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احداث پارکینگ بیمارستان 
 چمران درحریم زاینده رود

 یک خالف آشکار است

9

مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرضا خبر داد:

نماینده ولي فقیه در امور حج و 
زیارت به شهرضا سفر می کند

در مراسم افتتاحیه توسعه بقعه حرم مطهر زینبیه عنوان شد:

اجرای طرح توسعه حرم در دو 
حوزه زیارتی و شهری

11
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 دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان عنوان کرد:

 عدم نظارت بر آلودگی 
آجیل های چینی

7

استاندارچهارمحال و بختیاری:

اختصاص یارانه و امکانات مساوی 
راه برقراری عدالت نیست

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

محمدعلی انصاری پور ، رییس اتحادیه چاپخانه داران 
اســتان اصفهــان پیرامــون مشــکالت و مســائل 
صنعت چاپ اظهــار کــرد: مصاحبه های بســیاری 
در ایــن زمینه انجام شــده، امــا متاســفانه تاکنون 
تغییری ایجاد نشــده اســت. وی بــا بیــان اینکه از 
متولیــان صنعت چــاپ که چــاپ را جــزو صنعت 

بــه حســاب نمی آورنــد ناراحــت هســتیم، افزود: 
 چاپخانه هایــی کــه در شــهرک های صنعتــی واقع 
شــده اند، پروانه فعالیــت خــود را از وزارت صنعت 
گرفته اند، اما بقیه چاپخانه ها که حدود 90 درصدآنها 
را شامل می شــود، زیرمجموعه وزارت ارشاد هستند. 

رییس اتحادیه چاپخانه داران...

رییس اتحادیه چاپخانه داران اصفهان:
مسئوالن، دید صنعتی به چاپ داشته باشند

پیش از ظهر دیروز صورت گرفت؛

سفر سرزده رهبر معظم انقالب به استان اصفهان

بدتر از برجام!
وقتی بانک های دولتی، سپاه را تحریم می کنند؛

 رهبر معظم انقالب در این سفر چند ساعته، ضمن زیارت مضجع علی ابن باقر)ع( در مشهد اردهال، به زیارت شاهزاده حسین)ع( باریکرسف، سید نورالهدی)ع( دارالسیاده علوی و شاهزاده اسحق و
 اسماعیل ابن صادق)ع( مشرف شدند. ایشان با مردم منطقه، دیداری صمیمی داشته و چفیه خود را نیز به یک بانوی بسیجی اهدا کردند.
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گفت و گـو با کارگردان اصفهانــی؛

به »سلمان« فکر می کنم

12

زرگرپور مطرح کرد؛

طرح هدایت تحصیلی، اقتدار 
آموزش و پرورش را زیرسوال برد
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روزنامه زاینده رود برای تکمیــل کادر تحریریه خود از میان عالقه مندان 
به حرفه خبرنگاری و نویســندگی در حــوزه تاریخ، میــراث فرهنگی، 
جامعه، دفاع مقدس، اقتصاد و سیاســت دعوت به همــکاری می نماید. 
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مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشــد باشند. عالقه مندان به 
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پیشنهاد سردبیر: 
نایب رییس برکنار می شود؟

در حاشیه

ویژهیادداشت

صادق زیباکالم، استاد دانشگاه و فعال سیاسی 
اصالح طلب، در گفت و گوی اخیر خود، به نکات 
جالبی درباره برخی از دولتمردان و اعضای کابینه دولت تدبیر 
و امید اشــاره کرده اســت. زیباکالم گفته:  تفاوتی میان آقای 
هاشــمی و کابینه اش با آقای روحانی و کابینه اش وجود دارد 
و آن اینکه صرف نظــر از اینکه دولتمــردان و اعضای کابینه 
آقای هاشــمی چقدر رادیکال بودند و چقدر می خواستند در 
مســائل سیاســی موضعگیری کنند، اما آقای هاشمی عمال 

موافق این مسئله نبود و آنها را بیشــتر تشویق می کرد که به 
کارهای وزارتخانه شــان بپردازند. یک بار هم آقای هاشــمی 
گفت: »کابینه مــن، کابینه تکنوکرات اســت«. حاال اگر هم 
خیلی اعضای کابینه آقای هاشــمی تکنوکرات نبودند، آقای 
هاشمی انتظار داشــت مثل تکنوکرات ها رفتار کنند. درباره 
آقای روحانی این طور نیســت که از وزرایش خواسته باشد  به 
مسائل سیاســی کاری نداشته باشــند. ذاتا و خصلتا نزدیکان 
و اطرافیان و وزرای آقــای روحانی آدم هــای محافظه کاری 
هستند. شــاید رادیکال ترین آنها آقای مهندس زنگنه و آقای 
آخوندی و با مقداری فاصله آقای دکتر ظریف و مهندس اکبر 
ترکان هستند. اگر اینها استثنا شوند مابقی چه آقای روحانی 

به آنها می گفتند که دســت از پا خطا نکنند و چه نمی گفتند 
فرقی نمی کرد. چون کســانی نبودند که یک مقدار  جسارت 
سیاسی داشته باشند که یکسری مباحث را بگویند و یکسری 
موضعگیری هــا را انجام دهنــد. نمونه بــارزش همین آقای 
 جنتی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســت که می بینیم با

 کوچک ترین نهیبی که  به او می زنند، او فوری دست هایش را 
باال می برد و تسلیم می شود. آقای نوبخت از آقای جنتی بدتر، 
آقای نهاوندیان از هر دوی آنها بدتــر، آقای نعمت   زاده از همه 
بدتر. هیچ کدام جسارت و شــهامت اینکه سر مواضع اصولی 
 خود بایســتند را ندارند. خیلی جالب اســت من فکر می کنم 
آقای رحمانی  فضلی که یــک اصولگرای به تمام معنا ســت 

جســارت و شــهامت و ایســتادگی او روی مواضع اصولی و 
عقل  مدارانه دولت، خیلی از آقای 

اسحاق  نعمت زاده،  نوبخت، 
و  نهاوندیان  جهانگیــری، 
حســام الدین آشنا بیشتر 

است و نگرانی از اینکه 
راست  جناح  واکنش 

چه باشد، ندارد.«

حجت االســالم نصرا... پژمان فر نماینده مردم مشهد 
در مجلس شــورای اســالمی با اشــاره بــه اظهارات 
رییس جمهور دربــاره بازداشــت  های اخیر متخلفان 
حقوق هــای نجومی، اظهــار کرد: بر اســاس قانون 
اساســی وظیفه هر قوه کامال مشــخص شــده و حق 
قانونی قوه قضاییه اســت تا در این گونــه موارد ورود 
کرده و بــدون اغماض با کســانی که بــه بیت المال 
دســت درازی کرده اند، برخورد قاطع داشته باشد.وی 
افزود: بنابراین عنوان کردن چنین مطالبی از ســوی 
رییس جمهور خالف قانون اساســی است و بیان این 
گفته ها سبب می شــود که ملت فکر کنند، دولت در 
حال فرار و پاک کردن موضوعی به این مهمی اســت.

وی با بیان اینکه روحانی باید صادقانه درباره این قصور 
بزرگ از ملت عذرخواهی می کرد، گفت: باید پذیرفت 
متخلفینی در دولــت، حقوق هــای نجومی دریافت 
کرده  و موجبات ناراحتی مردم و صدمه زدن به آبروی 
نظام شــده اند.وی تصریح کرد: روحانی اگر در مقابل 
رســانه ها این تخلفات را محکوم و از مردم عذرخواهی 
می کرد، مطمئنــا محبوبیتش در بیــن ملت افزایش 
می یافت؛ اما متاســفانه موضوع برعکس شده و برخی 

دولتمردان از این تخلفات دفاع هم می کنند.

رییس کمیته هسته ای مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: بعضی از دســتگاه ها گزارش هــا و نظرات خود را 
به کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
ارسال و بعضی در حال ارســال هستند.حجت االسالم 
مجتبی ذوالنور در مــورد گزارش کمیته هســته ای 
اظهار داشت: مقدمات این گزارش به دلیل اینکه باید 
با بخش های مختلفی از جمله شورای نظارت بر برجام، 
وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی، شورای عالی 
امنیت ملی، ســازمان کشــتیرانی، بانک مرکزی، اتاق 
بازرگانی و بســیاری از مراکزی که به نحوی مرتبط با 
موضوع برجام هســتند مکاتباتی صــورت می گرفت 
پایان پذیرفته اســت.رییس کمیته هسته ای مجلس 
شــورای اســالمی تصریح کرد: بعضی از دســتگاه ها 
گزارش ها و نظرات خود را به کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس ارسال و بعضی در حال ارسال 

هستند.
ذوالنور ادامه داد: بعد از اینکه گزارش، نهایی و تدوین 
شــد با وزارت امور خارجه و ســازمان انــرژی اتمی 
جلســه ای برای رفع ابهام برگزار می شــود تا گزارش 
به صورت کامــال شــفاف در اختیار مجلس شــورای 

اسالمی قرار گیرد.

پژمان فر:

 روحانی باید
 عذرخواهی می کرد

توضیح ذوالنور
درباره گزارش کمیته هسته ای؛

آماده است

بهارستاندیدگاه انتخابات
قدیری ابیانه: 

روحانی خط قرمز اصولگرایان 
است

نماینده زن:

آمده ایم در مجلس
انقالب کنیم

یک فعال سیاســی معتقد اســت کــه روحانی رأی 
زیادی در سال 96 ندارد ، زیرا در این مدت نتوانسته 
به وعده هایش عمل کند و در این یک ســال آخر هم 
هیچ تغییــری نمی تواند ایجاد کند. محمدحســن 
قدیری ابیانه، فعال سیاسی و ســفیر سابق ایران در 
اســترالیا در خصوص وضعیت جبهــه پایداری برای 
انتخابات ریاست جمهوری سال 96 گفت: پایداری ها 
برای معرفی گزینه برای کاندیداتوری فرصت زیادی 
دارند اما بعید هــم می دانم که بخواهند به ســمت 
حمایت از محمود احمدی نژاد بروند؛ البته بخشــی 
از این گروه وی و عملکــردش را قبول دارند و برخی 
دیگر خیر. ناگفته نماند که پایــداری ها بدون گزینه 
نخواهند مانــد. قدیری ابیانه گفــت: امیدوارم که در 
این راه موفق شوند، البته احتمال رسیدن به وحدت 

هم زیاد است.
وی ادامه داد : اینکه برخــی از اصولگرایان می گویند 
احتمال دارد که از روحانی حمایــت کنیم یک نظر 
شخصی اســت و امکان ندارد؛ زیرا روحانی خط قرمز 

اصولگرایان است!

زهرا سعیدی با اشــاره به خبر تغییر استاندار اصفهان 
گفت: مــردم باید متوجه باشــند وظایــف نمایندگی 
در حیطه قانون گذاری و اجراســت و در همین زمینه 
نیز مردم باید از ما انتظار داشــته باشند؛ با توجه به این 
موضــوع، عزل ونصب ها در حیطه اختیــار نمایندگان 
نیســت.نماینده مردم مبارکه در مجلــس دهم با بیان 
اینکه اگر یک نماینده خود را درگیــر کارهای اجرایی 
کند، به وظیفه اصلی خود که نظــارت و قانون گذاری 
به نفع مردم است، نمی  رســد، تصریح کرد: اگر حقی از 
کسی ضایع شده باشد، پیگیری آن وظیفه دولت و قوه 
قضاییه اســت، نه مجلس.وی تاکید کرد: نمایندگان نه 
توان پیگیری مطالبات شخصی افراد را دارند، نه وظیفه 
آن را؛ چراکه وظیفه نمایندگان قانون گذاری اســت و 
همچنین نظارت بر دستگاه های اجرایی از لحاظ حسن 
اجرای قانون.سعیدی با اشــاره به اینکه متاسفانه هنوز 
بحث تفکیک قوا در کشور رعایت نمی شود، خاطرنشان 
کرد: مــا به مجلس آمده ایــم تا انقالبــی در رفتارهای 
پارلمان به وجــود بیاوریــم و در این زمینــه از مردم 

می خواهیم به ما کمک کنند.

پارلمان

رهبر معظم انقالب صبح دیروز در سفری سرزده به زیارت حضرت 
سلطانعلی بن امام محمد باقر علیه السالم در مشهد اردهال کاشان 

و امامزاده آقا علی عباس بادرود رفتند.
 داود کاظمی مدیر داخلی آســتان مقدس امامــزادگان آقا علی 
عباس و شاهزاده محمد علیهما السالم گفت: رهبر معظم انقالب 
حدود ساعت ۱۱ صبح امروز)روز گذشــته( با اتوبوسی به آستان 
وارد شــدند و حدود ۱۰ الــی ۱۵ دقیقه ای را در آســتان حضور 

داشتند و ضمن زیارت، نماز به جا آوردند.
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه ایشــان سرزده آمده بودند 
کسی در آستان امامزاده حضور نداشت و تصویری از حضور ایشان 

در امامزاده ثبت نشد.
همچنین حضــرت آیت ا... العظمــی خامنه ای صبــح دیروز به 
صورت سرزده به آستان مقدس امامزاده واجب التعظیم، حضرت 
سلطانعلی بن امام محمد باقر علیه السالم در مشهد اردهال کاشان 
شرفیاب شدند.  به گفته منابع مطلع آستان مقدس، این سفر که 
بدون اطالع قبلی مسئوالن آستان انجام شــد، بدون تشریفات و 
هیئت همراه صورت گرفت و رهبر معظــم انقالب به همراه فرزند 

خود در این آستان حضور یافتند.
در حاشیه شرفیابی رهبر انقالب، خادمین آســتان و معدودی از 

زائرین حاضر در حرم مطهر مورد تفقد معظم له قرار گرفتند.
حضرت آیت ا... العظمی خامنه ای از ســالیان دور به طور مستمر 
جهت زیارت این سفیر ویژه امام معصوم، به منطقه کاشان سفر و 

عرض ارادت می کنند.

ســعید اوحدی در تشــریح برنامه های بزرگداشــت شــهدای منا با 
بیان اینکه چند روزی اســت کاروان مردمی بیت عتیق در 6 اســتان، 
برنامه های خــود را با موضــوع فاجعه منــا برگزار مــی کنند گفت: 
این کاروان تا دوشــنبه در شــهرهای گنبــد کاووس، بنــدر ترکمن 
 و نیشــابور به اجــرای برنامه هــای شــان از جمله اجرای ســرودی

 477 نفــره می پردازند.وی گفت: ســه شــنبه با اختصاص بخشــی 
از موزه بنیاد شــهید به شــهدای منــا، موزه شــهدای منــا را افتتاح 
می کنیم.ســخنگوی ســتاد بزرگداشــت شــهدای منا افــزود: روز 
چهارشــنبه صبح بنــا به درخواســت مکــرر خانواده های شــهدای 
منا، دیداری بــا مقام معظــم رهبری و بعــد از ظهر چهارشــنبه نیز 
کنگره شــعری در ســالن شــمس با موضوع گرامیداشــت شهدای 
 منا برگــزار مــی شــود.اوحدی ادامــه داد: پنجشــنبه تعــدادی از 
خانواده های شــهدای منا با مراجع عظام در قم دیدار خواهند داشت و 
روز جمعه نیز سخنرانی در خطبه های نماز جمعه را خواهیم داشت.وی 

افزود: یکشنبه برنامه دعای عرفه به یاد شهدای منا برگزار خواهد شد.

رهبر معظم انقالب در این سفر چند ساعته، ضمن زیارت مضجع 
 علی ابن باقر)ع( به زیارت شــاهزاده حســین)ع( باریکرســف، 
ســید نورالهدی)ع( دارالســیاده علوی و شــاهزاده اســحق و 

اسماعیل ابن صادق)ع( مشرف شدند.
ایشان با مردم منطقه دیداری صمیمی داشته و چفیه خود را نیز 

به یک بانوی بسیجی اهدا کردند.
این چندمین ســفر رهبر معظم انقالب به منطقه مقدس اردهال 

است.
در 4۲ کیلومتری غرب کاشان، روستای مشهد اردهال واقع شده 
ودر این محل بنای امامزاده ســلطان علی بــن محمد الباقر قرار 

دارد که قدمت آن به سده ششم هجری می رسد.
 تشــرف مقــام معظــم رهبری)مــد ظله(بــه ایــن حــرم 
 نشــان دهنــده اهمیــت و مقــام و منزلــت ایــن امامــزاده

 جلیل القدرمیان دوستداران اهل بیت )علیهم السالم( است.

نماینده مردم فالورجان در مجلس گفت: پس از تعطیالت سه هفته ای 
نمایندگان، هیئتی متشکل از معترض کنندگان به نامه علی مطهری 
تشکیل می شود. حجت االسالم سید ناصر موســوی الرگانی نماینده 
مردم فالورجان و نایب رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســالمی با اشــاره به روند پیگیری نامه علی مطهری به پورمحمدی 
وزیر دادگســتری درباره فایل صوتی منتظری، اظهار داشت: نامه علی 
مطهری نیز طبق این روند در حال بررسی است و هیئتی از معترضین 
پس از تعطیالت سه هفته ای نمایندگان تشکیل می شود که در صورت 
به نتیجه نرسیدن اعتراض بر این هیئت، نامه اعتراض در صحن علنی 
مجلس مطرح خواهد شد. نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای 
اسالمی همچنین تصریح کرد: اگر در نهایت نمایندگان به عدم کفایت 

عضو هیئت رییسه رأی دهند او برکنار خواهد شد.

پیش از ظهر دیروز صورت گرفت؛

 سفر سرزده رهبر معظم انقالب
 به استان اصفهان

زمان دیدار
خانواده شهدای منا با رهبری

جزییات بیشتر از سفر سرزده رهبر معظم انقالب به استان اصفهان؛

دیدار صمیمانه رهبری با مردم

نایب رییس برکنار می شود؟

صادق زیبا کالم:

نعمت زاده از همه بدتر است!
زاینده رود

#حراج_اطالعات_بانکی_ممنوع
#هشدار_جدی

#فاجعه_آفرین_برای_مردم_ایران
#اطالعات_بانکی_را_نفروشیم

#وعده_نسیه
#سازمان_بین المللی_مبارزه_با_پولشویی

#تضعیف_توان_نظامی_و_قدرت_بازدارندگــی_
ایران

شــاید اگر این هشــتگ ها را جدی گرفته بودیم، حــاال کار به 
جایی نمی رسید که افشــا و انتشــار متن نامه های چند بانک 
کشور خطاب به برخی قرارگاه و موسســات مرتبط با نهادهای 
نظامی و امنیتی کشــور مبنی بر عدم ارائه خدمات بانکی به آنها 
 FATF به دلیل قرار گرفتن در لیست تحریم های غرب و پذیرش
 FATF توسط دولت یازدهم، ما را شــوکه کند.  محتوا و نتیجه
یا برنامه اقدام مشــترک مالی را می توان به صورت خالصه این 
گونه عنوان کرد: » برنامــه ای برای کنترل، نظــارت و نهایتا به 

 FATF زانو در آوردن ایران در حوزه تبادالت مالی.« هدف اصلی
اعمال استانداردهایی اســت که تضمین کند ریسک پولشویی، 
تامین مالی تروریســم و تامین مالی ســالح های کشتار جمعی 
در یک کشور به نحو اطمینان بخشــی کاهش پیدا کرده است. 
اینکه FATF ریســک یک کشــور را چقدر ارزیابی کرده باشد 
یک عامل مهم - و نه البتــه تنها یا حتــی مهم ترین عامل- در 
شکل دهی به روابط بانکی آن کشور با شبکه بانکی جهان است. 
FATF  نخستین بار در سال ۲۰۰7 ایران را به عنوان یک کشور 
پرخطر برای نظام مالی جهان شناســایی کــرد. آخرین بیانیه 
FATF در فوریه ۲۰۱6 همچنان ایران را در کنار کره شــمالی، 
۲ کشوری معرفی می کرد که دارای بیشــترین ریسک مالی در 
جهان هستند و این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در بیانیه آخر 
 این گروه اعالم شــد:»این گروه به مدت ۱۲ ماه اقدامات تقابلی 
)counter-measures( علیه ایران را تعلیق اما همچنان نام 
آن را در فهرست کشورهای پرخطر حفظ می کند تا پس از یک 

سال بتواند در این باره به طور کامل داوری کند.«
شــاید این جزییات چندان مهم نباشــد و به کار خواننده عادی 
هم نیاید اما همان زمان هم برخی عقال هشدار دادند که مسئله 
اصلی که باید به آن توجه کرد این اســت که اســتراتژی اصلی 

آمریکا در حال حاضر وادار کردن ایران به توقف یا کاهش رفتار 
مقاومتی در منطقه از طریق فعال کردن مجموعه ای از ابزارهای 
اطالعاتــی، مذاکراتی و... اســت که به طور مشــخص از حیث 
ســازمانی، ســپاه و حزب ا... و از حیث جغرافیایی، سوریه را در 

بر بگیرد.
 در واقع FATF یک ســازمان همکاری میان دولت هاســت که 
ظاهرا به منظور مبارزه با پولشــویی و مبارزه با تروریسم شکل 

گرفته است.
اما حقیقت ماجرا عبارت اســت از اشــراف اطالعاتی بر منابع و 
سیســتم های مالی کشــورها و اعمال خواســت های غرب در 
کشورهای مختلف در مورد افراد و شــرکت هایی است که مورد 

تحریم ظالمانه آنها قرار گرفته اند.
بعد از اینکه بانک های بــزرگ اروپایی از همکاری با ایران ســر 
باز زدند مســئوالن و تیم مذاکره کننده این بار تصمیم گرفتند 
مشــکل تبادالت بانکی را به نحو دیگری حل کنند. مســئوالن 
اعالم کردند که علت همکاری نکــردن بانک های بزرگ اروپایی 

-با ایران، قرارگرفتن ایران در لیســت ســیاه گروه اقدام مالی)
FATF( اســت و بایــد بــرای 
رفع مشــکل از این مســیر گام 
دولــت  برداشت.مســئوالن 
یازدهــم بــا پذیــرش چــراغ 
خاموش FATF اقدامات عملی 
برای تحریم داخلی موسســات 
و نهادهــای دفاعــی و امنیتی 
کشــور را برای چراغ سبز نشان 
دادن به آمریکا آغــاز کرده اند 
و ایــن نامه های بانکــی که در 
روزهای اخیر منتشــر و افشــا 
شده اســت، مقدمه این تحریم 
دارد  اســت.حقیقت  داخلــی 
 که برای اجرایی شــدن اکشن 
زودی  بــه    FATF پلــن 
و  اصلــی دفاعــی  نهادهــای 

امنیتی کشــور از جمله وزارت دفاع، وزارت اطالعات، ســپاه، 
ارتش و حتی صدا و ســیما مشــمول تحریم بانک های داخل 
کشــور قرار خواهنــد گرفت. در واقــع ما متعهد شــده ایم که 
هر شــخص حقیقی و حقوقی کــه در قطعنامه های ســازمان 
ملل ، در لیســت تحریم قــرار دارد، در ســاز و کار مالی داخلی 
هم مورد تحریم قرار دهیــم و اموال او را مســدود کنیم)!( این 
رخداد هم اکنون در مواردی در کشــور اتفاق افتــاده و برخی 
بانک ها صراحتا از راه انــدازی کار اشــخاص حقیقی و حقوقی 
تحریم شــده خودداری می کنند. خوب اســت بدانیم در حال 
حاضر، حــدود ۲۰۰ شــخص، موسســه و شــرکت ایرانی در 
لیســت تحریم ها قرار دارند و مســئوالن ما طبق همین ســند 
محرمانه، متعهد به اعمال تحریم ها علیه آنها در داخل کشــور 
شــده اند)!( برخی از مهم ترین این موسســات عبارتند از: صدا 
 و ســیما، وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح، قرارگاه 

خاتم  االنبیــا )ص(، وزارت اطالعات، ســازمان صنایع دفاعی، 
دانشــگاه مالک اشــتر، گروه صنایع صنام، صنایع شهید صیاد 
شــیرازی، صنایع شــهید باقری، باتری ســازی نیــرو، صنایع 
پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و فنــاوری دفاعی و... این 
فهرســت - که در برگیرنده جمعــی از بهتریــن متخصصین و 
مدیران کشور نیز هســت- به لطف این توافق محرمانه، مشمول 
تحریم هــای داخلی شــده و خواهند شــد. بــرای نمونه واحد 
مســتقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه بانک ســپه در نامه ای 
 به تاریخ ۱۰ مرداد 9۵ و در جواب درخواســت شــرکتی برای 
ضمانــت نامه هــای ارزی آورده اســت: »...در شــرایط فعلی 
و با عنایــت به مفاد نامــه بازگشــتی مبنی بر نامبرده شــدن 
متقاضی ضمانت نامه ها در لیســت اشــخاص تحریمی، اجابت 
درخواســت متقاضی امکان پذیر نیست.«  مشــابه همین مورد 
در بانک ملت نیز اتفاق افتاده و این نشــان دهنده آن اســت که 
تمام بانک ها تحت اراده بانک مرکزی به این قافله پیوســته اند. 
 در نامه بانــک ملت کــه در پاســخ به درخواســت قــرارگاه 
خاتم االنبیــا )ص( بــرای نقل و انتقــاالت ارزی آمده اســت: 
»کارســازی کلیه خدمات ارزی )بین المللی( برای آن دسته از 
مشتریان که نامشان در لیســت تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست 
تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می باشد امکان پذیر 
نیست.« اینها نخســتین تبعات پذیرش قرارداد FATF هستند 
که نمود یافته اند و متاســفانه در آینده تبعات وخیم این ماجرا 

بیش از پیش خود را نشان خواهد داد.
     

روز گذشــته ســیدناصر موســوی الرگانــی، نایــب رییــس 
 کمیســیون اقتصاد مجلــس هــم از ابالغیه جدیــد برخی از

لــزوم خــروج حســاب هــای  بــر  بانــک هــا مبنــی    
 قــرار گاه های اقتصــادی ســپاه از بانــک ها برای پیوســتن 
آن ها به FATF انتقــاد کرد و گفت: » مخالفــان FATF معتقد 
بودند با پیوســتن به این معاهده بین المللی ایران به بیگانگان 
و دشــمنان اجازه می دهد در حســاب های نهاد های امنیتی 
و نظامی سرکشــی کنند و عالوه بر این برای به دســت آوردن 
امتیاز پیوســتن به این معاهده، حســاب های نهادهای تحریم 
شــده از ســوی غرب باید از بانک ها خارج شــود که این اقدام 
 نوعی خــود تحریمی اســت.یکی از آثــار پیوســتن به چنین

 معاهــده ای، ابالغیه اخیر بانک ها بــه مجموعه های اقتصادی 
 ســپاه از جمله قرارگاه خاتم االنبیا)ص( مبنی بــر لزوم خروج

 حســاب های این شــرکت ها از بانک ها به دلیل تحریم های 
بین المللی ســپاه اســت. در صورتی که بانک هــا بخواهند به 
این معاهده بپیوندد بایــد قرار گاه های اقتصادی ســپاه که در 
لیســت تحریم های اروپا و آمریکا قرار دارند حساب هایشان را 
 از بانک ها خارج کنند.خود تحریمی ها قبل از برجام بیشــتر از 
تحریم ها به ما آسیب رساند امروز هم دوستان در قالب پیوستن 
به معاهده بین المللی در راســتای ادامه تحریــم ها قدم بر می 

دارند.«
یــک عمــر از تحریــم بیگانه گالیــه کردیــم و حــاال باید از 

»خودتحریمی« شکایت کنیم!

وقتی بانک های دولتی، سپاه را تحریم می کنند؛

بدتر از برجام!

 در واقع FATF یک 
سازمان همکاری 

میان دولت هاست 
که ظاهرا به 

منظور مبارزه با 
پولشویی و مبارزه 
با تروریسم شکل 

گرفته است
سما 
مطیعی

دیدار معاون دبیرکل سازمان ملل 
متحد با وزیر کشور

استفان ابراین معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در هماهنگی امور 
انسان دوستانه )اوچا( صبح دیروز )یکشنبه( با عبدالرضا رحمانی 

فضلی وزیر کشور دیدار و گفت وگو کرد.

عکس روز

اخبار
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بازار

يادداشت ويژه

سايپا را به ثمن بخس نفروشید!

قیمت انواع
پلی استیشن

پیشنهاد سردبیر:
به فکر خودروی جايگزين باشید

45 روز از امضــای تفاهــم نامه تاســیس شــرکت مشــترک 
پژوسیتروئن و سایپا سپری می شــود. مدیرعامل سایپا در روز 
انعقاد این تفاهم نامه، میزان ســرمایه گذاری مشترک را برای 
ابتــدای کار ۳۰۰ میلیون یورو اعــام کرد. با توجه به ســهم 
5۰درصدی طرف خارجی در شرکت مشــترک، پژوسیتروئن 
باید در ابتدای کار مبلغ ۱5۰میلیون یورو معادل ۶۰۰ میلیارد 
تومان را به عنوان آورده، به ایران منتقل کند. با توجه به ســابقه 
سیاه پژو در تعامل با ایران خودرو، سوال اینجاست که این مبلغ 
نقدا توسط پژوسیتروئن پرداخت می شــود یا این شرکت قرار 
اســت نقشــه های فنی را که برای تولید محصــوالت خودش 
ضروری اســت، به اســم دانش فنی و به عنــوان آورده خود در 
شــرکت مشــترک درنظر بگیرد؟ در واقع پــژو درمقابل تولید 
محصوالت خود در ایران )که معادل فروش در بازاری انحصاری 
و کسب سود تضمین شــده در فضای بدون رقابت است(، منتی 
هم بر ما دارد و هزینه نقشــه های فنی و به اصطاح تکنولوژی 

خود را از مبلغ سرمایه گذاری اش کسر می کند.
در این صورت، شرکت ســایپا 5۰درصد از سهام سایپا کاشان را 
که نوسازترین و به روزترین خط تولید سایپاست، به ثمن بخس 
به پژوســیتروئن واگذار خواهد کرد. به ایــن ترتیب پژو بدون 
ســرمایه گذاری قابل توجهی، صاحب یک خط تولید دائمی در 
ایران خواهد شــد؛ خط تولیدی که اگر می خواست خودش از 
صفر ایجاد کند، حداقل به ۱۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری 
و ۲ ســال زمان احتیاج داشــت. هرچند ابهامات زیادی در این 
قرارداد، نظیر تعمیق انحصار در بــازار خودرو در پی قرارداد هر 
دو شرکت ایرانی با پژوسیتروئن، وجود دارد، اما برای رفع ابهام 
مرتبط با میزان سرمایه گذاری واقعی، ضروری است وزیر محترم 
صنعت، معدن  و تجارت که این تفاهم نامه در دفتر کار ایشان به 
امضا رسیده، با شفاف سازی مبلغ ســرمایه گذاری و میزان پول 
نقدی که ســیتروئن وارد ایران خواهد کرد، بخشی از ابهامات 

منتقدان را رفع نماید.

معاون بازرگانی ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان 
اصفهان گفت: ســرمایه گذاران عربی، چینــی و ترکیه ای 
به دنبال احداث فروشــگاه های بزرگ در اصفهان هستند. 
محمد مجیری اظهار داشت: در ســال های گذشته شاهد 
 بودیم که تا چــه اندازه هزینــه توزیع و تامیــن کاال برای

مصرف کننده زیاد بــود که با جایگزین شــدن روش های 
مدرن، می توان بــه کاهش هزینه ها کمک کــرد. وی بیان 
داشت: از سال گذشته به فروشــگاه های بزرگ مجوز دادیم 

و تاکنون ۷۰ فروشگاه بزرگ در سطح اصفهان تاسیس شده 
و این در حالی است که طی سال های اخیر سرمایه گذاران 
عربی، ترکیه ای و چینی به دنبال ایجاد فروشگاه های بزرگ 
در اصفهان هستند که ما با حمایت از سرمایه گذاران داخلی 
و دادن مجوز بــه آنها، به نوعــی نخواســتیم فضایی برای 
ســرمایه گذاران خارجی باقی بماند. وی تاکید کرد: خروج 
از روش های ســنتی توزیع کاال و رفتن به سمت روش های 
مدرن، از سیاســت های اصلی سازمان در ســال های اخیر 
است. وی با بیان اینکه شــیوه های نوین می تواند در زمینه 
توزیع کاال و رفاه مردم اهمیت داشته باشد، ادامه داد: فروش 
مجازی از دیگر مباحثی اســت که اخیرا مجوزهای زیادی 

برای آن صادر شده است.

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: قبل از 
خارج کردن خط تولید پراید و پــژو 4۰5، باید خودروهای 
در همان محــدوده قیمتی به بازار عرضه شــود. حمیدرضا 
فوالدگر گفت: توقف تولیــد پراید، تیبا و پژو 4۰5 و ســایر 
خودروهای از رده خــارج در میان مدت، بــه معنای حذف 
خودروهایی بــا قیمتی کمتــر از ۳5 میلیون تومان اســت 
که ســایپا و ایران خودرو قبــل از حذف، بایــد فکری برای 
جایگزین آنهــا کنند؛ همان طــور که قبــل از توقف تولید 

پیــکان در ایران خودرو، پراید ســایپا در  محــدوده قیمتی 
پیــکان جایگزین شــد. نماینده مردم اصفهــان در مجلس 
تاکید کرد: فناوری تولید این خودروها متعلق به ۳۰ ســال 
قبل اســت که اصا قابل دفاع نیست. وی با بیان اینکه شکی 
در جایگزین شــدن خودروهایی با فناوری های روز، به جای 
پراید، تیبا و ســایر خودروهای از رده خارج نیســت، اظهار 
کرد: قیمت گذاری خودروهای جایگزین نیز باید تابع ضوابط 
بازار عرضــه و تقاضا و ضوابط قیمت گذاری شــورای رقابت 
و ســازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده باشد. در 
صنعت خودروسازی، توسعه یافته ترین کشورهای جهان نیز 
خودروهایی در کاس قیمتی ارزان بــرای عرضه به طبقات 

متوسط و ضعیف درآمدی تولید می کنند.

معاون بازرگانی سازمان صنعت و معدن استان اصفهان:

چین و ترکیه؛ به دنبال احداث 
فروشگاه های بزرگ دراصفهان

قبل از توقف تولید پرايد و پژو 405 ؛

 به فکر خودروی جايگزين 
باشید

کشويی صنعتی

120،
000

تومان

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، 
از پرداخــت مطالبــات گندمــکاران از محل فروش 
۳۰ هزار میلیــارد ریال )ســه هزار میلیــارد تومان( 
اوراق مشــارکت خبــرداد و گفــت: در هفتــه آینده 
مطالبات گندمکاران به حسابشــان واریز می شــود.

عبدالمهدی بخشــنده افزود: اکنــون پیگیر منویات 
 رهبر معظم انقاب دربــاره پرداخت به موقع مطالبات

گندمکاران هستیم.
وی تاکیــد کرد: ایــن امر، خواســته اصلــی وزارت 
جهاد کشــاورزی اســت تا گندمکاران پول محصول 
تولیدی خــود را در زمان معقولــی دریافت کنند. وی 
با یــادآوری اینکه تاکنــون ۱۱/۳میلیــون تن گندم 
معادل ۱4۰هزار میلیارد ریال از کشاورزان خریداری 
شــده اســت، افزود: ۶۰ هزار میلیارد ریــال از طلب 
گندمکاران پرداخت شــده و 8۰ هــزار میلیارد ریال 
باقی مانده اســت. معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
وزارت جهاد کشــاورزی افــزود: درحــال مذاکره با 
دولت و ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی هســتیم 
 و امیدواریــم تــا پایان شــهریورماه، همــه مطالبات

گندمکاران پرداخت شود.

در آســتانه ســفر دبیرکل اوپک به تهــران، درحالی 
شــیطنت های عربســتان بــرای اجرای طــرح فریز 
آغاز شــده که نفــت ســبک صادراتی ایــران در بین 
کل شــاخص های نفــت جهــان، باالتریــن افزایش 
قیمت را به خــود اختصاص داد. شــیطنت های جدید 
 عربستان ســعودی و سیاســت های یک بام و دو هوای

بزرگ ترین تولیدکننده نفت اوپک در قبال اجرای طرح 
»فریز« نفتی، منجر به توقف جهــش قیمت نفت خام 
در بازار جهانی شــده است. بر این اســاس در حالی که 
روسیه و برخی از کشــورهای عضو اوپک برای پیوستن 
به طرح »فریز« اعام آمادگی کرده اند و در هفته جاری 
هم با سفر »محمد بارکیندو«، دبیرکل نیجریایی اوپک، 
به تهران، مذاکرات جدید برای پیوســتن ایران به این 
طرح آغاز می شود، وزیر انرژی عربستان سعودی تاکید 
می کند نیازی به اجرای فریز نیســت و عرضه و تقاضا، 
قیمت را در بازار نفت تعیین خواهــد کرد؛ از این رو در 
معامات منتهی به ۲۶ اوت سال جاری میادی، قیمت 
تمامی شاخص های معتبر نفت خام جهان تثبیت شد و 
تنها قیمت نفت ســبک صادراتی ایران، باالترین میزان 

افزایش قیمت را تجربه کرد.

معاون وزير جهاد کشاورزی:

مطالبات گندمکاران تا هفته 
آينده پرداخت می شود

در آستانه سفر دبیرکل اوپک به تهران؛

آغاز شیطنت  عربستان 
در بازار نفت

انرژیصنعتجهاد کشاورزی
مسئول واحد بهره برداری فوالد سبا خبر داد:

بهره برداری ازتصفیه خانه 
پساب مجتمع سبا فوالد 

مديرکل دفتر غالت وزارت جهاد اعالم کرد:

مصرف برنج درايران 
۷برابر اروپا

مســئول واحد بهــره بــرداری و تعمیــرات تصفیه و 
توزیع ســیاالت مجتمــع فــوالد ســبا، از واحدهای 
وابســته به فوالد مبارکــه، گفت: تصفیه خانه پســاب 
 ســبا با بازیافت ۱/8میلیــون مترمکعب آب در ســال

به بهره برداری رسید. 
داریوش دریابار با اعام این خبر گفت: کارکنان ســبا با 
بازیابی روزانه پنج هزار مترمکعب آب در واحد سیاالت 
ســبا و با رفع پانچ های عملیاتی، تست گرم و راه اندازی 
 ســیکل تصفیه پســاب ســبا، از هدر رفت پساب های

صنعتی ایــن مجتمــع و انتقال آن به شــبکه فاضاب 
جلوگیری کردنــد. وی  افزود: با توجه به حجم پســاب 
 صنعتی فوالد ســبا، این پســاب ها به کانــال ورودی 
تصفیه خانه پســاب این واحد، هدایت و پس از تصفیه 
فیزیکی و شیمیایی، آماده پمپاژ و ارسال به تصفیه خانه 
آب شــد. دریابار گفت: راه اندازی تصفیه خانه پســاب، 
کاهش هزینه قابل توجهی از محل قیمت تمام شده آب 
صنعتی و دفع پســاب صنعتی برای این مجتمع خواهد 
داشت و این اقدام، گام موثری در تحقق اهداف شرکت 

محسوب می شود.

مدیر کل دفتر غات و محصوالت اساسی وزارت جهاد 
با بیان اینکه مصرف سرانه برنج در ایران، براساس اعام 
مرکز آمار ایران در سال گذشته ۳۷/۰۷کیلوگرم اعام 
شده است، گفت: ایرانی ها تقریبا ۷ برابر اروپایی ها برنج 

مصرف می کنند.
کاوه خاکسار همچنین اظهارداشت: مرکز آمار، هنوز 
میزان مصرف سرانه برنج در سال جاری را اعام نکرده 
اســت؛ اما بعید به نظر می رسد این عدد تغییری کرده 

باشد. 
وی با اشــاره به اینکه متوسط مصرف ســرانه برنج در 
جهان 5۷/۲کیلوگرم است، اضافه کرد: مصرف سرانه 
ایران از دنیا کمتر، امــا از اتحادیه اروپا، کشــورهای 
توسعه یافته، آمریکا، روســیه و مکزیک بسیار بیشتر 
است. به گفته این مقام مسئول، متوسط مصرف سرانه 
برنــج در اتحادیه اروپا 5/۳کیلوگرم اســت و ایرانی ها 

تقریبا ۷ برابر اروپایی ها برنج مصرف می کنند.
خاکسار افزود: متوســط مصرف ســرانه این کاال در 
کشورهای درحال توسعه ۶8/۱، هند ۷۳/۲، روسیه 5، 

مصر 4۱/5، مکزیک ۶/۲و آمریکا ۱۱/۲کیلوگرم است.

خبر

رییس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: احداث 
پارکینگ بیمارستان چمران در حریم و بستر زاینده رود 

و زیر گوش میرآب این رودخانه، یک خاف آشکار است.
حسین محمد رضایی اظهار داشــت: بیمارستان چمران 
که در خیابان مشــتاق ســوم قرار دارد، از ضلع شــرقی 
بیمارســتان که در کنار جــاده اصلــی و در معرض دید 
همگان اســت، برای احــداث پارکینگ، اقــدام به ایجاد 
خاکریز کرده و این در حالی اســت که تا نزدیک بســتر 
زاینده رود خاکریزی شــده و این اقدام یک تخلف قانونی 
محسوب می شود. وی بیان داشت: طبق تبصره ۳ ماده۲ 
قانون توزیع عادالنه مصوب ســال ۶۱ مجلس شــورای 
اســامی، تجاوز به حریم رودخانه و ساخت و ساز خاف 

قانون است.
رییس انجمن حمایت از کشــاورزان اصفهان اعام کرد: 
سکوت مسئوالن آب منطقه ای و شــهردار منطقه 4 که 
گذاشــتن هر آجری بدون مجوز شــهرداری را پیگیری 

قانونی می کنند، جای تامل دارد.
وی بیان داشــت: عــدم جلوگیری از ســاخت پارکینگ 
بیمارستان چمران که در حریم رودخانه زاینده رود است 
و هر روز به راحتی و جلوی دید همگان پیشرفت می کند، 

سبب تنش های اجتماعی می شود.
محمد رضایی در پاسخ به این سوال که آیا انجمن و صنف 

کشــاورزان از این اقدام بیمارستان شــکایت و موضوع را 
پیگیری کرده است، بیان داشــت: در این راستا با متولی 
رودخانه که آب منطقه ای است، صحبت کردیم و پس از 
پیگیری، اعام شد که در جریان نیستیم و یک گروه برای 

بررسی ارسال می کنیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر فرمانداری پیگیر این قضیه 
اســت و پس از اعام به فرمانداری، معــاون خود را برای 

بررسی بیشتر و بازدید از منطقه اعزام کردند.
رییس انجمن حمایت از کشــاورزان گفت: از سوی صنف 
کشاورزان نامه ای به شهرداری منطقه 4 ارسال شد؛ ولی 
هنوز پاسخ نامه را دریافت نکرده ایم. وی بیان داشت: در 
این راستا الزم است که محیط زیست نیز دخالت کرده و 
مسئله را مورد پیگیری قرار دهد.گفتنی است بیمارستان 
چمران، چندی پیش نیز با ســرریز کردن پساب  فاضاب 
بیمارستانی به بســتر رودخانه زاینده رود، مرتکب تخلف 
شده بود که پس از رسانه ای شدن این خبر در خبرگزاری 
مهر با عنــوان »ورود فاضاب بیمارســتان به زاینده رود/ 
منتظر حکم قضایی هستیم«، رییس بیمارستان چمران 
تغییر کرد و فرد دیگری جایگزین وی شــد؛ این در حالی 
اســت که با تغییر مدیریت، بازهم دســت انــدازی های 
این بیمارســتان به رودخانه زاینده رود )که خود زیر بار 

مشکات سرخم کرده(، تمام نمی شود.

دبیر اتحادیه آجیل و خشــکبار اصفهان بــا بیان اینکه 
آجیل های چینی به صورت قاچاق وارد کشــور می شود، 
گفت: آماری از واردات آن در دست نیست؛ البته واردات 
نسبت به ابتدای ســال ۹5 بسیار کم شــده و به حداقل 

رسیده است.
رحمت ا... رضوانی فــر در گفت و گو با خبرنگار تســنیم 
در اصفهان، در زمینــه واردات آجیل چینی بــه بازار و 
مشــکات احتمالی ایجاد شده اظهار داشــت: واردات 
آجیل چینی برای تولید کنندگان داخلی مشــکل ایجاد 
نکرده است؛ اما بهتر است این نوع آجیل وارد بازار نشود. 
آجیل در ســبد کاالی اولیه مردم قرار نگرفته و اگر وارد 

هم نشود، مشکلی ایجاد نمی کند.
وی با اشاره به ســطح کیفی و کمی آجیل چینی افزود: 
این نوع آجیل از نظر کیفیت، قابــل رقابت با محصوالت 
داخلی نیست؛ ولی از نظر کمیت قابل رقابت است. البته 
باید گفت در مجموعه کاالهای خوراکــی، هیچ کاالیی 

قابل رقابت با محصوالت داخلی نیست.
دبیر اتحادیه آجیل و خشــکبار اصفهان، بــا بیان اینکه 
این نوع آجیل ها به صورت قاچاق وارد کشــور می شود، 
تصریح کرد: آماری از واردات آن در دســت نیست؛ البته 
که واردات نسبت به ابتدای سال ۹5 بسیار کم شده و به 

حداقل رسیده است.

وی با اشاره به روش تشخیص انواع آجیل چینی در بازار 
و با بیان اینکه در ســال ۹5 با توجه به پیشــگیری های 
صورت گرفته، واردات این نوع آجیل بســیار کم شــده 
است، گفت: مردم عادی نمی توانند آجیل چینی را از نوع 
ایرانی تشخیص دهند؛ البته مغزهای چینی برای برخی 
از فروشندگان نیز قابل تشــخیص نیست که خود از این 
موضوع بی اطاع بودند و از ســطح بازار جمع آوری شد. 
با توجه به اینکه این نوع آجیل از گمرک وارد نمی شود و 
قاچاق بوده، هیچ گونه نظارتی بر آلوده بودن یا نبودن آن 

وجود ندارد.
رضوانی فر با بیان اینکه اصفهــان در زمینه تولید آجیل 
فقط مصرف کننده اســت، اظهار داشت: هیچ نوع آجیلی 
در اصفهان تولید نمی شــود و فقط عمل فرآوری و توزیع 

در استان اصفهان صورت می گیرد.
دبیر اتحادیه آجیل و خشــکبار اصفهان، درباره تقاضای 
آجیل و خشــکبار در بازار اصفهان بیان کرد: در اصفهان 
بیشتر آجیلی به نام 4 مغز، شامل پســته، تخمه، بادام و 

فندق، وارد و مصرف می شود. 
رحمــت ا... رضوانی فــر با اشــاره به مشــکات صنف 
آجیل فروشــان اصفهــان تصریــح کــرد: بــا توجه به 
 جلوگیــری از قاچاق آجیــل، در حال حاضــر این گروه

مشکل ویژه ای ندارند.

ريیس انجمن حمايت از کشاورزان اصفهان:

احداث پارکینگ بیمارستان چمران درحریم 
زاینده رود، یک خالف آشکار است

 دبیر اتحاديه آجیل و خشکبار اصفهان عنوان کرد:

 عدم نظارت بر آلودگی 
آجیل های چینی

مردم عادی 
نمی توانند آجیل 
چینی را از نوع 
ايرانی تشخیص 
دهند؛ البته مغزهای 
چینی برای برخی 
از فروشندگان 
نیز قابل تشخیص 
نیست 

طبق تبصره 3 ماده 
۲ قانون توزيع 
عادالنه مصوب سال 
۶۱ مجلس شورای 
اسالمی، تجاوز به 
حريم رودخانه و 
ساخت و ساز خالف 
قانون است

1،050،000
تومان

1،580،000
تومان

سونی SONY پلی استیشن 4

850،000
تومان

950،000
تومان

320GB - 3 پلی استیشن SONY سونی
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پیشنهاد  سردبیر:
ایران ، بی دفاع در برابر تغییرات اقلیمی

قاب روز

دانستنی

مرغ عشــق را در حالت کلی می توان به دو گروه هلندی وســاده 
تقســیم کرد که نژاد هلندی آن دو برابر بزرگ تر از نژاد معمولی 
آن است که معموال در کشور انگلســتان نگهداری شده و در ایران 
هم موجود است و مرغ عشــق اهلی، اندکی از همنوعان وحشی 
خود بزرگ تر است. طول بدن این پرنده بین ۱۶ تا ۲۰ سانتی متر 
می باشد. عمر انواع وحشی آن ۱۰ تا ۱۴ سال و عمر نوع اهلی آن 

اغلب کمتر از ۵ سال اســت؛ البته در میان مرغ عشق های اهلی 
گاه عمر ۱۱ ساله نیز مشاهده شده است. رنگ طبیعی این حیوان 
سبز چمنی بوده و انتهای پشت،سینه و شکم سبز می باشد. پشت 
ســر، باالی شــانه و روی بال ها زرد همراه با خط های سیاهی به 
صورت موجی اســت. دو پر بزرگ از میان دمش بیرون آمده که 
آبی تیره  هســتند. پرهای دم، ســبز بــوده و دارای نــوار زردی 
می باشند. صورت مرغ عشــق تا گلو زرد روشن است و در انتهای 
 صورتش لکه های بنفشی که ریش نامیده می شــود وجود دارد. 
پلک ها بسیار نازک هستند و از سمت پایین به باال جمع می شوند. 
نوک مرغ عشق مانند طوطی ســانان است و نوک پایینی کوچک 
تر از باالیی می باشد. مرغ عشق پرنده ای هوشمند و اجتماعی است 
و از بازی کردن لــذت می برد. نوع ماده عالقــه زیادی به جویدن 
اجســامی مانند چوب دارد که این تمایل در نرها کمتر است )به 
حدی که یکی از موارد تشــخیص جنس نر از ماده نیز به شــمار 
می رود(. مرغ عشق عالقه زیادی به همبازی شدن با آدم ها را دارد 

و قادر به تقلید محدود صدا و سوت زدن است.

فنچ راه راه با نام علمی poephila یکــی از پرندگان کوچک با 
طول متوسط 9ســانتی متر، بومی چمنزارهای استرالیاست. با 
توجه به اینکه کشور استرالیا دارای سیاست درهای بسته برای 
صدور حیوانات به خارج می باشد، اغلب فنچ هایی که در خارج 

ازاین کشور دیده می شوند در استرالیا متولد نشده اند. 
فنچ های راه راه  دارای تنوع رنگ بســیاری می باشند و درزمره 

معروف ترین پرندگانی که در قفس نگهداری می شوند، به شمار 
می آیند. فنــچ های راه راه، حیوانات دلپذیــری برای نگهداری 
در منزل، محل کار و کالس درس محســوب می شــوند. یک 
فنچ نر بالــغ، رنگین تر و معمــوال به راحتی از فنــچ ماده قابل 
تشخیص است. به طور معمول دارای نوک و گونه های نارنجی 
 روشن،هاشــورهای سیاه و ســفید در سرتاســر گلو و سینه و 

خال های قهوه ای در دو طرف بدن می باشد. 
محبوبیت شــدید فنچ هــای راه راه بــه دوخصوصیت رنگین 
بــودن و قابلیت زاد و ولد آســان آنها نســبت داده می شــود. 
معموالدارنــدگان فنچ هــا، فرصت های مکرری بــرای دیدن 
رفتارهای جنســی، جفت گیری و تولد جوجه فنچ ها خواهند 
 داشت.یکی دیگر از جذابیت های عمده فنچ های راه راه صدای

 جیک جیــک لطیف آنهاســت. عــده ای صدای شــیرین و 
 مطبــوع جیک جیــک فنــچ هــای راه راه را بر عکــس دیگر 
 پرنــدگان ایــن دســته بســیار آرام بخــش و خوشــایند 

توصیف کرده اند.

فنچمرغ عشق

دریاچه نمــک قم رو بــه نابــودی و اضمحالل اســت. این خبر 
ناخوشایند،دل هر دوســتدار محیط زیســت و طبیعت را به درد 
 می آورد،روندی که از ۵۰ ســال پیش آغاز شــد اما از ســال 8۲

 با شتاب،سرعت و عمق بیشتری همراه شــد.دریاچه نمک قم از 
دیر باز به عنوان یکی از عرصه های طبیعی اســتان مذکور مطرح 
 بوده اســت. مجموعــه ای عظیــم از نمک که خطــر نابودی آن

 جدی تر از گذشته احساس می شــود و حاال دوستداران طبیعت 
از آن به عنوان یک معضل جدی یاد می کنند. اضمحالل و نابودی 
دریاچه قم از ۵۰ سال پیش شروع شــد،در آن مقطع از این روند 
به عنوان خطری جدی یاد نمی شــد،زیرا روند نابودی آن بسیار 
کند و آهســته پیش می رفت،اما از ســال 8۲ با تشــدید مسئله 
خشکسالی،روند شــتابان اضمحالل دریاچه قم با سرعت وشتاب 

هر چه بیشتری همراه شــد،این نابودی به میزانی با شتاب همراه 
گردید که بعــد از مدتی، ۱۱ روســتای واقع شــده در حد فاصل 

دریاچه نمک و)حوض سلطان( خالی از سکنه شد.
نمک هایی که در طول قرن ها پدید آمده اند

سید احمد شفیعی،معاون فنی اداره کل محیط زیست استان قم 
در گفت و گو با رسانه ها و جراید در تشریح روند شکل گیری این 
دریاچه و مختصات و ویژگی های آن اظهار داشت:شــوری بسیار 
باالی آب از ویژگی های برجســته این دریاچه است و این میزان 
و ضریب از شــوری در برخی مقاطع همچون تابستان به میزانی 
 تشــدید می شــود که قطعات نمــک روی ســطح آب غوطه ور

 می شــوند. وی می افزاید:زمین این دریاچه نیــز آکنده از نمک 
 اســت که بر اثر انباشته شدن ســیالب ها و آب های سطحی طی

 قرن های متمادی پدید آمده اســت. بر اساس اظهارات وی،مقرر 
است همایشی با حضور و مشارکت 7 اســتان درگیر در این حوزه 
آبگیر تشکیل شود،مشارکت استان های همدان،قزوین،اصفهان،

قم،تهران،مرکزی و البرز از نکات برجســته این همایش محسوب 
می شود زیرا به هر حال هر کدام از این استان ها به فراخور امکاناتی 
کــه از آن برخوردارند می توانند در این عرصــه ورود کرده و برای 
برون رفت از وضعیت موجود،بخشــی از کار را عهده دار شــوند. 
کارشناسان معتقدند،افت ســطح آب،افزایش دما،برداشت های 
بی رویه از منابع آبی،کاهش شــدید بارندگی هــا از نمونه عوامل 
 اثر گــذار در پدید آمدن این بحران زیســت محیطی محســوب

 می شود.
خطر ایجاد کانون ریزگردهای نوظهور

تبعات و عوارض ناخوشــایند نابودی دریاچه نمک قــم در ابعاد 
 متعدد قابل بررســی و واکاوی اســت. نخســتین مورد معطوف
  می شــود به چالــش اراضــی کشــاورزی و تعمیق و تشــدید

 بحران هــای طبیعی بــرای این محــدوده زراعی از کشــور که 
 باید پیــش از افزایش و تســری بحران به مناطق دیگــر برای آن 
چاره اندیشی شود.از سوی دیگر صاحب نظران معتقدند استمرار 
 وضعیت موجود،خطه مذکور را به کانونی از بحران ریزگردها مبدل 
 می ســازد،پدیده ای کــه در برخی از نقاط کشــور بــه معضل و

 دغدغه ای جدی تبدیل شــده اســت. شــوربختانه همجواری 
 قم بــا اســتان تهران،ظهور و بــروز چنیــن پدیــده ای را برای 
پایتخت نشــینان تســهیل می کند و تحقق این واقعه می تواند 

تهرانی هارا با معضالت جدی همراه سازد. 
برخــی از دوســتداران محیــط زیســت همچــون فرهــاد 
شاهمیری،معتقد است عوارض زیست محیطی و طبیعی نابودی 
و خشکی دریاچه قم صرفا به استان قم ختم نمی شود و می تواند 
بسیاری از اســتان های کشور را درگیر خود ســازد که ثمره شوم 
این پدیده،از بین رفتن بخش وسیعی از اراضی کشاورزی در میان 

مدت و بلند مدت خواهد بود.

دریچه

ویژهیادداشت

اخبار

رییس سازمان حفظ نباتات کشور به آغاز عملیات مبارزه با آفت 
ملخ آســیایی در تاالب هامون و مراتع اطراف آن اشــاره کرد و 
گفت: برای نخستین بار با بحران حمله ملخ آسیایی از مرزهای 
افغانســتان مواجه شــده ایم که می تواند برای مراتع، مزارع و 

باغات کشور خسارت زا باشد.
محمدعلی باغستانی میبدی درباره حمله ملخ آسیایی به تاالب 
هامون افزود: برای مبارزه با این ملخ گروهی از کارشناســان با 
ادوات و تجهیزات سمپاشــی از تهران به منطقه، اعزام شدند و 

عملیات به شکل گسترده از شروع شده است. 
 وی با بیــان اینکــه براســاس برآوردهای کارشناســی حدود 
پنج هزار هکتار از مراتع این منطقه به آفت ملخ آســیایی آلوده 
شــده ، گفت: در حال حاضر ادوات و تجهیزات برای کنترل ملخ 
در دو تا ســه هزار هکتار تهیه شده اســت، اما برای کنترل این 
 آفت و جلوگیری از ســرایت آن در مزارع و باغــات به همکاری 
دســتگاه های ذی ربط از جمله فرمانداری و ســازمان مدیریت 
بحران نیاز داریم تا بتوانیم هرچه سریع تر این آفت را در منطقه 

کنترل کنیم. 
رییس سازمان حفظ نباتات پیش بینی کرد که عملیات مبارزه 
با ملخ آســیایی به ســطح ۱3هزار هکتار برســد؛ بنابراین باید 

تجهیزات و امکانات الزم برای این مبارزه فراهم شود. 
به گفته باغســتانی، در نخســتین گــزارش از مرکــز قرقری 
شهرستان هیرمند استان سیستان و بلوچستان، هجوم گسترده 
ملخ آسیایی از مرزهای افغانســتان به ایران اعالم شد که پس از 
آن گروهی کارشناس برای برآورد وضعیت به منطقه اعزام شدند 
و مشخص شــد حدود پنج هزار هکتار از تاالب هامون و مراتع 

اطراف آن به این آفت آلوده شده اند.
همچنین ســالیانه ۱۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار هکتــار مراتع تحت 
پوشــش عملیات مبارزه با ملخ قرار می گیرد که امسال تاکنون 
در 8۰ هزار تا 9۰ هــزار هکتار عملیات مبــارزه صورت گرفته 

است.

 رییس کمیســیون کشــاورزی ضمن تاکید بر ضــرورت توقف
بهره برداری از چوب جنگل های شمال اظهار کرد: جنگل های 
شمال بعد از ســال ها بهره برداری بی رویه، نیازمند استراحت 

طوالنی هستند.
علی محمد شاعری در مورد الیحه تنفس جنگل های هیرکانی 
و کاسپینی اظهار کرد: ما آمادگی کامل برای بررسی این الیحه 
 را داریم ، زیــرا معتقدیم؛ جنگل های شــمال بعد از ســال ها 
بهره بــرداری بی رویه، نیازمند اســتراحت هســتند تا فرصت 

تجدید حیات داشته باشند.
 وی ادامــه داد: تاکنــون جنــگل هــا در کشــور ما بیشــتر 
 با نــگاه اقتصادی دیــده می شــدند؛ در حالی کــه جنگل ها 
بیش از فواید اقتصادی دارای فواید زیست محیطی و اکولوژیک 
 هســتند و در حفظ هوا، خاک و آب موثرنــد و محیطی امن را 
برای گونه های جانوری و محلی برای ذخایر ژنتیکی کشــورها 
 به وجود می آورنــد؛ بنابراین بهره بــرداری از چوب جنگل ها 
 بایــد بــرای دوره ای مشــخص متوقف شــده و طــرح های 
جنگلداری محدود به فعالیت های حفاظتی، احیا و توســعه ای 

شود.
شاعری همچنین در مورد الیحه هوای پاک گفت: الیحه هوای 
پاک در کمیسیون کشاورزی به تصویب رسیده است، این الیحه 
3۵ ماده دارد و امیدواریــم به زودی در صحــن علنی مطرح و 

تصویب شود .
وی با اشــاره به اینکه مهــم ترین ویژگی این الیحه مشــخص 
کردن منابع آالینده و نحوه برخورد با آنهاست، افزود: مهم ترین 
منابع آالینده در این الیحه خودرو های غیراســتاندارد، صنایع 
 آالینده، سوخت با اســتاندارد پایین و مصارف بی رویه انرژی و 
سوخت فسیلی در بخش خانگی، تجاری و اداری شناخته شده 

است.
رییس کمیسیون کشــاورزی توضیح داد: در الیحه هوای پاک 
منابع آالینده طبیعی نیز بیشــتر ریزگردها شــناخته شده اند 
و نحوه کنترل، پیشــگیری و مقابله با آنها نیزمشــخص شــده 
 اســت.حد مجاز آالیندگــی و همچنین نحوه کنتــرل و پایش 
آالینــد ه ها، معاینــه فنی خودروها، ســاختمان هــا وصنایع 
 آالینده و چگونگــی برخورد قضایی و مجــازات های قانونی نیز 
 از جملــه دیگر مواردی اســت کــه در ایــن الیحــه در نظر 

گرفته شده است.

نجات زمین در دستان چین و آمریکا

رییس سازمان حفظ نباتات کشور:

 عملیات مبارزه با ملخ آسیایی 
در تاالب هامون آغاز شد

 بهره برداری از چوب جنگل ها 
باید متوقف شود

مجلس چین توافق پاریس در رابطه با تغییر اقلیم را امضا کرد و 
احتمال دارد چین همین امســال تعهد های داده شده در توافق 

پاریس را اجرایی کند.
 مجلس چین در جلســه ای که حدود یک هفته طول کشــید، 
 رای بــه ایــن داد کــه توافــق پاریــس بررســی و تصویــب 

شود.
 گفتنی اســت؛ در ماه دسامبر ســال گذشــته ۲۰۰ کشور که 
 چیــن هــم شــامل آنهــا بــود ، توافــق کردنــد تــا تولید 
 گازهــای گلخانــه ای خــود را متوقف کننــد و اجــازه ندهند 
 دمای کــره زمین دو درجــه سلســیوس دیگر، بیشــتر گرم
  شود.یکی از دو کشــورهای اصلی که گازهای گلخانه ای تولید

 می کنند چین و آمریکا هســتند، آمریکا که ۱7 درصد گازهای 
گلخانــه ای جهان را تولید می کند قرار اســت در اواخر ســال 

۲۰۱۶ توافق پاریس را وارد قانون خود کند.
 چین بیســت چهارمیــن کشــوری بود کــه توافــق پاریس 
 را امضا کرد. بیســت و ســه کشــور قبلی فقــط ۱/۰9درصد 
 گازهــای گلخانــه ای جهــان را تولید مــی کردنــد؛ اما چین 
 به تنهایــی حــدود ۲۰ درصد گازهــای گلخانــه ای جهان را 

تولید می کند.

نابودی دریاچه نمک و خطر ایجاد کانون ریزگردهای نوظهور؛

تکرار سمفونی غم انگیز محیط زیست

 این حکایت ایران اســت؛ کشــوری که با میانگین بارش
 ۲۵۰ میلی متر در ســال، جزو کشورهای خشک و کم آب 
محسوب می شــود؛ اما در عین همین بی آبی اگر چندین 
ساعت بی وقفه باران بیاید، مردم باید به جای شکرگزاری 
بابت وفــور نعمت، کم کم نگــران خانــه، زندگی و حتی 

جانشان باشند. 
اتفاقی که انگار دفعات تکرارش در حال افزایش است. این 
بار طوفان و سیل در اســتان مازندران چهار نفر را کشته و 

خسارت های میلیاردی به جا گذاشته است، آن هم ظرف 
چند ساعت! اگر به اخبار چند سال گذشته در همین روزها 
نگاه کنیم، می بینیم شهریور یکی از ماه های سیل خیز این 
چند سال بوده است؛ مثال فقط در شهریور پارسال ۱۲ نفر 
بر اثر ســیل در استان های مختلف کشــور کشته شدند و 

هنوز هم خانواده ها زیر بار خسارت کمر راست نکرده اند.
جدا از شــهریور که چند سال اســت خودش را به جمع 
ماه های سیل خیز رســانده، سال هاست در ماه هایی مانند 

مهر و اردیبهشت شاهد وقوع سیل در استان های مختلف 
به ویژه شــهرهای شــمالی و غربی بوده ایم. اردیبهشــت 
همین امسال اتفاق های ترســناکی افتاد، رودهایی چون 
کارون و دز طغیان کردند، ۶۰۰ میلیارد تومان خسارت به 
زمین های کشاورزی به ویژه در استان خوزستان وارد شد و 
بسیاری از روستاییان مجبور به ترک خانه هایشان شدند. 
شــایعات ترک خوردن و احتمال شکستن سد دز هم بعید 

است تا مدت ها از یاد برود. 
چه اتفاقی افتاده است؟

وقتی خطر وقوع ســیل این قدر جدی می شــود که حتی 
مســئوالن پایتخت هم در مواقعی دســت و پایشان را گم 
می کنند و به شــهرهای شــمالی اســتان تهران هشدار 
می دهند یا مردم شــهرهایی که چندین ســال است یک 
بارش درست و حســابی ندیده اند به خودشان می آیند در 
حالی که وسط ویرانی های حاصل از سیل ایستاده اند، این 
ســوال برای خیلی ها پیش می آید که چــه اتفاقی افتاده 
اســت؟ آیا ما هر روز در برابر حوادث طبیعی مانند ســیل 
بی دفاع و آســیب پذیرتر شده ایم یا شــرایط آب و هوایی 

ایران در حال تغییر است. 
اگر با چند کارشناس حرف بزنیم یا صحبت های یکی، دو 
سال اخیر مسئوالن را بررسی کنیم، می بینیم گویا جواب 
هر دو سوال مثبت اســت. معصومه ابتکار، رییس سازمان 
حفاظت محیط زیســت، بارها در حرف هایش در باره لزوم 
توجه و آمادگی برای مدیریت تغییــرات اقلیمی در ایران 

هشدار داده است. 
او همین چند وقت پیش که در مجلس حاضر شد، بخشی 
از ســخنانش را به این موضــوع اختصــاص داد و گفت: 
»متاسفانه ایران جزو کشورهایی است که به شدت تحت 
تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته اســت و ما هم به صورت 
ناگهانی و هم به صورت مستمر شــاهد تاثیرات این اتفاق 
بر آب و هوای کشور هســتیم. بارش های ناگهانی، افزایش 

دمای بی سابقه، کاهش بارش در برخی مناطق و... 
اینها نشــان می دهــد که مــا در حال قدم گذاشــتن در 
شــرایط ویژه ای هســتیم و باید برای آن آمادگی داشته 
 باشــیم و از ســویی ســهم خودمان را در بروز این بحران 
کنترل کنیم. ایران یکی از ۱۰کشــور اول در زمینه تولید 
گازهای گلخانه ای اســت و ما باید در  ایــن  زمینه توجه و 

کمک مجامع جهانی را جلب کنیم.«
بی نظمی در پدیده های طبیعی

بهلول علیجانی، اقلیم شــناس، هم می گوید: »باید قبول 
کنیم کشــورمان در معــرض تغییرات اقلیمی ناشــی از 

گرم شدن کره زمین قرار دارد. 
از طرفی وقتی حرف از تغییرات اقلیمــی می زنیم خیلی 
چیز عجیب و غریب و دور از ذهنی نیست بلکه این رویداد 
نتیجه هزار و یک اقدام نادرســت بشر مانند کنترل نکردن 
گازهای گلخانه ای اســت که کشــور خودمــان هم جزو 
 یکی از کشــورهایی اســت که کارنامه بدی در  این  زمینه 

دارد.« او ادامه می دهد: »زمین در حال گرم شــدن است 
و یکی از عواقب گرم شــدن آن بی نظم شــدن آب و هوا و 
پدیده های وابسته به آن اســت. اگر یادتان باشد زمستان 
ســال 8۶ ما هجوم بی سابقه ســرما را پشت سر گذاشتیم 
و چندین سال اســت که تابســتان هایی به مراتب گرم تر 

داریم. 
بارش های نا بهنگام که ناشــی از بی نظمی در سامانه های 
بارشی اســت هم نشــانه دیگری از به هم  ریختگی در آب 
و هوای جهان اســت که ایران را هم تحت تاثیر قرار داده؛ 
همچنیــن وزش بادهــای بی موقع و وقــوع طوفان های 
متعدد هم از نشــانه های بی نظمی در پدیده های اقلیمی 
 است که چند سالی اســت در کشور خودمان هم شاهدش 

هستیم.«
علیجانی در جــواب اینکه چــرا به نظر می رســد برخی 
کشور ها بیشتر در معرض بی نظمی های ناشی از تغییرات 
اقلیمی هســتند، می گوید: »به هرحال این طور نیست که 
پدیده های طبیعی و تاثیرات ناشی از آنها به مساوات بین 

کشورها و مناطق مختلف توزیع شوند. 
همیــن حــاال دود تولیــدات گلخانه ای ایران در چشــم 
کشورهایی که خیلی دورتر از آن هستند، می رود و عکس 
این جریان هم صدق می کند. از سوی دیگر نوع تغییرات و 
میزان آسیب پذیری کشورها هم بر خسارتی که می بینند، 

موثر است.«
آماده نیستیم

ازبین رفتن پوشش گیاهی، اســتفاده بیش از حد از منابع 
آب زیر زمینی، گســترش بیابان ها، سد سازی های بی رویه 
و... همه اینها اتفاقاتی هستند که طی چند دهه گذشته در 
ایران افتاده اند و نشان می دهند حتی اگر تغییرات اقلیمی 
و اتفاقات ناگهانی مانند بارندگی زیاد یا گرمای بی ســابقه 
هم به سراغمان نمی آمد، ما باز هم اوضاع چندان خوبی در 

مواجهه با پدیده های طبیعی نداشتیم. 
پرویز کردوانی، اقلیم شناس و پدر کویرشناسی ایران، هم 
این موضوع را تایید می کند و می گوید: »ما دچار تغییرات 
اقلیمی شــده ایم  و خودمان هم در بروز این اتفاق سهیم 
هســتیم اما برای عواقبــش آمادگی نداشــته ایم؛ یعنی 
همزمان که گازهای گلخانه ای تولیــد کرده ایم آنچه ما را 
در برابر حوادثی همچون ســیل محافظت می کرد، از بین 
برده ایم. االن بسیاری از شهرهای ایران روی سرازیری قرار 
دارند و بر پهنه منتهی به آنها هیچ پوشش گیاهی مناسبی 
هم وجود ندارد؛ این یعنی وقوع ســیل و چندبرابرشــدن 

خسارت ناشی از آن.«
او در جواب اینکه آیا ممکن اســت بارش هــای ناگهانی و 
تغییرات اقلیمی در نهایت به نفع ذخایر زیر زمینی ما تمام 
شود، می گوید: »متاســفانه چنین اتفاقی نمی تواند بیفتد 
چون این بارش ها مقطعی هستند و ذخایر زیر زمینی بر اثر 
مداومت بارش پر می شوند. می توان گفت تغییرات اقلیمی 

بیشتر برای ما خطرناک است تا مفید.«

ایران، بی دفاع در برابر تغییرات اقلیمی

زمین در حال 
گرم شدن است 
و یکی از عواقب 

گرم شدن آن 
 بی نظم شدن 

آب و هوا و 
پدیده های  وابسته 

 به آن از جمله
 بارش های نابهنگام، 

 وزش بادهای 
 بی موقع و وقوع 

طوفان های متعدد   
است

سیل در کشورهای پر آب جهان اتفاقی هر چند ناخوشایند، اما طبیعی است؛ اما آنچه غم انگیزتر است اینکه کشوری 
خشک و کم بارش داشته باشی و  هر چند وقت یک بار ببینی که حجم عظیمی از آب، شهرهای مختلف را پشت سر 

می گذارد، ویرانی ایجاد می کند  و جان عده ای را هم می گیرد. 
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پیشنهاد سردبیر: 
شنونده خوبی برای همسرتان باشید

 95 درصد کودکان کار دارای خانواده هستند
 فـرزاد هوشـــیار پارســـیان مدیـــر عـــامل سـازمان 
 خدمــات اجتماعــی شــهرداری تهــران اظهار داشــت:

3 هزار کــودک کار و خیابانی در 18مرکز پرتو در ســطح 
شهر تهران در حال توانمندسازی هستند، بررسی ها نشان 
می دهد که60 درصد این کــودکان از اتباع خارجی و 95 
 درصد آن ها صاحب خانواده هستند و مراکزی که این افراد 
 در آن هستند بیشــتر در دره فرحزاد، کن و قسمت هایی 

از مناطق18 و 19 است.
وی تصریح کرد: در راســتای توانمندســازی این کودکان 
نیــز مرکــز تخصصــی کامپیوتر و آمــوزش مهــارت با 
 ظرفیت150 نفر راه اندازی می شود تا پس از ترک تحصیل 
به جای دســت فروشــی در خیابان ها و چهارراه ها به این 
 مراکز معرفی تا از آمــوزش و مهارت های خود اســتفاده 

کنند.

4/5 درصد کودکان کار ایدز دارند
حبیــب ا... فرید، معــاون اجتماعی ســازمان بهزیســتی 
کشــور با بیان اینکه مطالعه ای نشــان می دهــد که4/5 
درصد از کودکان خیابانی مبتال به بیماری ایدز هســتند، 
گفت: و در مطالعه دیگــری روی رفتارهــای پرخطر این 
 کودکان نشــان می دهد که در معرض خطر و سوءاستفاده 

قرار می گیرند.
فرید گفت: بســیاری از کودکان کار و خیابان از شهرهای 
مختلف بــه تهران مهاجــرت می کننــد و خیلی ها هم که 
 در خیابان می بینیم بی سرپرســت نیســتند و پدر و مادر 

دارند.
وی در پاسخ به اینکه آیا این کودکان مبتال به بیماری های 
خاص و ایدز هستند، گفت: این کودکان در معرض خطرند 
کودکانی که ســر چهارراه هــا کار می کنند انــواع خطرها 
تهدیدشان می کند،  ممکن اســت تصادف کنند،  مورد آزار 

قرار گیرند یا از آنها سوء استفاده شود.
داد:  ادامــه  بهزیســتی  ســازمان  اجتماعــی  معــاون 
مطالعــه ای که قبــال انجــام شــده نشــان می دهد که 
 4/5 درصد از کــودکان خیابانــی مبتال به بیمــاری ایدز 

هستند. 
البته ما در این زمینه مطالعه ای انجام نداده ایم و مطالعه ای 
که دو ســال پیــش انجــام داده ایــم بــر روی رفتارهای 
 پرخطر این کودکان اســت که نشــان می دهد در معرض 

خطر هستند.
وی گفت: در حوزه کودکان خیابانــی باید روی جذب آنها 

کار کنیم و اعتمادشان را جلب کنیم. 
تنهــا نگرانی ما بــرای نگهــداری قهرآمیــز و جمع آوری 
با زور این کودکان این اســت که ممکن اســت پدر و مادر 
 آنها ایــن کــودکان را به ســمت کارگاه هــای زیرزمینی 

ببرند. 
 کارگاه هــای کاری کــه مجوز ندارنــد و قابــل رویت هم 

نیستند. 
مثال زیرزمین یــک خانه مســکونی را تبدیل بــه کارگاه 

کرده اند که اصال فضای مناسبی ندارد.
فرید ادامه داد: همین کودکان کار خودشــان می گویند که 
خیابان از کارگاه برای شان بهتر اســت چون ممکن است 
 در ایــن کارگاه ها کتــک بخورند و رفتارهای بــدی با آنها 

بشود.
وی درمورد شناســایی این کارگاه هــای زیرزمینی گفت: 
شناســایی آنها خیلی ســخت اســت چون تابلــو ندارند 
مثال در زیرزمیــن خانه، ترشــی و مربا تهیــه می کنند یا 
کفش می دوزند و از این موارد خیلی زیاد اســت البته این 
مشــکل مربوط به همه دنیاست و در آن کشــورها هم در 
 شناسایی این کارگاه ها مشــکل دارند و معتقدند مردم باید 

اطالع بدهند.
معاون اجتماعی ســازمان بهزیستی گفت: متاسفانه برخی 
از ایــن کــودکان در کارگاه های خانوادگــی کار می کنند 
مثال مواردی بوده که کودکی، 12 ســال در خانه قالی بافی 
می کرده و کارهای ســنگین انجام می داده است، بنابراین 
 آگاه ســازی خانواده ها و اطــالع دادن مردم بســیار مهم 

است.
وی با تاکید بر اینکه با افزایش اعتبارات نهادهای حمایتی 
می توان حمایت بیشــتری از این کودکان کرد، گفت: باید 
کاری کنیم که نیازی به کارکردن این کودکان نباشد و اگر 
در جایی که الزم اســت می بینیم که خانواده ها صالحیت 

ندارند کودک به بهزیستی داده شود. 
 با رویکرد کارشناســی باید با خانواده ها در ارتباط باشــیم 

و نمی توان یک نسخه را برای همه پیچید.
فرید ادامــه داد: در تهران ســاالنه حــدود1300 کودک 
خیابانــی از خدمات ما بهــره می گیرند که ممکن اســت 
به مدت چند شــبانه روز یا چنــد ماه در مراکــز اقامتی ما 

نگهداری شوند.
60 درصد این کودکان از اتباع خارجی هستند

 مدیر کل بهزیســتی اســتان تهران در مراســم افتتاحیه 
 طــرح حمایتــی آموزشــی کــودک و خانــواده کــه 
سه شنبه در سازمان بهزیســتی برگزار شد، اظهار داشت: 
 کودکان جز دســته گروه های در معرض خطر و آســیب 
 در دنیا قــرار گرفته انــد، زیرا70 تا80 درصد شــخصیت 

در دوران کودکی شکل می گیرد.
 وی افزود: بخشــی از کودکان به لحاظ فقدان سرپرســت 
جز گروه های پر خطر قرار گرفته اند و متاســفانه به لحاظ 
فقدان برنامه های موثر و عدم استفاده از ظرفیت های ملی 
و فرا ملی در کشــور نتوانســته ایم از ظرفیت های مناسب 

موجود در جامعه استفاده کنیم.
مدیر کل بهزیستی استان تهران بیان داشت: گاهی با اجبار 
 خانواده ها پای کودکان به خیابان ها باز می شــود و از آنها 
به عنوان حامل مواد مخدر استفاده می شود، در صورتی که 

جای کودک در کانون خانواده است.
اصغر باقری تصریــح کرد: طی 6 ماه گذشــته هزار و 408 
کودک از ســوی 17 موسسه آموزشــی و حمایتی خانواده 
 ســاماندهی شــده اند که60 درصد آنها جز اتباع خارجی 

بودند.
وی تاکید کرد: کشــور ما پذیرنده کودکانی از کشور های 
افغانستان، پاکســتان و بنگالدش اســت که این کودکان 
 جــز ضعیف ترین افــراد جامعه خــود بودند، الزم اســت 
 دســتگاه های دولتی ذیربط در ســاماندهی این کودکان 
 در کنــار بهزیســتی قــرار بگیرند تــا دیگــر کودکی را 

در خیابان ها مشاهده نکنیم.
مدیر کل بهزیستی اســتان تهران بیان داشت: طرحی که 
 امروز بــا عنوان طــرح مراکز حمایتی و آموزشــی کودک 
 و خانواده افتتاح می شــود، طرحی نو در کشــور محسوب 
 می شــود، اما بایــد توجه داشــت کــه در اجــرای این 
 طرح ها آموزش نقش موثری دارد، زیرا بیشتر افراد به علت 
نا آگاهی دست به اشتباه می زنند و در این زمینه نقش صدا 

و سیما بسیار موثر است.
 باقری افــزود: در قوانیــن جمهوری اســالمی ایران بحث 
جمع آوری کودکان وجود ندارد، بلکه به شناسایی و جذب 
آنها اشاره شده است و این موضوع دارای بحث های حقوقی 

ظریفی است.
 وی گفــت: بایــد کاری کنیم کــه قبــل از ورود کودکان 
به خیابان ها، ما به ســراغ آنها برویم و خانــواده هایی که 
کودکان آنها مستعد خیابانی شــدن هستند مورد آموزش 
 قرار بگیرنــد که این موضــوع جز اهداف طــرح حمایتی 

و آموزشی کودک و خانواده است.

کودکانیکهناخواستهبهایـدزمبتالمیشوند

کودکان کار 
خودشان می گویند 
که خیابان از کارگاه 

برای شان بهتر است 
 چون ممکن است 

در این کارگاه ها 
 کتک بخورند 

 و رفتارهای بدی 
با آنها بشود.

این گزارش روایت کودکانی است که هر روز می بینیم و ناخواسته با خطراتی همچون ایدز دست و پنجه نرم می کنند.
این روزها صحبت های بسیاری در مورد کودکان کار می شود و آمار و آرقام عجیبی در ارتباط با آنها اعالم می شود.

در اخبار آمده که 4/5 درصد آنها ایدز و انواع دیگر بیماری ها را دارند و60 درصدشان نیز ایرانی نیستند.

E-MAIL

خود کنترلــی و تقویت اصول اخالقی می توانــد فرد را در ترک 
ناسزاگویی و بددهنی کمک کند.

امیر لطفی حقیقت  استاد دانشگاه و  روان شناس، اظهار داشت: 
ناســزاگویی، بددهنی و بیان کلمات ناشایست یکی از خصایص 
نامناسب است که زندگی اجتماعی افراد را در برمی گیرد و فرد 

با تخلیه فشار های عصبی سعی در سرکوب اطرافیان  می کند.
وی افزود: افرادی که ســابقه تحقیر در جامعه و خانواده را دارند 
 بیشــتر به دنبال ســرکوب دیگران بوده و با ناســزاگویی سعی 

در رفع خالء های شخصیتی خود دارند.
 لطفــی حقیقــت در ادامه گفــت: تحقیــر کالمی مــی تواند 
منشاء های متفاوتی داشته باشــد از کمبود های کالمی و تضاد 
 طبقاتی گرفته تا رفع نیاز قدرت نمایی، عصبانیت های ناشــی 

از مشکالت خانوادگی و غیره.
 این استاد دانشــگاه افزود: بددهانی از اعتبار و شأن افراد کاسته 
 و با زیر ســوال بــردن شــخصیت  آنــان روابــط اجتماعی را 

خدشه دار می کند.
 لطفی حقیقت با اشــاره بــه اینکه رضایت از زندگــی می تواند 
تنش های موجود را به حداقل برســاند، گفــت: با حاکم کردن 
 اخالق و معنویت می توان ســالمت رفتاری را بــه ارمغان آورد 

و نشاط را به حداکثر رساند.
وی درپایان با بیان اینکه با تقویــت خودکنترلی می توان اصول 
 اخالقی را بازســازی کرد، گفت: جریمه کردن بعد از ناسزاگویی 
و همچنین تشویق به هنگام کنترل از ارتکاب بددهانی اراده فرد 
 و انگیزه الزم بــرای ترک را افزایش می دهــد و کنترل فردی را 

به همراه دارد.

شــناخت احساســات زنانه 
 پیــش نیاز چگونگــی رفتار 
با خانم هاســت کــه مردان 

باید آن را بدانند.
 سـیما منادی روان شـناس 
و مشاور، اظهار داشت: گاهی 
برخی خانم هــا هنگامی که 
احساساتی  درباره موضوعی 
و ناراحت می شــوند با عصبانیت همسرشان مواجه شده که این 
رفتار مردان ناشی از عدم شناخت کافی راجع به احساسات زنانه 

است.
وی افزود: نخستین گام در کاهش این رفتار این است که هنگام 
صحبت کردن و درد و دل های همسرتان، شنونده خوبی باشید، 

هر چند که نتوانید برای رفع مشکل وی راهکاری پیدا کنید.
منادی تصریح کرد: دلداری دادن به همسر بسیار مهم است زیرا 
او متوجه می شود تکیه گاهی هنگام سختی ها دارد که موجب 

آرامش است و در هرشرایطی وی را تنها نخواهید گذاشت.
 این روان شــناس در پایــان بیان کرد: به یاد داشــته باشــید 
هرگز به جای ارایه راه حل برای حل مشــکل همســرتان، او را 
ســرزنش، نصیحت و مالمت نکنیــد هر چند کــه در آن مورد 

همسر شما مقصر باشد.

ناسزا گویی را به خاطره ها بسپارید

شنونده خوبی برای همسرتان باشید

هشدار

ابالغ
6/246  شــماره درخواســت: 9510460365600017 شــماره پرونده: 
9509980365600453 شــماره بایگانــی شــعبه: 950457 پیشــنویس 
 آگهی ابالغ بهزاد قاســمی به اتهام ضرب و جرح عمــدی و ... از طرف این

 دادســرا در پرونــده کالســه 950457 تحــت تعقیــب اســت و 
ابــالغ احضاریــه بــه واســطه معلــوم نبــودن محــل اقامــت او 
ممکــن نگردیــده اســت بدینوســیله در اجــرای مــاده 174 قانــون 
 آییــن دادرســی در امــور کیفــری مراتــب بــه نــام بــرده ابــالغ تــا 
ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 37 دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 
 حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
م الف: 17758 شــعبه 37  دادیاری مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان )118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

6/247  شــماره ابالغیــه: 9510100354103725 شــماره پرونــده: 
9409980354100054 شــماره بایگانــی شــعبه: 941483 تجدید نظر 
خواهی آقای محســن یار محمدیان به طرفیت شــما نســبت بــه دادنامه 
 شماره 9509970354100734 صادره از این شعبه به شما اعالم و ابالغ 
می شــود. مقتضی اســت حســب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه 
 های عمومی و انقــالب در امور مدنی چنانچه پاســخی داریــد ظرف ده 
روز پــس از رویــت اخطاریــه بــه ایــن دادگاه اعــالم نماییــد یــا بــه 
دادگاه تحویــل دهیــد و اال پرونــده بــا همیــن کیفیــت بــه تجدیــد 
نظــر ارســال مــی گــردد. جهــت رویــت و تحویــل دادخواســت 
 تجدیــد نظــر خواهــی و ضمایــم بــه دفتــر شــعبه مراجعــه نماییــد. 
م الف: 17755 شــعبه 115 دادگاه کیفری دو شــهر اصفهان ) 115 جزایی 

سابق( )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغرای

6/254 کالســه پرونده: 95-63 شــماره دادنامــه: 593-95/3/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 45 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: اسماعیل نادری 
نبه به نشــانی اصفهان دروازه شــیراز ابتدای هزار جریب کنار کله پزی 
یاران مجتمع پزشکی سپهر واحد2، خوانده: ســیاوش حشمتی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
 و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شــورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای اسماعیل نادری نبه به طرفیت 
آقای ســیاوش حشــمتی به خواســته مطالبه مبلغ 100/000/000 وجه 
مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق 5 فقره ســفته مدرکیه به شــماره های 
خزانــه داری کل 362550-362552-362549-809413-362551 بــه 
مبلغ 100/000/000  به انضمام مطلق خســارات قانونی و هزینه دادرسی 
با توجه به بقای اصول مســتندات در یــد خواهان و اســتحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواســته و اینکــه دفاع خوانده مجهول المکان در جلســه 
حضور نیافته و هیچگونه دلیلی بر برائت ذمه خویش ابراز ننموده اســت. 
دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مســتنداً به مواد 307 و 309 قانون 
 تجارت و مــواد 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م حکم بــه محکومیت خوانده به

 پرداخت 100/000/000 بابت اصل خواسته و 1/480/000  هزینه دادرسی 
و هزینه نشــر  آگهی با احتســاب مرحله اجرا در صورت لــزوم به آن از 
1395/1/18 تقدیم دادخواســت و خســارت تاخیر تادیه قابل محاسبه در 
واحد اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعالم می دارد و رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه می باشد و سپس ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه های حقوقی عمومی اصفهان 

می باشد.  
م الف:17686 شعبه 45 مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف اصفهان) 

275 کلمه، 3 کادر(

ابالغرای
6/249 کالسه پرونده: 431/94 شــماره دادنامه:684-94/10/20 مرجع 
رسیدگی: شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حسن معینی به 
نشانی اصفهان دولت آباد بلوار 17 نبش بن بست امیر کبیر پ 49 با وکالت 
1- مهران امیری 2- رامین رهنما هر دو به نشانی اصفهان خ شریعتی بعد از 
دنیای گل پالک 110 طبقه سوم، خوانده: مهدی منصوری به نشانی مجهول 
المکان، خواســته: مطالبه یک فقره چک به شــماره 830/275683 به مبلغ 
50/000/000 ریال.  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی 
اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای حسن 
معینی به وکالت 1- مهران امیری 2- رامیــن رهنما به طرفیت آقای مهدی 
منصوری به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال) پنج میلیون تومان(  
وجه چک شــماره 830/275683 به عهده بانک مســکن به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال ) معادل پنج میلیون تومان( بابت اصل خواســته و 295/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )93/5/27(  تا تاریخ اجرای حکم در 
حق خواهان طبق شاخص بانک مرکزی صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه می 
باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:17694 شــعبه 42 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

اصفهان ) 342 کلمه، 4 کادر(
ابالغرای

6/251 کالســه پرونده: 950414 ش 5 شــماره دادنامــه:95/5/24-772 
مرجع رسیدگی: شعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن 
داوری دولت آبادی به نشــانی اصفهــان دولت آباد بلــوار طالقانی کوی 
ابوعمار  لوازم یدکی جهان سیکلت، خوانده:هوشنگ جعفری فرزند اسداله 
به نشانی مجهول المکان، خواســته: مطالبه،  با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورای حــل اختالف: در 
خصوص دعوای محسن داوری دولت آبادی به طرفیت هوشنگ جعفری 
به خواســته مطالبه مبلغ 125/000/000 ریال وجه چک به شــماره های 
439594-94/8/17 و 439593-94/8/23 و 715013-94/8/15 به عهده 
بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی 
حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی 
 در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابــراز و ارایه ننموده

 لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صد و بیست و پنج میلیون 
 ریال بابت اصــل خواســته و 2/400/000 ریال بابت هزینه دادرســی و

 خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک موصوف )فوق الذکر(  تا 
تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان صادر و اعــالم می نماید رای صادره 

غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد و در خصوص چک 
شماره 715014 بانک سپه با توجه به مســترد نمودن خواهان مستنداً بند 
ب ماده 107 قرار رد دعوی صادر می گردد و قرار صادره ظرف بیســت 
 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان

 می باشد. 
م الف:17692 شــعبه 5 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان ) 343 کلمه، 4 کادر(
ابالغرای

6/252 کالسه پرونده: 950412 ش 5 شماره دادنامه:786-95/5/24 مرجع 
رسیدگی: شعبه 5 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن داوری 
دولت  آبادی به نشانی اصفهان دولت آباد بلوار طالقانی کوی ابوعمار لوازم 
یدکی جهان سیکلت، خوانده: هوشــنگ جعفری به نشانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه،  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای محسن داوری 
دولت آبــادی به طرفیت آقای هوشــنگ جعفری به خواســته مطالبه مبلغ 
150/000/000 ریال وجه چک به شماره 047565-95/3/22  به عهده بانک 
ایران زمین به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده 
و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی 
حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی 
 در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابــراز و ارایه ننموده

 لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به اســتناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ یکصد و پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و 3/030/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )95/3/22(  تا تاریخ اجــرای حکم در حق خواهان صادر و 
اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
 بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان 

می باشد.
 م الف:17691 شــعبه 5 حقوقی مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان ) 300 کلمه، 3 کادر(
ابالغرای

6/253 کالســه پرونده: 197/95 شــماره دادنامه: 484-95/5/10 مرجع 
رسیدگی: شعبه 28 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: حمید خلیلی به 
نشانی اصفهان خ پروین دوم مقابل پمپ بنزنی پیتزا پل،  خوانده: محمدرضا 
کیانی  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال 
به انضمام مطلق خسارات، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دادخواســت حمید خلیلی به طرفیت محمدرضا کیانی 
به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
568118 عهده بانک صادرات به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
با توجه به دادخواســت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه 
خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و 
در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت 
می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 ، 519، 522 

قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و پرداخت 3/750/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی  و 
هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و پرداخت خســارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
)94/10/16(  لغایت زمــان وصول و ایصال آن طبق نرخ شــاخص بانک 
مرکزی در حق خواهان صــادر و اعالم می گردد. رای صــادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و پس از 
مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
 م الف:17690 شعبه 28 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف اصفهان

) 292 کلمه، 3 کادر(
حصروراثت

6/264  آقای سید حسن میرشاه ولدی دارای شــماره شناسنامه 698  به 
شرح دادخواست به کالسه 471/95 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آقا نور میرشاه ولدی فرزند 
سید محسن به شماره شناسنامه 27 در تاریخ 94/02/29 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- سید حسن 
میرشــاه ولدی فرزند آقا نور، ش.ش 698 صادره از خمینی شهر 2- سید 
جواد میر شاه ولدی فرزند آقا نور، ش.ش 12129 صادره از تهران 3- سید 
عباس میر شاه ولدی فرزند آقا نور، ش.ش 1791 صادره از تهران 4- سید 
جالل میر شاه ولدی فرزند آقا نور، ش.ش 16516 صادره از تهران 5- سید 
حسین میر شاه ولدی فرزند آقا نور ، ش.ش 1377 صادره از تهران،  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شــورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای 

مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد.
 م الف: 172 شعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف خوانسار) 190 کلمه، 2 

کادر(  
ابالغرای

6/250 کالســه پرونده 19/1249/94 شــماره دادنامــه: 95/5/30-446 
مرجع رسیدگی: شعبه 19 خانواده شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: 
مژگان صادقی به نشانی اصفهان خ حکیم نظامی کوی بیژن مقابل بن بست 
فردوسی جنب بن بســت طاعی ) طاهر( با وکالت محمد کیماسی به نشانی 
سپاهان شــهر ابتدای توحید شرقی مجتمع درســا واحد 7، خوانده: فرید 
وارستگان به نشانی مجهول المکان، خواسته: پرداخت نفقه از تاریخ 93/5/1 
لغایت 94/12/1 به مدت 19 ماه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید: رای قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان مژگان صادقی 
فرزند مجید به وکالت محمد کیماسی به طرفیت فرید وارستگان به خواسته 
پرداخت نفقه گذشــته از تاریــخ 92/5/1 لغایت 94/12/1 بــه مدت 19 ماه 
ماهیانــه 3/000/000 ریال جمعــًا 57/000/000 ریال بــه انضمام هزینه 
دادرســی تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل، با توجه به جمیع اوراق پرونده 
و مفاد دادخواست و سند نکاحیه شماره 308099 مورخ 92/5/6 و احراز 
رابطه زوجیت و گزارش کارشناسی مورخ 95/2/25 که مصون از اعتراض 
مانده است لذا شورا دعوی مطروحه را ثابت دانســته و با استناد به ماده 
1106 و 1104 خوانده را به پرداخت مبلغ 76/945/000 ریال بابت نفقه از 
تاریخ 93/5/1 لغایت 95/2/25 به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 860/000 
ریال و هزینه کارشناسی به مبلغ 1/500/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه محکوم و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. 
م الف:17693 شــعبه 19 حقوقی مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

اصفهان ) 190 کلمه، 2 کادر(  
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يادداشت
پیشنهاد سردبیر:

برخی از مردها آرايش می کنند!

محمدعلی انصاری پــور ، رییس اتحادیــه چاپخانه داران 
اســتان اصفهــان پیرامون مشــکالت و مســائل صنعت 
چاپ اظهــار کرد: مصاحبه هــای بســیاری در این زمینه 
انجام شــده، اما متاســفانه تاکنون تغییری ایجاد نشــده 
اســت. وی با بیــان اینکــه از متولیان صنعــت چاپ که 
چاپ را جــزو صنعت بــه حســاب نمی آورنــد، ناراحت 
هســتیم، افــزود: چاپخانه هایــی کــه در شــهرک های 
صنعتی واقع شــده انــد، پروانه فعالیت خــود را از وزارت 
 صنعــت گرفته انــد، امــا بقیــه چاپخانه ها کــه حدود

90 درصد آنهــا را شــامل می شــود، زیرمجموعه وزارت 
ارشــاد هســتند. رییس اتحادیه چاپخانه داران اســتان 
اصفهان ادامه داد: دولت 16 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
برای واحدهای صنعتی کوچک و متوســط مصوب کرد تا 
از رکود خارج شــوند، اما از این میزان حتی یک ریال هم 
نصیب صنعت چاپ نشده اســت. زمانی که برای دریافت 
این تسهیالت تالش می کنیم، می گویند شما اصال صنعت 
نیســتید. به واحدهایی تســهیالت پرداخت می شود که 
مجوز از وزارت صنایع داشــته باشــند.انصاری پور اضافه 

کرد: مسئوالن چاپخانه های سراسر کشور، از وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســالمی تقاضا کرده اند که با وزیر صنعت، معدن و 
تجارت تعامل داشته باشند و بخشــی از اعتبار اختصاصی 
در نظر گرفته شــده برای پرداخت تسهیالت به واحدهای 
کوچک و متوسط به صنعت چاپ تخصیص داده شود. وی 
خاطرنشــان کرد: تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام 
نشده و به نظر نمی رســد در صورت تایید وزیر صنعت، از 
16 هزار میلیــارد تومان، چیزی بــرای صنعت چاپ باقی 
مانده باشد. رییس اتحادیه چاپخانه داران استان اصفهان با 
بیان اینکه طی یک سال و نیم گذشته، تعداد چاپخانه های 
تعطیل بــه 12چاپخانــه افزایش یافته اســت، گفت: کل 
واحدهایی که اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 

اصفهان برای آنها پروانه تاســیس صادر کرده، حدود 400 
چاپخانه است. 

انصاری پور با بیان اینکه امیدوار به آینده اســت و انســان 
به امید زنده اســت، اظهار کرد: امیدواریمان زمانی محقق 
می شود که مسئوالن دید خود را نســبت به صنعت چاپ 

تغییر دهند و دید صنعتی به آن پیدا کنند.
وی خاطرنشــان کــرد: تعــدادی از چاپخانه ها هســتند 
که محصوالت چاپــی خود را بــه خارج از کشــور صادر 
می کننــد. همچنیــن واردات در کار چــاپ نیــز انجام 
می شــود و به دلیل قیمت پایین تر برخی شرکت ها برای 
 بسته بندی  بیســکویت و گز از محصوالت چاپی وارداتی

استفاده می کنند.

ريیس اتحاديه چاپخانه داران اصفهان:

مسئوالن، ديد صنعتی به چاپ داشته باشند

يادداشت

 وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفت: در مورد مســئله برگزاری 
 کنســرت ها در مشــهد عقــب نشــینی نکــرده ام و ایــن تعبیر 
رسانه هاســت.علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در مورد 
مسئله کنســرت ها، گفت: شما رســانه ها این کار را عقب نشینی 
 تلقی مــی کنیــد. کار جدیــدی صــورت نگرفته اســت. حدود

 11 سال اســت که در مشــهد اجازه نداده اند هیچ کنسرتی اجرا 
 شــود و این چیزی نبوده که تا پریروز داشــته اجرا می شده و حاال 
می گوییم ما پذیرفته ایم که اجرا نکنید.وی افزود: اگر می توانستیم 
تغییری ایجاد می کردیم؛ بنابرایــن ما گفتیم به احترام مرقد مطهر 
حضرت رضا)ع( در مشــهد، فعال با توجه به شرایطی که وجود دارد 
برنامه ای اجرا نخواهیم کرد ولی همانجا هم اشاره کردیم که حتما 
در تمام شهرهای استان خراسان و سایر نقاط کشور، برنامه ها طبق 

معمول اجرا می شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخ به سوال دیگری درباره لفظ 
فعال گفت: وظیفه ما این اســت که بر محتوا نظارت داشــته باشیم 
و این کار را هم می کنیم چون جزو وظایف ذاتی ماســت حاال اگر 
برخی از مشکالت گاهی با مســئوالن قضایی به وجود می آید باید 
در سایه همکاری و همفکری و همدلی حل و فصل شود تا مشکلی 

پیش نیاید.

کامران نجــف زاده خبرنگار خبرگزاری صداوســیما در واکنش 
به خبر دریافت ملک از شــهرداری تهران در صفحه شــخصی 
اینستاگرامش نوشت: ماه پشــت ابر نمی ماند بعد از بیست سال 
خبرنگاری مستاجرم.نه اینکه وضعم بد باشد نه الحمدا... ؛ فقط 
ادعای پاکدســتی هم ندارم که ما خاطرات خوبی از بسیاری از 
اینهایی که ادعا و شعار پاکدستی داشتند نداریم؛ اما کسی به ما 
خانه ای تحویل نداده و زمینــی را هم از مردم نخورده ایم گرچه 

زمین خورده همین مردمیم.
من خانــه ای ندارم و نداشــته ام چه برســد بــه اینکه نجومی 
باشــد!اصال هر کجا هر خانــه ای به نــام من یا بــرای من بود 
عکســش را بزنید و منتشــر کنید و مــن کلیــدش را تقدیم 
کنم؛ البته ســه چهار ســال پیش ما هم به شــرط فاقد مسکن 
بودن رســما به یک تعاونــی به امید رســیدن بــه آپارتمانی 
 پنجاه یا نهایتا شــصت متری معرفی شــدیم.با شــرایط تمام 
تعاونی ها، همه ما کلــی پول دادیم و کلی قســط مانده و هنوز 
احتماال کلنگش را هــم نزده باشــند.بگذریم ...حــاال دعوای 
سیاســی داریــد دم انتخاباتــی بزنید هیچ مشــکلی نیســت 
ولی یک کمــی تحقیق کنیــد و ماجــرا را کامــل و همانطور 
که هســت توضیــح دهید.تیزی کشــیدن هم اصولــی دارد.

چون ناخواســته اینجوری در حــق من محبت مــی کنید اما 
صرفا جهــت اطالع عــرض کنم:ماه پشــت ابرنمــی ماند.وی 
 همچنین گفته شرمنده شــما مردمم ؛که صبورانه و با محبتی 

بی نظیر این چند روز را صبوری کردید.

رضا رشــید پور که پیش از ایــن از احضار خود به دادســرا خبر 
داده بود، در تازه ترین پســت اینســتاگرامی  خود، بــار دیگر از 

رییس جمهور حمایت کرد.
 وی پس از حضور در دادســرا در اینســتاگرام خود نوشــت: » 
بازپــرس پرونده با ســعه صدر توضیحــات من را گــوش کرد. 

نتیجه اش هرچه باشد، برایم محترم است.«
او با اشــاره به پیام های حمایت آمیز یا نیش و کنایه هایی که در 
روزهای گذشــته در فضای مجازی دریافت کرده اســت، ادامه 
داد: » چک ســفید امضــا نمی دهیــم. اگر حمایــت می کنیم و 
همراهی، قطعا کورکورانه نیســت. اگر نقدی هم باشــد با صدای 
 بلند می گوییم. اصال به همین دلیــل رای داده ایم، چون مردم را 
ولی نعمت می دانیم و صاحب حق. تعلق ما بــه رأیمان از جنس 
تملق نیست. رییس جمهور منتخب را دوست داریم و البته مردم 
را بیشتر... از ایشان حمایت می کنیم و از مردم بیشتر... روشی که 
ظاهرا برخی دوستش ندارند. آدم ها را متملق یا متعلق ... محض 

می دانند... نه! اینچنین نیست برادر. روحانی متشکریم.«

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی:

درمورد کنسرت ها عقب نشینی نکرده ام

واکنش کامران نجف زاده به خبر دريافت خانه نجومی ؛

ماه پشت ابر نمی ماند

تازه ترين پست اينستاگرامی رضا رشید پور:

 روحانی متشکريم

در حاشیه 

خواهر الهام چرخنده گفت: متاســفم که این را بگویم اما تا این 
لحظه هیچ هنرمندی حتی یک تماس با خواهرم نگرفته اســت 

چه برسد که به مالقاتش بیاید.
 وی در خصــوص آخرین وضعیــت چرخنده گفــت: همچنان 
الهام چرخنده در بخش ســی ســی یو تحت مراقب اســت.او 
تصریح کرد: دلیل وضعیت خواهرم حمله عصبی بســیار شدید 
 بوده و با وجــود اینکه چند روز از بســتری بــودن او در بخش  
سی سی یو بیمارستان می گذرد همچنان فشار او باالست و باید 
تحت مراقب های ویژه باشــد.چرخنده افزود: برای تمام جامعه 
هنری متاســفم که بعد از چند روزی که خواهرم در بیمارستان 
بســتری اســت مالقاتش که نیامدند هیچ حتی یک تماس هم 
نگرفتند حالش را بپرســند و این فقط جای تاسف بسیار دارد.

او خاطرنشــان کرد: وضعیت الهام به صورتی است که مشخص 
نیست تا چه زمانی باید تحت مراقبت باشــد و به بخش منتقل 
شود.الهام چرخنده که چند روزی اســت به دلیل عارضه قلبی 
و مشکل ریوی در بیمارستان بســتری شده، همچنان در بخش 

مراقبت های ویژه قرار دارد.

گاليه تند خواهر الهام چرخنده از هنرمندان؛

حتی يک نفر تماس نگرفت
يار مهربان

نشســت متمرکز گروهی درباره کتاب »درمان شوپنهاور« 
نوشــته آروین یالوم از سوی موسســه فرهنگی پژوهشی 
آژمان برگــزار می شود.نشســت های موسســه فرهنگی 
پژوهشــی آژمان که به ســومین ســال برگزاری وارد شده 
اند بــه موضوع کتــاب و فیلــم اختصاص دارد. نشســت 
 کتــاب به صــورت ماهانــه در پنجشــنبه آخر هــر ماه و 
نشست های فیلم در روزهای پنجشــنبه آخر ماه های زوج 
برگزار می شــود.مدیر داخلی موسســه فرهنگی پژوهشی 
آژمان در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، دربــاره نحوه انتخاب 
کتاب ها اظهار داشت: در اســفندماه پایان هر سال، فعاالن 
حوزه کتاب به این موسسه دعوت می شــوند و کتاب های 
پیشــنهادی خود را ارئه مــی کنند.ملک احمــدی افزود: 
نشســت متمرکز گروهی درباره کتاب »درمان شوپنهاور« 
نوشــته آروین یالوم روز پنجشنبه 25 شــهریورماه 1395 
ساعت 16 تا 18 در محل موسسه فرهنگی پژوهشی آژمان 
واقع در چهارباغ عباسی، خیابان شیخ بهایی، بعد از چهارراه 
قصر، جنب دارالقرآن، ساختمان میرداماد، واحد 23 برگزار 
می شود. عالقه مندان تا روز چهارشنبه 24 شهریورماه برای 

ثبت نام در این نشست مهلت دارند.

کتاب »برقص برقص« تــازه ترین اثر هاروکــی موراکامی 
 نویســنده نامــدار و شــناخته شــده ژاپنــی، از ســوی

 نشر ترانه منتشر شد. 
هاروکــی موراکامی که با خلــق رمان کافکا در ســاحل و 
مجموعه داستان بعد از زلزله توانســت جایگاه معتبری در 
 میان دوســتداران ادبیات به خود اختصــاص دهد، اینک با

 تازه ترین اثــرش با نام »برقص برقص« به ســراغ هواداران 
فارســی زبانش اش آمده اســت.کتاب »برقص برقص« را 
سلماز بهگام ترجمه کرده است. در بخشی از این کتاب آمده:

»در فاصله ای بسیار دور، صدای هتل دلفین سابق را مانند 
قطاری شبانه می شنوم. صدای غژ غژ لوالهای روغن نخورده  
آسانســور که باال می رود، باالتر و می ایســتد. کســی در 
 راهروها راه می رود. کسی دری را باز می کند، کسی دری را 
می بندد. بله!هتل دلفین سابق بود. می توانستم با اطمینان 
این را بگویم. زیرا که من بخشــی از آن بودم و کســی برایم 
گریه می کرد، برایم گریه می کرد چون خودم نمی توانستم 
گریه کنم.« این کتاب خواندنی را نشر ترانه با قیمت 35 هزار 

تومان راهی بازار کرده است.

از سوی موسسه فرهنگی پژوهشی آژمان؛

کتاب »درمان شوپنهاور« 
بررسی می شود

 کتاب »برقص برقص« 
نوشته  هاروکی موراکامی

»امرا... احمدجو« از نمونه فیلمســازانی اســت که بدون 
هیاهو و ســرو صدا کار خودش را می کند. ساکن اصفهان 
است و درتمام این ســال ها تالش کرده تا از حاشیه دور 

باشد.
 چندی پیش اخباری درباره کســالت فیلمساز اصفهانی 
شنیده شد که ما را بر آن داشــت تا به سراغ »احمدجو« 
برویم و از حــال این روزهایش باخبر بشــویم. کارگردان 
»روزی روزگاری« همان ابتدای کالم وقتی با پرســش ما 
درباره وضعیت جســمانی و بیماری چند وقت اخیر خود 
مواجه می شــود با لبخند جواب می دهد: »الحمدا... رفع 
شد. کمر دردهایی بود که خوب شــد و در حال حاضر به 

لطف خدا مشکلی ندارم.«
احمدجــو در ادامه یک مــژده به اهالی فیلــم و هنر هم 
می دهد که بیش از هر چیز می تواند باعث خوشــحالی و 

افتخار اصفهانی ها شــود. این کارگردان قدیمی در پاسخ 
به این ســوال که این روزها مشــغول چه فعالیتی است، 
می گوید: »جای شــما خالــی، در حال حاضر مشــغول 
نوشــتن دیالوگ های فیلمنامه ســلمان فارسی هستم 
 که قرار اســت آقــای داود میرباقــری آن را کارگردانی 
 کند.قرار شــده بنــده در نوشــتن فیلمنامه ایشــان را

همراهی کنم.«
 اشاره احمدجو به ســریالی به نام سلمان فارسی است که 
میرباقری از ســال ها پیش، ابراز امیدواری و اظهار عالقه 
کرده بود که روزی بتواند آن را بســازد و ســریالی درباره 
»ســلمان« این صحابه نام آشــنا و وفادار پیامبر گرامی 

اسالمی)ص( جلوی دوربین ببرد.
  حــاال »احمدجــو« خبر مــی دهد کــه »ســلمان« با 

دیالوگ نویسی های این کارگردان آغاز شده است.

 سلمان فارسی اهل »جی« اصفهان بوده و عجیب نیست 
اگر کارگردان»روزی روزگاری« یک مــژده دیگر هم در 
زمینه این فیلم به ما بدهد:» ایــن خبر خوب را هم بدهم 
که سلمان قرار اســت در اصفهان ســاخته بشود. هر چه 
باشد ســلمان فارسی به نوعی همشــهری ما بوده یا بهتر 
بگویم مــا اصفهانی ها این افتخار را داریم که همشــهری 
ســلمان هســتیم« احمدجو عالقه دارد تــا توضیحات 
بیشتری درباره این شــخصیت تاریخی و ماندگار و مانای 

جهان اسالم بدهد.
 اطالعاتــی که شــاید خود مــا اصفهانی ها نیــز، زیاد از 
آن خبر نداشــته ایم: » ســلمان یکی از مــالکان به نام 
منطقه جی بوده و از همین منطقه حرکــت خود را آغاز 
می کند و بعدها ســر از عربســتان در می آورد و به جایی 
 می رســد کــه پیامبــر)ص( در وصــف او می گوید که

سلمان از ماست. 
فیلمساز قدیمی ســینما و تلویزیون کشورمان در پاسخ 
به این ســوال که آیا اصفهانی بودن و همشهری بودنش با 
سلمان فارسی موجب شده تا میرباقری پیشنهاد همراهی 
در نوشــتن فیلمنامه این ســریال را به او بدهد، با خنده 
می گوید: »خیر. ایشــان در کارهای قبلی هم از دوستان 
کمک گرفته بودند اما با من اولین بار اســت که قرار است 

یک کار مشترک با هم داشته باشیم. 
در واقع اولین بار است که قرار است من به دردش بخورم! 
ما با هم خیلی رفیق هســتیم و من منتظــر بودم چنین 
 شــرایط و فضایی به وجود بیاید که بتوانم با ایشــان کار 
کنم.« احمدجو ســال ها پیش طرح ســاخت سریالی با 
موضوع مذهبی و درباره اعراب جاهلی عربســتان و ظهور 
پیامبر اسالم)ص( را به مدیران تلویزیون ارائه داده بود که 
پس از ســال های طوالنی، آن طرح همچنان در بایگانی 
صدا و ســیما خاک می خورد و این فیلمساز می گوید که 
دیگر ذوق و شــوقی برای ســاختنش ندارد: » عالقه مند 
بودم که این کار ساخته بشــود و ذوق و انگیزه زیادی هم 
برای ساختنش داشــتم، اما حاال دیگر آن همه انگیزه در 
من سرکوب شده است. دلیلش هم آزار و اذیت های چند 
ساله ای است که بر سر تایید مجوز برای ساختن این فیلم 
تحمل کردم و هر بار مســئوالن بهانه ای آوردند تا این کار 
به سرانجام نرســد و اکنون دیگر رمقی برای پیگیری آن 
ندارم. کارهای تصویب شــده دیگری هم داشتم که آنها 
 نیز بالتکلیــف و پا در هــوا ماندند و همین ســرانجام را

پیدا کردند.«
احمدجو در پایان صحبت های خود باز هم از »ســلمان« 
یاد می کنــد و تاکید دارد که تمام هم و غــم خود را برای 
 به ســرانجام رســاندن فیلمنامه این اثر گذاشــته است: 
» فعال هیــچ کار دیگری در دســت ندارم و فکــرم تنها 
مشــغول فیلمنامه سلمان اســت. اگر بتوانم تا آخر سال، 
دیالوگ های ایــن ســریال 40 قســمتی را آن طور که 
شایسته اســت و دلم می خواهد، آماده کنم، توفیق خیلی 

بزرگی است.«

گفت و گـو با کارگردان اصفهانــی؛

به »سلمـان« فکر می کنـم

فعال هیچ کار 
ديگری در دست 

ندارم و فکرم تنها 
مشغول فیلمنامه 
سلمان است. اگر 

بتوانم تا آخر سال، 
ديالوگ های اين 

سريال 40 قسمتی 
را آن طور که 

شايسته است و دلم 
می خواهد، آماده 

کنم، توفیق خیلی 
بزرگی است

خیلی ها شــايد خودش را خوب نشناســند، امــا »روزی روزگاری«اش را قطعا همه  می شناسند. کارگردان 63 ساله ای که اهل میمه اصفهان اســت و در رزومه اش آثار نام سمیه پارسادوست
 آشنايی چون » تفنگ ســرپر« و » پشــت کوه های بلند« وجود دارد. فیلم سینمايی 
» شاخه های بید« را نیز می توان به اين رزومه اضافه کرد. کارنامه ای که شايد چندان پربار نباشد، اما »روزی روزگاری« 

برای درخشان کردن اين کارنامه کفايت می کند. 

کافه سوال

نگاه روز

اینکــه از  گفتــه  مصاحبه هایــش  در  بارهــا   آئیــش 
 مائده طهماســبی همســرش است، بســیار خوشبخت و 
خوشحال است. آنها سال هاست با یکدیگر زندگی می کنند 
و با هر کدامشــان کــه صحبت کنی، از زندگی مشــترک 
راضی  اســت.هر دو بازیگرند و در تئاتر، سینما و تلویزیون 
فعالیت دارند.آئیش بیشــتر به عنوان بازیگر طنز معروف 
است، اما طهماسبی نقش های جدی بازی می کند. یکی از 
نقش های خوبش که دیده شد و توانایی او را دربازیگری به 
نمایش گذاشــت، نقش آفاق در سریال مرگ تدریجی یک 

رویاست که از شبکه آی فیلم بازپخش می شود.
طهماسبی که در ایران متولد شده، دیپلم گرفته و بعد برای 
ادامه تحصیل به خارج از کشــور رفته، درباره تاثیر محیط 
پیرامون و افراد بر کیفیت و ســبک زندگــی گفت و گویی 

انجام داده که در ادامه می خوانید:
متولد 1336 در بابل هســتید، برايمان از کودکی و 
نوجوانی خود بگويید و اينکه چطور شد برای ادامه 

تحصیل به خارج از کشور رفتید؟
بچگی ام در یک خانه خیلی بزرگ در شهرســتان ســپری 
شــد و مثل خیلی از بچه هــای آن دوره بخــش زیادی از 
دوران کودکی ام در کوچه و خیابان گذشت.آن زمان دوره 
تحصیلی به سیکل اول و دوم تقسیم می شد. مدرک سیکل 
اول را که گرفتم، همراه خانواده ام به تهران مهاجرت کردیم 

و دیپلم که گرفتم، برای ادامه تحصیل به آلمان رفتم.
در سن کم از ايران مهاجرت کرديد. برايتان سخت 

نبود؟
ذات و طبیعتم بسته نیســت. وقتی از بابل به تهران آمدیم 
خیلی خوشــحال بودم چون به محیط بازتری آمده بودم. 
مادرم تاثیر زیادی بر روحیه ام داشت، بازیگوش و پرانرژی 
بزرگ شدم. دوست داشــتم از امکانات محیط های بزرگ 
اســتفاده کنم. در تهران مرا در یک دبیرستان خیلی خوب 

به نام مرجان در خیابــان کاخ )فلســطین فعلی( ثبت نام 
کردند که هنوز هم هست. در رشته ریاضی درس خواندم. 
این تغییر آنقدر خوب بود که روحیــه مرا خیلی تغییر داد. 
دیپلم که گرفتم دوست داشتم به دانشگاه بروم و در رشته 
مورد عالقه ام درس بخوانم اما آن زمان دانشــگاه آزاد نبود 
که راحت بتوانی وارد دانشگاه شوی. کنکور شرکت کردم و 
رتبه  ام جوری نبود که بتوانم در رشــته مورد عالقه ام درس 
بخوانم. برای همین با مشورت خانواده ام تصمیم گرفتم به 
خارج بروم، خودم دوست داشــتم به ایتالیا بروم و معماری 
بخوانم اما چون اقوام مــا در آلمان بودند، خانواده ام ترجیح 

دادند به آلمان بروم.
پس معموال در مقابل تغییر، مقاومت نمی کنید؟

هنوز هم همین روحیه را دارم. آشــنا شدن با محیط های 
جدیــد برایم خیلی خوشــایند اســت. بعد از آشــنایی با 
آقای آئیش به آمریــکا رفتیم بعد به ایــران آمدیم. تغییر 
جغرافیایی برایم ســخت نیســت. جوان تر که بودم با یک 

چمدان سفر کرده و کمتر به محیط عادت می کردم.
مادر قوی می تواند فرزندان قدرتمند تربیت کند، از 

مادرتان برايمان بگويید و روش  تربیتی اش؟
پدربزرگ مادری ام آدم روشــنفکر و باسوادی بود و با زمان 
جلو می آمد. پدربزرگم بر روحیــه دخترانش تاثیر زیادی 
داشت. مادرم سیکل داشــت اما روشــنفکر و خیلی زیاد 

مهربان بود.
آقای آئیــش در مصاحبه ای گفته بودند: »شــما را 
ديدند و متوجه شدند که ديگر بدون شما نمی توانند 
زندگی کنند!« شما هم درگیر ماجرای عشق در يک 

نگاه شديد يا نه؟
برای من اینجوری نبود! آقای آئیش می گوید: »وقتی تو را 
دیدم حس درونی ام بهم گفت که تو آدمی هســتی که من 
دوســت دارم تا آخر عمرم با او زندگی کنم.« اما من درباره 

ازدواج خیلی محافظه کار بودم. آشنایی ما با هم چند سالی 
طول کشــید تا من به این نتیجه رسیدم که ما می توانیم با 

هم زندگی کنیم.
پس حس همسرتان درست بوده که شما می توانید 

با هم زندگی خوبی داشته باشید؟
آقای آئیش حس ششــم خوبــی دارد و اصوال 

حدس هایــی که می زنــد، درســت از آب 
درمی آید؛ اما من اینجوری نیســتم و باید 

همه جوانب را بسنجم.
سال هاســت بازی می کنید، زندگی 

پرماجرايی را پشت سرگذاشته  
و بسیار سفر کرده ايد اما 

دچار حاشــیه يا درگیر 
که  زيبايی  جراحی های 
اين روزهــا خیلی باب 

شده است، نشده ايد...
این مســائل وقتــی در 

فــردی بــروز می کند 
بــه  اعتمــاد  کــه 

 نفســش کم باشــد.
از  کســی  اگــر   

درون خود راضی بــوده و حس خوبی نســبت به خودش 
داشــته باشــد، ظاهرش را هم می پذیــرد و آن را تغییر 
نمی دهد؛ البته عمل های زیبایی در همه دنیا مد شــده و 
بازیگران خارجی هم درگیر این ماجرا شــده اند، به نظرم 
این دوره ای اســت که باید صبر کنیم تا بگــذرد؛ اما این را 
هم نمی توان نادیده گرفت که بازیگــران و چهره های 
معروف می توانند روی ســلیقه عمومی تاثیرگذار 
باشــند. االن ســلیقه عمومی به این سمت رفته 
که دماغ ها کوچک باشــد و لب ها بوتاکس شده و 
کســی هم که به این رفتارها روی می آورد به این 
فکر نمی کند کــه آیا این چهــره ای که برای 
خــودش انتخــاب کــرده، او را زیباتر 
کرده است یا خیر؟ حتی پسرها و 
مردها هم سلیقه هایشــان تغییر 
کرده و برخــی از آنها 
آرایــش می کنند. 
در دوره مــا این 
چیزها  جــور 

نامتعارف بود. 

همسر فرهاد آئیش: 

برخی از مردها آرايش می کنند!
اينستاگردی
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اخبار کوتاهيادداشت

 فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: طرح ســاماندهی 
و تشدید نظارت و کنترل بر واحدهای صنفی در شهرستان شهرکرد اجرا 
شد. غالمعباس غالمزاده اظهارداشت: در راستای اجرای طرح ساماندهی 
و تشدید نظارت و کنترل بر واحدهای صنفی فعال در شهرکرد، 2 واحد 
صنفی متخلف پلمپ شد. وی افزود: پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
فرا روی اصناف، مبارزه با مظاهر علنی فساد و شناسایی واحدهای صنفی 

فاقد پروانه فعالیت از اهداف مهم اجرای این طرح بود.
فرمانده نیروی انتظامــی چهارمحال و بختیاری با بیــان اینکه ماموران 
 اداره نظارت بر اماکــن عمومی فرماندهی انتظامی اســتان در این طرح 
از 82 واحد صنفی فعال به صورت محسوس و نامحسوس بازدید کردند، 
 بیان کرد: طی ایــن بازدیدها و ارزیابی های صــورت گرفته به متصدیان 
35 واحد صنفی تذکر شفاهی و برای 47 واحد صنفی اخطار کتبی پلمب 
صادر و 2 واحد صنفی به علت عدم توجه به تذکرات قبلی و نادیده گرفتن 
ضوابط و قوانین ابالغی ویژه اصنــاف پلمب و از فعالیت صنفی متصدیان 

آن جلوگیری شد.
غالمزاده با اشــاره به اینکــه اجرای این طــرح بازتاب مثبتــی در بین 
شــهروندان داشت، خاطرنشــان کرد: مشــارکت مردم با پلیس ضامن 
 امنیت و آرامش عمومی و سالم ســازی فضای جامعه است. وی با اشاره 
به دســتگیری یک ســارق داخل خودرو با 31 فقره سرقت گفت: در پی 
وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو در ســطح شهرستان شهرکرد 
موضوع در دستور کار پلیس آگاهی اســتان قرار گرفت. فرمانده نیروی 
انتظامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی استان 
با انجام اقدامات پلیسی، ســارق داخل خودرو را شناســایی و دستگیر 
کردند. غالمزاده ادامه داد: متهم در تحقیقات پلیسی به 31 فقره سرقت 

داخل خودرو اعتراف و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.

مسئول امور دام جهاد کشاورزی شهرستان کیار از بهره برداری نخستین 
واحد پرورش دام سنگین گاومیش در روستایی جغدان بخش ناغان کیار 

با اعتباری افزون بر سه میلیارد ریال خبرداد.
 کوروش رضایــی افــزود: این طــرح تولید دامــی با ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی و همت کارشناســان آموزش و ترویج جهادکشاورزی 
شهرســتان با پرورش40 راس گوساله گاومیش گوشــتی در این واحد 

تولیدی ممکن شد.
وی با اشــاره به تجهیز واحد دامی یاد شده به اســتخر آب دو منظوره را 
یادآورشد و تصریح کرد: اســتفاده از منابع غذایی کم قیمت، توان باالی 
سازگاری با محیط اطراف، مقاومت در برابر بیماری ها و نیز تولید گوشت 

و شیر با ارزش می تواند تحول بزرگی در اقتصاد روستاییان ایجاد کند.
رضایی بیان کرد: گاومیش با30 درصد هزینه نگهداری به نسبت دام های 

سنگین در برابر اغلب بیماری ها مقاوم با گوشت ترد کم چرب است.
 مســئول امور دام جهــاد کشــاورزی شهرســتان کیار توضیــح داد: 
 ترغیب دامپروران شهرســتان و اســتان به پرورش گاومیــش با توجه 
 به پدیده خشکســالی و کمبود علوفه مطلوب در درآمد بهــره برداران 

نقش موثری خواهد داشت.

فرمانده انتظامی:

 نظارت بر واحدهای صنفی 
در شهرکرد تشديد شد

 بهره برداری از نخستین واحد 
پرورش گاومیش در شهرستان کیار

مدیرکل کتابخانه های استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
 ســرانه فیزیکی کتابخانه های اســتان در ازای هر100 نفر

 3 متر و10 ســانتی متر اســت. فرهــاد خلیل مقدم اظهار 
داشــت: ســرانه فیزیکی کتابخانه های کشــور یک متر 
 و70 ســانتی متر که در اســتان ســرانه فیزیکــی 3 متر 
 و10 سانتی متر اســت. وی با بیان اینکه ســرانه فیزیکی 
در برخی از شهرستان ها پایین تر از سرانه کشور است، افزود: 
سرانه فیزیکی در شهرستان های لردگان و کوهرنگ کم تر از 
یک متر و70 سانتی متر است که براساس برنامه ریزی های 

انجام شده در پی کاهش این فاصله هستیم. 
مدیرکل کتابخانه های چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 
 10 شهر در اســتان فاقد کتابخانه ها هســتند، بیان کرد: 
تا پایان امسال 2 باب کتابخانه در شهرهای بدون کتابخانه 
 و روســتاهای باالی1500 نفر جمعیت با اولویت جمعیت 
به بهره برداری می رسد. خلیل مقدم با اشاره به اجرای طرح 
توســعه و تجهیز کتابخانه های روستاهای باالی1500 نفر 
و شهرهای بدون کتابخانه گفت: امســال 2 کتابخانه در 2 
روستای دزک از توابع شهرستان کیار و روستای امام قیس 
از توابع شهرستان بروجن برای نخستین بار به صورت کامل 
تجهیز و به بهره برداری رســیدند. وی با بیان اینکه امسال 
سال خوانش نامگذاری شده است، خاطرنشان کرد: امسال 
 طرح شاداب ســازی در30 درصد از کتابخانه های اســتان 
 به مفهوم رنگ آمیزی، اصالح سیســتم روشنایی و تجهیز 

به امکانات جدید اجرا می شود.

مدیر شــرکت ملــي پخــش فرآورده هاي نفتــي منطقه 
چهارمحال و بختیاري از افزایــش 11 درصدي مصرف گاز 

طبیعي CNG در منطقه چهارمحال و بختیاري خبر داد.
مجتبي ســرداري اظهار کرد: در چهار ماه اول  امسال مقدار 
 CNG 30 میلیون و700 هزار مترمکعب گاز طبیعي فشرده
به فروش رســیده است که در مقایســه با مدت مشابه سال 

گذشته 11 درصد رشد داشته است.
وی افزود: به ازاي مصرف30 میلیون و700 هزار مترمکعب 
 گاز طبیعي CNG فشــرده، حدود 29 میلیون لیتر بنزین 
 در منطقه چهارمحال و بختیاري صرفه جویي شــده است 
 و این مقدار مصرف CNG در ســال 95 حــدود 19 درصد 

از سهم سبد سوخت استان را به خود اختصاص داده است.

مديرکل کتابخانه ها:

سرانه فیزيکی کتابخانه ها 
بیش از ۳ مترمربع است

 افزايش 11 درصدي 
 CNG مصرف گاز طبیعي

اخبار

اســتاندار چهارمحال و بختیــاری در آیین افتتاحیه نمایشــگاه 
توانمندی های تعاونی های چهارمحــال و بختیاری  با بیان اینکه 
هدف عدالت قوی کردن دهک های متوســط جامعه است، اظهار 
کرد: راه برقراری عدالــت در جامعه اختصــاص یارانه و امکانات 

مساوی به همه اقشار مردم نیست.
قاسم سلیمانی  دشــتکی با اشــاره به فرمایشــات مقام معظم 
رهبری در زمینــه تعاونی ها و برقراری عدالــت اجتماعی گفت: 
 افراد دهک های پایین و متوســط جامعه می توانند با مشــارکت 

و سرمایه گذاری همدیگر فعالیت اقتصادی مناسبی داشته باشند.
 وی افزود: در راســتای فعالیــت اقتصــادی در دهک های پایین 
و متوســط جامعه دولت زمینه های الزم را از طریــق تعاونی ها 

فراهم کرده است. سلیمانی دشتکی با بیان اینکه مصلحت نیست 
 که بخش دولتی در بخــش اقتصاد و عمــران نقش تصدی گری 
 داشــته باشــد، گفت: بخش دولتی زمینه را برای متولیان اصلی 
 در بخــش غیردولتی و خصوصــی فراهم می کند و الزم اســت 

دولت نقش نظارتی و حاکمیتی داشته باشد.
 وی ادامه داد: تعاونی بــرای ایجاد یک واحد در راســتای رقابت 
با همتــای خصوصی خــود ایجاد می شــود و در تولیــد و رونق 
 اقتصادی روســتا، منطقه، شــهر و کشــور نقش موثــری ایفا 
خواهد کرد. اســتاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: در حال 
حاضر شرایط مطلوبی برای فعالیت تعاونی ها ایجاد شده و زمینه 
 فعالیت منسجم تر در نهادهای مختلف، بدنه دولت، وزارت تعاون 

و همچنین در بین اســتانداران بیش از پیش فراهم شــده و باید 
زمینه توسعه تعاونی ها و اشتغالزایی در این حوزه بیشتر مهیا شود.

سلیمانی دشتکی اظهار داشــت: حضور تعاونی ها در نمایشگاه ها 
 و رقابت ســالم زمینه رشــد تعاونی هــا را بیش از پیــش ایجاد 

خواهد کرد.
مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی چهارمحــال و بختیاری 
اظهار کرد: همزمان با هفته تعاون، نمایشــگاهی از دستاوردهای 

تعاونی های این استان دایر شده است.
عباس جزایری ادامه داد: امــروز 21 طرح تعاونی با 12/5 میلیارد 
 تومان اعتبار و اشــتغالزایی بــرای بیش از200 نفر و مشــارکت

300 عضو با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این 
استان به بهر ه برداری رسید.

مدیر نمایشگاه توانمندی های تعاون استان چهارمحال و بختیاری 
بیان کرد: برگزاری این نمایشگاه با ایجاد پیوند و هم اندیشی بین 

دانشگاه، شرکت های دانش بنیان و بخش صنعت انجام شد.
مهدی اسدی ادامه داد: این استان دارای ظرفیت های گردشگری 
بسیار زیادی است که الزم اســت تعاونی ها تالش بیشتری برای 
جذب گردشگر داشته باشــند و در همین راستا تعدادی شرکت 
تعاونی گردشــگری ثبت شــد که می تواند زمینه مناسبی برای 
فعالیت بیشــتر در این حوزه ایجــاد کند. وی با اشــاره به تعداد 
غرفه های این نمایشــگاه عنوان کرد: این نمایشگاه دارای حدود 

100 غرفه تعاونی و 75 غرفه از شرکت های دانش بنیان است.
 مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه    های بین المللــی چهارمحال 
و بختیاری تشریح کرد: در راستای توسعه تعاونی های این استان 
 الزم اســت تعاونی ها همکاری بیشــتر برای اجرای نمایشــگاه 
داشته باشــند. وی تصریح کرد: این نمایشگاه در خدمت صنعت، 
توســعه و اقتصاد استان اســت و70 درصد از ســرمایه شرکت 
نمایشــگاه های بین    المللــی چهارمحــال و بختیــاری از محل 
 اتــاق بازرگانی، صنایع معادن و کشــاورزی اســتان و30 درصد 

از سهامداران تامین  شده است.

  استان 
 چهار و محال 

و بختیاری دارای 
ظرفیت های 

گردشگری بسیار 
زيادی است که 

الزم است تعاونی ها 
تالش بیشتری 

برای جذب 
 گردشگر

 داشته باشند

پیشنهاد سردبیر: 
نظارت والدين يکی از امور مهم در تربیت فرزند است

استاندار چهارمحال و بختیاری:

اختصاص یارانه و امکانات مساوی، راه برقراری عدالت نیست

مدیرکل تبلیغات اســالمی چهارمحــال و بختیــاری، در آیین 
افتتاحیه دوره تربیت مربی کودک و نوجوان گفت: بعد از انقالب، 
38 سال است که سازمان تبلیغات اسالمی اعزام به نقاط مختلف 
را انجام می دهد و ســاالنه حدود500 هزار نفر در مقاطع مختلف، 
به تمامی نقاط شــهری، روســتایی و عشــایری اعزام می شوند. 
حجت االسالم جعفر مرتضوی  با اشاره به وضعیت مناطق روستایی 
 و عشایری اســتان افزود: وضعیت اقتصادی، اجتماعی و آموزشی 

 در بعضی شهرســتان هــا، بعد از گذشــت 38 ســال از انقالب 
و حکومــت اســالمی رضایت بخش نیســت و دلیل آن بیشــتر 
مباحث تربیتی است.  حجت االسالم مرتضوی بیان کرد: وقتی به 
 2 اصل یعنی قرآن و اهــل بیت ) علیهم الســالم ( نگاه می کنیم، 
 تربیــت، دادن روش اســت؛ روش گفتاری، شــنیداری، رفتاری 
و برحسب منابع صحیح اسالمی ما، 2 سوم تربیت زبان حال؛ یعنی 

زبان رفتار و مابقی زبان قال و گفتاری است.

  مدیرکل تبلیغــات اســالمی چهارمحــال و بختیــاری گفت: 
یکی از اموری که درباره تربیت کــودک قابل توجه و حائز اهمیت 
 اســت، نظارت والدین به کودک و کنترل اعمال و رفتار اوســت، 
 به یقین مربی بایــد از روحیات و اخالق کــودک آگاه بوده، اعمال 
 و کردار او را زیر نظر داشته باشــد تا برخوردهای خود را متناسب 

با شرایط او تنظیم کند.  
مدیــرکل تبلیغات اســالمی در پایــان افزود: در نظــام مقدس 
جمهوری اســالمی حجت بر مردم تمام شده است و هر کس واقعا 
بخواهد رشــد و تعالی پیدا کند و قرآنی زندگی کند باید اراده کند 
چراکه اراده مهم ترین و قوی ترین رکن در عوامل شخصیتی است.

نظارت والدين يکی از امور مهم در تربیت فرزند است
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ابالغ نظر کارشناسی
6/248 شــماره درخواســت: 9510460350900047 شــماره پرونــده: 
9209980350900554 شــماره بایگانی شــعبه: 920606 پیرو اخطاریه 
قبلی به خانم شمســی طفالن آب فرزند مانده علی کــه مجهول المکان می 
باشد ابالغ می گردد در خصوص پرونده کالسه ح / 9 با موضوع ظرف یک 
هفته پس از چاپ این آگهی جهت مالحظه نظر کارشناس و اظهار هر گونه 
مطلبی نفیا یا اثباتا به دفتر شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع در 
خ شهید نیکبخت طبقه اول اتاق 134 مراجعه نماید. م الف: 17728 شعبه 9 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)87 کلمه، 1 کادر(
مزایده 

5/379 شــماره آگهــی: 139503902004000134 شــماره پرونــده: 
139404002004000397 آگهی مزایده به شــماره بایگانی: 9400939  ، 
1- ششدانگ یک باب خانه پالک ثبتی 46/1273 واقع در قریه قهجاورستان 
بخش 18 اصفهــان به مســاحت 521/40 متر مربع بــه آدرس: اصفهان، 
قهجاورســتان، بلوار غدیر، خیابــان امیرکبیر، روبــروی بهداری، پالک 
306 که ســند مالکیــت آن در صفحه 254 دفتــر 18 امالک به نــام آقای 
رمضانعلی ذاکری مطلق فرزند محمد ثبت و صادر شده است و طبق نامه 
94/38472903-94/6/15 اداره ثبــت منطقه شــرق اصفهان حدود اربعه 
بدین شرح می باشد: شمااًل: در پنج قسمت که دوم و چهارم شرقی است به 
طول های 2/30 و 1/80 و 26/95 و 3/50 و 4/70 متر دیواریست اشتراکی 
با پالک 1272 فرعی شرقًا: به طول 13/20متر درب و دیواریست به خیابان 
جنوبًا: در سه قسمت به طول های 11 و 13/60 و 10/29 متر دیوار به دیوار 
پالک های 1275 و 1277 و 1278 فرعی غربًا: در پنج قســمت اول به طول 
2/15 متر دیواریســت به پالک 1278 فرعی دوم به طول 2/05 متر درب و 
دیواریست به بن بست سوم که جنوبی است به طول 1/50 متر و چهارم به 
طول 1/20 متر دیواریست به بن بســت پنجم به طول 9 متر دیوار به دیوار 
1274 فرعی، حقوق ارتفاقی ندارد. که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق 
یکباب منزل مسکونی به مساحت عرصه 521/40 متر مربع و اعیانی در یک 
طبقه مسکونی به مساحت 280 متر مربع، کف موزائیک، پوشش دیوارها گچ 
و رنگ، کف و بدنه سرویس بهداشتی و حمام کاشی و سرامیک با شیرآالت 
مورد نیاز، کابینت فلزی، سیســتم سرمایشــی کولرآبی، دیوار آجری با 
سقف تیرآهن و دارای انشــعابات آب، برق، گاز و فاقد بیمه می باشد. پایه 
مزایده به مبلغ 2/600/000/000 ریال ) دو میلیارد و ششصد میلیون ریال( 
می باشد. 2- ششدانگ یکبابخانه پالک ثبتی 34/501 مجزی شده از پالک 
25 فرعی واقع در جیالن آباد بخش 18 اصفهان به مســاحت 317/76 متر 
مربع به آدرس: اصفهان، جاده نائین، بعــد از باغ رضوان، روبروی پایانه 
باربری شرق، روســتای جیالن آباد، بلوار بهشتی، کوی مفتح، پالک 110 
که سند مالکیت آن در صفحه 587 دفتر 31 امالک به نام آقای عبدالحسین 
رنجبــر خیادانی فرزنــد قربانعلی ثبت و صادر شــده اســت و طبق نامه 
94/38492834-94/6/18 اداره ثبت منطقه شرق اصفهان حدود اربعه بدین 
شرح می باشد: شماالً: به طول 12/19 متر درب و دیواریست به کوچه شرقًا: 
به طول 26/07 متر دیوار به دیوار پالک 503 فرعی جنوبًا: در دو قســمت 
به طول های 6/48 و 5/69 متر دیوار به دیوار پالک های 502 و 500 فرعی 
غربًا: به طول 26/10 متر دیوار به دیــوار پالک 499 فرعی، حقوق ارتفاقی 
ندارد. که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق یک باب منزل مسکونی به 
مســاحت عرصه 317/76 متر مربع و اعیانی آن در دو طبقه مسکونی به 
مســاحت حدود 250 متر مربع، کف موزائیک، دیوارها گچ و رنگ، کف و 
بدنه سرویس بهداشتی و حمام کاشی و سرامیک با شیرآالت مورد نیاز، 
کابینت فلزی، سیســتم گرمایشی بخاری گازســوز، سیستم سرمایشی 
 کولرآبی، دیوار  آجری با سقف تیرآهن و دارای انشعابات آب، برق، گاز و تا

  مورخ فاقد بیمه می باشــد. پایــه مزایده به مبلــغ 1/770/000/000 ریال
) یک میلیارد و هفتصد و هفتاد میلیون ریال( می باشــد. طبق ســند رهنی 
شــماره 171827-86/9/11 دفتر اســناد رســمی شــماره 71 اصفهان، 
در رهن بانک صادرات شــعبه میــدان آزادی اصفهان واقع می باشــد از 
ســاعت 9 الی 12 روز ســه شــنبه مورخ 95/7/13 در اداره اجرای اسناد 
رســمی اصفهان واقع در خیابان هشــت بهشت شــرقی- چهار راه اول 
ســمت چپ به مزایده گذارده می شــود. مزایده از مبالغ پایه فوق شروع 
 و به هــر کس خریدار باشــد به باالترین قیمت پیشــنهادی نقــداً فروخته 
می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتــی که مورد 
مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری 
و غیره تا تاریــخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده 
 باشــد به عهده برنده مزایده اســت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت

 وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مســترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان مورخ 95/06/15 درج و منتشر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت 
در جلســه مزایده مبلغ پایه مزایده طــی چک تضمین شــده بانک ملی به 
همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامیست ضمنًا برنده 
 مزایده باید مابقــی مبلغ خرید را تا پایان وقــت اداری همان روز طی فیش 
مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  م الف:15131 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)763 کلمه، 8 کادر(
حصر وراثت

6/230  آقای ســید محمدرضا صانعی دارای شــماره شناســنامه 30  به 
شرح دادخواست به کالسه 437/95 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید احمد صانعی فرزند 
سید محمود به شماره شناسنامه 8 در تاریخ 94/07/16 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- سید وهاب 
صانعی فرزند ســید احمد، ش.ش 82 صادره از خوانسار 2- سید محمود 
صانعی فرزند سید احمد، ش.ش 12 صادره از خوانسار 3- سید محمد رضا 
صانعی فرزند ســید احمد، ش.ش 30 صادره از خوانسار 4- سیده فاطمه 
صانعی فرزند سید احمد، ش.ش 416 صادره از خوانسار 5- اکرم صانعی 
فرزند ســید احمد، ش.ش 494 صادر از خوانسار 6- اعظم صانعی فرزند 
سید احمد، ش.ش 56 صادره از خوانسار 7- ام البنین صانعی فرزند سید 
احمد، ش.ش 14 صادره از خوانســار 8- مریم صانعی فرزند سید احمد، 
ش.ش 690 صادره از خوانســار 9- حبیبه میر شفیعی فرزند سید محمد، 
ش.ش 260 صادره از خوانسار. متوفی ورثه دیگری ندارد.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک 
ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت 

مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. 
م الف: 148 شعبه 2 حقوقی شــورای حل اختالف خوانسار) 227 کلمه، 3 

کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

6/226 نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ پالک شماره 36/1996 مجزی 
شده از 36/238 در اجرای موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام مرتضی مقیمی رنانی 
فرزند رمضان در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به 
عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/07/10 

ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار: دو شنبه 1395/06/15 
م الف: 17481 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)149 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/228  شــماره صــادره : 95/21702025012054 چــون تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک 10317 فرعی از پالک شماره 12/635 واقع 
در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام امیر حســین عابدی 
فرزند مهدی و اکرم ذوالفقاری فرزند عبدالرحیم بالســویه در جریان ثبت 
اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور 
قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 95/7/13 ساعت 9 در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ســاعت مقــرر در محل حضور یابنــد. اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به این اداره 

تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/6/15 
م الف: 17613 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)192 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ نظر کارشناسی

6/241  با توجه به اینکه در راستای اســتیفای حقوق شاکی پراید شماره 
ایران 11- 922 ص 18 در معــرض فروش از طریق مزایــده قرار دارد و 
کارشناس رسمی دادگستری آن را پنج میلیون ریال ارزیابی نموده لذا به 
آقای امید هاشمی بدینوســیله ابالغ می گردد در صورت اعتراض ظرف 3 
روز کتبًا اعتراض خود را به این اجرا ارائه دهد در غیر این صورت عملیات 

اجرایی با وصف مذکور ادامه خواهد یافت. 
م الف: 17775 شعبه 9 اجرای احکام کیفری دادگستری کل استان اصفهان 

)84 کلمه، 1 کادر(
ابالغ نظر کارشناسی

6/242  شــماره درخواســت: 9510460350900046 شــماره پرونده: 
9409980350900290 شــماره بایگانی شــعبه: 940317 پیرو اخطاریه 
قبلی به آقایان مرتضی مطاع و اصغر کاشــی که مجهول المکان می باشند 
ابالغ می گردد در خصوص کالســه 940317 ح 9 با موضوع مطالبه وجه 
بابت قیمت روز ملک ظرف یک هفته پس از چــاپ این آگهی جهت مالحظه 
نظریه کارشناسی و اظهار هر مطلبی نفیًا یا اثباتًا به دفتر این شعبه واقع در 
 اداره کل دادگستری استان اصفهان خ نیکبخت طبقه اول اتاق 134 مراجعه

 نمایید. م الف: 17726 شــعبه 9  دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )90 کلمه، 
1 کادر(

ابالغ 
6/243  پیشنویس آگهی ابالغ شکایت آقای محمدرضا مسلمی فرزند کاوس 
با وکالت حمیدرضا قناعت منش علیه مرتضی حســن نژاد فرزند احمد به 
اتهام فروش مال غیر، از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 940819 تحت 
تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی در امور 

کیفری مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در 
شعبه 21 بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 

آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
م الف: 17756 شعبه 21 بازپرسی مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ 

6/244  پیشنویس آگهی ابالغ شکایت پنجه علی طالبی جونقانی علیه امین 
اکبری و مجید اکبری فرزندان ابراهیم به اتهام خیانت در امانت در خصوص 
وانت پیکان از طرف این دادســرا در پرونده کالسه 950632 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
است بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی در امور کیفری 
مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شــعبه 
21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 

اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
م الف: 17757 شعبه 21 بازپرسی مجتمع شماره سه دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان )120 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/227 شماره صادره: 1395/43/268615 نظر به اینکه محمد علی سلیمانی 
با تسلیم دو برگ استشــهاد شهود شــماره: 58498-95/5/21 دفترخانه 
98 اصفهان، مدعی مفقود شدن سند مالکیت دو هزار و دویست و هفتاد و 
شش سهم و چهارده- پانزدهم سهم مشاع باستثنا بها ثمنیه اعیانی آن از 
هفده هزار و هفتاد و هفت سهم مشــاع از هفده هزار و یکصد سهم و پنجاه 
و هفت- یکصد و بیستم حبه مشــاع از هفتاد و دو حبه یک طلق از بیست و 
چهار طاق شش دانگ پالک شماره 11 فرعی از 68 اصلی واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که در ذیل ثبــت 210419 مورد ثبت در صفحه 470 دفتر جلد 
925 امالک تحت شــماره چاپی 123903994653 صادر و تسلیم گردیده 
و به موجب رای شــماره انتقالی قهری موروثی دفترخانــه- اصفهان  به 
وی انتقال یافته و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر سهل انگاری 
مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است 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 تســلیم و رســید اخــذ نماید تا مراتــب صورتمجلس 
و اصــل ســند مالکیت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهی 
اســت اگــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت 
اعتــراض اصــل ســند مالکیت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقدام 
 بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد.

 م الف: 17484 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان اصفهان )273 کلمه، 
3 کادر(

اخطاریه
6/245  اخطار شــونده: سیاوش رحمانیان کوشــکی فرزند علی محمد به 
نشانی مجهول المکان، محل حضور شعبه 2 شورای حل اختالف اصفهان 
واقع در خ ســجاد ارباب، وقت حضور: یک هفته پس از نشر آگهی، ساعت 
 اداری، علــت حضور: جهت رویت نظریه کارشناســی به شــعبه مراجعه 

نمایید. 
م الف: 17764 شعبه 2 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف  اصفهان 

)58 کلمه، 1 کادر(
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اخباريادداشت

فناوری تزریق آب شــرکت بوش که در M4 GTS مورد اســتفاده 
قرار گرفته، اولین سیســتم در نوع خود اســت که در یک اتومبیل 
تولید انبوه به کار گرفته شــده اســت. تاکنــون M4 GTS تنها 
خودرویی بوده که به این فناوری مجهز شــده بود اما ظاهرا بوش 
قصد دارد در ایــن رویه تغییراتی ایجاد کــرده و فناوری خود را در 
اختیار ســایر ســازندگان نیز قرار دهــد. اصلی تریــن مزیت این 
سیســتم، کاهش دمای احتــراق در موتور اســت. در این فناوری 
به مخلوط سوخت و هوا، آب هم اضافه می شــود که این امر باعث 
کاهش دمای مخلوط شــده و نســبت تراکم را باالتــر می برد. با 
باالتر رفتن نســبت تراکم، انفجار ایجاد شده درون سیلندر قدرت 
بیشتری تولید می کند. طبق گفته های شرکت بوش، این امر باعث 
کاهش میزان آالیندگی تا 4 درصد و بهبود میزان مصرف سوخت 
تا 13 درصد در شرایط واقعی می شــود. اگر چه مزایای استفاده از 
سیســتم تزریق آب زیاد است اما مکانیسم ســاده ای دارد. در این 
سیســتم ابداعی، آبی که درون یک محفظه کوچک قرار دارد، به 
صورت خیلی رقیق شده به درون منیفولد مکش اسپری می شود. 
بر اســاس گفته های شــرکت بوش، 5 لیتر آب برای طی مسافت 
3000 کیلومتری کافی است. در صورت اتمام آب نیز مشکلی بروز 
نکرده و عملکرد موتور همانند ســایر موتورهــای معمولی، عادی 
خواهد بود. ناگفته نماند آبی که در این سیستم به کار می رود، آب 
مقطر است که می توان از فروشــگاه های مختلف آن را تهیه کرد. 
به نقل از دیجیاتو،  در نمونه اولیه توســعه یافته توسط بی ام و، آب 
مورد نیاز محفظه از میعان حاصل شــده در سیستم تهویه مطبوع 
تامین می شــد اما در M4 GTS، راننده باید به صورت دستی این 
محفظه را با آب پر کند. همان طور که در باال نیز اشاره شد، تزریق 
آب عالوه بر کاهش مصرف سوخت باعث بهبود عملکرد موتور نیز 
می شود. نسخه GTS بی ام و M4 در مقایســه با M4 معمولی 80 
اسب بخار قدرت بیشتری دارد که مســلما بخشی از این قدرت به 
دلیل بهره گیری از سیستم ابداعی شرکت بوش حاصل شده است. 
این شرکت ادعا می کند که در صورت اســتفاده از سیستم تزریق 
آب، خودروسازان می توانند انتظار افزایش 5 درصدی را در نیروی 
خروجی موتور داشــته باشــند. در حال حاضر بوش تنها شرکتی 
اســت که فناوری تزریق آب را در اختیار دارد. بعد از موفقیت این 
سیســتم روی M4 GTS، این شــرکت تصمیم گرفتــه آن را در 

اختیار سایر خودروسازان نیز قرار دهد.

بر پایه گــزارش رویترز، شــرکت های فعال در زمینــه فناوری، 
رسانه ، دارویی و سایر شــرکت ها، همراه با گروه های اصلی البی 
شــرکت های بزرگ، خالصه پرونــده  حقوقــی را روز جمعه در 
حمایت از طرح دعوی مایکروسافت ارائه  دادند. این دادخواهی در 
واقع با هدف لغــو یک قانون صورت می گیرد. بــر پایه این قانون، 
شرکت ها نمی توانســتند به مشتریانشــان بگویند که داده های 
شخصی آنها توسط ســازمان های دولتی آمریکا  شنود می شوند. 
روز جمعه، آخرین مهلت بــرای تکمیل این پرونــده حقوقی از 
ســوی شــرکت هایی بود که در مورد یک پرونــده قانونی با هم 
متحد شــده اند. انجام چنین اقدامی از سوی آنها، نشانگر حمایت 
گســترده  از مایکروســافت و صنعــت فناوری در طــی آخرین 
برخورد جدی مایکروســافت با وزارت دادگستری ایاالت متحده 
پیرامون حریم خصوصــی دیجیتال و نظارت بر آن بوده اســت. 
حامیان مایکروسافت شــامل اتاق بازرگانی آمریکا، انجمن ملی 
 BP ،تولیدکنندگان، خطوط هوایی دلتا، االی لیلــی اند کمپانی
آمریکا، واشینگتن پست، فاکس نیوز، انجمن ملی روزنامه نگاری، 
اپل، آلفابت گــوگل، Amazon.com، بنیاد مــرز الکترونیک 
و بســیاری دیگر از شــرکت های مطرح هســتند. مایکروسافت، 
شکایت خود را در دادگاه فدرال ســیاتل در آوریل ارائه داده است؛ 
با این اســتدالل که قانون به دولت این اختیــار و اجازه را می دهد 
که بتواند به داده های کامپیوتری کاربران در دستگاه های کامپیوتر 
ثالث دسترسی داشته باشد و از سویی نیز شرکت ها اغلب از گفتن 
این امر به مشــتریان خود منع می شوند که این کار بر خالف قانون 
اساسی آمریکاســت. اعضای وزارت دادگستری معتقد هستند که 
مایکروسافت در جایگاهی نیست که چنین پرونده ای را به صورت 
عمومی مطرح کند و اینکه عموم مردم یک تمایل قانع کننده برای 
محرمانه ماندن تحقیقات جنایی دارند و نیز باور دارند که رویه های 
حفاظتی نیز حقوق در نظر گرفته شــده در قانون اساسی را رعایت 
می کنــد. در واقع اینها نظراتی بوده اســت که از یک ســخنگوی 
وزارت دادگســتری آمریکا در روز جمعه شنیده شده است. به باور 
مایکروسافت، دولت در حال نقض متمم چهارم قانون اساسی است. 
این متمم حق افراد و شــخصیت های حقوقی را برای اطالع از این 
که دولت در حال جست وجو یا تصرف در اموالشان است، محفوظ 
می داند. عالوه بر آن، مایکروســافت اعالم کرده است که متمم اول 
قانون اساسی نیز برای این شرکت که همان حق آزادی بیان است، 
از سوی این وزارتخانه در حال نقض است. در این پرونده که درباره 
ذخیره سازی اطالعات روی سرورهای راه دور است و اغلب به عنوان 
کامپیوترهای ابری )cloud computers(به آنها اشاره می شود، 
مایکروســافت اعالم کرده که در 18 ماه گذشــته حدود ۲۶00 
دســتور از دادگاه فدرال در رابطه با منع آگاه ســازی مشتریان از 
اینکه دیتای آنها در دسترس نهادهای قانونی به منظور تحقیقات 
جنایی قرار می گیرد، دریافت کرده است. مایکروسافت همچنین 
 در پرونده یاد شــده مدعی شــده است که تحت ســیطره قانون 
30 ســاله مرتبط با حریــم خصوصی در ارتباطــات الکترونیک 
)ECPA( دولت ایاالت متحده به طور فزاینده ای تحقیقاتش را در 
میان گروه هایی که دیتای خود را در فضای ابری ذخیره می کنند، 
هدایت کرده اســت. پنج نفر از مقامات مجریان ســابق قانون که 
برای اف بــی آی یا وزارت دادگســتری در ایالت واشــینگتن کار 
می کرده اند نیز یک خالصه دعوی را در حمایت از مایکروســافت 
ارائه داده اند. در ماه جوالی، دادگاه تجدید نظر فدرال در پرونده ای 
جداگانه در برابر وزارت دادگستری، به نفع مایکروسافت رای داده 
بود و در حکم صادر شده از سوی دادگاه اشاره شده بود که دولت 
حاکم نمی تواند شــرکت های فناوری را مجبور به دست بردن در 
ایمیل های ذخیره شده کاربران روی سرورهای موجود در ایاالت 
متحده کند. سخنگوی وزارت دادگستری در این باره اظهار کرد 
که آنها هنوز برای درخواســت یا عدم درخواست تجدید نظر در 
خصوص این پرونده تصمیم نگرفته اند. پرونده مایکروســافت در 
وزارت دادگستری ایاالت متحده در ناحیه غربی واشینگتن و در 
 No. 2:16-cv-00537 دادگاه ناحیه ای ایاالت متحده با شماره

به جریان افتاده است.

به باک بنزين خود، باک آب را هم اضافه کنید؛

قدرت بیشتر با آاليندگی و مصرف 
سوخت کمتر

مايکروسافت به جنگ زياده خواهی دولت آمريکا می رود؛

وقتی رقبای گذشته، متحدان 
امروز می شوند

پیشنهاد  سردبیر:
وقتی رقبای گذشته، متحدان امروز می شوند

رونمايی

آلکاتــل از جمله شــرکت هایی اســت که در ســبد 
محصوالت خود، ساعت هوشمند را نیز جای داده است. 
این برند چند سال قبل اولین ســاعت هوشمند خود را 
موسوم به Alcatel Watch با نسخه ای سفارشی شده 
از سیســتم عامل خود رونمایی کرد. به نظر می رســد 
این شــرکت همچنان قصــد دارد به این مســیر ادامه 
دهد. آلکاتل روز گذشــته در جریان رویداد ایفا ۲01۶ 
از نسخه جدید ســاعت هوشــمند خود رونمایی کرد 
که بیشترین تغییر آن نسبت به نســل قبلی، تغییرات 
 MoveTime ظاهری بوده اســت. ساعت هوشــمند
Wifi همچون نســخه قبلی از یک سیستم عامل ساده 
بهره می برد و حتی سیســتم ضربان ســنج اپتیکال آن 
نیز مانند نسل قبلی اســت، ولی برای برقراری ارتباط 
 بهتــر، بــه فرکانس های رادیویی بیســیم نیــز مجهز

 شده اســت. حتی اگر برخی نکات منحصربه فرد بودن 
نسخه اصلی ســاعت این برند در نســل جدید نادیده 
گرفته شــده باشــد، نکته ای که می تواند آلکاتل را به 
فروش این ســاعت امیدوار کند، طراحــی ظاهری این 
محصول است که نســبت به آلکاتل واچ تکامل  یافته تر 
به نظر می رسد. این ساعت به یک نمایشگر1/39 اینچی 
آمولد با رزولوشن 400 در 400 پیکسل مجهز شده که 
پس زمینه تیره آن به زیبایی هایش افزوده اســت. البته 
باید در شــرایط واقعی و زیر نور آفتاب ببینیم خوانایی 

صفحه این ساعت چگونه است.
 به گزارش زومیت، این ســاعت از aa b/g/n.802 و 
بلوتــوث 4 بهره می برد کــه می تواند نظر بســیاری از 
کاربران را جلب کند. این ساعت از اسپیکر و میکروفون 
داخلی اســتفاده می کند کــه به لطف آنهــا می توانید 
هنگام صحبت کردن با ســاعت از طریق گوشــی خود 
مکالمه تلفنــی برقرار کنیــد. با اینکه سیســتم عامل 
MoveTime همچون نسل قبلی، نسخه طراحی شده 
توســط آلکاتل است ولی تالش شــده تا حداقل از نظر 
ظاهری بیشترین شــباهت را به اندروید Wear داشته 
باشد. این سیســتم عامل از همان آیکن ها و رنگ بندی 
ساده بهره می برد و برای دیدن آیکن ها و توضیحاتشان 
باید به صورت عمودی و افقی اســکرول کنید. ســاعت 
هوشــمند مووتایم وای فــای را باید پرچمدار ســری 
محصوالت پوشــیدنی برند Move بدانیم. این ســری 
تا پایان ماه جــاری وارد بازار اروپا می شــود. با توجه به 
اینکه نسل اول ساعت هوشــمند آلکاتل با قیمت 150 
دالر به فروش می رسید، گفته می شود ساعت هوشمند 
مووتایم نیز با قیمتی در همین حدود عرضه خواهد شد.

آلکاتل ساعت هوشمند خود را به روز کرد؛

زمان، زمان حرکت است

شــرکت هواوی روند مرســوم خود را که در آن نســخه 
پالس صرف نظــر از ابعاد، به لحاظ طراحی، یک نســخه 
کپی از گوشی کوچک تر به شمار می آید، نادیده گرفته و 
 برای گوشــی نوا پالس، طراحی کامال متفاوتی را انتخاب 
کرده اســت. زومیت گزارش داد: هواوی در ســاخت هر 
دو گوشــی از فلز اســتفاده کرده و بدنه آنها را به صورت 
یکپارچه طراحــی کرده اســت؛ همین موضوع ســبب 
می شــود تــا در دســت گرفتن ایــن گوشــی ها، حس 
فوق العاده ای را بــه کاربر منتقل کند. مــورد دیگری که 

بســیاری به آن اشــاره می کنند، شباهت گوشــی نوا به 
نکسوس 6p اســت. در حقیقت، شــباهت ها به اندازه ای 
زیاد است که می توان این گوشــی را نسخه کوچک شده 

دستگاه نکسوسی سال گذشته گوگل نامید.
اما به نظر می رســد که هواوی زبان طراحــی نوا پالس را 
نیز از سری محصوالت میت الهام گرفته است، اگر چه نوا 
ظاهری مشابه نکســوس 6p دارد، اما به هنگام در دست 
گرفتن آن حس کامال متفاوتی را به شما القا خواهد کرد. 
ضمن آنکه ابعاد این گوشی بســیار کوچک تر از دستگاه 

نکسوس یاد شده اســت. لبه ها و گوشه های آن نیز نسبت 
به نکسوس 6p گردتر و مالیم تر است. تمام این موارد در 
کنار هم، در دســت گرفتن نوا را به تجربه ای لذت بخش 

بدل می کند.
 Full هواوی گوشی نوا را به نمایشگر 5 اینچی با رزولوشن
HD مجهز کرده و برای گوشــی نوا پالس نمایشگری را با 
 1080p ابعاد بزرگتر 5/5 اینچی اما با رزولوشــن یکسان

برگزیده است.
توان پردازشــی هر دو دســتگاه را پردازنده اسنپدراگون 
۶۲5 تامین می کنــد و حافظــه رم 3 گیگابایتی نیز این 
پردازنده را همراهی می کند. حافظه ذخیره سازی داخلی 
هر دو دســتگاه 3۲ گیگابایت اســت اما متاسفانه هواوی 
امکان ارتقــای حافظه را از طریــق درگاه میکرواس دی، 
 بــرای هیچ کــدام از گوشــی های نــوا و نــوا پــالس،

فراهم نکرده است.
تجربــه نرم افزاری هر دو دســتگاه نیز یکســان اســت، 
هواوی به صورت پیش فرض گوشــی های نوا و نوا پالس 
را با اندروید ۶ مارشــملو و نســخه4/1 از رابــط کاربری 
اختصاصی خود موســوم بــه EMUI روانه بــازار خواهد 
کرد. صرف نظر از طراحی، گوشــی های هوشمند نوا و نوا 
پالس از لحاظ باتری و دوربین نیز تفاوت هایی با یکدیگر 
دارند. هواوی، گوشی نوا را به یک باتری با ظرفیت 30۲0 

میلی آمپرساعتی مجهز کرده است.
این در حالی اســت که ظرفیت باتری نســخه پالس این 
گوشی، از یک باتری 3340 میلی آمپرســاعتی استفاده 
شده است. بنابراین روی کاغذ، احتماال شارژدهی گوشی 
نوا پالس بیشــتر خواهد بــود اما برای کســب اطالعات 
دقیق تر در این خصوص، باید منتظر باشیم تا این گوشی 

در عمل خود را نشان دهد.
دوربین سلفی هر دو گوشی از نوع 8 مگاپیکسلی است اما 
هواوی گوشی های جدید نوا و نوا پالس را به دوربین های 
پشــتی به ترتیب 1۲ و 1۶ مگاپیکسلی مجهز کرده است. 
دوربین گوشی نوا پالس به لرزش گیر تصویر اپتیکال هم 
مجهز اســت اما نســخه کوچک تر، از وجود این ویژگی 

بی بهره مانده است.
هواوی امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K را نیز به هر دو 

گوشی جدید خود اضافه کرده است.
این طور که از تصاویر بر می آید هر دو گوشــی به سنسور 
اثر انگشت هم تجهیز شــده اند، بنابراین حداقل می توان 
گفت امنیت ورود به گوشــی های نوا و نوا پالس از همین 
سنسورها تامین می شود. ممکن اســت از این سنسورها 
برای حرکت در صفحه ها هم استفاده شود که باید منتظر 
بود و دید هواوی برای این گوشی ها چه امکاناتی را درنظر 

گرفته است.
و دیگر آنکه، هواوی گوشــی های جدید نــوا و نوا پالس 
 را در ســه رنگ خاکســتری، طالیی و نقره ای روانه بازار 

خواهد کرد.

همان طور که می دانید شرکت هواوی طی رويدادی در جريان نمايشگاه IFA 2016 از گوشی های جديدی 
موسوم به Nova و Nova Plus رونمايی کرد. شرکت چینی هواوی با شرکت در نمايشگاه IFA 2016 برلین 
اقدام به معرفی گوشــی های هوشــمند Nova و Nova Plus کرد. اين گجت ها علی رغم آنکه نام مشابهی 
دارند، اما طراحی وظاهر متفاوت قابل مالحظه ای دارند. گوشــی نوا، مدل استاندارد محسوب می شود و نوا 
پالس همان طور که از نام آن برمی آيد، نســبت به برادر خود، بزرگ تر بوده و از جهاتی از مشخصات بهتری 

نیز بهره می برد.

هواوی در نمايشگاه آيفا رونمايی کرد

دو برادر فلزی

 مورد ديگری که 
بسیاری به آن 

اشاره می کنند، 
شباهت گوشی 

 6p نوا به نکسوس
است. در حقیقت 

شباهت ها به 
اندازه ای زياد است 

که می توان اين 
گوشی را نسخه 

کوچک شده 
دستگاه نکسوسی 

سال گذشته 
گوگل نامید

باقر بحری، نایب رییس ســازمان نظام صنفی رایانه ای اســتان 
تهران و ســخنگوی کمیته اجرایی نمایشــگاه الکامپ بیســت 
و دوم در مورد برگزاری نمایشــگاه ایــران الکامپ ۲01۶ اعالم 
کرد: »در مرحله پیش ثبت نام، بیش از 4۷0 شــرکت برای 40 
هزار متر فضای نمایشــگاهی درخواســت داده اند؛ در حالی که 
 هنوز ثبت نام بخش های دولتی و ســالن دولت الکترونیک آغاز

 نشــده اســت«. بحری ادامه داد: »هنــوز تقاضاهایــی برای 
بازگشــایی مجدد ســایت به کمیته اجرایی ارســال می شود. 
 تنها ۲0 هــزار متر فضای نمایشــگاهی به الکامــپ اختصاص 
داده شــده که نســبت به متراژ ایده آل، فضای بسیار محدودی 

داریم در حالی که تاکنون دو برابر آن را درخواست داشته ایم«. 
وی در مورد کیفیت برگزاری نمایشــگاه گفت: »شــرکت های 
حوزه فناوری اطالعات برای حضور در نمایشگاه، نزدیک به یک 
ســال برنامه ریزی می کنند و هزینه های بســیاری می پردازند؛ 
بنابراین باید برایشــان فرصتی فراهم شــود تا بتوانند بیشترین 
بهره را از ایــن هزینه و صرف وقــت ببرند«. نمایشــگاه ایران 
الکامپ ۲01۶ در روزهای ۲5 تا ۲8 آذر 1395 در محل دائمی 
نمایشــگاه های بین المللی تهران برگزار می شود. سازمان نظام 
صنفی رایانه ای کشــور برای دومین بار متوالی برگزارکننده این 
رویداد بزرگ در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات کشور است. 
بنا بر وعده های مسئوالن این ســازمان، قرار است در نمایشگاه 

امسال سازمان ها و شرکت های خارجی حضور پیدا کنند.

سازمان ناســا از روند افزایشی و بی ســابقه گرمای زمین در 
هزار ســال اخیر خبر داد. به گزارش مهر، کارشناســان ناسا 
اعالم کرده اند؛ ســرعت افزایش فعلی گرمای زمین در هزار 
سال اخیر بی ســابقه و این روند افزایش دمای زمین احتماال 
بیش از1/5 درجه سانتی گراد در ســطح جهانی خواهد بود. 
به گفته محققان ناسا، روند گرم شــدن زمین از قرن بیستم 
به بعد این چنین گزارش نشده است. دانشمندان بر این باور 
هســتند که برای جلوگیری از افزایش بی رویه دمای زمین 
باید از انتشــار آالینده های دی اکسید کربن جلوگیری کرد. 
 ناســا اعالم کرد؛ بر اســاس تحقیقات انجــام گرفته و رصد 

نقشه های ماهواره ای هواشناســی، به این نتیجه رسیده ایم 
که سال ۲01۶ ، ســریع ترین روند افزایش دما را در 1000 
ســال اخیر به خود اختصاص داده اســت. »گوین اشمیت«،  
مدیرعامل موسسه »گودارد« می گوید: افزایش دما به صورت 
بی وقفه در حال انجام است و این عامل در یکصد سال آینده 
به یک معضل مزمن برای جوامع تبدیل خواهد شد. بر همین 
اساس، افزایش روند گرما در صد سال اخیر 10 برابر سریع تر 
از میانگین دوره های قبل ثبت شده که این به معنی افزایش 
ســرعت حداقل ۲0 برابری گرمای زمین در 100 سال آینده 

نسبت به میانگین دوره های قبل خواهد بود.

سخنگوی کمیته اجرايی نمايشگاه الکامپ بیست و دوم؛

470 درخواست ارائه شده است
ناسا اعالم کرد؛

روند افزايش گرمای زمین بی سابقه است

معاون سازمان تنظیم مقررات مطرح کرد؛

دستور توقف فروش اينترنت را می دهیم

اینترنت

معاون ســازمان تنظیم مقررات ارتباطات هشــدار داد که در 
صورت تخلف اپراتورهای ارتباطی در تخصیص میزان پهنای 
باند تعیین شــده به هر مشترک، با این ســرویس دهندگان 
برخورد می شــود. حســین فــالح جوشــقانی در گفت وگو 
با مهر، از حذف گزینه ضریب اشــتراک یک به هشــت که در 
مصرف پهنای باند اینترنت دیده شده بود، طبق مصوبه ۲3۷ 
کمیســیون تنظیم مقررات خبر داد و گفت: تا پیش از این در 
تخصیص پهنای باند شــک و شبهه ضریب اشــتراک وجود 
داشت و میزان سرعت اینترنت کاربران، با تحلیل هایی در مورد 
اشتراک میزان پهنای باند همراه بود. وی خاطرنشان کرد: این 
موضوع بدان معناســت که اگر تا پیش از این، سرویس دهنده 
اینترنت، پهنــای بانــد را بین یک تــا 8 کاربر به اشــتراک 

می گذاشــت اما هم اکنون باید به همان ســرعت درخواستی 
مشترک، به وی سرویس دهد.

اپراتورها ملزم به افزايش پهنای باند شدند
معاون نظــارت و اعمال مقررات ســازمان تنظیــم مقررات 
و ارتباطات رادیویــی با تاکید بــر اینکه طبق ایــن مصوبه، 
اپراتورهای اینترنتی ملــزم به افزایش پهنــای باند اینترنت 
شــده اند، گفت: چنانچه با مواردی برخــورد کنیم که میزان 
پهنای باندی که به عنوان ســرانه در پروانــه اپراتورها دیده 
شده است کمتر  باشد، دســتور توقف فروش را صادر خواهیم 
کرد. فالح جوشــقانی افــزود: البته این قانون بــه معنای آن 
نیست که برای مثال اگر اپراتور به کاربری، اینترنت با سرعت 
۲ مگابیت بفروشــد باید به صورت اختصاصی کل پهنای باند 

را در اختیارش بگذارد بلکه این به معنای آن اســت که اپراتور 
باید رفتار مشــترک را رصد کرده و بر مبنای این رفتار، شبکه 
را طراحی کند و ســرویس دهد. وی با بیــان اینکه تا پیش از 
این، بهانــه اپراتورها وجود گزینه ضریب اشــتراک در مصوبه 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بود، تاکید کرد: در مصوبه 
جدید، اپراتورهای ارتباطی باید شــبکه خــود را به گونه ای 
طراحی کنند که مشترک، سرویس مناسب طبق درخواست 

خود و بر مبنای هزینه ای که پرداخت کرده، دریافت کند.
 ســرانه پهنای باند اينترنت به ازای هر مشترک

مشخص شد
این مقام مسئول با اشاره به الزامی که طبق مصوبه کمیسیون 
 تنظیم مقررات ارتباطات بــرای اپراتورهــای اینترنت دیده 
شده است، گفت: اپراتور باید به ازای هر مشترک، سرانه پهنای 
باند مشخصی داشته باشــد. ما در پروانه اپراتورهای اینترنت 
ثابت )FCP ( مشــخص کرده ایم که میزان سرانه پهنای باند 

به ازای هر مشــترک، حداقل چه رقمی باید باشــد بنابراین 
مشخص خواهد شد که اپراتور کم فروشی می کند یا خیر.

 دستور توقف فروش اينترنت را  می دهیم
معاون ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویی با 
بیان اینکــه اپراتورهــای اینترنت ملزم بــه رعایت حداقل ها 
 در تخصیــص پهنای بانــد اینترنت بــه کاربران هســتند، 
خاطرنشــان کرد: در صورتی کــه اپراتورها مطابــق با پروانه 
عمل نکنند و کمتر از حد انتظار، پهنای باند اینترنت به کاربر 
اختصاص دهند، به آنها اخطار داده و حتی دستور توقف فروش 
می دهیم. وی با تاکید بر اینکه این گزینــه در جهت افزایش 
کیفیت ســرویس اینترنت بــه کاربران خانگــی و تجاری در 
نظر گرفته شده اســت، ادامه داد: در پروانه اپراتورهای جدید 
اینترنت )FCP( و شرکت مخابرات ایران، این موضوع قید شده 
و برای اپراتورهای موبایل نیز بزودی شاخصی برای تخصیص 
پهنای باند مناسب به کاربران اینترنت موبایل، تعریف می شود.

معرفی نرم افزار

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.
حتما برای شــما اتفاق افتاده که باید برای اطالع رسانی 
موضوعی مهم با یکی از دوســتانتان تماس می گرفته ، یا 
حداقل به او پیامک می زده  اید اما مشــغله و درگیری های 
فکری باعث شــده تا انجام آن را فراموش کنید. بهترین 
کار بــرای جلوگیــری از این اتفاق، شــاید این باشــد 
کــه تماس ها یــا پیامک هایتــان را زمان بنــدی کنید. 
سیستم عامل اندروید، این ویژگی را به طور پیش فرض در 
اختیارتان قرار نمی دهد اما با اپلیکیشنی که امروز معرفی 
می کنیم به ســادگی قادر به زمان بنــدی تماس هایتان 

خواهید بود.
SMS and Call Scheduler اپلیکیشن بسیار ساده ای 
اســت که همان طور که از عنوانش پیداســت دو وظیفه 
بسیار ارزشمند را برای شــما انجام می دهد: زمان بندی 

تماس و زمان بندی پیامک ها. 
تولد دوستتان فرداست، اما می خواهید اولین نفری باشید 
که این مناسبت را به او تبریک می گویید،کافی است متن 
پیامکتان را وارد اپلیکیشــن کنید، تاریخ و زمان دلخواه 
را مشــخص کرده و شــماره دوســت خود را از فهرست 

مخاطبان برگزینید.
حاال فشــردن یک دکمه کافی اســت که ایــن پیامک 
 در زمانــی که تعییــن کرده اید، بــه طور خــودکار به او

ارسال شود.
 برقــراری تماس خــودکار هــم تفاوتی بــا زمان بندی 
پیامک  ها ندارد. شــماره مخاطب را وارد کرده و تاریخ و 
زمان برقراری تماس را برایــش تعیین کنید. برنامه رأس 
موعد مقرر، بــا مخاطب تماس می گیــرد و البته پیش از 
 انجام ایــن کار با پخش یک آالرم این موضوع را به شــما

اطالع می دهد.
به نقل از دیجیاتــو، از میان خیل انبوه اپلیکیشــن های 

 SMS and Call ،پلی اســتور برای زمان بندی تماس ها
Scheduler از معدود محصوالتی است که کارش را در 
بسیاری از دســتگاه های اندرویدی به طور تمام و کمال و 

بدون ایراد انجام می دهد.
به طوری که وقتی پیامکی را در آن زمان بندی می کنید، 
می توانید مطمئن باشید که به دست مخاطب شما خواهد 
رســید، با این وجود عدم ذخیره تاریخچــه تماس های 
زمان بندی شــده و وجود تبلیغات را می توان جزو نکات 

منفی این اپلیکیشن دانست.
با این حال اگر به دنبال ابزاری برای زمان بندی تماس ها 
و پیامک هایتــان در اندرویــد می گردید، شــک نکنید 
کــه SMS and Call Scheduler می توانــد یکی از 
ایده آل ترین گزینه های رایگان باشــد. شما می توانید این 

نرم افزار را از نشانی
goo.gl/2iQZe6

دریافت کنید.

حتی اگر مشغله فکری داريد؛

هیچ واقعه ای را فراموش نکنید
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پیشنهاد سردبیر: 
کشت انگور؛ ظرفیتی ویژه برای رشد اقتصادی شهرستان برخوار

اخباریادداشت

رییس شبکه بهداشــت و درمان نجف آباد گفت: از مجموع 900 
میلیون تومان هزینه صورت گرفته برای ساخت و تجهیز 2 پایگاه 
ســامت و یک اورژانس 115 در نجف آباد، نزدیک به 5 میلیارد و 

300 میلیون ریال را خیران حوزه سامت تامین اعتبار کرده اند.
حمید گله داری رییس شــبکه بهداشــت و درمان نجف آباد با 
اعام این مطلب اظهار داشت: پایگاه ســامت امام حسین )ع( و 
منتظریه با زیر بنای 350 و 260 متر مربع در کنار پایگاه اورژانس 
115 ویاشــهر با زیربنای 1۸0 متر مربع از جملــه این طرح ها 
هســتند که اخیرا با حضور مقامات ارشد استان به صورت رسمی 

مورد بهره  برداری قرار گرفته اند.
گله داری، پلمب یک واحد فرآوری غیربهداشتی قهوه را از دیگر 
اقدامات صورت گرفته حوزه سامت شهروندان برشمرد و گفت: 
در همین راستا کارشناسان غذا و داروی این شبکه، انواع داروهای 
غیر مجاز ماهواره ای چاقی و الغری تاریخ مصرف گذشــته را در 
اشــکال دارویی شامل قرص، شربت و کپســول تاریخ گذشته به 
همراه کپسول های دست ساز ترک اعتیاد و انواع برچسب عرقیات 
گیاهی از یک واحد عطاری متخلف، کشــف و ضبــط و پرونده را 

برای رسیدگی به مراجع ذی صاح ارسال کردند.
کشــف و پلمب واحد غیر مجــاز تولید و عرضه ســکه، آبلیمو و 
خیارشور، دیگر خبری بود که رییس شــبکه بهداشت و درمان با 
بیان آن گفت: به دنبال تماس تلفنی با اورژانس 115 شهرستان 
در خصوص نزدیک شدن زمان زایمان یک زن باردار، کارشناسان 
فوریت های پزشــکی در صحنه حاضر شــده و به دلیل شــرایط 
خاص به وجود آمده نسبت به دنیا آوردن نوزاد دختر این خانواده 

اقدمات الزم را انجام دادند.
الزم به ذکر است، به دنبال اقدام به موقع، ارائه مراقبت های اولیه و 
اکسیژن درمانی توسط محمدباقر محسنی فر و محمدرضا اکبری 
نیروهای پایــگاه 115 پلیس راه نجف آباد، این مــادر و دختر در 

سامت کامل به بیمارستان شهید محمد منتظری منتقل شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون گفت: با توجه به 
بحران آب در شهرستان تیران و کرون، کشاورزان این شهرستان 
به کشت های گلخانه ای، موسیر، زعفران و کلزا تشویق و توصیه 

می شوند.
محســن حاج عابدی اظهار داشــت: تغییر روش های کشــت  
و نیز کاشــت درختان و گیاهان در وضعیت خشکســالی بسیار 
مهم و اساسی اســت. وی افزود: اســتفاده از روش های آبیاری 
 تحت فشار در شهرستان با ارائه تسهیات بانکی به کشاورزان و

 بهره برداران عرصه کشاورزی انجام می شود.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان تیران و کرون بیان داشت: 
با توجه به بحران آب در شهرســتان تیران و کرون، کشــاورزان 
این شهرســتان به کشــت های گلخانه ای، موســیر، زعفران 
 و کلــزا تشــویق و توصیه می شــوند کــه در ایــن خصوص

 دوره های آموزشــی تخصصی و عمومی در روستاها و شهرهای 
شهرستان انجام می شــود. وی ادامه داد: کشــت گلخانه ای از 
مهم ترین روش های تولید است که در این راستا در شهرستان 
 تیــران و کرون نیز ســطح زیــر کشــت گلخانــه ای افزایش 
 یافته است و مهندسان کشاورزی و سرمایه داران در این عرصه 
ســرمایه گذاری کرده اند. حاج عابدی با اشــاره به اینکه کشت 
موسیر و زعفران نیاز بسیار کمی به آب دارد، تصریح کرد: کشت 
موســیر و زعفران عاوه بر اینکه نیازکمتری به آب دارد میزان 

تولید قابل توجه و توجیه اقتصادی خوبی  نیز در هر هکتار دارد.
وی چنین اقداماتی را در تحقق اقتصــاد مقاومتی مهم خواند و 
اذعان داشــت: روش های مکانیزه کشاورزی برای توسعه بخش 

کشاورزی و رشد اقتصادی نیز به کار گرفته شده است.

مســئول روابط عمومی فرمانداری شــهرضا گفت: نخســتین 
 یادواره شــهدای فاجعه منا در شهرســتان شــهرضا، با حضور 
حجت االســام قاضی عســگر، نماینده ولی فقیه در امور حج و 

زیارت در این شهرستان برگزار می شود.
 رسول صیادی عنوان داشــت: مراسم نخستین سالگرد شهداي 
 فاجعــه منا و حادثه مســجد الحرام از ســاعت 17 تــا 19 روز 
پنج شنبه 25 شهریورماه، در محل امامزاده شاهرضا )ع( و گلزار 
شهدای شهرستان با انجام مراسم دعاي کمیل همزمان با اقامه 
نماز مغرب و عشــا در همان روز با حضور مداح کشوري برگزار 

می شود.
 وی ادامــه داد: مراســم یادواره شــهداي فاجعه منــا و حادثه 
مســجد الحرام نیز روز جمعه 26 شــهریورماه همزمان با نماز 
مغرب و عشــا در محل مســجد حضرت صدیقه طاهره)س( با 
حضور حجت االسام قاضي عســگر نماینده ولي فقیه در امور 

حج و زیارت برگزار می شود.

رییس شبکه بهداشت و درمان نجف آباد خبر داد:

کمک 5 میلیارد ریالی خیران
به 3 پروژه درمانی نجف آباد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون خبر داد:

تشویق کشاورزان تیرانی به کشت 
موسیر، زعفران و کلزا

مسئول روابط عمومی فرمانداری شهرضا خبر داد:

نماینده ولي فقیه در امور حج و 
زیارت به شهرضا سفر می کند

کوتاه از شهرستان ها

یادادشت

قرآن کریم در 11 آیه از ســوره های قرآن توصیه هایی در مورد ســامت انسان دارد 
 و در 11 جا در کام وحی، بــه درخت انگور در کنــار خرما، انار، زیتون و… اشــاره 
شده است؛ »پرهیزکاران را جایی است در امان از آســیب ها … بستان ها و تاکستان 
ها« آیه های 31 و 32 ســور نبأ. انگور به عنوان یکی از پــر طرفدارترین میوه ها، در 
 سراسر جهان به قدری در ســامتی موثر است که بســیاری آن را داروخانه طبیعی 
می نامند. میوه ای حیاتی که تصفیه کننده خــون، ملین، موثر در بیماری های قلبی، 
عروقی و التهــاب کلیه، دفع کننده ســموم، داروی کم خونــی و غذایی رژیمی برای 
چاقی و الغری بر حسب نوع رنگ آن )قرمز، زرد، سبز و سیاه ( است که اینها بخشی از 

مزایای این میوه خوشه ای است.
آیا ظرفیت میــوه ای که به لطف خــدا در بهترین حاالت و کیفیتش در شهرســتان 

 برخوار به دست می آید و بســیاری از آن بهره می برند در شهرستان برخوار این است
 و نمی شــود از این فرصت برای برند شــدن و ثبت خوش نامی انگور دولت آباد بهره 
شایســته را برد؟ آیا میزان ســطح زیر کشــت انگور دولت آباد ظرفیت پاسخگویی 
 متقاضیان داخلی را دارد؟ پاســخ روشــن اســت، ظرفیــت واقعی برداشــت انگور 
دولت آباد، پاسخگوی متقاضیان اســتانی و فرا استانی اســت و نیز اشتغال و ارتزاق 
بیشتر کشاورزان با افزایش سطح زیر کشــت انگور در قالب باغ هاو مزارع انگور دست 
یافتنی اســت؛  از این رو، انتظار می رود با توجه به خواص و اهمیت این میوه حیاتی و 
ارزشمند، اقبال کم نظیر متقاضیان و خریداران انگور دولت آباد و شهرستان و تناسب 
موقعیت آب و هوایی و خاک شهرســتان برخوار ،مسئوالن شهرستان بخصوص جهاد 
کشاورزی با تنظیم برنامه ای راهبردی و میان مدت )5ساله(، البته بعد از آمایش و کار 

مطالعاتی دقیق، افزایش کمی و کیفی ســطح زیر کشت انگور در شهرستان برخوار را 
کلید بزنند و با هدایت، اعطای آموزش های الزم و البته ارائه تســهیات )با عنایت به 
اقبال فراوان به انگور دولت آباد(، شرایط برداشــت و حصول فواید به مراتب بیشتر را 

برای کشاورزان عزیز و مردم شهرستان فراهم کنند.
به طور کلی لزوم تدوین برنامه راهبردی به منظور توســعه ایــن فرصت مغتنم برای 
افزایش کمی و کیفی سطح زیر کشت انگور در شهرستان برخوار – دولت آباد واضح و 
مبرهن است تا عاوه بر پاسخگویی مصرف داخلی شهرستان برداشت، تولید، توزیع و 

درآمد زایی بیشتری برای کشاورزان عزیز و زحمتکش داشته باشد.
بنابراین در یک برداشــت کلی باید عنوان کرد که ظرفیت کشــاورزی ایران متنوع، 
 غنی و وصف ناشــدنی اســت و مناطقی مانند اســتان اصفهان به شــدت شایسته 
سرمایه گذاری برای کاشت درختانی چون انگور، انجیر و درختان مشابه و… هستند 

بخصوص شهرستان برخوار که از  عنوان خوش نامی انگور نیز بهره می برد.

کشت انگور؛ ظرفیتی ویژه برای رشد اقتصادی شهرستان برخوار

مدیرآبفار شهرستان چادگان گفت: طرح آبرســانی به 5 روستای چادگان با 
اعتباری بالغ بر 90 میلیارد ریال آغاز شده است.

مهدی زمانی با بیان اینکه آب شــرب مصرفی روســتاهای علی عرب، قرقر، 
ده کلبعلی، معروف آباد و آنالوجه در 20 کیلومتری شــرق چادگان از طریق 
تانکرهای ســیار آبفار شهرستان چادگان تامین می شــود، اظهار کرد: طرح 
آبرسانی به این 5 روستا آغاز شده است که با اجرای آن، تمام این روستاها در 
بخش مرکزی چادگان با 4 هزار و 500 نفر جمعیت و یک هزار و 350 خانوار 

از نعمت آب شرب سالم بهره مند می شوند.
مدیر آبفار چــادگان افزود: در این طرح، تعداد ۸ مخــزن باحجم کلی 2 هزار 
مترمکعب، یک تصفیه خانه باظرفیت 22 لیتر بر ثانیه، 3 واحد ایستگاه پمپاژ 

آب و یک واحد اسکله نصب می شود.
وی در پایان با بیان اینکه برای اجرای این پروژه مبلغ 9 میلیارد تومان اعتبار 
پیش بینی شده است، خاطر نشــان کرد: در فاز نخست این طرح، لوله کشی 
به طول 7 کیلومتر با اعتباری بالغ بر 775 میلیون تومان از اعتبارات سال 94 

شروع شده است.

رییس اداره بهزیســتی شهرســتان نطنز اظهار کرد: با توجه به برنامه های 
گسترده سازمان بهزیستی در حوزه پیشگیری از معلولیت ها مانند برگزاری 
دوره های آگاه ســازی برای عموم جامعه و شهروندان شهرستان که از جمله 
فعالیت های مندرج در سند جامع پیشــگیری از معلولیت ها و آسیب های 
اجتماعی شهرســتان نیز می باشــد، شهرســتان نطنز به حداقل یک مرکز 
مشــاوره ژنتیک نیاز دارد. مهدی محبــی افزود: با توجه به اجباری شــدن 
آزمایش ژنتیک در برنامه ششم توسعه کشــور، با تاسیس این مراکز مشاوره، 

گام مهمی در زمینه پیشگیری از تولد نوزادان معلول برداشته می شود.
وی تصریح کرد: با توجه به فعالیت ها و وظایف ســازمان بهزیستی به منظور 
پیشگیری از معلولیت ها، یکی از خدمات این سازمان تاسیس مراکز مشاوره 
ژنتیک برای ارائه مشــاوره های تخصصی به زوج های جــوان و خانواده های 

پرخطری است که در خانواده و اعضای فامیل آنها معلول وجود دارد.
رییس اداره بهزیســتی نطنــز گفت: ارائــه خدمات مربوطه به شــهروندان 
 در این زمینه، با تاســیس مرکز تخصصی مشــاوره ژنتیک در شهرستان از

 اولویت های اصلی این اداره در سال جاری خواهد بود.

رییس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان دهاقان از فعالیت بیش 
از 34 هزار نفر در شرکت تعاونی های دهاقان خبرداد.

 علــی ذوالفقاری بــا بیان ایــن مطلب اظهار داشــت: در حــال حاضر
 201 شرکت تعاونی ثبت شده در شهرستان دهاقان فعالیت می کنند.

وی با اشاره به برنامه های هفته تعاون در دهاقان، اذعان داشت: همایش 
اشتغال، کار آفرینی و شیوه های راه اندازی کسب و کارهای خرد فردا در 
سینما آزادی دهاقان برگزار می شود که مسئوالن استانی و شهرستانی 

در این همایش حضورخواهند داشت.
رییس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرســتان دهاقان گفت: افتتاح 
شرکت تعاونی شکر ریز پردیس دهاقان با اشــتغال زایی 7 نفر در هفته 
جاری صورت می گیرد، همچنین اجرای برنامه هایی مانند مســابقات، 
سرکشی از خانواده شهدا، بازدید مسئوالن از شرکت های تعاونی و غیره 

در هفته تعاون انجام می شود.
ذوالفقاری باتوجه به شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تصریح کرد: 

تعداد اعضای این شرکت تعاونی بیش از 3 هزار و 100نفر می باشد.

سرپرســت اداره محیط زیست شهرســتان فاورجان اظهار کرد: به علت 
رعایت نکردن قوانین زیســت محیطی و عملکرد نامناســب یک کارخانه  
آسفالت واقع در شهرک صنعتی اشترجان از ادامه فعالیت آن تا رفع مشکل 
زیست محیطی جلوگیری شد. مغربی افزود: این واحد پس ازطی مراحل 
قانونی و صدور رای رییس محترم شعبه 103دال بر تعطیلی  و نیز با حضور 

ماموران کانتری 16 ایمانشهر پلمب شده است.
این مسئول با اشــاره به اهمیت باالی محیط زیســت و لزوم توجه هر چه 
بیشتر مردم به همکاری و همراهی در زمینه حفظ آن گفت: رعایت ضوابط 
و مقرارت زیست محیطی یکی از مهم ترین اموری است که همه واحدها و 
صنایع باید به آن توجه ویژه داشته باشند زیرا محیط زیست ارتباط بسیار 

نزدیکی با سامت خود اشخاص دارد.
 وی ادامــه داد: بــه همین منظور توســط گشــت های مامــوران پایش 
محیط زیست شهرستان فاورجان )به سبب عدم رعایت ضوابط و مقررات 
زیســت محیطی( از فعالیت این واحد جلوگیری شــد و بــزودی با تعداد 

دیگری از واحدهای صنعتی آالینده در شهرستان نیز برخورد خواهد شد.

اجرای طرح آبرسانی به 
5 روستای چادگان 

نطنز به مرکز مشاوره 
ژنتیک نیاز دارد

فعالیت 34 هزار نفر در 
شرکت تعاونی های دهاقان

پلمب یک واحد آالینده 
صنعتی در فالورجان 

رییس شورای شــهر خمینی شهر در نخســتین جلسه شورای 
شهر این شهرســتان در ســال چهارم، با تشــکر از رأی اعتماد 
اعضای شورای شهر به هیئت  رییســه جدید اظهار کرد: بی شک 
اینجا شــورا بوده و اصل خرد جمعی همواره بر آن حاکم است و 
همفکری و هم اندیشی اعضای شورا اصلی ترین حرکت شورایی 

است.
حسن امائی افزود: همدلی و همزبانی، ضرورت و الزمه استمرار 
حرکت شورایی بوده و پرهیز از نزاع های شبهه ناک، شک  برانگیز 
و بدبین کننده دیدگاه ها نســبت به یکدیگر، در شــورای شهر 
ضروری است. رییس شورای شــهر این شهرستان بیان داشت: 
همه اعضای شــورا، نســبت به توقعات و انتظارات موکلین آگاه 
هستند، مردم از شورای شهر خدمت رســانی و ارتقای عمران و 
آبادی خمینی شــهر را انتظار دارند. امائی ادامه داد: این هدف 
زمانی محقق می شــود که مهربانی، صبر و گذشــت نسبت به 
یکدیگر در آرام نمودن فضای تعاملی بین اعضای شورا و نیز حفظ 

جایگاه شورا و خدمت رسانی  بهتر به مردم وجود داشته باشد.
وی با اشاره به گذشت سریع سال چهارم شورا و نیز شعار امسال، 
ادامه داد: اگر در یک ســال باقی مانده از عمر شورای شهر اقدام و 
عمل محور اصلی و هدف یاران انقاب و والیت فقیه باشد، وظیفه 
تک تک اعضای شــورای شهر خمینی شــهر در خدمت رسانی 
به مردم در آخرین ســال فعالیت این شورا ســنگین تر از 3 سال 
گذشته خواهد بود. رییس شورا، با اشــاره به اینکه آخرین سال 
فعالیت شورای شــهر تحت تاثیر دو انتخابات بزرگ و سرنوشت 

کشور خواهد بود، بیان داشــت: از همه اعضا تقاضا داریم که در 
تحقق شعار امسال کوشا باشند. امائی با اشاره به شرکت یا عدم 
شرکت اعضای شورای شهر در انتخابات سال آینده، انتخابات را 
موثر بر تک تک سلول های جامعه دانست و اضافه کرد: در چنین 
شرایطی است که عملکرد مدیریت شــهری مورد ارزیابی مردم 
خمینی شــهر قرار می گیرد. وی با بیان اینکــه می توان با تدبیر، 
آخرین سال فعالیت شورای شهر را سپری کرد، گفت: آنچه هدف 
اصلی خواهد بود، ارائه تعریف صحیحی برای مسیر خدمتگزاری 
مجموعه شهرداری در آخرین ســال فعالیت شورای شهر است. 
رییس شورای شــهر خمینی شــهر تصریح کرد: اعضای شورای 
شهر به  عنوان اصلی ترین ریل گذاران قطار خدمت به مردم توسط 
شهرداری باید توجه داشته باشند که این ریل گذاری با کمترین 
اصطکاک و استهاک همراه باشد تا با سرعت بیشتر و محکم تری 
نسبت به سه ســال گذشــته به حرکت خود ادامه دهد. امائی 
تاکید کرد: قطعا هرگونه منفعت طلبی فردی اعضای شورا، سبب 
کاهش سرعت حرکت قطار خدمت رسانی مجموعه شهرداری به 

مردم خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه نباید باعث آزرده خاطر شــدن و ســلب 
اعتماد مردم شویم، گفت: تکریم و تعامل با مسئوالن خدمتگزار 
شهرستان و مجموعه شهرداری در آخرین سال فعالیت شورای 
شهر تقویت خواهد شــد. رییس شورای شــهر این شهرستان 
بیان داشت: شورای شهر با همه توان و قدرت، حامی و پشتیبان 

مسئوالن خدمتگزار در مجموعه شهرداری خواهد بود.

مشاور شهردار کاشــان، از اجرای نمایش »ســلطانعلی؛ اولین 
 سفیر والیت« عاوه بر کاشان در کربای ایران مشهد اردهال نیز

 خبــر داد.مجتبــی رضــازاده در حاشــیه بازدیــد از نمایش 
»ســلطانعلی؛ اولین ســفیر والیت«، نقطه شــروع این اقدام 
فرهنگی را از ســوی شــهرداری کاشــان عنوان کرد و گفت: 
توســعه عمرانی و فرهنگی در آســتان علی بن محمد باقر)ع( 
نشــانه ارادت ویژه مدیریت شــهری کاشــان نســبت به این 
امامزاده عظیم الشأن اســت. وی همچنین با تاکید بر نگاه ویژه 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشــان نسبت به شهید اردهال 
 گفت: امام جمعه کاشان پیشــنهاد داد با توجه به جایگاه واالی 
حضــرت علــی بــن  محمــد باقــر)ع(، ســریالی  پیرامون 
شــخصیت و سرگذشــت ایــن امامــزاده  واجــب التعظیم 
 ســاخته شــود که با توجه به چالــش هایی نظیــر اعتبارات و 
حوزه های فنی و نیروی انســانی تصمیم بــه بازآفرینی نهضت 
 نخستین ســفیر والیت) در شــروع کار( در قالب هنر نمایش 
گرفته شــد. مدیرعامل ســازمان فرهنگی ورزشــی شهرداری 
کاشــان با اشــاره به مجاورت زمانی آیین قالیشــویان با آغاز 
 ماه محرم خاطرنشــان کــرد: با توجه بــه این مناســبت ها،

 برنامه ریزی های جامع و دقیقی برای اجرای هرچه باشــکوه تر 
این اثر آیینی و مذهبی صورت پذیرفته است. رضازاده از پیگیری 
برای برگزاری افتتاحیه ای باشــکوه برای نمایش »سلطانعلی؛ 
اولین ســفیر والیت«، در جهت معرفی شایسته این اثر نمایشی 
 دارای محتوای دینی با حضور مســئوالن لشــکری و کشوری 

خبر داد و افزود: با وجود فشــردگی باالی برنامه های ســازمان 
فرهنگی ورزشــی در شــهریور و مهرماه، اما اجرای شایســته 
 نمایش مزیــن به نام حضرت علــی بن محمد باقــر)ع( یکی از 

دغدغه های جدی سازمان محسوب می شود.
وی با اشــاره به برنامه ریزی برای اجرای نمایش »ســلطانعلی؛ 
اولین ســفیر والیت« در دهه نخســت ماه محرم در کاشــان 
گفت: با تمهیدات اندیشیده شــده به دنبال آن هستیم تا عاوه 
بر کاشــان، چندین اجرای این نمایش در مشهد اردهال هم به 
روی صحنه برود.  مشــاور شهردار کاشان با اشــاره به شاخصه 
ایــن نمایش به عنــوان نخســتین حرکت هنــری در معرفی 
شــخصیت واالی فرزند بافصل امام پنجم)ع( یادآور شــد: با 
وجود جایگاه بی بدیــل این امامزاده بزرگــوار، تاکنون  اقدامی 
در حوزه فرهنگی و هنــری پیرامون نهضت و ســیره حضرت 
صورت نگرفته که انتظــار می رود نمایش»ســلطانعلی؛ اولین 
ســفیر والیت« آغاز این جریان ســازی باشــد. وی در ادامه با 
یادآوری برنامه های متعدد ســازمان در هفتــه دفاع مقدس، 
 آییــن قالیشــویان، دهه والیــت و هفتــه فرهنگی کاشــان

 اظهار داشت: هفته پایانی شهریور ماه که در قالب هفته فرهنگی 
کاشان نام گذاری شده و در وزارت کشور به ثبت رسیده با هدف 
معرفی شــهر به مخاطبان بیرونی و در بســتر زمانی دیگری از 
 موسم عید نوروز و ایام گابگیری تعیین شــده است، از این رو 
نقش آفرینی سازمان فرهنگی ورزشی در این رابطه حائز اهمیت 

است.

رییس شورای شهر خمینی شهر مطرح کرد:

به گونه ای عمل نکنیم که باعث سلب 
اعتماد مردم شویم

مشاور شهردار کاشان خبر داد:

اجرای نمایش »سلطانعلی؛ اولین سفیر والیت« 
در کاشان 

همدلی و همزبانی 
ضرورت و الزمه 
استمرار حرکت 
شورایی بوده و 
پرهیز از نزاع های 
 شبهه ناک،
  شک  برانگیز و 
بدبین کننده 
دیدگاه ها نسبت به 
یکدیگر، در شورای 
شهر ضروری است

تاکنون اقدامی 
در حوزه فرهنگی 
و هنری پیرامون 
نهضت و سیره 
حضرت صورت 
نگرفته که 
انتظار می رود 
نمایش»سلطانعلی؛ 
اولین سفیر 
والیت« آغاز این 
جریان سازی باشد
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اخباريادداشت

 رییس بخش پیوند قلب بیمارســتان مسیح دانشــوری با تاکید 
بر پیشــگیری از آمبولی ریه، تصریح کرد: عدم پیشگیری صحیح 
آمبولی ریه و راه های پیشگیری از آن حتی می تواند موجب مرگ 

بیمار شود. 
دکتر بابک شــریف کاشــانی در آســتانه برگــزاری هجدهمین 
کنگره بین المللی تازهای قلب و عروق دربــاره آمبولی ریه، اظهار 
کرد: آمبولی ریه بیماری اســت که در آن لخته خون از قســمتی 
 از بدن جــدا و وارد ریه می شــود که نهایت موجب بــروز آمبولی 

می شود.
 وی با بیان اینکه این بیماری قابل درمان نیســت به همین دلیل 
توجه به آن بسیار ضروری اســت، افزود: بی توجهی به آمبولی ریه 
و راه های پیشگیری از آن حتی می تواند موجب مرگ بیمار شود. 
مسئول آمبولی ریه در هجدهمین کنگره بین المللی تازه های قلب 
و عروق در ادامه تصریح کرد: همچنین بی توجهی به این بیماری 

موجب افزایش تعداد بیماران می شود.
شــریف کاشــانی در بخش دیگری از ســخنانش درباره راهکار 
 پیشــگیری از بروز این بیماری، افــزود: در ابتدا بایــد افرادی که 
در معرض خطر هستند را شناســایی و به کمک داروهای تزریقی، 

خوراکی و وسایل الکترونیکی مانع بروز این بیماری شد.
رییس بخش پیوند قلب بیمارســتان مســیح دانشــوری درباره 
 افراد در معــرض خطر، یادآور شــد: بیماران خــاص، افرادی که 
در بیمارستان بستری می شوند و... بیشتر به این بیماری مبتال می 
شوند. شریف کاشــانی با بیان اینکه آمبولی ریه می تواند موجب 
 بروز بیماری قلبی شــود، گفت: اگر آمبولی ریه بــه موقع درمان 
و تشخیص داده نشود موجب نارسایی قلب و ایست قلبی می شود.

وی خاطرنشــان کرد: به دلیل مســائل هورمونــی احتمال بروز 
آمبولی ریه در زنان بیشتر است.

متخصص نانوتکنولوژی پزشــکی با اشــاره به اینکه درد قفســه 
 ســینه می تواند نشــانگر خطرات جدی در ســالمت فرد باشــد 
 و باعث سکته قلبی شود، گفت: درمان هر دردی با مسکن و داروی 
 ضد درد نیســت. علی رزازان ضمن اشــاره به اینکه درد قفســه 
ناشی از دالیل مختلف است، بیان کرد: در علم پزشکی درد در این 
ناحیه بسیار مهم تلقی می شــود چرا که می تواند نشانگر خطرات 

جدی در سالمت فرد باشد.  
 دکترای داروسازی ضمن توضیح بیشــتر گفت: درد قفسه سینه 
 در گروه ســنی باالی20 ســال بروز می کند کــه در بعضی مواقع 

ناشی از انسداد عروق کرونل بوده و باعث سکته قلبی می شود.
 عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان افزود: همچنین در اشخاصی 
که فشار باال و چربی خون بسیار باالیی دارند نیز اتفاق می افتد که 

اغلب از مشکل خود اطالعی ندارند.
رزازان، با اشــاره به اســتفاده از داروی ضددرد در ایــن بیماران 
 گفت: داروهای مســکن برای این بیماران خیلی مفید نیست بلکه 
این افراد باید داروهای فشــار خون مصرف کنند یا سریع بستری 

شده و تحت نظر درمان های تخصصی قرار بگیرند.
وی در ادامه گفت: گاهی اوقات درد قفسه سینه ناشی از زخم معده 
بوده یا برگشــت محتویات معده به داخل مری است که اصطالحا 
به آن رفالکــس می گوییم. متخصــص نانوتکنولوژی پزشــکی 
 متذکر شد: داروهای مسکن در این گونه موارد نیز کاربردی ندارد 
 و حتی باعث تشــدید آن نیز می شــود بــه همین دلیــل مردم 
 در حین مراجعه به داروخانه و تهیه مســکن حتما با دکتر داروساز 

مشورت کنند.
 عضو هیئت مدیره انجمن داروســازان تاکید کرد: خیلی از افرادی 
که دچار سکته های قلبی شــده اند اگر به موقع بعد از احساس درد 
در قفسه سینه از داروهای نیتروگلیســیرین زیرزبانی یا آسپرین 
اســتفاده کننــد می توانند از عــوارض بعدی ســکته قلبی خود 

جلوگیری کنند.
 دکترای داروســازی در پایان اذعان کرد: افــرادی که دچار درد 
قفسه سینه هســتند باید علت آن را ریشه یابی کرده و سپس دارو 
مصرف کنند و بدانند که این فشار می تواند ناشی از درد نباشد چرا 
 که درمان هر دردی مســکن و داروی ضد درد نیست و همه افراد 

باید به این مسئله دقت کنند.

 پژوهش های جدیــد نشــان می دهد بین ســالمت قلب 
 و ریه، حافظه و قدرت ادراک افراد مســن رابطه ای نزدیک 
 وجود دارد و ســالمت قلب و ریه حافظه را در دوران پیری 

و کهنسالی بهبود می بخشد.
این تحقیقات نشان می دهد در سنجش حافظه بلندمدت، 
جوانان بهتر از افراد کهنســال با وضعیت قلبی – تنفســی 
خوب عمل می کنند و این افراد هم نسبت به افراد کهنسال 

با وضعیت قلبی – تنفسی ضعیف بهتر عمل می کنند. 
در افراد کهنســال، ســطح آمادگی جســمانی به بهبود 
عملکرد اجرایی آنها کمک می کند و ســالمت جســمانی 
با عملکرد حافظه آنها مرتبط اســت. براســاس یافته های 
محققان می توان گفت که اثر سالمت قلب و ریه به عملکرد 
 اجرایی محدود نمی شود بلکه بر حافظه بلند مدت نیز موثر 

است.

 پژوهــش های جدیــد نشــان داد که مصــرف ســویا می تواند 
برای بهبود متابولیســم بدن و ســالمت قلب و عــروق در زنان 

مبتالبه PCOS موثر باشد.
 ســندرم تخمدان پلی کیســتیک یک بیماری شــایع است که 

روی کارکرد تخمدان های یک زن تاثیر می گذارد. 
زنان مبتالبــه PCOS تجربه قاعدگی های نامنظــم و دوز باالی 

هورمون های مردانه در بدن را تجربه می کنند. 
 PCOS در70 درصــد موارد منجر بــه ناباروری در زنان شــده 
و خطراتی جدی چون افزایش مقاومت به انسولین را در این زنان 
موجب می شــود که همین عامل، منجر به افزایش ریســک ابتال 

به دیابت نوع دو و بیماری های قلبی عروقی در خانم ها می شود. 
 قاعدگی هــای نامنظم، رشــد موهای زائد، جوش های پوســتی 
) آکنه ( و چاقی در زنان مبتالبه ســندرم تخمدان پلی کیستیک 

مشاهده می شود.

تخم کتان به مدت حدودا۶000 ســال مصرف خوراکی 
داشته اســت و احتماال بــه راحتی می تواند نخســتین 

ابرخوراکی کشت شده در جهان باشد!
تخم کتــان می تواند کمــک کند که فرآینــد هضم تان 
بهبود پیدا کند، می تواند پوســت شــفافی به شما بدهد، 
کلســترول تان را کاهش بدهد، میل شدید به مصرف قند 
را کم کند، هورمون ها را متعادل کند، با ســرطان مبارزه 
 کند و رونــد کاهــش وزن را بهبود دهــد... و این فقط 

بخش کوچکی از فواید آن است!
۵- تخم کتان فاقد گلوتن است

دانه  کتان ضد التهابی اســت، بنابراین استفاده از آن یک 
راه عالی برای این است که به طور طبیعی دانه های حاوی 
گلوتن که التهابی هســتند را حذف کنیم. بنابراین، تخم 
کتان برای کســانی که مبتال به بیماری سلیاک هستند 
یا به گلوتن حساســیت دارند، عالی است. آنها همچنین 
ممکن اســت جایگزین خوبی برای اسیدهای چرب امگا 
۳ در ماهی باشــند برای کســانی که به غذاهای دریایی 
 آلرژی دارند. یکی دیگر از ویژگی هــای فوق العاده  بدون 
گلوتن بودن کتان این اســت که می توان آن را به عنوان 

گزینه  ای در پخت و پز عاری از غله استفاده کرد.
  من اغلب آن را همراه بــا پودر نارگیل بــرای پخت و پز 

در خانه استفاده می کنم.

۶- تخم کتان آنتی اکسیدان بااليی دارد 
تخم کتان در میان دیگر حقایــق غذایی باور نکردنی که 

دارد، سرشار از آنتی اکسیدان نیز هست. 
لیگنان ها، پلی فنول های منحصــر به فرد و مرتبط با فیبر 
هســتند که به ما مزایای آنتی اکســیدانی را برای تعادل 
هورمونی، ســالمت ســلولی و مبارزه با روند پیری ارایه 

می دهند.
پلی فنول هــا از رشــد پروبیوتیک هــا در روده حمایت 
 می کنند و همین طور ممکن اســت به از بین بردن مخمر 

و کاندیدا ) قارچ ( در بدن کمک کنند.
 لیگنان هــا همچنیــن بــرای خــواص ضد ویروســی 
 و ضد باکتری شــان شناخته شــده هســتند، بنابراین 
 مصرف کتان به طــور منظم می تواند بــه کاهش تعداد 

و شدت سرماخوردگی و آنفلوانزا کمک کند.

فواید ماهي براي سالمتي را همه ما مي شناسیم. 
 اهمیــت و ارزش بــاالي آن در رژیم غذایــي، خواص آن 

براي ذهن و خیلي چیزهاي دیگر. 
 در زیر به برخــی از فواید ماهی برای ســالمتی اشــاره 

می کنیم:
آلزايمر

اسیدهاي چربي غیراشباع و بلند زنجیر موجود در ماهي، 
یعني همان امگا ۳ و امــگا ۶ و امگا ۹ کــه گفتیم، نقش 
مهمي در پیشگیري از تخریب ســلول هاي مغزي دارند. 
خوردن ماهي همچنین خطر فشــارخون بــاال را کاهش 
 مي دهد و همان طــور که مي دانید از عوامــل اصلي ابتال 

به آلزایمر، فشارخون باالست.
بینايي

چربي هاي امــگا ۳ جز اصلي ســلول هاي مغــزي و نیز 
 ســلول هاي شــبکیه چشــم  هســتند. پس بدون شک 
این اســیدهاي چرب نقش مهمي در ســالمت سیستم 
عصبي و سیســتم بینایي بــر عهده دارند. شــیرخواران 
مادراني که در رژیم غذایي شان از ماهي استفاده مي کنند 
 بینایي بهتــري دارند. احتمــاال به خاطر انتقــال امگا ۳ 

رژیم غذایي به شیر مادر و رسیدن آن به شیرخوار است.
پوست

 متخصصان پوســت و مو مي گویند ماهي براي ســالمت 

و شادابي پوست هم بدون فایده نیست. آنها مي گویند یک 
رژیم غذایي مناســب که در آن ماهــي و مخصوصا ماهي 
ســالمون وجود داشــته باشــد، مي تواند در از بین بردن 
خطوط و لک هاي پوستي کمک کننده باشد و همچنین از 
پیري زودرس و چین خوردگي پوست هم جلوگیري کند.

ديابت
تنظیم قند خون یکــي دیگر از مزایــاي ماهي براي بدن 
اســت و این همان چیزي اســت که افراد دیابتي همواره 
به دنبال آن هستند. بد نیســت بدانید افراد دیابتي قریب 
به اتفاق تري گلیســیرید باالیي هم دارند. علت آن است 
که افزایش ســطح این چربي در خون خود به دلیل عدم 
تنظیم قند خون اســت. به همین خاطر است که گفتیم 
امگا۳ با تنظیم قند خون ســطح چربي تري گلیسیرید را 

نیز در خون کاهش مي دهد.

ريیس بخش پیوند قلب بیمارستان مسیح دانشوری:

آمبولی ريه موجب نارسايی قلب
 می شود

درد قفسه سینه را جدی بگیريد

به اين داليل ماهي بخوريد خاصیت های بی شمار تخم کتان ) 3 (

 اين دانه زنان را از ديابت 
و بیماری های قلبی نجات می دهد!

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 پیشنهاد  سردبیر: 
 مراقب سرکه های تقلبی در ترشیجات باشید

مراقب مصرف 
خمیر دندان 
باشید!

 مطالعــات جدید نشــان می دهد کــه بایــد مراقب اســتفاده مداوم 
از خمیر دندان باشــیم. خمیر دنــدان حاوی برخی ترکیبات ســمی 
اســت بنابراین باید مراقب اســتفاده مکرر از آن بود. مواد شــیمیایی 
موجــود در خمیــر دنــدان بــه راحتــی از طریق پوشــش مخاطی 
دهان جــذب می شــوند. بنابراین حتی اگــر آن را قــورت ندهید، در 
 معرض خطر ناشــی از این ترکیبات ســمی هســتید. بدیهی اســت 
 این خطر برای کودکان کــه معموال مقداری از خمیــر دندان را قورت 
می دهند، بیشتر اســت. با این که تصور می شود محصوالت بهداشتی 

شخصی، کامال ایمن هستند و هیچ خطری برای کسی ندارند، اما اکنون 
 بر اساس تحقیقات جدیدی که مرکز توسعه غیر انتفاعی » کونرکوبیا «

انجام داده است، این تصور ممکن اســت، اشتباه باشد. تحقیقات جدید 
نشان می دهند که بر خالف اســتانداردهای دارویی که توسط اداره غذا 
و داروی امریکا تنظیم شده اســت، صنایع آرایشی و برخی محصوالت 
 بهداشــتی فردی مثل شــامپو، خمیر دنــدان و محصــوالت مراقبت 
از مو، خارج از نظارت و کنترل ســازمان غــذا و دارو فعالیت می کنند و 

شورای نظارت امکان کنترل این نوع محصوالت را ندارد. 

حتی تولید کننــدگان این نوع محصوالت ملزم بــه ذکر تمام ترکیبات 
بــه کار رفتــه در تولیــدات خــود نیســتند. در اوایل قرن گذشــته، 
 خمیــر دندان هــا حــاوی رنگ هــای طبیعــی خوراکــی بودند که 
از گیاهــان اســتخراج می شــدند، اما بعدها بــه دلیــل هزینه باالی 
 رنگ هــای طبیعــی، رنگ هــای صنعتــی که از مــواد نفتــی تهیه 
و تولید می شــوند، جایگزین آنها شــدند. رنگ هــای صنعتی حاوی 
 10 درصد مواد ناخالص از جمله ســرب، آرســنیک، جیــوه و برخی 

مواد سرطان زای دیگر هستند.

آيا ورزش حافظه را 
کند می کند؟!

فکر می کنید همه میوه ها يکسان هستند
 چه چیزی آنانــاس و توت را از یکدیگــر متفاوت می کند؟ 
با اینکه هر دو حاوی ویتامین های مفید برای بدن هستند 
) آناناس منبعی غنــی از فوالت و ویتامیــن B6 و توت نیز 
سرشــار از فیبر و ویتامین C اســت (، اما مقــدار متفاوتی 

کربوهیدرات قند و فیبر در خود دارند. 
 بهترین میوه ها مقدار زیادی پلی فنل ) ماده شــیمیایی که 
 با التهــاب مبارزه مــی کند ( در خــود دارند و شــاخص 
 گلیسمی شــان نیز پایین است. شــاخص گلیسمی نشان 
می دهد که یک غذا چقدر ســریع می تواند قند خون تان 
را افزایش دهد. میوه هایی که شــاخص گلیســمی پایین 
 دارنــد، انتخاب های بهتری هســتند چــون آرام تر هضم 
می شــوند، بنابراین باعث افزایش ناگهانــی قند خون تان 
نمی شوند و کمک تان می کنند برای مدت زمان بیشتری 

سیر بمانید.
 توت هــا مقــدار زیــادی پلــی فنــل دارند و شــاخص 
 گلیســمی شــان نیز پایین اســت. به صورت کلی بیشتر 
 میوه هایی کــه رنگ تیره تــری دارند، ماننــد انگور های 
 تیره رنگ در مقایســه با میوه هایی با رنگ روشن مانند موز 
و ملون ها آنتی اکســیدان بیشــتری دارنــد و در هر وعده 

میزان قندشان نیز پایین تر است.

میزان نامشخصی میوه می خوريد
 برخی برنامه هــای کاهش وزن اجازه مــی دهند هرچقدر 
دل تان می خواهد میوه و ســبزیجات مصرف کنید، اما این 
کار به نظر خیلی هوشــمندانه نمی آید. مسلما می توانید 
مقدار بسیار زیادی ســبزیجات غیر نشاسته ای میل کنید، 
اما میوه ها چیزهایی هســتند که باید بیشتر حواس تان را 
در موردشان جمع کنید، دلیلش هم گلیسمی باالیی است 
 که بعضی از آنها دارنــد. از آنجا که طعم میوه ها شــیرین 
و دلچسب اســت، ممکن اســت بدون اینکه متوجه شویم 
 پرخوری کنیم. در ایــن حالت قند خون بــه دلیل گلوکز 

و کالری، باال می رود و منجر به افزایش وزن می شود.
چه مقدار بايد میوه بخوريم؟ 

برای بیشتر افراد بالغ دو فنجان در روز توصیه می شود ولی 
باز هم این مقدار بسته به سن و سطح تناسب اندام متفاوت 
اســت. اگر توت یا میوه هایی اســتفاده می کنید که برش 
خورده اند هیچ اشکالی ندارد که از فنجان های اندازه گیری 
استفاده کنید ) سعی کنید هر وعده یک دوم فنجان باشد (.

بر اساس میزان گرسنگی تان انتخاب متفاوتی 
نمی کنید

 صدای شکم تان درآمده و هنوز چند ساعتی تا آماده شدن
 غذا باقی اســت؟ یــا فقط دوســت دارید چیــزی بخورید 

که هوس تان به شیرینی را فرو بنشاند؟ 
قبل از اینکه بخواهید چیزی انتخــاب کنید ابتدا این مورد 
 را برای خود روشــن کنیــد. برای مثال یک ســیب بزرگ

120 کالری دارد، اما یک ســیب کوچــک فقط 5۳ کالری. 
همچنین هنگام انتخاب، یک سیب را هرگز در اندازه با یک 
پرتقال مقایســه نکنید. کالری یک پرتقــال بزرگ در واقع 

برابر است با کالری یک سیب کوچک.
میوه را به تنهايی می خوريد

با اینکه یــک قطعه میوه از یک قطعه شــکالت شــیرین 
 بهتــر اســت، امــا همچنــان پتانســیلش را دارد کــه 

قند خون تان را باال ببرد و سپس باعث سقوط آن شود. 
میوه را با مقداری پروتئین ترکیب کنید، مثال مقداری پنیر 
 یا کره بادام زمینی؛ این کار باعث می شــود میوه باعث فراز 

و فرود ناگهانی در قند خون تان نشود. 
 میوه باعــث افزایش ســطح انســولین و پروتئیــن باعث 
باال رفتن هورمون گلوکاگون می شود. این دو هورمون برای 

ثابت نگه داشتن سطح قند خون با یکدیگر کار می کنند.
مخصوصا اگر دیابت یا پیش دیابت دارید، خوردن پروتئین 

به همراه میوه بسیار با اهمیت می شود. 
 در غیر این صورت ممکن اســت عالیم باال رفتن قند خون 

از جمله افزایش ضربان قلب را تجربه کنید.
میوه اورگانیک نمی خريد

بله هزینه اش بیشتر می شود، اما بســیاری از متخصصان 
بر این عقیده هستند که ارزشــش را دارد، حداقل در مورد 
بعضی از انواع میوه. متخصصان توصیه می کنند انواع سیب، 
انگــور و دیگر میوه هایی کــه زیاد از آفت کــش ها در آنها 
استفاده می شود را به صورت اورگانیک خریداری کنید. این 
کار باعث می شود کمتر در معرض آفت کش ها قرار بگیرید 

و همچنین ممکن است مواد مغذی بیشتری دریافت کنید.
پوست میوه را نمی خوريد

 پوســت میوه معموال بهترین بخشــش از نظــر ویتامین 
و آنتی اکسیدان است، برای مثال پوست سیب سرشار است 

 .A فیبر و ویتامین ،C از ویتامین
 تحقیقات همچنین نشــان داده پوســت ســیب می تواند 

از چاقی جلوگیری کند و خواص ضد سرطانی نیز دارد.
میوه ها را نمی خوريد، می نوشید

آب میوه دارای قطعات حاوی فیبر میوه نیست. 
فیبر از آزاد شدن سریع گلوکز در خون جلوگیری می کند، 

بنابراین وجودش بسیار مهم است. 
 بهتر اســت همیشــه میوه را به صورت کامــل میل کنید 
یا حداقل به صورت اســموتی ) تا پروتئین داشــته باشد (. 
 میوه های خشــک نیز همین طور هســتند، درست مانند 
 آب میــوه ممکــن اســت در خوردن شــان زیــاده روی 

کنید.

میوه باعث 
افزايش سطح 

 انسولین 
و پروتئین باعث 

باال رفتن هورمون 
گلوکاگون 
می شود. 

اين دو هورمون 
 برای ثابت 

نگه داشتن سطح 
 قند خون

 با يکديگر کار
می کنند

7 اشتباه فاحش میوه خوردن!

طبیعی است! سالم است! سرشار از فیبر و آنتی اکسیدان های ضد ســرطانی است! بله میوه برای سالمت 
 تان مفید است، اما قبل از اينکه میوه را گاز بزنید هشدارهای مهمی هست که بايد در نظر بگیريد. در ادامه 

می خواهیم 7 چیز که باعث می شوند اشتباه میوه بخوريد را به شما معرفی کنیم.

زيبايی

از دست منافذ باز پوست تان خســته شده اید! هرچه 
کرم پودر و پنکیــک و... اســتفاده می کنید؛  نتیجه 
نمی گیرید. دل تان می خواهد پوســت شما هم صاف 
و عین آینه باشــد. به جای اینکه در اثــر تعریق برق 
بزند،  پوســت تان مثل مخمل صاف باشــد. در فصل 
تابستان هم که این عرق چکان بیشــتر است و جلوه 
پوست را نازیباتر می کند. حاال باید چه کنید؟  نگران 
 نباشــید. چند راهکار ســاده می تواند این خواســته 

شما را برآورده کند.
 1-   بخور لیمويی

یکی از بهترین و راحت تریــن راهکارها،  بخور صورت 
 با آب گرم اســت. بــرای این کار ابتــدا صورت تان را 
بــا آب و صابون بشــویید. بعد از شست وشــو،  آن را 
خشــک کنید. یک قابلمه کوچــک آب کنید و روی 
گاز بگذارید. وقتی جوشید آن را از روی گاز بردارید. 
آن را روی میز بگذارید. نصف لیموترش تازه را داخل 
 آب بچکانیــد. ســرتان را روی بخار قابلمــه بگیرید. 

روی سرتان یک حوله بیندازید.
ســه تا پنج دقیقه زیر این حوله و بخــار آن بمانید. 
می توانید به آرامی دســت را زیر حوله برده و پوست 

صورت را ماساژ بدهید. 
بعد از این کار،  حوله را از روی سر بردارید. صورت را با 
آب سرد بشویید و خشک کنید. می توانید این کار را 
چند بار در روز انجام دهید. عــالوه براینکه می توانید 
بعد از این کار از ماســک های مناســب بستن منافذ 

پوست نیز استفاده کنید.
 2- ماسک نارنج و گالب

آب یک عدد نارنج تازه را داخل لیــوان بریزید. به آن 
یک تا دو قاشق چای خوری گالب اضافه کنید. آن را 
خوب هم زده و روی پوســت بمالیــد. 15 دقیقه بعد 

صورت را با آب ولرم بشویید و خشک کنید. 
البته در فصلی که نارنج نیست می توانید از آبلیموی 

تازه استفاده کنید.
 3- ماسک لیموترش

یک عدد لیموترش بزرگ یا دو عدد لیموی شیرازی 
را حلقه حلقــه کنید. حلقه ها را نــازک ببرید تا برای 
همه سطح پوست تان لیموترش به اندازه کافی   باشد. 
 دراز بکشــید. حلقه ها را روی پوســت صورت به جز 
دور چشــم بگذاریــد.۳0 دقیقــه بعــد،  حلقه های 
لیموترش را برداشته و پوســت صورت را با آب سرد 
 بشــویید. البته به جای حلقه لیموتــرش می توانید 

از آب لیموترش تازه هم استفاده کنید.

از دست منافذ باز پوست تان 
خسته شده ايد؟! 

  کارشــناس نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی و آشــامیدنی 
با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو، نسبت به استفاده از سرکه های 

تقلبی در ترشیجات هشدار داد.
 ســید مهــدی حســینی اصــل افــزود: ترکیــب ســبزی ها و 
 میوه های مختلف با سرکه برای افزایش زمان نگهداری ترشیجات 
و بهره مند شدن از این مواد غذایی در فصولی از سال که دسترسی 
 به این مواد غذایی به صــورت تازه وجود نــدارد، از قدیم معمول 
 بوده اســت. وی ادامه داد: امروزه افراد نه تنها بــه دلیل نگهداری 
 از مواد غذایی، بلکــه به دلیل لــذت بردن از طعم انواع ترشــی، 

اقدام به ترشی گذاشتن می کنند.
 کارشــناس نظارت و ارزیابی فــرآورده های غذایی و آشــامیدنی 
 با منشــأ گیاهی ســازمان غذا و دارو اظهــار داشــت: از آنجا که 
 در تهیه ترشی از میوه ها و ســبزیجات مختلف استفاده می شود 
 و میوه هــا و ســبزیجات حاوی فیبر هســتند بهتریــن راه برای 
بهره مندی از خواص ســبزیجات، مصرف ســبزیجات به صورت 
 تازه است. حسینی اصل خاطر نشــان کرد: با توجه به تقلباتی که 
ممکن است در سرکه و ســایر مواد مصرفی در ترشیجات صورت 
 گیــرد توصیه می شــود ترشــیجاتی را مصرف کنید کــه دارای 
مجوز های بهداشــتی تولید و واردات از ســازمان غذا و دارو بوده 
 و تحت نظــارت و کنترل مســئوالن کنترل کیفی مــورد تایید 

این سازمان تولید می شوند. 
 وی گفت: رعایت برچسب گذاری توســط واحدهای تولیدکننده 
و درج نام، آدرس، شماره پروانه، ســاخت و آرم سازمان غذا و دارو 

روی برچسب محصول الزامی است.
کارشــناس نظارت و ارزیابی فــرآورده های غذایی و آشــامیدنی 
با منشأ گیاهی ســازمان غذا و دارو بیان داشــت: در هنگام خرید 
تمامی محصوالت غذایی از جمله ترشــیجات به برچسب نشانگر 

رنگی تغذیه ای درج شده بر روی برچسب محصول توجه کنید.
 حســینی اصل در پایــان گفت: توصیه می شــود ترشــیجات را 
در ظروف شیشه ای نگهداری کنند و از نگهداری ترشی در ظروف 

فلزی به خصوص آلومینیوم خودداری شود.  

کارشناس سازمان غذا و دارو هشدار داد؛

 مراقب سرکه های تقلبی 
در ترشیجات باشید
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پیشنهاد سردبیر: 
آمارهای کذب به ضرر هتلداران تمام شد

دیدنی ها

خبر

اصفهانگردی

اگر در محله های قدیمی  شــهر اصفهــان قدم بزنید، 
در هر کوچــه و برزن می توانید مســجدی تاریخی را 
ببینید که گاه قدمتشــان به قرون اولیه اسالم برمی 
گردد؛ اما بیشتر این مســاجد از دوران صفویه به جای 

مانده اند. به همین دلیل شــاید بتوان اصفهان 
را غیر از قطب گردشــگری تاریخی، 

به نوعی یکی از قطب های مهم 
گردشــگری زیارتی هم 

هر  برای  کرد.  عنوان 
گردشگری شیرین 

نمازش  که  است 
مسجدی  در  را 
تاریخــی اقامه 

کند؛ مسجدی که می داند مردم از صدها سال پیش در 
آن نماز می خواندند و هر ســجاده اش یادگار ایرانیان 

گذشته است.
مسجد شیخ لطف ا...

مسجد شیخ لطف ا... از شاهکارهای معماری و کاشیکاری قرن 
یازدهم است و به فرمان شاه عباس اول در مدت ۱۸سال بنا 
شده است. سر در معرق این مســجد تا پایان سال ۱۰۱۱ 
ساخته شده و اتمام ســاختمان و تزئینات آن در 

سال ۱۰۲۸ قمری پایان یافت.
کتیبه ســر در آن بــه خط ثلث 
علیرضا عباســی در سال 
۱۰۱۲ قمری اســت 
و معمــار و بنــای 
مســجد، استاد 
رضا  محمــد 
اصفهانی بوده 

است که نام او در محراب مســجد در دو لوحه کوچک عنوان 
شده است. شــیخ لطف ا... از علمای بزرگ شیعه از مردم میس 
و از قراء جبل عامل )لبنان امروزی( بوده اســت که به دعوت 
شاه عباس اول، اصفهان را محل اقامت خود قرار داد.به منظور 
تجلیل از او، این مسجد به تدریس و نمازگزاری وی اختصاص 
داده شد و وجه تســمیه مسجد مزبور به نام شــیخ لطف ا... از 
همین جهت است. شــیخ لطف ا... شش سال قبل از در گذشت 

شاه عباس اول وفات یافت. 
محراب مســجد از شــاهکارهای بی نظیر هنر معماری و جزو 
زیباترین محراب هایی اســت که در مســاجد دیگر اصفهان 
می توان مشاهده کرد که با کاشــی کاری معرق و مقرنس های 
بسیار دلپذیر تزئین شده است. درون محراب دو لوح وجود دارد 
و در اطراف محراب کتیبه هایی به خط علیرضا عباسی و خطاط 
دیگری به نام باقر دیده می شود.این مسجد نیز در ضلع شرقی 

میدان نقش جهان قرار دارد.

مدیر کل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان، از موافقــت اولیه با 
3۲طرح ایجاد تاسیسات گردشــگری استان در هفتمین نشست 
کمیته فنی ســرمایه گــذاری اداره کل میراث فرهنگی اســتان 

اصفهان خبر داد.
هفتمین نشســت کمیته فنی ســرمایه گذاری اداره کل میراث 
فرهنگی اســتان اصفهان در ســال جاری، به همت معاونت امور 

سرمایه گذاری و طرح های اداره کل برگزار گردید.
مدیر کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان، در پایان این نشست 
تاکید کرد: در این نشســت با پرونده 3۲ طــرح، در زمینه ایجاد 
تاسیســات اقامتی، پذیرایــی، تفریحی و رفاهی در کالن شــهر 
اصفهان و شهرســتان هــای اردســتان، نائیــن، خوروبیابانک، 
 فالورجــان، نطنــز و گلپایــگان، رســیدگی و موافقــت اولیه 

صادر شد.
 در همیــن رابطــه، حمیــد امینــی، معــاون امور طــرح ها و

سرمایه گذاری استان اصفهان تصریح کرد: درخواست های اولیه 
پس از بررسی توسط کارشناسان این معاونت و تایید آنها، جهت 
بررســی و تایید اداره کل، به نشســت کمیته فنی ارجاع شده و 
پس از بررســی و تبادل نظــر و تایید اعضا، طرح جهت بررســی 
 بیشــتر و نهایتا صدور موافقــت اصولی، به کمیتــه هایی ارجاع

می گردد که در آنها کارشناسان ارشــد اداره کل و سایر نهادهای 
مربوطه عضو هستند.

در پایان این نشســت، امینی تاکید کرد: اســتان اصفهان با دارا 
بودن ۲3۸ طرح فعال در جهت ایجاد تاسیسات گردشگری، یکی 

از استان های پیشتاز دراین زمینه است.

آشنایی با مساجد اصفهان )2(

مسجد شیخ لطف ا...
موافقت اولیه با 32 طرح ایجاد 

تاسیسات گردشگری در استان اصفهان

قابروز

The Mob Museum| موزه موب
موزه جرم و جنایت! جالب است، نه؟ آن هم وقتی در ساختمان فدرال سابق باشد.

 البته وقتی بدانید این موزه در شهر الس وگاس اســت، دیگر آن قدرها هم تعجب نخواهید کرد. اینجا، عالوه بر اینکه به هیجان و شگفت انگیز بودن جاذبه هاش معروف است، به شهر گناه هم شــهرت دارد و البته چه جایی بهتر از مکانی تفریحی که
شرط بندی های بزرگ هم در آن انجام می گیرد؟! در خود موزه نیز عکس ها و فیلم های خالفکاران به همراه تعقیب و گریز پلیس به چشم می خورد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، اســتاندار اصفهان ضمــن حضور در این 
مراسم اظهار داشت: هیچ کس بیشــتر از من وظیفه نداشت در این 
مراسم شــرکت کند؛ زیرا من بعد از حدود 35 یا 36 سال فعالیت، به 
خادمی آقا امام رضا)ع( مفتخر شدم. من به عنوان خادم ثامن الحجج، 
باید خادم اهل بیت ایشان نیز باشم و ایشان خواهر امام رضا هستند. 
اینجا که ایستاده ام، مثل این است که لباس خادمی پوشیده و کنار 

درب طال ایستاده ام.
وی افزود: اصفهان شهر خداست؛ شهر مردم خداباور و مردم متدین و 

والیتمدار، شهر مردم شهیدپرور است.
رســول زرگرپور به کنگره نکوداشــت آیت ا... مظاهری در شهر قم 
اشــاره و تصریح نمود: در آن روز ما به دیدار تعدادی از مراجع تقلید 
رفتیم. آنچه این مراجع عالیقدر به ویژه آیت ا... مکارم شیرازی درباره 
اصفهان گفتند، من تا به حال نشنیده بود و نمی دانستم که جایگاه 
علم و فقاهت اصفهان اینقــدر باال و در واقع وضعیــت دین باوری و 
تدین در شهر اصفهان و در کشور کم نظیر است و من معتقدم این به 

دلیل وجود بقعه های متبرک است.
زرگرپور ضمن اشــاره به اینکه در پروژه بزرگ توسعه حرم حضرت 
زینب)س( بنت موسی بن جعفر)ع(، ســه اتفاق بزرگ تر می افتد، 
ادامه داد: اول اینکه ما معتقدیم محور توســعه اســتان، گردشگری 
است و یکی از محورهای گردشــگری، گردشگری فرهنگی مذهبی 
اســت و برای اینکه گردشــگری فرهنگی مذهبی شکل بگیرد، این 
بقاع متبرکه باید جزو زیباترین و پیشــرفته ترین این نقاط باشند؛ 
دوم اینکه مگر ما شعار نمی دهیم که مستضعفان ولی نعمت های ما 

هستند؟ مگر ما شعار نمی دهیم که نباید شمال شهر و جنوب شهر 
داشته باشیم؟ که باید توازن منطقه ای وجود داشته باشد! آیا زینبیه 
دو سال قبل در شــأن اصفهان بود؟ نه به خاطر مردمش؛ زیرا مردم 
این منطقه جزو پاک ترین و بهترین مردم هستند. حدود ۸۰ درصد 
خیرین ما به این منطقه می آینــد؛ بنابراین یکی از اهداف این پروژه 
این اســت که توازن منطقه ای را برقرار کرده و چهره محرومیت را از 
این منطقه بزداید؛ سوم اینکه این کار توسط بخش غیردولتی اتفاق 

می افتد که بسیار ارزشمند است.
استاندار اصفهان اظهار داشــت: من به عنوان خادم این بیت، خود را 
موظف می دانم که هر کاری از دســتم برمی آیــد، انجام دهم. تمام 
این کار بزرگ، یک طرف و خنده بر لبــان مردم این منطقه، از طرف 
 دیگر ارزش دارد. حق مردم این منطقه را بیش از حقشــان دهید که

می دهید و اگر یک مورد تکدر در بین مردم پیش آید، تمام ثواب این 
کار از بین می رود.

اجرای طرح  جامع توسعه حرم
همچنین مدیر طرح توســعه آســتان حضرت زینب بنت موســی 
بن جعفر)ع( اظهار داشــت: بعد از اجرای سیاســت های ســازمان 
اوقاف مبنی بر اســتفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و واگذاری 
مدیریت آستان حضرت زینب)س( به محمدرضا دیانی، توسعه حرم 
در دو حوزه زیارتی و شــهری، در قالب یک طرح جامع در محدوده 
3۰هکتار، پیرامون حرم مطهر و در تاریخ 9 آبان ۱39۲ مورد تفاهم 
و توافق شــهرداری اصفهان و مدیریت آســتان مقدس قرار گرفت. 
مهرداد کیهان فر در ادامه به گزارشــی اجمالی از روند اجرایی شدن 

طرح توســعه حرم حضرت زینب)س( بنت موســی بن جعفر)ع( 
پرداخت.همچنین، مدیرعامل بنیاد خیریه آیینه داران لقای آفتاب 
)آال( گفت: با توجه به اهداف و آرمان های موسسه، ورود موسسه به 
منطقه زینبیه ضروری تشخیص داده شــد و ما با چشم انداز تبدیل 
آستانه به مهم ترین قطب زیارتی اســتان و پنجمین قطب زیارتی 
 کشور، وارد این حوزه شدیم. طیب نیا با ابراز امیدواری از بهره برداری

فاز نخســت پروژه توســعه حرم حضرت زینب)س( بنت موسی بن 
جعفر)ع( در مدت یکسال، گزارشــی از رسالت بنیاد آال و دلیل ورود 

این بنیاد در توسعه بقعه را ارائه نمود.
تبدیل منطقــه 14 اصفهــان به یکــی از قطب های 

گردشگری و زیارتی
در ادامه مراســم، معاون شهرســازی و معماری شهرداری اصفهان، 
ضمن اشاره به اینکه توسعه حرم حضرت زینب)ع( کار بزرگ و نمونه 
ای در سطح کشور است، اظهار داشت: قطعا این اقدام بدون همکاری 
دســتگاه ها و مردم نمی تواند تحقق یابد و البته پشتوانه روحانیت 
معظم را الزم دارد. سیدجمال الدین صمصام شریعت افزود: منطقه 
۱4 اصفهان یکی از مناطق حاشیه نشین و کمتر توسعه یافته است 
که قرار است به یک قطب گردشــگری و زیارتی تبدیل شود. منازل 
اطراف آن پتانسیل پذیرش گردشــگران داخلی و خارجی را ندارد و 

لزوم چنین پروژه ای بیش از پیش حس می شد.
صمصام شــریعت با اشــاره به ایجاد اشــتغال و محرومیت زدایی 
درنتیجه اجرای طرح توســعه حرم حضرت زینــب)س( گفت: بُعد 
چهارم بقعه، ایجاد فضای شهری تعریف شده است؛ یعنی فضایی که 
برای مناسبت های مختلف، مناسب باشــد و بتواند به خواسته های 
فرهنگی جامعه بپردازد و به عبارتی در این طرح، عالوه بر توســعه 
حرم، فضای شــهری تحقق می یابد. صمصام شریعت افزود: بیش از 
7۰۰ خانه در طرح آزادسازی قراردارد که کار کمی نیست و ما نمی 
خواهیم برای یک کار خیر و توســعه حرم، دچار کار حرام شــویم و 
خدای ناکرده حق و حقوقی که برای آزادسازی داده می شود، کمتر 
باشــد. مردم می خواهند در این مکان عبادت و زیارت کنند؛ از نظر 
شرعی نیز درست نیست که کوچک ترین حقی از کسی تضییع شود؛ 
بنابراین نمی خواهیم مردمی که بزرگ شده این منطقه هستند، به 
راحتی این محل را ترک کننــد و از طرفی، جا به جایی جمعیت کار 
مطلوب و کارشناسی نیست و مردم نیز تمایل دارند در محل خوشان 
اسکان داشته باشند؛ به همین جهت باید فکری برای این آزادسازی 
کرد. به اضافه اینکه اگر ما بخواهیم برای آزادسازی پول بدهیم، این 
پول به هیچ عنوان برای خرید واحد مسکونی جدید ساکنان کفایت 
نمی کند و اراضی کشاورزی واقع در حریم را نیز به مخاطره خواهند 
انداخت. وی تصریح نمود: ما در قبال این 3۰ هکتار آزادسازی، حدود 
۱5هکتار زمینی را که متعلق به شــهرداری اســت، در همین محل 

درنظر گرفتیم.

در اولین روز ماه ذی الحجه و سالروز ازدواج حضرت امام علی)ع( و فاطمه زهرا)س(، مراسم افتتاحیه توسعه بقعه حرم مطهر 
حضرت زینب)س( بنت موسی بن جعفر)ع( برگزار شد.

منطقه 14 اصفهان 
یکی از مناطق 

حاشیه نشین و 
 کمتر

توسعه یافته است 
که قرار است به یک 

قطب گردشگری 
و زیارتی تبدیل 

شود 

در مراسم افتتاحیه توسعه بقعه حرم مطهر زینبیه عنوان شد:

اجرای طرح توسعه حرم در دو حوزه زیارتی و شهری
 رییس جامعه هتلداران ایــران با انتقــاد از آمارهای کذب

پر بودن اتاق هتل ها در کشور گفت: ارائه این آمارها موجب 
شده تا سازمان امور مالیاتی، هتل ها را علی الرأس کند.

طبق اظهارات جمشــید حمــزه زاده، اکنون آمــار میزان 
اشــغال هتل های کشور زیر 5۰درصد اســت؛ اما مسئوالن 
 مختلف در حوزه گردشگری و سازمان میراث فرهنگی اعالم

می کنند که هتل های ایران پر است. همین موضوع موجب 
شده تا بازرسان ســازمان امور مالیاتی، حساب های  دفتری 
هتلداران را در نظر نگیرند و تحت تاثیــر جو به وجود آمده 
 توسط برخی از مسئوالن گردشگری، خودشان برای هتل ها

مالیات بنویســند که حتی در برخی موارد سه برابر مالیات 
نوشته اند.

 وی ادامه داد: زمانی که ماموران ســازمان امــور مالیاتی به 
هتل ها مراجعه می کنند، با آمار واقعی اشــغال هتل مواجه 
 می شــوند؛ ولی آنها موارد درج شــده در دفاتر حسابرسی 
هتل ها را قبول نکرده و نظر خودشان را اعمال می کنند. ما 
این موضوع را از هتلداران پرسیده ایم؛ حتی خودمان هم که 
یک گروه هتلی داریم، با وجود اینکه خوش حساب بوده ایم، 
بازهم برای سال 94 علی الرأس شده ایم. با این وجود چنین 
مشکلی را در جلســات مطرح کرده و هنوز اقدام اساسی در 
این زمینه انجام نداده ایم. حمزه زاده، در پاسخ به این سوال 
که شما به عنوان رییس یک گروه از هتل ها همانند روسای 
هتلداری دیگر اعالم کرده بودید بیش از 6۰ درصد اتاق های 
این گروه هتلداری اشغال شــده، گفت: االن نیز همین طور 
اســت؛ اما با این وجود ما را علی الرأس کردنــد. ما نگفتیم 
بــاالی 7۰درصد، بلکه آمــار 6۰درصدی را اعــالم کردیم. 
ضمن اینکه این آمار در کل کشــور زیر 5۰درصد است. در 
مرداد ماه ســال 94 نیز رییس جامعه هتلداران کشــور در 
جمع تشــکل های گردشــگری گفته بود: یکی از مشکالت 
ما بحث مالیات هاست. سازمان امور مالیاتی باالی ۸۰درصد 

موسسات گردشگری را علی الراس می کند.

آمارهای کذب به ضرر 
هتلداران تمام شد

نگاه روز

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان اصفهان، از 
پایان یافتن مرمت کاخ عالی قاپو تا پایان شهریورماه خبر داد.

فریدون اللهیاری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، با بیان اینکه 
مرمت ایوان عالی قاپو تا پایان شــهریور به پایان می رسد، اظهار داشت: با 
 توجه به نشست زیر ســتون ها که توانایی تحمل وزن ســقف و بام را کم

می کرد، مرمت این بنا در بخش استحکام ســازی آغاز و تا پایان تابستان 
به پایان می رسد.

وی با بیان اینکه پس از مدتی ستون های چوبی استحکام خود را از دست 
می دهند، افزود: با انجام این بازسازی، در ستون ها شکافی به وجود آوردند 
که از ستون های فلزی در آنها استفاده کنند. همچنین وزن بنا روی این 

ستون هاست که پوشش آن، از همان ستون های چوبی است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان اصفهان 
تصریح کرد: با توجه به مقادیر موجود، زیر و روی ســتون ها، بازســازی 
گسترده ای انجام شده که مرمت های این بخش در هنگام آسیب شناسی، 

خود را نشان نمی دهد؛ به همین سبب، زمان بازسازی به طول انجامید.
وی با اشاره به وجود مشکل در پایه های ستون و سقف پایین بنا افزود: این 
بازسازی با توجه بیشتری استحکام بخشی شده و بودجه آن از بودجه های 
ملی و پایگاه جهانی میدان امام)ره( تامین می شود؛ این در حالی است که 
در سال های گذشته اعتبار آن از منابع استانی تامین شده است.اللهیاری 
بیان کرد: در بخش استحکام سازی این کاخ صفوی، از پیمانکار با تجربه 
و دارای تحصیالت عالی استفاده شده است و نیرو های جوان، تزئین ها و 

موزون سازی بنا را به عهده گرفته اند. 
وی با بیان اینکه طی ۲ســال گذشــته تالش بر این بود کــه تزئین ها و 
هماهنگ سازی نیز در کنار مرمت ستون ها انجام شود، گفت: این تصمیم 
به دلیل این بود که مردم از وجود داربست ها در ایوان خسته شده بودند؛ 
در همین راســتا در آینده مرمت تزئین ها با تعداد داربست کمتری انجام 

می شود. 
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری استان اصفهان 
تصریح کرد: یکی از مرمت های اساسی و بنیادی، بازسازی کاخ عالی قاپو 
است که بر اســاس برآوردهای کارشناسان، تا بیش از 5۰ سال دیگر، این 
بنا از استحکام چشمگیری برخوردار خواهد بود؛ ولی در بخش تزئین بنا 
که در معرض نور خورشــید، آالینده و بارش ها قرار دارد، ممکن است به 

بازسازی مستمری نیاز داشته باشد. 
وی با بیان اینکه کاخ عالی قاپو یکی از میراث های مهم فرهنگی کشــور 
است، افزود: همه باید در حفظ و نگهداری این اثر تاریخی کوشا باشند و 
با توجه به اینکه این بنا جزو میراث جهانی به شــمار می رود، گردشگران 

خارجی نیز باید با حساسیت بیشتری به آن نگاه کنند.

»رویاهای عباس« عنوان گزارشی است که روزنامه زوددویچه سایتونگ 
آلمان، از یک کارآفرین ایرانی به تصویر کشــیده کــه مطابق آن، ایران 
همچنان جزو محبوب ترین مقاصد راه دور گردشــگری برای شهروندان 
آلمانی اســت. رایزنی فرهنگی ایران در برلین گزارش کرده اســت: در 
حالی که مسافران زیادی از آلمان خود را مهیای سفر به ایران می کنند، 
رســانه های بســیاری نیز همگام با گردشــگران، گزارش های فرهنگی 
و گردشــگری فراوانی را منتشــر و تولید می کنند. فصل پــر تب و تاب 
گردشگری در ایران در میانه سال از شــهریور ماه آغاز شده و تا نیمه های 
آبان ماه ادامه دارد. رســانه های تصویری بســیاری از آلمان هستند که 
مستندهای از قبل تولید شــده و جدید خود را در مورد ایران به نمایش 
می گذارند. این مستندها نشــان از آن دارد که عالقه مردم برای سفر به 
ایران افزایش یافته است. به ویژه بعد از سال ۲۰۱3، رشد آمار گردشگری 
در بین شــهروندان اروپایی به ایران نیز افزایش یافته اســت. رسانه های 
آلمان نیز چاره ای جز تغذیه عالقه مندان خود و تولید برنامه های دلخواه 
آنها ندارند. برنامه هایی که در این مدت به نمایش گذاشــته شدند، ابعاد 
 اجتماعــی، فرهنگی و گردشــگری فراوانی را در خود جــای می دهند.

مهم ترین بعد معرفی شده در این برنامه ها را می توان تاریخ، هنر و جامعه 
در ایران برشــمرد. روزنامه »زوددویچه ســایتونگ« نیز با معرفی یک 
کارآفرین روســتایی از ایران، به توصیف آمارهای گردشگری و خدمات 
این صنعت در ایران پرداخته است.»رویاهای عباس« داستان زندگی یک 
چوپان فقیر است که با گردشگران خارجی آشنا می شود و آنها را به خانه 
خود دعوت می کند. پس از آن به این فکر می افتد که این حرفه را جدی تر 

دنبال کند.

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

استحکام بخشی عالی قاپو 
با بودجه ملی

 تخت مرمر؛ کهن ترین گنجینه
کاخ گلستان

زوددویچه سایتونگ از »رویاهای عباس« نوشت؛

 گردشگری عشایر ایرانی 
از نگاه رسانه های آلمان

تخت مرمر که به نام های ایــوان تخت مرمر یا ایوان داراالمــاره و دیوان خانه 
هم شناخته می شود، تختی مرمرین و بسیار زیباست که محلی برای نشستن 

پادشاهان بوده. 
تخت مرمــر کهن تریــن اثر موجــود درکاخ موزه گلســتان تهران اســت و 
حتی عمر برخی از قســمت های آن بــه زمان زندیه باز می گــردد. این تخت 
 در زمان فتحعلی شــاه و ناصرالدین شــاه تغییــرات زیادی کرد تا به شــکل 

امروزی اش در آمد .
طراحی تخت را میرزا بابای شیرازی نقاش باشی و حجاری آن را محمد ابراهیم 
اصفهانی برعهده داشــتند که به دســتور فتحعلی شاه در ســال ۱۲۲۱ آن را 
ساختند. فتحعلی شــاه به دلیل محفوظ نبودن ایوان تخت مرمر و همچنین 
دشواری جا به جایی تخت طاووس، دستور ساخت آن را داد تا همیشه در وسط 

ایوان قرار داشته باشد. 
دیوان مرمر از تراشیده شدن 65 قطعه ســنگ مرمر درشت ساخته شده است 
 و شکل ظاهر آن، برگرفته از داســتان تخت حضرت سلیمان است که بر دوش 

پری ها و دیوها قرار داشت.
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خبريادداشت

ويژه

کمبــود فضای آموزشــی، یکــی از اصلی تریــن دغدغه های این 
روزهای سیستم آموزشی اســتان اصفهان اســت و این در حالی 
اســت که طی اقدامی عجیــب، برخــی از فضاهای اســتاندارد 
فعلی که از امــوال آموزش و پــرورش هم نبــوده، تغییر کاربری 
 داده و به اماکنــی غیر از اهداف تعیین شــده بــرای این مکان ها

تبدیل شده است.
در این راســتا، مدارس موقوفه از ســهم باالیی برخــوردار بوده و 
تغییر کاربری این مدارس، اعتراض مســئوالن و عموم شهروندان 

را برانگیخته است.
از این رو حجت االســام رضــا صادقی، مدیرکل اوقــاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان، از وجود بیش از ۶۱۰ مرکز آموزشــی 
موقوفه در اســتان اصفهان خبر داد و اظهار داشــت: این اماکن 
در اجاره اداره کل آمــوزش و پرورش قــرار دارد و این در حالی 
اســت که آموزش و پرورش اســتان اصفهان، طی چهار ســال 
 گذشــته نســبت به پرداخت مال االجاره این مــدارس موقوفه

اقدام نکرده است.
وی در ادامه با بیان اینکه کمبود اعتبارات، دلیل اصلی بدهی های 
اداره کل آموزش و پرورش در ازای پرداخت اجاره مراکز آموزشــی 
موقوفه اســت، تصریح کــرد: اما آنچــه زمینه گایه مــا را فراهم 
 آورده، تغییر کاربری برخی از این مراکز آموزشــی به کاربری های 

غیر آموزشی است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به اینکه برخی 
از مدارس موقوفه اســتان اصفهان به فروشــگاه، محل فروش تاج 
گل، تعاونی، پارکینگ و خیریه ها تغییر کاربری داده  اســت، بیان 
داشــت: این در حالی اســت که تغییر کاربری این مدارس شرعا و 

قانونا اشکال دارد.
 وی در ادامــه با بیــان اینکه در حــال حاضر آمــوزش و پرورش

چهار میلیارد تومان بــرای پرداخت اجاره بهای مراکز آموزشــی 
موقوفه بدهکار اســت، افزود: این در حالی است که برخی از مراکز 
 آموزشــی موقوفه نیز از ســوی آموزش و پرورش بــه غیر اجاره

داده شده است.
حجت االسام صادقی افزود: بسیاری از این مراکز آموزشی، تحت 
نظارت شخصیت حقوقی است و مالکان منتظر تعیین تکلیف ملک 

خود هستند.
وی همچنیــن اداره ورزش و جوانان را دومیــن بدهکار موقوفات 
استان دانســت و تصریح کرد: برای دریافت اجاره فضاهای موقوفه 
ورزشی نیز دچار مشــکل هســتیم و این موضوعات را در مراجع 

قضایی هم مطرح کرده ایم.

شــهردار اصفهان در یازدهمین اجاس جهانی شهرداران جاده 
ابریشــم که با حضور ۶۰۰ مهمان داخلی و خارجی در شبستان 
امام علی)ع( برگزار شــد، اظهار کرد: قدرت های اقتصادی امروز 
جهان، بر اثر تاش و کوشــش کسب می شــود و با دستیابی به 

فناوری های نوین قابل افزایش است.
مهدی جمالی نژاد، با اشــاره به راه تاریخی جاده ابریشم، افزود: 
جاده ابریشم به عنوان شبکه راه های ارتباطی به هم پیوسته ای 
که از دیرباز با هدف ایجاد بسط روابط بازرگانی در آسیا به وجود 
آمده بود، در فرآیند تحوالت شــگرف، تاثیر بر تشدید و تعمیق 
مناســبات جوامع کهن دروازه های تمــدن و فرهنگ را به روی 
ملل مختلف گشود و با وجود گذشت زمان، هنوز بوی کهنگی به 

خود نگرفته است. 
شــهردار اصفهان بیان کرد: این جاده معروف در گذرگاه تاریخ 
پرفراز و نشیب ملت های منطقه آســیا، از حصار تنگ مناسبات 
و مبادالت تجاری عبور کرده و در فرآیند رشد و تکامل تاریخی 
خــود، راه را به برقراری روابط صلح و دوســتی بین کشــورها، 
تقریــب فرهنگ ها، همگرایــی ملل مختلــف و نمایش متقابل 

تمدن های شرق و غرب کشانده است.
وی تصریح کرد: البته در روزگاران کهــن که راه های ارتباطی و 
مواصاتی جوامع و اسباب اولیه برای ارتباط فعال و کنش گرانه 
فرهنگ ها، بــه جاده ها محدود و منحصر می شــد و شــماری 
از جوامع، از کاروان تمدن های پیشــرفته و رو به رشــد وامانده 
بودند، راه ابریشــم، پایه های تمدن و فرهنگ را در آن جوامع و 

بسیاری از نقاط این گوی خاکی پی ریزی کرد.
جمالی نژاد ادامه داد: این راه تاریخی بیش از دوهزار ســال مورد 
اســتفاده بازرگانان قرار گرفته و طبق اقــوال متفاوت مورخان، 
توســط افرادی همچون مارکوپولو یا ریت هوفمــن آلمانی به 
این نام موسوم شــده؛ اما حقایق تاریخی حکایت از آن دارد که 
مرغوب ترین نوع ابریشــم در ایران تولید می شده و قدمت تولید 

این محصول ارزشمند تجاری، به دوره اشکانیان می رسد.
وی عنــوان کرد: جاده ابریشــم نه تنها از طریق محور شــرق و 
غرب به خراســان امروز متصل می شــد و از آنجا به ری باستان 
می رسید تا در ادامه راه از دو طریق به سمت شمال غرب و غرب 
منتهی شود، بلکه از طریق جاده های فرعی، همه نقاط کشور را 
زیر پوشــش می گرفت و نقش آن بر همه فعالیت های تجاری و 

فرهنگی متجلی می شد.
شــهردار اصفهان اضافه کرد: امــروز در بازخوانــی و بازتعریف 
نقش فرهنگی و تاریخی این جاده کــه نقش موثری در تحکیم 
پایه هــای صلح و دوســتی و گریز از جنگ و خونریزی داشــته 
اســت، می توان به جرئت ادعا کــرد که آرمان های بشــری را 
در زمینه بســط و گســترش همکاری فرهنگی بیــن ملت ها، 
مشــارکت در داد و ســتد های فرهنگی و تقویت آنها، صیانت 
از میراث هــای تاریخــی جامعه بشــری و اســتحکام هویت 
 فرهنگی مللی که تاریخشــان با جاده ابریشــم گــره خورده،

تحقق بخشیده است.
وی از نقاط مشترک شهرداران جاده های ابریشم سخن گفت و 
تصریح کرد: همه شــهرهای این جاده از تمدن و فرهنگی کهن 
نشــأت گرفته اند؛ لذا نباید اجازه داد تمدن های ریشه دار ما در 

مقابل تمدن های نوظهور تهدید شود.
جمالی نژاد از توان خدادادی، قدرت اکتسابی و تمدن، به عنوان 
۳ قدرت موجود در جهان نام برد و گفت: راه ابریشــم، جاده یک 
طرفه نیست؛ بلکه شــریانی با خون تازه خواهد بود که تبادالت 
مجدد فرهنگی، اقتصادی، گردشگری و تمدنی را به جان و روح 

شهرهای این مسیر تزریق خواهد کرد.

مديرکل اوقاف و امور خیريه استان اصفهان:

مدارسی که فروشگاه شدند

شهردار اصفهان:

 جاده ابريشم هنوز بوی کهنگی
به خود نگرفته است

پیشنهاد سردبیر:
مدارسی که فروشگاه شدند

مدیر واحدهای تولیدی و خدمات فنی سازمان عمران شهرداری اصفهان 
گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون عملیات روکش آسفالت معابرفرعی 
و اصلی به همراه آســفالت تراشی و اجرای آســفالت جایگزین در دست 

انجام است.
 احمدرضا ایرجی با اشاره به اینکه روکش آســفالت معابر فرعی منطقه 
۱، 2، 8، 9، ۱۰، ۱۱، ۱2،۱۳ و ۱4 به پایان رســیده اســت، عنوان کرد: 
همچنین روکش آســفالت معابــر مناطــق ۳، 4، ۶، 7 و ۱5 با باالترین 
کیفیت در دســت انجام اســت. مدیر واحدهای تولیدی و خدمات فنی 
سازمان عمران شهرداری اصفهان ادامه داد: روکش آسفالت معابر اصلی، 
با 2 اکیپ و عملیات آســفالت تراشــی و لکه گیری معابر، با 4 اکیپ به 

صورت همزمان در حال اجراست.

سخنگوی شورای اسامی شــهر اصفهان، فراهم سازی شرایط برای رونق 
در ساخت وســاز و رونق بخشی به اقتصاد مســکن را از اهداف شهرداری  
و شورای شهر به منظور اشــتغال های مرتبط با این صنعت عنوان کرد و 
افزود: شورای اسامی شهر، الیحه پیشنهاد اعطای تخفیف های اضافه بر 
مصوبات قبلی شورا را برای محاســبه عوارض و ارزش افزوده بر تراکم های 
ساختمانی مسکونی، تجاری، دفتر کار و .... در ســه مقطع زمانی تا نیمه 
اسفندماه سال جاری، در آستانه عید بزرگ و ســعید غدیر خم بررسی و 
تصویب کرد. ندا واشــیانی پور، بابیان اینکه اهدای این بسته تخفیف ها در 
عوارض و ارزش افزوده بر تراکم های ســاختمانی در ســه بازه زمانی سال 
جاری مورد تصویب اعضای شــورا قــرار گرفت، ابراز امیــدواری کرد که 

سرمایه گذاری در بخش مسکن، رونق بیشتری بگیرد.

ارائه تخفیف  برای رونق ساخت وساز ساختمان در اصفهانعملیات آسفالت معابر شهر، شبانه روز در دست اجراست

کمیته فرهنگ رســانه ســازمان فرهنگــی تفریحی 
شهرداری اصفهان، طرح تربیت مربیان سواد رسانه ای 
را برگزار کرد. دبیر کمیته فرهنگ رسانه گفت: یکی از 
مهم ترین موضوعات، سواد رســانه است و این کمیته با 
اساتید و مولفان کتاب سواد رسانه مقطع دهم مدارس 
ایران، به برگزاری این دوره های تربیت مربی اقدام کرد.

احمدرضا متین فر با اشــاره به اســتقبال قابل توجه از 
این دوره افزود: بیش از 8۰۰ نفر از مردم سراسر استان 
برای حضور در ایــن دوره اعام آمادگــی کردند و در 
مرحله بعدی پاالیش مناسبی برای آن صورت گرفت و 

در نهایت افرادی برای شرکت در دوره انتخاب شدند.
وی گفت: بر اســاس تحقیقات، هر چیــزی که بر مغز 
انســان اثر بگذارد، در طول زمان به گفتار و سپس به 
رفتارش تبدیل می شــود و این موضوع امروز اهمیت 
نقش رســانه ها را تبیین می کند. متین فــر به مثلث 
سواد رسانه اشــاره کرد و افزود: ســه ضلع این مثلث 
شــامل مربی، متربّی و محتــوا، از اهمیت بســیاری 
برخوردار اســت و والدین و مربیان باید توجه ویژه ای 
به این موضوع داشته باشند؛ چراکه در آینده بچه های 
ما توسط پدر و مادرها تربیت نمی شوند، بلکه رسانه ها 

آنها را تربیت می کنند.

مسئول ستاد عتبات بسیج دانشجویی اصفهان، از اعزام 88 
نفر از دانشجویان استان اصفهان به عتبات عالیات خبر داد.

علی کریمــی تصریح کرد: این دانشــجویان بــا حضور در 
گلســتان شــهدای اصفهان به صورت نمادیــن با پرچم 
 و ســربند قرمز »لبیــک یا حســین« با مداحــی و بدرقه 

خانواده هایشان به عتبات عالیات اعزام خواهند شد.
وی با اشــاره به تســهیات در نظــر گرفته شــده برای 
 دانشــجویان ادامــه داد: موضــوع ممنــوع الخروجی با 
رایزنی های انجام شــده حل شد و دانشــجویان مشمول 
خدمت، بدون ســپردن وثیقه از کشــور خارج می شوند و 

به هرکدام نیز معادل هزینه سفر، وام پرداخت شده است.
کریمی، شــعار این ســفر را »من الغریب الــی الحبیب« 
عنوان کرد و گفت: در این ســفر قســمتی از مسیر نجف 
 تا کربــا به صــورت پیاده توســط دانشــجویان پیموده

می شود و ان شاء ا... روز عید قربان کاروان در کربا خواهد 
بود.

 مســئول ســتاد عتبــات بســیج دانشــجویی اصفهان
تصریح کرد: با توجه به حضور فعاالن فرهنگی همراه گروه، 
از حضور دکتر بانکی اســتفاده کرده و کاس های مشاوره 
و همچنین مســابقه کتابخوانی برگــزار خواهیم کرد و به 
برگزیدگان ۱4 ســفر زیارتی کربا، مختص اربعین هدیه 

خواهیم داد.

نقش سواد رسانه
در جهان امروز

 ۸۸ دانشجوی اصفهانی
به عتبات عالیات اعزام می شوند

بسیج دانشجویی هالل احمرفرهنگ رسانه

درخواستی بر مبنای کمک به 
هالل احمر استان نرسیده است

پیش بینی ۸4 میلیارد  اعتبار 
برای رينگ حفاظتی شهر

مدیرعامــل جمعیت هال احمر اســتان اصفهــان گفت: 
جمعیت هال احمر استان اصفهان برای کمک به هموطنان 

و آسیب دیدگان شمال کشور، آمادگی الزم را دارد.
محسن مومنی، با اشاره به اتفاقات اخیر در استان های شمالی 
کشــور، اظهار کرد: تاکنون از سوی مســئوالن استان های 
شمالی، درخواســتی مبنی بر  کمک امدادی به هال احمر 

استان وصول نشده است.
وی با اشــاره به اینکه تمــام اکیپ های هــال احمر جهت 
هرگونه عملیــات در آمادگی کامل به ســر می برند، افزود: 
تاکنون هیچ گونه محموله ای )امدادی و غیر امدادی( جهت 

کمک به این استان ها فرستاده نشده است.
مدیر عامل جمعیت هال احمر استان اصفهان، با بیان اینکه 
هال احمر اســتان کمبود اقام دارویی ندارد، اضافه کرد: 
طبق تقســیم بندی صورت گرفته  هال احمر، هر استانی 
معین استان های همجوار می شــود و در صورتی که استانی 
دچار حادثه شــد، در صورت نیاز، از کمک های استان های 

همجوار بهره می برد.
مومنی با بیان اینکه هال احمر استان اصفهان در وضعیت 
مناسبی قرار گرفته و مشــکلی ندارد، ادامه داد: هال احمر 
اصفهان یــک مورد ارســال محموله امدادی )شــامل مواد 

غذایی( به استان سیستان و بلوچستان داشته است.

مدیر پروژه رینگ حفاظتی شــهر اصفهــان اعام کرد: در 
سال جاری 84 میلیارد تومان بودجه برای رینگ حفاظتی 

شهر اصفهان پیش بینی شده که در حال تحقق است.
ســعیدکورنگ بهشــتی افزود: طــول رینــگ حفاظتی 
شــهر اصفهان 78 کیلومتر اســت کــه در مســیر خود، 
شــهرهای دولت آباد، خــورزوق، خمینی شــهر، درچه، 
شهر ابریشم و روســتاهای زیادی را شــامل می شود. وی 
تصریح کرد: 45کیلومتــر از این رینگ در شــهر اصفهان 
 اســت و در دولت آباد 7 کیلومتر، خــورزوق یک کیلومتر،

خمینی شهر9کیلومتر، درچه 4کیلومتر، ابریشم 8کیلومتر 
و روستاهای اطراف 4کیلومتر از مسیر رینگ وجود دارد.

مدیر پروژه رینگ حفاظتی شــهر اصفهان بــا بیان اینکه 
تقاطع اســتقال، یکی از پروژه  های رینگ حفاظتی شهر 
اصفهان اســت، اظهارکرد: از میدان اســتقال تا بزرگراه 
معلم، در محدوده شــهر اصفهان است که آزادسازی آن در 

حال انجام می باشد.
وی اضافه کرد: با توجه به مشکات ترافیکی موجود در سه 
راه نقشــینه، آزادسازی این قسمت از مســیر، مورد تاکید 
شهردار و شورای شهر است تا با تحقق آزادسازی، بخشی از 
مسیر سه راه نقیشنه و عاشق اصفهانی را از تردد کامیون ها 

و خودروهای سنگین حذف کنیم.

شهرداری

ناجا

فرمانده نیــروی انتظامــی اســتان اصفهان با اشــاره به 
ماموریت های پلیس اســتان در برخورد با کانون های جرم 
اظهار کرد: پس از چنــد ماه کار تحقیقاتــی، اطاعاتی و 
 عملیاتی، روز پنجشنبه ۱۱ شــهریورماه، رزمایش بزرگ

بقیــه ا... االعظــم با هــدف پاکســازی یکــی از مناطق 
حاشیه نشــین جنــوب اصفهــان که بــه کانونــی برای 
توزیع کننــدگان و مصرف کنندگان مواد مخــدر تبدیل  
شــده، با حضور تمامی واحدهای عملیاتی اجرا شد. سردار 
عبدالرضا آقاخانی، از مدت زمان چهار ساعته این عملیات 
خبر داد و گفــت: تعداد 2۰ باب منزل که بــه پاتوقی برای 
خرید و فروش و مصرف مواد مخدر تبدیل  شده بود، با حکم 
مقام قضایی، پلمب شــد؛ 22 باند بزرگ که در امر فروش 
مواد مخدر فعالیت می کردند، منهدم و 27۰ نفر از اعضای 
این باندها دستگیر شــدند. فرمانده نیروی انتظامی استان 
اصفهان، در ادامه خاطرنشان کرد: در جریان این عملیات، 
طی بازرسی از منازل متهمان، مقادیری مواد مخدر کشف 
و 5۰ عدد موتورسیکلت و خودروی مسروقه به همراه یک 
میلیارد ریال وجه حاصل از فروش مواد کشف و توقیف شد.

ســردار آقاخانی درخصــوص فعالیــت اعضــای باندهای 
دستگیرشــده گفت: این باندها به  صورت حرفه ای در زمینه 
خرید و فروش مواد مخــدر عمل می کردند؛ بــه  طوری  که 
مکانی مخصوص به دریافت پول اختصاص داده و سالن های 
مجهزی را نیز برای مصرف معتــادان تعبیه کرده بودند. وی 
از به کارگیری تمام امکانــات و تجهیزات عملیاتی پلیس در 
این عملیات خبر داد و عنوان کــرد: این عملیات به  طور ویژه 
و غافلگیرانه انجام شــد؛ به  نحوی  که متهمان دستگیر شده 
در حال مصرف مواد مخدر و همچنیــن خرید و فروش مواد 
افیونی بودند که از تمام این صحنه ها مستندســازی صورت 
گرفته اســت. فرمانده نیروی انتظامی اســتان اصفهان، این 
منطقه را سومین مرکز جرم پاک سازی  شده توسط ماموران 
پلیس دانســت و افــزود: رزمایش های مشــابه در مناطق 
حاشیه ای و آلوده استان اجرا خواهد شــد و پلیس اصفهان 
اجازه نخواهد داد عده ای سودجو، فرصت طلب و هنجارشکن، 
منطقه ای را به کانون جرم تبدیل کرده و نقشه های شوم خود 

را برای آلوده کردن جوانان اجرا کنند.
سردار آقاخانی در پایان تصریح کرد: با هماهنگی و تعامل 
خوبی که بین دســتگاه قضایی و پلیس استان وجود دارد، 
به یــاری خداوند مجال نفس کشــیدن را بــه مجرمان و 
خافکاران نخواهیم داد و ان شاء ا... سال 95، سال سیاهی 

برای تبهکاران و باندها و شبکه های فساد خواهد بود.

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان خبر داد:

 انهدام 22 باند بزرگ توزيع
مواد مخدر در اصفهان

در یکصد و دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان 
که به منظور برنامــه ریزی درخصوص توســعه فرهنگ 
کارگروهی در دوره پیش دبســتانی و تبیین رویکردهای 
حوزه مشــارکت های مردمی وزارت متبوع برگزار شــد، 
اســتاندار اصفهان، مقــام عالی وزارت، رییس ســازمان 
مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی و خانواده ها به 
بحث و تبادل نظر پرداختند و در ادامه این جلسه، اهداف 
و سیاست های حوزه آموزش متوسطه توسط معاون مقام 

عالی وزارت تشریح گردید.
آموزش و پرورش بايــد برای باال بردن کمیت و 

کیفیت، از پرداختن به حواشی پرهیز نمايد
استاندار اصفهان با اشــاره به اجرای طرح نت )همکاری، 
مشکل گشایی، نوآوری و توانمند سازی( در هنرستان کار 
و دانش اظهار داشــت: اجرای این طرح با مشارکت بنیاد 
نخبگان، اتاق بازرگانی و آموزش و پــرورش، قابل تقدیر 

است و می تواند بسیار موثر باشد.
رســول زرگرپور، با بیان اینکه بنیاد ملــی نخبگان و اتاق 
بازرگانی در این طرح ها برنامه هــای خود را دارند، گفت: 
باید جمع خبره ای این ســه مرکز را به هــم پیوند زده و 
هدایت این طرح ها را برعهده بگیــرد. وی در ادامه گفت: 
برای باال بردن کمیــت و کیفیت برنامه هــای آموزش و 

پرورش، الزم است این دستگاه تمام توان و استعداد خود 
را به کار گرفته و از پرداختن به حواشی پرهیز نماید.

اســتاندار اصفهان همچنین افزود: در راســتای عملیاتی 
نمودن مصوبات شــورای آمــوزش و پرورش اســتان  و 
همچنین اجرایی شدن توافقات و تفاهم نامه های آموزش 
و پرورش با سایر دستگاه ها و ارگان ها، باید یک کارگروه 
تخصصی تشکیل شود تا آموزش و پرورش از اهداف عالی 

و غایی خود فاصله نگیرد.
 بايد همه اقدامات الزم برای افزايش شــور و 

شعف دانش آموزان معلول انجام شود
زرگرپور، با اشــاره به انعقاد تفاهم نامــه تبادل همکاری 
آموزش و پرورش با اتــاق بازرگانی، افــزود: باید جمعی 
باتجربه در آموزش و پرورش وجود داشته باشد که اهداف 
حاکمیتی آن اداره را پیگیری نمایــد و امیدواریم که این 

طرح ها ادامه داشته باشد و تحولی ایجاد شود.
وی در ادامه، به طرح توســعه و افزایش پوشش تحصیلی 
 در آموزش و پرورش استثنایی اشــاره کرد و افزود: ورود

دانش آموزان معلول به مدارس، می تواند امیدواری زیادی 
در خانواده های آنها ایجاد کنــد و باید همه اقدامات الزم 
در جهت افزایش شور و شــعف برای این دانش آموزان و 

خانواده های آنها انجام پذیرد.

 اجرای وقــت گیر هدايت تحصیلــی، اقتدار 
آموزش و پرورش را زير سوال برد

اســتاندار اصفهان ضمن اشــاره به اجــرای طرح هدایت 
تحصیلی اظهار داشــت: آســیب شناســی اجرای طرح 
هدایت تحصیلی، باید به صورت پایلوت و ســنجیده انجام 

شود. 
وی افــزود: قبل از اجــرای طرح هایی در ســطح کان و 
فراگیر، باید ابتدا به صورت پایلوت در چند منطقه انجام و 
مشکات آن بررسی شود؛ همچنین باید در اطاع رسانی 
این گونه طرح ها دقت شود. اجرای طرح هدایت تحصیلی 
هم وقت گیر بود و هــم اقتدار آموزش و پــرورش را زیر 

سوال برد.
 50میلیارد تومان برای توســعه آموزش های 

پیش دبستانی؛ خصوصا در مناطق محروم
معاون آموزش متوســطه وزارت آمــوزش و پرورش، در 
ادامه از اختصاص 5۰میلیارد تومان بودجه با هدف توسعه 
آموزش های پیش دبســتانی، خصوصا در مناطق محروم، 

خبر داد.
علی زرافشــان در ادامه گفت: در طول مدت وزارت آقای 
فانی، 2۶ تفاهم نامه به منظور جلب مشــارکت و استفاده 
 از ظرفیت دســتگاه هــای مختلف برای اجرایی شــدن

برنامه ها، مصوبات و فعالیت های آموزش و پرورش منعقد 
شده است.

وی با اشاره به فعالیت رو به رشد و عالی شورای پروژه مهر 
آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: با توجه به منویات 
مقام معظم رهبری و اشــاره به  شعار ســال 95 )اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل(، برنامه ریزی های الزم درخصوص 
پروژه مهر95 انجام شده اســت که از نکات برجسته این 
 پروژه، می تــوان به اســتقرار پایــه دهم، ســاماندهی،

برنامه ریزی، چاپ کتب درســی جدید، رشد ۱8درصدی 
در دوره پیش دبســتانی، تجهیز هنرســتان های فنی و 
حرفه ای و کار دانش و همچنیــن ارائه آموزش های فنی 

و حرفه ای در پایه دهم  اشاره نمود.
 شورای آموزش و پرورش استان اصفهان، جزو 

10 شورای برتر کشور
معــاون وزیر و رییــس ســازمان مــدارس غیردولتی و 
توسعه مشــارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش، 
ضمن تقدیر و تشکر از اســتاندار اصفهان و تمامی اعضای 
 شــورای آموزش و پرورش اســتان اصفهان، گفت: طبق

ارزیابی های انجام شده، شورای آموزش و پرورش استان 
اصفهان در رده بندی های انجام شــده جزو ۱۰ شــورای 

آموزش و پرورش برتر کشور قرار دارد.

زرگرپور مطرح کرد:

طرح هدایت تحصیلی اقتدار آموزش و پرورش را زیرسوال برد

يكي از 
رويكردهاي حوزه 

تعاون با توجه 
به اسناد توسعه 

و سند آمايش 
استان، فعالیت در 
بخش دانش بنیان 
و گردشگري است

استاندار اصفهان گفت: اجرای طرح هدايت تحصیلی به دلیل وقت گیر بودن، اقتدار آموزش و پرورش را زير 
سوال می برد.
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پیشنهاد سردبیر: 
دست و پا زدن واترپلوی اصفهان برای جذب حامی مالی

 مهاجم اســتقالل، از هواداران تیمش خواســته در هفته پنجم 
لیگ برتر، از آبی ها حمایت کنند.

 بهنام برزای، در آســتانه دیدار اســتقالل برابر ماشــین سازی 
تبریز نوشت: »هواداران عزیز! شــما اینقد خوبید و خوشبختانه 
اینقد خوب فوتبالو درك مي کنید کــه مي دونید این تیم آینده 
خیلي خوبــي داره. همه تیم منتظر حضور پر شــور شــما براي 
 بازي با ماشین سازي هســتیم؛ مي دونم که هیچوقت تنهامون

نمي گذارید.«

 استقاللی ها، تیمشان را 
تنها نمی گذارند

فوتبال جهان

فدراسیون فوتبال بلژیک، سرانجام دلیل عدم انتخاب لوییس فان خال را 
به عنوان سرمربی شیاطین سرخ اعالم کرد.

بعد از ناکامی بلژیک در یورو ۲۰۱۶، ســران فوتبال این کشور به دنبال 
مربیان زیادی بودند تا هدایت این تیم را بر عهده داشته باشند. در این بین 
لوییس فان خال نیز تمایل زیادی به حضور در شیاطین سرخ فوتبال اروپا 

داشت تا هدایت بلژیک را بر عهده بگیرد.
ســران فوتبال بلژیک زمان زیادی را صرف بررسی گزینه های مربی این 
کشور کردند و به خاطر کسل کننده بودن سبک بازی فان خال، روی نام 
این مربی خط قرمز کشیدند. یکی از مسئوالن فدراسیون فوتبال بلژیک، 
در گفت وگو با رسانه های این کشــور، دلیل انتخاب نکردن فان خال را 
همین موضوع اعالم کرد و از روبرتو مارتینس، سرمربی این تیم، حمایت 
کرد. عالوه بر فان خال، رالف رانگ نیک آلمانی و چزاره پراندلی ایتالیایی 
نیز در فهرســت تیم ملی بلژیک برای جانشینی مارك ویلموتس حضور 

داشتند.
فان خال در دو فصلی که هدایت منچســتریونایتد را بر عهده داشــت، 
به ارائه فوتبال کسل کننده معروف شــد و به همین خاطر طی دو سال 

گذشته، انتقادات زیادی از او صورت گرفت.

مسعوت اوزیل که از زمان پیوستنش به آرسنال، پیراهن شماره »۱۱« را 
بر تن داشته است، با جدایی جک ویلشر از این تیم و پیوستن قرضی اش 
 به بورنموث، چشــم به شــماره پیراهن این هافبک انگلیســی دارد. او

در این باره گفت: برای من شــماره پیراهن معنای خاصی دارد. شــماره 
»۱۰«، شــماره مورد عالقه من اســت. اســطوره های فوتبال از جمله 
زین الدین زیدان، دیه گــو مارادونا و پله هم این شــماره پیراهن را به تن 

داشتند و واقعا از این بابت خوشحالم.
هافبک آلمانی توپچی ها تصریح کرد: زمانی که به آرســنال ملحق شدم، 
شــماره »۱۰« را می خواســتم؛ اما متعلق به لوکاس پودولســکی بود. 
به هر حال حاال این شماره در دسترس اســت؛ البته پیش از این گفته ام 
 که من این شــماره را می خواهم؛ چون شــماره »۱۰« برای من و پست

بازی ساز است. اکنون شــماره »۱۰« آرسنال خالی اســت و قطعا این 
شماره را می خواهم.

مینو رایــوال،  مدیر برنامــه های زالتان، مدعی شــد که او میــالن را به 
منچستریونایتد ترجیح می داد و روسونری در قلب اوست.

وقتی قرارداد ایبرا با پاری ســن ژرمن به پایان رسید،  شــایعاتی درباره 
بازگشــت او به میالن مطرح شــد؛ ولی در نهایت او به جمع شــاگردان 
مورینیو پیوست. حال رایوال مدعی اســت که میالن جایگاه باالتری در 

قلب زالتان نسبت به دیگر تیم ها دارد.
او گفت: »تیم های ایتالیا نمی توانند حقــوق او را بپردازند؛ بنابراین باید 
به ســراغ دیگر برنامه ها می رفتیم. میالن در قلب اوست! مسلما باشگاه 
محبوب او در ایتالیا و شــاید تمام جهان اســت. ولی این تابستان تالش 

کردیم به یونایتد بپیوندیم.«
 زالتان پیشتر نیز میالن را خانه دوم خود دانســته بود. او سال ۲۰۱۲ از 
این باشگاه جدا شــد و به پاری سن ژرمن پیوســت. او در 85 بازی برای 
روســونری، 57 گل به ثمر رســاند و ۲4 پاس گل برای هم تیمی هایش 

ارسال کرد و موفق به کسب قهرمانی اسکودتو و سوپرکاپ ایتالیا شد.

  دیوید بکام، ستاره ســابق تیم ملی انگلیس، از وین رونی، کاپیتان فعلی 
تیم ملی کشورش خواست از فوتبال ملی خداحافظی نکند.

 اخیرا شایعاتی درباره خداحافظی رکوددار بیشــترین گِل زده در تاریخ 
تیم ملی انگلیس به گوش می رســد؛ اما »بکس« اصال دوست ندارد این 

شایعات به واقعیت تبدیل شود.
 بکام در این باره گفت: اخیرا شنیده ام برخی توصیه کرده اند رونی به قصد 
بهبود سطح بازی در منچســتریونایتد، از تیم ملی انگلیس کناره گیری 
کند. به عنوان یک بازیکن، فقط وقتی باید از فوتبال خداحافظی کنید که 

آمادگی الزم برای این کار را داشته باشید. 
بازی در تیم ملی، باالترین ســطح یک بازیکن را به تصویر می کشد. قدم 
زدن در ورزشــگاه ویمبلی به عنوان بازیکن تیم ملی انگلیس، احساسی 
وصف نشــدنی را نصیب هر بازیکنی می کند. هر کودکی آرزوی بازی در 
لباس تیم ملی کشــورش را دارد؛ پس به رونی توصیه می کنم به بازی در 

لباس سفید ادامه دهد و هرگز ناامید نشود.

 دلیل انتخاب نشدن فان خال
از سوی بلژیکی ها، فاش شد

قطعا شماره »1۰« 
آرسنال را می خواهم

رایوال:

زالتان، میالن را به یونایتد ترجیح می داد

تقاضای بکام از رونی:

 از تیم ملی خداحافظی نکن!

فضای مجازی

پایان بازی هــای المپیــک ۲۰۱۶ ریو، برای محمــد بنا به 
 وداعی تلخ تبدیل شــد؛ پایانــی دراماتیک کــه آقای خاص

هیچ گاه آنرا فراموش نخواهد کرد. حتی شیرینی خاطرات و 
افتخارات المپیک لندن هم مرهــم تاثیرگذاری برای او نبود 
و ســرمربی کاریزماتیک کشــتی فرنگی ایران، چاره ای جز 

خداحافظی با این عرصه نداشت.
اما روی دیگر این داســتان، حکایت متفاوتی در جریان است 
و برخی از مربیان کشــتی فرنگی، خود را مهیای جانشینی 
می کنند. با اعالم خداحافظی رســمی محمد بنا، نام برخی 
از مربیان، به عنوان گزینه های اصلی ســرمربیگری تیم ملی 
کشتی فرنگی مطرح شد که انصافا هیچ کدام از این گزینه ها 

به تنهایی توان برابری با توان فنی و افتخارات بنا را ندارند. 
در این بین از جمشید خیرآبادی، حسن رنگرز، حسن یوسفی 
افشار و حتی احد پازاج و ناصر نوربخش یاد شده؛ اما هیچ یک 
از این افراد همچون محمد بنا، تاب و تحمل همکاری در کنار 
یکدیگر را ندارند و هیچ بعید نیســت انتخاب هر کدام از این 

گزینه ها، به سرانجامی نظیر المپیک ریو بینجامد.
فدراسیون کشتی اما عالوه بر چالش انتخاب جانشین محمد 
بنا، باید به این نکته توجه خاصی داشــته باشد که تنها عامل 
خروج کشتی فرنگی از بحران و سقوط، ایجاد اتحاد و همدلی 

بین مربیان و سکانداران مدیریتی این رشته است. 
مطمئنا اگر قرار باشــد یکی از این چند گزینه مطرح شده به 
عنوان سرمربی انتخاب شده و دوباره با تک روی، از همکاری 
 با دیگر همتایــان خود امتناع کند، همــان نتیجه ای حاصل 
می شــود که در المپیک ریو و مســابقات جهانی جوانان در 

فرانسه شاهد آن بودیم.
یکی از عواملی که باید در انتخاب و شرح وظایف گزینه جدید 
سرمربیگری کشــتی فرنگی مد نظر قرار گیرد، مرزبندی و 

تعریف حد و حدود مشاوران و اطرافیان اوست. 
محمد بنا را نمی توان مقصر اصلی ناکامی رد المپیک دانست؛ 
بلکه مشاوران و اطرافیان او که حتی در مباحث رسانه ای هم 

به او آدرس غلط دادند، مقصر اصلی این ناکامی بودند. 
مطمئنا سرمربی بعدی تیم ملی باید از این روند مخرب دوری 
کند و بر خــالف محمدبنا، از مشــاوران و همکاران مجرب و 
کاردان بهره ببرد. متولیان کشتی اگر  آرزوی بازگشت کشتی 
فرنگی به روزهای روشــن و طالیی را دارند، باید در وهله اول 
گزینه ای را به جای محمــد بنا در راس امور تیــم ملی قرار 
دهند که توان همکاری با دیگر همتایان خود را داشته باشد 
و برخالف روزهای انزوای قبل از المپیک، با همفکری و اتحاد، 

بتواند به اهداف خود دست یابد.

دغدغه جدید فدراسیون کشتی؛

گزینه هایی که 
در حد » بنا« نیستند

نگاه روز

 مصاحبه سرمربی پرسپولیس با سایت کاپ، یک بخش جالب دارد. 
آنجا که خبرنگار از او درباره رابطه خوبش با امیر قلعه نویی پرســیده 
و اینکه به نظر می رســد دلیل این قضیه، وجود دشــمن مشترکی 
 به نام کی روش باشــد، پروفســور در پاســخ به این ســوال گفته: 
»اینطور نیست. قبل از هر چیزی باید تاکید کنم »آقای قلعه نویی«، 
نه »قلعه نویی«؛ چون ایشان واقعا آقاست. پرافتخارترین مربی لیگ 

ایران است. 
حدود ۱۰ سال قبل وقتی من از تیم ملی رفتم، ایشان جای من آمد. 
ما با هم در یک ســمینار مشــترك بودیم. قبل از آن، من به عنوان 
سرمربی تیم ملی و ایشــان هم به عنوان سرمربی استقالل همکاری 
داشتیم. آشنایی ما یکی دو ماهه نیست؛ بلکه ۱5سال است همدیگر 
را می شناسیم و به همین خاطر برای همه تالش هایی که این مربی 

برای فوتبال ایران کرده است، احترام قائلم.
من افتخار می کنم به دوستی با آقای قلعه نویی.«

مدیرعامل باشگاه سپاهان درباره شرایط تیم فوتبال این باشگاه اظهار 
داشت: شرایط نسبتا خوب اســت! در 4 هفته ابتدایی لیگ، خوب کار 
کردیم و اکنون شــرایط ما در تمرینات هم روز به روز بهتر می شــود، 
به احتمال زیاد در شــروع مجدد لیگ، تیمی قدرتمندتر را در میدان 

خواهیم دید.
اصغر باقریان، عملکرد ســپاهان را در فصل نقل و انتقاالت و برقراری 
آرامش در مجموعه باشــگاه، موفقیت آمیز دانســت و گفت: بازیکنان 
جوان و همچنین باتجربه ای را به خدمت گرفتیم؛ عالوه براینکه چند 
بازیکن از آکادمی ســپاهان به تیم اضافه  شــده و در مجموع ترکیب 

خوبی را تشکیل داده اند و آینده خوبی را برای تیم متصور هستیم.
باقریان درباره بودجه تعیین شــده برای این باشــگاه هم تصریح کرد: 
بودجه فوالد مبارکه در بخش های حرفه ای، صنعت و کارگران تقسیم 
 می شــود که برای بخش حرفه ای، بودجه ای حدود ۱8میلیارد تومان

در نظر گرفته شده است.

نظر برانکو درباره سرمربی تراکتور: 

قلعه نویی نه، آقای قلعه نویی
مدیرعامل باشگاه سپاهان خبر داد:

تعیین بودجه 1۸میلیارد تومانی 
برای باشگاه سپاهان

.
مسئوالن ســفارت ایران در چین، برای رفاه حال ایرانی هایی که 
عالقه مند به تماشای بازی شاگردان کی روش و چینی ها هستند، 

امکانات ویژه ای را در نظر گرفته است.
محمدرضا ســاکت، مدیــر تیم های ملــی فوتبــال، در این باره 
می گوید: خوشبختانه تیم ملی با استقبال خوب هواداران در چین 
رو به رو شــد. با توجه به اینکه برای در اختیار داشتن بلیت بازی 
محدودیت داریم، سفارت در سایت خود اقدام به فراخوان کرده و 

از هواداران خواسته تا ثبت نام کنند.
برخی از تماشاگران مســیرهای 5۰۰ و بعضا ۱۰۰۰کیلومتری را 
برای حضور در شهر شــن یانگ طی کرده اند تا حمایت خود را از 
تیم ملی فوتبال داشته باشند که این امر جای خوشحالی و تشکر 

دارد.

اقدام جالب سفارت برای ایرانیان مقیم چیناو » مسِی« ایران استحرف های کی روش متناقض است!

چندی پیش بود که نام فرهاد مجیدی به شــکل عجیبی، به عنوان 
یکــی از گزینه های هدایــت تیم اســتقالل و جانشــینی علیرضا 
منصوریان، در بعضی از رســانه ها مطرح شد. شــدت خبر به حدی 
بود که حتی ســیدرضا افتخاری، مدیرعامل جدید استقالل هم که 
در آن مقطع، حکم مدیریتی نداشــت، به آن واکنش نشان داد و از 

منصوریان حمایت کرد.
افتخاری در این خصــوص گفته بود: » این شــایعات به هیچ عنوان 
صحت ندارد و خــود فرهاد هــم به دنبــال این قصه نیســت... او 
درحــال  حاضر، در حال گذرانــدن دوران مربیگری اســت و زمانی 
که دوره هایش را به اتمام رســاند، به کمک ما  و تیم   ملی می آید. ما 
تیم های زیادی در باشــگاه داریم و می توانیم هدایت تیم های پایه را 

به او بدهیم.«
صحبت های مدیرعامل اســتقالل درباره مجیــدی و حضورش در 
تیم های پایه، یادآور دوران حضور افتخاری در فوتســال و چالشــی 
اســت که در یک مقطع برای انتخاب ســرمربی تیم ملی داشــت. 
افتخــاری چه در مدت حضور »خســوس کانــدالس« در تیم ملی 
فوتســال و چه بعد از قطع همکاری این مربی با ایــران، بارها برای 

انتخاب وحید شمســایی، به عنوان ســرمربی تیم ملی، مورد سوال 
قرار گرفت.

پاســخ رییس وقت کمیته فوتســال به این ســواالت ایــن بود که 
»وحید باید در تیم های پایــه و تیم امید کار کند و ســپس به تیم 
ملی بیاید.« او حتی زمانی که هیچ گزینه ای برای انتخاب ســرمربی 
تیم ملی نداشت، از اولین حضور وحید شمسایی به عنوان سرمربی 
در جام باشگاه های آســیا، به عنوان یک »کنکور« یاد کرد و گفت: 
اگر شمســایی با تاسیسات، قهرمان آسیا شــود، هدایت تیم ملی را 
به وی می سپارد. بررســی دوران حضور افتخاری در کمیته فوتسال 
نشان می دهد او یکی از طرفداران پر و پا قرص مربیان خارجی است. 
افتخاری در حال حاضر از علیرضــا منصوریان حمایت و تاکید کرده 
اســت که این مربی را تغییر نخواهد داد؛ ولی باید دید آیا در صورت 
تداوم ناکامی اســتقالل و فشــار هواداران او، سیاست های خود در 
فوتسال را در فوتبال و در این باشگاه پرطرفدار دنبال می کند؟ آیا او 
همانند فوتسال، ســراغ گزینه های خارجی خواهد رفت و در صورت 
پیدانکــردن گزینه های مناســب خارجی، از موضع خــود در قبال 

»مربیان جوان« کوتاه می آید یا خیر؟!

قاب روز درحاشیه

سایت اسپورت سینای چین در آستانه بازی 
این تیم با ایران، به تعریف و تمجید از سردار 
آزمون و سعید عزت اللهی، دو بازیکن جوان 
تیم ملی ایران، پرداخت. این ســایت نوشت: 
»مســی ایران طی ۱9 بازی بــرای تیم ملی 
ایران، ۱5 گل به ثمر رسانده است و مهاجمی 
قوی به حســاب می آید. او همچنین موفق 
شــد در بازی پلی آف لیــگ قهرمانان اروپا 
در شب شکســت آژاکس هلند، به این تیم 
گلزنی کند. ایران یک هافبک ۲۰ ساله به نام 
سعید عزت اللهی هم دارد که در سال ۱99۶ 
در ایران به دنیا آمد. او در سن ۱8سالگی به 

باشگاه اتلتیکو پیوست و سپس به روستوف 
ملحق شــد. عزت اللهی هم یکی از بازیکنان 

اصلی تیم ملی ایران به حساب می آید.«

 ســرمربی تیم تراکتورســازی اعالم کرد  که حرف های سرمربی 
تیم ملی متناقض است. امیر قلعه نویی گفت: اگر حرف های قبل و 
بعد از بازی با قطر کی روش را کنار هم بگذاریم، همخوانی ندارد و 

تناقض در آن، به وضوح مشخص است.
من امیدوارم تیم ملی مقابل چیــن نتیجه خوبی بگیرد. کی روش 
را مردم دوســت دارند. او قبل از بازی حرف هــای خوبی زد و من 
فکر می کنم باید همان روند ادامه پیــدا کند و آرامش بر تیم ملی 

حاکم باشد. 
کی روش بــه صحبت های قبلی خــود اتکا کند و انــرژی خود و 
تیمش را روی تیم بگذارد تا ان شاءا... برای اولین بار، طی دو دوره 
متوالی به جام جهانی صعود کنیم. او به فکر آینده باشــد و ما هم 

امیدواریم پیروزی هایمان تداوم داشته باشد.
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حمل مشعل پارالمپیک در ریومدیری که مربی خارجی دوست دارد

 حمــــــل مشـــــعل
پارالمپیک  هــای  بازی 
۲۰۱۶ ریــو، چنــد روز 
مانــده بــه افتتاحیه، به 
شــیوه ای جالب برگزار 

گردید.

استان اصفهان هم که در این سال ها شــاهد انحالل تیم هایی 
باکیفیت و مدعی در رشــته های فوتبال، فوتســال، بسکتبال، 
والیبال و ورزش های رزمی بوده، امســال نیز به دلیل مشکالت 
بودجه  ای، یکی دیگر از تیم های باشــگاهی خود یعنی نماینده  
واترپلــو را از دســت داده تا آینده بســیاری از ورزشــکاران و 

استعدادهای این رشته در هاله ای از ابهام قرار گیرد.
انحالل واترپلو، ســبب دلســردی ملی پوشان و 

استعدادهای جوان می شود
بهمن کیانی واال، سرپرست هیئت شــنای اصفهان و سرمربی 
ســابق تیم واترپلوی ســپاهان، درباره انحالل تیــم واترپلوی 
سپاهان اظهار داشت: از اتفاقات درون باشگاه سپاهان بی اطالع 
هستم؛ اما به احتمال فراوان مشکالت مالی گریبان سپاهان را 

گرفته و برای حذف تیم واترپلو، استدالل های مالی دارند.
وی افزود: بودجه سال گذشته نسبت به سال 93 نصف شده بود؛ 
به همین دلیل می توان دلیل این اقدام را مشکالت مالی دانست 
و تا آنجایی که می دانم، قرار بر این است که با توجه به مشکالت 
مالی، برخی از رشته های ورزشــی این باشگاه، ازجمله واترپلو، 
منحل شوند و با این اوصاف، سپاهان سال آینده ممکن است در 

چندین رشته دیگر تیم داری نکند.
سرپرست هیئت شنای اصفهان با بیان اینکه انحالل تیم هایی 

همچون واترپلوی ســپاهان و ذوب آهن اشــتباه بزرگی است، 
خاطرنشــان کرد: سال 93 با این تیم، ســهمیه آسیایی کسب 
کردیم؛ سال گذشــته حدود 95درصد بازیکنان این تیم بومی 
بودند؛ اما امروز در آســتانه آغاز لیگ قرار داریم و استعدادهای 
جوان اصفهانی، با توجه به مشــکالتی که برای حضور در دیگر 

شهرها وجود دارد، بدون تیم مانده اند.
وی تصریح کرد: تالش ما بر این اســت که بــا رایزنی از طریق 
فدراسیون و مسئوالن ما در استان، شــاهد تیم واترپلو باشیم. 
برای تیم هایی مانند سپاهان و ذوب آهن تیم داری و روی سکو 
ایستادن هزینه چندانی ندارد و تیم با حدود ۶۰۰ میلیون تومان 
می تواند رتبه کسب کند و این هزینه در برابر بسیاری از رشته ها 

بسیار ناچیز است.
تالش و رایزنی با مسئوالن برای تیم داری اصفهان 

در لیگ واترپلو
کیانی واال بیان کرد: متاســفانه برخی مدیران ارشد در صنایع، 
دست جوانان بومی ورزشــی را نمی گیرند. در سال 93 حدود 
7۰درصد تیم بومی بــود و بومی گرایی در این تیم، طی ســال 
گذشته به 9۰درصد رسید و سعی ما بر این بود تا امسال با تیمی 

تمام بومی پا به عرصه لیگ بگذاریم.
در حالی که بازیکنان فصل گذشته سپاهان، آینده ورزشی خود 

را در این رشته در هاله ای از ابهام 
می بینند، سرپرست هیئت شنای 
اصفهان اعتقاد دارد که امسال نیز 
می توان با جذب اسپانسر، فکری 

برای این ورزش در اصفهان کرد.
وی گفت: هنوز هیچ اسپانســری 
برای تیم داری در لیــگ واترپلو 
به عنوان نماینــده اصفهان اعالم 
آمادگی نکرده؛ امــا امیدواریم در 
روزهای آینده با رایزنی مسئوالن 
و جذب اسپانســر، شاهد حضور 

یک نماینده در لیگ باشیم.
سرپرست هیئت شنای اصفهان 
اظهــار داشــت: اگــر امســال 
نماینده ای در لیگ نداشته باشیم، 
بازیکنان جــوان و اســتعدادها 
دلسرد می شــوند و وضعیت بدی 

در واترپلو حاکم می شود.
جذب  برای  ســپاهان 

اسپانسر واترپلو برنامه ای ندارد
در حالی که سرپرســت هیئت شــنای اصفهان صحبت های 
امیدوارکننده ای درباره جذب اسپانسر و تشکیل تیم بیان کرد، 
مسعود تابش، قائم مقام باشگاه سپاهان اصفهان، این مسئله را 
از سوی باشگاه ســپاهان رد کرده و افزود: با توجه به بودجه ای 
که امسال تخصیص یافته، شرایط برای ادامه کار تیم واترپلوی 

سپاهان فراهم نبوده است.
وی درباره جذب اسپانسر از سوی باشگاه سپاهان برای تشکیل 
مجدد تیم واترپلو خاطرنشــان کرد: هیچ رایزنی نداشته ایم و 

امسال بر اساس تصمیمات، باشگاه سپاهان تیم واترپلو ندارد.
مسئوالن صحبت ها و اظهارنظرهای متفاوتی در ارتباط با عدم 
حضور رشته واترپلو بر اساس بودجه در اصفهان دارند؛ در حالی 
که یک تیــم واترپلو تنها با ۶۰۰ میلیون تومــان می تواند برای 
قهرمانی در لیگ بجنگد؛ بودجه ای که شــاید بتــوان با کمی 

کاهش در برخی از رشته های پرهزینه، آن را تامین کرد.
سال گذشته تیم واترپلوی سپاهان به صورت بومی و با جوانانی 
مســتعد در کنار ملی پوشان راهی لیگ شــد. جدا از هر نتیجه 
کسب کرده از سوی این تیم، باشگاه ها باید به فکر استعدادیابی 
و تامین هزینه از طریق معرفی بازیکنان جوان باشند؛ بازیکنانی 
که با توجه به انحالل تیــم، بالتکلیف و بدون تیــم مانده اند و 
 شاید دیگر هیچ وقت به ســوی این رشته ورزشــی بازگشتی 

نداشته باشند.

کمبود بودجه ای که استعدادهای واترپلو را در خود غرق کرد؛

دست و پا زدن واترپلوی اصفهان برای جذب حامی مالی

هنوز هیچ 
اسپانسری برای 

تیم داری در لیگ 
واترپلو به عنوان 
نماینده اصفهان 

اعالم آمادگی 
نکرده؛ اما امیدواریم 

در روزهای آینده 
با رایزنی مسئوالن 
و جذب اسپانسر، 
شاهد حضور یک 

نماینده در لیگ 
باشیم

در سال های اخیر، بسیاری از باشگاه های ورزشی، تیم های خود را به حالت تعلیق درآورده اند؛ از آینده سازان در 
فوتبال بانوان گرفته تا تیم های فوتسال و بسکتبال باسابقه  که منحل شده اند؛ تا در این میان نه تنها باشگاه ها متضرر 

شوند، بلکه ورزشکاران بسیاری نیز در بالتکلیفی به سر برند.
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روان شناسی شخصیت 

داستان  کوتاهحکایت

پیشنهاد سردبیر: 
آب از سرچشمه گل آلود است
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دانستنی ها

آیا می دانید فیل ها تنها جانورانی هستند که قادر به پریدن نیستند.
آیا می دانید به طور متوســط ، مردم آنقدر از عنکبوت ها می ترسند 

که نمی توانند آنها را بکشند.
آیا می دانید مورچه همیشــه روی سمت راســت بدن خود سقوط 

می کند.
آیا می دانید صندلی الکتریکی توسط یک دندانپزشک اختراع شد.

آیا می دانید استفاده از هدفون در هر ساعت باکتری های موجود در 
گوش را تا ۷۰۰ برابر افزایش می دهد.

آیا می دانید نظیر اثرانگشت ، اثر زبان هر شخص نیز متفاوت است.
آیا می دانید زنان تقریبا ۲ برابر مردان چشمک می زنند.

آیا می دانید انسان های راست دست به طور میانگین ۹ سال بیش از 
چپ دست ها عمر می کنند.

تلنگری بر روح

خانم معلم زبان که معموال بعد از عضو شــوخ گروه خود را مکلف به 
صحبت کردن می دانســت، گفت: در نتیجه می خواهید بگویید اگر 
کسی از به یادآوردن چیزی عاجز اســت در واقع حافظه اش مشکل 
ندارد، بلکه او شبیه بنایی است که آجر، خاک، سیمان و همه مصالح 
را در اختیار دارد، اما مهارت ساختمان سازی ندارد و چون نمی تواند 
این اجزا را کنار هم بگذارد قادر نیست خانه ای را که قبال دیده است 

بسازد! چرا چنین است؟ 
بانویی میانســال دســتش را باال برد و گفت: به گمانم دلیلش این 
اســت که برای ساختن، همیشــه یک بنا و معمار الزم است؛یعنی 
شرط اصلی بازســازی یا دوباره ســازی یک صحنه، حتی در ذهن 
 و توســط قوه خیال، یک سازنده یا مهندس اســت که اجزا را طبق

 نقشــه ای که در اختیار دارد، کنار هم بچیند و در صورت نداشتن 
اجزایی خاص آنهــا را حدس بزند و یا چیزی معــادل را در آنجا قرار 

دهد.
 شاید علت اینکه بعضی ها در یادآوری یک خاطره یا چیزی که قبال 
حفظ کرده اند، مشکل دارند این باشــد که این عامل سازنده در آنها 

ضعیف است؟ 
خدامراد گفــت: این خانم دقیقا درســت گفتند. شــرط الزم برای 
دوباره سازی هر پدیده، حضور داشــتن یک سازنده در طول فرآیند 
بازسازی است. ما عادت کرده ایم که یادآوردن را به صورت خودکار 
و بدون دخالت ذهن هشــیار خــود بدانیم. موقــع حفظ کردن هم 
انتظار داریم فرآیند به یادســپاری خودبه خود و بدون نقش آفرینی 
آگاهی و هشــیاری لحظه ای ما رخ دهد. برای همین چون خودمان 
 را به عنــوان ســازنده، جزو فرآیند حفــظ و یادآوری نمــی دانیم، 
در نتیجه با گذر زمان مهارت دوباره ســازی را از دست می دهیم و 
 به تدریج حافظه مان ضعیف تر می شــود و نمی توانیم چیزی را به 

یادآوریم. 
دلیلش کامال ساده اســت. چون یادآوری یعنی دوباره سازی و چون 
سازنده ای وجود ندارد، پس چیزی هم ســاخته نمی شود؛یعنی به 
یاد نمی آید و فضــای ذهن خالی می ماند. در واقــع می توان گفت 
که آدم ها حافظه شــان ضعیف می شــود و توان بازسازی رویدادها 
 از طریق ترکیــب عناصر قدیمــی حافظه با عناصر جدیــد در آنها 

ضعیف تر می گردد. 

بعد از آنکه از نمایش خســته می شــد، کلــه  خونالود را 
با اشــتهای هر چه تمام تــر می خورد و تا چنــد دقیقه 
بعد دنبال باقی آن می گشــت و تا یکی دو ســاعت تمدن 
مصنوعی خود را فراموش می کرد، نه نزدیک کســی می 

آمد، نه ناز می کرد و نه تملق می گفت.
در همان حالی که نازی اظهار دوستی می کرد، وحشی و 
تودار بود و اســرار زندگی خودش را فاش نمی کرد، خانه  
ما را مال خودش می دانســت و اگر گربه غریبه گذارش به 
 آنجا می افتــاد، به خصوص اگر ماده بــود مدت ها صدای 

ناله های دنباله دار شنیده می شد.
 صدایی که نازی برای خبر کردن ناهــار می داد با صدای 
موقع لوس شدنش فرق داشــت . نعره ای که از گرسنگی 
می کشید با فریادهایی که در کشمکش ها می زد وصدایی 
که موقع مستیش راه می انداخت همه با هم توفیر داشت 
و آهنگ آنها تغییر می کرد: اولی فریاد جگرخراش، دومی 
فریاد از روی بغض و کینه، ســومی یک ناله  دردناک بود 
که از روی احتیاج طبیعت می کشــید تا به ســوی جفت 
خودش برود. ولی نگاه های نــازی از همه چیز پرمعنی تر 
بود و گاهی احساسات آدمی را نشــان می داد. به طوری 
که انسان بی اختیار از خودش می پرسید: در پس این کله 
پشم آلود، پشت این چشم های ســبز مرموز چه فکرها و 

چه احساساتی موج می زند!
پارســال بهار بــود کــه آن پیشــامد هولنــاک رخ داد. 
می دانی در این موســم همه جانوران مســت می شوند و 
به تک و دو می افتند، مثل این اســت که بــاد بهاری یک 
شــور دیوانگی در همه جنبندگان می دمــد. نازی ما هم 
برای اولین بار شــور عشــق به کله اش زد و با لرزه ای که 
همه تن او را بــه تــکان می انداخت، ناله هــای غم انگیز 
می کشید. گربه های نر ناله هایش را شــنیدند و از اطراف 

او را اســتقبال کردند. پــس از جنگ ها و کشــمکش ها، 
نازی یکی از آنها را که از همه پرزورتر و صدایش رســاتر 
بود به همســری خودش انتخاب کرد. در عشــق ورزی 
جانوران بوی مخصــوص آنها خیلی اهمیــت دارد برای 
همین اســت که گربه های لــوس خانگــی و پاکیزه در 
نزد ماده خودشــان جلوه ای ندارنــد. برعکس گربه های 
روی تیغــه  دیوارها، گربه های دزد الغر ولگرد و گرســنه 
که پوســت آنها بوی اصلــی نژادشــان را می دهد طرف 
توجه ماده  خودشــان هســتند. روزها و به خصوص تمام 
شــب را نازی و جفتش عشــق خودشــان را به آواز بلند 
می خواندند. تن نرم و نازک نــازی کش و واکش می آمد، 
 در صورتی که تن دیگری مانند کمان خمیده می شــد و 
ناله های شادی ســر می دادند. تا ســپیده صبح این کار 
مداومت داشت. آن وقت نازی با موهای ژولیده ، خسته و 

کوفته اما خوشبخت وارد اتاق می شد.
شب ها از دست عشــقبازی نازی خوابم نمی برد، آخرش 
از جا در رفتم، یک روز جلو همیــن پنجره کار می کردم. 

عاشق و معشوق را دیدم که در باغچه می خرامیدند. 
من با همین ششلول که دیدی، در سه قدمی نشانه رفتم. 
ششــلول خالی شــد و گلوله به جفت نازی گرفت. گویا 
کمرش شکست، یک جســت بلند برداشت و بدون اینکه 
صدا بدهد یا ناله بکشد از داالن گریخت و جلو چینه  دیوار 

باغ افتاد و مرد.
تمام خط ســیر او لکه های خون چکیده بود. نازی مدتی 
دنبال او گشــت تا رد پایش را پیدا کرد، خونش را بویید 
و راست سر کشــته  او رفت. دو شــب و دو روز پای مرده 
او کشیک داد. گاهی با دســتش او را لمس می کرد، مثل 
اینکه بــه او می گفت: »بیدار شــو، اول بهار اســت. چرا 
هنگام عشقبازی خوابیدی، چرا تکان نمی خوری؟ پاشو، 

پاشو!« چون نازی مردن سرش نمی شد و نمی دانست که 
عاشقش مرده است.

 فــردای آن روز نازی بــا نعش جفتش گم شــد. هرجا را 
گشتم، از هر کس سراغ او را گرفتم بیهوده بود. آیا نازی از 
من قهر کرد؟ آیا مرد؟ آیا پی عشقبازی خودش رفت، پس 

مرده آن دیگری چه شد؟
یک شــب صدای مرنو مرنوی همان گربه  نر را شــنیدم، 
تا صبح ونگ زد، شــب بعــد هم همین طــور، ولی صبح 
صدایش  برید. شب ســوم باز ششــلول را برداشتم و سر 
هوایی به همین درخت کاج جلو پنجــره ام خالی کردم. 
چون برق چشــم هایش در تاریکی پیدا بــود ناله  طویلی 
کشید و صدایش برید. صبح پایین درخت سه قطره خون 
چکیده بود. از آن شب تا حاال هر شــب می آید و با همان 
صدا ناله می کشــد. آنهای دیگر خوابشــان سنگین است 
نمی شنوند. هر چه به آنها می گویم به من می خندند ولی 
من می دانم، مطمئنم که این صدای همان گربه است که 
کشته ام. از آن شب تاکنون خواب به چشمم نیامده، هرجا 
می روم، هر اتاقی می خوابم، تمام شب این گربه بی انصاف 
با حنجره ترسناکش ناله می کشد و جفت خودش را صدا 

می زند.
امروز که خانه خلــوت بود آمدم همانجایــی که گربه هر 
شب می نشیند و فریاد می زند نشــانه رفتم، چون از برق 
چشم هایش در تاریکی می دانستم که کجا می نشیند. تیر 
که خالی شــد صدای ناله گربه را شنیدم و سه قطره خون 
از آن باال چکید. تو که به چشم خودت دیدی، تو که شاهد 

من هستی؟
 در این وقت در اتاق باز شد رخساره و مادرش وارد شدند.

رخســاره یک دسته گل در دست داشــت. من بلند شدم 
سالم کردم ولی سیاوش با لبخند گفت:

»البتــه آقای میــرزا احمــد خان را شــما بهتــر از من 
می شناســید، الزم به معرفی نیســت، ایشــان شهادت 
می دهند که ســه قطره خون را به چشم خودشان در پای 

درخت کاج دیده اند.«

12- ابروهای جارویی: 
نشــانه کم فعالیتی و در دهه ســوم زندگــی باید مواظب 
سالمت خود باشــند. موقتا در معرض خطر از دست رفتن 

سرمایه قرار می گیرند.
 تیره تر بودن آن نشــانه خشونت بیشتر اســت. این مدل 
دو حالت دارد حالت اول در ابتدا خوب تنظیم شــده و در 
 انتها پخش می شــود، این افراد ابتــدای کار را خوب انجام 

می دهند و در ادامه آن را رها می کنند. 
در حالت دوم انتها خوب تنظیم شــده و ابتدا نامنظم است. 
آنها انتهای کار را به خوبی انجام می دهند و در فرماندگی، 

ارتش، سیاست و وکالت موفق هستند. 
13- ابروهای نامنظم: 

هر تار این ابرو در یک جهت روییده اســت. این افراد افکار 
درهمی دارند و فاقد ظرافت، آراستگی و تمرکز هستند. 

14- ابروهای مثلثی یا هشتی شکل: 
این افــراد معموال خودخواه، جســور، قدرتمند، جاه طلب، 
کمک کننده به دیگران، مصمم و نفوذی هستند. اگرچه از 
خود نظر و عقیده ای ندارند ولی قادر به اصالح و تغییر نظر 

دیگران هستند. 
15- ابروهای خنجری: 

این افراد باهوش، مصمم، قوی، کمــک کننده به دیگران، 
مدیر و با نفوذ هستند. 

16- ابروهای شبیه حرف )ر(:
افرادی معمولی، خوب، ســالم و بیشــتر کارمند یا کارگر 
هستند. در دهه ســوم زندگی مشــکالتی پیدا می کنند 
 که اگر ریشــه های ابرو معلوم باشــد، مشکالتشان از بین 

می رود. 
اگر با چشــم لوچ همراه باشــد، فردی ضعیــف، زود رنج و 
احساساتی اســت و اگر با چانه ای قوی همراه باشد، مدیر 

موفقی است. 

اصول اعتماد به نفس در تکنولوژی فکر 

4- اصل خود شایستگی
این احساس ممکن نیست در ما به وجود بیاید مگر اینکه به 
موجودیت خود پی ببریم و توانایی های خود را بشناســیم. 
خداوند فرمــوده اند که ما انســان ها را شــبیه به خودمان 
آفریدیم؛ بنابراین تمامی صفت هــای خداوند هر چند نه به 
طور مطلق، در ما به ودیعه نهاده شده است. همان روزی که 
به سیمای انسان آفریده شدیم در حقیقت درجه شایستگی 

و لیاقت خود را دریافت نمودیم. 
5- اصل خودیاری

باید بدانیم کیستیم؟ 
قائم مقام و محبوب خداونــد؟ پس خیلی بزرگیم، آنقدر که 
احتیاجی به هل دادن دیگــران نداریم. خودمان برای نفس 

خود یاری دهنده خوبی هستیم. 
6- اصل عدم مقایسه خود بادیگران 

این را بدانیم همه انسان ها گلی از باغ وجود خداوند هستند 
و هر گل یک بویــی دارد. پس همه خوبنــد و زیبا، من هم  
خوبم و زیبا و بدانیم تفاوت در خوبــی و زیبایی زاییده فکر 

ماست و الغیر. 
7- اصل خودباوری و خودمحوری بعد از خدا محوری 

می دانیم همه چیز دســت خالــق بی همتاســت، ولی ما 
خودمان مســئول خود، افکار و رفتارمان هستیم. نفسمان و 
وجودمان را همان گونه که هستیم بپذیریم و به درستی در 

یک راه هموار، پرورش دهیم. 

 - آینــده تاریک اســت. خیلی تاریــک. اصــل و مطلب ،
 نجــات دادن مردم نیســت، باید وســیله زندگــی به آنها 

داد. 
- ما که آزادی را دوســت نداریم نمی توانیم نــان  آزادی را 

بخوریم و اگر هم بخوریم، آن را هضم نخواهیم کرد. 
- نفس کشیدن برای زنده ماندن اســت، ولی برای زندگی 

کردن چیزهای دیگری احتیاج داریم.
- مانــدن که یادشــان ندادید! الاقل درســت رفتــن را به 

فرزندانتان بیاموزید!
- غم انگیز اســت بــاور کنی کســی که دوســتش داری 
 به تو دروغ مــی گوید و غــم انگیزتر اینکه دوســت داری 

دروغ هایش را هم  باور کنی.
- زندگی سینما نیست؛ مثل تئاتر زنده است، کات ندارد، اگر 
گند زدی، نباید بقیه اش را ببــازی، فقط می توانی در ادامه 

بهتر بازی کنی.
 - درک کــردن را کســانی بلدنــد کــه هیچ وقــت درک 

نشده اند! 

اعتماد به نفس

حرف حساب

سرمایه داری در نزدیکی مســجد قلعه فتح ا... کابل رستورانی 
ســاخت که در آن موســیقی و رقص بود و برای مشــتریان 

مشروب هم سرو می شد.
مالی مســجد هر روز در پایــان موعظه دعا می کــرد تا خدا 
صاحب رســتوران را به قهر و غضب خود گرفتــار کند و بالی 

آسمانی بر این رستوران نازل کند.
یک ماه از فعالیت رستوران نگذشته بود که رعد و برق و طوفان 

شدید شد و رستوران به خاکستر تبدیل گردید.
مال روز بعد با غرور و افتخار نخســت حمد خدا را به جا آورد و 
بعد خراب شدن آن خانه فساد را به مردم تبریک گفت و اضافه 
کرد: اگر مومن از ته دل از خداوند چیزی بخواهد، از درگاه خدا 

ناامید نمی شود.
اما خوشحالی مومنان و مالی مسجد دیری نپایید.

صاحب رســتوران به محکمه شــکایت برد و از مالی مسجد 
خسارت خواست !

مال و مومنان چنین ادعایی را نپذیرفتند !
قاضی دو طرف را به محکمه خواست و بعد از اینکه سخنان دو 
جانب دعوا را شــنید، گلویی صاف کرد و گفت : نمی دانم چه 

بگویم ؟! سخن هر دو را شنیدم :
یک ســو مال و مومنانی هســتند که به تاثیر دعــا و ثنا ایمان 

ندارند !
وسوی دیگر مرد شراب فروشی که به تاثیر دعا ایمان دارد!

 خانــم معلمــی در آمریــکا کاری کــرد کــه اســم او در تمام 
کتاب های تربیتی و پرورشــی چاپ شد. تمام دوســتانی که در 
دانشگاه علوم تربیتی و روان شناســی تربیتی خوندن امکان نداره 
که قضیه این خانم رو نخونده باشند. معلمی با ۲8 سال سابقه کار 
به اســم خانم »ُدنا«. خانم دنا یک روز رفت سر کالس با یک جعبه 

کفش. جعبه کفش رو گذاشت روی میز.
به دانش آموزها گفت: بچه ها می خوام »نمــی تونم هاتون« رو یا 
بنویسید یا نقاشــی کنید و اینها رو بیارید بریزید در جعبه کفشی 
 که روی میز منه. »من نمی تونم خوب فوتبــال بازی کنم.« »من 
نمی تونم دوچرخه ســواری کنم.« »من نمــی تونم درس ریاضی 
رو خوب یــاد بگیریم« »من نمی تونــم با رفیقم کــه قهر کردم، 

آشــتی کنم« »من نمی تونم با داداشــم روزی ســه بار تو خونه 
 دعــوا نکنم«و...بچه های دبســتانی شــروع کردند به کشــیدن

 نمی تونم هاشون. خودش هم شروع به نوشتن کرد.
 نمی تونم ها یکــی یکی در جعبــه کفش جــا گرفت.وقتی همه

 نمی تونم ها جمع شــد در جعبه رو بســت و گفت: »بچه ها بریم 
 تو حیاط مدرســه« بیلی برداشــت و گودالی حفر کــرد وگفت: 
»بچه ها امــروز می خوایــم نمی تونــم هامون رو دفــن کنیم« 
جعبه رو گذاشت توی گودال و شــروع کرد با بیل روی اون خاک 
ریختن.وقتی که تمام شــد به سبک مســیحی ها گفت: »بچه ها 
دســت های هم رو بگیرید« خودش هم شــد پدر مقدس و شروع 
 کرد به صحبــت کردن.»ما امــروز به یــاد و خاطره شــاد روان 
»نمی توانــم« گرد هم آمدیــم. او دیگر بین ما نیســت. امیدوارم 
بازماندگان او »مــی توانم« و »قادر هســتم«، روزی همانند او در 

تمام جهان مشهور و زبانزد شــوند و »نمی توانم« در آرامگاه ابدی 
خود به ســر ببرد.« به بچه ها گفت برید کالس . بچه ها وقتی وارد 
کالس شــدن دیدن مقداری کیــک و مقدار زیــادی پفک داخل 
کالس گذاشــته شــده. وســط کیک یک مقوا بود و نوشــته بود 
»مجلس ترحیم نمی توانم!« بعد از اینکه کیک رو خوردن، مقوا رو 
برداشت و چسبوند کنار تابلوی کالس.تا پایان اون سال تحصیلی، 
 هر کدوم از بچه ها که به هر دلیلی بــه معلمش می گفت: »خانم، 
نمی تونم«، در جوابش خانــم دنا یه لبخندی مــی زد و اون مقوا 
رو نشــونش می داد و خود اون بچه حرفش رو مــی بلعید و ادامه 
نمی داد. پایان اون سال تحصیلی شاگردان خانم دنا باالترین نمره 

علمی رو در مدرسه خودشون کسب کردند.
 یه قول همیــن االن همه مــون به هــم دیگه بدیم. قــول بدیم

 نمی توانم ها رو خاک کنیم...

نمی توانـممال و شراب فروش !

شخصیت شناسی و نوع حالت ابروها )3(

سه قطره خون )قسمت سوم(

مرور یعنی دوباره سازی! )2( 

 اختالل و نابســامانی در هر یک از امور کشــور ناشــی از
 بی کفایتی و ســوء تدبیر رییس و مســئول آن موسسه یا 

اداره است .
آورده اند که ...

 خلفــای امــوی جمعا چهــارده نفــر بودند که از ســال 
۴۱ تــا ۱۳۲ هجری در کشــور پهناور اســالمی خالفت 
کــرده اند . اگــر چــه در میان ایــن خلفا افــراد مدیری 
چون معاویــه و عبدالملــک مــروان وجود داشــته اند 
ولی هیــچ یک از آنهــا در مقــام فضیلت و تقوی و بشــر 
 دوســتی همتــای خلیفــه ششــم عمربــن عبدالعزیز

 نمی شــوند ، این خلیفه بزرگوار تعالیم اســالمی را تمام 
و کمال اجرا مــی کــرد ودوران کوتاه خالفتــش توأم با 
 عدل و داد بوده اســت .نســبت به خاندان رسالت خاصه 
حضرت علی بن ابیطالب ) ع ( قلبا عشق می ورزید . روزی 
همین خلیفه از عربی شامی می پرسد : عامالن من در دیار 

شما چه می کنند و رفتارشان چگونه است ؟
عرب شامی با تبسمی رندانه پاسخ داد : آب اگر در چشمه 
صاف و زالل باشــد در نهرها و جویبارهــا هم صاف و زالل 

خواهد بود . همیشه آب از سرچشمه گل آلود است .
عمر بین عبدالعزیز از پاسخ صریح و کوبنده عرب شامی به 

خود آمد و درس آموزنده ای آموخت .
بعضی ها این ســخن را از حکیم یونانی ارسطو می دانند از 
آنجا که گفته بود: پادشاهان مانند دریا و ارکان دولت، مثل 
انهاری هستند که از دریا منشعب می شوند . ولی بعضی ها 
آن را از افالطون می دانند که فرمود: پادشــاه مانند جوی 
بزرگ بسیار آب اســت که به جوی های کوچک منشعب 
می شود . پس اگر جوی بزرگ شیرین باشد، آب جوی های 
کوچک را بدین منوال توان یافت و اگر تلخ باشد هم ، چنان. 

-وقتی هزار نفر بهت می گن نمی تونی ، فقط یک جمله 
بهشون بگو :

بشین و تماشا کن!
-آدمای رویا دزد، همیشــه وجود دارن.رویای خودت رو 

محکم نگه دار و براش تالش کن
 -امروزم بوی آرامش مي دهد…

سپردن همه چیز به دستان گرم خدا…
باراني که نم نم گونه هایت را ببوسد…

قدم زدن کنار کساني که دوستشان داری…
دیدن دنیایي که خورشیدش هر صبح به تو سالم بدهد، 

ستاره هایش که به تو چشمک بزنند و بگویند:
خودت را براي فرداي بهتر آماده کن…

 و مهــم تــر از همه،خدایــي کــه هــر روز حالــت را 
مي پرسد…

من امروز زیباتر از هر روز نفس مي کشم…
زیباتر از همیشه مي بینم…

من امروز بهتر از همیشه زندگي مي کنم
من احساسم را

امروزم و خدایم را 
بیش از همه دوست دارم...

زندگی زیباستآب از سرچشمه گل آلود است 
کاریکاتوردل نوشتهضرب المثل
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زن جوان وقتی ســفره دلش را نزد همکارش باز کرد و از اسرار 
زندگی اش گفت تصور نمی  کرد که با این کار به دردســر بزرگی 

بیفتد.
 این زن از چند هفته پیش از ســوي مرد ناشناسي مدام تهدید 

مي شد و همین تهدیدها آرامش را از او گرفته بود. 
عجیب اینکه مرد ناشــناس اسرار او را مي دانســت و اطالعات 

کاملي درباره زندگي شخصي اش داشت.
 این اما همه ماجــرا نبود؛ چرا که مرد جــوان عکس هاي کامال 
خصوصي این زن را هم در اختیار داشــت و او را تهدید مي  کرد 
که اگر تن به خواسته شومش ندهد، عکس ها را در محل کارش 
منتشر خواهد کرد. زن جوان به دردسر افتاده بود و نمي دانست 
این مرد کیست و چطور به اسرار زندگي و عکس هاي شخصي او 

دست پیدا کرده است.
 تهدیدهــاي مرد ناشــناس ادامه داشــت تا اینکــه زن راهي 
پلیس فتا شــد و از ماموران بــراي پایان دادن بــه این کابوس 
 کمك خواســت. با شــکایت او تحقیقات ماموران شــروع شد، 
اما بررســي هاي اولیه نشان مي داد که گوشــي و تلگرام این زن 

هك نشده است.
با این حال جست وجوها ادامه داشــت تا اینکه در نهایت فردي 

که شاکي را تهدید مي کرد شناسایي و دستگیر شد. 
متهم جوان 22ســاله اي بود که وقتي شــاکي او را دید، شوکه 
 شد. مرد جوان در حقیقت برادر دوســت و همکار شاکي بود که 

وي اعتماد زیادي به او داشت. 
مرد جوان در تشریح ماجرا گفت: مدتي قبل خواهرم گوشي اش 
را به من داد تا برایش برنامه اي نصب کنم. سرگرم بررسي گوشي 
بودم که چشمم به عکس هاي دوســت و همکار خواهرم افتاد. 
خواهرم همه جزییات زندگي او را مي دانســت و قبال درباره او، 

صحبت کرده بود.
 مي دانســتم که ایــن زن مدتي قبل از شــوهرش جداشــده و 
به تنهایي زندگي مي  کرد. با دیدن عکس هایش، بي آنکه خواهرم 
متوجه شــود آنها را کپي کــردم و پــس از آن تصمیم گرفتم 
 با این زن طرح دوســتي بریزم، اما چندبار کــه تماس گرفتم و 
او با جدیت با من برخورد کرد تصمیم گرفتم با تهدید مجبورش 
 کنم که به خواســته ام تن بدهد تــا اینکه در نهایت دســتگیر 
 شــدم. به گفته ســرهنگ جهانشــیري، رییس پلیــس فتاي 
 خراســان رضوي، پس از اعترافــات متهم براي او قــرار قانوني 

صادر شد و پرونده اش در اختیار مرجع قضایي قرار گرفت. 
به گفته وي در این پرونده اگر شــاکي به راحتي سفره دلش را 
 نزد دوستش باز نکرده و از اســرار زندگي اش براي او نگفته بود، 

این ماجرا شاید رخ نمي داد و زن جوان به دردسر نمي افتاد.

مرد جوان که به اتهام شــرکت در آدم ربایی مرگبار به 5 ســال 
حبس محکوم شــده بود، پس از انتقال بــه دادگاه ادعا کرد که 

دیوانه است.
 سحرگاه دوم اردیبهشت ســال89 با اعالم مرگ مشکوک مرد

44 ســاله ای در بیمارســتان مدرس تهران، همسرش خواستار 
تحقیق درباره مرگ او شد.

راحله- همسر این مرد- به کارآگاهان گفت: چند ماهی است که 
شوهرم به خاطر400 میلیون تومان بدهی از سوی طلبکارانش 
تهدید می شد، بعد از گروگانگیری نیز تحت شکنجه قرار گرفت 

و به همین خاطر جان سپرد.
 کارآگاهــان پــس از شــنیدن ادعاهای ایــن زن چنــد نفر را 
به بازجویی فرا خواندند. این زن در ادامه ماجرا گفت: شــوهرم 
یك هفته پیش به  دلیل کســالتی که داشــت در بیمارســتان 
بستری بود که ناگهان ناپدید شد و یك هفته بعد هم جنازه اش 

را از بیمارستان مدرس تحویل گرفتیم.
خســرو- یکی از طلبکاران مرد فوت شــده- هم در بازجویی ها 
گفت: یك هفته پیش » حجت « را در حالی که در بیمارســتان 
 بســتری بود دزدیدیم تا از ایــن طریق به پول هایــی که به من 

و همکارانم بدهکار بود، دست پیدا کنیم.
 او را ابتــدا بــه ویالیــی در چالــوس بردیم و تحت شــکنجه 
 قرار دادیم و پس از آنجــا به تهران آوردیــم و او را در پارکینگ 

یکی از آپارتمان های سعادت آباد، زندانی کردیم.
 بعد از پیچیدن شــیلنگی به دور گردنش خواســتیم خفه اش 
کنیم، اما وقتی داشــت خفه می شــد ترســیدیم و از کشتن او 
صرف نظر کردیم و بالفاصله او را به بیمارســتان مدرس بردیم 

و بستری اش کردیم. 
اما انگار خیلی دیر شده بود و فهمیدیم حجت مرده است. 

» خسرو « که280 میلیون تومان از حجت طلب داشت به  عنوان 
طراح اصلی این آدم  ربایی و شــرکت در قتل به قصاص محکوم 
 شــد. متهم دیگر به  نام حامد نیز به خاطر معاونت در آدم  ربایی 

به 6 ماه حبس محکوم شدند.
 از ســوی دیگر همســر حامد با مراجعــه به پزشــکی قانونی 
گواهی محجور بــودن وی را دریافت کرد. با ایــن حال قضات 

درجلسه دادگاه به تحقیق و بازجویی از او پرداختند. 
متهم نیز به تشریح جزییات ماجرا پرداخت. پس از پایان جلسه 
بازجویی متهم به زندان بازگردانده شد و قرار است قضات دادگاه 

کیفری به زودی درباره اش تصمیم بگیرند.

از دوست خواهرم خوشم آمد؛ 

 کاری با او کردم 
تا به خواسته ام تن بدهد

یکی از عامالن گروگانگیری مرگبار در جلسه دادگاه:

من دیوانه ام، نباید مجازات شوم!

مردی میانسال روی نیمکت راهروی مجتمع قضایی ونك نشسته 
و با مراجعه کننده دیگری حرف می زد. 

به او می خورد حداقل 55 ســالی داشته باشــد و از سوال هایش 
 معلوم بود که به دنبال راهی قانونی برای تنبیه دامادش است. مرد 
که موهای جوگندمی و ته ریش داشــت، لباس رسمی پوشیده و 
کارمند قدیمی یکی از ادارات دولتی بود. می گفت: یکی دو ساعت 
مرخصی گرفته تا درباره مشــکل پیش آمــده، تحقیقات کاملی 
 انجام دهد. جوانی که در انتظار رســیدگی به پرونده اش در یکی 
 از شعبه های دادگاه بود، برای وقت کشی هم که شده به حرف های 
 مــرد کارمند گــوش می کــرد. وقتــی موضوع تحقیــق پیش 
کشیده شــد، مرد جوان گفت: » خب پدرجان، چرا قبل از ازدواج 

دخترت تحقیق نکردی؟ االن که دیگر کار از کار گذشته! «
مرد میانســال جواب داد: » آخر درد من یکی دو تا که نیســت. 
 خواســتگار دختــرم، پســر یکــی از خانم های همکارم اســت 
و بــه خاطر اینکه مادرش انســان شــریفی بود، به آنهــا اعتماد 
 کردم و دست دخترم را در دست پســرش گذاشتم. غافل از آنکه 

چه سرنوشتی در انتظار دخترم و خانواده مان است. «
 چند لحظه بعد بغــض کرد و پرســید: » به نظر شــما می توانم 

کاری کنم که دامادم به زندان بیفتد یا تنبیه شود؟ «
مرد جوان کمی جا به جا شــد تا مرد دیگری هــم روی نیمکت 
بنشــیند و در همان حالت از مرد کارمند پرســید: » االن مشکل 
 شــما دقیقا چی هســت؟ « مرد میانسال آهی کشــید و گفت: 
 » راســتش دو دختــر و دو پســر دارم که همگــی درس خوان 

و خوش اخالق هســتند. یك ســال پیــش که دختــر بزرگم 
تحصیل در مقطع کارشناسی ارشــد را تمام کرد، تصمیم داشت 
برای دکتری هــم ادامه تحصیل دهد، اما من دوســت داشــتم 
 زودتر ازدواج کنــد، چون که در فامیل ما رســم نبود که دخترها 
 دیر ازدواج کننــد. از طرفی فکر می کردم اگر ســنش باالتر برود، 

در این شرایط دیگر خواستگاری برایش پیدا نمی شود. 
 به محض اینکه موضوع را بــا همکارانم در میان گذاشــتم یکی 
از خانم هــای همکار بــه ســراغم آمــد و گفت که یك پســر 
تحصیلکــرده دارد کــه اتفاقا در بخــش دیگــری از اداره ما کار 
می کند. یــك روز یواشــکی به واحــد آنها رفتم و دیــدم جوان 
 برازنــده و خوش مشــربی اســت. بنابراین ضمن قول مســاعد 

به همکارم، دخترم را هم تشویق به ازدواج کردم. «
مراجعه  کننده تــازه وارد از مرد کارمند پرســید: » تــا آن زمان 
مشــکلی پیش نیامده بــود؟ چیزی در مــورد دامــاد آینده ات 
 متوجه نشــده بودی؟ « مرد کارمند جواب داد: » نه... راســتش 

وقتی به خواستگاری آمدند با مهریه 114 سکه طال موافقت شد. 
داماد تحصیلکرده بود و حتی قــول داد یك آپارتمان کوچك هم 

بخرد تا با دخترم زندگی شان را در آنجا شروع کنند. 
همه چیز عــادی به نظر می رســید جــز اینکه در همان شــب 
خواستگاری معلوم شد داماد تك پسر است و از سه ماهگی پدرش 

را از دست داده و با مادرش زندگی می کند... «
مرد جوان گفت: » خب اینکه اشکالی ندارد پدرجان! «

اما پدر دختر ادامــه داد: » ما هم اهمیتی ندادیــم و رفتیم دنبال 

جهیزیه و خرید و مراســم. همه چیز برای برگزاری جشن آماده 
بود. حتی کارت هــای دعوت را هــم توزیع کردیم. اما درســت 
یك روز مانده به مراســم مادر و مادربزرگ دامــاد وارد آپارتمان 
 عروس شــدند، یك اتاق را برای خودشــان جدا کردند و وسایل 
 و رختخواب شــان را آوردند همان جا پهن کردند. وقتی همسرم 
 و دختــرم از آنهــا دلیل ایــن کار را پرســیدند، معلوم شــد که 
 خانه قبلی را فروخته اند و قرار اســت مادر و مادربزرگ داماد هم 

با عروس و داماد در همان آپارتمان کوچك زندگی کنند. «
این بــار مرد تــازه وارد پرســید: » خب چه اشــکالی داشــت، 
 اجــازه می دادید آن دو زن تنهــا هم چند صباحــی آنجا بمانند 

و بعد بروند دنبال زندگی شان. «
 اما مــرد کارمنــد صدایــش را کمی به گلــو انداخــت و گفت: 
» ما هم مشــکلی با این قضیه نداشــتیم، اما آنها گفتند که قرار 
اســت تا آخر عمر با داماد و دخترم زندگی کنند چون داماد تنها 
 فرزندشان است و ناچارند همانجا بمانند. اختالف دخترم و دامادم 
از همانجا شروع شد. چون خانواده داماد چیزی در این باره نگفته 
 و توافقی هم نکــرده بودیم. بنابراین مراســم ازدواج به هم خورد 

و همه فامیل دو طرف از موضوع با خبر شدند. 
در این میان یکی از آشــنایان دامادم به ســراغم آمــد و گفت؛ 
 داماد قبــال هم دو بــار ازدواج ناموفق داشــته و ایــن موضوع را 
از شما پنهان کرده است. با شــنیدن این حرف انگار آب یخ روی 
 ســرم ریخته باشــند، بی حس و کرخت شــدم. چند روز خواب 
 و خوراک نداشــتم. دخترم هم عصبانی بود. یك هفته بعد دوباره 
به واحد محل کار دامادم رفتم و این بار خوب تحقیق کردم ببینم 
چه اتفاقی افتاده، آنجا بود که از همکاران شنیدم دامادم نه دوبار 
بلکه سه بارازدواج ناموفق داشته و با تهیه شناسنامه سفید خودش 
را مجرد معرفی کرده است. حاال هم آمده ام ببینم چطور می توانم 
 داماد فریبکارم را گوشــمالی دهم. چون با آبــروی خانوادگی ما 

و احساسات دخترمان بازی کرده است... 
 حاال هم بــه شــدت از تصمیم خــودم پشــیمانم و می خواهم 

قبل از اینکه دخترم دچار مشکالت بیشتری شود، کاری کنم... «
با بیان آخرین جمالت بغضش ترکید و به گریه افتاد. 

مرد جوان بلند شــد و از آبخــوری یك لیــوان آب برایش آورد. 
 سپس دســتش را روی شــانه مرد میانسال گذاشــت و گفت: 
» پدرجان بهتر اســت این بــار عجله نکنی و تصمیم درســتی 
 بگیــری. اما پیش از آن باید مطمئن شــوی کــه دخترت حاضر 

به ادامه زندگی با همسرش نیست. «
مراجعه  کننده دیگر هــم گفت: » در هر صورت شــما می توانید 
 بابت دریافت مهریه دادخواســت بدهید یا اینکه به خاطر فریب 

در ازدواج از داماد شکایت کنید. 
اما بهتر است با یکی از مشــاوران قضایی همین مجتمع یا وکیلی 

مشورت کنید. باور کنید حاال هم خیلی دیر نشده... «
 مرد میانسال با شــنیدن این حرف ها بلند شــد، کاغذهایش را 
در پوشه ای گذاشت و قطرات اشك را با دست خشك کرد. بعد رو 
به آن دو نفر کرد و گفت: » برای من و دخترم مهریه مهم نیست، 
 آبرو خیلی مهم تر است. کاش آن روز بیشتر تحقیق کرده بودیم. «

 بعد همان طور که زیر لب می گفت: » این بار نباید بی گدار به آب 
بزنیم « راهش را کشید و رفت.

 جنایتکار خطرنــاک پس از آزادی بــه قید ضمانت 
از دست پلیس گریخت. 

  » پیتر مایکل کم «50 ســاله که به اتهام قتل آقای
 » دیــن رابینســون « 19 ســاله در ســال1990، 
در زندان استرالیا به سر می برد پس از گذراندن 24 
ســال حبس 2 ماه قبل از زندان به قید ضمانت آزاد 
شــد، اما با باز کردن پابند و ردیاب الکتریکی خود از 
 دست پلیس گریخت به طوری که پلیس با یك تیم 
حرفه ای متشــکل از30 مامور و سگ های آموزش 
دیده در جســتجوی او اســت و به همیــن منظور 
 اطالعیــه ای بــرای آگاهی مــردم از حضــور این 

جنایتکار خطر ناک داده شده است.
لیس با انتشــار عکس مجــرم و دادن مشــخصات 
 ظاهری از کسانی که او را مشــاهده کردند خواست 

تا سریعا با پلیس تماس بگیرند.
پلیس در ادامه افزود: » کم « بی رحم در سال1990 
هنگامی که به همراه قربانی و شریك جرم خود آقای 
» دنیل لولز هیس « برای شــکار به یك سفر رفتند، 
پس از درگیری با یکدیگر ابتدا » دنیل « با شــلیك 
یك گلوله به » رابینسون « او را زخمی کرد و سپس 

» کم « با شلیك 2 گلوله به او باعث مرگ وی شد.
این دو جنایتکار ســپس جســد قربانی را در کیسه 
خــواب پیچیدند و پــس از ریختن بنزیــن بر روی 
 آن، جســد را به آتــش کشــیدند و بقایــای آن را 
در زیر برگ گیاهان پنهان و خاک کردند. پس از یك 
سال از جنایت این دو قاتل در ســال 1991 به اتهام 
 قتل » رابینسون « بازداشــت و به حبس ابد محکوم 

شدند.
پلیس شــهر » آلیس اســپرنیگ « در گزارش خود 
بیان کرد » کم « پــس از 2 ماه آزادی بــا باز کردن 
 ردیاب خود نشــان داد که فکر شــومی در سر دارد 
 و حضور آزادانه  او برای  جامعه خطر ناک خواهد بود 
و قول داد تا قبــل از ارتکاب به هرگونــه جرمی او را 

دوباره بازداشت کند.

فرار قاتل خطرناک از دست پلیس 

پیشنهاد سردبیر: 
» شاهرخ « و » سمیه « را یادتان هست؟

حوادث جهان

 برای من 
و دخترم مهریه 

 مهم نیست، 
آبرو خیلی 

مهم تر است. 
کاش آن روز 

بیشتر تحقیق 
کرده بودیم

داماد سه بار ازدواج کرده بود!

راز شناسنـامه سفید

نوعروس وقتی در حال چیدن جهیزیه اش بود با رختخواب مادر و مادربزرگ همسرش روبه رو شد و تازه فهمید آنها 
قصد دارند تا آخر عمر در کنار تنها فرزندشان زندگی کنند و در ادامه پی برد شوهرش در گذشته 3 بار ازدواج ناموفق 

کرده است.

حوادث ایرانیادداشت

یادم می آید لبه های روزنامه خیس شده بود. 
عرق دست هایم رفته بود به جان کاغذ. 

سمیه و شاهرخ همسن و سال ما بودند. 16 ساله. 
عاشق و معشوق. دوست شان داشــتیم چون مثل افسانه ها برای 
رسیدن به هم جنگیده بودند و حاال پای چوبه دار، سمیه می گفت 

بخشش نمی خواهد یا با شاهرخ آزاد می شود یا کنار او اعدام.
 به گزارش ایسنا، احســان محمدی با این مقدمه در » عصرایران «

 نوشــت: نفس مان بنــد می آمد وقتــی می خواندیــم دخترک 
 در دادگاه رو بــه پــدرش گفته بابا بــذار برگردم خونه! شــاهرخ 
بعد از شنیدن حکم اعدام گفت خواسته ای ندارم جز اینکه بگذارید 

قبل از اعدام، سمیه رو عقد کنم تا به عنوان شوهر اون اعدام بشم!
 سمیه و شاهرخ را دوســت نداشــتیم چون محمدرضای 8 ساله 
و ســپیده 11 ســاله را در خانه ویالیی خیابان گانــدی توی وان 
 حمام خفه کــرده بودند. چطور ســمیه توانســته بــود خواهر 
 و برادرش را بکشــد؟  آن روزها تازه موســیقی هــوی متال و رپ 
مد شده بود. روزنامه ها دوســت داشتند بنویسند تقصیر موسیقی 
هوی متال اســت، اما انــگار نبود. گفتند و نوشــتند کــه پرده 
 اتاق ســمیه قهوه ای بــود، دیوارهایش تیره رنگ و اینکه ســمیه 
 در اتاقــش خط تلفن جدا داشــته و مــا با حیــرت می خواندیم، 
 غافــل از اینکــه چند ســال بعــد هر کســی چند خــط تلفن 

خواهد داشت و گوشی هایی که خالصه همه دنیا هستند.
امیر تتلو فقط 9 سالش بود و لیونل مسی تازه هشت سالگی اش را 

جشن گرفته بود. هنوز کسی موبایل نداشت.
  عشــق و عاشــقی ها در همان تلفن  زدن از باجه ها با ســکه های 
پنــج تومانی خالصــه می شــد، وقتی بابــای طرف، گوشــی را 
برمی داشت می گفتند: ببخشید! آتش نشانی؟! اداره برق! ... مثال رد 
گم کنی! نامه ها و نقاشی قلب و دخترکی زانو زده مقابل صلیبی با 

تیری در جگرش. روزگار این شکلی که نبود. 
ما روزنامه ها را می خریدیم، ویژه نامه ها را می بلعیدیم، عکس های 
 دادگاه را نــگاه می کردیم، خیره می شــدیم به صورت ســمیه؛ 
 زیبا بــود و هنوز کــودک برای اینکــه آن چادر را ســرش بکنند 

و بشود همدست قاتل. تالش کرده بودند مادر سمیه را که مخالف 
 ازدواج شــان بود بکشــند. زن مقاومت کرده بود. ماجرا فاش شد 
 و در دادگاه، خانواده هــا بخشــیدند و به خاطر ســن کم شــان 

سمیه به 12 سال و شاهرخ به10 سال حبس محکوم شد. 
خیلی های مان یك شبه عاشق مطالعه شــدیم! دزدانه روزنامه ها 
را می خریدیــم و یواشــکی می خواندیــم و مثل ســر بریده ای، 
 جایی قایم می کردیم! تــرس افتاده بود به جــان خانواده ها. انگار 
از نوجوان های شان می ترسیدند. نکند عاشــق بشوند. نکند ما را 
بکشند! تا مدت ها حرف زدن در مورد شــاهرخ و سمیه مهم ترین 
تفریح عموم خانواده های ایرانی بود. از زندان که آزاد شدند، با هم 
ازدواج نکردند. می گویند ســمیه بعدها دو بار ازدواج کرد. شاهرخ 
هم از ایران رفت. مثل اکثر قصه های شــرقی همه چیز داشــت؛ 

جنون، عطش، سرکشی، تسلیم و البته اشك و آه و پایانی تلخ.
بعد از20 سال وقتی چشمم به عکس روی جلد این نشریه قدیمی 
افتاد، هزار خاطره زنده شد. سمیه و شاهرخ و پرونده جنجالی شان 
خاطره مشترک یك نسل اســت و ما چه نسل عجیبی هستیم که 

قتل و جنون، خاطره مشترک مان می شود!
20 ســال پیش، این ماجرا جامعه را متالطم کــرد، اما حاال آنقدر 
پیشرفت کرده ایم که پرونده قتل سریالی و تجاوز دسته  جمعی هم 

تکان مان نمی دهد. 
آیا این درجه از کشسانی وجدان عمومی خطرناک نیست؟

هجدهم بهمن ســال 89 پســربچه ای در تمــاس تلفنی 
 بــا پلیــس و اورژانس برای نجــات جان مــادرش کمك 

خواست.
امدادگران اورژانس وقتی به محل حادثه رســیدند، دیدند 
 کیسه ای پالســتیکی بر ســر یك زن جوان کشیده شده 
و او به خاطر خفگی در حال مرگ است. امدادگران با همه 
تالشی که کردند نتوانستند زن 33 ســاله را نجات دهند. 
از ســوی دیگر با حضور ماموران پلیــس در محل حادثه 

موضوع به بازپرس کشیك ویژه قتل اعالم شد.
» میالد « پســرک نوجوان که تنها فــرد حاضر در صحنه 
حادثه بود در نخســتین تحقیقات گفت: از چگونگی مرگ 
مادرش خبر ندارد. » زمانی که به خانه رســیدم مادرم را 
دیدم که کف آشــپزخانه افتــاده بــود و تقاضای کمك 
 می کرد. درحالی که به شــدت ترســیده بودم با اورژانس 

و پدرم تماس گرفتم. «
با انتقال جســد » فاطمه « به پزشکی قانونی مشخص شد 
 زن جوان براثر خفگی با کشــیده شــدن پالستیك بر سر 

و صورتش و نرسیدن اکسیژن جان سپرده  است.
از سوی دیگر، پدر و مادر » فاطمه « پس از اطالع از مرگ 
دخترشــان بالفاصله داماد خود را عامل قتل دخترشــان 

دانستند و از او شکایت کردند.
آنها گفتنــد: » فاطمه و شــوهرش اختالف هــای زیادی 
با هم داشــتند و دربــاره مســائل ملکــی از مدتی قبل 
مشــاجره می کردند «، این درحالی بود که شوهر فاطمه 
علت مــرگ همســرش را خودکشــی اعالم کــرده بود. 
 ولی پدر و مــادر زن جوان، داماد خود را قاتل دخترشــان 

می دانستند.
 بدین ترتیب فرهاد40 ســاله  به اتهام قتل دســتگیر شد 
و به زندان افتاد تا اینکه بعد از 2 ســال بازداشت، آزاد شد. 
وی صبح شنبه با شــکایت والدین همســرش در دادگاه 

کیفری حاضر و محاکمه شد.

 قاضی قربانزاده – رییس شــعبه دهــم دادگاه کیفری –
در ابتــدای جلســه از والدیــن فاطمه خواســت درباره 
شکایت شــان توضیح دهند، آنها نیز دامادشــان را عامل 
مرگ دخترشان دانســتند و خواستار اشد مجازات برای او 

شدند.
فرهاد نیز در دفاع از خود به قضات گفــت: » اتهام قتل را 
 نمی پذیرم، من و همســرم گرچه بر سر یك سری مسائل 
با هم اختالف داشــتیم، اما مــن او را نکشــته ام چرا که 

دوستش داشتم.
  باید توضیــح بدهم که مــن زمان وقوع مرگ همســرم 
در خانه نبــودم و هیچ مدرکــی علیه من وجــود ندارد، 
بنابراین می خواهم هرچه زودتر قاتل همســرم پیدا شود 

و به مجازات برسد. «
پس از پایان جلسه دادرسی، قضات دادگاه پس از شنیدن 
اظهارات اولیــای دم و متهم پرونده، با ختم جلســه برای 

صدور رای وارد شور شدند.

معمای قتل زن جوان» شاهرخ « و » سمیه « را یادتان هست؟

 زمانی که یك خرس وحشــی به » جوب واالنتی « – یك کشاورز محلی — نزدیك می شد، 
او هرگز تصور نمی کرد کــه یك جنگ طوالنی بــرای زنده ماندن از دســت یکی از قاتالن 
 طبیعت خواهد داشت. بر این اساس، این کشاورز شــجاع به مدت 3 ساعت، نبردی خونین 
با یك خرس عظیم الجثه از نژاد اســلوث ) خرس تنبل ( داشــت. خرس وحشــی به تمامی 
صورت او زخم هایی شــدید وارد کرده است. این زخم ها به قدری شــدید بودند که پزشکان 
معالج از زنده  ماندن فردی با این میزان جراحت در ناحیه ســر پس از ساعت ها حمله مداوم 

خرس ) شبیه حمله خرس به لئوناردو دی کاپریو در فیلم بازگشته ( تعجب کردند.

منابع ســوری اعالم کردند که یکــی از معروف تریــن زنان جنگجوی کــرد، در جریان 
 درگیری شــدید در منطقه جرابلس سوریه کشته شــده است. » آســیا رمضان عنتر «  
22 ساله که در شبکه های اجتماعی به آنجلینا جولی کردها معروف بود، در درگیری که 

پنجشنبه گذشته در جبهه های اطراف شهر منبج با داعش روی داد، کشته شد.
 شبکه های اجتماعی و رسانه های کردی به دلیل شباهت آســیا به هنرپیشه هالیوودی 

به او لقب آنجلینا جولی کردها داده بودند. 
منابع کرد تاکنون خبر کشته شدن آسیا را به صورت رسمی اعالم نکرده اند.

ببینید خرس با صورت این مرد چه کرده است؛

مثل دی کاپریو!
آنجلینا جولی کردها

 در نبرد با داعش کشته شد!
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گوناگون

خانه داریآشپزی

مــواد الزم :آرد   75 گرم،نمــك و فلفل  به 
میزان الزم، ماهیچه گوســاله با اســتخوان 4 
عدد،روغن زیتون 5 ق س،پیــاز خرد كرده   2 
عدد،ســیر له كرده  3 حبه،كرفس خرد كرده 
5 ســاقه،هویج خرد كرده   3 عدد درشت،آب 
 گوشــت  یك ونیــم لیتر،پــوره گوجه فرنگی 
 480 گرم،برگ بــو   3 عدد،آویشــن یك دوم 
ق چ،رزمــاری 2 شــاخه،آرد ذرت 3 ق س،آب   

یك چهارم پیمانه،جعفری خرد كرده 20 گرم
روش تهیه: فر را با دمای 180 درجه سانتی گراد گرم كنید. آن گاه آرد، نمك و فلفل را در ظرف 
مناسبی بریزید و مخلوط كنید. آنگاه گوشت را بشویید، خشك كنید و در مخلوط آرد بغلتانید. 
سپس روغن زیتون را در قابلمه مناسبی بریزید و روی حرارت اجاق قرار دهید تا كامال داغ شود. 

حاال گوشت را حدود 8 دقیقه در روغن تفت دهید و از قابلمه بیرون آورید.
اكنون پیاز، ســیر، كرفس و هویج را در همان قابلمه، در روغن تفت دهید و آب گوشــت، پوره 
گوجه فرنگی،  برگ بو، آویشن، رزماری و گوشت را به مواد درون قابلمه بیفزایید و بپزید تا گوشت 
نرم شود. اینك آرد ذرت را در آب سرد حل كنید و آن را كم كم درون گوشت بریزید و هم بزنید تا 
سس،  قدری غلیظ شود. حاال برای هر نفر، مقداری پوره سیب زمینی در بشقاب بریزید و خوراك 

گوشت را رویش قرار دهید و با جعفری بیارایید.
یادآوری: برای تهیه پوره سیب زمینی یك كیلوگرم ســیب زمینی پخته و پوره كرده را با یك 
پیمانه شیر و 80 گرم كره، در قابلمه مناسبی بریزید و روی اجاق بگذارید، سپس پیوسته آن را 

هم بزنید تا پوره، صاف و یكدست شود، حاال اندكی نمك و فلفل به آن بزنید.

 »دست هایمان بسته بود. عده ای هم چشمانشان بسته بود. حتی 
نمی توانستیم تیمم كنیم. بچه ها در ماشین باحالت تضرع و زاری 
به من گفتند: حســین! چه كاركنیم، نمازمون قضا می شه؟گفتم: 

روبه قبله بشینین و با اشاره نمازتون رو بخونین.«
آنچه خواندید: بخشــی از كتاب بچه های حاج قاسم ،نوشته افسر 
فاضلی شهربابكی، یك اثر دفاع مقدسی است كه به خاطرات سردار 
حسین معروفی می پردازد و انتشــارات فاتحان آن را چاپ كرده 
است. حاج حسین  معروفی  كسی اســت كه در نوجوانی به سپاه 
پیوست  و هفت سال در جبهه به ســر برد و در اواخر دوران جنگ 
تحمیلی نیز به اســارت نیروهای عراقی درآمد. حســین معروفی 
 از جمله كســانی است كه ســردار قاسم ســلیمانی از او به عنوان 
جوان ترین نیروی ســپاه یاد می كند. او از خــود  در دوران دفاع 
مقدس دالوری های بسیاری نشان داد.  گفتنی است؛ یك فصل از 

این كتاب به دوران اسارت حسین معروفی می پردازد.
 در بخش دیگری از این كتاب می خوانیــم: »بعد از دیدن صحنه  
شــهادت محمد رضا، حالم گرفته شــده بــود؛ اما چــاره ای نبود 
و باید به راه خــود ادامه می دادیم. تقریبا حــول و حوش ظهر بود 
كه به پایین شــیار وشــكناو رســیدیم. بچه ها در محلی كه یك 
ســه راهی مال رو بود مســتقر شــدند. اطراف آنجا را هم نگهبان 
گذاشــتیم تا خطری تهدیدمان نكند. هوا خیلی سرد بود. غروب 
شد. بچه ها نماز خواندند و شــام خوردند و توی كیسه های خواب 
در اطراف ســنگ ها و دره هــا به اســتراحت پرداختنــد. در آن 
شب ســرد، كیســه   خواب یكی از بچه ها به نام ســید محمد علی 
وزیــری از باالی ارتفاع بــه دره پرت شــده بود. زنــده  ماندن در 
 آن هوای نامســاعد و خشــن، آن هم بدون كیســه  خواب تقریبا

 غیر ممكن بود.«

طول عمر نگهداری ادویه و سبزیجات خشک)2(خوراك ماهیچه معطر

بچه های حاج قاسم

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.
داســتان كوتاه، ژانری اســت برای زندگی مدرن كه در 
تعریف آن آمده است؛ »داستانی كه در یك نشست بتوان 
خواند«؛ این یعنی داستانی كه كوتاه است و نویسنده برای 
پروراندن شخصیت ها،  صحنه ها،  نقطه اوج،  ایجاد تعلیق و 
كشاندن خواننده به درون داستان وقت زیادی ندارد. با این 
حال ، همین قصه های چندصفحه ای، دســتمایه ساخت 
فیلم های بلندی شــده اند كه نامشــان در تاریخ سینما 

ماندگار شده است.  
»هافینگتون پست« در یكی از جدیدترین گزارش هایش 
از داســتان های كوتاهی یاد كرده كه فیلم های معروفی 
چون »راشومون«، »مورد عجیب بنجامین باتن« ،  »ادیسه 

فضایی« و »پرندگان« براساس آنها ساخته شده است.
ریتا هی ورث و رســتگاری در شائوشنک، 

استفن کینگ
اگر فیلم »رستگاری در شائوشنك« را دیده  و آرزو كرده اید 
كاش این داستان را یك رمان نویس بااستعداد نوشته بود، 
آرزویتان خیلی وقت پیش برآورده شــده است. در واقع 
فیلم »فرانك دارابونت« نســخه وفاداری به رمان كوتاهی 
از »استفن كینگ« است. »دارابونت« غیر از این، چند اثر 
دیگر از این نویســنده مطرح آمریكایی را به دنیای سینما 
معرفی كرده است. »مسیر ســبز« و »مه« از دیگر آثاری 
اســت كه نام این رمان نویس و كارگردان را كنار هم قرار 

می دهد.
برادران نوالن

ممنتو، جوناتان نوالن
داستان كوتاه »ممنتو موری« یا »مرگ را به خاطر بسپار« 
اولین بار ســال 2001 در مجله »اسكوایر« به چاپ رسید. 
»جوناتــان نوالن« پیــش از اتمام كارش، ایــده اقتباس 
سینمایی آن را با برادرش »كریستوفر« در میان گذاشت. 
»كریستوفر نوالن« فیلم »ممنتو« )به یاد آر( را ساخت و 
برادرش همان مضمون را در داســتانش روایت كرد. فیلم 
»ممنتو« ســبك بصری به یادماندنــی  دارد، اما خواندن 
نثر هنرمندانه و نحــوه پرداختن به این تم در داســتان 

»جوناتان« هم لذت خاص خودش را دارد.

 داستان هایی که در سینما 
گل کردند)3(

خواندنی

زمین شناسان استرالیایی موفق به كشف قدیمی ترین فسیل جهان در 
منطقه گرینلند شدند.

آنها فسیلی را كشف كردند كه نشــان دهنده زندگی در دوران باستان 
است و می تواند قدمتی سه میلیارد و 700 میلیون ساله داشته باشد. با 
ارزیابی های انجام شده مشخص شد كه این فسیل، قدیمی ترین فسیل 
جهان است و می تواند درك دانشمندان را نسبت به مبدأ حیات تغییر 
دهد. این فسیل به نوعی نشــان دهنده شــروع تكامل حیات بر روی 

زمین تقریبا بعد از بمباران كره خاكی توسط سیارك هاست.

کشف کهنسال ترین فسیل جهان 

 با اســتفاده از راهنمایی كــه در ادامه، ارائه 
می دهیم مــی توانید كاری كنیــد كابینت 
حاوی ادویه، از تبدیل شــدن به موزه نجات 
پیدا كند، همچنین به شــما می آموزیم كه 
چگونه آنها را نگهداری كنید تا طعمشــان تا 

مدت ها حفظ شود.
گیاهان و سبزیجات خشک شده

گیاهان و سبزیجات خرد شده مانند ریحان، 
جعفری و پونه كوهی 2 تا 3 ســال دوام دارند. اگر در همان شــكل طبیعی خود خشك و 

نگهداری شوند، ممكن است كمی بیشتر عمر كنند، چیزی حدود 3 تا 4 سال.
دانه ها

بسیاری از دانه ها مانند رازیانه حدود 4 سال عمر می كنند. دانه خشخاش و كنجد در این 
میان استثنا هستند و باید پس از 2 سال دور انداخته شوند.

عصاره ها
عصاره هایی مانند نعنا می توانند تا 4 ســال ســالم بماننــد اما این مورد شــامل عصاره 
 خالص وانیــل نمی شــود؛ این عصــاره به علت محتــوای بــاالی الكلش تا آخر ســالم 

می ماند.
توصیه هایی برای نگهداری و ذخیره سازی

برای اینكه عمر ادویه را باال ببریم، آنها را در جایی خشــك و خنك نگهداری كنید مانند 
یك گنجه. ذخیره سازی ادویه در قفســه ای نزدیك به اجاق گاز ایده خوبی نیست، چون 

گرما سرعت در هم شكستن تركیبات ادویه و سبزیجات خشك شده را باال می برد.

امروزه در هر شــهر بزرگی، بناهــای بلند و چندطبقــه ای وجود دارد 
 كه بدون آسانســور، اســتفاده از آنها غیرممكن به نظر می رسد اما آیا 

تا به حال فكر كرده اید كه وجود آیینه در آسانسور برای چیست؟
جواب این سوال احتماال شــما را غافلگیر خواهد كرد، زیرا حقیقت این 

است كه نصب آیینه در آسانسور دلیل روانی دارد.
مردم در آغاز دوران استفاده از آسانسور برای جا به جایی بین طبقات، 
از كندی حركت آن شــكایت داشــتند. متخصصان دریافتند كه این 
مشكل از نگاه كردن آنها به دیوارهای آسانسور ناشی می شود كه كاری 

بسیار خسته كننده است و باعث می شود گذر زمان كند به نظر برسد.
دو راه حل برای این مشكل وجود داشــت: نخست، نوسازی آسانسور و 
افزایش سرعت آن و دوم، منحرف كردن توجه مردم به چیز دیگری كه 

حركت آسانسور را در نظرشان سریع تر كند.
متخصصان با توجه به هزینه های سنگین نوســازی آسانسور به نصب 
 آیینــه روی آوردند. امروزه در اغلب آسانســورها شــما مــی توانید با 

نگاه كردن به آیینه سرگرم شوید.

چرا در آسانسور آیینه نصب می کنند؟

 ســطل های زباله در چین به وای فای مجهز شــدند و بــه خیابان های 
چونگ كینگ شكل و شمایل هوشمندتری بخشیدند.

چونگ كینگ، نام شهری در چین اســت كه این روزها سطل های زباله 
خود را مجهز به وای فای كرده است. 

با اتصال به روترهای ســطل زباله، هنگام پر شدن زباله ها برای مجموعه 
 كارمنــدان شــهرداری پیامی ارســال می شــود و اعــالم می كند كه 
ســطل های زباله باید خالی شــوند. عكس هایی با عنوان زباله دان های 
 هوشــمند در خیابان هــای چونگ كینــگ در فضای مجازی منتشــر

 شده است. سطل های زباله با اســتفاده از انرژی خورشیدی كار كرده و 
 قادرند زمانی كه ظرفیت ســطل زباله تا 80 درصد پر شد، به كارمندان 
جمع آوری اطالع داده تا از پر شــدن بیش از اندازه سطل ها جلوگیری 
شــود. هر ســطل امكان 5 مگابایت داده رایگان را به كاربران می دهد و 
می تواند همزمان برای 50 كاربر، فضای آنالین فراهم كند. كاربران نیز در 
صورتی كه به سرویس های اورژانسی نیازمند باشند، می توانند با استفاده 

از تلفنی كه روی این سطل ها تعبیه شده درخواست امداد كنند.

وقتی فناوری مدرن به ســراغ وزن شــما هم برود نتیجــه اش اختراع 
كمربندی هوشمند برای ردیابی و گزارش سالمت شما خواهد شد.

فناوری هوشــمند، این بار كمربندتان را هدف قرار داده اســت. شركت 
سامســونگ در ادامه ســاخت گجت های خود، كمربندی ســاخته كه 
ظاهری كامال شبیه كمربندهای رایج دارد. یك سگك به شكل مستطیل 
روی نواری در ابعادی كامال معمولی قرار گرفته اســت؛ البته با كاربردی 

بسیار متفاوت.
درون این سگك ســاده، چند حســگر قرار داده شــده تا فعالیت هایی 
را كه در طــول روز انجام مــی دهید برایتــان اندازه گیری كــرده و به 
اطالعتان برســاند. این سنســورها در حالت های مختلف، قادر به انجام 
فعالیت های گوناگــون خواهند بود. اســتفاده از ایــن كمربند دركنار 
 نصب اپلیكیشن اختصاصی WELT روی گوشــی هوشمند امكان پذیر 
 خواهد بود. برنامه وی لت، اندازه دور كمر، تعداد گام هایی كه در طول روز

 بر مــی دارید، مدت زمان نشســتن شــما و میزان پرخوری تــان را به 
 اطالع شــما خواهد رســاند. این برنامه، حتی عادات رفتاری تان را نیز 
تشــخیص داده و در نهایت به طور دقیق، روش های كاهش وزن را طی 

یك هفته یا یك ماه برایتان نمایش خواهد داد. 
در ادامه قابلیت های این برنامه باید از شبیه سازی سه بعدی اندامتان در 
صفحه گوشــی نام برد كه با تغییر رنگ در قسمت های نامتناسب خیلی 
ساده، شما را در جریان فیزیك بدنتان قرار خواهد داد. باتری این وسیله 
تا 20 روز قابلیت حفظ شــارژ در خود را دارد و  از طریق پورت كوچكی 
كه كنار سگك تعبیه شده است به شــارژر متصل خواهد شد. كاربران با 
پرداخت 69 دالر می توانند این محصول را خریداری كنند و از مدیریت 

این كمربند در سالمتی وزن خود بهره ببرند.

سطل زباله های چین 
به وای-فای مجهز شد

 کمربندی که مجبورتان می کند
 به اندازه بخورید! 

کودك

 با فرزند پرتوقع خود
 این گونه برخورد کنید)3(

ما در این نوشتار بر آنیم كه نوع رفتاري والدین را مورد 
بررســي قرار دهیم. باید بدانیم كه زندگي هر فردي 
وقتي موفقیت آمیز خواهد بود كه بتواند میان نیازهاي 
عاطفي خود، تعادل برقرار كند و به شیوه هاي مطلوب 
آنها را ارضا كند. از این رو، شــناخت و ارضاي مطلوب 

این نیازها از وظایف مهم والدین است.
آثار محبت زیاد

او براي پاســخگویي بــه این نیاز، تالش و كوشــش 
مي كند، ولي مساعدتي كه از خارج به شخص مي رسد، 
پشــتكار و مجاهدت او را ضعیف مي كند، زیرا در این 
صورت انســان علتي براي ســعي و كوشــش خود 
نمي یابد، بخصوص هنگامی كه مساعدت هاي خارجي 
از حد لزوم تجاوز كند او عزم و اراده و قدرت پشــتكار 

خود را از دست خواهد داد.
نحوه گفتن »نه« به کودك

فرزندان ما ممكن است خواســته هایي داشته باشند 
كه بــرآورده كردن آنهــا به صالح نباشــد. در چنین 
موقعیت هایی چه برخوردي باید داشــته باشــیم و 
چگونه مي توانیم آنها را قانع كنیم؟ در این مواقع شما 
چه برخوردي با آنها دارید؟ باید بدانید كه درخواست 
فرزندان براســاس میل و نیاز آنهاســت، اما در برخي 
مواقع، برآورده كردن این میل و نیاز ممكن اســت به 

مصحلت نباشد.
ارضاي خواسته ها و نیازها باید به گونه اي باشد كه راه 
را براي رشد شخصیت فرد باز كند. به این معني كه اگر 
همیشه همه خواسته هاي ما بدون كوچك ترین مانعي 
برآورده شــوند، از وضعیت موجود احســاس رضایت 
مي كنیم و هیچ  تالشي براي بهبود شرایطي كه در آن 
هستیم انجام نمي دهیم و به دنبال پیشرفت نخواهیم 

بود.
اصوال پیدایش نیازها و خواســته هاي تازه كه محركي 
براي حركت رو به جلو اســت، نتیجه آن است كه به 
برخي از خواسته هاي خود نرسیده ایم. بنابراین ما در 
حالي كه نیاز فرزندان خود را بــرآورده مي كنیم، باید 
آنها را آماده كنیم كه از لحاظ شخصیتي، اجتماعي و 

رواني به پله هاي باالتري دست پیدا كنند.
پلكاني براي باال رفتن کودکان

خواسته هاي معقول باید ارضا شود، چون محرومیت و 
ناكامي در دستیابي به خواسته های صحیح، شخص را 
در آینده از لحاظ شخصیتي و زندگي فردي با مشكل 

مواجه مي كند. 
دیگر آنكه پاسخگویي به این خواســته ها باید نسبي 
باشد. در مباحث روانشناسي، ناكامي بهینه به معناي 
این اســت كه در برخي موارد واقعا صالح نیســت به 
نیازهاي فرزندمان پاسخ دهیم اما سوال این است كه 

چگونه باید این كار را انجام دهیم؟

راز موفقیت مردان بزرگ و ســركامیابی آنها درگروی 
تربیت ها، فعالیت ها، كوشــش ها و اجرای برنامه های 

ویژه ای است كه به آنها  در زیر اشاره می شود.
بخش نخست: عوامل حقیقی کامیابی

- فداکاری و از خود گذشتگی
پیروزی و موفقیــت در اهداف و آرمــان های معنوی 
كــه ارزش آن در نظر خردمندان بیــش از تن و جان و 
مناصب و مقامات مادی اســت، از آن كسی است كه در 
راه هدف، از زندگی و موقعیت های موهوم مادی بگذرد 

تا به هدف خود جامه عمل بپوشاند. 
اگــر حضرت مســیح)ع( بــا آن همه شــدائد روبه رو 
گردید و مورد تكفیر و لعن یهودان واقع شــد، به دلیل 
 هدف مقدســی بود كه آن را باالتر از تن و جســم خود

 می دانســت. اگر شــبی كه تروریســت های قریش 
 خواســتند پیامبر را در خوابگاهش به قتل برســانند،

 امیر مومنان در رختخواب پیامبر با روحی آرام خوابید 
تا رســول اكرم زنده بماند ولو او كشــته شود،به خاطر 
ایمــان و عالقه او به حیــات پیامبر و پیشــرفت آیین 
توحید بود. اگر ســاالر شهیدان و ســرور آزاد مردان با 
خون خود و یاران با وفایش ســرزمین كربال را رنگین 
كرد، به دلیل عشــق و عالقه به هدف بــود؛ زیرا مرگ 

با افتخار و شــرافتمندانه در نظــر وی باالتر از زندگی 
 ننگین بود و منطق او این بود؛»  مرگ سرخ به از زندگی

 ننگین است.«
اگر در نبــرد نهــروان، جوانی دركمال اختیــار، قرآن 
را از امیر مومنان گرفت و به ســوی دشــمن برد و آنان 
را به كتاب خدا دعوت كرد در حالی كه می دانســت با 
تیرهای پیاپی دشــمن از پای خواهد افتــاد، به خاطر 

عالقه شدید به معنویات وپیروزی حق بر باطل بود.
اگر كلمبوس آمریكا را كشــف كرد، بــه علت فداكاری 
بود كه در او وجود داشــت. او دریانورد ماهر و پرطاقتی 
بود و در 14 ســالگی چندین بار در دریای مدیترانه به 
مســافرت پرداخته بود. كلمبوس در سوم اوت 1942 
 با ســه كشــتی به نام ســانتا، ماریا و نینــا راه دریا را 
پیش گرفت و پس از تحمل شــدائد و مشقات فراوان با 
وجود توفان های دریایی هولناك و بیماری و نارضایتی 
كاركنان كشتی ها، ســرانجام در 12 اكتبر در سرزمین 

نجات دهنده فرود آمد.
اگر در تاریخ ششــم آوریــل 1909 ناخــدا پیری به 
 قطب شــمال رفت، در پرتوی فداكاری بود كه از خود

 نشــان داد. این دریانورد آمریكایی به اتفاق پنج نفر از 
همراهان خود پس از تحمل رنج و مشقت طاقت فرسا، 

به مقصد رســید. نا خدا پیری، پس از آنكه به محاسبه 
پرداخت و محــل دقیق قطب را تعییــن نمود یك روز 
ونیم استراحت كرد. انگشــتان پای او را سرما برده بود 
و درهمان مدت استراحت، چهار انگشت یكی از پاهای 
وی را قطع كردند. هر پنج انگشــت پای دیگر او هم در 

موقع مراجعت از بین رفت.
-  مصائب و مشكالت

دریای خروشــان زندگی با توفان ها و موج های مهیب 
همراه اســت. امواج ســهمگین حوادث از پیشــرفت 
مردان بزرگ، درمســیر زندگی، جلوگیــری می كند.

پیروزی از آن كسانی اســت كه با كشتی تدبیر و عقل، 
سینه حوادث را بشــكافند و با كمك دانش و بینش با 
مشكالت مبارزه نمایند و این همان استقامت است كه 
پیش تردرباره آن گفت وگو كردیم. نكته قابل توجه این 
است كه وجود مشــكالت از عوامل پیروزی است و این 
مطلب تا حدی برای گروهی قابل هضم نیست. ولی اگر 
آنان توجه نمایند، خواهند دید همــان گونه كه آتش، 
آهن را قوی تر می سازد، مشــكالت و مصائب هم، فكر 
انسان را در مسیر زندگی می سازد و به او درس زندگی 
می آموزد. )برگرفته از كتاب رمز پیروزی مردان بزرگ 

اثر آیت ا... سبحانی(

رمز موفقیت مردان بزرگ )32(    موفقیت

عکس نوشت

یک شرکت قزاقستانی از طراحی نقشه ساخت یک خانه 
شیشه ای بســیار زیبا به دور یک درخت در شهر آلماتی 

رونمایی کرد.
این شرکت، طراحی ســاختمانی شیشــه ای را به دور 
یک درخت که شــاخ و برگ فراوانی هم دارد ارائه کرده و 

مفهومی از یک خانه درختی را به وجود آورده است. 
 این ســاختمان زیبا که 225 هزار پوند هزینه ساخت آن 
است در محلی بنا خواهد شد که میانگین قیمت خانه ها 

برای فروش در حدود625/000 پوند است. 

خانه شیشه ای قزاق ها در جنگل 

37
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33
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پیامبر اکرم  )صلی ا... علیه و آله(: 
هر کس در آغاز جوانی ازدواج کند شیطان بانگ بر آرد که؛ ای 

وای،او دین خود را از دستبرد من محفوظ داشت.
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