۴ و طی 

جنگ جهانی دوم جنگیده و این روزها، در زمان صلح، به عنوان جاذبه ای گردشگری، در جزیره »هونولولو«ی هاوایی در بندر کناره گرفته است.

 به گــزارش خبرگزاری فــارس از اصفهان، نمایشــگاهی با موضوع
صنایع دستی در فروردین ماه ســال جاری واقع در میدان امام)ره( 
اصفهان برگزار شــد که غرفه های مختلف هنــری در آن به نمایش 
گذاشته شــد. این نمایشگاه با اســتقبال مردم مواجه شد و سازمان 
میراث فرهنگی تصمیم گرفت این نمایشگاه را مجددا در ماه مبارک 
رمضان برپا کند. در ادامه، یکی از کســانی که تقاضای اجاره یکی از 
غرفه های طبقه دوم میــدان)ره( را کرده و دکوراســیون آن را برای 
برپایی غرفه صنایع دســتی با تصاویر شــهدا تزئین کرده بود، طبق 
گفته خود، با اهانت مسئوالن میراث فرهنگی مواجه شد که به همین 
منظور خبرنگار فارس برای اطالع دقیق از این موضوع به ســراغ وی 

رفت.
محمود معمــار در گفت وگو با خبرنگار فارس اصفهــان اظهار کرد: 

 حدود ســه ماه پیش غرفه ای با موضــوع آثار شــهدا در مجموعه
صنایع دســتی میراث فرهنگــی اصفهان واقع در میــدان امام)ره( 
با هزینه ای بالغ بــر ۳۰۰میلیون ریال راه انــدازی کردم که با تهدید 
کارکنان میراث فرهنگی جهت جمع آوری این غرفه رو به رو شــدم. 
آنها به من گفتند اینجا جای این کارها نیســت و دوره این کارها به 
اتمام رسیده است. وی افزود: پس از تهدید مسئوالن میراث فرهنگی 
اســتان اصفهان برای جمع آوری غرفه و عدم رضایت اینجانب برای 
چنین کاری، نهایتا در تاریخ ۱۴مردادمــاه ۹۵ با تیغ موکت بری به 
پوستر شهدا اهانت کردند که بالفاصله گزارش آن را به مراجع قضایی 

استان و دیگر مجموعه ها ارائه دادیم و در حال پیگیری هستند.
این غرفه دار با اشــاره به چیدمان تزئینات غرفه شهدا تصریح کرد: 
دکوراســیون این غرفه هزینه ای بالغ بر ۲۰۰ تــا ۳۰۰ میلیون ریال 

دربرداشــته و با تصاویر شاخص ترین شــهدای اصفهان آذین بندی 
شده بود؛ اما یکی از کارشناســان میراث فرهنگی استان اصفهان به 
من گفت اینجا محل عبور توریست است و دوره این تصاویر نیز تمام 

شده است.
میدان امام)ره( ثبت جهانی شــده و حساسیت های   

زیادی روی آن است
شــهرام امیری، مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اســتان اصفهان، در گفت وگو 
با خبرنگار فارس، ضمن اعالم تحقیق راجع بــه این موضوع، گفت: 
قرار است بخش هایی از طبقه دوم میدان امام)ره( به بخش خصوصی 
واگذار شــود تا جهت گســترش حوزه صنایع دســتی بتوانیم گام 
برداریم. وی افزود: با اشــخاص مختلف، مذاکراتی بــرای اجاره این 
مغازه ها انجام شــده بود، افرادی هم قرار شد در این مغازه ها مستقر 
شــوند و فعالیت های صنایع دســتی را انجام دهند؛ متاسفانه یکی 
 از افرادی که ایــن مکان را اجاره کــرده بود، قواعدی که ســازمان

میراث فرهنگی برای اســتقرار در طبقه دوم میــدان امام)ره( اعالم 
کرده بود، رعایت نکرد و نهایتا به توافق نرسیدیم. میدان امام)ره( ثبت 

جهانی شده و حساسیت های زیادی روی آن است.
مدیر روابط عمومــی و امور فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگی 
خاطرنشــان کرد: از رسانه ها شــنیده ام که این نمایشــگاه، سه ماه 
پیش برگزار شــده و بعد از برگزاری، میراث فرهنگی از فعالیت آنها 
جلوگیری کرده و نسبت به تصاویر شهدا بی احترامی شده که چنین 
چیزی به هیچ عنوان صحت ندارد. بازرسان مربوطه می توانند در آن 

فضا حضور پیدا کرده و آن مغازه را مشاهده کنند.
 وی تصریح کرد: نکته جالب اینجاســت که هنوز نمایشــگاهی در 
طبقه دوم میدان امام)ره( برگزار نشده و اصال به مرحله بهره برداری 
نرسیده است؛ این فضا برای واگذاری به بخش خصوصی در معرض 
دید عمومی است. شخص مربوطه به دیوارها کاهگل مالیده و قواعد 
میراثی را در تزئینات طبقه دوم میدان امــام)ره( رعایت نکرده بود 
که نهایتا طرح وی در شورای فنی سازمان میراث فرهنگی و کمیته 
راهبردی میدان امام)ره( )که زیرمجموعه پایگاه ثبت جهانی سازمان 
میراث فرهنگی است(، تایید نشــد و از آنان درخواست شد وسایل 
خود را قبل از اینکه این طبقه به بهره برداری برسد، جمع آوری کنند.

امیری یادآور شد: اگر احتماال هر فردی احساس می  کند که صحبت 
یا گفت وگویی مبنی بر توهین و چیزی شبیه به آن نسبت به شخص 
 یا اشخاصی انجام شــده، می تواند شــکایت خود را برای رسیدگی،

به صورت مکتوب به سازمان میراث فرهنگی ارائه کند.

حدود سه ماه پیش غرفه ای با موضوع آثار شهدا در مجموعه صنایع دستی میراث فرهنگی اصفهان واقع در میدان امام)ره( با 
هزینه ای بالغ بر 300میلیون ریال راه اندازی شده که با تذکر کارکنان میراث فرهنگی جهت جمع آوری این غرفه رو به رو شد.

نکته جالب 
اینجاست که هنوز 

نمایشگاهی در طبقه 
دوم میدان امام)ره( 

برگزار نشده و 
اصال به مرحله 

بهره برداری نرسیده 
است؛ این فضا برای 

واگذاری به بخش 
خصوصی در معرض 

دید عمومی است

چرا غرفه شهدا در میدان امام اصفهان را جمع آوری کردند؟

گفتند دوره این کارها به اتمام رسیده است!
مدیرکل نظــارت و ارزیابی گردشــگری گفت: اکنون 
شــاخص های فنی و معماری و ســاختمانی در زمان 
درجه بندی تاسیسات گردشگری بر کیفیت خدمات 
غلبه دارند؛ به همین دلیــل درصدد تغییر این ضوابط 

هستیم.
ولی تیموری، مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشــگری 
ســازمان میراث فرهنگی، درباره رویکــرد جدید این 
اداره کل در مواجهه با ضوابط استانداردسازی هتل ها 
و مراکز اقامتی گفت: یکــی از رویکردهای ما در حوزه 
هتل ها این اســت که ضوابط و اســتانداردهایی را که 
هتل ها براساس آنها درجه بندی و ارزیابی می شوند، 
تغییر دهیم. عموما تاکنون نــگاه و رویکرد در ارزیابی 
و درجه بندی تاسیســات مراکز اقامتــی و پذیرایی، 
بیشــتر روی بحث های ســاختمانی، فنی و معماری 
بوده است و سیســتم چک لیست هایی که آماده شده 
بود هم روی شــاخص هایی بوده که تقریبا ۷۰درصد 
آنها بــه مباحث ســاختمانی اهمیت مــی داد و یک 
 واحد گردشگری، بیشــتر از نگاه یک مهندس معمار 
رتبه بندی می شــد تا نگاه گردشــگر و مشتری. وی 
ادامه داد: ضوابط ســاختمانی و فنی باید زمانی مورد 
توجه قرار مــی گرفتند که این هتل ها هنوز ســاخته 
نشــده بودند؛ اما زمانی که به بهره برداری می رسند، 

باید به نکات دیگری دقت شود. 
 اکنون غلبه ضوابط ساختمانی در استانداردسازی ها،

بیش از کیفیت خدمات دیده می شــود. وی به بازدید 
از هتل های فرانســه طی ماموریتی کــه مدتی پیش 
داشته، اشــاره کرد و گفت: از سیســتم گردشگری و 
هتل های فرانســه بازدید کردم  و از ضوابطی که آنها 
برای سال ۲۰۱۶ اعالم کرده و تا ۵سال دیگر برایشان 
اعتبار دارد نیز نسخه ای گرفتم. می توانیم با استفاده 
از الگوهای سازمان جهانی گردشــگری، تغییراتی در 

رویکردمان بدهیم.
مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشــگری، با بیان اینکه 
ضوابط حول ســه محور تجهیزات، کیفیت خدمات به 
مشتری و توســعه پایدار و دسترسی پیش بینی شده 
است، گفت: توســعه پایدار یعنی اســتفاده از منابع 
تجدیدپذیر، شاخص های ســبز و...؛ همچنین بخش 
تکمیلی آن دسترســی اســت؛ به این معنی که یک 
گردشگر کم توان نیز بتواند از امکانات اماکن اقامتی و 
پذیرایی استفاده کند. ما اولویت را در کیفیت خدمات 

قرار داده ایم.

رویکرد جدید برای درجه بندی هتل ها؛

غلبه شاخص های ساختمانی 
بر کیفیت

نگاه روز

سید احمد محیط طباطبایی خبر داد: ایستگاه مترو در فضای میانی 
»برج طغرل« و »قبرســتان ابن بابویه« در حال تجهیز است؛ اما هیچ 

استعالمی از میراث فرهنگی انجام نشده بود.
»مترو، میان برج طغرل و قبرســتان ابن بابویه را به هم می زند«، خبر 
کوتاه اســت؛ اما تجربه تکرار آن، طی چند سال گذشته در شهرهای 
مختلف به دســت آمده و پیامدهایش را همه می دانند؛ ولی مدیریت 
شــهری بار دیگر تکرارش می کند. این عضو شــورای فنی اداره کل 
میراث فرهنگی استان تهران، عبور مترو را از میان بنای تاریخی برج 
طغرل با هزار سال قدمت و قبرســتان ابن بابویه که یکی از نخستین 
قبرهای دفن شــده در آن اســت و به حدود 8۰۰ ســال پیش تعلق 
 دارد، اقدامی غیرقانونی و آســیب زننده به ایــن دو محوطه تاریخی 

عنوان کرد.
او  با بیان اینکه میراث فرهنگی، سه شــنبه گذشته متوجه این اتفاق 
شد و به ســرعت کار را متوقف کرد، افزود: با توقف کار، شرکت مترو 
حتی تونلی را که حفاری شــده بود، پر کردند؛ اما جالب اســت که 
روز گذشــته )جمعه ۱۲ شــهریور( متوجه شــدیم در حال تجهیز 
ایستگاه مترو هســتند. محیط طباطبایی با تاکید بر اینکه مسیر این 
خط باید از مترو تغییر کنــد، ادامه داد: عالوه بر اســتعالم نکردن از 
میراث فرهنگی،  حتی در حال وقت کشی هســتند تا ایستگاه مترو 
را کامال تجهیز و راه اندازی کنند. این باستان شــناس با اشاره به عمر 
هزارســاله برج طغرل افزود: این برج طی دوره های تاریخی گذشته 
و به دلیل زلزله، آســیب کامل دید و حاال کامال بند زده شــده است؛ 
 بنابراین در این شرایط اگر مترو از کنار آن عبور کند، قطعا به تدریج 
فرو می ریزد. طبق گزارش ها و مســتندات تاریخــی، پیش از زمان 
ناصرالدین شاه، گورستان ابن بابویه کشتزار و باغ وسیعی بوده  است 
که با کشف جسد سالم فردی در سردابی زیر آن باغ و به دست آمدن 
سنگی درون سرداب که آشــکارا نشان می داد متعلق به شیخ صدوق 
است که بیش از 8۰۰ ســال پیش درگذشــته ، بی درنگ بقعه  شیخ 

صدوق را بر آن مزار احداث می کنند.
به اعتقاد برخی کارشناســان، اولین بنای قبرســتان ابــن بابویه، به 
دوران ســامانی برمی گردد که بعدها در اثر سیل تخریب شده  است. 
آرامگاه ابتدایی شیخ صدوق نیز در گذر زمان به خاطر حمله مغوالن 
و جنگ های خوارزمشاهیان و تیموریان و همچنین به علت حوادث 
مختلف، چندین مرتبه ویران شــد؛ به گونه ای که سرانجام - تا پیش 
از کشف - ســال ها در زیر توده های خاک پنهان ماند. پس از برپایی 
بقعه شــیخ صدوق، افراد زیادی در اطراف آن به خاک سپرده شدند 
و مقبره های بزرگ و باشــکوهی هم اطراف آن احداث شــد.در این 
قبرســتان تاریخی، از مقبره افراد مشــهوری مانند شــیخ صدوق، 
غالمرضا تختی، پهلوان ســید حســن شــجاعی، علی اکبر دهخدا، 

محمدعلی فروغی، رجبعلی خیاط، حسین بهزاد می توان یاد کرد.

طوالنی ترین پل شیشــه ای معلق جهان کــه دو هفته پیش در 
چین افتتاح شده بود، موقتا به روی گردشگران بسته شده است. 
علت بسته شــدن آن رسما از ســوی دولت چین اعالم نشده؛ اما 
شــبکه خبری ســی. ان. ان. آمریکا به نقل از یکی از سخنگویان 
دولت چین گفته که اســتقبال فراتر از پیش بینی گردشگران از 
پل »ژانگ جیگوا«، علت تعطیلی موقت این سازه عظیم در استان 

»هونان« عنوان شده است.
این مقام  چینــی تاکید کرد هیچ نقص یا ترکی در ســازه این پل 
مشاهده نشده و هیچ ســقوطی هم از فراز آن روی نداده که علت 

مسدود کردن آن قلمداد شود. 
با وجود این، زمان بازگشایی این پل هم اعالم نشده است. این پل 
۴۳۰متری که عرض آن شش متر اســت، با هزینه ای بالغ بر سه 
میلیون و ۴۰۰ هزار دالر ساخته شده و دو هفته پیش در مراسمی 
پر زرق و برق افتتاح شــد. پل ژانگ جیگوا کــه ۳۰۰ متر باالتر از 
سطح زمین قرار دارد، با ۹۹ شیشه شفاف سه جداره پوشیده شده 

است.
آن طور که این سخنگوی دولت چین به ســی. ان. ان. گفته، این 
پل هر روز ظرفیت پذیرش 8۰۰۰ بازدیدکننــده را دارد؛ اما پس 
از افتتاح آن، میانگین گردشگرانی که برای رد شدن از این پل به 
این منطقه آمده اند، ۱۰ برابر ظرفیت روزانه پیش بینی شده بوده 
است. به گزارش بی بی سی، مسئوالن این ســازه روز جمعه آن را 
برای انجام سرویس های نگهداری فوری تعطیل کرده اند و زمان 

بازگشایی آن هم متعاقبا اعالم خواهد شد.

 خطر »مترو« در کمین برج طغرل
و آرامگاه ابن بابویه!

بازدید ژنرال دوگل
 از مسجد شیخ لطف ا...

 پل معلق شیشه ای چین 
دو هفته بعد از افتتاح، بسته شد

مجله گردشــگری »Sympathie magazin« با اختصاص 
یکی از تازه ترین شــماره های خود به ایران، واقعیت های تازه ای از 
کشــورمان را برای شیفتگان ســفر و ماجراجویی در سرزمین های 
ناشناخته نشان داده است. این نشــریه آلمانی که تصویر روی جلد 

آن به دختری امروزی از ایران زمین اختصاص دارد، با پیام همیشگی 
خود )بیشتر بدانیم، بیشــتر ببینید(، مخاطبانش را دعوت کرده تا 
با مفهومی تازه از کشــوری آشنا شــوند که اخبار آن در رسانه های 
خارجی محدود به جنگ و بمب اتم بوده اســت.در این مجله سعی 
شــده با ورود به بطن جامعه، زوایای مختلفی از زندگی مردم ایران 
نشــان داده شــود. در پیش گفتار این مجله آلمانی که هر بار سعی 
دارد چهره ای تازه از کشــورها و مردم آن را نشان دهد، چنین آمده 
است: »بزرگ ترین ســرمایه جامعه ایران، باز بودن و توانایی آن در 
برقراری ارتباط است. شناخت ایران، جذاب و تاثیرگذار است؛ وقتی 

با آن رو به رو می شــوید، درمی یابید که واقعیت در باب آن متنوع تر 
از آن است که تصور می شــود؛ واقعیتی که پیچیده تر از حد انتظار 
است.« در ادامه این پیشگفتار نوشته شده است: »ایران را می توان به 
عنوان یکی از مقاصد برتر گردشگری در سراسر جهان معرفی کرد؛ 
کشوری فوق العاده متنوع که یکی از قدیمی ترین فرهنگ های جهان 
را دارد. در واقع ایران، مقصدی برای تمام کسانی است که به کشف 
تمدن های قدیمــی و فرهنگ های جدید عالقه مندند؛ کشــوری 
که باتوجه به وضعیت سیاســی پر تنــش و تحریم های خارجی در 

گذشته، امروز مقصدی امن برای گردشگران جهان است.

روایتی از جذابیت های ایران
در مجله گردشگری  آلمانی

دوگل در ۲۴مهر۱۳۴۲به همراه همســر خویش و به دعوت رسمی مقامات ایران، 
برای یک دیدار چهار روزه به ایران سفر کرد.
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اخباريادداشت

رییس پلیس فتای اســتان اصفهان با اشاره به تاثیر فرهنگ وارداتی 
فضای مجازی در اخالق و مبانی رفتاری مردم اظهار کرد: متاسفانه 
با بررسی ریشه وقوع بعضی از جرائم سایبری شاهد جایگزین شدن 

فرهنگ غربی به  جای فرهنگ ایرانی و اسالمی هستیم.
سید مصطفی مرتضوی در تشــریح تبعات این فرهنگ عنوان کرد: 
 فرهنگ مجازی کــه باعث ترویج بی بندوباری، فســاد و فحشــا و

 شــبهه افکنی دینی در بین جوانان و کاربران شبکه های اجتماعی 
شده، از ابزار و دستاوردهای جنگ نرم است.

رییس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعــات فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان، درباره تاثیر فضای مجازی در روابط خانواده ها گفت: 
ارتباطات مجازی در خانواده ها باعث دور شــدن آنها از نظر عاطفی 
شده و خانواده ها به  جای اینکه زمان خود را صرف صحبت با فرزندان 
کنند و به حل مشــکالت آنها بپردازند وقت خود را در شــبکه های 
اجتماعی صرف می کنند. وی از کاهش روابــط عاطفی و ارتباطات 
کالمی در خانواده ها بر اثر استفاده از شبکه های مجازی گفت و خاطر 
نشــان کرد: می توان به جرئت گفت رسانه ها بیشــترین نقش را در 
ترویج فرهنگ و تمدن دارند که با توجه به این موضوع تمام رسانه ها 
می توانند با تولید محتوای مناسب و انتشار آن در جامعه مانع غلبه 

تهاجم فرهنگی شوند.
مرتضــوی در خصوص میــزان اســتفاده بانوان از فضــای مجازی 
بیان کرد: حدود نیمی از کاربران فضای مجازی بانوان هســتند که 

بیشترین آسیب را نیز این قشر از جامعه متحمل می شوند.
 وی در تقســیم بندی، اســتفاده  کننــدگان فضای مجــازی را به

 3 دســته تقســیم کرد و افزود: کاربران فضای مجازی به سه دسته 
با عنوان های کاربران سیاه، سفید و خاکستری تقسیم می شوند که 
کاربران سیاه که ده درصد آن را تشکیل می دهند و افرادی می باشند 

که صرفا به دنبال انجام اقدامات مجرمانه هستند.
رییس پلیس فضای تولیــد و تبادل اطالعــات فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان 20 درصد کاربران را، کاربران سفید دانست و اظهار 
کرد: این افراد غالبا بــه دنبال مطالب آموزشــی و علمی در فضای 
مجازی هســتند و یا اقدام به درج و انتشــار مطالب مفید و سالم در 
آن می کنند.  وی آمار کاربران خاکستری فضای مجازی را 70 درصد 
برشمرد و عنوان کرد: کاربران خاکستری معموال افرادی هستند که 
به گشــت  و گذار بی هدف در فضای مجازی می پردازند و با توجه به 
 جذابیت صفحــات و لینک های متعــدد از ســراچه های مختلفی

بازدیــد می کنند.  مرتضوی در خصوص ســهم فضــای مجازی در 
افزایــش ارتباطــات نامشــروع و طالق های عاطفی خاطر نشــان 
کرد: امــروزه فضای مجازی و بــه خصوص شــبکه های اجتماعی 
نقش زیادی در اختالفات خانوادگی دارنــد و دلیل آن هم ولنگاری 
 فرهنگــی و احســاس آزادی در فضای مجازی شــده کــه حدود 

20 درصد طالق ها در جامعه از شبکه های اجتماعی نشأت می گیرد.

 مدیر منطقه 2 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: مناســب ســازی 
پیاده روهای خیابان خــرم حدفاصل میدان جمهوری تا ســه راه 
صمدیه  برای تردد روان و آســایش معلوالن و جانبازان در دســت 
انجام قرار گرفته است. حسین جعفری فشارکی افزود: این پروژه با 

اعتبار یک میلیارد ریال تا پایان ماه جاری تکمیل می شود.
مدیرمنطقه 2 شهرداری اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های منطقه 
عنوان کرد: یکی از مهم ترین ویژگی های یک شــهر زیبا مناسب 
بودن آسفالت خیابان ها و معابر شهری است در همین راستا معابر 
فرعی و اصلی منطقه با هزینــه 3 میلیــارد و 500 میلیون تومان 

ساماندهی می شود.

رییس شورای اســالمی شــهر اصفهان در صحن یکصد و چهل 
و هفتمین جلســه این شــورا ضمــن تبریک فرارســیدن اول 
 ذی الحجه ســالروز ازدواج حضرت علی )ع( بــا حضرت فاطمه 
زهرا )س( اظهار کرد: این ازدواج نمونــه و الگوی عالی از ازدواج 

به سبک اسالمی است.
 رضا امینی بابیان اینکه ســاده زیســتی را می تــوان در ازدواج

 امام علی)ع( با حضرت زهرا)س( مشاهده کرد، گفت: متاسفانه 
در دوران حاضر سخت گیری ها، عدم ساده زیستی، تجمل گرایی 
و گرایش به اشــرافی گری، ازدواج ها را تحت الشــعاع خود قرار 
داده اســت. وی با اشــاره به نرخ 3/8 درصدی طالق در شــهر 
اصفهان، اظهار کرد: به ازای هر ۴ ازدواج بــا یک طالق روبه رو 
هســتیم که اثرات نامطلوبی را در حــوزه اجتماعی می گذارد، 
ازجمله دالیل و ریشــه های این معضل، عدم آگاهی از فرهنگ 
خانواده طرف مقابل، آداب  و رســوم خانواده ها، اشــرافی گری، 

عدم تحقق قول و قرارهای موقع ازدواج است.
رییس شورای شــهر اصفهان اظهار امیدواری کرد: اصفهان در 
زمینه ازدواج های ســاده الگو شود تا سیاســت های جمعیتی 

ابالغی رهبر معظم انقالب نیز تحقق بخشیده شود.
امینی با اشــاره به  روز تعاون و روز مردم شناسی در ۱3 شهریور 
گفت: در احادیث و قــرآن به تعاونی ها و نقش آنها اشاره شــده 
اما متاســفانه در حــوزه اقتصادی کشــور ایــن فرهنگ کمتر 
استفاده شــده اســت.  وی بابیان اینکه در دوره چهارم شورای 
اسالمی شــهر اصفهان تاکیدات زیادی روی قطار شهری که به 
پروژه ای فرسایشی در ذهن مردم تبدیل شــده بود انجام گرفته 
شد، اظهار کرد: سال گذشته فاز اول خط یک متروی اصفهان به 
بهره برداری رسید و حسب برنامه ریزی ها و تایید خط دوم قطار 
شهری توسط مسئوالن استان و ســازمان میراث فرهنگی مقرر 
شده تا خط دوم قطار شهری به طول ۱3 کیلومتر در محور غرب 

به شرق طی پنج سال آینده به بهره برداری برسد.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان یکی از مهم ترین مطالبات 
مردم را مشــخص شــدن وضعیت برخورد با دریافت کنندگان 
فیش های نجومی عنوان کــرد و گفت: زمانی کــه فردی برای 
دریافت وام پنج میلیونی کارگشــایی با مشکالت و سختی های 
متعــددی در بانک ها مواجه می شــود، اگر وضعیــت برخورد 
مشخص نشــود احســاس بی اعتمادی، ســرخوردگی، کاهش 
انگیزه جوانان را به دنبال خواهد داشت. امینی بابیان این سوال 
که چرا منافع افرادی فرصت طلب بــر منافع عموم مردم ترجیح 
داده می شود، ادامه داد: اگر خدای نکرده با این موضوع به صورت 
فرسایشی برخورد و قبح آن شکسته شــود در آینده با رقم های 

کالن تر مواجه خواهیم شد.

ريیس پلیس فتای استان:

فضای مجازی از ابزارهای
جنگ نرم است

مديرمنطقه 2 شهرداری اصفهان:

پیاده روهای خیابان خرم برای تردد 
معلوالن و جانبازان مناسب می شود

ريیس شورای اسالمی شهر:

اصفهان به الگوی »ازدواج  ساده« 
تبديل شود

پیشنهاد سردبیر:
آب شرب اصفهان عاری از هرگونه آلودگی است

مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان اعالم کرد: آزادسازی خیابان شهید محوری، 
تدریجی انجام می شــود که برای ســرعت بخشی به آزادســازی این خیابان 

همکاری ساکنان آن با شهرداری ضروری است.
علی شمس اظهارکرد: مالکان امالک مسیر خیابان شهید محوری نباید نسبت 
به معوض های پیشنهادی شهرداری ســخت گیری کنند تا مراحل آزادسازی 
شتاب بیشــتری بگیرد.  وی از تخصیص بودجه یک میلیاردی برای آزادسازی 
خیابان محوری خبر داد و اضافه کرد: طی چند روز آینده جلســات آزادسازی 
خیابان شهید محوری برگزار می شــود که انتظار می رود شــهروندان فهیم 
ساکن در این خیابان همکاری خوبی با شهرداری داشته باشند.مدیر منطقه ۱۴ 
شهرداری اصفهان در ادامه از ساماندهی سنگبری های خیابان بعثت خبر داد 

و گفت: در آینده نزدیک پیاده روهای خیابان بعثت نیز مناسب سازی می شود.

مدیر نمایشــگاه ایران نوشــت گفت: سومین نمایشــگاه ایران نوشــت با هدف 
 ترویج فرهنگ مصرف تولیدات ملی در محل خیمه شــهدای بســیج سپاه ناحیه 
امــام صــادق )ع( اصفهــان شــروع بــه کار نمــوده اســت.مهدی کالنتــری 
ادامه داد: این نمایشــگاه با »شــعار بچــه های ایرانــی، قهرمان هــای ایرانی« 
تولیــدات خــود در معــرض دیــد و بازدید کننــدگان قــرار می دهنــد.  وی 
خاطر نشــان کرد: تمامــی محصوالت ایــن نمایشــگاه توســط صنعتگران و 
 کارگــران ایرانی تولید شــده و درطــرح های روی لــوازم التحریــر از دو الگوی 
شخصیت پردازی و شــخصیت سازی استفاده می شــود. کالنتری افزود: با توجه 
به اینکه در دنیای امروز لوازم التحریر رســانه ای شــده که دانش آموزان در طول 
 ســال تحصیلی هزاران بار طرح های این محصوالت را مشــاهده و ارتباط برقرار

 می کنند، بهتر است که به جای الگوی غربی الگوهای اسالمی ایرانی به کار رود.

آغاز به کار نمايشگاه »ايران نوشت« در اصفهان آزادسازی خیابان شهید محوری، تدريجی انجام می شود

مســئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد 
استان اصفهان افزود: یازدهمین دوره مسابقات قرآنی 
مدهامتان در شهرســتان های استان اصفهان در حال 
برگزاری اســت و 30 مهر مرحله استانی این مسابقات 

در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.
حجت االسالم و المســلمین رمضانعلی معتمدی بیان 
کرد: این مسابقات در رشته های حفظ، قرائت، تفسیر، 
 اذان، نهــج البالغه ویژه افــراد ۱8 تا 30 ســال عضو

کانون های فرهنگی هنری مســاجد است. وی افزود: 
صحیح خوانی اذکار نماز بــه عنوان یکی از بخش های 
این مسابقات برای سنین 8 تا ۱5 سال برگزار می شود.

مســئول دبیرخانــه کانون هــای فرهنگــی هنری 
 مساجد اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه ثبت نام از

  عالقه مندان به شــرکت در این مســابقات از طریق 
وب سایت جشــنواره جوانان مســجد انجام می شود، 
گفت: تاکنون یکهزار نفر برای شرکت در این مسابقات 

ثبت نام کرده اند.
حجت االســالم معتمدی ادامه داد: افراد عالقه مند به 
شرکت در این مسابقات همچنین می توانند با مراجعه 
به کانون های مســاجد و یا ادارات فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی استان اصفهان ثبت نام کنند.

عضو شورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: تابلوهای 
شــهری که نام خیابان ها بر آنهاست، جانمایی مناسبی 
ندارند که در ابعاد و مکان قرار گیــری آنان باید تجدید 

نظر شود.
 غالمرضا شیران در جلســه علنی شورای شهر اصفهان، 
با اشاره به قرار گیری تابلوهای شهری که نام خیابان ها 
بر آنها مشخص است اظهارکرد: باید در جانمایی تابلوها 
دقت بیشتری به کار گرفته شــود زیرا که در تقاطع ها 
این اسامی به سهولت قابل مشاهده نبوده و در ابعاد آن 

نیز باید تجدید نظر شود. 
 وی در قســمت دیگر ســخنان خود افــزود: برقراری 
رای گیری الکترونیکی در جلســه علنی شــورای شهر 
اقدامی بر اســاس عدالت و صداقت بــود که از مدیریت 

شورای شهر در این خصوص تشکر می کنم.
شیران افزود: این موضوع عالوه بر حذف کاغذ و سهولت 
 امــور اداری، شــفافیت موضوعــات و تفکیــک آنها را

در بر داشت.
 عضو شــورای اسالمی شــهر اصفهان با اشــاره به اخذ 
تلفن های همراه اعضای شــورا در درب ورودی جلسه 
علنی شــورای شــهر بیان کرد: این موضــوع اقدامی 
پســندیده برای افزایش توجه اعضا در حین جلسات و 

جلوگیری از رانت است.

برگزاری مسابقات قرآنی 
مدهامتان استان اصفهان

 جانمايی تابلوهای شهری
 با دقت بیشتری انجام شود

شورابنیاد شهیدمساجد

برگزاری نخستین سالگرد 
بزرگداشت شهدای فاجعه منا 

خسارت بی سابقه خشکسالی 
به کشاورزی

مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان در 
نشست بررسی برنامه های بزرگداشت شهدای منا  با تبیین 
اهداف و سیاســت های ســتاد بزرگداشت شــهدای منا به 
بی کفایتی رژیم آل سعود و ابعاد وســیع فاجعه اسفناک منا 
اشــاره کرد و اظهار داشــت: هماهنگی جهت اعزام خانواده 
معظم شــهدای منا به منظور دیدار با مقام معظم رهبری و 
رییس جمهور، برگزاری نخستین ســالگرد شهدای فاجعه 
منا با محوریت شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی و سازمان 
حج و زیارت از جمله برنامه های گرامیداشت شهدای فاجعه 
منا خواهد بود.داریوش وکیلی افزود: همچنین در گلســتان 
شــهدای اصفهان دعای عرفه به یاد شــهدای فاجعه منا و 
شــهدای عرفه برگزار و نمایشــگاهی با موضوع فاجعه منا، 
بی تدبیری و بی کفایتی رژیم آل سعود برپا خواهد شد، عالوه 
بر آن صدا و سیمای مرکز اصفهان برنامه هایی در این رابطه را 

پخش خواهد کرد.
مدیرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران اســتان اصفهان 
خاطرنشان کرد: دیدار خانواده معظم شهدای منا با استاندار 
و امام جمعه اصفهان ترتیب داده خواهد شــد و شــهرداری 
اصفهان ضمن انجام تبلیغات محیطی و اطالع رسانی مراسم، 
یکی از میادین شهر را به نام شــهدای فاجعه منا نام گذاری 

خواهد کرد.

معــاون برنامه ریــزی و امور اقتصــادی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهــان گفــت: در طول 9 ســال 
خشکســالی پی درپی در سطح اســتان، بیش از 70 هزار 
میلیارد ریال به بخش کشاورزی استان خسارت وارد شده 

است .
 احمد صفی افزود : امید اســت با رونــد اجرایی ماده 25 
آیین نامه اجرایی قانون تشــکیل سازمان مدیریت بحران 
 کشــور و ســایر منابع پیش بینی شــده بــرای مدیریت

 بحران های بخش کشــاورزی توجه ویژه سازمان برنامه و 
بودجه در تخصیص این منابع بتوان تاحدودی مخاطرات و 

بحران را مدیریت کرد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت از طرح های مقابله 
با بحران های کشــاورزی افزود : برنامه ریزی برای تامین 
اعتبار الزم برای مقابله و مبارزه با بیماری ها و آفات نباتی 

و دامی مهم وبحران زا، از وظایف مهم حاکمیتی است.
درادامه نماینده مدیریت بحران اســتانداری و ســازمان 
برنامه و بودجه اســتان بــا تاکید بر توجه ویــژه به بخش 
کشاورزی اســتان تصویب و اختصاص 5 درصد اعتبارات 
مطابق ماده 25 آیین نامه ســازمان مدیریت بحران کشور 
برای یاری رساندن به بخش کشاورزی در معرض بحران یا 

درگیر بحران را مورد توجه قرار دادند .

جهاد کشاورزی

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان افزود: 
فرآیند تصفیه آب شرب در استان اصفهان بنا بر استانداردهای 
الزم و با همکاری ارگان های مرتبط با ســالمت و بهداشــت 

انجام می گیرد.
مهندس حســن غالمی تصریح کرد: چنانچه آب یک شهر و یا 
یک منطقه دچار آلودگی شــود، کل آن منطقه با اپیدمی آن 
آلودگی، میکروب و یا ویروس روبه رو می شــود.  غالمی ادامه 
داد: بنابراین فرآیند تصفیه مناســب، پایش متداوم ســالمت 
آب و همچنیــن نبود هرگونه اپیدمی نشــانگر این اســت که 
آب آشامیدنی استان اصفهان کامال ســالم و بهداشتی است و 
 برای مثال شائبه وجود هر نوع ویروس نظیر هپاتیت در آن رد 
می شــود. به گفتــه وی طرح ســنجش میزان ســالمت آب 
اصفهان یکــی از موضوع هــای تحقیقاتی در دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان اســت و آخرین گزارش های این طرح، سالم 

و بهداشتی بودن آب این استان را نشان می دهد.
معاون آبفا استان اصفهان خاطرنشــان کرد: آزمایش های این 
دانشگاه حتی احتمال های یک در چند صد میلیون را نیز مورد 
ارزیابی و ســنجش قرار می دهد.  وی درباره وجــود و یا عدم 
وجود فلزات ســنگین نیز گفت: آزمایش هــای مربوط به این 
حوزه نیز به طــور فراگیر انجام می شــود و حتی چاه هایی که 

آب حاصل از آن دارای فلزات سنگین باشد، پلمب می شوند.

معاون آبفا اســتان اصفهان اضافه کرد: برای مثال با مشــاهده 
برخی فلزات ســنگین در چاه های شهرســتان های فریدن، 
نجف آباد و اصفهان، پلمب آنها در اســرع وقــت انجام و منابع 
دیگر تامین آب جایگزین شــد. به گفته غالمی، از حدود ۴00 
چاه فلمن و متفرقه در اســتان اصفهان، ۱60 چاه در شــبکه 
 تامین آب شــرب ســهیم اســت.  معاون بهره برداری شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان خاطرنشان کرد: رسوب کربنات 
در آب که برخی اوقات به شــکل شوره مشــاهده می شود در 
برخی از نقاط وجود دارد، اما این مواد مشــکلی برای سالمتی 

ایجاد نمی کند.
 غالمی درباره میــزان کنونی مصــرف آب نیــز تصریح کرد: 
دمای هوا در مدت اخیر به زیر 35 درجه ســانتی گراد کاهش 
یافته در نتیجه میزان مصرف آب حدود ۱5 درصد کاهش پیدا 

کرده است. 
وی خاطرنشــان کرد: وضعیت فعلی آب نرمال است و تنها در 
برخی از نقاط شــهر اصفهان که تراکم ساختمان ها زیاد است، 
افت فشــار جزئی وجود دارد. غالمی اضافه کــرد: اتصال پمب 
غیرمجاز آپارتمان ها به شبکه آب، موجب افت فشار در برخی 
از مناطق شهر اصفهان همچون هفتون و کلمان )واقع در شرق 
مرکز شهر اصفهان( در ساعات پیک مصرف) ۱۱ تا ۱5 و ۱8 تا 

2۱( شده است، اما در سایر مناطق شهر این افت وجود ندارد.

استان اصفهان با تقدیم بیش از 23 هزار شــهید در دوران دفاع 
مقدس، کارنامه درخشــانی در حوزه ایثار و شــهادت دارد و با 
داشتن یک دهم از کل شهدای انقالب اسالمی، سهم بسزایی در 

راه حفظ و حراست از این مرز و بوم ایفا کرده است.
اصفهان شهری اســت که مردمش عالوه بر آموزه های تاریخی و 
هنری، از روحیه مقاومت باالیی برخوردار هســتند و با استفاده 
مناسب و بجا از این توانایی خود توانستند شهر خود را به مطلعی 

از جنس معرفت و ایمان تبدیل کنند.
فضای معنوی گلســتان شــهدای اصفهان، همواره مورد توجه 
دوســتداران انقالب و شــهدا قرار گرفته اســت و هر کسی هر 
کاری از دســتش بربیاید برای شــهدا انجام می دهد. روی قبور 
گل می گذارند، آنها را با آب و گالب می شــویند، حجله ها را پاک 
می کنند. فرهنگســرای پایداری وابسته به ســازمان فرهنگی 
تفریحی شــهرداری اصفهان با همــکاری بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران این اســتان، رنگ آمیزی های مزار شــهدای انقالب 

اسالمی شهر اصفهان را ساماندهی کرده است.
از دیگر برنامه های اجرا شده توســط این فرهنگسرا، روایتگری 
از زندگی، ایثار و فداکاری شــهدای هشت ســال دفاع مقدس 
مدفون در گلستان شــهدای اصفهان توسط راویان دفاع مقدس 
است، این راویان در کنار قبور مطهر شهدا حاضر شده و از دوران 
دفاع مقدس روایتگری می کنند که مردم با شنیدن رشادت های 

رزمندگان عبرت های زیادی می گیرند.سرپرســت فرهنگسرای 
پایــداری اصفهان گفت: طرح کوله پشــتی دو هفتــه یک بار با 
عنوان روایتگری از دوران دفاع مقدس آغاز به کار کرده اســت.

سعید صرامی با اشاره به شروع این طرح از اوایل تابستان امسال 
اظهار کرد: طبق این طرح عملیات  و قطعه های گلستان شهدای 
اصفهان شماره بندی شده که راوی طبق این شماره ها روایتگری 

می کند. 
سرپرست فرهنگسرای پایداری اصفهان با اشــاره به راه اندازی 
کانون رنــگ آمیزی فدک و آیینه از اواســط مردادماه امســال 
تصریح کرد: کانون فدک برای آقایان و آیینه برای بانوان است که 
کارشناسان به صورت حرفه ای با رنگ هایی که تایید شده بنیاد 
شهید است به عالقه مندان آموزش می دهند. صرامی ادامه داد: 
این طرح برای اینکه قبور مطهر شهدا هدفدار با شمایل یکسان 

رنگ آمیزی شود برنامه ریزی شده است.
وی با اشــاره به حضور ۱50 نفــر در این طرح ابراز کــرد: بانوان 
عالقه منــد هر هفته چهارشــنبه ها ســاعت 8 صبــح و آقایان 
سه شنبه ها ســاعت۱7 می توانند برای آموزش به فرهنگسرای 
پایداری مراجعه کنند.زنده نگه داشــتن یاد و خاطره شهدا باعث 
می شود که جامعه به سوی کارهای خیر سوق داده شود و روحیه 
ایثار و از خود گذشتگی رواج یابد و انسان ها از روحیه خودخواهی 

و خودبینی بیرون بیایند.

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان:

آب شرب اصفهان عاری از هرگونه 
آلودگی است

توسط فرهنگسرای پايداری اصفهان صورت می گیرد؛

 ساماندهی رنگ آمیزی مزار 
شهدای انقالب اسالمی

زنده نگه داشتن 
ياد و خاطره شهدا 
باعث می شود که 

جامعه به سوی 
کارهای خیر سوق 
داده شود و روحیه 

 ايثار و از 
 خود گذشتگی 

رواج يابد

رسوب کربنات در 
آب که برخی اوقات 

به شکل شوره 
 مشاهده 

می شود در برخی 
از نقاط وجود دارد، 

اما اين مواد مشکلی 
 برای سالمتی ايجاد

 نمی کند
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پیشنهاد سردبیر: 
حال یحیی رو به بهبودی است

بازیکنان تیم فوتبال سپاهان، پس از حضور در مشهد، به صورت 
دسته جمعی به حرم امام رضا)ع( رفتند و به زیارت پرداختند. در 
این زیارت دسته جمعی، موسی کولیبالی هم سایر طالیی پوشان 

اصفهانی را همراهی می کرد.
مدافع 23 ساله اهل مالی سپاهان، با انتشــار عکسی در صفحه 
شخصی خود در اینستاگرام، تجربه حضورش در حرم امام هشتم 
شیعیان)ع( را اینگونه به زبان فارسی توصیف نمود: »االن آمدم 
حرم آقا امام رضا در مشهد. واقعا حس عجیبی به من دست داد و 

از امام رضا می خواهم که تمام بیماران را شفا دهد.«

حس عجیب مدافع سپاهان 

فوتبال جهان

 مینو رایوال، یکی از مدیر برنامه های شناخته شده در فوتبال جهان است. 
او مدیر برنامه بازیکنان بزرگی همچــون زالتان ایبراهیموویچ، پل پوگبا 
و هنریک مخیتاریان اســت. بعد از اینکه پنجره نقــل  و انتقاالت فوتبال 
اروپا بسته شد، مشخص شــد که این مدیر برنامه بزرگ و نامدار، درآمد 
هنگفتی در تابستان داشته است که از حقوق یک سال کریستیانو رونالدو، 
ثروتمندترین فوتبالیســت جهان نیز بیشتر بوده اســت.  او همچنین از 
رقیب خود یعنی خورخه مندس، مدیر برنامه های کریســتیانو رونالدو، 
 رادامل فالکائو و خامس رودریگس نیز بیشــتر درآمد داشــته اســت تا 

به نوعی بتوان رایوال را برنده  نقل  و انتقاالت تابستانی فوتبال اروپا نامید.
 این مدیر برنامه ایتالیایی، با انتقال ســه بازیکن به منچســتریونایتد و 
کمیســیونی که از این انتقال به جیب زد، در نهایت توانست 38میلیون 
پوند درآمدزایی داشته باشد. حقوق سالیانه کریســتیانو رونالدو از رئال  
مادرید، 21میلیون یورو تخمین زده می شود؛ به همین خاطر رایوال بیش 
از رونالدو، ثروتمندترین فوتبالیست جهان، درآمد داشته است. این رقم 
به خوبی افزایش درآمد  و هزینــه در بین تیم های لیگ برتری انگلیس را 
نشان می دهد؛ اتفاقی که باعث شده تیم ها هزینه های گزافی برای خرید 

بازیکن داشته باشند.

دیدا، ســنگربان برزیلی و پیشین میالن، به ســتایش از جیان لوییجی 
دونارومــا پرداخت و او را یک جواهــر نادر دانســت. او در این باره گفت: 
»دوناروما اســتعداد عجیبی دارد. او می تواند با میالن بدرخشد و به یکی 
از بهترین دروازه بان های جهان تبدیل شود. او بسیار جوان است و راهی 
طوالنی در پیــش دارد. دوناروما به جوان تریــن دروازه بان تاریخ فوتبال 
ایتالیا در تیم ملی تبدیل شده اســت. دعوت شدن به تیم ملی، تنها یک 
آغاز برای این دروازه بان جوان اســت. در آینده چیزهای بیشــتری از او 

خواهیم شنید.«
 دیدا ادامه داد: »سنگربان جوان میالن در تابستان با پیشنهادهای خوبی 
مواجه شــد و چند تیم بزرگ به دنبال جذب او بودند؛ اما باشگاه میالن 
رفتار بسیار خوبی از خود نشان داد و تاکید کرد که این دروازه بان، فروشی 

نیست. او بدون شک یک جواهر نادر است و باید به خوبی مراقبش بود.«
 دوناروما با وجود آنکه تنها 17 سال دارد، دروازه بان بزرگی همچون دیگو 
لوپس را در میالن، نیمکت نشــین کرد و به تیم ملــی فوتبال ایتالیا هم 
دعوت شد. آینده درخشانی در انتظار دوناروماست و میالن به راحتی این 

دروازه بان بزرگ خود را نخواهد فروخت.

کاپیتان آلبی سلســته، به دلیل مصدومیت، نمی تواند تیم ملی کشورش 
را در بازی بعدی خــود، در مرحله انتخابی جام جهانی 2018 روســیه، 

همراهی کند.
لیونل مســی، از بازی بعدی تیم ملی آرژانتین که بامداد چهارشنبه برابر 
ونزوئال خواهد بود، باز ماند. او بامداد جمعه در بازی آلبی سلســته مقابل 
اروگوئه به میــدان رفت و مصدومیت او از ناحیه کشــاله ران که در بازی 
با بیلبائو، به جا مانده بود، تشدید شد؛ اما با وجود دردی که در این ناحیه 
احساس می کرد، به بازی اش ادامه داد و ظاهرا همین موضوع سبب شده 

که او نتواند برابر ونزوئال بازی کند.
 ادگاردو بائوسا، ســرمربی آرژانتین، درباره وضعیت مسی گفت: لئو درد 
دارد و متاسفانه در بازی بعدی ما را همراهی نخواهد کرد. پای او ورم کرده 
است و نمی توانیم سالمتی اش را به خطر بیندازیم. با پزشک تیم صحبت 
کرده ایم؛ او معتقد است مسی باید اســتراحت کند. فکر نمی کنم که لئو 
با ما به ونزوئال سفر کند؛ چون مصدومیتش حســاس است و باید تحت 
مراقبت قرار گیرد. به این ترتیب انتظار می رود مسی به بارسلونا برگردد تا 
خودش را برای بازی بعدی کاتاالن ها که شــنبه هفته آینده برابر آالوس 

خواهد بود، آماده کند.
 با توجه به مصدومیت لیونل مسی و ســرخیو آگوئرو، محرومیت پائولو 
دیباال به دلیل دریافت کارت قرمز در بازی آلبی سلســته و اروگوئه و نیز 
دعوت نشــدن گونزالو هیگواین به اردوی آرژانتین، مشخص نیست که 
بائوسا برای بازی برابر ونزوئال چه کسانی را در خط حمله تیمش قرار دهد. 
فقط گزینه های بائوسا، آنخل کورئا، لوکاس پراتو و لوکاس آالریو هستند 
که این سه نفر روی هم مجموعا شش بازی ملی دارند. تیم ملی آرژانتین 

از ساعت 3:30 بامداد چهارشنبه به مصاف ونزوئال می رود.

درآمد آقای مدیر برنامه ؛ بیشتر از 
یک ساِل رونالدو !

تمجید دیدا از دوناروما؛ 

او یک جواهر است

مسی، دیدار با ونزوئال را از دست داد

فضای مجازی

ســرمربی ایرانی تیم ملی تکواندوی آذربایجان، بعد از کسب 
یک طال و دو برنز در ریو، پاداش 700میلیونی و نشان لیاقت 
دریافت کرد تا به یکی از گران تریــن و با ارزش ترین مربیان 

ایرانی تبدیل شود.
کاروان ورزشــی آذربایجان در المپیک 201۶ ریو با کســب 
18 مدال طال ، نقره و برنز، در رتبه 3۹ ایســتاد. از این تعداد 
 مدال، تنها یکی رنگ طال داشت و آن را هم رادیک عیسی اف

در رشته تکواندو کسب کرد. مراسم تقدیر رییس جمهور این 
کشور از مدال آوران المپیکی، طی ضیافت شامی برگزار شد 
و الهام علی اف، باالترین نشــان دولتی این کشــور را به رضا 
مهماندوســت، ســرمربی ایرانی تیم ملی تکواندو، اهدا کرد. 
پاداشــی نزدیک به 700 میلیون تومان هم همراه این نشان 
به مهماندوست داده شــد تا او به یکی از گران ترین مربیان 
ایرانی در جهان تبدیل شــود. با وجود اینکه آذربایجان جزو 
 کشورهایی است که باالترین مبالغ پاداش را برای مدال آوران

 المپیکی خــود در نظر می گیرد و اهمیت زیــادی برای این 
رویداد قائل اســت؛ اما بازهم دســتمزد و پاداش مربی مانند 
رضا مهماندوست با 3 مدال المپیک در کشوری که بیشترین 
پــاداش را می دهــد، به نصــف بازیکنانی مثــل آندرانیک 
 تیموریان و احســان حاج صفی در لیگ برتــر فوتبال ایران 
 نمی رسد که مبلغ قرارداد آنها در ســازمان لیگ فدراسیون

 1/5میلیارد ثبت شده است.
این مقایسه با کشوری مثل آذربایجان انجام گرفته که مبلغ 
پاداش و دستمزد آنها زبانزد است؛ در حالی که در ایران، مربی 
مثل محمد بنا که همراه تیم کشتی فرنگی، توانست 3طال در 
المپیک لندن کســب کند، هیچ وقت پاداشی نزدیک به این 
عدد هم نخواهد گرفت. پاداش مدال آوران ایرانی در المپیک 
ریو 300 ســکه برای مدال طال بود که سرمربی هر ورزشکار، 
نیمی از آن را دریافت خواهد کرد؛ به طوری که اگر کشــتی 
فرنگی نتیجه لندن را با 3 طال در ریو تکرار می کرد، محمد بنا 
نزدیک به ٤50میلیون تومان پاداش می گرفت که حاال این 
تالش، از سوی آذربایجانی ها، تنها با یک طال و 2 برنز با تقدیر 

700 میلیونی از مهماندوست رو به رو شد.
و بعد از این مراسم و دریافت نشــان از سوی رییس جمهور 
آذربایجان گفت: خوشحالم از اینکه مســئوالن آذربایجان، 
تالش یک مجموعه را برای کســب این افتخار بزرگ دیدند. 
اشــک های من در این مراســم برای بی مهری هایی بود که 

ازسوی فدراسیون تکواندو نصیب من شد. 
از مســئولین ورزش ایــران می خواهــم که با امثــال رضا 
 مهماندوســت آنگونــه برخورد نکنیــد و به خاطر ســلیقه

آدم هایی که خوب نیســتند، پاکشــان نکــرده و »مزدور« 
خطابشان نکنیم.

مهماندوست؛ 
ارزان تر از حاج صفی و آندو

درحاشیه

رییــس فدراســیون کشــتی، در مــورد عملکــرد تیم  
 ملی کشــتی آزاد در  المپیــک 201۶ ریو، بیــان  کرد: 
رضایتمندی مــردم، باالترین میــزان ارزیابی از عملکرد 
در  المپیک اســت. با وجود زحماتی که همراه با قهرمانان 
در این مدت کشــیدیم تا به اوج توانایی و جســمی خود 
برسند، شــاید انتظار من به عنوان ســرمربی تیم   ملی، از 
کشتی گیران با تمام توانمندی ها و قابلیت های ویژه ای که 
داشتند، بیشــتر بود؛ اما همین که رضایت نسبی در بین 
مردم وجود دارد، من هم نمی توانم اعالم نارضایتی کنم و 

به رضایتمندی مردم راضی هستم.
رســول خادم در مورد نتایج تیم   ملی کشــتی فرنگی در  
المپیک ریو نیز اظهار کرد: قهرمانان بزرگ کشتی فرنگی 
و سرمربی برجسته آن، نهایت تالش خود را کردند؛ به  هر 
حال کشتی فراز و نشیب های خاص خود را دارد و برخی 
از اتفاقات در ورزش قابل پیش بینی نیســت. مانند اینکه 
در  المپیک 2012 لندن، نتایج خوبی را در کشتی فرنگی 
داشــتیم که قابل پیش بینی نبود. در المپیک 201۶ نیز 

با توجه بــه توان و تجربــه کادرفنی، انتظار بیشــتری از 
این رشــته وجود داشــت؛ اما به  هر حال فراز و نشیب ها 
باعث می شــود بازنگری منطقی تــری در برنامه هایمان 
 داشــته باشــیم. باید بپذیریم کــه کشــتی فرنگی ما، 
ســرمایه ای بزرگ و فنــی دارد. اگر چه گاهــی اوقات 
نمی تواند پاسخگوی انتظارات موجود باشد، با این وجود 
با بازنگری و با نسل جوانی که در پشت چهره های شاخص 
حضور دارند و همچنین با شــورای فنی، می توان شرایط 
کسب افتخار را دوباره در رقابت های پیش رو فراهم کرد؛ 
زیرا ما مسابقات جام جهانی را در ایران داریم و همچنین 
تا چشــم بر هم بگذاریم، بازی های آســیایی 2018 آغاز 
می شود. خادم، در پاســخ به این پرســش که آیا امکان 
وجود تغییرات در فدراسیون یا کادرفنی تیم  ملی رده های  
مختلف وجود دارد یا نه، تصریح کرد: با بازنگری هایی که 
انجام می گیــرد، درصورت نیاز، در بخــش اجرایی و فنی 
تغییراتی خواهیم داشــت. فدراســیونی مانند کشــتی 
نباید حرکــت رو به جلو و اصالحی خــود را متوقف کند. 

اصالحات ممکن است در بخش ساختاری و سیستم های 
اجرایی یا در حــوزه مدیریت اجرایــی و فنی در رده های 
مختلف باشد؛ البته فرصت داریم و باید با حوصله این کار 
را انجام دهیم. زمان برای مطالعه و تامل بیشتر وجود دارد 
و زمانی که به تدریج تغییرات و اصالحات داشــته باشیم، 

مردم را در جریان قرار می دهیم.
او با اشــاره به قضاوت داوری در  المپیــک ریو گفت : اگر 
اتحادیه جهانی کشــتی نتواند شــیوه قضاوت هایی را که 
شائبه دارند و شفاف نیســتند، حل کند، مطمئنا در مورد 
حضور کشتی در  المپیک، مشکل جدی به وجود می آید؛ 
زیرا نگاهی منفی در فدراســیون های ملی به وجود آمده 
که آن را به کمیته ملی المپیک  کشــورهای خود انتقال 
می دهنــد. بنابراین این موضوع بایــد در اتحادیه جهانی 
حل و فصل شــود. در المپیک ریو، بســیاری از کشورها 
از جمله ایران، در هــر دو بخــش آزاد و فرنگی، به لحاظ 
داوری آســیب هایی دیده اند که قابل جبران نیست و با 
برخوردهایی نظیر اینکه داور را محــروم کنند، دردی از 

کشتی  دوا نمی شود.
رییس فدراسیون کشــتی که در ویژه برنامه چهارشنبه 
شب کشــتی رادیو ورزش صحبت می کرد، ادامه  داد: رضا 
یزدانی با پای مصدوم  با تمرینات جداگانه ای که داشــت، 
توانست خود را به  المپیک برساند و به اعتقاد من یکی از 
بهترین کشــتی های عمرش را با حریف آذربایجانی خود 
گرفت که حریف اصلی اش محسوب می شــد. با اینکه به 
دلیل پای مصدوم نمی توانست خیلی از حرکات انفجاری 
را انجام دهد، کشــتی کامال یک طرفه بــود؛ ولی مقابل 
چشم میلیون ها بیننده، نتیجه  را از ایران گرفتند و روحیه 
این کشتی گیر نیز خراب شــد و انگیزه خود را برای ادامه 
کار از دست داد؛ این موضوع قابل جبران نیست. اتفاقات 
دیگری نیز برای کشــتی گیران پورتوریکو، ایتالیا و امید 

نوروزی افتاد که همه واقعا متاثر شدند.
خادم همچنین توضیح داد: اگر اتحادیه جهانی کشــتی 
نتواند از پس مناســبات در داوری بر آید، مطمئنا از این 
ناحیه برای حضور کشــتی در  المپیــک ضربه ای جدی 

خواهد خورد.
رییس فدراسیون کشتی در پایان گفت : از مردم و رسانه ها 
تشــکر می کنم؛ شــرایط جهت انجام صحبت با رسانه ها 
وجود نداشت و رسانه ها به کشتی گیران و کادر فنی اجازه 
تشــکر دادند و از این لحاظ از آنها تشــکر می کنم. مردم 
نیز بزرگ ترین دلخوشــی ما هستند و امیدوارم که دعای 
 آنها همیشه شــامل حال ما شــود؛ زیرا ما به دعای آنها

نیاز داریم.

رسول خادم:

اتحادیه جهانی باید مناسبات داوری را حل و فصل کند

در حالی که یحیی گل محمدی، ســرمربی تیم فوتبــال ذوب آهن، 
برای حضور در کالس های دانش افزایی مربیان در کشور چین آماده 
می شد، یکباره مشکلی سر زده او را به جای کالس درس، روی تخت 

بیمارستان فرستاد.
چند روز گذشته این سرمربی جوان به دلیل مشکل عفونت ریوی در 
بیمارستان بستری شد و تحت مراقبت قرار گرفت تا با این بدشانسی، 

از سفر چین هم بازبماند.
در حالی که گفته می شــد یحیــی در همان یکی 2 روز نخســت از 
بیمارستان مرخص می شود و باید در منزل تحت مراقبت استراحت 
کند، سرمربی سبزها چند روزی بیشتر در بیمارستان ماندگار شد تا 

در شرایط بهتری قرار بگیرد.
اما به نظر می رســد حال عمومی یحیی رو به بهبــودی قرار گرفته و 
گفته شــد این مربی جوان، به احتمال فراوان از بیمارستان مرخص 

شده و شاید چند روزی در خانه استراحت کند.

 در حالی که تمام مراحل تعویض چمن ورزشگاه یادگار امام)ره( تبریز 
انجام شده و با پایان زیرسازی ها، این ورزشگاه آماده پهن شدن چمن 
است، نامه ای از سوی سازمان نباتات، اخاللی در پایان این پروژه ملی 

ایجاد کرده است.
در نامه سازمان نباتات کل کشــور، چنین اعالم شده که به دلیل عدم 
موافقت این ســازمان، امــکان واردات چمن وجود نــدارد. مخالفت 
سازمان نباتات که باید مجوز ورود چمن را به مسئوالن شرکت توسعه 
و تجهیز بدهد، به این دلیل است که گویا موضوع قرنطینه و ورود آفت 
با چمن وارداتی، بهانه ای برای این ســازمان شــده تا زمان پایان یک 

پروژه ملی، در هاله ای از ابهام قرار گیرد.
از این رو این ســازمان اعالم کرده مخالف ورود چمن رولی از کشــور 
دیگری است و پیشنهاد داده مسئوالن پروژه ورزشگاه یادگار امام)ره( 
تبریز، از امکانات داخلی یا نهایتا بذر چمن وارداتی اســتفاده کنند تا 

این پروژه را به پایان برسانند.

خبر خوش برای ذوبی ها؛

حال یحیی رو به بهبودی است
اخالل در پایان یک پروژه ملی؛

 چمن یادگار امام تبریز
لَنگ آفت است!

.
حواشــی دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل قطر هنوز ادامه دارد. 
قطری ها که به خاطر از دســت دادن نتیجه بازی در دقایق پایانی، 
به شدت ناراحت و عصبانی هستند، درگیری های ایجاد شده بعد 
از گل اول ایران را بهانه  و دســتاویزی قرار داده اند تــا بتوانند از 
این طریق ضربه ای به تیم ملی ایران بزنند. روزنامه »الشرق« طی 
یادداشــتی در این خصوص نوشــت: » ... آنچه که رخ داد، حاصل 
حرکت غیراخالقی ستاره سابق و مربی فعلی تیم ملی ایران، یعنی 
جواد نکونام بود؛ کاری که بازیکنان و اعضای کادر فنی قطر به آن 

دامن زدند.«
در ادامه این گزارش آمده است: »جواد باید مجازات و تنبیه شود؛ 
به این دلیل که حرکتی غیر قابل قبول و غیر قابل گذشــت انجام 

داد که ضد اهداف و روح ورزش است.«

جواد نکونام باید تنبیه شودشهباززاده در چه صورتی می تواند به استقالل برگردد؟ساسان انصاری از پرسپولیس جدا شد

 عدم پیگیری پرونــده بدهی ها از ســوی مدیران جدیــد، انگار برای 
مدیران در ورزش به نوعی لجاجت و نمایش تبدیل شــده اســت. آنها 
 بدهی ها را پرداخــت نمی کنند و به ایــن ترتیب از چند جهت ســود

می برند: اول اینکه وقتی بدهی مدیر قبلی را پرداخت نمی کنند، پرونده 
مرحله به مرحلــه در فیفا باال مــی رود و به این ترتیب هــم می توانند 
چندین بار در مورد این بدهی حرف بزنند و هم خودشان را مطرح کنند؛ 
همچنین می توانند کار خود را بزرگ جلــوه داده و مدیر قبلی را تحقیر 
کنند. دوم اینکه پرداخت بدهی مدیر قبلی به نظر سنگین می آید! این 
در حالی است که همه مدیران در تمام شرکت ها باالخره بدهی گذشته 
دارند؛ چرا که هنوز پرونده ها بسته نشده است. پرونده را زمانی می توان 
بست که کال شرکت در حال بسته و تعطیل شدن باشد. اما اکثر مدیران 
حتی در پایان فصل مالی برکنار نمی شــوند؛ بلکه وسط فصل ها برکنار 
می شوند یا اســتعفا می دهند؛ در نتیجه خود مدیرانی که بدهی مدیران 
قبلی را پرداخت نمی کنند، خودشــان هم برای مدیر بعدی بدهی بر جا 

می گذارند.
ســوم اینکه پرداخت نکردن می تواند ماجرا را به حادترین وضعیت در 

 فیفا نزدیک کند که در آن صورت، مدیر جدید مثل منجی و ســوپر من
 وارد قصه می شــود، به زوریخ ســفر می کند و ضمن دیدن ســوئیس 
 یا مالزی و قطر، پول را تقســیط کرده یا پرداخت می کند و درنهایت با 
مشت های گره کرده خود، دچار خود قهرمان پنداری شده و مدیر قبلی 

هم  البد پهلوان پنبه می شود.
 در مرحله چهــارم، به صــورت مــوردی و مصداقی، به پرســپولیس

می رســیم. پرونده ژوزه مانوئل خیلی درد دارد؛ چون در زمان رویانیان 
کنار گذاشــته شــد. پس از او رحیمی، طاهری، سیاســی، نژاد فالح، 
پروین، منتقمی و... مدیر پرســپولیس شــدند و به نوبــت مثل چرخ و 
فلک چرخیدند؛ اما همه آنها به عالوه رویانیــان که خودش بدهی ژوزه 
را باقی گذاشــته بود، رویشان را به آن ســمت کردند و اصال کاری با آن 
نداشــتند؛ در نتیجه ژوزه جریمه دیرکرد و هزینه دادرســی را هم روی 
 آن طلب قدیمی گذاشت و حاال با هجده چرخ هم نمی توان مبلغ ژوزه را 
جابه جا کرد. در واقع هیچکدام از مدیران وقت پرسپولیس، تعهد مدیر 
 قبلی و باشگاه پرسپولیس را نپذیرفتند و به این ترتیب، این شد که امروز

می بینیم.

قاب روز خارج از گود

 سجاد شــهباززاده که با اصرار فراوان از استقالل 
جدا و راهــی آنالیای اســپور ترکیه شــده بود، 
شــرایط خوبی در این تیم ندارد. مهاجم آالنیای 
اسپور، بیشتر نیمکت نشــین بوده و مربیان این 
تیم، فرصت چندانی به مهاجــم ایرانی نداده اند. 
این مســئله باعث شــده بار دیگر بحث بازگشت 

شهباززاده به استقالل مطرح شود.
 در مقطع قبلی که صحبت از بازگشت شهباززاده 
به اســتقالل شــد، مهاجم ایرانی آالنیای اسپور  
اعالم کرد شرایط خوبی در تیمش داشته و قصد 
بازگشــت به ایران را ندارد؛ با این وجود، بار دیگر 
شایعاتی مطرح شــده اســت. یکی از مسئوالن 

اســتقالل که تمایل نداشــت نامش فاش شود، 
گفت: »در این مدت صحبتی مبنی بر بازگشــت 
شــهباززاده به اســتقالل نشده اســت. اگر قرار 
باشــد این بازیکن برگــردد، باید طبــق قوانین 
نقل وانتقاالت اروپا، قراردادش را تا دهم شهریور 

با آالنیای اسپور فسخ می کرد.«

 ساســان انصاری که در ٤ بــازی اخیر لیگ برتر از ســوی برانکو 
ایوانکوویــچ در برنامه هــای تاکتیکی این تیم قــرار نگرفته بود، 
درنهایت تصمیم گرفت از جمع پرســپولیس جدا شود و فوتبال 
خود را در جایی ادامه دهد که فرصت بازی به او برسد. او دیروز با 
حضور در باشگاه، جلسه ای یک ساعته با مسئوالن این تیم برگزار 
کرد و درنهایت موفق شــد رضایتنامه اش را بعد از فســخ قرارداد 

دریافت کند.
انصاری بعــد از جدایی از این تیــم، خطاب به هــواداران گفت: 
»شرمنده هوادارانی شــدم که در این مدت به خوبی پذیرای من 
بودند و مورد لطف آنها قرار گرفتم. دوست داشتم بتوانم برای این 
تیم که قلبا دوستش داشــتم، کاری بکنم؛ اما فرصت نشد در این 

18شرایط در خدمت آنها باشم.«
فواید عدم پرداخت بدهی های مدیران قبلی؛

سوپر من و پهلوان پنبه!
آب معدنی ایرانی در چین

یک رســانه چینی، گزارشــی تصویری از زمان ورود تیم ملی ایران به شــن یانگ منتشــر کرد. در ابتدای این 
گزارش، عنوان شد وسایل همراه تیم ملی بالغ بر 2 کامیون بوده که بخش زیادی از آن آب معدنی است.
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت ها

پیشنهاد سردبیر: 
اصول اعتماد به نفس در تکنولوژی فکر
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دانستنی ها

آیا می دانید دارچین بسیار کشــنده است و اگر به صورت وریدی به 
انسان تزریق شود باعث مرگ می شود.

آیا می دانید فقط یک نفر از ۱ میلیارد نفر، بیش از ۱۱۶ ســال عمر 
می کند.

آیا می دانید عمومی ترین نام در دنیا، محمد است.
آیا می دانید بلندترین زن دنیا 2/3۶سانتی متر قد دارد.

آیا می دانید طوالنی ترین لباس عروس دنیا به طول ۱۰ متر است.
آیا می دانید روز تولد شما حداقل با ۹ میلیون نفر دیگر یکی است.

آیا می دانید جلیقه ضــد گلوله ، ضد آتش ، برف پاک کن شیشــه و 
چاپگرهای لیزری را زنان اختراع کردند.

آیا می دانید تمام خرس های قطبی چپ  دست هستند.

تلنگری بر روح

حدود یک ساعت نســیمی تند وزید و ابرهای ســیاه را کنار زد و خورشید 
توانست چهره زیبایش را به زمین نشــان دهد. همه از شوق دیدن خورشید 
 چنان سراســیمه به بیرون غار دویدند که انگار خورشــید را برای اولین بار

 می بینند؛ اما این خوشــی دوام زیادی نداشت؛ چون ابرهای سیاه جدیدی 
به تاخت نزدیک شــدند و دوباره هوا را طوفانی کردند و ما مجبور شــدیم با 
همان شــوق و عجله ای که از غار بیرون زده بودیم، دوباره به داخل غار پناه 
ببریم. چیزی در دلمان می گفت زمستان عجیبی در پیش خواهیم داشت. 

وقتی این جمله را بر زبــان آوردیم خدامراد گفت: »همه فصل های ســال 
عجیب و جالب و دیدنی هســتند. اگــر روزی دیدی دنیا به شــکل قبل در 
مقابلت ظاهر شده و هیچ چالش و مســئله تازه ای برای حل کردن نداری، 
بدان که در حال از دســت دادن انرژی حیاتی و سهم خود از زندگی هستی. 
زندگی بدون تازگی و بدون چالش های نو و عجیب، نوعی مقدمه فنا و زنگ 

خطری برای ترک زندگی است. 
این را که گفت، دیگر از ابرهای ســیاه نترســیدیم. خدامراد از ما خواست 
دورهم جمع شــویم تا بتوانیم از هم فکری یکدیگر برای درک بهتر موضوع 
درس جدید، اســتفاده کنیم. وقتی همه در جاهای خود مســتقر شدیم او 
گفت: »درس امروز در مورد بــه خاطر آوردن خاطرات و تجربیاتی اســت 
 که قبال آنها را به صــورت ارادی یا غیر ارادی به یاد ســپرده ایم. خیلی ها از

 کم حافظه بودن مــی نالند و می گویند که قدرت یــادآوری آنچه به خاطر 
ســپرده اند، در آنها ضعیف شــده اســت. می خواهیم در این جلسه نتیجه 
بگیریم که دلیل اینکه بســیاری از افراد در یادآوری مشکل دارند، این است 
که اساسا چیزی به نام یادآوری در مغزما رخ نمی دهد و آنچه اتفاق می افتد 
بازسازی مجدد خاطره قدیمی به شکلی جدید با ترکیب عناصر باقی مانده 
قدیمی و جدید است. به زبان ســاده وقتی کسی ضعف حافظه دارد در واقع 
معنایش این است که در دوباره ســازی یک حقیقت با عناصر باقی مانده از 

تجربه قدیمی و اجزای جدید ناتوان است!«
عضو شــوخ گروه دســتش را بلند کرد و این بــار با لحنی جدی پرســید: 
یعنی می خواهید بگویید وقتی ما چیزی را به یــاد می آوریم، مثل حافظه 
کامپیوتر آن خاطره را عینا از مخزن حافظه مغزمان بیرون نمی کشیم، بلکه 
اتفاقی را که قبال افتاده دوباره در مغزمان و در زمان اکنون می سازیم؛ یعنی 
هر بار که چیزی را به یاد می آوریم، آن را به شکلی نو مجددا خلق می کنیم؛ 

پس در نتیجه آنچه که هر بار یاد می آوریم، همیشه چیز جدیدی است؟
خدامراد ســرش را به عالمت تاکید تکان داد و با لحنی قاطع و محکم گفت: 

دقیقا همین است که گفتید، چیزی به نام یادآوری نداریم! 

دیروز در باغ قدم می زدیم. عباس همین شعر را می خواند، 
یک زن و یک مرد و یک دختر جــوان به دیدن او آمدند. تا 
حاال پنج مرتبه اســت که می آیند. من آنهــا را دیده بودم 
و می شناختم، دختر جوان یک دســته گل آورده بود. آن 
دختر به من می خندید، پیدا بود که مرا دوست دارد، اصال 
به هوای من آمده بود، صورت آبله روی عباس که قشــنگ 
نیســت، اما وقتی آن زن با دکتر حرف مــی زد من دیدم 

عباس دختر جوان را کنار کشید و ماچ کرد.
تا کنون نه کسی به دیدن من آمده و نه برایم گل آورده اند، 
یک سال است. آخرین بار ســیاوش بود که به دیدنم آمد، 
ســیاوش بهترین رفیق من بود. ما با هم همســایه بودیم، 
هر روز با هم به دارالفنون می رفتیم و با هم بر می گشتیم و 
درس هایمان را با هم مذاکــره می کردیم و در موقع تفریح 
من به سیاوش تار مشــق می دادم. رخساره، دختر عموی 
ســیاوش هم که نامزد من بود اغلب در مجلس ما می آمد. 
سیاوش خیال داشت خواهر رخســاره را بگیرد. اتفاقا یک 
ماه قبل از عقد،زد و سیاوش ناخوش شد. من دو سه بار به 
احوال پرسی او رفتم ولی گفتند که حکیم ممنوع کرده که 
با او حرف بزنند. هر چه اصرار کردم همین جواب را دادند 

من هم اصرار نکردم.
خوب یادم است، نزدیک امتحان بود، یک روز غروب که به 
خانه برگشــتم، کتاب هایم را با چند تا جزوه  مدرسه روی 
میز ریختم همین که آمدم لباســم را عوض بکنم صدای 
خالی شدن تیر آمد. صدای آن به قدری نزدیک بود که مرا 
متوحش کرد، چون خانه  ما پشت خندق بود و شنیده بودم 
که در نزدیکی ما دزد زده اســت. ششلول را از توی کشوی 
میز برداشتم و آمدم در حیاط ، گوش به زنگ ایستادم، بعد 
از پلکان روی بام رفتم ولی چیزی به نظرم نرســید. وقتی 

که برمی گشتم از آن باال خانه  سیاوش را نگاه کردم، دیدم 
سیاوش با پیراهن و زیر شلواری میان حیاط ایستاده. من 

با تعجب گفتم :
»سیاوش تو هستی؟«
او مرا شناخت و گفت:

»بیا تو ،کسی خانه مان نیست.«
گفتم: »صدای تیر را شنیدی؟«

 انگشت به لبش گذاشت و با سرش اشاره کرد که بیا و من 
با شــتاب پایین رفتم و در خانه شــان را زدم. خودش آمد 
در را روی من باز کرد. همین طور که ســرش پایین بود و 
به زمین خیره نگاه می کرد پرســید:»تو چرا به دیدن من 

نیامدی؟«
گفتم:»من دو سه بار به احوال پرســیت آمدم ولی گفتند 

که دکتر اجازه نمی دهد.«
 گفت:»گمــان می کنند که من ناخوشــم، ولی اشــتباه

 می کنند.«
دوباره پرسیدم:»این صدای تیر را شنیدی؟«

 بدون اینکــه جواب بدهد، دســت مرا گرفــت و برد پای 
درخت کاج و چیزی را نشان داد. من از نزدیک نگاه کردم، 

سه چکه خون تازه روی زمین چکیده بود.
 بعد مرا بــرد به اتاق خــودش، همه  درها را بســت، روی 
صندلی نشستم، چراغ را روشــن کرد و آمد روی صندلی 
مقابل مــن کنار میز نشســت. اتاق او ســاده، آبی رنگ و 
کمرکش دیوار کبود بود. کنار اتاق یک تار گذاشــته بود. 
چند جلد کتاب و جزوه  مدرســه هم روی میز ریخته بود. 
بعد سیاوش دست کرد از کشوی میز یک ششلول درآورد 
به من نشان داد. از آن ششلول های قدیمی دسته صدفی 
بود، آن را در جیب شــلوارش گذاشــت و گفت:» من یک 

گربه  ماده داشــتم، اســمش نازی بود. شــاید آن را دیده 
بودی، از این گربه هــای معمولی گل باقالی بــود. با دو تا 

چشم درشت مثل چشم های سرمه کشیده. 
روی پشــتش نقش و نگارهای مرتب بود مثل اینکه روی 
کاغذ آب خشک کن فوالدی جوهر ریخته باشند و بعد آن 
را از میان تا کرده باشــند. روزها که از مدرسه برمی گشتم 
نازی جلو می دوید، میــو میو می کرد، خــودش را به من 
می مالید، وقتی که می نشستم از سر و کولم باال می رفت، 
پــوزه اش را به صورتم مــی زد، با زبان زبرش پیشــانیم را 
می لیسید و اصرار داشت که او را ببوســم. گویا گربه  ماده 

مکارتر و مهربان تر و حساس تر از گربه  نر است.
 نازی با آشــپز هم خوب بود، چون خوراک هــا از پیش او 
در می آمد، ولی از گیس ســفیدخانه، که کیابیا بود و نماز 
می خواند و از موی گربه پرهیز می کرد، دوری می جست. 
البد نازی پیش خودش خیال می کــرد که آدم ها زرنگ تر 
از گربه ها هســتند و همه  خوراکی های خوشمزه و جاهای 
گرم و نرم را برای خودشــان احتکار کرده اند و گربه ها باید 
آنقدر چاپلوســی بکنند و تملق بگویند تــا بتوانند با آنها 

شرکت بکنند.
 تنها وقتی احساسات طبیعی نازی بیدار می شد و به جوش 
می آمد که ســر خروس خونالودی به چنگــش می افتاد 
و او را به یک جانــور درنده تبدیل می کرد. چشــم های او 
درشــت تر می شــد و برق می زد، چنگال هایــش از توی 
غالف در می آمــد و هر کس را که به او نزدیک می شــد با 
خرخرهای طوالنی تهدید می کــرد. بعد، مثل چیزی که 

خودش را فریب بدهد، بازی در می آورد. 
چون با همه  قوه  تصور خودش کله  خــروس را جانور زنده 
گمان می کرد، دست زیر آن می زد، براق می شد، خودش 
 را پنهــان می کرد، در کمین می نشســت، دوبــاره حمله

 می کرد و تمــام زبردســتی و چاالکی نــژاد خودش را 
با جســت و خیز و جنــگ و گریزهای پی در پی آشــکار 

می نمود. 

5- ابروهای پیوسته: 
بیشتر در افراد شرق دیده می شــود. نشانه حساس بودن، 
خساست، کینه ای بودن و برخی افسرده هستند. این افراد 
دائما در حال تفکر و اندیشــه بوده و ایده هــای جالبی در 
سر دارند. بعد از 35 سالگی ممکن است موفقیتی برایشان 

پیش آید. 
6- ابروهای دور از هم: 

نشانه ضعف، انزوا طلبی و ناپختگی است. 
7- ابروهای نزدیک به چشم: 

نشانه اراده قوی و تمرکز ذهن است. برخی بی صبر و ناآرام 
 هستند. اگر ابرو ظریف هم باشــد ناآرام تر می باشند. اگر 

بر جستگی اســتخوانی در باالی ابرو دیده شود، جاه طلب، 
مقام پرست و بد اخالق نیز هستند. 

8- ابروهای صاف: 
نشــانه شــخصیت محکم، لجباز، متفکر و ایده گرایی فرد 

است. 
9- ابروهای کمانی: 

این نوع ابرو بســیار معروف اســت. نشــانه نیرو، اشتیاق، 
 احساســاتی، نشــاط و گرمــی اســت. ایــن افــراد از 
حکایت ها و داســتان های واقعی لذت می برند. مردان این 
گروه دمدمی مزاج و در دوســت داشــتن ناپایدار هستند. 

برخی عاشق پیشه و هر لحظه از یکی خوششان می آید. 

اگر ضخیم هم باشــد نشــانه بیماری عصبی یا مشکلی در 
سالمتی است. 

10- ابروهایی با انتهای به سمت باال یا قهرمانانه: 
نشانه جرأت، نشاط و شــادمانی اســت. این حالت بسیار 
مطلوب اســت. این افراد همیشــه شــروع خوبــی دارند. 
پرانرژی، افکار حساب شــده قادر به انجام کارهای بزرگ، 
دوراندیش، با احتیــاط، جاه طلب و عالقــه مند کمک به 
دیگران هســتند. در صورت طویل بودن ابرو، خوشبخت و 

در کار و زندگی موفق هستند. 
11- ابروهایی با انتهایی افتاده: 

نشانه پیچیدگی شخصیت و اضطراب است. 

اصول اعتماد به نفس در تکنولوژی فکر 

2- اصل آگاهی و اشــراف و بصیرت لحظه به لحظه 
نسبت به خود 

حتی یک لحظه از خود غافل نشــویم، همیشــه مانند یک 
شــخص دیگر به خود نگاه کنیم و خود را تحلیل و بررسی 
نماییم. انسان ها منتقدان خوبی هستند، همیشه مشکالت 
و عیب های دیگران را به خوبی می بیننــد و در حد توان به 
آنها گوشزد می کنند. ســوال اینجاست اگر کسی نتوانست 
به خوبی عیب و مشکل ما را بگوید چه باید کرد؟ تنها و تنها 
یک جواب، هر روز جلوی آینه بایستیم و این جمله را به خود 

بگوییم. انسان ها مظهر تمام نمای خود هستند. 
3- اصل تغییر در الگوها و ایجاد نشانه ها 

بارزترین نشانه هر شخص دوســتان او هستند. هر تغییر و 
دگرگونی در ما انســان ها مانند رهایی از حاالت بد یا ایجاد 
خصلت های نیکو همچون اعتماد به نفس تغییری در روابط 
ما پدید می آورد. آیا این موضوع را قبول داریدیک دوســت 
خوب می تواند عامل پیشــرفت ما و یک دوســت بد باعث 
انحطاط ما شود؟  یادمان باشد عالوه بر اینکه حاالت و رفتار 
دوستانمان در ما تاثیر می گذارد، از طریق آنان ما به دیگران 
نیز معرفی می شویم. اگر تمام برنامه های فردی خود را برای 
اعتماد به نفس عملی سازیم یک ارتباط چند ساعته با یک 

دوست ناجور و ناهمگون تمام زحمات ما را بر باد خواهد داد.

- شجاع باش حتی اگر قلبا شجاع نیســتی؛ وانمود کن که 
هستی. هیچ کس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص 

دهد. 
- بهترین راه برای شــروع یک روز خوب این است که وقت 
بیدار شــدن به این فکر کنیم که حداقل در این روز بتوانیم 

برای یک انسان شادی خلق کنیم. 
- تمایالت خود را میان دو دیــوار محکم اراده و عقل حبس 

کنید. 
- آدم ها زندگی را پیچیده می کننــد وگرنه خود زندگی به 

طرز عجیبی ساده است. 
- بعضی ها همواره بــه خاطر رعایت ادب، بیــش از حد به 
دیگران میدان می دهند و آنها هــم از این موضوع برای آزار 

دادن انسان ها استفاده می کنند. 
- نارضایتی، اولین امر ضروری برای پیشرفت است. 

- هر گاه زندگی با عشــق را انتخاب می کنیــد، زندگی نیز 
عشق و شور خود را به شما اختصاص می دهد. 

- روش جوک گفتن من این اســت که واقعیــت را بگویم. 
واقعیت، خنده دارترین لطیفه دنیاست. 

- تعریف من از جامعه آزاد، جایی است که اگر کسی نخواهد 
همرنگ جماعت شود در امنیت باشد. 

اعتماد به نفس

هایالیت

 خانمی وارد دفتر یک وکیل دادگســتری شــد و پرسید: 
 آقــای وکیــل جریمه بچــه ای که با ســنگ، شیشــه 

پنجاه ریالی را شکسته چقدر است؟
وکیل لحظه ای فکــر کرد و گفت: پنجــاه ریال از پدرش 

مطالبه کنید.
خانم گفت: بسیار خب پس خواهش می کنم پنجاه ریال 
مرحمت کنید زیرا این هنر پســر شماست که شیشه ما را 

شکسته است.
وکیل بالفاصله گفت: خانم ببخشــید، شــما باید پنجاه 
 ریال لطف کنید زیرا حق مشــاوره قضایی من در هر نوبت 

صد ریال است.

 مالنصرالدیــن هــر روز در بــازار گدایــی 
 می کرد و مردم با نیرنگی، حماقت او را دســت 
می انداختند. دو سکه به او نشان می دادند که 
یکی طال بود و دیگری نقــره، اما مالنصرالدین 
همیشــه ســکه نقره را انتخاب می کرد. این 
داســتان در تمام منطقه پخش شــد. هر روز 
گروهی زن و مــرد می آمدند و دو ســکه به او 
نشــان می دادند و مالنصرالدین همیشه سکه 

نقره را انتخاب می کرد.
تا اینکه مــرد مهربانی از راه رســید و از اینکه 
مالنصرالدین را آن طور دســت می انداختند، 

ناراحت شد. در گوشه میدان به سراغش رفت 
و گفت: هر وقت دو ســکه به تو نشــان دادند، 
ســکه طال را بردار. اینطوری هم پول بیشتری 
گیرت می آید و هم دیگر دســتت نمی اندازند. 
مالنصرالدین پاسخ داد: ظاهرا حق با شماست، 
اما اگر ســکه طال را بردارم، دیگر مردم به من 
پول نمی دهند تا ثابت کنند که من احمق تر از 
آنها هستم. شما نمی دانید تا حاال با این کلک 
چقدر پول گیر آورده ام. اگر کاری که می کنی، 
هوشمندانه باشد، هیچ اشــکالی ندارد که تو را 

احمق بدانند!

کوه بلندی بــود که النه عقابی با چهــار تخم، بر بلندای 
آن قرار داشت.یک روز زلزله ای کوه را به لرزه در آورد و 
باعث شد که یکی از تخم ها از دامنه کوه به پایین بلغزد.

بر حسب اتفاق آن تخم به مزرعه ای رسید که پر از مرغ و 
خروس بود. مرغ و خروس ها می دانستند که باید از این 
تخم مراقبت کنند و باالخره هم مرغ پیری داوطلب شد 
تا روی آن بنشــیند و آن را گرم نگهدارد تا جوجه به دنیا 
بیاید.یک روز تخم شکســت و جوجه عقاب از آن بیرون 
آمد. جوجه عقاب مانند ســایر جوجه هــا پرورش یافت 
و طولی نکشــید که جوجه عقاب باور کــرد که چیزی 
جز یک جوجه خروس نیســت. او زندگی و خانواده اش 

را دوست داشــت اما چیزی از درون او فریاد می زد که 
 تو بیش از این هســتی. تا اینکه یک روز در مزرعه بازی 
 می کــرد، متوجه چند عقاب شــد که در آســمان اوج 
می گرفتند و پرواز می کردند. عقاب آهی کشید و گفت: 
ای کاش مــن هم می توانســتم مانند آنها پــرواز کنم.

مرغ و خروس ها شــروع کردند به خندیدن و گفتند: تو 
خروســی و یک خروس هرگز نمی تواند پرواز کند؛ اما 
 عقاب همچنان به خانواده واقعی اش که در آسمان پرواز 
 می کردند خیره شــده بــود و در آرزوی پرواز به ســر

 می برد. هر موقع که عقاب از رویایش ســخن می گفت 
مرغ و خروس ها به او می گفتند که رویای تو به حقیقت 

نمی پیوندد و عقاب هم کم کم باور کرد.
بعد از مدتــی او دیگر به پــرواز فکر نکــرد و مانند یک 

خروس بــه زندگی ادامــه داد و بعد از ســال ها زندگی 
خروسی، از دنیا رفت.

زندگی خروسی شگرد اقتصادی مالنصرالدینحق الوکاله 

شخصیت شناسی و نوع حالت ابروها )2(

»حرف هایي که مي زنیم، دست دارند!
دست های بلندی که گاهی، گلویی را می فشارند

و نفس فرد را می گیرند !
حرف هایي که مي زنیم، پا دارند !

پاهای بزرگی که گاهی، جایشان را روی دلی مي گذارند.
و برای همیشه مي مانند !

حرف هایي که مي زنیم، چشم دارند !
 چشم های سیاهی که،  گاهی به چشم های دیگران نگاه می کنند.

و آنها را در شرمی بیکران، فرو مي برند !
پس مراقب حرف هایي که مي زنیم باشیم 

زیرا، سنجیده سخن گفتن از سکوت هم دشوار تر است !«
» بعضی وقتا آدما الماســی تو دســت دارن، بعد چشمشون به یه 
گردو می افته دوال می شــن تا گردو رو بردارن، الماسه می افته تو 
شــیب زمین، قل می خوره و تو عمق چاهی فرو می ره، می دونی 
چی می مونه؟ یه آدم... یه دهــــــن بـــاز.... یه گـــــــردوی 

پـــــوک.... و یه دنیـــــاحســـــــرت....
 مواظب الماس های زندگیمون باشــیم، شــاید بــه دلیل اینکه 
صاحبش هســتیم وبودنش برامون عادی شــده ارزشش رو از یاد 

بردیم.
 الماس های زندگی: پدر ، مادر ،همسر،  فرزند،  سالمتی، سرفرازی، 

خانواده، دوستان خوب، کار، عشق و ...هستند.«
  »موفقیت هیچ رازی نداره، از تو شــروع می شه، زمانی که تصمیم 
می گیری شرایطت رو تغییر بدی ، شاید به خیلی چیزا فکر کنی، 

به راهکارها، به مشکالت و...اما یه قانون بیشتر وجود نداره:
موفقیت به سن ، وضعیت فعلیت و وضعیت گذشته تو هیچ ارتباطی 
نداره، دقت کن ، هیــچ ارتباطی... موفقیت شــجاعت می خواد، 
خواستن و خواستن و خواســتن می خواد، موفقیت، دریک کالم، 

تو رو می خواد.«

سه قطره خون )قسمت دوم(

هر وقت کســی از روی نابلدی به کاری دســت بزند 
 و باعث خرابی و نابــودی آن کارشــود، مثل فوق را 

درباره اش می گویند.
بیطاری بــود که کارش بیشــتر معالجه چشــم خر 
بود. هــرگاه خری مبتال به چشــم درد می شــد و از 
چشــمش آب می ریخت، او را پیش بیطار می بردند. 
او هم بالفاصله میلی در چشــم خر می کشــید و به 
صاحبش وعده خوب شــدنش را می داد و از این راه 

مبلغ هنگفتی می گرفت. نتیجه چه بود؟ خر بیچاره 
را کور کردن.

یک روز یک آدم بیچاره که از درد چشم رنج می برد، 
آوازه شهرت بیطار را از فرســنگ ها دور شنید. به راه 

افتاد تا خود را به محکمه او برساند.
 چشــم بیطار که به مریض افتاد طمع براو غالب شد 
که پول زیادی از طرف بگیرد. مرد را به داخل محکمه 
تاریک خود برد و به خیال اینکه چشــم آدم هم حکم 
چشــم خر را دارد همان میلی را که در چشــم خرها 
می کشــید در چشــم آن مرد بیچاره هم کشید، که 

ناگهان مرد از درد شــروع به ناله کــرد: » آی به دادم 
برسید، کور شدم!« و گریان و ناالن چشمش را گرفت 
و به طرف آبادی خــود به راه افتــاد در بین راه چند 
نفر به او رسیدند پرســیدند: » کجا بودی؟ پیش چه 
حکیمی رفته ای؟« وقتی آن مرد بدبخت نام و نشانی 
حکیم را داد فهمیدند حکیم از خــدا بی خبر همان 
میلی را که در چشم خرها می کشــید در چشم این 
 مرد هم کشیده و باعث کوری اوشــده است. گفتند: 
» مگر او را نمی شناختی؟ یارو بیطاری از خر کور یاد 

گرفته.«

بیطاری از خر کور یاد گرفته زندگی زیباست

ضرب المثلدل نوشته

کاریکاتور

مرور یعنی دوباره سازی! )1( 
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 معــاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان خوزســتان 
 گفت: وجود یک شــی مشــکوک در اهواز باعــث نگرانی مردم 
 شــده بود که به ســرعت مشــخص شــد که این شــی، بمب 
نبوده است. سرهنگ علی قاسم پور در خصوص خبر بمبگذاری 
 در اهواز اظهار کــرد: ظهر جمعه از طریق تمــاس های مردمی 
به پلیــس۱۱۰ به نیروی انتظامی اعالم شــد کــه در کنار یک 
مجتمع در خیابــان وهابی اهواز ) بین کیانپــارس و کیان آباد ( 

یک بمب دیده شده است.
وی افزود: بر همین اســاس تیم عملیاتی خنثی ســازی بمب 
 نیروی انتظامی خوزستان در اســرع وقت به محل اعزام شدند 
 و طبق دســتورات ایمنی در این مواقع، اقدام بــه تخلیه محل 
و دور کردن مردم از آن نقطه کردند. قاسم پور بیان کرد: پس از 
بررســی های صورت گرفته مشخص شد که شی مشکوک بمب 
نبوده اســت و شــرایط در آن منطقه به حالت عادی بازگشت. 
 معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامی اســتان خوزســتان 
در خصوص شی مشکوک پیدا شده نیز گفت: لوله های کاغذی 
 فشــرده که شــبیه دینامیت بوده اند باعث نگرانی مردم شده 

و آنها به نیروی انتظامی اطالع دادند.
عکس هایی نیز در شــبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان 
می دهد آن شی مشکوک چیزی شــبیه چاشنی های انفجاری 
 بوده اســت که البته چنــدان نمی تــوان صحــت آن را تایید 

کرد.

درپی کشف جســد مرد جوان در مغازه الکتریکی اش تحقیقات جنایی 
در این بــاره کلید خورد. ســاعت 4 بعد از ظهر پنجشــنبه، مادری که 
از تاخیرناگهانی پســرش برای آمدن به خانه نگران شده بود؛ چند بار 
 با تلفن پســرش تماس گرفت، اما وقتی هیچ جوابی نشــنید با نگرانی 
و دلشــوره خود را به الکتریکی رســاند. اما به محــض ورود به آنجا با 
صحنه وحشتناکی روبه رو شــد و بالفاصله با پلیس۱۱۰ تماس گرفت. 
ماموران نیزپس ازحضور درمحل مورد نظر با جســد حلق آویزمرد 36 
 ساله روبه روشــدند. بدین ترتیب با حضور بازپرس سید جواد حسینی 
و تیم بررسی صحنه جرم مشخص شــد مرد جوان حدود 4 ساعت قبل 

جان سپرده است. 
در بازرسی از داخل جیب های او نیزدست نوشته ای پیدا شد که حکایت 
از مرگ خودخواسته اش به دنبال اختالف های شدید خانوادگی داشت. 
پس از تحقیقات مقدماتی جسد با دســتور بازپرس جنایی به پزشکی 
قانونی انتقال داده شد و تحقیق درباره زوایای پنهان این ماجرا آغازشد.

 تازه داماد وقتی فهمید همســرش قصد جدایی از او را دارد، سناریوی 
گروگانگیــری خونینی را در شــهریار اجــرا کرد. مرد جــوان پس از 
 قتــل پدرزنش و مجــروح کردن نوعروس، خودکشــی کرد. ســاعت 
6  و3۰ دقیقه صبح پنجشــنبه زنی هراسان با مرکز فوریت های پلیسی 
شهریار تماس گرفت و از گروگانگیری در خانه همسایه شان در خیابان 
 ولیعصر ) عج ( کوچه صداقت پیشــه خبر داد و گفت صدای تیراندازی

 از خانه همسایه به گوش می رسد. ماموران کالنتری همراه کار آگاهان 
 جنایی پلیس آگاهی غرب اســتان تهــران در محل حاضــر و با ورود 
 به مجتمع » اســکان « متوجه شــدند مرد جوانی ســه نفر را گروگان 
گرفته است. زن صاحبخانه که از مهلکه گریخته بود، به ماموران گفت: 
شوهرم و دو دخترم داخل آپارتمان هســتند و داماد جوانم به نام صابر 
که خواهرزاده ام نیز هســت، آنها را به گروگان گرفته و قصد جان شان 
را دارد. ماموران با اطالع از این که متهم مســلح است، برای دستگیری 
 گروگانگیر و رهایــی دو گروگان وارد ســاختمان شــدند. متهم در را 
از داخل قفل کرده بود و ماموران با اخطار به گروگانگیر از او خواســتند 
گروگان هایش را رها کند. ماموران وقتی پاســخی نشنیدند، به سختی 
 در آپارتمان را باز کــرده و وارد شــدند. آنها دیدند مرد 65 ســاله ای 
به نام غالم، کشــته شــده و نوعروس جوان به نام فاطمه با شلیک دو 
گلوله زخمی شده است. خواهرش نیز شوکه شده و کناری افتاده است.

در کنار جسد داماد به نام صابر که با شلیک گلوله خودکشی کرده بود، 
دو سالح کشف شد. 

موضــوع ایــن جنایــت بــه بازپرس مهــدی ســلیمانی، کشــیک 
 قتل دادســرای شــهریار گــزارش و اجســاد بــه پزشــکی قانونی 
 و زن زخمی به بیمارستان منتقل شد. مادر خانواده در تحقیقات اولیه 
به پلیس گفت: دخترم با پسرخاله اشـ  صابرـ چند ماه قبل عقد کردند. 
دخترم می گفت یک روز که به خانه پدرشوهرش رفته، شاهد درگیری 
 صابر و پــدرش بوده اســت. صابر آن روز با اســلحه پــدرش را تهدید 
کرده بود. فاطمه بعد از این ماجرا می گفت می ترســد با او ازدواج کند. 
 او تصمیم به جدایی گرفت، امــا دامادم متوجه ماجرا شــد، این بال را 
 ســر اعضای خانواده ام آورد. او حتی قصد جان مرا داشت که فرار کرده 
و به خانه همســایه مان رفتم. این درحالی اســت که نوعروس با مرگ 

دست و پنجه نرم می کند و پزشکان در تالش برای نجاتش هستند.

در عملیات پیچیده و منسجم پلیســی، عامل اصلی به شهادت رساندن 
مامور پلیس که با هویت جعلی متواری بود، در زاهدان دســتگیر شــد. 
سردارحســین رحیمی رییس پلیس استان سیســتان و بلوچستان  با 
اشاره به این خبر گفت: در تاریخ هجدهم تیرماه سال 93، ماموران پلیس 
مبارزه با مواد مخدر اســتان در منطقه » جون آبــاد « با اعضای یک باند 
بزرگ توزیع کننده مواد مخدر کــه در حال جابه جایی مواد مخدر بودند 
درگیر شدند، اظهار داشت: پس از کشــف مواد افیونی در این عملیات، 
مامور انتظامی » هادی پودینه « بر اثر اصابت گلوله توســط قاچاقچیان 
 مسلح به درجه رفیع شهادت رسید و با توجه به اهمیت موضوع، پرونده 
 بــرای بررســی بیشــتر در اختیــار کارآگاهــان پلیــس آگاهــی 

قرار گرفت.
 وی افــزود: کارآگاهــان پلیس آگاهی اســتان با پایش هــای میدانی، 
 رصــد و کنتــرل مجرمــان و متهمــان ســابقه دار، فردی بــه عنوان 
» ش- ش « را که عامل اصلی به شــهادت رساندن مامور نیروی انتظامی 
بود، شناسایی کردند. ســردار رحیمی به تالش های شبانه روزی پلیس 
 برای دســتگیری این متهم اشــاره کرد و بیان داشــت: این قاچاقچی 
حرفه ای، با تهیه شناســنامه جعلی و تغییر هویت بــرای فرار از چنگ 
 قانون به طور مداوم در شهرستان های استان در حال تغییر مکان بود که 
 شب گذشته در عملیاتی منســجم و غافلگیرانه، توسط ماموران پلیس 

در زاهدان دستگیر شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان:

بمبگذاری در اهواز صحت ندارد

مرگ تلخ مرد جوان در الکتریکی

گروگانگیری مرگبار تازه داماد در شهریار ؛

قاتل خودکشی کرد

دستگیری عامل شهادت مامور 
پلیس در زاهدان پس از دو سال

دقایقی بعد تیمی از ماموران انتظامی در محل اعالم خبر 
حاضر شدند و مشــخص شد مرد میانســال بر اثر اصابت 
 ضربه جســم برنده به شــاهرگ گردنش دچار جراحت 
و خونریزی شدید شــده که با هماهنگی عوامل اورژانس 
مرد میانسال به بیمارستان بعثت منتقل شد، اما دقایقی 

بعد به علت شدت جراحات جان خود را از دست داد.

با آغاز تحقیقات درباره شناســایی ضارب پرونده، دختر 
مقتول در اظهاراتش به ماموران گفت: به خاطر اختالفاتی 
 که با شــوهرم داشــتم با او قهر بودم و از چنــد روز قبل 
به منــزل پدرم آمــدم، در خانــه پدرم بــودم که حدود 
دو ســاعت قبل، شــوهرم با پدرم تماس گرفت و از پدرم 
خواســت که در رابطه با زندگی من و خودش با او صحبت 

کند، دقایقی بعد شــوهرم به جلــوی در منزل پدرم آمد، 
لحظاتی از صحبت آنها نگذشــته بود که شوهرم، پدرم را 
با چاقو زد و گریخت. با اعالم مراتب این قتل به محســن 
مدیر روســتا؛ بازپرس امــور جنایی تهران، وی دســتور 
انتقال جسد مقتول به پزشکی قانونی و دستگیری داماد 
 فراری را صــادر کرد تا اینکه ســه روز بعــد داماد فراری 
در اردبیل دستگیر شــد و پیش از ظهر امروز به دادسرای 
امور جنایی تهران منتقل شــد. قاتل چهل ســاله درباره 
انگیزه و علت قتل پــدر زنش به بازپــرس پرونده گفت: 
ســاعت22:3۰ روز وقوع حادثه با همسرم تماس گرفتم، 
او منزل پدرش بود، به آنجا رفتم تا با پدر همســرم درباره 
مســائل زندگی مان صحبت کنم، زمانی که آنجا رسیدم، 
مادر همســرم را در کوچه دیدم و چون پدر همسرم نبود، 
منتظر وی ماندم تا به آنجا بیایــد، زمانی که مقتول آنجا 
رسید ناگهان با چوب به ســمت من حمله ور شد و من را 
کتک زد، چون داخل پایم پالتین اســت نمی توانســتم 
 فرارکنــم. وی ادامــه داد: در یک لحظه داخــل پیاده رو 
به زمین خوردم و دیدم داخل پیاده رو یک پیچ گوشــتی 
 افتاده، در آن زمان پیچ گوشــتی را برداشــتم و ضربه ای 
 به پدرزنــم زدم البته چــون تاریک بــود نفهمیدم ضربه 
به کدام قســمت بدن مقتول اصابت کرد، بعد نیز از آنجا 

گریختم، قصد کشتن پدر همسرم را نداشتم.
پس از اظهارات متهم پرونده، وی به دستور محسن مدیر 
روســتا؛ بازپرس امور جنایی تهران برای ادامه تحقیقات 
در اختیار ماموران اداره آگاهی قرار گرفت و بررســی های 

بیشتر درباره نحوه وقوع قتل مرد میانسال ادامه دارد.

 نوجــوان ۱6 ســاله ای کــه در دبی بــه اجبــار مادرش 
به تن فروشی مشغول بوده دو ماهه باردار است.

مادر پاکســتانی 42 ســاله دختر نوجوان خود را با رویای 
کار در یک ســالن زیبایی بــه دبی مــی آورد، اما به محض 
 ورود در مقابل پــدر خانواده اعالم می کنــد دخترش باید 
به تن فروشــی مشــغول شــود. این مادر جنایتکار دختر 
 خود را در ازای دریافت پول در اختیــار مردان مختلف قرار 
می داده است. قربانی نخســت از انجام درخواست مادرش 
ســرباز زده، اما تحت فشــار توهین ها و داد و فریاد مادرش 

مجبور به برقراری رابطه با مردان متعدد شده است.  
این مــادر دخترش را از طریــق یک خانــم در هتلی که از 
 قبل رزرو می شده به مدت 2 ســاعت در اختیار مردان قرار 

می داده است.
مادر قربانی و یک تاجر5۰ ســاله پاکســتانی هر دو با اتهام 
 قاچاق انســان در دادگاه مواجه هســتند. دختــر نوجوان 
در مسیر هتلی در شــارجه برای دیدار با یکی از مشتریانش 
توسط پلیس بازداشت شده اســت. پلیس، زنی که وی را تا 
هتل مشــایعت می کــرده را به دلیل تحــت تعقیب بودن 
بازداشــت می کند. به گزارش پزشکی قانونی، هیچ عالئمی 
 ناشــی از آســیب جســمانی در بدن این دختر مشــاهده 
نشده است. مادر این نوجوان در طول تحقیقات اذعان داشته 
به عنوان خدمتکار مشغول به کار بوده، اما برای حل و فصل 
یک بدهی مالی به پول بیشتری نیاز داشته که مجبور شده از 

دخترش در یک خانه فساد استفاده کند

 دختر جــوان که می دانســت پــدر و بــرادرش تصمیم 
به قتلش را گرفته اند با فیلمبرداری از پالن قبل از مرگش 
راز این جنایت را فاش کــرد. در این فیلم که » ســونی « 
26 ســاله در دستشــویی یک قطار با تلفن همراه از خود 
فیلم گرفته، می گوید کــه پدر و بــرادرش وی را به قصد 
 کشتن با قطار به روستایی دور افتاده منتقل می کنند. وی 
در فیلم بیان کرده اگر برایــش اتفاقی بیفتد پدر و برادرش 
قاتالن وی و مســئول این قتل هستند. اکنون پس از مرگ 
» سونی « ویدئوی وی در سراســر وب سایت های هندی 
و جهان منتشــر شده اســت. یک افســر پلیس نیزگفته 
درحال انجام تحقیقــات در ارتباط با این ویدئو هســتیم 
 تا مطمئن شــویم این فیلــم کجا و به چــه صورت ضبط 

شده است. 

قصه تلخ یک دختر؛

 مادرم مرا مجبور 
به تن فروشی می کرد

دختری که می دانست 
به قتل می رسد 

پیشنهاد سردبیر: 
بمبگذاری در اهواز صحت ندارد

حوادث جهان

در یک لحظه 
 داخل پیاده رو 

به زمین خوردم 
و دیدم داخل 
پیاده رو یک 
پیچ گوشتی 

افتاده، در آن زمان 
پیچ گوشتی را 

 برداشتم و ضربه ای 
به پدرزنم زدم

داماد قاتل:

 پدر زنم کتکم زد، من هم با پیچ گوشتی او را زدم

نخستین دقایق بامداد روز ششم شهریورماه سال جاری خبر جراحت شدید مرد میانسالی در یک نزاع در منطقه 
افسریه از سوی مرکز پیام فوریت های پلیسی 110 به ماموران کالنتری 156 افسریه اعالم شد.

یادداشت ویژه

اخبار 

 دختر ســارقی که در مراســم تشــییع جنازه داوود رشیدی از 
شرکت کنندگان در مراسم گوشی تلفن همراه سرقت کرده بود، 

پس از دستگیری به هفت سرقت در مراسم تشییع اعتراف کرد.
هفتــم شــهریور و از طریق مرکــز فوریت های پلیســی۱۱۰ ، 
شناسایی یک ســارق جیب بر در محل برگزاری مراسم تشییع 
پیکر استاد داوود رشیدی در خیابان اســتاد شهریار، روبه روی 

تاالر وحدت، به کالنتری ۱29 جامی اعالم  شد.  
با توجه به برگزاری مراسم تشییع جنازه اســتاد داوود رشیدی 
 از مقابل تــاالر وحدت و حضور گشــت کالنتــری ۱29 جامی 
 در محل انجام مراســم، بالفاصلــه گزارش تماس شــهروندان 
 مبنی بر شناســایی ســارق جیب بر در میــان جمعیت حاضر 

در مراســم به مامــوران حاضــر در مراســم اعــالم  و ماموران 
 کالنتــری ۱29 جامــی ضمن شناســایی یکی  از شــهروندان 
) فرد تماس گیرنده با۱۱۰ ( و راهنمایی وی اقدام به شناســایی 
خانم جوانی حدودا 2۸ ساله کرده، او را تحت مراقبت نامحسوس 
پلیســی قرار داده تا نهایتا ایــن خانم جوان را در حین ســرقت 

گوشی تلفن همراه دستگیر می کنند.  
در همان تحقیقات اولیه، پریســا 2۸ ســاله  به عنــوان یکی از 
مجرمان ســابقه دار در زمینه جیب بری با بیش از ۷ فقره سابقه 
دستگیری به اتهام ســرقت به شــیوه جیب بری شناسایی شد. 
 همچنین با توجه به کشــف گوشــی های تلفن همــراه متعلق 
بــه تعــدادی از شــکات و شناســایی مالباختــگان در همان 

 محل ســرقت، هماهنگی های الزم بــا بازپرس پرونــده انجام 
و گوشی های مسروقه به صاحبان آنها تحویل داده شد.

درگیری مرگبــار دو بچه محل، در یکی از بوســتان های 
محدوده شهرری رنگ خون گرفت. 

قاتل پس از قتل دوست و هم محلی خود پا به فرار گذاشت. 
 ســاعت2:3۰ بامــداد جمعه خبــر وقوع یــک درگیری 
در یکی از بوســتان های محدوده شــهرری بــه ماموران 

کالنتری ۱3۱ شهرری اعالم شد.
 بالفاصله اکیپی از ماموران کالنتری برای بررســی ماجرا 
 به محل حادثــه اعزام شــدند. با حضور مامــوران پلیس 
 در محل حادثه مشــخص شــد عده ای جــوان هم محلی 

در داخل بوستان در حال خوشــگذرانی بودند که ناگهان 
به دلیل نامعلومــی بین دو نفــر از آنها بــه نام های علی 
 3۰ ســاله و علیرضا 32 ســاله درگیری لفظــی به وقوع 

پیوست.
 بــا اوج گرفتن درگیری، ناگهان علی 32 ســاله توســط 
علیرضای3۰ ساله مجروح شد که مجروح توسط شاهدان 

ماجرا به بیمارستان شهدای هفتم تیر منتقل شد. 
 تالش برای درمان مجروح در حالی ادامه داشــت که وی 
به دلیل شــدت خونریــزی روی تخت بیمارســتان جان 
سپرد. با اعالم خبر فوت مرد جوان به بازپرس کشیک قتل 
شهرری، بالفاصله کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی وارد 

ماجرا شدند.
جســد متوفی برای بررســی علت تامه مرگ به پزشکی 
قانونی منتقل شــده و پرونده این درگیــری مرگبار برای 
 بررســی های پلیســی و شناســایی و دســتگیری قاتل 
در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

قرار گرفته است.
بر اســاس اطالع مرکــز اطالع رســانی پلیــس آگاهی، 
 تحقیقات کارآگاهان درباره علت وقــوع درگیری مرگبار 
و همچنین شناسایی مخفیگاه قاتل فراری همچنان ادامه 

دارد.

 چند روز پیش 3پسر جوان ســوار بر پرشیای خود شدند 
تا در خیابان ها گشــتی بزنند. آنها که مشــروبات الکلی 
مصرف کرده بودنــد و رفتارهای عادی نداشــتند ناگهان 
چشم شان به دخترجوان و کم سن و سالی افتاد که سگش 

نیز همراهش بود.
پســران جوان براي هیجان و شوخي نقشه کشیدند تا این 
دختر را به زور سوار ماشین شان کنند. حتي براي ربودن او 
با هم شــرط بندي کردند و ماجرایي را رقم زدند که آنها را 

به کالنتري و دادسرا کشاند.
دختر جوان سراســیمه و هراســان خود را بــه ماموران 
پلیس رســاند و مدعي شــد که چند جوان قصد ربودن او 
 را داشتند. او گفت: ســاعتي قبل در خیابان زعفرانیه بودم 
و سگم را نیز همراه خودم برده بودم که ناگهان 2پسرجوان 
به سمت من هجوم آوردند. ســومین نفر هم پشت فرمان 

پرشیا نشسته بود و فقط مي خندید. 
اصال حالت عادي نداشتند.

 2جــوان بــا زور و تهدیــد مــرا روي زمین کشــاندند 
 و مي خواســتند ســوار ماشــین کنند. اما جیغ کشیدم 
و مقاومت کردم که یکــي از آنها دســتش را روي دهانم 
گذاشــت و با تهدید خواســت که ســکوت کنم. او ادامه 
 داد: از آنجا که رزمي کار هســتم و چندین سال کاراته کار 

کرده بودم با لگد چند ضربه به آنها زدم و توانســتم آنها را 
نقش بر زمین کرده و فرار کنم. 

اما آنها سگم را ربودند و با خود بردند.
 همان لحظه شــماره پالک ماشین شان را یادداشت کردم 
و راهي کالنتري شــدم. با ثبت شــکایت دختر رزمي کار 
پرونده براي رســیدگي پیش روي قاضي آرش ســیفي، 
بازپرس شعبه چهارم دادســراي جنایي تهران قرار گرفت 
و تیمــي از ماموران تحقیقــات خــود را در این خصوص 
 آغاز کردنــد. آنها از طریق شــماره پالک خــودرو موفق 
به شناسایي راننده شدند. با دســتگیري وي،2همدست 
دیگر او هم به دام افتادند و وقتي پیش روي قاضي جنایي 
 تهران قــرار گرفتند، به دزدیدن ســگ شــاکي اعتراف 

کردند.
 یکي از آنها گفت: من و دوســتانم وضع مالي خوبي داریم 

اما آن روز در حالت عادي نبودیم. 
به همین دلیل وقتي آن دختر را دیدیم، برایش مزاحمت 

ایجاد کردیم، اما او اصال به ما اعتنایي نکرد. 
همین شــد که دوســتانم خواســتند او را بربایند و براي 
انجام این کار با من شرط بستند. در نهایت وقتي از دختر 
جوان کتک خوردند، سگش را دزدیدند. حاال هم به شدت 

پشیمانیم و امیدواریم شاکي رضایت بدهد.

پسر جوانی که دو ســال قبل با همدستی دوستش یکی از 
اهالی روســتایی در نزدیکی نهاوند را به قتل رسانده بود، 

در رستورانی در کن شناسایی و دستگیر شد.
۱۰ شــهریورماه  پرونده نیابت قضایی از شهرستان نهاوند 
به دادســرای امور جنایی ارســال شــد؛ برابر محتویات 
 پرونــده، متهــم متــواری از شهرســتان نهاونــد به نام 
 » علی.ب « ) 24 ســاله ( پــس از وقوع جنایــت در یکی 
 از روستاهای شهرســتان نهاوند، از محل جنایت متواری 
و با پیگیری های پلیســی  مشخص شــده که در تهران 

زندگی مخفیانه ای را آغاز کرده است. 
با تشــکیل پرونده نیابت قضایی در دادسرای امور جنایی 
 تهران و به دســتور بازپرس شــعبه هشــتم دادســرای 
امور جنایی، پرونده برای شناســایی و دســتگیری متهم 
متــواری پرونده در اختیــار اداره دهم ویــژه قتل پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.  
پدر مقتــول پس از حضــور در اداره دهــم پلیس آگاهی 
 تهران بــزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: پســرم 
به نام فردین 25 ساله دهم فرودین سال 93، طی درگیری 
با دو نفر از بچه های روســتا به نام هــای عباس و علی به 

قتل رســید. در همان زمان عباس توســط پلیس آگاهی 
شهرستان نهاوند دســتگیر و در اظهاراتش عنوان داشت 

که قتل پسرم توسط علی انجام شده است. 
پلیس آگاهی شهرســتان نهاوند اقدامات زیادی را برای 
دســتگیر علی انجام دادند تا نهایتا مشــخص شد که وی 

پس از جنایت متواری شده است.
 به تازگی اطالع پیدا کردیم که علــی  به صورت مخفیانه 
در تهران زندگی می کند، اما هیچ گونه اطالعاتی دیگری 

از وی در اختیار نداریم.  
کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ، 
با بهره گیری از اطالعات ارسال شده از سوی پلیس آگاهی 
شهرســتان نهاوند و انجام اقدامات پلیســی اطالع پیدا 
کردند که علی به عنوان پیک موتوری، در رســتورانی در 

منطقه کن مشغول به کار شده است.
با شناسایی دقیق رســتوران ) مخفیگاه متهم ( در منطقه 

کن به این محل اعزام شدند.  
 علی  بــا اطالع از حضــور کارآگاهان در رســتوران اقدام 
به درگیری و فرار از دست کارآگاهان می کند و نهایتا طی 
یک تعقیب و گریز همراه با تیراندازی از سوی کارآگاهان، 

دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل 
شد. 

علی پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 
مدعی بیگناهی شــد و عنوان داشــت : » مــن بیگناهم؛ 
قتل را عباس انجــام داده اســت. متهــم در اظهاراتش 
 مدعی شد: اوایل سال 93 یکی از دوســتانم به نام عباس  
به من مراجعه و عنوان داشــت که با مقتول دچار اختالف 

شخصی شده و قصد دارد تا از او انتقام بگیرد. 
عباس در خصوص درگیری خود با فردین عنوان کرد که 
مسئله اش با فردین ناموسی اســت و به این بهانه مرا قانع 
 کرد تا با او همکاری کنــم و فردین را به بهانــه ای به باغ 

یکی از بستگانش ببرم.
  با موتورســیکلت عباس به دنبــال مقتول رفتــه و او را 
 سر کوچه محل زندگی شان ســوار موتور کرده و با خودم 

به باغ یکی از بستگان عباس برد. 
 عباس به من گفته بــود که تنها قصد زهرچشــم گرفتن 
از فردین را دارد، اما به محض اینکه فردین از موتور پیاده 
 شــد، با یک چاقو به سمت وی حمله ور شــد و ضربه ای 
به فردین زد که روی زمین افتــاد؛ پس از آن نیز با ضربات 

 متعدد چاقــو او را به قتل رســاند. متهــم در اظهاراتش 
عنوان داشت:ترســیده بودم، با رها کردم موتور در محل 
جنایت از داخل باغ متواری شــده و پــس از آن به تهران 
 آمده و تحت عنوان کارگر ســاده مشــغول به کار شــدم 

تا نهایتا دستگیر شدم. «
با توجه به وقــوع جنایــت در شهرســتان نهاوند، متهم 
دســتگیر شــده ضمن انجام هماهنگی با مقــام قضایی 
 در اختیار کارآگاهــان پلیس آگاهی شهرســتان نهاوند 
 قرار گرفت و به محل ارتکاب جنایت ) شهرستان نهاوند (

منتقل شد.  

دستگیری زن سارق در مراسم تشییع داوود رشیدی

بوستان شهر ری رنگ خون گرفت؛

درگیری مرگبار در پارک
3جوان مست، از دختر رزمی کاری که می خواستند او را بربایند کتک خوردند؛

 به جای خودش سگش را بردند!

قتل درنهاوند، دستگیری در کن
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گوناگون

خانه داریآشپزی

مــواد الزم : بادمجان 5 عدد درشــت،روغن 
زیتــون3 ق س،پیــاز خــرد كــرده1 عــدد 
متوســط،زردچوبه یك دوم ق چ،سیر له كرده 
1-2 حبه،تره فرنگــی حلقــه ای خــرد كرده  
1 عدد درشــت،نمك و فلفل ســیاه به میزان 
الزم،گردوی خرد كــرده 1-2 ق س،جعفری 
خــرد كــرده 1 دســته  50 گرمی،تخم مــرغ                                 
 3 عدد،فلفل قرمــز آســیاب كرده  یك چهارم 

ق چ،آرد  2 ق س،گوجه فرنگی حلقه ای خرد كرده  2 یا3 عدد
روش تهیه: به كمك چنگال یا چاقو، سوراخ هایی روی بادمجان ها ایجاد كنید و آنها را 40-30 
دقیقه، در فر گرم كرده با دمای 180 درجه  ســانتیگراد، كبابی كنید. آنــگاه بادمجان ها را از فر 
درآورید و در صافی قرار دهید تا آب اضافیشان خارج شود. همین كه بادمجان ها خنك شدند، 
پوستشان را بگیرید و با چنگال له كنید.روغن را در تابه  مناسبی بریزید و روی اجاق گرم نمایید. 
پیاز را بیفزایید و تفت دهید تا طالیی رنگ شود. ســپس زردچوبه و سیر را افزوده و 2-3 دقیقه، 
تفت دهید. اكنون تره فرنگی را نیز درون تابه بریزید و 5 دقیقه، تفت دهید تا نرم شود. آنگاه نمك، 

فلفل، گردو و جعفری را افزوده و مخلوط كنید و آن را درون ظرف مناسبی بریزید.
سپس تخم مرغ ها، فلفل قرمز، آرد و نمك را به آن اضافه كرده و خوب مخلوط كنید. اینك قالب 
نسوزی را به قطر 20 سانتی متر،  چرب كنید و مایه  كوكو را در آن بریزید . حلقه های گوجه فرنگی 
را رویش بچینید و اندكی نمك و فلفل بپاشید. اكنون روی قالب را با فویل بپوشانید و كوكو را به 
مدت تقریبی 40-45 دقیقه در فر با دمای 180 درجه  سانتیگراد، بپزید.پس از 20 دقیقه، فویل 

را از روی كوكو بردارید. تا روی آن هم برشته شود. 

 »رازی در كوچه هــا«   از مجموعه رمان هــای فریبا وفی 
است  كه توسط نشر مركز، به  چاپ رسیده است.

داستان با روایت حمیرا، شخصیت اصلی داستان از زندگی 
خودش در دوران كودكی و بیان رابطه پدر و مادرش با هم 

و با فرزندان آغاز می شود. 
از همان ابتــدا مخاطب متوجه می شــود كــه حمیرا آن 
چنان كه باید دلخوشــی از پدر ندارد و این نکته ای  است 
كه در ادامه داستان با شــرح روحیات پدر كه عبو صدایش 

می كنند تشریح می شود.
این رمان دارای نثر بســیار خوب، روان و ســیال اســت. 
توصیف های بــه كار رفته بســیار بکر و زیبــا و ملموس 
هســتند. این توصیف ها روان مخاطب را دچار آرامشــی 

می كند كه از ابتدای داستان آغاز می شود. 

اگرچه در ادامه منجر به ایجاد ســکون در داستان می شود 
اما با این حال طعم شــیرین آغاز برای مخاطب دلنشــین 

است. 
در كنــار این نقطه قوت داســتان، مخاطب بــا ابهامات و 
دلزدگی هایی در داســتان مواجه می شــود كه شــاید در 

ابتدای امر دلیلش برا ی خود او هم روشن نباشد!
خواننده در این داســتان تنها با كودكی شــخصیت اصلی 
داستان آشنا شده اســت ونویســنده اطالعات خاصی از 
دوران  بزرگسالی و روزگاری كه در حال حاضر، شخصیت 
در آن به سر می برد به دست نداده و خواننده از حمیرا جز 
دختر بچه ای شــیطان و بازیگوش و یا به زعم مادر دست و 
پا چلفتی و گوســفند، در داســتان چیز خاصی را  متوجه 

نمی شود.

طول عمر نگهداری ادویه ها و سبزیجات خشک)1(كوكوی بادمجان و تره فرنگی

مروری بر » رازی در كوچه ها«

شاید كمتر كســی بداند فیلم های مشــهور »پرندگان«، 
»3:10 به یوما« و »بنجامین باتن« بر اساس داستان های 

كوتاهی از نویسندگان صاحب نام ساخته شده اند. 
داستان كوتاه، ژانری است برای زندگی مدرن. در تعریف 
آن آمده »داستانی كه در یك نشست بتوان خواند«؛ این 
یعنی داستانی كه كوتاه اســت و نویسنده برای پروراندن 
شــخصیت ها،  صحنه ها،  نقطه اوج،  وقت زیــادی ندارد. 
با این حال ، همیــن قصه های چندصفحه ای دســتمایه 
ســاخت فیلم های بلندی شده اند كه نامشــان در تاریخ 
سینما ماندگار شده است.»هافینگتون پست« در یکی از 
جدیدترین گزارش هایش از داستان های كوتاهی یاد كرده 
كه فیلم های معروفی چون »راشــومون«، »مورد عجیب 
بنجامین باتن« ،  »ادیسه فضایی« و »پرندگان« براساس 

آنها ساخته شده است.
خرس به كوهستان آمد، آلیس مونرو

»آلیــس مونرو« نویســنده كانادایی برنده نوبل بیشــتر 
برای نگارش داســتان های خانگی و درام های زنانه درباره 
زندگی روزانه شهرت دارد. »دور از او« نام فیلمی است كه 
براساس داستان مونرو ساخته شــده و به داستان زوجی 
ســالمند می پردازد. دچار شدن زن داســتان به بیماری 
آلزایمر و تاریخچه خیانت های همسرش، محورهای اصلی 

داستان »مونرو« هستند. 
فیلمی كه براســاس آن ســاخته شده، بســیار دیدنی و 
دوست داشتنی اســت اما از اصل اثر هم نباید غافل شد. 
»سارا پلی« كه در نوجوانی نقش اصلی سریال پرطرفدار 
»قصه های جزیره« را ایفا می كرد،   نویســنده و كارگردان 
»دور از او« اســت. این فیلم در جشنواره بین المللی فیلم 
تورنتو اكران شــد، آغازگر فســتیوال فیلم »ساندنس« 
200۷ بود و در دو بخش جوایز آكادمی اســکار به عنوان 

نامزد معرفی شد.
۳:1۰ به یوما، المور لئونارد

مســلما همه ما دوســت داریم بازی خیره كننده » راسل 
كرو« و »كریســتین بیــل« را در فیلم وســترن »3:10 
به یوما« تماشــا كنیم، اما ســهم » المــور لئونارد« چه 
می شود؟ داستان او فضایی كامال كالسیك دارد. » المور 
 لئونارد« اولین بار این داســتان را در سال 1۹53 در مجله 
»دایم وسترن« به چاپ رساند. »3:10 به یوما« یکی از آثار 
ادبی وسترن اســت كه دو بار مورد توجه سینماگران قرار 
گرفته؛ اقتباس های ســینمایی این داستان در سال های 

1۹5۷ و 200۷ روی پرده رفته است.
مورد عجیب بنجامین باتن،  اسکات فیتزجرالد

شاید كمتر كسی بداند كه داســتان فیلم معروف »مورد 
عجیب بنجامین باتن« در اصل برگرفته از كتابی به همین 
نام از نویسنده رمان »گتســبی بزرگ« است. جلد كتاب 
»اسکات فیتزجرالد« همه داستان را لو می دهد. داستان 
»بنجامین باتن« آن قدر عجیب و غریب اســت كه به نظر 
نمی رسد »فیتزجرالد« آن را نوشــته و »برد پیت« نقش 

اصلی فیلمش را ایفا كرده است! 

داستان هایی كه 
در سینما گل كردند)2(

خواندنی

یك هنرمند انگلیســی ماكتی از كره ماه را به نام »مــوزه ماه« در موزه 
بریستول به نمایش گذاشته است.

»هافینگتون پست«  نوشت: بازدیدكنندگان از »موزه ماه« در بریستول 
انگلیس می توانند با دیدن اثر هنری »لوک جرم« به تماشــای جزییات 
كامل كره ماه بنشــینند.این ماه هفت متر قطر دارد و براســاس تصاویر 
»ناسا« ساخته شده اســت.این پروژه با همکاری دانشــگاه بریستول و 
آژانس فضایی بریتانیا اجرا شده و هر ســانتی متر از این سازه برابر با پنج 
كیلومتر از تنها قمر ســیاره زمین اســت.این هنرمند درباره »موزه ماه« 
گفت: فرهنگ های مختلف جهــان تعامالت تاریخی، فرهنگی و مذهبی 
خود را با ماه داشته اند و دارند. بنابراین بسته به مکانی كه این ماه در آنجا 
به نمایش درمی آید، معنا و تفســیر آن هم تغییر پیدا می كند. همان طور 
كه این اثر هنری در یك تور جهانی در حركت اســت، سازه های جدیدی 
شکل می گیرد و برنامه های هنری اجرا می شود كه به این مجموعه اضافه 
خواهد شد.این سازه  معلق و روشن، با موسیقی نوازندگان مختلف برای 
بازدیدكننــدگان به نمایش درخواهد آمد.»موزه ماه« قرار اســت در ماه 

آینده، در بلژیك و فرانسه هم به نمایش درآید.

نمایش ماه در موزه!

چگونه بفهمیم ادویه ها و ســبزیجات 
خشک، قدیمی شده اند؟

اگر نگاهی به قفســه ادویه جات مادربزرگتان 
بیندازید خواهید دید برخــی از آن ادویه جات 
سنشان از شما هم بیشتر است؛ اما حقیقت این 
است كه سبزیجات خشــك و ادویه جات هم 
تاریخ انقضا دارند. از نظر فنی همچنان خوراكی 
به حساب می آیند، اما وقتی دیگر طعمی ندارند 
و یا قدرتشان در تغییر غذا كم شــده دلیلی ندارد كه استفاده شوند. با استفاده از راهنمایی كه 
در ادامه خدمتتان می دهیم می توانید كاری كنید كابینت ادویه جات خانه از تبدیل شدن به 
موزه نجات پیدا كند، همچنین به شما می آموزیم كه چگونه آنها را نگهداری كنید تا طعمشان 

تا مدت ها قوی بماند.
طول عمر ادویه جات و گیاهان خشك به نوع آماده سازی و نحوه نگهداریشان مربوط می شود. 
ادویه جات خرد شده، ادویه جات كامل  و گیاهان خشك شده هر كدام به نحوی عمرشان باال 

می رود.
 ادویه جات خرد شــده: ادویه جاتی كه خوب خرد شــده و تبدیل به پودر شده اند، مانند 

جوز هندی، دارچین، زیره سبز و كاری، 2 تا 3 سال دوام می آورند.
ادویه جات كامل:ادویه جات كامل مانند چوب میخك و دارچین، كه به همان شــکل كامل 
 و طبیعی خود خشك شده اند طول عمر بیشتری دارند. این ادویه جات كامل را قبل از اینکه

 بی خاصیت شوند می توانید 4 تا 5 سال نگهداری كنید. در این میان یك استثنا وجود دارد و 
آن فلفل كامل است، كه حدود 5 تا ۶ سال دوام می آورد.

محققان با استفاده از مخمر و بدون نیاز به دام موفق به تولید شیر و مواد 
لبنی دیگر شدند.

 شیر و مواد لبنی تولید شده به این روش دارای همان پروتئین شیر است، 
ولی توسط مخمرها تولید می شود و دیگر نیازی به شیر دوشیده شده از 
دام نیست. عطر و طعم این شیر آزمایشگاهی دقیقا شبیه به شیرطبیعی 
اســت و فاقد الكتوز و تركیبات گیاهی اســت؛ به عالوه مــواد معدنی 
و ویتامین های شــیر عادی را داراســت.  برای تولید این محصول از یك 
مخمر اصالح ژنتیکی شده به نام Buttercup استفاده می شودكه قند را 

به پروتئین شیر كه كازئین نام دارد تبدیل می كند.
  این روش عالوه بــر صرفه جویی ۹8 درصدی در میــزان آب الزم برای 
تولید شــیر دامی و صرفه جویی ۹1 درصدی در فضــای مورد نیاز برای 
پرورش دام، از انتشــار ۹8 درصد كربن كه در راســتای تولید شیرعادی 

تولید می شود، جلوگیری می كند.
 شروع تولید این محصول آزمایشگاهی از سال 2014 میالدی توسط یك 
شــركت آمریکایی بوده و امید می رود كه خط تولید شیر، پنیر و ماست 
تولید شده به این روش از سال آینده شــروع به كار كند. محققان بر این 

باورند این محصول بیشتر توسط گیاهخواران استقبال خواهد شد.

تولید لبنیات بدون نیاز به دام!

شركت فرا خواننده:  شركت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دریافت اســتعالم های ارزیابی كیفی: كلیــه مراحل برگــزاری فراخوان هــای ارزیابی كیفــی از دریافت و 
 تحویل اســناد اســتعالم ارزیابی كیفی تا تهیه لیســت كوتاه، با مراجعه به ســامانه تداركات الکترونیکی دولت) ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود. ) اطالعات تماس سامانه تداركات الکترونیکی دولت)ستاد( جهت 
انجام مراحل عضویت در ســامانه و دریافت گواهی امضــاء الکترونیکی)توكن(: مركز تمــاس: 2۷313131-021، دفتر 
ثبت نام: 88۹۶۹۷3۷ و 851۹3۷۶8-021- تماس با كارفرما، در صورت لزوم در ســاعات اداری روزهای كاری با شماره 

)031 -3۶2۶۹۹48
 مهلت دریافت استعالم های ارزیابی كیفی: از ساعت 9 صبح روز یکشــنبه مورخ 95/۰6/14 لغایت ساعت 16:۰۰ 

روز پنجشنبه مورخ 95/۰6/25 
مهلت ومحل تحویل استعالم های ارزیابی كیفی: نســخه الکترونیکی كلیه مدارک و مستندات استعالم ارزیابی 
كیفی بایستی حداكثر تا ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۹5/0۷/10 در سامانه تداركات الکترونیکی دولت)ستاد( بارگذاری و 

نسخه فیزیکی آن به آدرس: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شركت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.
شرایط فراخوان: 

1- پس از بررسی اسناد و مدارک واصله فراخوان ها در چهارچوب ضوابط و مقررات از شركت های واجد شرایط برای دریافت 
اسناد و مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

2- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- بدیهی است ارائه مدارک تکمیل شده اســتعالم های ارزیابی كیفی هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شركت در 

مناقصه ایجاد نخواهد كرد.
4- شركت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 ســال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای پروژه های مشابه استفاده 

نماید.
5- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در استعالم ارزیابی كیفی، موجود می باشد.

ضمناً می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده كنید.
http://iets.mporg.ir           www.tavanir.org.ir           www.erec.co.ir          www.setadiran.ir

)همیشه از ظرفیت کامل وسایل خانگی استفاده کنید(

شرایط و الزامات ورود به فراخوان هاموضوع فراخوانشماره فراخوان

توان بهینه سازی پست های انتقال و فوق توزیع 95۰/6۰۰4
داشتن حداقل رتبه 5 نیرو از سازمان تحت بهره برداری شركت برق منطقه ای اصفهان

مدیریت و برنامه ریزی كشور
احداث فونداسیون پایه های خطوط فوق توزیع 95۰/6۰۰5

فالرد- پتروشیمی

آگهی فراخوان های ارزیابی کیفی شماره 950/6004 و 950/6005 
) شماره 200951188000003 و 200951188000004 در سامانه ستاد( 

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
م الف 472۰
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امام سجاد )علیه السالم(: 
هر كس كه به واجبات الهى رفتار كند از بهـتريـن مـردم اسـت.
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