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در نشست خبری مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان مطرح شد؛

تالیف 180 عنوان کتاب جدید در 
سال تحصیلی 95-96

W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
 رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان، با اشاره به 
معضل بزرگ آبی در اســتان اصفهان اظهار داشــت: 
تاکنون اصفهان موقعیتی مهاجرپذیر داشــته؛ اما اگر 
وضعیت کنونی خشکسالی در اصفهان ادامه پیدا کند، 
اوضاع برعکس شــده و اصفهانی ها باید از این اســتان 

مهاجرت کنند. حجت االسالم ناصر موسوی الرگانی با 
بیان اینکه زیبایی و طراوت، پیشرفت، عمران و آبادانی 
اصفهان با آب زاینده رود ارتباط تــام دارد، افزود: اگر 
آب زاینده رود همانند وضعیت کنونی از اصفهان دریغ 

شود، ادامه زندگی در این استان سخت می شود...

شصت و پنجمین ال کالســیکوی ایرانی، در حالی امروز در ورزشگاه 
فوالدشــهر برگزار می شــود که شــاهد اتفاقات خاصی در این دیدار 
هســتیم. مکان این دیدار که پیش از این قرار بود ورزشگاه نقش جهان 

باشد، بار دیگر همان ورزشگاه فوالدشهر است و...

رییس کمیســیون فرهنگي اجتماعي و ورزشي شــوراي اسالمي شهر 
اصفهان، در رابطه با اهمیت نشــاط خانواده گفت: در تابســتان امسال، 
مسئولین شهري با برپایي جشنواره تابستاني براي خانواده ها، شب هاي 

دلنشیني براي آنان رقم زدند. یکي از اهداف این جشنواره ها...

رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان مطرح کرد:

قول وزیر نیرو برای جلوگیری از پروژه های آبی 
غیرمجاز در اصفهان

به بهانه آغاز هفته دفاع مقدس؛

... و قصه غیرت 36 ساله شد

رهبر انقالب در دیدار با اقشار مختلف مردم:
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هفته هفتم لیگ برتر فوتبال؛

سپاهان به دنبال صدرنشینی

تابستان 95؛ فرهنگی ترین
تابستان اصفهان
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هدف اصلی دشمن در شرایط کنونی
اخالل در اقتصاد کشور است

2

2

12



2
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 1963| چهارشنبه 31 شهریور 1395 | 19 ذی الحجه 1437

پیشنهاد سردبیر: 
پشت سوریه ایستادیم تا دشمن پشت مرز ما نیاید

در حاشیه

علی اکبر ناطق نوری، در جشــن بزرگ عید غدیر خم جمعیت 
هالل احمر، ضمن تبریک این عید گفت: هفته دفاع مقدس را 
گرامی می دارم و بر روح بلند امام و شهدای عالی قدر انقالب، 8 
سال دفاع مقدس و مدافعان حرم درود می فرستم و از خداوند 
برای آنها علــو درجات را خواســتارم. در ادامــه، گزیده ای از 

سخنان ناطق را می خوانید:
  با حضرت آیت ا... خامنه ای به سازمان ملل رفتم. ریگان روز 

قبل صحبت کرد و گفت فردا رییس جمهور ایران ســخنرانی 
دارد و تکلیف جنگ را روشن می کند. فردا سالن سازمان ملل 
پر جمعیت بود. حضرت آیت ا... خامنه ای مثل خطبه های نماز 
جمعه در دو بخش صحبت کرد: در بخش نخست گفت »انسان 
در جهان بینی اســالم و اینکه جایگاه انســان در جهان بینی 
اسالم کجاســت؟« در هنگام صحبت های ایشان دیدم اشک 
در چشمانشان ســیاه پوستان حاضر جمع شــده بود. آیت ا... 
خامنه ای در قسمت دوم حرف هایشان به آمریکا حمله کردند. 
نمایندگان آمریکا 4 نفر بودند؛ اول نوشــتند، بعد بلند شدند و 
رفتند. روس ها خوشحال بودند. ســپس موضوع صحبت را به 
سمت شوروی برده و به انتقاد از شوروی پرداختند. وقتی تمام 

شد، آنچنان سالن کف زدند که ما هم کف زدیم. وقتی به تهران 
برگشتیم، گفتند: آقای ناطق، خیلی خوب کف می زدید.

  من دخترهایم را زمانی به خوزســتان بردم. با خودم گفتم 
»برای دختر، دیدن تانک و سنگر چه جذابیتی دارد؟« ]بغض[؛ 
اما آنها گفتند »شما مسئوالن به نســل ما خیانت کردید. چرا 
نتوانستید واقعیت جنگ را به ما بگویید؟« این دشت وسیع زیر 
باران آتش بچه ها چطور عبور کردند؟ چطور از اروند رد شدند؟ 
در شلمچه و چذابه باران موشــک می بارید. 8 سال در مقابل 
دنیا ایستادیم. همین شــهدا، جانبازان و ایثارگران ایستادند. 

یک وجب خاک را هم ندادیم. 
  امروز عده ای توجه ندارند که کسانی در محافلی می نشینند 

و بــدون مطالعه تاریخ حرف مــی زنند. اگر امروز در ســوریه 
می جنگیم یا کمک می کنیم، مشاوره می دهیم و بچه های ما 
شهید می شــوند، نگوییم چرا برویم سوریه بچه های ما شهید 
می شــوند و چرا به فلســطین و لبنان کمک کنیم؟ اگر آزاد و 
بدون تعصب فکر کنیم، می توان به نتیجه منطقی رســید. اگر 
بدانیم دزدی مــی خواهد به خانه ما حمله کند و نقشــه برای 
اموال و نوامیس ما دارد، باید صبر کنیم تا بــه خانه ما بیاید یا 
باید خارج از خانه بــا او مقابله کنیم. پــل ارتباطی ما با لبنان، 
سوریه است. اول می خواســتند آن خاکریز را قطع کنند، بعد 
ســراغ لبنان و حزب ا... بروند. بعد از برداشــتن خاکریز دوم، 

کوبیدن فلسطین دیگر کاری ندارد.

بچه که بودیم، ســهم مــا از جنگ، 
تماشــای علی کوچولویــی بود که 
پدرش به جبهه رفته بود. در کتاب های درسی آن سال های 
دبســتان، قهرمان قصه نسل ما دهه شــصتی ها، بابایی بود 
که هم »آب« می داد و هم »نان«؛ اما هیچ وقت هیچ کســی 
ننوشــت بابا آب داد، بابا نان داد. سهم نســل ما از نوجوانی 
و جنگ هم فیلم های »ابراهیم حاتمی کیا« بود. تماشــای 
»حاج کاظم« هایی که به خاطر »عباس« ها خطر می کنند 
و دوباره »خیبری« می شوند؛ حتی اگر زخم زبان بشنوند و 
»سلحشور« های جنگ نرفته و جنگ ندیده، برایشان مشق 

دسته و گروه و گردان و لشکر کنند!
عافیت طلب ها بــرای تبرئه بی غیرتی خود، »ســهمیه« را 
علم کردند و ســال ها با همین وصله ای که »درد« داشــت، 
بدجور هم برای بچه های شــهدا »درد« داشــت، حواس ها 
را پرت کردند و الحق که به هدف خود هم رســیدند. وقتی 
فرزند شــهید از غصه زخم زبان ها، خانه نشــین شــد یا آن 
یکی به دانشــگاه که رفت، نخواست کســی بفهمد فرزند 
یک »قهرمان« اســت؛ قهرمانــی که نه فقط آن دانشــگاه 
و آدم هایــش که تمام شــهر بایــد به احترامــش به قامت 

می ایستادند...
درد داشــت اینکه پدرت، جان و جوانی خــودش را فدای 
این ســرزمین و آرمان هایش کرده باشــد و حــاال »تو« با 
انگ ســهمیه، به جای طلبکار، بدهکار هم باشی. تویی که 
تمام لحظه هــای بی پدری ات را از این دنیا طلب داشــتی و 
زخم زبان شنیدی و دم نزدی؛ چون پدرت در وصیت نامه اش 
نوشــته بود »برای خدا رفت، با خدا معامله کرد و منتی سر 
کسی ندارد.« و تو هم خواستی شــبیه پدرت باشی؛ شبیه 
کسی که سال ها توی یک قاب نشسته بود کنج طاقچه و به 

تو لبخند می زد.
هیچ کس اینجا شــبیه »پدر« لبخند نمی زد؛ ولی بعضی ها 
از »پــدر« حــرف زدن -ناحــق حــرف زدن- را خوب بلد 
بودند. این قصه برای ســال های پس از جنگ اســت؛ و اال 

ســال های جنگ این شــکلی نبود. همه با هم بودند؛ کنار 
هم، پشــت هم. همه زنان این ســرزمین خواهر هم بودند و 
مردانشــان برادر... صیغه برادری می خواندنــد که آن دنیا 
یکدیگر را شفاعت کنند. خدا را در زاویه قنوت نمازشان جا 
می دادند این بچه ها؛ بس که زالل بودند. در جبهه ها با خدا 
هم سنگر بودند. »شــور« آهنگران بود و »شعور« حسینی 
که فهمیده ها را در ســیزده  ســالگی، به »جنوب« کشاند 
تا شــرمندگی اش بماند برای عافیت طلبانــی که فقط راه 
»شــمال« را بلد بودند؛ چه آن ســال ها و چه حاال، در تمام 
این ســال هایی که کاروان شــهید از »شــام بال« آوردند و 
می آورند و حاال نســل من، می تواند »تالقی عشق و خون« 
را به چشم ببیند و حسرت بچه هایی که بزرگ  شده اند؛ ولی 
هنوز تنشان از لمس آخرین خاطره حضور پدر، بوی باروت 

می دهد.
36 سال پیش، چنین روزی بود که دشمن به خاک ما حمله 
کرد. جنگ که آمد، هنوز گرمای انقالب حس می شد. وسط 
کشاکش های سیاسی و مبارزات ایدئولوژیک در دل تهران، 
یک عده بودنــد که به جنوب رفتند. همه چیزشــان جنگ 
شد و دل آشوبه پایتخت نبودند. روزگارشان خاک ریز شد و 
معبر. ژنرال های جوانی که پدیده دوران شــده و با »هیچ«، 
به همــاوردی بزرگ رفته بودند. هشــت ســال بعد، وقتی 
گوینده رادیو در نهایت ناباوری متن قطعنامه را خواند و خبر 
از آتش بس داد، خیلی چیزها عوض شــد؛  سال ها گذشت 
و خیلی چیزها از یادمان رفت. یادمــان رفت چقدر مدیون 
آنهایی هستیم که رفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرند. آنان 
که پالکشان را از گردن خویش درآوردند تا مانند مادرشان 
گمنام و بــی مزار بماننــد... . این روزها، شــهر باز هم بوی 
»شــهادت« می دهد؛ بوی غیرت پهلوانانی نه از نسل قدیم 
که از همین نسل جدید؛ رعنا قامتانی که در خون خفتند تا 
نخل زینبی خم نشود. گلزار شــهدای این شهر، شاهد کالم 
سید شــهیدان اهل  قلم اســت که می گفت: »تنها کسانی 

مردانه می میرند که مردانه زیسته باشند.«

عافیت طلب ها امــا همچنان هســتند و تاریخ 
دوبــاره تکــرار می شــود؛ آنهایــی که 

روزگاری شــعار »نه غزه، نه لبنان، 
جانم فدای ایران« سر می دادند 

و حاال که پای جان فشــانی در 
راه ایران خودشــان به میان 
پنهان شده اند  بازهم  آمده، 

و صدایشان درنمی آید و 
تازه تهمت هم می زنند 
که این بچه هــا برای 

»پول« رفته اند! مدعیان 
گزافه گــوی بزدل کــه از ترس 

جان، در هزار پستو قایم می شوند، 
یک شــب را به خانواده هــای این 

شهدا ســر بزنند تا شــاید بفهمند 
»بی پدری« دردی اســت کــه با هیچ 

سهمیه و پولی درمان نمی شود. 
مســلم و علی و ســجاد و حســین و 

علیرضــا و همــه علمــداران این 
روزهای ســرزمین ما، در بیست  
و چنــد ســالگی باشکوهشــان 
در آغوش خدا جــای گرفتند و 

میهمان »امیر عشق و شاه نجف« 
شدند و شرمندگی اش بماند برای ما 

که در بیســت  و چند سالگی مان، هنوز 
نمی دانیم راه عشق از شمال می گذرد 

یا جنوب؛ چون کسی نگفت چرا 
بابا که هم آب می داد و هم نان، 
وقتی جنگ شــد، جان داد و 
بعد عــده ای اجــازه دادند 

»نام« بابا، »نان« بشــود 
برای عــده ای دیگر...! 
راســتی بابــای علی 
از جبهــه  کوچولــو 
برگشت؟ قصه غیرت 

36ساله شد...

به بهانه آغاز هفته دفاع مقدس؛

... و قصه غیرت 36 ساله شد

حماسه

ناطق نوری:

پشت سوریه ایستادیم تا دشمن 
پشت مرز ما نیاید

خبریادداشت

با مسئوالن

رهبر انقالب اسالمی در این دیدار ضمن تبریک عید سعید 
غدیر خم، مهم ترین پیام ماجرای غدیر را تعیین »امامت« 
به عنــوان ضابطه و قاعده حکومت در اســالم بیان کردند 
و با اشــاره به ویژگی های منحصر به فرد حضرت علی)ع(، 
به ویژه خصوصیات حکومتی ایشــان، الزمه تمســک به 
والیــت امیرالمومنین را حرکت در مســیر خصوصیات و 

عمل به توصیه های آن شخصیت ممتاز دانستند.
ایشان با اشــاره به برخی تعابیر که از عید غدیر به عنوان 
»عید بزرگ الهی« یاد کرده انــد، گفتند: علت این تعابیر، 
رویداد بسیار مهمی است که در ماجرای غدیر محقق شد 

و آن، تعیین ضابطه و قاعده حکومت در اسالم است.
ایشــان همچنین افزودنــد: این ضابطه، همــان امامت و 
والیت در جامعه اسالمی اســت که به دستور خداوند و به 

وسیله پیامبر اسالم)ص( اعالم شد.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشــان کردند: عالوه بر تعیین 
ضابطه، حضرت علی)ع( به عنــوان مصداق امامت معرفی 
شدند که شــخصیتی بزرگ، نورانی، قدســی و غیرقابل 

خدشــه بودند. ایشــان افزودند: البته هیچ کس در مقام 
امامــت و رهبــری جامعه اســالمی، به قلــه بی همتای 
امیرالمومنین دسترسی ندارد و بزرگ ترین شخصیت های 
علمی و عرفانی تاریخ اســالم همچون امام بزرگوار ما که 
شخصیتی بزرگ، جامع االطراف و برجسته بود، در مقابل 
امیرالمومنین)ع(، همچون شعاع و پرتوی از نور خورشید 
هستند. ایشــان در جمع بندی این بخش از سخنان خود 
تاکید کردند: واقعــه غدیر، پایه گــذاری قاعده حکومت 
در جامعه اسالمی است و نشــان می دهد اسالم به غیر از 
ضابطه امامت و والیت، مدل های حکومت های سلطنتی، 
شــخصی، زر و زور، زیاده خــواه، متکبر، پیرو شــهوات و 

اشرافی را قبول ندارد.
ایشان در بیان اهمیت موضوع غدیر، به دستور خداوند به 
پیامبر اعظم)ص( مبنی بر اینکه ابالغ رســالت در گروی 
ابالغ امامت است، اشاره کرده و گفتند: این اعتقاد اسالمی 
مبتنی بر مبانی مســتحکم و اســتدالل هــای غیرقابل 
خدشه اســت؛ اما پایبندی به این اعتقاد و بیان آن، نباید 

با تحریک احساســات برادران اهل سنت همراه باشد؛ زیرا 
این کار خالف سیره ائمه معصومین)ع( است. رهبر انقالب 
اسالمی با تاکید مکرر بر اهمیت وحدت در دنیای اسالم و 
با اشاره به اینکه هرگونه ناسزاگویی به بزرگان اهل سنت، 
در واقع مانع از شــنیده شــدن مبانی منطقی و مستدِل 
اعتقاد به امامت می شــود، خاطرنشــان کردند: تحریک 
احساســات دیگر فرق اســالمی به اسم شــیعه، درواقع 
»شیعه انگلیســی« اســت و نتیجه آن، ظهور گروه های 
خبیث و مزدور وابســته به آمریکا و ســرویس جاسوسی 
انگلیــس همچون داعش و النصره اســت کــه جنایات و 
ویرانی های زیادی را در منطقه به راه انداخته اند. ایشــان 
در ادامه با اشــاره به صفات و خصوصیات معنوی و انسانی 
حضرت علی)ع( همچون ایمان عمیق، ســبقت در اسالم، 
فداکاری در راه اســالم، اخالص، علــم و معرفت به خدا، 
شجاعت، ترحم، ایثار و گذشــت، افزودند: بخش دیگری 
از خصوصیات آن حضرت مربوط به شــیوه حکومت داری 
اســت که از جمله آنها عدالت، انصاف، برابر دانستن همه 
آحاد مردم، اجتناب از زخارف دنیا، تدبیر، سرعت عمل در 
انجام وظیفه، تبیین، هدایت جامعه به تقوا و بی باک بودن 

در عمل به حق و در عمل به عدل است.
رهبر انقالب اســالمی درخصوص اجتناب امیرالمومنین 
علــی)ع( از امکانات دنیــوی و حکومتی بــرای مصارف 
شــخصی، تاکید کردند: وسوسه شــدن برای استفاده از 
منابع مالِی در اختیار، یکی از بالهایی است که حکومت ها 
به آن مبتال هســتند؛ در حالی که حکومــت امامت با این 
مسائل جدا مخالف و استفاده شخصی از امکانات عمومی 

ممنوع است. 
رهبر انقالب اســالمی، درخصوص تدبیر حضرت علی)ع( 
در جامعه اســالمی، تاکید کردند: آن حضرت در شناخت 
دوســت و دشمن و در دســته بندی دشــمنان نیز تدبیر 
داشتند و رفتار ایشان در سه جنگ خود با دشمنان کامال 

متفاوت بود.
ایشان، امیرالمومنین علی)ع( را شخصیتی جامع االطراف، 
عظیم و غیرقابل توصیف دانســته و افزودنــد: وظیفه ما 
حرکت به سمت این قله و بهره مندی از آن صفات به اندازه 

توان و ایمان خود است.
حضرت آیــت ا... خامنه ای با اشــاره به لــزوم زینت بودن 
شیعیان برای اهل بیت)ع( در اثر تبعیت و الگوگیری از آن 
بزرگواران گفتند: کسی که رشوه می گیرد یا از بیت المال 
زیاده خواهــی می کند، یا بر بدی ها چشــم بســته و هیچ 
احساس مسئولیتی در قبال هدایت جامعه نمی کند، برای 

نظام و جامعه اســالمی زینت نبوده و در واقع عیبی بزرگ 
برای شیعه است. 

رهبر انقالب اســالمی با تاکید بر اینکه مــا هیچگاه نمی 
توانیم همچون حضرت علی)ع( زاهد باشیم؛ اما می توانیم 
با حرکت در آن مسیر نورانی، از اسراف و زیاده روی پرهیز 
کنیم، گفتند: متاســفانه جامعه ما گرفتار پدیده زشــت 
اسراف شده است و این اســراف در ابعاد مختلف، از جمله 

زندگی های شخصی، خود را نشان می دهد.
حضرت آیت ا... خامنه ای یکی از تبعات ســوء اســراف در 
جامعه را، ضربه خوردن اقتصاد کشور دانسته و خاطرنشان 
کردند: اگــر جامعه ای بخواهد از لحاظ اســتحکام درونی 
اقتصاد به نقطه مطلوب برســد، حتما باید جلوی اسراف 

را بگیرد. 
رهبر انقالب اسالمی، ممانعت از اســراف را در درجه اول 
وظیفه آحاد مردم برشــمردند و با تاکید بر اینکه تمسک 
به والیت امیرالمومنیــن)ع( باید در عمل خود را نشــان 
دهد، گفتند: یکی از راه هایی که دشمن از آن طریق ضربه 
می زند، استفاده از نقاط ضعف جامعه است که باید اصالح 

شوند. 
حضرت آیت ا... خامنه ای، هدف اصلی دشــمن در شرایط 
کنونی را اخالل در اقتصاد کشــور دانســته و با اشــاره به 
تاکید هــای مکرر خود بــرای تحقق اقتصــاد مقاومتی، 
افزودند: دشمن به دنبال بد شدن شرایط اقتصادی مردم 
و در نهایت ایجاد نارضایتی از اسالم و نظام اسالمی است. 
ایشــان تاکید کردند: در چنین شــرایطی، وظیفه دولت، 
مجلس و مســئوالن بخش های مختلف و همچنین آحاد 
مردم، برنامه ریــزی و اقدام در نقطــه مقابل هدف گیری 

دشمن است.
رهبر انقالب اسالمی در عین حال، حرکت عمومی کشور 
را به برکت جوان های بی شماری که برای احیای اسالم و 
اقامه دین، بی وقفه تالش می کنند، خوب توصیف کرده و 
افزودند: این جوان ها به فضل الهی هر دشــمنی از جمله 

آمریکا و رژیم صهیونیستی را به زانو در خواهند آورد.
حضرت آیت ا... خامنه ای تاکید کردنــد: علت اینکه مکرر 
در صحبت های خود، نســبت به آینده اظهار خوشبینی 
می کنم، وجود همین واقعیت های خوب است که می تواند 

کشور را به پیش براند.
ایشــان، جوانان مومن، بــا انگیزه باال و آمــاده حضور در 
میدان های مجاهدت و دفاع از کشــور را فراوان خوانده و 
تاکید کردند: این، همان انگیزه ای است که کشور را نجات 

خواهد داد و باید آن را تقویت کرد.

رهبر انقالب اسالمی 
در عین حال، حرکت 

عمومی کشور را به 
برکت جوان های 

بی شماری که برای 
احیای اسالم و اقامه 
دین، بی وقفه تالش 

می کنند، خوب 
توصیف کردند

رهبر انقالب در دیدار با اقشار مختلف مردم:

هدف اصلی دشمن در شرایط کنونی، اخالل در اقتصاد کشور است

همزمان با عید سعید غدیر خم، عید امامت و والیت، و عیُدا... االَکبر، صبح دیروز هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم 
با حضرت آیت ا... خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی، در حسینیه امام خمینی )ره( دیدار کردند.

رییس جمهوری کشــورمان در دیدار با فیدل کاســترو، رهبر 
انقالب کوبا، تاکید کرد که ملت بزرگ ایران، برخالف فشارها و 

تحریم ها توانسته است به رشد اقتصادی خود ادامه دهد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی که 
به دعوت رسمی رییس جمهوری کوبا برای سفری دو روزه  وارد 
هاوانا شده است، عصر دوشنبه به وقت محلی )بامداد سه شنبه 
به وقت تهران( و در دیدار فیدل کاسترو رهبر انقالب این کشور 
افزود: خوشــحالم که نخستین ســفر دو جانبه من به آمریکای 
التین از کوبا آغاز می شود که نماد مقاومت و مبارزه با استعمار 

در این قاره است.
رییس جمهوری با اشــاره به اینکه ملت های ایران و کوبا، هر دو 
در مقابل فشارهای خارجی استقامت کردند، افزود: انقالب مردم 
کوبا تحت شــدیدترین تحریم های اقتصادی آمریکا قرار گرفت 
و ملت ایران نیز در طول هشت ســال جنگ تحمیلی، در حالی 
ایستادگی کرد که شرق و غرب به متجاوز کمک می کردند؛ لذا 

ایران و کوبا نماد مقاومت در برابر شدیدترین تحریم ها هستند.
روحانی تاکید کرد که ملت ایران برخالف فشارها و تحریم های 

ظالمانه، به مسیر توسعه و رشد اقتصادی خود ادامه می دهد.
فیدل کاســترو در این دیدار، همچنین با اشــاره به بررســی و 
پیگیری ســیر انقالب اســالمی در ایران گفت: در آغاز پیروزی 
انقالب اسالمی در ایران، نظر مثبت خود را در مورد امام خمینی 

و انقالب ملت ایران اعالم کردم.
رهبر انقــالب 1959 کوبا، مقاومت ملت ایران در برابر فشــارها 
و تحریم هــا را تحســین برانگیز خوانــد و افــزود: این موضوع 

نشأت گرفته از آگاهی و رشد فرهنگی مردم ایران است.
فیدل کاسترو با اشــاره به حضور رییس جمهوری کشورمان در 
اجالس ســران جنبش عدم تعهد ادامه داد: سخنرانی چشمگیر 
شــما در این اجالس را به دقت گــوش دادم و این ســخنان و 
حضورتان در این منطقه، روحیه مثبتی در آمریکای التین ایجاد 
کرده است. وی در پایان با اشــاره به بحران آب در نقاط مختلف 
جهان تاکید کرد که در برنامه ریزی آینده کشــورهای جهان، 

آب، مسئله محوری خواهد بود.

روحانی در دیدار با فیدل کاسترو:

ایران و کوبا، نماد مقاومت در برابر 
شدیدترین تحریم ها هستند

آیت ا.. هاشمی 
 رفسنجانی؛ رییس 

مجمع تشخیص 
مصلحت

محمدرضا عارف؛
رییس فراکسیون امید

محسن رضایی؛
دبیر مجمع

تشخیص مصلحت

علی الریجانی؛
رییس مجلس

برخــالف تحریم هــا در 
دوران دفاع توانســتیم با 
تقویــت ســاصد و مراکز 
دیگر تحقیقــات نظامی، 
قــدرت دفاعــی بومی را 
چنان باال برده و برتر کنیم 
که امروز اقتــدار نظامی و 
دفاعی ایران قابــل انکار 

نبوده و مایه وحشت بدخواهان است.

یکــی از الزامــات مبارزه 
شفاف ســازی  فســاد،  با 
اســت و در دنیــای امروز 
اطالع رسانی دقیق و شفاف 
رسانه هاســت  ســوی  از 
که می تواند مانــع از بروز 
فسادهای گســترده شود، 
نه ایجــاد محدودیت برای 
اصحاب رسانه و فیلترینگ 

سایت های خبری.

برخالف این همه تحریم، 
نیروهای مسلح ما به لحاظ 
علمی و فناوری یک قدرت 
بزرگ محسوب می شوند؛ 
ولــی در حــوزه اقتصاد 
آقایــان نمی توانند تورم و 
بیکاری را حل کنند. بهتر 
اســت آنها به دنبال حل 
مشکالت اقتصادی باشند.

به گواهی آژانس بین المللی 
انــرژی اتمــی، ایــران به 
تمامی تعهــدات خود که 
در برجــام مندرج اســت، 
عمل کرده؛ اما متاســفانه 
کشــورهای غربی، هنوز از 
اجرای کامل تعهدات خود 
ســر باز زده و مانع تراشی 

می کنند.

سمیه 
پارسادوست
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يادداشت ويژه

افزايش صادرات ايران به اروپا؛

ايتالیا، مهم ترين خريدار
کاالی ايرانی

پیشنهاد سردبیر:
تولید پرايد و پژو405 را متوقف کنید

صــادرات غیرنفتی ایــران به اتحادیــه اروپا در پنج ماهــه ابتدای 
ســال جاری، به ۶۴۳ میلیون و ۳۳۳ هزار دالر رسیده که این میزان 
۱۰۹ میلیون و ۵۳۳ هزار دالر بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. 
صادرات غیرنفتی ایران به اروپا در پنج ماهه ابتدایی ســال گذشته، 
۵۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دالر بود که این میزان ۲۱ درصد رشــد را 
نشان می دهد. در ســال های تحریم، صادرات به اروپا کاهش یافته 
بود، امــا در ماه های اخیر روابــط تجاری میان ایران و کشــورهای 
اروپایی روند صعودی را در پیش گرفته است. کشور ایتالیا مهم ترین 
خریدار کاالهای ایرانی در اروپاست، به طوری که در پنج ماه نخست 
سال ۱۳۹۵، صادرات ایران به این کشــور ۲۶۱ میلیون و ۵۱۷ هزار 
دالر و در مدت مشــابه ســال ۹۴ صادرات ایران به این کشور ۲۲۶ 
میلیون دالر بوده است.کشــور ایتالیا، در رتبه دوازدهم کشورهای 
هدف صادراتی ایران قرار گرفته و صادرات به این کشــور، طی این 
مدت به میزان ۱۵ و ۷۶ صدم درصد رشد داشته است، از کشورهای 
اروپایی دیگر که صادرات ایران به آنها رشد داشته است، می توان به 
اسپانیا اشــاره کرد؛ کشور اســپانیا در پنج ماهه نخست سال جاری 
بیش از ۱۴۹ میلیون دالر کاالی ایرانی خریداری کرده اســت و در 
ردیف پانزدهمین کشــور هدف صادراتی ایران جای دارد؛ در حالی 
که این میزان در مدت مشــابه ســال ۹۴ به ارزش ۱۱۷ میلیون و 
۶۴۲ هزار دالر بوده که از لحاظ ارزش ۲۵ و ۶۷ صدم درصد افزایش 
داشته است.کشور آلمان، رتبه سوم را در بازار صادرات ایران از میان 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا دارد و طی پنج ماهه اول سال جاری 
بیش از ۱۰۹ میلیون دالر کاال از ایران به این کشــور صادر شده در 
حالی که کشور آلمان در مدت مشابه سال ۹۴ بیش از ۱۰۵ میلیون 
دالر کاال را خریداری کرده اســت که این میزان ۴ و ۵۲ صدم درصد 
افزایش را نشــان می دهد. قابل ذکر است کشــور آلمان در ردیف 
هفدهم کشورهای هدف ایران در امر صادرات قرار دارد. این گزارش 
می افزاید صادرات کشــورمان به بلژیک در پنج ماهه نخست سال 
۹۵ به میزان ۳۷ میلیون و ۷۶۵ هزار دالر رســید که این میزان در 
مدت مشــابه ســال ۹۴ به ارزش ۱۴ میلیون و ۶۴۹ هزار دالر بود 
وکشور بلژیک به عنوان چهارمین کشــور هدف صادراتی در میان 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپاســت که در مدت مذکور رشد ۱۰۰ 

درصدی داشته است.

بازار

در حالی که مطابق نظرسنجی رسانه ملی، ۸۰ درصد مردم 
خواســتار توقف تولید پژو و پراید هستند، خودروسازان اما 
می گویند که همچنان به تولید ایــن دو مدل خودرو ادامه 
خواهند داد. حســن قره ای، قائم مقام رییس مرکز مطالعات 
و استراتژیک ســایپا در مورد الزام خودروســازان به تامین 
استاندارد یورو ۵ از ابتدای ســال آینده گفت: مصوبه دولت 
و محیط زیســت مبنــی بر الزام خودروســازان بــه تامین 
اســتاندارد یورو ۵، فقط بــرای محصوالت جدید اســت و 
محصوالت قبلی با استاندارد یورو ۴ اجازه تولید را خواهند 

داشــت.وی افزود: در ۵ ماهه ابتدای امســال، ۲۱درصد از 
فروش کل خودروسازان کشــور متعلق به پراید بوده است؛ 
ما هم مثل همه خودروســازان دنیا به فکر تولید خودرویی 
هســتیم که مورد استقبال مردم اســت. هم اکنون مردم از 
پراید اســتقبال زیادی می کنند؛ چون با قیمت پراید، هیچ 

خودرویی با آپشن های کنونی وجود ندارد.
قره ای مدعی شد: بر اساس استانداردهای اعالم شده، پراید 
اکنون یک خودروی کامال استاندارد است و فعال قصد تولید 

این خودرو را داریم و خط تولید آن متوقف نمی شود.

پژو 405 تولید می شود 
همچنین کیــوان وزیری، قائــم مقام معاونــت طراحی و 
توســعه ایران خودرو نیز در این باره گفت: بر اساس قانون 
آالیندگی که مصوبه هیئت دولت اســت و ابالغ آن توسط 
ســازمان محیط  زیســت انجام شــده، برنامه یورو ۵ برای 
محصوالت جدید با پلتفورم جدید اســت. بر اساس همین 
 مصوبه، تولید محصوالت کنونی تا دو ســال آینده می تواند

ادامه پیدا کند.  وزیری گفت: برای تولید خودروهای یورو ۵ 
و حتی یورو ۴ مقدماتی الزم است که اکنون فراهم نیست، 
اکنون روزانه ۷۵ میلیون لیتر سوخت یورو ۴ نیاز داریم که 
طبق اعالم رسمی فقط یک سوم بنزین کنونی یورو ۴ است. 
هیچ جایگاه ســوختی حتی نازل پمپ بنزیــن نیز یورو ۴ 

نیست. برای تولید خودروی یورو ۵، باید همه زیرساخت ها 
فراهم شود.

بیش از ۸0 درصد، خواهان توقف تولید پرايد و پژو
در نظرســنجی این هفته برنامه پایش، بیش از ۸۰ درصد 
از شــرکت کنندگان عنوان کرده اند که موافقند خط تولید 
پژو و پراید متوقف شود. سوال نظرسنجی به این شرح بود: 
آیا موافقید تولیــد پراید و پژو ۴۰۵ تا پایان ســال متوقف 
شــود؟ ۱- بله ۲- خیر. در پایان این نظرســنجی۸۰/۶۱ 
درصد از شــرکت کنندگان عنوان کردنــد موافقند تولید 
پراید و پــژو ۴۰۵ تــا آخر ســال متوقف شــود و۱۹/۳۶ 
 درصد از پاســخ دهندگان بــا توقف تولید ایــن دو خودرو 

مخالف بوده اند.

اصرار مردم، لجبازی خودروسازان؛

تولید پرايد و پژو405 را متوقف کنید 

اســتاندار اصفهان با بیان اینکه کار بررســی پرونده های 
واحدهای صنعتی بــرای دریافت تســهیالت به صورت 
روزانــه و در دو کارگروه انجام می شــود، گفــت: ۶ هزار 
میلیارد ریال تســهیالت از ســوی بانک ها به واحدهای 

صنعتی اصفهان پرداخت شده است.
 رسول زرگرپور در بیســت و یکمین جلسه ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید اســتان اصفهان اظهار داشــت: یکی از 
برنامه های اصلی دولت در رابطــه با برون رفت واحدهای 
تولیدی خرد و کوچــک از بحران، ارائه بســته حمایتی 
بود که تســهیالتی را بین ۱۰ تا ۳۰ میلیــارد ریال به این 
واحدها اختصاص می داد. وی با بیــان اینکه این واحدها 
باید در سایت بهین یاب ثبت نام می کردند، گفت: پس از 
کارشناسی و بررسی الزم، واحدها برای اخذ تسهیالت به 

بانک ها معرفی می شدند.
اســتاندار اصفهان با بیــان اینکه بیش از ۵ هــزار واحد 
کشاورزی و صنعتی در این سایت ثبت نام کردند، افزود: 
حدود ۴ هزار و ۵۰۰ واحد شــرایط بررســی را داشتند و 
تاکنون پرونده ۱۵۰۰ واحد بررســی و به بانک ها معرفی 
شده اســت.  وی اضافه کرد: نزدیک به ۹۵۰ واحد توسط 
سیستم بانکی تایید شده است و مشغول تکمیل مدارک 
برای دریافت تسهیالت هستند و تا امروز ۱۸۰ واحد بالغ 

بر ۱۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت دریافت کرده اند.

زرگرپور، بیشــترین مشکل در بررســی پرونده ها را عدم 
ارائه مدارک کامــل واحدها عنوان کرد و اظهار داشــت: 
واحدها باید هرچه ســریع تر مدارک خود را برای دریافت 

تسهیالت ارائه کنند.  
وی با اشــاره به اینکه کار بررســی پرونده هــا به صورت 
روزانــه و در دو کارگــروه انجــام می شــود، گفــت: با 
این وجــود همچنــان ۳ هــزار و ۵۰۰ پرونده بررســی 
 نشــده است.اســتاندار اصفهان با بیان اینکه براســاس 
برنامه ریزی صورت گرفته از ابتدای مهر ماه کار بررســی 
پرونده ها متوقف می شــود، گفت: این امر مشــکالتی را 
ایجاد می کند و به همین منظور تصمیم گرفته شــد که 
از امروز امکان ورود سایت بهین یاب برای ثبت نام وجود 
 نداشته باشد و کارگروه ها نیز موظف شدند که به صورت 
شــبانه روزی تا پایان ماه، کار بررســی پرونده ها را انجام 
دهند تا پرونده های بیشــتری بررسی و به سیستم بانکی 

معرفی شود. 
زرگرپور با بیان اینکه اصفهان از لحــاظ تعداد واحدهای 
ثبت نامی، بررســی شــده و واحدهایی که تسهیالت را 
دریافت کرده اند رتبه نخست کشــور را دارند، گفت: در 
کنار این تسهیالت، سیستم بانکی نیز خود بیش از ۷۱۰ 
واحد بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده 

است که خارج از کارگروه تسهیل بوده است.

رییس کمیســیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان گفت: ابهامات کلی در بحث نرخ 
تک رقمی وام مسکن مربوط به سیاست های وزارت راه و 
شهرسازی است که هنوز تکلیف خود را با مسکن خیلی 

مشخص نکرده است.
عبدالرســول جان نثــاری در خصوص اثرگــذاری نرخ 
تک رقمی وام مســکن بر بازار اظهار کرد: بحث رونق بازار 

مسکن به پارامترهای متعددی بستگی دارد.
وی افزود: عوامل وابســته به بازار مســکن در حوزه های 
مختلــف ماننــد حوزه هــای اقتصــادی، فرهنگــی، 
ســرمایه گذاری و بحث هــای مختلفــی اســت که این 
پارامترهــا را باید دســته بندی کرد.رییس کمیســیون 
عمران، معماری و شهرســازی شــورای اســالمی شهر 
اصفهان تصریح کرد: بخــش وام قطعــا از پارامترهایی 
اســت که در بازار مســکن تاثیرگذار و ســهم این مورد 
در رونق بازار مســکن بســیار باالســت. وی تاکید کرد: 
وام های متعددی در بحث مســکن در ســال های اخیر 
ارائه  شده اســت، وام هایی که بعضا به خود خریدار برای 
انجام خریــد تعلق می گرفته اســت، تســهیالتی که به 
یک فرد برای ســاخت، پرداخت  شــده و وام هایی که به 
 انبوه ســاز به  صورت کلی پرداخت  شده است.جان نثاری

 ادامه داد: وام های تک نرخی که در بانک ها موجود است 

و به خریدار هــم تعلق می گیرد، درصــد محدودی روی 
بازار مســکن تاثیر می گذارد، تعداد افرادی که مشمول 
دریافت وام می شوند در استان ها عدد ناچیزی است. وی 
ابراز کرد: در حال حاضر افرادی که در لیســت هستند، 
سپرده گذاشته اند، در یک بازه زمانی شامل وام می شوند 
و می توانند وام را دریافت کنند، این تعداد عدد فاحشــی 
نبوده وناچیز است. رییس کمیســیون عمران، معماری 
و شهرسازی شورای اسالمی شــهر اصفهان عنوان کرد: 
از سال های گذشــته، بحث نیاز به مســکن از نظر تعداد 
واحدها، نیاز بسیار بزرگی شناخته  شــده است بنابراین 
این وام، عــدد بزرگی نیســت که بتواند نیاز مســکن را 
پوشــش دهد و در حد خودش باید از آن انتظار داشــت.

وی تاکید کرد: قطعــا اثر نرخ تک رقمی وام مســکن بر 
بازار آن تاثیر بزرگی نخواهد بــود و ابهامات کلی در این 
بحث، سیاست های وزارت راه و شهرسازی است که هنوز 

تکلیف خود را با مسکن خیلی مشخص نکرده است.
جان نثاری خاطرنشــان کــرد: ابهاماتی کــه روی بحث 
مســکن اجتماعی اســت هنوز بــر زمین  مانده اســت، 
مواردی مانند اینکه دولت خودش به میدان قدم بگذارد 
و سیاســت گذاری را صورت دهدکه انبوه سازان بیایند و 
به  صورت اقدامــات بزرگ و قابل توجه به ایجاد مســکن 

بپردازند؛ هنوز در کشور جایشان خالی است.

استاندار اصفهان مطرح کرد:

پرداخت ۶ هزار میلیارد ریال تسهیالت از 
سوی بانک ها به واحدهای صنعتی اصفهان

ريیس کمیسیون عمران شورای شهر اصفهان:

وزارت شهرسازی هنوز تکلیف خود را با 
مسکن مشخص نکرده است

 قطعا اثر نرخ 
تک رقمی وام مسکن 
بر بازار مسکن تاثیر 
بزرگی نخواهد بود و 
ابهامات کلی در اين 
بحث، سیاست های 
وزارت راه و 
شهرسازی است که 
هنوز تکلیف خود 
را با مسکن خیلی 
مشخص نکرده است

 اصفهان از لحاظ 
تعداد واحدهای 
ثبت نامی، بررسی 
شده و واحدهايی 
که تسهیالت را 
دريافت کرده اند 
رتبه نخست کشور 
را دارند

نماینده مــردم مبارکــه در مجلس با تاکیــد بر لزوم 
تزریق نقدینگــی به کارخانــه پلی اکریــل، گفت: با 
توجه بــه مکاتبــه وزارت صنعت با ســازمان برنامه و 
بودجه، مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال به عنوان تنخواه برای 
تقویت کارخانه پلی اکریل مبارکه اختصاص داده شد. 
زهرا ســعیدی درخصوص اقدامات انجام شــده برای 
جلوگیری از تعطیلی کارخانه پلی اکریل، اظهار داشت: 
با توجه بــه پیگیری هایی که از طریــق مجلس انجام 
شد و همچنین مذاکرات و جلســات مشترک با وزیر 
صنعت و مســئوالن مربوطه و همچنین اطالع رسانی 
از طریق  رسانه ها، اقدامات خوبی برای تقویت کارخانه 

پلی اکریل صورت گرفته است.
نماینده مردم مبارکه در مجلس ادامه داد: براســاس 
قانــون حمایــت صنعتــی و جلوگیــری از تعطیلی 
کارخانه های کشــور، هیئتی بــرای حمایت از صنایع 
داخلــی در وزارت اقتصــاد بــا حضــور نمایندگان 
بخش های ذی ربط دولت می تواند برای تقویت صنایع 
تشکیل شــود که بر اســاس این قانون بنده پیشنهاد 
تشکیل هیئت اجرایی را مطرح کردم که مورد موافقت 

قرار گرفت. 

قیمت نفت روز دوشــنبه بعدازاینکه ونزوئال اعالم کرد 
کشــورهای اوپک و غیر اوپک به توافق برای فریز نفتی 
نزدیک شــده اند، دو درصــد افزایش پیدا کــرد. البته 
افزایــش درگیری در لیبــی و نگرانی هــا در خصوص 
چگونگی صادرات نفت این کشور باوجود درگیری های 

نظامی نیز به افزایش قیمت نفت کمک کرد.
نیکالس مادورو، رییس جمهور ونزوئــال اعالم کرد که 
بعد از نوســانات مداوم قیمت نفت و کاهش قیمت این 
ماده طی دو سال گذشته، توافق کشورهای صادرکننده 
نفت برای اجرای طــرح فریز نفتی این مــاه می تواند 
اعالم شده و اجرایی شــود. قیمت نفت خام برنت برای 
معامالت آتی به بشــکه ای۴۶/۵۹ دالر رســید که ۸۲ 
ســنت یا ۱/۸ درصد افزایش را نســبت به روزیکشنبه 
شــاهد بود. نفت ایاالت متحده نیز ۸۸ سنت یا ۲ درصد 

افزایش داشت و به بشکه ای۴۳/۹۱ دالر رسید.
CMC Mar�  اریک اســپونر، تحلیلگر ارشد موسســه

ket در این خصوص بیان کــرد: »افزایش قیمت نفت 
به دلیل این اســت که گمان مــی رود تولیدکنندگان 
نفتی به توافق برای پایین بردن میــزان تولیدات خود 

رسیده اند.« 

نماينده مردم مبارکه در مجلس عنوان کرد:

وابستگی يک سوم صنايع 
نساجی به پلی اکريل

با افزايش احتمال اجرای فريز نفتی؛

نفت ۲ درصد گران شد

انرژیبازارپارلمان
ريیس اتحاديه میادين میوه و تره بار اصفهان :

کمبود میوه در اصفهان 
نداريم

سرپرست اتاق اصناف استان اصفهان:

قاچاق کاال، اقتصاد مقاومتی 
را زير سوال می برد

رییس اتحادیه میادیــن میوه و تره بــار اصفهان گفت: 
کمبود میوه در بازار اصفهان نداریم و به غیر از شــلیل و 
خربزه، قیمت میوه در اصفهان نسبت به دو هفته گذشته 
ثابت مانده است.ناصر اطرج اظهار داشت: در حال حاضر 
ثبات نسبی از نظر قیمت در بازار حاکم است و تنها چند 
قلم میــوه که فصل آن رو به اتمام اســت نســبت به دو 
هفته گذشته افزایش قیمت داشــته است.وی به قیمت 
میوه های سبد خانوار اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 
قیمت هر کیلو انگور ســیاه بین ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰تومان، 
انگور نباتی بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰تومــان، انگور مره بین 
۱۲۰۰تا ۲۲۰۰ تومان، انواع خیار بیــن ۸۰۰ تا ۲۵۰۰ 
تومــان، خربزه تخم گرمســاری بیــن ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ 
تومان، خربزه تخم مشــهدی بین ۶۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان، 
رطب ســطلی نو بیــن ۳۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان، ســیب 
درختی بین ۸۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان اســت. به گفته رییس 
اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: نســبت به 
ماه گذشــته نرخ میوه در اصفهان تغییر چندانی نداشته 
و تنها شــلیل ۱۵ درصد و خربزه ۱۰ درصد نسبت به دو 

هفته گذشته افزایش قیمت داشته است.

سرپرســت اتاق اصناف اســتان اصفهــان گفت: هر 
کاالیی کــه به صورت قاچاق وارد کشــور می شــود، 
عمال یک تولید کننده را از دور خارج می کند. رســول 
جهانگیری اظهار کرد: واحدهای صنفی، آخرین حلقه 
 در بحث کاالی قاچاق هســتند کــه آن هم به صورت 
انگشت شمار در واحدهای صنفی توزیع می شود. وی 
افزود: استانداری، فرمانداری و سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان اصفهان کارگروه های مختلفی را در 
بحث مبارزه با کاالی قاچاق تشــکیل داده است. وی 
خاطرنشان کرد: باید ورودی های اصلی شامل گمرک 
و بنادر کشور بیشتر کنترل شود و این موضوع می تواند 
بیشــترین تاثیر را در بحث جلوگیری از قاچاق داشته 
باشد اما باعث نمی شود که اصناف به دلیل قرار گرفتن 
در حلقه آخــر، کاالی قاچاق را به فروش برســانند.

جهانگیری گفت: در حال حاضر پیرامون بحث مبارزه 
با قاچاق، فعالیت هایی در اســتان انجام شده است؛ به 
عنوان نمونه واحد بازرسی اصناف به صورت سرزده در 
واحدهای صنفی حضور پیدا می کند و کنترل و نظارت 

برای مبارزه با قاچاق را انجام می دهد.

اصناف

465،000
تومان

640،000
تومان

سونی SONY ICD-TX650 خبرنگاری

235،000
تومان

265،000
تومان

SONY ICD-PX440 سونی

415،000
تومان

499،000
تومان

SONY ICD-UX543 سونی

قیمت انواع
دستگاه ضبط صدا
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پیشنهاد  سردبیر:
همکاری اصفهان و کره جنوبی در زمینه مسائل زیست محیطی

ویژهیادداشت

مدیر ملی پروژه حفاظت از الیه اوزن خبر داد:

حذف 10 هزار و 846 تن مواد مخرب 
الیه اوزن

همکاری اصفهان و کره جنوبی 
در زمینه مسائل زیست محیطی

دستگیري دو متخلف شکار وصید 
در منطقه حفاظت شده کاشان

مدیر ملی پروژه حفاظت از الیه اوزن با اشــاره به شعار امسال روز 
جهانی اوزن تحت عنوان »اتحاد جهانی برای بازسازی الیه اوزن 
و تغییرات اقلیمی« گفت: در بحث های محیط زیستی از مسائل 

مهم، حفاظت از الیه اوزن است.
 ابراهیــم حاجــی زاده در مراســم گرامیداشــت روز جهانــی

 اوزن گفت: کنوانســیون وین چارچوب حقوقی مورد نیاز جهت 
تحقق اهداف و تعهدات کشورهای امضا کننده و عضو را مشخص 
کرده و کشــورهای عضو را به انجام فعالیت هایی مانند همکاری 
از طریق مشــاهدات، تضمین جلوگیری از وارد آمــدن زیان به 
محیط زیست کشــور و مناطق خارج از محدوده صالحیت ملی 
در اثر فعالیت هــای انجام گرفته و انجام تحقیقات و مشــاهدات 
سیستماتیک تغییرات الیه اوزن و پیامدهای این تغییرات متعهد 

می کند.
مدیر طرح ملی پروژه حفاظت از الیه اوزن ادامه داد: ایران در سال 
1368، کنوانســیون وین و پروتکل مونترال را پذیرفت و از سال 
گذشــته توانســتیم 10 هزار و 846 تن مواد مخرب الیه اوزن را 

حذف کنیم.
وی درخصوص حذف مواد مخرب الیه اوزن ادامه داد: 122 واحد 

حذف فریون ها در بخش یخچال سازی داشته ایم.
 مدیر طرح ملــی پــروژه حفاظت از الیــه اوزن گفــت: حذف
 10 درصــد از واردات هیدروکلوروفلوروکربن هــا تــا تاریــخ

 1 ژانویه 2015 میالدی طبق برنامه زمان بندی پروتکل مونترال 
 کاهش یافته و میــزان واردات ایــن مواد از 4945 تن در ســال

 2013 میالدی به 4443 تن رســیده و 15 درصد کاهش داشته 
است.

حاجی زاده با تاکید بر اجرای کامل تعهدات کشــور در قبال ماده 
4 پروتکل مونترال و اصالحیه مونترال و تداوم اجرای صدور مجوز 
واردات به برنامه هــای اطالع رســانی و همکاری های منطقه ای 
و بین المللی طرح نیز اشــاره کرد و  گفت: عمل به کلیه تعهدات 
کشــور، انتخاب فناوری های ســازگار با الیه اوزن، بومی سازی 
فناوری های جایگزین و همکاری و تعامل ســازنده با سایر نهادها 

و استفاده از سیستم برخط و همکاری با گمرک ضروری است.

رییس کمیسیون کار و محیط زیست مجلس کره جنوبی خواهان همکاری 
مشترک این کشور با اصفهان در زمینه مسائل زیست محیطی شد.

 یونگ پیو هونگ در دیدار با استاندار اصفهان با ابراز خرسندی از توسعه و 
گسترش مناسبات کشورش با ایران پس از توافق هسته ای، گفت: توسعه 
همکاری ها با کره جنوبی می تواند به حل مشکالت زیست محیطی استان 
اصفهان کمک کنــد. وی افزود: کــره جنوبی در زمینه دانــش و فناوری 
بخش محیط زیست به اســتانداردهای خوبی همسطح با اروپا دست یافته 
و آمادگی آن را دارد تا تجربیات و دانش خود را برای حل مشکالت زیست 

محیطی اصفهان در اختیار مسئوالن و کارشناسان این استان قرار دهد. 
رییس کمیسیون کار و محیط زیست مجلس کره جنوبی با اشاره به رابطه 
تاریخی کشورش با ایران، بیان کرد: اســتان اصفهان از افزایش آالینده ها 
رنج می برد و ما دغدغه مسئوالن و مردم این استان برای رفع آالیندگی ها 
را درک می کنیم. وی افزود: بنابراین باید تالش کنیم با توسعه همکاری ها، 

برای حل این مشکالت چاره اندیشی کرد. 
یونگ پیو هونگ  همچنین خواســتار برقراری پرواز مســتقیم سئول به 
اصفهان و عقد قرارداد خواهرخواندگی اصفهان با یکی از شهرهای کشورش 
شد. استاندار اصفهان نیز در این دیدار با اشاره به تدوین و اجرای طرح جامع 
آلودگی هوای اصفهان گفت: طی سه سال اجرای این طرح، موفقیت های 

خوبی در زمینه کاهش آالینده ها در اصفهان حاصل شده است. 
رســول زرگرپور افزود: در این مدت، تعداد روزهای هوای ســالم اصفهان 

نسبت به سه سال گذشته، چهار برابر افزایش یافته است. 
وی درعین حال تصریح کرد: به رغم موفقیت های حاصل شــده در زمینه 

کاهش آلودگی هوای اصفهان، همچنان از شرایط ایده آل فاصله داریم. 
اســتاندار اصفهان افزایش جمعیت و تمرکز آن در مرکز اســتان، سازگار 
نبودن صنایع مستقر در استان با محیط زیست، فرسوده بودن خودروها و 
سوخت نامناسب آنها را از جمله علل افزایش آالینده ها در این استان قبل 
از اجرای طرح جامع آلودگی ها دانست و گفت: در سه سال گذشته تالش 
هایی برای بهبود صنایع، ســوخت خودروها و توسعه حمل و نقل عمومی 
درون شهری انجام شده است. وی استفاده زیاد از کودها و سم های گیاهی 
در استان اصفهان را از دیگر نگرانی های مسئوالن این استان برای آلودگی 
آب و خاک عنوان کرد و افزود: در سه سال گذشته تالش کرده ایم با کنترل 
کودها و سموم در بخش کشاورزی اســتان، آلودگی ناشی از این مواد را به 
حداقل برسانیم و اقدام هایی نیز برای ارتقای کیفیت آب شرب انجام شده 
است. اســتاندار اصفهان با اشــاره به تجربیات خوب کره جنوبی در زمینه 
محیط زیست از همکاری شرکت های کره جنوبی برای بهبود محیط زیست 
استان اصفهان استقبال کرد. اعضای کمیسیون کار و محیط زیست مجلس 
کره جنوبی ضمن دیدار با اســتاندار اصفهان از آثــار تاریخی و جاذبه های 

فرهنگی این شهر دیدن کردند. 
شهر کیونگ جو کره جنوبی و اصفهان برای عقد تفاهم نامه خواهرخواندگی 
اعالم آمادگی کرده اند و مقدمات عقد این قرارداد توســط شــهرداران دو 
شهر انجام شده اســت. اصفهان تاکنون با شهرهای ایروان ارمنستان، یاش 
رومانی، بارسلون اســپانیا، بعلبک لبنان، داکار ســنگال، سن پترزبورگ 
روسیه، شیان چین، فرایبورگ آلمان، فلورانس ایتالیا، کواالالمپور مالزی، 
کویت، الهور پاکستان و هاوانا پایتخت کوبا قرارداد خواهر خواندگی منعقد 

کرده است.

دو متخلف شــکار و صید در منطقه حفاظت شــده قمصر و برزک 
کاشان دستگیرو به مراجع قضایي معرفي شدند. به گزارش»پاما« 
از اداره حفاظت محیط زیســت شهرستان کاشــان، در پي گشت 
و کنترل منطقه حفاظت شــده قمصــر وبرزک، یــگان حفاظت 
محیط زیســت به دو نفر متخلف برخورد کرده و موفق شدند قبل 
از شروع به شکار، متخلفان را دســتگیر و از آنها دو قبضه اسلحه و 
تعدادي مهمات شــکار کشــف و ضبط کنند.یکي از ســالح هاي 
مکشوفه غیر مجاز مي باشــد و پرونده متخلفان جهت سیر مراحل 
قانوني به مقام محترم قضایي تحویل داده شد.طبق ماده 15 قانون 
شکار و صید، شروع به شکار جانوران وحشي بر خالف مقررات این 

قانون قابل تعقیب و مجازات مي باشد.

دانستنی ها

راسوها سرده ای از پستانداران گوشتخوار و کوچک اندام هستند 
که بدنی کشیده و باریک و دست و پاهایی کوچک دارند. گردن 
این جانور کشــیده و دمش نســبتا بلند و پر مو است. گونه های 
مختلف راســو از 12 تا 45 ســانتی متر درازا دارنــد. خز برخی 
گونه های راســو در زمســتان کامال سفید می شــود. تمام انواع 
راســوها توانایی خوبی برای باال رفتن از درخــت و کندن زمین 
دارند. راســوها گروهی از شــکارگران قدیمی جهان هســتند 
 که در همه جا پراکنده انــد این جانور از ناشــناخته ترین و در 
عین حال از مکارترین پســتانداران روی زمین است.راسوها در 
فصل تابستان جفتگیری می کنند ولی به علت تاخیر در باروری 
تخم در داخل رحم، نوزادان در بهار ســال بعد دنیا می آیند و از 

این رو امکان بیشتری برای زنده ماندن دارند.
راســوکوچک ترین جانــور گوشــتخوار ایران اســت که طول 
بدنش به 35 سانتی متر می رســد. این جانور در مزارع به دنبال 

جوندگان کوچک می رود و گاهی بــه داخل خانه ها و انبارها راه 
پیدا می کند و در آنجا ساکن می شــود و گاهی به مرغ و خروس 
نیز حمله می کند.راســوها 70 گونه مختلــف دارند که ولورین 
 از همه آنها بزرگ تر و ترســناک تر اســت. وزن بدن این جانور

 30 کیلو و طول آن 90 ســانتی متر اســت و می تواند با دندان 
های خود اســتخوان های گرگی تنها را در هم بشکند. ولورین  

فقط در فصل زمستان می تواند از آرواره های خود استفاده کند.

موهای بلند و انبوهی به رنگ خاکســتري متمایل به سیاه دارد 
که مانند یک ماسک مشــخص اطراف چشــم ها را دربرگرفته 
اســت. دم راکون داراي پنج تا هفت حلقه است. دست و پایش 
پنج ناخن خمیــده دارد که قابل جمع شــدن نمي باشــند. رد 

پاهایش شباهت زیادي به رد پاي انسان دارد.
اندازه ها: طول ســر و تنه 60 تا 96 ســانتي متر، دم 20 تا 40 

سانتي متر، وزن 7 تا 20 کیلوگرم.
زیستگاه: در ایران مناطق خزري، بوته زارهاي نزدیک آب و در 
سایر کشورها در زیستگاه هاي مختلف و نزدیک مناطق مسکوني 
ساکن هســتند. راکون براي اولین بار در ایران توسط مؤلف و با 
همکاري آقایان اسماعیل مقیدي، محیط بان شکرگزار و احمد 
برومند در منطقه تالش گیالن در سال 1375 شناسایي شد. به 
نظر مي رســد این حیوان از جمهوري آذربایجان وارد ایران شده 
است. راکون همه چیزخوار اســت و از میوه هایي نظیر تمشک، 

انجیر، میوه بلوط و مواد حیواني نظیر تخــم و جوجه پرندگان، 
ماهي و قورباغه تغذیه مي کند. از زمان جفت گیري آنها در ایران 
اطالعاتي در دست نیست. دوران آبســتني حدود 63 روز است. 
یک تا هفت و معموال ســه تا چهار بچه مي زاید در ســه هفتگي 
چشم ها باز مي شوند حدود چهار ماه شــیر مي خورند و در یک 
سالگي به سن بلوغ مي رســند طول عمر در طبیعت حدود پنج 

سال و در اسارت به 20 سال مي رسد.

راسو راکون 

 مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان 
محیط زیســت گفت: به رغم همــه تالش های صــورت گرفته 
برای سالم سازی فضای اداری ســازمان حفاظت محیط زیست، 

همچنان تا شرایط مطلوب فاصله داریم.
مرتضی فرید در تشــریح خبر بازداشــت دو کارمنــد اداره کل 
حفاظت محیط زیســت اســتان تهران گفت: گستردگی صنایع 
و تعدد فعالیت ها در اســتان تهران از یک سو و محدودیت منابع 
انسانی و مالی محیط زیست به طور کلی از سوی دیگر، شرایطی را 
ایجاد کرده که با وجود همه تالش های صورت گرفته طی دو، سه 
سال اخیر برای مقابله با هر نوع فساد در سازمان حفاظت محیط 

زیست، همچنان تا شرایط مطلوب فاصله وجود داشته باشد.

برخی تخلفات با همکاری و یا مســتقیما توســط 
بازرسی و حراست سازمان محیط زیست کشف شده است

فرید با تاکید بر عزم ســازمان حفاظت محیط زیست در برخورد 
با تخلفات و جرایــم اداری و مالی، تصریح کــرد: به همین دلیل 
 همکاری های گســترده ای با ســازمان بازرســی کل کشــور و 
قوه قضاییه شــکل گرفت و حتی برخی از تخلفات و جرایم کشف 
شده با همکاری یا مستقیما توسط بازرســی و حراست سازمان 

حفاظت محیط زیست صورت پذیرفت.
به گفته وی، برخــی از این مــوارد به مراجع قضایــی معرفی و 
پرونده ها در حــال پیگیری اســت و برخی موارد نیــز منجر به 
جابه جایی افراد یا تعلیق از خدمت شــده و البته در استان تهران 

 نیز بنابر گزارش های رســیده و بررســی های صــورت گرفته، 
جابه جایی ها انجام شــده بود. مدیرکل دفتــر ارزیابی عملکرد و 
پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان 
کرد: البته موضوع تخلفــات اداری و مالی در ســازمان حفاظت 
محیط زیست از ســال ها پیش به صورت کم و بیش مطرح بوده 
که ممکن اســت این موضوع ناشــی از عدم جامع و کامل بودن 

فرآیندها باشد.
با هر تخلف در هر سطحی برخورد می کنیم

این مسئول افزود: ســازمان حفاظت محیط زیســت با تاکید بر 
موضوع ســالمت اداری در حــوزه فردی و ســازمانی، با هرگونه 
تخلفی و در هر ســطحی برخورد می کند و ایــن موضوع به طور 
مداوم در بخشــنامه ها، نشست ها و جلســه ها و به ویژه از سوی 
ریاســت ســازمان حفاظت محیط زیســت مورد توجه و تاکید 
قرار می گیرد.فرید ادامه داد: بررســی هــا و بازدیدهای دوره ای، 
موضوعی و خاص دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 

ســازمان حفاظت محیط زیســت پیرو همین عزم سازمان برای 
برقراری ســالمت اداری اســت و از همیــن رو، هرگونه گزارش 
مردمی در این زمینه نیز با دقت مورد بررســی قرار می گیرد که 
 در نتیجه آن، گلوگاه های فساد بسیاری شناسایی و پیش از اقدام، 

با آنها مقابله شده است.
لزوم تامین منابــع مالی و انســانی کافی و اصالح 

فرآیندها
به گفته وی، تامین منابع انســانی و مالی کافی و اصالح فرآیندها 
می تواند منجر به عدم تکرار چنین اتفاقاتی در بدنه محیط زیست 

کشور شود.
مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شکایات سازمان 
حفاظت محیط زیســت با بیان اینکه موضوع اســتان تهران که 
به دلیل جذابیــت های طبیعی و صنعتی همواره از اســتان های 
پرچالش بوده از طریق مراجع ذی ربط در حال پیگیری اســت، 

اظهار کرد: نتایج نهایی بررسی ها اعالم خواهد شد.

خبر
مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست؛

گلوگاه های فساد بسیاری شناسایی شده است

اخبار

یادداشت

رییس کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 
شــورای اســالمی گفت: بهره برداری بی رویــه و تخریب 
جنگل های شمال کشــور، علت اصلی جاری شدن سیل در 

این مناطق است.
علی محمد شــاعری در حاشــیه بازدید از جنگل های نکا 
افزود: براســاس برنامه، مقرر شــد تا در یک دوره 5 ساله، 
ســاالنه حداقل 20 درصد از بهره بــرداری از جنگل های 

شمال کم شود .
وی افــزود: همچنین مقرر شــد تــا پایان برنامه ششــم 
بهره برداری صنعتی از جنگل های شــمال به صفر رسیده 
و چوب مورد نیاز از طریق گونه های ســریع الرشد و زراعت 
چوب ، واردات چوب و جنگلکاری های دست کاشت تامین 

شود.
شاعری اظهار داشــت: هدف از تنفس جنگل این است که 
به جنگل ها فرصــت دهیم تا احیا شــده و تجدید حیات و 
حفاظت شوند چون جنگل های شمال در حال نابودی است 
و سیل های متعدد در شمال کشور از پارک ملی گلستان تا 

آستارا را شاهد هستیم.
این نماینده مجلــس با بیان اینکــه 600 هــزار هکتار از 
جنگل های شــمال مخروبه اســت، یادآور شــد: مساحت 
جنگل های شــمال از 3میلیون و 200 هــزار هکتار به یک 
میلیون و 900 هزار هکتار رســیده است که اگر این مسئله 

ادامه یابد در 20 سال آینده جنگلی نخواهیم داشت.
شاعری، جنگل را از ســرمایه های عظیم کشور دانست که 
باید از آن مراقبت کرد و در کنار آن از بهره برداری بی رویه که 
باعث کاهش مساحت و کیفیت جنگل ها شده، جلوگیری 

شود.
نماینده مردم شــرق مازندران در مجلس شــورای اسالمی 
گفت: تاکید بر این است که درجنگل های شمال طرح های 
آبخیزداری با دقت و گسترده در دســتور کار قرار گیرد و به 
مرحله اجرا در آید کــه خود جنگل، در مناطق شــیب دار 

خاصیت آبخیزداری دارد.
وی افزود: بهره برداری از جنگل های شیب دار در بسیاری از 
کشورهای دنیا مثل ژاپن و چین قطع شده چون عمق خاک 
این جنگل ها کم اســت و این جنگل ها نمــی توانند روان 
آب ها و باران های سیل آسا را نگه داشــته و از جاری شدن 
آن جلوگیری کنند. شاعری گفت: الزم است که جنگل های 
شمال حفظ شــود و راهی جز احیای جنگل های مخروبه، 
حفاظت جنگل های موجود و کاهش بهــره برداری وجود 
ندارد و باید با ایجاد پارک های جنگلی و احیای جنگل ها در 

این راستا تالش شود.

تخریب جنگل ها، علت اصلی 
بروز سیل در شمال کشور است

رییس ســازمان حفاظــت از محیط زیســت با بیــان اینکه در 
حال مذاکره با آمــوزش وپرورش در ســطوح مختلف پیرامون 
تعطیلی مــدارس در پاییز هســتیم گفت: امیدواریــم با توجه 
به همکاری هــای خوبی که با آموزش و پــرورش در بخش های 
مختلف داریم بتوانیم در این زمینه نیز برای کالنشــهرها تدبیر 
کنیم تا فرزندانمان در زمان وارونگی در هوای سالم تری تنفس 
کنند. معصومه ابتکار، بــه ارائه توضیحاتی پیرامون پیشــنهاد 
تعطیلی دوهفته ای مدارس در پاییــز پرداخت و اظهار کرد: کار 
خوبی از سال گذشته شروع شــد و برنامه کاهش آلودگی هوا را 
به طور جدی دنبال می کنیم، ســازمان محیط زیست به صورت 
مرتب جلساتی را برگزار و در بخش های مختلف اعم از خودرو و 
سوخت از وزارت نیرو، وزارت صنعت و ... گزارش گیری می کند.

وی افــزود: مرحله به مرحله بر اســاس برنامــه مصوب کاهش 
آلودگی هوا پیش می رویم. عــالوه بر این رییس جمهور به دلیل 
شرایط خاص کالنشهرها دستور داد کارگروه ویژه ای نیز تشکیل 

شــود و بحث تجهیز منابع را نیز در بربگیرد تا عالوه بر امور فنی 
و کاری که انجام می دهیم سیســتم بانکی هم پــای کار بیاید و 

طرح ها با شتاب بیشتر و همکاری نظام بانکی اجرا شود.
رییس ســازمان حفاظت از محیط زیســت با بیان اینکه دکتر 
شــریعتمداری، معاون اجرایی رییس جمهور مســئولیت این 
کار را برعهده گرفته اســت گفت: این کار گروه تشــکیل شد و 
به طور مرتب جلســه دارد و تمام دســتگاه ها مکلفند در جلسه 
حضور پیدا کنند. ابتکار افزود: دولت مصوبه ویژه ای برای ســال 
95 داشت و یکی از مسائل این بود که برای سال جاری تغییراتی 
را در ساعات کار ادارات و ســاعات مدارس و تعطیلی دوهفته ای 
مدارس در نیمه دوم ســال لحاظ کرده و ســازوکارهایی از این 
دست که شاید هزینه کمتر اما نتیجه بخش باشد را دنبال کنیم. 
وی با بیان اینکه در حال مذاکره با آموزش وپرورش در ســطوح 
مختلف هستیم گفت: امیدواریم با توجه به همکاری های خوبی 
که با آموزش و پرورش در بخش هــای مختلف داریم بتوانیم در 

این زمینه نیز برای کالنشــهرها تدبیر کنیم تــا فرزندانمان در 
هوای سالم تری تنفس کنند. به خصوص یک بازه 30 تا 40 روزه  
را داریم که هوا ساکن می شــود و سرد است و وارونگی هوا اتفاق 
می افتد. در این مدت تهران و یا ســایر کالنشهرها همانند دیگی 
درشان بسته می شود و هرچه آلودگی هست می ماند و  راه تبادل 
هوا بسته شده و دیگر راه فرار ندارد؛ بنابراین باید برای این چند 

روز فکر کرد.
رییس ســازمان حفاظت از محیط زیســت افزود: برنامه ریزی 
ما این بود که تردد ناشــی از دانش آموزان به مدارس را کاهش 
دهیم و دانــش آموزان با حضــور در منزل و یا ســفر، کمتر در 
معرض آســیب ها قرا بگیرند. جلســات ما ادامه دارد و یکی از 
موضوعات جلســه کارگروه، کاهش آلودگی هوای کالنشــهرها 
در مورد پیشــنهاد تعطیلی دو هفته ای  مدارس بود که با حضور 
وزارتخانه ها و دستگاه های مربوطه  برگزار شد و  هنوز به نتیجه 
قطعی نرسیده ایم  و ســازمان همچنان در حال بررسی موضوع 
اســت و امیدواریم هرچه زودتر به تصمیمــی در این خصوص 

برسیم.
بررسی تعطیلی دو هفته ای مدارس به دلیل آلودگی 

هوا، امری پیچیده است
وزیر آموزش  و پرورش نیز در نشست خبری در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر پیشــنهاد تعطیلی دو هفته ای مــدارس در فصل پاییز 
به علــت آلودگی هوا اظهار کــرد: ما نمی توانیم به طور شــناور 
مدارســمان را تعطیل کنیم.وی افزود: اینکه در چه تاریخ هایی 
وارونگی هوا رخ می دهد از ابهامات است اما ما استقبال می کنیم 
و در کمیتــه مشــترکی با محیط زیســت موضوع را بررســی 
می کنیم زیرا ســالمت دانش آموزان برای ما مهم است. از سوی 
دیگر 10 درصد مدارس ما در کل کشــور دو شــیفته هستند و 
اگر بخواهیم ســاعات مدارس را تغییر دهیم بــه دانش آموزان 
 لطمه وارد می شــود. کار ابعــاد مختلفی دارد و خیلی ســاده 

نیست.

ابتکار خبر داد:

مذاکره با آموزش و پرورش برای تعطیلی دو هفته ای مدارس

برنامه ریزی ما این 
بود که تردد ناشی 
از دانش آموزان به 
مدارس را کاهش 

دهیم و دانش آموزان 
با حضور در منزل و یا 
سفر کمتر در معرض 
آسیب ها قرار بگیرند

مدیرکل حفاظت محیط  زیســت اســتان یزد گفــت: برخالف 
اینکه طی ســال های 83 تا 92 هشــت قالده از گونه  در معرض 
خطر انقراض یوزپلنگ آســیایی در جاده های یزد تلف شده بود 
اما خوشبختانه طی ســه سال گذشــته هیچ تلفاتی از این گونه 
جانوری در استان رخ نداده اســت. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل حفاظت محیط زیســت استان یزد، »ســید حسین سادات 

موســوی«  در ادامه با تاکید بر ضرورت ایمن ســازی جاده های 
اســتان برای حفاظت از گونه های حیات وحــش منطقه، محور 
مهریز تا گردنه شــمش در اســتان یــزد را یکــی از محورهای 
پرخطر در رابطه با تلفات پوزپلنگ آســیایی دانست.  وی تصریح 
کرد: شش قالده از یوز تلف شده  اســتان طی مدت این 10 سال 
در مســیر مهریز، یک قالده در محور بهاباد و یک قالده در محور 

ساغند تلف شده اند. این مقام مسئول با اشاره به ضرورت ارتقای 
وضعیت مناطق حفاظت شده استان، خاطرنشان کرد: بیش از 30 
کیلومتر از محور مواصالتی یزد - کرمان از وسط منطقه حفاظت 
شــده کالمند بهادران اســتان یزد عبور می کند یــا اینکه جاده 
ساغند به طرف طبس در حاشیه منطقه  حفاظت شده قرار دارد 
که نیازمند ایمن ســازی این مناطق هستیم.  وی گفت: بر اساس 
آخرین سرشماری های انجام شده، جمعیت آهوان استان یزد با 

بیش از 900 رأس،  افزایش چهار برابری داشته است.

هیچ یوزپلنگی طی سه سال گذشته در یزد تلف نشد

قاب روز
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پیشنهاد سردبیر: 
تالیف 180 عنوان کتاب جدید در سال تحصیلی 95-96

E-MAIL

 با پیشــرفت روزافزون تکنولوژی و وســایل الکترونیکی و نیاز 
 به بهره گیــری از امکانات و مواهب آن، نمی تــوان دوری از ابزار 
و وســایل و بســترهای دسترســی به دنیای تکنولــوزی را از 

نوجوانان درخواست کرد.
 مریــم خدابخشــی مشــاور خانــواده و کارشــناس ارشــد 
روانشناســی، گفت: نمی توانیم از نوجوانــان بخواهیم از ابزاری 
که در سرتاسر دنیا موجبات پیشــرفت افراد را فراهم می کنند، 
 فاصله بگیرند زیــرا الزمه حرکت موفق به ســمت آینده اطالع 
 و آگاهــی دقیق از ابــزار و مهارت هــا و توانمند بــودن در این 

عرصه هاست.
وی افزود: فضاهــای ســایبری و مجازی، به دور از مشــکالت 
و آســیب هایی که در بطن خود به همراه دارند، دارای فوایدی 
هســتند و به طور کل منع اســتفاده در هر زمینه ای می تواند 
موجب برانگیختن کنجکاوی منفی و ایجــاد جذابیت مضاعف 

برای نوجوانان شود.
 خدابخشــی گفت: نوجوان به دلیل وجــود روحیات خطر پذیر 
در این سن دوست دارد در خط قرمزها قدم بگذارد و محدودیت 
زیاد ممکن اســت باعث بزرگنمایی و افزایش گرایش او به این 
موضوعات شــود اما این به معنای نفی مدیریت و نظارت درست 

والدین بر عملکرد نوجوانان در این فضاها نیست.
این روانشناس با اشاره به اســتفاده افراطی نوجوانان و جوانان 
 از شــبکه های اجتماعــی و ابــزار تکنولــوژی، بیان داشــت: 
در نظر گرفتن سن فرزندان در ســطوح و مراحل استعمال ابزار 
الکترونیکی و زمان بندی مناسب و همچنین قراردادن چارچوب 
منطبق با عرف و فرهنگ اســالمی می تواند زمینه مناســب را 

برای حضور سالم فرزندان فراهم کند.
خدابخشــی با بیان اینکه نمی توان فواید استفاده از شبکه های 
ســایبری و ابزارهای ارتباطی نویــن را نادیــده گرفت، گفت: 
 اســتفاده از ایــن امکانــات نیازمند مهــارت اســت بنابراین 
توانمندی های ارتباطی را در نوجوان تقویــت می کند و باعث 

ایجاد جسارت می شود.
وی افزود: به طور مثال اســتفاده به جا و مناســب می تواند به 
افراد منزوی در برقراری راحت تر ارتبــاط با دیگران کمک کند 
 زیرا فضای مجازی با دنیای واقعی دارای شــباهت هایی اســت 
و در واقع نمونه کوچک یک جامعه محســوب می شود بنابراین 
برای تجربه نخســتین حضور نوجوان و آزمــون و خطا گزینه 

مناسبی در پیش روست.
 این روانشــناس با بیان اینکه پذیرفته نشــدن توسط خانواده 
و گروه همســاالن اغلب زمینه ساز اســتفاده افراطی نامناسب 
نوجوانــان از ایــن امکانات و فضاهاســت، گفت: عــدم اعتماد 
و باور به فرزنــدان و نا امن بودن محیط خانــواده برای فرزندان 
 می تواند باعث بروز آسیب و ناهنجاری به خصوص در این حوزه 
باشد. خدابخشی در پایان گفت: جانشــین کردن فعالیت های 
 ورزشــی، تامین امنیت روانــی در خانواده و فرهنگ ســازی 
و آگاه سازی از مضرات آن در گرو تالش اماکن تعلیمی و تربیتی 
مهم مانند مسجد، مدرسه و خانه است و می تواند نقش مهمی را 

در جلوگیری و دفع آسیب ها ایفا کند.

موبایل و تبلت را از فرزندان تان 
نگیرید!

روانشناسی

تحدید حدود اختصاصی
6/485 شــماره: 95/25013876 چــون تحدیــد حدود ششــدانگ یکباب 
ســاختمان پالک 1115 فرعی از پالک شــماره 32 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمدرضا حاجی اکبری فرزند احمد و 
شهره ساعی فرزند احمد بالسویه در جریان ثبت است به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قســمت اخیر از ماده 15 
قانون ثبت و بــر طبق تقاضای نامبرده تحدید حــدود ملک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 1395/07/28  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 ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 
)30( روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 مــاده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده هــای معترضی ثبت معترض ظرف مدت یــک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح 
قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ 
انتشــار:1395/6/31 م الف:18837 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان )186 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/486  شماره:95/21702025012053 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب 
ساختمان پالک 10318 فرعی از پالک شماره 12/362/5 واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام عباســعلی شمسی کهریزسنگی 
فرزند یوسف و اکرم تولری فرزند اصغر بالسویه در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت 
اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود ملک 
مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/7/28 ســاعت 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 مقرر در محل حضــور یابند. 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: 95/6/31 م الف: 18836 رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک غرب اصفهان)188 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/519  شــماره:95/12940 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان 
پالک 2050 فرعی از پالک شماره 27/232 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام سید محمد باقر اصل محمدی فرزند سید جالل 
در جریان ثبت است 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 شــنبه مورخ 95/7/27 ساعت 9 در 
محل شــروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ایــن آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 95/6/31 م الف: 18868 رئیس منطقه 

ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان)186 کلمه، 2 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
6/510  شماره:95/12917 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان 
پالک 1110 فرعی از پالک شــماره 32 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نــام علیرضا قانعیان فرزند ابراهیــم 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 95/7/27 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: 95/6/31 م الف: 18856 رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک غرب اصفهان)182 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/509  شماره:95/12918 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان 
پالک 1109 فرعی از پالک شــماره 32 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام ابراهیم قانعیان سیدانی فرزند حسن 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 95/7/27 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 مقرر در محل حضــور یابند. 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: 95/6/31 م الف: 18857 رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک غرب اصفهان)183 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/303 شــماره صادره : 1395/43/269957 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ یکباب ساختمان پالک شــماره 32/1107 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم فرشته مزروعی سبدانی 
به شــماره شناســنامه 1082 فرزند محمد در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 95/07/26 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت 
 مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/06/31 
م الف: 17997 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)148 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/555 شــماره صادره : 1395/43/274053 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششــدانگ یکباب کارگاه پالک شــماره 32/1111 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای منوچهر یوســفی به 

شــماره شناســنامه 804 فرزند نصرت اله در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 95/07/26 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت 
 مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/06/31 
م الف: 19130 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)148 کلمه، 

2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/554 شــماره صادره : 1395/43/274057 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششــدانگ یکباب کارگاه پالک شــماره 32/1112 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای منوچهر یوســفی به 
شــماره شناســنامه 804 فرزند نصرت اله در جریان ثبت است و عملیات 
تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دســتور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در روز دوشنبه مورخ 95/07/26 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیــه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضــور یابند و اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورت 
 مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 1395/06/31 
م الف: 19131 رئیس منطقه ثبت اســناد و امالک غرب اصفهان)148 کلمه، 

2 کادر(
مزایده 

6/255  اجــرای احکام شــعبه 8 دادگاه عمومی حقوقــی اصفهان در نظر 
 دارد مزایده ای با مشــخصات زیر برگزار نماید پرونده کالسه 930205 
ج / 8 و 940370 ج / 11 له آقای محسن دردشتیان با وکالت آقای منصور 
کاظمیان و شیوا مدنی و محکوم علیه آقای فضل ا... تحسیری. مورد مزایده 
فروش 18/031 حبه از 72 حبه پالک ثبتــی 22688 فرعی از 5000 اصلی 
بخش 5 ثبت اصفهان به خاطر بدهــی 320/709/964 ریال در حق محکوم 
لــه و 15/735/498 ریال نیم عشــر دولتی پرونده شــعبه 8 اجرا و بدهی 
1/289/529/152 ریال در حق محکوم لــه و 64/476/458 ریال بابت نیم 
عشر دولتی در پرونده شــعبه 11 که جمعًا در دو شعبه 1/690/451/072 
ریال می شــود. اوصاف مورد مزایده طبق نظریه کارشناســی: آپارتمان 
مذکور واقع در طبقــه اول ضلع جنوب شــرقی مجتمع مســکونی پارتیا 
به متراژ اعیانی 121/64 متر مربــع دارای دو خواب و هــال و پذیرایی و 
آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف است که طی کپی سند تک برگی به شماره 
فرعی 22688 اصلی 5000 مفروض و مجزا شــده از 15670 به شــماره 
ملک 252976 در دفتر امــالک 1356  صفحه 420 به میزان ششــدانگ به 
نام آقای فضل ا...تحســیری فرزند اسداله به شــماره ملی 1281594172 
از بخش 5 ثبتی منطقــه جنوب اصفهان می باشــد و دارای پارکینگ قطعه 
13 به مســاحت 11/5 متر مربع به صورت غیر مسقف اســت.با توجه به 
بازدید قبلی از محل و مصالح به کار رفته شــده و نیز قدمت و عوامل موثر 
در قضیه ارزش ششدانگ آپارتمان مذکور با قدر السهم از عرصه و سایر 
مشــاعات و مشــترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی 
6/725/000/000 ریال ) شــش میلیارد و هفتصد و بیســت و پنج میلیون 
ریال( در زمان بازدید و مباشرت ارزیابی و اعالم نظر می گردد. ضمنًا طبق 
گزارش مورخ 94/11/15 کالنتری 16 در راستای اعمال ماده 111 قانون، 
ملک خالی از سکنه بوده است. زمان: روز چهارشنبه تاریخ 95/7/14 ساعت 

10 صبح، مکان: ) اصفهان، خیابان نیکبخت، 200 متر پایین تر از ساختمان 
 مرکزی دادگســتری کل اســتان اصفهان، جنب بیمه پارسیان، ساختمان 
اجرای احــکام حقوقــی، طبقــه چهــارم( برگزار نمایــد. طالبیــن خرید 
می تواننــد 5 روز قبل از تاریــخ مزایده ضمــن هماهنگی با ایــن اجرا از 
ملک بــه آدرس: اصفهان، خیابان آبشــار ســوم، روبروی شــهربازی، 
نبش کوچه کاجــی، ) مجتمع مســکونی پارتیا( دیدن کرده و با ســپردن 
10 درصــد ارزش ملــک بــه حســاب شــماره 2171290210008 
نــزد بانک ملــی دادگســتری اصفهــان و ارائــه فیش بــه این اجــرا در 
جلســه مزایده شــرکت کنند. مزایده از قیمت پایه کارشناســی شــروع 
 می شــود. پیشــنهاد دهنده باالتریــن قیمت برنــده مزایــده خواهد بود. 
م الف: 17759 اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان )429 

کلمه، 5 کادر(
حصر وراثت

6/557  آقای ابوالفضل غضنفری دارای شــماره شناسنامه 173  به شرح 
دادخواســت به کالســه 534/95  از این شورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سید اقا غضنفری فرزند 
سید محمود به شماره شناسنامه 10672 در تاریخ 95/06/17 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- علی 
غضنفری فرزند ســید آقا، ش.ش 30 صادره از خوانســار 2- ابوالفضل 
غضنفری فرزند ســید آقا، ش.ش 173 صــادره از خوانســار 3- مهری 
سادات غضنفری فرزند سید آقا، ش.ش 101 صادره از خوانسار 4- سیده 
زهرا غضنفری فرزند سید آقا، ش.ش 439 صادره از خوانسار 5- فاطمه 
غضنفری فرزند ســید آقا، ش.ش 256 صادره از خوانسار 6- معصومه 
عمونبی فرزند محمــد، ش.ش 16130 صادره از خوانســار. 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 باشــد ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهی به شورا تحویل دارد 
 بدیهی اســت با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد 

شد.
  م الــف: 185 شــعبه 2 حقوقــی شــورای حــل اختــالف خوانســار

) 187 کلمه، 2 کادر(  
فقدان سند مالکیت

6/559 شماره صادره: 1395/43/274564 نظر به اینکه آقایان ابوالفضل و 
مهرداد صدرالدین دو نفر از وراث آقای ابوالقاسم صدرالدین طبق گواهی 
حصر وراثت 3061-94/6/15 شــعبه 10 حصر وراثت اصفهان با تسلیم 
برگ استشهاد شهود مدعی فقدان سند مالکیت یکدانگ مشاع از ششدانگ 
پالک شماره 22/145 بخش 14 اصفهان گردیده اند که در صفحه 215 دفتر 
463 ذیل شماره 61307 به نام ماه ســلطان صادقی نژاد اصفهانی ثبت و 
سند صادر و طی سند قطعی 25044-68/11/29 دفترخانه 91 اصفهان به 
ابوالقاسم صدرالدین انتقال شده است و در خواست صدور المثنی نموده 
اند  لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ  انتشار این آگهی تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتجلسه و اصل سند به ارائه کننده 
مسترد شود. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نشــود المثنی ســند صادر و به متقاضی تســلیم خواهد

 شد. 
م الف: 19148 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان اصفهان )200 کلمه، 

2 کادر(

در نشســت خبری اداره آموزش و پرورش استان اصفهان 
که با حضور مسئوالن برگزار شــد، مدیرکل اداره آموزش 
و پرورش اســتان اصفهان از بهار تعلیم و تربیت به عنوان 
 زیباترین بهار یاد کرد و اظهار داشــت: وقتــی باب تعلیم 

و تربیت باز شود باب دانایی باز می شود.
 محمدحســن قائدیها تصریح کرد: بهار واقعی زمانی اتفاق 

می افتد که مردم به بینش و آگاهی کامل برسند.
وی تاکید کــرد: طبق پیش بینی انجام شــده در ســال 
تحصیلی 95-96، تعداد860 هزار دانش آموز در اســتان 

اصفهان وارد مدارس می شوند.
 قائدیها هدف از تشــکیل ســتاد مهــر کــه از 15 تیرماه 
هر سال شــروع و تا 15 مهرماه ادامه دارد را فراهم کردن 
 زمینه مناســب به مناســبت بازگشــایی مدارس دانست 
و تصریح کــرد: با این اقدامات ســعی مــی کنیم خاطره 
 خوبی را برای اولین روز ورود دانش آموزان به مراکز تعلیم 

و تربیت فراهم کنیم.
وی اظهارداشــت: این کارگروه در 5 زیر مجموعه، تعمیر 
و تجهیز مــدارس به ریاســت معاون توســعه و مدیریت 
 پشــتیبانی، ســازمان ســاماندهی به معاونــت پژوهش 
و برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی با ریاست ارزیابی عملکرد 

 اســتان، تبلیغ و اطالع رسانی به ریاســت روابط عمومی 
 و تایید صالحیت کارمندان با ریاســت حراســت آموزش 

و پرورش تشکیل شده و در مجموع 19 عضو دارد.
مدیرکل اداره آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان ضمن 
اشــاره به برگزاری ششمین جلســه اضطراری هماهنگی 
شــورای آموزش و پرورش، هدف از برگزاری این جلسه را 
بررســی آخرین هماهنگی های الزم بین اعضا و مسئوالن 
در ســایر بخش ها از جمله: نیروی انتظامی، پلیس راهور، 

فرمانداری، شهرداری و... عنوان کرد.
وی هدف از برگزاری اولین جشن شکوفه ها در شهرستان 
کاشــان را عدم تمرکز همــه فعالیت ها در مرکز اســتان 
عنوان و تصریح کرد: در این مراســم، یک صدمین ســال 
تاسیس اداره آموزش و پرورش شــهر کاشان نیز با حضور 
 معاون آمــوزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش جشــن 

گرفته می شود.
 مدیــرکل آموزش و پــرورش اســتان اصفهان با اشــاره 
به نامگذاری امســال با عنوان » ســال مهارت آموزشی « 
هدف از نواختن زنگ اول مهرماه در هنرســتان خیرســاز 
 فضیلی در ناحیه 3 را تجلیل از خیرین مدرســه ســاز که 
 در زمینــه ســاخت، تعمیــر و تجهیز مــدارس اقدامات 

ارزنده ای را انجام دادند، عنوان کرد.
قائدیها همچنین از به صدا در آمدن زنگ ایثار و شــهادت 
 همزمــان با گرامیداشــت هفتــه دفاع مقــدس در یکی 

از مدارس شاهد خبر داد.
وی ضمن اشاره به اولین ســال پیش فروش الکترونیکی 
کتاب های دوره ابتدایی و پیش دانشــگاهی اظهار داشت: 
با این روش 354368 جلد کتاب در کل استان با موفقیت 

توزیع شد.
مدیرکل آموزش و پرروش اســتان اصفهــان تاکید کرد: 
 دانش آموزانی که تاکنــون موفق به ثبت نام در ســامانه 
و تهیه کتاب نشــده اند طی فرصتی چند روزه می توانند 

کتاب های خود را خریداری کنند.
قائدیهــا از تدوین318500 جلد کتاب پیش دانشــگاهی 
در چهار رشته مقطع پیش دانشــگاهی خبر داد و در ادامه 
گفت: در رشــته های فنی و حرفه ای مقطع سوم متوسطه 
» 2 « نیز 144139 جلدکتاب برای140 رشته، همچنین 
12877 جلد کتاب در رشــته کار و دانــش برای همین 

مقطع تهیه شده است.
 وی اظهار داشــت: کتاب هــای جدید تالیــف پایه دهم 
در کلیه رشــته ها در اختیار معلمان قرار گرفته، همچنین 
 نسخه PDF آن در ســایت آموزش و پرورش موجود است 
و کتب تا چند روز آینده در اختیــار دانش آموزان نیز قرار 
می گیــرد. مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان 
با اشــاره به950 کســری معلم ابتدایی برای شروع سال 
 تحصیلی جدید گفت: طی تماس تلفنی بــا وزیر در مورد 
» پروژه مهر استان «، مشــکالت اصفهان در این خصوص 
نیز مطرح شــد و راهــکار » خرید خدمات آموزشــی از 
موسسات غیردولتی « که دو سال اجرا می شود برای حل 
 این مشــکل در ســمینار مدیران کل تصویب و ابالغ شد 
 و از ایــن جهــت در آمــوزش و پــرورش نگرانــی وجود 

ندارد.
ســنجش 19هــزار دانــش آموز پایــه اول 

از اول مهرماه
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اســتان 
اصفهان، در مورد ســنجش کودکان پیش دبستان تصریح 
 کرد: طبق پیش بینی، امســال برای اولین بار ســنجش 

78 هزار دانش آموز پایه اول انجام می شود.
 شــهین جوانی ضمن اشــاره بــه اینکه ســنجش2000 
 دانش آمــوز باقــی مانــده اســت، از اجرای ســنجش 
 دانش آمــوزان پیش دبســتانی در 11 منطقــه و نواحی 
 از جمله: پیربکران، ســمیرم، مهردشــت، دهاقان، تیران 

 با هدف تشــخیص عیوب انکســاری، آمبلیا، تنبلی چشم 
و تشــخیص خط درشــت برای کــودکان کم یــا نابینا، 
همچنین اختالالت شنوایی با تشخیص افت شنوایی یک 
یا دوطرفه، آمادگی تحصیلی با هدف ارزیابی دانش آموزان 
با مهارت های شــناختی، حســیـ  حرکتــی، رفتارهای 
 هیجانی و پیــش فعالی، کودکان با نیاز خاص، بهداشــتی 

و ارایه ارجاعات درمانی الزم برای آنها خبر داد.
 وی گفت: ســال گذشــته این طــرح به صــورت پایلوت 
در اصفهان برای دانش آموزان با نیاز ویــژه برگزار و نتایج 

خوبی را به همراه داشت.
معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش اســتان 
 اصفهان افــزود: طبق پیش بینی امســال 19 هزارکودک 
از هفتــه اول مهرمــاه مورد ســنجش قرار مــی گیرند، 
همچنین در مدت یک ســال آموزش های الزم به مربیان 

پیش دبستان ارایه می شود.
جوانی خاطرنشــان کرد: فقط نوآموزانی تحت ســنجش 
قرارمی گیرند که در مراکز پیش دبســتانی تحت پوشش 
آموزش و پرورش ثبت نام و اســامی آنها در ســامانه ستاد 

ثبت شده باشد.
به راه افتادن کارناوال بازگشایی مدارس در روز 

سوم مهرماه 
معاون آموزش متوسطه » 2 « اداره کل آموزش و پرورش 
 اســتان اصفهان یکی از چالش های پیــش روی آموزش 
و پــرورش را تحصیل حدود 45 هزار تبعــه خارجی مجاز 
و حدود 5 هزار تبعه غیرمجاز با شــرایط خاص اجتماعی، 
 بهداشــتی و امنیتی عنــوان و اظهار داشــت:  بــا توجه 
به فرمایشــات مقام معظم رهبری مبنی بــر فراهم کردن 
 زمینه هــای الزم برای تحصیل این افراد اســتان اصفهان 
 بــا همــکاری اداره کل اتباع و مرکز بهداشــت اســتان 

در اجرای این مهم موفق بوده است.
 رحیم محمدی تاکید کرد: این تعــداد دانش آموز حدود 
7 درصد از جمعیــت دانش آمــوزی اســتان اصفهان را 
تشــکیل می دهد که 5/98 درصد از کشــور افغانســتان 

هستند.
 وی از راه افتادن کارناوال اســتقبال از بازگشایی مدارس 
 بــا هــدف تغییــر فضــای عمومــی شــهرها و ورود 

دانش آموزان به مراکز تعلیم و تربیت خبر داد. 
معاون آموزش متوسطه » 2 « اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان اظهار داشت: این برنامه با مدیریت سازمان 
دانش آموزی استان در همه مناطق و نواحی استان و شهر 

اصفهان در روز سوم مهرماه برگزار می شود.

دانش آموزانی که 
 تاکنون موفق 

 به ثبت نام 
در سامانه و تهیه 

کتاب نشده اند 
طی فرصتی چند 

روزه می توانند 
کتاب های خود را 

خریداری کنند.

 مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان گفت: در ســال تحصیلی جدید 180 عنوان کتاب جدید تالیف 
و در حال توزیع در مدارس است.

در نشست خبری مدیرکل اداره آموزش و پرورش استان مطرح شد؛

تالیف 180 عنوان کتاب جدید در سال تحصیلی 95-96
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پیشنهاد سردبیر:يادداشت
فعالیت۵۰۰ کانون فرهنگی هنری مساجد

در روستاهای استان اصفهان

يادداشت

مرکــز اصفهان شناســی و خانه ملل در راســتای شناســایی و معرفی 
اصفهان، بــه تدویــن » کتــاب اصفهــان « در زمینه هــای مختلف 
 اصفهان شناســی اقدام کرده اســت. در آستانه شــروع دوره جدیدی 
از فعالیت های مرکــز اصفهان شناســی و خانه ملل و نظــر به ضرورت 
تدوین مجموعــه ای واحد در معرفــی هر چه بیشــتر و بهتر حوزه های 
مختلف پژوهشــی اصفهان، این مرکز بــا اولویت قــرار دادن این اقدام 
ارزشمند از همه استادان، پژوهشگران و دانشــجویان عالقه مند دعوت 
به عمل آورده است با ارســال مقاالت خود در محورهای پژوهشی اعالم 
 شــده، در تدوین کتاب اصفهان نقش موثــر ایفا کننــد. در اولین گام 
 در تدویــن » کتــاب اصفهان «، جلــد اول یک مجموعــه چند جلدی 
با عنوان » اصفهــان پیش از اســالم تا پایــان دوره آل بویه « شــامل 
 اصفهان پیــش از اســالم، اصفهــان مقارن ظهــور اســالم، اصفهان 
 در دوران آغازین خالفت عباســی، اصفهــان در دوره آل زیار، اصفهان 
در حوزه آل بویه و باالخره اصفهان دوران آل کاکویه تدوین می شــود. بر 
اساس فراخوان اعالم شده، مهلت ارســال چکیده مقاالت تا20 مهرماه 
 95 و آخرین زمــان ارایه اصل مقــاالت نیز تا30 آبان ماه ســال جاری 
خواهد بود. مقــاالت ارســالی پس از بررســی گروه پژوهشــی مرکز، 
 برای درج در کتــاب با حفظ امانــت در اصل مطالب و ذکــر نام مولف، 
 مورد اســتفاده قرار می گیــرد. الزم به ذکر اســت که مقاالت ارســالی 
به صاحبان مقاالت عودت نخواهد شــد. عالقه مندان بــرای اطالعات 
 بیشتر می توانند به وبسایت مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل به نشانی

 cois.ir مراجعه کنند.

رییس دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان اصفهان گفت: 
در استان اصفهان500 کانون روســتایی وجود دارد و به صورت میانگین 
سالیانه 3 میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی به این کانون ها می شود.

حجت االسالم رمضانعلی معتمدی در نشســت خبری با اصحاب رسانه 
 در ارتباط بــا برگزاری پنجمین کنگره ملی نخبگان روســتا و عشــایر 
در ارتباط با برگزاری این کنگره در اصفهان اظهار داشــت: از 2 لغایت 5 
مهرماه اســتان اصفهان میزبان برگزاری پنجمین کنگره نخبگان روستا 
و عشایر از 8 استان فارس، یزد، اصفهان، کهکیلویه و بویر احمد، کرمان، 

هرمزگان، قشم، جنوب کرمان خواهد بود.
وی با بیان اینکه اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی به دلیل تشــکیل 
 کانون های فرهنگی هنری مســاجد تنها نهاد ارایه خدمات به روســتا 
و عشایر است، اظهار داشــت: امکانات و بودجه ها در بخش های مختلفی 

همچون فرهنگی، هنری، کتابخانه ای و غیره صرف می شود.
رییس کانون های فرهنگی هنری مســاجد با بیان اینکه استان اصفهان 
 به لحاظ  تعداد کانون ها حایز رتبه نخســت در ســطح کشــور اســت، 
ادامه داد: اصفهان با دارا بودن 1707 کانون تا پایان سال 94 و افزایش این 
تعداد به1800 کانون تا پایان امسال از میزان 22 هزار کانون سطح کشور 

در رتبه نخست قرار دارد.
وی افــزود: همچنین در اســتان اصفهان500 کانون روســتایی وجود 
 داشــته که به صورت میانگین ســالیانه 3 میلیون تومــان کمک نقدی 
 و غیــر نقــدی بــه ایــن کانون هــا می شــود و دوره های آموزشــی 
 و جشــنواره های متعددی نیز برای آن ها برگزار می شــود که یک سال 

در مناطق و سال بعد به صورت متمرکز در مشهد برپا می شود.
معتمدی بیان کــرد: در این کنگــره مجموعا200 نفــر از آقایان فعال 
فرهنگی روستا و عشایر حضور دارند و برای شرکت کنندگان 3 نشست 
 عمومی و 4 کارگاه آموزشــی، 2 جلسه هم اندیشــی در نظر گرفته شده 
و از اســاتید مطرح اســتانی و کشــوری نیز برای حضور در این مراسم 
دعوت شــده اســت. وی با اشــاره به زمــان برگــزاری افتتاحیه این 
 مراســم گفت: در روز جمعه 2 مهرماه در تاالر شــهید آوینــی اردوگاه 
 شهید بهشــتی که محل اســتقرار میهمانان است، مراســم اختتامیه 
با حضور اســتاندار اصفهان، آیت ا... طباطبایی نژاد، مسئول امور روستا 
و عشــایر نهاد ریاست جمهوری و مشــاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

برگزار می شود.
رییس کانون های فرهنگی هنری مســاجد هدف از برگزاری این کنگره 
 را انتقال تجربه و شناسایی و تعامل بیشتر شــرکت کنندگان بیان کرد 
و ادامه داد: برای حفظ و تثبیت فرهنگ روستا و عشایر و ترویج و توسعه 
آن در دوره های قبلی کنگره، نمایشگاه هایی از دستاوردهای این افراد برپا 
می شد و امسال نیز با برپایی ســیاه چادر و نمایشگاه این مهم تداوم پیدا 
 خواهد کرد. وی در ارتباط با تجلیل از نخبگان فرهنگی روســتا و عشایر 
در این کنگره گفت: در هر اســتان از 5 نفر از فعاالن تجلیل خواهد شــد 
که در مجموع40 نفر مشتمل بر مدیران کانون ها، امام جماعت، یک نفر 
فعال فرهنگی، یک نفر از عشــایر و یک گروه جهادی که در عرصه روستا 

فعالیت می کنند، تجلیل می شود.
معتمدی در ارتباط با عناوین نشســت های عمومی کنگــره بیان کرد: 
نقش فعاالن فرهنگ و هنر روستا در گفتمان ســازی اقتصاد مقاومتی، 
ســبک زندگی اســالمی ایرانی با رویکرد تبییــن چالش های جمعیت 
و خانواده، اصول ومبانــی کار و فرهنگ از منظر مقــام رهبری عناوین 
نشست ها اســت. وی خاطرنشــان کرد: همچنین کارگاه های آموزشی 
با عنوان مهارت و شــیوه های نوین تبلیغ ویژه ائمــه جماعات، جذابیت 
کار فرهنگی در مناطق روســتایی، مدیریت کار فرهنگی ویژه مدیران، 
آشــنایی با رســالت و کارکــرد کانون هــای فرهنگی هنری مســاجد  
روســتا و جلســات هم اندیشــی با عناوین الگو دهی و انتقال تجربیات 
 موفق و آشــنایی با گروه های جهادی فعال در حوزه روســتا نیز برگزار

می شود.

ريیس دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد اصفهان:

فعالیت ۵۰۰ کانون فرهنگی هنری 
مساجد در روستاهای استان اصفهان 

از سوی مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل؛

فراخوان تدوين » کتاب اصفهان « 
اعالم شد

اکران

فیلم ایستاده در غبار ویژه طالب در سینما سپاهان اکران می شود.
 ســینما ســپاهان جمعه دوم مهر ماه میزبان طــالب حوزه های علمیه 

و خانواده های شان است.
ایستاده در غبار کاری به کارگردانی و نویسندگی محمد حسین مهدویان 
و به تهیه کنندگی جبیب ا... والی نژاد است که به داستان زندگی سردار 

احمد متوسلیان از نوجوانی تا شهادت می پردازد.
این فیلم سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر در سال 1394 را از آن خود 

کرده است.
اکران ایــن فیلم با 65 درصــد تخفیف برای طالب و به صــورت رایگان 
برای خانواده شهدا و ایثارگران در 2 مهر ماه سانس8:30 سینما سپاهان 
 اصفهان واقــع در خیابان چهار بــاغ اصفهان بوده و طــالب عالقه مند 
 می توانند جهــت دریافت بلیت بــه معاونین تهذیت مــدارس علمیه 
و خانواده معظم شهدا به اتاق 33 مرکز مدیریت حوزه های علمیه برادران 

مراجعه کنند.

اکران »ايستاده در غبار« ويژه طالب

در شهر

راشین خیریه نگارش فیلمنامه تازه ترین اثر پویانمایی اش را 
بر اساس کتاب »  پرنده، پسرک، قطار « اثر احمدرضا احمدی 
و به تهیه کنندگی کانون  پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

آغاز کرده است.
 این تصویرگر و انیماتــور  دراین باره از آغــاز تولید این فیلم 
 با اقتبــاس از کتابی با همین نام نوشــته احمدرضا احمدی 
 از ســوی اداره کل امور ســینمایی و تئاتر کانــون خبر داد 
و گفت: این اثر با تکنیــک کات اوت و به مدت زمان 8 دقیقه 

تولید خواهد شد. 
خیریه با توضیح این که هم اینک فیلمنامه  این اثر در مرحله 
 نگارش اســت گفت: » موضوع فیلم درباره کودکي است که 
در یک ســفر پرنده اش را گم مي کند. جست وجوهای پسر 

 منجر به رشــد فکري او مي شــود. «  وی در ادامــه افزود: 
 » تغییرات متن بــا هدف ایجــاد فراز و فرودهای بیشــتر 
در ساختار انیمیشن صورت پذیرفته و هدف نهایی این است 
که داستان خطی این داستان به سمت سینمایی کردن اثر 
پیش برود. « تهیه کنندگی این اثر بر عهده امور ســینمایی 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خواهد بود.
بازیگر مطرح سینما و تلویزیون به بررسی فعالیتش در زمینه 

کارگردانی و بازیگری پرداخت.
امین تارخ بازیگر ســینما و تلویزیون، در پاسخ به این سوال 
 که آیا قصد کارگردانی دارد، بیان کرد: هرچه جلوتر می رویم 
و تجربه در زمینه بازیگری زیاد می شود، تمایل بیشتری پیدا 
می کنیم تا از عمر استفاده فزون تری داشته باشیم؛ چون واقعا 
معتقدم یک بازیگر از سن 45-50 ســالگی جا می افتد و آن 
 زمان وقت بهره برداری است. چنانچه اســتاد علی نصیریان 

نیز روی این موضوع تاکید کرده و عقیده درستی است. 
وی افزود: همیشــه و از آغاز فکر می کردم قرار است، بازیگر 
شــوم و به تعبیری می توان گفت این اتفاق افتاد و اشتباهی 
نیامدم؛ اما در واقع هنوز اتفاق دلخواهم رخ نداده است، یعنی 

 احســاس می کنم از عرصه بازیگری و ســینما طلبکارم پس 
تا زمانی که این طلب وجــود دارد فرصت فکر کردن به طلب 

دیگری مانند کارگردانی پیش نمی آید. 
 این بازیگر دربخــش دیگری از صحبت های خود در پاســخ 
 به این ســوال که بازی در چه نقشــی را دوســت داشــتید 
 و اتفــاق نیفتــاده و جزو همان طلبکاری شــما محســوب 
 می شــود، گفت:در اصل اهل کارکترهای پیچیده هســتم 
و از بازی در نقش های ســاده و یک ســویه که چند وجهی 
نیستند زیاد لذت نمی برم البته نمونه کارکتری ساده و جذاب 
هم می تواند برای من لذت بخش باشد به عنوان مثال نقشی 

که در فیلم » مادر « اتفاق افتاد. 
وی اضافه کــرد: واقع گرایانه بازی کردن چه بســا ســخت 
 تر باشــد، اما کارکترهایی که چند وجهــی وگرفتاری های 
آن ها بیش از حد است مانند » معصومیت از دست رفته « که 
نقشی همزمان عاشق، مومن، پاکدست، جنون آمیز و مهربان 

داشتم، چالش برانگیز تر خواهد بود.

» پرنده، پسرک، قطار « 
احمدرضا احمدی انیمیشن می شود

احساس می کنم از عرصه 
بازيگری و سینما طلبکارم

تلویزیون

 تالش شــبانه روزی عوامــل تولید ســریال تلویزیونــی » آرام 
می گیریم « برای رسیدن به پخش در آذر ماه ادامه دارد.

 در ادامه رونــد تولید مجموعــه تلویزیونــی » آرام می گیریم « 
 بــه کارگردانــی روح ا... ســهرابی و تهیه کنندگــی فرهاد گلی، 
حســن جوهرچی نیز در جمع بازیگران پرشمار و سرشناس این 

سریال مقابل دوربین رفت. 
 جوهرچی ایفاگر نقش » بهزاد « است که برخالف وضعیت مالی 
مناسب، در زندگی شخصی خود دچار مشکالت و مصائبی است 

که خانواده او را کامال متالشی کرده است.
این روزها  عوامــل تولید مجموعه تلویزیونــی » آرام می گیریم 
« که در تــالش برای رســیدن به پخــش آذر ماه از شــبکه دو 
 ســیما شــبانه روز کار می کنند، در شــهرک راه آهن هستند 
و سکانس های مربوط به این لوکیشن را با حضور بازیگرانی چون 
حســن جوهرچی، لیال اوتادی، ثریا قاســمی، هوشنگ توکلی، 

شهرزاد کمال زاده و مهدی سلوکی تصویربرداری می کنند.  

 عالوه بــر بازیگرانی کــه از آنها نام برده شــد، آتیال پســیانی، 
 مجیــد صالحی، لعیــا زنگنه، آشــا محرابــی، علی اوســیوند، 
 کامــران تفتــی، نــگار عابــدی، محمد فیلــی، مونــا فرجاد، 
میرطاهــر مظلومی، حمید هدایتی، نســرین نکیســا، محمود 
 مقامی، مهــدی ماهانی، بهزاد رحیم خانی، ارســالن قاســمی، 
 شــهربانو موســوی، ســعیده رودبارکــی، حســین اکبــری، 
مهسا هاشمی، سیامک اشعریون و ... از جمله دیگر نقش آفرینان 

این سریال پر بازیگر و پر لوکیشن هستند. 
ســریال » آرام می گیریم « برخوردار از قصه ای اجتماعی است 
 که در خالل آن ریشه های اصلی از هم گســیختگی خانواده ها 
و به تبع آن جامعه مورد کالبدشــکافی قرار مــی گیرد و در روند 
 داستان اتفاقات تلخ و شیرین بســیاری رخ می دهد که سرانجام 
 با ورود یک قــوه عاقلــه و تاثیرگذار بــه متن اتفاقــات، اوضاع 

به گونه ای دیگر رقم می خورد. 
  تعدد حضور بازیگران شــاخص و چهره های محبوب سینمایی 

 و تلویزیونــی و برخــورداری از درامــی برآمــده از بطن جامعه 
و در عین حال روشنگر و فرهنگ ساز از ویژگی های سریال » آرام 
می گیریم « است که به نظر می رسد مخاطبین بسیاری را با خود 

همراه کند. 
 فرهاد گلی، تهیه کننده » آرام مــی گیریم « نیز در این خصوص 
معتقد اســت: » به نظرم مخاطبین امروز تلویزیــون که با وجود 
شبکه های مختلف داخلی و خارجی حق انتخاب بسیاری پیش 
روی خــود دارند به راحتی نمی توانند از تماشــای این ســریال 
 گذر کنند، چرا که قصــه » آرام می گیریــم « در کنار تعلیقات 
 و کشــمکش های جذاب و پرداختن به مســائل مختلف مبتال

به اجتماع، به خطوط عاشقانه و عاطفی بین شخصیت ها نیز توجه 
ویژه ای دارد و به ویژه اینکه در این وانفسای اجتماعی، پیام روشن 

و امید بخشی را به خانواده ها و سرانجام جامعه می رساند. « 
ســریال » آرام می گیریم « محصول مشــترک انجمن سینمای 
انقالب و دفاع مقدس و گروه فیلم و ســریال شبکه دو سیماست 
که در  42 قســمت 45 دقیقه ای برای پخش از این شبکه تولید 

می شود.  
این مجموعه تلویزیونی توسط فریدون فرهودی و فروغ فروهیده، 
 بر اســاس فیلمنامه » آرام می گیریم « نوشــته روح ا... سهرابی 

و سید مرتضی مصطفوی به نگارش درآمده است. 
دیگر عوامل این سریال عبارتند از:

مشــاور کارگــردان و بازیگــردان: محمدرضا فاضلــی / مدیر 
تصویربــرداری: محمــد ناصــری / مدیــر تولید: ایــرج طایفه 
 غالمی / طراح صحنــه و لباس: رضا درگزی / طــراح گریم: زهره 
سیه پوش/  مدیر صدابرداری: امیر عاشــق حسینی /  آهنگساز: 
محمد محمدعلی / تدوین: موحد شادروـ  نوید توحیدی / دستیار 
 اول کارگردان: مهدی ســهرابی / دســتیار دوم کارگردان: علی 
بی آبی- علی غیاثوند / مدیر تدارکات: امیرهوشــنگ حســینی/ 
منشــی صحنه: مینا زرپور / تصویربردار: فردین ناصری/ دستیار 
لباس: مهســا شــکیب / مجری گریم: محمد ســیه پوش، مینو 
قبادی/عکاس و تصویربردار پشت صحنه: پیام نصیری خرم / مدیر 
روابط عمومی: رسول شادمانی / مجری طرح: افق رسانه پاسارگاد.

حسن جوهرچی به سريال » آرام می گیريم « رسید

گیشه

با وجود حضور ســه فیلم تازه در جدول گیشــه سینماهای 
آمریکای شمالی، » سالی « دوباره صدرنشین این جدول شد.

 فیلم تازه تام هنکس و کلینت ایستوود با فروشی 22 میلیون 
دالری موفق به کسب این مقام شد. فروش10 روز اول نمایش 
محصول تازه کمپانی برادران وارنر، به رقم خوب 71 میلیون 
دالر رسیده است. ســینماهای آمریکای شمالی در تعطیالت 
آخر هفته شاهد رقابت دو شخصیت معروف بریجیت جونز و 
ادوارد اسنودن بودند. در کنار فیلم هایی درباره این دو کاراکتر 
سرشناس، درام ترســناک و دلهره آور » بلر ویچ « هم به روی 

پرده سینماهای آمریکا رفت.
  این محصول تازه شــرکت مستقل فیلم ســازی الینزگیت 
با فروشی حدود10 میلیون دالر، در ردیف دوم جدول گیشه 
نشست. » بچه بریجیت جونز « قســمت سوم یک مجموعه 
فیلم کمدی و خانوادگی اســت که رنی زلوگــر نقش اصلی 
آن را بــه عهده دارد. فــروش 8 میلیــون دالری فیلم جدید 
 کمپانی یونیورسال، آن را در ردیف سوم جدول گیشه فروش 
فیلم ها در آمریکا قرار داد. در ســومین قسمت این مجموعه 
فیلم، کالین فیرث و پاتریک دمپسی هم بازی دارند. داستان 
فیلم، دنباله ای بر ماجراجویی های خانوادگی بریجیت جونز 
 اســت. در عین حال، درام سیاسی و افشــاگرانه » اسنودن «

هم موفق شــد با فروشــی 8 میلیون دالری، در ردیف سوم 
 جدول فروش بنشیند. به نوشته نشریه اسکرین اینترنشنال، 
الیور استون امر کارگردانی » اســنودن « را انجام داده و با آن، 

یک فیلم جنجالی تازه به کارنامه سینمایی اش افزوده است.
نقش اسنودن را در این درام پرتنش سیاسی، جوزف گوردن 
لویت بازی می کند. اما منتقدان سینمایی می گفتند شانس 

زیادی در جدول گیشه نمایش نخواهد داشت.

» سالی « در راس گیشه 
آمريکا باقی ماند 

 نخستین جشــنواره مردمی فیلم و عکس » چهل چراغ « که 
با موضوع زندگی امام حســین ) ع ( در یک هفته گذشــته 
برگزار شــد، با معرفــی برگزیدگان در تاالر وحــدت به کار 
خود پایان داد. مراسم اختتامیه جشنواره » چهل چراغ « را 
محمد سلوکی به عهده داشت و در ابتدا از استاد کریمخانی 

ذاکر اهل بیت دعوت کرد به روی صحنه  آید.
حسین ياری: عاشورا نقشه راه برای تفکر شیعی است

حســین یاری بازیگر سینما و ســخنگوی جشنواره » چهل 
چراغ « در بخش هایی از صحبت های خود گفت: » موضوع 
نخستین جشنواره فرهنگی » چهل چراغ « امام حسین )ع( 
حماســه اربعین بود که منظور از این هدف گذاری فرهنگ 
 حســینی و عاشــورایی بود. منظــور از فرهنگ حســینی 
و فرهنگ عاشورایی مجموعه ای از مفاهیم، سخنان، اهداف، 
انگیزه ها، شــیوه عمل، روحیات و اخالقیات واالیی است که 

در نهضت کربال بیان یا به آن عمل شده است. 
به اعتقاد من عاشــورا به عنوان یک فرهنگ و نقشه راه برای 
تفکر شیعی است و تا زمانی که شعار » کل یوم عاشورا و کل 
ارض کربال « جــدا از قید، زمان و مکان مفهــوم ثارا... بودن 
امام حســین ) ع ( را تداعی می کند و به عنوان راهبرد کالن 

تشیع، جاری و ساری است. «
حســین یاری ســخنگوی جشــنواره فیلم و عکس »چهل 
چراغ« در بخش پایانی صحبت های خود متذکر شــد: » با 
توجه به سیاست های جشــنواره در جهت تشویق و ترغیب 
جامعه و به ویژه اهالی فرهنگ و هنر برای تولید اثر متناسب 

با چهارچوب محتوایی جشــنواره و معرفی فرهنگ و تفکر 
ناب شیعه و شــخصیت  امام حســین ) ع (، قرار است آثار 
برگزیده این جشــنواره در پنج استان به شــکل ملی و پنج 

کشور به صورت بین المللی نمایش داده شود. «
حاتمی کیا: درويش با قدرت فیلم می سازد

تجلیل از احمدرضا درویش به پاس یک عمر فعالیت هنری 
 در عرصه ســینما از دیگر برنامه های جشنواره فیلم و عکس 

» چهل چراغ « بود.
در این بخش از برنامــه ابراهیم حاتمی کیا، احمد مســجد 
جامعی، محســن مومنی شــریف و رضا پورحســین برای 
تجلیل از کارگردان فیلم » رستاخیز « به روی صحنه آمدند.

حاتمی کیا گفت: » درویش فیلمسازی است که وقتی پالن 
به پالن فیلم های او را می بینم، متوجه می شوم که من قدرت 
ساخت آن را ندارم. مانند زنده یاد رســول مالقلی پور او هم 

این چنین بود و با قدرت فیلم می ساخت. «
 کارگــردان فیلــم » بادیــگارد « ادامــه داد: » می خواهم 
 از درویش گلــه کنم و بگویم چــرا ما را منتظــر می گذارد 
و متوقف می شــود. خیلی ها مثل من هستند و دوست دارند 

درویش دوباره فیلم بسازد و خاطره سازی کند. 
 به او در خلوت هم گفته ام که امیدوارم مشکل » رستاخیز «

نیز حل شود تا شاهد ساخت دوباره فیلم های او باشیم. «
درويش: جشنواره » چهل چراغ « استوار بايستد

در ادامــه احمدرضــا درویش بــا حضور روی ســن گفت: 
 » خدا را شــکر می کنم که چنــد صباحی از عمــر خود را 

در محضر سیدالشــهدا گذراندم. جشــنواره » چهل چراغ « 
 حرکت مثبتی بود کــه رخ داد. جشــنواره » مقاومت « هم 
 پیش رو است و هر دو رویداد در استراتژی فرهنگی ما نقش 

خواهند داشت.
 به مســئوالن برگزاری جشــنواره توصیه می کنم اســتوار 
بایستند و به مســیر خود ادامه دهند و پیشــنهاد می کنم 
شبکه اینترنتی دو جشــنواره » چهل چراغ « و » مقاومت « 

را راه اندازی کنند. «
این کارگردان در ادامــه درباره افرادی که بــه روی صحنه 
آمدند تا هدیه یادبود جشنواره » چهل چراغ « را به او تقدیم 
کنند، گفت: » با احمد مسجد جامعی در کنار حرم حضرت 
 زینب ) س ( عهد بستیم که فیلمی درباره امام حسین ) ع (

ساخته شــود. او همواره در تبیین هنر عاشــورا پیش قدم 
 بوده و هســت. « درویش در مورد ابراهیم حاتمی کیا گفت: 
» 43 ســال اســت که یکدیگــر را می شناســیم. در دوره 
دبیرســتان من شــاگرد شــلوغی بودم که انتهای کالس 
می نشســتم و او شــاگرد با هوش، با ذکاوت و آرامی بود که 
در جلوی کالس می نشســت. من هنوزم شلوغ و او همچنان 
باهوش و با ذکاوت اســت. « او در ادامه افزود: » حاتمی کیا 
 همواره برای مــن در زمان انقــالب، جنگ و اکنــون الگو 
بوده است. با او اشک ها ریختم و تبســم ها کرده ام. همیشه 
نســبت به ســکوت، عصبانیت و عمل او در سینما احساس 
خاصی داشتم و این احســاس به مخاطبان او هم انتقال پیدا 

کرده است. حاتمی کیا دیده بان سینمای ایران است. «
 کارگــردان فیلم ســینمایی » کیمیا « همچنین با اشــاره 
 به ادامــه مســیر فیلم ســازی اش تصریــح کــرد: » فیلم 
» رستاخیر « هدیه ای کوچک و یک قطره از اقیانوس عشق 
و معرفت سیدالشهدا ) ع ( اســت. افتخار می کنم که بخش 
مهمی از زندگی هنری ام را با زندگی امام حسین ) ع ( سپری 
کرده ام. « درویش در پایان و خطاب به حاتمی کیا بیان کرد: 
» در اتفاقاتی که بر » رستاخیز « گذشت چیزی جز زیبایی، 
تجربه و عبرت ندیدم. ابراهیم عزیزم! »رستاخیز« شناسنامه 
من است. وقتی شناســنامه من را گرفته اند نمی توانم فیلم 
بسازم. » رســتاخیز « هویت من است، جان و روح من است. 

امیدوارم که شناسنامه من را به رسمیت بشناسند. «
 احمدرضــا درویش در پایان این مراســم هدایــای خود را 

به آستان مبارک حضرت قمر بنی هاشم ) ع ( تقدیم کرد.
فرهاد اصالنی: جای جشنواره »چهل چراغ« خالی بود

ســیروس همتی که برای بازی در فیلــم تلویزیونی » رقص 
روی یخ « جایزه بهتریــن بازیگر مــرد را دریافت کرده بود 
گفت: » خوشــحالم این جایزه را از صاحــب اصلی این فیلم 
حضــرت اباعبــدا... ) ع ( می گیرم. آرزوی مــن اکران فیلم 

سینمایی » رستاخیز « است. «
فرهاد اصالنی که برای بازی در فیلم » مــاه جبین « جایزه 
ویژه ســتاد جشــنواره را دریافت کرد، گفــت: » جای این 
جشنواره خالی بود. چون اسم امام حسین ) ع ( بسیار بزرگ 

است. «
 او ســپس خطاب بــه داود میرباقــری بیان کــرد: » فیلم 
» ماه جبین « را در دل ســریال مختارنامه انجام دادم و باید 

بگویم ما هر چه داریم از شما داریم. «
 مريال زارعی: جايزه ام متبرک به نام امام حسین ) ع (

است
 مریال زارعی که بــرای بازی در فیلم » دســت های خالی «

جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن را دریافت کرده بود گفت: 
» به عشق امام حسین ) ع ( امشب اینجا هستیم. 

جایزه زیاد گرفتم و اولین بار بود که جایزه ای را که دســت 
گرفتم، بوسیدم، چون متبرک بود و دلیل بعدی این بود که 
این جایزه را از دســت مردم گرفتم. ایــن تندیس برای من 

قصه زیاد دارد شاید در آینده جایی بنویسم. «
او ادامــه داد: » می خواهم به این جایزه تکیــه بزنم و بگویم 
12 سال پیش فیلم » دست های خالی « ساخته شده است. 
دیالوگ های زیادی در این فیلم هست. در صحنه ای از فیلم 
ابوالقاسم طالبی به من گفت باید سینه بزنی و من این کار را 
نکردم؛ همیشــه فکر می کردم در جامعه هنری اگر این کار 
را کنیم، شــکل ریاکاری می گیرد. ابوالقاسم طالبی بهترین 

رفیق من است و من از او یاد گرفتم. «
بازیگر فیلم » دســت های خالی « با انتقاد به انتشار مطالبی 
در یک نشریه گفت: » امروز در این مملکت نشریه ای منتشر 
 می شــود که به همه مــا توهین کرده و پــرده دری می کند 
و آبروی مسلمان را می برد و بدترین الفاظ آن تیتر می شود. 
من دیوانه حســین هســتم از بزرگان می خواهم ورود پیدا 
کننــد. « زارعی تصریح کرد: » سیدالشــهدا به مــا یاد داد 
خون مان را می ریزیم برای اینکه آزادگی بماند. اگر نام اسالم 

و حسین زنده است به خاطر نام زینب ) س ( است. 
اگــر هنرمندی در این عرصــه حضــور دارد، حتما توفیقی 
است که امام حسین ) ع ( به آن عنایت کرده است. حاال این 

نشریه فردا در مورد من بنویسد باکی نیست. «
میرباقری: شرايط بخشی از مطبوعات شرم آور است

داود میرباقری کارگردان فیلم » مسافر ری « پس از دریافت 
 جایزه خود گفــت: » این جایزه من را غافلگیــر کرد. جایزه 
 » مســافر ری « برای فیلمنامــه، برتری تکنیکی نســبت 

به سایر آثار نداشته و بیشتر به روح خود فیلم ارتباط دارد. «
او در ادامه صحبت های مریال زارعی تاکید کرد: » شــرایطی 
که این روزها در بخشــی از مطبوعات از جمله توســط این 

نشریه به وجود آمده، شرم آور است. 
اگر حضرت حســین ) ع ( بود امروز قیــام و برخورد می کرد 
 که چرا عده ای در مملکت شــیعه چنیــن جراتی می کنند 
 و هتاکی می کنند. مــا توقع داریم که بزرگان و مســئوالن 
ورود کنند. دل همه ما را شکسته است. این جریان اگر ادامه 

پیدا کند همه ضرر می کنند. «

واکنش مريال زارعی و داود میرباقری به نشريه يالثارات؛

چراعدهایدرمملکتشیعهجراتهتاکیپیدامیکنند؟
 

موضوع نخستین 
جشنواره فرهنگی 

» چهل چراغ « 
 امام حسین ) ع (

حماسه اربعین بود 
 که منظور 

از اين هدف گذاری 
 فرهنگ حسینی 

و عاشورايی بود

جمعی از سینماگران در مراسم اعطای جوايز نخستین جشنواره » چهل چراغ « اعتراض خود را نسبت به رويکرد نشريه 
يالثارات بیان کردند.
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يادداشت ويژه

 برگزیدگان بیســت و هشــتمین جشــنواره تئاتر چهارمحال 
 و بختیاری با حضور مســئوالن دســتگاه های اجرایی، جمعی 

از هنرمندان و بازیگران تئاتر استان معرفی شدند.
برگزیدگان بیست و هشــتمین جشــنواره تئاتر چهارمحال و 
 بختیاری از 8 اثر راه پیدا کرده به این دوره از جشــنواره معرفی 

و تجلیل شدند.
از مجموع30 اثر راه پیــدا کرده به این دوره از جشــنواره 8 اثر 
از جمله زمان که بگذرد، شــب سهراب شــکان، زخــم و آیینه، 
 کوچه های ترس، کاســت محزون، حاشــا، تهران عاشق ندارد 

و فراموشی به این دوره از جشنواره راه پیدا کردند.
مهــرداد رایانی مخصوص، جهانشــیر یاراحمــدی و احمدرضا 
 رائفی داوری بیست و هشــتمین جشــنواره تئاتر چهارمحال 

و بختیاری را برعهده داشتند.
در بخش پوستر مهدی سمیع برای نمایش شب سهراب کشان، 
در بخش نور عادل محمدیــان برای نمایش حاشــا، در بخش 
 گریم بابک رائفــی برای نمایــش زخم و آیینه و ســید مهدی 
حسام الذاکری برای نمایش شب سهراب کشان در بخش لباس 

تجلیل شدند.
در بخش طراحی صحنه امیربهاور اکبرپور و صالح رحیمی برای 
نمایش حاشا، سعید جوانبخت برای نمایش فراموشی و فاطمه 
 ســلیمانیان برای نمایش کوچه های ترس به عنوان نفرات اول 

تا سوم معرفی شدند.
در بخش بازیگری آرزو عبدالهی برای نمایش کاســت محزون 
و حاشــا، مریم مرادیان برای نمایش کوچه هــای ترس و بهاره 
 غریبی برای نمایش فراموشی و مهناز نجفی برای نمایش حاشا 
و در بخش مردان ســعید جوانبخت برای نمایش فراموشــی، 
محمد حیدری برای نمایش کاســت محزون و مهدی جعفری 
برای نمایش کوچه های ترس به ترتیب رتبه های اول تا ســوم را 

کسب و از بازیگر نوجوان علی ترابیان نیز تقدیر شد.
امیربهاور اکبرپور برای نمایش حاشــا، مسلم ســلیمانی برای 
نمایش کاست محزون و ملیحه سلیمانی برای نمایش فراموشی 

به ترتیب به عنوان کارگردانان برتر معرفی شدند.
2 نمایش حاشا و فراموشــی بدون اولویت به عنوان نمایش های 

برتر معرفی شدند.

برگزيدگان بیست و هشتمین 
 جشنواره تئاتر چهارمحال 

و بختیاری معرفی شدند

 مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی چهارمحال و بختیاری 
از برپایی یازدهمین نمایشــگاه بزرگ کتاب در شــهرکرد 

خبر داد.
جواد کارگران با اشــاره به برگزاری یازدهمین نمایشــگاه 
 بــزرگ کتاب در شــهرکرد، اظهــار کرد: این نمایشــگاه 
با حضور420 ناشــر کشــوری و در قالب200 غرفه برگزار 
خواهد شد. وی افزود: این نمایشــگاه با حضور معاون وزیر 
ارشاد، استاندار، نماینده ولی فقیه و سایر مسئوالن استانی 

افتتاح می شود.
کارگران گفت: کتاب های موجود در نمایشــگاه با تخفیف 
30 درصــدی و در موضوعــات مختلف از جملــه علمی، 

آموزشی، مذهبی، تاریخی و ... ارایه خواهند شد.
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان برگزاری 
نشســت های کتاب و کتابخوانی را از دیگر برنامه های این 
نمایشگاه دانست و خاطرنشان کرد: نمایشگاه بزرگ کتاب 
از 4 تا 9 مهر ماه در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی 
 اســتان دایر خواهد بــود. به گفتــه وی، ســاعات بازدید 

از نمایشگاه 9 الی 12 صبح و 15 الی20 شب است.

نمايشگاه بزرگ کتاب
 در شهرکرد برپا می شود

در شهر

 اســتاندار چهارمحال و بختیــاری گفت: دولــت یازدهم وارث 
 بدهی هــای زیادی از دولت های قبل شــد، اما در این شــرایط، 
ایــن دولت برای خدمت رســانی همــه جانبه به مــردم از هیچ 
کوششی فروگذار نکرده است. قاســم سلیمانی دشتکی در جمع 
مردم فارسان در مصای این شــهر تاکید کرد: تورم 45 درصدی 
 و رشــد اقتصادی منفی پنج درصد جزو میراث های به جا مانده 
از دولت های قبل برای دولت تدبیــر و امید بود، اما دولت یازدهم 

برای رفع این مشکات، تمام توان خود را به کار گرفت.
وی افزود: مهار تورم و تاش برای کاهش تورم تا کمتر از10 درصد 
و افزایش رشد اقتصادی به ســه و چهار دهم درصد از مهم ترین 

دستاوردهای دولت یازدهم است.
سلیمانی دشتکی تصریح کرد: اجرای طرح تحول نظام سامت، 
افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، رونق اقتصادی، بهبود روابط 
بین الملل، ارتقای امور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از مهم ترین 

اقدامات دولت یازدهم در سه سال گذشته محسوب می شود.
وی انتقادات غیرمنصفانه از دولت توســط برخی تریبون داران را 
یادآور شد و گفت : منتقدان باید عدالت را در تمامی موارد رعایت 

کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: عده ای حتی بندهای 
برجام که مربوط به تعهدات اجرا نشده آمریکاست را برای تخریب 
دولت برجسته می کنند در حالی که آثار مثبت برجام را این عده 
 نادیده می گیرند. وی گفــت: باید به این نکته توجه داشــت که 
با اجرای برجام حداقل 6 قطعنامه ظالمانه علیه جمهوری اسامی 

ایران لغو شد.
سلیمانی دشتکی تاکید کرد: اکنون عده ای با پررنگ کردن بحث 
دریافت های غیرمتعارف و حتی مســئله امــاک نجومی قصد 

تخریب و تضعیف دولت یازدهم را دارند.

وی افزود: منتقدان ضمن بیان انتقادات منطقی و منصفانه خود، 
باید عملکرد مثبت دولت را هم بیان و اعام کنند.

اســتاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: دولــت برای رفع 
مشکات بخش های مختلف و تسریع در روند توسعه ای مناطق 

محروم کشور مانند این استان اقدامات ویژه را انجام داد.
وی یادآور شــد: هفته گذشــته در نشســتی، تمامی تنگناها و 
 عملکرد مدیریت چهارمحال و بختیاری بــه صورت خصوصی با 
 رییس جمهوری مطرح و دســتوران الزم برای رفع این مشکات 

از سوی دکتر روحانی صادر شد.
ســلیمانی دشــتکی اظهار کرد: در سه سال گذشــته وضعیت 
فرهنگ، بهداشت، درمان، آبرسانی، گازرسانی، راهسازی، عمران، 
اقتصاد، صنعت و کشاورزی مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری 
متحول شده اســت. وی گفت: تکمیل و بهره برداری از طرح های 
مهم و بزرگ در چهارمحال و بختیاری مانند فوالد سفیددشــت، 
ورق خودرو، پتروشــیمی لردگان و بروجن، گردشگری، ورزشی، 
 صنعتی و معدنــی، آغاز عملیــات اجرایی احــداث تونل چری 
و راه هــای طرفین، ســاخت بزرگراه هــا، چهار خطــه کردن 
 برخی جاده ها، کارخانــه حجاب، ورق های پوشــش دار و غیره 

از دستاوردهای دولت یازدهم است.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: دولت یازدهم در این 
 مدت نگاه ویژه ای هم به شهرســتان های مختلف این اســتان 
از جمله فارسان داشته اســت. وی افزود: در این مدت دولت برای 
تقویت زیرساخت ها، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، جذب 
سرمایه گذاران و هدایت توریست های داخلی و خارجی، ارتقای 
 شــاخص های توســعه ای و امور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی 
 و سیاسی شهرســتان فارســان برنامه ریزی و ســرمایه گذاری 
کرده است. سلیمانی دشــتکی، در بخش دیگری از سخنان خود 

با توجه به فرارســیدن عید ســعید غدیر خم، امامت و والیت را 
مهم ترین مبحث دین اســام اعام و تصریح کرد: حفظ وحدت 
و ایستادگی مقابل استکبار جهانی از جمله آمریکا و رژیم اشغالگر 
قدس، مهم ترین دســتاورد تبعیت از والیــت فقیه در جمهوری 

اسامی ایران است.
فرماندار شهرســتان فارســان نیز گفت: از ابتدای امسال تاکنون 
11 شرکت تعاونی با150 عضو در بخش های مختلف اقتصادی، 
صنعت، معــدن، تجارت، کشــاورزی و خدمات این شهرســتان 
تشکیل و فعال شد که نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه دارد.

 مرداس طاهری اظهــار کرد: تاش برای تکمیــل و بهره برداری 
از سالن چند منظوره جمعیت هال احمر شهرستان فارسان با90 
درصد پیشرفت فیزیکی، تهیه مســکن برای 15 جوان مددجوی 
کمیته امداد امام خمینی ) ره (، آغــاز عملیات اجرایی مجموعه 
بین راهی و تاالر باباحیدر با60 میلیارد ریال اعتبار، شــروع به کار 
ساخت هتل هشت طبقه در شهر فارسان با80 میلیارد ریال نیاز 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی، پرداخت 132 فقره تسهیات 
اشــتغالزایی به ارزش یک میلیارد و730 میلیــون ریال، تامین 
جهیزیه90 جوان، تامین هزینه 135 میلیون ریالی انجام آزمایش 
ژنتیک و پرداخت450 میلیون ریال تسهیات ازدواج از اقدامات 

مهم دولت یازدهم در شهرستان فارسان است.
وی یادآور شــد: وجود هفت مرکز دانشــگاهی با بیــش از چهار 
هزار دانشجو و 206 مدرســه با 19 هزار دانش آموز زمینه تاش 
برای ارتقای علمی زیرســاخت های توســعه ای در شهرســتان 
فارسان را فراهم کرده اســت. طاهری به وجود 15 سالن ورزشی 
در شهرستان فارسان اشاره و تاکید کرد: تاکنون مدیریت هشت 
سالن به بخش خصوصی سپرده شده اســت و آمادگی واگذاری 
بقیه سالن های ورزشی این شهرستان به بخش خصوصی وجود 
 دارد. فرماندار شهرســتان فارســان افزود: در ســه سال گذشته 
یک هزار و620 میلیارد ریال اعتبار به این شهرســتان اختصاص 
پیدا کرد. وی تصریح کرد: در ایــن مدت170 میلیارد ریال اعتبار 
و 37 دستگاه انواع ماشین آالت به شــهرداری ها و دهیاری های 

شهرستان فارسان اختصاص پیدا کرد.
طاهری یادآور شــد: دولت یازدهم وضعیت شهرســتان فارسان 
در حوزه های راهسازی، بهداشــت و درمان، اقتصادی، عمرانی، 

فرهنگی، علمی و پژوهشی را متحول کرده است.
امام جمعه فارســان نیز گفــت: همدلی بین قشــرهای مختلف 
 مردم و مســئوالن مهم ترین علت موفقیت هــای دولت یازدهم 

در بخش های مختلف است.
حجت االســام حســین جمالــی زاده اظهــار کرد: ســرمایه 
 گذاری برای جذب گردشــگران خارجی و داخلــی از مهم ترین 
 مزیت های شهرســتان فارسان برای تســریع در رونق اقتصادی 

و ارتقای شاخص های توسعه ای بخش های مختلف است.
وی افزود: احــداث کارخانه کمپوســت، رفع مشــکات بخش 
کشاورزی، توجه به گردشگری، ساخت پایانه مسافربری و تسریع 
در تکمیــل و بهره بــرداری از پروژه های نیمه تمام شهرســتان 

فارسان باید در اولویت کاری مسئوالن قرار گیرد.
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هزار و 941 نفر اعام شد.

دولت برای رفع 
 مشکالت 

بخش های مختلف 
و تسريع در روند 
توسعه ای مناطق 

محروم کشور 
مانند اين استان 
اقدامات ويژه را 

انجام داد

پیشنهاد سردبیر: 
دولت يازدهم وارث بدهی های زيادی شد

استاندار چهارمحال و بختیاری: 

دولت یازدهم وارث بدهی های زیادی شد

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشــف محموله 
 قطعــات لوازم یدکــی قاچاق موتور ســیکلت بــه ارزش 

پنج میلیارد ریال در شهر لردگان خبر داد. 
فرمانــده انتظامی اســتان چهارمحــال و بختیاری گفت: 
با توقیف و بازرســی از یک دســتگاه کامیون کشــنده در 
محورهای مواصاتی شــهر لردگان، هفت هزار قطعه لوازم 

یدکی قاچاق و فاقد مدارک مثبت گمرکی کشف شد. 
ســردار غامعباس غامزاده، ارزش ایــن محموله را پنج 
میلیارد ریال اعام و اضافه کرد: در این خصوص یک متهم 
دستگیر و پس از تشــکیل پرونده، تحویل مراجع قضایی 

شد.

کشف محموله لوازم يدکی 
قاچاق موتور سیکلت
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فقدان سند مالکیت
6/558 شماره صادره: 1395/43/274653 نظر به اینکه آقایان ابوالفضل 
و مهــرداد صدرالدین دو نفــر از وراث آقای ابوالقاســم صدرالدین طبق 
گواهی حصر وراثت 3061-94/6/15 شــعبه 10 حصر وراثت اصفهان با 
تسلیم برگ استشهاد شــهود مدعی فقدان اسناد مالکیت چهار سهم مشاع 
از 12 سهم ششدانگ پالک شــماره 22/79 بخش 14 اصفهان گردیده اند 
که در صفحات 208 و 61 دفاتر  484 و 440 ذیل شــماره ثبت های  65434 
و 56723 به نام ابوالقاســم صدرالدین ) 2 سهم مشــاع( و فاطمه صدری 
کرمی) 2 سهم مشاع( که سهم فاطمه طی سند قطعی 76850-66/7/6 دفتر 
15 اصفهان به ابوالقاســم نامبرده واگذار شده است و در خواست صدور 
المثنی نموده اند  لذا طبق تبصره یک اصالحــی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شــود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از آنچه در 
این آگهی ذکر شده یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ  انتشار 
این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتجلسه و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد شــود. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند صادر و به متقاضی 
تسلیم خواهد شــد. م الف: 19147 اداره ثبت اســناد و امالک غرب استان 

اصفهان )217 کلمه، 3 کادر(
مزایده نوبت دوم

6/560  شــماره درخواســت: 9510463728300015 شــماره پرونده: 
9209983727100501 شماره بایگانی شعبه: 940381 شعبه اول اجرای 
احکام مدنی دادگســتری نایین در نظــر دارد به موجب پرونــده اجرایی 
شماره 940381 ح اجرایی ششدانگ قطعه زمین به پالک موقت 325 واقع 
در روســتای مزرعه امام نایین متعلق به مرحوم ابوالفضل عرب بافرانی 
فرزند حســین را جهت وصول مهریه محکوم لها مهــری گرگان محمدی 
فرزند علی از طریق مزایده و با قیمت پایه کارشناسی تعیین شده به فروش 
برسانند، متقاضیان خرید می توانند در روز یکشنبه مورخه 1395/07/25 
ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری نایین حاضر و در 
مزایده شرکت نمایند، برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را پیشنهاد 
نماید، ضمنًا متقاضیان خرید بایســتی 10 درصد مبلغ پایه کارشناسی را 
قبل از جلسه پرداخت و با در دست داشــتن فیش مذکور در جلسه شرکت 
نمایند، برنده مزایده بایستی مابقی وجه را قبل از یک ماه از تاریخ مزایده به 
حساب سپرده دادگستری نایین واریز نماید، حضور متقاضیان خرید در 
جلسه الزامی بوده و طالبین می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده از محل 
مربوطه واقع در نایین- روستای مزرعه امام- شهرک فاطمیه- کوچه شهید 
مطهری) انتهای کوچه ســمت چپ( بازدید نمایند ) شماره حساب سپرده 
دادگســتری نایین جهت واریز وجه 2171290283004 بانک ملی مرکزی 
نایین می باشد( مشخصات ششدانگ ملک طبق نظر کارشناس: محل مذکور 
به صورت قطعه زمین دارای کد شناســایی شماره 604318 که به موجب 
قرارداد واگذاری موقت روستایی شماره 59401-1387/06/18 از طرف 
بنیاد مسکن انقالب اســالمی نایین به آقای ابوالفضل عرب بافرانی واگذار 
گردیده که طبق قرارداد به مساحت سیصد متر مربع و در زمان بازدید فاقد 
هر گونه بنا و اعیانی می باشد. قیمت پایه مزایده برای ششدانگ قطعه زمین 
مذکور مبلغ 256/000/000 ریال معادل بیســت و پنج میلیون و دویســت 
هزار تومان می باشــد. م الف: 196 اجرای احکام شــعبه 1 دادگاه عمومی 

نایین )299 کلمه، 3 کادر(
حصر وراثت

6/563  آقای غالمرضا عزیزی دارای شــماره شناســنامه 82  به شــرح 
دادخواســت به کالســه 537/95 از این شورا درخواســت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد عزیزی فرزند کریم 
به شماره شناســنامه 15495 در تاریخ 94/09/21 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- غالمرضا عزیزی 

فرزند محمد، ش.ش 82 صادره از خوانسار 2- حمید رضا عزیزی فرزند 
محمد، ش.ش 154 صادره از خوانســار 3- علیرضا عزیزی فرزند محمد، 
ش.ش 1220025178 صادره از خوانســار 4- عبدالرضا عزیزی فرزند 
محمد، ش.ش 114 صادره از خوانســار 5- ملوک عزیــزی فرزند محمد، 
ش.ش 13 صادره از خوانســار 6- عفت عزیزی فرزند محمد، ش.ش 132 
صادره از خوانسار 7- محبوبه عزیزی فرزند محمد، ش.ش 1220010219 
صادره از خوانســار 8- اعظم عزیزی فرزند محمــد، ش.ش 9 صادره از 
خوانسار 9- فاطمه عزیزی فرزند محمد، ش.ش 141 صادره از خوانسار 
10- افسانه عزیزی فرزند محمد، ش.ش 1220049700 صادره از خوانسار 
11- اکرم عزیزی فرزند محمد، ش.ش 80 صادره ازخوانسار 12- خدیجه 
بخشایشی فرزند میر محمدعلی، ش.ش 7 صادره از گلپایگان. 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 باشــد ظرف یک ماه از تاریخ نشــر آگهی به شورا تحویل دارد 
 بدیهی اســت با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد 
 شــد.  م الــف: 186 شــعبه 2 حقوقی شــورای حــل اختالف خوانســار

) 239 کلمه، 3 کادر(  
تحدید حدود اختصاصی

6/564 شــماره صادره : 1395/43/270057 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششــدانگ یکباب ســاختمان پالک شــماره 13/1099 واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام آقای علی اقا مهاجری 
قهجاورستانی به شماره شناســنامه 59 فرزند عبدالجواد در جریان ثبت 
اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به 
دســتور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز دوشــنبه مورخ 95/07/26 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 ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلــس تحدیدی تــا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ 
انتشار: 1395/06/31 م الف: 19175 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)149 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/565 شــماره صــادره: 1395/43/274792 نظر به اینکــه خانم فاطمه 
زمانی با تســلیم یک برگ استشهاد شــهود شــماره: 95/06/25-3970 
دفترخانه 4 اصفهان، مدعی مفقود شــدن ســند مالکیت ششــدانگ پالک 
شماره: 11/1660 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 427 دفتر 
867 و صفحــات 467 و 464 دفتــر 552 و صفحه 229 دفتــر 282 امالک 
تحت شــماره های چاپی 262080 و ســند متمم 148327 ) و 262081 و( 
ســند متمم 148328 ) صادر و تســلیم گردیــده و به موجب ســند انتقال 
شــماره 86/8/19-103968: دفترخانه 4  اصفهان به نامبرده انتقال یافته 
و اظهار داشــته که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و 
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت. الزم بــه توضیح می 
باشد که به موجب سند انتقال 88/4/2-84585 دفترخانه 94 مقدار 36/98 
حبه از 48 حبه را از اســناد مورد ثبت صفحــات 427 و 229 دفاتر 867 و 
282 به نام شــهرداری جهت تعریض گذر منتقل نموده لذا دفترچه ســند 
مالکیت مذکور از درجه اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه سند مالکیت 
مفقودی جهت انجام هــر گونه معامله بــه آن دفترخانه ارائــه گردیده از 
انجام معامله خودداری و آن را جهت اعمال مقررات به این اداره ارســال 
نمائید. انجام هر نوع معامله با ســند مالکیت المثنی موکول به استعالم از 
این اداره می باشــد... لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی 
 مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود

 می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا 

ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 19174 اداره ثبت اسناد و 

امالک غرب استان اصفهان )327 کلمه، 4 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/569 شــماره صادره : 1395/43/274675 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششــدانگ پالک شــماره 45/369 مجزی شــده از 45 اصلــی در اجرای 
موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام قربانعلی احمدی اســکندری نساری فرزند حاجی 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 95/07/24 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 ســاعت 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: 
چهارشــنبه 1395/06/31 م الف: 19288 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان)154 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/562 شــماره صادره : 1395/43/274260 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 13/1098 مجزی شده از پالک 13/438 در اجرای 
موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق 
و پرونده ثبتی به نام حسین جان نثاری الدانی فرزند محمدعلی 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 95/07/24 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 ســاعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. تاریخ انتشــار: 
چهارشــنبه 1395/06/31 م الف: 19164 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

غرب اصفهان)154 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

6/570 شــماره صادره: 1395/43/275246 نظر به اینکــه بهرام جابری 
انصاری با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شــماره: 95/06/28-14048 
دفترخانه 89 اصفهان، مدعی مفقود شــدن سند مالکیت 52/5 سهم از 170 
سهم ششدانگ پالک شــماره: 104/48 واقع در بخش 20 ثبت اصفهان که 
در صفحه 289 دفتر جلد اول امالک صادر و تسلیم گردیده و اظهار داشته  
که ســند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی نموده است. لذا دفترچه ســند مالکیت مذکور از درجه 
اعتبار ساقط و مقتضی است چنانچه سند مالکیت مفقودی جهت انجام هر 
گونه معامله به آن دفترخانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری و  آن را 
جهت اعمال مقررات به این اداره ارسال نمائید. انجام هر نوع معامله با سند 
مالکیت المثنی موکول به استعالم از این اداره می باشد... لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی 
می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید 
یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 

صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 19383 اداره ثبت 
اسناد و امالک غرب استان اصفهان )250 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
6/572 شــماره ابالغیــه: 9510106836405112 شــماره پرونــده: 
9509986836400440 شــماره بایگانــی شــعبه: 950516 خواهــان/ 
شــاکی مهناز حســنخانی مطلق دادخواســتی به طرفیت خوانــده/ متهم 
 منصور حســن خانی جاهد به خواســته طالق به درخواست زوجه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان اصفهــان نموده که جهت رســیدگی به 
شــعبه 4 دادگاه خانواده شهرســتان اصفهان )مجتمع شــهید قدوســی( 
واقع در اصفهان- خ میرفندرســکی)خ میر(- حد فاصل چهارباغ باال و پل 
میر- مجتمع قضایی شهید قدوسی- طبقه 3- اتاق 302 ارجاع و به کالسه 
9509986836400440 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/03 و 
ساعت 9/30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و 
درخواست خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. م الف:19304 شــعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان

) مجتمع شهید قدوسی( ) 179 کلمه، 2 کادر(
مزایده )نوبت اول(

6/561  شــماره درخواســت: 9510463728300016 شــماره پرونده: 
9409983727100517 شماره بایگانی شعبه: 940219 شعبه اول اجرای 
احکام مدنی دادگســتری نایین در نظــر دارد به موجب پرونــده اجرایی 
شماره 940219 ح اجرایی ششدانگ منزل مســکونی به پالک موقت 111 
واقع در روســتای مزرعه امــام نایین متعلق به محکــوم علیه محمدرضا 
ظهرابی مزرعه شــاهی فرزند حســن را جهت وصول مهریه محکوم لها 
آرزو طالبی مزرعه شاهی فرزند محســن از طریق مزایده و با قیمت پایه 
کارشناسی تعیین شده به فروش برســاند، متقاضیان خرید می توانند در 
روز دوشنبه مورخه 1395/07/26 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی دادگستری نایین حاضر و در مزایده شــرکت نمایند، برنده مزایده 
کســی اســت که باالترین مبلغ را پیشــنهاد نماید، ضمنًا متقاضیان خرید 
بایستی 10 درصد مبلغ پایه کارشناســی را قبل ازجلسه پرداخت و با در 
دست داشتن فیش مذکور در جلسه شــرکت نمایند، برنده مزایده بایستی 
مابقی وجه را قبل از یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری 
 نایین واریز نماید، حضور متقاضیان خرید در جلسه الزامی بوده و طالبین

 می توانند پنج روز قبــل ازانجام مزایده از محل مربوطــه واقع در نایین- 
روستای مزرعه امام- شهرک فاطمیه- کوچه 12 بهمن ) پنجمین قطعه سمت 
راست( بازدید نمایند) شماره حساب سپرده دادگستری نایین جهت واریز 
وجه 2171290283004 بانک ملی مرکزی نایین می باشــد( مشــخصات 
ششدانگ ملک طبق نظر کارشناس: محل مذکور به صورت عرصه و اعیانی 
یک درب خانه می باشد که به موجب قرارداد واگذاری از طرف بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی نایین تحت قطعه 111 موقت به آقای محمدرضا ظهرابی 
مزرعه شــاهی واگذار گردیده اســت. عرصه محل معرفی شده 250 متر 
مربع و اعیانی شامل کف، ایوان، سرویس حیاط و سرپله جمعًا به مساحت 
200 متر مربع، نوع سازه دیوارها باربر، سقف تیرچه بلوک- نما آجر نما 5 
سانتی سفال- کف هال و آشپزخانه سرامیک- کابینت ام دی اف- قدمت 8 
سال و دارای اشتراکات شهری آب، برق، گاز و تلفن 46259488 می باشد. 
قیمت پایه مزایده برای ششدانگ عرصه و اعیانی پالک مذکور با اشتراکات 
و منصوبات ) کولر( و متعلقات جمعًا مبلــغ 1/405/000/000 ریال معادل 

یکصد و چهل میلیون و پانصد هزار تومان می باشد. 
م الف: 197 اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی نایین )354 کلمه، 

4 کادر(
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اخباريادداشت

پس از هفته ها شــایعه و حدس و گمان، حساب کاربری یوتوب 
گوگل، تیزری منتشــر کرد که طی آن برگزاری مراســمی در 
تاریخ 4 اکتبر، 13 مهرماه مورد تایید قرار گرفته اســت. طبیعتا 
در این تیزر کوتاه، شاهد انتشار اطالعات خاصی نیستیم و فقط 
در انتهای آن تاریــخ 4 اکتبر در کنار لوگــوی گوگل به نمایش 
در می آید که در بین ایــن دو، یک موبایل قرار گرفته اســت. با 
این حال، الزم هم نیســت که زمان زیادی صبر کنیم. دو هفته 
دیگر می توانیم به طور رســمی متوجه راست و دروغ بودن تمام 
شایعاتی که طی چند هفته گذشته شنیدیم شویم. اما برخالف 
سال های گذشــته، احتماال پیکسل های امســال گوگل قیمت 
باالتری نسبت به نکســوس ها خواهند داشــت. پیش تر باور بر 
این بود Pixel XL )مدل بزرگ تر و قوی تر( قیمتی معادل 649 
 Pixel دالر خواهد داشت اما حاال اشاره شده که این قیمت برای
اصلی است و ورژن XL گران تر خواهد بود. مراسم گوگل، ساعت 
8 صبح روز 4 اکتبر به وقت سان فرانسیسکو برگزار می شود و ما 
می توانیم همزمان ســاعت 19:30 روز 13 مهر قادر به تماشای 

زنده آن باشیم.

ویلچری که در پارالمپیک ریو 2016 توسط »تاتیانا مک فیدن« 
استفاده شــد و چندین مدال رنگارنگ را برایش به ارمغان آورد، 
در ظاهر شــبیه به دیگر ویلچرهای مســابقه به نظر می رسد اما 
تفاوت های ظریفی در آن وجــود دارد و مهم تــر از همه اینکه 
طراحی و ساخت آن بر عهده شرکت BMW بوده است. دیجیاتو 
نوشت، »مک فیدن« با استفاده از این وســیله سه چرخ و زیبا، 
توانســت ســه مدال طال را به دســت آورد، ضمن اینکه رکورد 
مســابقه 5000 متر زنان را جابه جا کــرد. از جمله ویژگی های 
برجسته وســیله مذکور می توان به فریم فیبر کربنی اشاره کرد 
که در مقایســه با بدنه هــای آلومینیومی، اســتحکام و کارآیی 

باالتری داشت.
همچنین تغییرات جزئــی در تمامی قســمت های بدنه باعث 
بهبود قابلیت آیرودینامیکی آن شده است. گفتنی است تمامی 
بخش های این ویلچــر از جمله کابین، اهرمــک فرمان و حتی 
دســتکش های مورد استفاده توسط ورزشــکار، به صورت ویژه 

برای بدن او طراحی شده اند.
BMW DesignworksUSA می گویــد با ایــن طرح خاص 
توانســته نیروی مخالف آیرودینامیک را بیــن 10 تا 15 درصد 
کاهش دهد. تیم طراحی BMW برای دســتیابی به این نتیجه، 
مدت ها ورزشــکاران را در حین تمرین و مسابقات مختلف زیر 
نظر گرفتند. آنها با اســکن سه بعدی و مدلســازی کامپیوتری 
توانستند نقاطی که بیشــترین نیروی مخالف را ایجاد می کند، 

شناسایی کنند.
نتیجه این تحقیقات نشــان داد بیشــترین مقاومــت از ویلچر 
ایجاد نمی شود، بلکه از وضعیت نامناســب بدن ورزشکار حین 
مسابقه ناشی می شــود. به همین خاطر، تیم مذکور قالب های 
خاصی را از بدن ورزشکاران ساخت تا کابین مخصوص هرکدام 
را طراحی نمایــد، کابینی که هم راحت تر باشــد و هم وضعیت 
آیرودینامیکی بهتــری را ایجاد کنــد. آنها برای ســاخت این 
وسیله از فیبرکربن استفاده کردند که شــش برابر مستحکم تر 
از ترکیبات معمــول آلومینیوم اســت. به گفته ایــن گروه، با 
افزایش ســختی چارچوب ویلچــر، انرژی کمتری توســط آن 
جذب شــده و بنابراین راندمان آن افزایش خواهد یافت. با این 
تفاســیر، شــرکت ســازنده به خاطر تفاوت ویلچرهای ساخته 
شده برای هرکدام از ورزشکاران نتوانســته آمار و ارقام خاصی 
را در مــورد ارتقــای عملکرد آنهــا ارائه کند اما تیــم معلوالن 
ایاالت متحده با کســب 3 مدال طــال، 2 نقره و یــک برنز، به 
 عالوه ثبــت دو رکورد در مســابقات پارالمپیــک، مهر تاییدی

بر دستاورد BMW زدند.

واقعا بعد از 15 ســال، چه اتفاقی در مایکروسافت افتاده است؟ 
در سال 2001 ، اســتیو بالمر مدیرعامل سابق مایکروسافت در 
اوج ســلطه رایانه های رومیزی، لینوکس را نوعی »ســرطان« 
نامید تا اینکه در سال 2016 مایکروسافت به عالقه مندی خود 
نســبت به لینوکس و هر سیســتم متن باز دیگری اعتراف کرد. 
توجه مایکروســافت به دنیــای متن بــاز از آن تغییر و تحوالت 

خیره کننده است.
اکنون مایکروســافت در بین توزیع کنندگان فعال در گیت هاب 
)Github( باالتریــن رده را دارد و رقبایــی چون فیســبوک، 
داکر )Docker(، گوگل و آپاچی را پشــت ســر گذاشته است. 
 CodePlex ۱۰ مایکروســافت جامعه متن باز خود را به نــام
سال پیش عرضه کرد اما بیشتر از یک سال است که این شرکت 
در حال پیشــبرد پروژه های بیشــتری در گیت هاب است. این 
حرکت اخیر به رشد مایکروسافت در گیت هاب دامن زده است 
اما جهش فرهنگــی رخ داده نقش اساســی تری در این تحول 
ایجاد کرده است. کارکنان مایکروســافت، پذیرفته اند که ساتیا 
نادال، مدیرعامل این چند ســال اخیر مایکروســافت، توانسته 
اســت فرهنگ این شــرکت را تغییر دهد. حرکت های متن باز 
اخیر مایکروســافت شامل پاورشــل )PowerShell(، ویژوال 
استودیو کد )Visual Studio Code( و موتور جاوا اسکریپت 

مایکروسافت اج، است.
ضمن اینکه مایکروســافت با همکاری کنونیکال، امکان نصب 
اوبونتو را در ویندوز 10 فراهم کرد و از شرکت زامارین خواست 
تا برای توسعه اپلیکیشــن های موبایل کمک کند. مایکروسافت 
با ارائه SDKهای متن بــاز زامارین و ابزارهای توســعه، امکان 
استفاده از SQL Server را در لینوکس به ارمغان آورده است. 
حداقل یک دهه است که مایکروســافت بر موضوع نرم افزارهای 
متن باز تمرکز پیــدا کرده اما ســرعت آن در ســال های اخیر 

افزایش چشمگیری داشته است.
هر چند که بعید به نظر می رسد که روزی مایکروسافت، ویندوز 
یا آفیس را هم به صورت متن باز عرضه کند اما جایگاه فعلی اش 
در گیت هاب ثابــت می کند که به یک شــرکت فعال در عرصه 

متن باز تبدیل شده است.
مایکروسافت قبل تر از اینها، از عالقه خود به لینوکس گفته بود 
اما مانند هر ابراز عالقه دیگری، اقدامات نقش مهم تری نســبت 

به کلمات ایفا می کنند.

دو هفته ديگر منتظر باشید؛

پیکسلی که به نمايش گذاشته 
خواهد شد

وقتی موضوع شکست رکورد باشد؛

ورزشکار مقصر است نه وسیله

معجزه ای رخ داده است؛

مايکروسافت و لینوکس
در آغوش هم

پیشنهاد  سردبیر:
مايکروسافت و لینوکس در آغوش هم

سامسونگ پس از فراخوانی تمام 2/5 میلیون دستگاه گلکسی 
نوت ۷ که بــه بازار عرضه کــرده بود، تعویــض باتری های این 
گوشی هوشمند را آغاز کرد. با توجه به اینکه نسخه های جدید 
که به باتری متفاوتی مجهز شــده اند از نظــر ظاهری تفاوتی با 
گذشــته ندارند، از این رو کره ای ها روش تشخیص نسخه های 
جدید این گوشــی را اعالم کردند. همان طــور که پیش از این 
نیز شــاهد انتشــار اخباری در خصوص به کارگیری یک آیکن 
متفاوت بودیم، سامسونگ اعالم کرده که در نسخه های جدید 
گلکسی نوت ۷ از یک آیکن ســبز رنگ برای باتری بهره گرفته 
شده است. براساس اطالعات ارائه شده توسط سامسونگ آیکن 

باتری سبزرنگ را می توان در ســه محل مختلف مشاهده کرد 
که شــامل نوار وضعیت در باالی پنجره اصلی اندروید، صفحه 
نمایش گوشــی در حالــت Always On Display و پنجره 
نمایش منوی خاموش یا ری اســتارت کردن گوشی است که 
پس از نگه داشــتن کلید پاور نمایش داده می شود. همچنین 
یک عالمت مربع تو پر مشــکی رنگ نیز به برچسب مربوط به 
شماره سریال روی بســته بندی اضافه خواهد شد تا کاربران با 
دیدن آن متوجه شوند که گلکســی نوت ۷ مورد نظر از وجود 
باتری مشکل دار عاری است. در پایان بهتر است کاربران ایرانی 
در زمان خرید گلکســی نوت ۷، به هر دو روش از صحت باتری 
اطمینان حاصــل کنند؛ چرا کــه امکان سوءاســتفاده با درج 

عالمت مربع مشکی رنگ روی بسته بندی وجود دارد.

نوت 7 با احتمال انفجار را تشخیص دهید

پزشکیهوا فضا

رییس ســازمان فضایــی ایــران از اتمــام مراحل نصب 
تلســکوپ رصد اجرام فضایی در مرکز فضایی ماهدشت 
و بهره برداری از آن در مهرماه و مصــادف با هفته جهانی 
فضا خبر داده اســت. محســن بهرامی اظهار داشت: »با 
تالش های مستمر، توانستیم قرارگیری یک ماهواره را در 
منظومه ماهواره ای اپسکو توسط جمهوری اسالمی ایران 

به تصویب شورای اپسکو برسانیم.«
وی در خصوص میزان پیشــرفت این پروژه گفته اســت: 
»مراحل نصب تلســکوپ پروژه سیســتم اپتیکی زمین 
پایه رصد اجرام فضایی که در چهار کشور پرو، پاکستان، 
چین و ایران از سوی ســازمان همکاری های فضایی آسیا 
و اقیانوسیه )اپســکو( به تصویب رســیده بود، در مرکز 

ماهدشت در حال اتمام است«.

بهرامــی افــزوده اســت: »در همیــن حــال پــروژه 
اشــتراک گذاری داده های ماهواره ای کشــورهای عضو 
اپســکو نیز تاکنون پیشــرفت مناسبی داشــته است و 
داده های بســیار غنی در مرکز فضایی ماهدشت موجود 

است که می تواند در سطح بین الملل مطرح باشد«.
رییس سازمان فضایی ایران درباره نهایی شدن مذاکرات 
پرتــاب ماهواره گفته اســت: »امســال پرتــاب ماهواره 
دوســتی انجام خواهد شــد و آمادگی پرتــاب دوم را در 
اواخر ســال جاری یا اوایل ســال آینده خواهیم داشت. 
به نحوی که قــرارداد ماهواره ظفر نیــز در حال بازنگری 
اســت و تیم طراحی و ســاخت ماهواره آت ست دانشگاه 
 امیرکبیر نیز تالش دارد این ماهــواره را برای پرتاب دوم

آماده کنند.«

دوشنبه ســومین کنگره بین المللی نقشــه برداری مغز 
ایران به کار خود پایان داد. به گزارش مهر، سومین کنگره 
بین المللی نقشه برداری مغز از روز شنبه همین هفته در 

دانشگاه شهیدبهشتی آغاز به کار کرد.
 این کنگــره با حضــور پروفســور عباس علــوی، مبدع

 FDG – PET و رییس همایش و پروفسور مجتبی زارعی 
دبیر علمی کنگره  برگزار شد.

پروفســور زارعی در سخنرانی خود ســازمان هایی را که 
از نقشــه برداری مغز در داخل کشــور حمایت می کنند 

معرفی کرد.
پروفسور تیپو عزیز، از دانشــگاه آکسفورد )بهترین جراح 
مغز و اعصاب در انگلستان(، در پنل جراحی مغز و اعصاب 
 کارکردی، ســخنرانی خــود را با موضوع هــدف گیری 

ســاختار های عمیق مغز در اختــالالت حرکتی )مانند 
پارکینسون( ارائه کرد.

در ادامــه، دکتــر حبیــب ا... خزایی، به بحــث در مورد 
تشخیص و افتراق انواع بی خوابی به وسیله نقشه برداری 
مغزی پرداخت و چکیده ای از برجســته ترین مطالعات 
خویــش را در ایــن زمینه معرفــی کرد. دکتر مســعود 
 طهماســیان، دبیر اجرایی ســومین کنگــره بین المللی 
نقشه برداری مغز ایران به تصویر برداری کارکردی از مغز 
در بیماران مبتال به پارکینسون پرداخت. نتایج تحقیقات 
وی، حاکی از وجود ویژگی هایی مشــابه در تصویر مغزی 

بیماران مبتال به بیماری هایی گوناگون بود.
این کنگره دوشنبه با کنسرســیوم مراکز عصب شناختی 

کل کشور به کار خود پایان داد.

معرفی بازیسرگرمی

دریافـت  بــــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.
تابستان گرم و دوست داشتنی هم تمام شد. کم کم روزهای سرد 
سال از راه می رسند و وقت آن رســیده که لباس های ضخیم تری 
بپوشیم و موقع خروج از خانه حتما چترهایمان را برای بارش های 
مالیم پاییزی به همراه داشته باشیم. برای آنکه از تغییرات ناگهانی 
جوی جا نخورید، بد نیســت که یک نرم افزار پیش بینی آب وهوای 
خوب در موبایلتان نصب کرده باشــید. پیشــنهاد امروز ما در این 
حوزه اپلیکیشنی ایرانی اســت به نام Weather Wiz که آمار و 
ارقام دقیق هواشناســی را همراه با ویجت هایی بسیار زیبا به شما 
ارائه می کند. برگ برنده یک اپلیکیشــن هواشناســی، داشــتن 
 یک رابط کاربری زیباســت. اگــر با نرم افزارهای مشــهوری مثل

AccuWeather  و Yahoo Weather کار کــرده باشــید، 
مطمئنا شــما نیز با ما هــم عقیده اید که موفقیــت آنها در عرصه 
بین المللــی بیش از همه چیــز در گروی دقت و وســواس زیادی 

بوده که در طراحی UI بــه خرج داده اند. تیم خــوش فکر راهکار 
ششم هم در طراحی Weather Wiz شــدیدا روی این موضوع 
متمرکز بوده است. Weather Wiz داده های هواشناسی اش را در 
ویجت هایی پویا و جذاب به نمایش شما می گذارد. مثال اگر تهران را 
به عنوان شهرتان انتخاب کنید، یک ویجت انیمیشنی زیبا از نمای 
شهر با برج میالد و ماشــین ها را می بینید که بسته به ساعت روز 
آیتم های آن تغییر کرده و خورشــید و ماه در آن جابه جا می شوند. 
Weather Wiz امکان شخصی ســازی این ویجت هــا را هم در 
اختیارتان قرار داده و می  توانید در صفحــه اصلی نرم افزار، صفحه 
 Weather Wiz .خانه و نوار ابزار اندروید از آنها اســتفاده کنیــد
عالوه بر ظاهر چشم نواز و عالی، امکانات پر و پیمانی هم دارد. شما 
می توانید با آن به پیش بینی وضعیت هوای ده روز آینده دسترسی 
داشته باشــید و حتی با امکان »رادار« حرکت ابرها، نوسانات دما، 
میزان بارش، جهت باد و فشــار ســطح دریا در هر نقطه ای از دنیا 
goo.gl/ را به طور زنده ببینید. شــما می توانید این نرم افزار را از

BjNgZ4 دریافت کنید.

در روزهای پايیز ضروريات آب و هوا را فراموش نکنید؛

پیش بینی چشم نواز می شود

معرفی

دوربیــن X1D شــرکت Hasselblad را بــه حق 
می توان یکی از جالب ترین محصوالت معرفی شــده 
در سال های اخیر دانســت؛ این گجت از یک حسگر 
تصویری قطع متوسط و رزولوشن بسیار بزرگ بهره 
می  برد و همچون دستگاه های DSLR کامپکت قابل 
حمل، جثه ای کوچک دارد. روز گذشــته نیز شرکت 
ســازنده این گجت، نســخه ویــژه ای از آن را تحت 
عنوان 4116 معرفی کرد که به لحاظ مشــخصات با 
مدل پایه اش برابری می کند؛ دســتگاه از یک حسگر 
50 مگاپیکسلی CMOS بهره می گیرد و برد ایزوی 
آن تا 25600 عنوان شده است. از دیگر ویژگی های 
این دوربین می توان بــه برد دینامیــک 14 نقطه، 
منظره یاب XGA و نمایشــگر تاچ 3 اینچی اشــاره 
کرد. پشــتیبانی از وای فای و GPS را نیز باید به این 
فهرست اضافه نمود. دیجیاتو می گوید، این دوربین 
بدنه ای مشــکی رنگ دارد و یک لنز 45 میلیمتری 
برایش در نظر گرفته شــده اســت. برای جلوگیری 
از افتادن دســتگاه هم یک بند چرمی بــه بدنه این 
دوربین متصل شــده و گارانتی شرکت سازنده برای 
آن هم بیشتر شده اســت. گفتنی است که محصول 
تازه Hasselblad با قیمــت 12995 دالر به بازار 
عرضه خواهد شد. بد نیســت اشاره کنیم که شرکت 
ســازنده عالوه بر این مدل، یک دوربین مفهومی را 
هم معرفی کرده که بر پایه سری کالسیک V ساخته 
شــده و  V1D 4116 نــام دارد. ایــن دوربین یک 
حسگر ۷5 مگاپیکســلی چهارگوش و قطع متوسط 
را در خود جــای داده و سیســتمی مــاژوالر دارد. 
بدنه دســتگاه از آلومینیوم ساخته شــده و عکاسان 
می توانند نمایشگر، لنز و سایر قطعات جانبی را به آن 
متصل کنند. این دوربین شکل و شمایلی مدرن دارد 
ضمن آنکه نیم نگاهی هم به محصوالت کالســیک 
قدیمی دارد. البته باید اشاره کرد که شرکت سازنده 
هنوز هم حرفی در مورد احتمال عرضه این دستگاه 

به میان نیاورده است.

قابل توجه عاشقان عکاسی که بايد جیب پر هم داشته باشند؛

50 تا 75 میلیون پیکسل

ريیس سازمان فضايی ايران؛

امسال پرتاب داريم
در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد؛

سومین کنگره بین المللی نقشه برداری مغز پايان يافت

در حالی که طرفــداران و برخی از دولت ها برای اســتفاده 
از خودروهای الکتریکی فشــار می آورند، این سوال مطرح 
می شــود؛ خودروهایی که دوشاخه هایشان را برای دریافت 
انرژی به شــبکه سراســری برق وصل می کننــد، در کل 
چقدر آلودگی منتشــر می کنند؟ پس از گذشت پنج سال، 
خودروهای الکتریکی هدف انتقادات کسانی شده  که هنوز 
از این مسئله راضی نشده اند. دو نوع از آلودگی باید در نظر 
گرفته شود، یکی دی اکسید کربن؛ گازی که باعث تغییرات 
اقلیمی زمین می شــودو دیگری موضوعی است که آژانس 
حفاظت از محیط زیست آمریکا آن را شاخص های آلودگی  
می نامد. یعنی دیگر مواد ســمی که از اگــزوز خودروها با 
موتورهای احتــراق بیرون می آیــد و همچنین از دودکش 
هر نوع نیروگاهی که سوخت های هیدروکربنی می سوزاند. 
پاسخ به مسئله دی اکســید کربن راحت تر است. مطالعاتی 
که توســط گروه های متعدد روی خودروهــای الکتریکی 
که در آمریکای شــمالی شارژ می شــوند، انجام شده نشان 
می دهد که آلودگی آنها کمتر و پاک تر از تقریبا هر خودروی 
بنزینی و گازوییلی اســت. برخی از دانشــمندان دلواپس، 
نقشــه جالبی از ردپای کربن، از ابتدای اســتخراج نفت تا 

رســیدن انرژی به خودروهای الکتریکی )تحت عنوان چاه 
تا چرخ( که در آمریکای شــمالی و با شــبکه انرژی شــارژ 
می شــوند، تهیه کرده اند. این نقشه به وضوح نشان می دهد 
که خودروهای الکتریکی، دی اکســید کربن بسیار کمتری 
نسبت به خودروهای با سوخت بنزینی را منتشر می کنند. 
یک اســتثنا وجود دارد، آن هم زمانی که آنها به شبکه برق 
تولید شــده با مخلوط ســنگینی از ذغال متصل می شوند. 
نیروگاه های ذغال ســنگی از رده خارج  و یا با نیروگاه های 
گاز طبیعی جایگزین شــده اند اما هنوز در برخی از شهرها 
هنوز در مدار تولید انرژی هســتند. به عبارت دیگر، نیسان 
لیف زمانی کــه در کانزاس یا اوکالهاما شــارژ می شــود، 
مقداری بیشــتر از پریوس، زمانی که در شــهر کانزاس در 
حال رانده شدن است و شــارژ می شــود، آلودگی منتشر 
می کند. در جاهایی که بیشتر خودروهای الکتریکی فروش 
می روند، حتی این تفاوت مقــدار آالیندگی به هم نزدیک 
هم نیست. در هر صورت خودروهای الکتریکی پیروز میدان 
هستند، مهم نیست با چه چیزی مقایسه شوند. ولی انتشار 
دی اکسید کربن تنها نوع از آلودگی نیست که باید نگرانش 
باشیم، بنابراین ما به شــاخص های آالیندگی بازمی گردیم. 

اکسیدهای نیتروژن، اکسیدهای گوگرد، منوکسید کربن، 
ترکیبــات آلی فــرار و ریزگردها تمام چیزهایی اســت که 
همگی منتشر می شوند و برای ســالمتی انسان و سالمت 
محیط زیســت مضر اســت و همچنین به امــوال عمومی 
آسیب می رســاند. پس وضعیت ماشین های سنتی بنزینی 
و گازوییلــی و شــاخص های آلودگی آنها چگونه اســت؟ 
برای پاســخ به این ســوال دانشمندان از ســه ابزار و منبع 
اطالعات آژانس اطالعات انرژی )EIA( به منظور بررســی 
مخلوطــی از داده های پایگاه های محلی، آزمایشــگاه ملی 
آرگون که مــدل GREET را تهیه کرده اســت و این مدل 
روی چرخه عمر آالینده های خــودرو تمرکز می کند و در 
نهایت تخمین های آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا 
برای آسیب های محیط زیست توسط شاخص های آلودگی 
استفاده کردند. از داده های این سه مرکز برای آنالیز میزان 
آسیب محیط زیست ماشــین های الکتریکی شارژ شونده 
نسبت به ماشــین های ســوزاننده ســوخت های فسیلی 
استفاده شده اســت. باید اشــاره کرد که کلیه  خودروها در 
GREET با»چرخه ســوخت« مدل شــده اند که شــامل 
 تمام منابع مصرفی ) حالت هــای انرژی های تجدید پذیر و 
تجدید ناپذیر(، نفت، ذغال ســنگ، گاز طبیعی و آب است. 
این مدل شــامل آالیندگــی گازهای گل خانــه ای مانند 
دی اکســیدکربن  می باشــد که  در ابتدا دی اکسید کربن، 
متان و اکســیدهای نیتروژن بررسی می شــوند. همچنین 
شامل هفت شاخص آالیندگی مختلف است که در فرآیند 
ســوخت وجود دارد. مدل GREET، صد فرآیند ســوخت 
متفاوت را که در آنها ســوخت می تواند تبدیــل به انرژی 
برای حرکت خودرو شــود مدل کرده اســت. این روش ها 
مقایســه خوبی روی مفهوم چاه تا چرخ بــرای خودروهای 
احتراق داخلــی و خودروهای برقی انجام داده اســت. این 
مدل بخصوص آالیندگی در ارتباط با اســتخراج، پاالیش و 
حمل ونقل سوخت های فســیلی برای خودروهای احتراق 
داخلی، خرابی و بهــره وری جایگاه های شــارژ خودرو در 
موضوع خودروهای الکتریکی را در نظر گرفته است. نتیجه 
این بررســی نشــان می دهد که شــارژ کردن خودروهای 
الکتریکی با استفاده از شــبکه های برق به طور متوسط2/6 
سنت در هر مایل آســیب به محیط زیســت وارد می کند. 
این مقدار، کمی بیشــتر از میزان آســیبی است که توسط 
خودروهای بنزینــی، گازوییلی و یا هیبریــدی به محیط 

زیست وارد می گردد و این نتایج باعث تعجب می شود. 
عموم خودروهای الکتریکی مشــکل تولیــد ذرات ریزگرد 
حاصل از لنت هــای ترمز دارنــد و مواد آذبســت از جمله 
آنهاســت. خودروهای الکتریکی به دلیل وزن زیاد ناشی از 
باتری های آنها در فرآیند ترمزگیری، ریزگردهای زیادی به 
نسبت خودروهای مشابه سوخت فســیلی تولید می کنند. 
عالوه بر این در حــال حاضر فرآیند تولیــد باتری و معدوم 
ســازی آنها در پایان عمرشــان مشــکالت زیادی را برای 

محیط زیست ایجاد می کند.

خودروهای شخصی به میلیون ها نفر از مردم جهان حمل ونقل بسیار لوکس، راحت و عالی را هديه کرده اند 
اما از آلودگی و تاثیرات منفی گسترده آنها که از تولیدات و راندنشان برای ۱0 سال و يا بیشتر و سپس دفع 

آنها به وجود می آيد، هیچ راه فراری وجود ندارد.

باالخره خودروهای الکتريکی آلوده تر هستند يا احتراقی؟

ازچاهتاچرخبررسیمیشود

مطالعاتی که توسط 
گروه های متعدد 
روی خودروهای 
الکتريکی که در 
آمريکای شمالی 

شارژ می شوند،انجام 
شده نشان می دهد 

که آلودگی آنها کمتر 
و پاک تر از تقريبا هر 

خودروی بنزينی و 
گازويیلی است

عبارت زیر را بخوانید و معنــای آن را از طریق ایمیل 
mazaheri.zayanderoud@( صفحــه  زیــر 

gmail.com( برای ما بفرستید تا در همین قسمت 
نام شــما درج شــود. لطفا فقط برداشــت خود را از 
عبارت زیر به همراه نام خود و شــهر محل زندگیتان 

برای ما بفرستید.
»در دنیا 10 جور آدم وجــود دارد. آنهايی که 
باينــری را می فهمند و آنهايی کــه باينری را 

نمی فهمند«.
شما می توانید نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در 
رابطه با این صفحه به همین آدرس برای ما ارسال کنید.

معمای زير را حل کنید؛

چند دسته انسان در دنیا 
وجود دارد؟
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پیشنهاد سردبیر: 
دفاع مقدس گنجینه ای ماندگاربرای ملت است

اخباريادداشت

فرماندار سمیرم گفت: » جشــنواره ســرزمین هزارچشمه « فرصتی 
مناسب برای معرفی مفاخر شهرســتان بود و برگزاری این جشنواره ها 
در جهت تحقق رشد و تعالی فرهنگی شهرستان باید ادامه داشته باشد.

محمدحســین نصرتی در مراســم اختتامیه جشــنواره » ســرزمین 
هزارچشمه  « در جمع باشکوه مردم اظهار کرد: شهرستان قهرمان پرور 
و شهیدپرور سمیرم مهد علم و دانش، آگاهی و مهد فرهنگ ناب اصیل 

و اسالمی است.
وی افزود: شهرستان ســمیرم با داشــتن چهره های برجسته و مفاخر 
بزرگ در طول تاریخ سرآمد اســتان و کشور بوده است و افتخارآفرینی 

آنان در عرصه های مختلف زبانزد بوده و هست.
محمدحسین نصرتی تصریح کرد: بزرگانی چون جهانگیرخان قشقایی، 
اســتاد حبیب ا... فضائلی، محمــد بهمن بیگی و بســیاری دیگر برای 
شهرستان ســمیرم و ایران اسالمی شــکوه آفریده اند و این شهرستان 

دیار ده ها و هزاران مشاهیر، هنرمند و عالم بزرگ بوده است.
وی ادامه داد: ورزش، شعر و ادب، موســیقی، هنر، علم و دانش ازجمله 
عرصه های افتخارآفرینی سمیرم است که خواهران قهرمان منصوریان 

از بارزترین مصادیق این حقیقت بزرگ در عرصه ورزش هستند.
نصرتی افزود: این ســه خواهــر قهرمان ازجملــه افتخارآفرینان ایران 
اســالمی هســتند که نام ایران و ایرانی را در جهــان پرآوازه تر کرده 
و ســمیرم بانام ایــن قهرمانان همچــون نگینی درخشــان در جهان 
می درخشد. وی همچنین ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و همراهان 
جشنواره » سرزمین هزارچشــمه « و همچنین استقبال باشکوه مردم 
ســمیرم گفت: برگزاری این جشــنواره فرصت مناســب برای معرفی 
شهرستان و مفاخر شهرستان بود. فرماندار ســمیرم خاطرنشان کرد: 
برگزاری این گونه مراسم ها و جشــنواره ها به عنوان یک راهبرد اساسی 
در جهت تحقق رشد و تعالی فرهنگی شهرستان باید ادامه داشته باشد.

دهیار روســتای ابیانه گفت: در 6 ماه نخست امســال بیش از 17 هزار 
گردشگر خارجی از ابیانه نطنز دیدن کردند.

محمد عادلی، از بازدید بیــش از 17 هزار گردشــگر خارجی در6 ماه 
نخست سال جاری از روستای تاریخی ابیانه نطنز خبر داد.

 وی، با بیــان اینکه گردشــگران خارجی از کشــور مختلــف  جهان 
از روســتای تاریخی ابیانه بازدید کردند، افزود: در 6 ماه نخســت سال 
 95 تعداد 17 هــزار و 346 گردشــگر خارجی با ملیــت های مختلف 
از آثــار و بناهای دیدنی روســتای ابیانــه دیدن کردند. دهیــار ابیانه 
 تصریح کــرد: افزایش آمار گردشــگری فرصت مناســبی برای عرضه 
 صنایع دستی این روستاست که در این راستا با تاسیس فروشگاه های 
صنایع دســتی توانسته ایم تســهیالت مناســبی را برای گردشگران 
فراهم کنیم. ابیانه روســتایی از توابع بخش مرکــزی نطنز و در فاصله 
40 کیلومتری از شمال غربی این شهرستان در دامنه کوه کرکس واقع 

شده است. 
 معمــاری بــی نظیــر، آب و طبیعــت، بقعــه امامــزادگان یحیــی 
و عیســی ) ع (، مســجد حاجتگاه از دوره صفویه، آســیاب های بادی 
منتسب به دوران قبل از صفویه و قلعه پاالهومونه در بیرون از روستا با 
چشم انداز فضای معماری پله کانی ابیانه از دیدنی های این روستاست.

 مســجد جامع ابیانه با960 ســال قدمت دارای منبر و محرابی چوبی 
با خط نوشته های کوفی به قدمت هزار ساله یکی از آثار ثبتی و دیدنی 
این روستا اســت. چهارطاقی آتشــکده هارپاک، آب انبار ناره، مسجد 
پرزله متعلق به عصر ایلخانی، ساباط ها، حدود150 در چوبی از جنس 
درخت گردو و چنار با قدمت600 تا800 ســاله و خانه های چهارصفه 
از دیگر شــاخص های تاریخی روســتای ابیانه اســت. ابیانه در مرداد 
 1354 با شــماره ثبت 1089 به عنوان یکی از آثار ملــی ایران به ثبت

رسیده است.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرســتان تیران و کرون گفت: نخستین 
استخر شنا مدرن شهرستان تیران و کرون با مشارکت بخش خصوصی 

کلنگ زنی احداث می شود.
 مجید خلیلی اظهارداشــت: استخر شــنا و مجموعه ورزشی به منظور 
 تامین نیاز فرهنگی ورزشــی شهرســتان تیران و کرون ایجاد می شود 
و یکی از نیازهای مهم شهرستان که استخر شنا است تامین شده است.

وی تصریح کرد: موافقت اصولی و نقشــه کشــی طرح از ســوی اداره 
 کل ورزش و جوانان استان اصفهان انجام شــده و پیش بینی می شود 

تا 15 ماه آینده فاز اول این مجموعه به بهره برداری می رسد.
رییس اداره ورزش و جوانان شهرســتان تیران و کرون بــا بیان اینکه 
 مجموعه ورزشــی در فضایی به وســعت10 هــزار متر مربــع ایجاد 
 می شــود، تصریح کرد: این مجموعه ورزشــی شــامل اســتخر شنا 
با تجهیزات مدرن، چمن مصنوعی، تاالر اجتماعات، مجموعه ورزشــی 
کارتینــگ و امکاناتی از این قبیل اســت. خلیلی افــزود: به کارگیری 
 ظرفیت هــای نوین و جدید بــازی در این مجموعه پیش بینی شــده 
 تا اینکه جذابیت و تنوع خاصی داشــته و مورد اســتقبال عموم مردم 

از شهرستان تیران و کرون و استان اصفهان قرار گیرد. 
وی خاطرنشــان کرد: فرمانداری و اداره ورزش و جوانان شهرســتان 
 تیران و کرون برای حمایت از بخش خصوصی بســتر را فراهم ساخته 
تا اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشــور با ورود سرمایه گذاران نیازهای 

ورزشی شهرستان تیران و کرون تامین شود.

فرماندار سمیرم مطرح کرد:

جشنواره  » سرزمین هزارچشمه « 
فرصتی مناسب برای معرفی مفاخر

بازديد بیش از 17 هزار 
گردشگر خارجی از ابیانه

ريیس اداره ورزش و جوانان تیران و کرون:

 نخستین استخر شنای مدرن 
در تیران و کرون احداث می شود

کوتاه از شهرستان ها

با مسئوالن

 شــهردار کاشــان گفت: بزرگ ترین کتابخانه اســتان اصفهان در شهرســتان کاشان 
و با معماری سنتی و اسالمی ساخته می شــود. محمد ناظم رضوی در مراسم افتتاحیه 
مجتمع فرهنگی هنری شهر اظهار داشــت: در چند نقطه ای که شورای اسالمی شهر 
کاشان مصوب کرد سرای محله ساخته شــود، طراحی خوبی انجام شد و بخشی از این 

سراهای محالت به حوزه کتاب خوانی اختصاص پیدا کرده است.
 وی افزود: مدت ها روی این طرح کار شــد که هم برگرفته از معماری کاشان باشد و هم 
با فعالیت های فرهنگی هنری همخوانی داشته باشد، مساحت پیش بینی  شده برای این 
مجموعه ها حدود250 مترمربع خواهد بود. شــهردار کاشان بیان کرد: با صحبت هایی 
که با فعاالن عرصه کتاب شده اســت، امیدواریم بتوانیم کتابخانه های سراهای محالت 

را هم فعال کنیم تا ارشد فرهنگ کتاب خوانی در کاشان شویم. وی با اشاره به موفقیت 
 کسب شــده برای کاشــان در حوزه کتاب گفت: افتخار بزرگی اســت برای کاشان که 
یکی از فروشگاه های کتاب این شهر در جمع10 کتابفروش برتر کشور قرارگرفته است، 
فرصت خوبی برای کاشــان پیش آمده که اتفاقات خوبی در حوزه کتاب و کتاب خوانی 
انجام می گیــرد. ناظم رضوی تصریح کرد: این ســراهای محلــه در پارک ها و محالت 
مختلف جانمایی شده اســت و در قالبی اجرا خواهد شد که با ســرعت ظرف چند ماه 
بتوان آن ها را به نتیجه رســاند. وی با اشــاره به نبود یک کتابخانه مرکزی در کاشان 
اذعان داشــت: مدت ها بود در شورای شــهر قرار بود در کاشــان یک کتابخانه بزرگ 
 احداث کنیم، چراکه خأل یک کتابخانه مرکزی و عمومی در کاشــان احساس می شود؛ 

با پیگیری های انجام شــده قرار شد در زمینی واقع در پشــت بازار مسگرها، این پروژه 
انجام شــود. شــهردار کاشــان افزود: این زمین قبال برای احداث کتابخانه تخصیص 
داده  شده بود، اما به دالیلی رها شــده بود که بخشــی از آن به تامین نشدن اعتبارات 
 آن برمی گردد؛ با جلســات انجام  شــده به این نتیجه رسیدیم که شــهرداری بخشی 
از اعتبارات این کتابخانه را تامین و بخشی از آن را هم از محل کمک به کتابخانه ها که 
از وظایف شهرداری است، انجام دهد. وی بیان داشت: به امید خدا بعد از تکمیل شدن 
نقشه های این کتابخانه، شاهد ســاخت بزرگ ترین کتابخانه استان اصفهان در کاشان 
 خواهیم بود، به طوری که قرار شــد گنجینه ای از کتاب هایی که در اختیارشــان است 
 و می توانند تهیــه کنند را به این مرکــز انتقال بدهند. ناظم رضوی خاطرنشــان کرد: 
این کتابخانه در مجاورت مســجد و بازار و با قرارگیری در مرکزیت شــهر با معماری 

سنتی و اسالمی، بتواند مرکزی برای پژوهشگران و عموم مردم باشد.
 وی در رابطه با ســایر طرح های شــهرداری در حوزه کتاب بیان کرد: با تفاهم نامه ای 
با فعاالن حــوزه کتاب خوانی، قرار اســت کتاب های کوچکــی در مکان های عمومی 

مانند فرودگاه، ایســتگاه اتوبوس و پایانه مسافربری قرار گیرد تا در جهت رشد فرهنگ 
کتاب خوانی گام برداریم.

شهردار کاشان خبر داد:

ساخت بزرگ ترين کتابخانه استان اصفهان در کاشان

فرمانده انتظامی گلپایگان از دستگیری سه متهم زمین خواری در گلپایگان 
خبر داد و ارزش ریالی اراضی ملی تصرف شــده توســط زمین خواران را 14 

میلیارد و400 میلیون ریال اعالم کرد.
 حسین بساطی در نشســت خبری با اصحاب رســانه این شهرستان با اشاره 
 به جزییات دستگیری زمین خواران، اظهار داشــت: بر اساس گزارش محلی 
از یکی از روســتاهای شهرســتان مبنی بر تصرف اراضی ملی در اطراف این 
روستا، مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت. 
 وی تصریح کرد: با تحقیق و بررســی های الزم مشخص شد که قطعه زمینی 
به مساحت 7 هزار و990 متر مربع به صورت غیرقانونی مصرف و این اشخاص 

به فنس کشی و نهال کاری در این زمین اقدام کرده بودند.
فرماندهی انتظامی گلپایگان با بیان اینکــه با پیگیری ماموران پلیس آگاهی 
و همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گلپایگان در تطبیق نقشــه های 
مرجع، غیر قانونی بودن این اقدام مشخص شد، افزود: ماموران پلیس آگاهی 
پس از انجام کارهــای اطالعاتی و هماهنگی دادســتان 3 نفر متهم اصلی را 

شناسایی و سپس دستگیر کردند.

مســئول دفتر فنی اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
شهرستان کاشان گفت : ســاختمان این موزه متعلق به جعفر عالمه فیضی، 
روحانی و شاعر اواخر دوره قاجار و پهلوی اســت. سمیه فرهادی  افزود: سال 
گذشته، خانه  » جعفر عالمه فیضی « روحانی و شاعر اواخر دوره  قاجار توسط 
 امیر سهرابی خریداری شــد و پس از مرمت و آماده ســازی بنای ساختمان 
به موزه تبدیل شد. وی افزود : برای آجرکاري و زیربندی پایه ها در زیرزمین، 
اجرای ســقف و لنگه های ســنتی در زیرزمین، اجرای کف فرش ســنتی و 
 اجرای گچ و خاک روی بدنه های زیرزمین افزون بر200 میلیون ریال هزینه 
شده است. امیر سهرابی مدیر موزه اســباب بازی و عروسک نیز با بیان این که 
تا کنون110 عروسک و100 اسباب بازی برای نمایش در موزه  اسباب بازی و 
عروسک های خیمه شب بازی جمع آوری و آماده  نمایش شده اند، افزود: این 
اشیا به مناطق مختلف ایران، از جنوب تا خراســان و آذربایجان، کردستان، 
مناطق مرکزی و گیالن  تعلق دارد و با توجه به این که هنوز این طرح پژوهشی  
در کشــور به پایان نرســیده، تعداد آثار قابل نمایش در این مــوزه افزایش 

خواهدداشت.

مســئول آموزش ابتدایی آموزش و پــرورش آران و بیدگل گفت: جشــن 
شکوفه ها امسال با حضور1950 دانش آموز کالس اول برگزار می شود.

کمال باللی، اظهار کرد: این مراسم امروز همزمان در تمامی مدارس دخترانه 
و پسرانه ابتدایی و به صورت نمادین و با حضور مسئوالن شهرستان و بخش 

کویرات در آموزشگاه ابتدایی زنده یاد قندی شهر ابوزید آباد برگزار می شود.
وی با بیان اینکه امســال حدود10 هزار دانش آموز دوره اول و دوم ابتدایی 
 در55  آموزشــگاه در شهرســتان آران و بیــدگل و بخش ها و روســتاهای 
این شهرســتان تحصیــل می کنند، خاطر نشــان کرد: برنامــه ریزی برای 
 استقبال از شــکوفه هایی که برای نخســتین بار پای در مدرسه می گذارند 
 بــه دلیــل اهمیت ایــن قشــر در آینده کشــور به صــورت کامــل انجام 

می شود.
باللی از تمام خانواده های کالس اولی ها خواســت برای ایجاد شــور و انگیزه 

بیشتر فرزندان شان در جشن شکوفه ها حضور پرشوری داشته باشند.
 17 هزار دانش آموز آران و بیدگلی در120 واحد آموزشــی مشغول تحصیل 

هستند.

شــبکه برق 20 کیلو ولت و پســت 63 کیلوولت M2 با هدف ارتقاء پایداري 
بیشتر شبکه و اختصاص فیدر مجزا به شرکت فوالد سنگ توسعه یافت

مدیر اجراي طرح  هاي انرژي و ســیاالت گفت: شبکه برق 20 کیلو ولت فوالد 
مبارکه وظیفه برق رســاني داخلي به برخي از تجهیزات ، پلنت ها و سیســتم 

روشنایي دور فنس اصلي را برعهده دارد.
علیرضا اســتکي افزود: به همین منظور اجراي این طرح در دستور کار واحد 
اجراي طرح هاي انرژي و ســیاالت قــرار گرفت و پس از مطالعــه و طراحي 
مهندسي الزم اقدام های اجرایي طرح آغاز شــد .کارشناس اجراي طرح  هاي 
شــبکه ســیاالت گفت: در اجراي این طرح یک عدد کوبیــکل 20 کیلو ولت 
طراحي و در پست برقM2 نصب و راه اندازي شد .داود کیخایي افزود: پس از 
آن عملیات احداث شبکه 20کیلو ولت به طول 4600 متر شامل نصب تیرهاي 
بتني، سیم کشي هوایي از پست برق M2 به سمت فلکه لوبیایي و انتهاي فنس 
فوالدمبارکه و با مدیریت اجراي طرح هاي انرژي و ســیاالت اجرا شد .وی باال 
بردن پایداري شبکه برق، کاهش زمان خاموشــي هاي احتمالي و مانور بهتر 

درشبکه را از جمله مزایای اجرای این طرح اعالم کرد . 

دستگیری 3 زمین خوار 
در گلپايگان

مسئول دفتر فنی اداره میراث فرهنگی؛

 مرمت موزه عروسک 
و اسباب بازی کاشان

ثبت نام دو هزار کالس اولی 
در مدارس آران و بیدگل

مدير اجراي طرح  هاي انرژي و سیاالت؛

 توسعه شبکه برق 
در فوالد مبارکه

 ناصر اســدی، جانشــینی حضرت علــی ) ع ( در واقعــه غدیر 
توطئه های دشــمنان را خنثی کرد و اهمیت غدیر بر این اســت 
 که شــخصیتی بی بدیل و ممتاز مانند آن حضرت بر مسند امامت 

قرار گرفت و به غدیر فضیلت بخشید.
شان شهدا باالتر از هرگونه جناح بندی و حزب بازی 

است
فرماندار فریدونشــهر در ادامه دفاع مقدس را از افتخارات کشور 
برشمرد و اظهار کرد: هفته دفاع مقدس سند مظلومیت و در عین 

حال عزت و اقتدار جاودان ایران اسالمي است.
 وی افزود: مردانــي که جان خود را در طبــق اخالص براي عزت 
 و شــوکت ایران اســالمي فدا کردنــد، فراتر از معــادالت مادي 
 و محاســبات زمیني با پروردگار خود وارد معامله شــدند و عزت 
و احترام مردم ایران در دنیا مرهون فداکاري هاي شهدا، جانبازان 
 و ایثارگران اســت که باید تالش کرد، ایثار و فداکاري هاي آنان را 

به نسل جوان امروزي انتقال دهیم.
اســدی بابیان این که بیان ارزش های جنگ و دفاع مقدس برای 
جوانانی که آن زمان را درک نکردند در شــرایط حســاس کنونی 
 بســیار با اهمیت اســت، تصریح کرد: نشــر و تروج ارزش های 
 دفاع مقدس و زنده نگه داشــتن یاد و خاطره شــهدای گرانقدر 

عامل مهمی در انتقال پیام شهدا و آرمان های انقالب است.
وی از برگزاری یادواره شــهدای شهرســتان در روز اول مهر سال 

 جاری و همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: الزم اســت 
 به لحاظ اهمیت گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهدا همه ادارات 
و ارگان ها با تمام امکانات خودرا برای بهتر برگزار شدن این یادواره 

بسیج کنند.
 اســدی فرهنگ ایثار و ازخودگذشــتی، ساده زیســتی و دوری 
 از تجمــل، اخــالص و تواضع، بــی اعتنایی به دنیــا، حب وطن 
و ایستادن بر سر عقیده و ایمان را گوشــه ای از ارزش های واالی 

دوران دفاع مقدس برشمرد.
 وی افــزود: باید فرهنگ دفــاع مقدس به عنــوان گنجینه ای از 
ارزش های ماندگار ملت حفظ شــود، زیرا دشمنان به دنبال جدا 
کردن نســل جوان و نوجوان از ارزش ها و بی هویت کردن جامعه 

ما هستند.
نماینده عالی دولت در فریدونشــهر، با تبریک فرارســیدن هفته 
دفاع مقدس و لزوم استفاده از این فرصت برای تبیین ارزش های 
واقعی آن دوران، گفت: دوران دفاع مقدس، نماد هویت ملی ایران 

اسالمی و فرهنگ دفاع از ارزش ها و اعتقادات ملت ایران است.
 اسدی با بیان این که شــان شــهدا باالتر از هرگونه جناح بندی 
و حزب بازی است،تصریح کرد: همه باید تنها با اخالص برای شهدا 

قدم بردارند.
 وی مقام واالی شهدا را به خاطرجان فشــانی خالصانه آنان برای 
انقالب و نظام دانست و افزود: هر انسانی با مطالعه وصیت نامه های 

شــهدا متعجب می شــود که آنان چگونه به این مرتبه از اخالص 
رسیده اند.

موانع سرمايه گذاری در شهرستان رفع شود  
وی، با اشاره به جلسه اخیر رفع موانع سرمایه گذاری شهرستان، 
خاطرنشــان کرد: هدف ازتشــکیل این جلســه که بــا حضور 
 کارشناســانی ازاداره کل صنعــت، معــدن و تجارت و شــرکت 
 شــهرک های صنعتی اســتان برگزارشــد، رفع موانــع تولید 

و سر مایه گذاری در شهرستان بوده است.
 وی بــا تاکید برلــزوم همیــاری مدیران اســتانی و مســئوالن 
دستگاه های شهرستان،تصریح کرد:همه بایدبا همفکری درجهت 

راهکارهای ایجاد اشتغال پایداردرمنطقه راهکار ارایه دهند.
اسدی بر لزوم ایجاد شــرایط الزم جهت صادر کردن محصوالت 

تولیدی شهرستان خصوصا در بخش کشاورزی تاکید کرد.
وی افزود: اجرای طرح های کوچک و زود بازده و همچنین تالش 
 در جهت جذب ســرمایه گذار در بخش صنایــع کوچک و بزرگ 
و همکاری و مســاعدت با ســرمایه گذاران برای پیشرفت دراین 

زمینه الزم است.
سرشماری پايه واســاس تصمیم گیری های کشور 

است
اســدی در ادامه با اشاره به سرشــماری عمومی نفوس و مسکن 
 ســال جاری،گفت: الزم اســت با اطالع رســانی کامل به مردم، 

آنان را نسبت به فواید سرشماری آگاه کرد.
وی افزود: سرشماری عمومی نفوس و مسکن از مهم ترین اتفاقات 
سال جاری است که پایه و اساس تصمیم گیری های کشور است 

که باید با جدیت و دقت کافی برگزار شود.
 فرماندار فریدونشهر با اشــاره به اینکه دریافت نمایندگی در شهر 
و روستاهای شهرستان برای ثبت وقایع حیاتی الزم است، گفت: 
این موضوع با پیگیری مســئوالن ثبت احوال شهرستان و طرح 

موضوع در استان امکان پذیر خواهد بود.
 فرماندار فریدوشــهر بابیــان اینکه سرشــماری عمومی نفوس 
 و مســکن از 3 مهر تــا 24 مهر به صــورت خود اظهــاری انجام 
 می شــود، افــزود: سرپرســتان خانوارهــا برای تکمیــل فرم 
خود اظهاری بــه ســایت www.sarshomari95.ir مراجعه 
کنند. اســدی از وجــود 11 هــزار و988 خانوار در شهرســتان 
فریدونشــهر خبر داد و گفت: در مرحله دوم سرشــماری از 25 
مهر تا 25 آبان با مراجعه حضوری ماموران سرشــماری اطالعات 
الزم ازاین خانوارها گرفته می شود و همچنین مهلتی از 26 تا30 
 آبان ماه نیز به صورت تلفنی برای خانوار های غایب در نظر گرفته 
شده اســت. وی در پایان با تاکید بر لزوم همکاری وتعامل سازنده 
 دســتگاه های ذیربط در اجرای این امر مهم، افزود: مصوبات شورا 

در این زمینه به طور دقیق باید اجرا شود.

مرداني که جان 
خود را در طبق 

اخالص براي عزت 
و شوکت ايران 

 اسالمي
 فدا کردند، فراتر 

از معادالت مادي و 
محاسبات  زمیني 

با پروردگار خود 
وارد معامله  شدند

 فرماندارفريدونشــهرگفت: دفاع مقدس گنجینه ای ماندگاربرای ملت و نماد هويت ملی ايران اســالمی 
است.

فرماندار فريدونشهر:

دفاع مقدس گنجینه ای ماندگار برای ملت است

رییس شــورای اســالمی شــهرضا گفت: بودجه امسال 
شهرداری شهرضا 48 میلیارد تومان است که تا مردادماه 

30 درصد آن محقق شده است.
 علی احمدی  در جمع خبرنگاران شهرســتان با اشــاره 
به موضوع اقتصــاد مقاومتی اظهار داشــت: در برنامه ها 
و طرح ها بایــد رویکرد اقتصاد مقاومتی بیش از گذشــته 
مدنظر باشد و شــهرداری در این زمینه اقدام جدی انجام 

دهد.
وی افزود: با توجه به این موضــوع باید حذف هزینه های 
 غیرضــروری، در نظرگیــری مشــارکت همگانی مردم 
در همه محالت و توزیع متوازن برنامه ها در همه محالت 
در نظر گرفته شود. رییس شــورای اسالمی شهرضا بیان 
کرد: شــهرداری شــهرضا همانند سایر دســتگاه های 
اجرایی و نهادهای دولتی دچار مشــکالت اعتباری است 
 که بخش عمده این مشــکالت به دلیل کاهش ســاخت 
و ســاز مســکن اســت. وی خاطرنشــان کرد: مجموعه 
 شــهرداری شــهرضا نگرشــی مثبت و اجرایی به عمران 
و آبادانی در حوزه شــهری و وظایف خود دارند و این مهم 
 خوشــبختانه با تالش بی وقفــه تمام عوامل شــهرداری 

و مشارکت عموم شهروندان به نتیجه می رسد.
 احمدی با اشــاره به اهمیت فعالیت تنگاتنگ رســانه ها 
با شــورای شــهر، گفت: مشــکالت و نظــرات دریافتی 
 از ســوی مردم باید هم در شــورا و هم از طریق رسانه ها 
مورد توجه قرار گرفته و ارتباط مستقیم با مردم و انعکاس 
و بررسی مشــکالت آنها از جمله نقاط مشترک محسوب 
می شــود. وی با بیان اینکه بودجه امســال شــهرداری 
شــهرضا 48 میلیارد تومان اســت که تــا مردادماه30 
درصد آن محقق شــده، بیان کرد: بخش بزرگی از درآمد 
شهرداری از طریق مردم تامین می شود و با توجه به رکود 
عملیات ساختمانی، شهرداری شــهرضا با کاهش درآمد 

روبه رو بوده است.
رییس شورای اســالمی شــهرضا با بیان اینکه به نسبت 
بودجه شــهرداری کارهای بزرگی در ســطح شهر انجام 
شــده، گفت: با شــروع به کار شــورا دور چهــارم اتمام 
 پروژه های نیمه تمام خیابان اردیبهشــت، برج عســگر، 

باغ بانوان و حکیم قشقایی در دستورکار شورا قرار گرفت.
وی تصریح کرد: خیابان اردیبهشت در اولویت نخست بود 
که تکمیل شده، پروژه باغملی و برج عسگر در حال اتمام 
 اســت و خیابان امام علی ) ع ( و خیابان شــهید کشوری 

در اولویت های بعدی شورای شهر است.

ريیس شورای اسالمی شهرضا؛

تحقق30 درصدی بودجه 9۵ 
شهرداری شهرضا

خبر
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

میوه ای که بمب ويتامین ها لقب گرفته است

 به گفته محققان، نوزادان نارســی که قبــل از هفته ۲۹ بــارداری متولد 
می شوند، از ریســک ابتال به فشــارخون باال در اوایل بزرگسالی برخوردار 
هســتند. طی یک مطالعه، محققان دانشــگاه مونترال دریافتند ریســک 
فشــارخون باال، با کلیه های کوچک تر از حد نرمال در هنگام تولد مرتبط 
اســت. در دومین مطالعه توســط تیم تحقیق مشابه، مشــخص شد بین 

فشارخون باال و عملکرد معیوب سلول های عروق خونی ارتباط وجود دارد.
به گفته محققان، مطالعات قبلی نشان داده اند که افراد بزرگسالی که زودتر 
از موعد مقــرر به دنیا آمده انــد، دارای فاکتورهای پرخطــر قلبی-عروقی 
مشخص تری، از جمله فشارخون باال هستند. در این مطالعه، محققان اندازه 
و عملکرد کلیه های ۴۰ فرد بزرگســال را که در هفته ۲۹ بارداری یا زودتر 
به دنیا آمده بودند، با ۴۰ فرد بزرگسال دیگر مقایســه کردند که سر موقع 
)۴۰ هفته بارداری( متولد شــده بودند. میانگین ســنی داوطلبان ۲۴سال 
بود. محققان فشــارخون تمامی شــرکت کنندگان را اندازه گیری کرده و 
دریافتند کلیه های افراد زودتر از موعد متولدشده، نسبت به سایز بدنشان 
کوچک تر و افراد جوان زودتر از موعد متولدشده، دارای فشارخون باالتری 
بودند. البته به گفته محققان، اختالف فشار خون افراد زود متولدشده با افراد 
به موقع متولدشده چشمگیر نبود. محققان چنین اذعان داشتند که هنوز به 

مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است.

مطالعات محققان کانادايی نشان می دهد؛

نوزادان نارس 
در معرض ريسک ابتال به فشارخون

انبــه دارای مقادیر زیــادی ویتامین مورد نیــاز بدن بوده 
و می توان آن را به بمب ویتامین ها تشــبیه کرد. ســایت 
سالمت آلمان تاکید کرد که انبه میوه ای استوایی است که 
طی سالیان گذشته، دســت یافتن بدان بسیار آسان شده؛ 
زیرا معموال به سادگی درسوپرمارکت ها در دسترس است.

می توان از این میــوه در تهیه غذا اســتفاده کرد؛ زیرا یک 
طعم دهنده صددرصد طبیعی است.

انبه سرشــار از بتاکربنات و ویتامین هــای الزم برای بدن 
ماننــد ویتامین ث ، B، B1 و اســید فولیک اســت. این 
ویتامین هــا برای حفظ ســالمتی دســتگاه ایمنی بدن و 
حفظ سلول ها از تاثیرات منفی ناشی از تنش ها و فشارهای 
عصبی موثر اســت. این میوه با توجه بــه دارا بودن مقادیر 
زیادی بتاکربنات، نقش محسوسی در بازسازی سلول های 

پوست وتقویت دستگاه ایمنی بدن دارد.

یکی از سموم بدن مدفوع اســت که اگر به روال طبیعی و 
کامل دفع نشود، دوباره وارد خون شده و علت بیماری های 
فراوانی می شــود؛ به همین دلیل در طب سنتی، یبوست 
را »ام االمراض« )مادر تمام بیماری هــا( می نامند. انگور، 
این میوه بهشــتی، یک مبارز طبیعی در برابر سموم بدن و 

برطرف کننده یبوست است.
محمد امین افرا اظهار کرد: انگور میوه ای تابســتانی است 
که یبوســت را برطرف کرده و نیز تقویت کننده سیســتم 
عصبی بدن است. این محقق طب اسالمی همچنین انگور 
را میوه ای پرخاصیت، سم زدای بدن و تقویت  کننده معده 

معرفی کرد.
افرا تصریح کرد: انگور دارای مقادیر زیادی ویتامین اســت 
که مصــرف آن، نیاز بدن بــه برخی ویتامین هــا را تامین 

می کند.

اگر از خوردن سیر خودداری می کنید، با خواندن این مطلب 
نظرتان عوض می شود.

ســیر باوجود بــوی بســیار تندش، یکــی از مقــوی ترین 
خوراکی هایی اســت که تاثیر مثبتی بر بدن انسان دارد و اگر 
هر روز ناشتا یک حبه از آن را مصرف کنید، تاثیر چشمگیری 
بر سالمت بدن انسان داشــته و انسان را در برابر بیماری های 

متعدد مصون می کند.
 - مصرف روزانه سیر به صورت ناشتا، بدن را تقویت می کند؛ 

زیرا سیر یک آنتی بیوتیک طبیعی بسیار قوی و موثر است.
- احتمال باال رفتن فشار خون را کم و گردش خون را منظم 

کرده و مانع بروز مشکالت قلبی نیز می شود.
 - کبد و مثانــه را تحریک کــرده و باعث پاکســازی کبد از 
سموم می شود؛ همچنین در مواقع اسهال، معده را پاکسازی 
و دیــواره آن را تقویت می کنــد و مانع بروز زخــم معده نیز 

می شود.
- بدن را از وجود انــواع انگل ها و کرم ها پــاک کرده و مانع 
ابتال به دیابــت می شــود؛ همچنیــن یــک پاک کننده و 
ضدعفونی کننده طبیعی اســت که تک تــک اعضای بدن از 
دهان و مری و معــده و کبد گرفته تا روده هــا را ضد عفونی 

می کند.
- مصرف روزانه سیر، همچنین پوســت را پاکسازی کرده و 
مانع افزایش درجه حــرارت بدن و بروز ســرگیجه و تهوع و 

سردرد می شود. سیر یک آنتی بیوتیک طبیعی بسیار موثرتر 
از آنتی بیوتیک های شیمیایی است.

- مصرف آن با غذاهای دیگر یا با ساالد و سبزیجات هم بسیار 
مفید است؛ اما بهتر است اول صبح و ناشتا مصرف شود.

 ســعی کنید مصرف ســیر را برای خود تبدیل به یک عادت 
کنید و با خوردن آن، بــدن و زندگی خــود را در برابر انبوه 
بیماری های ناشــی از مواد شــیمیایی و دود ماشــین ها و 

آلودگی های زیست محیطی بیمه کنید.

از نظر ترکیبات شــیمیایی، ســیب زمینی ترشــی دارای 
مقدار کمــی ویتامین B و C و بازهــای پورین، آرژی نین، 

هیستیدین، بتائین، کولین و هماگلوتی نین است.
هیدرات کربن موجود در غده سیب زمینی ترشی، اینولین 
اســت و مقدار آن از 8تا 18درصد متغیر اســت و عالوه بر 
گلوکز و لوولــوز، مــواد گلوکوفروکتوزان از ســوکروز تا 
اینولین در سیب زمینی ترشی وجود دارند. هیدرات های 
کربــن اصلی و عمده ســیب زمینــی ترشــی، اینولین و 

خویشاوند نزدیک آن اینولید هستند.
در غده های ســیب زمینی ترشــی، ماده Inuline وجود 
دارد. این ماده که از هیدرات های کربن تشــکیل شــده، 
شبیه به نشاسته اســت؛ ولی مانند نشاســته معمولی به 
ســادگی در معده تبدیل به قند نمی شــود. مزه آن کمی 
شیرین و شبیه ســیب زمینی معمولی است. سیب زمینی 
ترشی خیلی ســریع الهضم و زودپز اســت؛ به طوری که 
ظــرف 1۵-1۰ دقیقــه در آب جوش پخته می شــود. در 
ایران معموال به طور ناپخته و خام با ســرکه و ترشــی آن 
را می خورند؛ ولی پخته آن نیز خیلی لذیذ اســت و چون 
نشاســته آن بخصوص در غده های تازه به سختی تبدیل 
به قند می شود، برای اشــخاصی که بیماری قند دارند، در 
رژیم غذایی جانشــین خوبی برای سیب زمینی است. این 
نوع سیب زمینی باید تازه مصرف شود؛ زیرا پس از مدتی، 

ممکن اســت اینولین آن تبدیل به قند شــده و خاصیت 
رژیمی خود را از دست بدهد.

طبق نظر حکمای طب ســنتی، غــده آن از نظر طبیعت 
کمی گرم و تر اســت؛ برای چاق شــدن خوب و محرک 
نیروی جنسی است و برای سرفه و خشونت سینه نیز نافع 
است. همچنین کسانی که مرض قند دارند، می توانند تازه 
آن را مصرف کنند. این نوع سیب زمینی، همچنین در رفع 

الغری ناشی از مرض قند موثر است.

سیب زمینی ترشی )شلغم شیرازی( فوايد اعجاب آور مصرف ناشتای سیر

سموم بدن را با اين خوراکی 
خوشمزه از بین ببريد!

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

فايده ازدواج 
برای مردان 
ديابتی

طبق یافته های یک تحقیق، افراد متاهــل مبتال به دیابت نوع۲ 
در مقایســه با افراد مجرد مبتال به قندخون، کمتــر دچار اضافه 
وزن می شــوند. محققان ژاپنی دریافته اند مــردان دیابتی که با 
همسرشــان زندگی می کنند، کمتر مبتال به سندروم متابولیک 
می شــوند. ســندروم متابولیک تلفیقی از فاکتورهــای مرتبط، 
ازجمله فشارخون و قند خون باالســت که ریسک بیماری قلبی 

و سکته را افزایش می دهد.
در این مطالعه، محققان ژاپنی گزارشات پزشکی ۲۷۰ بیمار مبتال 

به دیابت نوع۲ را از سال ۲۰1۰ تا ۲۰1۶ بررسی کردند. این گروه 
شــامل 18۰ زوج متاهل )1۰۹ مرد و ۷1 زن( که با همسرشــان 

زندگی می کردند و ۹۰ بیمار مجرد )۴۶ مرد و ۴۴ زن( بودند. 
 افراد متاهل دارای میانگین شــاخص توده بدنــی کمتر )۲۴/۵( 
در مقایسه با افراد مجرد )۲۶/۵( بودند. اندازه گیری این شاخص 
براســاس چربی بدن، مبتنی بر قد و وزن است. محققان دریافتند 
 HbA۱c درمقایسه با افراد مجرد، متاهالن دارای میزان پایین تر
)اندازه گیــری کنتــرل قند خــون( بودند )۷۳درصــد درمقابل 

۷درصد(. به عالوه افراد متاهل دارای نرخ کمتر ابتال به ســندروم 
متابولیــک )۵۴ درصد( در مقایســه با افراد مجــرد )۶8 درصد( 
بودند. محققان بعد از بررســی و تطابق آمار بــا فاکتورهای نظیر 
سن و جنسیت، دریافتند افراد متاهل ۵۰ درصد کمتر در معرض 
اضافه وزن قرار دارند؛ همچنین در مورد مردان متاهل، ریســک 
ســندروم متابولیک ۵8درصــد کمتر از مردان مجرد اســت. اما 
محققان ارتباطی بین وضعیت تاهل و سندروم متابولیک در زنان 

نیافتند.

 میوه ای که بمب ويتامین ها
لقب گرفته است

 مطالعه جدید نشان می دهد شــیوه احتمالی ارزیابی میزان پرخاشگری 
هر فرد، از طریق نوع راه رفتن او قابل تشــخیص اســت. مطالعه محققان 
دانشــگاه پورتس ماوث انگلستان نشان می دهد شــاخص پرخاشگری، 
حرکت بیش از حد و افراطی اندام فوقانی و تحتانی فرد است. لیان ساچل، 
سرپرســت تیم تحقیق، در این باره می گوید: »به هنــگام راه رفتن، بدن 
به طور طبیعی کمی چرخش دارد. زمانی که فرد بــا پاهایش به جلو گام 
برمی دارد، ســمت چپ لگن همراه با پا به سمت جلو حرکت خواهد کرد، 
شــانه چپ به عقب رفته و شانه راســت برای حفظ تعادل به جلو متمایل 
می شــود.« در این تحقیــق، محققان شــخصیت ۲۹ شــرکت کننده را 
بررســی و برای اندازه گیری میزان پرخاشگری هر یک، شرکت کنندگان 
پرسشنامه ای را پر کردند. با استفاده از تست استاندارد شخصیت موسوم 
به »پنج بــزرگ«، خصوصیات شــخصیتی نظیر گشــاده رویی، وجدان، 
برون گرایی، سازگاری و روان رنجورخویی ارزیابی شد. از تکنولوژی ثبت 
حرکت برای ثبت پیاده روی آنها روی تردیل استفاده شد. این تکنولوژی 
حاالت حرکتی انسان ها را ثبت می کند و از اطالعات به دست آمده برای 
ایجاد مدل های شخصیتی دیجیتال با انیمیشن ســه بُعدی کامپیوتری 
استفاده می کند. محققان با استفاده از داده های جمع آوری شده به این 
طریق، حرکت قفسه سینه و لگن و سرعت راه رفتن فرد را بررسی کردند. 
به گفته ســاچل، »به طور کلی افراد می دانند که بین تکبر و روان شناسی 
ارتباط وجــود دارد. تحقیق ما شــواهد عملی را ارائه مــی کند که اثبات 

می کند نوع شخصیت در حقیقت در شیوه راه رفتن ما متجلی می شود.«

زهرا اصغرپور- روان شــناس گفت: تفاوت های زیــادی بین تربیت و 
رشد مغز دخترها و پســرها با یکدیگر وجود دارد. وی افزود: کودکان 
به رفتارهــای والدین توجه کرده و هنگام بازی، نقش مشــابه والدین 
همجنس خود را انتخــاب می کنند؛ به طوری کــه در بازی، دخترها 
نقش مادر و پســرها، شــغل پدر را انتخاب می کننــد. اصغرپور ابراز 
داشت: دخترها در زمان کودکی به ســراغ بازی هایی مانند خاله بازی 
و عروســک بازی می روند؛ اما پسرها بیشــتر بازی با تفنگ و ماشین 
را انتخاب می کننــد. وی بیان کرد: دختران نســبت به پســران به 
مســائل و موارد به صورت عینی و جزئی نگاه می کنند؛ به طور مثال 
دخترها مسائل ریاضی را با شــکل یاد می گیرند، اما پسرها به صورت 
کلی با مسائل روبه رو می شوند. این روانشــناس با اشاره به اضطراب 
دانش آموزان ابراز داشــت: دانش آموزان دختر اضطراب های خود را 
با صحبت کردن با دوســتان و خانواده و پسرها، با تحرک بدنی تخلیه 
می کنند. اصغرپور درخصوص مسئولیت پذیری دخترها اظهار داشت: 
دخترها در هر شرایط روحی، استرس، شکست و نظم، مسئولیت شان 
را به تعویق نمی اندازند؛ اما پســرها با اولین اســترس و اضطراب، به 
دلیل فشــار زیاد و درگیری شــدید با موضوعی که ذهن شان را آزار 
می دهد، مسئولیت هایشــان را فراموش می کننــد. وی با بیان اینکه 
تفاوت مغزها در یادگیری تاثیر دارد، اذعان داشــت: در مغز دخترها 
نیمکره چپ و راست با هم در ارتباط هســتند؛ اما در مغز پسرها این 
دو نیمکــره از ارتباط اندکی با یکدیگر برخوردارند. این روان شــناس 
درباره خصوصیات دخترها عنوان کرد: دانش آموزان دختر می توانند 
کارهایی همچون حرف زدن، کار با رایانه، انجام تکلیف و خوردن را در 
یک زمان انجام دهند؛ اما پسرها درعین حال فقط می توانند یک کار 
انجام دهند. اصغرپور افزود: با توجه به مباحث باال، بین دانش آموزان 
دختر و پســر تفاوت در یادگیری وجود دارد که این نشــان می دهد 

دخترها نسبت به پسرها فعال تر  و درس خوان تر هستند.

روشن است که استفاده از سس ساالد رژیمی یا کم چرب به جای سس 
معمولی، می تواند مقداری از کالری مصرفــی را کاهش دهد؛ اما همه 

عوارض ناشی از مصرف این محصوالت را از بین نمی برد.
شما با استفاده از ســس رژیمی یا کم چرب، همچنان مقدار زیادی از 
مواد قندی و عناصر مضر را دریافت می کنید. بســیاری از این سس ها 
سرشار از شــیرین کننده های مختلف هســتند تا بتوانند طعم بدون 
چربی آن  را جبران کنند. بافت کرم مانند و حجیم آنها نیز با استفاده از 

غلظت دهنده ها و امولسیون ها شکل گرفته است.
نکته مهم بعدی این اســت که ســس های رژیمــی و کم چرب، مواد 
مغذی موجود در ساالد را بدون اســتفاده بهینه هدر می دهند؛ چون 
بدن به مقداری چربی بــرای جذب کردن بســیاری از ویتامین های 
موجود در انواع سبزی ها نیاز دارد. ویتامین های A، D، E و K، همگی 
ویتامین های محلول در چربی هســتند؛ بنابراین  بهتر است از روغن 

زیتون و مقداری سرکه برای خوردن ساالد استفاده کنید.
شاید فکر کنید ســس خردل اصال بد نیســت، چون نسبتا کم کالری 
و کم چرب اســت؛ اما این سس هم مثل ســس گوجه فرنگی و سس 
باربیکیو، حاوی مقدار زیــادی از مواد قندی اســت و همین ویژگی 
آن باعث زیــاده روی در مصرف آن می شــود. عالوه بــر این، برخی 
تولیدکنندگان برای شیرین کردن طعم این سس ها از شربت ذرت با 

فروکتوز باال استفاده می کنند.

يک مطالعه جديد نشان می دهد؛

راه رفتن، به تشخیص میزان 
پرخاشگری افراد کمک می کند

قدرت يادگیری دخترها بیشتر است 
يا پسرها؟!

بدترين چاشنی هايی که می خوريم

اما دهه هــا پیش و پــس از مطالعــه ای که توســط تیمی از 
دانشــمندان دانشــگاه هاروارد صورت گرفت، چربی به عنوان 
نخســتین عامل خطر آفرین در رژیم غذایی برای بیماری قلبی 

معرفی و فرضیه یادکین رد شد.
اما با تجزیه و تحلیل اســناد تاریخی، اکنون مشــخص شــده 
اســت که صنعت قند، آن تحقیقات را به عمد مهندسی کرده 
و پاداش دانشمندان را برای تالش های صورت گرفته در زمینه 
خطرآفرینی کمتر قند پرداخته است. حتی بدون درنظرگرفتن 
این گزارش، شواهد مســتند از آثار مضر مصرف بیش از اندازه 

قند رو به افزایش است.
در ادامه با پی آمدهــای بالقوه مصرف بیش از انــدازه قند بنابر 

جدیدترین پژوهش های علمی بیشتر آشنا می شویم.
پوسیدگی دندان

در میان تمام بیماری های بالقوه مرتبط با قند، ارتباط بین قند 
و پوسیدگی دندان شاید تایید شده ترین مورد باشد. قند چنان 
دشمن بزرگی برای ســالمت دهان و دندان محسوب می شود 
که مطالعه ای در ســال 1۹۶۷، آن را مقصر اصلی پوســیدگی 

دندان نامید. از آن زمان تاکنون، دندان پزشکان خواستار اعمال 
محدودیت های سختگیرانه تر برای مصرف قند شده اند.

پوسیدگی دندان زمانی رخ می دهد که باکتری های موجود در 
دهان، با قندهای ساده تغذیه شــده و اسیدی را تولید می کنند 
که باعث از بین بردن مینای دندان می شود. آب نبات های ترش 
موجب انتشار اسید بیشتری نســبت به دیگر آب نبات ها شده و 

از این رو پوسیدگی دندان راحت تر شکل می گیرد.
گرسنگی سیری ناپذير

هورمون لپتین به بدن شــما می گوید چه زمانی به اندازه کافی 
غذا خورده ایــد. افرادی کــه در آنها مقاومت بــه لپتین ایجاد 
می شود، سیگنال »من سیر هستم« را هرگز دریافت نمی کنند 
و از این رو مانعی اساســی در برابر کنترل وزن شکل می گیرد. 
چند مطالعه به این نکته اشاره داشته است که مقاومت به لپتین 
می تواند از عوارض جانبی چاقی باشد و نه علتی که به آن منجر 
می شود. اما پژوهشــی که روی موش ها صورت گرفته، نشان 
داده است که مصرف بیش از اندازه فروکتوز می تواند به صورت 
مستقیم به ســطوح بیش از حد لپتین و کاهش حساسیت بدن 

نســبت به این هورمون منجر شــود. )با حذف فروکتوز از رژیم 
غذایی موش ها، این آثار به طور طبیعی معکوس شد.(

به گفته پژوهشگران، مطالعات بیشتری در زمینه تایید ارتباط 
قند با اشــتهای ســیری ناپذیر باید صورت بگیــرد؛ اما نتایج 

به دست آمده تاکنون نگران کننده هستند.
افزايش وزن

غذاهای شــیرین کالری فراوانــی دارند؛ امــا در زمینه ارضای 
گرســنگی چندان خوب عمل نمــی کنند؛ به عنــوان مثال، 
هنگامی که پژوهشــگران عادات غذایی گروه بزرگی از مردان 
ژاپنی را مورد مطالعه قرار دادند، دریافتند ارتباط قابل توجهی 
بین میزان قند دریافتی و افزایــش وزن وجود دارد. این ارتباط 
حتی پس از در نظر گرفتن عوامل دیگری مانند ســن، شاخص 
توده بدنی، کل کالری دریافتی، مصرف الکل، سیگار کشیدن و 

ورزش منظم نیز همچنان وجود داشت.
مقاومت به انسولین

هنگامی که یک وعده غذایی سرشــار از قند مصرف می کنید، 
تقاضای بدن برای انسولین )هورمونی که در تبدیل مواد غذایی 
به انرژی قابل استفاده در بدن موثر اســت( افزایش می یابد. اما 
هنگامی که انسولین در ســطح باالیی باقی می ماند، بدن شما 
حساسیت کمتری نسبت به این هورمون پیدا کرده و گلوکز در 

خون ساخته می شود.
نشــانه های مقاومت به انســولین می تواند شــامل خستگی، 
گرســنگی، ابهام مغزی و فشــار خون باال باشــد. مقاومت به 
انســولین با وزن اضافی در بخش میانی بدن شما مرتبط است 
و بیشــتر افراد تا زمان ابتال به دیابت، از مقاومت به انسولین در 

بدن خود آگاه نمی شوند.
ديابت

بین ســال های 1۹88 تا ۲۰۰8، شــیوع دیابــت در آمریکا به 
میزان 1۲8درصد افزایش یافــت و امروز، حدود ۲۵میلیون نفر 
در این کشور با دیابت دســت و پنجه نرم می کنند. کشورهایی 
با مصرف باالی قند، شــاهد نرخ های باالتر بیماری دیابت نیز 

هستند.
نتایج مطالعه ای که با حضور ۵1 هزار و ۶۰۳ زن بین سال های 
1۹۹1 تا 1۹۹۹ انجام شــد، نشــان داد خطر ابتال به دیابت در 
میان زنانی که نوشــیدنی های شــیرین شــده با قند مصرف 
کرده اند، بیشتر بوده است. مصرف این قبیل نوشیدنی ها نه تنها 

با اضافه وزن، که با ابتال به بیماری دیابت مرتبط است.
نارسايی کبد

دوزهای باالی قند می تواند موجــب فعالیت بیش از اندازه کبد 
شود. شــیوه ای که بدن ما در ســوخت و ســاز فروکتوز دارد، 
می تواند به ایجاد استرس و التهاب در این اندام منجر شود. این 
یکی از دالیلی است که فروکتوز اضافی، به عنوان بازیگر کلیدی 
در ابتال به بیماری کبد چرب غیر الکلی )تجمع چربی در سراسر 

کبد( شناخته می شود.
بیشــتر افراد مبتال به کبد چرب غیر الکلی، با عوارض چندانی 
مواجه و اغلب از بیمــاری خود نیز آگاه نیســتند؛ اما در برخی 
افراد تجمع چربی می تواند به ایجاد زخــم در کبد و درنهایت 

نارسایی این اندام منجر شود.

سرطان لوزالمعده
برخی مطالعات، رژیم های غذایی سرشــار از قنــد را با ابتال به 
سرطان لوزالمعده، یکی از مرگبارترین اشکال سرطان، مرتبط 
دانســته اند. این پیوند می تواند به واســطه ارتباط رژیم های 
غذایی سرشار از قند، با چاقی و دیابت شــکل بگیرد که هر دو 

خطر ابتال به سرطان لوزالمعده را افزایش می دهند.
بیماری کلیه

این ایده کــه رژیم غذایی بــا قند بــاال می تواند یــک عامل 
خطر آفرین برای بیماری کلیه باشد، هنوز در حد فرضیه است؛ 

اما هنوز دالیلی برای نگرانی وجود دارد.
نتایج برخی مطالعات صورت گرفته نشــان داده اســت مصرف 
سودای شــیرین با آســیب کلیه در ارتباط اســت. همچنین، 
باتوجه به آزمایش های صورت گرفته روی موش ها، مشــخص 
شده آنهایی که با یک رژیم غذایی سرشار از قند تغذیه شده اند، 
دارای کلیه هایــی با انــدازه بزرگ تر از حد عــادی و عملکرد 

ضعیف کلیه بوده اند.
فشار خون باال

غذاهای شــور، ازجمله عوامل موثر در فشار خون باال محسوب 
می شــوند؛ اما مصرف بیش از اندازه قند نیز با فشــار خون باال 
مرتبط است. حتی تیمی از پژوهشگران اعالم کرده اند زمان آن 
فرا رسیده تا در دســتورالعمل ها تمرکز روی نمک کمتر شده و 

توجه بیشتری به قند صورت بگیرد.
بیماری قلبی

سیگار کشیدن و ســبک زندگی کم تحرک، به عنوان دو عامل 
اصلی خطر آفرین در زمینه بیماری قلبی شــناخته شده اند؛ اما 
بیماری های مرتبط با مصرف بیش از اندازه قند مانند دیابت و 
اضافه وزن نیز از جمله عوامل خطرآفرین در این زمینه هستند. 
پژوهش های جدید نشان داده است مصرف بیش از اندازه قند 

می تواند سالمت قلب را به ویژه در بانوان تحت تاثیر قرار دهد.
اعتیاد

بیشتر پزشــکان فکر نمی کنند اعتیاد به غذا که در کتاب های 
رژیم غذایی به آن پرداخته می شــود، موضوعی واقعی باشد و 
البته این نوع اعتیــاد، با اعتیاد به الکل یا مــواد مخدر متفاوت 
اســت؛ اما شــواهدی وجود دارد که نشــان می دهد موش ها 
می توانند به قند وابســتگی پیــدا کنند و رفتاری مشــابه در 

انسان ها نیز امکان دارد.
زوال شناختی

چاقی و دیابت هر دو با زوال شــناختی و بیماری آلزایمر پیوند 
خورده اند؛ از این رو، جای شــگفتی ندارد که مطالعات جدید 
پیوند بین مصرف بیش از اندازه قنــد و این بیماری های مغزی 
را نشــان دهد. دالیل رابطه احتمالی بین رژیم غذایی سرشــار 
از قند و ابتال به زوال عقل در مراحل بعــدی زندگی، همچنان 

نامشخص است. 
اینکه آیا با رژیم غذایی مرتبط اســت یا ارتباطــی واقعی بین 
دیابت و آلزایمر وجود دارد، ازجمله پرسش های بسیاری است 
که درخصوص قند و زوال شناختی همچنان وجود دارد و برخی 
پژوهشگران، خواســتار رعایت احتیاط در مصرف قند تا زمان 

دستیابی به شواهدی بیشتر و بهتر شده اند.

چرا باید از  قند بترسیم؟

غذاهای 
شور ازجمله 
عوامل موثر 

در فشار خون 
باال محسوب 
می شوند؛ اما 

مصرف بیش از 
اندازه قند نیز 
با فشار خون 

باال مرتبط 
است

دير زمانی است که زنگ هشــدار خطرات مصرف بیش از اندازه قند برای انسان به صدا درآمده است. در سال 
1957، جان يادکین، اســتاد تغذيه در کالج کوئین الیزابت در لندن، اين استدالل را مطرح کرد که در بیماری 

قلبی و ديگر بیماری های مزمن، قند و نه چربی، مقر اصلی است.
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پیشنهاد سردبیر: 
4گردشگر گمشده در شهداد پیدا شدند

دیدنی ها

اخبار

ایرانگردی

ســه ســال پس از ثبت ملی یک خانه  تاریخی، شهردار منطقه 
حکم تخریب  آن بنــا را صادر کرد، اما میــراث فرهنگی در آن 
زمان آن قدر قدرت داشــت که مســبب تخریب بنایی تاریخی 
را به دادگاه بکشاند و برایش حکم بگیرد، اما خانه های تاریخی 
که این روزها تخریب می شــوند با چه مصوبه ای به جای خود 

برج می بینند!
به گزارش ایسنا، شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۹۱ 

قانونی را مصوب کرد که »بر اساس آن، اگر بنای تاریخی دارای 
قدمت و ارزش،تخریب شــود مجرم موظف به ساخت دوباره و 
عین به عین آن بناســت« هر چند از زمــان تصویب این قانون 
شاید مسببان تخریب هایی هرچند اندک این مصوبه را رعایت 
کردند و برخی بناهای تاریخی سرنوشتی بهتر از دیگر بناهای 
تاریخی ارزشمند تخریب شده در سطح کشــور داشته اند، اما 
جالب است بدانید بیش از ۱۰ سال قبل از تصویب این مصوبه، 
اداره کل میراث فرهنگی اســتان تهران در سال ۱۳۸۰ آن قدر 
قدرت برای حفاظــت از بناهــای تاریخی خود داشــت که با 
شکایت به خاطر تخریب یک خانه تاریخی، شهردار آن منطقه 
از تهران پس از صدور حکم تخریب بنای پهلوی اول، چند سال 
از کار معلق و خانه  تخریب شده بار دیگر عین به عین بازسازی 

شد.
آن خانه که به احتمال قریب به یقین باید آن را نخستین بنای 
تاریخی دوباره ســاخته شــده آن هم به صــورت عین به عین 
دانست، خانه »امیرخســرو افشار« است که ســال ۱۳۷۷ در 
فهرســت آثار ملی به ثبت رسید و فقط چند ســال بعد یعنی 
سال ۱۳۸۰ با مجوز شهرداری منطقه هشــت تهران، با خاک 
یکسان شد. آن خانه این شانس را داشت که عالوه بر  بازسازی 
دوباره  »عین به عین«، مرحوم دکتر باقر آیت ا... زاده شــیرازی 

ناظر آن باشد.
در زمان تخریب این بنای تاریخــی، ناصر پازوکی، رییس وقت 

اداره کل میراث فرهنگی و گردشــگری اســتان تهران بود، او 
درباره روز تخریب این خانــه و تصمیم ها و اقدامات بعدی برای 
این خانه تاریخی به خبرنگار ایســنا توضیح داده و می گوید: در 
ســال ۸۰، یک روز صبح زمانی که مدیر میراث فرهنگی استان 
تهران بودم، یکی از نیروهای یگان حفاظت تهران گزارشــی از 
صدور مجوز تخریب خانه »امیرخســرو افشار« داد که شهردار 
منطقه ۸ آن را صادر کرده بــود. زمانی که بــا نیروهای یگان 
حفاظت به آن ساختمان تاریخی رســیدیم، فقط با یک زمین 

صاف شده روبرو شدیم.
وی در ادامه گفت:با توجه به  شکایت اداره کل میراث فرهنگی 
اســتان تهران در همان روز از شــهردار منطقه ۸ تهران، رای 
دادگاه مبنی بر لزوم پرداخت خسارت شــهرداری آن منطقه 
به میراث  فرهنگی و حکم چند ســال انفصــال از خدمت آن 
شهردار صادر شد. این باستان شناس پیشکسوت، با بیان اینکه 
پس از تخریب آن خانــه تاریخی، اداره کل میــراث فرهنگی 
استان تهران در قراردادی با جهاد دانشــگاهی دانشگاه تهران 
و با هزینه شهرداری منطقه ۸ این بنا را به صورت عین به عین 
بازســازی کرد، عنوان کرد: خوشــبختانه این محوطه پیش از 
تخریب مستندنگاری شده بود، بنابراین اطالعات و عکس های 
کافی درباره آن وجود داشت. به همین دلیل موفق به بازسازی 
آن شدیم. کاری که تا آن زمان در هیچ جای ایران و برای هیچ 
کدام از بناهای تاریخی سابقه نداشــت که انجام شود.به گفته  

پازوکی، این عملیات بازســازی عین به عین با نظارت مرحوم 
باقر آیت ا...  زاده شــیرازی و اســکندر مختــاری، معاون وقت 

میراث فرهنگی استان تهران انجام شد.
براساس مســتندات به دســت آمده توســط این کارشناسان 
میراث فرهنگی، این بنای تاریخی که در خیابان سمیه، خیابان 
خاقانی پــالک ۱۱۱۵ قرار دارد، در اوایل دهه۲۰ شمســی در 

دوره پهلوی اول و در خارج از حصار نادری ساخته شد.

کدام بنای تاریخی پس از تخریب، عین  به عین ساخته شد؟

خانه امیر خسرو افشار

قاب روز

مقبره همایون 
ایــن آرامــگاه، متعلق بــه همایون، یکــی از پادشــاهان 
گورکانی هند اســت که در ســال ۱۵۷۰ به دستور همسر 
اول همایــون پادشــاه، بگابگوم و به دســت معمــار ایرانی 

به نام میــراک میرزا قیاس ســاخته شــد. نــام دیگر این 
 آرامگاه نصرالدین همایون اســت. این آرامــگاه در منطقه 
نظام الدین و در مرکز شــهر دهلی قــرار دارد. این مقبره در 

قرن ۱۶ میالدی واقع شــده و از جاذبه های گردشگری هند 
به شمار می آید. این آرامگاه اولین باغ ایرانی در شبه قاره هند 
است. مقبره همایون، اولین مقبره با فضای آزاد و باغ گونه در 

تمام هند اســت، همچنین اولین بنایی است که در نمای آن 
از سنگ های ماسه ای قرمز رنگ استفاده شده است. این بنا 

در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

تراشیدن سنگ و مجسمه سازی از صورت بزرگان و افراد ارزشمند جامعه 
جزو فرهنگ و آداب و رسوم کهنی است که تا به امروز ادامه داشته و اغلب 
برای زنده نگهداشــتن یاد و خاطره آنان و گاهی برای به رخ کشیدن ابهت 
این افراد، پیکرشان به صورت سنگی ســاخته می شد، در اینجا نیز نگاهی 
داریم به یکی از صــورت های تاریخی کــه از زمان هــای دور برایمان به 
یادگار مانده است. صورتی که در تصویر مشاهده می کنید قسمتی از یک 
مجسمه کامل بوده است. این سنگ تراشه، متعلق به بطلمیوس دوم فرزند 
بطلمیوس اول ســوتر بوده است، این فرد همان کســی است که کتابخانه 
اسکندریه مصر را گسترش داد. وی دومین پادشاه از دودمان بطلمیوسیان 
) ۲۴۶ تا ۲۸۵ قبل از میالد ( بوده است. برخی هم عقیده دارند این مجسمه 
صورت بطلمیوس ســوم بوده اســت، در هر حالت سلســله  بطلمیوسی 
یا بطالســه پس از اسکندر مقدونی پایه گذاری شــد و حدود ۳۰۰ سال بر 
مصر به عنوان فرعون حکومت کردند. این مجسمه کمی با دیگر آثار زمان 
خودش متفاوت است؛ در آن چشــم ها گرد، گونه ها گوشتی، دهان بزرگ 
و چانه نیز برجسته می باشد که کامال با چهره  فراعنه دیگر فرق دارد، البته 
برخی از محققان عقیده دارند این اختالفات شاید به دلیل سبک نویی باشد 

که در آن زمان در مجسمه سازی، باب شده بود. 
دوران تاریخی: این مجسمه متعلق به دودمان بطلمیوس می باشد، یعنی 

حدود ۲۴۶ تا ۲۸۵ پیش از میالد مسیح. 
ابعاد: ارتفاع این صورت۱۶/۲ ســانتی متر و عرض آن۱۰/۸ســانتی متر و 

عمقش ۶ سانتی متر می باشد. 
محل کشف: مجسمه در مصر، منطقه  ممفیس، هلیوپولیس و در حفاری 

سال ۱۹۱۲ میالدی کشف شد. 
محل نگهداری: در حال حاضر این صورت کهن در مــوزه  متروپولیتن 

نیویورک حفظ و نگهداری می شود و در معرض دید عموم قرار دارد.

مدیر روابط عمومی اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان از پیدا 
شدن چهار گردشگری که در کویر شهداد گم شده بودند خبر داد و گفت: 

این گردشگران در سالمتی کامل به سر می برند و جای هیچ نگرانی نیست.
محمدمهــدی افضلی به ایســنا گفت: این چهــار گردشــگر، ایرانی و از 
استان های هرمزگان، یزد و کرمان بودند که روز پنجشنبه )۲۵ شهریورماه( 
با خودروی شــخصی وارد کلوت های شهداد شــدند و پس از پارک کردن 
خودرو با موتورســیکلت به قصد یافتن شهاب ســنگ، وارد منطقه  سبز 
شــدند که در ادامه، راه را گم کردند.او توضیح داد که شهداد به سه منطقه 
سبز، نارنجی و قرمز مرزبندی شده اســت که منطقه  سبز از جاده  شهدادـ  
نهبندان تا عمق ۲ کیلومتری کویر وسعت دارد و گردشگر می تواند در آن 
تردد کند، اما ورود به منطقه نارنجی و قرمز کــه حریم آنها بالفاصله پس 
از منطقه  سبز آغاز و وارد عمق بیشــتری از کویر می شود، بدون همراهی 
راهنما و اطالع دادن به دستگاه های ذی ربط امکان پذیر نیست، چون حتما 
خطر گم شدن وجود دارد. تشخیص دادن و یافتن مسیر در این دو منطقه 
دشوار است و به گردشگران توصیه  جدی می شود که بدون راهنما و اطالع 
دستگاه ها وارد کویر شهداد نشــوند. وی ادامه داد: این چهار گردشگر که 
بدون راهنما و اطالع دســتگاه های ذی ربط وارد منطقه  سبز شهداد شده 
بودند، به دلیل ناآشنایی با مسیر، راه را گم می کنند؛ اما خوشبختانه دو نفر 
از این گردشگران پس از ساعت ها جست وجو راه خود را می یابند و سپس 
به مســئوالن مربوطه اطالع می دهند تا دو همراه دیگرشــان را پیدا کنند 
و خوشبختانه آن دو گردشــگر نیز صبح روز جمعه پیدا می شوند.او سپس 
به گردشــگران عالقه مند به کویرنوردی و حتــی آفرودی ها توصیه کرد؛ 
بدون راهنمای محلی وارد کویر شهداد نشــوند و گفت: متاسفانه با وجود 
هشدارهای مکرر، دیده شده گردشگران و مســافران زیادی بدون راهنما 
و اطالع دســتگاه های مربوطه وارد کویر و مخصوصا مناطق نارنجی و قرمز 
شده اند، درحالی که با مراجعه به اداره میراث فرهنگی و گردشگری کرمان 
و آژانس های مسافرتی مستقر در منطقه می توانند از تورهای تخصصی و یا 
همراهی راهنمای محلی بهره مند شوند. اگر گردشگری به منطقه آشنایی 
دارد، الزم اســت پیش از ورود به کویر، نیروی انتظامی و هالل احمر را به 
منظور پیشــگیری از وقوع هر نوع حادثه احتمالی، درجریــان قرار دهد. 
 افضلی گفت: متاســفانه بســیاری به این توصیه ها توجه نکــرده و تصور

می کنند این اتفاقات هیچ وقت برایشان رخ نمی  دهد.

مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان گفت: 
عالوه بر حضور شــرکت های ایرانی در قالب پاویون ایران در یازدهمین 
نمایشــگاه بین المللی غذا و هتلداری و ششــمین نمایشگاه بین المللی 
تجهیزات و خدمات پزشکی، امســال هیئتی ۳۰ نفره متشکل از فعاالن 
عرصه پزشــکی و صنایع غذایی نیز با همکاری سازمان توسعه تجارت به 
این نمایشگاه اعزام خواهد شد. رسول محققیان با اشاره به اینکه شرکت 
نمایشگاه اصفهان به عنوان نماینده رســمی شرکت Oman Expo در 
ایران و منتخب سازمان توســعه تجارت، مانند سال های گذشته پاویون 
ملی ایران را در این دو نمایشــگاه، مدیریت کرده اســت، اظهار داشت: 
امســال عالوه بر حضور شــرکت ها، اعــزام هیئت تخصصــی بازدید از 

نمایشگاه را نیز برنامه ریزی کرد.
وی با اشــاره به اینکه این دو رویداد مهم نمایشــگاهی تا یکم مهرماه در 
مسقط برگزار خواهد شد، افزود: پاویون ایران در این دو نمایشگاه، ۲۴۰ 
متر وســعت دارد و ۲۰ شــرکت ایرانی، خدمات و محصوالت خود را در 
زمینه تولید و صادرات انواع مواد غذایی، خدمات گردشگری و هتلداری، 
انواع تجهیزات پزشــکی و خدمات توریســم ســالمت در کنــار دیگر 
کشــورها عرضه خواهند کرد. وی از اختصاص بخش ویژه گردشــگری 
 سالمت در نمایشگاه امســال، به عنوان یکی از رخدادهای مهم یاد کرد و

 ادامه داد: ظرفیت های وسیع کشور در حوزه هلث توریسم باید از طریق 
این نمایشــگاه ها معرفی و تبیین شود و خوشــحالیم که امسال حضور 
شــرکت های ایرانی در این بخش نیز قابل توجه خواهــد بود. محققیان 
تاکید کرد: کشــور عمان به عنوان یکی از باثبات ترین کشورهای حوزه 
خلیج فارس می تواند به بهترین مقصــد صادراتی محصوالت، تولیدات و 

خدمات ارزنده کشورمان تبدیل شود.

چهره بطلمیوس دوم

4گردشگر گمشده 
در شهداد پیدا شدند

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان اعالم کرد:

اعزام هیئت تخصصی و بخش ویژه 
گردشگری سالمت ایران در نمایشگاه عمان

در ســال های گذشــته بخش عظیمی از بافت تاریخی و آثار فاخر 
معماری آن )از جمله هشــتی زیارتگاه محمدهالل، حمام تاریخی 
قاضی، گذر بــازار و دهنو، چندین آب انبار و خانه بــا ارزش و...( بر 
اثر خیابان کشی و ساخت و ساز غیر اصولی  و بی توجهی مسئوالن 
نابود شــده و نســل امروز از داشــتن آنها بی بهره مانده است. عدم 
رعایت حریم بناهای تاریخی نیز به وفور در بافت تاریخی این شهر 

به چشم می خورد.
تخلف در خیابانی که از طرح جامع حذف شده بود

از حدود دوماه پیش تاکنون بحث بر سر خیابانی است که بکرترین 
و سالم ترین قسمت های بافت تاریخی این شهر را نشانه رفته است. 
جالب آنکه این خیابان که در ســال ۷۴ در طرح جامع قرار داشت، 
در سال ۸۵ از نقشــه طرح تفصیلی حذف شد و مصوبه کمیسیون 

ماده ۵ را ندارد.
عملیات احــداث خیابان افتخاراالســالم بدون مصوبــه از حدود 
دوماه پیش و نیز بدون شفاف سازی و  اســتعالم )ماده ۱۰۲ قانون 
شهرداری ها( و کســب مجوز از ســازمان میراث فرهنگی شدت 
گرفت و بخشــی از بافت تخریب شــد که اعتراض شدید حامیان 
میراث فرهنگی را در پی داشت اما اعضای شــورای شهر با دالیل 
متفاوت و غیر منطقی و یا اظهار بی اطالعی سعی در توجیه این امر 
داشــته اند. از طرفی اداره میراث شهرستان هم بالفاصله بعد از این 

اقدام شکایتی نکرده است!
با توجه به اینکه این خیابان فاقد طرحی اســت که در شورای فنی 
استان به تصویب رســیده باشــد، دخالت صورت گرفته در بافت 
تاریخی آن هم بدون کســب مجوز از ســازمان میــراث فرهنگی 
مصداق »تخلف از قانون« اســت. به راســتی کدام نهاد، مسئول 

برخورد با متخلفین و تخریب کنندگان بافت تاریخی است؟
سایه تهدید بر سر چهارسوق و دربند

آنچه تا کنون در این مــدت رخ داده در نیمــه جنوبی این خیابان 
بوده اما این روزها صحبت از نیمه شــمالی این خیابان اســت که 
در محالت چهارسوق و دربند واقع می شــود. در این بخش نیز در 
سال های گذشته تخریب های وسیعی چون تخریب خانه حسینی 
و چند خانه دیگر، بازارچه سنتی و... صورت گرفته است. همچنین 
خانه های  ثبتی شیخ االســالم و مالمحمدعلی )حاج آقا( که نگین 
خانه های آران با معماری فاخر و کم نظیر و محل ســکونت علمای 
بزرگ علمی و دینی بوده اند طی تخریب های شــبانه، آسیب های 

فراوانی دیده اند.
دربند از قدیم محل ســکونت و زادگاه  بزرگانــی چون »نظام وفا« 
و علمایی چون »افتخاراالســالم  دربندی« و... بوده و دارای سبک 
معمــاری متمایز و ویــژه ای اســت. خانه های این محل توســط 
داالن های زیر زمینی به یکدیگر راه داشــته و بــه همراه آب انبار و 

مسجد،  مرکز یک محله را تشکیل می داده اند.
خیابان احداثی، شــیرازه این محلــه را از هم می پاشــد. در چند 
سال گذشــته هم به جای احیای این محله مهم، بخش وسیعی از 
آن تسطیح شده اســت. همچنین مدت زمانی است مرمت خانه و 
مدرسه ثبتی شیخ االسالم که شهرداری ادعای مرمت آنها را دارد 
به دالیل نامعلومی تعطیل اســت. شــهرداری همچنین در برابر 
تخریب های صورت گرفته قول مرمت و احیای خانه مالمحمد علی 
)حاج آقا( را به مسئوالن استانی داده اما تاکنون هیچ اقدامی در این 

راستا انجام  نداده است.
یکی از بناهایی که در این خیابان قرار دارد و محل بحث است، خانه 
مالمحمدعلی دربندی )حاج آقا( از خانه های ثبتی اســت که خانه 
صفایی نیز جزئی از آن اســت. این خانه زیباترین خانه با هشتی و 
تزئینات بی نظیر در شهرستان آران و بیدگل است که مالمحمدعلی 
دربندی در آن می زیســته اســت. مالمحمدعلی از علمای بزرگ 
شیعی بوده که در راه مکه و مدینه توسط افراد متعصب ضد شیعه 

به شهادت می رسد و در بقیع به خاک سپرده می شود.
در حق شهرداری جفا شده است!

در این میان، ســعیدی سخنگوی شورای شــهر اعالم کرده که در 
حق شهرداری جفا شده است! وی بدون اشــاره به عدم استعالم از 
 ســوی میراث فرهنگی در تخریب بافت تاریخی گفته که بناهای 

تخریب شده به عنوان اثر تاریخی ثبت نشده بودند!
این در حالی اســت که طبق قوانین کشــور،  تعیین ارزش بناهای 
تاریخی صرفا به عهده متخصصان میراث فرهنگی گذاشته شده و 
حتی اگر ثبتی هم نباشند قبل از عملیات عمرانی در بافت تاریخی 

باید از میراث فرهنگی استعالم گرفت.  
اکنون با توجه به اینکه احداث ایــن خیابان از ابتدا بدون طرح بوده 
مقرر شده شــهرداری برای ادامه کار، طرح خود را به شورای فنی 
استان برای تصویب ارائه کند، از این رو با توجه به تاکید مقام معظم 
رهبری به رعایت اصول معماری بومی و اسالمی و نیز تاکید ایشان 
بر رویکرد اقتصاد مقاومتی و سهم گردشگری در این مقوله انتظار 
این اســت که مدیریت شــهری با ارائه طرحی مناسب که در عین 
ایجاد راه دسترســی، ضامن حفظ خانه های تاریخی و اصالت بافت 
محله نیز باشــد وظیفه خــود را در قبال این مهم صــورت دهد و 

مسئوالن میراث فرهنگی این طرح را مورد بررسی قرار دهند.  
در عصری که همه شــهرها به دنبــال اثبات و یافتن ریشــه های 
هویتی خویش هستند قطعا حفظ آثار فرهنگی و بناهای تاریخی 
در کنار داشتن خیابان، خود نشانه غنای فرهنگی است و می تواند 
با مشــارکت و یاری مردم و جوانــان باعث تمایز ایــن خیابان با 
خیابان های دیگر شده و وجود چندین خانه تاریخی عیار فرهنگی و 

گردشگری آن را باالتر برده و از تکراری بودن برهاند.
اینک یادگاران گذشــته دیار آران و بیدگل، منتظر همدلی مردم و 
متولیان امر اســت تا با احیای بافت تاریخی و هویت بخشی به آن، 

این امانت را  به نسل های بعد بسپارد.

 احداث خیابانی به نام افتخاراالســالم در آران و بیــدگل که موجب تخریب خانه هــای تاریخی متعددی 
خواهد شد ابعاد گسترده تری پیدا کرده و این بار بحث بر ســر نیمه شمالی خیابان است.به گزارش خبرنگار 
مهر، آران و بیدگل یکی از چهل حصاران زاییده تمدن سیلک بوده اســت که پس از کاشان رتبه سوم را از 
نظر تعداد آثار تاریخی در استان اصفهان دارد و  تا حدود ده سال پیش از داشتن یک اداره یا حتی نمایندگی 

میراث فرهنگی محروم بوده است.

سعیدی سخنگوی 
شورای شهر اعالم 

کرده که در حق 
شهرداری جفا شده 

است! وی بدون اشاره 
به عدم استعالم از 

سوی میراث فرهنگی 
در تخریب بافت 

تاریخی، گفته که 
بناهای تخریب شده 
به عنوان اثر تاریخی 

ثبت نشده بودند!

رییس ســازمان میراث فرهنگی گفت: فضای مناسب برای 
رشدصنعت گردشگری فراهم شــده و وظیفه داریم اطالعات 
مناســب را در اختیــار ســرمایه گذاران عالقه مند بــه بازار 

گردشگری ایران، قرار دهیم.
مسعود ســلطانی فر، معاون رییس جمهور و رییس سازمان 
میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری و رییس 
همایش بین المللی ســرمایه گذاری در صنعت گردشگری با 
رویکرد اقتصاد مقاومتی در نشستی با حضور اعضای شورای 
سیاســت گذاری این همایش، گفت: امیــدوارم برگزاری این 
همایش، یک حرکت خوب و تاثیرگذار باشــد و منافع عملی، 
اجرایی و محتوایی آن در رشــد و توسعه صنعت گردشگری 
نمود پیدا کند.معاون رییس جمهــور، با بیان اینکه در فضای 
پس از توافق هســته ای، اشــتیاق ســرمایه گذاران خارجی 
 برای حضور در بازار گردشــگری ایران افزایش قابل توجهی   

داشــته اســت، افزود: پس از اجرای برجام، حدود ۴۰ گروه 
سرمایه گذار خارجی در سطوح مختلف برای بررسی و مطالعه 
بازار گردشگری کشــورمان به ایران ســفر کرده اند، برخی از 
این گروه ها در حال مطالعه وضعیــت آینده اقتصاد و صنعت 
گردشــگری ایران و برخی نیز در حال آماده سازی مقدمات 

اولیه برای سرمایه گذاری در این بخش هستند.
سلطانی فر اضافه کرد: این اتفاقات مثبت و تاثیرگذار از برکات 
اجرای برجام است، چراکه فضای مناسب برای رشد و توسعه 
صنعت گردشگری فراهم شــده اســت و ما وظیفه داریم تا 
اطالعات و راهنمایی های مناسب را در اختیار سرمایه گذارانی 
که عالقه مند به ورود به بازار گردشــگری ایران هستند، قرار 
دهیم.رییس همایش بین المللی ســرمایه گذاری در صنعت 
گردشــگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی ادامه داد: امروز ذهن 
همه متوجه بخش گردشگری و اســتفاده از ظرفیت های این 
بخش است، وجود این باور که رشد و توسعه گردشگری، فواید 
و مزایای قابل توجهی برای کشور به همراه دارد به عنوان اصل 
و اســاس کار در این بخش بسیار مهم است.ســلطانی فر در 
ادامه با بیان اینکه، ســرمایه گذاری نیازمند مطالعه، بررسی و 
امری زمان بر است، گفت: ســرمایه گذاران خارجی با حضور 
در بخش های آموزش نیروی انســانی، ارتقای سطح خدمات 
و پیاده سازی مدیریت تاسیسات گردشــگری فعالیت خود 
را آغاز می کننــد و در گام های بعدی، پــس از تثبیت حضور 
خود و ایجاد اعتمــاد متقابل، اقدام به ســرمایه گذاری های 
مســتقیم می کنند. وی گفت: برگزاری همایش بین المللی 
ســرمایه گذاری در صنعت گردشــگری با رویکــرد اقتصاد 
مقاومتــی، گامی موثــر در ارائه ظرفیت هــا و معرفی فضای 

سرمایه گذاری در حوزه گردشگری کشور است.

رییس سازمان میراث فرهنگی:

فضای مناسب برای رشدصنعت 
گردشگری فراهم است

نگاه روز

تخریبخانههایتاریخیآرانوبیدگلادامهمییابد؟
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اخباريادداشت

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان 
اصفهان اظهار کرد: مردم شــهیدپرور اســتان اصفهان، در عرصه دفاع 
مقدس با خلق حماســه بی بدیل خود، در عمل نشــان دادند که تا آخر 
ایستاده اند و نتیجه این ایســتادگی، افزایش ضریب امنیت ملی و ارتقای 

طراز جمهوری اسالمی ایران در سطح منطقه ای و بین المللی است.
سیدعلی قریشــی ادامه داد: مقابله با هجمه های شدید دشمن با رویکرد 
جنگ نرم و استفاده از ابزارهای رها شــده در شبکه های مجازی، همت 
و تالش مضاعفی را می طلبد. انتقال ارزش های واالی ایثار و شــهادت به 
نسل های سوم و چهارم انقالب اسالمی، ضامن بقا و پایداری ستون های 
ســترگ و الهی نظام اســالمی مان خواهد بود. معــاون فرهنگی و امور 
اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران اســتان اصفهان خاطرنشان کرد: 
در همین راســتا معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شــهید و امور 
ایثارگران اســتان اصفهان، وظیفه خود می داند که با رویکردی عمیق و 
فرهنگ ســاز، پیگیر این ارزش ها و آرمان ها باشد که گزیده ای از آن را در 

هفته دفاع مقدس به منصه ظهور خواهد گذاشت.
برگزاری طرح سپاس، با حضور مسئوالن دستگاه های اجرايی 

استان اصفهان
قریشی با تشریح برنامه های بنیاد شهید اســتان اصفهان در هفته دفاع 
مقدس تبیین کرد: مراسم عطرافشانی و گلباران مزار مطهر شهدا، ساعت 

16:30 فردا به صورت همزمان در سراسر این استان برگزار می شود.
وی تشــریح کرد: دیدار مســئوالن بنیاد شــهید با خانواده های معظم 
شــهدا و ایثارگران اســتان اصفهــان در قالب طرح ســپاس، به همراه 
مسئوالن دستگاه های اجرایی انجام خواهد شد؛ همچنین مسابقه رالی 
اتومبیل رانی خانوادگی)ویژه ایثارگران شهر اصفهان( با حضور 500نفر 
با 110خــودرو برگزار می شــود؛ به طوری که شــرکت کنندگان با طی 
کردن مســیرهای اصفهان، دولت آباد، شاهین شهر، گلپایگان، خوانسار، 
فریدن و چادگان به رقابت می پردازند که نهایتا 4 برگزیده به مســابقات 
کشــوری راه خواهند یافت. معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید 
و امور ایثارگران اســتان اصفهان، دیدار عمومی چهره به چهره و تجلیل 
از رشــادت های جانبازان هشت سال دفاع مقدس توســط آحاد مردم و 
مسئوالن را از دیگر برنامه ها عنوان کرد و افزود: این برنامه از ساعت 9:30 
الی11:30 فردا در مراکز فرهنگی و توانبخشــی اســتان اصفهان برگزار 

می شود.
90 تئاتر خیابانی ايثار و شهادت برگزار می شود

وی از حضور راویان دفاع مقدس در مراکز عمومی، فرهنگی و آموزشــی 
سراسر اســتان در قالب طرح پیام آوران ایثار خبر داد و عنوان کرد: یکی 
دیگــر از برنامه های بنیاد شــهید در هفته دفاع مقــدس، برگزاری 90 
اجرای تئاتر خیابانی با مضمون دفاع مقــدس و با همکاری حوزه هنری، 
بنیاد حفظ آثــار و ارزش های دفاع مقدس و ســازمان فرهنگی تفریحی 

شهرداری اصفهان خواهد بود.
اجرای دومین مرحله از طرح ملی »اســناد افتخار« در استان 

اصفهان
معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان 
اصفهان توضیــح داد: دومین مرحلــه از طرح ملی »اســناد افتخار« در 
استان اصفهان اجرا می شود. این طرح در دو بخش »تاریخ نگاری شهادت 
به روایــت ایثارگران و جانبــازان« و همچنین »تاریخ نــگاری به روایت 
خانواده شــهدا« تعریف خواهد شــد؛ همچنین از دانش آموزان ممتاز 
شاهد و ایثارگر سال تحصیلی 95-94 در شهرستان های استان اصفهان 
با عناوین »چهار اپیزود از بهشــت«، »بمبک«، »منم مسیب« و »معبر 

سرخ« تجلیل خواهد شد.

رییس حوزه علمیه اصفهان، همزمان با شــب عید غدیر خم، در 
مراسم عمامه گذاری 330 نفر از طالب حوزه علمیه اصفهان در 
مدرســه صدر بازار، اظهار کردند: معنای عمامه گذاری و تلبس 
طالب این اســت که عده ای از آنها که ســرباز امام زمان)عج( 
هســتند، تاکنون بی عالمت بــوده  و از این به بعــد با تلبس، 
عالمت دار و درجه دار می شــوند؛ لذا این درجه داری و سربازی 
امام زمان)عج( برای خود و خانواده هایشان افتخار بزرگی است.

حضرت آیت ا... حســین مظاهری، با اشــاره به اجــرای طرح 
»ادیب« در حــوزه علمیه اصفهان، تصریــح کردند: طرح ادیب 
و تلبس طالب پــس از گذراندن این طرح، از ابتــکارات آیت ا... 
طباطبایی نژاد بود که امــروزه در حوزه های علمیه کشــور به 

عنوان الگو  قرار گرفته است.
رییس حوزه علمیه اصفهان با اشــاره به برخی از القاب مرسوم 
در حوزه هــای علمیه  از جمله ثقه االســالم، حجت االســالم 
والمسلمین، آیت ا... و آیت ا... العظمی گفت: از این القاب مهم تر 
آن است که خداوند متعال به همه طالب، اعم از طالب جوان تا 
مراجع تقلید، لقب  »رسول تبلیغی«  داده که لقبی بسیار عظیم 

است. 
معظم له با تاکید بر اینکه رســول تبلیغی لقبی است که خداوند  
به همه طالب و روحانیت داده اســت و این امانتی سنگین بوده 
و باید برای حفــظ آن تالش و جدیت داشــت، افزودند:  انبیای 
الهی بر سه قسم بوده اند: تبلیغی،  تشریعی و اولوالعزم که اغلب 
پیامبران رسوالنی تبلیغی هســتند و خداوند، روحانیت را با این 
لقب خطاب کرده است. ایشــان بیان کردند: طالب  و روحانیون 
باید مجهز به دو بال مهم باشــند و با آن پرواز کننــد تا بتوانند 
این منصب  مهم را  از خداوند متعال کســب نمایند. ابتدا »عالم 
دین بودن« اســت که طلبه و روحانی باید در احکام، اعتقادات و 

اخالق تخصص داشته باشد.
حضرت آیت ا... مظاهری عنوان کردند: باید بسیار مراقب باشیم  
که لحظه ای از عمر خود را تباه نکرده و مواظب باشیم که عمر ما 
صرف تخصص در دین شود. روحانیت توانسته خود را به صورت 

موجهی نشان داده و امانت الهی را به خوبی حفظ کند.
این مرجع تقلید، با بیان اینکه روحانیت بایــد امانت الهی را به 
درســتی به آیندگان منتقــل کند، همان گونه که گذشــتگان 
و عالمان تمام ســعی خود را کــرده و این امانت الهــی را به ما 
رساندند، گفت: این امانت الهی  جز با تالش، جدیت، فقه سنتی، 
فقه جواهری، مباحثه ها، مطالعات و شــب زنده داری ها منتقل 

نخواهد شد. 
معظم له بــا تاکید بــر اینکــه »نمی خواهم«، »نمی شــود« و 
»نمی توانم« در قاموس روحانیت نیســت، افزودند: گذشتگان 
خواســتند و شــد و طالب و روحانیون نیز باید این گونه باشند. 
حضرت آیت ا... مظاهری در پایــان گفتند: بال دومی که طالب 
باید مجهز به آن باشــند، »تقوای الهی« است. همه باید صاحب 
تقوا باشــند؛ ولی طلبه باید تقوای خاصی داشته باشد؛ به نحوی 
که به طــور ناخودآگاه نمــاز اول وقت را اقامه کند، نماز شــب 
بخواند، ملکه عدالت باشد و چشم و گوش و زبان خود را  کنترل 

کند. کاری مشکل است؛ ولی شدنی است.

معاون فرهنگی بنیاد شهید اصفهان خبر داد:

اجرای دومین مرحله از طرح ملی 
»اسناد افتخار« 

ريیس حوزه علمیه اصفهان: 

روحانیت »رسول تبلیغی« است 

پیشنهاد  سردبیر:
اجرای دومین مرحله از طرح ملی اسنادافتخار

 نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان با بیان اینکه استفاده از کاالی خارجی نوعی 
فرهنگ غلط در بین مردم است، ادامه داد: باید به دستاوردهای داخلی و تولیدات 

ملی کشور اعتماد کنیم تا فرهنگ اشتباه استفاده از کاالهای خارجی از بین برود.
آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد اعالم کرد: اســتفاده از کاالهای تولید داخل، از 
توصیه های علمای قدیم اصفهانی بوده اســت؛ به طوری که در ســال های قدیم، 
حدود 13 نفر از علمای اصفهانی مانند مرحوم سید رضوان ا... علیه، تصمیم گرفتند 
غیر از پارچه ایرانی مصرف نکننــد و اگر میتی را با غیر از پارچــه ایرانی و کرباس 
اصفهانی کفن کنند، این 13 عالم اصفهانی معذور خواهند بود که بر ایشــان نماز 

بخوانند.
وی اضافه کرد: همه باید همت کنیم تا کاالها و وســایل منزل و جهیزیه هایی که 

استفاده می شود، از صنعت و تولید داخل باشد.

تابلوی شــهدای فاجعه منا با حضور جمالی نژاد، شــهردار اصفهان و شیروانیان، 
مدیرکل ستاد حفظ و  نشر آثار دفاع مقدس استان، در محل موزه هنرهای معاصر 
اصفهان رونمایی شد. تابلوی شــهدای فاجعه منا، یکی از پرکارترین هنرهای رضا 
بدرالسماء اســت که آماده کردن آن، 11 ماه زمان برده اســت. این تابلو با تکنیک 
سبک نگارگری با گواش و آبرنگ تهیه  شــده و در آن آیاتی از قرآن کریم که بیانگر 

موضوعاتی مانند فاجعه مناست، به  کار رفته است.
ابعاد این تابلوی بسیار زیبا 80 در 100 سانتی متر است که نگارگر در این تابلو سعی 
کرده واقعه دلخراش فاجعه منا را به  گونه ای توصیف کند که در طول تاریخ در ذهن 

مردم باقی بماند.
به گفته نگارگر این اثر، انجام چنین کارهایی می تواند رسالتی به عهده هر هنرمند و 

فردی باشد که خداوند چنین توانایی را در وجودش گذاشته است.

رونمايی از تابلوی شهدای فاجعه منا در اصفهان فرهنگ اشتباه استفاده از کاالهای خارجی بايد از بین برود

مدیر روابط عمومی شــهرداری اصفهان بــا بیان اینکه 
روابط عمومی شــهرداری اصفهان، امســال در آستانه 
ماه محــرم و ایام عــزاداری امام حســین)ع( اقدامات و 
برنامه های تسهیل کننده ای برای هیئات مذهبی در نظر 
گرفته، افزود: این اقدامات روند اخــذ مجوزهای الزم را 

برای مدیران هیئت های مذهبی، تسریع می بخشد.
هادی نباتی نژاد بیــان کرد: در این راســتا صدور مجوز 
به هیئــات محلی برای نصــب بنر و برپایــی خیمه ها و 
ایســتگاه های صلواتی، در اختیار روابــط عمومی های 
مناطق قــرار می گیرد تــا از رفت و آمد مســئوالن این 

هیئت ها در شهر برای اخذ مجوزهای الزم کاسته شود.
مدیر روابط عمومی شــهرداری اصفهان در ادامه اظهار 
کرد: گام دیگر روابط عمومی شــهرداری اصفهان که با 
کمک ســازمان های مختلف انجام شده، تهیه بروشوری 

جامع با عنوان »کتیبه خدمت« است.
هادی نباتی نژاد گفت: در این بروشــورها که در اختیار 
هیئت های مذهبی قرار می گیرد، خدماتی که از ســوی 
نهادهــا و ارگان ها به هیئــات مذهبی ارائه می شــود، 
گنجانده شده و مسئوالن هیئت های مذهبی با استفاده 
از »کتیبه خدمــت«، به راحتی با نحــوه دریافت مجوز 

تبلیغات شهری و وظایف خود آشنا می شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان در جلســه 
شورای اســالمی اســتان اصفهان، ضمن ابراز ناراحتی 
از عدم تخصیص اعتبارات عمرانی توســط دولت، گفت: 
شورای اســتان باید حق پایمال شــده آموزش و پرورش 
را بگیرد. 11ســال در این شــهر حق عوارض شهرداری 
پرداخت نمی شــده اســت؛ بنابراین 5درصــد عوارض 
شــهرداری ها را شــما باید مطالبه کنید. محمدحســن 
قائدیها، با بیان اینکه انبوه سازان مسکن مهر طبق قانون 
باید مدارس این مجتمع ها را نیز بســازند، خاطرنشــان 
کرد: اکنون مســکن مهر فوالدشــهر با 32هــزار واحد 
مســکونی به 60 مدرســه نیاز دارد که از عهده اداره کل 
نوسازی و تجهیز مدارس با این اعتبارات کم خارج است. 
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان اصفهان با اشــاره به 
کمبود 950 معلم برای بازگشــایی امسال مدارس، اعالم 
کرد: با اینکه سازمان دهی نیروها را از آبان سال 94 شروع 
کردیم، ولی هنوز هم کمبود داریم. اجازه خرید خدمات 
آموزشــی را به مــا داده بودند؛ ولی مجلــس، آموزش و 

پرورش را متهم به واگذاری آموزش و پرورش کرد.
قائدیهــا تاکید کــرد: مــا نمی خواهیم هیچ کالســی 
بدون معلم بــوده و اعتماد مردم را بــه آموزش و پرورش 

خدشه دار کنیم.

خدمت رسانی هیئات مذهبی 
سازمان دهی می شود

کمبود 950 معلم در آستانه سال 
تحصیلی جديد در اصفهان

آموزش و پرورششهرداریخبر

هیچ ممنوعیتی برای تغسیل و 
تكفین متوفیان وجود ندارد

تابســتان 95؛ فرهنگی ترين 
تابستان اصفهان

مدیرعامل سازمان آرامســتان های شهرداری اصفهان 
اظهار کــرد: هیــچ ممنوعیتی برای تغســیل و تکفین 

متوفیان در باغ رضوان وجود ندارد.
محمد پرورش با بیان این خبر گفت: امــروز متوفیانی 
بــــه این ســــازمان منتقل می شوند که خارج از باغ 
رضوان و حتی خارج از شهر دفن می شوند؛ اما تغســیل 
و تکفین ایــــن متوفیان نیز در این ســازمان انجام و 
توســط خودروهای حمل متوفی به شــهرهای اطراف 

انتقــال داده می شــود.
وی بــا تاکید بر اینکه هیچ گونه منعی برای شــهرهای 
اطراف وجود ندارد که تغســیل و تکفیــن انجام دهند، 
اضافه کرد: این متوفیــــان بالفاصله بعد از تغســــیل 
و تکفیــــن، ترخیص شــده و هیــچ ممنوعیتی برای 

ترخیــص آنها وجود نــدارد.
پــرورش با اشــاره بــه اینکــه عــدد و رقــم و مبالغ 
اخذ شده از صاحبان متوفی، بر اساس مصوبات شورای 
اسالمی شــهر اصفهان اســت، تاکید کرد: این سازمان 

هیچ مبلــغ اضافــی دریافت نمــی کنــد.
وی افزود: ساز و کار طراحی شده برای تغسیل و تکفین 
متوفیان در اصفهان بی نظیر بوده و با رعایت تمام موارد 

شرعی و بهداشتی صورت می گیرد.

رییس کمیســیون فرهنگي اجتماعي و ورزشــي شوراي 
اسالمي شــهر اصفهان، در رابطه با اهمیت نشاط خانواده 
گفت: در تابســتان امســال، مسئولین شــهري با برپایي 
جشنواره تابســتاني براي خانواده ها، شب هاي دلنشیني 
براي آنان رقم زدند. یکي از اهداف این جشنواره ها، آموزش 
چگونه سپري کردن اوقات در کنار یکدیگر، به افراد خانواده 
بود. از این جشــنواره ها مي توان به »پاتــوق خانواده« و  
»همبازي، همشهري« اشــاره کرد. در این برنامه ها، جمع 
کثیري از خانواده ها گرد هم آمده و با شــور و شعفي خود، 
ما را دلگرم تر مي کنند تا باز هم برای چنین نشست هایي، 

برنامه ریزي داشته باشیم.
اصغر آذربایجانی گفت: این ســیل مشــتاق مردم شهر و 
اســتقبال آنها از چنین نشســت هایي براي ما مسئولین 
شــهري، نشــانه این اســت که مردم اصفهان نیازمند و 
دوستدار چنین فضاهایي هستند که به تقویت و همبستگي 
خانوادگي شــان کمک کرده و روابط اجتماعــي را بهبود 
بخشد؛ بنابراین ما، به عنوان مســئولین شهري باید تمام 
انرژي خــود را صرف تقویت و توســعه چنیــن فضاهایي 
کنیم. وی ادامه  داد: برنامه های اجراشــده در تابســتان 
امسال موجب شد که تابستان 95 به یکی از فرهنگی ترین 

تابستان های اصفهان تبدیل شود.

شورا

خبر

 رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با اشاره به 
معضل بزرگ آبی در اســتان اصفهان اظهار داشــت: 
تاکنون اصفهان موقعیتی مهاجرپذیر داشــته؛ اما اگر 
وضعیت کنونی خشکسالی در اصفهان ادامه پیدا کند، 
اوضاع برعکس شــده و اصفهانی ها باید از این استان 

مهاجرت کنند.
حجت االســالم ناصر موســوی الرگانی با بیان اینکه 
زیبایی و طراوت، پیشــرفت، عمران و آبادانی اصفهان 
با آب زاینــده رود ارتباط تــام دارد، افــزود: اگر آب 
زاینــده رود همانند وضعیت کنونــی از اصفهان دریغ 
شود، ادامه زندگی در این اســتان سخت می شود و بر 
این اساس باید با برنامه ریزی بهتر و جدیت، پیگیر رفع 

مشکل آب استان باشیم.
رییس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان، در پاسخ به 
این ســوال که در ارتباط با فعال شدن پروژه غیرمجاز 
کیار چه اقداماتی در دســت انجام اســت، بیان کرد: 
مطابــق مصوبات شــورای عالی آب، بــه پروژه هایی 
که کمتر از 50 درصد پیشــرفت داشــته اســت، آب 

اختصاص داده نمی شود.
عدم رفــع معضالت آبــی اصفهان بــه دلیل 

اصفهان ستیزی در کشور
وی ادامه داد: بر این اســاس جلســاتی با چیت چیان، 
وزیر نیرو و مجموعــه وزارتخانه مرتبــط در این باره 
داشــتیم و قول دادند که با توجه به مصوبات شورای 
عالی آب، جلوی این پروژه ها در هر جایی و هر شهری 

گرفته شود.
حجت االسالم موســوی الرگانی ابراز داشــت: البته 
پروژه های با بیش از 50 درصد پیشرفت، چه در استان 
اصفهان و چه چهارمحال و بختیاری نیز باید مشمول 

این قانون باشند.
وی اضافه کرد: بارگذاری جدید بــر زاینده رود، دیگر 
در توان این رودخانه نیســت؛ چراکه هــم اکنون نیز 
سهامداران و حق آبه داران برای دریافت سهم آبی خود 

دچار مشکل شده اند.
رییــس مجمع نمایندگان اســتان اصفهان با اشــاره 
بــه اینکه در دولــت و مجلــس قبلی و فعلــی نوعی 
اصفهان ســتیزی وجود دارد، تاکید کرد: بر این اساس 
آن گونه که شایسته این شــهر فرهنگی است، به آن 
توجه نمی شود و در ارتباط با رفع معضل آب اصفهان 

نیز همین اصفهان ستیزی وجود دارد.

ريیس مجمع نمايندگان استان اصفهان مطرح کرد:

قول وزير نیرو برای جلوگیری از 
پروژه های آبی غیرمجاز در اصفهان

رســول زرگرپور، با بیان اینکه دوره آغاز جنــگ تحمیلی، دوره 
محنت نیروهای مسلح بود، افزود: گسیل رزمندگان دلیر و مخلص 
یگان های مسلح استان اصفهان، همواره دل های مسئوالن دفاع 
را در آنجا خرســند می کرد و امروز هم در واحدهای پشــتیبانی، 
آموزشی، مرکز پیاده و زرهی و بخش های مربوط به وزارت دفاع، 
هر کدام یادی و نامی از خود در این دوران پر افتخار و پس از آن به 

یادگار گذاشتند.
وی افزود: امنیت مایه آرامش روانی اســت و نیروهای مسلح اگر 
دلیرانه، فداکارانه و هوشمندانه وظیفه و نقش خود را بدانند و خود 
را در جایگاه واقعی خود قرار دهند، می تواننــد این امنیت و این 
نیاز را تامین کنند. زرگرپور یادآور شــد: وجود نیروهای مسلح و 
مطالبه تقویت نیروهای مسلح در هیچ کشوری فی نفسه به معنای 

جنگ طلبی نیست؛ بلکه عین دفاع است.
وی اضافه کــرد: امروز ملت با اقتدار ایــران در عرصه های جهانی 
اثبات کرده اســت که هیچ تهدیدی برای کشــورهای همسایه 
و دیگران محســوب نمی شــود. زمانی که تهاجم صورت گرفته، 
قدرتمندانه دفاع کرده؛ اما هرگز فکر تجاوز، حمله و اشغال به ذهن 
ملت ایران و مسئوالن کشور خطور نکرده اســت. البته نیروهای 

مسلح باید نیرومند باشند؛ چرا که دنیا، دنیای تجاوزگری و دنیای 
شوم سیاست سلطه است. اســتاندار اصفهان با بیان اینکه انگیزه 
ســلطه طلبی در ســلطه گران عالم و نظام های مستکبر به همه 
ملت ها هشدار می دهد که ساخت درونی خود و آمادگی های الزم 
را برای تقویت این ســاخت به وجود آورده و تقویت کنند، افزود: 
بهانه های کوچک برای ابر قدرت هــا، آنجایی که بتوانند و جرئت 

داشته باشند، راه را به سوی تجاوزهای بزرگ هموار می کند.
زرگر پور افزود: آنجایی که استکبار با محاسبات مادی خود تصور 
می کند که می تواند متجاوزانه گام بردارد، تامل نخواهد کرد. البته 
به فضل خدا، آنها ایران و ایرانی را به خوبی شناخته اند و ملت ایران، 
جمهوری اسالمی، نیروهای مســلح، آحاد مردم و نظام مقدس، 
اقتدار و صالبت خود را در طول این ســی ســال بــه متجاوزان و 

قدرتمندان نشان داده است.
وی با بیان اینکه نظامیان در سازمان های رسمی نیروهای مسلح، 
پشتوانه عظیمی به نام ملت ایران دارند، گفت: میلیون ها جوان و 
میلیون ها عزم راسخ از قشرهای مختلف عشایر، شهری، روستایی، 
اصناف و مشــاغل مختلف، همه در این جهت شــریک و شــبیه 

یکدیگرند و عزم و اراده آنها قوی است.

اســتانداراصفهان اظهارداشــت: ما ملت ایران ثابت کرده ایم این 
سخنان تهدید آمیز و لحن های دشوار و خشن بلندگویان استکبار 
را به چیزی نشمرده و اهمیتی به آنها نمی دهیم؛ چرا که می دانیم 
اینها جنگ روانی است و این جرئت و گستاخی در دشمنان ملت 
ایران وجود ندارد که وارد میدانی شوند که خروج از آن امکان پذیر 

نیست.
وی تاکید کرد: نیروهای مسلح باید با تمام توان و قوا آماده و مهیای 
دفاع و برخورد خشــن با هر نیروی متجاوز و هر تهدید کوچک و 

بزرگ بر علیه این مرز و بوم باشند که هستند.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه نیروهای مســلح، ارتش، ســپاه 
و نیروی انتظامی، روز به روز باید خــود را نیرومندتر کنند، افزود: 
نوآوری فقط در ساخت سالح و تجهیزات نیست و اگر چه نوآوری 
در ســاخت و ابتکار در ایجاد روش های جدید تسلیحاتی، یکی از 
نوآوری های مهم اســت، ولی نوآوری در آموزش، ســازماندهی 
وتشکیالت، شیوه های پشتیبانی، دستورالعمل های رزمی و... نیز 

الزم است.
زرگرپــور تاکید کــرد: نیروهای نظامــی بایــد در این خصوص 
گام های بلند و محکمی برداشــته، به ســمت هدف های روشن، 
با قوت و قدرت حرکــت کرده و این دژ را بــرای ملت بزرگ ایران 

اطمینان بخش تر کنند.
وی، با قدردانی از برادران نیروی زمینی ارتش در منطقه اصفهان، 
گفت: برادران ارتش امروز ایران همان نیروهایی هســتند که پس 
از 50 ســال تبلیغ دیگران در پادگان ها، آن روزی که پای اسالم و 
مردم و انقالب به میان آمد، خود را در کنار مردم و انقالب اسالمی 
قرار دادند و افتخاری چون 19 و 21 بهمن را آفریدند که درپی آن 

انقالب اسالمی پیروز شد.
اســتانداراصفهان یادآور شــد: پس از پیروزی انقالب اســالمی، 
نیروهای نظامی کشور در سخت ترین روزها، مردم و میهن و کشور 
و نظام را تنها نگذاشتند و در ماه های اولیه سال 58، نیروی زمینی 
ارتش، نیروی هوایــی و هوانیروز، در مناطقی که آشــوب طلبان 
می خواســتند به تحریک قدرت های بیگانه کشور را دچار مشکل 
کنند، با حضور و فداکاری، لیاقــت و صالحیت خود را به جامعه و 

مردم نشان دادند.
رسول زرگرپور اظهارداشــت: ارتش ، به حق نماد اسالم خواهی، 
میهن دوستی و مردم ساالری است و در همه صحنه های سه دهه 
گذشته بعد از پیروزی انقالب، در فراز و نشیب در خط مقدم دفاع 

از کشور و نظام و میهن و رهبری قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه ارتش در دوران دفاع 8 ساله، سینه سپر کرده 
و به وظیفه و شــرف و عزت خود عمل کرد، اظهارداشــت: ارتش 
در صدهــا عملیات بزرگ وکوچــک حضور پیدا کــرد و آنجا که 
سپاه پاسداران انقالب اســالمی طراح عملیات بودند، خاضعانه و 

مقتدرانه در کنار سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایستاد.

استاندار اصفهان:

ارتش، به حق نماد اسالم خواهی، میهن دوستی و مردم ساالری است

امروز ملت با 
اقتدار ايران در 

عرصه های جهانی 
اثبات کرده است 
که اين ملت هیچ 

تهديدی برای 
کشورهای همسايه 
و ديگران محسوب 

نمی شود

استاندار اصفهان در مراسم صبحگاه مشترک نظامیان استان گفت: ديدار با فرماندهان و جوانان نظامی که با 
اقتدار و شوکت زيبنده جنود الهی در اين میدان مقدس حضور دارند، بسیار خاطره انگیز است و ياد و خاطره 

يگان های ارتش و سپاه استان در دوران دشوار دفاع مقدس، هیچ گاه از ياد نخواهد رفت.
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پیشنهاد سردبیر: 
سپاهان به دنبال صدرنشینی

  مهاجم اســتقالل در جمع همبازیان ســابق خود در ذوب آهن 
 حاضر شــد. کاوه رضایی، مهاجم اســتقالل که فصل گذشته در 
ذوب آهن فعالیت می کرد، قبل از بازی با تیم ســابقش در اردوی 
این تیم حاضر شــد و با همبازیان سابق خود مالقات کرد. رضایی 
در این دیدار صمیمانه به مرور خاطرات با همبازیان ســابق خود 

پرداخت و در نهایت، عکس یادگاری گرفت.

مهاجم استقالل 
در کنار همبازیان سابق

فوتبال جهان

ستاره آرژانتینی بارسلونا به حمایت از همبازی خود پرداخت و 
پاسخ انتقاد الدروپ از نیمار را داد.

بارســلونا در هفته چهــارم رقابت های اللیگا پیروزی آســان و 
روحیه بخشــی را به دست آورد و توانســت در خانه لگانس سه 

امتیاز را کسب کند.
بعد از این بازی، بسیاری به انتقاد از نیمار پرداختند و او را متهم 
به حرکت هــای تحریک آمیز در میدان کردند کــه یکی از آنها 
مایکل الدروپ ستاره ســابق بارســلونا بود. الدروپ که سابقه 
بازی در رئال مادرید را هم دارد از نیمار خواســت که دســت از 

حرکت های تحریک آمیز و توهین آمیز بردارد.
مســی که کمتر اظهار نظر می کند این بار تصمیم گرفت جواب 
الدروپ را بدهد. او با منتشــر کردن پســتی از خود در صفحه 
اجتماعی اش به حمایت از نیمار پرداخت و او را بازیکنی بســیار 
خوب و با شــخصیت قلمداد کرد.ســتاره آرژانتینی بارســلونا، 
در این پیام خود نوشــت: نیمار خیلی ســریع توانست خود را با 
بازیکنان بارســلونا هماهنگ کند. او وقتی راهی بارســلونا شد 
بازیکن جوانی بود اما خیلی سریع توانایی های خود را اثبات کرد 
و با ما هماهنگ شد و این نشان می دهد که بازیکن بزرگی است. 
نیمار، بسیار بشاش و خنده روســت. او زندگی را بسیار دوست 
دارد و اصال انسان بدی نیست و قصد توهین کردن به حریفان را 

ندارد. او شخصیت باور نکردنی دارد.
 با وجود آنکه بسیاری از مشــکالت و اختالف نظرها بین مسی 
و نیمار ســخن به میان می آورد اما این دو بازیکن بزرگ چه در 
زمین و چه در خارج از زمین رابطه بســیار خوبی با هم دارند و 
نیمار بارها تاکید کرده است که مســی بهتر از او است و بهترین 

بازیکن جهان به شمار می آید.

 کالدیــو رانیری عنوان کــرده اســت زمانی کــه در فیورنتینا 
مربی گری می کرد، به دنبال جذب کونته بوده است.

کالدیو رانیری که سرمربی حال حاضر روباه هاست، عنوان کرده 
است زمانی که هدایت تیم ایتالیایی فیورنتینا را بر عهده داشته 
به دنبال جذب آنتونیو کونته بوده است. در آن زمان کونته برای 

تیم یوونتوس توپ می زد.
وی در این مورد بیان کرده اســت : »ســال ها پیــش کونته را 
می شناختم. زمانی که من سرمربی تیم فیورنتینا بودم و کونته 
برای یوونتوس بازی می کرد ، قصد داشــتم وی را برای تیممان 
بخرم اما در این کار ناکام بودم. همچنین زمانی که او ســرمربی 
سینا بود وی را تحت نظر داشــتم و البته می دانید که در یونان 
و ایتالیا با یکدیگــر همکار نیز بوده ایم. او مرد بســیار خوب و با 

شخصیتی است.«

امبایه نیانگ، مهاجم فرانســوی میالن تاکید کرد تیم میالن با 
سرمربی گری وینچنزو مونتال، شایسته حضور در لیگ قهرمانان 

اروپا در سال آینده است.
میالن، فصل جدید را بــا دو پیروزی و 2 شکســت آغاز کرده و 
اوضاع خیلی خوبی ندارد. روســونری ها از فصل 2013-2014 
در مسابقات اروپایی غایب هســتند و امیدوارند با مونتال قادر به 

کسب سهمیه باشند.
 نیانگ گفت: »از زمان ورود مونتال به رختکن میالن، ما احساس 
بسیار خوبی از حضور او داریم و من اطمینان دارم او کسی است 
که می تواند ما را به مسابقات اروپایی بازگرداند. از همان ابتدای 
حضور احساس خوبی داشتم زیرا مونتال از همان روز اول اعتماد 

خودش را به من نشان داد و حضور مرا ارزشمند توصیف کرد.
با این شــرایط، من هم تمام تالش خود را بــرای ارائه بهترین 
 عملکرد درمســابقات و تمرینــات میالن خواهم کــرد. مونتال 

باعث شده میالن نمایش بهتری ارائه دهد.«

  فیفا، تغییرات اعمال شده در مراســم انتخاب مرد سال فوتبال 
جهان را رسانه ای کرد.

فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا( مفاد قوانین مربوط به تغییر 
کلی مراسم انتخاب بهترین های سال فوتبال جهان را اعالم کرد.   
بر این اساس با پایان قرارداد همکاری 6 ساله فیفا با مجله فرانس 
فوتبال به عنوان متولی مراسم، به سبک قبل از ادغام توپ طالی 
اروپا با جایزه مرد ســال فوتبال جهان، تنها روزنامه نگاران مرد 
برتر را انتخاب می کنند و خبــری از آرای مربیان و کاپیتان های 

تیم های عضو فیفا نخواهد بود.
 همچنین به جای لیســت 23 نفره، 30 نفــر کاندیدای نهایی 
جایزه می شــوند و چیزی به نام اعالم 3 کاندیدای نهایی وجود 
ندارد. مراســم هم به جای ژانویه در دســامبر و آخرین روزهای 

سال میالدی انجام می گیرد.

حمایت مسی از نیمار

عالقه رانیری به سرمربی چلسی

میالن شایسته حضور در اروپاست

تغییرات مراسم توپ طالی جهان 
رسمی شد

فضای مجازی

.
مشــاور فنی رییس هیئت مدیره باشــگاه اســتقالل در واکنش 
به  اینکه آیا ســمت جدید او برای ســاکت کردن و انتقاد نکردن 
مسئوالن باشگاه نیست، تاکید کرد: نه، اصال این طور نیست. من با 
جهانیان هم صحبت کردم و گفتم تا وظایف مشخص نشود، کاری 
نمی کنم. اگر هم الزم باشد، کارمان را شــروع خواهیم کرد و من 
هم هرچه انجام دهم به نفع باشگاه است. این عنوان مرا خوشحال 
می کند، اما امیدوارم سبب ایجاد رابطه ای بین من و باشگاه باشد 
که بتوانم از آن طریق کمک کنم. فکر نمی کنم برای ساکت شدن 
من حکم داده باشند. حسن روشــن افزود: اگر وظایف اعالم شود، 
کارمان را پیش می بریم. تا اینجــا هم اگر طبق قرارداد با من رفتار 
نشده و اشتباهی صورت گرفته، این اشــتباهات گردن افشارزاده 

بوده و ارتباطی با باشگاه ندارد.

برای ساکت شدن به من حکم ندادندعجیب و غریب مثل سید جالل حسینینبرد ملی پوشان سابق در تهران

نتیجه قابل قبول در المپیک، بهترین فرصت بود تا بتوان با آن 
هر تصمیمی را توجیه کرد. پشــت سه مدال کشتی آزاد ایستاد 
و با برق طالی نوبرانه پس از 16 سال، هر تصمیمی را منطقی و 
متقن جلوه داد. اتفاقات پیش از المپیک در فدراسیون کشتی و 
کنار کشیدن دو علیرضای فدراسیون و خالی شدن سمت های 
مدیریتی بهترین توجیه بود تا رفقای گرمابه و گلستان پاداش 
خوش خدمتــی های اخیر را بگیرند و از کنار تشــک کشــتی 

ناگهان بر صندلی مدیریت جلوس کنند. 
بذل و بخشش برای رفقا به همین جا ختم نشده است، آنجا که 
به تیم های ملی می نگریــم و دو انتخاب جالب والبته عجیب را 
می بینیم. دو انتخابی که در ظاهر از دل شورای فنی کشتی آزاد 
و فرنگی بیرون آمده اند که در آن افراد خوشــنام و بزرگی عضو 
هســتند اما وظیفه این دو شورا بیشــتر از اینکه انتخاب باشد، 

تایید انتخابات آقای رییس است. 
در کشتی فرنگی نام علی اشــکانی به عنوان سرمربی انتخابی 

شــورای فنی اعالم شــده اســت، مردی که دوران کشتی اش 
یکی از خوش تکنیک ترین و بهترین فرنگــی کاران ایران بود 
و یک چمدان مدال آسیایی و جهانی در کارنامه دارد اما تمامی 
افتخارات اشــکانی تنها به همان دوران کشتی ختم می شود. 
 مردی که در ســال های اخیــر، هدایت تیم ملــی نوجوانان را 
بر عهده داشــته و انصافا بد نتیجه نگرفته امــا برای مربی گری 
در حوزه بزرگســاالن، ویژگی های دیگری نیاز اســت که علی 

اشکانی فاقد آنهاست. 
در تیم آزاد دقیقا به همین منوال تصمیم گیری شده و هدایت 
تیم ملی را به دست یکی از فنی ترین و بهترین آزادکاران سابق 
 ســپرده اند، اما آیا محمد طالیــی با حیای ذاتــی اش توانایی 
جمع کردن ســتاره های مدعی تیم ملی و حاشــیه های ریز و 

درست اطراف تیم را دارد؟
 این انتخــاب ها و بــه معنــای کامل تــر؛ انتصابــات، دقیقا 
همان هایی است که با سلیقه و عالقه آقای رییس منطبق است. 
انتخاب هایی که از درون راهروهای فدراســیون کشتی تا کنار 
تشک، اســتیالی تمام و کمال آقای رییس را نشان می دهد و 
ثابت می کند که در کشتی کماکان یک نفر همه کاره است، اما 

قرار است این همه کاره از این پس نامرئی باشد!

قاب روز خارج از گود

جالل حســینی ایــن روزها حرف هــاي عجیب  
وغریب زیادی مي زند.کاپیتان سرخپوشــان که 
با بازگشتش به این تیم، کمک بســیار بزرگي به 
جمع شدن ســاختار دفاعي قرمزها کرده، ظاهرا 
زیاد حال و حوصله تحمل انتقاد را ندارد. حسیني 
اخیرا در واکنش به ماجراي انتقادها از کم گل زدن 
پرسپولیس، گفته این مسائل به خاطر تحت فشار 

قرار دادن پرسپولیس مطرح مي شود!
 یعني واقعا هیچ کــس نباید بگویــد تیمي مثل 
پرســپولیس چرا در 6بازي فقط 4گل زده است؟ 
اگر هم چنین مسئله اي مطرح شــود، به معناي 
بغض علیه تیم برانکو بوده؟ حسیني چندي پیش 

هم در واکنش به اعالم نظــر غیاثي در مورد اینکه 
او روي مهاجم تراکتورسازي خطاي پنالتي کرده، 
واکنش بسیار تندي نشــان داده بود که از کسی 
مثل او بعید بود؛ هرچند که نظر این کارشــناس 

داوري غلط بوده باشد.

علی دایــی با نفت در کــورس صدرنشــینان قرار گرفتــه اما هنوز 
مشکالت مالکیتی این باشگاه حل نشــده و بازیکنان زیادی هنوز از 
این باشگاه طلبکارند. از ســویی دیگر، ماشین سازی تبریز هم هفته 
گذشته یک شکست خانگی را تجربه کرد و شاگردان رسول خطیبی 
برای امتیاز گرفتن به تهران می آینــد. تقابل آندرانیک تیموریان که 
زمانی در کنار علی دایی در تیم ملی حضور داشــته هم در نوع خود 
دیدنی است. دایی اکنون سرمربی تیم لیگ برتری است و تیموریان 
هم کاپیتان تیم ملی محســوب می شــود، البته رسول خطیبی هم 
در جام جهانی 2006 آلمان همراه علی دایی حضور داشــت و حاال 
همبازیان ســابق در لیگ برتر رقیب یکدیگرند. روی کاغذ تیم علی 
دایی برنده این بازی است ولی شاید ماشین سازی بتواند در این بازی 

شگفتی خلق کند.

انتصابات عجیب، انتخاب های عجیب تر؛

همه کاره ای که نامرئی شد!

تا بهشت می توان رکاب زد؛

مسیرت گلباران
آخرین تصویر مرحوم بهمن گلبارنژاد  در مسابقات پارالمپیک ریو 2016

شصت و پنجمین ال کالسیکوی ایرانی در حالی امروز در ورزشگاه 
فوالدشــهر برگزار می شــود، که شــاهد اتفاقات خاصی در این 
دیدار هســتیم. مکان این دیدار که پیش از این قرار بود ورزشگاه 
نقش جهان باشــد، بار دیگر همان ورزشــگاه فوالدشــهر است و 
هواداران پرشــور اصفهانی برای میزبانی از پرســپولیس در لیگ 
برتر باید یک فصل دیگر نیز منتظر بماننــد مگر آنکه پیش از آغاز 
فصل آینده در جام حذفی دو تیــم با هم برخورد کنند که احتمال 
برگزاری دیدار در نقش جهان وجود خواهد داشــت. نکته دیگر در 
این دیدار جایگاه دو تیم در جدول و انتظارات هواداران است؛ تیم 
پرسپولیس که این فصل برای کســب عنوان قهرمانی بسته شده 
است، از وضعیت خوبی برخوردار است و با 12 امتیاز در جایگاه دوم 
جدول حضور دارد. در مقابل تیم سپاهان اصفهان نیز که یک فصل 
کابوس وار را پشت سر گذاشــت، در ابتدای فصل با آوردن عبدا...

ویسی دست به یک خانه تکانی اساســی زد و به کلی تیم را از این 
رو به آن رو کرد.

سپاهان می تواند پس از یک سال مجددا صدرنشین 
شود

طالیی پوشان تا پایان هفته ششــم عملکرد سینوسی داشتند و با 
3 پیروزی، 2 شکست و یک تســاوی در جایگاه سوم قرار گرفتند 
و در صورت پیروزی مقابل پرســپولیس تهران و عدم نتیجه گیری 
تراکتورسازی تبریز می توانند پس از یک سال مجددا به رتبه اول 
برسند. زردپوشــان نصف جهان در این فصل، بازیکنان جوانی را 
به خدمت گرفته است که تقابل  آنها با شاگردان برانکو ایوانکوویچ 
در پرســپولیس می تواند نویددهنده یک بازی جذاب باشد. خارج 
از تمام کری خوانی ها و شرایط حســاس این دیدار، جایگاه دو تیم 
در جدول بر حساســیت های این دیدار افزوده است و پیروزی در 
این دیدار می تواند حتی در روند قهرمانی نیز تاثیر بسیاری بگذارد. 
در این دیــدار دو تیم چهره های خاص و ویــژه ای دارند که در این 
گزارش به آنها می پردازیــم؛ این موضوع را از تیــم میزبان یعنی 
سپاهان شروع می کنیم جایی که شــاید خاص ترین چهره دیدار 

امروز در تیم سپاهان عبدا... ویسی باشد. سرمربی تیم سپاهان که 
فصل گذشته توانست تیم بدون ادعا و کم هزینه استقالل خوزستان 
را قهرمان لیگ برتر کند، در این مســیر از تیم خوب پرسپولیس 
متحول شده برانکو گذشت و به این عنوان رسید؛ عالقه ویسی به 

مربیان کاریزماتیک بر جذابیت های این دیدار افزوده است.
حاج صفی به دنبال بازگشت به روزهای اوج

چهره خاص دیگر در تیم ســپاهان، احسان حاج صفی است؛ حاج 
صفی پس از بازگشتش از آلمان قید تمام پیشــنهاد های پر زرق 
و برق تیم های دیگر را زد و با مبلغ نســبتا باالیی به تیم ســابقش 
بازگشــت، اما هیچ گاه نتوانست آن احســان حاج صفی پیش از 
رفتنش باشــد؛ او حتی در تیم ملی نیز با روزهــای اوجش فاصله 
داشــت و این موضوع مورد اعتراض کارشناسان و حتی کادر فنی 
تیم ملی نیز واقع شد.حاج صفی که در دیدار رفت دو تیم در فصل 
گذشته چهره ویژه و خاص آن دیدار بود و درخشش در همان بازی 
نیز مسیر رفتن او به اروپا را تســریع کرد، تا اینجای فصل از تمرکز 

الزم برخوردار نبوده و نتوانسته به این تیم کمک کند.
احسان به دنبال آن اســت که همانند دیدار رفت دو تیم در فصل 
گذشته که موفق به گل زنی و گرفتن یک پنالتی شد، در این بازی 

نیز موثر باشد و به روزهای اوجش در مقابل رقیب دیرینه باز گردد.
تجربه محرم به کمک سپاهان می آید

محرم نویدکیــا کاپیتان پرحاشــیه فصل قبل ســپاهان، یکی از 
چهره های کاریزماتیک بازی روز چهارشنبه است؛ کاپیتان زردها 
که در این فصل کمتر از ابتدا به میدان رفته است، می تواند در بازی 
روز چهارشنبه در نبود کمال کامیابی نیا با پاس های بی نقص و در 

عمقش، سپاهان را صاحب موقعیت کند. 
البته محرم نیز با روزهای اوجش فاصلــه دارد و به همین دلیل در 
این فصل کمتر از ابتدا به میدان رفته اســت، اما تجربه گرانبهای 
این بازیکن می تواند حتی در اندک دقایق حضورش در میدان نیز 

موثر واقع شود.
محرم نویدکیا تنها بازیکنی است که بیشترین سابقه تقابل در بین 
دو تیم را دارد و با دوگلی که به ثمر رســانده، این فرصت را دارد تا 

آمار گل زنی اش مقابل پرسپولیس را بهبود بخشد.
برانکو به دنبال جبران یــک امتیاز فصل قبل مقابل 

سپاهان

در تیم پرســپولیس نیز چهره های متفاوتی حضــور دارند؛ ابتدا 
از سرمربی این تیم شــروع می کنیم که در دو دیدار فصل گذشته 
مقابل سپاهان ناکام بود و تنها در آزادی مقابل تیم ضعیف استیماچ 

یک امتیاز گرفت. 
دیدارهای دو تیم که همیشــه مملو از حواشــی و اتفاقات جالب و 
همچنین پرگل و جذاب بوده اســت، این بار نیز می تواند با حضور 
برانکــو بر روی نیمکت پرســپولیس و ویســی بــر روی نیمکت 
ســپاهان جذاب باشد؛ جایی که هر دو ســرمربی برای پیروزی به 
میدان می آیند و هــر دو به بازی رو به جلو معتقدند. ســید جالل 
حسینی مدافع با سابقه تیم پرسپولیس که سابقه پوشیدن پیراهن 
سپاهان را نیز دارد، یکی دیگر از چهره های متفاوت این دیدار است؛ 
مدافع ملی پوش و با ســابقه پرســپولیس می تواند نقش محوری 
 در دفاع قرمزپوشــان پایتخت مقابل مهاجمان ســرعتی سپاهان 

داشته باشد. 
کمال کامیابی نیا که در موفقیت های فصل گذشــته پرسپولیس 
نقش بسزایی داشــت و به تیم ملی نیز دعوت شد، در این دیدار به 

دلیل محرومیت نمی تواند تیمش را همراهی کند. 

او که زننده گل تســاوی بخــش تیمش در دیدار برگشــت فصل 
گذشــته بود، به بازیکن کلیدی برانکو در میانه میدان تبدیل شده 
اســت و نبود او می تواند این تیم را دچار نقص کند؛ این در حالی 
است که تیم سپاهان در میانه میدان بازیکنان سرعتی و خطرناکی 
دارد و نبود یک هافبک تدافعی خوب، می تواند کار شاگردان برانکو 

را دچار مشکل کند.
مهدی رفت و برگشت!

مهدی طارمی شاید متفاوت ترین چهره ال کالسیکوی ایرانی باشد. 
او پس از درخشش در پرسپولیس در فصل گذشته طی یک کش و 

قوس به ترکیه رفت و بازگشت. 
اتفاقی که در میان ناباوری همه صورت گرفت و در حالی که تمامی 
هواداران این تیم از  او درخواست ماندن کرده بودند، او به آنها پشت 

کرد و به ترکیه رفت اما دیری نپایید که به ایران بازگشت. 
عجیب ترین قســمت این رفت و برگشــت، اســتقبال هواداران 
پرســپولیس از طارمی بود کــه پس از رفتــن او انواع و اقســام 
عکس العمل ها را نشان دادند اما پس از بازگشت او به پرسپولیس، 

خیلی سریع او را مجدد پذیرفتند.
مشابه همین مسئله را که بیشتر به فیلم های محصول هندوستان 
شبیه است در مورد رامین رضائیان نیز در پرسپولیس شاهد بودیم؛ 
تمامی این اتفاقات کاریزمای برانکو را به شدت تحت تاثیر قرار داد 

که چرا او با این بازگشت موافقت کرد. 
مهدی طارمی هنوز نتوانسته است به جایگاه فصل گذشته اش در 
پرسپولیس برسد و این حواشــی او را از اوج کمی دور کرده است؛ 
گل زن پرسپولیس در بازی رفت فصل گذشته، امیدوار است ضمن 
گل زنی در ال کالسیکوی ایرانی بازگشــت خوبی به پرسپولیس 
داشته باشــد و جواب اعتماد برانکو را بدهد. پس از برگزاری دربی 
کسل کننده، همه منتظر تماشای یک دیدار زیبا از دو تیم سپاهان 
و پرسپولیس هستند که این دیدار به ال کالسیکوی ایران مشهور 
شده است. در 38 تقابل گذشته دو تیم در لیگ برتر و جام حذفی، 
تیم سپاهان در 15 دیدار موفق به شکست حریف و در مقابل سرخ 
پوشــان نیز 10 بار موفق به پیروزی شــد و 13 دیدار دو تیم نیزبه 

تساوی کشیده شد.

هفته هفتم لیگ برتر فوتبال؛

سپاهان به دنبال صدرنشینی

04

 کمک کریم انصاری فرد و مســعود شجاعی ملی پوشــان ایرانی پانیونیوس به  
پناهندگان آتن بازتاب گسترده ای در رسانه های ورزشی این کشور داشت.  

ســایت رادیو ورزش این کشور نوشت: »انصاری فرد و شــجاعی با درخشش در 
دو بازی ابتدایی فصل جدید ســوپر لیگ یونان در میان مهره های مهم و اصلی 
پانیونیوس قرار گرفتند. این دو بازیکن ایرانی هــم در زمین بازی و هم بیرون از 
آن می خواهند بدرخشند.« »انصاری فرد و شــجاعی در اقدامی انسان دوستانه 
به ســوپر مارکتی رفتند تا با خرید اقــالم غذایی بــه ارزش 2500 یورو میان 

پناهندگان خارجی مستقر در محل قدیمی فرودگاه آتن توزیع کنند.«
 پس از حضور کریم انصاری فرد و مسعود شجاعی در میان پناهندگان ، بچه های 
کوچکی که متوجه شده بودند دو بازیکن تیم پانیونیوس را از نزدیک می بینند 
انصاری فرد و شــجاعی را احاطه کردند. این دو ملی پوش ایرانی نیز بچه ها را به 

نزدیک ترین فروشگاه بردند تا هر چه که می خواهند برای خود تهیه کنند. 

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال،آرای خود را درباره تخلفات اتفاقات دربی 
صادر کرد.  دیدار دو تیم اســتقالل و پرســپولیس در هفته ششم برگزار شد 
که از سوی تماشاگران تیم استقالل،تخلفاتی مبنی بر فحاشی به تیم حریف 
 رخ داد. این تیم باتوجه به ســابقه تخلف در هفته های دوم، ســوم و پنجم به 

100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
همچنین این تیم به خاطر تخلف تماشاگرانش مبنی بر پرتاب اشیا به داخل 
زمین و برخورد بطری آب به بازیکن تیم مقابل نیــز، باید 100میلیون ریال 
جریمه نقدی پرداخت کند.تیم پرســپولیس به دلیل پرتاب نارنجک و اشیا 
از ســوی تماشــاگرانش  طبق بند یک ماده 79 و با توجه به سابقه تخلف در 
هفته های دوم و چهارم به پرداخت 100میلیون ریال جریمه نقدی دیگر نیز 
محکوم شد.عالوه بر اینها به دلیل فحاشی تماشاگرانش به تیم مقابل طبق بند 

3 ماده 79 باید 100میلیون ریال جریمه نقدی هم پرداخت کند.

کمک انصاری فرد  و 
شجاعی به پناهندگان آتن

رفتار تماشاگران دربی 
سرخابی ها را نقره داغ کرد
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روان شناسی شخصیت 

تلنگرحکایت ها

پیشنهاد سردبیر: 
 اهمیت ندهید دیگران در مورد شما چه فکری می کنند
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دانستنی ها

آیا می دانید زنبور عســل ۵ چشــم دارد كه ۲ تا اصلی در بغل سر و ۳ تا 
روی سرش  قرار دارد.

آیا می دانید ۲۰ درصد آب شیرین جهان میان آمریكا و كانادا قرار دارد.
آیا می دانید بهترین شكارچی در خشكی خرس قطبی است.

آیا می دانید خرس قطبی هنگامی كه روی دو پا می ایستد حدود ۳ متر 
است.

آیا می دانید در بین انواع خرس، پاندا بزرگ ترین جمجمه را دارد.
 آیا می دانیــد خرس بــا تمام ســنگینی خود مــی تواند با ســرعت

 ۵۰ كیلومتر در ساعت بدود.
آیا می دانید حس بویایی خرس تقریبا ۱۰۰ برابرقوی تر از انسان است.

آیا می دانید خرس نوزاد ۶۰۰ بار از مادر خود كوچك تر است.

تفکر مثبت

تالش برای راضی نگه داشــتن همگان، كار طاقت فرســایی است. 
كمك كردن به كســی كه به كمك نیاز دارد، یك چیــز بوده و غرق 
شــدن در باتالق آرزوها و درخواســت های دیگران و نیز كم آوردن 
وقت برای خودتان، چیز دیگری اســت؛ پس ارزشتان را حفظ كنید 
و بیاموزید كه زیاد به آنچه دیگران درباره شما فكر می كنند اهمیت 

ندهید. 
یاد بگیرید قدر خودتان را بدانید 

۱- روی ارزش هایتان مهر تایید بزنید: تمرین ساده ای وجود دارد كه 
كمك می كند بیشــتر به خودتان اهمیت بدهید و بهتر قدر خودتان 
را بدانید. این تمرین فقط چند دقیقه زمان مــی برد، اما تاثیرش در 
مطالعات روان شناسی به طرز شگفت انگیزی به اثبات رسیده است. 

یك فهرست درست كنید. فهرســت كوتاهی از موضوعات مختلفی 
كه در زندگی به آنها عالقه دارید و آن فهرست عناصر مهم زندگیتان 
را پوشــش می دهد، تهیه كنید. نمونه هایی از ایــن موضوعات می 
توانند خانواده، دوستان مدرسه یا دانشگاه، همكاران، روابط عاطفی، 
توانایی های هنری، پیشرفت تحصیلی و توانمندی هایتان در ورزش 
باشد. یك فهرست از مسائلی كه همیشه مایه مباهات شما بوده اند، 
انتخاب كنید؛ مثال همیشه اعتقاد داشــتید كه همسر ایده آلی بوده 

اید یا مثال به فالن درس عالقه خاصی دارید. 
اگر فكر می كنید دوست خیلی خوبی هستید درباره زمانی كه برای 
كمك به دوســتتان كاری انجام داده اید بنویســید یا مثال اگر خوب 
گیتار می زنید، بنویسید كه این ساز چه تاثیر مثبتی بر زندگی شما 

داشته است. 
همچنین تمركز كردن، بیشتر از یك گام یك مرحله ای است؛ چون 
این كار، دامنه گسترده ای داشته و بســتگی دارد به اینكه شما چه 
كسی هستید؛ باید حواستان باشــد كه اولویت های شما با باورهای 
فردیتان هماهنگ شود. برای تمركز كردن از تكنیك های زیر كمك 
بگیرید. جایی كه حواستان پرت نشــود، آرام بایستید یا بنشینید و 
روی پاک سازی ذهنتان تمركز كنید. اما با این تفاوت كه می تواند در 
هر زمان و مكانی انجام شود. تجســم كردن، تمرین استفاده از خیال 

برای راهنمایی افكارتان است.
مریم پدریان

احتماال بعضی ها با مشــاهده ظاهر بیل بی درنگ چنین قضاوت 
می كردند كه ذهن او هم معیوب اســت و در واقــع كند ذهنی 
و كندی وی در برقراری رابطه باعث می شــد تــا او را به عنوان 
نماینده فروش شــركت واتكینز جدی نگیرنــد. حتی بعضی ها 
تعجب می كردنــد كه چرا این شــركت چنین فــردی را برای 
بازاریابــی اجناس خود می فرســتد و اعتبار خــود را مخدوش 
می كند. عادت كــردن به چهره او به زمان نیاز داشــت و همین 

باعث می شد كه مشتریان در مراجعات اولیه او را طرد كنند.
با این حال، ظاهرا بیل با شكیبایی و ســعه صدر خود، نه به این 
رفتارها اعتنا می كرد و نه آنها را می پذیرفت. هیچ وقت از كسی 
گله و شــكایتی نكرد یا مدعی نشــد كه در حق او تبعیض قائل 
می شوند، فقط می گفت: »برای جذب مشتری زمان الزم است.«

پس بیل با وجــود این همه موانــع و تیرگی هــای نفوذناپذیر، 
چگونه موفق شد؟

شاید جواب این باشــد كه او هیچ تیرگی ای را به چشم نمی دید. 
نگرش او به طــرزی فراموش نشــدنی بــه دوســت و همكار 
صمیمی اش شــلی بردی منتقل گردید و این خانــم به مرور به 
مأمور تحویل، دســتیار، همكار و شــریك و در نهایت نویسنده 
زندگینامه او تبدیل شــد. بردی در كتاب خود با عنوان ده درس 
كه از بیل پورتر آموختم نوشته است كه در شروع همكاری شان 

بیل به او گفت:
»وضعیت جسمی من نه بهتر خواهد شــد، نه بدتر. كاریش هم 
نمی شــود كرد؛ اما اصال مهم نیست. این بخشــی از گذشته من 
اســت و ناراحتم نمی كند. ایــن وضعیت نمی توانــد مرا از هیچ 

خواسته ای كه در ذهنم دارم باز دارد.«
بیل به وضعیت جســمی خود اعتنا نداشــت و به همین دلیل 
اهمیتی هم به آن نمی داد. در عــوض، او به طور جدی بر اهداف 
ومشــتریانش تمركز می كرد كه از نظر او همچون ســكه های 
زر،ســر راهش ریخته بودند و با تأللو و درخشــش خــود از او 
می خواســتند برشــان دارد و در كیف چرمی مســتعمل خود 
جایشــان دهد. زمانی كه او وقت خود را صــرف توضیح دقیق 
محصوالت واتكینز می كرد، قابلیت بیــل را در ارج نهادن به كار 

خود و مشتریانش  آشكار می ساخت.
فراموش نكنید كــه موفقیت بیل به كتاب، فیلــم یا برنامه های 
تلویزیونی ای كه به شــرح زندگــی او می پرداختند هیچ ربطی 
نداشــت. همه اینها بعد از موفقیت او اتفاق افتاد. عامل شهرت 
و موفقیت بیل كامال معمولی و عــادی بود. موفقیت او مبتنی بر 
آمار فروش او بود؛ فروشــی كه به واسطه كاردانی و مداومت یك 

بازاریاب و فروشنده معمولی حاصل شده بود. 
اگر چه بیل برنــده جایزه هایســمن، مدال المپیــك یا جایزه 
اســكار نشــد، اما دو جایزه برجســته دریافت كرد. او در سال 
۱979 در مجمــع بازرگانی بیــن المللی واتكینــز برنده جایزه 
بهترین فروشــنده بخش خرده فروشــی شــركت واتكینز شد 
 و در ســال ۱997 جایزه ویژه فروشنده برتر شــركت واتكینز را

 تصاحب كرد.
با وجود این واقعیت كــه این جوایز به پاس درخشــش در یك 
شركت ســهامی خاص اعطا شــده- معموال خبر این موفقیت 
در صفحات پشــتی یك روزنامه محلی یا خبرنامه شركت درج 

می شود و اغلب با جشــن كوچكی كه همكاران ترتیب داده اند 
همراه اســت- این مطلب بدین معنا نیســت كه برنــده آن كار 
ساده ای انجام داده است. در فضایی كه رقابت میان فروشندگان 
تنگاتنگ است، این جوایز به ســبب زیبایی، یا از روی ترحم به 
كسی اعطا نمی شود! كسی برنده این جوایز می شود كه از نوعی 

جادو برخوردار باشد. 
این جادو دقیقا چیست؟ واضح اســت كه از تردستی های دیوید 
كاپرفیلد یا كارهــای نمایشــی دیوید بلین حــرف نمی زنیم. 
صحبت از فروشــنده ای معمولی اســت كه جادوی خود را نثار 

مردم عادی می كرد.
جادوی بیل پورتر، از اشتیاقش سرچشمه می گیرد. اگر بیل خود 
را فردی از كار افتاده فرض می كرد یا به كارهای ساده و پیش پا 
افتاده تن می داد، هیچ كس به او خــرده نمی گرفت؛ اما حقیقت 
این است كه او از میان تمام كارهایی كه برای افراد معلول ممكن 
اســت، رویایی غیر ممكن را انتخاب كرد؛ رویای فروشنده شدن 
و وقتی شــركت فولر هم مانند سایر شــركت ها او را استخدام 
نكرد، او به دنبال فرصت های دیگر رفت تا عاقبت بدترین حوزه 

شركت واتكینز نصیب او شد. 
فقط با تمركز بر معلولیت بیل یا مقایســه ظاهــر او با دیگران یا 
حتی غلبه او بر این موانع، نمی توانید جــادوی او را درک كنید. 
در فیلم، مادرش ســاندویچی به او می دهد كــه روی هر تكه از 
نان آن این پیام های دلگرم كننده با رنگ خوراكی نوشــته شده 
است: »شــكیبایی« و »مداومت«. اگر چه این دو پیام به تنهایی 
رمز موفقیت درخشان او در فروشندگی را بازگو نمی كند ولی در 

فهرست بلند باالی عوامل موفقیت او جایگاه ویژه ای دارد.
آری، بیل نمود شــكیبایی و مداومت بود. اما در عین حال مظهر 
شخصی بود كه در ارج نهادن به خود و دیگران از شهامت واالیی 

برخوردار است.

8- گوش نوک دار:
اگر گوش به ســمت باال و نوک آن به ســمت پایین باشد، 
نشانه لجباز بودن اســت. در كل افرادی با كفایت، الیق، با 

وجدان و دارای حس همكاری هستند.
9- گوش ضخیم:

بهتر از ظریف است و نشانه خوش اقبالی است.
10- گوش ظریف:

این افراد از نظر ســالمتی در میانســالی با مشكل روبه رو 
می شوند كه خیلی جدی نیست و به تدریج رفع می شود.

11- گوش خمیده:
حالتی كــه حلقه های داخلی و خارجی به هم چســبیده و 
گوشــه تیز یا خمیده ای را ایجاد كرده انــد. آنها در كودكی 
دچار اتفاق بدی شده كه تا ســال ها بعد به جا مانده است. 
پشــتكار خوبی دارند ولی نمی توانند بــه خوبی از دیگران 

قدردانی كنند؛ به همین علت به ســختی با دیگران ارتباط 
برقرار می كنند.

12- نرمه گوش کوچک:
نرمه گوش نماد زندگی جنسی و عشق است. دراین حالت، 
افراد ارتباط خوبــی با نزدیكان خود ندارنــد و در ارتباط با 
مردم دچار مشكل هســتند. اگر حلقه های داخلی عریضی 
داشــته باشــند، این نكته منفی را برطرف كــرده و گاهی 

موجب محبت زیاد صاحبش می شود.
13- نرمه گوش بزرگ و ضخیم:

بهترین حالت اســت. این افراد خوب پول در می آورند و به 
خوبی آن را نگه می دارند. بسیار مهربان و عاطفی هستند.

14- نرمه گوش ظریف:
در صورتی كه بــا گرد بودن گوش همراه باشــد، نشــانه 

لجبازی صاحبش است.

15- نرمه گوشی که به طرف جلو چهره پیچ خورده:
این افراد در دوران پیری، بخت بــه آنها رو می كند و دارای 

موفقیت و ثروت فراوانی می شوند.
16- نرمه گوشــی کــه در باالی آن فــرو رفتگی 

مشخصی وجود دارد:
 نشــانه بخشــندگی و مهربانــی اســت. هر چــه گودی

  بیشــتر باشــد، صاحبــش بخشــنده تر اســت. اگــر 
این گودی اصال وجود نداشــته باشد، نشانه تنگ نظر بودن 

است.
17- گوش با سوراخ عمیق:

ایــن افــراد دارای ذهنــی كنجــكاو و جســت وجوگر 
 هســتند.  گفته های دیگران را به راحتی قبول نمی كند و

 اهل مجادله و بحــث هســتند. در نظر دیگــران اعتماد 
چندانی ندارند.

راهکارهای کلیدی برای رسیدن به اعتماد به نفس 

۵- به خود آرامش دهیم، هیچگاه با چهره ای غمگین 
و ژولیده وارد جمع نشویم و به كسی نگوییم خسته و 
افســرده به نظر می  رســید! با این حركــت حالت 
ناراحتی او را تشــدید كرده و اعتماد به نفس را از او 

سلب می كنیم.
۶- با احساســات خود به راحتی برخــورد كنیم و به 
آنها ارزش دهیم و هرگز داشــتن چنین حسی را در 

خود پنهان نكنیم.
7- »نه« گفتن را بیاموزیــم؛ وعده بی مورد ندهیم و 

برای خود احساس گناه به وجود نیاوریم.
 8- همیشــه به خود موج مثبت بدهیــم و از گفتن

 هر گونه كلمه منفی جدا خودداری كنیم.
9- بدانیم انسان جایز الخطاســت و گاهی شكست 
می خورد، ولی دالیل شكســت را به طــور منطقی 
بررســی كنیم. فقط بــرای اینكه پلی باشــد برای 

رسیدن به پیروزی.
۱۰- عشق را بیاموزیم و دیگران را به خاطر آنچه كه 
هستند دوســت بداریم و بپذیریم، نه به خاطر آنچه 

كه ما از آنها می خواهیم.
۱۱- به دیگران احترام بگذاریم تــا احترام ببینیم و 
دیگران را بــا احترام خطاب كنیــم و محبت خود را 

ابراز نماییم.

 - شــاید خوبی نداشــتن امید این اســت كه انسان 
 هیچــگاه، ناامید نمی شــود و این چیزی اســت كه

 این روزها بیشــتر از امیــد به آن نیازمندیــم؛ ناامید 
نشدن!

- بازی زندگی، بازی بومرنگ هاست و پندار و كردار و 
سخنان انسان، دیر یا زود با دقتی حیرت انگیز به سوی 

خود او باز می گردد. 
- گاهی باید از دیگــران فاصله بگیــری. اگر اهمیت 
دادند ارزش واقعیت را می فهمی و اگر اهمیت ندادند 

خواهی فهمید دقیقا كجا ایستاده ای. 
- تنهــا و تنها یك بیان بــرای حقیقت وجــود دارد؛ 

اندیشه ای كه ناحق را نفی كند. 
- زندگی خیلی چیزها یادمــان می دهد و ما مقصریم 
كه یاد نمی گیریم و بارها و بارها، در همان تله شیرین 

گرفتار می آییم. 
- خداوند وقتی می خواهد كسی را فاسد كند، او را به 

همه آروزهایش می رساند. 
- بیشتر مردمان قاتل هســتند؛ آنها انسان درون خود 

را می كشند. 

اعتماد به نفس

هایالیت

از شخصی پرســیدند: از این همه مراقبه و 
توجه به خدا، چه به دست آورده ای؟

جواب داد: هیــچ! اما بعضــی چیزها را از 
دست داده ام!

خشــم، نگرانــی و اضطراب، افســردگی، 
احســاس عدم امنیت و تــرس از پیری و 

مرگ. 
همیشــه با به دســت آوردن نیســت كه 
حالمان خوب می شــود، گاهی از دســت 

دادن ها آسوده و راحتمان می كند. 

پیرمرد تهی دســتی زندگی را در نهایت فقر و تنگدستی می گذراند 
 و با ســائلی بــرای زن و فرزندانــش قــوت و غذایی ناچیــز فراهم 

می كرد.
 از قضا یك روز كه به آسیاب رفته بود، دهقان مقداری گندم در دامن 
لباسش ریخت و پیرمرد گوشــه های آن را به هم گره زد و در همان 
حالی كه به خانه بر می گشــت با پروردگار از مشــكالت خود سخن 
می گفت و برای گشــایش آنها فرج می طلبید و تكــرار می كرد: ای 
گشاینده گره های ناگشوده عنایتی فرما و گره ای از گره های زندگی 
ما بگشــای. پیرمرد در حالی كه این دعا را با خــود زمزمه می كرد، 
یكباره یك گره از گره های دامنش گشوده شــد و گندم ها به زمین 

ریخت. او به شدت ناراحت شد و رو به خدا كرد و گفت: 
من تو را كی گفتم ای یار عزیز 

                                                           كاین گره بگشای و گندم را بریز 
آن گره را چون نیارستی گشود 

                                                              این گره بگشودنت دیگر چه بود؟!
پیرمرد نشســت تا گندم های به زمین ریخته را جمــع كند ولی در 
كمال ناباوری دیــد دانه های گندم روی همیانی از زر ریخته اســت! 
پس متوجه فضل و رحمت خداوندی شد و متواضعانه به سجده افتاد 
و از خدا طلب بخشش نمود... نتیجه گیری موالنا از بیان این حكایت: 
تو مبین اندر درختی یا به چاه                          تو مرا بین كه منم مفتاح راه 

بافتن را از یــك فامیل خیلــی دور یاد 
گرفتم كه نه اســمش خاطرم اســت نه 
قیافــه اش، امــا حرفش هیــچ وقت از 
یادم نمــی رود، می گفــت: زندگی مثل 
یك كالف كامواســت، از دستت كه در 
برود مــی شــود كالف ســردرگم، گره 
می خورد، می پیچــد به هم، گــره گره 
می شــود، بعد باید صبــوری كنی، گره 
را به وقتش با حوصله بــاز كنی، زیاد كه 
كلنجار بروی، گره بزرگ تر می شــود، 
كورتر می شــود، یك جایی دیگر كاری 

نمی شــود كرد،  باید ســر و ته كالف را 
برید، یك گره ظریف كوچك زد، بعد آن 
گره را توی بافتنی یك جوری قایم كرد، 

محو كرد، یك جوری كه معلوم نشود. 
یادت باشــد، گره های توی كالف همان 
دلخوری های كوچك و بزرگ هســتند، 
همان كینــه های چند ســاله، باید یك 
جایی تمامــش كــرد، ســر و تهش را 
بریــد، زندگی به بندی بند اســت به نام 
»حرمت« كه اگر آن بند پاره شــود كار 

زندگی تمام است...  

حرمت پیرمرد فقیر  نتیجه مراقبه 

شخصیت شناسی و نوع حالت گوش ها)2(

اهمیت ندهید دیگران در مورد شما 
چه فکری می کنند)1( 

فروشندگی از قعر ظلمت! )قسمت دوم(

این عبارت به لحاظ معنی و مفهوم واقعی یعنی كسی را با چوب 
زدن و به وسیله چوب تنبیه و سیاســت كردن است ولی مجازا 
كسی را خجل و شرمســار كردن از بسیاری احســان و نیكی ، 
بیش ازحد معمول و به كسی محبت كردن ، نیكی كردن به آن 
كه نسبت به تو نیكی نكرده است و باالخره با انعام و اكرام كسی 

را كه انعام و اكرام وظیفه او بوده خجل كردن است .
در تمام این موارد طرف مقابل خجلت و شرمساریش را با عبارت 
باال به صور و اشكال زیر پاســخ می گوید : چوبكاری نفرمایید، 
فالنی مــرا چوبكاری می كند ، خودم شــرمنده هســتم دیگر 

چوبكاری نفرمایید و ...
چوبكاری همان طوری كه در باال ذكر شده حاكی از سیاست و 
تنبیه طرف مقابل به وســیله چوب زدن است . این نوع تنبیه و 
مجازات از قدیمی ترین ایام تاریخی بلكه از بدو خلقت بشــركه 
فقط چوب درختــان جنگلی آلت و ابزار كار انســان های اولیه 
بوده معمول و متداول بوده اســت . اطفال خردسال بازیگوش 
 را با چوب های نازک كه به دســت و پایشــان می زدند تنبیه 

می كردند .
مردان متاهــل همسرانشــان را البته در دوره مردســاالری  با 
چوب های ضخیم مخصوصا چوب انار كه ضربه هایش دردناک 
بــوده و بدن را متــورم و خون آلــود می كرده اســت مجازات 

می كرده اند . 

چوبكاری براثر زمــان پیشــرفت كــرد و از درون خانه داخل 
 سیاســت شــده گوشــه ای از گوشــمالی و مجازات سیاست 

پیشه گان گناهكار را بر عهده گرفته است . 
در این مورد اگرگناهكار محكوم به مرگ می شــد او را به پشت 
می خوابانیدنــد و با چوب هــای ضخیم آن قدر به شــكمش 
می نواختند كه روده هایش پاره می شد و محكوم بیچاره بر اثر 

خونریزی داخلی به فجیع ترین وضع جان می داد . 
 چنانچــه محكومیت گناهــكار در حد مــرگ و اعــدام نبود

  اینگونه محكومــان را كه اكثرا شــاهزادگان و امــرای ارتش 
وحكام والیت بوده اند به طریق چــوب زدن و نقره داغ كردن، 
 یعنی جریمه نقــدی  و نفی بلــد و تبعید محكــوم می كردند

 تا ســایر ماموران دولت، تكلیف خود را بدانند و سرجایشــان 
بنشینند .

به طوری كه یادآور شــد اگرچــه چــوب زدن از قدیمی ترین 
 ایــام تاریخی رایــج و معمول بــود ولی چوبــكاری رجال قوم 
فتحعلی شــاه در زمان قاجار اتفاق افتاد و به خصوص در اوایل 
سلطنت ناصرالدین شاه بنا برنقشــه و تصمیم میرزا تقی خان 
امیركبیر، شــاهزادگان و حكام والیات و فرماندهان قشــون را 
كه در انجام وظایــف محوله تهاون و قصور مــی ورزیدند بدین 
وســیله چوبكاری و مجازات می كردند تــا درس عبرتی برای 

سایرخدمت گزاران و عمال دولت باشد .
براثر نقشــه و تدبیر امیركبیر تا آنجا كه مدارک موجود حكایت 
می كند عالوه بر حكام والیات در حدود چهارده تن از عموها و 
عموزاده های شاه و حتی پسران خاقان مغفور به علت خطاهایی 
كه مرتكب شده بودند چوب خورده و جریمه شده اند ولی پس 
از قتل امیركبیر این نظم و نسق و ســختگیری بالتفاوت نیز در 

عصر قاجار با خود او متروک شده است .
بــه هرصــورت در حــال حاضر كــه جــزو امثــال وحكم در 
صحبت هایمان می گوییم فالنی مرا چوبكاری می كند از دوره 
قاجاریه به خصــوص در زمان صــدارت امیركبیر كه چوبكاری 
نسبت به تمام مقامات كشور رواج وكمال یافته به یادگار مانده 

است .

چوبکاری نفرمایید 
کاریکاتورضرب المثل

خدایا،
بچه هامو بعد از تو سپردم به مدرسه،

 نگهدارشون باش و از خطر تصادفات جاده ای 
و آتش سوزی بخاری نفتی حفظ شون بنما، 

با تشکر 
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مرد میانســال در جنایتــی هولناک، با چاقو بــه جان اعضای 
خانواده اش افتاد و همسر و دو دخترش را از پای درآورد.

صبح شنبه 27 شهریور امسال مردی با پلیس 110 شهرستان 
بهارســتان در غرب اســتان تهران تماس گرفت و از جنایتی 
هولناک خبر داد و گفت: برادرم اعضای خانواده اش را کشــته 
و در خانه مخفی شــده اســت. ماموران برای بررسی موضوع، 
راهی محل حادثه شــدند. با هماهنگی قضایی مرد 48 ســاله 
بازداشــت و به پلیس آگاهی منتقل شــد. وی به قتل همسر و 
دو دخترش اعتراف کــرد. در ادامه، ماموران بــا ورود به خانه 
متهم در شــهرک صالحیه، کوچه فجر ششم غربی با جسد زن 
45 ســاله و دو دختر 12 و 22 ســاله اش روبه رو شــدند که با 

ضربه های چاقو به قتل رسیده بودند.
ماموران با تحقیق از همســایه متوجه شــدند متهم به قتل در 
یک اداره دولتی کار می کرده و مدتی بوده که به مصرف شیشه 
روی آورده و همین موضوع باعث تشــدید درگیری میان او و 

اعضای خانواده اش شده بود.
در این مرحله عامل جنایت به افسر بازجو گفت: سال ها بود که 
من و همسرم برسر مســائل مختلف خانوادگی با هم اختالف 
داشتیم، اما به خاطر بچه ها جدا نشــدیم. درگیری هایمان هر 
روز بیشتر می شد. این اواخر به اعضای خانواده ام هم سوء ظن 

پیدا کرده بودم.
وی ادامه داد: بامداد جمعه تصمیم گرفتم همســرم را بکشم و 
خودکشی کنم. می خواستم او را بکشم که بیدار شد. با صدای 
مشــاجره مان، فاطمه 12 ساله و رقیه 22 ســاله بیدار شدند و 
به سمتم آمدند. می خواســتند مادرشــان را نجات دهند که 
نشد. همســرم را با ضربه چاقو کشــتم و بعد با همان چاقو به 
جان دخترانم افتادم و هر دو را کشــتم. دختر بزرگ ترم برای 
خرید وسایل عروســی اش به خانه خانواده شوهرش رفته بود 
که او را نکشتم. ســاعاتی کنار اجساد نشســته و گریه کردم. 
لباس های خون آلودم را عــوض کرده و خانــه را ترک کردم. 
می خواستم خودکشی کنم که نتوانســتم. به برادرم زنگ زدم 
و بعد به خانه اش رفتم. برادرم خواســت تســلیم شوم، اما من 
می خواســتم بمیرم که او ماجرا را به پلیس خبر داد و دستگیر 

شدم.
ســرهنگ منصور خدادادی، رییس پلیس آگاهی غرب استان 
تهران دراین بــاره گفت: با اعتراف های اولیــه متهم، تحقیقات 
از او در حالی ادامه دارد که با هماهنگی قضایی قرار اســت وی 
برای تســت ســالمت روانی و اینکه آیا در روز جنایت شیشه 

مصرف کرده یا نه، به پزشکی قانونی معرفی شود.
همیشه درگیر بودند

همسایه ها گفتند: مرد همســایه و اعضای خانواده اش، چهار 
ســال قبل به این خانه آمدند. از همان اوایل، پــدر خانواده با 
همســر و دخترانش درگیری و دعوا داشــت. صدای مشاجره 
آنها را همیشــه می شــنیدیم. این اواخر به دلیــل اذیت های 
پدر خانــواده، پای پلیس هم بــه این خانه باز شــده بود که با 
تهدیدهای مرد خانواده، همســرش در کالنتری رضایت داد و 
از شکایتش منصرف شــد.وی افزود: شب حادثه دوباره صدای 
درگیری شــان آمد و ساعاتی بعد قطع شــد. گمان کردم دعوا 
پایان گرفته اســت. یــک روز از آنها خبری نبود تــا اینکه روز 
بعد با آمدن خودروی پلیس و آمبوالنس متوجه شــدم که پدر 

خشمگین همسایه جان همسر و دو دخترش را گرفته است.
دوســت صمیمی فاطمه گفت: من و فاطمه سه سال بود که با 
هم همکالس بودیم. همیشــه برایم درددل می کرد و می گفت 
پــدرش اعضای خانواده شــان را اذیــت می کند. او همیشــه 
می ترســید یک روز پدرش او و مادرش را بکشــد که سرانجام 

هم همین طور شد.

مرد خشمگین 
همسر و 2 دخترش را کشت 

شــامگاه 14 تیر امســال مردی هنگام عبــور از مقابل باغی در 
اطراف منطقه سرچشمه شهرستان رفســنجان با جسد فردی 
 میانســال روبه رو شــد که بر اثر شــلیک گلوله از پای در آمده 

بود. 
ماموران با اطالع از این موضوع و حضور در محل مشاهده کردند 
ســاعتی از مرگ مرد میانســال می گذرد و به نظر می رســد با 

شلیک سالح شکاری از پای درآمده است.
با گــزارش این جنایــت به بازپرس کشــیک قتل دادســرای 
رفسنجان و هماهنگی قضایی، جسد او به پزشکی قانونی منتقل 

شد.

شناسایی هویت مقتول
تحقیقات در این زمینه ادامه داشــت تا اینکه خانواده مقتول با 
حضوردر پلیس آگاهی شهرستان رفســنجان از ناپدید شدن او 
خبردادند. با تحقیق از این خانواده معلوم شد حسین منصوری 
که مدیرعامل سابق باشگاه مس سرچشــمه بوده پس از خروج 
از خانه دیگر به منزل بازنگشــته و تلفن همراهش نیز خاموش 

است .
در ادامه تحقیقات از این خانواده معلوم شد مشخصات این مرد با 
جسد مجهول الهویه مطابقت دارد. با مشخص شدن این موضوع، 

روند رسیدگی به این پرونده وارد مرحله ای جدید شد.

ماموران تحقیقــات برای رازگشــایی از قتــل او را آغاز کردند 
و افرادی که با وی اختالف داشــتند را بــرای ادامه تحقیقات به 

پلیس آگاهی فراخواندند.
ماموران از آنها بازجویی کردند اما معلوم شــد این افراد در مرگ 
مدیرعامل سابق باشگاه مس سرچشمه نقشی نداشته اند و آزاد 

شدند.
ماموران پلیس همچنان در جســت وجوی عامــل این جنایت 
بودند تا اینکه با گذشــت حدود دو ماه از ایــن جنایت، ماموران 
ردپای زنی 31 ســاله را که با این مرد آشنایی داشت، در قتل به 
دست آوردند. او با دستور قضایی تحت تعقیب پلیس قرار گرفت 

و دستگیر شد .
متهــم زن با انتقــال به پلیس آگاهی شهرســتان رفســنجان 
بازجویی شــد و ابتدا اظهارات ضد و نقیضی را بیان کرد و مدعی 
شد مقتول را نمی شناخته و اشتباهی دســتگیر شده است. در 
ادامه تحقیقات زمانی که با مدارک پلیســی روبه رو شــد، قفل 
سکوت خود را شکســت و به قتل مدیرعامل سابق باشگاه مس 

سرچشمه اعتراف کرد.
قتل با انگیزه اختالف قدیمی

متهم به افسر تحقیق گفت: در شــهر دیگری زندگی می کنم. با 
مقتول چندی پیش برای پیگیری کاری آشنا شدم. مدتی بعد با 
وی اختالف  پیدا کردم. او از من خواست برای حل این اختالفات 
با هم مالقات کنیم. قرارمان باغی در اطراف منطقه سرچشــمه 
شهرستان رفسنجان بود. با خودم سالح شــکاری برداشتم تا با 
باال گرفتن در گیری او را بکشم. زمانی که به مالقاتش در آن باغ 

رفتم، با هم مشاجره کردیم و درگیری مان باال گرفت.
همان موقع سالح را به سمتش گرفتم و در جریان درگیری مان 
به او شــلیک کردم. زمانی که او فوت کرد، ترســیدم و جسد را 
همانجا رها کرده و متواری شــدم. چند بار خواســتم خود را به 
پلیس معرفی کنم ولی ترســیدم تا اینکه ماموران مرا شناسایی 

کرده و درخانه ام دستگیر کردند.
متهم بــه قتل در حال حاضر در بازداشــت به ســر می برد تا به 
 زودی صحنــه جنایت را بازســازی کرده و روانه زندان شــود. 
 پس از تکمیل تحقیقــات، پرونده بــرای محاکمه بــه دادگاه

 ارسال می شود.

پیشنهاد سردبیر: 
مرد خشمگین، همسر و 2 دخترش را کشت

همان موقع سالح 
را به سمتش 

گرفتم و در جریان 
درگیری مان به 

او شلیک کردم. 
زمانی که او فوت 
کرد، ترسیدم و 
جسد را همانجا 

رها کرده و 
متواری شدم

زن جوان که به خاطر اختالف با مدیرعامل سابق باشگاه مس سرچشمه او را با شلیک گلوله از پای درآورده و گریخته 
بود، پس از فرار دو ماهه دستگیر شد.

حوادث ایرانیادداشت

جانشــین رییس پلیــس راهور ناجــا از افزایــش 13 درصدی 
تصادفات مرگبار در ســومین هفته شــهریور درمقایسه با مدت 
 مشابه پارســال خبر داد و گفت : طی دو هفته اخیر در پی وقوع

  6 هزار و 700 فقره تصــادف فوتی و جرحــی در دو هفته اخیر 
350 نفر جان باختند و 8 هزار و ســیصد نفــر زخمی و معلول 

شدند.
 ســردار امیری از ابطال 1800 گواهینامه رانندگان حادثه ساز 
و توقیف 43 هزار دســتگاه خودرو با ارتکاب دو تخلف همزمان 

و جریمه بیش از یک میلیون تومان در یک هفته اخیر خبر داد.
وی گفت: ابطال گواهینامه، جلوگیری از ادامه رانندگی رانندگان 
حادثه ساز و توقیف 72 ساعته خودروی رانندگانی که مرتکب دو 
تخلف حادثه ساز همزمان می شــوند در دستور کار جدی پلیس 
برای محافظت از جان هموطنان در جاده های کشور قرار گرفته 

است.
جانشــین رییس پلیس راهور ناجا افزود: با وجود همه اقدامات 
بازدارنــده پلیس بــرای مدیریت ســوانح رانندگــی؛ همچنان 
تصادفات مرگبــار در روزهای پایانی شــهریور در حال افزایش 
است.سردار امیری 4 استان هرمزگان، فارس، کرمان و گلستان 
را با بیشــترین تصادفات مرگبار به عنوان استان های قرمز اعالم 
کرد و از اقدامات سخت گیرانه پلیس در جاده های این استان ها 

خبر داد.
وی مهــم ترین علل وقــوع تصادفات مرگبار از میــان 171 کد 
تخلــف را در دو هفته اخیر انحراف به چپ، ســبقت و ســرعت 

غیر مجاز اعالم کرد.ســردار امیری ســرعت غیر مجاز و نبستن 
 کمربند ایمنی را عامل وقــوع 40 درصد تصادفات منجر به فوت

 بیان کرد.
وی گفت: مهم ترین علل پیشگیری از افزایش تصادفات مرگبار 
بر اســاس تجربه میدانی پلیس و دنیا رعایت ســرعت مطمئنه، 

بستن کمربند ایمنی و رعایت صبر و حوصله در رانندگی است.
جانشین رییس پلیس راهور ناجا همچنین از وقوع 26 درصدی 
تصادفات مرگبار شــهریور در بین ســاعات 16 تا 20 خبر داد و 
افزود: تاریکی و کاهش دید راننده، خســتگی و کم حوصلگی از 

مهم ترین علل وقوع این تصادفات گزارش شده است.

زن جوانی که به خاطر تلفن همراه، همســرش را به قتل رسانده 
بود، در جلسه دادگاه به پای پدر و مادرشوهرش افتاد و درخواست 
بخشــش کرد.عصر پنجم تیر ســال گذشــته ماموران کالنتری 
نارمک با تماس مسئوالن بیمارســتان امام حسین )ع( در جریان 
مرگ مشــکوک مرد جوانی قرار گرفتند. با حضور ماموران و تیم 
جنایی در محل مشخص شد مرد 26ســاله ای به نام محمد بر اثر 
اصابت جســم نوک تیز به قلبش و خونریزی شــدید جان باخته 
اســت. در تحقیق از همراهان مقتول مشــخص شــد، محمد در 
جریان درگیری با همسرش کشته شــده است.همسر مقتول در 
بازجویی ها گفت: پنج ســال قبل، از طریق دخترخاله ام با محمد 
در شهرستان گنبدکاووس آشنا شــدم. چند ماه بعد از آشنایی، 
او به من ابــراز عالقه کرد و با خانواده اش به خواســتگاری ام آمد و 
با هم عقد کردیم. یک ســال اول زندگی مان را در استان گلستان 
گذراندیم تا این که محمد مدعی شــد برای پیدا کردن کار باید به 
تهران برویم. من هم برای این که زندگی مان بهتر شــود، موافقت 
کردم. اوایل زندگی خوبی داشتیم تا این که رفتار محمد تغییر کرد 
و تماس های مشکوکی داشت. تصور می کردم با زنان دیگری هم 
ارتباط دارد. روز قتل، محمد از خانه خارج شد و هرچه با او تماس 
گرفتم پاســخگو نبود. بعد هم تلفن همراهــش را خاموش کرد. 
ساعت5بعدازظهر به خانه بازگشت. از او خواستم اجازه دهد تلفن 
همراهش را بررســی کنم که مخالفت کرد. خیلی عصبانی بودم 
و کنترلی بر اعصابم نداشتم. از آشــپزخانه چاقویی برداشتم و به 
سمت او که در حال خارج شدن از خانه بود، پرتاب کردم. او همان 

لحظه برگشت که چاقو به کنار قلبش اصابت کرد.
پرونده این جنایت با صدور کیفرخواســت برای محاکمه به شعبه 
چهارم دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شــد و زن جوان در 

حضور سه قاضی جنایی به دفاع از خود پرداخت. 
 در ابتدای این جلســه اولیــای دم مقتول برای قاتل پسرشــان 
تقاضای قصــاص کرد پدر مقتــول گفت: حاضر نیســت عروس 
سابق خود را ببخشــد. در ادامه متهم عنوان کرد: من همسرم را 
به عمد نکشــتم. دعوای ما یک دعوای ســاده زن و شوهری بود و 
فقط می خواستم گوشی را از دســت او بگیرم و ببینم به چه کسی 

پیامک می دهد.

شوهرکشی به خاطر موبایلتصادفات مرگبار در شهریور ماه پرخطر

رییس پلیس آگاهی لرســتان گفت: ســارقان با کندن دیوار 
 پشت مغازه دست به ســرقت از یک طالفروشــی در سلسله 

زدند. 
عباس نظری اظهار داشــت: ســارقان در شهرستان سلسله 
لرستان با اقدام به کندن دیوار پشت مغازه طالفروشی در یکی 
از خیابان های این شهرســتان وارد مغازه طالفروشی شده و از 

آن سرقت کردند.
این مســئول عنوان کرد: کارشناسانی از ســوی اداره آگاهی 
لرســتان به محل وقوع این ســرقت در شهرســتان سلسله 
اعزام شدند.رییس پلیس آگاهی لرســتان گفت: تالش برای 

دستگیری سارقان ادامه دارد. 

تصادف نیسان و خودروی پراید سبب کشــته شدن 3 نفر و زخمی 
شدن 2 نفر شد.

اشــکپور، ســخنگوی اورژانش مازنــدران، گفت: ایــن حادثه در 
مســیر زاغمرز ، بهشــهر در منطقه زینه وند اتفاق افتاد و بالفاصله 
آمبوالنس هــای پایگاه های اورژانــس زاغمرز ،طوســکال و ولوجا 
به محل حادثه اعزام شدند.اشــکپور افزود: در این حادثه ســه نفر 
که دو خانم 60 و35 ســاله و یک آقای 55 ســاله بودند در دم جان 
 باختند و دو مصدوم که هردوخانم ،یکی 35 ســاله به بیمارســتان

  امــام حســین)ع( نــکا و دیگــری 40 ســاله بــه بیمارســتان 
امام خمینی)ره( بهشهر منتقل شدند.وی گفت: همه جانباختگان و 

مصدومان سرنشینان خودروی پراید بودند.

فرمانده انتظامي اســتان اصفهان گفت: ماموران انتظامي ایستگاه 
ایست و بازرســي شهید شــرافت شهرســتان نایین حین کنترل 
خودروهاي عبوري به یک دســتگاه ســواري هیوندا مشکوک و آن 

را متوقف کردند.
ســردار عبدالرضا آقاخاني افزود: در بازرسي از این خودرو، 58 کیلو 
و 200 گرم تریاک کــه در صندوق و صندلي هاي خودرو جاســاز 
شده بود کشف شد.فرمانده انتظامي اســتان اصفهان بیان کرد: در 
عملیات دیگري که در ایستگاه شهید شرافت انجام شد، 258 کیلو 
و 680 گرم تریاک از یک دستگاه سواري پژو 405 کشف شد.سردار 
آقاخاني گفت: در مجموع در دو عملیات جداگانه، 316 کیلو و 880 
گرم تریاک کشف ، پنج نفر متهم دســتگیر و دو دستگاه خودروي 
سواري توقیف شد.فرمانده انتظامي استان اصفهان در پایان خاطر 
نشــان کرد: نیروي انتظامي با اقتدار کامل با قاچاقچیان مواد مخدر 
برخورد قاطع و قانوني خواهد کرد و اجازه جــوالن به آنها نخواهد 

داد. 

 مأمــوران گمرک فــرودگاه امــام خمینی)ره( 
به کمک ســگ های موادیاب 2 کیلــو تریاک از 
داخل یک کیسه چای کشــف کردند و مرحمت 
سلیمان نژاد سرپرست اداره کل گمرک تمرچین 
از کشف سیگار و چای قاچاق در این گمرک خبر 
داد. مقدار 2 کیلو تریاک در داخل یک گونی چای 
خشک جاســازی و با چای مخلوط شده بود که 
توسط مأموران گمرک فرودگاه امام خمینی)ره( 
و به کمــک ســگ های موادیاب ایــن گمرک از 
بســته های پستی کشــف و ضبط شــد.گمرک 

ایران چندی اســت که ســگ های موادیاب خود 
را در بخش بسته های پســتی این گمرک مستقر 
کرده است. سرپرست اداره کل گمرک تمرچین 
از کشف سیگار و چای قاچاق در این گمرک خبر 
داد.مرحمت سلیمان نژاد گفت: تعداد 100کارتن 
ســیگار و 30کیســه چای که به طرز ماهرانه ای 
در یک دســتگاه تریلــر و در باک های مخصوص 
جاسازی شــده بود کشف و ضبط شــد.به گفته 
سلیمان نژاد راننده تریلر یک تبعه ترک بوده و از 

عراق به ایران وارد شده بود.

تصادف خونین در بهشهرسرقت از طالفروشی با کندن دیوار

کشف بیش از 316 کیلو تریاك 
در ایست و بازرسی نایین

 مأموران گمرك فرودگاه امام خمینی)ره(خبر دادند:

جاسازی جالب سیگار در یک محموله بزرگ قاچاق

معاونت اجتماعی نیروی انتظامی یزد ســرقت پنج کیلو طال و 
قتل شاگرد زرگر در یزد را تایید کرد.

اخباری در شبکه های اجتماعی مبنی بر قتل شاگرد زرگر یزدی 
و به ســرقت بردن طالهای صاحبکار او و به دنبال آن، اعتراض 
اعتصاب زرگرها منتشــر شــد که معاونت اجتماعــی نیروی 

انتظامی این خبر را تایید کرد.
معاونت اجتماعی نیروی انتظامی یزد این قتل و سرقت را تایید 

کرد و به تشریح بخشی از جزییات ماجرا پرداخت.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان یزد اظهار داشت: 
این مغازه زرگری در محدوده بازار ســنتی یزد اتفاق افتاده و در 

پی آن شاگرد این مغازه نیز توسط سارقان به قتل رسیده است.
محمدرضا مزیدی بیان کرد: بر اساس بررسی های به عمل آمده 
توسط ماموران پلیس به نظر می رسد، شاگرد مغازه زرگری بعد 
از تعطیلی مغازه و زمانی که قصد سوار شدن خودرو را داشته از 
سوی سارقان به حاشــیه پارکینگ که بسیار خلوت بوده انتقال 
داده شده و در آنجا به قتل می رسد.وی عنوان کرد: سارقان بعد 
از قتل با اســتفاده از کلیدهای در اختیار شــاگرد به مغازه ورود 
کرده و مقادیری طال ســرقت کرده اند.مزیدی خاطرنشان کرد: 
این موضوع توسط کارآگاهان پلیس با جدیت در دست بررسی 

است و اخبار تکمیلی به اطالع رسانه ها و مردم خواهد رسید.

نیروی انتظامی یزد تایید کرد:

 سرقت 5 کیلو طال در یزد 
و قتل شاگرد زرگر

بر اثروقوع انفجار گاز در یک ســاختمان مســکونی 
در شــهر بارسلون اسپانیا دســت کم 16 تن کشته و 

مجروح شدند.
 بنابر اعــالم نیروهای امــداد و نجات محلی شــهر 
بارســلون در طبقه دوم یک ســاختمان مســکونی 
انفجــار گاز رخ داد که موجب شــد یــک تن جان 
خود را از دســت بدهد و تعداد 15 نفر دیگر مجروح 
شــوند و وضعیت جســمی دو نفــر از آنــان وخیم 
گزارش شده اســت.در پی وقوع این انفجار ساکنان 
ساختمان های مجاور نیز مجبور به تخلیه واحدهای 
خود شــدند.به نقل از روزنامه ایندیپندنت، در حال 
حاضــر علت وقوع این انفجار مشــخص نیســت اما 
کارشناســان در تالش بــرای جمع آوری شــواهد 

هستند.

یک زوج مسن در تصادف با ماشینی که راننده آن از 
دست پلیس فرار می کرد، کشته شدند.

یک زن و مرد ســالخورده بعد از اینکه راننده فراری 
از پلیس با ماشــین به خودروی آنها زد، جان خود را 
از دســت دادند.به گزارش دیلی میل، این حادثه در 
پرت در غرب استرالیا اتفاق افتاد که طی آن نیروهای 
پلیس در تعقیب راننده خــودروی یک مجرم بودند  
اما بعد از اینکه جان مردم شــهر در خطر بود مجبور 
شدند، تعقیب و گریز را رها کنند.به گزارش نیروهای 
پلیس، این خودرو بعد از چند دقیقه با یک خودروی 
دیگر که سه نفر سرنشین داشــت، برخورد کرد که 
یک مرد 66 ساله و یک زن 60 ساله در آن جان خود 
را از دست دادند و پسر 25 ســاله آنها در بیمارستان 

در شرایط وخیم به سر می برد.

 16 کشته و مجروح 
بر اثر انفجار گاز در اسپانیا

 مرگ زوج سالخورده در 
تصادف با خودروی مجرم فراری

حوادث جهان

اعتراف به  قتل مدیرعامل سابق باشگاه 

مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان از کشته شدن 487 نفر 
در 5 ماه ابتدای امسال خبر داد که این رقم نسبت به مدت زمان 

مشابه سال گذشته 2/1 درصد افزایش را نشان می دهد.
علی سلیمان پور اظهار داشت: در 5 ماه ابتدای امسال یک هزار و 
505 جسد توسط پزشک قانونی استان اصفهان بررسی شدند که 

حدود 75 درصد این افراد مرد بوده اند.
وی با اشــاره به بیشــترین علت مــرگ در بین امــوات افزود: 

بیماری های قلبی عروقی در بین بیماری ها، بیشترین فوت را به 
دنبال داشته است.

مدیر کل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان ادامه داد: از مجموع 
کل فوت شــدگان در پنج ماه ابتدای امسال،487 نفر در حوادث 
ترافیکی جانشان را از دست داده اند که از این تعداد 100 نفر خانم 
و باقی مرد بودند. وی بیان کرد: متاسفانه مقایسه آمار کشته های 
حوادث جاده ای از ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه با سال گذشته 

افزایش 2/1 درصدی آمار فوت شدگان را نشان می دهد.
ســلیمان پور همچنین از افزایش 10 درصدی حــوادث منجر 
به فوت در محل کار خبر داد و اعالم کرد: تعداد کشــته شدگان 
حوادث کار در پنج ماه اول سال 52 نفر بوده که همگی این افراد 
مرد بودند. به گفته مدیر کل پزشــکی قانونی اســتان اصفهان، 
بیشترین علت مرگ در بین حوادث کار مربوط به سقوط از ارتفاع 
بوده است. وی در پایان به حوادث خاص نیز اشاره داشت و عنوان 
کرد: غرق شدگی نسبت به سال گذشته با یک نفر کاهش، 24 نفر 
فوتی داشــته که 22 نفر مرد بوده اند؛ همچنین برق گرفتگی در 
پنج ماهه اول 17 نفر را به کام مرگ فرســتاده که نسبت به سال 

گذشته 2 نفر افزایش داشته است.

مدیر کل پزشکی قانونی اصفهان مطرح کرد:

افزایش 2/1 درصدی تلفات جاده های استان اصفهان
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یادداشت های
 گلبول آبی

چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

قارچ:  ساالد  الزم  مواد 
ســینه مــرغ۱ عدد،نمک 
به مقــدار کافی،پیــاز دو 
 عــدد متوســط، هویــج
 ۵ عدد متوسط،لیمو ترش
 ۱ عــدد، فلفــل دلمه ای

۱ عدد بزرگ
مواد الزم سس:

جعفــری تــازه۱ قاشــق 
 غذاخوری،ســس ســاالد
قاشق غذاخوری،ماست  ۲ 

۱ پیمانه،نمک و فلفل به مقدار کافی
طرز تهیه ساالد قارچ :سینه مرغ را شســته و پیاز را پس از پوست کندن به ۴ قسمت تقسیم 
کنید. با یک لیوان آب ونمک ، ســینه مرغ را بگذارید بپزد بعد از پختن ، ازظرف بیرون آورده و 
بگذارید آب مرغ گرفته شود. سپس مرغ را باریک خرد می کنید.قارچ ها راتمیز کرده و هویج ها 

و فلفل دلمه ای را هم شسته و به شکل حلقه و خالل در آورید.
 طرز تهیه سس : جعفری ها را پس از شستن خرد کنید البته مقداری را برای تزیین نگه دارید 

سپس سس وماست را با هم مخلوط کرده و به آن نمک و فلفل هم اضافه کنید.
قارچ ها، هویج ، فلفل دلمه ای ومرغ را در ظرفی بزرگ با هم مخلوط کنید.روی آنها سس ریخته 
و تمام مواد ساالد را با هم مخلوط کرده و در ظرف مخصوص برای سرو بریزید و باجعفری آن را 

تزیین کنید.

کتاب »خورشــید رهنمای«  به قلم »ابوالفضل هــادی منش«  که از 
سوی انتشــارات »بهار دل ها« منتشر شده ، پژوهشــی در زندگی  و 
ســیره امام هادی )ع( اســت که با نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم 
زندگانی این امام همام و شــرایط فرهنگی و سیاسی حاکم بر روزگار 
ایشــان  پرداخته و مبارزات فرهنگی و سیاســی و فضای فرهنگی و 
سیاسی دوران امامت ایشان را ترســیم  کرده و با تحلیل جریان تبعید 
و شــهادت امام و پیامدهای آن ، برگ هایی ازکتاب زندگانی  پرخیر و 
برکت ایشــان را مرور کرده است. این کتاب  مشــتمل بر هفت فصل 
 اســت که  عناوین آن عبارت انــد از :»روزنه ای به ســوی آفتاب« ،

»ویژگی هــای اخالقــی« ،» مبــارزات فرهنگی امام هــادی )ع(«، 
 »مبــارزات سیاســی و اجتماعــی امــام هــادی)ع(«  ،» تبعیــد

 امام هادی)ع(«، »شهادت امام هادی )ع(«، »گلبرگی از آفتاب«.

در نخستین فصل از کتاب موضوعاتی چون: زادروز ،کنیه ها و لقب ها ، 
خاستگاه تربیتی ، کودکی و نوجوانی و شهادت پدر و... شرح داده شده 
است . دومین فصل نیز به مســائلی چون: دانش و آگاهی ، سخنوری ، 
عبادت و...اختصاص دارد. در فصول بعــد نیز موضوعاتی مانند: تبعید 
امام هادی)ع( ، اوضاع سیاســی و اجتماعی زمان امــام ، گزیده ای از 

سخنان و سیره و کرامات و ...شرح داده شده است.
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

»گفتار امام)ع( شیرین و سرزنش ایشان تکان دهنده بود، آموزگارش 
در کودکی شــیفته ســخنوری او شــده بود. آنگاه که لب به ســخن 
می گشود روح شــنونده اش را تازگی می بخشــید و چون او را عتاب 
می کرد کالمش چون شمشــیری آتشــین از جمله های نغز، پیکره 

دشمنش را شرحه شرحه می کرد.«

توصیه های غذایی برای کاهش وزن )4(ساالد قارچ

خورشید رهنمای

 نوجوانــان دهه 60 یک دســت 
لباس مدرســه داشــتند که صد 
البته لباس میهمانــی و گردش 
هم بود. تابستان و زمستان و تعطیلی و غیر تعطیلی 
هم نداشــت. لباس همــان لباس مدرســه بود که 
به اقتضــای فصل، تعــداد و ضخامــت زیرپوش و 
روپوشش کم و زیاد می شــد. دخترها با مانتوهای 
گل و گشاد و شلوار مدرســه با رنگ های مخصوص 
دهه 60 و پسرها با شلوار پیلی دار و یکی دو پیراهن 
چهارخانه درشــت، همه جا تــردد می کردند. یک 
شــلوار ورزشــی هم که آن روزها اسمش گرمکن 
ورزشــی بود به این مجموعه اضافه می شــد برای 
ساعت های ورزش پســران. آن روزها اگر در کوچه 
و خیابان همکالســی ات را با لباس غیرمدرسه ای 
می دیدی عــالوه بر آنکــه مقدار زیــادی تعجب 
می کردی بــا مفهومی به نام اختــالف طبقاتی هم 
آشنا می شدی؛ اما حاال  جز ســاعات شروع و اتمام 
مدارس، هیچ نوجوانی را با لباس مدرســه هیچ جا 

نخواهی دید. 
آن روی سکه:

 دهه 60 و 70 دهه تنوع نبود. کشــور از پس جنگی 
تمام عیار، داشت با حداقل ها خودش را می ساخت. 
جامعه داشت نفسی تازه می کشید و مردم از ثبات 
و امنیت، بیشتر خوشحال می شدند تا تنوع رنگ و 
لباس و اسباب معیشت. احساس ناامنی هشت ساله 
رفته و امنیت بازگشته بود، اما امنیت تثبیت شد و 
نیازهای دیگر سربرآورد. خوب بود، خیلی هم خوب 
بود که زندگی تعاریــف جدید پیدا کند و چیزهایی 
وارد زندگی بشــود که حال  جامعه را بهتر می کند. 
یکی اش همیــن تنوع رنگ، دیگــرش همان تنوع 

لباس.
شیر یا خط: 

حال جامعه بهتر و بهتر شد و یکهو به جایی رسید که 
شمای دهه شــصتی جرأت نمی کنی به فرزند دهه 
هشــتادی و نودی ات بگویی یک دست لباس کمتر 
بخر یا ماه قبل که لباس خریدی. قبول داریم جامعه 
عوض شده و نباید انتظار داشــت که مثل دهه 60 
رفتار کنیم. کســی هم انتظار ندارد تین ایجرهای 
امروز مثل تین ایجرهای ســال های پیشین باشند، 
اما چیزی در این میان در حال فراموشــی اســت: 
امنیت، امنیت اقتصادی. قصد آن نیست که بگوییم 
با چند دست لباس کم و بیشــتر امنیت اقتصادی 
خدشه دار می شود اما با چند نســل بیگانه با برخی 
مفاهیم نظیرصرفه جویی و کــم توقعی، امنیت نه 
 تنها در حوزه اقتصاد که در حوزه فرهنگ نیز پایش 

خواهد لنگید.

این روی سکه

لبخندک

بعضی ها معتقدند همان قدر که دعوا نمک زندگی 
است، تقلب هم نمک امتحان است یا همان قدر که 
امتحان گرفتن وظیفه معلم اســت، تقلب کردن هم وظیفه دانش آموز 
است. همین دوســتان، لحظات شــاد و مفرحی را در جلسات امتحان 
درســت می کنند و یا می کردند؛ البته تقلب های قدیم با حاال که عصر 
گوشی های هوشمند است، خیلی فرق داشــت. آن موقع داستان اصال 
چیز دیگری بــود. بچه ها کتاب باز می کردند، روی دســت و پایشــان 
فرمول هــا را تاتو می کردند، تــوی جامدادی هــا و روی نیمکت های 
 چوبــی و در و دیوار مطلب می نوشــتند، کل کتاب را تــوی دو تا کاغذ

 ۲ در ۲ ســانت خالصه می کردند که واقعا جزء هنرهای ظریف بود. کار 
هر کسی هم نبود! استادکارهای خودش را داشت؛ البته آن روزها ما سه 
نفری توی هر نیمکت می نشستیم وســر امتحان یک نفر باید می رفت 
پایین. پایین، مقدورات و محذورات خودش را داشــت. بو می داد و موقع 
دیکته هم صدای معلم درست شنیده نمی شــد. بعضی  روزها هم بین 
خودمان کیف می گذاشــتیم که آن هم بد نبود. پشت آن همه کیف و 
خرت و پرت، سنگر می گرفتیم و مشاوره می دادیم. کارهای دیگری هم 
بلد بودیم که چون ممکن اســت بدآموزی داشته باشد تا 30 سال دیگر 
هم نمی توانم اســرار محرمانه آنها را فاش کنم. البته جا دارد در همین 
جا و به عنوان کسی که هم امتحان داده و هم امتحان گرفته است بگویم: 
»دوست عزیز شــما از اون باال دیده می شــی! یعنی اگه یه بار بیای به 
جای معلمت وایسی، می بینی تا ته کالس قشنگ پیداست. حتی وقتی 
خودت رو جلوی نفر جلویی قایم می کنی باز پیدایی. وقتایی هم که هی 

می گی3،3 ،3 صدات قشنگ میاد و سه می شه! از ما گفتن.«

نوستالژیکاتور
تقلب

یك فنجان ماکارونی را با یك فنجان سبزی تازه عوض کنید
با خوردن کمتر ماکارونی یا نان و مصرف سبزی بیشــتر، می توانید به راحتی وزنتان را پایین 
آورید و ســایز کم کنید. به این ترتیب می توانید ۱00 تا ۲00 کیلوکالــری در دریافت انرژی 

صرفه جویی کنید.
آدامس بدون شکر بجوید

وقتی می خواهید از خوردن یک میان وعده چاق کننــده اجتناب کنید، می توانید یک آدامس 
بدون قند بجوید.  جویــدن آدامس، باعث تنظیم تنفس  خواهدشــد و به کنترل احســاس 
گرسنگی  کمک می کند و در کاهش وزن موثر خواهد بود. این موضوع باعث می شود که غذای 
کمتری میل کنید. عالوه بر این، اگر یک برنامه ورزشی منظم هم داشته باشید، باعث موفقیت 

رژیم الغریتان خواهد شد.
وعده هایتان را کوچك تر کنید

اگر کمتر از مقدار انرژی ای که می ســوزانید، دریافت کنید، وزنتان کم خواهد شــد؛ البته در 
صورتی که هر وقت گرسنه می شــوید، مقدار کمی کالری دریافت کنید. مطالعه روی افرادی 
که ۴ تا ۵ وعده یا میان وعده در روز دریافت کرده اند، نشــان می دهد این افراد بهتر می توانند 
وزنشــان را پایین آورند و اشتهایشــان را کنترل کنند. متخصصــان در این خصوص توصیه 
می کنند کالری روزانه  را با مصرف وعده هــا و میان وعده های کوچکی دریافت کنید و در طول 

روز از خوردنشان لذت ببرید. بهتر است شام آخرین وعده ای باشد که می خورید.
رژیم خود را سرشار از فیبر کنید

فیبر به هضم غذا کمک و از بروز یبوست پیشگیری می کند، سطح کلسترول را پایین می آورد 
و به کاهش وزن کمک می کند اما بیشتر افراد نیمی از فیبر مورد نیاز شان را دریافت می کنند. 

منابع فیبر،  جو، انواع لوبیاها، غذاهای سبوس دار و انواع میوه ها و سبزی ها هستند.

ندا
شاه نوری

زاینده 
رود

کشکول جدول )شماره 1963(
شهری که تنها 

یك نفر جمعیت دارد!
شغل عجیبی 
در باغ وحش 

ادب کردن راننده متخلف 
با خالقیتی جالب 

»مونووی« یک دهکده در نبراسکا در ایاالت متحده است که تنها یک زن 
77 ساله به نام »السی ایلر« در آن ساکن اســت. او کتابخانه شهر را اداره 
می کند که یک ســاختمان کوچک با ۵000 کتاب است و از همسرش 
که زندگی خود را به کتاب اختصاص داده بود، باقی مانده اســت. السی 
همچنین شــهردار مونووی نیز هســت.  ســال های اوج مونــووی، در 
سال های ۱930 بود که ۱30 نفر جمعیت داشت. مونووی مثل بسیاری 
از جوامع کوچک دیگر، جمعیت جوان خود را که برای کار و پیشــرفت 
به شــهر می روند، از دست داد. در سرشماری ســال ۲000 این شهر دو 
نفر جمعیت داشت، یک زن و شــوهر به نام های رودی و السی ایلر. آقای 
ایلر در سال ۲00۴ فوت کرد و همسرش الســی را به عنوان تنها ساکن 
باقی مانده این شهر تنها گذاشــت.  زندگی السی به عنوان شهردار و تنها 
ساکن شهر، سورئال به نظر می رسد. او ســالی یک بار مالیات خودش را 
افزایش می دهد تا بتواند از چهار چراغ خیابان و برخی امکانات اولیه دیگر 
نگهداری کند، تنها کسب و کار باقی مانده شــهر را اداره و در تنها خانه 

ســکونت  قابل 
شهر نیز زندگی 
و خــودش را به 
شهردار  عنوان 
انتخاب می کند. 
او  مشــتریان 
بزرگــراه  از 
شــهر  نزدیک 
یــا شــهرهای 
اطراف می آیند.

  در بخشــی از باغ وحش کراچــی، محلی قــرار دارد که به آن 
»ممتاز محل« می گویند و همین نام بر سردر ورودی اش نوشته 
شده اســت. درون این بخش یک روباه اسرارآمیز وجود دارد که 

سر یک زن بر روی آن قرار گرفته است.
 این موجود عجیب سال هاســت که بازدیدکنندگان را سرگرم 
می کند و با آنها صحبت می کند. در برخــی مواقع پیش گویی 
هم وارد کارهای او می شــود، به همین دلیل اســت که بیشتر 

بازدیدکنندگان به سراغ این روباه می روند.
 با همه این تعاریف، این روباه در اصل یک بدن مصنوعی از روباه 
و همچنین سر مردی است که عجیب ترین شغل دنیا را انتخاب 
کرده اســت. این مرد که در طول چندین سال عوض شده است 
باید هر روز آرایش زنانه کرده و زیر میز مخصوص بنشــیند. در 

این حالت سرش دقیقا جای سر روباه قرار می گیرد.
 انتخاب مردها برای این شــغل بســیار جالب است و رییس باغ 
دلیل  وحــش 
انتخاب  ایــن 
ارتبــاط  را 
بهتر  اجتماعی 
و حاضر جوابی 
مردها می داند 
که مــی توانند 
به سرعت پاسخ 
بازدیــد کننده 

را بدهند.

یک فرد عالقه مند به کارهای خالقانه در فضای مجازی، از خالقیت 
خود برای ادب کردن راننده متخلف استفاده کرد.

وی که با مردم شوخی  می کند، این بار از نبوغ و خالقیت خود  برای 
ادب کردن راننده متخلفی که خودروی خود را در محوطه دانشگاه 

پرت پارک کرده بود، استفاده کرد.
این فرد با استفاده از استیکی نت ها یا همان برگه های نت چسبان که 
برای نت برداری استفاده می شوند، خودروی شخصی را که در فضای 
نامناسب پارک شده بود کامال رنگی کرد و حتی یک سانتی متر هم 

از آن خودرو را بدون این برگه ها باقی نگذاشت.
عکس های این خودرو توســط خود شــخصی که این بال را بر سر 

خودرو آورده بود، در فیس بوک به اشتراک گذاشته شد.
گفتنی اســت، دانشــگاه پرت در غرب اســترالیا به علت پر بودن 

پارکینگ هایش بدنام شده است.

افقی:
۱-  نمدمال، جانور مکار، کاشف گاز کربنیک

۲- فیلم ژان گره میون، گالبی، باران اندک
3- ستون بدن، پی، کشور آفریقایی

۴- گاری، یال، هست آذری
۵- کدخدا، رب وطنی

6- آش، کشــور تیم بایرن مونیخ، وزنــه بردار فقید 
رشتی که قهرمان جهان شد.

7- کتاب طنز آرت بوخوالد، مسلم، واحددارو
8- شــب زنده داری، قدم تک، اشــاره بــه دور، در 

تابستان می چسبد
9- ساز شاکی، شهری درکرمان، شفا یافتن
۱0- برعکس، دستگاهی در موسیقی ایران

۱۱- قامت، نویسنده زنبور عسل و موریانه ها
۱۲- گنجایش، شمشیر جوهر دار، عامل بیماری ها

۱3- کشور برج ایفل، بایگانی، پسر بچه رشتی
۱۴- حرف نــدا، داور ایرانی خط نگهــدار بازی جام 

جهانی، قطار شهری
۱۵- آدم آهنی، زورکی، سنان

عمودی:
۱- مرکز بولیوی، لقب موش کور

۲- برادر رشتی، وقیح و پر رو، واحد مساحت
3- نیمه اتمی، نوعی کارمند، خدای هندو

۴- طبال، فیلم مهرجویی با بازی شــکیبایی فقید، 

طالی سیاه
۵- نابودی، قصه نویس نامی دانمارک

6- خرما، الله داغدار، خیاالت واهی
7- لقب پیامبر )ص(، قبض انجمن، نصف هویج

8- زگیــل، مهریه حضرت زهــرا )س(، عدد منفی، 
آسیستان

9- مادر عرب، خرس چینی، سلطان
۱0- بچه شیر و پلنگ، گیاه پای دیوار، سفینه بیابانی

۱۱- چرک زخم، در گرماگرم مهلکه
۱۲- اصل نیست، پیدا نخواهید کرد، ظرف آبخوری

۱3- اســتحکام، برطرف کننده بوی بــد یخچال و 
توالت، نت حرام

۱۴- شقایق وحشی، نوین، عید
 ۱۵- رمان لئون تولســتوی، این هم رمــان به فیلم 

در آمده ای از ژرژسیون فرانسوی

تصاویر روز
مراسم رقص اژدها در جشنواره خیابانی در هنگ کنگ چین برگزاری دوساالنه هنر خیابانی در مسکوی روسیه 
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امام علی )علیه السالم(: 
زبان همچون درنده ای است  که اگر آزاد باشد زخم و جراحت 

)سختی به جسم و ایمان( خواهد زد.
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