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در فوالد مبارکه اصفهان صورت گرفت؛

رکورد روزانه ۱۱۰ ذوب در ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم

14

تعلل سوال برانگیز اداره کل ورزش و جوانان؛

بالتکلیفی، هیئت بوکس 
اصفهان را رها نمی کند

استاندار چهارمحال و بختیاری:

اقتصاد مقاومتی، مسیر توسعه را 
هموار می کند

7
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راه اندازی قرارگاه رسانه ای 
اقتصاد مقاومتی در اصفهان

8

رنگ و روی صله رحم
پریده است

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

اســتاندار اصفهان با بیان اینکه بــه دلیل تدین مردم 
استان، نرخ آســیب های اجتماعی در اصفهان کمتر 
از متوسط کشور اســت، گفت: با افتخار، پانزدهمین 
اجالس بین المللی تجلیل از خادمــان و پیر غالمان 
حسینی را در ســال آینده برگزار خواهیم کرد. رسول 

زرگرپور در خصــوص اجالس بین المللــی تجلیل از 
خادمان و پیر غالمان حسینی اظهار داشت: برگزاری 
این اجالس، کار خداپســندانه ای اســت و با توجه به 
ظرفیت های باالی دینی، فرهنگی و مذهبی اصفهان و 

رشادت های مردم این استان در دفاع مقدس ...

استاندار اصفهان خبر داد:

اصفهان میزبان
پیر غالمان حسینی می شود

بیانات مهم رهبر انقالب در ابتدای درس خارج فقه دیروز؛

به آقایی که نزد من آمد گفتم به صالح
شما نیست در فالن قضیه شرکت کنید

15

مدیر روابــط عمومی شــهرداری اصفهان گفت: تمام ســعی و تالش 
مدیران شهری بر این اســت که همانند سال های گذشــته به عنوان 
خدمتگزاران شهر، کامل ترین خدمات ممکن را در اختیار شهروندان و 

هیئت های عزاداری...

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در صد و چهل و نهمین 
جلسه علنی شــورای  شــهر اصفهان به هفته دفاع مقدس اشاره کرد و 
اظهار داشت: ایران دستاوردهای بزرگی در دوران دفاع مقدس به دست 

آورد که مهم ترین آن اثبات کارآمدی مردم ساالری دینی ...

15

 نصب بیش از 2۰۰ هزار کتیبه 
»این انصار الحسین)ع(«

بر سردر منازل

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان:

ایران
جزیره ثبات است

15

صفحه  2

رییــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت 
 نظــام گفــت: روســیه در مقابــل زیــاده خواهــی هــای آمریــکا و 
 خالف هایی که در انجام تعهداتشــان داشــتند از خواســته های به حق ایران

حمایت کرده است.
به گزارش فارس، علی اکبر والیتی رییس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام در حاشیه دیدار رییس مجلس ســوریه، با حضور در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به ســوالی پیرامون اظهارات غربی ها که گفته بودند 
ایران و روسیه با حضور در سوریه مرتکب جنایات جنگی می شوند، گفت: آنهایی 
مجرمند که از تروریسم حمایت می کنند و ایران به دعوت دولت قانونی سوریه در 
این کشور حاضر شده و همچنان حضور جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی 

ازحامیان دولت قانونی سوریه ادامه خواهد یافت.
والیتی افزود: در حقیقت حضور ما قانونی است و کمک به دولت و ملت سوریه 
و جنگی بوده که علیه تروریســت و تروریسمی  اســت که مورد حمایت رژیم 

صهیونیستی، عربستان سعودی وآمریکا  قراردارند.
وی در پاسخ به این سوال که انتقال ٣٨ تن آب ســنگین از ایران به روسیه که 
برخی منابع خبری آن را اعالم کردند، صحت دارد یا خیر تصریح کرد: مســائل 
فنی را بهتر است از مســئوالن مربوطه ســوال کنید، اما رابطه ایران و روسیه 
دوستانه و استراتژیک اســت و همکاری ها در حوزه دوجانبه و بین المللی رو به 
 افزایش اســت به طوری که در تاریخ روابط دو کشــور این نوع روابط راهبردی

بی سابقه است.
والیتی اضافه کرد: همکاری ایران و روســیه درحمایت از سوریه یک همکاری 
مثال زدنی است و مبادالت بین دو کشــور از جمله اقالم دفاعی و صنعتی رو به 

افزایش است و همچنین همکاری های بیشتری در حوزه هسته ای بین تهران 
و مسکو را شاهد هستیم.

رییس مرکز تحقیقات اســتراتژیک مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام ادامــه داد: از 

ســوی دیگر شــاهد حمایــت های 
سیاســی و بین المللی روســیه از 
جمهوری اســالمی ایران هستیم 
که البته این امر متقابل اســت و 
ما بــه آینــده روابط دو کشــور 
خوش بین و امیدوار هســتیم. وی 

خاطرنشان کرد: در اجالس اخیری 
که کشورهای ٥+١ داشتند، 

مقابــل  در  روســیه 
زیاده خواهی هــای 

آمریکا و
خالف هایی که در 

انجام تعهداتشان
 داشتند از

خواسته های 
به حق ایران 
حمایت کرده 

است.

علی اکبر صالحی معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی باتاکید 
براینکه طرف مقابل، تعهدات خود را در برجام آن طور که تصورمی رفت عملی 

نکرده است از آژانس خواست در حفظ اطالعات هسته ای ایران تالش کند.
به گزارش ایرنا، وی بعد از پایان ســخنرانی دیروز خود در شــصتمین نشست 
سالیانه بین المللی ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران 
تا به امروز بعد از توافق هسته ای برجام به تمام تعهدات خود پایبند بوده است 
و گزارش آژانس نیز نشــان دهنده تایید این موضوع است،گفت : طرف مقابل، 
آن گونه که تصور مــی رفت هنوز به تعهدات خود عمل نکرده اســت و ما اینجا 

به  این موضوع هشــدار دادیم. وی افــزود : همچنین مطلب نســبت 
دیگری که امروز متذکر می شویم این است که ما 
انتظار داریم آژانس همواره بدون سمت گیری 
و بدون تاثیر پذیری از قــدرت های بزرگ، 
نظارت خود را انجام دهد بخصوص در ارتباط 
با حفظ اطالعات صنعت هسته ای ما .آژانس 
بازرسانی دارد که می آیند و اطالعات الزم 
را طبق آن قرار داد هــای پادمانی و پروتکل 
الحاقی به دست می آورند .صالحی تاکید کرد : 
بنابراین انتظار ما این است که این اطالعات 
کــه ارزش صنعتی،فنــی و هم 
تجاری دارند نبایســتی 
به دلیل محرمانه 
 بــودن در جایی

مطرح شــوند.  صالحی با تاکید بر اینکه یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در 
این نشست، خلع سالح هســته ای جهانی است، افزود : جنبش عدم تعهد روی 
این مسئله تاکید دارد و مصوبه ای دارند که تا سال 202٥ این خلع سالح هسته 
ای جهانی انجام گیرد . جمهوری اســالمی ایران نیزهمواره اعالم کرده اســت 
که صنعت هسته ای و فناوری هســته ای برای همه ولی سالح هسته ای برای 

هیچ کس.
علی اکبــر صالحی معــاون رییس جمهوری و رییس ســازمان انــرژی اتمی 
در خصوص نشســت امســال نیز گفــت : در اجالس ســاالنه آژانــس انرژی 
اتمی معموال مســئوالن تمام کشــورهای عضو شــرکت می کننــد و ما نیز 
تا به امروز هر ســاله توانســته ایم شــرکت کنیم. مطابق هر دفعــه ما مواضع 
 جمهوری اســالمی ایران را در ارتبــاط با بــه کار گیری فنــاوری صلح آمیز 
هسته ای در اینجا اعالم می کنیم و امســال نیزدر ارتباط با مطالب متعددی از 
 جمله مسائل ایمنی هسته ای، امنیتی و مسائلی از این دست که تخصصی است

صحبت خواهیم کرد. شــصتمین کنفرانس عمومی آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی با حضورنمایندگان ١6٨ کشــور عضو آژانس ازدیروز )دوشــنبه( در مقر 
آژانس در وین آغاز شــد. مســائل بودجه ای و مالی آژانس از جمله کمک های 
مالی سال 20١7 برای »صندوق همکاری فنی« در این کنفرانس مورد بررسی 

قرار می گیرد.
بنا بر اعالم پایگاه اطالع رســانی آژانس بین المللی انــرژی اتمی، نمایندگان 
کشورهای عضو درباره موضوعات مرتبط با امنیت هسته ای، تقویت کارآمدی 
پادمان های آژانس ، اجرای توافــق های پادمانی بین آژانس و کره شــمالی و 

همچنین اجرای پادمان ها در خاورمیانه بحث خواهند کرد.

والیتی در جمع خبرنگاران:

آمریکا در انجام تعهداتش در برجام خالف هایی داشته است

صالحی در بین خبرنگاران وین؛

طرف مقابل، تعهدات خود را در برجام عملی نکرده است
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پیشنهاد سردبیر: 
 قرار نیست با خفت و توسری خوردن به حج برویم

نگاه روز

در حاشیه

با مسئوالن

عکس روزیادداشت

رییس مجلس ســوریه برای دیدار با مقامات بلندپایه کشــورمان وارد 
فرودگاه مهرآباد شــد و مورد اســتقبال عالءالدین بروجردی، رییس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی قرار 

گرفت.

رجب طیــب اردوغان رییــس جمهــوری ترکیه در 
بازگشت از نشســت مجمع عمومی ســازمان ملل در 
نیویورک، به خبرنگاران همراه خود گفت: رضا ضراب 
بازرگان ایرانی تبار ترکیه ای شهروند ماست و بی گناه 
در آمریکا در زندان به ســر می برد. اردوغان با اشاره به 
گفت و گوی دو ساعته خود با جو بایدین معاون رییس 
جمهوری آمریــکا در نیویورک گفــت: در این دیدار 
موضوع قضایی در آمریکا و زندانی شــدن رضا ضراب 

را مطرح کرده است. 
 رییــس جمهــوری ترکیــه بــا یــادآوری اینکــه 
»رچارد برمان« قاضی و »بهارا« دادســتان آمریکایی 
که پرونده اتهامات رضا ضراب در کنترل آنهاســت، به 
دعوت تشکل های وابســته به گروه تروریستی گولن، 
به ترکیه آمده و از سوی این نهادها مدتی در استانبول 
میزبانی و پذیرایی شــده، گفته است: این مسئله را در 
دیدار با جو بایدن مطــرح کردم، به هرحال رضا ضراب 
یک شهروند ترکیه اســت، باید پیگیر حقوقش باشیم. 
همچنین وی براساس بررســی های انجام شده توسط 
وزارت اقتصاد ترکیه هیچگونه جرمــی انجام نداده و 
ایران نیز این چنین اعالم کرده اســت؛ اما با این حال 

این فرد شش ماه است که در آمریکا بازداشت است. 

وزیر تجارت استرالیا در آستانه ســفر به ایران گفته که 
دولت کشــورش قصد نادیده گرفتن آنچه به ادعای وی 
مسائل حقوق بشر ایران است را ندارد.»استیون چیوبو«، 
وزیر تجارت سرمایه گذاری و توریسم استرالیا قبل از سفر 
به ایران در رأس یک هیئت اقتصادی و تجاری گفت که 
دولت کشــورش، علی رغم برنامه ریزی برای گسترش 
مناسبات اقتصادی با تهران قصد ندارد آنچه به گفته وی 
مسائل مربوط به حقوق بشر ایران است را نادیده بگیرد. 
وی در گفت وگویی با شــبکه خبری ای بی ســی نیوز، 
ایران را کشــوری با فرصت های اقتصادی مناسب برای 
کشــورش توصیف کرد. وزیر تجارت استرالیا با اشاره به 
توافق هسته ای بین ایران و گروه 1+5 موسوم به »برنامه 
جامع اقدام مشترک« یا »برجام« گفت: »این ابتکار تحت 
رهبری آمریکا در زمینه برنامه جامع اقدام مشترک برای 
مهار بلندپروازی های هسته ای ایران از بسیاری جهات، 
مثمر ثمر به نظر می رسد.« وی افزود: »ما شاهد کاهش 
تحریم ها بوده ایــم و از همین رهگذر اســت که اکنون 
استرالیا و سایر کشورها، ایران، کشــوری با 80 میلیون 
جمعیت را منبع رشد اقتصادی در آینده می بینند.« وزیر 
استرالیایی گفت که دولت کشورش قصد ندارد در زمینه 

مسائل حقوق بشر ایران، عقب نشینی کند.  

آسمان و ریسمان بافی به شیوه اردوغان:

  ایران هم می گوید 
ضراب بی گناه است!

اظهارات عجیب وزیر استرالیایی پیش از سفر به ایران: 

عقب نشینـی 
نمی کنیم

سخنگوی وزارت خارجه:

 سناتور آمریکایی به صورت 
شخصی به ایران آمده بود

مصباحی مقدم: 

احمدی نژاد تمکین نکند 
هوادارانش را از دست می دهد

در نشست مطبوعاتی روز گذشته ســخنگوی وزارت امور 
خارجه با خبرنگاران،  خبرنگاری از بهرام قاسمی پرسید در 
خبرها منتشر شده اخیرا یک ســناتور آمریکایی به تهران 
سفر کرده، آیا این خبر درست اســت یا خیر که قاسمی در 
پاسخ گفت: سفر هر ســناتور آمریکایی به ایران را تکذیب 
می کنم و ما ســفری در این ارتباط نداشــته ایم. وی گفت: 
یک ســناتور آمریکایی به همراه تعدادی از دوستان خود از 
طریق یک آژانس مسافرتی درخواســت ویزا برای سفر به 
تهران می کند و این درخواست نیز روال عادی خود را طی 
می کند و این سفر به ایران انجام می شود. وی افزود: بعد از 
اینکه این سفر به پایان می رســد یکی از افراد حاضر در این 
ســفر اعالم می کند که من به ایران سفر کردم در حالی که 
او در سفر به ایران از ظرفیت سناتوری خود استفاده نکرده 
و خود را به عنوان ســناتور معرفی نکرده اســت بلکه او از 
ظرفیت شخصیت حقیقی اش در این ارتباط استفاده کرده 
و بعد از پایان ســفر این موضوع را اعالم می کند.قاســمی 
افزود: با توجه به این موضوع رســما کسی با عنوان سناتور 
به ایران سفری نداشــته و مذاکرات سیاســی انجام نداده 
است. ایشان در ظرفیت شخصی خودشان و به نام خودشان 
تقاضای ویزا کرده اند و ویزا از طریق آژانس توریستی و طی 

شدن پروسه های الزم داده شده است.

ســخنگوی جامعه روحانیــت مبارز می گویــد: اگر 
خدای نکرده احمدی نــژاد در مقابل نهــی حکومتی 
تواضع و خضوعی از خود نشــان ندهد یقینا هواداران 
خودش را از دست خواهد داد.غالمرضا مصباحی مقدم 
در پاسخ به ســوالی درباره سخنان مقام معظم رهبری 
در درس خارج از فقه و توصیه ایشــان به احمدی نژاد 
برای کاندیدا نشدن برای جلوگیری از دوقطبی شدن 
کشــور، گفت: ایجاد فضای دو قطبی یــک نوع تفرقه 
عمیق در کشــور را دامن می زند و این تفرقه در کشور 
مورد بهره برداری دشمنان نظام جمهوری اسالمی به 

ویژه آمریکا و اسراییل قرار خواهد گرفت.
وی با بیــان اینکه تدبیــر مقام معظم رهبــری برای 
جلوگیــری از ایجــاد دو قطبــی کامــال حکیمانه و 
سرنوشــت ســاز اســت، افزود: انتظار داریــم آقای 
احمدی نژاد کامال متعهدانه دربــاره این توصیه عمل 
کند؛ البته این ســخن رهبــر معظم انقــالب فراتر از 
توصیه اســت بلکه می توان گفت نوعــی نهی جدی 

حکومتی است.
ســخنگوی جامعه روحانیت مبارز تهران تاکید کرد: 
تصور من این اســت که آقای احمدی نژاد به این نهی 

حکومتی تن خواهد داد و خضوع خواهد کرد .

فضائلــی در پســت اینســتاگرامی خــود مدعی شــده بود 
محمود احمدی نژاد پــس از دیدار با رهبــری، برخالف تصور 
و انتظارش، با نهی ایشان روبه رو شده اســت. این ادعا در حالی 
مطرح شــد که از همان زمان، صحت یا عدم صحت این قضیه 
به محل گمانه زنی تبدیل شــد.  اطرافیان رییس جمهور سابق 
گفتند اگر چنین ادعایی صحت داشــت ، از سوی دفتر رهبری 
تایید می شــد . از ســوی مقابل هــرروز بر تعــداد چهره های 
سرشناسی که از تایید ادعای فضائلی سخن می گفتند ، افزوده 
می شد با این حال »اما« و »اگر«ها و شــایعات همچنان ادامه 
داشــت تا صبح روز گذشــته که رهبر انقالب در ابتدای درس 
خارج فقه ، به تمامــی این امــا و اگرها و گمانه زنــی ها پایان 
دادند و مهر تاییدی زدند بر تمــام اخباری که حکایت از توصیه 
ایشان به احمدی نژاد برای شــرکت نکردن در انتخابات ریاست 
جمهوری ســال 96 داشــت . آیت ا... خامنه ای در بیانات روز 
قبل خود باصراحت فرمودند که بــه احمدی نژاد توصیه کردند 
 به نفع خودش و کشــور اســت که در انتخابات شــرکت نکند.

 رهبرمعظم انقالب در جواب کســانی که می گفتند اگر رهبری 
چنین صحبتی با احمدی نژاد داشته اند، چرا پشت بلندگو اعالم 

نمی کنند، فرمودند: این هم پشت بلندگو!
 در ادامه متن بیانات مهم ایشان در این باره را می خوانید؛

بسم ا... الرحمن الرحیم
الحمدا... رب العالمین والصلوه و السالم علی سیدنا محمد و آله 

الطاهرین
سیما بقیه ا... فی االرضین

از  ثمالــی  ابی حمــزه   از جنــاب  قبــل   دنبالــه  حدیــث 
حضرت ســجاد )ســالم ا... علیه( که فقراتی از این حدیث را در 

روزهای قبل خواندیم. »ان زکی خاف ما یقولون«
حاال قبل از آنی که این فقره را عرض بکنــم؛ این تذکر را، توجه 
را بدهم که از مطلبی که ما دیروز در ذیل این فقره  قبلی گفتیم 
مثل اینکه سوءبرداشت شــده، بعضی ها سوءتلقی کردند. خب 
حاال سوءبرداشت فی نفسه چیز مشــکلی نیست. لکن وقتی که 
این منتهی بشود به بگو و مگو و به خصوص در این فضای مجازی 
و این یک چیزی بگوید، آن یک چیزی بگویــد، مایه  کدورت و 
دل چرکینی برادران مومن از یکدیگر بشــود آن وقت این چیز 
بدی اســت. بنده  حقیر که این همه اصرار دارم بر وحدت قلوب 
و حرکت در مســیر واحد و اتحاد نیروهای کشــور، به خصوص 

نیروهای مومن و انقالبی، خدای نکرده یک چیزی آدم بگوید که 
مایه  اختالف بین نیروها بشــود این را به خدا پناه می بریم. نباید 

این چیزها را مایه   اختالف قرار داد.
خب بله، یک نفری، یک آقایی آمده پیش من، من هم به مالحظه  
صالح حال خود آن شــخص و صالح حال کشور به ایشان گفتم 
که شما در فالن قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، 
گفتیم صالح نمی دانیم ما، شما شرکت کنید. این را گفتیم. خب 
یک چیز عادی است. انسان بایســتی آن چیزی را که می بیند و 
می فهمد و فکر می کند که به نفع برادر مومنش اســت باید به او 
بگوید دیگر. ما هم اوضاع کشور را خب، غالبا بیشتر از اغلب افراد 
آشنا هستیم. آدم ها را هم، به خصوص آدم هایی که صدها جلسه 
با ما نشستند و برخاستند بیشتر و بهتر از دیگران می شناسیم. با 
مالحظه  حال مخاطب و اوضاع کشور به یک آقایی، انسان توصیه 
می کند که آقا شما اگر توی این مقوله وارد شدید این دو قطبی 
در کشور ایجاد می شــود. دو قطبی در کشور مضر است به حال 
کشور. من صالح نمی دانم شما وارد بشوید. بله، این چیز خیلی 
مهمی که نیست. این یک چیز خیلی طبیعی است، خیلی ساده 
اســت. بله، ما این توصیه را به یکی از آقایان، به یکی از برادران 

کردیم. خب حاال این مایه  اختالف بشــود بیــن برادران مومن، 
یکی بگوید فالنی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت 

بلندگو نگفته؟ خب حاال این هم پشت بلندگو.
دشــمنان هم که گــوش خواباندند اســتفاده کننــد. ببینید، 
حواســتان جمع باشــد. خب به رادیــوی »فردا« یــا رادیو ی 
»بی بی ســی« چه ارتباطی دارد این قضیــه؟ می پردازند، بحث 
می کننــد، تحلیل می کنند، علت چیســت، چــرا گفتند، این 
چیست معنایش؟ این معنایش این است که دشمن می خواهد 
استفاده کند. ما چه کار باید بکنیم؟ ما باید نقطه  مقابل دشمن 
حرکت بکنیم. یعنی مطلب خیلی عادی اســت، همین طور که 
بنده عرض کردم. خب شــما برادر مومن من هستی. یک چیز 
را مصلحت شما می دانم، می گویم به شما. این اشکالی که ندارد 
ظاهرا. چیز خوبی است. الزم هم هست شــرعا. الزم هم هست 
خیرخواهی. »الّنصیحة لِلُمؤمنین« یا »لإِلخــوةِ الُمؤمنین« یا 
»ألئمة المؤمنیــن« در همه  صور. این یک چیزی خوبی اســت 
دیگر. انسان باید نصیحت کند. نصیحت یعنی خیرخواهی. من 
به جنابعالی که مثال آقای آشــیخ عبدالعالی اسمتان است من 
باب مثال عالقه مندم. می دانم شما اگر وارد این مقوله شدی به 
ضررت است. به ضرر کشور هم هست. به شما می گویم وارد نشو. 
نمی گویم هم وارد نشو. امر و نهی نیست. حاال بعضی گفتند آقا 
دستور دادند، امر کردند، نه، گفتیم صالح نمی دانیم. من صالح 
نمی دانم. این چیز خوبی اســت. این چیز بدی نیست. اینی هم 
که حاال بگویند که فالنی ]رهبری[ تحت تاثیر زید و عمرو و بکر 
و ...، نه این حرف ها، این حرف ها چیه؟ بنده از زید و عمرو و بکر 
و اینها هم بیشتر اطالع دارم، هم انگیزه بیشــتر دارم. آنچه که 
واقعا  مصلحت باشــد، آنچه که مصلحت بدانم بینی و بین ا...، ما 
باید به خدا جواب بدهیم. یکی از دعاهایــی که دائما باید امثال 
بنده و شما بکنیم این است، »َواْسَتعِملْنی لِما تَْسألُنی َغداً َعنه« 
فردا از ما ســوال می کنند. چرا فالن چیز را گفتید، چرا نگفتید. 
از نگفتید هم ســوال می کنند. فقط از گفتید نیست. چرا فالن 
کار را کردید، چرا نکردید. از نکردید هم سوال می کنند؛ بنابراین 
نه، ما این فقره ای که معنا کردیم ناظر بــه این قضیه اصال نبود. 
داشــتیم حدیث را معنا می کردیم مثل اینکه امروز هم حدیث 
را معنا می کنیم. آن قضیه هم همینطور است که عرض کردیم. 
بین برادران مومن اختالف سر این چیزها هیچ مصلحت نیست. 
شــما یک چیزی بگویید، آن یک چیزی بگوید. یک نفر سومی 
هم منتظر باشد، به مجردی که شــما با هم دعوا کردید، او بیاید 
از میانه سود خودش را ببرد؛ بردارد ببرد. اینها را باید مراقب بود. 
امروز کشــور به اتحاد نیروها احتیاج دارد. به خصوص نیروهای 
مومن. نیروهای پای کار. ســعی کنند از این چیزها اختالف به 

وجود نیاورند.

 خب شما برادر 
مومن من هستی. 

یک چیز را 
مصلحت شما 

می دانم، می گویم 
به شما. این اشکالی 

که ندارد ظاهرا. 
چیز خوبی است. 

الزم هم هست 
شرعا 

بیانات مهم رهبر انقالب در ابتدای درس خارج فقه دیروز؛

به آقایی که نزد من آمد گفتم به صالح شما نیست در فالن قضیه شرکت کنید

حضرت آیت ا...خامنه ای روز گذشــته در ابتدای درس خارج فقه خود، نکات مهمی را درباره توصیه هایی که به احمدی نژاد داشته اند، بیان کردند. ماجرای نهی صریح رهبری در  رابطه با شرکت رییس جمهور سابق در انتخابات 96 از چندروز پیش و با انتشار یک پست از سوی مهدی فضائلی آغاز شد . زاینده رود

پوشش رییس مجلس سوریه 
در سفر به ایران

محمدجواد ظریف-
وزیر امور خارجه

غالمعلی جعفرزاده- 
نایب رییس فراکسیون

 مستقلین والیی

امیرپوردستان-
فرمانده نیروی زمینی ارتش

آمریکا می گویــد که هر 
کســی را بیــرون از این 
کشور برای انجام تجارت با 
ایران ترغیب خواهد کرد. 
البته بر این باوریم که این 
کافی نیســت؛ بنابراین از 
اقدامات  تا  آنها خواستیم 
بیشــتری را برای متقاعد 
کــردن انجــام دهنــد و 
نگرانی هــای موسســات 

خارجی، به ویژه بانک ها را نســبت به تعامل با ایران از بین ببرند. 
در همین زمینه واشنگتن قول داده اســت بانک های اروپایی که 

دادوستد با ایران را تسهیل می کنند جریمه نخواهند کرد.

توصیه اخیر رهبر انقالب 
ریاست  انتخابات  درباره 
حضــور  و  جمهــوری 
نیافتن یک شــخص به 
عنــوان کاندیدا نشــان 
جامع نگری  درایــت،  از 
و حفــظ منافــع ملی و 
مذهبی کشــور از سوی 
البتــه  دارد؛  ایشــان 

تعبیر از ایــن بیانات نباید 
تنها محــدود به ورود نکردن این آقا باشــد بلکه بایــد به دغدغه 
رهبر انقالب در جهت حفظ آرامش کشــور بــه دور از درگیری و 

سیاه نمایی توجه شود.

نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران این قابلیت 
را دارند که در جنگ های 
نیابتــی اگــر تهدیــدی 
خودنمایــی کــرد هم به 
خــود تهدیــد و هــم به 
کشــوری که به نیابت از 
طرف او می جنگد پاســخ 
سخت و کوبنده ای بدهد. 
در این زمینه مــا با هیچ 

کشوری تعارف نداریم.
ما قصد تجاوز به هیچ کشــوری را نداریم و بــا توجه به تهدیدات 
ظرفیت های دفاعی مناســبی ایجاد می کنیــم و در این راه هیچ 

توقفی را نمی پذیریم. 
در همین زمینه متجــاوزان باید بدانند که اگــر ضربه اول را وارد 

کنند، پاسخ ما پشیمان کننده خواهد بود.

علی الریجانی-
رییس مجلس

از  اســالمی  جمهــوری 
ابتــدای مســائلی که در 
ســوریه شــکل گرفــت 
همیشه معتقد بود که راه 
حل بحران ســوریه یک 
راه حل سیاســی اســت 
و نــه نظامی؛ امــا برخی 
کشــورها در منطقــه و 
عرصه بیــن الملل، آتش 
این بحــران را افروختند.

اخیرا هم که آمریکایی ها 
داشتند سر عقل می آمدند تا برای سوریه کاری کنند فریبکاری 
کردند و بــا بمباران ارتش ســوریه، نشــان دادنــد کامال طرف 
 جریانات تروریستی هستند و به دروغ شــعار مبارزه با تررویسم 

سر می دهند.

وزیر دادگســتری با بیان اینکه ایرانیان با خفت به حج 
نمی روند، گفت: اگرچه دشمنان خبیث و مکار هستند 
اما نباید کنار کشید و کنار نکشیدن؛ یعنی حاضر شدن 

در پای میز مذاکره و حضور در سازمان ملل.
حجت االســالم والمســلمین مصطفــی پورمحمدی 
در جمــع بســیجیان ایــن وزارتخانــه و در همایش 
 گرامیداشــت هفته دفــاع مقدس، افزود: عربســتان 
سد ســبیل ا... و شــر به پا کرده و گفته بود به حجاج 
ایرانی ویزا نمی دهیم و از کشــور ثالت وارد عربستان 
شــوند و اجازه پرواز به آنان نمی دهیم بعد می آیند در 
دنیا وانمود می کنند که جمهوری اســالمی ایران مانع 

رفتن حجاج به حج امسال شد. 
در ادامه اهم سخنان پورمحمدی را می خوانید؛

 شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در دیدار با آقای روحانی 
به او گفته بود چرا مانع از رفتن حجــاج ایرانی به حج 

شدید؟
قرار نیســت حجاج ما با خفت، تحقیر، دون پایه ای و 

توسری خوردن به حج بروند.
 اگر چه جنگ تحمیلی با خود سختی ها، مرارت ها، 
شهادت ها، اســارت ها، خرابی ها و آوارگی های بسیار 
داشــته اســت؛ اما امروز که به عقب برمی گردیم جز 

افتخار، عزت و شرف پشت سرمان نمی بینیم.
 اینکه امروز از شهادت پدران و برادرانمان با تجلیل و 
عزت یاد می کنیم؛ یعنی فضای حماسی دفاع مقدس 
در جامعه وجود دارد و هنوز فرهنگ ایثار و شــهادت 

زنده است.
 البته در همــان زمان خانواده هایــی بودند که برای 
حاضر نشدن در جنگ و همراه نشدن با مردم از کشور 
رفته و مهاجرت کردند؛ اما بیشــتر مردم ایســتادند و 

کشور خود را از دست ناپاکان نجات دادند.

 اگرچه دشمن خبیث و مکار اســت؛ اما این دلیل بر 
کنار کشیدن از معرکه ها نمی شود.

 دنیا پر از فســاد و غفلت است و دام شــیطان  همه 
جا گسترانیده شده؛ اما اســالم هرگز نگفت که در این 
شرایط عقب نشــینی کنید و خود را کنار بکشید تا از 
دام شیطان در امان بمانید بلکه می گوید برو جلو ولی 
درعین حال حواســت هم جمع باشد تا شیطان سرت 

کاله نگذارد.
 اینکه همیشــه می گوییم در صحنه هــا باید حضور 
داشته باشــید به همین دلیل اســت و نباید از چیزی 
بهراســیم چون خدا قول داده به افرادی که روی حرف 

خود می ایستند کمک می کند.
 امر بــه معروف ونهی از منکر را برای ســالم ســازی 
ادارات جدی بگیریم و این وضــع بازار و ادارات زیبنده 
کشــور نیســت؛یعنی یا امر به معروف و نهی از منکر 

نداریم یا اینکه بسیار کم است.

وزیر دادگستری:

 قرار نیست با خفت و توسری خوردن به حج برویم
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نگاه روزيادداشت
پیشنهاد سردبیر:

توافق نفتی عربستان و ايران خطرناک است

شــرکت فوالد مبارکه اصفهان بــا روزانــه ۱۱۰ ذوب در 
ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم، تولید ماهانه آهن 
اســفنجی به میزان ۲۲۹هزار و ۱۰۵ تــن و تولید ماهانه 

۶۹۱هزار و ۶۴۰ تن در واحد گندله سازی رکورد زد.
محمد متقی رضایی، مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، با اعــام خبر ثبت 
رکورد روزانه ۱۱۰ ذوب در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم  گفت: در آخرین روز از شــهریورماه مصادف با هفته 
دفاع مقدس، کارکنــان غیور و زحمت کش ایــن ناحیه با 
همدلی و همکاری، فعل خواســتن را صرف کردند و برگ 

زرین دیگری به افتخارات این ناحیه افزودند.
محمد قنادیان، مهندس فرآیند فوالدسازی نیز با اشاره به 
این موفقیت جدیــد گفت: این ناحیه در ایــن روز با تولید 
۱۱۰ ذوب، معــادل ۲۰ هــزار و ۴۷۳ تن فــوالد مذاب و 
۱۹هزار و ۹۶۸ تن تختال و بــا انجام ۶ عدد طای تاندیش 
و متوسط سکوئنس ۱۲/۲، باعث دستیابی به رکورد تولید 
در یک روز با افزایش ۱/۷درصد وزنی نسبت به رکورد قبلی 

گردید.
وی افزود: آخرین رکــورد تولید روزانه، مربــوط به تاریخ 
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ بــا تعــداد ۱۰۸ ذوب معــادل ۱۹هزار و 

۶۳۰ تن تختال بوده اســت و ثبت رکــورد جدید، حاصل 
آماده به کار بودن تمامی تجهیــزات در بخش های مختلف 
ازجمله حمل مواد، کوره های قــوس الکتریکی، متالورژی 
ثانویه و سرویس های پاتیل، ریخته گری مداوم، آماده سازی 
تختال و همــکاری قســمت های پشــتیبانی، کارکنان و 
حمایت های مدیریت ناحیه بوده اســت کــه امیدواریم با 
تداوم بخشیدن به این روند تولید، بتوان همواره به اهداف و 

چشم اندازهای سازمان دست یافت.
کســب رکورد تولید ماهانه آهن اسفنجی در 

واحد احیای مستقیم شماره ۲ ناحیه آهن سازی
محمدرضا فتحی، رییس احیای مســتقیم شــماره۲ ، از 
کسب رکورد جدید تولید آهن اسفنجی در احیای مستقیم 
شماره ۲ خبر داد و گفت: در ســال اقتصاد مقاومتی، اقدام 

و عمل، با همــت غیورمردان عرصه صنعــت در واحدهای 
احیــای مســتقیم ۲ )مگامدول های شــهید خــرازی(، 
رکورد تولید آهــن اســفنجی در شــهریورماه ۱۳۹۵ به 

میزان۲۲۹هزار و ۱۰۵ تن شکسته شد.
وی افــزود: رکــورد قبلــی تولیــد آهــن اســفنجی در 
 فروردین ماه ۱۳۹۵ به میزان۲۱۵هــزار و ۹۸۷ تن محقق 

شده بود.
رییس احیای مستقیم شماره ۲، در ادامه با اشاره به عوامل 
دسترسی به این رکورد، گفت: همدلی و مشارکت کارکنان 
واحد و ناحیه و تمامی واحدهای پشــتیبانی در جهت رفع 
مشــکات واحد، انجام پروژه های بهبــود و انجام به موقع 
فعالیت هــای نگهــداری و تعمیــرات، از مهم ترین عوامل 

دسترسی به این رکورد است.

در فوالد مبارکه اصفهان صورت گرفت؛

رکورد روزانه ۱۱۰ ذوب در ناحیه فوالدسازی و ريخته گری مداوم

يک تحلیلگر بازار نفت با اشــاره بــه آغاز تبلیغات 
عربســتان علیه نفت ايران در آســتانه نشســت 
»الجزيره« گفت: عربستان ظرفیت مازاد نفتی ندارد 
و نمی تواند هیچ شرط و شروطی را به ايران تحمیل 

کند.
 احمد جزایری طی گفت وگو با مهر، با اشاره به آغاز تبلیغات 
برخی از کشــورهای عضو اوپک به ویژه عربستان سعودی 
علیه ایران در بازار نفت، گفت: هم اکنون رکورد تولید نفت 
خام عربستان سعودی شکسته شده و به بیش از ۱۰میلیون 

و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
این تحلیلگــر بازار نفت بــا اعام اینکه در کنار عربســتان 
ســعودی، عراق هم باالترین میزان افزایــش تولید نفت را 
دست کم در طول سه سال گذشــته تاکنون داشته است، 
تصریح کــرد: در حــال حاضر به اســتناد گــزارش منابع 
ثانویه، تولیــد روزانه نفت عراق به بیــش از چهار میلیون و 
۳۵۰ هزار بشــکه در روز افزایش یافته اســت. به گفته این 
کارشناس اقتصاد انرژی، عربستان سعودی و عراق درحالی 
باالترین میزان افزایش تولید نفت خام را داشته اند که اکثر 
کشــورهای عربی عضو اوپک ســعی دارند بــا راه انداختن 
جنگ تبلیغاتی، ایران را  به برهم زدن ثبات بازار نفت متهم 
کنند. وی با بیان اینکه عربســتان ســعودی از نوامبر سال 
۲۰۱۴ میادی به بهانه مقابله با شــیل اویل ها و حفظ سهم 
۱۴درصدی خود از بازار نفت آمریــکا، پروژه افزایش عرضه 
نفت مازاد به بازار را کلید زده اســت، تاکیــد کرد: در طول 
سه سال گذشته تاکنون، ظرفیت تولید نفت خام عربستان 
از حدود ۸/۵میلیون بشکه، با افزایش ۲/۵میلیون بشکه به 
بیش از ۱۰میلیون و ۶۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش یافته 

است.
زيان روزانه ۲۲۵ میلیون دالری نفتی عربستان

جزایری با تاکید بر اینکه اســتراتژی بلندمدت عربســتان 
در طول چهار دهه گذشــته تاکنون، افزایش ظرفیت تولید 
و صادرات نفت بــوده و در این مدت، حجــم صادرات نفت 
این کشــور حدود سه برابر شــده اســت، اظهار داشت: با 
عرضه تمامی نفت مازاد عربســتان به بازار، حاال این کشور 
ظرفیت مازادی برای عرضه نفت بیشــتر نــدارد و از این رو 
پروژه »فریز« نفتی را کلید زده اســت. ایــن تحلیلگر بازار 
نفت با یادآوری اینکه عربســتان بــا راه انداختن پروژه فریز 
نفتی، عما بــه دنبال توقف افزایش تولیــد نفت خام ایران 
و حتی عراق اســت، تاکید کرد: عربســتان با اجرای طرح 
افزایش عرضه نفت مازاد به بازار که عما ســقوط قیمت ها 
از بشــکه ای بیش از ۱۰۰ دالر به ۴۷ دالر فعلی را به همراه 
داشت، صرفا به دنبال حفظ ســهم خود در بازار تامین نفت 
آمریکا بود. این کارشــناس اقتصاد انرژی با اعام اینکه در 
شــرایط فعلی، با ســقوط قیمت ها و با وجود اینکه ســهم 
عربســتان در بازار نفت آمریکا حفظ شده، درآمدهای نفتی 
این کشــور با وجود افزایش دو میلیون بشــکه ای، نه تنها 
افزایش نیافته که کاهش هم داشــته اســت، تاکید کرد: بر 

اســاس محاســبات انجام گرفته، با کاهــش قیمت نفت 
به بشــکه ای کمتر از ۵۰ دالر،  درآمد نفتــی اعضای اوپک 
هم روزانه بیش از ۷۱۰میلیون دالر کاهش یافته که ســهم 
عربســتان از این کاهش، درآمد روزانه بالغ بر ۲۲۵میلیون 
دالر است. وی با بیان اینکه عربستان برای جبران بخشی از 

کاهش روزانه درآمد نفتی خود بــه دنبال اجرای فریز نفتی 
اســت، تبیین کرد: با اجرای این طرح سعودی ها دو هدف 
افزایش درآمدهــای نفتی و متوقف کــردن برنامه افزایش 
تولید نفت ایران در دوران پســابرجام را در دستور کار قرار 

داده اند.

 عربستان حق شرط و شروط نفتی ندارد
به گفتــه جزایــری، نکته قابــل توجه دیگر آن اســت که 
 در مناقشــه و اختافــات بــاالی نفتی و حتی سیاســی

تهران-ریاض، عراق به خوبی ســهم خــود را در بازار نفت 
افزایــش داده؛ اما افزایــش تولید نفت این کشــور تاکنون 

توسط کشورهای عضو اوپک مورد توجه قرار نگرفته است.
وی گفت: عربستان و سایر کشورهای عضو اوپک نمی توانند 
برای ایران شــرط بگذارند؛ زیرا باالترین میزان نفت عرضه 
شده در بازار، متوجه کشــورهای عربی عضو اوپک، به ویژه 
عربستان، عراق و امارات اســت. این تحلیلگر بازار انرژی، با 
تاکید بر اینکه از سوی دیگر عربستان با تولید ۱۰میلیون و 
۶۰۰ هزار بشــکه نفت در بازار، عما ظرفیت مازادی برای 
عرضه نفت بیشــتر به بازار ندارد، اظهار داشــت: مستثنی 
شــدن ایران از اجرای طرح فریز نفتی، حق مســلم ماست 
و عربســتان و ســایر کشــورهای عضو اوپک، بدون هیچ 
پیش شــرطی باید این حق را به رســمیت بشناسند. وی با 
بیان اینکه بر اساس اعام منابع ثانویه در دوران پسابرجام، 
تولید نفت ایران به ســه میلیون و ۶۵۰ هزار بشــکه در روز 
رسیده اســت، بیان کرد: از این رو، کماکان ۳۵۰هزار بشکه 
حق افزایش تولید نفــت برای ایران به منظور رســیدن به 
سقف تولید پیش از اعمال تحریم ها محفوظ است. جزایری 
همچنین، با یادآوری اینکه با توجه به مســتندات موجود، 
عربســتان حق تعیین هیچ پیش شــرط نفتی برای اجرای 
طرح فریز نفتی را ندارد، تاکید کرد: رصد وضعیت مذاکرات 
نفتی هفته گذشــته نمایندگان ایران و عربســتان در وین 
 هم نشــان می دهد که عربســتان برای اجــرای فریز نفتی

آمادگی دارد.
این کارشــناس بازار نفت و انرژی در پایان خاطرنشان کرد: 
هم اکنون ســعودی ها با کنار گذاشــتن تمامی اختافات 
منطقه ای و سیاســی، قصد دارند  به یــک توافق منطقی و 

برد-برد با ایران در حوزه بازار نفت دست یابند.

تحلیلگر بازار نفت:

عربستان حق شرط و شروط نفتی ندارد

هم اکنون 
سعودی ها با کنار 
گذاشتن تمامی 

اختالفات منطقه ای 
و سیاسی، قصد 

دارند به يک توافق 
منطقی و برد- برد با 
ايران در حوزه بازار 

نفت دست يابند

بازار

داخلی سازی خودروهای چینی
به صالح است؟

قیمت انواع
ماشین اصالح موی سر در بازار

وزارت صنعــت، معدن و تجــارت، در حالی به دنبــال افزایش 
ساخت داخل خودروهای چینی اســت که به نظر می رسد این 
موضوع چندان مورد اســتقبال چینی ها نبــوده و آنها میلی به 

باال بردن داخلی سازی محصوالت خود در ایران ندارند.
به گزارش افکارنیوز، آن طور که محسن صالحی نیا، معاون وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت عنوان کرده، سیاســت این وزارتخانه 
در مورد چینی ها، افزایش ســاخت داخل و همکاری در توسعه 
پلت فرم ها مطابق با اســتانداردهای روز اســت. بــه گفته وی، 
شــرکت های تولیدی و مونتــاژی )بخصوص چینی هــا( باید 
محصوالت خود را به مرور به سمت توسعه ساخت داخل ببرند و 

وزارت صنعت نیز در این زمینه برنامه هایی جدی دارد.
گفته های معاون وزیر صنعت در حالی است که به اعتقاد برخی 
کارشناسان، اگرچه برنامه ســاخت داخل در مورد خودروهای 
اروپایی و برخی آســیایی ها مناســب صنعت خودروی کشور 
است، به دالیلی از جمله تفاوت در نرخ بهره وری و دستمزد )در 
ایران و چین(، نمی توانیم این سیاست را در مورد چینی ها اجرا 
کنیم. در این باره حسن کریمی ســنجری، کارشناس خودرو، 
به »دنیای اقتصــاد« می گوید: خودروســازی ایــران در بحث 
داخلی سازی قطعات، مزیتی نسبت به چینی ها ندارد؛ بنابراین 
چندان به صاح نیســت که بخواهیم ساخت داخل خودروهای 
چینی کشور را مانند سایر خودروها باال ببریم. وی با بیان اینکه 
تولید قطعه در چیــن، به صرفه تر و اقتصادی تر از ایران اســت، 
می افزاید: چینی ها اوال بهره وری بســیار باالتری نســبت به ما 
دارند و ثانیا نیروی کارشــان نیز ارزان تر است؛ بنابراین قطعات 
تولیدی آنها با قیمت کمتری )نســبت به ایران( تولید می شود. 
به گفته این کارشــناس، با توجه به بهره وری پایین و نیروی کار 
گران در ایران نسبت به چین، افزایش ساخت داخل خودروهای 

چینی می تواند به افزایش قیمت بینجامد.

MOSER 1400 Edition -     موزر

75،000
تومان

83،000
تومان

Panasonic ER2405 -      پاناسونیک

247،
000

تومان

Panasonic ER2403 -      پاناسونیک

120،
000

تومان

Panasonic ER-GB50 -      پاناسونیک

340،
000

تومان

بعد از اینکه انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اعام کرد که 
تمدید صدور کارت های اعتباری خرید کاالی ایرانی با مشکل 
مواجه بوده و بانک مرکزی حتی این موضوع را به بانک ها اباغ 

نکرده است، رییس کل بانک مرکزی این ادعا را رد کرد.
ماجرای کارت هــای اعتباری خرید کاالی ایرانی که از ســال 
گذشــته و در قالب یکی از طرح های اعتباری بانک مرکزی در 
بسته تســریع رونق اقتصادی به مرحله اجرا رسید، همچنان 
با حواشی همراه اســت؛ به گونه ای که گاهی تولیدکنندگان از 
ناهماهنگی در تامین اعتبار یا مجوزهــای توزیع این کارت ها 
گله مندند و گاهی بانک مرکزی از نحوه عملکرد وزارت صنعت 
در این باره ناراضی به نظر می رســد. به هرحــال در این طرح 
از زمان اعام تا اجــرا و حتی در فرایند اجــرا، بارها تغییراتی 
ایجاد شــد؛ تا اینکه ســقف توزیــع این کارت ها از شــش به 
۱۰میلیون افزایش یافت و ســود بازپرداخــت آن ۱۲درصد و 
خاص خرید کاالهای ایرانی تعیین شــد که فروشگاه های آن 
را وزارت صنعت مشــخص می کرد. اما با توجه به اینکه مهلت 
آن در شبکه بانکی حدود شش ماه بود، به مرور تمدید شد و تا 
تیرماه ادامه یافت و قرار بر تمدید زمان توزیع و استفاده از آن، 
در توافقی بین وزارت صنعت، ســازمان برنامه و بودجه و بانک 
مرکزی قرار گرفت. این در حالی اســت که اخیرا ســخنگوی 

انجمن تولیدکنندگان لــوازم خانگی، با انتقــاد از عدم اباغ 
تمدید دوره توزیع کارت های اعتباری از ســوی بانک مرکزی، 
به بانک ها گفته بود با اینکه سازمان برنامه و بودجه طرح  را به 
مدت سه ماه تمدید کرد  و قرار شد کارت ها تا پایان سال اعتبار 
داشته باشــند، بانک مرکزی تاکنون بخشنامه ای در این مورد 
به بانک ها اباغ نکرده اســت. این در حالی است که رییس کل 
بانک مرکزی، در واکنش به اظهــارات غزنوی، آن  را رد کرده و 
می گوید چنین ادعایی صحت ندارد؛ چرا که این طرح تا پایان 
سال جاری تمدید شده اســت. در عین حال شنیده می شود 
با تصمیم اخیری که در این رابطه اخذ شــده، زمان اســتفاده 
از کارت های اعتباری تا پایان ســال ۱۳۹۵ تمدید شــده و از 
ســوی دیگر، بانک ها تا پایان آذرماه می توانند نسبت به صدور 
کارت های اعتباری خرید کاالی ایرانی که از سوی متقاضیان 
درخواســت می شــود، اقدام کنند. کارت های اعتباری خرید 
کاالی ایرانی، در شــرایطی همچنان در شــبکه بانکی وجود 
دارند که در روزهای گذشــته، کارت های اعتبــاری جدید با 
رویکردی متفاوت برای خرید کاالهای ایرانی و خارجی در سه 
سقف ۱۰، ۳۰ و ۵۰میلیون تومانی به شــبکه بانکی آمده و با 
سود ۱۸درصد و بازپرداخت یک تا سه ساله در تمامی بانک ها 

صادر شده و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

بر سر دوراهی  يک تصمیم گیری؛

رد يک ادعا درباره کارت های اعتباری

مسکنواکنش

ريیس اتحاديه مشاوران امالک:

تا اوايل تابستان ۹۶  افزايش قیمت نداريم

رییس اتحادیه مشاوران اماک، با تشریح جدیدترین 
وضعیت بازار مســکن، گفت: مســکن هنوز وارد دوره 
پیش رونق نشده و پیش بینی می شود تا اوایل تابستان 

سال آینده قیمت ها ثبات داشته باشد.
حسام عقبایی با اشاره به آمار سامانه کد رهگیری اظهار 
کرد: در ۳۰ روز شهریور ماه امســال، ۱۵۳۷۲قرارداد 
خرید و فروش و ۱۹۰۳۹قرارداد اجاره در شــهر تهران 
ثبت شده است. وی با بیان اینکه در مجموع در پایتخت 
۳۴هزار و ۸۳۰ انواع قرارداد مســکن ثبت شده است، 
تصریح کرد: در کشــور نیز ۵۰۶۳۲ قــرارداد خرید و 
فــروش، ۶۱۷۱۸ قرارداد اجــاره و با ســایر قراردادها 
۱۱۴۱۳۹ قرارداد جمعی در سی روز شهریور ثبت شده 
است. وی افزود: وضعیت بازار مســکن در تهران رو به 
رشد بوده و سیر صعودی را طی می کند؛ دقیقا برعکس 
کشــور. امیدواریم این روند صعودی ۱۸درصدی رشد 
معامات شــهر تهران، طی ماه های آتی ادامه داشــته 
باشــد و تا پایان پاییز، این رشد به شــهرهای بزرگ و 
مراکز استان ها تسری پیدا کند. وی با بیان اینکه در این 
 صورت پیش بینی می شــود تا پایان سال، این افزایش 

حجم معامات به شهرهای کوچک تسری یابد، اظهار 
کــرد: از آنجاکه در اردیبهشــت ماه ســال آینده، دو 
انتخابات مهم ریاست جمهوری و شــوراهای اسامی 
شهر و روســتا را پیش رو داریم، بازار مسکن معموال از 
این گونه رویدادها تاثیر می پذیرد. تقریبا می توان گفت 
دو ماه قبل و دو ماه بعد از انتخابات، بازار مسکن تحت 
حاشیه انتخابات قرار دارد و از این رو تا پایان بهار سال 

۹۶ ثبات بر قیمت مسکن حاکم خواهد بود.
رییس اتحادیه کشــوری مشــاوران اماک، با اشــاره 
به اینکه تا تابســتان ۹۶ افزایش قیمــت را پیش بینی 
نمی کنیم، گفت: تاثیرگذاری پایتخت بر ســایر بازارها 
را نمی توانیم بــی اثر بدانیــم؛ اما قاعدتــا دولت باید 
طرح هایی را برای افزایش قدرت خرید مردم، از جمله 
باال بردن تسهیات، کاهش سود بانکی و افزایش قدرت 

بازپرداخت، در دستور کار قرار دهد.
عقبایی افزود: در چند ماهه باقی مانــده از عمر دولت 
یازدهم، بد نیســت دولت به موضوع مسکن اجتماعی 
و استیجاری وارد شــود تا بازار مسکن را از رکود عمیق 

خارج کند.

راشــا تودی نوشــت: توافق نفتی بین ایران و عربستان، 
احیای متزلزل رشــد اقتصادی کشورهای توسعه یافته را 

به خطر می اندازد.
بخش فرانســه پایگاه اینترنتی شــبکه راشــا تودی، در 
مقالــه ای با عنوان »توافق عربســتان ســعودی و ایران، 
ســبب نگرانی از افزایش بهای نفت می شــود« نوشت: 
ســرمایه گذاران به دیدار هفته آینده اعضای ســازمان 
کشورهای صادر کننده نفت چشم دوخته اند. توافق بین 
عربستان و ایران که به افزایش بهای نفت منجر می شود، 

می تواند احیــای متزلزل رشــد اقتصادی کشــورهای 
توسعه یافته را به خطر اندازد. عربستان پیشنهاد کاهش 
صادرات نفت خود را داده اســت؛ به شرطی که رقیبش، 
ایران هم چنین کند. بــا توجه به نشســت هفته آینده 
اعضای اوپک در الجزایر برای تعیین ســقف تولید خود، 
احتماال دو کشور به یک مصالحه نزدیک شده اند. بازارها 
نگران تصمیم هایی مثل تصمیم های ســال ۱۹۶۰ اوپک 
هســتند که با هدف دفاع از بازارهای نفت و به نفع اعضا 

اتخاذ شد.
افزایش بهای نفــت، مثل بحران ســال ۱۹۷۳، می تواند 
اقتصادهای توسعه یافته را که تشــنه انرژی و مواد اولیه 
هســتند، تحت تاثیر قرار دهد. ضمن اینکــه این بار باید 
چین را هم به ایــن اقتصادهای توســعه یافتــه افزود؛ 

کشوری که »کارگاه جهان« محسوب می شود.

اما برای کشورهای تولید کننده نفت، افزایش قیمت خبر 
خوبی است.

کشورهای نفت خیز مثل عربســتان مدت هاست درگیر 
مشــکات ناشــی از کاهش شــدید بهای نفت بوده و با 
بحران های شــدید بودجه ای روبه رو شده اند. روسیه هم 
که عضو اوپک نیســت، می تواند به عربســتان سعودی 
بپیوندد و برای حمایت از قیمت هــا، پنج درصد از تولید 
نفت خود بکاهد. به این ترتیب امکان زیادی دارد که این 

توافق به نتیجه برسد.
روســیه که درگیر تحریم های غرب و کاهش بهای نفت 
است، در سال ۲۰۱۴ ، شانه به شــانه عربستان سعودی، 
ســومین تولید کننده نفت جهان بود و در ســال ۲۰۱۵ 
تولید نفت خــود را ده درصــد افزایــش داد و به میزان 

بی سابقه دویست و بیست میلیون تن رساند.

راشا تودی:

توافق نفتی عربستان و ايران 
خطرناک است
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پیشنهاد  سردبیر:
خرابی آسانسور بیمارستان، جان بیمار ۸۰ ساله را گرفت

حوادث ايرانيادداشت

خرابی آسانسور بیمارستان،
 جان بیمار ۸۰ ساله را گرفت

اعتراف به پرت کردن پسر ۸ ساله 
از باالی پل عابر 

زن بیمار پس ازانتقال به بیمارســتان و به دلیل خرابی آسانسوراز روی 
تخت سقوط کرد و جان سپرد. رییس بیمارستان رازی قائمشهر ضمن 
 تایید این خبر گفت: زن بیمار حدود 80 ســاله، جمعه شــب به خاطر 
درد شکم به بیمارستان منتقل شد و پزشکان با توجه به مشکوک شدن 
به بیماری سرطان روده، او را در بخش بستری کردند. دکتر سیدخسرو 
قاســم پوری تصریح کرد: صبح شــنبه، بیمار از بخش طبقه اول برای 
انجام سونوگرافی با برانکارد توســط خدمه بیمارستان به طبقه همکف 
منتقل شد، اما زمانی که خدمه در حال انتقال بیمار به خارج از آسانسور 
بودند، ناگهان آسانســور به طرف بــاال حرکت کرد. قســمت جلویی 
برانکارد به طور کامل از آسانســور خارج شــده بود و قسمت عقب در 
حال خروج بود که با حرکت آسانســور به سمت باال، برانکارد به سرعت 
سرازیر شده و بیمار با ســر به روی زمین سقوط کرد. پس از این حادثه 
بالفاصله بیمار به اتاق احیا منتقل و عملیات نجات حدود یک ســاعت 
انجام شد ولی تالش ها نتیجه بخش نبود و بیمار فوت کرد.گفتنی است 
بیمارستان رازی قائمشــهر تنها بیمارســتان دولتی این شهرستان و 
 مرکز تخصصی بیماری های عفونی مازندران اســت. این بیمارستان با

220 تختخواب، عالوه بر قائمشــهر به بیماران شهرســتان های دیگر 
اســتان مازندران هم خدمات می دهد. بر اســاس گزارش های رسمی، 

ضریب اشغال تخت در این بیمارستان حدود صددرصد است.

 مرد نانــوا که مدعــی بود پســرش با پریدن ازپلی درمشــهد دســت 
به خودکشی زده اســت در بازجویی های پلیســی وقضایی، پرده از راز 
 قتل پسرخردســالش برداشــت. دراین ماجرای هولناک که ساعت سه 
بعد از ظهر دوشــنبه گذشــته رخ داد بازپرس کشــیک جنایی مشهد 

ازسقوط مرموز پسری 8 ساله از پلی در مشهد با خبرشد.
پــس ازحضورتیم جنایی درمحــل حادثه، بالفاصله تحقیقــات در این 
خصوص آغازشــد. باتوجه به آنکه هیچ مدرک شناسایی همراه پسرک 
نبود، او به  عنوان ناشناس به پزشکی قانونی منتقل شد. مرگ پسر 8 ساله 
مشکوک به نظر می رســید و بررسی ها به دســتور بازپرس احمدی نژاد 
ادامه داشت تا اینکه مرد جوانی به دادسرا رفت و مدعی شد که از طریق 
اخبار روزنامه متوجه مرگ پسرش شده است. او مدعی شد پسرش پس 
از طالق شان به شدت افسرده شــده و بارها ازخودکشی حرف زده بود، تا 
اینکه دست به خودکشی زد. درحالی که مرد جوان چنین ادعایی داشت 
تحقیقات ادامه پیدا کرد تا اینکه بار دیگر مرد جوان نانوا در مقابل بازپرس 

جنایی ایستاد. 
 بازپــرس کــه ازابتــدا بــه اظهــارات ایــن مــرد شــک کــرده بود 
به تحقیقات تخصصی ادامه داد تا اینکه درنهایت او به قتل پسرش اعتراف 
کرد. این مرد درحالی که به شــدت گرفتار عذاب وجدان بود، گفت:پس 
ازطالق من وهمسرم، پسرم مدام گریه می کرد و از اینکه مادرش را طالق 
داده ام، گالیه داشــت. برای همین به خاطرناراحتی وعصبانیت تصمیم 
گرفتم او را بکشــم. روز حادثه نیز به بهانه گردش، پسرم را سوار موتورم 
کردم. وقتی به باالی پل رفتیــم اورا به پایین پرتاب کــردم. بعد هم به 
 دروغ به همســرم گفتم پســرمان از خانه فرار کرده است. عامل جنایت 

پس ازاعتراف هولناک به قتل فرزندش، بازداشت شد.

خواندنی

پســر جوان که در جریان فرار با خودروی ســرقتی 
همدســتش را زیر گرفته بود پس از دستگیری ادعا 
کرد که نمی دانستم سعید در زمان فرار روی زمین 
افتاده است. رســیدگی به این پرونده از شامگاه20 
اردیبهشت ماه 92 به دنبال فرار راننده خودروی پژو 
پارس نقره ای از دست پلیس آغاز شد. شواهد نشان 
می داد این خودرو دزدی اســت. ماموران کالنتری 
126 تهرانپارس که متوجه دزدی بودن خودرو شده 
بودند به راننده و سرنشینان ایست دادند، اما راننده به 
سرعت گریخت و تعقیب و گریز آغاز شد. در آن بین 
 وقتی راننده که برای فــرار به یک کوچه پیچیده بود 
در انتهای کوچه بن بست گرفتار شد و دو سرنشین 
 پژو پیاده شــدند تــا راهی بــرای فرار پیــدا کنند، 
اما راننده که دنده عقب در حرکت بــود یکی از آنها 
را زیــر گرفت و گریخــت. با شناســایی قربانی این 
حادثه به نام سعید 22ســاله راننده خودرو سرقتی 
به نام محمد و دوســتش علی ردیابی و بازداشــت 
شــدند.محمد 22ســاله صبح یکشــنبه 4 مهرماه 
در شــعبه هشــتم دادگاه کیفری یک استان تهران 

 به قاضی ریاســت حســین اصغرزاده و بــا حضور 
دو قاضی مستشار پای میز محاکمه ایستاد. 

در این جلســه پدر و مادر ســعید برای محمد اشد 
 مجازات را خواستند. پدر قربانی گفت: من و همسرم 
به ســفر رفته بودیم. چند بار با خانه تماس گرفتیم 
ولی ســعید جواب نداد. وقتی با موبایــل او تماس 
گرفتیم و یک مامور پلیس پاسخ داد و از ما خواست 
تا هر چه ســریع تر به تهران برگردیــم؛ ما به تهران 

آمدیم و متوجه ماجرا شدیم. 
من نمی دانم محمد و علی چه خصومتی با پســرم 
 داشــتند کــه او را قربانی کینــه جویــی کردند. 
بی شک پسرم از دزدی بودن ماشــین خبر نداشته 
و بی دلیل کشــته شده است. ســپس محمد پشت 
تریبون ایســتاد و منکر قتل عمدی دوســتش شد. 
وی گفت: پدر و مادر سعید در سفر بودند. به همین 
خاطر مــن و علی به آنجا رفتیم و بــا هم مواد مخدر 
مصرف کردیم. آخر شــب بود که من و علی تصمیم 

گرفتیم برای خوشگذرانی یک ماشین بدزدیم. 
ما به خیابان رفتیم و پــس از دزدیدن یک پژو پارس 

دنبال ســعید رفتیم. ســعید خودش هم از ماجرای 
دزدی ماشــین مطلع بود. او پشــت فرمان ماشین 
نشســت و به راه افتادیم، اما در بین راه یک ماشین 

پلیس به ما مشکوک شد ودستور ایست داد. 
 وی ادامه داد: چون رانندگی ســعید خوب نبود علی 
از من خواســت تا برای فرار پشــت فرمان بنشینم. 
 من و ســعید در حالی کــه ماشــین در حرکت بود 
با هم جا به جا شــدیم. من برای فــرار به یک کوچه 
پیچیدم، اما در انتهای کوچه بن بست گرفتار شدم. 
 همان موقع ســعید و علی از ماشــین پیاده شدند، 
 اما من متوجه پیاده شدن آنها نشدم. ماشین پلیس 
به ما نزدیک شــده بود که برای فرار دنده عقب پایم 
را روی پدال گاز فشــار دادم تا از کوچه خارج شوم. 
باور کنید من اصال متوجه نشــدم که سعید در حال 
فرار روی زمیــن افتاده و من او را زیــر گرفته ام. من 
 خصومتــی با ســعید نداشــتم و از مــرگ او بیش 
از هر کسی ناراحت شدم. بنا به این گزارش، در پایان 
این جلسه هیئت قضایی وارد شور شد تا حکم نهایی 

این پرونده قتل صادر کند.

صبــح روز چهاردهم شــهریور ماه بود کــه ماموران 
در جریان قتــل یک زن قــرار گرفتند. همــان زمان 
ردیابی های پلیسی برای کشف راز یک جنایت به دنبال 
پیدا شــدن پیکر بی جان زن میانسال در حاشیه جاده 
روســتایی در شهرســتان فومن کلید خورد. ماموران 
پلیس آگاهی بالفاصله به دنبال اطالع از کشف جسد، 
خود را به محل مورد نظر رسانده و تحقیق برای کشف 
راز این جنایت را آغاز کردند. نخســتین بررســی های 
پلیــس حکایت از آن داشــت کــه قربانــی حادثه با 
 اصابت جســم نوک تیز به نقاط مختلــف بدنش از پا 
در آمده اســت. وضعیت قرار گرفتن جسد در حاشیه 
جاده نیز نشــان می داد که عامل جنایت پس از قتل، 
جسد قربانی را به این منطقه منتقل کرده و با عجله آن 

را در حاشیه جاده رها کرده و متواری شده است.
ماموران وقتی آثاری از خون در اطراف جســد ندیدند 
این فرضیه پلیســی قوت گرفت که محل قتل در جای 
دیگری بوده و جسد بعد از جنایت به این محل منتقل 
شده اســت. معاون اجتماعی پلیس گیالن دراین باره  
گفت: مامــوران انتظامــی در ســاعت10و35 دقیقه 

صبح روز چهاردهم شهریورامســال و به دنبال گرفتن 
گزارش های مردمی از کشــف جســد زن ناشــناس 
درکنار جــاده ای روســتایی مطلع شــده و در محل 
 حضور پیدا کردند. جسد پس از بررسی های مقدماتی 
با دستورقضایی به پزشکی قانونی منتقل شد؛ تا اینکه 
دو روز بعد و در تحقیقات پلیســی هویت زن میانسال، 
 ساکن رشت، ســابقه دار و دارای اعتیاد به مواد مخدر 

به دست آمد.
شناسايی جنايتکار فراری

در حالی که چند هفته از ماجرای پیدا شــدن جســد 
 می گذشــت ســرانجام کارآگاهان درتجســس های 
 ویژه جنایــی ردی از یک مــرد جوان درایــن ماجرا 
به دست آوردند.آنها ســپس درعملیاتی ضربتی متهم 

37 ساله را بازداشت کردند.
او نیز در بازجویی های فنی اقرار کرد حدود 2 ماه قبل 
با مقتول آشــنا شده و  با  وجود داشــتن همسر، با وی 

رابطه پنهانی داشته است.
وی گفت: » فریبا « شــب حادثه زمانی که همســرم 
در خانه نبود بــه دیدنم آمــد و با داد و فریــاد از من 

خواســت هرچه زودتر همســرم را طالق بدهم و با او 
ازدواج کنم. من که با شــنیدن این حرف ها وتهدیدها 
به شدت ترســیده بودم همان شب او را به قتل رسانده 
و بعد هم جسدش را با موتور ســه چرخه ام به اطراف 
جاده روســتایی برده و رهایش کــردم. متهم پس از 

بازجویی های نهایی با دستور قضایی راهی زندان شد.

دزدی هنگام فرار،
 همدستش را با ماشین زير گرفت 

راز جنايت فومن افشا شد؛

گفت همسرت را طالق بده، من هم ترسیدم

قاب حوادث

کشف یک مار400 کیلویی در شــمال برزیل باعث وحشت ساکنان منطقه 
آلتامیرا در شمال برزیل شده است.

به نقل از دیلی میل، اکنون که این مار 33 فوتی در زیر یک زمین در دســت 
ساخت پیدا شده بسیاری از خود می پرسند این بزرگ ترین ماری است که 
انسان در تاریخ جهان دیده اســت؟ این خزنده400 کیلویی زمانی پیدا شد 

که کارگران در منطقه آلتامیرا مشغول کند و کاو بودند. 
 قطر این مار یک متر اســت. بر اســاس اطالعات جانور شناســی این گونه 

از مار غول پیکر با نام » آناکوندا « شناخته می شود.

مدیرکل پزشــکی قانونی استان لرستان با اشــاره به انجام معاینات و بررسی های 
 پزشکی قانونی لرســتان در مورد جسد پیدا شــده در دریاچه گهر گفت : به علت 
 عدم فساد نعشــی در جســد پیدا شــده در دریاچه گهر دورود به سرعت هویت 
و علت فوت جســد مشــخص شــد. به خاطر شــرایط اقلیمی حاکم بــر دریاچه 
 گهر، پدیده ای موســوم به » صابونی شــدن جســد « برای جنازه ایجاد شده که 
 از فساد نعشی آن جلوگیری کرده اســت، به همین دلیل توانستیم بر اساس اخبار 
 و فیلم های موجود از زمان غرق شــدن، شــواهد ظاهری و لباس زیری که جسد 

به تن داشت به راحتی هویت و علت فوت وی را تعیین کنیم.

 پدری که پســر خوانــده اش را تنها پــس از دو مــاه جدایی از همســرش به قتل 
رسانده بود، دادگاهی شد. دختر این مرد که به جرم کشتن پسر 12ساله اش محکوم 
 بود در دادگاه شــهادت داد که پدرش در زمان قتل همراه او بوده  اســت. اما با توجه 
به فیلم  و عکس های دوربین های مداربسته مشخص شده که قاتل30 دقیقه مقتول 

را دنبال کرده و در زمان قتل در حوالی جایی که مقتول بوده، قرار داشته  است.

 در حادثــه ای عجیب زنی که به پرســتاری کودکان اشــتغال داشــته،
در یک ایستگاه مترو در روسیه با سر بریده کودکی بازداشت شد.

 این پرســتار که وظیفــه اش نگهــداری از کودکان بوده، توســط پلیس 
 بازداشــت شــده اســت. هنوز هیچ علت خاصی از دلیل اقدام وی منتشر 

نشده است.

سه سال قبل با آرزو در منطقه پونک آشــنا شدم و او این 
 ســه ســال با من زندگی می کرد، روز وقــوع حادثه آرزو 
 در منزل من بــود و قبــل از اینکه بــه خانه مــن بیاید 

با چند پسر قماربازی کرده بود...
ساعت10:10 سی ام شهریور ســال جاری وقوع یک فقره 
اسیدپاشی در خیابان 27 گیشا به ماموران کالنتری 137 
 نصر اعالم شــد که با حضور مامــوران در محل اعالم خبر 
و با بررســی های اولیه مشخص شــد دختر جوانی به نام 
 آرزو مورد اسیدپاشــی قرار گرفته و به بیمارستان منتقل 

شده است.
همچنین تحقیقــات از اهالــی محل این حادثــه انجام 
شــد و یکی از همســایگان محــل حادثه بــه ماموران 
گفت: حدود ســاعت 9 صبــح بود که صدای » ســوختم 
ســوختم « از حیاط شــنیدم، زمانی که به حیاط آمدم، 
متوجه شــدم آرزو ســوخته که دقایقی بعد توسط پسر 
 جوانی با خودروی شاســی بلندی از اینجا به بیمارستان 

رفتند.
با حضور ماموران در بیمارستان مشخص شد آرزو توسط 
 پســر جوانی به نام هومن به بیمارســتان منتقل شــده 
و هومن پس از رساندن آرزو به بیمارستان از آنجا متواری 
شده اســت؛ همین ســرنخ کافی بود که کارآگاهان برای 
دستگیری هومن وارد عمل شوند و ســاعاتی پس از این 
حادثه موفق به دستگیری وی در منطقه یافت آباد شدند، 

هومن در همان ابتدای تحقیقات به جرمش اعتراف کرد.
هومن پیش از ظهر یکشــنبه به شعبه ششــم دادسرای 

امور جنایی تهران منتقل شــد و در اظهاراتش به بازپرس 
گفت: 28 ســال ســن دارم و در حوزه امالک مشــغول 
فعالیت هستم، حدود ســه ســال قبل با آرزو در منطقه 
 پونک آشنا شدم و او این سه ســال با من زندگی می کرد، 
پــس از مدتی متوجه شــدم آرزو دزد اســت و حســاب 
عابر بانک مــرا خالی کــرده اســت، به خاطــر همین او 
را از خانــه ام بیــرون کــردم، امــا آرزو هر بار پشــت در 
خانه مــن می آمــد و التمــاس می کــرد که بــه منزلم 
 راهش بدهــم، روز وقوع حادثــه آرزو در منــزل من بود 
و قبل از اینکه به خانــه من بیاید با چند پســر قماربازی 
کرده بــود، آرزو در تلفــن همراهش صدای پســرهایی 
که بــا آنها قماربــازی کــرده بــود را برای مــن پخش 
 کرد کــه همین موضــوع باعث آغــاز درگیــری بین ما 

شد.
وی ادامه داد: پس از اینکه جر و بحث بین مان باال گرفت، 
 من بطری که درش بــاز بود را از روی کابینت برداشــتم 
و محتوی داخل بطری را به بدن آرزو پاشیدم که آرزو داد 
و فریاد کرد و گفت سوختم، آرزو می گفت داخل آن بطری 
مایع لوله باز کن بوده، اما من خبر نداشتم و فکر می کردم 
 آب داخل بطریســت، آنجا خانه من بود، اما همیشه آرزو 
 در منزلم رفت  و  آمد داشــت، من مشــکل روحی و روانی 
و ســابقه بســتری در بیمارســتان دارم. پس از اظهارات 
هومن، وی به دســتور بازپرس امور جنایــی تهران برای 
 ادامه تحقیقات در اختیار ماموران اداره آگاهی قرار گرفت 

و بررسی های بیشتر در رابطه با این پرونده ادامه دارد.

 دانشــجوی رشــته مهندســی کــه در جریان ســنگ پرانی 
به همکالســی اش مرگ تلخ وی را رقم زده و بــه پرداخت دیه 

محکوم شده بود درخواست اعسار را مطرح کرد. 
شــامگاه 19 اسفند ماه 88 پســر 18 ســاله ای به نام حامد که 
 دانشــجوی ترم اول رشته مهندســی بود در مســیر بازگشت 
 به خانه اش در شــرق تهران پس از درگیری با همکالســی اش 
به شدت مجروح شــد و به خاطر خونریزی شدید مغزی به کام 
 مرگ فرو رفت. بررســی ها نشــان می داد حامد در دعوا با یکی 

از همکالسی هایش به نام احسان کشته شده است.
پلیس در نخســتین گام از تحقیقات به خانه پدری تنها مظنون 
 ماجرا رفت، اما احســان با برداشــتن پول و لوازم شخصی اش، 
به مکان نامعلومی گریخته بود.31 ماه از کشــته شــدن جوان 
 دانشجو گذشــته و تجســس برای دســتگیری متهم پرونده 
 بی نتیجــه مانــده بود کــه تصویر احســان با مجــوز قضایی 
 در روزنامــه های سراســری منتشــر و وی در مشــهد ردیابی 
 و بازداشت شد. این پســر به ســنگ پرانی خونین اعتراف کرد 
و در شــعبه 71 دادگاه کیفری ســابق اســتان تهران پای میز 
محاکمه ایستاد. در آن جلســه احسان گفت: سر کالس نشسته 
بودیم که با اجازه اســتاد از کالس خارج شــدم. وقتی برگشتم 
متوجه شــدم گوشــی موبایلم که روی میز بود زنگ خورده و 
استاد به اشتباه حسن و حامد را که هم کالسی ام بودند از کالس 
اخراج کرده است. عصر سوار سرویس دانشگاه شدیم و به سمت 
تهرانپارس به راه افتادیم که حســن و حامد شــروع به بحث با 
 من کردند. وقتی به تهرانپارس رســیدیم به آنان گفتم اشــتباه 
می کنند و من عمد گوشی را روی میز نگذاشــته بودم، اما آنها 

قبول نکردند. حســن به من لگد زد که دعوا میان ما باال گرفت. 
حامد برای میانجگری وارد دعوا شده بود که با او هم درگیر شدم.

همان موقع حامد فرار کرد و می خواست از روی نرده های وسط 
خیابان بپرد  که پایش به نرده ها گیر کــرد و افتاد. من هم برای 
ترساندن او سنگی به سمتش پرت کردم که ناخواسته به سرش 
خورد. در پایان آن جلســه هیئت قضایی با توجه به مدرک های 
موجود در پرونده، احســان را از قتل عمد تبرئه و وی را به اتهام 
 قتل شــبه عمد به پرداخت دیه محکوم کردند، اما حکم صادره 
در دیوان عالی کشور تایید نشد. احسان این بار در شعبه همعرض 
محاکمه و بار دیگر به پرداخت دیه محکوم شد. در حالی که این 
حکم نیز از ســوی قضات دیوان عالی کشــور تایید نشده بود، 
 پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشــور به شــور گذاشته 
و سرانجام تایید شــد. احسان اما نتوانســت مبلغ دیه را به اولیا 
دم پرداخت کند. او که با وثیقه آزاد اســت درخواســت اعسار را 
مطرح و صبح یکشنبه 4 مهرماه سال جاری در شعبه دهم دادگاه 
کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد. در این جلسه 
احسان گفت: در آن زمان دانشجوی رشــته مهندسی بودم، اما 
وقتی به زندان رفتم درسم را رها کردم. حاال در یک پیک موتوری 
کار می کنم و زندگی خــود و مادرم را می گذرانــم. ما در خانه 
اجاره ای ساکن هستیم و من واقعا توان پرداخت دیه را به صورت 
 یکجا ندارم. این پسر در حالی که اشــک می ریخت به پای پدر 

و مادر حامد افتاد و به آنها التماس می کرد تا او را ببخشند. 
وی گفــت: از اولیای دم تقاضــا دارم تا با دریافت قســطی دیه 
موافقت کنند. بنا به ایــن گزارش، در پایان این جلســه هیئت 

قضایی وارد شور شد تا رای صادر کند.

متهم اسیدپاشی گیشا:

صدایپسرهارابرایممیفرستاد
اشک های پسر دانشجو در دادگاه قتل همکالسی؛

سنگیکهحامدراکشت

حدود ساعت 9 
صبح بود که صدای 
»سوختم سوختم« از 
حیاط شنیدم، زمانی 
که به حیاط آمدم، 
متوجه شدم آرزو 
سوخته که دقايقی 
بعد توسط پسر جوانی 
با خودروی شاسی 
 بلندی از اينجا 
 به بیمارستان 
رفتند

در آن زمان 
 دانشجوی 
رشته مهندسی 
 بودم، اما وقتی 
به زندان رفتم 
درسم را رها کردم. 
حاال در يک 
پیک موتوری
 کار می کنم 
و زندگی خود 
و مادرم را 
می گذرانم
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پیشنهاد سردبیر: 
تقریبا همه چیز در دنیا، فضای درون تهی است!

هوش مصنوعی به کمک 
بالن های اینترنت گوگل رفت

اخبار
محققان آلمانی از دستیابی به سرعت های اینترنت با متوسط 1 

ترابیت بر ثانیه )Tbps 1( در شبکه کابل نوری خبر داده اند.
در این سرعت می توان به نرخی برای مخابره داده ها دست یافت 
که هزار برابر سریع تر از سرویس هایی مانند کابل گوگل است که 

در هر ثانیه 1 گیگابایت داده منتقل می کند.
این دســتاورد نتیجه تــاش محققان دانشــگاه فنــی مونیخ، 
»آزمایشــگاه هــای نوکیــا بل«و»دویچــه تله کام تــی- لبز« 
اســت و آنها موفق شــدند که به نرخ ســرعت مخابره 1 ترابیت 
 بر ثانیه در شــبکه کابــل نوری موجــود در شــرکت مخابرات

 Deutsche Telekom’s دســت یابنــد. بــه بیــان دیگــر، 
محققان این ســرعت را که مــی تــوان در آن 125 گیگابیت در 
هر ثانیه دانلود کرد، در محیط آزمایشــگاه به دســت نیاوردند، 
بلکه با اســتفاده از اتصاالت خــاص در زیربنــای کابل موجود 
در ایــن شــرکت مخابــرات آلمانــی، به این ســرعت دســت 
 یافتند. پیــش از ایــن، دانشــمندان در محیط آزمایشــگاه به

 سرعت های اینترنت حتی بیش از این نیز دست یافته بودند. این 
یافته ها هفته جاری در کنفرانس اروپایی مخابرات نوری 2016 

در دوسلدورف آلمان ارائه شده، اما هنوز منتشر نشده است.

شــرکت گوگل برای ثابت نگه داشــتن موقعیت بالن های 
اینترنت خود از هوش مصنوعی استفاده می کند.

زمانی که شــرکت گوگل بــرای اولین بار پــروژه  Loon را 
معرفی کرد، قرار بود کــه بالن های اینترنت با اســتفاده از 
الگوریتم های استاتیک، ارتفاع خود را تغییر دهند و در یک 

موقعیت باقی بمانند.
در واقع هدف اصلی از به کارگیری این پروژه، ایجاد دسترسی 

به اینترنت در مناطقی است که فاقد این سرویس هستند.
اما تنظیم بالن در ارتفاع چند ده هزار پایی از ســطح زمین 
با توجه به الگوهای جوی غیرمترقبه امری بســیار سخت و 

تقریبا غیرممکن به نظر می رسد.
در همیــن حال محققان تیــم پــروژه  Loon اعام کردند 
که با بــه کارگیری فناوری هوش مصنوعی به ویژه ســامانه 
»یادگیری ماشین«، اقدام به کنترل تغییرات رفتاری جوی 
در بالن های اینترنت کرده اند تا قادر به ثابت نگه داشتن آنها 

برای طوالنی مدت در یک موقعیت باشند.
در یکی از آزمایشــات انجام گرفته بــر روی بالن اینترنت، 
محققان گوگل موفق به حفــظ موقعیت آن به مدت ۹۸ روز 

در یک نقطه از آسمان شدند.
به کارگیری هوش مصنوعی نه تنها هزینه های گوگل را در 
اجرای این پروژه کاهش مــی دهد بلکه بالن های اینترنت را 
در موقعیت های از پیش مشــخص شده برای مدت طوالنی 

ثابت نگه می دارد.  

با وجود تعویض هزاران گوشــی نوت 7 سامســونگ و اســتفاده 
از باتری های جدید در آنها باز هم این مشــکل برطرف نشــده و 
 برخی خریداران از تداوم مشــکل حتی بعد از تعویض باتری خبر 

می دهند.
با آنکه کاربران این گوشــی در سراســر جهان به دنبال فراخوان 
سامســونگ برای تعویض باتری به نمایندگی های این شــرکت 
مراجعه کردنــد اما باز هم باتــری های جدید مشــکاتی دارند 
 و به نظر می رســد خطر آتش گرفتن آنها به طــور کامل برطرف 
 نشــده اســت. برخی گزارش هــای خبــری در کــره، از وقوع 
آتش ســوزی های جدید در گوشــی های نوت 7 خبر می دهد، 
 هر چند سامســونگ هنوز در این زمینه اطاع رســانی دقیقی

 نکرده است. یکی از سخنگویان این شرکت، مدعی شده مشکات 
جدید ربطی به باتری های سامسونگ ندارد و البته موضوع به طور 
دقیق در حال بررســی است. یکی از مشــکات جدید مربوط به 
باتری نوت 7 ،خالی شدن سریع شارژ آن اســت. یکی از کاربران 
در این مورد گفته است که بعد از یک شب شارژ گوشی، تنها 10 
درصد شارژ به آن اضافه شده اســت. یک کاربر دیگر هم گفته که 
در عرض تنها 3۹ دقیقه شارژ باتری نوت 7 وی از 75 به 4۹ درصد 
کاهش یافته است.باتری های معیوب نوت 7 در یک ماه اخیر برای 
سامسونگ به شــدت جنجال آفرینی کرده و با آنکه این شرکت 
حتی از شرکت چینی تازه ای برای تولید این باتری ها بهره گرفته، 

باید دید در آینده مشکل مذکور برطرف می شود یاخیر.

 هفتــه گذشــته رکــوردی بــی ســابقه از حمــات هکری
 distributed denial-of-service،DDo، ثـــبت شــد 
حماتی که بــه منظور از دســترس خارج کردن ســایت ها و 

خدمات اینترنتی انجام می شوند.
حمات یاد شــده که ترافیکی به اندازه یــک ترابیت در ثانیه را 
ایجاد کرده بودند وباگ کارشناس امنیتی مشهور برایان کربز را 
هدف گرفته بودند. وی ســرویس اینترنتی OVH را هم در اروپا 
ارائه می کند. کربز، در 20 ســپتامبر اعام کرد ســایت او مورد 
حمات DOS قرار گرفته که حجم ترافیک کاذب ایجاد شده از 
این طریق بر روی سایت وی به 665 گیگابیت در ثانیه می رسد. 
روز بعد سرویس OVH هدف حمات مشابهی با حجم بی سابقه 
یک ترابیــت در ثانیه قرار گرفت. دامنه ایــن حمات بین 1۹1 

گیگابیت در ثانیه و 7۹۹ گیگابیت در ثانیه در نوسان بوده است.
این در حالی اســت که کربز، خود یک متخصص امنیتی است 
و از وباگ خود به شــیوه هــای مختلفی حفاظــت می کند. 
تا پیش از این، متوســط حجم ترافیک ناشــی از این حمات از 
363 گیگابیت در ثانیه فراتر نرفته بود. کارشناسان معتقدند این 
وضعیت، زنگ خطر را برای امنیت فضای سایبری به طور جدی 
به صدا درآورده، زیرا نشــان می دهد خرابــکاران اینترنتی به 
ظرفیت های بســیار باالیی برای آزار و اذیت دیگر افراد و مختل 

کردن سرویس های مختلف اینترنتی دست یافته اند.

 محققان می گویند تقریبا ۹۹ و ۹۹ صدم هر چیزی در دنیا در واقع 
فضای درون تهی است.

طبــق گفته آنــان، اندازه یــک اتم تحــت تاثیر مــکان تقریبی 
الکترون هایش قرار دارد. در واقع اینجا صحبت از فضایی اســت که 
میان هسته و پوســته خارجی نامنظم اتم وجود دارد. هسته 100 
هزار برابر کوچک تر از ســاختار کلی اتم است. در واقع اگر هسته به 
اندازه بادام زمینی باشــد، اتم چیزی درحد و اندازه یک استادیوم 
بیس بال خواهد بود. در این صورت می توان با یک حســاب ساده 
سرانگشــتی گفت اگر تمام فضای مرده )خالــی( درون اتم های 
تشکیل دهنده بدن انســان را از معادله حذف کنیم، آنگاه آن قدر 
کوچک می شویم که درون یک ذره گرد و غبار هم به راحتی قرار می 
گیریم. همچنین در این حالت تمام انسان ها در یک حبه قند جای 
می گیرند! حاال این پرسش مطرح می شود که جرم توده بدن انسان 
از کجا می آید؟ پاسخ انرژی است. بدن ما از اتم هایی تشکیل شده که 
آنها نیز از الکترون ها، پروتون ها و نوترون ها شکل گرفته اند. اما اگر 
نگاه بنیادی تری به این مجموعه داشته باشیم متوجه می شویم که 
پروتون ها و نوترون ها نیز از ذرات بنیادی تری موسوم به »کوارک« 

تشکیل شده اند.

اینترنتی با سرعت هزار برابر 
سرعت کابل گوگل

تعویض باتری هم مشکل انفجار 
گلکسی نوت 7 را حل نکرد

ثبت رکورد یک ترابیتی 
در حمالت هکری دی او اس

 تقریبا همه چیز در دنیا فضای
 درون تهی است!

دنیای فناوری

اخیــرا شــایعاتی در مورد گوشــی جدیدی از شــرکت 
اچ تی سی با نام HTC Ocean منتشر شده که احتماالت 
جدیدی در مورد آن مطرح شــده اســت. در این گوشی 
هوشــمند، کاربر بــه ویژگی های جدیدی دسترســی 
داشته و می تواند از آنها اســتفاده کند. زومیت نوشت، در 
اسکرین شــات هایی که در توضیح فرآیندهای جدید این 
گوشــی آمده اســت، عاوه بر طراحی ظاهری اچ تی سی 
Ocean، گوشــه ای از توانایی های این گوشی هوشمند 
نیز دیده می شود. ویدیویی نیز در حساب کاربری توییتر 
افشــاگر مشــهور دنیای فناوری، »ایوان بلــس« دیده 
شــده اســت که تاش دارد تصویر دقیقی ارائه داده و به 

عاقه مندان بگوید که اچ تی ســی Ocean چگونه است. 
زمانی که بحث به سخت افزار اچ تی سی Ocean می رسد، 
می بینیم که هنــوز هیچ گونه اطاعاتــی از ویژگی های 
سخت افزاری این گوشی هوشمند در دسترس نیست. اما 
با نگاهی به تصاویر منتشر شــده از آن می توانیم ببینیم 
که Ocean از دوربینی دوگانه بهره می برد. اچ تی سی در 
گوشــی پرچمدار خود به نام 10 یا همان Ten، دوربین 
دوگانه را کنار گذاشــته بود. نکته حائز اهمیت دیگر این 
 است که دســتگاه نشان داده شــده در تصاویر مربوط به

 HTC Ocean ، از نظــر طراحــی در بســیاری جهات 
شــباهت فراوانی به اچ تی ســی 10 دارد. البتــه باید این 

نکته را نیز به خاطر داشت که این تصاویر هنوز یک طرح 
 اولیه هستند و شــاید فقط با هدف نشــان دادن ویژگی

 Sense Touch طراحــی شــده اند. در ارتبــاط با این 
موضــوع باید گفت که اگــر این دســتگاه تنها یک طرح 
مفهومی باشد، باید ویژگی Sense Touch و کارهایی را 
که می توان با آن انجام داد، یک طراحی نوآورانه دانست. 
به نظر می رسد که در هر دو سمت فریم دستگاه، درست 
در زیر باندهای آنتن، سنســورهایی حســاس به لمس 
 قرار داده شــده اســت که احتماال مرتبط با ویژگی های

 Sense Touch خواهد بود. 
اگرچه هنوز هیچ تاییدیه رســمی در این مورد منتشــر 
 Sense Touch نشــده اســت اما به نظر می رســد که
با ضربــه زدن یا ســوایپ کردن به ســوی بــاال و پایین 
روی بخش های مختلفــی از فریم فعال می شــود و گویا 
عکس العمل گوشــی نیز بســته به برنامه ای که در حال 
اســتفاده از آن هســتید تغییر خواهد کرد. بــرای مثال 
اگر در هنــگام پخش موســیقی روی فریم دســتگاه به 
ســمت باال یا پایین ســوایپ کنیــد، می توانید صدای 
موســیقی در حال پخش را کم یا زیــاد  نمایید در حالی 
که اگر در صفحه هوم دســتگاه روی فریم به ســمت باال 
یا پایین ســوایپ کنیــد، برنامه گوگل فراخوانی شــده 
و آمــاده گوش دادن به دســتورات شــما خواهــد بود. 
طبیعتا، هنــگام اســتفاده از برنامه دوربیــن می توان با 
ســوایپ کردن روی فریم گوشــی، میــزان زوم دوربین 
را تنظیــم کرد و با ضربــه زدن روی بخــش مقابل فریم 
در ســمت دیگــر نیــز می توان عکــس گرفــت. حتی 
 اگــر اچ تی ســی قصــد ارائــه Sense Touch را  هم 
داشــته باشــد هنوز نمی دانیم که این ویژگــی با کدام 
گوشی هوشــمند جدید این شــرکت به کاربران عرضه 
خواهد شد. اما با این حال این طرح مفهومی بسیار جالب 
و جــذاب بوده و بدون شــک موجب تمایز گوشــی های 
هوشــمند اچ تی ســی از محصوالت سایر شــرکت های 
سازنده گوشــی های تلفن همراه خواهد شــد. به گزارش 
دیجیاتو، طبق اظهارات یکی از افشــاگران معروف دنیای 
موبایل یعنی LlabTooFeR، ســری Ocean شرکت 
تایوانی مورد بحث، ســه اســمارت فون مختلف را شامل 
 می شــود که نام  رمز آنها به ترتیب Ocean Master و

  Ocean Note و Ocean Smart خواهــد بــود. 
اگر  چــه اطاعات بیشــتری در این زمینه از ســوی فرد 
مذکور فاش نشده اما طبق اســامی فوق، می توان انتظار 
داشــت مدل Smart موبایل پایه در این بین باشــد اما 
 Ocean قدرتمندترین نمونه بوده و Master دســتگاه
Note نیز طبق معمول به نمایشگری بزرگ تر از دیگران 
مجهز گردد. گفتنی اســت، شــرکت HTC طی چند ماه 
 اخیر با تاش فراوان مشــغول تولید اســمارت فون های 
Pixel گوگل بــوده که هــر دو در تاریــخ 4 اکتبر )13 

مهرماه( رونمایی خواهند شد.

این طرح 
مفهومی بسیار 
جالب و جذاب 

بوده و بدون 
شک، موجب 

تمایز گوشی های 
هوشمند 

اچ تی سی از 
محصوالت سایر 

شرکت های 
سازنده 

گوشی های 
تلفن همراه 
خواهد شد

اچ تی سی کنترل را دگرگون خواهد کرد؟

اقیانوس ها را لمس کنید

دومین دوره  مسابقات برنامه نویسی کدکاپ با تمرکز 
بر ســه هدف اصلی یادگیــری، تمریــن و رقابت در 

دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.
کدکاپ یک مســابقه  برنامه نویســی با هدف افزایش 
دانش و مهــارت برنامه نویســی شــرکت کنندگان 
و کاربــردی کردن این مهــارت و دانــش در صنعت 
فناوری اطاعات کشــور اســت. بر این اساس دومین 
دوره مسابقات برنامه نویسی کدکاپ از سوی دانشگاه 

صنعتی شریف برگزار می شود.
 دوره  اول ایــن مســابقات بــا حضور بیــش از ۸00 
شــرکت کننده از 17 اســتان سراســر کشــور در 
اردیبهشت ماه سال ۹5 در دانشــگاه صنعتی شریف 
برگزار شــد و با تجربه  کســب شــده از دوره  اول این 
مســابقات و همچنین بررســی نیازهای جامعه  فنی، 
برگزاری این مســابقه، به ارتقای ســطح علمی افراد 

درگیر در این رویداد کمک شایانی خواهد کرد.
دومین دوره  مسابقات برنامه نویسی کدکاپ، متشکل 
از دو مســابقه  آموزشــی، دو مســابقه  تمرینی و یک 
مسابقه  مقدماتی برای انتخاب افراد برتر برای مسابقه  
نهایی اســت که در مهرماه امســال برگزار می شود. 
مســابقه  نهایی به صورت حضــوری در روزهای 20 و 
21 آبان ماه جاری در دانشــگاه صنعتی شریف برگزار 
می شــود. مراحل تمرینی و مقدماتی این مسابقه به 

صورت آناین خواهد بود.
 زبان هــای برنامه نویســی مجــاز در این مســابقه ؛

python, java, c, c++ اســت و عاقه منــدان 
می توانند در قالب تیم های دو نفره در این مســابقات 

شرکت کنند.
عاقه مندان می توانند برای کسب اطاعات بیشتر به 
وب ســایت https://www.codecup.ir مراجعه 

کنند.

آغاز ثبت نام دومین دوره  
مسابقات برنامه نویسی 

کدکاپ

موبایل

همراه اول بــا رونمایی سرویســی جدید در 
تلــکام، »تمــاس وای فای« را در کشــور در 

اختیار مشترکان خود می گذارد.
همراه اول در مراسم افتتاح سالن اختصاصی 
خود در نمایشــگاه ایــران تلــکام 2016 و 
همزمان بــا بازدیــد محمود واعظــی وزیر 
ارتباطات و فنــاوری اطاعــات و علی اصغر 
عمیدیان رییس ســازمان تنظیــم مقررات و 
ارتباطــات رادیویی از غرفه های این ســالن، 
 )WiFi Calling(ســرویس تماس وای فای

خود را که طی هفته های گذشــته تست ها و 
آزمایش های الزم روی آن بــا موفقیت انجام 
شــده بود و به صورت پایلوت بــرای بازدید 
همگانی در نمایشــگاه به نمایش گذاشــته 
شــده بود، رونمایی کرد. با راه اندازی تجاری 
سرویس WiFi Calling، مشــترکان همراه 
اول در هر کجای کشــور و یا جهان، با اتصال 
به هر شبکه  وای  فای، می توانند با خط همراه 
اول خود تماس بگیرند و یا روی همان شماره  

تماس دریافت کنند.

 به تازگی اطاعــات مربوط به گوشی هوشــمند
 Galaxy C۹ فــاش شــده که بر طبــق همین 
 اطاعــات، ایــن دســتگاه از 6 گیگابایــت رم 

بهره می برد اما پردازنده  آن قدرت باالیی ندارد.
چند روز قبل، اطاعات مربوط به گوشی هوشمند 
گلکسی سی ۹، در وب ســایت واردات-صادرات 

هند موسوم به Zauba رویت شد. 
گلکســی C۹، در گیک بنــچ رویــت شــده و بر 
اســاس اطاعــات ایــن بنچمــارک، پردازنده  
دســتگاه یاد شــده اســنپدراگون 652 اســت. 

ایــن پردازنــده از هشــت هســته  پردازشــی 
1/4گیگاهرتــزی بهره می بــرد و چیپ  گرافیکی 
آن نیــز آدرنو 510 اســت.از دیگر مشــخصات 
گلکســی ســی ۹، می توان به رم 6 گیگابایتی آن 
 اشاره کرد. همچنین شــماره  مدل این محصول 
SM-C۹000 و سیســتم عامل پیش فــرض آن 
اندروید 6.0.1 اعام شده است. گوشی های سری 
گلکسی C سامســونگ فقط در بازار چین عرضه 
می شــوند و بنابراین انتظار نمی رود گوشی مورد 
بحث در بازارهای دیگری چون آمریکا عرضه شود.

همراه اول از سرویس »تماس وای فای« 
رونمایی کرد

 گوشی گلکسی C9 با 6 گیگابایت رم 
در گیک بنچ رویت شد

تلمبــه» Bimp Air « بــه دوچرخه ســواران 
این امکان را می دهــد تا در کمتــر از 10 ثانیه 
 تیــوب دوچرخه خــود را بــاد کننــد. اگرچه 
دوچرخــه ســواران مــی تواننــد، تایرهــای 
دوچرخــه خود را بــه کمک پمپ دســتی و در 
 زمان نســبتا طوالنی تری باد کننــد، اما تلمبه

» Bimp Air « ابداعی جدید است که به آنها این 
امکان را می دهد تا در کمتــر از 10 ثانیه تیوب 
دوچرخه خود را باد کنند. در واقع ســه نوع پمپ  
یا تلمبه اصلی وجود دارد. پمپ ایستاده که  پمپ 

رفت و برگشــتی نیز خوانده می شــود. این نوع 
 پمپ روی زمین توسط پای کاربر ثابت می شود. 
 پمپ های دســتی از نــوع پمپ هــا کوچک و 

جمع و جور هستند. 
بعضی از آنها روی خود لوله مــورد نیاز را ندارند 
 و باید با یک لوله دیگر آنها را بــه والو وصل کرد. 
پمپ هــای پدالی بــرای دوچرخه های معمولی 
طراحــی نشــده اند چون فشــار زیــادی تولید 
نمی کنند و بــرای تایرهای نازک و با فشــار باال 
مناســب نیســتند، اما برای تایرهای ماشین و 

همچنین دوچرخه های کوهستان که بزرگ تر اما 
دارای فشار کمتری هستند مناسب ترند. تلمبه 
جدید از سه قسمت اصلی تشــکیل شده است. 
یک ژنراتور که کنار توپی جلو نصب شــده است، 
کمپرسور کوچک که به ژنراتور متصل شده است 
و یک قوطی که داخل آن هوای فشرده قرار دارد. 
به گفته شرکت ســازنده، تنها 6 دقیقه دوچرخه 
ســواری با ســرعت 15 کیلومتر در ساعت الزم 
اســت تا ژنراتور را به چرخــش درآورده و قوطی 
مخصوص را از 11 لیتر هوای فشرده پر کند. حال 

زمانی که دوچرخه سواران به باد کردن تایرهای 
خود نیاز دارنــد، باید قوطی را خــارج کرده و با 
استفاده از شیلنگ مخصوص، آن را به تایر متصل 
کنند و پس از آن کلید رهاســازی را فشار دهند. 
بدین صورت در کمتــر از 10 ثانیه تایر دوچرخه 
باد شــده و امکان باال رفتن از کــوه و یا پیمودن 
سفرهای جاده ای را برای دوچرخه سواران فراهم 
می کند.پس از باد شــدن تایر دوچرخه، قوطی 
مخصوص دومرتبه ســرجای خود قرار گرفته و با 
حرکت دوچرخه دومرتبه از هوا پر می شود. تلمبه 
ابداعی در نمایشگاه بین المللی دوچرخه در سال 

2016 به نمایش گذاشته می شود.

الستیک دوچرخه خود را در کمتر از 10 ثانیه باد کنید!
دانستنی

معرفی بازیمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید. بتمن، سوپرمن، اسپایدرمن، آیرون من و بسیاری از ابر قهرمانان این 
روزهای هالیوود همگی زاده کمیک استریپ ها هستند؛ مجموعه ای 
از نقاشی های دنباله دار که نخستین بار در اوایل قرن بیستم میادی 
پا به عرصه ظهور گذاشــتند و بــا تاش هنرمندان شــرکت هایی 
چون دی ســی و مارول، در بــازه زمانی 1۹30 تــا 1۹50 به یکی از 

محبوب ترین شاخه های سرگرمی برای مردم آن زمان تبدیل شدند. 
شاید نیم قرن از دوران طایی کمیک استریپ ها فاصله گرفته باشیم 

اما هنوز هم داستان های مصور طرفداران خاص خود را دارند.
 این موضوع را می توانید با یک جســت وجوی ساده در فروشگاه های 
اپلیکیشــن متوجه شــوید که چقدر برنامه هــای کمیک خوان پر 
طرفدارند و کاربران چه خرج ها که برای خواندن کمیک ها نمی کنند. 

اگر عاشق کمیک اســتریپ های قدیمی هستید و البته دوست دارید 
که آنها را به زبان شیرین فارسی بخوانید، استودیوهای OpApps و 
صفر و یک طی یک همکاری مشترک کتابخانه ای از پرطرفدارترین 
کمیک استریپ های تاریخ را برای شما تدارک دیده اند. تنوع کمیک ها 

را بایــد یکی از نقاط قــوت نرم افــزار کمیک باز بدانیــم. کمیک باز 
کتابخانه ای الکترونیکی از تمام کمیک هایی اســت که دوستشــان 
 داریــد؛ از قدیمی ها مثل بتمن و ســوپرمن گرفته تــا کمیک های

 Game Of Thrones و Resident Evil کــه آثــار جدیــد این 
حوزه به شــمار می آیند. کمیک های کمیک باز بر اساس درون مایه 

دسته بندی شده اند. 
طنز، ترســناک، تخیلی، اکشــن و کودکانه و همچنین کمیک های 
انگلیسی دسته های اصلی داستان های مصور کمیک بازند که در هر 
کدام چندین نمونه رایگان و پولی را می توانید دانلود کنید. اگر هم به 
دنبال کمیک خاصی می گردید فیلد جست وجوی کمیک باز می تواند 

به شما کمک کند.
 البته جســت وجوگر کمیک باز ســاختار ســاده ای دارد و خبری از 
فیلترهای جســت وجو در آن نیســت، بنابراین نتایج را با بی نظمی 
و در هم ریختگی نمایش می دهد. با توجه بــه بزرگی بخش بایگانی 
کمیک ها خوب بود که توســعه دهندگان برای بخش جســت وجو، 
فیلترهایی را هم برای تفکیک موارد رایــگان یا تفکیک کمیک ها بر 

اساس شرکت صاحب امتیاز در نظر می گرفتند. 
قبل از دانلود هر کمیک می توانید پیش نمایشی از داستان را بخوانید، 
و از نظرات خوانندگان در مورد آن مطلع شــوید. بــرای دریافت این 

برنامه به goo.gl/XrAanQ مراجعه کنید.

لطفا پاســخ معمــای زیــر را بــرای ما بــه همراه 
 نام و شــهر محــل زندگی خــود بــه آدرس ایمیل

 )mazaheri.zayanderoud@gmail.com(
بفرستید تا در همین صفحه نام شما آورده شود.

»آن چیســت که کلید دارد اما قفل ندارد، می توانید 
وارد شوید اما اتاق ندارد.«

پاسخ معمای 1967
»پاسخ رشــته اعداد 1-2-2-4-۸-32-؟«. به جای 

عامت سوال عدد 256 قرار می گیرد. 
توجه کنید، از راست به چپ هر دو عدد در هم ضرب 

شده تا عدد بعدی ساخته شود. 
بنابراین عامت سوال، حاصلضرب ۸ در 32 است. به 
این رشته ها اعداد فیبوناچی می گویند. البته در رشته 
فیبوناچی اعداد با هم جمع می شوند اما در اینجا در 

هم ضرب شده اند.

طرفداران داستان های مصور به گوش؛

روبات سبز، راوی 
کمیک استریپ می شود

معمای 1968

پرچمدار بعدی اچ تی سی، احتماال دارای قابی خواهد بود که توانایی پشتیبانی از فرمان های لمسی را داشته و به 
کاربر اجازه می دهد که از این راه با برنامه های گوناگونی که در گوشی خود نصب کرده است، تعامل داشته باشد.

E-MAIL
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يادداشت

پیشنهاد سردبیر:
اکران رستاخیر بالمانع است

يادداشت

کارگاه »بررســی امضا در کاریکاتور«، عنوان یکــی از کارگاه های خانه 
کاریکاتور اصفهان است که با حضور کاریکاتوریست های اصفهان برگزار 

می شود.
پیام پورفالح، مدیر خانه کاریکاتور حوزه هنری اســتان اصفهان گفت: 
این کارگاه ساعت 16بعدازظهر امروز در خانه هنرمندان برگزار می شود. 
وی افزود: طبق روال گذشــته، کارگاه های هفتگی به مباحث تخصصی 
پیرامــون کاریکاتور می پــردازد و یکی از مهم تریــن موضوعات در این 
حیطه، روند طی شده توسط کاریکاتوریست های بزرگ معاصر در جهان 
اســت. پورفالح تصریح  کرد: این کارگاه به بررسی امضا در آثار کاریکاتور 
می پردازد و ارائه دهنده این مبحث، حامد بذرافکن، یکی از اعضای خانه 
کاریکاتور اصفهان است. امضا در این کارگاه، از نظر مباحث روان شناختی، 

ترکیب بندی و زیبایی شناسی بررسی خواهد شد.

 با اکران فیلم وســترن »هفت شــگفت انگیز«، این فیلم موفق به 
فروش ۳۵ میلیون دالری در اولین هفته اکرانش شد.

فیلم آنتوان فوکــودا با فــروش ۳۵ میلیون دالری بــا بازی دنزل 
واشــنگتن، ایتن هاوک و کریس پات، در راس باکس آفیس آمریکا 
نشست. این فیلم بازسازی فیلم وســترن سال 1۹6۰ به نام »هفت 
دالور« با بازی استیو مک کویین است که الهام بخش آکیرا کوروساوا 
برای ساخت »هفت سامورایی« و از ســوی کلمبیا پیکچرز و مترو 
گلدوین مایر، راهی پرده های نقره ای شــد. این فیلــم نیز روایتگر 
همان داستان است؛ اما گروهی افراد مسلح را تصویر می کند که در 
غرب وحشی از یک روســتا در برابر گروهی از گانگسترهای راهزن 
دفاع می کنند. این فیلــم که هفته پیش در جشــنواره بین المللی 
تورنتو نیز اکران و با اقبال روبه رو شــده بود، از اکران در ۳۷۲ سالن 
با پرده آیمکــس نیز ۲/۹میلیون دالر کســب کــرد. در عین حال 
انیمیشن برادران وارنر با عنوان »لک لک ها« با فروش ۲1/8میلیون 
دالر در مکان دوم جای گرفت. »ســالی« کــه قهرمان هفته پیش 
بود، با بازی تام هنکس و به کارگردانی کلینت ایســتوود، با کاهش 
۳6درصدی در مکان سوم نشست و با فروش 1۳/8میلیون دالری، 

مجموع فروشش را به ۹۲/4میلیون دالر رساند.
»بچــه بریجیت جونــز« نیــز از کمپانی یونیورســال، فروشــی 
4/۵میلیــون دالری را تجربــه کــرد تــا مجموع فروشــش را به 
1۵/1میلیــون دالر برســاند. فیلم مطــرح دیگر هفتــه، »جوخه 
خودکشی« بود که این هفته در مکان هشتم نشست و در هشتمین 
هفته اکرانش، مجموع فروش خود را به ۳18/1میلیون دالر رساند. 
»اسنودن«، ساخته اولیور استون با فروش 4/1میلیون دالری، این 
آخر هفته در دومیــن هفته اکرانش، در مجموع فــروش خود را به 
16/1میلیون دالر رساند. گفتنی است که این فیلم در ۲44۳ سالن 

سینما اکران شده است.

ســخنگوی شــورای صنفــی نمایــش گفــت: از فــردا فیلم 
سینمایی»هیهات« به کارگردانی هادی نایجی، روح ا... حجازی، 
دانش اقبال شــاوی و هادی مقــدم دوســت و تهیه کنندگی 

محمدرضا شفیعی به سینماهای کشور می آید.
غالمرضا فرجی، ســخنگوی شــورای صنفی نمایــش، گفت: 
درجلســه ای تصمیم گرفته شــد که از تاریــخ ۷ مهرماه فیلم 
ســینمایی»هیهات«، جایگزین  فیلم ســینمایی »ناردون« به 
کارگردانی فریدون حســن پور، در گروه سینمایی آزادی اکران 

می شود.
وی افزود: فیلم سینمایی »خشکســالی و دروغ« به کارگردانی 
پدرام علیزاده نیز فردا جایگزین  فیلم ســینمایی »ســایه های 

موازی« در گروه زندگی می شود.
همچنیــن فیلم ســینمایی »کربال؛ جغرافیای یــک تاریخ« به 
کارگردانی داریوش یاری نیز از همین تاریخ در گروه آزاد اکران 

می شود. 
ســخنگوی شــورای صنفی نمایش بیــان کرد: قــرارداد فیلم 
سینمایی »ســالم بمبئی« به کارگردانی قربان محمدپور، بعد 
از فیلم »سیانور« به کارگردانی بهروز شعیبی در گروه استقالل 
بســته شــد. فیلم ســینمایی »یتیم خانه ایران« بعد از اکران 
»سیانور« در گروه آزادی اکران می شود. فیلم سینمایی »متولد 
6۵« به کارگردانی مجیــد توکلی، از پنجم آبــان در گروه آزاد 

اکران می شود. 
وی درباره اجرای طرح اکران ویژه برای مــاه محرم، اعالم کرد: 
انجمن صنفی نمایش سعی دارد در ماه محرم فیلم هایی را اکران 
کند که ســنخیت بیشــتری با این ماه داشته باشــند؛ اما طرح 

ویژه ای برای اکران فیلم در ماه محرم ندارد.

امروز برگزار می شود؛

کارگاه »بررسی امضا در کاريکاتور« 
در خانه هنرمندان

»هفت شگفت انگیز«
 عرصه رقابت را از »سالی« گرفت

»هیهات«
 به سینماهای کشور می آيد

اکران

علی جنتی، وزیر ارشــاد، در پاســخ بــه تعییــن تکلیف فیلم 
»رســتاخیر« و اینکه فیلــم در اکثــر جشــنواره های داخلی 
نیز شــرکت کــرده و اکران می شــود، همچنیــن درخصوص 
 ســرانجام ایــن فیلــم گفــت:  اکــران ایــن فیلــم بالمانع 

است.
وی ادامــه داد: البته آنها شــکایت کردند؛ امــا اوال ما تقاضای 
تجدیدنظر کردیم و دیوان عدالــت اداری گفته اند بله، اینها ادعا 
داشــته اند ما در اثر اکران نکردن فیلم، خساراتی دیده ایم؛ ولی 
باید ببینیم اگــر با چهره باز حضرت عباس می خواســتند آن را 
اکران کنند، حاال که ما اعالم کردیم باید چهره پوشــانده شود، 
تفاوت این خســارت چقدر اســت که آن را دادگاه عمومی باید 

اعالم کند؟!
وزیــر ارشــاد در خاتمــه گفت: امــا ما اخیــرا اعــالم کردیم 
 بــه هــر صــورت می خواهیــد، اکــران کنیــد و اشــکالی 

ندارد.

وزير ارشاد:

اکران »رستاخیر« بالمانع است

اخبار کوتاه

گیشه

آیین رونمایی از آلبوم »طریق عشق« به آهنگ سازی مرحوم 
استاد پرویز مشکاتیان و صدای استاد محمدرضا شجریان در 
تاالر وحدت برگزار شد. این مراســم با پخش صدایی از آواز 
محمدرضا شجریان همراه با ســنتور نوازی پرویز مشکاتیان 
آغاز شــد که تصویر اعضای گروه عارف »اجراکنندگان آلبوم 
طریق عشــق« بر پرده تاالر وحدت نقش بسته بود؛ بنابراین 
گزارش پــس از این آواز تــک بیتی چهار مضرابی از اســتاد 

مشــکاتیان پخش شــد. پس از این، پرویز پرستویی پشت 
تریبون تاالر قــرار گرفت و رو به حاضران گفت: ســالم و دو 
صد سالم به محضر شما و خانواده نجیب و فرهیخته موسیقی 

سنتی ایران!
پرســتویی کالم خود را اینچنیــن ادامه داد: من شــاید به 
نمایندگــی جامعه هنری، شــایدبه عنوان عضــوی از پیکر 
فرهنگ و هنر، شاید به افتخار دوستی، شاید به رسم صدایی 

از حنجره ایران و شاید هم تنها برای دل خود آمده ام. 
وی ادامه داد: پس آمده ام از عشــق و »طریق عشق« بگویم 
که مسلک خواننده این اثر است. مســلک خسرو آواز ایران و 
حاصل سیر و سلوک او در شــعر موالنا و حافظ در کنار پرویز 
مشکاتیان و »گروه عارف« است. وی گفت: من آمده ام اندکی 
در این خمره افیون را بگشــایم و دعوت کنم آدم و عالم را به 

مستی از این شهد نوشین.

برای نویسندگان خام دست، زمینه انتشار مطالب ازطریق 
فضای مجازی وجود دارد؛ اما پس از گذشت زمان، به ناچار 

کنار گذاشته می شوند.
جالل الدیــن کزازی، نویســنده و مترجــم، درخصوص 
دلیل ظهور کتاب هایی در ســطح پایین اظهار داشــت: 
اگر بخواهم فراخ بنگرم و پاســخ بدهــم، چنین می گویم 
که ازسویی گســترش فناوری رســانه ای و از سوی دیگر 
شــیوه ای نو آیین در چاپ کتاب که آن را چاپ انگشتال 
یا همان دیجیتال می نامیم، زمینــه را فراهم کرده که هر 
کسی بتواند آنچه را می نویســد یا می سراید، در دسترس 

دیگران قرار دهد. 
وی ادامــه داد: در گذشــته که ایــن امکان نبود، ناشــر 
نمی پذیرفت که هر کتابی را به چاپ برساند. این موضوع، 
بر این پایه اســت که نویســندگان و ســرایندگان پدید 

آمده اند که آن مایه و پایه شایسته را برای آفرینش هنری 
و ادبی دارا نیستند.  

کزازی افزود: بر آنم که این پدیده تنک مایگی و خام دستی 
در داستان نویســی یا دیگر تالش های ادبی، اگر زیان هم 

می رساند، زیانی است زمانمند. 
اندک اندک این نوشــته ها به کناری نهاده خواهد شــد؛ 
زیراکه زمان، برترین ســنجنده و داور است. اگر نوشته یا 
ســروده ای از جان مایه های هنری زیباشناختی آفرینش 

بی  بهره باشد، پایدار نخواهد ماند. 
این نویسنده خاطرنشان کرد: من روا نمی دارم که به بهانه 
آنکه نویسنده یا ســراینده ای خام دست و تنک مایه است، 
پندها و بازدارنده هایی پدید بیاوریم که دامن سروده ها و 
نوشته های پسندیده و سنجیده را هم بگیرد؛ بدین معنی 

که چاپ و نشر کتاب، با دشواری و تنگنا روبه رو شود.   

زمان، بهترين داور برای تعیین ماندگاری يک اثر استآلبوم »طريق عشق« با صدای محمدرضا شجريان رونمايی شد

گفت وگو 

از آن آدم هایی است که عاشق شهرشان هستند؛ شهری که در آن 
بزرگ شده اند و همه خیابان ها و کوچه پس کوچه هایش را بلدند. 
حتی هشت سال جنگ هم نمی تواند دلیلی شود تا آنها شهر خود 

را رها کنند. 
با حمید رضا آذرنگ همصحبت شدیم تا از روزهای جنگ برایمان 
بگوید؛ بازیگری کــه برای فیلــم »ملکه«، ســاخته محمدعلی 
باشــه آهنگر، جایزه جشــن خانه ســینما را از آن خود کرده و از 
جشــنواره تئاتر فجر هم بارها برای بازی های درخشــانش جایزه 
گرفته است. آذرنگ با بازی در سریال »شاهگوش«، ساخته داوود 

میرباقری، در بین مردم به شهرت رسید.
از يک سالگی به جنوب رفته ايد و اين خطه را بسیار دوست 

داريد، جنوب چگونه شما را شیفته خود کرد؟
پدرم تکنسین وســایل برودتی بود. وقتی یک ساله بودم، به همراه 
خانواده ام به جنوب مهاجرت کرده و به اندیمشک رفتیم؛ شهری 
که همه خاطرات خوب کودکی، نوجوانی و جوانی ام در آن شــکل 
گرفت. عاشــق اندیمشک هســتم. باران های بی نظیرش در بهار، 
پاییز و زمستان، انگار همه خاطرات تلخ را می شوید و پاک می  کند؛  

باران هایی که دوست داری همیشه بر تو ببارد و تو را خیس کند.
بیشتر مردم از جنوب، فقط هوای شرجی و بسیار گرم آن را 
به ياد دارند که آزاردهنده است؛ اما شما از جنوب، لطافت 

باران  های آن را به خاطر سپرده ايد.
شرجی جنوب را هم دوست دارم؛ بی نظیر است!  در هوای شرجی، 
نفس کشیدن برای خیلی ها سخت می شــود؛ اما من وقتی در این 

هوا نفس می کشم، حالم خوب می شود. 
االن هم وقتی آبادان می روم، حس عجیبی پیدا می کنم. دوســت 
ندارم به تهران برگــردم؛ اما ضرورت های زندگی و شــغلی باعث 

می شود آبادان را ترک کنم.
اين آب و هوا تاثیری در روياها و اهداف شــما داشت که 

نويســندگی، بازيگری و کارگردانی را بــه عنوان حرفه 
انتخاب کرديد؟

وقتی مهدکودک می رفتم، قرار شد نمایش شنگول و منگول را اجرا 
کنیم. نقش حبه انگور را به من دادند؛ باید از توی ســاعت بیرون 
می آمدم و گریه کنان به بزبزقندی می گفتم: شــنگول و منگول را 
گرگ خورد! امــا آنقدر بد بازی کردم که مربــی  مهدکودک مرا از 

نمایش اخراج و بچه دیگری را جایگزین من کرد. 
از همان روز با خودم عهد کردم که باید بازیگر شوم! شروع بازیگری 
من از همان روز مهدکودک بود و ممنونم از مربی که مرا از نمایش 
اخراج کرد و این تلنگر را به من زد تا وارد دنیای دوست داشــتنی 

بازیگری شوم.
جنگ که اتفاق افتاد، شما در جنوب بوديد؟

بله، هشت ســال جنگ را ما در اندیمشــک بودیم. بیرون از خانه، 
چادرنشینی را تجربه کردیم؛ شرایط پر از التهابی که تا تجربه اش 
نکنی، متوجه بزرگی آن نمی شوی. مدام نگران بودیم که نکند دور 
از خانواده بمیریم! برای همین در هر موقعیتی که قرار می گرفتیم، 
تالش می کردیم خودمان را به جایی برســانیم کــه بقیه اعضای 

خانواده هستند.
چطور شد که در آن شرايط ســخت، در جنوب مانديد و 

مهاجرت نکرديد؟
جنگ بود؛ اما زندگی جریان داشــت و نمی شــد آن را رها کرد. ما 
عاشق زندگی در جنوب بودیم و با چنگ و دندان تالش می کردیم 
آن را حفظ کنیــم. با خودمان عهد کرده بودیم اگر قرار اســت آن 

زندگی ویران شود، پس ما هم باید در کنارش از بین برویم. 
زندگــی در جنوب آنقــدر خوب بود کــه ما در زمــان جنگ هم 

نتوانستیم آنجا را ترک کنیم. 
اندیمشک، دروازه خوزستان است. جنگ که شروع شد، سربازان 
عراقی تا پشــت رودخانــه کرخه هــم آمدند. اگر اندیمشــک را 

می گرفتند، خوزستان از ایران جدا می شد؛ اما ترسیدند و پیشروی 
نکردند. یادم هســت در اوایــل جنگ آنقدر نیروهــای عراقی به 
اندیمشک نزدیک شده بودند که با توپ شهر را می زدند؛ اما چون 
این شــهر در یک فرورفتگی قرار دارد، گلوله های تانک به خارج 

شــهر اصابت می کرد. راه آهن اندیمشــک جایی بود 
که سربازان را به خطوط اول جنگ می برد. پایگاه 
چهارم هوایی در این شــهر که بــه لحاظ نظامی 
خیلی مهم بود، تیپ ۲ زرهی و... همه اینها باعث 
شده بود اندیمشــک اهمیت زیادی پیدا کند و 
صدام هم خیلی تالش کرد این شهر را نابود کند. 
مردم اندیمشک از اهمیت شهرشان برای دشمن 
باخبر بودند؛ به همین دلیل کنار هم ماندند تا از 

آنجا دفاع و آن را حفظ کنند.
در فیلم ها اتفاقــات جنگ را زياد 

ديده ايم؛ اما شــرايط جنگی را 
تجربه نکرده ايم. شــما چگونه 
بعد از جنــگ و ديدن آن  همه 
اتفاقــات بزرگ و  مصیبت و 

مهیب، زندگی را ادامه داديد؟
مثل کســی که در تاریکی یک 
سلول در حبس است و زندگی 
را خیلی زیباتر تصور می کند، 
عطــش زندگــی در مردمی 
کــه در شــهرهای جنگی 
زندگی می کردند، بیشــتر 
بود و همیــن عطش باعث 
شــد بتوانیم دوام بیاوریم و 

زندگی کنیم.
به نظرتان فیلم های جنگی 

که در اين ســال ها ساخته 
شدند، توانســتند به دوران 

دفاع مقدس ادای دين کنند؟

اصال! در ســال های اول که فقط قهرمان ســازی های دور از ذهن 
می شد: یک ســرباز ایرانی می رفت و یک تنه ۲۰۰سرباز عراقی را 
می کشت؛ دشمن احمق بود و ما هوشیار و زیرک. اما جنگ واقعی 
قاعده اش فرق می کند و سینماگران ما نتوانستند آن گونه که باید، 
جوانمردی ها و فداکاری های دوران دفاع مقدس را به تصویر 
بکشند. جنگ ما آنقدر عظیم و فجیع بود که از هر لحظه 
آن می توان آثار متفاوت و تاثیرگذاری ساخت. اگر این 
اتفاق در کشوری رخ می داد که فرهنگ و هنر برایش 
اهمیت دارد، ســال ها خوراک هنری برایشان فراهم 
می کرد؛ ولی ما در حوزه دفاع مقدس وارد مســیرهای 

اشتباه شدیم.
فیلم »ملکــه« که در آن بــازی کرده ايد، 
در ســکوتی اتفــاق می افتــد که 
تکان دهنده اســت؛ سکوت در 

جنگ معنايی دارد؟
داستان فیلم »ملکه« در مقطع 
پذیرفتن قطعنامه می گذرد که 
این سکوت، واقعا در جبهه های 
جنگ وجود داشــت؛ اما من 
از منظر انسان دوســتانه به 
این فیلــم نــگاه می کنم و 
معتقدم یکی از درست ترین 
فیلم هایی  تاثیرگذارترین  و 
اســت کــه دربــاره جنگ 
ساخته شــده اســت. متاسفم 
کــه بی رحمانه تریــن برخوردها 
با انســانی ترین فیلم جنگی شــکل 
گرفت. شــاید بــه همین دلیل اســت 
که فیلم هــای دفاع مقــدس جایگاه خود 
را پیــدا نکرده اند؛ چون هنوز می ترســیم 
واقعیت هایــی را به تصویر بکشــیم که در 

دوران دفاع مقدس رخ داده است.

حمیدرضا آذرنگ، بازيگر سینما، تلويزيون و تئاتر:

سینما به دفاع مقدس ادای دين نکرد

عوامل سازنده و گروه های فیلم و ســریال هر شبکه، با در 
نظر گرفتن سبک زندگی ایرانی اســالمی در خانواده ها یا 
نشــان دادن مناســک مذهبی، رزق حالل و سست بودن 
درآمد نــزول در خانوارها، الگو و بن مایــه یک فیلمنامه را 
تشــکیل می دهند. با توجه به این عناوین، گروه فرهنگی، 
جزئیاتــی را پیرامون مجموعه نمایش های ســیما در نظر 

گرفته است.
در قصه ها زندگی می کنند

»در قصه ها زندگی می کنند« عنــوان مجموعه تلویزیونی 
اســت که از شــبکه دو ســیما به کارگردانی داود بیدل و 

تهیه کنندگی محمدهادی پروین به روی آنتن می رود.
داســتان این ســریال به قلم علی حدادی در چند بخش 
اپیــزودی و قصه های متعــدد، روایتی متفاوت از ســبک 
زندگی ایرانی اســالمی دارد و بیانگر داستان هایی اخالقی 
و پندآموز پیرامون موضوعات و مســائل اجتماعی اســت 
که در هر قســمت از ایــن مجموعه، یک داســتان به طور 
مستقل روایت می شــود. در ســریال »در قصه ها زندگی 
می کنند«، بازیگرانی چون جمشید مشایخی، فرخ نعمتی، 
حســن جوهرچی، امید زندگانــی، مهــدی امینی خواه، 
مریم کاویانی، شهرام عبدلی، افشــین سنگ چاپ، مجید 
واشــقانی، امیرمحمد زند، متین ســتوده، رامین راستاد، 
ســروش جمشــیدی، اتابک نادری، مهری آل آقا، نسیم 
ادبی، گیتی قاســمی، نســرین نکیســا، حمید ابراهیمی، 

نیلوفر شهیدی، شهرزاد کمال زاده، سپیده خداوردی، بهار 
ارجمند، نبی ا... پیرهادی، فرج ا... گل ســفیدی، سیاوش 

اشعریون و... به ایفای نقش پرداخته اند.
برخی عوامل این ســریال عبارتند از: مدیــر فیلمبرداری: 
ناصر محمود کالیه، مدیر صدابرداری: مســعود شاهوردی، 
صداگــذار: مهرداد جلوخانــی، نورپرداز: ناصــر بیگ زاده، 
تدوین: مهدی جود، طراح صحنه و لباس: حســین مجد، 
طراح گریــم: امید گل زاده، آهنگســاز: بهنــود یخچالی، 
عــکاس: هانیه رســتمی، جلوه های ویــژه: آرش آقابیک، 

دستیار کارگردان و برنامه ریز: نرجس ابراهیمی و... .
این سریال تلویزیونی، هر شب ساعت ۲1:۳۰ به روی آنتن 
خواهد رفت و باز پخش آن ســاعت ۲:1۵ بامداد، 1۲:1۵ و 

16:1۵ روز بعد خواهد بود.
نفس شیرين

سریال »نفس شــیرین« به کارگردانی سیامک خواجه وند 
و تهیه کنندگی کیان بابائیان با نــگارش محمود اصالنی و 
همکاری مصطفی امجدی و همچنین مشــاور پزشــکی 
دکتر قبادی، پیرامون موضوع »نفس« و اهدای عضو، برای 
شبهای دهه اول محرم آماده می شود و با حضور بازیگرانی 
چون علیرضا جاللی تبار، نیما شــاهرخ شاهی، فخرالدین 
صدیق شــریف، کیمیا بابائیان، ســارا منجزی، شــهین 
تسلیمی، زهره حمیدی، مریم معصومی، فرشاد حسینی، 
آرمان صورتگر، کــوروش معصومی، مهــدی امینی خواه، 

کاظم افرندنیا، غزل کرمعلی، شادی محمدپور، شهرام آریا، 
پژواک ایمانی، مهوش وقاری و... به روی آنتن شــبکه سه 

سیما می رود.
علمدار

حضــور و نقش شــهدای مدافع حــرم، امســال ازجمله 
سوژه هایی است که شــهرزاد ســالمی، علمدار آن بوده و 
قصــه ای را پیرامون جــای خالی شــهدای مدافع حرم در 

سیمای سراسری جمهوری اسالمی ایران رقم می زند.
گفتنی است پس از »نفس شــیرین« و »در قصه ها زندگی 
می کنند«، »علمدار« به تهیه کنندگی زهرا جامی و جعفر 

موحد، سومین مجموعه تلویزیونی برای این ایام است.
عنایت بخشــی، حشــمت آرمیده، ســید جواد هاشمی، 
میرطاهر مظلومــی، فلور نظــری، مهران رجبــی، گلناز 
خالصی، مینا نوروزی، مرتضی اکبــری و... از بازیگران این 
مجموعه هســتند که با نقش آفرینی خود در این سریال، 
پیوند روایت عاشــقانه شــهدای مدافع حــرم و فرهنگ 

عاشورایی را جلوی دوربین می برند.
قهرمان های اصلی این ســریال، نوجوانانی هســتند که با 
عشــق به امام حســین و ائمه اطهار)ع( جای خالی پدران 
شــهید مدافع حرم خود را پر کــرده و در جهت برگزاری 
تعزیه در محــرم تالش می کننــد تا پرچم پدرانشــان را 

برافراشته نگه دارند.
محور قصه »علمدار« درباره شــهدای مدافع حرم و شروع 
ســال تحصیلی اســت که در کنــار آن، قصه هایی روایت 

می شود.
گشت ويژه

ســریال »گشــت ویژه« به کارگردانی مهــدی رحمانی و 
تهیه کنندگی سعید ســعدی، از 1۰ مهر به مناسبت هفته 
نیروی انتظامی، پخش هر شبه این ســریال از شبکه یک 
ســیما آغاز خواهد شــد و به مناســبت تقارن با دهه اول 
محرم،  چندین سکانس از این ایام و هیئت های عزاداری در 

این سریال دیده می شود. 
در این سریال اپیزودیک، بازیگرانی چون حمید گودرزی، 
شــاهد احمدلو، محمــود پاک نیت، پدرام شــریفی، امیر 
کاظمی، داریــوش اســدزاده، آزیتــا الچینــی، طوفان 
مهردادیان، مهرداد فالحتگر، حســین ســلیمانی، سوگل 

طهماسبی و... بازی می کنند.
موضوع سریال »گشــت ویژه« درباره ماجراهای یک تیم 
پلیس است که با مسائل و جرائم انتظامی مختلفی روبه رو 
می شوند. این تیم متشــکل از نیروهای زبده و ورزیده ای 
اســت که در چالش با پرونده های پلیســی، به رویارویی و 

حل و فصل آنها می پردازند.
این ســریال در 1۳ قســمت 4۰ دقیقه ای، از شبکه یک به 

نمایش در خواهد آمد.
موارد ذکر شده، نمونه ای از مجموعه هایی هستند که برای 
شب های ماه محرم تدارک دیده شــده و حاال باید منتظر 
باشــیم که قرعه پخش ســریال »علمدار« به کدام شبکه 

سیما می  افتد.

سریال های تلویزیون در ماه محرم
 

پس از »نفس 
شیرين« و »در 
قصه ها زندگی 

می کنند«، 
»علمدار« به 

تهیه کنندگی 
زهرا جامی و 
جعفر موحد، 

سومین مجموعه 
تلويزيونی برای 

اين ايام است

شبکه های تلويزيونی در ايام محرم با پخش ســه مجموعه، مهمان خانه های مردم می شود.  هر ساله با توجه به 
فرارسیدن ماه محرم، صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران، با نگاهی به شــعائر دينی و فرهنگ عاشورايی، 

تمهیداتی را در قالب مجموعه های تلويزيونی برای چهار شبکه سراسری سیما در نظر می گیرند.

سینما

رییس کانون پخش کنندگان گفت: فروش سینماها 
در شش ماه اول سال، نســبت به سال گذشته بیش 
از ۲ برابر بوده و 16میلیون و ۲۰۰هزار نفر به ســالن 

سینماها رفتند.
علی سرتیپی، رییس کانون پخش کنندگان، درباره 
فروش ســینماها در شش ماه نخســت سال گفت: 
باتوجه به فیلم هایی که در شش ماه اول سال اکران 
شده اســت، 1۰8میلیارد  تومان فروش سینما بدون 
احتساب سینما سیار و اکران در سالن های کوچک 
اســت که 16میلیون و ۲۰۰هزار نفر، مخاطب سالن 

سینما بودند.
این رقم در مقایســه با 6 ماه اول ســال ۹4 بیش از 
دو برابر شــده اســت. در 6 ماه اول ســال گذشته، 
فروش ســینماها ۳۹ میلیــارد تومان بوده اســت 
 طــی آن، ۷ میلیون و  ۵۰ هزار نفر مخاطب ســینما 

بودند. 
وی درباره فــروش فیلم در ماه شــهریور گفت: کل 
فروش شهریورماه  امسال، 18میلیارد و ۵۰۰میلیون 
تومان بوده کــه طی آن،  ۲میلیــون و ۷۰۰هزار نفر 

مخاطب سینما در این ماه بودند.
ســال گذشــته در همیــن مــاه، فــروش فیلــم 
۷میلیــارد و ۳۰۰ هــزار تومان بــوده و 1میلیون و 
 1۵۰هزار نفر مخاطب ســینما در ســال گذشــته 

بودند.
رییس کانون پخش کنندگان سینمای ایران در ادامه 
گفت: با احتســاب فروش سینما ســیار و سالن های 
کوچــک، نزدیک بــه ۵تا1۰درصد بــه رقم فروش 

فیلم ها اضافه خواهد شد.
وی درباره ســینماهای ســیار گفت: هم اینک 4۰ 
دستگاه فیلم که توســط دفتر نور تابان تامین شده 
است، در ســینماهای ســیار به نمایش درآمده که 
فیلم هــای »بادیــگارد«، »ابد و یــک روز«، »من 
ســالوادور نیســتم«، »رســوایی ۲« و » ایســتاده 
در غبــار« فیلم هایی بودند که در ســینما ســیار با 
اقبال بیشتر مواجه شــدند و از  1۰۰تا6۰۰ میلیون 
تومان فــروش داشــتند. امیدواریم با اضافه شــدن 
دســتگاه های موسســه رســانه هــای تصویری، 
 بتوانیــم مخاطبــان بیشــتری را بــا خــود همراه 

کنیم.

افزايش بیش از
 ۲ برابری فروش سینماها 

در نیمه اول سال
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اخبار کوتاهيادداشت

جانشین فرمانده سپاه قمربنی هاشم)ع( چهارمحال و بختیاری در دیدار 
رییس بسیج هنرمندان کشور با خانواده شــهدای مدافع حرم استان در 
محل مجتمع الله اظهار داشت: مقام معظم رهبری معموال مدت کوتاهی 
را به دیدار از یگان هــای رزمی دیگر مناطق کشــور اختصاص می دهند 
و تنها یگانی که 24 ســاعت در میان رزمندگان آن حضور داشتند تیپ 

قمربنی هاشم)ع( استان بود.
ســردار علی محمد اکبری افزود: فرمانده تیپ قمربنی هاشــم)ع( در آن 
دیدار به ایشــان گفت:» مردم این منطقه به شــما عشــق می ورزند« و 
ایشان نیز در پاسخ فرمودند:»این امر دوطرفه است، من نیز به آنها عشق 

می ورزم.« 
جانشــین فرمانده ســپاه قمربنی هاشــم)ع( چهارمحــال و بختیاری 
خاطرنشــان کــرد: در ســال های 63 و 64 و در اوج فعالیــت گروه های 
منحرف، مردم اســتان در خــط مقدم مقابله بــا جریان انحــراف قرار 
داشــتند.وی تصریح کرد: در زمــان آزادی 2 شــهرک نبــل و الزهرا، 
 مردم این مناطق در میدان اصلی شــهر جمع شــده بودند و شعارشــان

 » االمــام خامنه ای« بود.جانشــین فرمانده ســپاه قمربنی هاشــم)ع( 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به کســانی که مخالف مقاومت در سوریه 
هســتند، خاطرنشــان کرد: همان گونه که آقا فرمودند، اگــر ما خارج از 

مرزها با تکفیری ها مقابله نکنیم باید در داخل با آنها بجنگیم.

معاون روابط عمومــی و تبلیغات ســپاه قمربنی هاشــم)ع( چهارمحال 
و بختیاری اظهار کرد: مســابقات تیراندازی عشــایر کشــور به میزبانی 
چهارمحال و بختیاری با حضور منتخبان عشــایر ترک، لُر، ترکمن، بلوچ، 
عرب و ... در شهرکرد برگزار می شــود و ورزشکاران باهم به رقابت خواهند 
پرداخت.  حمیدرضا توســلی گفت: این دوره از مســابقات امروز در محل 
شهرکرد، قطب صنعتی، میدان تیر نیروی انتظامی برگزار می شود و نفرات 

برتر معرفی خواهند شد. 
وی بیان داشت: مراسم اختتامیه مسابقات تیراندازی عشایر سراسر کشور 
نیز همان روز در محل سازمان بســیج دانش آموزی واقع در گودال چشمه 

برگزار می شود و نفرات برتر تجلیل می شوند. 
توسلی خاطرنشان کرد: همزمان با هفته دفاع مقدس در سراسر چهارمحال 
و بختیاری برنامه های مختلف فرهنگی، هنری، بصیرتی متنوع با رویکرد 

مردمی برگزار شد.
وی تصریح کرد: غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری 
همایش های بصیرتی، فرهنگی، تجلیل از مقام شــامخ شــهدا، برگزاری 
مسابقات ورزشــی و ... از برنامه های اجرایی در سراسر نقاط چهارمحال و 

بختیاری همزمان با هفته دفاع مقدس بوده است.
معاون روابط عمومی و تبلیغات ســپاه قمربنی هاشــم )ع( چهارمحال و 
بختیاری گفت: مردم این استان با حضور در گلزار شهدا و عطرافشانی این 

مکان مقدس، بار دیگر با آرمان های امام راحل و شهدا تجدید بیعت کردند.

جانشین فرمانده سپاه:

اگر خارج از مرزها با تکفیری ها مقابله 
نکنیم بايد در داخل با آنها بجنگیم

معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه خبر داد:

شهرکرد، میزبان مسابقات تیراندازی 
عشاير کشور

پیشنهاد سردبیر: 
استان در حوزه پسماند وضعیت مطلوبی ندارد

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در ستاد 
 تســهیل و رفع موانع تولیــد در چهارمحــال و بختیاری

 اظهار کرد: تا پایان شــهریورماه ســال جاری تعداد 41 
جلسه ستاد تســهیل با 211 مصوبه برای 146 پرونده در 

این استان تشکیل شد.
سید نعیم امامی با اشــاره به اینکه از مجموع این مصوبات 
95 مــورد اجرایــی و 116 مصوبــه دیگر نیز در دســت 
اجراســت بیان داشــت: مشــکالت این واحدها مربوط 
به ســازمان تامیــن اجتماعــی، بانک های این اســتان، 
 ســازمان امور مالیاتی و... بوده که بعد از بررسی های الزم 

حل شــده اســت. وی با بیان اینکه چهل و دومین جلسه 
ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری 
تشکیل شد و در آن مشــکالت چهار واحد صنعتی و چهار 
واحد کشــاورزی در حوزه های تامین اجتماعی، معوقات 
بانکی و پرداخت تسهیالت مورد بررســی و تصویب قرار 
گرفت گفت: همچنین طی این جلسه 10 مورد تسهیالت 

اقتصاد مقاومتی نیزتصویب شد.
امامی به واحدهای تولید مواد شیمیایی موجود در استان 
به ویژه در شهرک صنعتی شهرکرد اشاره کرد و ادامه داد: 
با عنایت به طرح هایی که در حوزه تولید مواد شــیمیایی 

خصوصا انواع اکســیدها، نیترات ها و سولفات ها در دست 
راه اندازی است، می توان امید داشت که شهرکرد تا پایان 
سال به عنوان یکی از قطب های مهم تولید مواد شیمیایی 

در کشور معرفی شود.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت چهارمحال و 
بختیاری افزود: الزم به ذکر اســت در حال حاضر بیش از 
95 درصد اکســید روی با تولید ســاالنه بیش از 15 هزار 
تن و 100 درصد نیترات پتاســیم صنعتی کشور با تولید 
 بیش از 6 هزار تن در ســال در شــهرک صنعتی شهرکرد 

تولید می شود.

مدیــرکل حفاظت و محیط زیســت اســتان چهارمحال و 
بختیاری  اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری با بیش از 294 
گونه جانوری و 200 گونه گیاهی تنوع زیستی باالیی دارد. 
 شــهرام احمدی افزود: چهارمحال و بختیاری به واســطه

داشتن ارزش های زیســت محیطی باال، به عنوان پایتخت 
زیبایی کشور  شناخته شده اســت اما همچنان تهدیداتی 

برای منابع آب و خاک دارد. 
مدیرکل حفاظت و محیط زیست استان، وظیفه مسئوالن 
محیط زیست را حفاظت از آب و خاک و هوا که بستر توسعه 
است دانســت و گفت: چهارمحال و بختیاری، از نظر پساب 
و پســماند وضعیت مطلوبی ندارد و از 27 ناحیه و شــهرک 

صنعتی، تنها پنج مورد دارای تصفیه خانه فاضالب است. 
احمدی با اشاره به اینکه ماندگاری برف استان  از هشت ماه 
به 48 روز رسیده است، تصریح کرد: بیش از نیمی از قنوات 
استان خشک شده است و این تهدیدی برای محیط زیست 

است.
 وی افــزود: بــرای نگهــداری از عرصه هــای حفاظتی و 
محیط زیســتی، تجهیزات و حفاظت نوین در استان مورد  

نیاز است.

فرماندار شهرســتان اردل اظهار کرد: امکانات برخی نهادها 
در تمام زمینه ها ناچیز اســت و نیاز به تجهیزات و امکانات 
بیشتری اســت. وی افزود: مناطق کمتر توســعه یافته که 
قصد ســرمایه گذاری دارند نیازمند یک ســری مشوق ها از 
جمله  تسهیالت هستند. محمد نوذری، یکی از دغدغه های 
فرماندار ها در شهرســتان های اســتان را خدمات آب، برق 
و گاز دانســت و گفت: در تمام شهرســتان های اســتان، 
جلســات اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید در راســتای 
رفع مشکالت برگزار خواهد شــد. فرماندار شهرستان اردل 
گفت: چهارمحال و بختیــاری، ظرفیت های باالیی همچون 
کشاورزی، گردشگری و آب دارد که نیازمند تحول اقتصادی 

هستند.
وی طرح های گردشــگری، توســعه باغ ها و پــرورش دام، 
گسترش کشــت گیاهان دارویی، آبیاری تحت فشار و  رفع 
نقاط حادثه خیز جاده ها و محورهــای مواصالتی را از جمله 

طرح های نیازمند به تسهیالت برشمرد.

استان در حوزه پسماند 
وضعیت مطلوبی ندارد

 سرمايه گذاری در مناطق 
کمتر توسعه يافته نیازمند 

تسهیالت است

اخبار

ســلیمانی با بیان اینکه بانک هــا نباید بدون برنامــه پول ها را 
بلوکه کنند، گفت: متناسب با سهم آورده و سهم بانک، باید پول 
آزاد شود و اگر بدون برنامه پولی بلوکه شــود به شدت برخورد 

خواهیم کرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشــاره به دریافت تسهیالت 
توسط سرمایه گذار به عنوان ســرمایه در گردش، تصریح کرد: 
در این صورت قــرارداد ها نباید به صورت مشــارکتی بســته 

شــوند و این کار باید به صورت مبادله ای انجام شود.سلیمانی 
 با اشــاره به بدهی شــرکت فالت کوهرنگ به تامین اجتماعی، 
خاطر نشــان کرد: بانک ها در این راســتا همــکاری الزم را در 
راســتای پرداخت شــرکت فالت کوهرنگ به تامین اجتماعی 

داشته باشند.
وی یادآور شــد: تاکنون در برگزاری این ستاد 41 جلسه و 211 
مصوبه تشکیل شده است. استاندار در ادامه یادآور شد: در حال 

حاضر مشــکالت 144 واحــد از واحدهای تولیــدی و صنعتی 
بررسی شده که تعداد 95 مصوبه اجرا شــده و 116 مصوبه نیز 
در حال اجراست.استاندار تاکید کرد: در این نشست مقرر شده 

است که تسهیالت به 10 واحد تولیدی پرداخت شود.
۲۱مرکز گردشگری جديد در چهارمحال و بختیاری 

ايجاد می شود
 اســتاندار با اشــاره به ایجــاد 21مرکز گردشــگری جدید در 
چهارمحــال و بختیــاری، اظهــار داشــت: ایجاد ایــن مراکز 
گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری هدف گذاری شده 

است. 
قاسم ســلیمانی دشــتکی عنوان کرد: با راه اندازی این مراکز 
گردشــگری، بیش از 500 شغل در این اســتان ایجاد می شود.

اســتاندار ادامه داد: اســتان چهارمحال و بختیــاری یکی از پر 
ظرفیت ترین استان های گردشگری کشور به شمار می رود که 

می تواند به قطب گردشگری زاگرس تبدیل شود.
وی عنوان کرد: در این استان همه نوع جاذبه گردشگری شامل 
رودخانه، دریاچه، تاالب، جنگل، آبشار، روستاهای تاریخی و ... 
وجود دارد که باید از این ظرفیت ها برای توسعه استان استفاده 

کرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ورود گردشگر و مسافر 
به اســتان، موجب رونق بازار و افزایش درآمد مردم می شود که 

همین امر نقش مهمی در توسعه استان دارد.
وی ادامه داد: توسعه گردشگری یکی از مهم ترین اهداف دولت 
یازدهم است که تاکنون گام های بلندی در این مسیر برداشته 
شده است. ســلیمانی گفت: توســعه زیر ســاخت ها  از جمله 
توسعه راه ها، نقش مهمی در توسعه گردشــگری دارد که این 

مهم مورد توجه قرار گرفته است.

استان چهارمحال و 
 بختیاری يکی از 
پر ظرفیت ترين 

استان های 
گردشگری کشور 

به شمار می رود که 
می تواند به قطب 

گردشگری زاگرس 
تبديل شود

  اســتاندار چهارمحال و بختیاری در ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید اظهار داشــت: برای اســتان های
 چهارمحال و بختیاری، مشکالت اقتصاد مقاومتی توسط مسئوالن کشــوری بررسی و پیگیری خواهد شد که
وزير دفاع اين مهم را بر عهده دارد.قاسم سلیمانی دشتکی ادامه داد: بايد مسائل و مشکالت را ارائه دهیم و مسائل 

سیاسی و فرهنگی در شورای اداری مطرح شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

اقتصاد مقاومتی، مسیر توسعه را هموار می کند

ريیس سازمان صنعت، معدن و تجارت:

شهرکرد قطب تولید مواد شیمیايی کشور می شود

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No.1968 | September 27,2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERpedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL

ابالغ وقت دادرسی
7/56 خواهان حمید ســلیمی بنی دادخواستی مبنی بر خواسته الزام 
خوانده به طرفیت خوانده سعید شاهبندری به شورای حل اختالف 
شعبه 12 شهرســتان نجف آباد تســلیم نموده که پس از ارجاع به 
شــماره 895/95 ثبت گردیده و وقت دادرســی به تاریخ 95/8/19 
ساعت 3/5 عصر تعیین گردیده. علیهذا چون خوانده مجهول المکان 
دارای آدرس و نشــانی معینی نمی باشــد به تقاضــای خواهان به 
دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار 
در یکی از روزنامه های رســمی کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
به خوانده اخطار می گردد که با نشــر  آگهی ظــرف مدت یک ماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرســی تعیین شده حضور یابد. 
بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده 
و تصمیم شایســته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. شعبه 12 حقوقی شورای 

حل اختالف نجف آباد  )159 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/53 کالســه پرونده 215/95 شــماره دادنامــه: 95/06/21-384 
تاریخ رســیدگی: 95/6/21 مرجع رســیدگی: شــعبه 51 شــورای 
حل اختالف اصفهــان، خواهان: بانک قرض الحســنه رســالت به 
 مدیریت حســین حســین زاده به نشــانی خ چهار باغ خواجو جنب 
خ منوچهری نبش بن بست حکیم نظامی )24( ساختمان قرض الحسنه 
با وکالت حسین محمدیان و حمیده ســلیمی هر دو به نشانی خ شیخ 
صدوق شمالی ســاختمان بانک تجارت ) ارغوان( طبقه 3 واحد 18، 
خواندگان: 1- محمد علی فاضل 2- پروین تقی پور هر دو به نشانی 
مجهول المکان، خواســته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر 
محکومیت تضامنی خواندگان بــه پرداخت مبلغ 27/500/000 ریال 
در وجه یک فقره چک به شماره 178161 به عهده بانک ملی ایران به 
انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور لغایت وصول، 
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی اعضا، قاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی بانک قرض الحسنه رسالت 
سهامی عام به مدیریت محمد حسین حســین زاده با وکالت حسین 
محمدیان و خانم حمیده سلیمی که طی الیحه شماره 95/5/25-164 
انصراف خــود را اعالم نموده بــه طرفیت 1- محمــد علی فاضل و 
2- پروین تقی پور به خواسته مطالبه مبلغ 27/500/000 ریال وجه 
یک فقره چک به شماره 178161-94/8/9 به عهده بانک ملی ایران به 
انضمام مطلق خسارت قانونی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
تادیه از زمان سررســید با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مســتندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت بانک محال 
علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن را دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ نشــر آگهی 

در جلســه حضور نیافته اند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و 
محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده اند لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر 
می رسد که مستنداً به مواد 249-313-314 قانون تجارت و 198-

515-519-522 قانون آ.د.م حکم به محکومیت خواندگان به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ بیســت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال 
بابت اصل خواسته و یک میلیون و صد و هفده هزار و سیصد و هفتاد 
و پنج ریال بابت هزینه دادرسی و 120/000 ریال بابت نشر آگهی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف 94/8/9 تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
 ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و ظــرف 20 روز پس از آن قابل

 اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:19354 
شعبه 51 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان )464 کلمه، 

5 کادر(
ابالغ رای

7/52 کالسه پرونده: 81/95 شــماره دادنامه: 245-95/5/16 مرجع 
رسیدگی: شعبه 51 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: غالمعلی 
باقرهادی به نشانی شهرک امیرحمزه خیابان اول فرعی سوم پالک 
22 با وکالت حسین محمدیان و افسانه غالبی هر دو به نشانی خیابان 
شیخ صدوق شــمالی ســاختمان بانک تجارت)ارغوان( طبقه سوم 
واحد18، خوانده: خلیــل ا... گانی درکی – رحیــم صفی خیرآبادی 
هر دو به نشــانی مجهول المکان، خواســته: تقاضای رســیدگی و 
صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
180/000/000 ریال وجه ده فقره چک به شــماره های 460919 و 
460916 و 254194 و 460924 و 460923 و 460922 و 460915 
و 460918 و 460920  و 460921 بانضمام مطالبه کلیه خســارات 
دادرســی، گردشــکار: با عنایت به محتویات پرونــده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
قاضی شورا: در خصوص دادخواست آقای غالمعلی باقرهادی به 
وکالت آقای حسین محمدیان و خانم افسانه غالبی به طرفیت آقایان 
خلیل ا... گانی درکی و رحیم صفی خیرآبادی به خواســته تقاضای 
رســیدگی و صدور حکم مبنی بــر محکومیت تضامنــی خواندگان 
به پرداخت مبلغ 180/000/000 ریال وجه ده فقره چک به شــماره 
هــای460919 و 460916 و 254194 و 460924 و 460923 و 
460922 و 460915 و 460918 و 460920  و 460921  بانضمــام 
همگی به عهــده بانک صادرات بــه انضمام مطالبه کلیه خســارات 
دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ صدور لغایت وصول و صدور قرار تامین خواســته 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و صدور گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خوهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشــر آگهی در جلسه 

حضور نیافتند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت دعوی خواهان  از خود ابراز و ارائه ننموده 
اند لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندا 
به مواد 310 و 313  قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
180/000/000 ریال معادل هجده میلیون تومان بابت اصل خواسته 
و مبلغ 3/315/000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خســارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ هــای 94/7/20، 94/3/20، 94/4/20، 94/12/20، 94/11/20، 
94/10/20، 94/2/20، 94/6/20، 94/8/20، 94/9/20 لغایــت تاریخ 
اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم مــی نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شــعبه و 
ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. 
م الف:19353 شــعبه 51 مجتمع شــماره سه شــورای حل اختالف 

اصفهان) 453 کلمه، 5 کادر(
اخطار اجرایی

7/50 شماره: 785/94 به موجب رای شــماره 360 تاریخ 95/4/13 
حوزه 22 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته 
اســت محکوم علیه 1- محسن ســیفی پور 2- جواد ســقائی هر دو 
به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت حکم به محکومیت خوانده 
ردیف دوم جواد ســقایی به حضور در یکی از دفاتر اســناد رسمی 
و انتقال مالکیت اتومبیل به شماره شــهربانی 819  س 18 مدل 85 و 
خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یکصد و شصت 
 و پنج هزار ریال و هزینه نشــر آگهی می باشــد در حــق محکوم له 
روح اله محمدی به نشــانی ارغوانیه مجتمع عقیق پ 710، ماده 34 
قانون اجــرای احکام: همین کــه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعــالم نماید. م الف:19329 شــعبه 22 مجتمع شــماره یک 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 195 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

7/49 شماره: 829/94 به موجب رای شماره 947 تاریخ 94/11/18 
حوزه 39 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه امین خندان به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ هفده میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال بابت اصل 
خواسته و 175/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک به شــماره 876116-94/2/14 و نیم عشر حق 
االجرا حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له شرکت 
پخش سایه سمن به مدیریت کامران صدراالشراقی با وکالت محسن 
نور محمدی به نشانی اصفهان دروازه شــیراز ابتدای سعادت آباد 

ساختمان پور پونه شــماره 2 طبقه 3. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:19338 
 شعبه 39 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

) 196 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

7/48 شــماره: 69/95 به موجب رای شــماره 551 تاریخ 95/3/27 
حوزه 6 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه روح اله کباری فرزند محمد حســین به نشانی مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 835/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی تا مرحله 
اجرا در صورت لــزوم ) مبلغ 480/000( در حــق خواهان علیرضا 
حسین زاده زری باف فرزند اصغر به نشانی پل تمدن ابتدای سردار 
خزائی جنب نمایندگی سایپا پروفیل درب و پنجره حسین زاده.  ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:19339 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان) 179 کلمه، 2 کادر( 
اخطار اجرایی

7/47 شماره: 1848/94 به موجب رای شــماره 74 تاریخ 95/1/23 
حوزه 32 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته 
است محکوم علیه اصغر نوری به نشانی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال بابت اصل خواسته ) چک شماره 
4908 مورخ 79/3/10( و مبلغ 285/000 ریال بابت هزینه دادرســی 
با احتساب هزینه نشــر آگهی مرحله اجرا  و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف لغایت اجرای حکم با احتساب نیم عشر 

دولتی در حق محکوم له مهدی میرزائی به نشانی سه راه سیمین
 خ جانبازان خ شمس تبریزی خ هدایت فرعی 2 طبقه 3.  ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه 
مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالــی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه ندانــد، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا 
اعالم نماید. م الف:19343 شــعبه 32 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان) 190 کلمه، 2 کادر( 
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دريچهيادداشت

 فرمانده ناجا با تاکید بر اینکه پلیس تمام توان خود را در اجرای 
طرح های ارتقای امنیت اجتماعی به کار بســته اســت، گفت: 
برخورد با ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی نیازمند عزم ملی 

است.
سردار حســین اشــتری  در دیدار با آیت ا... طباطبایی نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه اصفهان، با اشــاره به فرا رســیدن هفته 
گرامیداشــت نیروی انتظامی کــه از نهم مهر ماه جــاری آغاز 
می شــود، افزود: هفته ناجا فرصت مغتنمی اســت تــا مردم با 

وظایف پلیس بیشتر آشنا شوند.
وی تنوع ماموریت هــای نیروی انتظامی را یادآور شــد و گفت: 
مهم ترین وظیفــه ناجا حفظ نظــم و امنیت جامعه اســت که 
خوشبختانه در این راســتا با همکاری و همدلی مردم گام های 

خوبی برداشته شده است.
فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه با تمام توان، تالش می کنیم 
امنیت پایدار در شأن مردم را در جامعه مهیا سازیم، تصریح کرد: 
برخی از عناصر تروریستی در شمال غربی و جنوب کشور تالش 
می کنند با ایجاد درگیری، این منطقــه را ناامن جلوه دهند که 

تالش آنها قبل از به نتیجه رسیدن خنثی می شود.
کاهش پنج درصدی تلفات ناشی از سوانح رانندگی

سردار اشتری در بخش دیگری از ســخنان خود به شعار اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل اشــاره و تصریح کرد: یکی از مســیرهای 
تحقق این شــعار برخورد و مبارزه قاطع با پدیده قاچاق کاالست 

که نیازمند همکاری تمام دستگاه های ذیربط می باشد.
وی کاهش پنج درصدی تلفات ناشــی از ســوانح رانندگی را از 
ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته یادآور 
شد و گفت: احترام به قوانین راهنمایی و رانندگی از طرف مردم 

ضامن سالمت آنها در رانندگی است.
برخورد با ناهنجاری ها و آســیب های اجتماعی نیازمند 

عزم ملی است
فرمانده نیــروی انتظامی با تاکیــد بر اینکه پلیــس تمام توان 
خود را در اجــرای طرح هــای ارتقای امنیــت اجتماعی به کار 
بسته است،اظهار داشــت: برخورد با ناهنجاری ها و آسیب های 

اجتماعی نیازمند عزم ملی است.
سردار اشــتری با بیان اینکه نیروی انتظامی در بحث برخورد با 
آسیب های اجتماعی تنهاســت،افزود: برای بیش از ۲۶ دستگاه 
در شــورای فرهنگ عمومی وظیفــه و مســئولیت پیش بینی 
شــده اســت که اگر به وظایف خود عمل کنند دیگر شاهد این 

ناهنجاری ها در سطح جامعه نخواهیم بود.
فرمانده ناجا در پایان ضمن تقدیر و تشــکر از حمایت های ائمه 
جماعات سراسر کشور از نیروی انتظامی، اظهار داشت:برقراری 
امنیت پایدار در کشور نیازمند همکاری،همدلی و مشارکت تمام 

دستگاه های ذی ربط در تحقق این مهم است.
تمام دســتگاه ها و ســازمان ها بايد با نیروی انتظامی 

همکاری کنند
آیت ا...  طباطبایی نماینده ولی فقیه و امــام جمعه اصفهان نیز 
در این دیدار ضمن تقدیر و تشــکر از زحمــات کارکنان نیروی 
انتظامی در برقــراری و حفظ امنیت کشــور،افزود: تمام تالش 
ماموران نیروی انتظامــی برای تامین امنیت پایــدار در جامعه 

مورد تایید اینجانب و رضایت مردم قرار دارد.
وی برخورد و مبارزه با قاچاق کاال را یادآور شــد و گفت:مبارزه با 
این پدیده که ضربات زیادی به اقتصاد کشــور وارد می کند باید 
قبل از ورود به کشــور و توزیع آن در ســطح جامعه باشد و تمام 

دستگاه ها و سازمان ها باید با نیروی انتظامی همکاری کنند.
امام جمعه اصفهان در ادامه، برخورد قضایی قاطع با قاچاقچیان 
مواد مخدر و کاال را در کاهش این پدیده مــورد تاکید قرار داد و 
گفت: مهم ترین برخورد، ایجــاد محرومیت های اجتماعی برای 
قاچاقچیان اســت که می تواند نقش بســزایی در کاهش قاچاق 

کاال و مواد مخدر داشته باشد.

ســال تحصیلی جدید از سوم مهر ماه آغاز شــده است. در سال 
جاری دانش آموزان ۹۰ روز تعطیل خواهنــد بود و ۱۵۲ روز به 
مدرســه می روند  و در مجموع، تعطیالت دانش آموزان در طول 

سال ۲۱۴ روز خواهد بود.
ســال تحصیلی۹۶-۹۵ پس از گذشت تعطیالتی نسبتا طوالنی 
برای دانش آموزان از ســوم مهر ماه آغاز شد و تا 3۱ اردیبهشت 
ماه ادامه خواهد داشت که مجموعا ســال تحصیلی در این بازه 

زمانی و با احتساب اول و دوم مهر ماه، ۲۴۲ روز خواهد بود.
اما وقتی به تعطیالت مدارس می رســیم با اعــداد و آمار جالبی 
مواجه می شــویم زیرا مجمــوع تعطیالت، مربــوط به روزهای 

پنجشنبه، جمعه و تعطیالت رسمی است.
در ســال تحصیلی جدید 33 جمعه و 3۱ پنجشــنبه تعطیل و 
۲۴ روز تعطیل رســمی را خواهیم داشــت که در مجموع 88 
روز تعطیلــی در زمان تحصیلــی دانش آموزان وجــود خواهد 
 داشــت؛ البته با در نظر گرفتن ۲ روز اول مهر، تعداد تعطیالت

 دانش آموزان در سال تحصیلی جدید ۹۰ روز می شود.
با این اوصــاف، اگــر ۲۴۲ روز تقویمــی را از ۹۰ روز تعطیالت 
رسمی و غیررسمی کسر کنیم، فقط ۱۵۲ روز دانش آموزان در 

کالس های درس حضور خواهند داشت.
البته تعداد روزهای مصوب تحصیلی توســط مجلس شــورای 
اسالمی ۲۰۰ روز است که اکنون در سال تحصیلی پیش روی با 
تعطیالت بسیار، دانش آموزان ۱۵۲ روز به مدرسه خواهند رفت.

توجه به این نکته که در طول سال، ســه ماه تابستان با ۹3 روز 
تعطیلی همراه خواهد بود و با احتساب یک ماه خرداد که آن هم 
3۱ روز است، ۱۲۴ روز تعطیل خواهیم داشــت و اگر این عدد 
را به مجموع 88 روز تعطیلی مدارس در ســال تحصیلی اضافه 
کنیم )با دو روز اول مهر که تعطیل بــود(، ۲۱۴ روز از 3۶۶ روز 

برای محصالن تعطیل خواهد بود.

برخورد با ناهنجاری ها
 و آسیب های اجتماعی نیازمند 

عزم ملی است

دانش   آموزان در سال ۹۵
 فقط ۱۵۲ روز به مدرسه می روند

پیشنهاد  سردبیر:
افزايش۲ برابری سالمندان تا سال۱۴۳۰

این روزها رنگ و بوی دیدارها و میهمانی ها عوض شــده است. 
دیگر کمتر ردی از ســفره های عریض و طویل دیده می شــود 
که شمال ســالن پذیرایی را به جنوبش وصل می کرد. اصال شب 
نشینی ها نیز دیگر به خاطره ها پیوســته است. تجمالت و زرق 
و برق، جای ســادگی و صمیمیت را گرفته و فاصلــه بین قوم و 
خویش را زیاد کرده اســت. در یک کالم؛ صله رحم به خاطرات 
پیوسته است. شــاید این پدیده ها نشــانی از ریزش پیوستگی 
 بین نسل ها و شکافی بین آنها باشــد اما سوال اینجاست که چرا 
صله رحم به فراموشی ســپرده شده اســت؟ این فراموشی چه 
آســیبی به مردم و جامعه وارد مــی کند و بــرای جلوگیری از 

پیامدهای آن چه سیاستی باید در پیش گرفت؟
ياد آن ايام به خیر!

یادش به خیر چه برو بیایی داشــتیم . آخر هفته ها همه دور هم 
جمع می شدیم و شــامی می خوردیم و هم می خندیدیم و هم 
سردرددلمان باز می شد و غصه ها را قصه می کردیم و می رفتیم 
تا هفته بعد. مطبخ خانه ما، آخر هر هفته همیشه آماده پذیرایی 
از میهمانان بود. قابلمه غذا را برمی داشتیم و همه دور یک سفره 
می نشســتیم و از حضور همدیگر لذت می بردیم. اینها را پروین 
به منیر می گوید. آنها را در یک عصر پاییزی در پارکی می بینم. 
قصدم مزاحمت نیســت، فقط دوســت دارم پای خاطراتشــان 
بنشینم. پس از کسب اجازه به جمعشان وارد می شوم. از پروین 
۶۲ ساله می پرســم دقیقا چند ســال پیش را یاد کرده است. او 
می گوید: حدود ۱۵ ســال پیش به قبل. آن زمــان، هر هفته یا 

میهمان بودیم یا میهمان داشــتیم. تعطیالت آخر هفته را کمتر 
به تنهایی ســپری می کردیم. تعطیالت در آن زمان صفا داشت. 
اصال تعطیالت با آن رفت و آمدهایش معنی می گرفت .این روزها 
آخر هفتــه و اول هفته برای یک بازنشســته و یک خانه دار هیچ 
فرقی ندارد. همه روزها مثل هم شــده انــد. هرچند فرزندانمان 
 آخر هفته به ما سر می زنند اما دیگر نه خاله ای در کار است و نه

 نوه خاله ای. همه ارتباط ها تلفنی اســت فقط از حال هم باخبر 
می شویم و بس. 

منیر ۶3 ساله هم شــش دانگ حواســش به حرف های پروین 
است و در تایید گفته های او ســری تکان می دهد و مدام نچ نچ 
می کند. شاید او دلش پرتر باشــد. به او که نگاه می کنم منتظر 
نمی ماند و شــروع می کند به گفتن یک خاطــره. او خاطره اش 
را با این مقدمه که رنگ و بوی میهمانی ها هم عوض شده است، 
شروع می کند: چند وقت پیش و بعد از مدت ها به منزل یکی از 
بستگان دعوت شدیم. همه چیز لوکس و شیک بود. پس از حال 
و احوال پرسی تنها کلمه ای که رد و بدل شد چه خبر بود و بس. 
درســت ده دقیقه بعد از ورود به میهمانی ها کم کم همه سرگرم 
گوشی هایشان شدند و تنها نشانی که از حضور آنها یافت می شد 

جوکهایی بود که هراز گاهی با صدای بلند خوانده می شد. 
منیر می گوید: بدتر از آن پذیرایی شامی بود که این روزها سبک 
و سیاق جدیدی پیدا کرده است. میز شام را چیدند اما این روزها 
کسی پشت میز به صرف شــام مشغول نمی شــود. میهمان ها 
بشقاب به دســت از غذاهای روی میز برای خود می کشند و به 

گوشه ای کز می کنند و در خلوت مشغول خوردن می شوند. 
پروین بــه یاری منیــر می آیــد و در ادامه صحبت هــای منیر 
می گوید: البته همین دیدار هم ســالی یک بــار اتفاق می افتد و 
آن هم مربوط می شــود به دید و بازدیدهای ســال نو. به همین 
دلیل اســت که جوان ترهای خانواده برخی از افــراد فامیل را به 

یاد نمی آورند.
حافظه تاريخی تان را از صله رحم پاک نکنید

 دکتر حســین حجت پناه، جامعه شــناس و اســتاد دانشــگاه،
 صله رحــم را احســان نمودن یــا اتحــاد و دوســتی در حق 
خویشــاوندان معنــی می کنــد و می گویــد: صله رحــم تنها 
احوالپرســی و رابطه داشــتن با فامیل نیســت و دیدار دوستان 
و آشــنایان نیز صله رحم محسوب می شــود. او با تاکید بر این 
نکته که در اســالم به صله رحم توصیه فراوانی شده است ادامه 
می دهد: تعابیر خاصــی در مورد آن به کار مــی رود و برای صله 
رحم برکات زیادی از جمله عمر طوالنی، سالمتی و افزایش رزق 
و روزی ذکر شده است. این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال 
که چرا صله رحم کاهش یافته اســت به مدرنیزاسیون و جهانی 
شدن اشاره و اضافه می کند: امروز می توان عصر فراگیر جهانی را 
نبردی بین مدرنیته و ســنت معرفی کرد. در این فرآیند خانواده 
گسترده تبدیل به خانواده هسته ای می شود و روابط خانوادگی 
 محدود تر می شــود و در چنین شرایطی با رشــد فردی شدن 
روبه رو هستیم. در فرآیند مدرنیزاسیون با رشد شهرنشینی نوین 
نیز مواجهیم و در شهر نشــینی نوین روابط عاطفی )کنش های 
ســنتی یا کنش های عاطفی( جای خود را به روابط حسابگرانه 

)کنش های معطوف به هدف( می دهد. 
حجت پناه، به تغییراتی که در خانواده ها طی چند دهه اخیر رخ 
داده است اشــاره می کند و می گوید: افزایش سطح تحصیالت، 
افزایش اشــتغال زنان، افزایش شهرنشــینی، جهانی شــدن و 
گسترش رسانه های جمعی از جمله عوامل تاثیرگذار در کاهش 
صله رحم محسوب می شوند. او در این خصوص اضافه می کند: 
استقالل مالی واحدهای خانواده هســته ای از یکدیگر، افزایش 
ســطح مصرف و الگوهای متنوع تر از مصرف در اوقات فراغت که 
به طور مستقیم با درآمد بیشتر درارتباط است و درآمد بیشتر که 
باعث کار بیشتر و در نتیجه وقت کمتر می شود، عواملی است که 

سبب محدود شدن صله رحم شده است.
شمشیری دو دم از جنس صله رحم

حجت پناه، صله رحم را به شمشــیری دود م تشبیه می کند که 
هم می تواند سازنده باشد و هم کشــنده. او در تفسیر این جمله 
می گوید: واقعیت اجتماعی این است که در بسیاری از موارد صله 
رحم، میدان رقابتی اســت برای به رخ کشیدن انواع سرمایه های 
خود به دیگران. ســرمایه هایــی از جنس اقتصادی، سیاســی، 
اجتماعی و حتی فرهنگی. این گونه صله رحم آثار مخربی دارند 
و در آن افراد یا طرد می شــوند و یا وارد میــدان رقابت کاهنده 
می شــوند.  این جامعه شــناس از نمونه آرمانی صله رحم به ما 
می گوید و اضافه می کند: بهترین صله رحم نوعی است که باعث 
دســتگیری کردن از یکدیگر و انبساط خاطر شــود و از آنجا که 

انسان موجودی ارتباط جوست به این گونه صله رحم نیاز دارد.
تقویت حس همبســتگی و برقراری ارتبــاط عاطفی و گذراندن 

مثبت اوقات فراغت یکی از آثار صله رحم است. حجت پناه با بیان 
این آثار ادامه می دهد: کمک کردن به دیگران و کمک گرفتن از 
آنها در مشکالت مادی و معنوی نیز از جمله آثار صله رحم است 

که نباید آن را نادیده گرفت.
حجت پناه، انزوا و گوشه گیری و کاهش اعتبار اجتماعی را یکی 
از پیامدهــای ترک صله رحــم اعالم می کند و مــی گوید: اکثر 
خالفکاران و مجرمان از گروه های مطرود جامعه هســتند  و اگر 
صله ارحام برای آنها فراهم بود تا حد زیــادی از اعمال مجرمانه 

آنان کاسته می شد.
 چه بايد کرد

حجت پناه، مــی گوید: حــال باید یــک آموزش رســمی و از 
 آن مهم تر آموزش غیر رســمی به جهت ترویــج نمونه ایده آل 
صله رحم صورت گیرد. اصوال ما در جامعه برای این مباحث، اتاق 
فکر نداریم. رسانه های ما سیاســت گذاری مشخصی ندارند و یا 
اگر دارند به آن پایبند نیستند. برای مثال، در یکی از برنامه های 
مذهبی تلویزیون، مکرر راجع به قناعت بحث و تبلیغ می شــد. 
دقیقا پس از اتمام آن برنامه حدود یک ربع تبلیغات نشــان داده 
شد که اکثر مواد تبلیغی آن در زمره نیاز کاذب بودند، حال خوب 
است که مدیران رســانه خود را برای یک لحظه به جای مخاطب 
هوشمند ببینند.  این اســتاد دانشگاه ادامه می دهد: یکی از مهم 
ترین امــور آموزش چه به صورت رســمی و چه بــه صورت غیر 
رسمی، اهمیت و ضرورت صله رحم و آسیب شناسی آن به عنوان 
یک مسئله فرهنگی است و البته به این منظور باید سال ها صبر 
کرد. وی فرهنگ کهــن ایرانی را الگویی مبتنی بر روابط ســالم 
خویشــاوندی معرفی و اضافه می کند: امروزه نهــاد خانواده در 
جامعه ما، شرایط آنومیکی دارد. ارزش ها و هنجارهای مشخصی 
 غالب نیســت. فرهنگ ها ارزش آفرین هســتند. باید با آموزش 
صله ارحــام و یــا مباحث مربــوط بــه دوام و قوام خانــواده و 

خویشاوندی، آن را به عنوان یک ارزش درونی درنظر گرفت.
این جامعه شناس خاطرنشان می کند: باید در جهت زدودن ضد 
ارزش ها سیاســت گذاری جدی داشــت، کار فرهنگی ریشه ای 
و زمان بر بخصوص برای بچه ها در ســنین پاییــن انجام داد و تا 
زمانی که این حرص و ولع مصــرف گرایی در جامعه ایرانی وجود 

دارد در بحث صله ارحام توفیقی حاصل نخواهد شد.
فضای مجازی در خانه ها خیمه زده است

حجت پناه مــی گوید:جامعه ما یک جامعه صنعتی نیســت اما 
تالش انقالب صنعتــی در جهت تغییر ذائقــه جامعه وباال بردن 
مصرف بیشتر آن و خدشه دار کردن عقالنیت جامعه است که در 

مورد صله رحم نیز تاثیر منفی خود را دارد.
وی در توضیح مطلب فوق اضافه می کند: هم اکنون بیشــترین 
کاربــران تلگرام، ایرانــی ها هســتند و این در حالی اســت که 
متاسفانه زمان گفت وگوی زن و شوهرها در خانواده به ۱۵ دقیقه 
در شــبانه روز کاهش پیدا کرده است. از ســویی دیگر و از آنجا 
که زمان زیادی را در رســانه های مجازی تلف می کنیم شوق و 
انرژی رابطه با فرد دیگر را از دست می دهیم. این استاد دانشگاه 
با تاســف می گوید: بی هیچ تردیدی، پیامــدی که درصله رحم 
 مجازی رخ می دهد این اســت که جایگزیــن صله رحم حقیقی

 می شود و دیدار ها را به تعویق می اندازد.

در گذشته های نه چندان دور ، درست قبل از ورود تکنولوژی به زندگی ها، به طور مرتب و بی هیچ بهانه ای ديدارها 
 تازه می شد. حتی برای نوشیدن يک استکان چای، شب ها تا پاســی از وقت دور هم جمع می شديم و می گفتیم و 
می خنديديم و گاهی برای حل مشکل يکی از اقوام چاره جويی می کرديم. اما اکنون ديواری از غربت و غريبگی در 

خانواده ها کشیده شده است تا جايی که همديگر را  برای ديدار، به دنیای مجازی دعوت می کنیم!

رنگ و روی صله رحم، پریده است

امروزه نهاد 
خانواده در جامعه 

ما، شرايط آنومیکی 
دارد، ارزش ها 
و هنجارهای 

مشخصی غالب 
نیست

با مسئوالن

مدیرکل کمیته امداد استان تهران از توانمندســازی محرومان با استفاده از زکات خبر 
داد .

محسن ولیئی مدیرکل کمیته امداد استان تهران، اظهارداشت: پرداخت زکات به طور 
مستقیم برای رسیدگی به امور  نیازمندان و فقرا، عمران و آبادانی هزینه می شود.  

وی با اشــاره به اینکه بایــد مصادیق هزینه کرد زکات به شــکل صحیــح برای مردم 
 تشریح شــود، گفت: کمیته امداد به عنوان متولی جمع آوری زکات در استان تهران، 
توانسته اســت  بیش از چهار میلیارد تومان در  سال گذشــته زکات جمع آوری کند و 
طبق مصوبه شورای عالي زکات، ۶۰ درصد پرداخت زکات باید برای فقرا و نیازمندان و 

۴۰ درصد مابقی نیز برای کارهای عمرانی هزینه شود.
 ولیئی اظهار کرد: در حوزه اقتصــاد مقاومتی، با اســتفاده از زکات می توان در عرصه 
توانمندسازی محرومان وارد عمل شد و  سیاست کمیته امداد توانمندسازی محرومان 

با استفاده از ایجاد شغل برای آنان است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان تهران گفت: با همکاری مســئوالن زکات استان، کمک 

موثری در توانمندسازی خانواده های مورد حمایت انجام خواهد شد.

رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: مصرف متادون 
تحت نظر پزشــک و در صورت اســتفاده بجا، یکی از برون رفت های خوب ما از حوزه 
اعتیاد به ویژه اعتیاد پرخطر اســت و مصرف آن را برای اعتیــاد تایید می کنیم. مجید 
رضازاده افزود: هم اکنون در مراکز درمان اعتیاد بهزیســتی، متــادون تجویز و زیرنظر 

پزشک مصرف می شود. 
وی خاطرنشــان کرد: در مراکز درمانی اعتیاد، نشــت متادون نداریم مگر آنکه کسی 

تخلف کند که در آن صورت به آن رسیدگی خواهد شد.
رییس مرکز توسعه پیشــگیری و درمان اعتیاد بهزیســتی گفت: مراکز درمان اعتیاد 
بازرسی می شوند و به بیماران براساس سهمیه میزان دوزی که دارند، متادون داده می 
شود ؛ عالوه برآن نظارت مضاعفی بر متادون از سوی دانشــگاه های علوم پزشکی نیز 
انجام می شود. رضازاده تاکید کرد: بهزیستی بر توزیع متادون در مراکز درمانی نظارت 

داشته و وزارت بهداشت نیز بر آن، نظارت مضاعفی دارد.
وی یادآور شــد: در مراکز درمان اعتیاد بهزیســتی عالوه بر متادون بــرای معتادان ، 

بوپرنورفین نیز تجویز می شود.

مديرکل کمیته امداد استان تهران:

توانمندسازی محرومان کمیته امداد، با  زکات
سازمان بهزيستی: 

متادون، مورد تايید است

نگاه روز 

رییس سازمان بهزیســتی با اشــاره به اینکه در حال 
حاضر چهار میلیون و ۲۰۰ هزار ســالمند در کشــور 
زندگی می کند، گفت: تا سال ۱۴3۰ میزان سالمندان 

کشور به حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور می رسد.
انوشیروان محســنی بندپی، در نشست خبری که به 
مناسبت هفته ملی سالمند برگزار شد، با اشاره به روند 
رو به افزایش تعداد سالمندان در کشور طی دهه های 
اخیر افزود: در حالی که در سال ۱3۵۵ تنها سه درصد 
جمعیت کشــور را سالمندان تشــکیل می دادند، این 

آمار در سال ۹۰ به بیش از هشت درصد رسیده است.
وی ادامه داد: پیش بینی می شــود میزان ســالمندان 
کشور تا ســال ۱۴۰۴ به ۱۰ درصد جمعیت و تا سال 

۱۴3۰ به حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور برسد.
محسنی بندپی، با بیان اینکه کشــور می تواند از توان 
و ظرفیت ســالمندان در رســیدن به توســعه پایدار 
اســتفاده کند، تاکید کرد: ســالمندان می توانند در 
مسائل اجتماعی و سیاســی مورد بهره برداری مثبت 
قرار گیرند، زیرا سالمندان امروز با گذشته تفاوت های 

بسیاری دارند.
وی خاطرنشــان کرد: ســالمندان کشــور ظرفیت و 
اســتعداد فراوانی دارند و شــاخص ها نشان می دهد 
حمایت های اجتماعی و ســطح بهداشتی سالمندان 

افزایش یافته است.
رییس ســازمان بهزیستی با اشــاره به اجرای پایلوت 
طــرح »پرداخــت ایــاب و ذهــاب به ســالمندان« 

گفت: برنامــه تغییر ســبک زندگــی و مهارت های 
 ســالمندان با همکاری معاونت امور زنــان و خانواده 
ریاســت جمهوری برای ۴۵ هزار زن ســالمند در ۱۰ 

استان پیش بینی شده است.
محســنی افزود: در ســال ۹۵ ردیف اعتباری خاص 
برای سالمندی در نظر گرفته شــد و چندین استان، 

طرح های حمایتی ویژه سالمندان را اجرایی کردند.
وی با اشاره به راه اندازی بنیاد فرزانگان در استان های 
کشور گفت: این بنیاد، رسیدگی به مسائل سالمندان 

را انجام می دهد. 
همچنین در قالب تفاهم نامه هایــی، ترویج دوره طب 
ســالمندی در موسسات آموزشــی برنامه ریزی شده 

است.
رییس ســازمان بهزیســتی با بیان اینکه باشگاه های 
 ســالمندی در کشــور در حــال ترویــج اســت، 
خاطرنشان کرد: نباید به مقوله ســالمندی به عنوان 

سونامی نگاه کنیم، زیرا این یک فرصت است.
گوشه نشینی و انزوا در بین ســالمندان رو به 

افزايش است
محســنی با تاکید بر اهمیت احترام به سالمندان در 
فرهنگ مردم ایران ادامه داد: گوشه نشــینی و انزوا در 
بین سالمندان رو به افزایش اســت اما هنوز تمایل به 
نگهداری از ســالمندان در خانواده ها وجود دارد، زیرا 
مراکز روزانه نگهداری از ســالمندان تکمیل شده اما 

مراکز شبانه دارای ظرفیت خالی است.

وی با بیان اینکه اســتان گیالن با ۱۱ درصد جمعیت 
ســالمند، پیرترین استان و سیســتان و بلوچستان با 
۴/۹ درصد جمعیت سالمند، جوان ترین استان کشور 
است، اضافه کرد: ســازمان بهزیستی حدود ۶۰۰ هزار 
ســالمند را تحت پوشــش دارد که از این تعداد ۱۰۰ 
هزار نفــر یارانه می گیرنــد و ۱8 هزار نفــر در مراکز 

شبانه روزی نگهداری می شوند.
رییس سازمان بهزیســتی با بیان اینکه چهار میلیون 
و ۲۰۰ هزار سالمند در کشور زندگی می کنند، گفت: 

مبنای آمار بهزیستی، افراد باالی ۶۵ سال است.

ريیس سازمان بهزيستی:

افزايش۲ برابری سالمندان تا سال۱۴۳۰

روانشناسی

اســتفاده کودکان از موبایل و فضای مجــازی باعث تغییر 
اخالق و الگو پذیری  در آنان می شود.

امیر لطفی حقیقت، روان شــناس و پژوهشگر علوم رفتاری، 
با اشــاره به چگونگی اســتفاده کودکان از موبایل و فضای 
مجازی گفت: استفاده نادرســت کودکان از موبایل و فضای 
مجازی آسیب جدی به آنها وارد می کند و پرواضح است که 
والدین نقش موثری در این زمینه دارند. وی افزود: با وجود 
گوشی های موبایل، روابط در بین خانواده ها بسیار سطحی 
شده و صمیمیتی که قبال درمیان آنان بود دیگر وجود ندارد 
و خانواده ها زمان کمتری را به تربیت کودکانشان اختصاص 
می دهند و نمی توانند آنان را کنترل کنند. لطفی حقیقت در 
ادامه گفت: اســتفاده کودکان از فضای مجازی و دگرگونی 
جوامع و هنجارها موجب تغییر اخالق جنســی آنان و بروز 
بســیاری از مســائل غیراخالقی و بلوغ زودرس آنها شــده 
 است و این مسئله هم برای کودک و هم برای والدین بسیار 
مشکل ساز اســت. این مدرس دانشــگاه افزود: والدین باید 
فرصت زیادی را برای تربیت فرزندان خود اختصاص دهند 
و ســعی کنند عالوه بر ایجاد صمیمیت، حریــم خود را با 

فرزندان حفظ کنند.

مشاور امور بانوان و خانواده در رسانه ملی با بیان اینکه در رسانه 
ملی، فعالیت های متعددی در قالب فیلم و سریال و یا ساخت 
مستند انجام شده است، گفت: برنامه هایی نیز در دست اقدام 

است که در آینده تهیه می شود.
عصمت سپهری مشاور امور بانوان و خانواده در رسانه ملی، با 
تاکید بر اینکه مهم ترین نقش زن در اسالم، حرکت در مسیر 
تعالی با توجه به ویژگی های شــخصیتی خود و تربیت نسل 
آینده اســت، اظهار داشت: زن مســلمان باید بداند که برای 
حضور در جامعه و ایفای نقش موثــر، ملزم به رعایت مواردی 
مانند حفظ حجاب و فاصله نگرفتن از نقش های مهم همسری 
و مادری اســت.  این عضو شــورای فرهنگی اجتماعی زنان 
و خانواده افزود: رســانه ملی در جهت افزایش سطح آگاهی و 
توانمندســازی زنان کوشــیده و بهره وری از ظرفیت زنان را 
به عنوان یک عنصر کارآفرین به دور از افــراط و تفریط ارائه 

می دهد.  
این فعال حوزه زنان با بیان اینکه زن مســلمان ایرانی امروز با 
استقرار در نظام خانواده و انجام فعالیت های گوناگون شایسته 
تمجید و ســتایش است، گفت: در این راســتا در رسانه ملی 
فعالیت های متعددی در قالب فیلم و ســریال و برنامه های 
تلویزیونی و یا ساخت مستند انجام شــده است و همچنین 
برنامه هایی نیز در دست اقدام اســت که قرار است در آینده 

تهیه شود.

فضای مجازی الگو پذيری 
کودکان را تغییر می دهد

برنامه های مناظره 
با موضوع زن و خانواده

 در رسانه ملی آغاز می شود
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پیشنهاد سردبیر: 
نمد، مهم ترین محصول صنایع دستی سمیرم

اخباریادداشت

نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه فالورجان در جلسه نشست بصیرتی 
 که در مسجد انصارالحسین شــهرضا برگزار شــد، عنوان کرد: یکی 
از مهم ترین برکات انقالب اسالمی، ایجاد توان دفاعی قابل اطمینان 
 برای کشــور بوده اســت، این در حالی اســت که مردم ما در امنیت 

و آرامش کامل قرار دارند.
 حجــت االســالم علــی رییســی تصریــح کــرد: نظــام مقدس 
جمهوری اسالمی تحت نظارت و والیت رهبر معظم انقالب شرایطی 
 را ایجاد کرده که کشــور ایران و نظام اســالمی به عنوان مهم ترین 

و تاثیرگذارترین قدرت منطقه مطرح باشد.
نماینده ولی فقیه در ســپاه ناحیه فالورجان تاکید کــرد: آنچه که از 
ابتدای انقــالب ضامن موفقیــت و پیروزی ملت بزرگ ایران شــده، 

والیتمداری و تبعیت از ولی فقیه بوده است.
تبعیت از ولی فقیه، تنها دلیل موفقیت ملت ایران بوده 

است
رییســی گفت: تبعیت از ولــی فقیه باعث پیروزی انقالب اســالمی، 
شکست دشــمن در طول دوران دفاع مقدس و ایجاد توان ایستادگی 
در مردم ما در برابر تهاجمات و دسیسه های مختلف دشمن در دوران 

پس از جنگ شده است.
وی تاکید کــرد: اگر بخواهیــم ایــن راه پرافتخار همچنــان ادامه 
 داشــته باشــد، باید همانند گذشــته، والیتمداری خــود را حفظ 

و بصیرت خود را در این زمینه افزایش دهیم.
لزوم معرفت افزایی برای نسل جوان درباره معارف شیعه

 نماینده ولــی فقیه در ســپاه ناحیــه فالورجان  در بخــش دیگری 
از ســخنان خود، گفت: مجالس مرثیه و دعای ما نبایــد تنها به ذکر 
مصیبت و گریه و توسل محدود شود، باید از هر فرصتی برای معرفت 

افزایی درباره اهل بیت ) ع ( استفاده کنیم.
 رییســی تصریح کرد: جوانــان ما نیازمند کســب معــارف حقیقی 
 از اســالم، امامان و وجــود پیامبــر هســتند، انتقال ایــن معارف 
به نســل جوان و نوجوان باعث می شــود تا آنها بتوانند شبهاتی که از 
سوی دشــمنان مکتب تشــیع و معارف اهل بیت مطرح می شود را 

پاسخ گفته شود.
وی تصریــح کرد: یکــی از علت هایی که دشــمنان شــیعه تاکنون 
موفق به حذف نام امام شــیعه و تفکــر آنها از کتب علمی نشــده اند 
وجود کتــاب ها و منابــع معتبر فراوانی اســت که از ســوی علمای 
 اســالمی نوشــته شــده اســت که کتاب الغدیر اثر عالمــه امینی 

از جمله آنهاست.
 نماینده ولــی فقیه در ســپاه ناحیــه فالورجــان در ادامــه افزود: 
وجود این منابع از ســویی مانع موفقیت دشمنان دین اسالم می شود 
و از سویی رسالت خطیری را مبلغان و اهل شیعه برای حراست از این 

سرمایه بزرگ فرهنگی فراهم می کند.
وی عنوان کرد: دولت وهابی عربســتان به دنبال اجرای طرحی برای 

حذف نام حضرت علی ) ع ( از کتب درسی این کشور است.
تالش وهابیت برای تحریف کتب روایی اهل سنت

نماینــده ولی فقیه در ســپاه ناحیــه فالورجان گفت: اقــدام دولت 
عربســتان به این مســئله هــم محدود نشــده و ایــن دولت تالش 
می کند تا نــام مقــدس حضــرت علــی ) ع ( را کتــب روایی اهل 
ســنت نیز حذف کنــد. رییســی ادامــه داد: در کتــب روایی اهل 
ســنت، فضائل زیادی بــرای حضرت علــی ) ع ( ذکر شــده که این 
 ســخنان منبع نگارش آثار بســیاری حتــی در عالم تشــیع نظیر 
کتاب الغدیر شــده اســت. وی اذعان کرد: دشــمنان شــیعه برای 
حذف نــام حضرت علــی و تحریف ایــن کتاب ها تــالش می کنند، 
این موضوع نشــان می دهــد که دشــمن تا چه انــدازه بــا برنامه 
ریزی دقیق و صــرف بودجه های بســیار در تمامــی عرصه ها برای 
مقابله با تفکر شــیعه تــالش می کنــد. نماینده ولی فقیه در ســپاه 
 ناحیه فالورجان تصریح کرد: دشــمنان تشــیع بــا جدیت و تالش 
شبانه روزی برای رســیدن به اهداف خود تالش می کنند بنابراین ما 

هم باید بیشتر برای مقابله با این اقدام تالش کنیم.
حجت االســالم رییســی تاکید کرد: تالش دولت وهابی عربســتان 
 بــرای مقابلــه بــا تفکر تشــیع و حــذف نام حضــرت علــی ) ع ( 
از متون علمــی و روایی در حالی اســت که حداقــل 300 آیه قرآن 
کریم حقانیت شــیعه را تایید کرده و روایات بسیاری از پیامبر اسالم 
 ) ص ( مبنی بــر حقانیت حضرت علــی ) ع ( و پیــروان آن حضرت 

و خدمات ایشان صادر شده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه فالورجان:

افزایش توان دفاعی از مهم ترین 
دستاوردهای نظام اسالمی است

کوتاه از شهرستان ها

مســئول امور جوانان جمعیت هالل احمر شــهرضا عنوان کرد: واحد جوانان 
جمعیت هالل احمر شهرضا به مناسبت ایام تابســتان و به منظور غنی سازی 
اوقات فراغــت کودکان، نوجوانان و جوانان طرح » شــوق رویــش « را از نیمه 

خردادماه در چهارمحور آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی اجرا کرده است.
میترا جوی از ثبت نام 2 هزار و 500 نفر در ایــن طرح خبر داد و افزود: این افراد 
در 44 رشته ورزشــی، هنری، قرآنی، عقیدتی و آموزشــی شامل مهارت های 
داوطلبی و کمک های اولیه، مهارت های زندگی، طب ســنتی و تغذیه سالم، 
دوره های آموزشــی را طی کردند. وی ادامه داد: از آنجایــی که دغدغه فکری 
جوانان امروز کار و کسب درآمد اســت، به منظور زمینه سازی جهت اشتغال 
 جوانان، با همــکاری مدیران آموزشــگاه جمعیت هالل احمر شهرســتان، 
در رشــته هایی نظیر قالی بافی، گلدوزی، خیاطی و تابلــو فرش کالس های 

آموزشی را برگزار کرد.
 جوی بیان کرد:  دوره های آموزشــی زبان انگلیســی از مقدماتی تا پیشرفته 
از ســوی مربیان مجرب و همچنین دوره های آموزشــی نجوم و رصد اجرام 

آسمانی،  نیز در این دوره برگزار شد.

مدیرآموزش و پرورش شهرستان تیران و کرون اظهار داشت: صندوق تعاونی 
 کمک به دانش آموزان نیازمند برای کل ســال تحصیلی در شهرستان تیران 
و کرون راه اندازی شده که زیر نظر آموزش و پرورش شهرستان تیران و کرون 

است.
علیرضا مرزبان افزود: دانــش آموزان، فرهنگیان و عمــوم مردم کمک های 
 خود را در طول ســال به این صندوق تحویل می دهند و کمک های مردمی 
 جمع آوری شــده در این صنــدوق در مواقع مــورد نیاز  و بــرای تحصیل 

دانش آموزان نیازمند به این افراد داده می شود.
وی ادامه داد: یک هزار و400 دانش آموز نیازمند در این شهرســتان مشغول 
به تحصیل هســتند که این کمک ها به رفع نیاز آنها و تحصیل آسان کمک 

می کند.
مرزبان یادآورشد: باتوجه به اینکه کمک های مردمی تنها در هنگام بازگشایی 
مدارس و در جشــن عاطفه ها جمع آوری می شــد و در طول سال تحصیلی 
 این دسته از دانش آموزان  نیاز به کمک داشــتند آنگاه راهکار خوبی نبود که 

این صندوق منبعی برای کمک به این نیازها باشد.

رییس اداره هواشناسی شهرضا در جلسه کارگروه گرد و غبار این شهرستان اظهار 
 کرد: منابع داخلی تولید گرد و غبار به دلیل کمبود بارش، مهار غیر کارشناسی 
آب های سطحی با احداث ســدها، کاهش رطوبت خاک و فقر پوشش گیاهی، 
 نیمه غربی کشــور و به مرور زمان بخش های مرکزی کشــور را تحت الشــعاع 

قرار می دهد. 
 ســتار ســبزه علی بــا تاکیــد بــر لــزوم پایــش وضعیــت آب و هــوای 
این شهرستان گفت: این اقدام امکان بیان وضعیت جوی شهرستان و همچنین 
پیش بینی امکان ورود زیرگردها را فراهم می کند، امــا انجام این اقدام، نیازمند 

استقرار دستگاه PSI است که باید اعتبارات آن تامین شود.
سبزه علی خاطر نشان کرد: متوســط میزان بارش در شهرستان در سال زراعی 
جاری 94/9 میلی متر بوده که در مقایســه با مدت مشــابه آن در سال گذشته 
17/5 درصد و در مقایسه با میانگین بلندمدت 34/5 درصد کاهش داشته است.

وی اضافه کرد:80 تا100 درصد شهرستان های شهرضا، خمینی شهر، سمیرم، 
 لنجان، فالورجان و اصفهان متاثر از خشکســالی هیدرولوژیکي است، بنابراین 

همه مناطق اطراف شهرستان شهرضا می تواند، کانون خشکسالی باشد.

به همت دفتــر انجمن ســینمای جوانــان در خمینی شــهر، گردهمایی 
 سالیانه فیلمسازان و عکاسان این شهرســتان در هفته فیلم و عکس برگزار 

می شود.  
 سرپرســت دفتر انجمن ســینمای جوانان در خمینی شــهر ضمن اعالم 
این خبر گفت: این مراسم در جهت گردهمایی سالیانه فیلمسازان و عکاسان 
شهرستان خمینی شــهر برگزار می شود و ســعی بر آن داریم تا با برگزاری 
چنین مراسم هایی نه تنها مردم خمینی شهر بلکه کلیه هنردوستان در نقاط 
مختلف استان با آثار زیبای سینماگران و عکاسان جوانی که برخی رتبه های 

برتر کشوری را نیز به دست آورده اند، آشنا شوند.
مرتضی احمدی به برنامه های در نظر گرفته شــده برای هفته فیلم و عکس 
اشاره کرد و افزود: عالوه بر برپایی نمایشگاه عکس از هنرمندان و نیز پخش 
فیلم های کوتاه فیلمسازان جوان ســعی بر آن داریم تا کارگاه های آموزشی 
تخصصی به صورت رایگان بــرای عالقه مندان برگزار کنیــم، تا این برنامه 
صرفا دیداری نباشد و آموزش نیز در قسمت هایی از برنامه گنجانده شود که 

امیدواریم با حضور اساتید ارجمند دعوت شده، صورت گیرد.

ثبت نام 2 هزار شهرضایی  
در طرح شوق رویش

راه اندازی صندوق تعاونی 
کمک به دانش آموزان 

نیازمند در تیران 

خشكسالی هیدرولوژیكي 
درشهرستان های استان

 برگزاری هفته 
 فیلم و عكس 

در خمینی شهر

دیدگاه

عضو شورای اسالمی شــهر تهران در مراسم یادواره شــهدا در کاشان اظهار 
داشت: کســانی که توفیق پیدا می کنند و در چنین مراسمی شرکت می کنند 
 در واقع اصحاب انقالب اســالمی هســتند، این افراد یاوران امام زمان ) عج ( 
 خود هســتند و در پاســخ ندای » هل من ناصر « امام خود با تمام سختی ها 

در صحنه حضور پیدا می کنند.
ســردار مرتضی طالیی افزود: شــرایط فعلی کشــور مصداق بارز » کل یوم 
عاشوراست «، برای صیانت از غدیر و برای پاســداری از حریم والیت و امامت 
برای هرگونه جان فشانی آماده  باشــیم؛ برای اینکه بتوانیم به  خوبی به وظایف 
خود عمل کنیم تا شاهد تنها ماندن امام زمان خود نباشیم، باید زمان و شرایط 
 موجود را بشناســیم و در پیش بینی آنچه اتفاق می افتد بصیرت داشته باشیم 

تا شــاهد تکرار تاریخ نباشــیم. طالیی تبیین کرد: وظیفــه برگزارکنندگان 
 یادواره شــهدا این اســت که تالش کنند با تبیین درســت، واقعــی و ارایه 
 یک تحلیــل از شــرایطی که در پیــش رو داریم بــه افزایــش بصیرت خود 

و شنوندگان کمک کنند.
عضو شورای اسالمی شــهر تهران تشــریح کرد: دفاع مقدس ما یک فرهنگ 
دارد که مبانی نظری دفاع مقدس در هیچ یــک از آکادمی های جنگ در دنیا 
به  عنوان یک مدل از جنگ مطرح نشده اســت، هر جنگ در دنیا تعریف خود 
را دارد؛ چیزی به نام فرهنگ دفاع مقدس ما با آن مفاهیم و تئوری که ســراغ 

داریم، در دنیا وجود ندارد.
طالیی بیان کرد: هرچه در دنیا موجود اســت از قدرت و امکانات در یک برهه 

زمانی پشت ســر یک کشور به سرکردگی صدام جمع شــده بودند و مقابل ما 
قرار گرفتند و تمام امکاناتی که برای دفاع مقابل دشــمن باید می داشــتیم را 
در اختیار نداشتیم؛ 8 سال با تمام نداشــته ها در مقابل آن داشته های دشمن 

ایستادگی کردیم و سرانجام دشمن را در مقابل خود تسلیم کردیم.
 وی عنوان کرد: جنگ یا شــبه جنگی را نداشــتیم که در کشــور ما شــروع  
شده باشد و قسمتی از کشور ما جدا نشده باشــد، تنها در تاریخ300 ساله ما 
که یک وجب از خاک کشور در تصرف دشمن باقی نماند، دوران دفاع مقدس 
 است؛ خیلی از کشــورهای اطراف ایران، زمانی بخش هایی از کشور ما بودند، 

اما امروز در اختیار دشمنان ما هستند.
عضو شورای اســالمی شــهر تهران با اشــاره به اقدامات رژیم صهیونیستی 
تاکید کرد: صدام گفته بود اگر ایرانی ها خرمشــهر را پــس گرفتند، من کلید 
بصره را به آن هــا تقدیم می کنم، برخالف همه معــادالت نظامی، ما عملیاتی 
 طراحی کردیم و خرمشــهر را آزاد کردیم؛ دشــمن از این اتفاق متحیر شد، 

در همین زمان رژیم صهیونیســتی به جنوب لبنان حمله کرد تا پیروزی ما را 
تحت الشعاع قرار دهد.

عضو شورای اسالمی شــهر تهران اضافه کرد: چیزی که دشمن نمی خواست 
 به دســت خودش اتفاق افتاد و خود آمریکایی ها، صدام را ســرنگون کردند، 
پس از مدتی دیدند در عراق حکومت شــیعی شــکل  گرفته است و این زمان 
بود که فهمیدند اوضاع از دست شــان خارج  شده است؛ داعش و گروهک های 
تروریستی مانند آن، برنامه آمریکا برای ساقط کردن حکومت شیعی در عراق 

و دست گرفتن حکومت این کشور بود.
ســردار مرتضی طالیی تصریح کرد: امروز اگر می بینید نمایندگان دیپلماسی 
کشور در مقابل کشورهای قدرتمند دنیا می نشــینند، فقط به پشتوانه خون 
شهداســت؛ زمانی که ما جنگ را شــروع کردیم یک تفنگ کالشــنیکف هم 
 نداشــتیم، اما امروز به چنان قدرت دفاعی دست پیدا کردیم که هیچ کشوری

فکر آن را هم نمی کرد.

سردار طالیی در مراسم یادواره شهدا در کاشان:

داعش، برنامه آمریكا برای ساقط کردن حكومت شیعی در عراق است

 رییس مرکز مدیریت حوزه های علمیه کاشــان در مراسم افتتاح 
و شروع سال تحصیلی حوزه علمیه خواهران الزهراء ) س ( کاشان 
انقالب اســالمی را مقدمه ظهور دانســت و افــزود: در جمهوری 
اسالمی باید زنانی تربیت شــوند که مدیرانی شایسته برای جامعه 
اسالمی در زمان ظهور باشــند و چنین افرادی را غیر از جمهوری 
اســالمی جای دیگری تربیت نخواهد کرد. وی خاطرنشان کرد: 
اگر ظهور را هم درک نکنیم، اما می توانیم مقدمه و پله ای باشــیم 
 برای دیگران و آیندگان همان طور که در200 سال پیش بزرگانی 
در این شهر حوزه علمیه ساختند تا در آنجا عالمان و بزرگان دین 
تربیت شــوند و مقدمات ظهور را فراهم آورند. فرجی اظهار کرد: 
کاشــان با همه ایران فرق دارد و هیچ جای ایران، کاشان نیست؛ 
چرا که ویژگی های خاص خود را دارد و کاشــان و ســبزوار از اول 
شیعه بوده اند و کاشان ام القرای بسیار عظیمی بوده چون در مرکز 

کشور قرار داشته است و به آن اهتمام بسیاری داشته اند.

رییس مرکز مدیریت حوزه های علمیه کاشان:

باید مدیران زن شایسته در جامعه 
تربیت شوند

معاون فرماندار شهرضا در جلســه کارگروه ویژه گرد و غبار 
این شهرستان با تاکید بر ضرورت اتخاذ اقدامات پیشگیرانه 
 در راســتای جلوگیری از ایجــاد کانون های گــرد و غبار 
در این شهرستان، اظهار داشت: همکاری و مشارکت تمامی 
دســتگاه هایی که اختیــارات قانونی در ایــن زمینه دارند 

می تواند مانع ایجاد و افزایش این ذرات شود.
محمدحســین داراب افزود: یکی از منابع ایجاد گرد و غبار 
کشــورهای همســایه ما نظیر عراق و ســوریه هستند که 
ذرات گرد و غبار این کشــورها به داخل کشور ما نفوذ کرده 
و سبب آلودگی هوا می شود. وی بیان کرد: استمرار شرایط 
خشکسالی، ایجاد تغییرات اقلیمی در محیط طبیعی نظیر 
سدســازی های غیراصولی و تغییر الگوی کشت و گرایش 
به ایجــاد گلخانه ها، از جمله عللی بوده کــه این وضعیت را 

تشدید کرده است.
معاون فرماندار شــهرضا تصریح کرد: هرچند در شهرستان 
شــهرضا در حال حاضر خطر جدی بــرای وجود ریزگردها 
نیست، اما باید برای مقابله با تهدیدات احتمالی آماده باشیم.

 PSI وی پاالیش وضعیت جوی شــهرضا و استقرار دستگاه
 را یکی از نیازهای این شهرســتان برشــمرد و افــزود: باید 
از محل اعتبارات شهرستان ردیفی برای خرید این دستگاه 
اختصاص دهیم زیرا این مســئله با ســالمت مردم مرتبط 

است.
کارشناس اداره محیط زیست شهرســتان شهرضا در ادامه 
جلسه، اظهار داشت: هر ســاله دامنه گرد و غبار در کشور ما 
افزایش پیدا می کند، این مســئله که یکی از مهم ترین علل 
ایجاد و تشــدید بیماری های قلبی و عروقی و برخی از انواع 
ســرطان ها اســت، باید به خوبی مدیریت و با دیدگاه های 

کارشناسی مهار شود.
 باقر یعقوبی افزود: بســیاری از طرح هــای الزم برای مقابله 
با پدیده ریزگردها و ذرات معلــق در هوا، نیازمند اختصاص 
 اعتبارات کالن در ســطح ملی اســت و از عهــده اجرایی 

و اعتبارات شهرستان ها خارج است.
وی تصریــح کرد: در شهرســتان شــهرضا، پایــش مدام 
واحدهای آالینده انجام می شــود، زیرا یکــی از مهم ترین 
 نیازهای شهرستان خروج این واحدها از شهر، تعطیلی آنها 

یا کاستن از میزان آالیندگی آنان است.
وی با اشــاره بــه شناســایی 49 واحد آالینــده در صنایع 
شهرستان شهرضا تا پایان سال گذشــته، خاطرنشان کرد: 
توســعه فضای سبز شــهری، ایجاد کمربند ســبز حاشیه 
شــهر و اجرای طرح های کارشناســی آبخیزداری از جمله 
راهکارهای مقابله با ایجاد و افزایش آلودگی محیط طبیعی 

در شهرستان است.

شناسایی ٤9 واحد صنعتی 
آالینده در شهرضا

خبر

 نمدهــاي ایــران، در هر منطقــه از این ســرزمین، رازي ســر 
به مهــر دارند که با شــکل هاي تجریدي و نمادیــن و رنگ هاي 
برگرفته از طبیعت، بخشــي از فرهنگ هنرهــاي عامیانه ما را 

تشکیل مي دهند.
تهیه و ساخت نمد در ایران همچنان به صورت سنتي 

صورت مي گیرد
فرهنگي که سرشــار از زیبایي، رمــز و راز، عشــق، ... و به یک 
معنــي ماالمال از زندگي اســت. هنر نمدمالــي محتمال بر هنر 
 بافندگــي مقدم بوده اســت. نمــد در آســیا به ویــژه در ایران 
 از زمان هاي قدیم بــه عنوان لبــاس، کاله و خیمــه و زیرانداز 

به کار مي رفته و در شرایطي سخت تولید مي شده است. 
تهیه و ســاخت نمد در ایران همچنان به صورت ســنتي صورت 
 مي گیــرد و هنرمنــد ایراني با نقــش و نگار و دســتان توانمند 

و هنرمندانه خود بدان روح تازه اي مي بخشد.
 یكی از صنایع معروف سمیرم، نمد است

نمدمالي صنعتي اســت کــه با تمــام اعضاي بــدن در ارتباط 
اســت و نمدمــال با عشــق تمــام بــه کار، همراه بــا حرکات 
 موزون و دلنشــین دســت و پــا و خوانــدن شــعرهاي لطیف 

و موزون خســتگي مفرط ناشــي از کار مداوم را همــراه با عرق 
 کردن فراوان از تن خســته خود بیــرون مي کند و بــه انتظار 

فرش کردن دستمایه تالش خود مي نشیند.
 شهرســتان ســمیرم معــروف بــه ســرزمین هزارچشــمه 
با کوه های ســر به فلــک کشــیده و طبیعتی بکر و چشــم نواز 
و با مردمانــی باصفــا، خونگــرم و میهمان نــواز دارای قدمت 
دیرینه تاریخی اســت و به نقــاط مختلف این شهرســتان که 
سفر کنی شــکوه و زیبایی، چشــم نواز اســت. این دیار باشکوه 
دارای جاذبه هــای مختلف در زمینه گردشــگری، آثار تاریخی، 
کشاورزی و صنایع دســتی است که به واســطه داشتن مناطق 
 زیبا، بکــر و طبیعــی در طول ســال گردشــگران بســیاری 

از سراسر کشور و به  ویژه گردشگران خارجی را پذیرا است.
شهرســتان ســمیرم عالوه بــر داشــتن جاذبه هــای طبیعی 
از صنایع دســتی و ســوغاتی هایی  و گردشــگری سرشــار 
متنــوع و جذاب اســت کــه برخــی از ایــن تولیــدات چون 
قالی، نمــد، گلیــم و جاجیــم در ســطح ملــی و بین المللی 
مطــرح و بی نظیر اســت.  یکــی از صنایــع معروف ســمیرم 
 نمد اســت کــه پیشــینه و قدمتــی طوالنــی دارد و این هنر 

در ســمیرم موفق به کســب مهر اصالت یونسکو شــده است.
 کارگاه های نمدمالی روبه نابودی است

 متاســفانه از تعــداد زیــاد کارگاه هــای نمــد مالــی کــه 
در ســال های قبــل در ســمیرم فعال بــوده اند، فقــط چهار 
 کارگاه باقــی مانــده اســت کــه از ایــن چهــار کارگاه فقط

1 کارگاه توســط جوانــان اداره مــی شــود و 3 کارگاه دیگــر 
توســط اســتادان باالی 65 ســال در حال اداره شــدن است. 
هنر اصیل نمدمالی در این شهرســتان قدمتی بســیار دیرینه 
 دارد کــه با پشــم تولید و بــا شــکل های تجریــدی و نمادین 

و رنگ های برگرفته از طبیعت به صورت سنتی ساخته می شود.
زیرمنقلــی، کف پــوش،  زیرانــداز،  نمــدی،  تن پوش هــای 
 کاله، تابلوهــای نمــدی، روکــش صندلــی ماشــین و پادری 
 از مهم ترین تولیدات نمدی اســت که متقاضیــان خاص خود را 
از سراسر ایران و حتی خارج از کشــور دارد که از این شهرستان 

صادر و به فروش می رسد.
 درهــم آمیختــن عشــق و ذوق هنرمندانــه 

روح تازه ای به نقش و نگارها می بخشد
قدرت ا... آصفی اســتاد نمدمال70 ســاله ســمیرمی اســت 
که از ســن10 ســالگی در کنار پدرش بــه این هنــر به عنوان 
شــغل و منبع درآمــد روی آورده اســت و از این طریــق امرار 
معــاش می کنــد. ایــن هنرمند خــوش ذوق سال هاســت که 
 در کارگاه  کوچکــی بــا دســتان توانمنــد و هنرمندانــه خود  
با درهم تنیدن پشــم ها و ایجاد نقــش و نگارهــای زیبا به این 
هنر جلوه ای پایدار بخشــیده اســت. با وارد شــدن بــه کارگاه 
 کوچــک نمدمالی  اســتاد که بــوی پشــم گوســفند فضا را 
 پر کرده اســت، این هنر بر دیواره های کارگاه با نقوش چشم نواز 
و زیبایــش خودنمایی می کند و با هم صحبت شــدن با اســتاد 
عمق ســختی کار را حــس می کنــی و ارزش این هنــر برایت 
چندین برابر می شــود. این هنرمند از سختی کار و مراحل تولید 
 یک نمد می گویــد و اینکه با ایجاد فشــار، رطوبــت و حرارت، 
رنگ و گل و نقشه انداختن از پشم تولید می شود. وی همچنین 
از انعطاف پذیری، اســتحکام و عمر زیاد نمدها می گوید و اینکه 
عایق بسیار مناسبی برای ســرما و گرما است و رطوبت را از خود 

عبور نمی دهد. 
آصفی به معرفــی نمدهای ســاخته  شــده که بــه دیوارهای 
 کارگاه جلوه ای خاص بخشــیده اســت، می پردازد و می گوید: 
این نمدها بنابر اســتفاده های گوناگون، مشتریان خاص خود را 
دارد که بیشتر به اســتان فارس صادر و در این منطقه توزیع و به 

فروش می رسد. 
وی ادامه می دهــد: با توجه بــه مزایای نمد و کاربــرد آن برای 
کســانی که دچار کمردرد و دردهای مفاصلی هستند، مسافران 
و گردشگرانی که به این شهرستان سفر می کنند به صورت ویژه 
 از این هنر اصیل اســتقبال می کنند و حتی درخواست سفارش 

در اندازه ، نقش و رنگ های دلخواه  می دهند. 
البته می توان گفت قیمت هایی که این استاد برای نمدهای تولید 
شده، اعالم کرد در برابر زحمت های ساختش بسیار ناچیز است، 
اما شاید همین ارزان بودن باعث رونق فروش این کاال در مناطق 

مختلف به  ویژه عشایر شده است.

نمد، مهم ترین محصول صنایع دستی سمیرم

شهرستان سمیرم 
عالوه بر داشتن 

 جاذبه های طبیعی 
و گردشگری سرشار 

از صنایع دستی 
و سوغاتی هایی 

متنوع و جذاب است 
که برخی از این 

تولیدات چون قالی، 
نمد، گلیم و جاجیم 

در سطح ملی و 
بین المللی مطرح و 

بی نظیر است

کهن ترین شیوه و روش فراهم سازی زیرانداز که تاکنون شناخته شــده، نمدمالی است. نمد نوعی بافته 
سنتی زیراندازی است که با پشم تولید می شود. در فرانســه به آن فوتر می گویند. نمد در لغت پارچه ای 
کلفت است که از پشم یاکرک مالیده سازند و از آن فرش، کاله و جامه کنند. نمد ساده ترین نوع کف پوش 

است و ساخت آن احتیاج به دستگاه خاصی دارد.
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دانستنی هايادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

آنچه درباره  واکسن آنفوالنزا بايد بدانید

  مطالعات نشــان مــی دهد روغــن ماهی مــی تواند بــه بهبود 
خلق و خو و تقویت عملکرد مغز کمک کنــد. روغن ماهی حاوی 
 اســیدهای چرب امگا-۳ اســت که به تقویت عملکرد مغز کمک 
 می کند و به عنوان یک فاکتــور ضدالتهاب در بدن عمل می کند، 
از این رو مــی تواند به ورزشــکاران و ســربازان در مدیریت بهتر 
فعالیت های تمرینی شــان کمک کند. غلظت پایین روغن ماهی 
در خون و عــدم فعالیت فیزیکی در بروز حاالت افســردگی نقش 
 دارد. به خصوص در ســربازانی که در جنگ حضــور دارند کمبود 

این ماده می تواند منجر به ترک آنها از صحنه نبرد شود.
در این مطالعه محققان دانشــگاه A&M تکزاس،۱۰۰ ســرباز را 
تحت مطالعه قرار دادند تا میزان اسید چرب امگا-۳ شان را بررسی 
کنند. محققان متوجه شــدند میزان پایین امگا-۳ خون با افزایش 

ریسک خودکشی در این سربازان همراه بود.
به گفته محققان، رژیم غذایی مناســب و ورزش تاثیر مستقیمی 
 بر بهبــود انعطاف پذیــری و عملکرد مغزی افراد خواهد داشــت 
و با بهبود خلق و خو، افراد بهتر می توانند با شرایط خود سازگاری 

پیدا کنند.

  به گفته محققــان، DNA که حتــی در دوران پیــری هم جوان 
مانده باشــد می توانــد به عنوان عامــل بازدارنــده بیماری های 
ویروسی عمل کند. اختالل در DNA، عامل مهم پیری، در برخی 
افراد اتفاق نمی افتد درحالی که در برخی افراد به نظر می رســد 

DNA برخالف افزایش سن جوان مانده است.
 محققان متوجه شــده اند ایــن اختالل در نظــم DNA می تواند 
به عنوان عامل بروز بیماری های گوناگون از جمله ســرطان عمل 
کند و از سوی دیگر، DNA جوان از بروز این بیماری ها پیشگیری 
می کند. DNA افراد جوان برای تجلی ژن های درســت در زمان 
مناسب تنظیم می شود. با گذشــت زمان، تنظیم DNA به تدریج 

مختل می شود که علت مهم پیری است.
 باس هیجمانــس، عضو تیــم تحقیق از دانشــگاه لیــدن هلند، 
 در این بــاره می گویــد: » مطالعه نشــان می دهد کــه اختالل 
 در نظم DNA یک فرآیند اساسی است که می تواند با ریسک بروز 

بیماری های متفاوت همراه باشد. «
 در ایــن مطالعه، محققــان تنظیــم DNA بالغ بــر۳۰۰۰ نفر را 
با اندازه گیری میزان متیل دارشــدن ) فرآیندی که از طریق آن، 
ســلول ها بر فعالیت ژن کنتــرل دارند (، در حوالــی نیم میلیون 
 محل در اطراف DNA انســانی ترســیم کردند. همه افراد حاضر 
در مطالعه، شواهد یکســانی از اختالل در تنظیم DNA مرتبط با 
سن را نشــان ندادند. محققان مشــاهده کردند برخی افراد مسن 
دارای DNA بودند کــه همچون DNA یک فرد ۲۵ ســاله منظم 
بود. در این افراد خصوصیات ژنتیکی فرآیند پیری فعالیت کمتری 
داشــت. به گفته محققان، DNA جوان از بروز بیمــاری در افراد 

مسن پیشگیری می کند.

براساس يافته محققان؛

روغن ماهی به حفظ عملکرد مغز 
کمک می کند

تحقیقات پزشکی نشان می دهد؛

DNA جوان از بروز سرطان پیشگیری 
می کند

ابالغ رای
7/46 کالسه پرونده: 941701 شماره دادنامه 665-95/4/23 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رسول 
رجالی به نشانی اصفهان خیابان چهار باغ خواجو روبه روی مکینه 
ساختمان ایســون طبقه دوم واحد 102 با وکالت نرگس شاه سیاه 
به نشانی اصفهان خ نیکبخت ساختمان ماکان 5 واحد 15، خوانده: 
سید پیمان سید فتاحی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه،  با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوای آقای رسول 
رجالی با وکالت نرگس شاه سیاه به طرفیت سید پیمان سید فتاحی 
به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک به شــماره 
041994-94/2/28 و 041993-94/2/15 بــه عهده بانک ســپه به 
انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجــه آن دارد و این که خوانده علی رغــم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهــان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رســد که به اســتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
755/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  
و هزینه نشر آگهی 120/000 ریال و خســارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررســید چک موصوف )تاریخ های فوق(  تا تاریخ اجرای 
 حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و

 ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باشــد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیســت روز قابل 
تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. 
م الف:19346 شــعبه 11 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف 

اصفهان ) 236 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/45 شــماره دادنامه: 9509970350900960 شــماره پرونده: 
9409980350900270 شماره بایگانی شعبه: 940295 خواهان: 
شــرکت فجر توســعه ســپاهان با مدیریت آقای جعفــر رحمانی 
خوراســگانی فرزند اصغر به نشــانی اصفهان- خ هشــت بهشت 
غربی- ساختمان زمرد- ط 1 و با وکالت آقای حسن صرام فرزند 
حســین به نشــانی اصفهان- خیابان شیخ صدوق شــمالی جنب 
خ کاخ ســاختمان وکال طبقه 4 واحد 10 کدپســتی 8164765977، 
خواندگان: 1- بانک ملت شــعبه شــیخ صــدوق بــا وکالت آقای  
آرش شیرانی فرزند فیض اله به نشــانی اصفهان خیابان فروغی 
ابتدای کوچه 23 دفتــر وکالت، 2- اداره دارایــی و امور اقتصادی 

اصفهان به نشــانی اصفهان- خ ســپه، خواســته: صــدور حکم 
ورشکســتگی، گردشــکار: دادگاه با بررســی اوراق پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
 رای دادگاه: دعوی خواهان شرکت فجر توسعه سپاهان با وکالت

 آقای جعفر رحمانی خوراســگانی و آقای حسن صرام به طرفیت 
خواندگان 1- بانک ملت با وکالت آقای آرش شیرانی 2- اداره دارایی 
 و امور اقتصادی اصفهان به خواســته صدور حکم ورشکستگی 
می باشد. شرکت خواهان که یک شــرکت سهامی خاص می باشد 
و شرکت بازرگانی محسوب می گردد در سال 1384 ثبت گردیده 
و موضوع آن مشــارکت در امــر تولید توزیع و خریــد و فروش 
کاالهای مجــاز بازرگانی و انجــام امور خدماتــی و پیمانکاری و 
غیره اعالم شده اســت لیســت اموال شرکت و لیســت بدهیهای 
 شرکت ارائه شده است که حکایت از عدم توان شرکت در پرداخت

 مطالبات بســتانکاران را دارد دادگاه موضوع را جهت بررسی به 
کارشناس ارجاع که کارشناس حسابرسی با بررسی وضعیت مالی 
شرکت تاریخ توقف شرکت 93/5/13 تعیین کرده و اعتراض وکیل 
بانک ملت به نظریه کارشناسی و اعتراض وکیل خواهان به تاریخ 
 توقف به دلیل مباینت نظریه با اوضاع و احوال مســلم قضیه مورد

 پذیرش واقع نشده و رد شده است بنابراین با توجه به دادخواست 
تقدیمی و تجاری بودن شرکت و توقف شرکت از پرداخت دیون و 
نظر به اینکه ورشکستگی شرکت تجاری بر اثر توقف آن از پرداخت 
دیون و تعهدات مالی حاصل می گردد و با توجه به نظریه کارشناس 
و دفاعیات غیر موثــر خواندگان دادگاه دعوی را وارد دانســته و 
با اســتناد به مــواد 412 و 413 و 416 و 417 و 433 و 537 قانون 
تجارت حکم بر ورشکستگی شرکت فجر توسعه سپاهان ) سهامی 
 خاص( صادر و توقــف آن را 93/5/13 تعیین و اعالم می کند حکم

 صادر شده موقتًا قابل اجرا بوده و امر تصفیه بر عهده اداره تصفیه 
امور ورشکستگی اصفهان می باشــد که باید نسبت به مهر و موم 
اموال شــرکت اقدام و اقدامــات الزم جهت امر تصفیــه را به عمل 
آورد و با توجه به اینکه شــرکت خواهان وفــق مقررات ماده 413 
اقدام نکرده و ظرف سه روز از تاریخ توقف مراتب را اعالم نکرده 
 اســت وفق ماده 542 قانون تجارت ورشکســته به تقصیر تعیین

 و اعالم می شــود. رای صادر شده نســبت به طرفین حضوری و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی است و نسبت 
به اشخاص ثالث ذینفع داخل کشور یک ماه از تاریخ اعالن و نسبت 
به افراد ذینفع خارج از کشــور دو ماه از تاریخ اعالن قابل اعتراض 

می باشد. 
م الف:19342 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان) 512 کلمه، 

5 کادر(
مزایده 

6/396  اجــرای احکام مدنــی شــعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان 
در نظر دارد در جلســه مزایــده ای در خصــوص پرونده اجرایی 
کالســه 940205 ج 2  ح / له مهدی محمدیان و علیه مهدی ســائی 

بابت مطالبه مبلغ 396/830/939 ریال بــه منظور فروش، 4/329 
 حبه مشــاع از 9 حبه ســهم االرث احتمالــی محکوم علیــه آقای 
مهدی سائی از 36 حبه مشاع پالک ثبتی شــماره 4 فرعی از 7235 
اصلی بخش 2 اصفهان به اســتثنای 1/8 قیمت امــوال غیر منقول 
 ســهم زوج از منزل مســکونی واقع در میــدان شــهدا خ فروغی

 کوچه بهار بن بســت اردیبهشــت پالک 40 با وصف کارشناسی 
ذیل الذکر که مصــون از تعرض طرفین واقع گردیده اســت مورخ 
1395/7/26 از ســاعت 8/30 تــا 9 صبح در محل ایــن اجرا )طبقه 
 چهارم- ســاختمان اجرای احکام دادگســتری- خیابان نیکبخت 
جنب بیمه پارســیان( برگزار نمایــد. ملک مورد نظــر اعمال ماده 
111 قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته اســت. طالبین خرید 
5 روز قبل از جلســه مزایده به نشــانی ملک قادر به بازدید از آن 
خواهند بود تا با تودیع 10 درصد قیمت کارشناســی به حســاب 
 سپرده دادگســتری به شــماره 2171290210008 نزد بانک ملی

 دادگســتری اصفهان و ارائه فیش واریزی به این اجرا در جلســه 
مزایــده شــرکت نمایند. مزایــده از مبلغ کارشناســی شــروع و 
پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت، برنده مزایــده خواهد بود. نظریه 
کارشناســی: محل مــورد بازدید یک باب منزل مســکونی ســه 
طبقه، سه واحدی که بر اساس نامه شــماره 94410107524193 
مورخــه 94/6/31 اداره ثبت اســناد و امالک مرکزی به شــماره 
پالک ثبتــی 7235/4 بخش 2 ثبت اصفهان ، بــه مالکیت آقای احمد 
ســائی به صورت ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ در بازداشت 
قــرار گرفته و ســابقه ثبتی دارد، ســقفها تیرچه بلــوک، نما آجر، 
کف حیاط موزاییک، کفها ســرامیک، هال و پذیرایــی، اتاق خواب 
با کمد، آشــپزخانه اپن بــا کابینت MDF، ســرویس بهداشــتی 
حمام و توالــت، درهای داخلــی چوبی و خارجی فلزی ،سیســتم 
گرمایش بخاری و سرمایش کولرآبی، به مساحت 208 متر مربع، 
 عرصه و به میــزان حدود 468 متــر مربع اعیانــی دارد، دو واحد 
پارکینگ مسقف در حدود 15 سال ساخت، انشعاب آب، برق و گاز 
لذا با توجه به شرایط فوق، قدمت، موقعیت، عوامل موثر در قضیه 
و غیره ارزش ششــدانگ این ملک به مبلغ 6/600/000/000 ریال 
بوده و طبق گواهی حصر وراثت به شماره 1465 مورخ 88/4/8 به 
مبلغ 721/875/000 ریال سهم االرث آقای مهدی سائی می باشد. 
 م الف:18383 اجرای احکام شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

) 387 کلمه، 4 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/43 شماره صادره: 1395/43/276158 نظر به اینکه خانم بهجت 
پور ابراهیم با تسلیم یک برگ استشهاد شــهود مدعی فقدان سند 
ششدانگ پالک شــماره 68/2675 بخش 14 اصفهان که در صفحه 
537 دفتر 498 به شــماره ثبت 88168 به نام جعفر عباسی ثبت و 
سند صادر  و مع الواسطه به موجب سند قطعی 83/4/11-17708 
دفتر 79 اصفهان به خانم بهجت نامبرده انتقال یافته گردیده و اعالم 
نموده سند در اثر دزدیدن مفقود گردیده و درخواست صدور سند 

المثنی نموده لذا طبق تبصــره یک اصالحی مــاده 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 مزبور نزد 
خود 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 نشود المثنی سند مالکیت صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد. 
م الف: 19491 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان ) 188 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/15 شماره صادره : 1395/43/276701 نظر به اینکه تحدید حدود 
ششدانگ پالک شماره 24/2889 مجزی شده از پالک 187/1 فرعی 
از اصلی مذکــور در اجرای موضوع قانون تعییــن تکلیف واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام علیرضا 
قربانیان آفارانی فرزند رحیم 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 شنبه مورخ 95/08/01 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: سه شنبه 1395/07/06 
م الف: 19618 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 158 

کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

6/571 شــماره صادره : 1395/43/275302 نظر بــه اینکه تحدید 
حدود ششدانگ پالک شــماره 12/10329 مجزی شــده از پالک 
12/250 در اجرای موضوع قانون تعیین تکلیف واقع در بخش 14 
ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام احمد سیدان قلعه 
فرزند مهدی در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده اســت. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدیــد حدود پالک مرقوم در 
روز شــنبه مورخ 95/08/01 ســاعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و 
اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ 

انتشار: سه شنبه 1395/07/06 
م الف: 19406 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان) 154 

کلمه، 2 کادر(

خرمالو و گوجه فرنگی
خرمالو و گوجه فرنگی حاوی مقادیر زیادی پکتین و تانیک اسید 
 هســتند. وقتی این مواد با اســید معده واکنش شیمایی صورت 
 می دهند، آنها تشــکیل ژل غیرقابل حل داده که به راحتی منجر 

به تولید سنگ معده می شود.
نوشیدنی های سرد

اگر با معــده خالی انواع نوشــیدنی های ســرد مصــرف کنید، 
ســرمای آن معده و روده ها را تحریک کــرده و باعث انقباض آنها 
 می شــود.این انقباض ها پس از مدتی، بدن را به ســمت اختالل 
در واکنش های شــیمیایی آنزیمی متفاوت پیــش برده و موجب 
بیماری های دستگاه گوارش می شود. عالوه بر آن، زن ها هم دچار 

مشکالت در قاعدگی شان می شوند.
موز

 موز غنی از منیزیم اســت. خوردن موز با معده خالی، به شــدت 
و به طور ناگهانی مقدار منیزیم در بــدن را افزایش داده و منجر به 

 بر هم خوردن تعادل بین منیزیم و کلســیم در خون فرد می شود 
 و ممکن اســت اثــرات بازدارنــده ای روی قلب و عروق داشــته 

و در نهایت سالمت انسان را به خطر اندازد.
زالزالک و پرتقال

زالزالک و پرتقال حاوی مقدار زیادی اســید آلی، اسید تارتاریک، 
اسید زالزالک، اسید ســیتریک و غیره اســت. مصرف این دو نوع 
خوراکی با معده خالی، اسیده معده را به مقدار بسیار زیادی افزایش 
داده و روی عشــای مخاطی معده اثر نامطلوبی گذاشته و منجر به 
نارحتی های گوارشی و استفراغ می شود.به همین دلیل هم توصیه 
می شــود آب پرتقال،  پرتقال یا زالزالک را با شــکم خالی مصرف 

نکنید و پیش از خوردن آنها، حتما لقمه ای نان به دهان بگذارید.
شیر و شیرسويا

این دو نوشیدنی مملو از پروتئین هستند. اگر آنها را با معده خالی 
 بنوشــید، پروتئین مجبور به تغییر شــکل و تبدیل به انرژی شده 
تا مصرف شــود و این کار باعث می شود خاصیت مغذی بودن این 

نوشیدنی های مفید از بین برود. روش درست مصرف کردن آنها، 
همراه با خوراکی هــای دیگر مانند نان و غذاهایــی که حاوی آرد 

گندمند،  هست.
شکر

 شــکر نوعی خوراکی اســت که قابل هضم و جذب است. اگر شما 
 با معده خالی، مقدار بسیار زیادی شــکر بخورید، بدن نمی تواند

 در مدت زمــان کمــی، به انــدازه کافــی انســولین تولید کند 
و قند خون را به حد نرمال برساند. به همین دلیل مقدار قند خون 
تان به طور ناگهانی افزایش پیدا می کند و این موضوع مشــکالت 

سالمتی گوناگونی، از جمله بیماری های چشمی موجب می شود.
ماست

خوردن ماست با معده خالی، از سالمت بدن می کاهد. بهترین کار 
مصرف آن، دو ساعت پس از شــام یا قبل از خواب است. این روش 
نه تنها باعث طراوت بدن و بهبود هضم غذا شــده، بلکه می تواند 

یبوست را نیز برطرف سازد.
سیب زمینی شیرين

سیب زمینی شــیرین حاوی تانین و پکتین است که دیواره معده 
 را وادار به ترشح اسید معده بیشتر می کند و نارحتی های معدوی 

و سوزش معده را موجب می شود.
چای و قهوه

زمانی که معده تان خالی است، به ویژه صبح هنگام، خوردن چای 
یا قهوه، بدترین کاری است که می توانید با معده تان کنید. این کار 
اسید معده تان را افزایش داده و ممکن است شما را دچار استفراغ 

و یبوست کند.
دارو

از خوردن دارو با معده خالی پرهیز کنید، مگر اینکه پزشک تجویز 
کرده باشــد. خوردن دارو مــی تواند جداره روده تــان را تحریک 
 کند و تولید زخــم معده کند. بــه ویژه مصــرف داروهایی مانند 
 آنتی بیوتیک ها و آسپرین با شــکم خالی، می توانند خطر تهوع 

و اسهال را در شما افزایش دهد.
اين کارها را با معده خالی انجام ندهید:

سفر کردن با معده خالی
با معده خالی از خانه بیرون نروید. سوار خودرو، اتوبوس یا هواپیما 
شدن با معده خالی حالت تهوع می آورد و همچنین به دلیل نبود 
انرژی کافی برای مقابله با میکروب هــا، خطر ابتال به بیماری ها را 

افزایش می دهد.
به سوپرمارکت نرويد

چه عاشق خرید از سوپرمارکت باشــید، چه متنفر، هرگز با شکم 
 خالی وارد این مکان نشــوید. احتماال می توانید حدس بزنید که 
 در ایــن گونه مواقع چــه اتفاقی برای تــان خواهد افتــاد. خرید 
مواد خوراکی هنگام گرسنگی، باعث می شود به سراغ غذاهای پر 

چرب و با کالری فراوان بروید و در نهایت به بدن تان صدمه بزنید.
با شکم خالی کار نکنید

بسیاری از پزشــکان معتقدند که با شــکم پر نباید کار و فعالیت 
های ســنگین انجام داد. اما بایــد گفت که معده خالی، شــما را 
بدون انرژی باقی می گذارد. بنابراین خــوردن غذای کافی - البته 
 نه چندان سنگین - پیش از آن مناسب اســت. پیش از کار کردن 

خوراکی های سبک و اما پرانرژی مصرف کنید.

وقتی افراد احساس گرســنگی می کنند اشتهای بســیار زيادی دارند و در مورد نوع غذايی که می خواهند 
 بخورند، چندان توجهی به خرج نمی دهند. اما چنین عادتی بســیار خطرناک اســت و بدن را دچار مشکل 
 می کند. زيرا مصرف برخی از خوراکی ها، مناســب معده خالی نیست و ســامت بدن را به خطر می اندازد. 

بنابراين زمان گرسنگی، خوراکی های زير را مصرف نکنید:

هشدار روز

هر سال با شروع فصل پاییز عده زیادی واکسن آنفوالنزا را 
تهیه کرده و تزریق می کنند.

 متاســفانه خیلی ها بدون ایــن که بدانند چرا واکســن 
 می زننــد از روی عــادت ایــن کار را انجام مــی دهند 
و متاسفانه این دارو در داروخانه ها به راحتی و بدون نسخه 
 قابل دسترســی است. اما بهتر اســت قبل از این که اقدام 
 به زدن واکســن کنید بدانیــد که عــوارض جانبی این 
 واکسن ها بیشــتر از فواید آن هاســت. از طرفی با توجه 
به این که ویروس ها همواره در حال تغییر هســتند هیچ 
اطمینانی وجود ندارد که شما در برابر ویروس های جدید 
واکسینه شده باشید. واکسن های آنفوالنزا کمتر از آن چه 
که ادعا می کنند امن و مفید هستند و درباره آن ها بیشتر 
اغراق شده اســت تا بیان حقیقت! پس بد نیست تا امروز 

حقایقی را به شما در مورد این واکسن ها بگوییم.
واکسن ها آنقدر هم مفید نیستند!

بسیاری از پزشــکان تاکید می کنند که برخی افراد مانند 
افراد ســالخورده و افرادی که دچار ضعف سیستم ایمنی 

بدن هستند حتما با شروع فصل پاییز واکسن بزنند.
آن ها معتقدند که آنفوالنزا در این افراد خطرناک اســت 
 و حتی می تواند منجر به مرگ نیز شــود. در صورتی که 

این چنین نیست.
 مطالعــات نشــان داده کــه تزریــق واکســن آنفوالنزا 
هیچ تاثیری در کاهش نرخ مرگ و میر در افراد سالخورده 

نداشته است!
واکسن ممکن است برای کودکان مضر باشد

دانشــمندان نگرانــی هایــی بابــت تشــنج حاصل از 
واکســن آنفوالنزا در کــودکان دارند! آن هــا می گویند 
 در حالی که بسیاری از پزشــکان اصرار بر تزریق واکسن 
به کودکان باالی شش ماه دارند، اما این واکسن ها حاوی 
 یک دوز جیوه است که یک ســم قوی برای مغز به شمار 
 مــی رود! واکســن آنفوالنزا هیــچ تاثیــری در کودکان 

زیر ۵ سال ندارد!!!
افزايش شانس ابتا به آنفوالنزا با واکسن

دانشــمندان می گویند که وقتی فردی واکسن را می زند 
بیشتر مستعد ابتال به آنفوالنزاست؛  به این دلیل است که 
جیوه موجود در واکسن سیســتم ایمنی بدن را به مدت 
چند هفته ســرکوب می کند و به همیــن دلیل فرد توان 

مقاومت در برابر هیچ ویروسی را ندارد.
ممکن اســت برخی فکر کننــد که واکســن، ویروس را 
 وارد بدن آن ها کرده اســت. این تصور اشــتباه اســت.

 ضعــف سیســتم ایمنــی بــه دلیــل گرفتن واکســن 
باعث می شود که آن ها آنفوالنز بگیرند!

آنچه درباره  واکسن آنفوالنزا 
بايد بدانید

اگر شما با معده 
خالی،  مقدار 

بسیار زيادی شکر 
 بخوريد،  بدن 

 نمی تواند 
در مدت زمان 
کمی،  به اندازه 
کافی  انسولین 

 تولید کند 
 و قند خون را 
به حد نرمال 

برساند.

کارهايی که سامت بدن را به خطر می اندازد؛

غذاهایی که نباید با شکم خالی مصرف کرد
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پیشنهاد سردبیر: 
افتتاح دانشگاه صنایع دستی استاد فرشچیان در دهه فجر

دیدنی ها

اخبار

در شهر

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: ژاپن، چین و هند در صنایع  دستی پیشرفت 
چشمگیری داشته اند، امروز کشــور هند در حوزه صنایع 

 دستی توانسته برای100 میلیون نفر اشتغال زایی کند.
فریدون الهیاری در حاشــیه هجدهمیــن مجمع عمومی 
شورای جهانی صنایع دســتی در جمع خبرنگاران درباره 
میزبانی اصفهان برای هجدهمین اجالس شورای جهانی 
 صنایع  دســتی، اظهار کرد: یکــی از اقدامــات در زمینه 
صنایع  دســتی کشــور و اســتان اصفهان، این است که 
 بتوانیم حضور خود را با توجه به ظرفیت هایی که در زمینه 
 صنایع  دستی داریم در ســطح دنیا مطرح و معرفی کرده 

و به اثبات برسانیم.
وی ثبت شهر اصفهان به عنوان شهر صنایع  دستی جهان 
در سال گذشته را یادآوری کرد و افزود: در استان اصفهان 
 از سال گذشــته شــروع به تهیه پروپوزال و طرحی کامل 
 با موضــوع میزبانــی اصفهان بــه عنوان شــهر جهانی 

صنایع  دستی کردیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
 اســتان اصفهان بیان کرد: با وجود برخــی از مخالفت ها، 
با توجه به فرآیند شــناختی کــه از ظرفیت های اصفهان 
صورت گرفته بود، خوشــبختانه اصفهــان به عنوان محل 
برگزاری هجدهمین اجالس شورای جهانی صنایع  دستی 

انتخاب شد. 
 الهیاری با اشاره به شــروع این اجالس از 3 مهر ماه تصریح 
 کرد: صنایع  دســتی ما از نظر کیفی در دنیا جایگاه و رتبه 
 بی  نظیــری دارد و از منظر اقتصادی و کمی نیز در آســیا 

و جهان جزو قطب های مهم صنایع  دستی هستیم.
 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
 استان اصفهان، این اســتان را سومین قطب صنایع  دستی 
 در جهان خوانــد و خاطر نشــان کرد: اصفهــان با توجه 
به سابقه، کیفیت و دارا بودن شاخه ها و رشته های مختلف 

در صنایع  دستی، رتبه سوم را در آسیا و جهان دارد.

معاون رییس جمهور و رییس ســازمان میراث فرهنگی، 
 صنایع دســتی و گردشــگری کشــور از افتتاح دانشگاه 

صنایع دستی استاد فرشچیان در دهه فجر خبر داد.
مسعود ســلطانی فر در حاشیه مراســم افتتاحیه نشست 
 جهانــی صنایــع دســتی در اصفهــان اظهار داشــت: 
 صنایع دســتی به عنــوان یک میــراث فرهنگی ملموس 
و ناملموس از اهمیت بســیاری برای کشــورهای مختلف 
برخوردار اســت و از همین رو حفظ و نگه داری آن دارای 

ضرورت بسیاری است.
وی با اشــاره به ضرورت فعالیت آکادمیــک دراین زمینه 
ادامه داد: ایران اسالمی دارای زمینه های مناسبی در حوزه 
صنایع دستی بوده و به همین دلیل باید در راستای حفظ 
و احیای این هنرها فعالیت هــای موثری صورت گیرد که 
فعالیت های آکادمیک به عنوان مهــم ترین مقوله در این 

راستا محسوب می شود.
 رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی و صنایع دســتی 
و گردشــگری با اشاره به تاسیس دانشــگاه صنایع دستی 
استاد فرشچیان تاکید کرد: استاد فرشچیان ازهنرمندان 
و بزرگان ایران بــوده و نباید اجازه داد هنر ســرمایه های 

معنوی مثل ایشان از بین برود.
وی افزود: قرار است این دانشگاه به صورت نوین به هنرهای 

اساسی و ایرانی بپردازد و دانشجویانی در این راستا تربیت 
کند.

 ســلطانی فر تاکید کرد: اگر مراحل اجرایی این دانشــگاه 
به صــورت ویــژه پیگیــری شــود، درحوالی دهــه فجر 
 امســال شــاهد افتتاح و فعالیت دانشــگاه صنایع دستی 

استاد فرشچیان در کشور هستیم.
 وی اضافه کرد: دانشــگاه صنایع دســتی استاد فرشچیان 
به صورت پایلوت در تهران تاســیس می شود و در مراتب 
زمانی مختلف در استان هایی مثل اصفهان، تبریز، شیراز 
و یزد که دارای ظرفیت های مختلف صنایع دستی هستند 

چنین دانشگاه هایی تاسیس خواهد شد.

قاب روز

 Mozarthaus | خانه موتزارت
 ولفانگ موتزارت آهنگساز معروف اتریشــی بوده که در کل دنیا شناخته شده اســت و آثار ماندگاری از خود به جای گذاشته است. او عمر کوتاهی داشــته و علت مرگش هم هنوز مبهم است. خانه او در شــهر وین یکی از جاذبه های گردشگری 

این شهر محسوب می شود.

ســاخت مجســمه و تندیس های رنگارنگ از صورت و بدن انســان ها 
 نوعی از هنرنمایی سنگ تراشــان بوده و هست. گاهی آن قدر تندیس ها

شــبیه به فرد مورد نظر می شدند که به راســتی تعجب همگان را بر می 
 انگیختند و حتی گاهی این مجســمه ها به سایز و اندازه بدن های واقعی 

ساخته می شد.
گنجینه ای که امروز می خواهیــم در رابطه با آن صحبــت کنیم پرتره 
ای نیم تنه از یک زن بالغ اســت. این مجســمه با حساســیت و ظرافت 
 زیادی ساخته شده و به جز سرش تنها دست راســتش تا به امروز سالم 

مانده است، این تندیس کامال متفکر بودن زن را نمایان می کند.
لباس این زن کامال شبیه به پوشــش یک فرد اشرافی است و روی سرش 
نوعی کاله پشــمین قرار دارد که در حدود قرن چهارم میالدی استفاده 
می شده است. به احتمال زیاد تندیس این زن بســیار گسترده تر از این 
چیزی بوده که در حال حاضر می بینیم. این بانو دارای چشمانی درشت، 

لب هایی باریک، گونه هایی صاف و بینی درازی است.
از نکات جالب توجه در رابطه با مجســمه مرمرین این زن طوماری است 
 که در دست راســتش قرار دارد و همین نشــان دهنده نخبه و اهل علم 
و دانش بودن اوســت. به مرور زمان تندیس آســیب های زیادی دیده؛ 
 برای مثال: دست چپ و بینی بانو شکسته اســت، اما هنوز هم از برترین 

تندیس های کنده شده بر روی سنگ مرمر است.
متاسفانه از سازنده این تندیس زیبا اطالعاتی در دسترس نیست.

دوران تاریخی: اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم.
ابعاد: به دلیل برجسته بودن مجسمه در نواحی مختلف نمی توان 
 به صورت دقیق ابعــاد آن را بیان کرد، اما به طور کلی 31/8 ســانتی متر 

در 17/1 سانتی متر طول و عرض این اثر هنری زیبا است.
جنس: سنگ مرمر.
فرهنگ: بیزانس.

محل ساخت: قسطنطنیه.
محل نگهداری: در حال حاضــر تندیس زن مرمریــن در موزه 

متروپولیتن نیویورک نگهداری شده و در معرض دید عموم قرار دارد.

رییس اتحادیه صنایع دســتي گفت: جامعه بین الملل باید فرصتي براي 
برگزاري نمایشگاه هاي تخصصي و عمومي در طول سال به اصفهان بدهد.

عباس شیردل در حاشیه نشســت شــوراي جهاني صنایع دستي اظهار 
 کرد: این برنامه، دومیــن تجربه اجرایي اتحادیه صنایع دســتي با مجمع 

میراث فرهنگي و صنایع دستي است که جامع و بي نقص برگزار شد.
وي ادامه داد: درخواست ما از جامعه بین المللي فراهم آوري فرصتي براي 
برگزاري چندین نمایشــگاه تخصصي و عمومي در اصفهان در طول سال 
 اســت. رییس اتحادیه صنایع دســتي تصریح کرد: برگزاري این نشست 

نه تنها در اصفهان بلکه در کل کشور تاثیرگذار خواهد بود.
 وي در پایــان خاطــر نشــان کــرد: ایــن رویدادها بــه ارتقاي ســطح 

دانش هنرمندان و رونق فعالیت هاي اقتصادي آنان کمک شایاني مي کند.

سایت ایران پلنر که توسط تعدادی از راهنمایان گردشگری طراحی شده 
به منظور معرفی مسیرهای توریســتی در ایران و برنامه ریزی آنالین برای 

سفر، روز گذشته همزمان با روز جهانی گردشگری رونمایی شد.
مهســا مطهر عضو هیئت مدیره » ایــران پلنر « و راهنمای گردشــگری 
گفت: سفرهای متعدد و آشنایی ما با چند نفر از دوستانی که در حوزه فن 
 آوری اطالعات مهارت داشتند موجب شد تا سایتی را راه اندازی کنیم که 
در آن اطالعات مربوط به ســفر برای مردم به آســانی در دسترس باشد. 
اکنون ســایت های بســیاری وجود دارد که یا از اطالعات ابتدایی و کپی 
شده اســتفاده کرده اند یا اگر خیلی پیشرفته باشــند مقصد توسط کاربر 
مشخص می شود و سپس همان اطالعات ابتدایی به کاربر داده می شود و 
 در نهایت چند محوطه باستان شناسی را معرفی می کنند در حقیقت منابع 
به عنوان جاذبه معرفی می شود یعنی یک محوطه باستان شناسی ممکن 
است مخاطب عام نداشته باشــد و اتفاقا حضور همه مردم در آن محوطه 
خطرآفرین باشــد، اما در بسیاری از ســایت ها از این محوطه ها به عنوان 

جاذبه یاد می شود.
 مطهر با تاکید بــر اینکه در این ســایت جاذبه های مقصد و مســیر مبدا 
تا مقصد نیز معرفی می شود، تصریح کرد: در سایت هایی که تا کنون وجود 
داشته معموال برنامه های سفر قابل اجرا نیست. اما در این سایت از تجربیات 
سفرهایی که به صورت انفرادی یا با تور انجام شده است، استفاده کرده ایم 
و می دانیم که به عنوان مثال اگر فردی همراه با خانواده اش به سفر دو روزه 
می رود تا چه زمانی می تواند از جاذبه ها دیدن کند و چه زمانی را باید برای 
استراحت در نظر بگیرد. برای بســیاری از افراد این سوال پیش می آید که 
به کجا ســفر کنیم، احساس نیاز برای داشتن یک ســایت جامع در حوزه 

گردشگری باعث شد تا سایتی برای برنامه ریزی سفر طراحی کنیم.
وی افــزود: تاکنون در این ســایت۲00 برنامه ســفر بــرای مقاصد مهم 
 گردشــگری آماده کرده ایم و قصد داریم که تا شــب عید این برنامه ها را 
 به هزار برنامه سفر برســانیم. در این ســایت می توان مبدا را انتخاب کرد 
و بسته به اینکه چند روز قصد ســفر داریم حتی مقصد را نیز انتخاب کنیم 
 به عنوان مثال می خواهیم یک ســفر دو روزه داشته باشیم، اما نمی دانیم 
به کدام مقصد در این ســایت پیشنهاد داده می شــود که در این مدت به 
 کدام شهرها می توان رفت و از چه جاذبه هایی دیدن کرد. در برخی از این 
برنامه های پیشــنهادی ما چند مســیری که می توان به مقصد رسید را 
هم پیشــنهاد کرده ایم؛ به عنوان مثال: برنامه داریم که اگر می خواهید به 
مشهد بروید از کدام مسیرها بروید و در مسیر از چه جاذبه هایی می توانید 
 دیدن کنید. حتی برنامه های گشت شــهری نیز در این سایت پیش بینی 

شده است.

مجسمه زن مرمرین

رییس اتحادیه صنایع دستي خواستار شد:

ایجاد فرصت از جانب جامعه بین الملل براي 
برگزاري نمایشگاه هاي مختلف در اصفهان

رونمایی از سایت گردشگری در روز جهانگردی؛

برنامه ریزی آنالین سفر

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان مطرح کرد؛

 رتبه سوم اصفهان در زمینه صنایع دستی در آسیا و جهان
معاون رییس جمهور مطرح کرد :

افتتاح دانشگاه صنایع دستی استاد فرشچیان در دهه فجر

شــبکه های اجتماعی محل مناســبی برای دیدار بــا آدم هایی از 
دیگر ملیت هاســت، اما در همین دیدارها گاهی به ســوژه هایی 
 برمی خوریم که بــرای خودمان هم جالب اســت. » یوکی ترادا « 
را در توئیتر پیــدا کردیــم، عکس های صفحــه اش از هر چیزی 
جالب تر بودند، » زرشــک پلو با مرغ «، » ســفره دیزی «، » مربای 
 گل « و عکس هــای دیگری کــه مطمئن بودیم در ایــران گرفته 
شده بودند، با دیدن این تعداد عکس از ایران فهمیدیم یوکی فقط 
یک مسافر نبوده که برای گردش آمده باشــد، عالقه اش به ایران 
بیشتر بود. همین موضوع باعث شد تا برایش ایمیل بفرستیم و بعد 
حرف های مان در تلگرام ادامه پیدا کند؛ البته تعجب ما زمانی بیشتر 
شــد که عکس آواتار تلگرامش » ببعی « دوست داشتنی خودمان 

بود!
شاید همین دلیلی شد تا از » یوکی ترادا « ۳۰ ساله که 
با عنوان » یوکی جان « صدایش می کنند، بپرسیم چرا ببعی 

را برای عکس آواتارش انتخاب کرده است؟
چقدر خوب که این را می پرســید! من مجموعه » کاله قرمزی « را 
خیلی دوســت دارم و یکی از بزرگ ترین طرفدارهای ببعی هستم 
و آرزو دارم روزی او را ببینم. فکر می کنم ببعی شــخصیتی جهانی 
دارد و با انگلیســی صحبت کردن به من کمک می کند داستان ها 
و اتفاق های مجموعه را بهتر متوجه شــوم. البته شــاید بعضی ها 
بگویند که عروسک ها تنها برای بچه ها هستند، اما من فکر می کنم 
 آن ها می توانند بین المللی باشــند و توانایی ارتبــاط برقرار کردن 
با جوان ترها و بزرگ ترها را دارند. مــا در دنیایی زندگی می کنیم 
 که دسته بندی هایی چون قومیت، ملیت و جنسیت وجود دارد که 

در برخی موارد به آن ها اصرار می شود، اما کاراکترهایی چون ببعی 
به ما یادآوری می کنند که مهم ترین چیز دوســت بودن با یکدیگر 

بدون در نظر گرفتن این است که از کجا آمده ایم.
درباره خودت بیشــتر بگو و چه چیزی تو را به ایران 

کشانده است؟
مــن در توکیو بــه دنیا آمــده و بــزرگ شــده ام، اما همیشــه 
 برای دیدن و آشــنا شــدن با آدم هــای جدید کنجــکاو بوده ام. 
از همین رو در 1۹ سالگی در دانشــگاه لندن و در دانشکده شرق 
شناســی و آفریقاشناســی درس خواندم. در لندن با دانشجوهای 
ایرانی آشنا شدم و تا آن زمان هیچ چیزی درباره ایران نمی دانستم 
 و حتی در مواردی ایــران و عراق را با یکدیگر اشــتباه می گرفتم؛ 
به قدری این اتفاق می افتاد که دوستانم با من هم شوخی می کردند 
و می گفتنــد تو از ژاپق آمــدی و نه ژاپن! در هــر صورت تحصیل 
درباره آسیای شــرقی و تاریخ یگانه پارسی و شنیدن داستان هایی 
 از دوستان ایرانی ام مرا هرچه بیشــتر به ایران عالقه مند کرده بود 
و بیشتر دلم می خواست آن جا را ببینم. در حال حاضر هم در مقطع 
دکترا درس می خوانم و در زمینه مسائل فرهنگی در ایران تحقیق 

و پژوهش می کنم؛ عشق من به ایران و پارس هرگز نمی میرد.
خارجی بودن در ایران چه حسی است؟

من فکر می کنم خارجی بودن در هر کشــوری دو بعد دارد، شــما 
می توانید تجربه های خوبی را در مواجهه با مشــکالت و سختی ها 
داشته باشید، در عین حال شما را همیشه » خارجی « صدا می زنند 
و مردم از حضور موقت شما هیجان زده هستند. اما چیزی که من 
در ایران متوجه شدم این بود که ژاپن کشور خیلی خاصی محسوب 

می شود و به نظر می رسد نگاه کلی به آن خوب باشد و تا جایی که 
من متوجه شــدم به دلیل پخش مجموعه » اوشین « بوده است و 
حتی در ایران با راننده های تاکســی مواجه شــدم که با من ژاپنی 
صحبت می کردند، آن ها تعریف می کردند که در اواخر دهه هشتاد 
 میالدی در ژاپن کار می کرده اند. موضــوع جالب دیگر این بود که 
 در ایــران مرا بــا نــام یوکی جــان صــدا می کردنــد و من هم 

از میهمان نوازی ایرانی ها بسیار به وجد آمده بودم.
چند بار تا کنون به ایران سفر کرده ای؟

یک بار ســال ۲00۹ در یک ســفر کوتاه و بعد از آن در سال های 
۲01۲ و ۲01۴ چنــد ماهی در ایران بــودم و در کالس های زبان 

فارسی شرکت کردم.
شــباهت ها و تفاوت های اصلی کــه در میان مردم 

و فرهنگ ایرانی و ژاپنی دیده ای چه چیزهایی بوده اند؟
فرهنگ » تعارف « در ایران خیلی خاص است و شاید بتوان گفت 
 در نســل های مختلف فــرق دارد، اما همه آن را دارنــد. در مقابل 
و در ژاپن فرهنگ » اینریو « خیلی خاص است، اینریو شامل تامل، 

وقار و خویشتن داری است.
 ایرانی ها پــای تلفن یــا در دیدار با هــم از عبارت » چــه خبر « 
چندین بار استفاده می کنند، در حالی که اصال خبر جدیدی نیست. 
اما در ژاپن ســعی می کنند اصال همدیگر را اذیت نکنند و حرفی 
نزنند و این کار به نوعی احترام گذاشتن است ولی من بعد از تجربه 
فرهنــگ ایرانی ها فکر می کنــم آن ها این رفتار ژاپنی ها را ســرد 
توصیف کنند. درباره شباهت ها باید بگویم چیزهای زیادی را پیدا 
کردم، مخصوصا در میان جوان ترها. زمانی کــه من در ایران بودم، 
وقت زیادی را با دخترهای متولد دهه80 میالدی ) متولدین دهه  
۶0 ( گذراندم، بعضی از آن ها درس می خوانند، بعضی کار می کنند 
و بعضی بچه های خودشان را بزرگ می کنند و این چیزی است که 

در میان هم سن و سال های ژاپن هم یکسان است.
کدام شــهرها و مکان های دیدنی ایرانی را دیده ای 

و کدام یک را به چه دلیلی دوست داشته ای؟
من شهرهای اصفهان، شــیراز، تبریز و تهران را دیده ام. همه آن ها 
دوست داشــتنی و زیبا بودند، اما به طور قطع شهر مورد عالقه من 

تهران است، چون زندگی و انرژی در آن بسیار جریان دارد.
زمانی که در ســال ۲01۴ در تهران بودم، قیمــت خیلی از کاالها 
 باال رفته بود و برخی از اجناس دو برابر شده بودند، اما این ها باعث 
نشده بود که مردم خالقیت خودشان را از دست بدهند و فعالیت ها 
ادامه داشــت، مخصوصــا در تئاتــر، گالری های هنــری و دیگر 
بخش های فرهنگی. من حتی در آن زمان هم می توانســتم آرزوها 
و امیدهای مردم را ببینم و خوشــحال هستم از اینکه توانستم این 

فضا را تجربه کنم.
تجربه حجاب داشتن در ایران چطور بود؟

وقتی برای اولین بار حجاب داشــتم برایم ســخت بود، مخصوصا 
زمانی که در رستوران بودم و غذا می خوردم، اما بعد از مدتی راحت 
می توانســتم از آن اســتفاده کنم. اما برای چادر هنوز احتیاج به 

تمرین دارم تا بتوانم بدون سکندری خوردن راه بروم. 
شــاید در کشــورهای دیگر بحث حجاب را خیلی بــزرگ کنند، 
 اما شــخصا هیچ مشــکلی با پوشــیدن آن نداشــتم. همچنین 

از گشت وگذار و خرید کردن در تهران هم لذت می بردم.

صحبت با خارجی هایی که به ایران و فرهنگ ایرانی عالقه نشان می دهند، همیشه هیجان انگیز است.

ژاپن کشور خیلی 
خاصی محسوب 
می شود و به نظر 

 می رسد نگاه کلی 
 به آن خوب باشد و 

تا جایی که من متوجه 
شدم به دلیل پخش 
مجموعه » اوشین « 

بوده است

براســاس گزارش ســاالنه مســترکارت، در منطقه 
خاورمیانه و آفریقا در یک دوره هفت ساله بین ۲00۹ 
تا ۲01۶، تهران توانسته است بعد از شهرهای ابوظبی 
 ) CAGR ( و ریاض از لحاظ متوسط نرخ رشد ساالنه 

در جذب گردشگر در رتبه سوم قرار گیرد.
 بخشــی از این گزارش که به » میزان اقامت  شــب «

 گردشــگران خارجی در منطقه خاورمیانــه و آفریقا 
می پردازد، نشــان مــی دهد کــه دبی بــا اختالف 
چشــمگیر از دیگر رقیبانش در منطقــه، در رتبه اول 
 ایستاده است. همین گزارش نشان می دهد که تعداد 
بازدیدکننده هــای خارجی تهران در ســال ۲01۲ 
حدود 1/11 میلیون نفر، در سال ۲013 حدود 1/38 
میلیون نفر، در ســال ۲01۴ بالغ بر 1/۴3 میلیون نفر، 
در ســال ۲01۵ حدود 1/۴7 میلیون نفر و در ســال 

۲01۶ نیز حدود 1/۵۲ میلیون نفر بوده است.
در ادامه این گزارش آمده، درآمد تهران از محل ورود 
 گردشــگران در ســال جاری میالدی چیزی نزدیک 
به30 میلیون دالر تخمین زده شــده که از این جهت 
ایران بعد از شــهرهای دبی، ریاض، ژوهانســبورگ، 
 ابوظبــی و قاهره در رتبه ششــم منطقــه خاورمیانه 
و آفریقا قرار گرفته است. همچنین در میان شهرهای 
منطقه که مورد بررســی قرار گرفته اند، شهر ابوظبی 
با میزان رشد 1۵ درصد در سال های ۲01۵ و ۲01۶ 
باالترین میزان رشد را در جذب گردشگر داشته است.

معیار دیگری کــه در گزارش ۲01۶ مســترکارت به 
) CAGR ( آن اشاره شــده، ترکیب نرخ رشد ساالنه 

اســت که منطقه خاورمیانه و آفریقا در بــازه زمانی 
 ســال هــای ۲00۹ تــا ۲01۶ مــورد بررســی قرار 
داده است. بر این اساس، شــهر تهران با متوسط نرخ 
 رشــد ســاالنه 13 درصد پس از شــهرهای ابوظبی 
و ریاض در رتبه سوم و باالتر از شــهر دبی، کازابالنکا، 

کیپ تاون، ژوهانسبورگ، بیروت و قاهره قرار دارد.

رتبه سوم تهران در سرعت جذب 
گردشگر در خاورمیانه و آفریقا

ویژه
مصاحبه با یوکی جان ژاپنی؛

رانندههایایرانیبهژاپنیحرفمیزدند!
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پیشنهاد  سردبیر:
زنگ خطر کاهش جمعیت پرندگان شکاری

باغ وحش

تولد ۴ توله شیر سفید
در باغ وحش لهستان

برای تثبیت ریزگردها در استان اصفهان؛

فناوری مالچ طبیعی سازگار با 
محیط  زیست، توسعه می یابد

زنگ خطر
کاهش جمعیت پرندگان شکاری

چهار توله شیر نادر ســفید رنگ در یک باغ وحش خصوصی در 
لهستان به دنیا آمده اند.

از آنجا که تخمین زده می شود کمتر از ۱۰۰ قالده شیر سفید در 
سراسر جهان باقی مانده باشد، تولد این توله ها بسیاری را جذب 

این باغ وحش کرده است.
بنابر گزارش یورونیوز، هر کدام از این شیرهای کوچک حدود یک 
کیلوگرم وزن دارند و جنســیت آنها هنوز مشخص نشده؛ به این 
دلیل که »آزیرا« )Azira(، مادر این توله شــیرها، هنوز به کسی 

اجازه نداده که به نوزادانش نزدیک شوند.

معاون توسعه فناوری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری گفت: 
یکی از راه های مناسب کنترل کانون های ریزگرد در اصفهان، توسعه 

فناوری مالچ طبیعی سازگار با محیط زیست است.
دکتر علی وطنی در بازدید از منطقه راهبردی فرودگاه شهید بهشتی که 
از کانون های مهم تولید گردوغبار بوده و برای کنترل آن، اقدام به مالچ 
پاشی شده است، اظهار کرد: باید از پروژه مالچ پاشی کانون های مولد 

گرد و غبار تا دستیابی به روش مطمئن حمایت کنیم.
وی با بر شــمردن مزیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان 
اصفهان گفت: هنر ما این است که این پتانسیل ها را به فعلیت برسانیم 
و به مرحله ای برسیم که در این اســتان نه تنها هیچ نیازمندی وجود 

نداشته باشد که تامین کننده نیاز استان های هم جوار نیز باشد.
وی همچنین بر حفظ محیط زیســت و ارتقای شاخص های زیست 
محیطی به عنوان اصل قطعی و غیر قابل تغییر توسعه فناوری تاکید 

کرد.
در ادامه این بازدید، مسئولین دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان و 
مجری پروژه، نتایج و مسائل موجود را مورد بحث و بررسی قرار دادند 
و جمع بندی صورت گرفته، حاکی از این بود که اســتفاده از این ماده 
طبیعی برای مالچ پاشی، دارای ویژگی های مناسبی از جمله سازگاری 
با محیط زیست، اقتصادی بودن و بسیاری ویژگی های دیگر است و در 
عین حال، بر ادامه بررسی ها برای  باال بردن مقاومت در مقابل تنش های 

محیطی )باد، نور، حرارت و رطوبت( و دوام و انعطاف پذیری تاکید شد.
مجریان طرح در ایــن بازدید، اعالم کردند درصدد آن هســتند که با 
بهینه سازی مالچ، آن را به مرحله ای برسانند که برای شرایط مختلف 

اقلیمی و  خاکی،  قابل توصیه باشد.
بر اساس اعالم روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
با توجه به اینکه اســتان اصفهان ۱6 کانون مولد ریزگرد دارد، یکی از 
راه های کنترل عوارض ریزگردها در این اســتان، استفاده از مالچ های 
طبیعی سازگار با محیط زیست است که طی سنوات گذشته، 3۰۰هزار 
هکتار این کانون ها با جنگل های دست کاشــت تثبیت شده و حدود 
3۰هزار هکتار آن نیز با روش مالچ پاشــی، آن هم عمدتا با استفاده از 

مالچ های نفتی تثبیت شده است. 
خســارت های قابل شناســایی فعالیت این کانون ها، ساالنه حدود 
4۰میلیــارد تومان اســت که چنانچه ســایر خســارت ها از جمله 
آسیب رسانی به ریل های راه آهن، جاده های روستایی، روستاها و مزارع 
کشاورزی و نیز خسارت های اجتماعی از قبیل لغو پروازهای هواپیماها 
و خسارت های وارده به موتورهای جت و غیره به آن اضافه شود، بسیار 

فراتر از این رقم خواهد شد.
با حمایت ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش  و محیط 
زیست و با اجرای دانشــگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان با استفاده از 
یک ماده طبیعی )رس بنتونیت( در یک طرح پایلوت و در سطح حدود 
پنجاه هکتار از اراضی شرق اصفهان و در منطقه راهبردی فرودگاه شهید 
بهشــتی که از کانون های درجه یک تولید گرد و غبار است، اقدام به 

مالچ پاشی شده است.

تخریب زیستگاه، معادن و بهره برداری های کشاورزی، دستکاری های 
انسانی، سیل، زلزله و آتش سوزی، از عوامل کاهش جمعیت پرندگان 

شکاری در کشور و استان اصفهان است.
جمعیت پرندگان شکاري به طور چشــمگیري در حال کاهش است 
که ازجمله دالیــل آن، می توان به نبــود قوانین بازدارنده از شــکار 
بي رویه و عدم حمایت کامل از محیط بانان، ددمنشــي شکارچیان یا 
ناآگاهي آنها، به عالوه میل زیاد کشــورهای حاشــیه خلیج فارس به 
خرید این پرندگان و بخصوص خانواده شاهین سانان، اشاره کرد. این 
پرندگان با قیمت های باالیی توسط شیخ نشینان خریداري می شوند. 
افراد ســودجو نیز این پرندگان را بخصوص در زمان جوجه آوری در 
آشیانه زنده گیری کرده و با روش های بسیار نامناسب به جنوب انتقال 
می دهند. منبع این صید ممکن اســت اصفهان یا استان های شمالی 
باشد؛ ولی این پرندگان را به اصفهان و از اینجا به سمت جنوب کشور 
می برند. بعضی از این گونه ها ممکن است هیچ گاه دستگیر نشوند و با 
موفقیت آنها را از ایران خارج کنند. بالغ بر 9هزار قطعه پرنده در سال 
94 در استان اصفهان شمارش شده است که سایت های مهمی در این 
زمینه در اصفهان با نوسانات آماری مواجه بوده اند؛ برای مثال دریاچه 
سد حنا که در ســال 93 یک هزار و 7۰۰ قطعه پرنده در آن شمارش 

شده است، در سال 94 کمتر از ۱۰۰ قطعه پرنده داشته است.
از جنوب کشور هم خبر مي رسد که تاالب هاي خوزستان به کشتارگاه 
جدید پرندگان مهاجر تبدیل شــده و فروش حداقــل ۱۰هزار پرنده 

مهاجر طی یک ماه گذشته در بازار کیان اهواز اتفاق افتاده است.

دانستنی ها

خیلی از موجودات هستند که آنها را در کارتون ها می بینیم و حتی خوشمان می آید؛ 
اما همان ها در دنیای واقعی خیلی جذاب به نظر نمی رسند و حتی برعکس وحشتناک 
می شوند! هشــت پای دامبو یکی از این موجودات است که در کارتون های مختلفی 

حضور داشته اســت. او در عمق 
بیش از دو هزار متری دریا زندگی 
می کنــد و پژوهشــگران هم 
اطالع زیادی درباره اش ندارند و 
همچنان مثل یک راز باقی مانده 
اســت. اما در ظاهر چشم هایی 
گرد و شــاخک هایی کوچک و 
تیز در اطراف خــودش دارد که 
در اعماق دریا چندان دوســت 

داشتنی به نظر نمی رسد.

موش مول از نوع برهنه اش پستانداری علفخوار است که هیچ مویی روی سطح 
بدنش نــدارد و عالوه بر این ظاهــر عجیب و غریب، دو دنــدان جلویی اش که 
بیرون زده اند، به اندازه کافی ترسناک هستند. این پستاندار آفریقایی به مدت 

3۰ ســال زندگــی می کند و 
ســرطان نیز نمی گیرد. طول 
عمر این جانــدار حداقل 6۰۰ 

سال است.
محققان دانشــگاه روچســتر 
نیویورک دریافتنــد که بافت 
موش هــای  در  فراســلولی 
صحرایــی برهنــه، غنــی از 
ماده ای اســت که جلوی رشد 

سرطان را می گیرد.

گرگ ها معموال موجودات جالبی هســتند که خیلی ها آنان را گونه های خاصی از 
موجودات روی زمین می دانند. در این میــان گرگ یال دار در نوع خودش موجودی 
منحصر به فرد بوده و بــا توجه به رنگ و هیکلی که دارد، بیشــتر به ســگ یا روباه 

می خورد؛ اما در عین حال پاهای 
بلند ســیاهی دارند. با توجه به 
این  استانداردهای پستانداران، 
پاهای بلند بســیار غیرمعمول 
هســتند و بیشــتر در دســته 
چنیــن  می تــوان  حشــرات 
چیزهایی را دید. این گرگ  هم 
مانند دیگر دسته گرگ هاست و 
اگر اطرافش قرار گرفتید، بهتر 

است احتیاط کنید.

موش برهنه مولهشت پای دامبو گرگ یال دار

معاون سازمان محیط زیست با اشــاره به مشارکت مردم در 
احیا و حفاظت تاالب کانی  برازان گفت: این روستاییان مفهوم 
»حفاظت« را به معنای امروزی کلمه متحول کرده اند. فرهاد 
دبیری طی بازدیدی از تاالب کانی برازان و پروژه الگوسازی 
معیشت پایدار در اطراف دریاچه ارومیه به خبرنگار مهر گفت: 
زحمات زیادی برای تاالب های دریاچه ارومیه به ویژه در اداره 
کل محیط زیست آذربایجان غربی کشیده شده که انجام آنها 
وظیفه ما بوده است. آنچه مهم اســت، کاری است که مردم 

این روستاها انجام می دهند.
وی با اشاره به مشارکت مردم در احیا و حفاظت تاالب کانی  
برازان توضیح داد: وظیفه ما حفاظت است و سعی می کنیم 

اعتبارات الزم را برای حفاظت تامین کنیم؛ اما این روستاییان 
مفهوم »حفاظت« را به معنای امروزی کلمه متحول کرده اند؛ 
زیرا در دنیای امروز، »حفاظت« به معنای حضور و مشارکت 

جوامع محلی است.
دبیری با بیان اینکــه آگاهی مردم و ارتقای ســطح آگاهی 
جوامع محلی، نکته ای کلیدی است، تاکید کرد: اگر بتوانند 
اتفاقی که در این روستاها افتاده  را تعمیم دهند، کار ما انجام 

شده است و باید کار را به جوامع محلی بسپاریم.
معاون محیط طبیعی ســازمان حفاظت محیط زیســت با 
بیان اینکــه »حفاظت« به معنای مشــارکت در حفظ، احیا 
و بهره برداری پایدار اســت، ادامه داد: وابستگی ساکنان این 

روســتاها به طبیعت اطراف، عالوه بر کشاورزی، به ما کمک 
می کند برای ســایر نقاط الگو بگیریم. دبیــری افزود: عالوه 
بر بوم گردی، نوعی گردشــگری جدید به نام »گردشــگری 
روستایی« در جهان باب شده است. کسانی که خیلی درگیر 
زندگی شهری شــده اند، بسیار عالقه مند هســتند با شیوه 
زندگی روستایی آشنا شــوند. این موضوع در مالزی، یونان 
و ایتالیا نمونه های موفقی داشته اســت. اینها برای تفریح به 
گردش نمی رونــد؛ بلکه آمده اند زندگی روســتایی را تجربه 
کنند. شــیر می دوشــند، وجین می کنند و لباس روستایی 

می پوشند و برای این کار، پول خوبی هم می دهند.
وی با اعالم اینکه همکاری روســتاییان برای حفاظت تاالب 

کانی برازان، کمک بزرگی به سازمان حفاظت محیط زیست 
است، تاکید کرد: این اتفاق ما را به سمت اهداف توسعه پایدار 

می برد و ما در این زمینه ها کافی است تنها تسهیل گر باشیم.
معاون محیط طبیعی ســازمان حفاظت محیط زیســت با 
تاکید بر ضرورت تعیین نیاز آبی تاالب های ایران، به مصوبه 
کمیسیون هماهنگی شورای عالی آب اشــاره کرد و گفت: 
باید ابتدا نیاز آبی  در تاالب ها را مشــخص و بعــد در وزارت 
نیرو مطالبات مان را مطرح کنیم. دبیری با اشــاره به سخنان 
مدیر طرح ملی حفاظت تاالب هــای ایران مبنی بر نگرانی از 
عدم تامین مالی طرح توســط UNDP تاکید کرد: قبال هم 
نگرانی هایی در مورد ادامه مالی پروژه مطرح شده بود؛ ولی ما 
سعی خواهیم کرد به طرق دیگری مسئله را حل کنیم. برای 
مثال یک زمینه تامین مالی برای صندوق ملی محیط زیست 
پیشنهاد دادیم؛ به این شــرط که این منابع به مشکالت ما 

کمک کند.

خبر

معاون سازمان حفاظت محیط زیست:

مشارکت روستاییان در حفظ »کانی برازان«، مفهوم »حفاظت« را متحول کرد

در شهر 

قاب روز

اخبار

معــاون محیــط طبیعــی اداره کل حفاظــت محیــط 
زیســت اســتان یزد گفت: بیش از 4۰ ســال اســت که 
کار مقابلــه بــا بیابان زایــی از طریــق احیای پوشــش 
 گیاهــی و ایجاد جنگل هــای طاق در اســتان یزد دنبال 

می شود.
حسن اکبری افزود: این کار در واقع دو هدف دارد: اولین 
هدف، تثبیت شن و پیشگیری از فرسایش خاک و گرد و 

غبار و دومین هدف، مقابله با بیابان زایی است.
این مســئول خاطرنشــان کرد: ظرف پنج شــش سال 
گذشته با توجه به قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری 
که در ســال ۸۸ در مجلــس تصویب شــد، عمال محیط 
زیست از گردونه صدور مجوز معادن، حذف و از آن پس، 

تعداد قابل توجهی معدن در استان یزد واگذار شد.
وی ادامه داد: این واگذاری ها مشــکالت زیــادی ایجاد 

می کنــد؛ از جمله بــا از بین بــردن پوشــش گیاهی و 
سنگفرش های ســطحی خاک در بسیاری از نقاط، زمینه 

فرسایش و بیابان زایی را ایجاد می کند.
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیســت 
استان یزد تصریح کرد: با توجه به توسعه بی رویه معادن 
به استناد قانون رفع موانع تولید و سرمایه گذاری )مصوب 
۸۸(، سازمان محیط زیست در ســطح ملی، الیحه ای را 
به منظور نظارت بیشــتر در مرحله اســتقرار و اکتشاف 
 معادن تنظیم کرده اســت که البته هنــوز مصوب و ابالغ

نشده است.
حســن اکبری گفت: اداره کل حفاظت محیط زیســت 
اســتان یزد، در ســال جاری با همکاری دانشــگاه یزد، 
شناسایی منشأ کانون های گرد و غبار و ارائه راهکارهای 
مدیریتی را در دســتور کار خود قرار داده است که نتیجه 

این مطالعه می تواند جهت اولویت بندی مناطق حساس و 
آسیب پذیر و شناســایی واحدهای کاری، اطالعات خوبی 

در اختیار ما قرار دهد.
این مســئول درخصوص خطر ریزگردهــا و پدیده تغییر 
اقلیم در اســتان یزد تصریح کرد: در مــاه تقریبا بیش از 
3روز ناســالم داریم که مقدار قابل توجهی از آن، به دلیل 
شــرایط طبیعی و اقلیمی ماســت؛ اما بخش عمده آن به 
فعالیت های انجــام شــده برمی گردد کــه از آن جمله، 
می توان به برداشت بی رویه از ســفره های آب زیرزمینی، 
تغییر کاربری های گســترده و ایجاد جاده های دسترسی 

متعدد اشاره کرد.
وی افــزود: اگر چــاره ای بــرای بحث معــادن، تخریب 
عرصه های طبیعی و زیستی و ســفره های آب زیرزمینی 
اندیشیده نشود، بحران زیست محیطی در آینده می تواند 

برای استان یزد بسیار جدی باشد.
معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیســت 
اســتان یزد، با بیان اینکه منابع آب استان یزد در گذشته 

خــوب مدیریت نشــده 
است، اظهار داشت: دلیل 
این امر فقط برداشــت 
نیســت؛  مردم  بی رویه 
بلکه بیشــتر مجوزهای 
اشــتباهی اســت کــه 
متولــی  دســتگاه های 
بــدون در نظــر گرفتن 
آورد و ظرفیت برداشت 
صــادر  هــا  ســفره  از 

کرده اند.
حســن اکبری با اشاره 
به اینکــه در حال حاضر 
اقداماتــی جهت کنترل 
میــزان برداشــت آغاز 
شده اســت، افزود: من 
فکر می کنم بــرای این 
اقدامات خیلی دیر است. 
خشــکی  اســتان  در 
مثــل یــزد، تقویــت و 
بسیار  ســفره ها  احیای 
بــا  و  بــوده  زمان بــر 

خشکســالی هایی که پیش رو داریم، شــاید غیرممکن و 
محال باشد.

این مسئول با تاکید بر اینکه احیای این سفره ها بسیار کار 
دشواری اســت، گفت: ما فقط می توانیم زمان این بحران 
خشــکی و بی آبی را مقداری به تاخیر بیندازیم و در حال 
حاضر آینده کشاورزی و بخش عمده ای از اشتغال استان 
که نوعا صنایع پرآبخواه اســت، مبهم بــوده و باید به فکر 

گزینه های جایگزین باشیم.

معاون محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست؛

آینده یزد مبهم و خشک است
شکارچیان غیر مجاز در شهرســتان خوانسار دستگیر 
شــدند. طــي گشــت و پایش از ســطح مناطــق این 
شهرستان، محیط بانان خوانسار موفق به دستگیري دو 
گروه شکارچي شدند که از اســتان ها و شهرستان هاي 
همجوار جهت شــکار پرندگان وارد این شهرستان شده 
بودند. از متخلفین، سه قبضه ســالح شکاري به همراه 
یک عدد فشــنگ چهارپاره و تعداد 63 عدد فشــنگ 
ساچمه، کشف و دو عدد فشنگ چهار پاره کشف و ضبط 
گردید. پس از تنظیم صورت جلسه  تخلف، شکارچیان 
غیرمجــاز جهت گذرانــدن مراحل قانونــي پرونده، به 

مراجع قضایي شهرستان معرفي شدند.

دو قبضه اسلحه شکاري غیرمجاز در شهرستان سمیرم 
کشف و ضبط شد.

 محیط بانان حفاظت محیط زیســت این شهرســتان 
در حین پایش مناطق و زیســتگاه هاي طبیعي تحت 
پوشش، ضمن تخریب و بالاستفاده نمودن تعداد 3 باب 
کومه شکار حیات وحش در منطقه چاه سفید ارتفاعات 
صولک و منطقه شــکار ممنوع ونک، به دو نفر متخلف 
شکار و صید غیرمجاز برخوردند که در بازرسي از آنها، 
دو قبضه اسلحه شــکاري پنج تیر و تک لول غیرمجاز 
)قاچاق( و تعداد ۲ تیر فشــنگ ساچمه کشف و ضبط 

گردید.
باتوجه بــه اینکه متخلفین یاد شــده اقدام  به شــکار 
از طریق کومه و حمــل و نگهداري اســلحه غیرمجاز 
)قاچــاق( نمــوده بودند، موضــوع صورت جلســه و 
شکارچیان غیر مجاز همراه با شــکوائیه تنظیم شده،  
جهت رسیدگي قضایي پرونده به دادستاني شهرستان 
معرفي شــدند. منطقه شــکارممنوع ونک با مساحت 
۲6۱۲۰هکتــار در غرب شهرســتان ســمیرم در مرز 
جغرافیایي با استان چهارمحال و بختیاري، داراي فلور 
گیاهي غني و منابع آب فراوان بوده و زیستگاه وحوش 
کل و بز، خرس قهوه اي، گراز )خوک وحشي(، گرگ و 
روباه و انواع پرندگان شــکاري و کبک است. همچنین 
ارتفاعات صولک و دکل نرمه، از زیســتگاه هاي مجاور 
منطقه شکارممنوع ونک، در بخش وردشت واقع شده 
و زیستگاه مناسبي براي جانوران و پرندگان وحشي از 

قبیل کبک به شمار می رود.

دستگیري متخلفین شکار
 در شهرستان خوانسار

کشف و ضبط دو قبضه اسلحه 
شکاري غیرمجاز در سمیرم

اگر چاره ای برای بحث معادن، تخریب عرصه های طبیعی و زیستی و سفره های آب زیرزمینی اندیشیده نشود، 
بحران زیست محیطی در آینده می تواند برای استان یزد بسیار جدی باشد.

ظرف پنج شش 
سال گذشته با 
توجه به قانون 

رفع موانع تولید و 
سرمایه گذاری که در 
سال ۸۸ در مجلس 
تصویب شد، عمال 

محیط زیست از 
گردونه صدور مجوز 

معادن، حذف و از 
آن پس، تعداد قابل 

توجهی معدن در 
استان یزد واگذار شد
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پیشنهاد سردبیر: 
اگر دست و پای هنرمند برود، استعداد و روحیه اش برجاست! 

روان شناسی شخصیت 

امتحانات نهایی تازه تمام شده و تعطیالت کریسمس در راه 
بود. بکی گویین، معلم هنر دبیرستان ولی، واقع در شهر ولی 
ایالت آالباما، تصمیم گرفــت عمل جراحی دریچه قلبش در 
تاریخ شانزدهم دســامبر 2002 انجام شود تا در تعطیالت، 
دوران نقاهت را ســپری کند و در ژانویه به کارش برگردد. 
پنج ســال پیش از آن، دریچه ای مصنوعی در آئورت او کار 
گذاشــته بودند. بافت حاصل از ترمیم جای بخیه در داخل 
آن رشــد کرده بود و اکنون او می بایست دریچه ای جدید را 
جایگزین دریچه قبلی می کرد؛ اما متاســفانه عمل جراحی 

آن طور که انتظار می رفت، ساده و راحت پیش نرفت!
روز پنجشنبه، بکی در بیمارستان بستری شد. نظر به اینکه 
قرار بود فردای آن روز عمل شــود، به او سرم هپارین، وصل 
کردند تا خونش رقیق شــود. ســپس، عمــل جراحی او به 
دوشنبه موکول شد. در سرتاســر ایام پایان هفته، بکی زیر 
ســرم هپارین بود و وقتی هم وارد اتاق عمل شــد آن سرم 

هنوز به او وصل بود.
آنجا بود که پزشکان متوجه شدند اشکالی در کار است. بکی 
دو بار دچار ایست قلبی شد و آنها او را به زندگی برگرداندند. 
او در حالی که دردی شــدید می کشــید به هوش آمد، اما 
پزشکان نتوانستند ضربان قلب او را تنظیم کنند. حین عمل 
جراحی یکی از عصب ها که کارش تنظیم ضربان قلب است 
قطع شده بود و حاال او به دســتگاه ضربان ساز قلب احتیاج 
داشــت. آخرین چیزی که بکی به یاد دارد این است که در 
صبح روز چهارشــنبه برای کار گذاشــتن ضربان ساز، وارد 
اتاق جراحی شد. ســپس در اغما فرو رفت و پنج روز در آن 

وضعیت ماند.
وقتی به هوش آمد، پزشــکان ســعی کردنــد وضع وخیم 
بافت های بدنش را از چشــم او پنهان نگه دارند. دست ها و 
پاهایش پوشانده شــده بود و او تا مدتی پس از آنکه از اغما 
بیرون آمد، آنها را ندید. بکی لحظه ای را که باالخره چشمش 

به دســت و پاهایش افتاد، چنین توصیــف می کند: » آنها 
مثل فیلم فرانکشتاین چروکیده، ســیاه و کبود شده بودند. 
انگشتانم به کف دســتانم چسبیده بود؛ دســتانم تقریبا تا 

باالی آرنج و پاهایم تا زانو تغییر رنگ داده بود.«
بکی فهمید کــه عملکرد تیروئید، کبــد و کلیه هایش دچار 
اختالل شــده، تعداد گلبول های قرمز خونش کاهش یافته، 
فشــار خونش افت کرده و چند بار دچار ایســت قلبی شده 
است. سپس، یک رزیدنت که بکی نمی شناختش وارد اتاق 

شد و چیزی درباره قطع عضو گفت. 
بکی به یاد دارد که در آن حــال با حیرت نگاهی به دخترش 
انداخت و از او پرســید منظور آن رزیدنت چیست؟ موضوع 
قطع عضو قبال با خانواده اش در میان گذاشــته شــده بود و 
آنها نمی خواستند او را به وحشــت بیندازند، اما شست بکی 
خبردار شد که ماجرا از چه قرار است. اگر چه پزشکان تالش 
کردند آســیب را برطرف کنند، ولی بافت ها و مویرگ ها از 

بین رفته بود.
بدتر اینکــه، احتمال داشــت عوارض خطرناک بیشــتری 
رخ دهد. اگــر عضو دیگری دچار اختالل می شــد، چه؟ اگر 
عفونت وارد خونش می شــد، چه؟ امکان اینکه بتواند از  آن 
وضعیت جان ســالم به در ببرد چقدر بود؟ مجهوالت زیادی 
وجود داشت. غیر از بکی، اشخاص دیگری مبتال به بیماری 
ترمبوسیتوپنی ناشــی از هپارین در آن بیمارستان بستری 
بودند که حالشــان خیلی وخیم تر بود. پزشــکان به او گفته 
بودند که آن بیماری یا دســت و پایــش را خواهد گرفت یا 
جانش را! پزشک او، شش بیمار مبتال داشت که پنج نفرشان 
مرده بودند. در همان زمان، مــردی مبتال به همان عوارض 
بکی در بخــش مراقبت های ویژه جان ســپرد. بکی معتقد 
است بدون دعاها و نیایش هایی که او از سال ها قبل به ذهن 
سپرده بود، خیلی مشکل تر می توانست در آن اوضاع و احوال 
روحیه مثبت خود را حفظ کنــد. این حقیقت که هنوز زنده 

بود این احســاس را در او بر می انگیخت که لطف و مرحمت 
خداوند شامل حال اوست.

به گفته بکی، » با وجود این، وقتی مســتقیما به من گفتند 
چاره ای نیســت جز اینکه دســت ها و پاهایم را قطع کنند، 
یک دفعه توی دلم خالی شــد! وقتی فهمیــدم باید تاریخ 
عمل را با آنها هماهنگ کنیــم، گفتم یک دقیقه به من وقت 
بدهید.« همه از اتاق خارج شــدند و بکی و همسرش دیوید 
که می دانســتند جراحی اجتناب ناپذیر است، دست به دعا 

برداشتند.
گفته اند جمالت مقدسی که به ذهن می ســپاریم و در دل 
خود جای می دهیم، در مواقع نیاز، متجلی می شــوند. یکی 
از جمالت مقدســی که آن زمان در ذهن بکی متجلی شد، 
این بود: » هر دم با یاد خدا، شاد باشــید؛ تاکید می کنم که 
شاد باشید.« بکی از اینکه در آن لحظه این جمله مقدس به 
ذهنش خطور کرده بود، حیرت کرد؛ اما جمله مقدس بعدی 

این بود:» در همه حال، شکرگزار باشید.«
بکی می گوید: »خــوب، این جور که از ایــن جمله مقدس 
استنباط می شود، انســان باید در همه حال شکرگزار باشد، 
 چون به قــول معروف در هــر کار خداونــد حکمتی نهفته 

است! 
از اینکه دست و پاهایم از بین رفته بود خوشحال نبودم، بابت 
مصیبتی که بر سرم آمده بود خوشحال نبودم، اما خوشحال 
بودم کــه در آن لحظه مــرگ و زندگی، احســاس آرامش 
عجیبی به من دســت داده بود. می دانستم در هر دو صورت 
به خانه خواهم رفت: یا با شوهر و خانواده ام به خانه دنیوی بر 

می گشتم، یا نزد پروردگارم به خانه اخروی!«
او ادامه می دهد: »هنوز از نعمــات زیادی برخوردار بودم که 
می بایســت شکرشــان را به جا می آوردم. اینکه زنده بودم؛ 
اینکه اعضای خانواده ام، خانــواده ای حامی و مهربان کنارم 

بودند و اینکه آن بیماری به مغزم آسیب نرسانده بود.«

 از امــام علی )ع( نقل شــده اســت کــه تا قبــل از زمان 
حضرت ابراهیم موی ســفید وجود نداشــت و پدر از پسر 
تشخیص داده نمی شــد؛ تا اینکه حضرت ابراهیم)ع( دعا 
کرد که خداوند برای او در مو و ریشــش موی ســفید قرار 
دهد تا از فرزندانش متمایز شــود؛ بعد از ظاهر شدن موی 
ســفید به او خطاب آمد که ایــن عمل باعث وقار شــما و 

آدمیان می شود.
  روایت اســت که موی ســفید را نکنید که نور مســلمانی 

اســت. این عبارت، مقدمه ای بود از پیدایش موی سفید. 
اگر در سنی هستید که تازه اولین موهای سفید در سرشما 
رشد کرده که چه بهتر، ولی اگر ســال ها از آن می گذرد، 
کمی به ذهن خود فشــار بیاورید تا یادتان بیاید که اولین 
بار موی سفید شما در کدام قسمت از ســر شما روییده تا 

بتوانید از این شخصیت شناسی نیز بهره ببرید.
محل رویش اولین موهای ســفید یکی از 4 قســمت سر 

می باشد. عبارات زیر به نقل از پیامر )ص( آمده است:

1- اگر اولین موی سفید در جلو سر باشد: نشانه میمنت و 
مبارکی است. 

2- اگر اولین موی ســفید در شــقیقه ها باشــد:   نشــانه 
سخاوت و جوانمردی است. 

3- اگر اولین موی سفید در گره ســر باشد: نشانه شجاعت 
است. 

4- اگر اولین موی سفید در پشت سر باشد: نشانه شومی و 
نامبارکی است. 

شخصیت شناسی و محل رویش موی سفید 

اگر دست و پای هنرمند برود، استعداد و روحیه اش برجاست! )قسمت اول(
 

 باورهایی که اعتماد به خود را 
تحت تاثیر قرار می دهند:

در پاســخ به عوامل با نفــوذ خارجی، مــردم باورهای 
متفاوتــی دارند. بعضی از این گمان ها ســازنده و برخی 
دیگر مضر هســتند. بعضی از این گمان هــا که اعتماد 
به خود را تحت تاثیــر قرار می دهنــد و همچنین طرز 
تفکراتی که باید جانشین آنها باشند، به قرار زیر هستند:

گمان: » همه باید همیشه مرا دوســت داشته باشند یا 
تایید کنند.« 

جانشــین: این یک هدف کمال گرا و نایل شدنی است. 
واقع بینانه تر و پســندیده تر این اســت کــه معیارها و 
ارزش های شخصی خود را پرورش دهیم تا کامال متکی 

به تایید دیگران نباشیم.
گمان: » من باید همیشــه در زندگــی ام الیق و موفق 

باشم.« 
جانشــین: این تصور هم یــک هدف کمال گــرا و نایل 
نشــدنی اســت و داللت می کند بر اینکه ارزش آدمی با 

موفقیت او سنجیده می شود.
موفقیت می تواند راضی کننده باشــد؛ امــا ارزش ما را 
باالتر نمی برد. در عوض ارزش، یک کیفیت ذاتی اســت 

و تمام مردم آن را دارا هستند.

- اینا که میگن مرد باید قدش فالن باشــه، هیکلش بیسار، 
کاریشون نداشته باشین، چهار تا نامرد که ببینن دستشون 

میاد مرد باید فقط »مرد« باشه. 
- جالبه تا یه مدتی یکی رو نبینی دلت واســش تنگ میشه 
بیشتر که میگذره دیگه کم کم عادی میشه ندیدنش نتیجه 

اخالقی: بلند مدت گم و گور نشید. 
- اگه از مهمونی برگشتی خونه و شــارژت باالی 60 درصد 

بود معلومه که بهت خوش گذشته. 
- همیشــه یه جوری زندگی کن که» ای کاش« تکه کالم 

پیریت نشه.  
- کسی که قابلیت دیدن زیبایی را حفظ کند، پیر نمی شود. 

- مردم هرگز حرف ها و نصایح شــما را قبــول نمی کنند، 
مگر اینکه وکیل مدافع یا دکتر باشــید و آنها برای شنیدن 

صحبت های شما پول خرج کرده باشند. 
- کسی که با حیوانات بی رحم اســت در رفتار با آدم ها نیز 
چنین اســت. می توان عاطفه یک آدم را از روی رفتارش با 

حیوانات سنجید. 
- هر انسانی کلمه ای است که معنی آن را با رفتارهای خود 
می آفریند و زیبنده اســت از خود بپرسد که من کدام کلمه 

هستم. 

اعتماد به نفس

حرف حساب

دانستنی ها

آیا می دانید تبخیر از ســطح خاک، عمده ترین منبع هدررفت آب 
به صورت تبخیر در ایران است.

آیا می دانید بر هر ســانتی متر از ســطح زمین، 10۵ کیلو گرم هوا 
وجود دارد.

آیا می دانید در فصل زمستان در مناطق سردسیر، لیمنوگراف را از 
کار انداخته و از اشل استفاده می کنند.

آیا می دانید به ازای هــر 1 ٪ افزایش نمک محلــول در آب، 1 ٪ از 
شدت تبخیر کاسته می شود.

آیا می دانید اگر تمام یخ های قطبی ذوب شــوند آب دریاها 14 متر 
باال می آید.

آیا می دانید بیشترین قربانیان سیل، زنان و سپس کودکان هستند.
آیا می دانید در ســال های آتی جنگ هایی بر سر آب در جهان رخ 

خواهد داد.
آیا می دانید ارتفاع تبخیر در ایران 2 متر و ارتفاع متوســط بارندگی 

24 سانت است.
آیا می دانید اعصابی که در بدن شــما وجود دارند بــه اندازه فاصله 

زمین تا ماه است.
آیا می دانید دراز ترین ناخن دســت دنیا مربوط بــه زنی آمریکایی 

است که هر ناخن او 6 متر است.
آیا می دانید در یک سانتی متر از پوست شما 12 متر عصب و 4 متر 

رگ و مویرگ وجود دارد.
آیا می دانید رشد کودک در بهار بیشتر است.

 آیا می دانیــد در آمریــکا ســالیانه ۸۵ میلیون تــن کاغذ مصرف 
می شود.

آیا می دانید اسب ماده 30 واسب نر، 36 دندان دارد.

تفکر مثبت

اگر ما نوازشــی را به طور خاص ســتایش می کنیم  زاینده 
می توانیم آن را بارها و بارها بــه خاطر آوریم. لیکن رود

ســرانجام این نوازش های ذخیره شــده، اثرات خود را به تدریج از 
دســت می دهند. ما نیاز داریم که بانک نوازشــی خود را از دیگران 

همیشه پر نگهداریم. 
افکار و اندیشه های عشق ورزی و شــادمانی را به سوی همه افراد و 
هر آنچه در جهان وجود دارد ، بفرســتید. حواس خود را جمع کنید 
تا هر گاه که افکارتان به ســوی انواع انرژی های منفی و نازلی مثل 
تمسخر، تنفر یا احســاس گناه سوق داده می شــود، حتی االمکان 
همان موقع آن فکــر را تغییر دهید. چنانچه نمــی توانید آن فکر و 
اندیشــه را تغییر بدهید، پس حداقل خود را بــه خاطر همان کاری 
که انجام داده اید، بخشش، عشــق ورزی، توجه و هشیاری دوست 

داشته باشید. 
اگر احساســی که شــما منتشــر می کنید احترام و عشق ورزی به 
خویشتن باشد، کائنات نیز به صورت متقابل به وسیله انرژی جاذب، 
همان عشق و محبت و احترام را به شما باز می گردانند. واقعا خیلی 
ساده است کســی پیدا نمی شــود که اعتماد به نفس نداشته باشد 
و کسی نیســت که تهی از اعتقاد به خلق و امر باشــد بلکه مشکل 
اینجاســت که درد دوتاســت: یکی اینکه خود را نداریم دیگر اینکه 

احترام به نفس نداریم. اعتماد به نفس و اعتقاد داریم. 
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شیوانا همراه شاگردش، با کاروانی ســفر می کرد. کاروان عصر به دهکده ای رسید 
و چون تا اســتراحتگاه بعدی فاصله زیادی بود، قرار شد شــب را همان جا بمانند. 
از جمله مســافران کاروان، خانواده ای عیالوار بود که بــه محض توقف کاروان، زن 
خانواده و بچه ها با عجله برای خرید به بازار دهکده رفتند. غروب که برگشتند، زن 
با خوشحالی به همســرش گفت که برای خودش لباســی ابریشمی و گران قیمت 
خریده و بابت آن سه ســکه پرداخت کرده است و قرار شــد روز بعد که هوا روشن 
شد لباس را به همسرش نشــان دهد. روز بعد کاروان صبح زود حرکت کرد و پس 
از طی فرسنگ ها، نزدیکی های ظهر به اســتراحتگاهی رسید. وقتی همه مشغول 
استراحت شــدند، زن  خانواده به ســراغ لباســی که برای خود خریده بود رفت و 
متوجه شــد که لباس از چند جا زدگی و پارگی دارد و قابل اســتفاده نیست. او با 
ناراحتی قضیه را برای شــیوانا تعریف کرد و از او پرسید که آیا راهی برای بازگشت 

به دهکده قبلی و پس دادن پیراهن وجود دارد؟ شــیوانا با توجه به جمعیت کاروان 
گفت: »گمان نکنم کاروان ســاالر موافقت کند. تنها راه این است که سر راه اگر در 
کاروان های برگشتی آشــنایی بود به او لباس را بدهید و از او بخواهید به فروشنده 
پس دهد و پول شــما را پس بگیرید.« زن خانواده غمگین و ناراحت زانوی غم بغل 
گرفت و با حالتی دمغ و افسرده گوشه ای نشســت و هیچ نگفت. شاگرد شیوانا که 
شاهد قضیه بود آهسته گفت: »حقش بود! آدم در تاریکی لباس ابریشم نمی خرد. 
االن هم دیگر راه برگشتی نیست. این خانم ســه سکه را بی جهت برای لباسی پاره 

و درزدار هدر داده است. تقصیر خودش است و باید ناراحتی اش را تحمل کند!«
هنوز ساعتی نگذشته بود که مرد خانواده متوجه قضیه شد. بالفاصله از کیسه خود 
سه سکه در آورد و به همسرش داد و گفت: این همان ســه سکه ای است که  تو به 
فروشــنده دادی!  لباس را هم برای خودت نگه دار و یا برای یکی از بچه ها درستش 

کن. هر طور صالح می دانی با لباس رفتار کن. فرض کن من این لباس ابریشــمی 
درزدار را به تو هدیه داده ام! ناراحتی و اندوه زن یک باره از چهره اش محو شد. شاد 
و سرحال و خوشحال دوباره به سراغ کارهای روزمره اش برگشت. شاگرد شیوانا با 
تعجب گفت: برای خانواده که فرقی نکرد! به هر حال سه سکه از جیب خانواده برای 
خرید یک لباس معیوب هدر رفت. اینکه دیگر خوشــحالی نــدارد! این مرد عجب 
شوهر کم خردی است! شیوانا تبســمی کرد و گفت: اتفاقا مردی بسیار خردمند و 
هوشیار است! او با دادن سه سکه به همسرش احســاس تقصیر و خطا را از او خرید 
و دور انداخت. او در عین عاقل بودن، همسری عاشــق و دل باخته نیز هست؛ چون 
نگران نگرانی همسرش بود و طاقت اندوه او را حتی به خاطر خطاهای خودش هم 
نداشت. اگر برداشت تو از کم خردی این است، بدان که نه معنای عقل را می دانی و 

نه معنای عشق را! سعی کن معنای جدیدی برای خرد و عشق پیدا کنی.

نگران نگرانی هایش!

کنایه است از حرفي ناحق و تهمت و اسنادي ساخته و پرداخته که به 
کسي ببندند. 

گویند در زمان قدیم، روزي مردي از کوچه خلوتي مي گذشت. زني را 
دید که در کنار دیوار ایســتاده عز و جز و گریه و زاري مي کند. مرد از 
زن علت گریه و زاریش را پرسید. زن دست انداخت دامن او را گرفت 
و گفت: »اي مرد! تو را به مقدسات عالم کمکي به من بکن که در کارم 
سخت درمانده ام« مرد گفت: »اگر از دســت من کاري برآید مضایقه 
ندارم.« زن گفت: »اي مرد، تو فرشــته اي هســتي که خداي مهربان 
براي کمک من درمانده از آسمان فرستاده، من شوهري داشتم بسیار 
بدخلق که چند ســالي جواني خودم را پاي او تلف کردم بس که از آن 
زندگي به تنگ آمدم و طاقتم طاق شــد، از او طــالق گرفتم و چون 
زن جوان و زیبایي هســتم تاکنون چند نفر خواستگار براي من پیدا 
شــده که براي حفظ آبرو و زندگیم ناچارم زن یکي از آنها بشــوم؛ اما 
 باید در موقع عقدکنان طالق نامه خودم را که از شوهر سابقم گرفته ام 
همراه داشــته باشــم؛ اما از بخت بد طالق نامه خودم را گم کرده ام و 
هرچه جســت وجو کردم پیدا نکردم. باالخره دو روز قبل به در خانه 
شوهر سابق خودم رفتم که شاید بتوانم یک طالق نامه دیگر از او بگیرم 
ولي شــنیدم که آن مرد هم یک ماه قبل مرده است، چون مي بینم از 
همه طرف راه به رویم بسته شــده به ناچار گریه و زاري مي کنم. حاال 
دست به دامن مردانگي تو زدم همانطور که قول دادي براي کمک به 
من و محض رضاي خدا به محضر قاضي بیا و بگو شــوهر من هستي و 
در همانجا مرا طالق بده که یک طالق نامه اي در دســت داشته باشم، 

عوضش تا زنده ام دعاگوي تو هستم که آبروي مرا خریدي. «
مرد دلش به حال او سوخت و با او به محضر قاضي رفت. زن به قاضي 
شــکایت کرد که این شــوهر من نمي تواند خرج مرا بدهد  و  آمده ام 
طالق بگیرم. مرد به قاضي گفت: »من مردي کارگرم و با اینکه شب و 
روز زحمت مي کشــم، درآمدم آنقدر نیست که بتوانم از عهده مخارج 
این زن بربیایم و هر شب که خسته و مانده به خانه مي آیم با بدخلقي و 
بگومگوي این زن روبه رو مي  شوم، از این زندگي خسته شدم و حاضرم 
که طالقش بدهم« چون نصیحت هاي قاضي براي آشتي دادن آنها به 
جایي نمي رســد به ناچار قاضي زن را طالق مي دهد و طالق نامه را به 
مهر و امضاي آن مرد مي رساند و به دســت زن مي دهد. زن مي گوید: 

»من هم نه فقط مهریه و مخارج مدت عده ام را به او مي بخشــم بلکه 
خرج محضــر را هم خودم مي دهم که به او تحمیلي نشــده باشــد« 
این را مي گوید و مبلغي از کیســه خود در مي آورد پیش روي قاضي 

مي گذارد.
اما بعدش از زیر چادرش یک بچه قنداق کــرده اي را بیرون مي آورد 
توي دامن مرد مي گذارد و به قاضي مي گوید: »این هم بچه او. صحیح 
و سالم براي اینکه من دیگر قادر به نگهداري او نیستم« و در یک چشم 
به هم زدن از محضر قاضي خارج مي شود. مرد بیچاره که قادر به انکار 
نبوده بچه را بغل مي کند و ناالن و پشــیمان به خانه یکي از دوستان 

خودش مي رود و از او چاره جویي مي کند.
دوســت او مي گوید: »االن دو ســاعت قبل از ظهر است و در مساجد 
هیچکس نیست راه چاره این است که بچه را ببري توي محراب یکي 
از مساجد بگذاري تا یکي از مسجدي هاي خوش قلب او را ببرد و نگه 
دارد.« مرد بچه را به مســجدي مي برد و در محراب مسجد مي گذارد 
خادم مســجد از در وارد مي شــود همان وقت هم بچه از خواب بیدار 
مي شود گریه سر مي دهد. خادم گریبان مرد را مي گیرد کشان کشان 
به جلو محراب مي برد و فریادزنان مي گوید: »ملعون خبیث شقي، آیا 
محراب جاي بچه هاي حرامزاده است؟ این دومین بچه اي است که از 
دیشب تا حاال به این مســجد آورده اي.« آن وقت نه تنها آن بچه بلکه 
یک بچه شــیرخوار دیگري را هم که زیر منبر خوابانده بود برمي دارد 
و به مرد مي دهد و مي گوید: »اگه زودتر از مســجد بیرون نروي فریاد 

مي زنم و مؤمنین را خبر مي کنم تا سنگسارت کنند.«
مرد بیچاره از ترس جان و آبرویش هر دو بچه را بغل مي گیرد و به خانه 
دوستش برمي گردد. همسر دوســتش که تازه از موضوع باخبر شده 
مي گوید: »یکي از زن هاي بسیار متمول این محله ده روز پیش زاییده 
اتفاقا دوقلو هم زاییده، هنوز هم به حمام نرفتــه. فوري این بچه  ها را 
ببر نزد صغــري خانم دالک و به او بگو که بچه هاي فالن خانم اســت 
که به من داده اند که به دست تو بسپارم، خود خانم همین االن دنبال 
من مي آید!« مرد به دستور زن دوســتش عمل مي کند و بچه  ها را به 
صغري خانم مي دهد، صغري خانم هم به طمع انعامي که از مادر بچه  ها 
خواهد گرفت بچه  هــا را بغل مي گیرد به داخل حمــام مي برد و مرد 

بیچاره از شر بچه هاي قنداق کرده خالص مي شود.

کاریکاتورضرب المثل

بچه قنداق کرده توی دامن آدم مي گذارند!
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پیشنهاد سردبیر: 
سکان ذوب آهن در اختیار حسینی

 بختیار رحمانی مانند چند تن دیگر از بازیکنان استقالل با انتشار عکسی 
از منصور پورحیدری از مردم خواســت برای بهبود وضعیت جسمانی این 

پیشکسوت دعا کنند.

بختیار رحمانی: 

برای پورحیدری دعا کنید

فوتبال جهان

مهاجم برزیلی اظهار کرد به هیچ وجه ترســی از باز شدن دوباره 
پرونده  قضایی خود ندارد.

چندی پیش دادگاه ملی درخواســت کرد پرونــده نیمار دوباره 
بازبینی شــود. امضای قرارداد مهاجم برزیلی با بارسلونا و وجود 
برخی از ابهامات در این انتقال باعث باز شدن پرونده ای برای این 

بازیکن شده است.
بر این اســاس نیمار بیانیه ای رســمی در این باره منتشر کرد و 
نوشت: از تصمیم دادگاه مادرید آگاه شدم. آرام هستم؛ چون تمام 
قراردادهای امضا شده بین بارسلونا و سانتوس قانونی بوده است. 
هنوز هم خیلی آرام هســتیم چون وکالیمــان در حال پیگیری 
کردن پرونده  در اسپانیا هستند. اطمینان داریم با گذشت زمان، 

همه چیز به نفع  ما تمام خواهد شد.

  خاویر زانتی، اســطوره و نایب رییس باشگاه اینترمیالن ادعا کرد 
یوونتوس با وجود یکه تازی در فصول اخیر سری A ، هرگز الگو و 

سرمشق تیم او نیست.
 کاپیتان ســابق اینتر در این باره اظهار داشــت: یوونتوس الگوی 
ما نیست. ما باشگاه متفاوتی هســتیم و راه خودمان را می رویم. 
با ذهنیت و روش خودمان به ســوی افتخار می تازیم. زبان چینی 
آسان نیســت؛ اما سعی می کنیم رؤســای چینی باشگاه را درک 
کنیم. گروه مدیریتی چینی شوق و سختکوشــی فراوانی دارد و 

برای موفقیت باشگاه برنامه ریزی کرده است.
 او درباره فرانک دی بوئر، سرمربی باشگاه هم اظهار داشت: شکی 
نیســت که دی بوئر مطابق ادعای کامال درســتش، نیاز به ایجاد 
تغییر در فضای ذهنــی و تاکتیکی تیم دارد. نبایــد با کندوگبیا 
برخورد خاصی صورت بگیــرد. او فقط متوجــه منظور دی بوئر 

نشده است. 
او با ابراز تشــکر به حرف هایش خاتمه داد: از اریک توهیر، مالک 
باشــگاه و همه کســانی که به من فرصت نقش آفرینی به عنوان 
نایب رییس باشگاه را دادند، تشکر می کنم. از کارم راضی هستم و 

امیدوارم در این سمت، اینتر را به افتخارات بزرگی برسانم.

همسر فرانچسکو توتی به انتقاد از سرمربی رم پرداخت و او را آدم 
کوچکی توصیف کرد.

نتایج سینوســی رم در این فصل ادامه دارد و بعد از 6 هفته، تیم 
پایتخت نشــین فوتبال ایتالیا با تحمل دو باخــت در رده چهارم 
قرار گرفته اســت. در این بین همچنان فرانچسکو توتی جایی در 
ترکیب اصلی این تیم ندارد و به عنــوان بازیکن ذخیره به میدان 
می رود. توتی در بازی برابر تورینو توانســت برای تیمش گلزنی 
کند. این گل شــماره 250 توتی بــرای رم بود که باعث شــد او 

دومین گلزن برتر تاریخ لیگ ایتالیا شود.
توتی در حالی تولد خود را جشــن گرفته اســت که همســر او 
صحبت های تندی را علیه ســرمربی رم در رســانه ها بیان کرده 
اســت. ایالری بالزی در گفت وگو با ریپابلیکا گفت: اسپالتی آدم 
کوچکی است. فرانچسکو به من گفته اســت تنها برای او احترام 
قائل باشــیم. خودش رفتار بااحترامی برای اسپالتی داشته  ولی 
اسپالتی آدم کوچکی است و قابل مقایســه با توتی نیست. او باید 
قبل از اینکه صحبتی درباره توتی داشــته باشــد، فکر کند و هر 
حرفی را به زبان نیــاورد. در روزهای اخیر صحبــت هایی درباره 
تمدید قرارداد توتی با رم تا سال 2018 شنیده شده است. همسر 
این بازیکن در واکنش به این صحبت ها نیز گفت: مهم این است 
که او در حال حاضر شــرایط خوبی برای بازی دارد. توتی باهوش 
است و می داند چه زمانی باید خداحافظی کند. هر چند مربی تیم 
دوست ندارد توتی قراردادش را تمدید کند ولی باید ببینیم نظر 

فرانچسکو چه خواهد بود.

ستاره شیلیایی آرســنال که در بازی با همشــهری آبی پوش گلزنی کرد، 
رکوردار شد.

آلکسیس ســانچس در مصاف منجر به برد ۳ بر صفر شــنبه با چلسی به 
رکورد 100 بازی برای توپچی های لندن رســید.وی که از سال 201۴ در 
تیم لیگ برتری حاضر اســت، در این بازی یک گل زد و یک پاس گل نیز 
داد.مطابق آمار اعالم شده سانچس همچنین به آمار ۴۷ گل زده برای تیم 

تحت امر آرسن ونگر رسید.
او در حالی بــه این حد نصاب رســیده که تیری آنری، گلــزن برتر تاریخ 

آرسنالی ها در 100 بازی نخست خود برای تیم، ۴8 گل زد.

نیمار: ترسی از بازبینی دوباره 
پرونده ام ندارم

زانتی: یوونتوس الگوی ما نیست

همسر توتی: 
اسپالتی آدم کوچکی است

ستاره آرسنال رکورددار شد

فضای مجازی

انتقادات تند وزیر ورزش از بهرام افشارزاده مدیرعامل سابق 
اســتقالل، بیشــتر حول و حوش این محدوده بــود که چرا 
افشارزاده بیشــتر از رقم تعیین شده در عقد قراردادها هزینه 
کرده است. اســتقالل در فهرســت این فصل خود 8 بازیکن 
باالی میلیارد دارد و البته این در شــرایطی اســت که تعداد 
فوتبالیست هایی که قراردادشــان رقم نزدیک به میلیارد را 
یدک می کشد نیز کم نیستند و 6 بازیکن این تیم رقمی باالتر 

از ۷00 میلیون تومان برای استقالل تعهد ایجاد کرده اند.
این ارقام سرســام آور در شرایطی اســت که صرف حضور در 
باشگاه استقالل برای بسیاری از فوتبالیست های ممتاز ایران، 
مسئله مهمی است و البته این امکان وجود داشت تا با این 1۴ 
نفر و حتی نفرات دیگر طوری مذاکــره کرد که دریافتی آنها 
تا حد زیادی کاهش پیدا کند. اســتقاللی ها در فهرست خود 
بازیکنانی دارند که اگرچه جزو میلیاردی های امسال هستند، 
اما به طور حتم در صورت وجود مسئولیت اقتصادی بیشتر در 
ذهن مدیران باشــگاه با قراردادی به مراتب کمتر در این تیم 
می ماندند. بازیکنانی که البته بعضی از آنها قرارداد ســنگین 
امســال خود را مدیون حضور چهره های دیگــری در نقل و 

انتقاالت فصل گذشته باشگاه استقالل  هستند.
این مسائل را با موضوع کاهش درآمدها در فوتبال ایران جمع 
بزنید و به نتیجه برســید. فوتبال در ایران بیش از 90درصد 
درآمد خود را با منابع دولتی و نفتی گره زده و هنوز شــرایط 
باشگاه ها به ســمتی نرفته تا از کیســه خرج کنند و اگرچه 
استقالل و پرســپولیس و تا حدی تراکتور با دریافت مبالغی 
از شــرکت های مختلف برای تبلیغات روی پیراهن و موضوع 
پیامک ها درآمد خود را تامین می کنند، اما باز هم مسئله ای 
به نام بدهکاری و نبود منابع درآمدی مطمئن مثل حق پخش 
تلویزیونی باعث می شــود که الجرم مدیران این باشــگاه ها 
محتاط تر تصمیم به خرج کردن بگیرند که البته افشــارزاده 
کمتر در این زمینه مدیریت کرده و فهرســت اســتقالل با 
حداکثر ولخرجی بســته شــده اســت.جالب اینکه علیرضا 
منصوریان فصل پیش در باشگاه نفت تهران هم رویه ای مشابه 
را به این باشــگاه تحمیل کرد که نتیجه اش، ورشکســتگی 
کامل باشــگاهی بود که در صورت خرج متناســب با جیب، 

شرایط بهتری نسبت به امروزش می داشت.
اینکه وزیــر ورزش از مدیر منصوب خــود می خواهد مراقب 
مخارج بی رویــه، آن هم در حــوزه نقل و انتقــال بازیکن ها 
باشد، اعتراض کامال واردی اســت. به خصوص که متاسفانه 
باشــگاه های ایران اصوال همه درآمد خــود را صرف بازیکن 
می کنند و هیچ درصدی از بودجه ســالیانه صرف توســعه و 

آینده نمی شود. 

گران شدن فوتبال در سال فقر منابع مالی؛

چرا ایرادهای وزیر به افشارزاده 
وارد است؟

مستطیل سبز

 ثبت نام تنهــا هفت تیم بــرای حضور در مســابقات لیگ 
ســتارگان هندبال کشــور و بدون تیم ماندن بســیاری از 
ملی پوشــان، اوضاع این رشــته را بحرانی تر از قبل کرده و 

نگرانی ها را افزایش داده است.
بعد از عدم موفقیت تیــم های بزرگســاالن هندبال ایران 
برای حضور در مســابقات المپیک و ناکامی در رقابت های 
قهرمانی آســیا، موفق نبــودن تیم هندبال جوانــان و لغو 
اعزام تیم نوجوانان و جریمه ســنگین و محرومیت دوساله 
این تیم از حضور در میادین آســیایی و در نهایت استعفای 
رییس فدراسیون به دلیل بیماری، ظاهرا شیرازه این رشته 

ورزشی بیش از پیش از هم پاشیده است. 
با رفتن مهــدوی از این فدراســیون ،رقابت های اســتانی 
هندبال جوانان که قدمتی باالی بیست سال دارد و قرار بود 
با حضور 100 تیم برگزار شود به دلیل مشکالت مالی و عدم 
حمایت از سوی سرمایه گذارش لغو شد و با گذشت یک ماه 
از حضور سرپرست جدید فدراسیون دغدغه برگزاری لیگ 
برتر یا لیگ ســتارگان به گرفتاری های این رشــته افزوده 
شــده و به نظر می رسد پای شکســته هندبال بیش از قبل 

بلنگد. 
طبق اعالم فدراســیون هندبال ایران، لیگ ســتارگان قرار 

است اواخر مهرماه سال جاری و با تاخیری یک ماهه نسبت 
به برنامه ریزی قبلی برگزار شــود. مهلت ثبت نام تیم ها و 
اعالم اسامی بازیکنان و کادر فنی و قراردادهایشان نیز 2۳ 
شهریورماه اعالم شد؛ اما در پایان این مهلت و با وجود عدم 
سخت گیری فدراســیون برای زمان ثبت نام تیم ها، جمع 

تیم های حاضر در لیگ تنها به عدد هفت رسیده است.
هفت تیم سپاهان اصفهان، شهرداری کاشان، مس کرمان، 
نیروی زمینی، نفت و گاز گچســاران، بــرق جدید فارس و 
شهرداری ارومیه تنها تیم هایی هســتند که حضورشان را 
برای لیگ برتر به فدراســیون اعالم کرده اند. نام تیم هایی 
چون کفش ملی تهران که در نیمه رقابت های سال گذشته 
و با تالش فدراســیون به مســابقات آمد؛ اما نتوانســت با 

بازیکنان اش تسویه حساب کند.
نام منیزیم فردوس به عنوان قهرمان دوره قبل رقابت های 
لیگ برتر باشــگاه های کشــور نیز در حالی در بین اسامی 
خالی اســت که مســئوالن این باشــگاه هیچ پاســخی به 
تماس های فدراســیون مبنی بر حضور یا عدم حضورشان 
در لیگ نداده اند.   استان خراســان و یزد هیچ نماینده ای 
در مسابقات امســال نخواهند داشت. باشــگاه بافق یزد به 
عنوان یکی از تیم های قدیمی این استان نیز در این دوره از 

مسابقات حاضر نخواهد بود. برق جدید فارس هرچند برای 
حضور در مســابقات اعالم آمادگی کرده ؛ اما هنوز تکلیف 
خود را قطعی نکرده اســت. هپکو نیز حضور صد در صدی 

خود را اعالم نکرده است.
فرامرز می آبادی دبیر فدراسیون هندبال کشورمان با اظهار 
تاسف از عدم اســتقبال تیم ها از حضور در مسابقات لیگ 
ســتارگان با بیان اینکه این روزها خبرهای بد برای هندبال 
شنیده می شود گفت: همه تیم های ما مانند تیم های دیگر 
رشته های ورزشی مشکل مالی دارند. وضعیت بد اقتصادی 
باعث شده تا وضعیت تیم های باشگاهی هندبال روز به روز 

بدتر شود. 
وی در مورد عدم تعیین تکلیف منیزیــم فردوس، قهرمان 
رقابت های لیگ برتر هم گفت: منیزیــم فردوس برخالف 
تالش ما هنوز حاضر به حضور در لیگ نشده است. چندین 
مرتبه تماس و مکاتبه داشته ایم، اما هنوز از مدیرعامل این 
مجموعه پاسخی نشــنیده ایم. ظاهرا حتی با کادر فنی هم 
مذاکره نکرده اند و احتمال دارد این تیم را از دست بدهیم. 

دبیر و سخنگوی فدراســیون هندبال خاطرنشان کرد: یکی 
از بدترین اتفاقات این اســت که بازیکنان ملی پوش بدون 
تیم مانده اند. برخی از آنها حتی پیشــنهاد هم نداشته اند 
و این برای هندبال یک اتفاق بد اســت.  وی ادامه داد: شاید 
خیلی از بازیکنــان بتوانند بــه عنوان لژیونر بــه تیم های 
باشگاهی کشورهای همســایه بپیوندند و این از این منظر 
خوب اســت؛ اما از آن طرف ما زمانی که نیاز به ملی پوشان 
داریم دسترســی به آنها و جمع کردن آنها بســیار سخت 
خواهد بود و مطمئنا به تیم ملی ضربــه خواهد خورد.  وی 
به مصاحبه های ناراحت کننده ملی پوشــان با رســانه ها 
اشاره کرد و گفت: بسیار تاسف بار اســت؛ این روزها گفت 
وگوهای نصرتی و مســائلی را خوانده ام . بازیکنان خوب و 
جوانی چون نوروزی و صادقی هم بــدون تیم مانده اند. این 
خیلی بد اســت. بازیکنان را این طور از دســت می دهیم و 
شــیرازه تیم های بزرگســاالن ملی از هم خواهد پاشــید. 
شاید برخی مشکل نداشته باشــند و در جایی کاری داشته 
باشند؛ اما بازیکنان جوان تنها ارتزاقشــان از ورزش است.  
دبیر فدراســیون هندبال در خصوص شایعه حضور رحیمی 
در رأس فدراسیون و بازگشــت وی به این رشته هم تصریح 
کرد: در گروه هــای مجازی دیــده ام؛ اما بعیــد می دانم. 
ایشــان دنبال آرامش هستند. ســال ها در هندبال زحمت 
کشیده اند، مدیر کل استان ، رییس فدراسیون و مدیرعامل 
چندین باشگاه فوتبالی بوده اند و این روزها نیازمند آرامش 
هستند. شــاید یکی از دالیلی که تا به امروز دیگر وارد این 
رشته نشــده و اظهار نظری هم درمورد شرایط فدراسیون 
نکرده اند این است که نمی خواهند دوباره به این حوزه وارد 
شوند.  وی بیان کرد: به هر حال مشکالت، همگی دست به 
دست هم داده اند تا روز به روز کار برای این رشته سخت تر 
شود. شــرایط حاکم بر رشــته هندبال طوری شده که هر 
مدیری که بخواهد وارد آن شــود کار سختی پیش رویش 

خواهد بود.

.
رییس هیئت مدیره باشگاه استقالل گفت: اکنون که  استقالل روی ریل 
برد و موفقیت قرار گرفته هر گونه تنش، تخریب و حاشیه سازی، عواقب 
ناگواری را برای تیم به دنبــال دارد از این رو  از همه کســانی که خود را 
دلسوز اســتقالل می دانند انتظار می رود مولد آرامش برای تیم باشند.

شــهاب جهانیان در ادامه  از افرادی که دلســوز واقعی استقالل هستند، 
خواست با حمایت و یا سکوت خود در شرایط فعلی آرامش را به استقالل 
تزریق کنند.وی  گفت: ما از انتقادات سازنده همواره استفاده کرده ایم؛ اما 
خواهش می کنم به جای انتقاد در فضاهــای مجازی، انتقادات به صورت 

دوستانه در فضای حقیقی و به صورت رو در رو مطرح شود .

با سکوت خود به استقالل کمک کنیدخداداد: به این تیم ملی امیدوار نیستمتاج چرا  قرارداد باشگاه ها را باطل می کند؟

در موفقیت های یحیــی گل محمدی در 
فوتبال ایــران همواره یک نام در ســایه 
افتــاده وجــود دارد. مجتبی حســینی 
که در ســال های آخر فوتبالــش در کنار 
یحیــی گل محمدی بــازی می کرد، بعد 
از پایــان دوران بــازی در کنــار یحیی، 
شــروع به فعالیت در عرصــه  مربیگری 
کرد و نقش ویــژه ای هم در موفقیت های 
یحیی گل محمدی داشــت. حســینی از 
نساجی لیگ یکی تا پرســپولیس و نفت 
تهران همواره در کنار یحیــی بوده و در 
کســب ۳ جام ذوب آهن در دوران حضور 
گل محمدی، او هم نقش تعیین کننده ای 
داشت. اهمیت حضور حسینی که از او به 
عنوان مغز متفکر یحیی نام برده می شود 
اینجا مشخص شــد که باشگاه ذوب آهن 
در دومین ســال متوالی، بیشــتر از همه  
تیم های لیگ برای دســتیار ســرمربی، 

پرداختی داشــته است. حســینی که در 
دو فصل اخیــر از تیم هــای لیگ برتری 
پیشنهاد سرمربیگری داشــته، باز هم با 
اصرار یحیی در کنار او ماندنی شــد تا یار 
قدیمی خود را تنها نگذاشته باشد. با فسخ 
قرارداد یحیی بــا ذوب آهن حاال مجتبی 
حســینی این فرصت را دارد تا به عنوان 
ســرمربی موقت، ذوب آهــن را از بحران 
خارج کند و گزینه  اصلی ســرمربیگری  
ذوب آهن تا پایان فصل باشد. به خصوص 
اینکه تنها برد ذوب آهن در این فصل هم 
با هدایت حســینی در هفته  سوم کسب 
شده است. مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در 
فاصله  هفته  دوم تا سوم، یحیی را به طور 
موقت اخراج کرده بــود و این فرصت یک 
هفته ای باعث شد تا حسینی خود سکان 
تیم را دســت بگیرد و اولیــن و تنها برد 

ذوب آهن در لیگ امسال را کسب کند.

نگاه روز

خداداد عزیزی، پیشکســوت فوتبال ایران درباره 
تیم ملی گفت: قطعا همه ایرانیان مایل هســتند 
که تیم ملی کشورشان به موفقیت های الزم دست 
پیدا کند. عزیزی ادامه داد: لیگ ما لیگی نیســت 
که بتوانیم روی آن حسابی باز کنیم؛ البته هستند 
بازیکنانی ک فوق العاده عمل می کنند و می توانند 
جایگزین مناســبی برای بازیکنــان به اصطالح 
لژیونر باشــند. نمی دانم چه بالیی به سر فوتبال ما 
آمد که اکنون ما یک بازیکن خاص و اســتثنایی را 

در ترکیب نداریم. به شــخصه به تیم ملی امیدوار 
نیســتم، نه فقط به تیم ملی بلکه بــه فوتبالی که 

اکنون ارایه می دهیم، نگاه مثبتی ندارم.

رییس هیئت مدیره باشــگاه ســیاه جامگان در خصوص لغو قرارداد 
همکاری برخی از بازیکنان لیگ برتری با ســامانه هــواداری ۳0۴0 
گفت: آقای تاج قرارداد ۳0۴0 را با 8 باشــگاه فســخ کرده است ؛اما آیا 
خود او مســئولیت عواقب بعدی این کار را برعهده می گیرد؟ 8 باشگاه 
لیگ برتری با این ســامانه قرارداد دارند و به طور مثال ما در باشــگاه 
سیاه جامگان ۷۷5 میلیون تومان از این سامانه طلبکار هستیم.محمد 
رویانیان ادامه داد: تاج چه کاره است که این قراردادها را باطل می کند؟ 
باشگاه ها شخصیت حقوقی دارند و خودشــان قراردادها را بسته اند و 

فدراسیون فوتبال نمی تواند این قراردادها را باطل کند.  

فرصتی ویژه برای مغز متفکر یحیی؛ 

سکان ذوب آهن در اختیار حسینی
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در حال حاضر یک ســال و نیم از پایان دوره مســئولیت رییس 
هیئت بوکس اصفهان ســپری می شــود و معلوم نیســت چرا 
اداره ورزش و جوانان اســتان، برای تعییــن تکلیف این هیئت 
اقدام نمی کند.اردیبهشــت سال گذشــته، دوره ریاست مجید 
رمضان پور در هیئت بوکس اســتان اصفهان به اتمام رســید و 
حکم سرپرســتی هیئت برای وی صادر شــد.از ســال گذشته 
تاکنون، چندین بــار ثبت نام از متقاضیان ریاســت این هیئت 
انجام و دوبار نیز زمــان برای برگزاری مجمع تعیین شــده که 
تاکنون نتیجه ای نداشته است.تا به امروز ســه با ر برای ریاست 
این هیئت از متقاضیان ثبت نام به عمل آمده و با توجه به برگزار 
نشدن مجمع در مردادماه سال جاری، احتمال نام نویسی دوباره 

از کاندیداها وجود دارد.

با توجه به طوالنی شــدن روند برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت 
بوکس استان اصفهان، بحث هایی در خصوص معرفی سرپرست 
برای این هیئت مطرح شــد؛ اما معاون امور توسعه ورزش اداره 
ورزش و جوانان استان اصفهان در گفت وگو با فارس این خبر را 

تکذیب کرد. 
به گفته علیرضا امینازاد، سرپرستی برای هیئت بوکس معرفی 
نمی شــود، اما اداره ورزش و جوانان اســتان اصفهان در تالش 
اســت تا دوماه آینده زمینه برگزاری این مجمــع را فراهم کند.

در حال حاضر هیئت بوکس اســتان اصفهــان، بالتکلیف ترین 
وضعیــت را در بین هیئت های ورزشــی دارد کــه این موضوع 
حواشی زیادی را ایجاد کرده است؛ اما اداره ورزش و جوانان، باید 
به وضعیت این هیئت ورود کرده و اجازه طوالنی شــدن بیشتر 

روند فعلی را ندهد.در دو مقطــع فعلی که برای برگزاری مجمع 
انتخاباتی، زمان تعیین شده بود، برخی از کاندیداها در اعتراض 
به چینش اعضای مجمع با مراجعه به فدراســیون، خواستار لغو 
این جلسه شدند که فدراسیون نیز با خواسته آنها موافقت کرد، 
اما با این وضعیت هر باری که لیســت اســامی رأی دهندگان 
منتشر شود، با مخالفت تعدادی از کاندیداها مواجه خواهد شد 
و اداره ورزش و جوانان باید راه حل اساسی برای رفع این مشکل 
پیدا کند.بوکس اصفهان طی ســال های گذشته در سطح ملی 
ســهم اندکی داشــته و در اعزام های برون مرزی، بوکسورهای 
اســتان اصفهان جایی نداشــتند و وضعیــت بالتکلیف فعلی 
نیز منجر به شــدت گرفتن روند پســرفت این رشته المپیکی و 

مدال آور خواهد شد.

تعلل سوال برانگیز اداره کل ورزش و جوانان؛

بالتکلیفی، هیئت بوکس 
اصفهان را رها نمی کند

هندبال در سراشیبی سقوط و آشفتگی عجیب؛

ملی پوشان از ایران می روند

اطالعیه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

»معاونت غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در نظر دارد در محله 
نکوآباد شهر دیزیچه و محله فنارت شــهر اصفهان مجوز تأسیس 
داروخانه جایگزین و در کوی روشن شهر، شهر اصفهان مجوز تأسیس 
داروخانه صادر نماید؛ لذا از متقاضیان واجد شــرایط درخواست می شود 
تقاضای کتبی خود را حداکثر ظرف ۳0 روز کاری بعد از تاریخ درج آگهی به 
این معاونت تحویل یا ارسال و جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت معاونت 

غذا و دارو به  آدرس www.fdo.mui.ac.ir مراجعه نمایند«.
م الف 5396
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پیشنهاد سردبیر: 
اصفهان، میزبان پیر غالمان حسینی می شود

اخباريادداشت

مدیر روابط عمومی شــهرداری اصفهان گفت: تمام ســعی 
و تالش مدیران شــهری بر این اســت که همانند سال های 
گذشــته به عنوان خدمتگزاران شــهر، کامل ترین خدمات 
 ممکــن را در اختیــار شــهروندان و هیئت های عــزاداری

 امام حســین  )ع( قرار دهند. بــه گــزارش اداره ارتباطات 
رســانه ای شــهرداری اصفهان، در آســتانه فرا رسیدن ایام 
عزاداری حضــرت اباعبدا... الحســین )ع(، سراســر ایران 
اسالمی آماده مشکی پوشی شــده و هیئات و مراکز فرهنگی 
در حال آماده ســازی فضاهای مختلف خود بــرای عزاداری 
در ایام محرم هســتند.  همزمان با سراسر کشور، شهرداری 
اصفهان کــه همــواره در برنامه هــای مختلف شــهری و 
مناسبتی پیشــتاز بوده و همیار و همراه شهروندان است، در 
 راستای بهبود و تســهیل وضعیت برگزاری مراسم  عزاداری 
 حضرت اباعبــدا... الحســین )ع( فعالیت  ویــژه ای صورت 
داده اســت. مدیر روابط  عمومــی شــهرداری اصفهان در 
 ایــن زمینه با اشــاره بــه نزدیک شــدن ایام مــاه محرم و 
 فعالیــت های ویــژه شــهرداری اصفهــان در ایــن زمینه

 اظهار داشت: شهرداری اصفهان همچون سایر مناسبت های 
مذهبی و ملی آماده خدمت رســانی و ارائه خدمات مختلف 
 در ایام محرم به شــهروندان اصفهانی است. هادی نباتی نژاد

 ادامه داد: در راستای هر چه باشــکوه تر برگزار شدن مراسم  
عــزاداری ایام محــرم در اصفهان، جلســات متعــددی با 
مدیران شهری و شــورای هیئات مذهبی شهر برگزار شده و 

فعالیت های مختلفی در این زمینه برنامه ریزی شده است.

کتیبه خدمت؛ گامی نو در امر خدمت رســانی به 
هیئت های مذهبی

وی در ادامه، »کتیبه خدمت« را نخســتین گام شــهرداری 
 اصفهان بــرای برگزاری هر چه باشــکوه تر محرم امســال 
عنوان کرد و افزود: دفترچه ای تحت عنوان »کتیبه خدمت« 
توســط روابط عمومی شــهرداری اصفهان تهیه شده که در 
آن کلیه اطالعات الزم اعم از شــماره تماس ها، نکات ایمنی، 
مراحل اخذ مجوز، ضوابــط برپایی ایســتگاه های صلواتی 
و خیمه ها و نکات مهم دیگر برای هیئــات و مراکز فرهنگی 
گردآوری شده است.  مدیر روابط  عمومی شهرداری اصفهان 
افزود: این دفترچه اطالعات کامل و مورد نیاز ایام محرم را در 
اختیار هیئات و مراکز فرهنگی قرار می دهد و بیش از 2هزار 
عدد از آن در اختیار مدیران هیئات مذهبی و مراکز فرهنگی 

شهر قرار می گیرد.
 روابط  عمومی شهرداری، صادرکننده مجوزهای 

الزم برای برپايی بنرهای اطالع رسانی محرم
مدیر روابط عمومی شــهرداری اصفهان تصریح کرد: طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته سعی شــده روند اخذ مجوز 
برای هیئت های مذهبی در آسان ترین و سریع ترین شرایط 
ممکن صورت پذیرد. وی در تشریح روند اخذ مجوزهای الزم 
برای برنامه های هیئت هــای مذهبی و مراکز فرهنگی گفت: 
مجوز برپایی ایســتگاه صلواتی، خیمه و همچنین داربست 
اطالع رســانی برنامه های هیئات مذهبی محلی و نصب بنر 
و پارچه هــای تبلیغاتی به دلیل کاهش رفــت و آمد مدیران 

هیئت ها و تســریع صدور مجوزهــا به روابــط عمومی ها و 
معاونت های خدمات شهری مناطق 15گانه واگذار شد.

نباتی نژاد تاکیــد کرد: همچنین مجوز اســتفاده از ســازه 
لمپوســت و نصب داربســت برای هیئت های بزرگ شهری 
و مراکز فرهنگی از طریق روابط عمومی شــهرداری مرکزی 
صادر می شود.  وی تصریح کرد: تمام تالش مدیران شهری بر 
این مبنا بوده که از مشکالت مختلف برای مسئوالن هیئت ها 
در روند اخذ مجوز جلوگیری شود و این فرآیند در کوتاه ترین 

زمان ممکن صورت گیرد.
مدیر روابط عمومی شــهرداری اصفهان خاطرنشــان کرد: 
معاونت خدمات شــهری نیز ضوابط موجود در برپایی خیمه 
و ایستگاه های صلواتی را در اختیار هیئت ها قرار می دهد و بر 

این امر نظارت می کند. 
وی با اشاره به اینکه فضاســازی  مناسبتی شهر برای ایام ماه 
محرم در نظر گرفته شده اســت، افزود: بیش از 700 تابلوی 
مناسبتی محرم برای اطالع رســانی هیئات و مراکز فرهنگی 

در اختیارشــان قرار می گیرد تا از 
این ظرفیت برای اطالع رســانی 

برنامه هایشان استفاده کنند.
نباتی نژاد اضافه کرد: در این راستا 
بیش از 200 هزار کتیبه منقش به 
جمله »این انصار الحســین )ع(« 
بین مدیران هیئات توزیع می شود 
تا این کتیبه ها بر سردرمنازل در 
مناطق و محالت مختلف اصفهان 
نصب شــود و شــهر شــهیدان 
 حال و هوای عاشــورایی به خود

 بگیرد. 
 آمادگی کامل اتوبوسرانی، 
خدمات شهری  و  آتش نشانی 

اصفهان در آستانه محرم
از  دیگــــری  بخـــش  در  وی 
صحبت های خــود با اشــاره به 
مساعدت های شهرداری در زمینه 
حمل و نقل هیئات مذهبی در ایام 

محرم تصریح کرد: اتوبوســرانی اصفهان با توجه به تقاضای 
بســیار هیئت های مذهبی، دســتگاه های ناوگان خود را در 
اختیار هیئت ها قرار می دهد. مدیر روابط عمومی شهرداری 
اصفهان ادامه داد: سازمان آتش نشانی نیز در این ایام همچون 
گذشته در راستای ارتقای ایمنی هیئت ها و جلوگیری از وقوع 
آتش سوزی به صورت کامل آماده خدمت رسانی و پیشگیری 

از مشکالت است.  
نباتی نژاد مساعدت مالی شــهرداری به هیئات مذهبی شهر 
را یکی دیگر از فعالیت های صورت گرفته برای ایام ماه محرم 
عنوان کرد و گفت: برای هیئت های آقایان مبلغ 6 میلیون و 
500 هزار ریال و برای هیئت های بانوان نیز مبلغ یک میلیون 

و 500 هزار ریال مساعدت مالی در نظر گرفته شده است. 

در آستانه فرا رسیدن ايام محرم صورت می گیرد؛

 نصب بیش از 200 هزار کتیبه 
»این انصار الحسین)ع(«  بر سردرمنازل

اتوبوسرانی 
اصفهان با توجه 

به تقاضای بسیار 
هیئت های مذهبی، 
دستگاه های ناوگان 

خود را در اختیار 
 هیئت ها  

قرار می دهد

اســتاندار اصفهان با بیان اینکه بــه دلیل تدین مردم 
استان، نرخ آســیب های اجتماعی در اصفهان کمتر 
از متوسط کشور اســت، گفت: با افتخار، پانزدهمین 
اجــالس بین المللی تجلیل از خادمــان و پیر غالمان 

حسینی را در سال آینده برگزار خواهیم کرد.
رسول زرگرپور در خصوص اجالس بین المللی تجلیل 
از خادمان و پیر غالمان حسینی اظهار داشت: برگزاری 
این اجالس، کار خداپســندانه ای اســت و با توجه به 
ظرفیت های باالی دینی، فرهنگی و مذهبی اصفهان 
و رشادت های مردم این اســتان در دفاع مقدس، این 

اجالس باید در این استان برگزار شود.
وی با بیان اینکه دین باوری و عشــق به امامان)ع( در 
مردم این استان ریشه عمیقی دارد، افزود: 10 درصد 
زائران عتبات عالیات و 50 درصــد زائران جمکران از 
اصفهان  هستند. اســتاندار اصفهان اضافه کرد: 720 
امامزاده واجب التعظیم در اصفهان وجود دارد و عشق 
به اهل بیت)ع( در شهدای ما از طریق این امامزادگان 
نهادینه شده بود.  زرگرپور با اشــاره به اینکه اصفهان 
شهر قرآن و تدین است، بیان داشت: بیش از 20 مرکز 
مذهبی در استان اصفهان مراســم  مذهبی باالی 15 
هزار نفر برگزار می کننــد.  وی در ادامه گفت: افتخار 
می کنیم کــه آیــت ا... مظاهری در اســتان اصفهان 

هستند و وجود ایشان برای استان یک نعمت است.
اســتاندار اصفهان با بیان اینکه بــه دلیل تدین مردم 
استان، نرخ آســیب های اجتماعی در اصفهان کمتر 
از متوســط کشور اســت، گفت: با افتخار پانزدهمین 
اجــالس بین المللی تجلیل از خادمــان و پیر غالمان 
حسینی را در سال آینده برگزار خواهیم کرد و مطمئنا 
هیئات مردمی اســتقبال خوبی از آن خواهند داشت 
و مسئوالن نیز به دلیل عشــقی که به امام حسین)ع( 

دارند حمایت خواهند کرد.
با امضای تفاهم نامه بین اســتاندار اصفهــان و صدا و 
سیمای جمهوری اسالمی ایران، پانزدهمین اجالس 
بین المللی تجلیل از خادمان و پیر غالمان حســینی 

سال آینده، در اصفهان برگزار خواهد شد.
اجــالس بین المللی تجلیل از خادمــان و پیر غالمان 
حسینی هر ساله 10 روز قبل از ماه محرم آغاز می شود 
و توسط رســانه ملی به معرفی نوع عزاداری شهرهای 
 مختلف می پــردازد و فرصتــی برای معرفی شــهر 

برگزار کننده اجالس خواهد بود.

استاندار اصفهان خبر داد:

اصفهان، میزبان پیر غالمان 
حسینی می شود 

ويژه

معاون شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهــان گفت: این 
معاونت بر روی ســیما و منظر شــهری پروژه نمایشگاه بزرگ، 
پیوست فرهنگی و میزان ســاختمان های احداثی از نظر تعداد 
ســالن ها و فضای اداری این پروژه نظارت داشته و این موارد را 

مورد بررسی قرار داده است.
 ســیدجمال الدین صمصام شــریعت افزود: طرح نمایشــگاه 
بین المللی همچنین توســط شــهرداری منطقه، کمیســیون 
بررسی و تصویب طرح ها و شــورای سیاست گذاری شهرداری 
اصفهان، معاونت حمل و نقل و ترافیک و شــورای اسالمی شهر 

اصفهان بررسی و نظرات تخصصی الزم اعمال شده است.
وی ادامه داد: به عنــوان نمونه معاونت حمــل و نقل و ترافیک 
شــهرداری اصفهان در خصــوص مســائل ورودی و خروجی، 
پارکینگ، تفکیــک راه های ســواره و پیــاده و برطرف کردن 
محدودیت های احتمالی به دلیل قرار گرفتــن پروژه در حلقه 
چهارم ترافیکی شــهر اصفهان مواردی را مطــرح کرد که طی 
یک صورت جلســه به شرکت نمایشــگاه ها اعالم شد تا مشاور، 

اصالحات مورد نظر را اعمال کند.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
دیدگاه معاونت شهرســازی در خصوص احــداث مکان هایی 
مانند پروژه نمایشگاه بزرگ در سطح شهر اصفهان بسیار مثبت 
است، اظهار داشت: جلسات متعددی در استانداری و شهرداری 
اصفهان در خصوص این پروژه برگزار شــده و به نظر می رســد 
بستر کامل برای تحقق این طرح فراهم شده که در این خصوص 
تالش مدیرعامل و هیئت مدیره شــرکت نمایشگاه ها نیز بسیار 

جدی و قابل توجه بوده است.
 صمصام شــریعت، با تاکیــد بر اینکه داشــتن نمایشــگاهی

 بین المللی و اســتاندارد از ملزومات شــهر خالق است، گفت: 
دارا بودن یک فضای موثر نمایشــگاهی که بتواند پاســخگوی 
 کالن شــهر اصفهــان باشــد، از ضروریاتی اســت کــه جذب 
ســرمایه گذار در شهر اصفهان و رونق و شــکوفایی اقتصادی را 
 در پی داشته و ایجاد اشــتغال و توســعه صادرات را به ارمغان 

می آورد.
وی قرار گرفتن محل نمایشگاه بین المللی در کنار سالن اجالس 
سران را یک ویژگی مهم برای این مرکز برشمرد و اضافه کرد: با 
احداث این دو مجموعه، قطب جدید توسعه و مراودات در شرق 
اصفهان شــکل می گیرد و به دلیل آنکه در حال حاضر، شرایط 
پســابرجام نیز پیش روی کشــور قرار دارد می توان اطمینان 
داشت که با برنامه ریزی دقیق و همت مضاعف، بهره برداری به 
موقع و مناســب از این طرح بزرگ رقم خواهد خورد تا آلودگی 

ترافیکی و صوتی محل پل شهرستان نیز برطرف گردد.
معاون شــهردار اصفهان، ورود شــهرداری به جمع سهامداران 
شرکت نمایشــگاه اصفهان و ســرمایه گذاران این پروژه و نیز 
جدیت نمایندگان شهرداری برای حل مشــکل پروژه را اتفاقی 
نیکو برای اصفهان دانســت و گفت: در حــال حاضر محدودیت 
و مانعی بــرای پروژه نمایشــگاه بزرگ اصفهان ســراغ ندارم و 

امیدوارم مسیر پروژه با درایت و کیفیت عالی پیش رود.

مهندس وحید حیدریان با اعالم این مطلب افزود: امروز شــهر 
هوشــمند یا Smart city یــک موضوع جهاني اســت و اکثر 
کشــورهاي دنیا در حال برنامه ریزي و تحقق شــهر هوشمند 

هستند.
وي با اشــاره بــه جمعیت شــهر نشــین جهان بیان داشــت: 
جمعیت دنیــا در حال حاضر هفــت میلیــارد و 400 میلیون 
نفر مي باشــد که از این رقم چهار میلیارد شــهر نشین بوده و 
 تا ســال 2050 میالدي این رقم به شــش میلیارد نفر افزایش 

خواهد یافت.
وي ادامه داد: پیش بیني مي شــود تا ســال 1405 شمســي 
بیــش از 80 درصد و در ســال 1425 حــدود 90 درصد از کل  
 جمعیت کشور ما شهر نشین باشند که این رشد سریع  جمعیت

 شهر نشین، چالش هایي را به همراه دارد.
مدیرعامل ســازمان فاوای شــهرداري، چالش هــاي افزایش 
 جمعیت شــهر نشــین را شــامل آلودگي هــوا، آب، خاک و 
محیط زیســت، افزایش تقاضا براي منابع محدود شهري مانند 
محل ســکونت، فضاي ســبز، آموزش، بهداشــت و معضالت 
پیچیده در حمل و نقل عنوان کرد و گفت: تنها راه مقابله با این 
 چالش ها، راهکار توسعه شــهري به مفهوم واقعي یعني بهبود

شرایط  زندگي است.
وي ادامه داد: تا نیم قرن پیش توســعه  صرفا توسعه اقتصادي 
معنا مي شــد که در تعارض با محیط زیســت بــود، اما امروزه 
توســعه با مفهوم»توســعه پایدار« با مضمــون تامین نیازهاي 
 کنوني بشــر بدون به خطــر انداختــن نیازهاي نســل آینده

مد نظر است.
وي توسعه پایدار را داراي ســه محور اصلي اقتصادي، اجتماعي 
و زیســت محیطي دانســت و گفــت: متغیرهــاي اصلي موثر 
بر توسعه شــامل عوامل انســاني یعني شــیوه مصرف و بهبود 
شــرایط زندگي، عوامل تکنولوژي که باعــث افزایش بازدهي و 
خروجي ها و کاهش دهنده اتالف منابع است و عوامل نهادي یا 
 حاکمیت که مي توانند  با ایجــاد امنیت و ثبات اقتصادي انگیزه

 سرمایه گذاري را افزایش دهند، مي باشد.
حیدریان تصریح کرد: اگر در تعریف شــهر پایدار هوشمند فقط 
به عوامل انســاني توجه شود، شهر خالق، شــهر دانش یا شهر 
یادگیرنده به وجــود مي آید، توجه به عوامــل تکنولوژي باعث 
ظهور شهر مجازي، شهر الکترونیک و شهر دیجیتال مي شود و 
با تاکید بر مباحث زیست محیطي  شهر پاک و شهر سبز مطرح 

خواهد شد.
وي با بیان اینکه شهر الکترونیک  پیش نیاز شهر هوشمند است، 
اظهار داشت: شهر هوشمند، شهري اســت که به دنبال افزایش 
توســعه پایدار اســت، به گونه اي که تضمین کننده سعادت و 

خوشبختي شهروندان باشد.
مدیرعامل ســازمان فاوای شــهرداري در پایان با بیان اینکه در 
میان فناوري هاي نــو، فناوري اطالعــات و ارتباطات مي تواند 
در تحقق شهر هوشمند پیشتاز باشــد، تاکید کرد: تحقق شهر 
هوشمند، نیازمند همکاري تمامي دستگاه هاي اجرایي است و 

یک وزارتخانه به تنهایی نمي تواند متولي آن  باشد.

 مرکز بزرگ و استاندارد 
نمايشگاهی از ملزومات شهر 

خالق است

مديرعامل سازمان فاوای شهرداري اصفهان:

شهر هوشمند، تنها راه مقابله 
با چالش هاي شهري است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان اظهار کرد: 17 درصد از ساکنان 
استان اصفهان را روستاییان تشکیل می دهند که این سهم نسبت به آمار کشور 
باالتر اســت، ســاالنه بالغ بر 120 میلیارد تومان از ردیف های بودجه ای استان 
اصفهان در قالب طرح ها و فعالیت های عمرانی به روستاییان اختصاص دارد که 
سرانه آن برای هر روســتایی حدود 200 هزار تومان در سال است که رقم قابل 
قبولی است.  محمدعلی طرفه با اشاره به ایجاد طرح های توسعه روستایی گفت: 
تالش شــده تا با انتخاب بیش از 300 طرح اشــتغال زایی در روستاهای استان 
اصفهان، زمینه مشارکت روســتاییان در این امر تقویت شود و با ایجاد طرح های 
زیربنایی با توجه به اقتصاد مقاومتی از توانایی هایی روستاییان برای فعال شدن 

تولید در روستاها استفاده شود.

مدیر کل هواشناسی اســتان اصفهان در خصوص وضعیت بارش استان اصفهان 
در سال جاری افزود: درصد تغییر بارش استان در سال زراعی نسبت به بلندمدت 
در رده سوم قرار دارد و بارش ها 27 درصد نســبت به آمار بلندمدت و 14 درصد 
نسبت به سال گذشته کاهش داشــته اســت. مجید بیجندی، میانگین دمای 
شهریور ماه امســال را 1/5 درجه گرم تر از بلندمدت آماری دانست و اعالم کرد: 
اختالف دما نشان می دهد تابستان گرمی را پشت سر گذاشته ایم که اثر ویژه ای 
در حوزه تغییر اقلیم خواهد داشــت.  وی از انتظار افزایــش آالینده ها با توجه به 
کاهش بارندگی در پاییز امســال خبر داد و افزود: در سه  ماهه آینده تاخیر بارش 
و افزایش یک درجه ای میانگین هوا را خواهیم داشــت و طی ماه های مهر تا آذر 

بارش قابل مالحظه ای را شاهد نخواهیم بود.

بارش های پايیزی با تاخیر در اصفهان شروع می شودانتخاب بیش از 300 طرح اشتغال زايی در روستاهای استان 

رییس ســازمان بسیج رســانه اســتان اصفهان در رابطه با 
تشــکیل قرارگاه رســانه ای اقتصاد مقاومتی گفت: با توجه 
به ماموریت ســازمان بسیج رســانه به منظور عمق بخشی 
به گفتمان انقــالب اســالمی، ترویج و تبییــن آرمان ها و 
ارزش های نظام مقدس جمهوری اســالمی الزم اســت هر 
چیــزی  را که بتواند در ایــن زمینه کمک کنــد در اولویت 
قرار دهیم. رضا صفــری در ادامه افزود: یکــی از مباحث و 
نیازهای فوری جامعه، مباحث اقتصادی اســت که در رأس 
 آنها بحث اقتصاد مقاومتی و رســیدن به اهــداف اقتصادی

جمهوری اسالمی است.
وی نیل به اقتصادی درون زا و برون نگر را حیاتی دانســت و 
تاکید کرد: زمینه   و فرصت برای اعتالی اقتصاد در کشــور 
فراوان است و تنها کافی است با حمایت های فرهنگی دولت، 
ترغیب و تشــویق فعاالن اقتصادی و آگاه سازی جامعه، این 
فرصت ها را شکوفا ســاخت. صفری در ادامه اظهار داشت: از 
این رو، بسیج رسانه برای بسترسازی، تبلیغات موثر و تبیین 
گفتمان اقتصاد مقاومتی در کشور اقدام به راه اندازی قرارگاه 
رسانه ای کرده اســت و هدف اصلی این اقدام، تبیین اقتصاد 
مقاومتی به منظور تشکیل جبهه رسانه ای برای زمینه سازی 
و تنویر افــکار عمومی و اســتفاده از ظرفیت هــای مادی و 

معنوی در حوزه اقتصاد است.

عضو کمیســیون فرهنگی شورای اســالمی شهر اصفهان 
 در مورد بــی توجهی به اوقات فراغــت در بین افراد جامعه

اظهار کرد: قطعا توجه نداشــتن به اوقــات فراغت اعضای 
جامعه، عــوارض و پیامدهــای ناخوشــایندی را می تواند 
به همراه داشته باشد .  ندا واشــیانی پور تاثیر مثبت اوقات 
فراغت و شــادی را این گونه عنــوان کرد و افزود:  انســان 
به صــورت فطری همان طور کــه به غذا، خــواب، نظافت، 
استراحت و نوشیدنی نیاز دارد، نیازمند تفریح و سرگرمی 
سالم نیز هست.وی نوجوانان و جوانان را جزو باارزش ترین 
ســرمایه های یک کشــور بیان کرد و گفت: برای این قشر 
باید برنامه های مشــخصی برای تفریحشان در نظر گرفت، 
چراکه اســتفاده بهینه از اوقات فراغت و تفریح سالم نقش 

زیادی در شکل گیری شخصیت افراد دارد.
واشــیانی پور ادامه داد: اگر قرار باشد بخشی را که به عنوان 
تفریح بخشی از جامعه از آن استفاده می کنند حذف شود، 
باید جایگزین های مناســبی برای آن تعریف شود، به طور 
مثال اگــر قرار اســت چایخانه ها تعطیل شــوند ابتدا باید 
دلیل اســتفاده جوانان از چایخانه ها و توسعه آنها بررسی 
شود و سپس مکان تفریحی مناســب و ارزان قیمتی که در 
دسترس مردم باشــد به عنوان جایگزین آن تعریف شود تا 

تفریح ناسالمی جایگزین آن نگردد.

راه اندازی قرارگاه رسانه ای 
اقتصاد مقاومتی در اصفهان

تفريحی سالم، جايگزين 
چايخانه ها شود

شوراکشاورزیبسیج رسانه

کشاورزان اصفهان از حقابه 
کشت پايیزه خود نمیگذرند

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان:

ايران، جزيره ثبات است

مدیرعامــل کانون خبــرگان کشــاورزی اصفهان با 
تاکید بر اینکه حقابه کشاورزان مشخص است، گفت: 
کشاورزان شرق اصفهان زیر بار نخواهند رفت که آبی 
برای کشت تحویل آنها داده نشود، از این رو، رسما به 
نمایندگان وزارت نیرو و مجلــس اعالم کرده اند که از 

حقوق خود نمی گذرند.
اســفندیار امینی، در واکنش به صحبت های معاون 
وزیر نیرو در نداشــتن کشــت پاییزه کشاورزان شرق 
اصفهان در ســال آبی جاری، تاکید کرد: به طور قطع 
کشاورزان حقابه های مشــخصی دارند و هیچ بخش 
دیگــری از جمله شــرب و صنعت حق برداشــت از 

حقابه ها را ندارند .
 مدیرعامل کانون خبرگان کشــاورزی اصفهان افزود: 
از سوی دیگر در بند یک مصوبه شــورای عالی آب در 
تاریخ دوم آذر ماه 94 قرار شــد تا 10 درصد از مصرف 
بقیه بخش ها کم شــود و آب برای کشــت پاییزه 95 

تحویل کشاورزان داده شود.
به گفته وی، براســاس این مصوبــه از آن تاریخ، 10 
درصد از میــزان مصارف کم شــده و از ســوی دیگر 
بارندگی ها از 1150 میلی متر پیش بینی شده بیشتر 

و معادل 1236 میلی متر اعالم شده است.

فرمانده ســپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان در صد و 
چهل و نهمین جلسه علنی شورای  شــهر اصفهان به هفته 
دفاع مقدس اشــاره کرد و اظهار داشت: ایران دستاوردهای 
بزرگی در دوران دفاع مقدس به دست آورد که مهم ترین آن 
اثبات کارآمدی مردم ســاالری دینی است. سردار غالمرضا 
ســلیمانی با بیان اینکه خلق مکتب دفاعی انقالب اسالمی 
از دیگر دستاوردهای دوران دفاع مقدس است، افزود: مکتب 
دفاعی انقالب اســالمی در تمامی عرصه ها کارآمد است و 
بســیاری از چالش های نظامی با وجود این مکتب برطرف 
شده است.فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( استان اصفهان 
گفت: یکی دیگر از دستاوردهای دوران دفاع مقدس امنیت 
ملی کشــور و به دســت آوردن تجهیزات نظامی اســت.

 ســردار ســلیمانی با بیان اینکه ایران جزیره ثبات اســت، 
خاطرنشــان کرد: ایران در دوران دفاع مقــدس به تنهایی 
توانست در برابر دشــمن ایســتادگی کند. امروزه دشمن 
توان خود را بر ناکارآمدی ایــران متمرکز کرده و قصد دارد 
آن را ناکارآمد جلوه دهد. وی افزود: ســپاه، طرح الگوسازی 
را با هماهنگی مدیریت مناطق محروم ریاســت جمهوری 
ارائه کرده است و حدود 200 دهستان به عنوان الگوی رفع 
مشکالت درمانی، بهداشــت و درمان، زیرساخت، اشتغال و 

فرهنگ در این طرح شرکت می کنند.

خبر
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دفاع مقدس

چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

  موادالزم :مغز دانه آفتابگردان  2 ق 
س  ،  ســیر تــازه 1 حبــه کوچک،روغن 
زیتون 3 ق س، ســرکه سفید یا سرخ 1 ق 
س،خردل 1 ق چ  ،عسل 1 ق چ   .  آووکادو 
1 تــا 2 عدد،مخلوط آروگــوال )منداب(، 
شاهی و اســفناج  150 گرم،نان کروتان 
)نان ســوخاری تکه تکه شــده(، نمک و 
فلفل ســیاه تازه ساییده شــده به میزان 

دلخواه
طرز تهیه: مغز آفتابگــردان ها را در 
تابــه ای ریخته و روی شــعله مالیم چند 

دقیقه حرارت دهید، تا زمانی که تُست شود و جلز و ولز کند. آن را در بشقابی ریخته 
و بگذارید سرد شود. سیر را له کرده در کاسه یا شیشه کوچکی بریزید. به آن روغن، 
سرکه، خردل، عسل، کمی نمک و فلفل اضافه کنید. این مواد را با هم مخلوط کرده 

تا وینیگرت )سس سرکه( غلیظی به دست آید.
 آووکادو را نصف کنید، هسته آن را در آورده و پوست آن را بگیرید. اگر می خواهید 
این کار را از قبل انجام دهید، کمی آب لیمو روی برش های آووکادو بریزید تا ســیاه 
نشوند. ســپس آن را با کیسه فریزر بپوشــانید و در یخچال بگذارید. سبزی ها را در 
کاســه بزرگی ریخته و آووکادو، کروتان و مغز تخمه های خنک شده را به آن اضافه 
کنید، ســس را روی آن بریزید. آن قدر ســس بریزید که همه مواد پوشانده شوند و 

سپس بالفاصله آن را سرو کنید.

رمان »شاهزاده خانومی در مترو«  اثر محدثه گودرزی از سوی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد.

رمان »شــاهزاده خانومی در مترو«  اثری تخیلــی با موضوعی 
اجتماعی اســت که در قالب طرح رمان نوجوان امروز از سوی 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به انتشار رسیده است.

نخستین رمان »محدثه گودرزنیا« داستان دختری به نام هانیه 
اســت که با چالش های جامعه  امروزی روبروســت و ورود او به 

دنیای تخیلی فضای زندگی اش را تغییر می دهد.
بر اساس این گزارش، داســتان با خبر بیماری مادربزرگ شروع 
می شــود. هانیه همراه مادرش برای دیــدن مادربزرگ، راهی 
می شــود و در همان ابتدا مخاطبان با مشــکالت این نوجوان 
گره می خورند. فقر، ارتباط با والدین، دوســتان و اقوام، بخشی 

از مشــکالت هانیه اند. اما چندی بعد او می تواند شاهزاده خانم 
قصه های مادربــزرگ را در مترو مالقات کنــد و زندگی اش در 

مسیر جدیدی قرار بگیرد.
در بخشــی از این کتــاب می خوانیــم: »از غــروب جمعه بدم 
می آمد. مامان که همیشه  خدا، سرش به دوخت و دوز گرم بود. 
بدون عزیز هم که خانه لطفی نداشــت. نمی دانم چرا همه اش 
فکر می کردم اگر بابا بود،  عصرهای جمعه ســه تایی می رفتیم 
بیرون. دست کم تا پارک ســر کوچه. من و مامان تا خانه حرف 
نزدیم. یعنی نمی شد حرف بزنیم. تمام راه مامان چرت زد. وقتی 
رسیدیم، رفتم توی اتاق و در را بســتم. برای اولین بار برای بابا 
نامه نوشتم، اما وسط های نامه همه اش را خط خطی و کاغذش 

را ریزریز کردم و ریختم دور.«

راه هایی  برای کاهش اشتها)1(ساالد سبز چند مغز 

شاهزاده خانومی در مترو

جنگ با همه خشــونتش مثل هر موقعیت دیگری 
 برای خــودش طنــز داشــت.گاهی ناخواســته و 
به طور اتفاقی جریانــی رخ می داد،گاهی نیز افرادی 
برای دادن روحیه نشــاط به رزمندگان به خلق طنز 
می پرداختند. خاطراتی کــه خواهید خواند در متن 

جنگ اتفاق افتاده  و خواندنش خالی از لطف  نیست.
افضل الساعات

داخل  چــادر، همه  بچه ها جمع  بودنــد. می گفتند و 
می خندیدند. هر کســی چیزی  می گفت  و به  نحوی  
بچه ها را شــاد می کرد. فقط  یکــی  از بچه ها به  قول 
 معروف؛  رفته  بود تو الک  خودش ! ســاکت  گوشه ای  
به  کوله  پشــتی  اش  تکیه  داده بــود و حالتی فکورانه  
به  خود گرفته  بود.  یکباره  رو بــه  جمع  کرد و گفت : 
»بسه  دیگه ، شوخی  بســه ! اگه  خیلی  حال  دارین  به  
ســوال  من  جواب  بدین .« همه  جا خوردند. از آن  آدم  
ساکت  این  نوع  صحبت  کردن  بعید بود. همه  متوجه  
او شــدند.گفت: »هر کی  جواب  درســت  بده  بهش  
جایزه  می دم .« بچه ها هنوز گیــج  بودند و به  هم  نگاه  
می کردند که ادامه داد:» آقایون،  افضل  الساعات  کدام  
است ؟«پچ  پچ  بچه ها بلند شد، به  هم  نگاه  می کردند. 
ســوال  خیلی  جدی  بود، یکی  از بچه ها گفت : »قبل  
از اذان ، دل  نیمه  شــب ، برای  نماز شب « با لبخندی 
گفت: »غلطه ، آی  غلطه ، اشتباه  فرمودین .« دیگری 
گفت: »می بخشین ، به  نظر من  اذان  صبح  وقت  نماز 
و...!«گفت: » بَه َ، اینم  غلطه !« هر کدام  ساعتی  خاص  
را براســاس  ادراکات ، اطالعات  و برداشت های خود 
گفتند. نیم  ساعتی  از شــروع  بحث  گذشته  بود، هر 
کسی  چیزی  می گفت  و جواب  او همچنان  »نه « بود.

همه  متحیر با کمی  دلخوری  گفتند: »آقا حالگیری  
 می کنیا، ما نمی دونیم .« و او بــا لبخندی  زیبا گفت : 
»از نظر بنده  بهترین  ســاعت ها، ســاعتی  است  که  
ساخت  وطن  باشد و دست  ِ کوارتز و سیتی  زن  و سیکو 
پنج  رو از پشت بسته باشه !« با خنده  از جا بلند شد و 

رفت  تا خودش  را برای  نماز ظهر آماده  کند.
بنی صدر! وای به حالت!

پدر و مادر می گفتند بچه ای و نمی گذاشــتند بروم 
جبهه. یک روز که  شــنیدم بســیج اعزام نیرو دارد، 
لباس های »صغــری« خواهــرم را روی لباس هایم 
پوشیدم و سطل آب را برداشتم و به بهانه  آوردن آب 

از چشمه زدم بیرون، پدرم داد زد: »صغری کجا ؟«
برای اینکه نفهمد ســیف ا... هستم، سطل آب را بلند 
کردم که یعنی می روم آب بیــاورم. خالصه رفتم و از 
جبهه لباس ها را با یک نامه پست کردم.یک بار پدرم 
آمد شهر و به پادگان تلفن کرد. از پشت تلفن به من 
گفت: »بنی صــدر! وای به حالت! مگه دســتم بهت 

نرسه.«

افضل الساعات؟

لبخندک

خورخه طاووس: می گفتند مکزیک یک 
دروازه بان نیم وجبی دارد به اسم خورخه ندا شاه نوری

کامپوس که توی لیگشان 14 تا گل زده، ما 
هم توی عالم بچگی فکر می کردیم قرار است با مخرج مشترک 
بهزاد غالمپور و علی دایی یا به بیان ســاده یک عمو ســیبیلو 
مواجه شــویم اما اینی که توی دروازه بود اصال شــبیه اونی که 

فکر می کردیم نبود!
 اول تا آخر، قد یک فلفل قرمز بود و ســر و لباســش هم طوری 
بود که فکر می کردی »باب راس« )رفرنس درون متنی: همون 
آقاهه که کانال چهار نقاشی درس می داد( عوض چرک نویس 

از لباس این آقا استفاده کرده است. 
خالصه کنم؛ بیشــتر از آنکه خورخه کامپوس باشــد، خورخه 
طاووس بــود. خورخه در 18 قــدم دریبل مــی زد و پا به توپ 
تا دهــن دروازه حریف جلو مــی آمد و گل هــای ضایعی هم 
می خورد. می گویند مکزیک قبل از خورخه فقط خوراک لوبیا 
و گروهبان گارســیا به دنیا صادر کرده بود و بعد از خورخه هم 

فقط کاله مکزیکی صادر کرد.
یورگن

 گرچه همان یک دریاچه حوض ســلطان بــرای اینکه ما را به 
خودکفایی در عرصه نمک برســاند کافی بــود ولی ما محض 
احتیاط دریاچه ارومیه را هم خشــکاندیم که خیالمان راحت 

بشود که دیگر نمک را نمی توانند تحریم کنند!
  اما مســئله فقط داشــتن نمک نیست، غنی ســازی نمک به 

گونه ای است که به دست وبال آدم بچسبد.
 یعنی همین آقــای یورگن کلینزمن که االن حرفش هســت 
مثالی است که نشان می دهد دســت ما از بچگی نمک نداشت 
و هرچقدر هم برویم و خودمان را در حوض ســلطان بپلکونیم 
فایده ای ندارد. آخر شــما فکر کنید عقاب آسیا به آدم قالیچه 
بدهد بعد آدم برود تور دروازه عقاب را دو دســتی بچســبد و 
عینهو آن تماشــاچی روان رنجور بازی ایران و اســترالیا تکان 

تکان بدهد. 
واقعا ادب نــزد ایرانیان اســت و بس. مثال همیــن زال مگر از 
ســیمرغ قالیچه گرفت؟ خیر! چند  دانه پر گرفت. نه لگد زد نه  

تکان داد نه مثل آن برادر بزرگوار گئورگه هاجی تف کرد!

نوستالژیکاتور 

فوتبالیست ها

تمام آنهایی که اهل رژیم  گرفتن  هســتند، حتمــا این نکته را تجربــه کرده اند که کنترل 
اشــتهای کاذب )کاهش اشــتها( و به موقع غذا خوردن یکی از بهترین راه هــای مبارزه با 
اضافه وزن اســت. خیلی وقت ها ما بدون اینکه بدنمان نیاز به خوراکی داشته باشد، چیزی 
می خوریم؛ شاید از ســر بی کاری یا بی حوصلگی یا حتی برای رفع استرس و پاسخگویی به 

اشتهای کاذب خودمان!
 اما چگونه می شــود این اشــتهای کاذب  را ســرکوب کرد؟ 11 راه زیر می تواند به شما در 

کاهش اشتها کند.
حواس  خودتان را پرت کنید

اگر ناگهان و شدیدا هوس بستنی کردید، بدانید که این فقط نشانه یک زیاده طلبی است نه 
گرسنگی. اشتهای کاذب یا   همان هوس، تنها 10 دقیقه طول می کشد و اگر شما بتوانید در 
این 10 دقیقه خودتان را کنترل کنید و به سمت خوراکی های پرکالری نروید، گام بزرگی به 
سمت سالمتتان برداشته اید. شما می توانید برای کنترل اشتها یتان، با انجام دادن کارهایی 

معمولی حواستان را از خوردن خوراکی  که هوس کرده اید، منحرف کنید.
با غذاهایی که بیشتر هوس می کنید، کمتر روبه رو شوید!

یکی دیگر از کارهای مفید برای کنترل اشــتها و جلوگیری از پرخــوری، اجتناب، حذف و 
روبه رو نشــدن با خوراکی هایی اســت که خیلی دوستشــان دارید. مثال اگر عاشق بستنی 
هســتید، فریزرتان را پر از بســتنی نکنید یا هنگام بیرون رفتن یک ساندویچ سالم خانگی 
برای ناهار یا شــامتان تهیه کنید تا فکر خوردن پیتزا یا غذاهای چــرب به ذهنتان خطور 
نکند. اگر هم می بینید که پرهیز از خوردن کیک تولد دوستتان برایتان مقدور نیست، با یک 
برنامه ریزی ساده، مقدار کالری مصرفی روزانه تان را از سایر غذا ها کاهش دهید تا بتوانید با 

خیال راحت یک برش خوشمزه از کیک تولد را هم بخورید.

کشکول جدول )شماره 1968(

کتابخانه رویایی در دل 
جنگل

خانه دریایی که شما را به دنیای 
پریان دریایی می برد

رکورد سرعت در جاده جادویی چین 
شکسته شد 

بعضی از مردم کتاب خواندن در کافه را دوســت دارنــد، یا در مترو 
وقتی در حال رفتن به محل کارشان هســتند. بقیه دوست دارند در 
آرام ترین جایی که می توانند پیدا کنند، کتــاب بخوانند؛ جایی که 
به آنها اجازه می دهد خودشــان را کامال در کلمات غرق کنند بدون 
اینکه هیچ سروصدایی مزاحمشان شود. اگر شما هم یکی از این افراد 
باشید پس قطعا عاشق این کتابخانه منزوی در جنگل های نیویورک 
Studio Pa� »خواهید شد.  این کتابخانه، توسط شرکت آمریکایی 

dron« طراحی شــده و »Hemmelig Rom« نام دارد که در زبان 
نروژی به معنای اتاق مخفی است. این کابین سیاه 200 مترمربعی از 
چوب بلوط ساخته شــده و داخل آن یک تخت، یک صندلی راحتی، 
یک میز و حتی یک اجاق چوب ســوز وجود دارد که فضای داخل آن 
را گرم و دنج نگه می دارد  آن هم در حالی که یک کتاب از قفسه هایی 

که اطرافتان را احاطه کرده برداشته اید و مطالعه می کنید.

می توانید تصور کنید زندگی در خانه ای که به نظر می رسد در دنیای 
دریایی غرق شــده و مثل یک روز آفتابی، روشــن و آن قدر نزدیک به 
دریاست که جای دیگری نمی تواند باشــد، چه حسی دارد؟ این اولین 
خانه صدفی شکلی نیســت که با آن مواجه می شــویم. اما آنچه خانه 
»کاســا کاراکول« را منحصربه فــرد می کند این اســت که یک خانه 
خصوصی و خانوادگی نیســت بلکه یک اقامتگاه لوکس اســت که در 
Airbnb اجاره داده می شــود. قیمت اقامت در این خانه بســتگی به 
اینکه در چه زمانی از ســال قرار داشته باشــیم بین 186 تا 278 یورو 
اســت.  این خانه دو اتاق خواب برای چهــار نفر دارد کــه می توانند 
احســاس کنند تعطیالتشــان را در یــک زیردریایی ســفید با حمام 
مرمرین، دکوراسیون صدفی و اســتخر منحنی شکل می گذرانند. اگر 
نمی توانید به این مکان ســفر کنید پس تصاویر آن را ببینید تا متوجه 

شوید زندگی مثل یک پری دریایی چه حسی خواهد داشت.

یک راننده ایتالیایی، رکورد رانندگی در جاده کوهستانی و پرپیچ و خم 
تونگتیان چین را شکســت. این جاده به عنوان یکــی از خطرناک ترین 
جاده های جهان شناخته شــده اســت. فابیو بارونه، توانست مسیر 11 
کیلومتری این جاده را در 10 دقیقه و 31 ثانیه طی کند.جاده تونگتیان 
که از ارتفاع 200 متری تا 1300 متری روی کوه تیان من باال می رود، ۹۹ 
پیچ خطرناک دارد که زاویه چرخش بعضی از آنها نزدیک به 180 درجه 
اســت. بارونه این جاده را با یک خودروی فراری که برای استفاده در این 

مسیر تغییراتی در آن داده شده بود، طی کرد.
او سال گذشــته هم در جاده کوهســتانی ترانسفاگاراســان در رومانی 
رکورد شکسته بود.این راننده ایتالیایی با کســب زمان 10 دقیقه و 31 
ثانیه رکورد راندن در جاده کوهســتانی و پرپیــچ و خم تونگتیان چین 
را شکســت. این جاده به عنوان یکی از خطرناک ترین جاده های جهان 

شناخته می شود.

 افقی:
1-  جام معروف، یاری دهنده، بینی و دماغ

2- تقلید کردن حرکات، پایتخت موسیقی، شاه شکارچی 
گور

3- فلز رسانه، واحد پول در قدیم، ســتاره و کوکب، زمینه و 
موضوع

4- سماق، روز نیست، کمیابی، شیار لوله تفنگ
5- سیاره ناهید، تهیه کردن، ماشین جنگی

6- پیرامون، جواب مثبت، نویسنده و فیلسوف فرانسوی خالق 
هستی و نیستی

7- پیچ و خم، سود  حرام، پاداش
8- بندگی، سادات، چراغ آسمان، پایه

۹- بهشت، آموختنی مدرسه، بانو
10- اصطالحی در نمایش، جایز، دوری جستن

11- خیمه مردم صحرا نشین، ســود و استفاده، سرپیچی 
کردن

12- بسته نیست، نژاد آلمانی، طمع، پاسخ هوی
13- خاک سرخ، راه راست یافته، پنهان شدن برای شکار، پول 

ژاپن
14- برتری، طاقت و توان، اشاره به نزدیک

15- شهر زیارتی، از شهرهای آلمان، نت موسیقی.
عمودی:

1- پی درپی، بزرگ
2- بازجویی، هوشیاری

3- نیا، اریب، باال و بلندی، برادر پدر

4- قوم اولیه ایران، پسوند شباهت، بزرگان قوم، انبار غله
5- باران اندک، از شهرهای اصفهان، شبنم

6- بخشش، آغاز، نام پسرانه
7- کشت آبی، کدو، برتر و برگزیده 

8- آرامش را شولرخوف نوشــته، نی سست و باریک، 
پایتخت اتریش، تنها

۹- کم کم پیش رفتن، عدل و انصاف، نارس
10- فرخنده و خجسته، فرمان، رشت

11- آشکار شدن، اداره کردن مملکت، زیستن
12- نظرات، جدید، الفبای موسیقی، مردم
14- وقار و سنگینی، از توابع استان خراسان

15- انکار کننده، ماهی کوچک دریایی.

تصاویر روز

جشنواره سنتی در هند مردی با ماسک »آفتاب تابان« در مسابقه »مجسمه زندگی« آرژانتین
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امام علی )علیه السالم(: 
ما ، درخت نبوت و فرودگاه رسالت و مكان آمد و شِد فرشتگان 

و معدن هاى دانش و سرچشمه هاى حكمتيم.
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