
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: داعش قصد عملیات انتحاری در 
دانشگاه تهران را داشت و تاکنون نیروهای امنیتی و سپاه تعداد زیادی از عناصر 

این گروه تروریستی را دستگیر کرده اند.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اگر تعبیر کنیم 
که در جنگ هشت ساله یک معجزه الهی رخ داده، اغراق نیست. ما تازه انقالب 
کرده و حکومتی را تجربــه نکرده بودیم. فرماندهــان نظامی هم تجربه جنگ 
نداشــتند. جنگ جزو پیچیده ترین ابعاد حکومت داری است و ابعاد گوناگونی 
از اقتصاد و امکانات تا همبســتگی ملــی دارد. اداره جنگ، ماننــد اداره یک 
مملکت است. حتی کشــورهایی مانند انگلیس و آمریکا با تجربه چند صدساله 
حکومت داری، نمی توانند جنگ هایی که خودشــان درســت می کنند را اداره 
کنند. عراق همه مرزهای ما را پشت سر گذاشــت. جمعیت ایران در آن زمان 
36 میلیون نفر بود. االن جمعیت ایران 80 میلیون نفر است. از همین جمعیت 
دو و نیم میلیون نفر آواره شدند. در همان ساعات اولیه، خرمشهر محاصره شد 
و حدود ســی روز نیروهای ما مقاومت کردند. ده ها شهر و روستا را به اشغال در 
آوردند. ایران اصال آمادگی ورود به جنگ را نداشت. برادران ارتش هم فرماندهان 
از سرهنگ به باال را در اختیار نداشــتند و جز چند امیر که جان فشانی کردند، 

بقیه رفته بودند.
رضایی تصریح کرد: مهمات و سالح هم به ما نمی دادند. 

موشــک های فونیکس اف 14 را بــه ما تحویل 
نداده و قطعات یدکی هم به ما نمی دادند. 

صدام از آمریکایی ها خواســته بود که 
ایــران را تحریم تســلیحاتی کنند. 
حتی سیم خاردار به ما نمی رسید. 
چنین وضعی بود؛ اما ملت ما همه 
استان ها و شــهرها را آزاد کرد. 
این شــهدا متر به متر جنگیدند. 
ســنگر به ســنگر جنگیدند تا 
همه سرزمین را آزاد کردند. این 
فداکاری با دســت خالی در ایران 

نمونه ندارد. پژوهشــگران نظامی 
بگویند که کدام قدرت بین المللی در 

دنیــا بوده 

که به عراق در جنگ با ایران کمک نکرده باشــد؟ اسلحه های به غنیمت گرفته 
شده ما، از همه کشورها هســتند. معجزه ای اتفاق افتاده و این معجزه از دل و 
ذهن جوانان فداکار و داوطلب آغاز شــده اســت. از نوآوری ها و نماز شب ها، از 
برادری های این شهدا برخاسته است. فرصت نیســت که تک تک عملیات ها و 

مشکالتش را بازگو کنم.
استاد دانشگاه جامع امام حسین)ع( ســخنان خود را این چنین ادامه داد: این 
اقتدار، به امنیت امروز منجر شده؛ داعش اقدام به ورود به ایران کرده اما نیروهای 
امنیتی و سپاه ما، تعداد زیادی از آنها را گرفته اند. سه ماه پیش خواستند در نماز 
جمعه تهران خودشان را منفجر کنند. در بین راه همدان و کردستان دستگیر 
شدند. قرار بود در تهران مجهز به بمب شوند و حادثه ایجاد کنند. ببینید فرانسه 
با چند انفجار به هم ریخت و وضع امنیتی خاص اعالم کردند. این اقتدار را باید 

حفظ کرد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: حاال عده ای می گویند اقتصاد 
اگر می خواهیم اقتدار را باید تضعیف کرد. ما می گوییم سی وهفت سال اقتصاد 
را در دســت داشــتید، اقتصاد را هم مثل اقتدار نیروهای مسلح درست کنید. 
معیشت مردم را سامان بدهید. این اقتدار اگر نباشد که نمی شود سرمایه گذاری 
کرد و تولید داشت. این امنیت مثل سایه بانی است که زیر آن می شود مشکالت 
اقتصادی را حل کرد. دو سه سال است وهابی ها و آل سعود راه افتاده اند. کاری 
که اسراییل نتوانســت بکند را اینها در ناامن کردن منطقه کرده اند. فریاد 
می کشــند و دیوانه وار داد و بیداد می کنند. نمی دانندکه اگر غلطی 
کرده و به ایران حمله ای کنند، مردان ایران به فرمان امامشان راه 
می افتند تا مکه و مدینه را از بت ها پاک سازی کرده و این شهرها 

را به دوران طالیی پیامبر اکرم)ص( برسانند.
رضایی گفت: این صبر و خونســردی ما برای این اســت که 
نمی خواهیم وارد جنگ بشــویم. از شــهدای منا تا تحریک 
کشورهای اســالمی علیه ایران را تحمل می کنیم تا جنگی 
شروع نشود. اگر عربستان فکر می کند که می تواند با پشتوانه 
آمریکا و اسراییل و خریدهای تســلیحاتی کاری کند، این 
آرزو را به گور خواهد برد. به فضل خدا، همه این ســالح ها و 
هواپیماها را به داخل ایران خواهیم آورد و نیاز 50 ساله خودمان 
را تامین می کنیم . 80 میلیارد دالر پول داده اند برای مهماتی که 
تا ده سال دیگر قدیمی خواهند شد. اقتدار در ایران را به فضل 
خدا ادامه خواهیم داد. از رأس این اقتدار که والیت فقیه است و 
خط امام)ره( را دنبال می کند تا آن سرباز و پاسدار و بسیجی، 
آماده فداکاری هســتیم. به برکت شــهدا این روحیه در ایران 
هست.فرمانده سپاه پاســداران در دوران دفاع مقدس گفت: 
به عنوان یک سرباز عرض می کنم که همه تالش کنیم که این 
اقتدار حفظ شده و وحدت و برادری مان را زیر سایه رهبری 
نگهداری کنیم. ان شــاءا...که 
شــهدا را از یــاد نبریم، 
جانبازان را فراموش 
 نکنیــم تا ایــن راه

 امام حسین)ع( را 
ادامه بدهیم.

محسن رضایی:

داعش قصد عملیات انتحاری در دانشگاه تهران را داشت
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اسحاق جهانگیری مصوبه دولت را ابالغ کرد؛

دستور حذف یارانه خانوارهای 
ثروتمند رسما صادر شد
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روحانی:

 چرا بزرگان کشور واقعیت ایران 
را به مردم نمی گویند؟
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فرهنگ، از نان شب 
واجب تر است
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موزه های تخصصی در اصفهان 
راه اندازی شود
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رییس اداره تبلیغات شهرستان بروجن خبر داد:

اعزام مبلغ به مناطق مختلف 
شهرستان بروجن در ایام محرم
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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
حضرت آیــت ا... خامنه ای فرمانــده معظم کل قوا 
صبح دیروز در مراســم دانش آموختگی، تحلیف و 
اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاه های افسری 
ارتش جمهوری اســالمی ایران در دانشــگاه علوم 
هوایی شهید ســتاری حضور یافتند. رهبر انقالب 

اسالمی در این مراسم با تاکید بر لزوم آمادگی های 
روزافزون »ایمانــی و اعتقــادی«، »علمی و فنی« 
و »ســازمانی و انضباطی« نیروهای مسلح و انتقال 
تجربیات گران بهای دفاع مقدس به نیروهای جوان، 

تاکید کردند: امروز ملت ایران به دلیل پافشاری ...

رهبر انقالب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش:

 جوهر ارتش در دوران 
دفاع مقدس آشکارشد

فرماندار اصفهان:

تعطیلی کوره های تولید
گچ، قطعی است

نقش محوری صنایع مزیت دار در توسعه صادرات؛

تنزل رتبه صادرات 
اصفهان در کشور

کانون های جرم وفساد
نفس های آخر را می کشند

ازاین پس، اصفهان دگرگون می شود
به بهانه پایان یک اجالس جهانی در نصف جهان؛

فرمانده نیروی انتظامی اســتان اصفهان در نشست خبری با 
اصحاب رسانه، ضمن تبریک و گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
و آغاز ســال تحصیلی جدید اظهار کرد: هفته گرامیداشــت 

نیروی انتظامی به عنوان هفته بازخوانــی از خدمات پلیس و 
نقش مردم، سازمان های دولتی و غیردولتی، در کیفیت بخشی 

به عملیات پلیس ...

برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر را در سه حوزه برخورد با شبکه های مواد مخدر در زمان ورود به استان 
اصفهان، برخورد با کانون های جرم و فساد و برخورد با معتادان ولگرد، در دستور کار خود قرار داده ایم.

تاکنون پنج نقطه از شهر اصفهان از وجود پاتوق های جرم و فساد پاک سازی شده است که تا پایان سال، این 
تعداد به 20 نقطه خواهد رسید.
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فرمانده انتظامی استان اصفهان:
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پیشنهاد سردبیر: 
طعنه الریجانی به کواکبیان در صحن مجلس

بین الملل

در حاشیه

با مسئوالن

عکس  روزیادداشت

واکنش پسر قالیباف به شایعات عروسی 
خواهرش

چندی پیش تصاویری از جشن عروسی میلیاردی یک زوج 
الهیجانی منتشر شــد. برخی این تصاویر را با عنوان جشن 
عروسی دختر شــهردار تهران در فضای مجازی به اشتراک 

گذاشتند.
 الیــاس قالیبــاف در صفحه اینســتاگرام خود نســبت به 
 شایعه منتشر شده در رابطه با عروســی خواهرش واکنش 

نشان داد.
الیاس قالیباف نوشت: »گویا دوباره فصل برداشت شایعات 
و دروغ رســیده من که عادت کردم؛ اما این بــار در اوج بي 
اخالقي عكس هاي خصوصي یک عروس و داماد الهیجاني 

را به عنوان عروسي دختر قالیباف منتشر کردند. 
واقعا آدم مي ماند که در مقابل این همه وقاحت و بي اخالقي 
چه بگوید و بنویسد. آقا یا خانم، سیاست و قدرت مگر چقدر 
ارزش دارد؟ واقعا تو خودت خانواده نداري؟ انسان نیستي ... 

پ ن: کاش دروغ حناق بود تا یه عده خفه می شدن.«

طعنه الریجانی به کواکبیان در صحن 
مجلس

مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شــورای 
اســالمی پس از ارائه گــزارش کاظم جاللــی رییس مرکز 
پژوهش های مجلس درباره اولویت ها و راهبردهای مجلس 
در مورد برنامه ششــم توســعه با طرح مطلبی حاشــیه ای 
گفت: از رییس مجلس و دوستان هیئت رییسه گالیه داریم؛ 
چرا که ما پیشــنهادهایی داده بودیم، اما ظاهــرا قرار نبود 
 افرادی از اصالح طلبان در مرکز پژوهش ها مورد اســتفاده 

قرار گیرند.
علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی که اداره جلسه 
را برعهده داشت پاسخ داد: خود آقایانی که هستند خارج از 
این مرزبندی ها کار می کنند ما بــا مارک که نمی توانیم کار 

کنیم راجع به محتوا صحبت کنید.
کواکبیان مجددا خاطرنشــان کرد: چرا همیشه یک طرفه 
غش می شــود که الریجانی پاسخ داد: شــما مراقب باشید 

پشت تریبون غش نكنید.

رهبری اجازه مذاکره با آمریکا درباره 
سوریه را ندادند

امیرعبداللهیــان دســتیار ویــژه رییس  مجلــس در امور 
بین الملــل در دیدار بــا هدیه خلف عبــاس رییس مجلس 
ســوریه گفــت: در ماه هــای اخیــر آمریكایی هــا به طور 
غیرمســتقیم تالش کردند  جمهــوری اســالمی ایران را 
تشــویق و به روش دیپلماتیک کنند که بپذیرد بشــار اسد 
 در آینده ســوریه نقش نداشــته باشــد کــه مواضع دقیق 
مقام معظم رهبری و راهبرد نظام مانع تحقق اهداف آمریكا 

و رژیم صهیونیستی در این موضوع شد.
 در همین زمان نیز آمریكایی ها تالش فشــرده ای را به عمل 
آوردند که روسیه را با روش تهدید و تطمیع وادار به همراهی 
با کاخ ســفید در حذف بشــار اســد نمایند که مسكو هم 

هوشمندانه رفتار کرد.
وی افزود: مقام معظــم رهبری با درایت همیشــگی اجازه 
مذاکره بــا آمریكا را در موضــوع منطقه و ســوریه ندادند؛ 
چرا که تاریــخ  انقــالب و تاریــخ معاصر اثبــات می کند 
 وعــده دولتمــردان آمریكایی بــه هیچ وجه قابــل اعتماد  

نیست.

دیدار احمدی نژاد 2میلیون دالر برای 
ایران آب خورد

محمود احمدی نــژاد در اواخر شــهریور۱۳۹۰ در جریان 
ســفر به نیویورک، با نخست وزیر کشــور »سنت وینسنت 
و گردنادین ها« دیدار کرد.در آن زمــان خبرگزاری دولت 
)ایرنا( نوشــت که محمود احمدی نژاد و رالف گونسالوس 
در مورد »مســایل دوجانبه و مهم ترین مســایل جهانی« 
بحث و گفت وگو کرده اند.خبری که اخیرا به دســت آمده 
نشــان می دهد احمدی نژاد به دلیل ناکامــی در مالقات با 
رؤسای کشــورهای مهم، مجبور به این مالقات شده و بابت 
آن ۲میلیون دالر به کشور »سنت وینسنت وگردنادین ها« 
کمک مالی کرده اســت.گفتنی است نخســت وزیر کشور 
مزبور در اردیبهشــت ســال ۸۸ نیز به تهــران آمد و مورد 
استقبال معاون اول قرار گرفت.سنت وینسنت و گرنادین ها 
یک کشــور جزیره ای کوچک در دریای کارائیب اســت که 
در سال ۱۹۷۹ از انگلستان اســتقالل یافت.سنت وینسنت 
و گرنادین ها حــدود ۱۱۳٬۰۰۰ نفر جمعیت دارد. پایتخت 
 این کشــور، شــهر کینگزتاون با جمعیــت ۱۶٬۲۰۹ نفر 

)آمار سال ۲۰۰۰( است.

 پاسخ تلویحی سردار سالمی
 به سخنان هاشمی

جانشین فرمانده کل ســپاه گفت: ما بیش از هر 
زمان دیگری بــه قدرت دفاعــی و افزایش توان 

بازدارندگی نیازمندیم.
 ســردار حســین ســالمی در حاشــیه مراسم 

افتتاح ۳۳۰۰ پروژه محرومیت زدایی ســپاه، درباره برخی 
اظهارنظرها مبنــی بر کاهش تــوان نظامی کشــور برای 
پیشرفت، گفت: دشــمنان با وجود مذاکرات سیاسی که با 
جمهوری اســالمی ایران داشــتند، اما می بینیم که باز هم 
حرف از گزینه نظامی روی میز می زنند؛ البته تاریخ گواه این 
است که آنها برای حل مسائل سیاســی گاها از ابزار نظامی 
استفاده کردند؛ بنابراین در چنین شرایطی چگونه می توان 
قدرت نظامی و دفاعی کشور را برچید. وی افزود: همان گونه 
که مقام معظم رهبری فرمودند اصــال چنین کاری عاقالنه 
نیست و نمی توان از کشورهای شكســت خورده در جنگ 
که به عبارتی مدل های فرسوده و باطل شده هستند را برای 
پیشرفت کشور اســتفاده کرد.سردار ســالمی با بیان اینكه ما 

دیگری به قدرت دفاعی و افزایش توان بیــش از هــر زمان 
بازدارندگی نیازمندیم، گفت: 
این مســئله به عنوان یک 
اســتراتژیک  مســئله 
مطرح اســت و یكی از 
سیاســت های کلی و 
جمهوری  اساســی 

اسالمی ایران است.

حضور فرمانده کل قوا در مراسم 
دانش آموختگی دانشجویان 
دانشگاه های افسری ارتش

محسنی اژه ای - 
معاون اول قوه قضاییه

آیت ا...هاشمی رفسنجانی-
رییس مجمع تشخیص

 مصلحت

محمدرضا عارف-
رییس فراکسیون امید

پرونــده  در  تحقیقــات 
هما هودفر تكمیل شــد و 
دادگاه نیز تشــكیل شده 
بود. قــرار وثیقــه ۱5۰ 
میلیــون تومانــی صادر 
شــد که به 5۰۰ میلیون 
تومان افزایــش یافت، که 
البتــه تهیــه وثیقه 5۰۰ 
زمان  تومانــی  میلیــون 
بــرد و در نهایــت وثیقه 
تودیع و وی آزاد شد. اگر 

منع و مشــكلی وجود نداشته باشــد و فرد ممنوع الخروج نباشد 
خروج از کشــور منعی ندارد. خبر ندارم که ایشان ممنوع الخروج 
بوده یا خیر؛ ولی طبعا وقتی قرار وثیقه صادر می شــود یكســری 

محدودیت ها هم برداشته می شود.

زمــان جنگ، دشــمنان 
در تحلیل های نادرســت 
خود، فكر مــی کردند که 
مانند راهپیمایی نظامیان 
و مانور نظامی، خیلی زود 
به تهران می رســند و یا 
الاقل خوزستان را از ایران 
جدا می کنند، اما از غیرت 
فرزندان ایران اســالمی و 
مردم آن اطالع نداشــتند 
کــه با نــدای امــام)ره(، 

سیل آسا به سوی جبهه ها رفتند و دشمن را در همان مراحل اول 
پیشروی و اشغال اراضی ایران، زمین گیر کردند.

آ چه مسلم اســت، »نهی 
رهبــری« بــه عملكــرد 
برمی گردد  احمدی نــژاد 
چراکه درمــورد عملكرد 
رییس دولت هــای نهم و 
دهــم ســوال های جدی 
وجود دارد و احمدی نژاد و 
مسئوالن نزدیک به او باید 
نســبت به اختالس هایی 
و  گرفتــه  انجــام  کــه 
مشــكالت فراوان مالی و 

اقتصادی که به وجود آمده، پاسخگو باشــند. قطعا  درباره چنین 
تخلف هایی بررسی های الزم انجام می شود و امیدواریم در فضایی 
کارشناســانه همه عملكردها مورد بررسی قرار گیرد و درصورتی 

که خطایی به وقوع پیوسته، با آن برخورد شود.

سردار اسماعیل قاآنی-
جانشین سپاه قدس

جنگ افغانســتان و عراق 
را آمریــكا از پــول مردم 
خود هزینه کرد؛ اما جنگ 
عــراق، یمن و ســوریه با 
تامین  عربســتان  پــول 
خود  می شود.عربســتان 
را خادم حرمین شریفین 
و خیرخواه جهان اســالم 
می داند و باید به جهانیان 
معرفــی می شــد که چه 
افراد فاســدی هســتند.

 آمریكا بعــد از اینكه از عــراق فرار کرد مجدد برگشــت تا کمک 
۶۰ کشور را جمع کند، اما امروز حتی یک گردان پیاده هم ندارد 

و تا ۱۰ سال آینده نیز نخواهد داشت.

ویژه

حضرت آیت ا... خامنه ای فرمانده معظم کل قوا صبح دیروز 
در مراســم دانش آموختگی، تحلیف و اعطای سردوشــی 
دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسالمی 
ایران در دانشــگاه علوم هوایی شــهید ســتاری حضور 
یافتند. رهبر انقالب اســالمی در این مراســم با تاکید بر 
لزوم آمادگی های روزافزون »ایمانی و اعتقادی«، »علمی 
و فنی« و »ســازمانی و انضباطی« نیروهای مسلح و انتقال 
تجربیــات گران بهای دفــاع مقدس به نیروهــای جوان، 
تاکید کردند: امروز ملت ایران به دلیل پافشــاری بر اسالم، 
استقالل، ارزش های واالی خود و اعتقاد به حاکمیت دین 
خدا، با جبهه  وسیعی از دشــمنان مواجه است و نیروهای 
مســلح باید همواره آماده  ایفای نقش خــود -در صورت 
نیاز- باشــند. حضرت آیت ا... خامنــه ای نیروهای جوان، 
مومن و کارآمد را ثروت بزرگ و واقعی کشــور خواندند و 
با اشاره به دوران دفاع مقدس گفتند: دوران دفاع مقدس، 
آزمونی دشــوار بود کــه در آن، جوهر ارتــش جمهوری 
اســالمی ایران آشــكار و کارهای برجســته و درخشانی 
به دست نیروهای ارتش انجام شــد. ایشان یكی از اقدامات 
ضروری در دانشگاه های نیروهای مسلح را آشنایی با دوران 
دفاع مقدس و تبیین آن شــرایط بــرای نیروهای جوان 
دانستند و افزودند: جنگ تحمیلی هشت ساله درواقع یک 
جنگ بین المللی و تهاجــم همه جانبه  قدرت های بزرگ و 
دنباله روهای جهانــی و منطقه ای آنها بــه مرزها، هویت، 
ارزش هــا، نظام اســالمی و انقالب ملت ایــران بود. رهبر 
انقالب اســالمی تاکید کردند: در این قیامت کبرا و معرکه  
عظیم، ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح با اتكا به نیروی 
ایمان و مقاومت و اعتماد به خدا و متكی به روح ا...، قیام هلل 
 کردند و توانســتند بر همه  قدرت ها غلبــه کنند. حضرت

 آیــت ا... خامنه ای خطاب به دانشــجویان دانشــگاه های 
افســری ارتش گفتند: نســل گذشته شــما چنین نسل 
پرافتخاری بود و اکنون شما جوانان میراث بر آنها هستید. 
ایشان با تجلیل از رشادت ها و جانفشانی ها و مجاهدت های 
سرداران و امیران ارتش همچون صیادها و بابایی ها، خاطر 
نشان کردند: امروز همه دنیا اعم از دوست و دشمن، بر زبان 
و در دل خود به عظمت، هوشمندی، شجاعت و اقتدار ملت 
ایران و نظام اسالمی معترف هستند. رهبر انقالب اسالمی 
ضمن تشكر از فرماندهان ارتش و فرماندهان دانشگاه های 
ارتش، در پایان سخنان خود تاکید کردند: به لطف و توفیق 
الهی، فردای کشور به مراتب بهتر و درخشان تر از امروز آن 

خواهد بود.

رهبر انقالب در مراسم دانش آموختگی 
دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش:

 جوهر ارتش در دوران 
دفاع مقدس آشکارشد

 حجت االسالم والمسلمین حســن روحانی در ورزشگاه شهید 
رجایی قزوین حضــور یافت. مهم ترین محور های ســخنرانی 

رییس جمهور در اجتماع مردم قزوین را در ادامه می خوانید؛
 ۳۱ شــهریور ماه، صدامیان و متجاوزین به کشــور ما حمله 
کردند. نخســتین قدرت نمایی نیروهای مسلح سرزمین ایران، 
در روز اول مهرماه با پرواز ۱۴۰ فرونــد هواپیما به قلب عراق و 
بمباران مراکز حســاس و حیاتی عراق بود. این نخستین درس 
قوی  بود که ملت ایران به متجاوزین در ۲۴ ساعت و یا کمتر از 
آن دادند و سراسر عراق را به لرزه درآوردند؛ این پیامی بود برای 
همه جهانیان که غیور مردان ایران، در هیچ شــرایطی تجاوز را 

تحمل نخواهند کرد.
 در سراسر هشت سال دفاع مقدس سپاه، بسیج، ارتش، نیروی 
انتظامی و مردم دالور و عشــایر، مقاومت و ایستادگی کردند و 
توانستند عظمت ملت ایران را در تاریخ جهان به ثبت برسانند. 

امروز باید از دوران دفاع مقدس درس بیاموزیم.
 اگر در میان مردم دودســتگی، اختالف و شكاف حاکم بود، 
اگر مردم در گوشه و کنار فقط شعار می دادند و کمر همت برای 
ایثار نمی بستند و اگر ملت ایران در برابر متجاوزین ایستادگی و 
استقامت و صبر را پیشه خود نمی ساختند، آیا می توانستیم به 
پیروزی بزرگ و پرافتخار در دفاع مقدس دست یابیم؟ امروز هم 
راه پیشرفت و تعالی ما در سایه وحدت، انسجام و برادری برای 

حفظ منافع ملی است.
 امســال در سراســر اجتماعات بین المللی، ســخنرانی ها، 
مباحثات و جلســات و مالقات ها، که من موفــق بودم در حد 

فرصت با ۲۲ نفر از رهبران جهان مالقات داشته باشم، نخستین 
ســخن، تبریک به ملت ایران برای موفقیت در برابر قدرت های 

جهان و برای حفظ حقوق ملت عزیز ایران بود.
 همه کشورهای غیرمتعهد به ما می گفتند پیروزی ملت ایران 
در مذاکرات هســته ای، تنها دفاع از حقوق خودتان نبود؛ دفاع 
از حقوق به اصطالح جهان در حال توســعه بود؛ دفاع از حقوق 
همه کشورهای درحال پیشرفت بود؛ ما در مذاکرات هسته ای به 
جهانیان گفتیم شما نمی توانید فناوری های پیشرفته را در چند 
کشــور منحصر کنید. ما از حقوق جهانیان و حقوق کشورهای 
درحال توسعه در برابر قدرت های بزرگ دفاع کردیم. این پیام 

صریح و روشن اجالس غیرمتعهد به ملت بزرگ ایران بود.
 امسال در سازمان ملل اگر سخنی بود، اگر حمله ای بود، حمله 
به آنهایی بود که می خواهند از فرصت برجام به خوبی استفاده 
نكنند. اگر امسال در ســازمان ملل سخن تندی بود، سخن تند 
برابر آنهایی بود که در کشورهای منطقه به مردم مظلومی مانند 
یمن تجاوز کرده و سرزمین آنها را بمباران می کنند. شما ملت 
بزرگ و غیور و عزتمندان در این ۳ سال با ایثار و فداکاریتان و با 
ایستادگی ، چهره ایران را در برابر دیدگان جهانیان عوض کردید 

و عزت بخشیدید.
 امروز در سراســر جهان در تمام مذاکرات سخن این است که 
از فرصت پسابرجام چگونه باید از فضای ایران و منطقه استفاده 
کنیم. سخن این اســت که ایران به عنوان ســددفاعی در برابر 
تروریسم در منطقه و جهان ایستاده است. گذشت آن  روزهایی 

که ایران را متهم می کردند به ساخت بمب هسته ای.

 امروز عظمــت ملت ایــران و جایگاه ملت ایــران برای همه 
جهانیان روشن شده است. سخن این است که چگونه در ایران 
ســرمایه گذاری و با کارآفرینان ایران همكاری شــود و چگونه 
ایران نقش خــود را برای ثبات منطقه و جهــان ایفا کند. ملت 
ایران توانسته چهره واقعی این ســرزمین و ملت را به جهانیان 

نشان دهد.
 ببینید که تمام کشورهایی که تولیدکننده و صادرکننده نفت 
بودند، به خاطر افت شــدید قیمت نفت در یک سال و چند ماه 
گذشته، دچار چه مشكالت عظیمی شده اند. در ونزوئال، تورم به 
۴۸5 درصد رسیده در عرض یک سال و چندماه و اجناس 5 برابر 
شده است. عربستان سعودی در روزهای اخیر به خاطر شرایط 
اقتصادی و کاهش قیمت نفت حقــوق همه کارمندان دولت را 

کاهش داده است. 
همچنین عربستان در سال گذشــته ۱۰۰ میلیارد دالر کسری 
بودجه داشت و از ذخایر گذشته خود برای اداره کشور استفاده 
کرد. چرا بزرگان کشور، نویسندگان، صدا و سیما و روزنامه ها، 

واقعیت ایران را به مردم نمی گویید؟
 در عین حال بدانیــد با افت قیمت نفت نه تنهــا ما از ذخیره 
برداشــت نكردیم بلكه ۲۰ درصد از درآمدمان را هم به ذخیره 
ریختیم. در همه کشورهای تولیدکننده نفت، قیمت پول ملی 
به نصف و در برخی کشــورها به یک پنجم و در ونزوئال به یک 

هفتم تنزل پیدا کرده است.
 در شرایط بسیار سخت یک سال گذشــته که قیمت نفت از 
۱۲۰ دالر به ۴۰ دالر کاهش یافت، کشــور بی دغدغه اداره شد. 
چرا شــكر نعمت نمی کنید؟ در یک ســال گذشــته هم تورم 
کاهش یافته و هم رشــد اقتصادی داشــتیم. من گزارش کار 
دولت نمی دهم، گزارش مقاومت و ایستادگی شما مردم را بیان 

می کنم.
 امروز باید همه خودمان را برای ســاختن ایــران عزیز آماده 
کنیم. تمام شاخص ها امروز به ما می گوید، روند کشور و حرکت 
اقتصادی رو به رشد اســت. خرید گندم سال گذشته ۸ میلیون 
تن و امســال خرید ما ۱۱/5میلیون تن بوده اســت آن هم به 
برکت ایثار و فداکاری کشاورزان عزیز این کشور؛ در صنعت نیز 

حرکت ما رو به جلوست.
 صادرات ما نشان می دهد حرکت اقتصادی ما، صنعت و بخش 
خدمات ما نشان می دهد، امســال همانطور که در پیام نوروزی 
اعالم کردم، دنبال هدف رشــد 5 درصدی در اقتصاد هستیم، 
االن هم در ماه هفتم ســال قول می دهم به حــول و قوه الهی تا 

پایان سال رشد اقتصادی باالی 5 درصد خواهد بود.
 مجموعا در این ســفر اســتانی 5۰ طرح و پروژه ان شاءا... در 
ســال جاری و ســال آینده با اعتبار ۹۰۳ میلیاردتومان برای 
 توســعه و پیشــرفت و آبادانی این اســتان اجرایی و عملیاتی 

خواهد شد.

سخن این است 
که ایران به عنوان 

سددفاعی در برابر 
تروریسم در منطقه و 
جهان ایستاده است. 
گذشت آن  روزهایی 

که ایران را متهم 
می کردند به ساخت 

بمب هسته ای

روحانی:

چرابزرگانکشورواقعیتایرانرابهمردمنمیگویند؟

 رییس جمهور روز گذشته در اجتماع مردم استان قزوین با تاکید براینکه امروز روند کشور و حرکت اقتصادی 
رو به رشد است، گفت: قول می دهم به حول و قوه الهی تا پایان سال، رشد اقتصادی باالی ۵ درصد خواهد بود.

»شــیمون پــرز« رییــس و نخســت وزیر پیشــین رژیم 
صهیونیســتی که جنایاتی مانند ســرکوب انتفاضه، آواره 
کردن صدها هزار فلسطینی و کشتار قانا را در کارنامه دارد، 

بعد از اغمای دو هفته ای بر اثر سكته مغزی، مرد.
رسانه های اســراییلی بامداد دیروز از مرگ »شیمون پرز« 
رییس و نخســت وزیر پیشین رژیم اشــغالگر قدس بعد از 
ســكته و خونریزی مغزی و اغمای دو هفته ای، خبر دادند.

به نوشــته پایگاه »نیوز ۶۰« اســراییل، مرکز پزشكی شبا 
زمان مرگ پــرز را ۳:۴۰ به وقت محلی اعالم کرده اســت.

خبرگزاری اســراییل و روزنامه ایندیپندنت هم این خبر را 
تایید کرده و نوشــتند که به درخواســت خانواده پرز، خبر 
مرگ او با تاخیری چند ســاعته رســما منتشــر می شود.

روزنامه »معاریو« هم نوشــته است که مقامات اسراییلی در 
تدارک مراســم تشییع پرز هســتند. روز گذشته با گذشت 

چند ســاعت از انتشــار خبر اولیه مرگ شــیمون پرز، این 
خبر رسما توسط مقامات و رســانه های رژیم صهیونیستی 
اعالم شد. رسانه های رژیم صهیونیســتی گزارش دادند که 
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم قرار است یک نشست 
ویژه با موضوع مرگ پرز تشــكیل دهد.انتشار خبر شیمون 
پرز با واکنش ســریع مقامات و شــخصیت های آمریكایی 
روبه رو شــده اســت تا جایی که باراک اوباما، جورج بوش و 
بیل کلینتون در پیام های جداگانه مرگ او را تسلیت گفتند.

دیگر مقامات غربی از قبیل وزرای خارجه آلمان، اســترالیا، 
اتریش هم به خبر مرگ شــیمون پرز واکنش نشان داده و 
آن را تسلیت گفتند.گفته می شــود قرار است روز جمعه در 
اراضی اشــغالی برای شیمون پرز مراســم دفن انجام شود؛ 
مراســمی که خبرنگاران صهیونیســتی از احتمال حضور 

اوباما در آن خبر دادند.

در ادامه اقدامات ســتیزه جویانه کنگره و ســنای آمریكا 
علیه ایران، یكی از کمیته هــای فرعی مجلس نمایندگان 
آمریكا به دنبال طرحی برای بهانه قرار دادن آن و تحریم 

سپاه پاسداران ایران است.
 به نقل از شــبكه صــدای آمریــكا، کمیته فرعــی امور 
تروریسم، منع گســترش تســلیحاتی و تجارت وابسته 
به کمیته امور خارجی مجلس نماینــدگان آمریكا طرح 
موســوم به »قانون تحریم های سپاه پاســداران ایران« 
را طی چند روز آینــده به بحث و رای خواهد گذاشــت.

در صورت تصویب این طرح، که بــا حمایت ۱۲ نماینده 
جمهوری خواه مجلس پیشنهاد شــده، وزیر خزانه داری 
آمریكا موظف می شــود در مدت ۳۰ روز با ارایه گزارشی 
به کنگره تعیین کند که آیا سپاه پاســداران ایران دارای 
مشــخصات الزم برای تعیین شــدن به عنوان یک نهاد 

تروریستی می شود یا خیر.
در این گزارش به زمان دقیق بررســی این طرح اشــاره 

نشده است.
در این طرح همچنین این پرســش مطرح می شــود که 
آیا هیئت مدیره نهادی که توســط اعضای سپاه یا توسط 
نماینــدگان و نهادهای تحت کنترل اعضای ســپاه اداره 
می شــوند، نهادی تحت کنترل دولت جمهوری اسالمی 
ایران محسوب می شوند یا خیر.مســئله سوم مدنظر این 
نمایندگان پاسخ به این پرسش اســت که چه عواملی در 
تعیین کنترل و منافع کنترل ذکر شــده از ســوی وزیر 
خزانه داری آمریكا مورد اســتفاده قرار می گیرد.کنگره و 
سنای آمریكا طی دهه های گذشته به بهانه های مختلف 
تالش کرده اند نهادهــای دولتی ایران را تحت فشــار و 

تحریم قرار بدهند.

مرگ »جالد قانا« بعد از اغمای دو هفته ای؛

»شیمون پرز« مرد
بررسی تحریم سپاه ایران 

در یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا
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يادداشت ويژه
پیشنهاد سردبیر:

پرايد در عراق چند به فروش می رسد؟

عضوکمیســیون صنایــع و معادن مجلــس، با بیــان اینکه 
رجیســتری در ایــران بــازار آشــفته ای دارد، گفــت: طرح 
جمع آوری گوشی قاچاق، به منظور حمایت از مصرف کنندگان 

و جلوگیری از فروش اجناس تقلبی صورت می گیرد.
حمیدرضا فوالدگــر با بیان اینکــه جنبه مهمــی از مبارزه با 
قاچاق، باید به گوشــی های تلفن همراه، لوازم جنبی و قطعات 
آن اختصاص داده شود، افزود: برخی لوازم تلفن همراه ممکن 
اســت در داخل تولید نشــود؛ اما واردات آن می تواند از مسیر 
قانونی و مبادی رســمی انجام شــود تا عالوه بر شفاف سازی 
اطالعاتی، برای دولت و کشــور درآمد حاصــل کند. فوالدگر 

بااشاره به اینکه برای شفاف سازی و قانونمندی اقتصادی باید 
قانون مبارزه با قاچاق اجرایی شود، ادامه داد: به اصناف درگیر 
در طرح جمع آوری کاالهای قاچاق، باید فرصت کافی و معقول 
داده شــود تا خود را آماده اجرای قانون مبــارزه با قاچاق کاال 
و ارز کننــد. وی با بیان اینکه طرح رجیســتری باید به صورت 
دقیق و کامل در کشور اجرا شــود، یادآور شد: تمام کشورهای 
پیشــرفته دنیا حتی خط های اعتباری خود را رجیستری می 
کنند؛ اما متاســفانه ایران در این زمینه بازار آشــفته ای دارد. 
فوالدگر با تاکید بر شناســه دارکردن گوشی های تلفن همراه، 
افزود: پس از اجرای طرح شناسه دارکردن گوشی های موبایل، 
تمامی گوشــی های موجود در بازار که دارای شناسه نباشند، 
 باید به عنوان کاالی قاچاق، محسوب و از سطح بازار جمع آوری  

شوند. 

به  منظور یادآوری فداکاری های رزمندگان و شهدا در هشت 
سال دفاع مقدس و شــهدای مدافع حرم، صبحگاه باشکوه 
مشترک نظامی همچون ســال های گذشته با حضور جمعی 
از مســئوالن سیاسی و نظامی اســتان اصفهان و شهرستان 
لنجان، نیروهــای نظامــی و انتظامی مســتقر در منطقه،  
مدیران، مسئوالن، بســیجیان، کارکنان و مجاهدان جبهه 
اول صنعت کشــور ذوب آهن و تعدادی از خانواده های معزز 

شهدا و ایثارگران، به همت ستاد برگزاری مراسم هفته دفاع 
مقدس و با محوریت حوزه مقاومت بســیج شهید تندگویان، 

در مقابل ساختمان توحید ذوب آهن اصفهان برگزار شد.
ذوب آهن، از پايگاه های اقتصاد مقاومتی کشور است

در ایــن آییــن، ســردار محمد کرمــی، فرمانــده مجتمع 
دانشگاهی امیرالمومنین)ع( سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
اصفهان و از یادگاران هشــت ســال دفاع مقدس، با ذکر یاد 

شــهدای مدافع حرم و شــهدای منطقه لنجــان، خصوصا 
ســرداران شــهید شــاهمرادی و قجه ای، از فداکاری ها و 
رشــادت های آنها ســخن گفت و یادآور شــد: همــه ما در 
ابعاد نظامی و غیــر نظامی باید به فکر موفقیت باشــیم و در 
ذوب آهن نیز مهندسان و کارکنان باید مبتکرانه به فکر تولید 
و رونق اقتصادی بیشتر باشــند و با تولید محصوالت جدید و 
باارزش، خالقیت خود را نشــان داده و در این پایگاه اقتصاد 
مقاومتی، با جهان رقابت کنند. مــا در تمامی عرصه ها، باید 
خود را در محضر الهی ببینیــم؛ در این صورت، تمام کارهای 

ما جهاد در راه خدا محسوب خواهد شد.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان گفت: هم 
اکنون واحد نظام پیشنهادهای شرکت آبفای استان اصفهان، 
با ارائه ایده هــا و نقطه نظرات موثر و ســازنده که توانســته 
زمینه رشــد و بالندگی بخش های مختلف شرکت را فراهم 
کند، پیشرو در کشور و استان است. هاشــم امینی در اولین 
جشنواره نظام پیشــنهادها افزود: سال گذشــته واحد نظام 
پیشنهادهای آبفای اســتان اصفهان، در ارزیابی که از سوی 
شرکت مهندســی آبفای کشــور صورت گرفت، رتبه دوم را 
میان شرکت های آبفای شهری به خود اختصاص داد و انتظار 
می رود با افزایش سرانه پیشنهادات و مشارکت بیش از پیش 

مدیران و کارکنان، در ارائه پیشنهادات به جایگاه واقعی خود 
دســت یابد. وی با بیان اینکه افرادی که با تفکر، اقدام به ارائه 
پیشنهادات موثر می کنند، درواقع ســعی در رفع مشکالت 
موجود دارند، خاطرنشــان کرد: مدیریت ارشد شرکت آبفای 
اســتان اصفهان، حمایت الزم را از واحد نظام پیشــنهادات 
در دســتور کار قرار داده؛ چراکه معتقدیم افرادی که دغدغه 
ارائه خدمات بهتر در کوتاه ترین زمان با بهترین شــکل را به 
مشــترکین دارند، اقدام بــه ارائه پیشــنهادات می کنند؛ بر 
این اســاس، این افراد صاحب نظر که بــه نوعی جزو نخبگان 
محسوب می شوند، باید به بهترین شکل مورد تشویق مادی 
و معنوی قرار گیرند. مدیــران و کارکنان شــرکت، با تفکر، 
پیشــنهادهای ماندگاری ارائه دهند که با عملیاتی شدن آن، 

بهره وری در شرکت به مراتب افزایش یابد.

فوالدگر مطرح کرد:

ضرورت شناسه دارکردن گوشی ها

در آيین صبحگاه مشترک در ذوب آهن اصفهان مطرح شد:

ذوب آهن، پايگاه اقتصاد مقاومتی در کشور است

برگزاری اولین جشنواره نظام 
پیشنهادها در آبفای استان اصفهان

هیئت دولت، آیین نامه حذف یارانــه نقدی خانوارهای با 
درآمد ســاالنه ۳۵میلیون تومان را برای اجرا، به وزارت 
تعاون ابالغ کرد. بر اساس این آیین نامه، رقم ۳۵میلیون 
تومان شــامل خانوارهای ۴نفره به پایین اســت و برای 

خانوارهای باالتر، این رقم افزایش می یابد.
هیئت وزیــران، آیین نامــه اجرایی تبصــره )1۴( قانون 

یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
 تا مبـلغ چهارصـد و بیست  هزار و چهارصد و هشـتاد 
میلیــارد )۴20/۴80/000/000/000( ریــال صــرف 
پرداخت نقــدی و غیرنقدی به سرپرســتان خانوارهای 

نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد.
 به منظور اجرای بند )الف( تبصره )1۴(، وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی مکلف اســت خانوارهای مشمول این 
بند را شناسایی و نسبت به اعالم حذف یارانه نقدی به این 
افراد اقدام نماید. این اشــخاص، ظرف یک ماه می توانند 
نسبت به موضوع حذف از شمول دریافت یارانه، اعتراض 
و اطالعات و مســتندات الزم را به وزارتخانه یادشده ارائه 
نمایند و در غیر این صورت از دامنه مشــموالن دریافت 
یارانه نقدی خارج می شــوند. وزارت تعــاون،  کار و رفاه 
اجتماعی، پس از بررسی مستندات ارائه شده، باید اسامی 
سرپرستان خانـوارهایی را که حذف می  شوند، به سازمان 
اعالم نماید. همچنیــن نتایج به کلیــه معترضین اعالم 
می شود و یارانه اشــخاص در اولین نوبت بعدی پرداخت 

یارانه نقدی قطع خواهد شد.
 در شناســایی خانوارها و در اجرای بنــد )هـ( تبصره 
)1۴(، رقم سیصد و پنجاه میلیون )۳۵0/000/000(ریال 
موضوع اجزای )1(، )۳( و )۴( بنــد )الف( تبصره مذکور، 
متناســب با بعد خانوار )۴( نفر بوده و این رقم با افزایش 

بعد خانوار به طور متناسب افزایش می یابد.
 سازمان موظف است منابع حاصل از انصراف داوطلبانه 
دریافت کنندگان یارانه را پس از کسر از مصارف، متناسب 
با اعالم افــراد مذکور، به افــراد نیازمند عــام یا خاص یا 

طرح های عمرانی اختصاص دهد.
 به منظــور اجرای بنــد )ب( ماده )۳۴( قانــون برنامه 
پنجم توســعه، تــا مبلغ چهل و هشــت هــزار میلیارد 
وزارت  اختیــار  )۴8/000/000/000/000(ریــال، در 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می  گیرد.
 مبلغ پانصد و پنجاه میلیــارد )۵۵0/000/000/000( 
ریــال از مبلغ فوق، بــرای بیمه نمودن افــراد فاقد بیمه 
سالمت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

در اختیار سازمان بیمه سالمت ایران قرار می گیرد.

اسحاق جهانگیری مصوبه دولت را ابالغ کرد؛

دستور حذف يارانه خانوارهای 
ثروتمند رسما صادر شد

خبر

به گزارش فارس، اســتان اصفهــان از دیرباز بــه  عنوان قطب 
صنعت و یکی از مهم ترین مراکز صادراتی کشــور محســوب 
می شود که در این سال ها در تجارت خارجی عمدتا رتبه دوم یا 
سوم کشور را در اختیار داشته است.  با این  وجود طی چند سال 
اخیر به دالیلی همچون رکود صنایع، مشکالت صنعت، تحریم، 
مشــکل مبادالت ارزی، برنامه ریزی نادرست و از دست رفتن 
بازارهای صادراتی، این روند، تضعیف  و آمار تجارت اســتان با 

افت مواجه شده است.
آمار پنج ماهه تجارت خارجی اســتان اصفهان در سال جاری 

نشان می دهد صنایع اســتان در این مدت، موفق به صادرات 
۵19 میلیون دالر معادل یک میلیون و ۵۳0 هزار تن شده اند.

پنج کشــور عمده هدف صادراتی اســتان اصفهان عبارتند از 
چین، عراق، افغانســتان، اردن و ترکیه و البته در این  بین، نام 

کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا نیز به چشم می خورد.
رتبه هشتم در کشور

بر اســاس آمارهای اعالمی گمرک، طی پنج ماه گذشته رتبه 
اصفهان در صادرات به عدد هشــت رســیده کــه در قیاس با 
سال های قبل، عددی بسیار ناچیز و ناامیدکننده است. زرگرپور 

نیز در این خصوص در کارگروه توسعه صادرات استان اصفهان 
گفت: تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی نیازمند تالش بیشتر 
اســت و باید بر محورهای اصلی تشــکیل کارگــروه و ایجاد 
مشوق ها تمرکز کرد. به گفته استاندار اصفهان، صادرات ۳۵ تن 
فرش به ارزش ســه میلیون دالر به 1۵ کشور و 266کیلوگرم 
طال و هفت تن صنایع دستی به ارزش 11۳هزار دالر، از جمله 
صادرات استان بوده است. وی همچنین تصریح کرد: طال یکی 
از مهم ترین محصوالت صادراتی اســتان اســت و برای بهبود 
صادرات آن، پیشنهاد می کنم کارگروهی ویژه تشکیل  شده و 

احداث شهرک تخصصی طال نیز در دستور کار قرار گیرد.
 لزوم استفاده از ابزارهای نوين توسعه صادرات

با وجود رفع برخــی تحریم ها، همچنان مشــکالت صادرات 
و جابه جایی مبالغ حاصل از آن پابرجاســت و به گفته فعاالن 
صادراتی استان، نبود ابزارهای کاهش ریسک تجارت، یکی از 

موانع مهم توسعه صادرات در کشور و اصفهان است.
با این  حال، برخی ابزارهای مالی اثرگذار نظیر صندوق ضمانت 
صادرات در اســتان وجود دارند که مورد اســتفاده همه قرار 
نگرفته و اطالع رســانی جامعی از قابلیت های آن ارائه نشــده 
است. در این رابطه، زرگرپور نیز معتقد است آسیب شناسی در 
استان و همچنین فعالیت کارگزاری در حوزه بازاریابی خدمات 
صندوق، از جمله فعالیت های صندوق ضمانت صادرات است و 
در این  باره ارائه آموزش بسیار مهم است و اگر معتقد به افزایش 
صادرات هســتیم، باید از ظرفیت این صندوق استفاده کنیم و 

ابزار صادرات نیز فراهم شود.
 نقش محوری صنايع مزيت دار در توسعه صادرات 

استان
در حال حاضر در تولیدات و صادرات اســتان اصفهان، صنایع 
مادر نقشــی محــوری را ایفــا می کنند و محصــوالت نهایی 
فوالدمبارکه و ذوب آهن، در صدر صادرات استان قرار گرفته اند. 
چنین وضعیتی، نقش تصمیم گیری کالن و برنامه ریزی مدون 
برای ارتقای وضعیت این چنین صنایع را در بهبود تراز تجاری 
اســتان پررنگ تر می کند. طبق گزارش های رســمی، میزان 
صادرات محصوالت فلزی کشــور، در پنج ماه نخســت امسال 
نسبت به مدت مشابه سال قبل، با 62درصد رشد مواجه شده 

که عمده آن، به مقصد چین، عراق و ایتالیا بوده است.

نقش محوری صنايع مزيت دار در توسعه صادرات؛

تنزل رتبه صادرات اصفهان در کشور

در حال حاضر در 
تولیدات و صادرات 

استان اصفهان، 
صنايع مادر نقشی 

محوری را ايفا 
می کنند و محصوالت 

نهايی فوالدمبارکه 
و ذوب آهن، در صدر 
صادرات استان قرار 

گرفته اند

آمار پنج ماه گذشته تجارت خارجی استان اصفهان نشــان می دهد صنايع استان در اين مدت موفق به صادرات 
519 میلیون دالر معادل يک میلیون و 530 هزار تن شده اند و رتبه استان در کشور به عدد هشت تنزل يافته است.

محمدجواد ايروانی؛ وزير اقتصاد دوران دفاع 
مقدس

رضا رحمانی؛ قائم مقام وزير صنعت، معدن و 

تجارت

رضا صفری؛ ريیس بسیج

رسانه استان اصفهان

علی اکبر مهرفرد؛ قائم مقام وزير جهاد 
کشاورزی

اقتصــاد مقاومتــی یک 
نوین  اقتصــادی  مکتب 
اســت که با فعال سازی 
ظرفیت هــای درونــی و 
نقــش آفرینــی فعال و 
موثر مــردم در اقتصاد، 
با تضمین توأمان رشــد 
و عدالــت، پیشــرفت را 
میســر کــرده و آن را از 
محیطــی  تکانه هــای 

مصون می سازد.

بانک ها  تسهیالت  سقف 
بــرای بنگاه های کوچک 
افزایــش  زودبــازده  و 
می یابد. این تســهیالت 
واحــد   ۷۵00 بــرای 
پیش بینی شــده بود که 
البتــه تســهیالت برای 
۵۴00 واحد ایجادی هم 
در نظرگرفته شد و پس از 
آن، واحدهای کشاورزی 

هم به این اضافه شدند.

فرهنگ ســازی و تبیین 
خودباوری،  شاخصه های 
و  ظرفیت هــا  معرفــی 
اســتعدادهای بالقــوه و 
بالفعــل اقتصادی، ایجاد 
شور و نشــاط و تشویق 
مــردم بــه اســتفاده از 
کاالهــای ایرانی و تالش 
بیشــتر برای ساماندهی 
اقتصادی،  فعالیت هــای 
موضوعاتــی  جملــه  از 
اســت که اصحاب رسانه  
می توانند به آن بپردازند.

برای تنظیم بازار گوشت 
قرمــز در کشــور، عرضه 
گوشــت برزیلی افزایش 
یافته و بــه زودی واردات 
دام ســبک از کشورهای 
ارمنســتان و مغولستان 
برای  می گیــرد.  صورت 
تنظیم بازار ایام ماه محرم، 
به شرکت بازرگانی دولتی 
ابالغ شده است که حدود  
۳0 هزار تن برنج خارجی 

در استان ها توزیع کند.

با مسئوالن

صادرات 1578 پرايد تا پايان مرداد ماه؛

پرايد در عراق چند به فروش می رسد؟
ارزش هر پراید صادراتی درپنج ماه اول امسال به حدود 16میلیون 

و پانصد هزار تومان رسید.
آخرین آمارهای ارائه شده از ســوی گمرک ایران نشان می دهد هر 
دستگاه پراید صادراتی ایران در فاصله زمانی فروردین تا پایان مرداد 

ماه، قیمتی معادل 16میلیون و ۴۷6 هزار تومان داشته است.
در این مقطع زمانی، حدود 1۵۷8 دســتگاه پرایــد از ایران صادر 
شده که ارزش ریالی این صادرات 260 میلیارد معادل با 26میلیارد 
تومان بوده است. از سوی دیگر، ارزآوری این حجم از صادرات پراید 

معادل با 8 میلیون و 6۷9 هزار تومان گزارش شده است. 
بررسی ها نشان می دهد مهم ترین مقصد پرایدهای صادراتی ایران 
یا به عبارت دیگر تنها مقصد پرایدهای صادراتی ایران، کشور عراق 
بوده اســت. در حالی ارزش هر پراید صادراتــی 1۷میلیون و پانصد 
هزار تومان برآورد می شود که ایران قصد دارد در آینده ای نزدیک 
تولید پراید را متوقف کرده و تولید خودرویی با استانداردهای باالتر 

از پراید را در دستور کار قرار دهد. 
پراید بیش از دو دهه قبل وارد خط تولید خودروســازی ها در ایران 
شد و توانست جایگاه مناسب خود را به دست آورد؛ به طوری که این 

خودرو، جایگزین پیکان در جاده ها و خیابان های ایران شد. 
ارزان ترین نوع پراید در ایران 16میلیــون و 800 و گران ترین نوع 

آن، 22 میلیون و 200 هزار تومان قیمت دارد.

در دیدار هان چانگ فو با دکتر رســول زرگرپــور، بر افزایش تعامالت کشــاورزی و 
گردشگری تاکید شد.

رسول زرگرپور طی دیدار »هان چانگ فو«، وزیر کشاورزی چین با وی، اظهار داشت: 
اصفهان یکی از ده شهر دیدنی جهان اســت و گنبدهای فیروزه ای و مناره های بلند 
این شهر زبانزد خاص و عام اســت. اســتاندار اصفهان با بیان اینکه سابقه ارتباطات 
ایران و چین بــه قرن ها قبل باز می گردد، اظهار داشــت: نماد و ســمبل این روابط، 
جاده ابریشم است و خوشحالیم که دولت چین در جهت احیای این جاده و ارتباط با 
کشورهایی که در مســیر آن قرار دارند، قدم های خوبی برداشته است و ایران نیز در 
این ارتباط، همکاری های خوبی خواهد داشــت. زرگرپور افزود: برخالف محدودیت 
آب، میزان تولیدات محصوالت کشــاورزی اصفهان در کشــور جایگاه ویژه ای دارد و 
کشاورزان بســیار خبره و ماهری نیز در این بخش فعالیت می کنند. وی با بیان اینکه 
استان در بخش کشاورزی پیشــرفت های خوبی داشته است، افزود: نیازمندیم که در 
تبادل اطالعات در بخش های فناوری کشاورزی، افزایش راندمان آبیاری و شیوه های 
نوین و علمی کشاورزی و همچنین تولید بذر، با دیگر کشورها همکاری داشته باشیم. 
اســتاندار اصفهان، یکی از مشکالت حال حاضر استان را فرســایش خاک برشمرد و 
گفت: طرح های متنوعی برای تثبیت خاک در اصفهان به کار گرفته شــده اســت و 
حدود سه ماه قبل، یک گروه کارشناس از کشــور چین برای بازدید از این فعالیت ها 
به اصفهان سفر کردند و در این بخش نیز می توانیم ارتباطات و تعامالت خوبی داشته 
باشــیم. وی ادامه داد: با توجه به اینکه اصفهان، مرکز گردشــگری بین المللی است، 

طرح های گردشگری کشاورزی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر دفتــر مدیریت مصــرف و نظــارت بر کاهــش آب بــدون درآمد، طبق 
بررسی های صورت گرفته، استان های خوزستان، کرمانشاه و بوشهر با رقمی در 
حدود ۳۵تا۴0درصد هدررفت آب، بیشترین و استان های یزد، اصفهان و مشهد 

با 18 درصد، کمترین میزان هدررفت آب را به خود اختصاص داده اند.
سیدعلی ســیدزاده با بیان اینکه آب بدون درآمد به سه بخش تقسیم می شود، 
بیان داشــت: یک بخش از این هدر رفت، واقعی و بر اثر شکســتگی و سرریز از 

مخازن و نیز مربوط به نشت از انشعابات مشترکان است.
مدیر دفتر مدیریت مصــرف و نظارت بر کاهش آب بــدون درآمد، افزود: بخش 
دیگری از این هدررفت، ظاهری اســت؛ یعنی آب با وجود اینکه تحویل مشتری 
شده است، اما به دلیل شکستگی لوله، درآمدی نداشته و به آن مصارف غیرمجاز 
گفته می شود. وی مصارف مجاز بدون درآمد را بخش سوم این مقوله برشمرد و 
گفت: طبق ارزیابی صورت گرفته، حجم کل آب بدون درآمد در کشــور، ساالنه 
به یک میلیــارد و ۵00 میلیون مترمکعب می رســد که از ایــن میزان، حدود 
800میلیون مترمکعب، با هدررفت واقعی، نشت از لوله، نشت از انشعابات و... و 

مابقی آن نیز با هدر رفت ظاهری مرتبط است.
سیدزاده با تاکید بر اینکه 26درصد ورودی آب به شبکه بدون درآمد است، ادامه 
داد: براساس استانداردهای جهانی، این عدد در بین کشورهای توسعه یافته، به 

1۵درصد و در میان کشورهای در حال توسعه، به ۳۵درصد می رسد.
وی یادآور شد: این رقم در کشور ما تا سال 8۳ به حدود ۳۳درصد نیز می رسید؛ 

ولی با اقدامات صورت گرفته، این رقم به 26درصد کاهش یافته است.

در ديدار وزير کشاورزی چین با استاندار اصفهان تاکید شد:

ضرورت افزايش تعامالت کشاورزی 
بین اصفهان و چین

مدير دفتر مديريت مصرف آبفای کشور اعالم داد:

میزان هدررفت آب بدون درآمد 
اصفهان 18درصد است

آبفاجهادکشاورزیگردشگری اقتصادی

مدير جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان خبر داد:

سه باغ تاالر غیرمجاز
در اصفهان، تخريب شدند

مهرداد مرادمند گفت: قانون با هرگونه ســاخت بدون مجوز در زمین 
کشــاورزی برخورد جدی خواهد کرد و قطعا قبل از اقدام به تخریب، 
تذکرات الزم به صاحبان اماکــن مربوطه داده می شــود. مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان اصفهان ، با اشاره به تخریب باغ تاالرهای غیرمجاز 
در اصفهان گفت: پس از مراحل قضایی، امروز به صورت همزمان طرح 
اجرای احکام تخریــب دو تاالر و یک باغ تاالر در منطقــه َمرغ واقع در 
جاده اصفهان-بهارستان اجرا شد. مهرداد مرادمند با اشاره به اینکه اگر 
شهروندی قصد تغییر کاربری زمین کشــاورزی را دارد، باید به جهاد 
مراجعه کند، اظهار کرد: قانون با هرگونه ســاخت بدون مجوز در زمین 
کشــاورزی برخورد جدی خواهد کرد و قطعا قبل از اقدام به تخریب، 
تذکرات الزم به صاحبان اماکن مربوطه داده می شود. وی افزود: مسلما 
قانون به صورت جدی وارد عمل شــده و با جدیت، نسبت به شناسایی 
باغ تاالرها، باغ ویالها و دیگر ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام می کند. 

مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان اصفهان، در بخش دیگر گفت وگوی 
خود، با اشاره به نحوه پرداخت وجه گندم امسال، تصریح کرد: تاکنون 
۵0 الــی 60 درصــد از وجه گندم خریداری شــده توســط دولت، به 
کشاورزان پرداخت شده است و این شکل پرداخت نتوانست مشکالت 
کشاورز را حل کند. وی متذکر شد: با اشاره به صحبت های اخیر، طی 

دو هفته آینده تمامی وجه گندم کشاورزان پرداخت خواهد شد.
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

با صافی کف پای کودک خود چه کار کنیم؟

 صافی کف پــا در کودکان عارضه ای اســت که ســبب بروز مشــکالتی 
در نحوه  راه پیدا کردن آنها شده که البته این مشــکل تا قبل از 5سالگی 

قابل تشخیص نیست.
محمود رضا فاخــری متخصص ارتوپدی در گفت  و گو بــا خبرنگار حوزه 
بهداشــت و درمان گروه علمی پزشکی باشــگاه خبرنگاران جوان؛ درباره 
 انواع صافی کف پا در کودکان، اظهار داشــت: دونــوع صافی کف پا داریم 
و در نوع اول که نوع منعطف نام دارد، به دلیــل نحوه  جایگیری رباط های 

کف پا، مانع از ایجاد قوس و سبب بروز صافی کف پا می شود.
وی  افزود: در نوع دوم، به دلیل قرارگیری بارهای استخوانی در زیر مچ پا، 
ســبب ایجاد صافی کف پا می شــود که معموال نادر و درمان آن مشکل تر 

است.
 فاخری در خصوص سن تشــخیص صافی کف پا، گفت: چربی زیادی که 
 در کف پــای کودکان جمع می شــود ســبب پوشــاندن قــوس کف پا 
 در آنها شده و به همین دلیل تشــخیص این عارضه تا قبل از پنج سالگی 

امکان پذیر نخواهد بود.
این متخصص ارتوپد در خصوص عالیم صافی کف پــا در کودکان، اظهار 
داشت: صافی کف پا در کودکان معموال بی عالمت بوده و احتیاج به درمان 

جدی ندارد.
فاخری تصریح کرد: گاهی صافــی کف پا با انحراف پاشــنه همراه بوده و 
 سبب می شــود پاشــنه ها به ســمت خارج متمایل شــده و مشکالتی 

در نحوه  راه رفتن کودکان ایجاد می کند.
 ایــن متخصص ارتوپــد تصریح کــرد: اگر صافــی کف پا از نوع ســخت 
 و استخوانی باشد، ســبب بروز مشــکالت جدی در کودکان خواهد شد 

و گاهی نیاز به بررسی های تکمیلی و حتی جراحی خواهد داشت.
وی افزود: بایــد به این نکته توجه داشــت که گاهی صافــی کف پا در اثر 
 مشــکالت زانو و به خصوص زانوهای ضرب دری ایجاد می شــود. فاخری 
در خصوص درمــان صافی کف پا در کودکان بیان داشــت: در مواقعی که 
صافی کف پا همراه با مشــکالت جدی همچون ایجــاد درد، برای کودک 
باشــد، می توان با مراقبت های اولیــه، همچون اســتفاده از کفش های 

چرمین و محکم یا توکفشی های مخصوص، این عوارض را کنترل کرد.
  ایــن متخصــص ارتوپــد تصریــح کــرد: اســتفاده از ایــن کفش ها 
و تو کفشــی های مخصوص، درمــان قطعی برای صافــی  کف پا نخواهد 
 بــود، بلکه نوعی قــوس موقت برای جلوگیــری از بروز خســتگی و درد 

در این کودکان، ایجاد می کند .

پاشــنه ها هر روز بلندتر و بلندتر می شــوند. پاشــنه بلند کفش موجب 
 بیماری های مختلف، از پیچ خــوردن پا گرفته تا دردهــای مزمن دیگر 

می شود.
کفش در سالمتی افراد تاثیر بســیار زیادی دارد. برخی بیماری ها مانند 
انواع کمردردها و زانودردها و بســیاری بیماری های مزمن از این دســت 

ناشی از پوشیدن کفش نامناسب است.
 چه این پاشــنه ها خیلی بلند باشــند، چه بلندی آن ها متوســط باشد، 
در پشت پاشــنه گره هایی ایجاد می کنند. فشار به پشــت پاشنه گاهی 

موجب تغییر شکل این قسمت پا در برخی موارد می شود.
گاهی این فشار باعث ایجاد تورم و تاول در پشت پاشنه می شود. درآمدن 
استخوان پا هم در افرادی که کفش پاشنه بلند می پوشند، دیده می شود.

تغییر پاشنه خیلی بلند به پاشــنه کوتاه تر و کوتاه تر به وضعیت سالمتی 
 شــما کمک می کند. هر چه پاشــنه کفش تان را کوتاه تر کنید پای شما 
 در وضعیت طبیعی تری قرار می گیرد. پوشــیدن کفــش هایی که بیش 

از دو اینچ پاشنه نداشته باشند، به شما توصیه می شود.
یکی از شایع ترین مشــکالتی که در زمان پوشــیدن کفش های پاشنه 
بلند ایجاد می شود پیچ خوردگی مچ پا اســت. با پیچ خوردن پا، دردهای 
مفصلی نیز افزایش پیدا می کند. اگرچه تمام کفش های پاشنه بلند مضر 

هستند کفش هایی که پاشنه آن ها باریک است، مضرتر هستند.
 کفش هایی که پاشــنه آن ها پهن تر اســت، وزن بدن را پخش تر کرده 
 و به نســبت دیگر کفش های پاشــنه بلند که پاشــنه باریکتری دارند، 
 بهتر هستند. کفش های پاشــنه بلند همچنین مشکالتی مانند کمردرد 

و زانو درد را سبب می شوند.
پوشیدن دمپایی بندانگشــتی خیلی پیشنهاد نمی شــود. به ویژه افراد 
 دیابتی بهتر اســت این نوع کفش و دمپایی را نپوشند چرا که بریده شدن 

و زخم برای آن ها بسیار خطرناک است.
قبل ازخريدن کفش: 

- مطمئن باشــید که پنجه پای شــما کامال راحت اســت و پنجه خیلی 
انعطاف پذیر نیست. 

- مطمئن باشید که ساق پای شما کامال راحت است
- کفشی انتخاب کنید که پاشــنه پهن و راحتی داشته باشد و بلندی آن 

بیش از دو اینچ نباشد.

  محققان مــی گویند در حــدود ۴ درصد از تمام مــرگ های جهانی 
ناشی از مدت زمان زیاد نشستن است.

مطالعات محققان دانشگاه ســائوپاولو برزیل نشان می دهد در حدود 
 ۴ درصد از تمامی مرگ و میرهای جهان ) نزدیــک به ۴۳۳ هزار نفر 
 در سال ( ناشی از این حقیقت است که مردم جهان بیش از سه ساعت 
 در روز می نشــینند. مطالعات گوناگون در طول دهه گذشــته نشان 
داده است که چقدر مدت زمان نشســتن طوالنی مدت، بدون توجه 
به اینکه ورزش می کنیم یا نه، بر افزایش ریســک مــرگ و میر تاثیر 
 می گذارد. در ایــن مطالعه جدید، نســبت مرگ و میــر در رابطه با 
 » تاثیر صندلی « در جمعیت 5۴ کشــور جهان با استفاده از داده های 
سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ برآورد شــد. لیندرو رزنده، سرپرست تیم 
 تحقیق، در ایــن باره می گوید: » برای پیشــگیری از مرگ زودهنگام 

در سطح جهان، الزم است رفتار فاقد تحرک به حداقل برسد. «
وی همچنین تاکید مــی کند کاهش مدت زمان نشســتن می تواند 
موجب افزایش طول عمر تا ۰/۲۰ سال در کشــورهای تحت مطالعه 
شود. نتایج آشــکار ســاخت بالغ بر۶۰ درصد افراد جهان بیش از سه 
ساعت در روز می نشــینند که میانگین آن در بزرگساالن ۴/7 ساعت 
در روز بوده و همین مســئله عامل ۳/8 درصد مرگ و میرهای جهانی 
است. در بین مناطق تحت مطالعه، بیشترین مرگ و میرها به ترتیب 
در منطقه غرب اقیانوس آرام، کشــورهای اروپایی، شــرق مدیترانه، 
 امریکا و جنوب شــرقی آســیا بود. باالترین نرخ مرگ و میر ناشــی 
 از نشستن طوالنی مدت در کشــورهای لبنان ) ۱۱/۶ درصد (، هلند 
) 7/۶ درصد ( و دانمارک ) ۶/9 درصد ( پیدا شد، در حالی که کمترین 
 نرخ مرگ و میر مربوط به کشــورهای مکزیک ) ۰/۶ درصد (، میانمار 

) ۱/۳ درصد ( و بوتان ) ۱/۶ درصد ( بود. 
محققان برآورد کردند کاهش مدت زمان نشســتن تا حدود ۲ ساعت 

به معنای کاهش ۲/۳ درصدی مرگ و میر خواهد بود.

با صافی کف پای کودک خود 
چه کار کنیم؟

بدترين کفش ها برای پاهای شما 
کدامند؟

محققان هشدار می دهند؛

نشستن طوالنی مدت عامل 4 درصد 
مرگ های جهانی

آرتروز کمر در ناحیه پایین ســتون فقرات بروز می کند. این نوع 
آرتروز مانند آرتروز هر قســمت دیگری از بدن ناشــی از پدیده 

تخریب مفصل است. 
در واقع غضروف آســیب پذیر شده و غشای ســینوویال مفصل 
دچار التهاب می شــود و ضخامت انتهاهای استخوان ها افزایش 
پیدا می کند. بعد از ۶5 ســالگی معموال آرتروز کمر، مفاصل بین 
 مهره ای پشــتی را درگیر می کند. این نوع آرتــروز در بیماران 
جوان تر بیشــتر در ناحیه دیســک های بین مهره ای جا خوش 

می کند.
درد انتهای کمر که با راه رفتن تشديد می شود

بر اساس بررسی های محققان فرانسوی، 8۴ درصد آقایان و 7۴ 
درصد خانم های باالی5۰ سال در عکس های رادیولوژی عالیمی 
از آرتروز کمری را دارند. در واقع با در نظر گرفتن تعداد مفصل ها 
و فشــردگی مهره های کمری، این میزان شیوع قابل فهم به نظر 
می رسد. دردهای ناشی از این مشــکل در اکثر موارد » دردهای 
مکانیکی « بوده و با راه رفتن تشدید می شود. ممکن است فردی 
بعد از یک کیلومتر دچار کمردرد شود و فرد دیگری با پنجاه متر 
پیاده روی نیز احساس درد کند. در این صورت بیمار باید به مدت 

چند دقیقه ای توقف کرده و دوباره مسیر خود را در پیش بگیرد.
دلیل آن چیست؟

مهره های کمری با ســاخت اســتخوان اضافی نسبت به ضعف 

مفصل واکنش نشان می دهند و این مســئله باعث تنگی کانال 
نخاعی کمر شده و حرکت ســتون فقرات را محدود می کند. این 

مسئله نیز باعث ایجاد درد در این ناحیه خواهد شد.
دردهای ناگهانی بعد از تحرک بدنی

 در این صورت درد در ناحیه انتهای کمر بســیار شــدید اســت 
 و بعد از هر نوع فعالیت بدنی، از بلند کردن اشــیا گرفته تا حتی 
 یک عطسه ســاده ، درد ناگهانی بروز می کند. این درد همچنین 

به پای بیمار سرایت می کند.
دلیل آن چیست؟

این درد از ضعف دیسک بین مهره ها که از حلقه فیبری غضروفی 
تشکیل شده ناشــی می شود و بخشی از هســته ژالتینی داخل 
دیســک بیرون می زند که بــه آن بیرون زدگی دیســک ) فتق 
دیسک ( گفته می شود. برخی افراد که از درد کمری رنج می برند، 
خمیده راه می روند، زیرا خم شدن با گشاد کردن کانال تنگ شده 
 نخاعی باعث تســکین مفاصل کمری می شود. این بیرون زدگی 
به ریشه های عصب سیاتیک فشــار وارد می کند و ممکن است 
باعث بروز سیاتیک شــده یا به عصب کرورال فشار آورده و باعث 

بروز سیاتیک پا ) جلوی ساق پا ( می شود.
نیاز به خم کردن کمر

برخی افراد که از درد کمر رنج می برند، برای تســکین درد خود 
به ســمت جلو خم می شــوند. در واقع کمر خود را خم کرده و 

خمیده راه می روند. این افراد همچنین با دوچرخه ســواری نیز 
 تســکین پیدا می کنند و بر خالف پیاده راه رفتن که باعث درد 

می شود، می توانند کیلومترها دوچرخه سواری کنند.
دلیل آن چیست؟

خم کردن پشت با گشــاد کردن کانال تنگ شــده نخاعی کمر 
 باعث تسکین مفاصل کمری می شود. مشکل تنگی کانال نخاعی 
به دالیل متعددی بــروز کرده و باعث کمردرد می شــود. توجه 
داشته باشید ممکن است در مواردی برخالف آسیب زیاد مفصل 
 و غضروف، فرد هیچ دردی احســاس نکند ولــی برخی بیماران 
با رادیوگرافی نســبتا طبیعی، دردهای شدیدی احساس کنند. 
بنابراین الزم اســت که این گونه دردها حتما توســط پزشــک 

متخصص بررسی شود.
گزگز و درد پراکنده در پاها

 درد آرتروز کمری در برخی مواقع انتشــار پیدا کرده و به ران ها 
 و پاها به ویــژه در حیــن راه رفتن منتقل می شــود. این دردها 

با مور مور شدن و گزگز همراه است.
دلیل آن چیست؟

 تنگی کانال نخاع باعث ایجاد فشــردگی مسیر عصب سیاتیک 
یا عصب کرورال شده و باعث بروز درد می شود.

فلج يا ضعف  ) در موارد نادر (
عدم عملکرد درست دیســک های بین مهره ای می تواند باعث 
 بروز فلج شــود که در نتیجه فشــردگی عصب ســیاتیک بروز 

می کند.
دلیل آن چیست؟

دردهــای رادیکوالر ) دردهــای مربوط به ریشــه اعصاب مانند 
 ســیاتیک ( می تواند باعث بروز بی حســی در اعضای تحتانی 

یا یک ضعف دایمی ) پارالیز یا پارزی یا فلج ناقص ( شود. 
این تغییرات معموال بسیار دیر بروز می کنند و فلج کامل به ندرت 
پیش می آید. در صورت بروز این مشــکل بیمار هرگز به صورت 
فلج شده از خواب بیدار نمی شود، بلکه تغییرات به کندی صورت 

گرفته و ضعف حاصل می شود.
احساس خشکی در کمر

در این صورت به نظر می رســد که حرکت ستون فقرات محدود 
شده اســت و بیمار به راحتی نمی تواند بدن خود را خم و راست 

کند.
دلیل آن چیست؟

 آرتروز به واســطه اســتقرار خود در مفاصل و اثــرات خود روی 
 بافت های خارج و داخــل مفصلی باعث بروز خشــکی مفصلی 
می شود. این مسئله نیز به صورت کاهش انعطاف پذیری مفاصل 
 خود را نشــان می دهد. البتــه این پدیده یــک واکنش طبیعی 
و محافظتی فیزیولوژیکی بدن است. به این صورت که بدن تحرک 
خود را از دست می دهد تا درد کمتر شــود. عضالت نیز به دلیل 
چسبندگی و فیبروزه شدن، با کاهش انعطاف پذیری و کشسانی 

مواجه می شوند.

 آرتروز کمر بیش از هر چیز، به مهره های کمری واقع در انتهای ســتون فقــرات حمله می کند. عاليم زيادی 
خبر از بروز اين بیماری می دهند که بايد نسبت به آنها هوشیار بود. در اين مطلب به 6 عالمت مشخص آرتروز 

کمر اشاره کرده و توصیه می کنیم با مشاهده آنها با پزشک متخصص مشورت کنید.

زيبايی

دائما از يک شامپو استفاده می کنید 
شاید شــنیده باشــید که مو پس از مدتی به یک شامپوی 

خاص عادت می کند، اما این حرف درست نیست. 
نیازهای مو ممکن است، تغییر کنند. تغییر فصل، مدل مو، 
رنگ کــردن و عوامل دیگر نیازهای مــو را تغییر می دهند. 
شامپو مثل یک داروست و تنها در زمان مناسب موثر است. 
مثال، در ماه های گرم و مرطوب تابستان، شامپوی نرم کننده 
و در ماه های سرد و خشک زمستان، شامپوی حجم دهنده 

به کمک موهای شما خواهند آمد.
کمی زيادی با شــور و شوق ســرتان را ماساژ 

می دهید
 همه عاشــق اســکراب مو هســتند، اما نباید ایــن کار را 
 در خانه انجام دهید. ماساژ سفت و سخت مو می تواند باعث 

گره خوردن تارهای مو شده و آنها را بشکند. 
متخصصان توصیــه می کنند از نوک انگشــتان خود برای 
 پخش کردن شــامپو در بیــن تارهای مو اســتفاده کنید 
 و به جای حــرکات دایــره ای  آنهــا را عقب و جلــو ببرید 

تا از گره خوردن موها جلوگیری کنید. 
از محصوالت ترکیبی استفاده می کنید

این روزها بازار پر اســت از محصوالت ترکیبی شستشــوی 
مو. بسیاری از افراد به جای شــامپو از کرم های پاک کننده 

استفاده می کنند که نرم کننده و شامپو را باهم دارد. 
اما بهتر است بدانید این محصوالت نمی توانند همان کاری را 
بکنند که استفاده از شامپو و بعد نرم کننده می کند. آیا تا به 
حال قبل از استفاده از پاک کننده، از مرطوب کننده استفاده 
کرده اید؟ یا شده است که صورت تان را تنها با مرطوب کننده 

تمیز نگه دارید و آن را هفته ای یک بار بشورید؟ 
پوست سر هم پوســت محسوب می شــود. از این رو، نحوه 
 مراقبت از آن بایــد طبق روال باشــد. اگر موهــای کوتاه 
و آسیب دیده دارید، شستشــوی بدون شامپو مو یک گزینه 
موقتی خواهد بود. اما اگر موی رنگ کرده دارید یا پوســت 
سرتان حساس است، نباید از این ترفند استفاده کنید. در هر 

یک از این شرایط به یک شامپوی خاص نیاز خواهید داشت.
بخار را دوست داريد

شــما می توانید در حالی که مشغول شــامپو زدن هستید، 
ســرتان را زیر آب داغی بگیریــد که در حــال بخار کردن 
اســت. اما نباید این کار را زیاد ادامه دهید، چون به پوست 
سرتان آسیب می رسانید. با این حال، این کار جوانب مثبت 
زیادی دارد که ارزش امتحان کردن را دارد. آب داغ الیه های 
کوتیکول مو را گشوده و تارهای شکننده را ترمیم می کند. 
پس از این کار باید از نرم کننده اســتفاده کنید تا الیه های 

کوتیکول به حالت عادی خود برگردند.

اشتباهات رايج هنگام 
شامپو زدن ) 2 (

 برخی  افراد  که 
 از درد کمر رنج 

می برند،  خمیده 
راه می روند،  زيرا 

 خم شدن  
 با  گشاد کردن

 کانال تنگ  شده 
نخاعی   باعث 

تسکین    مفاصل 
کمری  می شود

با این 6 عالمت متوجه آرتروز کمر خود می شوید!

  به گفته محققان، تشــخیص و درمــان آپنه خــواب ) اختالل 
در خواب ( در افراد الغرتر به مراتب دشوارتر است.

محققــان داده های بیــش از۱5۰ بیمار مبتال بــه » آپنه خواب 
انســدادی « ) OSA ( را که در بیمارســتان پرنس ولز استرالیا 
ویزیت شــده بودند، بررســی کردند. اگرچه این اختالل ارتباط 
زیادی با چاقی دارد، اما محققان متوجه شدند 5۲ درصد بیماران 

دارای شاخص توده بدنی زیر۳۰ بودند.
همچنین محققان متوجه شــدند برخالف افراد چــاق تر، افراد 
الغرتر مبتال به آپنه خــواب کمتر قادر به تحمــل اولین مرحله 

درمان از طریق وسیله CPAP ) فشار مثبت مداوم هوا ( هستند.
به عالوه ۳۶ درصد بیمــاران غیرچاق اعالم کــرده بودند که در 
طول دوره بررسی و مطالعه، استفاده از این وسیله را متوقف کرده 
 بودند در حالی کــه ۱۳ درصد از افراد چاق ایــن مورد را گزارش 

کرده بودند.

به گفته محققان، برخی عوارض بارداری ممکن اســت ریســک 
بروز برخی مشکالت سالمت را در سال های بعد زندگی موجب 

شود.
 فشــارخون باال یا دیابت که معمــوال در طول  بــارداری ایجاد 
می شوند بعد از زایمان بهتر  می شــود. اما به گفته دکتر مونیکا 
سنگوی، عضو تیم تحقیق از مرکز پزشکی دانشگاه تکزاس، زنان 

مبتال به این عوارض بارداری ممکن است در آینده ایمن نباشند.
 به گفتــه وی، » ایــن زنــان در معرض ریســک بــاالی ابتال 
به فشارخون باال، دیابت و بیماری های قلبی در آینده قرار دارند 

و باید تا مدت ها تحت نظر باشند. «
از این رو محققان توصیه می کنند زنان باردار باید سبک زندگی 
سالمی را دنبال کنند تا سالمت بلندمدت خود را نیز حفظ کنند. 
برخی از توصیه های متخصصان به شــرح زیر است: کاهش وزن 

اضافی، حفظ وزن سالم بدن و حداقل روزی۳۰ دقیقه ورزش.

 در این مطلب قصد داریم به بررســی خواص آنانــاس بپردازیم. 
 از جمله مهم ترین خواص آناناس برای ســالمتی انسان می توان

به بهبود جریان خون، پیشــگیری از ســرطان، کمــک به دفع 
 سنگ کلیه، رفع گلودرد و ســرفه، افزایش سرعت ترمیم زخم ها 
و جراحات و کمک به بهبود بیمــاران پس از انجام اعمال جراحی 

اشاره کرد.
آناناس برای معده

اگر در هضم غذا مشــکل دارید یا دچار گاز معده و غیره هستید 
الزم اســت که به تغذیه تان اهمیت ویژه ای بدهیــد. اگر تغذیه  
متعادلی دارید ولی از این مشــکالت رنج می برید، احتماال بدن 
تان به میزان کافی آنزیم های گوارشــی ترشــح نمی کند. آنزیم 
بروملین باعث تقویت عملکرد دســتگاه گوارش شــده و به بدن 

کمک می کند تا به  خوبی مواد غذایی تجزیه  شده و جذب شود.
برای مثال با مصــرف آب آناناس روند تجزیــه و گوارش برخی 
 پروتئین  هــا مانند پروتئین  هــای موجود در گوشــت قرمز که 
 به کندی تجزیه شــده و در فرآیند هضم غذا مشــکالتی ایجاد 
می  کنند، تسریع می  شــود. هنگامی که آب آناناس می  خورید، 

اگر کمی زردچوبه به آن بزنید کمک زیادی به هضم غذا می  کند.
تاثیر مصرف آناناس در دفع سنگ کلیه

آناناس ادرارآور و تصفیه کننده اســت و شــهرت زیادی در دفع 
ضایعات بدن دارد. این میوه خوشمزه به پاکسازی کلیه ها و دفع 
سنگ کلیه کمک زیادی می کند. می توانید از آب آناناس طبیعی 

برای این منظور استفاده کنید. 
خواص آب آناناس و زنجبیل در بهبود جريان خون

نوشیدنی آناناس و زنجبیل خواص دیورتیک دارد؛ یعنی ادرارآور 
 اســت و در عین حال به تصفیــه و بهبود جریــان خون کمک 
می کند. چون باعث دفع ترکیبات مضر موجود در خون می شود 

و همچنین مانند یک داروی ضدانعقاد طبیعی عمل می کند.
برای بهره مندی هرچه بیشتر از خواص این نوشیدنی بهتر است 
آن را به صورت روزانه و ناشتا میل کنید. یادتان باشد که با صبوری 

و ورزش منظم می توانید به نتایج دلخواه خود برسید.

سرکه ســیب نقش مهمی در طعم سس ســاالدتان بازی 
می کند، امــا از طرفی باید آن را یکــی از عوامل تاثیرگذار 

بر سالمتی دانست.
  این سرکه در متعادل  ســاختن pH و ایجاد فضایی سالم 
و قلیایی در بدن بعــد از خوردن یا نوشــیدن یا حتی در 
مراقبت از سلول های پوســتی تاثیر بسزایی دارد. از طرفی 
گفته می شود که این سرکه باعث کاهش مشکالت هاضمه 
شده، به کاهش وزن کمک کرده و سالمت پوست را بهبود 

می بخشد. در اینجا به برخی از فواید آن می پردازیم: 
1- هاضمه و مسمومیت غذايی 

ســرکه حاوی اســید مالیک بوده که در کاهش شــدت 
برخی مشــکالت هاضمه مانند یبوست یا ریفالکس اسید 
معده تاثیرگذار اســت و از آنجایی که خواص ضدقارچی، 
ضدباکتریایی و ضدویروســی دارد یک یا دو قاشــق از آن 
در۲5۰ گرم آب مانع از بروز مسمومیت غذایی خواهد شد. 

2- مشکالت خواب
 بســیاری از افراد عادت دارند پیش از خــواب یک لیوان 

آب داغ همراه با سرکه سیب و عسل بخورند. 
 این کار  باعــث تحریک قدرت برانگیختگی خواب شــده 

و در نتیجه خواب آرامی را به همراه خواهد داشت.
۳- ديابت

تحقیقات نشان می دهد که سرکه ســیب میزان گلوکز را 

کاهش می دهد. 
4- کلسترول باال

 میزان پکتین باالی موجود در ســرکه سیب باعث تنظیم 
فشار خون شده و کلسترول را کاهش خواهد داد.

۵- استخوان ها و دندان ها
 ســرکه ســیب این قابلیــت را دارد تا کلســیم موجود 
در میوه ها، سبزیجات و گوشــت را جذب کرده، در نتیجه 
 باعث اســتحکام اســتخوان ها و دندان های تــان خواهد 

شد.

مزايای گوناگون سرکه سیب برای سالمتی آناناس ) 2 (

برخی مشکالت بارداری در طول 
زندگی ادامه پیدا می کنند

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 آيا گوشت قرمز 
» چاق « می کند؟!

هنگامی که درباره چاقی فکر می کنیم، به طور معمول عواملی مانند یک 
رژیم غذایی نامناســب، مصرف بیش از اندازه قند و ورزش ناکافی در ذهن 
ما شکل می گیرند. احتماال مصرف گوشت قرمز به عنوان یک عامل تعیین 
کننده در زمینه چاقی مد نظر ما نیســت. اما پژوهشــی جدید نشان داده 
 است که مصرف گوشت قرمز می تواند به اندازه مصرف بیش از اندازه قند 

به چاقی منجر شود.
پژوهشگران دانشــگاه آدالید، اســترالیا، طی مطالعه خود متوجه شدند 
 که مصرف بیش از اندازه گوشــت قرمز به اندازه مصرف بیش از اندازه قند 

 به شــیوع چاقی جهانی منجر می شــود. همچنین، آنها متوجه شدند که 
در دســترس بودن قند به اندازه دسترسی به گوشــت قرمز به بروز چاقی 
 منجر می شــود. این مطالعه در نشــریه تغذیــه و علوم غذایی منتشــر 
شده است. به گفته پروفســور هنبرگ، مولف ارشد مطالعه، پس از اصالح 
تفاوت ها در ثروت کشــورها ) در قالب تولید ناخالــص داخلی (، کالری 
مصرفی، ســطوح شهرنشــینی و فعالیت جســمانی که همگی از عوامل 
موثر در زمینه چاقی هستند، در دسترس بودن قند به عنوان عاملی مهم 
در زمینه چاقی باقی ماند که به تنهایی ســهمی ۱۳ درصــدی را به خود 

اختصاص داد. این در شــرایطی است که ســهم مصرف گوشت قرمز در 
 چاقی نیز برابر با ۱۳ درصد بود. همان گونه که میــزان بیش از اندازه قند 
در رژیم غذایی به چربی تبدیل می شــود، این مســئله دربــاره پروتئین 
بیش از اندازه نیز صدق می کند. افزون بر این، بیشــتر مردم همچنان این 
تصور اشتباه را دارند که گوشت به صورت انحصاری منبع اصلی پروتئین 
است. احتماال شایع ترین پرسشی که از افرادی با رژیم غذایی گیاهخواری 
پرسیده می شــود این اســت که پروتئین مورد نیاز خود را از چه طریقی 

تامین می کنند زیرا رژیم غذایی آنها با کمبود پروتئین مواجه است.

اختالل خواب در افراد الغر 
شايع تر است
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پیشنهاد سردبیر: 
باریک ترین پهپاد جهان ساخته شد

آموزش فناوران برتر ایران 
در برلین

اخبار

دانشمندان ســازمان هوانوردی و فضایی ایاالت متحده )ناسا( 
اعالم کردند که تصاویر تلسکوپ هابل، نشان دهنده فوران بخار 

آب در یکی از ماه های سیاره »مشتری« است.
طبق گــزارش دویچه وله، بــه گفته آنها، آنچــه در تصویر های 
مخابره شــده تلســکوپ هابل از یوروپا، یکی از ۶۷ ماه مشتری 

دیده می شود، می تواند فوران بخار آب از سطح این ماه باشد.
دانشــمندان تخمین می زنند ارتفاع این ســتون های بخار آب 

۲۰۰ کیلومتر باشد که سپس مانند باران بر سطح آن می ریزد.
سطح یوروپا با اقیانوس پهناوری پوشیده شده که حجم آب آن 
دو برابر آب اقیانوس های زمین اســت؛ ولی سطح آن با یخی که 

هنوز عمق آن معلوم نیست، پوشانده شده است.
دانشمندان ناسا گفته اند اگر این ستون های بخار آب واقعا وجود 
داشته باشــد، این ماه می تواند مکان مناســبی برای زندگی در 

منظومه شمسی باشد.

تعــدادی از گروه هــای فعــال در حوزه فنــاوری های 
پیشــرفته، برای گذراندن مرحله پیش شتابدهی، راهی 

مرکز نوآوری برلین خواهند شد.
مدیر مرکز فــن آفرینــی نوتــک know tech )مرکز 
توانمندسازی و شتابدهی به کســب وکارهای نوپا( روز 
سه شنبه در نشســت مطبوعاتی اظهار داشت: به دنبال 
فراخوان تابســتان امســال، ۷۰۰ طرح و ایده از سراسر 
کشــور دریافت کردیم که گزینش تیم های برتر از میان 

آنها، طی چندین مرحله داوری صورت گرفت.
حسین حیدری افزود: هیئت داوران برنامه که از اعضای 
هیئت علمی دانشگاه های مطرح کشور همچون صنعتی 
شریف و تهران تشــکیل شده اســت، ۶۰ طرح نهایی را 
ارزیابی و 3۰ طرح از میان آنها انتخاب کرده اند که مرحله 
پیش شتابدهی و آموزش آنها در تهران و برلین، به مدت 

سه ماه برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشــان کــرد: بعــد از گذرانــدن مرحلــه 
پیش شــتابدهی، 15 طرح موفق، انتخاب و وارد مرحله 
بازاریابی بین المللی می شــوند که این مرحله، ۶ تا 9 ماه 

به طول خواهد انجامید.
حیدری، بازه زمانی اجرای طرح توانمندســازی فناوران 
کشــور را حدود 1۲ ماه عنوان کرد و گفت: انتظار داریم 
براساس خروجی این برنامه، 15 گروه بتوانند محصوالت 
فناورانه خــود را در ایران توســعه داده و بازاریابی ملی و 
بین المللی موفقی داشــته باشند، 1۰۰ ســرمایه گذار با 
ایده ها و طرح های توســعه یافته این مرکز آشنا شوند و 

5۰ کارآفرین مستعد در کشور داشته باشیم.

سیم کارت NFC توسط اپراتور دوم تلفن همراه رونمایی شد.
 NFC به گزارش ایسنا، ایرانســل اعالم کرد فناوری سیم کارت
فراهم کننده بســتری اســت که از طریق آن می توان از فضای 
سیم کارت و بســتر شــبکه ارتباطی، انواع خدمات پرداخت و 

بانکداری همراه را ارائه کرد.
این فناوری، نوعی ارتباط رادیویی اســت که در فاصله کمتر از 
1۰سانتی متر بین دو دستگاه مجهز به ماژول NFC برقرار شده 

و انجام تراکنش را امکان پذیر می کند.
با داشــتن ســیم کارت NFC می توان اطالعات مربوط به انواع 
کارت های بانکی را روی سیم کارت و به صورت امن ذخیره کرد 
و پرداخت های آنالین را از طریق شــبکه شتاب با آن انجام داد؛ 
همچنین می توان انواع کیف پول را روی فضای امن سیم کارت 
تعریف کرد و بدیــن ترتیب تمامی تراکنش هــا و پرداخت ها را 
به صورت آفالین و با نزدیک کردن گوشــی به پذیرنده و بدون 
نیاز به وارد کردن رمز، به ســرعت انجام داد؛ امری که در انجام 

خریدهای خرد، یک مزیت به شمار می رود.
در غرفه راهکارهای ســازمانی ایرانســل در نمایشــگاه تله کام 
۲۰1۶، فروشــگاهی شبیه ســازی شــده که بازدیدکنندگان 
از نمایشــگاه می تواننــد خرید مجــازی و پرداخت بــا موبایل 
 NFC را بر بســتر جدیدترین فنــاوری پرداخت در دنیــا یعنی 

تجربه کنند.
در این غرفــه، عالقه مندان می توانند با گوشــی و ســیم کارت 
مخصوص، گیت متروی نمونــه را باز کرده و خریــد خود را از 
طریق موبایل و با خوانش تگ NFC محصوالت انجام دهند؛ در 
نهایت صورت حســاب را از طریق موبایل پرداخت کرده و خرید 

خود را تحویل بگیرند.
در حال حاضر از این راهکار در کشــورهای پیشرفته دنیا و برای 
سهولت در خرید و پرداخت استفاده می شود. ایرانسل همچنین 
در زمینه توسعه ارتباطات ســازمانی و خدمات به سازمان ها، در 
نمایشگاه تله کام ۲۰1۶ خدمات شــبکه همراه سازمانی، شبکه 
امن همــراه )APN(، کدهای دســتوری، اینترنت پرســرعت 
سازمانی، تبلیغات هوشــمند، خدمات ابری، خدمات اینترنت 
اشــیا )IoT(  و خدمات مبتنی بر ارتباطات دستگاه به دستگاه 
)M2M( ارائه کرده است که صنایع هوشــمند، شهر هوشمند، 
مدیریت بهینه حمــل و نقل، ســنجش از راه دور و غیره را دربر 

می گیرد.

گوشی جدید بلک بری به نام DTEK60 یک گوشی اندرویدی 
با نمایشگر 5/5 اینچی با دقت ۲5۶۰ در 144۰پیکسل است که 

تصاویر آن به تازگی در اینترنت منتشر شده است.
به گــزارش فارس بــه نقل از لیلــی پوتینگ، طبــق اطالعات 
منتشرشده، گوشی یاد شده دارای نمایشــگر لمسی بوده و در 
آن، از پردازنده Snapdragon 8۲۰ کوآلکوم اســتفاده شده 
اســت. 4 گیگابایت رم و 3۲ گیگابایت حافظــه داخلی، از دیگر 

ویژگی های گوشی یادشده است.
بلک بری هنوز از این گوشــی به طور رسمی رونمایی نکرده؛ اما 
اطالعات مختصری در مورد آن روی ســایت این شرکت منتشر 

شد.
گفته می شود این گوشی، از 11 اکتبر به قیمت ۶99 دالر کانادا 
عرضه می شود که برابر با 53۰ دالر کانادا خواهد بود. این گوشی 
بسیار گران تر از DTEK50 سیصد دالری است؛ اما درمقابل، از 
نمایشگر بزرگ تر و دقیق تر، پردازنده سریع تر، رم بیشتر و توان 

تصویربرداری بهتر برخوردار است.
باتری 3۰۰۰ میلی آمپری، دوربین ۲1 مگاپیکســلی در پشت 
 Qualcomm و 8 مگاپیکســلی در جلو، فناوری شارژ ســریع
QuickCharge 3/۰ و یک پرت Type-C ۲/۰ USB، از جمله 

امکانات این گوشی است.

 اپل ســعی دارد با افزودن اپلیکیشــن های جدید در ســاعت 
هوشمند خود، وضعیت خواب کاربرانش را ردیابی کند.

در طول رونمایی از ساعت هوشــمند جدید اپل، سازنده آیفون، 
آن را به عنوان یک دســتگاه تناســب اندام درجــه اول معرفی 
کرد. هر چند کمبود چنــد ویژگی مربوط به تناســب اندام در 
ساعت هوشمند اپل به چشــم می خورد، اما این کمپانی سعی 
در پرکردن این جاهای خالی دارد. بنا به گزارشــی از بلومبرگ، 
اپل در حال کار روی اپلیکیشــن های جدید اســت تا آنها را در 
دســتگاه های پوشــیدنی خود اجرا کند. از میان این برنامه ها 
می توان به ردیاب خواب کاربر و ارزیابی ســالمتی او بر اســاس 

میزان ضربان قلب اشاره کرد.
ساعت هوشــمند فعلی اپل، قابلیت سخت افزاری اجرای این دو 
ویژگی جدید را دارد. البته قابلیت ردیابی حرکت و ضربان قلب 
توسط پوشیدنی های زیادی امکان پذیر اســت؛ اما هیچ یک از 

آنها توانایی تحلیل اطالعات را ندارند.
با این حال چگونگی کارکرد این اپلیکیشــن ها به صورت واضح 
مشخص نیســت. این احتمال وجود دارد که هدف اپل از ایجاد 
برنامه ردیاب خواب، نوعی ترفند باشد که کاربران، دستگاه خود 
را در طول شــب به شــارژر متصل کنند؛ چرا که در بین روز و 
هنگام اســتفاده از ابزار پوشیدنی، امکان شــارژ دستگاه فراهم 

نیست.

دانشمندان ناسا خبر دادند:

فوران بخار آب 
در یکی از ماه های مشتری 

توسط اپراتور دوم؛

سیم کارت NFC رونمایی شد

 عکس های گوشی جدید بلک بری
لو رفت

اپل، خواب شما را هم ردیابی خواهد کرد

دنیای فناوری

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری گفت: سال گذشــته تعداد 93 اختراع 
توسط مخترعان ایرانی در حوزه زیست فناوری در کشور 

به ثبت رسیده است.
مصطفی قانعی افزود: تعداد 3۲ اختراع در حوزه پزشکی، 
۲3 اختراع در حوزه مواد و تجهیزات، 15 اختراع در حوزه 
صنعت، 1۰ اختــراع در حوزه کشــاورزی و 5 اختراع در 
حوزه واکسن، ازجمله اختراعات ثبت شده در سال 94 بر 

اساس حوزه های زیست فناوری در کشور است.
وی بیان کرد: چهار اختراع در بخش طب بازساختی، سه 
اختراع در بخش محیط زیســت و یــک اختراع در بخش 
نفت، از دیگر اختراعات ثبت شده حوزه زیست فناوری در 

سال گذشته است.
قانعی با اشاره به اینکه باالترین آمار اختراعات ثبت شده، 
با بخش پزشکی مرتبط اســت، افزود: در حوزه پزشکی به 
پیشــرفت های خوبی رســیده ایم و امیدواریم در آینده 

نزدیک توسعه بیشتر پزشکی در کشور را شاهد باشیم.
وی گفت: همچنین در سال گذشــته در مجموع ۲ مورد 
اختراع توســط مخترعان ایرانی در حوزه زیست فناوری، 

در سطح بین المللی ثبت شده است.

 یک شــرکت چینی، از جدیدترین فبلــت خود که یک 
محصول ارزان قیمت هم محســوب می شــود، رونمایی 

کرد.
 شــرکت Elephone از جدیدتریــن فبلت خــود با نام 
Elephone C۱ که یک محصول فلزی اســت، رونمایی 

کرد.  
این فبلت دارای صفحه نمایشــگر 5/5 اینچ فول اچ دی و 

دارای پردازشگر 4 هسته ای ۶4 بیتی SoC است.
از دیگر ویژگــی این محصول جدید، داشــتن حســگر 
تشخیص اثر انگشت کاربر، دوربین پشت 13 مگاپیکسل 
با قابلیــت فوکوس خودکار و حافظــه داخلی 1۶ گیگ با 

قابلیت ارتقا به ۶4 گیگ است.  
Elephone C۱ می تواند دو ســیم کارت را پشــتیبانی 
کند و پردازنده آن  MediaTek’s MT۶۷۳۷ با سرعت 

13 گیگاهرتز است.
 Mali T۷۲۰MP در این فبلت، یک تراشــه گرافیکــی
تعبیه شده و سیســتم عامل آن آندروید ۶.۰.1 مارشمالو 
است. در حال حاضر این محصول جدید در دو رنگ آبی و 
طالیی عرضه می شود و قیمت آن 1۲۰ دالر است که یک 

فبلت ارزان قیمت محسوب می شود.

ثبت 93 اختراع داخلی 
در حوزه زیست فناوری

فبلت فلزی ارزان قیمت 
رونمایی شد

تازه های روز

شــرکت DJI که به ســاخت پهپادهای 
بزرگ و پیچیــده شــهرت دارد، این بار 
محصوالت کوچک و کم حجمی را عرضه 
کرده کــه از امکانات مناســبی برخوردار 
هســتند. به گزارش فــارس بــه نقل از 
 Mavic Pro پاپیوالر مکانیکس، پهپــاد
حدود هزار دالر قیمت دارد و ســرعت آن 
به 35کیلومتر در ســاعت می رسد. البته 
درصورتی که آن را در حالت ورزشی قرار 
دهیم، این ســرعت بــه ۶4کیلومتر هم 

افزایش می یابد. 
دوربین این پهپــاد می تواند با دقت 4K و 
با ســرعت 3۰ فریم در ثانیه فیلم برداری 
کند. کنتــرل از راه دور این پهپاد، هدایت 
آن را تا فاصله حداکثر ۷ کیلومتری ممکن 
می کنــد. حداکثر مدت زمان پــرواز این 

پهپاد ۲۷ دقیقه اســت و بعــد از آن باید 
باتری این پهپاد شارژ شود.

پنج دوربین کمکی و دو حســگر صوتی 
در ایــن پهپاد پیش بینی شــده اســت 
کــه وظیفه آنها شناســایی موانــع برای 
 DJI .جلوگیــری از برخورد با آنهاســت
امیدوار اســت مردمی که قصد ندارند از 
پهپاد در حین مســافرت یا در زمین های 
مســطح بزرگ اســتفاده کنند، از خرید 
چنین محصولی که نســبت به پهپادهای 

مشابه ارزان تر است، استقبال کنند.
این پهپاد همراه با یک پوشش 99 دالری 
عرضه می شــود تــا در صــورت برخورد 
احتمالی آن با موانع، آسیب جدی به این 
محصول وارد نشود. البته شرکت سازنده 
می گویــد احتمــال برخــورد پهپادهای 
ساخت آن با موانع 
5درصد  از  کمتر 

است.

 یکی از ناراحت کننده ترین مشــکالت بسیاری 
از انســان ها، ایســتادن در صف هــای طوالنی 
و خســته کننده اســت؛ اما با ســاخت صندلی 
هوشــمندی که خودش در صف پیش می رود، از 
میزان این مشکل کاسته شــده است. به گزارش 
مهر، شرکت ژاپنی نیسان، ســازنده انواع خودرو 
از صندلی هوشــمندی رونمایی کرده که به طور 
خودکار در صف می ایســتد و افــراد را در زمان 
جلو رفتن صف به پیش می برد. صندلی یاد شده 
دارای دوربین هایی است که قادر به بررسی محیط 
اطراف و هشــدار در مورد حرکت صف هســتند. 
این امر، باعث حرکت صندلی به جلو و در مســیر 
مورد نظر می شود. برای ســاخت صندلی مذکور 
Pro-از فناوری رانندگی خودکار نیسان موسوم به 

PILOT بهره گرفته شده است که در ماه آگوست 
در خودروی مینی ون Serena آن گنجانده شد. 

با استفاده از این فناوری، خودرو خود را در مسیر 
مورد نظر و با فاصلــه ای ایمن از خودروی جلویی 
حفظ می کنــد و اطمینان حاصل می شــود که 

اتومبیل در مسیر مورد نظر باقی می ماند.
این صندلی خودکار شاید بیشــتر ابزاری لوکس 
و وســیله ای برای بازاریابــی به نظر برســد؛ اما 
نیســان قصد دارد آن را در جهان واقعی به فروش 
برساند. نیسان در حال مذاکره با برخی رستوران 
ها در ژاپن، به منظور فروش ایــن صندلی به آنها 
برای استفاده مشتریان است. احتمال می رود در 
سال آینده شاهد اســتفاده برخی رستوران های 
این کشور از صندلی های خودران باشیم. نیسان 
ســال قبل صندلی های اداری خاصی را طراحی 
کرده بود که می توانستند بعد از بلندشدن افراد، 
خود را مرتــب کرده و با نظم و ترتیب پشــت میز 

قرار بگیرند.

با این صندلی خودران از ایستادن در صف لذت ببریدباریک ترین پهپاد جهان ساخته شد

معرفی بازیمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

مترو، بانک، اتوبوس، رســتوران یا تاکســی، تمام اینها یک 
نقطه اشــتراک دارند و آن هم »انتظاری« اســت که معموال 
باید برای آنها بکشید. شــاید به خاطر مشکالت امروزی، این 
جنس از صبر بتواند رنگ و بوی طاقت فرســا به خود بگیرد؛ 
اما برای آرامش ذهن همیشــه یک راه ساده است. سرگرمی 
را می گوییم؛ اگر هنگام انتظار خود را مشــغول کاری کنید، 
طبیعتا احســاس گذر زمان کاهش پیدا کرده و با آسودگی 

بیشتری منتظر خواهید ماند.
بــازی The Ways را با حجــم فوق العــاده پایینش دانلود 
کرده و از اوقات فراغت کوتاهی که دارید، بهترین اســتفاده 
ممکــن را ببرید. درایــن بازی یــک هدف داریــد: بین دو 
ستون، مسیری درســت کنید. با کلیک روی صفحه لمسی، 
راهی به وجود آمده و این کار را باید تا رســیدن به ســتون 
پایانــی ادامه دهیــد. جالب اینجاســت که اجســام پیش 
از ســاخت، ســاعت وار چرخیده و اگر به مانع هــا برخورد 
کنند، خواهیــد باخــت؛ بنابراین به مســئله زمــان دقت 
داشــته باشــید. پس از ماه ها، ســرانجام عنوانــی نوآورانه 

از اســتودیوهایی ایرانی دیدیــم و هنگامی ایــن خالقیت 
 روی واقعــی اش را نشــان می دهد که بدانیــد مکانیزم های

The Ways با ســادگی گره خورده اند. ســاخته »الگانت 
گیمز« تنها با ۶ مگابایت، بازیکن ها را چندین روز ســرگرم 
می کند. گیم پلی The Ways خیلی ســاده اســت: از این 
ستون تا آن ستون مســیری بســازید. دو المان توانسته اند 
جذابیــت The Ways را افزایــش دهند. یکــی از آنها را 
می توانیم چگونگی ســاخت »راه ها« بنامیم کــه به همان 

حرکت ساعت وار جسم پایانی اشاره دارد. 
دومین بخش هیجان انگیز ساخته الگانت گیمز هم طراحی 
معماهاست. هر مرحله با چالش متفاوتی روبه رو شده و باید 
اســتراتژی جدیدی به کار بگیرید. همزمان می توانید دو یا 
سه جسم بســازید. کافی است با دو یا ســه انگشت صفحه 
را لمس کنیــد. بزرگ تریــن نکته منفــی The Ways را 
می توان منوی ابتدایی نه چندان زیبای آن دانســت. انتخاب 
مســیر به خود بازیکن بســتگی دارد. از دیدگاه گرافیکی با 
عنوانی مینیمالیسم مواجه هســتید. موسیقی استفاده شده 
گوش نــواز بــوده و می تواند هــر از چندگاهــی آرامش را 
 به بازیکن ها هدیــه بدهد. شــما می توانید این بــازی را از

 goo.gl/4KO6Yq دریافت کنید.

شکل ششــم را حدس 
بزنید و برای ما به آدرس 

ایمیل زیر بفرستید.
)mazaheri.zayanderoud@gmail.com(

جواب معمای 1969
ابتدا ظــرف 9 لیتــری را پر کــرده و در ظــرف 4 لیتری 
می ریزیم؛ بنابراین 5 لیتر در ظرف 9 لیتری باقی می ماند. 
ظرف 4 لیتری را خالی کرده و باقــی مانده ظرف 9 لیتری 
را در 4 لیتری خالی می کنیم؛ بنابراین در ظرف 9 لیتری 1 
لیتر باقی خواهد ماند. دوباره ظرف 4 لیتری را خالی کرده 
و باقی مانــده 9 لیتر را در ظرف 4 لیتــری خالی می کنیم.  
بعد از این همه کار، 1 لیتر در ظــرف 4 لیتری باقی خواهد 
ماند. حاال این بار ظرف 9 لیتری را پر کــرده و در ظرف 4 
لیتری خالی می کنیم. چون از قبل 1 لیتر در ظرف 4لیتری 
 بوده، پس فقط 3 لیتر از 9 لیتر خالی می شــود؛ در نتیجه 

۶ لیتر در 9 لیتر خواهیم داشت.

خالقیتی ایرانی را تجربه کنید؛

فقط یک راه بسازید معمای 1970

»ایالن ماسک« شخصی اســت که رویای ماموریت های 
انســانی به مریــخ را در ســر می پروراند. او بــه تازگی 
برنامه هایــش را تحت عنوان کلی »انســان را به گونه ای 
چندســیاره ای تبدیل کنیم«، در کنفرانــس بین المللی 
فضانوردی اعالم کرد. او در آغاز گفــت دو راه پیش روی 
انســان وجود دارد: یا روی زمین بماند و با خطر انقراض 
دست و پنجه نرم کند، یا اینکه ســیاره دیگری را به خانه 
دوم خود تبدیل کند. او معتقد است مریخ بهترین گزینه 
برای اجرای این عملیات است؛ زیرا به زمین نزدیک بوده 
و شباهت زیادی با زیستگاه کنونی انسان دارد. »ماسک« 
مدت زیادی اســت که در مورد ســکونت در سیاره سرخ 
صحبت می کند. او تحت لوای شــرکت »اسپیس اکس« 
چنین قول داده که اولین سفینه بدون سرنشینش یعنی 
Dragon را تا ســال ۲۰18 به مریخ  فرســتاده و تا سال 
۲۰۲4 انسان را به آنجا خواهد رســاند. او برای انجام این 
ســفر، به تازگی موتورهای راکت »رپتــور« را با موفقیت 
آزمایش کرده اســت که با ســوخت متان، قوی تر از هر 

نمونه دیگری روی کره زمین هســتند. موتورهای رپتور 
تقریبا ۶8۰ هــزار پاوند نیــروی رانش تولیــد می کنند 
که حدود ســه برابر بیشــتر از موتورهای به کار رفته در 
فالکون 9 )موشک قبلی اسپیس اکس( محسوب می شود. 
موتورهای رپتور، وظیفه جابه جایی »سیستم حمل ونقل 
بین سیاره ای« یا ITS را بر عهده دارند. این مجموعه قادر 
است 1۰۰ تن محموله شامل انســان و وسایل مورد نیاز 
را به کره مریخ برساند. بلند شــدن ITS از سطح زمین و 
رســیدن به فضا، به ۲8 میلیون و ۷3۰ هزار پاوند نیروی 
رانش نیاز دارد؛ بنابراین بیش از 4۰ موتور رپتور برای این 
 ITS عملیات مورد نیاز خواهد بود. زمانی که سوختگیری
در فضا به پایان رســید، دو مجموعه پنل خورشیدی در 
آن فعال می شــوند که مجموعا ۲۰۰ کیلووات نیرو تولید 
کرده و سرنشینان انســانی را به همراه باقی محموله، به 
سمت ســیاره سرخ رهســپار خواهند ســاخت. به گفته 
»ماسک« با استفاده از روش های قدیمی، هزینه سفر هر 
نفر به کره مریخ بالغ بر 1۰ میلیــارد دالر خواهد بود؛ اما 

او قصد دارد این رقــم را به حدود ۲۰۰ هــزار دالر برای 
هر نفر برســاند و می گوید نهایتا این هزینــه به کمتر از 
1۰۰هزار دالر هم کاهــش خواهد یافت. بخش اعظم این 
روند کاهش هزینه، بــه خاطر اســتفاده از فضاپیماهای 
چندبار مصرف این شــرکت ایجاد می شود. سوختگیری 
ITS در مدار زمین، یکی از بخش های اساســی و حیاتی 
این پروژه است؛ زیرا هزینه ســوخت هنگام بلند شدن از 
سطح زمین را تا حد بسیار زیادی کاهش داده و استفاده 
مجدد از بوســترها، تانکرها و فضاپیماها را ممکن خواهد 
ساخت. طبق اظهارات ماســک، با طرح پیشنهادی این 
شرکت می توان هر بوســتر را تا 1۰۰۰ مرتبه، هر تانکر را 
تا 1۰۰ مرتبه و هر فضاپیما را تــا 1۲ مرتبه به کار گرفت. 
در ســفرهای اولیه، هر بار نزدیک به 1۰۰ نفر را می توان 
به مریخ منتقل کرد؛ اما ماســک انتظار دارد این تعداد )و 
طبیعتا اندازه فضاپیماها( بــه مرور افزایش یابد. مجموعه 
ITS نیز به صورت مکانی مفرح و دلپذیر طراحی شــده و 
شامل اتاق های بدون جاذبه، سالن های پخش فیلم، کافه 
و دیگر امکانات تفریحی و ســرگرمی خواهد بود. زمانی 
که انسان ها به کره مریخ رســیدند، می توانند سوختی بر 
پایه متان را در آن ســیاره تولید کرده و ســفینه را برای 
استفاده مجدد به ســمت زمین ارسال کنند. این عملیات 
نه تنهــا هزینه ســفر را کاهش می دهد، بلکــه از تجمع 
سفینه های متعدد روی مریخ نیز جلوگیری خواهد کرد. 
ماسک در رابطه با نحوه ســفر به مریخ می  گوید: »چیزی 
که می بینید، احتمالی و غیر قطعی نیست. ما می خواهیم 
این پروژه را دقیقــا به همین صورت به اجــرا درآوریم.« 
اســپیس اکس قصد دارد ماموریت کره مریخ را از »مرکز 
فضایی کندی« اجرا کند. ماسک، جدول زمانی این پروژه 
را نیز منتشر کرده که نشــان می دهد آزمایش فضاپیما، 
بوســتر و ITS در ســال ۲۰18 آغاز شــده و پروازهای 
واقعی به ســمت مریخ نیز از انتهای ســال ۲۰۲۲ اعزام 
می گردند. این شــرکت قصد دارد کپسول های دراگون را 
از ســال ۲۰18 به مریخ بفرســتد و این کار را در فواصل 
زمانی منظم تکرار کند. گفتنی اســت ماسک دقیقا اعالم 
نکرده که هزینه این پروژه چگونه تامین خواهد شد؛ اما به 
این نکته اشاره کرده که ســفر به مریخ، »مشارکت عظیم 
بخش های دولتی و خصوصی« را می طلبــد. به گفته او، 
هم اکنون شــرکت های دولتی و خصوصی زیادی آماده 
ســرمایه گذاری روی این پــروژه هســتند. الزم به ذکر 
اســت برای قبوالندن پروژه به مخاطبیــن عام و خاص، 
اســپیس اکس در درجه اول باید نحوه جابه جایی انسان 
در منظومه شمســی را توضیح دهد و بــه نحوی تضمین 
بدهد که سرنشینان ITS ســفری ایمن را در پیش دارند. 
همچنیــن در این کنفرانــس، هیچ اطالعاتــی در مورد 
نحوه سکونت انســان در مریخ و تاسیسات طراحی شده 
برای پشــتیبانی از حیات انســانی ارائه نشــد. البته این 
موضوع قابل درک است؛ زیرا اســپیس اکس بیشتر روی 

سخت افزار و معماری حمل ونقل توجه دارد.

دو راه پیش روی 
انسان وجود 
دارد: یا روی 

زمین بماند و با 
خطر انقراض 

دست و پنجه نرم 
کند، یا اینکه 

سیاره دیگری را 
به خانه دوم خود 

تبدیل کند

نقشه راهی برای اقامت انسان در مریخ؛

رپتور آزمایش شد

E-MAIL
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پیشنهاد سردبیر:
فروش »النتوری« به قربانیان اسیدپاشی اهدا شد

نمایشگاه طراحی و نقاشی »کلنجار« در گالری اکنون برپاست.
نمایشــگاهی از آثــار طراحی و نقاشــی با عنــوان »کلنجار« 
در گالری اکنون ارائه شــده اســت. ایــن آثار توســط ابراهیم 
رهنمامنش خلق شــده و تا 13 مهرماه در ایــن گالری نمایش 
داده می شــود. عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه طراحی و 
نقاشی »کلنجار« می توانند همه روزه به جز روزهای دوشنبه، از 
ساعت 17 تا 21 به گالری اکنون واقع در خیابان خاقانی، کوچه 

افشین، بن بست حریر، پالک 9 مراجعه کنند.

دبیرخانه جایزه ادبی هفت اقلیم، متن فراخوان ششمین دوره از 
این جایزه ادبی را منتشر کرد. 

دبیرخانــه جایزه ادبــی هفت اقلیــم، ضمن انتشــار فراخوان 
ششــمین دوره از این جایزه ادبــی اعالم کرد کــه این جایزه، 
مختص مجموعه داســتان ها و رمان های چاپ اولی است که در 

سال 1394 منتشر شده اند.
 با توجه بــه نکته ذکر شــده، نویســندگان و ناشــران جهت 
شــرکت در این جایزه ادبی می توانند تا 15 مهرماه، سه نسخه 
از کتاب های منتشــر شــده خود را به دبیرخانه این جایزه ادبی 
به نشانی تهران، خیابان شــریعتی، باالتر از خیابان ملک، بعد از 

خیابان کشواد، پالک 569 ارسال کنند.
 گفتنی اســت جایزه ادبی هفــت اقلیم، نهادی ادبی اســت که 
توســط بخش خصوصی اداره می شــود و هر ســال به بهترین 
کتاب های منتشــر شــده در زمینه ادبیات داســتانی )رمان و 
مجموعه داســتان( جوایزی را اهدا می کند. این جایزه یکی از 
معدود جایزه های ادبی مســتقل ایران است که کماکان فعالیت 

دارد.

الله و ســتاره اســکندری، بازیگران تئاتر، ســینما و تلویزیون، 
عزادار از دست دادن پدر خود شدند.

خواهران اســکندری که به عنــوان بازیگــران مجموعه های 
»نرگس«، »مرگ تدریجی یــک رویا« و فیلم هــای »این زن 
حرف نمی زند« و »شبانه روز« شناخته می شوند، در روز ششم 

مهر ماه 1395 پدر خود را از دست دادند.
سارا اسکندری، خواهر الله و ستاره نیز در عرصه هنری فعالیت 

می کند و به عنوان طراح گریم در تئاتر مشغول به کار است.

تا 13 مهرماه برپاست؛

نمایشگاه طراحی و نقاشی »کلنجار« 
در گالری اکنون

مهلت تا 15 مهر ماه؛

فراخوان ششمین دوره جایزه ادبی 
هفت اقلیم منتشر شد

2 خواهر بازیگر عزادار شدند

اکران

فیلم »یک شهروند کامال معمولی« ســه جایزه اصلی جشنواره 
فیلم های ایرانی سانفرانسیسکو 2٠16 را از آن خود کرد.

 این فیلم توانســت جایزه ســپنتا را بــرای بهتریــن فیلم به 
تهیه کنندگی مجید مدرسی و سعید آرمند، بهترین کارگردانی 
)مجیــد برزگــر( و بهتریــن بازیگر نقــش اول مرد )ســورن 

مناساکانیان( را از آن خود کند.
 ایــن نوزدهمین حضــور بین المللــی »یک شــهروند کامال 
معمولی« است که پیش از این نیز توانسته بود در جشنواره های 

مختلفی نظر منتقدان را به خود جلب  کند.
 فیلم قبلــی برزگر، »پرویز« نیز در ســه دوره پیش جشــنواره 
 سانفرانسیســکو توانســته بود پنج جایزه ســپنتا را از آن خود 

کند. 
ســومین فیلم بلند مجید برزگر به زودی در جشنواره فیلم های 
پارسی در چهار شهر استرالیا به نمایش در می آید و بعد از آن در 

جشنواره کلگری کانادا به رقابت خواهد پرداخت.

رمانی با عنوان »زخم اعتماد« برگرفته از داســتان های واقعی و 
تخیلی، تجربیات شخصی و زندگی بزرگان است.

محسن ناظمی، نویسنده، درخصوص انتشار اثر خود گفت: این 
رمان با عنوان »زخم اعتماد« برگرفته از داســتان های واقعی و 
تخیلی، تجربیات شــخصی و بزرگان است. مطالعه داستان های 
واقعی و آشــنایی با پرونده های جنایی و دادگستری و مشاوره 
با روان شناســان، در چگونگی نــگارش کتــاب بی تاثیر نبود. 
در این کتاب، داســتان ها به صورت اپیزودیــک، زنجیره ای و 

داستان محور روایت می شود.
  وی افزود: هدف من از نوشتن رمان »زخم اعتماد« این بود که 
از تجربیات تلخ و شیرین استفاده شــود و مسیرهایی که سبب 
ایجاد جو نابودی در خانواده و برخی افراد جامعه شــده اســت، 
برای عموم مردم بیان کنم. مردم نیز باید بــه صورت آگاهانه و 
تیزبینانه از نکات ریز و  تجربیات بیان شــده، در موقعیت های 
مختلف به بهترین شــکل ممکن درس بگیرند و استفاده کنند.  
این نویسنده درخصوص آنکه چرا تا به امروز کتابی منتشر نکرده 
بود، اظهار داشت: تا االن به شــهرت و دیده شدن هیچ عالقه ای 
نداشتم. بیشتر دوست داشتم تمام فعالیت های خود را به یکباره 
در معرض نمایش قرار دهم. اثر دیگرم با عنوان »حس زندگی« 
به زودی توسط انتشــارات »اراده« وارد بازار کتاب می شود. این 

کتاب مجموعه متون ادبی ام را دربرمی گیرد.

»یک شهروند کامال معمولی« بهترین 
فیلم جشنواره سانفرانسیسکو شد

»زخم اعتماد« از داستان های تخیلی 
و واقعی گرفته شد

در ابتدای این نشســت، احسان نصری با اشــاره به مدیاهای 
گوناگون موجود در این برنامه، عنوان کرد: ابتدا قرار بود برنامه 
»سینما؛کیارستمی« تنها با نقاشی آغاز شود؛ اما وقتی پیش 
رفتیم، بخش های دیگر چون فیلم و عکــس نیز به آن اضافه 
شد.  وی افزود: در بخش فیلم 3٠ هنرمند به مدت یک دقیقه 
برداشت خود را از کیارستمی در قالب تصویر خلق کرده اند و در 
بخش نقاشی و عکس، هنرمندان نه تنها در زمینه پرتره، بلکه 
نگاه و برداشتشان را از زنده یاد کیارستمی به تصویر کشیده اند.  
نگار اســکندرفر در بخش دیگری از این نشســت، با اشاره به 
فعالیت های موسســه کارنامه در طول حیات مرحوم، بیان 
کرد: موسسه کارنامه، مجموعه چند منظوره فرهنگی است 
که در بخشی از فعالیت هایش، آموزش سینمایی را گنجانده 
و  در زمان حیات کیارستمی، کارگاه هایی که توسط او برگزار 
می شد، همواره با همکاری موسســه کارنامه بوده است. وی 
ادامه داد: طی این سال ها حدود 56٠ هنرجو در این کارگاه ها 
شرکت کردند و به همین جهت زمانی که سفر کیارستمی آغاز 
شد، من حس کردم باید برای تسکین هنرجویانی که همواره 

با او ارتباط داشــتند، کاری انجام شود؛ چرا که به 
نظر من شــاگردان او هم بخشی از وجود وی 

هستند. درســت مثل عکس، فیلم و بقیه 
کارهای ایشان، این شاگردان هم نگرش او 

را آموخته و نشان می دهند.
اســکندرفر تصریــح کرد: بعــد از رفتن 
کیارستمی، تنها مرجع این دانشجویان، 
موسســه کارنامــه بــود و مــدام از ما 
می پرســیدند آیا برنامــه و یادبودی برای 
ایشــان داریم یا نه؟ اما مــن معتقدم که 
کیارســتمی زنده اســت و این شهر پر از 

یادبود برای اوســت؛ به همین جهت 
روزی که کنــار هم جمع 

شــدیم، قرار شــد 
گــروه با ســوژه 
»زندگی  فیلم 
و دیگــر هیچ« 
کار  مشــغول 
شــوند و بعد از 
قرار گیــری در 

با  برنامه،  جریان 
اشــکان  همکاری 

خطیبی تصمیم به برگزاری نمایشگاه گرفتیم. 
 اســکندرفر تصریح کرد: حدود بیش از 5٠ نفر وارد ســاخت 
فیلم شــدند و از بین آنها 48 کار تایید شــد. ما نهایتا 3٠ اثر 
را با همکاری شــاگردان بــا تجربه تر کیارســتمی، دو تن از 
فارغ التحصیالن کارگاه مســتند و چند نفر از افــراد کارگاه 
فیلمنامه نویســی و تعدادی از مخاطبانی کــه کارهای او را 
می شــناختند، انتخاب کردیم. این اتفاق در حالی رخ داد که 
ما می دانستیم انعکاس توصیفی برای کیارستمی در 6٠ ثانیه، 
کار بسیار دشواری اســت. وی ادامه داد: در سال های گذشته 
از طریق کارنامه ســعی کردیم ارتباطاتی با گروه های دیگری 
که با کیارستمی ورک شاپ داشتند، برقرار کنیم و درهمین 
راستا، از هنرجویان او در نقاط مختلف جهان یادداشت گرفتیم. 
امیدواریم بتوانیم راهی برای برقراری ارتباط خوب با کسانی 
که با کیارستمی مرتبط بودند، باز کنیم.  اسکندرفر بیان کرد: 
عالوه بر اینها، با دو مرکز به نام های »مدرسه تولوز« در فرانسه 
و »مدرسه تیم« در لندن قراردادی بسته ایم تا با همکاری آنها، 
عالوه بر برگزاری کارگاه های آموزشــی، در تیر ماه 96 جایزه 
کیارســتمی را به ســه تن از برگزیدگان رشته فیلمسازی 
اعطا کنیم. این برنامه از 2 تا 14 تیر ماه مصادف با تولد 
کیارستمی و سالروز سفر او اجرا خواهد شد. مدیر 
موسسه کارنامه، درخصوص ایجاد سازمانی برای 
کیارستمی و فعالیت های او یادآور شد: خانواده 
کیارستمی در نظر دارند بنیادی را برای ایشان 

راه اندازی کنند؛ بنابراین چون ما در جریان تمامی فعالیت های 
کیارســتمی در ایران بودیم، پس از تشکیل این بنیاد، تمامی 
فعالیت هایمان را در چارچوب اساسنامه این مرکز به آنها تقدیم 
می کنیم؛ اما تاکنون به دلیل درگیری که خانواده ایشان برای 
پیگیری پرونده پزشکی و جمع آوری آثار او داشتند، اقدامی در 
این زمینه صورت نگرفته و ما تنها در تالش هستیم تا ارتباطی 
را که همواره کیارستمی با هنرجویان و مخاطبانش داشت، با 
فعالیت هایمان حفظ کنیم. کوروش شــاکری که مسئولیت 
انتشار اقدامات انجام شده در برنامه »سی نما؛ کیارستمی« را 
عهده دار شده اســت، در ادامه این نشست عنوان کرد: »ثبت 
و نگارش یک رویداد، موجب ماندگاری آن می شود؛ به همین 
جهت ما به عنوان انتشارات مکث نظر تصمیم گرفتیم تا کتاب 
این رویداد را منتشر کنیم.«  وی افزود: »این کتاب در 4 بخش 
منتشر شده است. یکی از این قسمت ها به مقاالتی اختصاص 
دارد که صاحب نظران درخصوص کیارســتمی و کارهایش 

نوشته اند.«
اشــکان خطیبی در بخش دیگری از این نشست درخصوص 
شــکل گیری این رویداد اظهار کرد: کیارستمی فارغ از اینکه 
فیلمساز بود، در مدیاهای مختلفی فعالیت داشت؛ فعالیتی که 
منجر به تاثیرگذاری بسیاری در هر کدام از رشته ها همچون 
عکاسی شد. وی ادامه داد: من به همراه برادرم از مدتی پیش 
اقدام به برگزاری نمایشگاه هایی در خارج از فضاهای معمولی 
چون گالری ها کردیم تا بدین وســیله به مردم عام نزدیک تر 
شویم. بعد از آن، با همکاری خانم اسکندرفر و احسان نصری، 
ایده هایی مبنی بر گرامیداشت کیارستمی به صورت متفاوت 
از دیگر برنامه ها در ذهنمان شــکل گرفت. از ایــن رو در این 
رویداد قرار نیست از کیارستمی، تنها پرتره های او نمایش داده 
شود؛ بلکه هرکدام از کارها، راوی تاثیر و ایدئولوژی هستند که 
ایشان در رشته های مختلف هنری ایجاد کرده است. خطیبی 
درخصوص بخــش فیلم عنوان کــرد: وقتی قرار شــد برای 
کیارستمی فیلم بسازیم، تصمیم گرفتیم به سراغ فیلمسازهای 
بزرگ برویم و در همین راســتا با  ســیف اله 
صمدیان تماس گرفتیم و اینگونه شــد که 
آثاری با نگاه های گوناگون حول ایشان به 

دستمان رسید.
احســان نصری، طی توضیحاتی راجع به 
جزئیات نمایشگاه این رویداد در حوزه نقاشی، 
عنوان کرد: 3٠ نقاش از 3 نســل هنرمندانی چون 
رضا شیشه گران، علی ذاکری، عادل یونسی،  صبا صالحی و... 
با آثار خود حضور  دارند و در بخش عکس نیز به همین ترتیب 
از عکاسانی چون رضا کیانیان، محمود کالری، کاوه گلستان، 

شادی قدیریان و... کار وجود دارد.

 نمایشگاه سی نما؛

کیارستمی، نمایی دیگر از سینمای رئالیسم است
مدیر موسسه کارنامه گفت: نمایشگاه نقاشی، عکس و فیلم »سی نما؛کیارستمی«، برداشت و نمایی از سینمای 

رئالیسم عباس کیا رستمی است. 

یادداشت

هرگاه سخن از فرهنگ و تمدن به  میان می آید، ناخــودآگاه بادی در سعید نریمانی
گلو مــی اندازیــم و از خدمات هخامنشــیان و منشــور 
بشردوستانه کوروش بزرگ یا آثار شاعران بزرگ فارسی که 
در جهان  شــهره عام وخاص شــده اند، یاد مــی کنیم. در 
روزگاری که کشــورهای متمدن امــروزی در فقر فرهنگی 
بوده اند، کشورمان فالن و بهمان بوده است؛ اما پایمان که به 
آثار تاریخی کشور باز می شــود، از شدت ذوق و عالقه حس 
ادبیمان گل می کند و به رسم یادگار چند خطی بر آثار ملی 
به جا می گذاریم. از هوای لطیف جنگل ها و مراتع و سواحل  
زیبای دریای خزر چنان لذت می بریم که هوش از ســرمان 
می پرد و یادگارهــای زباله ایمــان را در دل این مناطق جا 
می گذاریم. چنــدی بعد که به منطقه زیبا بــاز می گردیم، 
مشاهده می کنیم که دیگر نه خبری از جنگل است و نه آبی 
زالل بر دریا باقی مانده. امــروزه در امتداد زنده رود خودمان 
هم که پامی گذاریم، دیگر خبری از درخشــش خورشید در 
آب صاف این رود  نیست. صدای پرخروش آب در پل خواجو 
به سکوتی مرگبار تبدیل شده است و ما مردم متمدن حتی 
فرهنگ استفاده از آب و طبیعت را هم در دل تاریخ و دوران 
پیشــین جا گذاشــته ایم؛ همانگونه که فرهنگ استفاده از 
مکان های تاریخی و...را از خاطر برده ایم. با پیشــرفت علم 
البته دچار دگرگونی فرهنگی شده و خودمان را اسیر زندگی 
ماشــینی ســاخته ایم. به هر زحمتی اتومبیلــی خریده و  
صف های طوالنی اتومبیل های متنوع را در خیابان های شهر 
بــه راه انداخته ایــم؛ ولی افســوس که فرهنــگ اتومبیل 
سواریمان به مرکب ها و چارپاها محدود می شود. چند سالی 
اســت که همــراه جدیــدی را برای خــود برگزیــده ایم. 
گوشــی های هوشــمند که مملو از برنامه ها و شبکه های 
اجتماعی است، جزو جدا نشدنی زندگیمان شده است. این 
دوستی را به نسل جدید نیز آموخته ایم؛ ولی حتی فرهنگ 
اســتفاده از تلفن همراه  را نمــی دانیم؛ این را مــی توان از 
چشمان قرمز دانش آموزی فهمید که فوت وفن برنامه های 
گوشــی ها را از آثار سعدی و مولوی بیشــتر به خاطر دارد. 
به راستی چه بر سر این مردم با فرهنگ آمده است؟ پیشرفت 
علم و فــن آوری جدید در حین آســان ســاختن زندگی،  
فرهنگ خویشاوندی و انسان دوســتی را از خاطر ما ربود و 
مردم را از هم دور ساخت. علم در خدمت ما قرار نگرفت؛ بلکه 
این ما بودیم که ناخواسته اسیر پیشرفت های علمی گشتیم 
و حال به جای در دســت گرفتن دیوان سعدی، در گوشی 
همراهمان به دنبال اشــعار این مرد بزرگ می گردیم و ای 
کاش به جای بحث بر سر بیت معروف سعدی که به گمان ما 
بر سردر سازمان ملل نوشته شــده است، بر سر در خانه مان 

می نوشتیم: فرهنگ استفاده، از نان شب واجب تر است.

عوامل فیلم ســینمایی »النتوری« رضا درمیشیان، 
ســه روز از درآمد نمایــش این فیلم را بــه قربانیان 

اسیدپاشی اهدا می کنند.
به تصمیم رضا درمیشــیان، نویســنده،کارگردان و 
تهیه کننده »النتــوری«، درآمد حاصل از ســه روز 
نمایش این فیلم، به نفع  قربانیان اسیدپاشی خواهد 
بود تا به عنوان اولین قدم برای تاســیس یک انجمن 
مســتقل در حمایت از قربانیان اسیدپاشــی هزینه 

شود.
 براین اســاس، همه نمایش های فیلم »النتوری« در 
روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه، 9 و 1٠ و 11مهر در 
سینماهای سراسر کشور به نفع قربانیان اسیدپاشی 

خواهد بود.
عالقه مندان ســینمای ایــران با تهیــه بلیت های 
»النتوری« در سراســر کشــور می توانند در این کار 

خیر و انسان دوستانه شریک شوند.
باتوجــه به عدم نمایــش »النتوری« توســط حوزه 
هنری، تماشاگران برای تماشــای فیلم می توانند به 
سینماهایی غیر از ســینماهای حوزه هنری مراجعه 
نمایند. اسامی سینماهای نمایش دهنده »النتوری« 

در تهران و شهرستان ها به این شرح است: 
تهران: کورش، ملت، اریکه ایرانیان، ایران، ســروش، 
جوان، زندگی، چارســو، ماندانا، فلسطین، مرکزی، 
فرهنــگ، موزه ســینما، تماشــا، شــکوفه، کیان، 

سمرقند، تیراژه، پارس، بلوار و خانه هنرمندان.
تماشای فیلم ســینمایی »النتوری« برای افراد زیر 

16سال توصیه نمی شود.

فرهنگ، از نان شب 
واجب تر است

فروش »النتوری« به قربانیان 
اسیدپاشی اهدا شد

حســین نورعلــی، بازیگر نقــش محمدرضــا پهلوی، 
 از نحــوه بــازی خــود در ســریال »معمــای شــاه« 

گفت.
وی در خصوص استفاده از منبع های معتبر برای ساخت 
سریال »معمای شاه« گفت: شــخصیت های تاریخی در  
این سریال طبق اسناد شکل گرفتند؛ به هر حال سریال، 

مطابق با مستند و کتاب ها ساخته شده است. 

وی درخصــوص حضور خود و بازخوردهای این ســریال 
اظهار داشت: من به عنوان بازیگر، زمانی که برای قرارداد 
آمدم، احساســم این بود که هر نقشــی به من پیشنهاد 

می شود، باید طوری بازی کنم که باورپذیر باشد.
امــا نقــش محمدرضا بــه دلیــل اینکــه بــرای تمام 
دنیــا شــناخته شــده اســت، نقــش ســختی بــود. 
 البتــه اینکــه چقدر موفــق بودم، بــه نظــر بینندگان 

برمی گردد. 
 نورعلــی درخصوص بازخورد مردم نســبت به ســریال 
»معمای شاه« عنوان کرد: این سریال هم اکنون در حال 

پخش است. 
موافــق و مخالف هم داریــم؛ اما به هر حــال همه گروه 
زحمت کشــیدیم و خود من بــه عنوان بازیگــر هر چه 

خواستند، انجام دادم.

خواننده کشورمان از تجربه  بازی در فیلم احسان عبدی پور 
تا ابراز تمایل برای ســاخت آهنگ های دفاع مقدس گفت. 
رضا یزدانی خواننده و بازیگر سینما، با بیان این مطلب که 
تمایل به فعالیت در فضای موســیقی دفــاع مقدس دارد، 
خاطرنشــان کرد: کارهای دفاع مقدســی فراوانی در این 
ســال ها خواندم و قطعا اگر پیشــنهاد خوبی داشته باشم، 

خواهم خواند و استقبال می کنم. 

وی درخصــوص علت همکاری خــود با فیلم ســینمایی 
»تیکاف« ســاخته احســان عبدی پور گفت: حال و هوای 
متفاوت فیلم و نقشــی که ایفــا کردم، اخــالق حرفه ای 
تهیه کننده، کارگردان و تمام گروه، باعث همکاری ما شد و 

فکر می کنم فیلم دیدنی و قابل تأملی شده است. 
یزدانی با اشــاره به زمان اکــران این فیلم عنــوان کرد: تا 
جایی که اطالع دارم، فکر می کنم حدود یــک و نیم یا دو 
ماه آینده اکــران خواهد شــد. این خواننــده درخصوص 
ســاخت جدیدترین آلبوم خود گفت: چند ماهی است که 
کار ســاخت آلبوم جدید را که فعال نام خاصی برای آن در 
نظر نگرفته ایم، شــروع کردیم و در حال تنظیم یک سری 
ملودی هایی هســتیم که قبال آماده شــده بود و ازسویی 
ملودی های جدید برای ترانه هایی انتخاب شده که به زودی 

ساخته می شود.

ابراز تمایل رضا یزدانی به ساخت آهنگ های دفاع مقدسبازی در نقش محمدرضا پهلوی برایم سخت بود

نگاه روز

محمدحســین مهدویــان، پیــاده روی اربعین 
را ســوژه ای ناب می داند که نباید ابــزاری برای 
کسب تجربه شــود؛ بلکه باید با نگاه و ایده هایی 
نو به ســراغ آن رفــت. پیــاده روی اربعین از آن 
دست سوژه هایی اســت که هنرمندان بسیاری 
را بر ســر ذوق می آورد؛ از جمله فیلمسازان و به 
ویژه مستندســازان را. هر ســال که میلیون ها 
زائر با پای پیاده به ســوی حرم امام حسین)ع( 
در کربال بــه راه می افتنــد، نگاه تعــداد زیادی 
از عکاســان، تصویربرداران و فیلمســازان را به 
خود جلب می کنند. امســال هم این اشــتیاق 
هنری بــه پیــاده روی اربعین )مصــادف با 3٠ 
آبان( از دو ماه مانده به آغاز مراســم به چشــم 

می آید. محمدحسین مهدویان، کارگردان فیلم 
ســینمایی »ایســتاده در غبار«، در این ارتباط 
می گوید: »حرکتی عظیم و لطیف در پیش است. 
پیاده روی اربعین، به گفته بسیاری از رسانه های 
داخلی و خارجــی، عظمت دنیای اســالم را به 

تصویر می کشد.«
او با بیان اینکه هرکس به شــیوه ای این حرکت 
عظیــم را به تصویر می کشــد، اضافــه می کند: 
»هرسال فیلم ها و مســتندهای بسیاری در این 
ارتباط ساخته می  شود. هرکس باید به نوبه خود 
در این راستا تالش کند تا گوشه  ای از بزرگی این 

حرکت را به تصویر بکشد.«
ایــن کارگردان با اشــاره بــه اینکــه نمی توان 
قاعده ای کلی برای تصویــر کردن این پیاده روی 
تعیین کرد، افــزود: »هرکــس می تواند مطابق 
ذوق و ســلیقه خود وارد عمل شــود. مهم ترین 
کار این اســت که بر کیفیت آثار بیفزاییم؛ حتی 
به قیمت کاســتن از کمیت. در ســال های اخیر 
بسیاری از آثار شــبیه هم شده است. خوب است 
افراد باتجربه نیز وارد عمل شوند و کیفیت را باال 
ببرند.« مهدویان آسیب ناشی از اثر بی کیفیت را 
بیش از فایده آن دانست و بیان کرد: »حیف است 

که این سوژه دستمالی شــود. این موضوع نباید 
ابزاری برای کسب تجربه باشد؛ بلکه باید افرادی 

به فراخوان پاسخ دهند که ایده دارند.«
گفتنی است خانه مستند انقالب اسالمی مطابق 
سال های گذشــته در نظر دارد با ایجاد امکانات 
برای فیلمسازان و مستندسازان حاضر در مراسم 
اربعین امسال، شرایط مناسبی را برای این افراد 
در پوشــش مراســم پیاده روی میلیونی اربعین 

حسینی فراهم آورد.
فیلمسازان و مستندســازان می توانند حداکثر 
تا 12 مهر ماه، با ارســال طرح های خود به خانه 
مستند انقالب اسالمی، در این طرح ثبت نام کنند 
و از امکانات آن در طول مراسم اربعین بهره ببرند.

 دبیرســتاد عالی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد کشــور گفت: فعالیت های فرهنگی و 
هنری مانعی محکم در برابر ورود نسل جوان 
و نوجوان به شــرایط بحرانی و جذب شدن به 

برنامه های ماهواره ای است.
حجت االسالم حمیدرضا ارباب سلیمانی، در 
نشست هم اندیشی با اعضای شرکت کننده در 
همایش منطقــه ای پنجمین کنگره فرهنگ 
و هنر روستا و عشــایر اظهار داشت: در عصر 
کنونی، ایده پــردازی و فعالیت خالقانه برای 
ترویج دیــن و فرهنگ و به ویژه در راســتای 
جذب نســل جوان و نوجوان ضروری اســت. 
وی جذابیت فعالیت هــای فرهنگی و هنری 

را مانعی محکــم در برابر ورود نســل جوان 
و نوجوان به شــرایط بحرانی و جذب شــدن 
به برنامــه های ماهواره ای برشــمرد و افزود: 
ایده های جدید فعاالن کانون های مساجد در 
هر شــهری قابلیت انتقال به سایر کانون های 
فرهنگی و ملی شــدن را دارد. وی ادامه داد: 
تاســیس کتابخانه باز مســاجد، حاصل ایده 
یک جوان در کانون فرهنگی هنری روستایی 
اســت که با تبدیل به یک ایده ملی، اکنون در 

شش هزار مسجد کشور اجرایی شده است.
22 هزار کانون فرهنگی هنری مساجد 

کشور، نیازمند حمایت خیران است
مشــاور وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســالمی، 

برگزاری همایش هایــی مانند کنگره فرهنگ 
و هنر روســتا و عشــایر را فرصتی غنی برای 
تبادل اطالعات و دانــش در زمینه فرهنگ و 
هنر برشــمرد و تاکید کرد: در این همایش ها 
می تــوان از ایده های دیگران بــرای کارهای 
فرهنگی الهام گرفت و ستاد عالی کانون های 
فرهنگی هنری مســاجد نیز از این ایده های 
نو و طرح های استانی اســتقبال خواهد کرد. 
وی با بیــان اینکه 22 هزار کانــون فرهنگی 
هنری در مســاجد کشــور وجــود دارد که 
نیازمند حمایت هســتند، ادامــه داد: البته 
اعتبارات کانون های مســاجد محدود است 
و بر این اســاس نباید دل به اعتبارات دولتی 

ببندیم؛ بلکه باید از ظرفیــت خیران و مردم 
برای ایــن کانون هــای مردم نهاد اســتفاده 
شود. ســلیمانی با تاکید بر نقش کانون های 
فرهنگی برای زمینه سازی مشارکت و حضور 
مردم در فعالیت های فرهنگی مســاجد ابراز 
داشــت: نقش کانون های فرهنگی مســاجد 
در زمینه  فعالیت هــای فرهنگی و هنری در 
هر منطقه به ویژه روســتاها قابل توجه است. 
وی همکاری نمایندگان مجلس در راســتای 
تدوین آیین نامــه و قانون بــرای حمایت از 
کتابخانه های عمومی مســاجد را بــه اندازه 
کتابخانه های عمومی، امری ضروری توصیف 

کرد.

سوژه ای که حیف است دستمالی شود

دبیرستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور:

فعالیت های جذاب فرهنگی، مانعی در برابر تبلیغات ماهواره ای است

اخبار روز

سینما
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اخباريادداشت

 مجید الهیان رییــس اداره تبلیغات اســامی بروجن، ششــم مهرماه 
 در نشســتی که با حضور اعضای ســتاد ســاماندهی شــئون فرهنگی 
این شهرستان با هدف شناسایی و ســازماندهی فعالیت ها و برنامه های 
ماه محرم برگزار شد، ضمن تسلیت به مناســبت فرارسیدن ماه محرم، 
 اظهار کــرد: انســجام و یکپارچگــی برنامه های هیئت هــای مذهبی 
در ماه محرم امسال نیاز به همکاری تمامی هیئت های مذهبی و مسئوالن 
ادارات فرهنگی از جمله شهرداری، شورای شــهر، سپاه، بسیج و نیروی 
انتظامی دارد. وی گفت: سال گذشته۱۳۰ مبلغ و مبلغه در ۱۰۵ مسجد، 
حســینیه، بقعه متبرکه و تکیه مشــغول به فعالیت بودند که امسال نیز 
مانند سال های قبل به تمامی مساجد و حسینیه ها روحانی و مبلغ اعزام 
خواهد شد. حجت االســام الهیان بیان کرد: نقش هیئت  ها، نقش بسیار 
جدی در حفظ فرهنگ عاشورا است؛ مردم ما از همین مجالس عزاداری 
 با معارف دین آشنا شــده اند پس باید در شــناخت آفت هایی که مبتا 
به  عزاداری و هیئت ها است، حساس باشیم. رییس اداره تبلیغات اسامی 
بروجن اظهار کــرد: هیئت های مذهبــی از موثرترین و بــا ارزش ترین 
 تشــکل های مردمی هســتند که هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد 
 و هیچ قدرت دولتی نمی تواند در این ســطح برنامه ریزی و اجرای برنامه 
داشته باشد. وی یادآور شد: مدیران هیئت ها باید به این واقف باشند که 
در برابر اجتماع یک مسئولیت تاریخی دارند؛ با آگاهی از این مسئولیت 
تاریخی است که در دعوت از سخنران و مداح با ماحظه و رعایت جوانب 

و با حساسیت بیشتری عمل خواهند کرد.
همچنین حجت االســام الهیان در خبری دیگر از برگزاری گردهمایی 
هیئت های مذهبی شهرســتان بروجن با هدف بررســی آســیب های 
عــزاداری خبر داد و گفت: ایــن گردهمایی با حضــور ۲۵۹ هیئت های 
مذهبی شهرســتان بروجن، هفتم مهرماه، از ساعت ۹ تا ۱۲ در حسینیه 
ساالر شهیدان بروجن برگزار شــد. وی هدف از برگزاری این گردهمایی 
را آمادگی هیئت های مذهبی برای برگزاری مراســم عزاداری، یادآوری 
چندین نکته مهم در آئین های عزاداری، توجه کامل هیئت های مذهبی 
به مداحان در جهت استفاده از شعرها و مداحی های مناسب، همچنین 

پرهیز از ترویج آسیب ها و خرافات در عزاداری ها عنوان کرد.
رییس اداره تبلیغات اســامی بروجن، همچنین یکــی دیگر از اهداف 
همایش را بررســی آســیب های مختلف به منظور جلوگیــری از نفوذ 

نحله های انحرافی در میان هیئت های مذهبی عنوان کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال وبختیــاری از محکومیت۳۳۰ 
میلیون ریالی متخلف قاچاق  نفت ســفید مواصاتی بروجن - لردگان 
 خبر داد. محمدرضا عمرون اظهار کرد: به دنبال کشــف و ضبط ۱۳ هزار 
و۵۰۰ لیتر نفت ســفید در محــور مواصاتی بروجن - لــردگان از یک 
دســتگاه کامیون، پرونده تشکیل و به شــعبه ویژه رسیدگی به تخلفات 

قاچاق کاال و ارز شهرستان بروجن ارجاع داده شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از رسیدگی و اجرای تشریفات قانونی و با توجه 
به قاچاق بودن کاالی توقیفی، متهم عاوه بر ضبط کاال به پرداخت۳۳۰ 

میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم  شد.

ريیس اداره تبلیغات شهرستان بروجن خبر داد:

اعزام مبلغ به مناطق مختلف 
شهرستان بروجن در ايام محرم

محکومیت 330 میلیون ريالی برای 
قاچاق نفت سفید دراستان

پیشنهاد سردبیر: 
برگزاری مزايده گاو و گوساله به جای پرداخت بهای ذرت

 رییــس ســــازمان برنامــــه و بودجــــه اســتان 
چهارمحال و بختیــاری  اظهار کرد: تــا زمانی که نگاه 
به آمار، ملی نشــود، برنامه ریزی های کشــور همیشه 
دچار مشــکل خواهد بود. حبیب ا... وفایــی  افزود: آمار 
و سرشــماری، بیکاری و مشــکات جامعه را به گوش 
مســئوالن خواهد رســاند و برنامه ریزی هــا برای رفع 
مشکات دقیق تر خواهد شــد. وفایی موضوع بیکاری 
 را یک مقوله خاص در اســتان دانســت و گفت: اگرچه 
در سرشماری گذشــته، مشخص شــد که قشر جوان 
با معضل بیــکاری مواجه بودند ولی بــا توجه به اینکه 
 جامعه با شــرایط رکــود و تحریم ها در دوره گذشــته 
رو به  رو بود این مشکل همچنان به طور کامل رفع نشد. 
رییس سازمان برنامه و بودجه اســتان با اشاره به اینکه 
در آستانه تعیین برنامه ششم توسعه قرار داریم، تصریح 
کرد: مشــارکت در سرشــماری نفوس و مسکن باعث 
تعیین صحیح و دقیق برنامه ششــم توسعه و پیشرفت 
استان خواهد شــد. وی خاطرنشــان کرد: روش های 
سرشماری نفوس و مسکن در ایران تا سال۹۰ به شیوه 
سنتی و با استفاده از پرسشنامه کاغذی و مراجعه مامور 

سرشماری به خانوارها و مصاحبه حضوری بود.

رییس آموزش و پرورش کوهرنگ از تکمیل و بهره برداری 
ســه مرکز آموزشــی مقطع ابتدایی در مناطق روستایی 
عشــایری»چفت قعلــه«، »دره موال« بخــش بازفت و 
روستای» تلو « سرآقا سید این شهرستان خبرداد. کورش 
 اکبری اظهارکرد: مدرسه سه کاسه روستای » دره ما «

 بخش بازفت در زمینی به مســاحت یــک هزارمترمربع 
و زیربنــای۱8۰ مترمربع با اعتباری افــزون بر۲ میلیارد 
ریال با همت خیرین مدرسه ســاز در این منطقه محروم 
احداث شده اســت. وی زیربنای مدرسه ۲ کاسه منطقه 
روستایی چفت قلعه را۱۵۰ مترمربع با اعتبار یک میلیارد 
و7۰۰ میلیون ریال برآورد کرد و گفت: هزینه ساخت این 
بنای آموزشــی را خیران نیکوکار اســتان تهران برعهده 
گرفته اند. رییس آموزش و پرورش کوهرنگ توضیح داد: 
مرکز آموزشی ۲ کاسه خیرساز مقطع ابتدایی روستای 
 » تلو « منطقه سرآقاســید شهرســتان نیز  بــا زیربنای

8۰ مترمربع و8۰۰ میلیون ریال اعتبار توســط خیرین 
مدرسه ساز تکمیل و تحویل شده است.

سرشماری
 واسطه بین مردم و مسئوالن 

بهره برداری ازسه مدرسه 
خیرساز در کوهرنگ

اخبار کوتاه

جای تعجب بیشتر از جایی است که مسئوالن نیز با شنیدن 
این واژه از آن به عنوان پدیــده ای در فروش همه محصوالت 
یاد می کنند.کاهش قیمت ذرت کشــت شده و دست دالالن 
 در این میان از مشــکات جدید ذرت کاران استان است که 

در گزارش پیش رو این معضل بررسی شده است.
کاهش قیمت ذرت از 230 هزار تومان به 180 هزار 

تومان
یکی از ذرت کاران استان که دارای تحصیات لیسانس است 
در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: قیمت اعام شده توسط 
 اســتانداری۲۳۰ هزار تومان به ازای هر تن بوده اســت که 
با زد و بند دامداری های صنعتی استان و دالالن ذرت، قیمت 
خرید برای دامداری هــا به۱8۰ هزار تومان بــه ازای هر تن 

کاهش پیدا کرد.
این کشــاورز افزود: این در حالی است که ســال گذشته نیز 
چنین اتفاقی افتاد و شرایط بســیار بدتری نسبت به امسال 
برای کشــاورزان اتفاق افتاد. وی خاطرنشــان کرد: در سال 
 گذشته ســطح زیر کشــت بســیار زیاد ذرت بهانه  دالالن 
و دامداری ها بود ولی امســال با توجه به کاهش ســطح زیر 

کشت ذرت این بهانه بی معنی است.
این کشاورز تصریح کرد: ۲ سال پیش نرخ مصوب ۲۰۵ هزار 
تومان به ازای هر تن بود که همین قیمــت مبنای معامات 
قرار گرفت و هیچ کاهشی اتفاق نیفتاد. وی با اشاره به دالیل 

ثبات قیمت در ۲ ســال گذشــته بیان کرد: دلیل این ثبات 
قیمت حضور خریداران ذرت از خارج از اســتان بود که سبب 
ایجاد فضای رقابتی شد. این کشــاورز خاطرنشان کرد: پس 
می توان نتیجه گرفت نبود خریدار خارج از استان و انحصاری 
شــدن بازار برای دامداری های صنعتی و داخلی اســتان که 
عموما دولتی هستند ســبب ایجاد فضایی برای سو استفاده 
این دامداری ها و دالالن خرید ذرت شــده چون امســال هم 

خریداران خارج از استان حضور کمرنگی در بازار داشته اند.
وی تصریح کــرد: ایــن دامداری هــا و پیرو آن هــا دالالن 
همکارشــان برای پرداخت بهای محصول شرایط بسیار بدی 

را به کشاورزان تحمیل می کنند.
برگزاری مزايده گاو گوساله به جای پرداخت بهای 

ذرت
این کشــاورز بــا بیــان اینکــه دامداری ها تاکنــون بهای 
 ذرت خریداری شــده در ســال گذشــته را به صورت کامل 
به کشــاورزان پرداخت نکرده اند، گفت: این دامداری ها نبود 
بودجه را بهانه و به جای پرداخت بهــای محصول خریداری 
شــده مزایده فــروش گاو و گوســاله بــرای دالالن برگزار 

می کنند.
وی خاطرنشــان کرد: دالالن نیــز این مزایــده را بهانه  ضرر 
خود عنوان و بهای کمتری به کشــاورزان پرداخت می کنند.

این کشــاورز با بیان اینکه حال امســال دامداری ها به بهانه 

اینکه بهــای ذرت را از طریق مزایده گاو و گوســاله پرداخت 
نمی کنند، تصریح کرد: بهای ذرت از۲۳۰ هزار تومان به۱8۰ 
هزار تومان کاهش و با اقســاط 6 ماهه به کشــاورز پرداخت 
می کنند. وی تاکید کرد: در پروسه تحمیل شرایط انحصاری 
دامداری هــا و دالالن، قیمت بــه کمتر از۱8۰ هــزار تومان 

رسیده است.
قیمت واقعی ذرت باالی 180 هزار تومان است

 مدیر زراعــت جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری 
در گفت وگو با تســنیم با بیان اینکه امســال قیمت مصوب 
ذرت اعام نشده است، اظهار داشــت: قیمت ذرت را عرضه 
و تقاضا مشــخص می کند و هیچ قیمتی در این زمینه اعام 

نشده است.
 ســیروس بیک بکان بیان کرد: سال گذشته جلساتی تشکیل 

و قیمت۱8۰ تومان مشخص شد.
وی با اشــاره بــه حضــور دالالن در خرید و فــروش اغلب 
محصوالت کشــاورزی گفت: قیمت تمام شــده ذرت برای 
 کشــاورزان واقعا بــاالی۱8۰ تومــان به ازای هر تن اســت 
و همچنین مدت زمان پرداخت 6 ماهه پول آن ها نیز طوالنی 

است.
مدیر زراعــت جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیاری 
 خاطرنشــان کرد: گاوداری ها اگــر بخواهند با کشــاورزان 
این گونه رفتار کنند بعید نیســت ســال آینده ذرت کشت 
 نشــود و گاوداران برای تامین علوفه با مشــکل مواجه شوند 
و مجبور شوند از استان های دیگر با قیمت۲۰۰ تا۲۵۰ تومان 

ذرت تهیه کنند.
بیک بکان با بیان اینکه قیمت۱8۰ تــا۲۰۰ تومان به صورت 
نقــدی منطقی بــه نظر می رســد، گفــت: ذرت درجه یک 
دانه های بالش به صورت خمیری و میزان ماده خشــک آن 
۲۰ درصد است. وی در پاسخ به شــنیده هایی مبنی بر اینکه 
 برخی از کســانی که مســئول تعیین درجه ذرت هســتند 
 با دریافت رشــوه درجــه را کاهش یــا افزایــش می دهند، 
بیان کرد: این عمل حق الناس اســت و اگــر موردی گزارش 
 شــود نمونه تهیه و بــرای انجام آزمایش بــا هزینه متقاضی 

به آزمایشگاه فرستاده می شود.
مدیر زراعت جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان 
اینکه امسال سطح زیر کشــت ذرت کاهش پیدا کرده است، 
تصریح کرد: کاهش قیمت ذرت در سال گذشته و محدودیت 
منابع آب سبب کاهش سطح زیر کشت ذرت از4۳۰۰ هکتار 

به۳4۰۰ هکتار شد.
 بیک بکان با اشــاره به ضرورت تشــکیل صنــف ذرت کاران 
در اســتان بیان کرد: با تشــکیل صنف قیمت تمام شده به 

نحوی که نه کشاورز و نه دامدار ضرر کند، مشخص می شود.

گاوداری ها اگر 
 بخواهند 

با کشاورزان اين 
گونه رفتار کنند 
بعید نیست سال 

آينده ذرت کشت 
نشود و گاوداران 

برای تامین علوفه با 
مشکل مواجه شوند 

 مزارع ذرت از ديرباز دارای نمايی زيبــا بوده اند، اما درد دل ذرت کاران اســتان چهارمحال و بختیاری حکايت 
از پديده ای نام آشنا به نام » دالل «  است.داللی، ســلف خری، ... واژه های نام آشنا برای کشاورز است که با شنیدن 
آن ها چهره آفتاب سوخته اش گرفته تر شده که می توان با نگاه به چهره اش به عمق نگرانی اش از پولی که در آخر به 
 قول خودش دستش را می گیرد، پی برد. گويی اين واژه به گوش همه آشنا شده و اين شغل کاذب در خريد و فروش

 همه محصوالت کشاورزی دستی دارد.

دست دالالن در جیب ذرت کاران چهارمحال و بختیاری؛

برگزاری مزایده گاو و گوساله به جای پرداخت بهای ذرت
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تحدید حدود اختصاصی
7/41 شــماره: 1395/14/260741-95/5/23 تحدید حدود ششــدانگ 
قطعمه زمین تحت پالک 26/897 واقع در بخش 4 ثبت خوانســار که طبق 
پرونده ثبتی به نام زهرا امینی در جریان ثبت بوده و به علت عدم حضور 
متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حــدود ملک مرقوم در 
مورخ 95/07/29 رای ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک طبق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این 
صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی  وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم 
نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
انجام می دهد. تاریخ انتشار:1395/07/08  م الف:187 شیخ سلیمانی کفیل 

اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)210 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/40 شــماره: 1395/14/260741-95/5/23 تحدید حدود ششــدانگ 
قطعمه زمین تحت پالک 26/885 واقع در بخش 4 ثبت خوانســار که طبق 
پرونده ثبتی به نام زهرا امینی و غیره در جریان ثبت بوده و به علت عدم 
حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم 
در مورخ 95/07/29 رای ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این  آگهی به کلیه مالکیــن و مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک طبق ماده 20 قانــون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت 
معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی مبادرت نماید و در غیر این 
صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونــی وی می تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم 
نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات 
انجام می دهد. تاریخ انتشار:1395/07/08  م الف:188 شیخ سلیمانی کفیل 

اداره ثبت اسناد و امالک خوانسار)212 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/76 شــماره صــادره: 1395/43/277578 نظر به اینکه ســند مالکیت 
ششــدانگ پالک ثبتی شــماره 20042 فرعی از 68 اصلی واقع در بخش 
14 اصفهان ذیــل ثبت 166612 در صفحه 370 دفتــر امالک جلد 906 به 
نام تحت شماره چاپی مسلســل 239520 الف 87  ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده است، سپس بالواسطه به موجب سند انتقال شماره 46174 مورخ 
1390/03/02 دفترخانه شــماره 79 اصفهان به جهانشاه گشول انتقال 
یافته سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 42259 مورخ 
1395/05/31 به گواهی دفترخانه 79  اصفهان رسیده است مدعی است 

که ســند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده اســت و درخواست 
صدور المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصالحی ذیل مــاده 120 آیین نامه قانــون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 20065 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان 

)242 کلمه، 3 کادر(
اجراییه

7/74 شــماره اجراییــه:9510420350700276  شــماره پرونــده: 
9209980350700475 شــماره بایگانــی شــعبه:920540 بموجــب 
درخواســت اجراي حکم مربوطه بــه شــماره 9510090350702504 
و شــماره دادنامــه غیابــی مربوطــه 9209970350701869 و 
9509970368400237 محکوم علیهم 1- شــرکت وند آپادانا به نشانی 
کرمان شهرک صنعتی شــماره 2 خ بنفشه 34 آخرین واحد سمت راست 
2- رضا عباسی فرزند رمضانعلی به نشــانی کرمانشاه میدان مرکزی 
کوی 144 پ 12 متضامنًا محکومند به پرداخت مبلغ 980/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 19/668/000 ریال بابت هزینه دادرسی دو مرحله 
و نیز خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید یک فقره چک به شماره 
919629-92/4/5 عهده بانک صادرات کرمان تا زمان پرداخت بر اساس 
شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی در حق محکوم له مهدی نیک 
خواه فرزند طاطاجان به نشــانی اصفهان خ جی خواجــه عمید انتهای خ 
خواجه عمید نرسیده به چهار راه مفتح کوچه سمیه پ 11 و نیز پرداخت 
حق االجرای دولــت در حق صنــدوق دولت. محکوم علیه مکلف اســت 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.

3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل 

نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 19300 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)455 

کلمه، 5 کادر(
اجراییه

7/73 شــماره اجراییــه:9510420350700273  شــماره پرونــده: 
9409980350701216 شــماره بایگانــی شــعبه:941360 بموجــب 
درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090350702491 و 
شــماره دادنامه مربوطــه 9509970350700452 محکــوم علیه مجید 
سلمانی نوک آبادی فرزند عبداله به نشانی اصفهان خ باغ دریاچه کوچه 
51 پ 99  محکوم اســت به پرداخت مبلغ 424/896/800 ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 13/521/904 ریــال بابت هزینه دادرســی و همچنین 
خســارت تاخیر تادیه از سررسید چک به شــماره 94/6/10-188768 
بانک ملی تا زمان اجرای حکم وفق شاخص تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی 
بانکی مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق محکوم له مهدی صادق 
زاده فرزند سعید به نشانی اصفهان – خ عبدالرزاق- جنب بانک سپه طبقه 
فوقانی مجتمع اقتصاد موسســه حقوقی راه صــادق و نیز پرداخت حق 
االجرای دولت در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 
 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد.

3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها 
و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل 
نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(.
 م الف: 19301 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)429 

کلمه، 5 کادر(

اجراییه
شــماره    9510420350700274 اجراییــه: شــماره   7 /72
پرونده:9409980350701105 شماره بایگانی شعبه:941237 بموجب 
درخواســت اجراي حکم مربوطه به شــماره 9510090350702498 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9509970350700272 محکوم علیه علیرضا 
یزدانی دوست به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
110/000/000 ریال اصل خواســته و مبلغ 3/840/000 ریال بابت حق 
الوکاله وکیل و مبلغ 4/161/000 ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین 
خســارت تاخیر تادیه از سررســید هر ســفته ) وجه 7 برگ ســفته به 
شــماره های 654230-94/4/15 به مبلغ 50/000/000 ریال و 651218 
تــا 651222 همگی بــا سررســید 94/4/15 و 651223 هر یــک به مبلغ 
10/000/000 ریــال( تا زمان اجرای حکم وفق شــاخص تغییر قیمتهای 
ســاالنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران محاسبه خواهد 
شــد ) در مورد ســفته 651223 خســارت تاخیر تادیــه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 94/11/3 محاسبه می شــود( در حق محکوم له جواد میرزا 
علیان دستجردی فرزند محمد علی به نشانی استان اصفهان – شهرستان 
برخوار- دســتگرد- خیابان بعثت- کوچه نســیم منزل شخصی جواد 
میرزا علیان کدپســتی 8343187111 همراه 09132033868 با وکالت 
امیر قاسمیان دستجردی فرزند حسین به نشانی اصفهان – خیابان توحید 
چهار راه پلیس ساختمان ماکان 3 طبقه 3 واحد 15 همراه 09131942185 
و نیز پرداخت حــق االجرای دولت در حق صنــدوق دولت. محکوم علیه 
مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از 
آن میســر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو 
نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست 
نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 
نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم 
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجــرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا 
و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به 
دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا 
جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس 
از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود 

)تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 19302 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)501 

کلمه، 5 کادر(
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اخبار 

وزیر کشــور گفت: مراکز صدور ویزا برای شــرکت در مراســم اربعین 
حســینی را افزایش داده ایم، بنابراین از زائران تقاضــا داریم بدون ویزا 

به مرزها مراجعه نکنند.
عبدالرضا رحمانــی فضلی به منظور بررســی آخریــن تمهیدات مرز 
شلمچه برای آماده سازی تردد زائرین اربعین، وارد فرودگاه بین المللی 
آیت ا...جمعی )ره( آبادان شــد و مورد اســتقبال شــریعتی، استاندار 
خوزستان، شــهبازی فرماندار ویژه آبادان و زمانی مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد اروند قرار گرفت. وزیر کشــور در خصوص این سفر گفت: 
به منظور همــکاری و فراهم آوردن شــرایط بهتر زائرین قرار اســت 
بازدیدهایی از مرز شــلمچه، چزابه و مهران داشــته باشیم و در نهایت 
با بررسی تمام جوانب، تصمیمات الزم به جهت تسهیل در تردد زائرین 
اربعین حســینی گرفته شــود.  وی اولویت اول و اصلی وزارت کشور را 
امنیت زائرین دانســت و اظهار داشــت: هماهنگی های الزم با طرف 

عراقی صورت گرفته و تمام شرایط در این خصوص مهیا می باشد.
رحمانی فضلی با تاکید بــه اینکه اخذ ویزا برای انجام مراســم اربعین 
امسال ضروری است، تاکید کرد: مراکز صدور ویزا را افزایش داده ایم و 
مقرر شد، زائرین عزیز از مراکز استان ها ســاماندهی شوند؛ لذا از تمام 
کسانی که قرار است به عتبات عالیات مشرف شوند، تقاضا داریم بدون 
ویزا به مرزها مراجعه نکنند. وزیر کشــور در پایان تمام اقدامات انجام 
شده در این مورد را ناشــی از تجربه دو سال گذشته دانست و به زائرین 
اربعین حسینی توصیه کرد به منظور تسهیل در برگشت از کشور عراق 

سعی کنند در کربال و نجف توقفی کوتاه داشته باشند.

رییس مرکز تشــخیص پلیس فتا، درباره سایت های جعلی سرشماری 
نفوس و مسکن به مردم هشدار داد.

 ســرهنگ علی نیک نفس با بیــان اینکه انجام سرشــماری به صورت 
اینترنتــی و از طریــق ســایت www.sarshomari 95.ir موجب 
کاهش هزینه ها و سهولت در انجام کار می شــود، افزود: تجربه نشان 
 داده که مجرمیــن همچنان در کمین هســتند تــا از چنین مواردی

 سوء اســتفاده کنند. وی از شناســایی ســایت جعلی سرشماری در 
روزهــای اخیر خبــر داد و گفت: همــکاران ما در پلیس فتــا اقدام به 
مسدودکردن و جلوگیری از ادامه اقدامات مجرمانه این سایت شدند که 
پرونده آن در حال رسیدگی اســت.رییس مرکز تشخیص و پیشگیری 
فتا افزود: احتمال وجود اقدامات مجرمانه مشــابه بسیار زیاد است، اما 
در هر صورت هموطنان باید توجه بیشــتری نســبت به ثبت نام خود 
در این سایت داشته باشــند و از طریق ایمیل و سایت های غیررسمی 
وارد سایت اصلی نشــوند. وی با تاکید بر اینکه شهروندان مستقیما به 
ســایت www.sarshomari 95.ir مراجعه کنند، گفت: هموطنان 
باید مراقب باشــند تا گرفتــار صفحات جعلی نشوند.ســرهنگ نیک 
نفس گفت: سایت های رســمی هیچگونه اطالعات شخصی و مربوط 
به کارت های بانکی از فــرد تقاضا نمی کنند. وی افزود هر ســایت که 
کلمه عبور تقاضا کند باید به آن حساســیت داشت چون امکان سرقت 
اطالعات وجود دارد. ســرهنگ نیک نفس تاکید کرد:  افراد مجرمی که 
اقدام به ایجاد سایت های مشابه در زمینه سرشماری می کنند مطمئنا 
از کلمات مشابه نیز استفاده کرده طوری که در مورد اخیر دامنه اصلی 

سایت از IR. به com. تغییر یافته بود.

 ســخنگوی ناجا گفت: با توافق فرمانده ناجا از دیروز به مدت ۱۰ روز 
کلیه وسیله های نقلیه توقیفی فارغ از خودروهایی که شکایت قضایی 

دارند ترخیص می شوند.
سردار منتظرالمهدی در دوازدهمین نشســت خبری خود با حضور 
خبرنگاران ضمن تبریــک هفته ناجا گفت: برقــراری ارتباط و جلب 
اعتماد از جمله اهداف ناجاست. وی گفت: هرســاله برای هفته ناجا 
یک شــعار در نظر گرفته می شود که شعار امســال »همه با هم برای 
امنیت و آرامش« نــام گرفته و همه برنامه های ناجا تا پایان ســال بر 
اســاس همین شــعار برنامه ریزی می شــود.منتظرالمهدی گفت: 
امنیت بر دو قسم اســت امنیت اجتماعی بخش اول است که جنس 
آن وفاقی است و پاسداران آن مردم هســتند و خرد جمعی تضمین 
کننده این نوع امنیت اســت. در تمام دنیا هنجارهایی پذیرفته شده 
که همه ملزم به رعایت آن هســتند اما در بخش دوم و امنیت عمومی 
که انجام آن توافقی است و قانون گذار آن را تعیین می کند و سیستم 
های حاکمیتــی آن را تبیین مــی کنند و مجری آن پلیس اســت و 
پلیس تالش می کند اســتقرار نظم و امنیت را در جامعه برقرار کند. 
منتظرالمهدی گفــت: هر وقت این دو نظم در کنــار هم قرار گرفتند 
نظم و امنیت پایدار در جامعه برقرار می شــود.وی گفت: هفته نیروی 
انتظامی از جمعه نهم مهر ماه در نماز جمعــه و با خواندن دعای ندبه 
با سخنرانی سردار اشــتری به عنوان ســخنران پیش از خطبه های 
نماز جمعه تهران و با ارائه دســتاوردهای پلیس آغاز می شود. معاون 
اجتماعی ناجا با برشــمردن برنامه های هفته ناجا ادامه داد: در طول 
این هفته همایش هــای مختلفی با رویکرد حضــور پررنگ مردم در 
بخش های پلیس های راهور  پلیس پیشگیری و پلیس های مرزبانان 

با مرزنشینان برگزار می شود.

وزیر کشور:

 زائرین مراسم اربعین حسینی
 بدون ویزا به مرزها مراجعه نکنند

 هشدار پلیس فتا درباره
 سایت های جعلی سرشماری

سخنگوی ناجا خبر داد:

ترخیص خودروهای توقیفی

پیشنهاد  سردبیر:
پرداخت وام ۳ میلیونی به ۲۵۰ هزار بازنشسته کشوری

روزهای نخست شروع سال تحصیلی، در تمام مقاطع مهم 
و تعیین کننده اســت. ولی این روزها بــرای دانش آموزان 
پیش دبســتانی و دبســتانی مهم تر اســت. چــون  تازه 
می خواهند با دنیای جدیدی آشنا شــوند که اگر نتوانند 
بــا آن ارتباط درســتی برقرار کننــد تاثیر بــدی بر آنها 
 می گذارد و چه بسا نسبت به درس و تحصیل هم بی عالقه 

می شوند.
 بنابراین والدین بایــد مهارت هایی را برای برخورد صحیح 
در این هنگام با فرزندان خود کســب کنند؛ اینکه چطور 
باید خاطره خوبــی از ایــن دوران برای کــودکان به جا 
گذاشــت و چگونه آنهــا را بــه مطالعــه و درس خواندن 
عالقه مند کرد، موضوعی است که دکتر زهرا رمضانخانی، 

روان شناس و مشاور درباره  اش سخن گفته است.
اضطراب جدایی

شــروع هر کار مهم و خاطــره ای کــه از آن به جا می ماند 
بسیار مهم و تاثیرگذار اســت. باید دقت کنیم که خاطره 
خوشــی از آن به جا بماند. یکی از ایــن خاطرات مهم نیز 
خاطره رفتن به مدرسه و شــروع یادگیری، درس خواندن 
و مطالعه اســت. والدین باید توجه داشته باشند  که چون 

کودک می خواهد از شــرایط بودن در خانه ای که کامال به 
آن وابسته شده جدا شود باید به گونه ای صحیح و با آرامش 
با او برخورد شود. جدا شدن از والدین و محیط خانه بعضی 

کودکان را بیش از  حد آزار می دهد. 
ولی باید دالیل اصلی آن را تشخیص داد و آنها را از سر راه 

برداشت.
یکی از این موانع وجود اســترس و اضطــراب در کودکان 
اســت، اگر دقت کنیم متوجه می شــویم معموال والدین 
 کودکانی که این مشــکل را دارند نیز مضطرب، حســاس 
و هیجانی هســتند و خودشــان هم هنگام جدایی دچار 
اضطراب و دلتنگی زیاد می شــوند. کــودکان معموال این 
گونه ترس های خــود را با خودداری از رفتن به مدرســه، 

دلشوره  و بی قراری نشان می دهند. 
بعضی کــودکان هم این ترس هــا و نگرانی هــا را اغلب از 
اطرافیان و به ویژه والدین خــود یاد می گیرند. مثال بعضی 
والدین همیشه از خاطرات تلخ ، لحظات حساس و تجارب 
بد  خود برای کودکان صحبت می کنند که کاری اشــتباه 

است.
 متاســفانه بعضــی والدین نیــز فرزندان خــود را تهدید 

می کنند . مثال می گویند که اگر شیطنت کنند به مدیر یا 
ناظمشــان اطالع می دهند و به این ترتیب آنها را از فضای 
مدرسه بیشتر می ترسانند. ضمن اینکه خود یادگیری هم 

حالتی از اضطراب در کودکان به وجود می آورد.
استقالل کودک

برای کمک به استقالل کودک و گرفتن ترس های بیهوده 
از او باید کودک را به تدریج با محیط هــای بیرون از خانه 
بیشتر آشنا کنیم، مثال او را چند ســاعت تنها بگذاریم تا 
گاهی به تنهایی هم عادت کند. البته باز هم باید شــرایط 
را از قبل برایش توضیح دهیــم تا دچار ترس از تنها ماندن 

نشود.
مثال بهتر اســت ابتدا لحظات تنها ماندن  کودک در خانه 
بسیار کوتاه باشد و بعد به تدریج آنها را طوالنی تر کنیم. تا 
برای تنها ماندن در مدرسه نیز کامال آماده  شود. باید بودن 
در کنار دیگران و جدا شــدن از محیط خانــه و والدین را 

تجربه کند تا کم کم وابستگی اش هم کمتر شود.
البته کودک باید بداند همیشــه این امکان وجود ندارد تا 
والدین و به ویژه مادر همیشــه در اطرافش باشند، اما در 
عین حال باید اطمینان داشته باشــد آنها از دور و به طور 
غیرمستقیم او را حمایت می کنند؛ ولی باید خودشان هم 

استقالل الزم را برای تنها شدن داشته باشند.
ایجاد شوق و انگیزه برای یادگیری

بهترین کار این اســت که کودک را از قبل برای وارد شدن 
به محیط درس و مدرســه آماده کرد و اهمیت یادگیری و 
باسواد شدن را به او متذکر شــد؛ البته باید سعی کنیم از 

اغراق و توضیحات غیرواقعی در این خصوص دوری کنیم.
والدیــن می تواننــد بــه دور از پنــد و انــدرز و نصیحت 
 کــودکان از خاطــرات خــوب خود بــرای کــودک نیز 

بگویند.
برای تشــویق کودک به یادگیری و ایجاد انگیزه در او باید 
خودمان هم اهل مطالعه و مشــتاق یادگیری باشیم .مثال 
برای این کار خیلی خوب است که هنگام خرید کلی برای 
خانه حتما سر ی هم به غرفه کتاب بزنیم و آن را جزو سبد 

مصرفی خانواده قرار دهیم.
ضمن اینکه کودک بایــد با مکان هایی مثــل کتابخانه و 
حتی کتابفروشی آشنا شــود. گاهی تماشــای کتاب در 
کتابفروشی ها باعث می شــود کودک عالقه بیشتری برای 

مطالعه و یادگیری داشته باشد.
برای اشتیاق بیشتر کودک به خواندن کتاب و ایجاد انگیزه 
او به مطالعه می توانیم برایش توضیح دهیم که با رفتن به 
مدرســه خودش هم می تواند کتاب های مورد عالقه اش را 
بخواند. باید دقت کنیم در گفته هــای خود اهمیت علم و 

تحصیل را نادیده نگیریم.
 بعضــی حرف هــا ارزش تحصیــالت و یادگیــری را کم 
می کند؛ بنابراین نبایــد با هیچ زبانی ولو به شــوخی هم 
 چیز هایی گفت که کودک برداشت اشتباهی از آن داشته 

باشد.

با مسئوالن

رییس سازمان بهزیســتی کشــور گفت: ســاالنه بین 25 تا 3۰ هزار نوزاد معلول در 
کشــور متولد می شــود که یکی از مهم ترین راهبردهای این ســازمان، پیشگیری از 

معلولیت های بدو تولد است.
 انوشیروان محسنی بندپی، در مراســم افتتاح نخستین مرکز جامع خدمات ژنتیک در 
تهران در بیمارستان طالقانی افزود: بیش از سه هزار نوزاد ناشنوا و ۱5هزار نوزاد مبتال 
به تنبلی چشم در سال گذشته با غربالگری های انجام شده، شناسایی شدند. وی گفت: 
آمارهای سازمان بهزیستی نشــان می دهد که ســه تا چهار درصد نوزادانی که متولد 

می شوند به نوعی از کم شنوایی و یا ناشنوایی رنج می برند. 
رییس سازمان بهزیستی کشور افزود: سال گذشــته یک میلیون و 55۰ هزار نوزاد در 
کشور متولد شد که 75 درصد آنان غربالگری شنوایی شدند و مشخص شد که سه هزار 

و 38 نوزاد دچار ناشنوایی یا کم شنوایی هستند.
 وی اظهار کرد: برای حدود ســه میلیون کودک سه تا 6 ســال هم در کشور غربالگری 
تنبلی چشم طی سال گذشته انجام و مشــخص شد که ۱5هزار تن از این شمار ، تنبلی 

چشم دارند و 64 هزار تن دیگر به نوعی دچار مشکالت چشمی هستند. 
محسنی بندپی افزود: معلولیت های بدو تولد عالوه بر هزینه های زیاد مالی، بار و فشار 
روحی- روانی زیادی را به خانواده ها وارد می کند و باید با استفاده از علم ژنتیک میزان 

این نوع معلولیت ها را در کشور کاهش دهیم. 
وی گفت: این مسیری است که کشورهای پیشــرفته آمریکایی و اروپایی رفته اند و با 
استفاده از علم و تکنولوژی های نوین، ارمغانی برای سالمت مردمشان داشته اند و این 

کار چیزی جز تدبیر برای مردم یک کشور نیست.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ما به شدت نیازمند استفاده از ابزار هنر و ابزار 
نوین ارتباطی به منظور رساندن پیام خود در حوزه زنان و انجام ماموریت هایمان هستیم.

شهیندخت موالوردی در مراســم اختتامیه مسابقه عکاســی دختران ایران افزود: ما به منظور 
جلب نگاه ها به مســائل و مشــکالت زنان و خانواده تالش می کنیم ظرفیت هــای موجود را 
شناســایی و اقدام به مدیریــت و هماهنگی بین آنها کنیــم.  وی اظهار داشــت: در این جهت 
همکاری های بین بخشــی را به وجود آورده ایم و عالوه بر آن تالش می کنیم در حوزه دختران 

نیز به ایجاد حساسیت و جلب توجه بپردازیم.
 وی با اشــاره به برنامه های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: برای جشنواره 
زن، رســانه و خانواده، دهه فجر، روز دانشــجو و هفته زن برنامه هایی را تدارک خواهیم دید و 

قصد داریم تفاهم نامه ای را با شرکت ارتباطی رایتل امضا کنیم.
اطهره نژادی معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور زنان و خانواده نهاد ریاســت جمهوری نیز در 
این نشست گفت: معاونت امور زنان و خانواده اعتقاد جدی به تعامل با مردم و بهره گیری بیشتر 
از دیدگاه های آنان دارد. وی با اشــاره به مسابقه عکاســی دختران ایران اظهار کرد: امیدواریم 
بتوانیم ساالنه این مســابقه را برگزار کنیم، ما باید حرف های خود را بیان کنیم، عکس در این 
زمینه می تواند راهگشا باشــد. معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور زنان و خانواده نهاد ریاست 
جمهوری در زمینه برگزیدگان مسابقه عکاسی دختران تصریح کرد: ما برای انتخاب برگزیدگان 
تفاوتی بین مرد و زنان قائل نشــدیم اما بانوان به علت زن بودن و لمس مسائل و مشکالت زنان 
عکس های بهتری را برای ما ارسال کردند. وی ادامه داد: شرکت مردان نیز در این مسابقه نشان 
دهنده توجه آنان به مســائل زنان به عنوان مسائل جامعه است، چراکه مشکالت زنان همانگونه 

که برآنها تاثیر می گذارد بر مردان و خانواده نیز تاثیرگذار است.

رییس سازمان بهزیستی خبرداد:

تولد ۳۰هزار کودک معلول 
در سال 

موالوردی:

 نیازمند استفاده از ابزار هنر برای رساندن
 پیام حوزه زنان هستیم

نگاه روز 

اعتمــاد به دســت آوردنــی اســت و باید زوجیــن برای 
 دستیابی به این امر تالش کنند. افزایش اعتماد در زندگی 
زناشــویی مشــکالت را کاهش مــی دهــد. رفتارهایی 
همانندحســادت، شــک و دودلی، زودبــاوری و تحریک 
شدن ازطرف دیگران موجب ایجاد دیوار بی اعتمادی بین 

زوجین می شود.
مبنای زندگی مشترک بر اعتماد  است

 باید اعتقاد داشــت مبنــای زندگی مشــترک و تداوم آن 
براســاس اعتماد و وفاداری اســت. کارشــناس مســائل 
اجتماعی اعتماد را زیر ســاخت ســرمایه های اجتماعی 
دانســت و گفت: اعتماد یکــی از مؤلفه های ســرمایه ای 
محسوب می شــود و درعرصه روابط اجتماعی زیرساخت 

سرمایه های اجتماعی را شکل می دهد. 
درنظام خانواده بین تعامالت زوجین وجود اعتماد سرمایه 
روانشــناختی اســت که ایجاد امنیت خاطــر، رضایت و 

خشنودی زندگی مشترک را به دنبال دارد.
مجتبی ناجی بیان کرد: زوجینی که به هــم اعتماد دارند 
از نظر قلبی و روانی نســبت به یکدیگر احســاس امنیت 

بیشتری خواهند داشــت. یکی از تبعات اعتماد این است 
که زوجین در هنگام نیاز به همســر کمک کرده و همراه و 
پشتیبان او باشند. وی تصریح کرد: وجود اعتماد برای بقا و 

استحکام روابط زندگی ضرورت دارد.
 هنگامی که زمینه اعتماد در زندگی فراهم شــد درحفظ، 
نگهداری و اســتمرار آن تالش کنیم. اعتماد و بی اعتمادی 
دو قطب یک طیف هستند وبیشــتر افراد مابین این طیف 

می باشند.
 اثرات ناگوار بی اعتمادی

آرامش در زندگی مشــترک وابســته به اعتمادی است که 
زوجین نسبت به همدیگر دارند. 

درجامعــه ای که ممکن اســت هــر روز مشــکلی در اثر 
بی صداقتــی برای افــراد پیش آیــد، اعتماد به همســر، 
آرامش و احســاس امنیت را تقویت کرده و شرایط روحی 

متعادل تری را برای خانواده فراهم می کند. 
این اســتاد دانشــگاه اصفهان با اشــاره به عواقــب ناگوار 
بی اعتمــادی اظهارکــرد: هنگامی که اعتمــاد در زندگی 
مشــترک ایجاد می شــود باید خودمان را به ســمت آن 

ســوق دهیم. بدانیم که قضاوت درمورد بی اعتمادی اثرات 
ناگواری را به دنبــال دارد. عدم شــفافیت و پنهان کاری 
کردن درمورد موضوع های مهم زندگی در زندگی مشترک 
موجب بی اعتمادی می شــود. برای ایجاد صمیمیت الزم 
اســت زوجین از اســرار درونی و مکنونات قلبی، آرزوها و 
آرمان هایشــان با همدیگــر گفت وگو کننــد. اعتماد باید 
متقابل و تعاملی باشــد، هرچه میزان خود افشــایی بین 
زوجین بیشترشــود، آگاهــی از تمایل هــا و انتظارهای 
همدیگر بیشتر می شــود و همین امر اعتماد را تقویت می 

کند.
پنهان کاری دیوار اعتماد را سست می کند

جامعه شناسان پنهان کاری در زندگی زناشویی را موجب 
به  وجود آمدن آشــفتگی روحی برای هر دوطرف و ازبین 
رفتن احتــرام  دربین آنها مــی دانند که دیــوار اعتماد را 
سســت می کند. ناجی می گوید: چنانچه کار به تجسس 
رسید باید زمینه هایی را اصالح کنیم. زمینه ذهنی منفی و 

بی اعتمادی وجود دارد. 
وقتــی پنهــان کاری صــورت می گیــرد، ســنگ بنای 

بی اعتمادی گذاشــته می شــود. کنترل همدیگر از طریق 
منابع مختلــف بچه ها، دوســتان و ... نشــان می دهد که 
بی اعتمادی در زندگی ریشــه گرفته اســت. وی درتوصیه 
به والدین یاد آور شــد: والدین پنهان کاری نکنند. رعایت 
اصول اخالقــی در زندگــی روزمــره امری ضــروری به 
نظرمی آید. در نوشــتن پیامک برای دوســتان واطرافیان 

ایده آل ترین رفتارمدیریت پیامک هاست. 
گام بعدی شــفاف ســازی مسائل اســت، مدیریت فضای 
مجازی دربیــن زوجین نیاز به تمرین ، شــناخت و بینش 
 عمیق دارد تا ازبــروز بی اعتمادی در زندگی پیشــگیری 

کنند.
 به گفته این آسیب شناس اجتماعی، باید بدانیم دربعضی 
از موضوعات اجتماعی دانســتن کلیات مانعــی ندارد، اما 
 آگاهی ازهمــه جزییات هم ضــروری نیســت. باید برای

  ایجــاد اعتمــاد و اســتمرار آن تــالش روزمره داشــته 
 باشــیم. درتصمیم گیــری هــای روزمره بخشــی را که 
مربوط به همســر است شــفاف ســازی ومدیریت کنیم 

تاسوءتفاهم ها برطرف شود.

وجود اعتماد در نظام خانواده، سرمایه روانشناختی است

یادداشت

ویژه

در دنیای امروز شــاهد شــیوع 
گسترده رفتارهای خشونت آمیز محبوبه سلطانی

در انواع و ابعاد مختلف هستیم، 
به گونه ای که گاهی تصور می شــود، انســان ها ظرفیت 
تحمل همنوعان خود را از دســت داده اند. از این رو شاید 
بازخوانی و پرداختن به مقوله خشــونت، در راستای یافتن 
راهکارهای پیشــگیری از آن، امری الزم و ضروری باشد. 
ریشه التین واژه خشــونت )ویوالر( به معنای بی احترامی 
کردن، آسیب رساندن، هتک حرمت کردن و تجاوز کردن 
است. بر این اساس رفتارهای متعددی در زمره رفتارهای 
خشــونت آمیز قرار می گیرند. می توان خشــونت را عمل 
فردی یا گروهــی که باعث ایجاد صدمــه فیزیکی و روانی 
می شــود، تعریف کرد. خشــونت به شــکل مســتقیم و 
غیر مســتقیم و در انواع مختلف اعمال می شــود. از جمله 
خشــونت خانگی، خشونت جنسی و خشــونت اجتماعی. 
برخی معتقدند انســان ها در عین خشونت طلبی، ویژگی 
صلح طلبی را نیز در نهاد خود به ودیعه دارند و از این جهت 
تنها در صورتی به سمت خشونت گرایش پیدا می کنند که 
در شــرایطی همچون رنج، ناتوانی، ناامیدی و محرومیت 
قرار گیرند؛ اما اعمال خشــونت نه فقط فرد یا افراد قربانی، 
بلکه تــک تک اجزای محیــط زندگی را تحــت تاثیر قرار 
می دهد و مهم تر از همه این تاثیر متوجه فرد یا افراد عامل 
خشونت نیز خواهد بود. این مسئله ارتباط، اتصال و درهم 
تنیدگی اجزای زیســت اجتماعــی به یکدیگر را نشــان 
می دهد و اگر به ارزشــمندی چنین ارتباط و اتصالی باور 
داشته باشیم، مسلما در مقابل هر نوع رفتار خشونت آمیزی 
که این درهم تنیدگی را تهدید می کند، مقاومت خواهیم 
کرد؛ بنابراین می توان گفت خشــونت یــک توهین قابل 
پیش گیری اســت، به شــکلی کــه می توان تنــش ها و 
مناقشات در ســطوح و عرصه های مختلف را به شیوه ای 
خالقانه و بدون اعمال رفتارهای خشونت آمیز حل و فصل 
کرد. البته این مهم نیاز به آموزش و فرهنگ ســازی دارد. 
شاید از این حیث باشد که رییس جمهور، آخرین پرسش 
مهر دولت یازدهم را در آغاز فصل مهر و مهربانی، در مورد 
شناسایی خشونت، چگونگی مقاومت در برابر آن و ساختن 
جامعه و جهانی عاری از خشونت و سرشار از رحمت طرح 
نمودند. هرچند گاهی شــاهد رفتارهای خشونت آمیز به 
شکل های مختلف در کشور هستیم، اما در برداشتی کلی و 
به لطــف همکاری و همراهــی عوامل متعــدد، امنیت در 
کشور ما برقرار است و این در حالی است که در منطقه ای 
زندگی می کنیم که در آن تحت عناوین متفاوت مصادیق 
متعدد خشــونت در جریان اســت و امنیت به آرزو تبدیل 
شده اســت. با این وجود به منظور تضمین سالمت جامعه 
ایرانی و نیز پیشرفت کشــور در عرصه های گوناگون، الزم 
اســت که خشــونت ســتیزی و صلح جویی در نهادهای 

اجتماعی از جمله مدارس مورد توجه قرار گیرد.

 محمود اســالمیان در همایش بزرگداشــت روز خانواده و 
تکریم بازنشستگان با اشــاره به ســابقه 4۰ ساله صندوق 
بازنشســتگی کشــوری افزود: بــه دلیــل تصمیماتی که 
در گذشــته گرفته شــد، تعادل اقتصــادی در صندوق ها 
رعایت نشده و ورودی ها قطع شده اســت. به طوری که در 
حال حاضر نسبت شــاغلین به بازنشســتگان کمتر از یک 
درصد اســت. وی ادامه داد: در دو حوزه باید فعالیت جدی 
داشته باشیم. در دولت گذشــته قدرت خرید بازنشستگان 
67 درصد کاهش یافت و ســال 85 تــا ۹2 افزایش حقوق 
بازنشســتگان کمتر از نرخ تورم بود، اما در دولت یازدهم در 
کنار کاهش تورم افزایش حقوق بازنشســتگان متناسب با 
تورم بود که برای رفع آثار تورمی سال های گذشته باید این 
روند چند ســال ادامه یابد. مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
کشــوری تصریح کرد: برای افزایش کف حقــوق از 75۰ به 
۹۰۰ هزار تومان، 6 هــزار میلیارد تومان بــه ما اختصاص 
یافت ایــن افزایش پله کانی برای رســیدن بــه تعادل باید 
چند سال ادامه یابد. اسالمیان گفت: در 2- 3 سال گذشته 
حقوق بازنشســتگان بدون تاخیر پرداخت و پرداخت ها در 
3۱ استان به صورت مستقیم انجام شــد به طوری که در 2 
ساعت عملیاتی می شود. وی تاکید کرد: در حوزه اقتصادی 
هر سال حدود 35 درصد رشــد سود داشتیم و اموالی که در 
گذشــته از صندوق رفته بود، با کمک دادستانی به صندوق 
بازگرداندیم. مدیرعامل صندوق بازنشســتگی کشــوری 
خاطرنشان کرد: در گذشــته 5۰ هزار وام 2 میلیون تومانی 
 به بازنشستگان پرداخت شــد که در دوره جدید مبلغ وام به

 3 میلیون تومان و میــزان پرداختی ها بــه 25۰ هزار نفر 
افزایش یافته است که این موضوع از دو هفته آینده عملیاتی 

می شود.
اسالمیان با اشاره به پیشنهاد صندوق بازنشستگی کشوری 
به دولت گفت: طرحی در دســت داریم تا در فرمانداری ها 
و اســتانداری ها بازنشســتگان جایگاهی داشــته باشند و 
امکاناتی در هر شــهر در جهت رفاه بازنشستگان پیش بینی 
شــود. وی اضافه کرد: در کنــار این طــرح، 22 خانه امید 
در شــهرهای مختلف کشــور راه اندازی شــده اســت که 
بازنشســتگان در این خانه ها برنامه های فرهنگی و هنری 
با مدیریت خودشــان برگزار می کنند و این خانه ها مکانی 
برای جمع شــدن بازنشستگان اســت.مدیرعامل صندوق 
بازنشستگی کشــوری از شــهرداری ها خواست یک زمین 

مناسب را به این منظور در اختیار بازنشستگان قرار دهند.

تقبیح  خشونت
 تکریم مهربانی

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد:

 پرداخت وام ۳ میلیونی 
به ۲۵۰ هزار بازنشسته کشوری

کمتر کسی است که خاطره ای از روزهای آغاز مدرســه در ذهنش نقش نبسته باشد؛ خاطراتی شیرین، تلخ و... اما 
دوست داشتنی و البته مهم.

چگونه کودکان را بیشتر به درس و مشق عالقه مند کنیم

زمزمه های محبت در خانه و مدرسه 
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پیشنهاد سردبیر: 
نباید اجازه دهیم جای ارزش ها و ضد ارزش ها تغییر کند

اخباریادداشت

نماینــده ولی فقیــه در ناحیه ســپاه گلپایــگان در گفــت و گویی 
اختصاصی با خبرنگار دیــار عالمان به تبیین برخی دســتاوردهای 
امروزی کشــور از هشــت ســال دفاع مقدس پرداخت و عنوان کرد: 
امروز متوجه این سخن امام خمینی ) ره ( می شویم که  جنگ  برای 
جمهوری اسالمی نعمت اســت، زیرا امروز از دستاورهای آن درحال 
بهره برداری هستیم. حجت االسالم و المسلمین مهران مردانی گفت: 
 هشت ســال دفاع انســان هایی را تربیت کرد که امروزه در مناصب 
و مســئولیت های نظامی، فرهنگی، سیاسی، ســازندگی و اجتماعی 
 حضور دارند که درســت در نا امــن ترین منطقه جهــان، هم امنیت 
در همه نقاط کشور برقرار کرده اند و هم امید است که کشتی انقالب 

به سرانجام هدف خود برساند.
حجت االسالم و المسلمین مردانی تشریح کرد: در سال های آغازین 
انقالب، تفرقه و چند دســتگی در کشــور دیده می شد و حتی برخی 
ساز جدایی از کشــور را کوک کرده بودند، اما ســال های دفاع سبب 
همدلی عمومی در سرتاســر کشــور تاجایی که جمعیت خرمشــهر 
 ۳۶ میلیون نفر شــد، همدلی و اتحادی که تاکنــون ادامه پیدا کرده 

و موجبات پیشرفت کشور را فراهم آورده است.
وی ادامه داد: هنگامی که صدام با همکاری سی کشور به ایران حمله 
کرد، دنیا حتی حاضر نشد به ما ســیم خاردار بدهد و جوان های غیور 
ایرانی جرقه هــای خودکفایی در عرصه نظامــی زدند، االن درعرصه 
نظامی به خود کفایی رســیدیم و قدرت موشکی دنیا شدیم، تا جایی 
که به راحتی سردار ایرانی دشمنان را تشر می زند که اگر چشم طمع 
به این خاک داشته باشــند جنگلی از موشک بر سرشان خواهند دید، 

تجارب هشت ساله دفاع موجب امنیت امروز است.
نماینده ولی فقیه در ناحیه ســپاه گلپایگان با اشــاره به مشــکالت 
اقتصادی کنونــی تصریح کرد: هیچ کس با ثــروت میلیاردی امنیتی 
 زیر موشک باران ندارد، امنیت مهم ترین نعمت و دستاوردی است که 

در ایران وجود دارد، امری که در کشورهای خاورمیانه وجود ندارد.
 حجــت االســالم و المســلمین مردانی با بیــان هجــوم جنگ نرم 
بر ارزش ها و دامنگیــر بودن معضالت آن در میــان خانواده ها، بیان 
کرد: امر به معروف و نهی از منکر واجب دینی که وظیفه آحاد جامعه 
اســت، تذکرات باید همه جانبه باشــد تا همان گونه که ضد ارزشی 
 چون بی حجابی کــم کم نفوذ کرد تــا با فراگیری  واجــب الهی، اثر 

ضد ارزش ها را کاهش و بی تاثیر کنیم.

نماینده ولی فقیه در سپاه گلپایگان:

ثروت های میلیاردی به تنهایی 
باعث تامین امنیت کشور نمی شود

کوتاه از شهرستان ها

معاون فرمانداری تیران و کرون با اشــاره به اهمیت سرشــماری اظهار داشت: 
سرشماری و به دست آوردن اطالعات خانوارها در برنامه ریزی های خرد و کالن 
کشور تاثیر به سزایی دارد؛ از جمله عرصه های اقتصادی و کنترل جمعیت که 

این امر در کشور ما هر پنج سال یک بار انجام می شود.
عبدا... بنهری با اشاره به دو مرحله ای شدن سرشــماری در سال جاری افزود: 
امســال سرشــماری طی دو مرحله به صورتــی اینترنتی و حضــوری انجام 
می گیرد که مرحله اینترنتی آن هم اکنون شروع  شــده و انتظار می رود مردم 
 شهرستان تیران و کرون مشارکت بیش از50 درصدی در سرشماری اینترنتی 
 داشته باشند. وی بابیان این که تالش فرمانداری بر ترغیب مردم به سرشماری 
از طریق اینترنت است، تصریح کرد: ایجاد زیرســاخت و در دسترس قرار دادن 
رایانه توســط دهیاری های روستاها برای انجام سرشــماری اینترنتی توسط 
روستاییان، تبلیغات گسترده توســط اداره آموزش  و پرورش و شبکه بهداشت 
 با توجه به حجم مراجعات باال به  کارگیری اداره تبلیغات اسالمی جهت تبلیغ 
در مساجد و نمازهای جمعه از جمله کارهایی است که در جهت مشارکت مردم 

به ثبت نام اینترنتی سرشماری انجام  شده است.

 رییس کمیته امــداد امام خمینی ) ره ( برخوار گفت:  امســال زنگ 
 و جشــن عاطفه ها در120 مدرســه شهرســتان برخــوار برگزار 

می شود.
  ناصر علی خاصی در نشســت خبری اظهار داشــت: کمیته امداد 
امام خمینی ) ره ( یک نهاد حمایتی و مردمی اســت که کمک های 

نقدی و غیر نقدی مردم را به نیازمندان بر می گرداند.
رییس کمیتــه امداد امــام خمینــی ) ره ( برخوار گفت: امســال 
 در مرحله اول جشــن عاطفــه هــا در 25 و  2۶ شــهریور بیش از 
۳00 میلیون ریال کمک های نقدی و غیر نقدی جمع آوری و توزیع 
شد و پیش بینی می شود در مرحله دوم جشن عاطفه ها در مدارس 
 بیش از200 میلیون ریــال کمک های دانش آمــوزی جمع آوری 

شود.
 علــی خاصی تعــداد خانوده هــای تحت پوشــش کمیتــه امداد 
 امام خمینی ) ره ( در شهرســتان برخوار را دو هزار و 18۶ خانواده 

با سه هزار و ۶57 نفر نام برد.

همزمان با دهه آخر ماه ذی الحجه، آیین ســنتی ســقاخوانی در شهر 
نوش آباد از توابع آران و بیدگل آغاز شد.

ســقاخوانی، از جمله هنرهای آیینی- نوایی اســت کــه از مقام های 
 موســیقیایی ســنتی ایران الهام گرفتــه و با محتوای اشــعار مذهبی 
اجرا می شود و برای بیشتر وقایع محرم ردیف و لحن خاصی تعریف شده 

که به صورت سینه به سینه از پدران به فرزندان به ارث رسیده است.
مردم شهر نوش آباد، بنا به سنت دیرین خود پس از برگزاری مراسم های 
خاص روز عید غدیر و در اســتقبال از ماه محرم الحرام در حسینیه های 
شهر، اشعار مذهبی آغاز محرم را اجرا می کنند. سقاخوانان، در دو دسته، 
اشعاری ناب و با سبک فاخر در رثای شهدای کربال می خوانند که آهنگ 
آن در مایه های شورو دشتی است. از خصوصیات آیین سنتی سقا خوانی 
استفاده نکردن از هیچ وســیله مانند زنجیر و طبل اســت و به صورت 
 کامال سنتی و با حضور قدیمی های عزاداری به عنوان تک خوان و مردم 
 و جوانان به عنــوان حلقه های جواب دهنده برگزار می شــود. این آیین 

تا پایان شب اول محرم ادامه دارد.

 شــهردار اردســتان با اشــاره به روز ایمنی و آتش نشــانی اظهار داشــت: 
روز آتش نشــان، بهانه ای اســت برای تجلیل از کســانی کــه از جان خود 

گذشته اند تا بتوانیم در آرامش زندگی کنیم.
 ســید هادی موسوی با بیان اینکه شــهر اردستان در مســیر جاده ترانزیت 
قرار دارد و همچنین با پراکندگی مواجه بوده و آتش نشانی باید وسعت زیادی 
 را پوشش دهد، افزود: با این شرایط آتش نشــانی شهرستان با ۳ ماشین که

 2 عدد از آن ها مستهلک شده در حال خدمت رسانی به مردم است.
 شهردار اردســتان با اشــاره به اینکه آتش نشــانی اردســتان حداقل نیاز 
به 2 ماشــین آتش نشــانی دیگر دارد، بیان داشــت: از مســئوالن استانی 
درخواست می کنیم در زمینه تجهیزات آتش نشــانی اردستان اعتبار الزم را 
تخصیص دهند. موسوی با بیان اینکه محله های قدیمی شهر اردستان دارای 
کوچه های فرعی و باریک هستند، تصریح کرد: برای خدمات رسانی در معابر 

و کوچه های فرعی خودروی آتش نشانی پیشرو برای اردستان الزامی است.
 وی در پایان افزود:  در یک ســال گذشــته 199 عملیات توسط آتش نشانی 

در اردستان صورت گرفته است.

 پیش بینی مشارکت 
 50 درصدی مردم تیران 

در سرشماری

برگزاری جشن عاطفه ها 
در 120 مدرسه شهرستان 

برخوار

آغاز آیین سنتی 
سقاخوانی در شهر 

نوش آباد آران و بیدگل

کمبود 
 ماشین آتش نشانی 

در اردستان

دیدگاه

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج لنجان در همایش عاشــوراییان شهرســتان 
لنجان با اشــاره به اینکه هیئت هــای مذهبی در پیروزی انقالب اســالمی 
نقش بزرگی داشتند، اظهار کرد: مناســبت های مذهبی یکی از سرمایه های 
اجتماعی مکتب تشیع به شمار می آید که نقش بی بدیل و بی نظیری را در این 
 مکتب ایفا کرده اند و کارکردشان بسیار مهم اســت. حجت ا... صفرپور افزود: 
این ســرمایه های اجتماعی در طــول تاریخ، به ویژه در دوران شــکل گیری 
انقالب اســالمی و دفاع مقدس نقش بی بدیلی ایفا کرده اند و باید گفت یکی 
از عوامل موثر در پیروزی نهضت اســالمی در ایران، نقش آفرینی هیئت های 
مذهبی در آن بود چراکه این هیئت ها حامل پیام عاشــورا بودند و در مقاطع 

مختلف توانستند رژیم شاهنشاهی را به چالش کشیده و وادار به تسلیم کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج لنجان ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت 
که از یک طرف اســالم دینی عقالنــی و تشــیع مکتبی100درصد عقالنی 
مبتنی بر فکر و اندیشــه اســت و از طرف دیگر هم یک مکتب احساسی است 
که شــیعیان به خاطر ارتباطی که با اهل بیت ) ع ( دارند؛ خشــونت در درون 
آن ها وجود نــدارد. وی تصریح کرد: تاریخ معاصر شــاهد نقش تعیین کننده 
محرم در جنبش های اصیل مردمی است و جلوه کامل بروز و ظهور این تاثیر 
را در انقالب اسالمی مشــاهده می کنیم و در آن زمان مردم با شعارهای خود 
 همچون » نهضت ما حســینی است و رهبر ما خمینی اســت « به طور شفاف 
بر این امر تکیه و تاکید داشــتند چراکه قیام حضرت اباعبدا... الحســین ) ع ( 
 در روز10 محرم ســال ۶1 هجری ماهیتی ضدظلم و اســتکبار ستیز داشت 

و بر همین اساس، شیعه و شــیعیان نیز در گذر زمان همواره در برابر ظالمان 
قرار داشته و حکومت های جور را برنتابیده اند.

صفرپور با بیان ایــن که در پیروزی انقالب اســالمی مســاجد و هیئت های 
 مذهبی نقش بی نظیــر و پررنگی داشــتند، اذعان کرد: هیــچ مجموعه ای 
در کشور نبود که در انقالب اســالمی و دفاع مقدس به اندازه این سرمایه های 
اجتماعی نقش ایفا کند از این رو دشــمنان همواره خواهان ضربه زدن به این 
 ســرمایه های اجتماعی بوده و هســتند. وی اضافه کرد: دشمن به خصوص 
 در دهه اخیر متوجه شــده اســت یکــی از قوی تریــن پایگاه های اســالم 
و قدرت اســالم سیاســی هیئت های  مذهبی هســتند از این رو هیئت های  
مذهبی باید پایگاه گفت و گو وگفتمان سازی مطالبات مرجعیت شیعه باشند.

فرمانده ناحیه مقاومت بســیج لنجان با اشــاره به توطئه تفرقه افکنی دشمن 
 بین شیعه و سنی، ادامه داد: هیئت مذهبی باید در خدمت اقتدار اسالم باشد 
و در جنگ فرهنگی بین اسالم و کفر نقش آفرینی کند از این رو جوامع هیئتی 

باید به رصد اهداف دشــمن بپردازند و توجه داشته باشــد که دشمن با کدام 
تصمیم سازی غلط می خواهد ضربه به این دستگاه 

 وارد کند چراکه اگر دشــمن به دنبال ایجاد فتنه  
و تفرقــه بیــن اقــوام مذهبــی و دینی باشــد 
هیئت های مذهبی بهترین محــل برای خنثی 

کردن این فتنه ها به شمار می آیند. 
 وی در پایــان متذکر شــد: متولیان مســاجد 
 و هیئت هــای مذهبی  به خصــوص روحانیون 

 و مداحــان از تریبون منابــر و وعظ 
و خطابه نســبت به فضاسازی الزم 
برای تحقق شعار سال بهره گیری 
 کننـــد تا شـــاهد پیشــرفت 

روز افزون کشور باشیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان:

هیئت های مذهبی یکی از قوی ترین پایگاه های اسالم هستند

امام جمعه بــادرود در جمع فرمانده و کارکنــان نیروی انتظامی 
شهرســتان نطنز در دفتر امام جمعه اظهار کرد: مجموعه نیروی 
انتظامی شهرســتان نطنز با همــکاری مردم و دیگر مســئوالن 
باید نسبت به جلوگیری از سرقت احشــام و سرقت های مختلف 
 تدابیر جدی اتخاذ کند تا مردم هم امنیت مالی داشــته باشــند 

و هم احساس امنیت کنند.
 حجت االســالم علیرضا قاســمی از فعالیت ارزشــمند مجموعه 
نیروی انتظامی چه در شــهر نطنز و بخش مرکزی و چه در بخش 
 امامزاده قدردانی کرد و گفت: به هیچ وجه نباید مســائلی که نیاز 
 به ورود جدی مــردم و مســئوالن برای حل آن اســت، زحمات 

و تالش های نیروی انتظامی را تحت الشعاع قرار دهد.
وی با اشاره به کار گســترده نیروی انتظامی در سطح شهرستان، 
بیان کرد: هرچه گستردگی کار بیشتر باشــد انتقادات هم بیشتر 
خواهد بــود، اما نیروی انتظامی شهرســتان نیز تا حدود بســیار 

زیادی در انجام وظایف در گستره فعالیت خود موفق بوده است.
 امام جمعه بادرود از مجموعه کارکنان نیروی انتظامی خواســت 
تا برخــورد صمیمی و دوســتانه را در اولویت کارهــای خود قرار 
 داده و این ارتباط را هــر روز در خود تقویت کننــد چرا که یکی 
از سفارش های پیامبر اســالم مدارا با مردم بود و البته هیچ کس 

نباید از این صمیمیت و مدارا کردن سو استفاده کند.
 حجــت االســالم حســینی وفــا مســئول عقیدتی سیاســی 
نیروی انتظامی شهرستان نطنز در این دیدار از گردهمایی جمعی 
 از نیروهای عقیدتی سیاســی نیروی انتظامی در ســطح کشــور 
در هفته نیــروی انتظامی و در آســتان مقدس امامــزاده آقاعلی 

عباس و سید محمد ) علیهماالسالم ( خبر داد.
فرمانده نیروی انتظامی شهرســتان نطنز ضمن تقدیر از همکاری 
امام جمعه بــادرود با مجموعه نیروی انتظامــی اظهار کرد: هفته 
 نیروی انتظامــی از 9 مهر با شــعار » همــه با هم بــرای امنیت 
و آرامش « شــروع و تا 15 مهرماه ادامه دارد. ســرهنگ پاســدار 
علی بنی آدمی ضمن تشــریح عملکرد نیروی انتظامی شهرستان 
نطنز در شش ماه اول ســال جاری، از کاهش 11 درصدی سرقت 
و افزایش 15 درصدی دســتگیری ســارقین در سطح شهرستان 
نطنز خبر داد. وی همچنین از کاهش 5 درصدی سرقت به عنف و 
افزایش 5 درصدی کشف مواد مخدر در سطح شهرستان خبر داد.

امام جمعه بادرود:

نیروی انتظامی برای مقابله با سرقت 
احشام تدابیر جدی اتخاذ کند

رییس دانشگاه واحد جامع مســتقل نجف آباد گفت: 
از مجموع240 رشــته فعال در این واحد، 10۶ رشته 
 در مقطع کارشناســی ارشد، 75 رشــته در دکتری 
و بقیه در کارشناسی و کاردانی پذیرش دانشجو دارند 
و ادامه روند توســعه کمی و کیفی تحصیالت تکمیلی 
ســال های اخیر به عنوان هدفی مهم در دســتور کار 
مدیریت این مجموعه قرار گرفته است. مهران مجلسی 
 اظهار داشــت: با وجود جذب بدون آزمون دانشــجو 
در بسیاری از دانشگاه های اســتان و کشور، این واحد 
به جز مواردی خاص و در حالت تکمیل ظرفیت از این 
شیوه استفاده نخواهد کرد و تمامی دانشجویان مقاطع 
تحصیلی مختلف تنها از طریــق آزمون فرصت حضور 
در این مجموعه را خواهند داشت. مجلسی 5۶ درصد 
دانشجویان این واحد را متعلق به رشته های کارشناسی 
پیوســته دانســت و اضافه کرد: 28درصد در مقطع 
تحصیلی ارشد، 8درصد در دکتری، 7 درصد به صورت 
کارشناســی ناپیوســته و تعداد کمی نیــز به صورت 

کاردانی ادامه تحصیل می دهند.
اشــاره به فعالیت480 نفر عضو هیئــت علمی در این 
 مجموعه دیگر مطلبــی بود که رییــس جدید واحد 
نجف آباد با بیــان آن گفت: از این تعــداد۳20 نفر به 
 صورت تمام وقــت و بقیه نیــز به صورت پــاره وقت 
و دانشجویان بورســیه دکتری با ما همکاری دارند که 
البته بورســیه ها نیز پس از اتمــام تحصیالت خود به 
کادر هیئت علمی دانشگاه اضافه خواهند شد. وی در 
پایان بیشترین عضو هیئت علمی را متعلق به دانشکده 
علوم انسانی با 85 نفر دانســت و اذعان داشت: تمامی 
رشته های این واحد با تصویب دانشگاه آزاد کشور فعال 
شده اند و مدرک صادر شده برای دانشجویان در زمره 

معتبر ترین نمونه های کشور محسوب می شود.
 الزم بــه ذکر اســت؛ ایــن واحد در ســال گذشــته 
 با جذب470 دانشــجوی دکتری و ۳ هزار دانشجوی 
کارشناســی ارشــد یکی از باالترین آمار کشور را در 
بخش تحصیالت تکمیلی به خود اختصاص داده است.

رییس دانشگاه واحد جامع مستقل نجف آباد:

بدون آزمون دانشجو 
پذیرفته نمی شود

خبر

امام جمعه موقت شــهرضا گفت: در این زمیان تقویت حکومت 
اسالمی برای همه یک تکلیف اساسی اســت، بر اساس روایات 
اسالمی که خود را در یاری امام معصوم یا ولی خدا به خواب بزند، 

با چکمه دشمنان از خواب بیدار می شود.
صالح تاکید کرد: افــرادی که امــروز ولی فقیه زمــان را یاری 
نمی کنند باید مراقب باشــند که ممکن است با چکمه دشمنان 
 از خــواب بیدار شــوند، متاســفانه امــروز برخــی از ارزش ها 
به فراموشی سپرده شده و به آن بی توجهی می شود. وی عنوان 
کرد: وصیت نامه سیاســی الهی حضرت امام خمینی ) ره ( برای 
تزیین کتابخانه ها نیســت، باید این متن را بخوانیم و به آن عمل 
کنیم، این وصیتنامه منشور کاملی است برای افرادی که خود را 
در برابر نظام اسالمی مسئول می دانند. امام جمعه موقت شهرضا 
اظهار کرد: آنچه که در گذشــته باعث پیروزی انقالب شد امروز 
 هم باید استمرار داشــته باشــد، در آن زمان یادخدا، نماز شب 
 و راز و نیــاز و اعتقادات مذهبــی ما را به پیروزی رســاند. صالح 
 با اشــاره به برخی از تحوالت منطقه خاورمیانــه تاکید کرد: اگر 
در کشور سوریه گروه هایی جوانان بسیجی دهه۶0 وجود داشتند 
این کشور هرکز به وضعیت فعلی دچار نمی شد. وی اذعان کرد: 

متاســفانه امروز به جای دعا و نیایش، موسیقی در جامعه توریج 
می شود، برخی افراد با توجیه نشاط اجتماعی این عمل را مرتکب 
می شوند و برخی افراد هم برای حفظ مصلحت خود در برابر آن 

سکوت می کنند.
امام جمعه موقت شهرضا تصریح کرد: افرادی که در جبهه های 
جنگ شهید شدند، اهل موسیقی نبودند، آنان افرادی بودند که 
پدران و مادران آنها اهل مجالس روضه امام حســین ) ع ( بودند؛ 
متاسفانه امروز برخی افراد آنچه را که غرب می خواهد در جامعه 

ترویج  می کنند.
صالح با اشاره به طرح عنوان » جهاد کبیر « از سوی رهبر معظم 
انقالب، اظهار کرد: جهاد کبیر به مسائل نظامی محدود نمی شود، 
 در بخش مســائل اجتماعی و اقتصــادی هــم نیازمند تبیین 
ضرورت های جهادکبیر هســتیم. وی تاکید کرد: بدترین آفت 
جامعه آن اســت که عده ای از افراد منکرات را در جامعه ترویج 
می کنند و دیگران نیز با توجیهات مختلف و برای مصالح مادی 

در برابر آن سکوت می کنند.
امام جمعه موقت شــهرضا گفت: هیچ یک از مراجع تقلید اجازه 
نداده اند که دختران جوان در برابر مردان موســیقی اجرا کنند، 

ما نباید کاری کنیم که اقدامات ما دشمن را به  آنچه می خواهد 
 برســاند. صالح ادامه داد: ما باید برای حفظ دیــن و نظامی که 
 بر اساس اصول دینی استوار شــده امر به معروف و نهی از منکر 
کنیم و با روحیه جهادی وارد صحنه شویم. وی در بخش دیگری 
از ســخنان خود با اشــاره به آیاتی از قرآن کریــم، عنوان کرد: 
خداوند در قرآن کریم 25 پیامبــر را از مجموع 124 هزار پیامبر 
معرفی کرده اســت، اما بر نام برخی از انبیا الهی تاکید بیشتری 
کرده و آنان را به عنوان اسوه معرفی می کند زیرا این انبیا تالش 

زیادی برای اقامه امر به معروف و نهی از منکر انجام دادند.
امام جمعه موقت شهرضا گفت: خداوند خود را به عنوان نخستین 
آمر به معروف و ناهی از منکر معرفی می کند، بنابراین انجام این 
فریضه به اندازه ای قابل توجهی است که خداوند برای اجرا و اقامه 

آن پیشگام شده است.
صالح اضافه کرد: با توجه به آیه های قرآن پیامبر اســالم ) ص ( 
به عنوان دومین آمر به معروف و ناهی از منکر و امامان، سومین 

آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده اند.
وی با اشــاره به برخی از آیات قرآن تصریح کرد: پیامبری مانند 
 حضرت ابراهیم ) ع ( بارهــا در قرآن کریم مورد ســتایش قرار 
گرفته اســت زیرا آن حضرت در این راه از تحمل هیچ  تالشــی 
فروگذار نکردنــد، اما پیامبری مانند حضرت یونس اســتقامت 

ابراهیمی در وجود او نبود.
امام جمعه موقت شهرضا در ادامه با اشاره به آیه » َو لَْتُکن مِّنُکْم 
وِف َو یَْنَهْوَن َعِن الُْمنَکِر  ٌة یَْدُعوَن إِلَی الخَْیْرِ َو یَْأُمُروَن بِالمَْْعــرُ أُمَّ
 َو أُْولَئَک ُهُم الُْمْفلُِحون « اظهار کــرد: چهارمین مرتبه از آمران 
به معروف و ناهیان از منکر، هیئت ها و ســازمان هایی هستند 
که برای اجرای این فریضه ماموریــت گرفته اند، به همین دلیل 
 بسیاری از فقهای گذشــته نیز بر لزوم تشــکیل وزارتخانه امر 
 به معروف و نهی از منکر تاکید داشــته اند. وی در بخش دیگری

از سخنان خود، اظهار کرد: همه مراجع شیعه از بدو غیبت کبری 
تاکنون مورد احترام هستند، اما باید ببینیم وجود چه کسی برای 
اجرای احکام اسالمی و اجرای فریض الهی از جمله امر به معروف 

و نهی از منکر مهم ترین و اثرگذارتر است.
امام جمعه موقت شــهرضا ادامه داد: در زمان ما بعد از حضرت 
امام خمینی ) ره ( وجود مقام معظم رهبری بیشترین اثر را برای 
اجرای احکام دینــی دارد و به همین دلیل بایــد وجود و اعمال 
ایشان هم بیشتر مورد توجه باشــد. صالح با بیان اینکه » برخی 
افراد می گویند چرا رهبری همه امور را بیان نمی کنند؟ « عنوان 
 کرد: در پاســخ این افراد باید گفت، حضرت علی ) ع ( هم گاهی 
در برابر برخی مسائل سکوت می کردند، اما وقتی یاران شان آن 
 مســئله را ابراز می کردند آن حضرت آنها را تایید می فرمودند، 

همه ما در برابر رویدادهای اجتماعی مسئولیت داریم.

باید برای حفظ 
 دین و نظامی که 
 بر اساس اصول 

دینی استوار شده 
 امر به معروف 
و نهی از منکر 

کنیم و با روحیه 
جهادی وارد 
صحنه شویم

 حجت االسالم سید نعمت ا... صالح در » همایش بزرگ امر به معروف و نهی از منکر شهرستان شهرضا « که 
در مجموعه فرهنگی » تاالر فجر « این شهرستان برگزار شــد، عنوان کرد: در زمان ما هم شرایط حساسی 
ایجاد شده که باید با اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر در برابر مفاسد آن ایستادگی کرد. وی تصریح 
کرد: دشمنان قسم خورده اسالم و انقالب برای نابودی دین و نظام اســالمی متحد شده و با تمام ابزارهای 

خود وارد عمل شده اند زیرا آنان از این حکومت ضربه خورده اند.

امام جمعه موقت شهرضا:

نباید اجازه دهیم جای ارزش ها و ضد ارزش ها تغییر کند
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پیشنهاد  سردبیر:
 آتش زدن همسر به خاطر طالق غیابی

حوادث ایران

مسئول امداد و نجات هالل احمر گرگان:

مه گرفتگی دلیل گم شدن 
دو کوهنورد گرگانی بود

روایت یک قتل دلخراش در شیراز: 

موبایلم گم شد، مادرم را با بلوک 
سیمانی کشتم

مسئول امداد و نجات هالل احمر شهرســتان گرگان مه گرفتگی ارتفاعات 
توسکستان را دلیل اصلی گم شــدن دو کوهنورد گرگانی دانست و از چهار 

شبانه روز تالش، برای پیدا کردن آنها خبر داد.
سید طه میرصادقی به تشــریح جزییات پیدا شــدن دو کوهنورد گرگانی 
پرداخت و اظهــار کرد: پــس از چهار شــبانه روز و نزدیک به۹۰ ســاعت 
جســتجو در نهایت ســاعت ۹ و ۴۵ دقیقه صبح سه شــنبه، دو کوهنورد 
گرگانی که از عصــر جمعــه در ارتفاعات توسکســتان گم شــده بودند، 
 در منطقه ترنــه توسکســتان پیداشــدند. وی در رابطه بــا وضعیت این 
دو کوهنورد گفت: این دو کوهنورد در حالی پیدا شــدند کــه یکی از آنها از 
 ناحیه پا دچــار پیچ خوردگی و تاول شــده بــود و فرد دیگر در ســالمتی 
به سر می برد. مســئول امداد و نجات هالل احمر شهرســتان گرگان افزود: 
در این چهار روز بیش از۴۰ نقطه شــامل پرتگاه ها، دهنه باغشــاه، قرن آباد 
 و ... مورد جســتجوی زمینی و هوایی قــرار گرفت. میرصادقــی در رابطه 
با چگونگی گم شدن دو کوهنورد، یادآور شــد: این دو نفر از گروه جدا شده 
 و به دلیل مــه گرفتگی منطقه و نبود دید کافی مســیر را گــم کرده بودند 
و الزم اســت از تمام کوهنوردانی که به شــکل گروهی اقدام به کوهنوردی 
می کنند، درخواســت کنم به هیچ وجه از گروه جدا نشوند. وی خاطرنشان 
کرد: در این چهار روز، ۱۴۴ نجاتگــر، ۳۶ تیم عملیاتی، ۱۵ تیم کوهنوردی، 
یک فروند هلــی کوپتر، دو قــالده ســگ و ... حضور داشــتند. همچنین 
هیئت های اتومبیلرانی و کوهنوردی شهرســتان گرگان هم مــا را در این 

عملیات یاری کردند.

  چنــد روز قبل مامــوران یکــی از کالنتری هــای شــیراز از طریق مرکز 
فوریت های پلیســی۱۱۰ در جریان یک فقره فوت مشکوك قرار گرفتند.

با حضور ماموران کالنتری در محل و تایید خبر مراتب به بازپرس کشــیک 
قتل دادســرای امور جنایی و پلیس آگاهی اعالم شــد. با حضور درخشان، 
بازپرس دادسرای امور جنایی، عوامل تشخیص هویت و تیم بررسی صحنه 
 جــرم اداره پلیس آگاهی در محــل تحقیقات درباره این پرونده آغاز شــد.

در بررســی های مقدماتی مشخص شد که جســد متعلق به زنی میانسال 
اســت که غرق در خون گوشه ای افتاده اســت. با آغاز تحقیقات در صحنه، 
جسد قربانی به پزشــکی قانونی انتقال پیدا کرد. در تحقیقات مشخص شد 
که زن میانسال توسط پسرش به قتل رسیده است. بار دیگر تحقیقات فنی 
از خانواده قربانی در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت و در نهایت پسر این 
زن که چاره ای جز بیان حقیقت ندیده بود، لب به اعتراف گشــود و به قتل 
مادرش اعتراف کرد. وی در اعترافات خود بــه کارآگاهان گفت: من و مادرم 
مدام سر موضوعات مختلف باهم درگیر می شدیم. روز حادثه تلفن همراهم 
در خانه گم شده بود از این موضوع عصبانی بودم و با او درگیر شدم. گم شدن 
موبایل مرا بسیار عصبانی کرده بود و با او شروع به جر و بحث کردم که ادامه 
 آن منجر به درگیری میان ما شــد. وی ادامه داد: زمانی که از هم جدا شدیم 
و مادرم نشست، بلوك ســیمانی را به ســمت او پرتاب کردم که در نهایت 
منجر به مرگش شد. با توجه به اعتراف صریح متهم به قتل مادرش، او با قرار 

بازداشت از سوی مقام قضایی در اختیار اداره پلیس آگاهی قرار گرفته است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع زورگیری و به دستور 
مقام قضایی دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، متهم به نام رامین 
۴۰ ســاله برای انجام تحقیقات در اختیــار پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار گرفت. 
همزمان با ثبت مشخصات متهم دستگیر شده در سیستم 
جامع پلیــس آگاهی تهران بزرگ، کارآگاهــان اداره دهم 
پلیس آگاهی با بررســی ســوابق مجرمان به قتل متواری 
اطالع پیدا کردند کــه جنایتی خانوادگی در شهرســتان 
ارومیه به وقوع پیوســته که مشــخصات عامل متواری آن 
جنایت با مشــخصات ظاهری فرد دســتگیر شده به اتهام 
زورگیری در خیابان گلســتانی یکســان اســت بنابراین 
 ضمن هماهنگی بــا معاونت مبارز با ســرقت های خاص 
پلیس آگاهی و اخذ دستور از بازپرس شعبه سوم دادسرای 
 ناحیــه ۲۷ تهران، این شــخص بــرای انجــام تحقیقات 

در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
در تحقیقــات تکمیلــی و احــزار دقیــق هویــت متهم، 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ اطمینان 

پیدا کردند که فرد دســتگیر شــده در خیابان گلستانی، 
 همان متهم متواری شــده از شهرســتان ارومیه است که 
 پــس از آتــش زدن همســرش به نام شــیوا  ۲۴ ســاله  

از محل جنایت متواری و به تهران آمده است.
متهم پس از شناسایی دقیق توسط کارآگاهان اداره دهم، 
صراحتا به ارتــکاب جنایت اعتــراف و در خصوص انگیزه 
 جنایت و قتل همســرش بــه کارآگاهان گفت: همســرم 
بدون اطالع بنده و در حالی که من از حدود چهار ماه پیش 
در تهران مشــغول مسافرکشی هســتم، به صورت غیابی 

اقدام به گرفتن حکم طالق کرد.
 متهم در خصــوص نحوه اطــالع از طالق همســرش نیز 
بــه کارآگاهان گفت: اواخر شــهریور در خیابــان در حال 
مسافرکشــی بودم که متوجــه آمدن یک پیام از ســوی 
همسرم شــدم. زمانی که پیغام را باز کردم، با تصویر حکم 
طالق غیابی رو به رو شــدم که در آن آمده بود که همسرم 

به صورت غیابی از من طالق گرفته است.
 متهم در ادامــه اظهاراتش بــه کارآگاهان گفت: شــبانه 

 به ســمت ارومیــه حرکت کــردم. صبح روز پنجشــنبه 
 به در منــزل پدر همســرم رســیدم. ابتدا پدر همســرم 
دم در منزل آمــد و در ادامه همســرم نیز بــه دنبالش به 
 مقابل در خانه آمد. شیوا با نشــان دادن برگه حکم دادگاه 
عنوان داشت که از من طالق گرفته و دیگر حاضر به ادامه 

زندگی با من نیست.
متهم در خصوص زمان ارتکاب جنایــت نیز به کارآگاهان 
گفــت: دو روز در ارومیه باقی ماندم تا شــاید به واســطه 
 صحبت کردن بــا شــیوا و همچنین درخواســت کمک 
از بســتگان و دوســتان، او را به زندگی با خودم بازگردانم، 
اما متاســفانه وی حاضر به ادامه زندگی با من نبود تا اینکه 
روز شــنبه، پس از تهیه ظرف حاوی بنزین و قرار دادن آن 
در صندوق عقب ماشــین خود به سمت منزل پدر همسرم 

حرکت کردم.
متهم در خصوص نحوه ارتکاب جنایت و مرگ همسرش به 
کارآگاهان عنوان داشت: ساعت ۱۲:۳ همسرم را با خودرو 
۲۰۶ که قبال برایش خریده بــودم، در مقابل خانه پدرش 
رویت کردم؛ از ماشین پیاده شــده و با او شروع به صحبت 

کردم، اما صحبت های ما به درگیری لفظی کشیده شد. 
در این موقع به ســراغ ظرف حاوی بنزین رفته و مقداری 
از آن را بر روی دســتان خود ریختم که ناگهان همســرم 
ظرف حــاوی بنزیــن را از من گرفــت و مابقــی بنزین را 
بر روی خــودش ریخت؛ در همین لحظه با روشــن کردن 
 فندك قصد آتش زدن هر دو نفرمان را داشــتم که ناگهان 
 لباس های همســرم شــعله ور شــد و او با همان وضعیت 

به داخل خیابان دوید. 
من نیز از ناحیه دست چپ دچار ســوختگی شدم؛ بسیار 

ترسیده بودم و به سرعت محل را ترك کردم. 
از ترس دستگیری توسط پلیس و برخورد خانواده همسرم 

از ارومیه خارج شده و به شهرستان سلماس رفتم. 
 پس از انجام اقدامات درمانی بر روی دست خود، به تهران 
 آمدم. طی این مدت بالمکان بودم تا نهایتا توسط ماموران 
و زمانی که قصد خرید نان داشــتم، در خیابان دســتگیر 

شدم.
متهم در خصوص رشته زنجیر طالی دخترانه کشف شده 
نیز به کارآگاهان گفت: رشــته زنجیر طال متعلق به دختر 
۸ ساله ام به نام عســل اســت که در حاضر نزد خانواده ام 

نگهداری می شود.
ســرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبــارزه با جرایم 
 جنایی پلیس آگاهــی تهران بــزرگ، با اعــالم این خبر

به خبرنگار مهر گفت: با شناسایی عامل جنایت شهرستان 
ارومیه و اعتراف صریــح متهم به ارتــکاب جنایت، متهم 
برای صدور قرار قانونی به شعبه ســوم بازپرسی دادسرای 
 ناحیه ۲۷ تهران اعزام که ضمن صدور قرار بازداشت موقت 
از ســوی مقام محترم قضایی و با توجه به ارتکاب جنایت 
در شهرستان ارومیه، متهم برای ادامه تحقیقات در اختیار 

پلیس آگاهی شهرستان ارومیه قرار گرفت.

قتل در ارومیه، دستگیری در تهران؛

 آتش زدن همسر به خاطر طالق غیابی

گوناگون

فرمانــده انتطامــی اســتان اصفهان گفت: پزشــک 
اصفهانی در منزل شخصی اش به قتل رسید.

 ســردار عبدالرضا آقاخانی در گفت وگو با خبرنگار مهر 
با اشــاره به حادثه چند شب گذشــته در همجواری 
پارك ملت اصفهان اظهار داشــت: بــه دنبال تماس 
همسایگان یکی از مجتمع  مسکونی خیابان خورشید 
در خصوص مشاجره در این مجتمع نیروهای انتظامی 

به محل اعزام شدند.
 وی با بیــان اینکه این مشــاجره کــه در منزل یکی 
از پزشکان اتفاق افتاده اســت، ابراز داشت: این حادثه 
 به دنبال مشــکالتی که از قبل وجود داشــته، اتفاق 
افتاده اســت. فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره 
به اینکه در این حادثه پزشــک به قتل رســیده است، 
تصریح کرد:  مجرم این حادثه نیز قبل از فرار دستگیر 

شده است.

 رییس مرکز فوریت های پزشــکی اســتان خوزستان 
گفت: بر اثر آتش ســوزی صبح روز ســه شنبه در یک 
 واحد مســکونی در اهواز ۲ نفر شــامل یــک خبرنگار 

و فرزندش در آتش سوختند.
 شــهیار میرخشــتی بیان کرد: یک واحد مســکونی 
در منطقــه خیابان نظامــی، نبش کافی، ســاختمان 
المهدی در طبقه چهار دچار آتش سوزی شد که در این 

حادثه یک مادر به همراه فرزندش در آتش سوختند.
 وی با اشــاره به اینکه این حادثه ســاعت هشت صبح 
 رخ داد، گفــت: در این حادثــه پدر خانــواده با خروج 
از پنجره ســاختمان جان ســالم به در برد. میرخشتی 
 با بیان اینکــه حادثه به اندازه ای شــدت داشــته که 
 از جســدها بقایــای زیــادی نمانــده، اضافــه کرد: 

علت این حادثه اتصالی برق کولر اعالم شده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

قتل پزشک اصفهانی در منزل

خبرنگار اهوازی و فرزندش
 در آتش سوختند

 در این موقع
 به سراغ ظرف 

حاوی بنزین رفته 
و مقداری از آن 

را بر روی دستان 
خود ریختم که 
ناگهان همسرم 

ظرف حاوی بنزین 
 را از من گرفت 

و مابقی بنزین را 
بر روی خودش 

ریخت

 مرد ۴0 ســاله ای که ۴ روز قبل همســرش را در ارومیه به آتش کشــیده بود، در تهران شناســایی و دستگیر 
شــد. به گزارش خبرنگار مهر صبح روز سه شــنبه ماموران کالنتری 111 هفت چنار در حین گشت زنی در خیابان 
گلستانی به فردی حدودا ۴0 ساله مظنون شدند، در بازرسی های  اولیه از وی موفق به کشف یک قبضه چاقو و یک 

رشته گردنبند دخترانه  شدند.

اجرايیه
7/71 شــماره اجراییــه:9510420352400214  شــماره پرونــده: 
9409980352400764 شــماره بایگانــی شــعبه:940843 بموجــب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره 9510090352402040 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9509970352400283 محكوم علیه نجفعلی 
آقابابائی ورنوســفادرانی فرزند محمد باقر به نشانی اصفهان- شهرک 
صنعتی محمودآباد- خ 12 – چهار راه اول- ســمت چپ – تراشــكاری 
نجفعلی آقا بابایی با کدپســتی 8151254789 محكوم است به پرداخت 
1- مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته وجه چک 850/127554-

93/6/31 و 2- مبلغ 3/275/000 ریال بابت خسارات دادرسی 3- تاخیر 
در تادیه از تاریخ سررســید لغایت وصول محكوم به در حق محكوم له 
محمد حســین خانی فرزند علیرضا به نشانی استان اصفهان شهرستان 
نجف آباد امیرآباد مقابل شــهرداری خ شهید بهشــتی خ شهریار منزل 
شمالی پ 28 ط دوم با تلفن همراه 09133335096 و همچنین محكوم به 
پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق 
دولت. ضمنًا رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی است. محكوم علیه 
مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت 
محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا محكوم به از آن 
میسر باشــد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف 
سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان 
نزد بانكها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشــخصات دقیق حســابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید 
و اال به درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجــرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 
16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای 
نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم 
له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 
ماده 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 19314 شعبه 24 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)451 کلمه، 5 کادر(
اجرايیه

7/70 شــماره اجراییــه:9510420352400217  شــماره پرونــده: 
9409980352400708 شــماره بایگانــی شــعبه:940782 بموجــب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره 9510090352402093 و 
شــماره دادنامه مربوطه 9509970352400136 محكــوم علیه کوکب 
نشاط فرزند یوسف به نشانی مجهول المكان محكوم است به انتقال رسمی 

یكصد و شصت سهم مشاع از هفت هزار و ســیصد و سی و شش سهم 
ششدانگ پالک ثبتی 14039/117 واقع در بخش 5 اصفهان و پرداخت مبلغ 
1/316/552 ریال بابت خسارات دادرسی در حق محكوم له تقی اسماعیلی 
فرزند مصطفی به نشانی اصفهان خ رباط دوم خ مخابرات مجتمع مروارید 
شــمالی بلوک 2 طبقه همكف و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت حق 
االجرای دولتی در حق صندوق دولت. محكوم علیه مكلف است ازتاریخ 
ابالغ اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجــرا گذارد)ماده 34 
 قانون اجرای احكام مدنــی(. 2-ترتیبی برای پرداخــت محكوم به بدهد.

3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 
و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 
قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. م الف: 19315 شعبه 24 دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)414 کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

7/69 شــماره اجراییــه:9510420352400191  شــماره پرونــده: 
9409980352400412 و 9409980352400050 شــماره بایگانــی 
شــعبه:940459 و 940057  بموجب درخواســت اجراي حكم مربوطه 
بــه شــماره 9510090352401803 و شــماره دادنامــه مربوطــه 
9509970352400111 محكوم علیه عبدالخالق مختار فرزند حســن به 
نشانی مجهول المكان محكوم است به انتقال رسمی خودروی پراید جی 
تی ایكس مدل 1387 سفید رنگ به شماره انتظامی 542 ب 12 ایرن 24 در 
حق محكوم له علی کاکائی لفدانی فرزند علی اکبر به نشانی اصفهان- رباط 
اول- کوی استاد شهریار- ک گلچین چهارم منزل دوم سمت راست طبقه 
2 و پرداخت مبلــغ 1/000/000 ریال بابت حق االجــرای دولتی در حق 
صندوق دولت. ضمنًا رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامی اســت. 
محكوم علیه مكلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظــرف ده روز مفاد 
آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانــون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و استیفا 
محكوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه 

نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت 
همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشتمل بر میزان وجوه 
نقدی که به هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص 
ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار 
به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواســت محكوم له بازداشــت می 
شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری 
محكوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حكم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )مــاده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری 
درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محكوم به یا هر دو مجازات می 
شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت مالــی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان 
منوط به موافقت محكوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محكوم 
 علیه خواهد بــود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجــرای محكومیت مالی

 .)1394 
م الف: 19316 شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)416 

کلمه، 4 کادر(
اجرايیه

7/68 شــماره اجراییــه:9510420350700278  شــماره پرونــده: 
9409980350701017 شــماره بایگانــی شــعبه:941141 بموجــب 
درخواســت اجراي حكم مربوطه به شــماره 9510090350702528 و 
شماره دادنامه مربوطه 9509970350700541 محكوم علیه محمد حسین 
آقا محمد رفیع فرزند منصور به نشــانی مجهول المكان محكوم است به 
پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 2/535/000 ریال 
بابت هزینه دادرســی و 2/160/000 ریال حق الوکالــه وکیل و همچنین 
خسارت تاخیر تادیه از سررسید چک به شماره 91936 مورخ 94/6/16 
تا زمان اجرای حكم وفق شــاخص تغییر قیمتهای ســاالنه اعالمی بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق محكوم له ســید علی خرمیان 
اصفهانی فرزند سید جعفر به نشــانی اصفهان- میدان امام علی- مقابل 
مسجد جامع طال فروشی زیتون و کدپستی 8155732456  با وکالت زهرا 
کردگاری فرزند مرتضی به نشانی استان اصفهان خیابان هشت بهشت 
شرقی مجتمع تجاری بهشت طبقه اول ورودی دوم واحد 5 و نیز پرداخت 
حق االجرای دولــت در حق صنــدوق دولت. محكوم علیه مكلف اســت 
ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 
 34 قانون اجرای احكام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد.

3- مالی معرفی کند که اجرا حكم و اســتیفا محكوم به از آن میسر باشد 
چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، 
به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانكها 
و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 

دارد و کلیه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و 
هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به 
درخواست محكوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394(. 4-خودداری محكوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حكم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی 
دارد. )ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون 
نحوه اجرای محكومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با 
انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل 
نصف محكوم به یا هر دو مجازات می شود )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محكومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محكم علیه از زندان منوط به موافقت محكوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محكوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 

قانون نحوه اجرای محكومیت مالی 1394(. 
م الف: 19297 شــعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان)453 

کلمه، 5 کادر(
تحديد حدود اختصاصی

7/85 شــماره صادره : 1395/43/277359 نظر به اینكــه تحدید حدود 
ششدانگ یكباب ساختمان پالک شــماره 7/960 واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام آقای علیرضا نصر، ش.ش 
14 فرزند اکبر و خانــم فرزانه مصلحــی، ش.ش 62 فرزند صفرعلی در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. 
اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 95/08/05 ساعت 9 
صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل 
حضور یابند و اعتراضات مالكین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد. 
تاریخ انتشار: 95/7/8 م الف: 20064 رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب 

اصفهان)153 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت دادرسی

7/75 خواهان مســعود میرعباسی دادخواســتی مبنی بر خواسته الزام 
خوانده به طرفیت خوانده امیدوار عیدی وندی شورای حل اختالف شعبه 
12 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره 908/95 
ثبت گردیده و وقت دادرســی به تاریخ 95/8/26 ســاعت 3 عصر تعیین 
گردیده علیهذا چون خوانده مجهول المكان دارای آدرس و نشانی معینی 
نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یكبار در یكی از روزنامه های رسمی کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شــود به خوانده اخطار می گردد که با نشر آگهی ظرف 
مدت  یک ماه به دبیرخانه شــورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور 
یابد. بدیهی اســت در صورت عدم حضور شــورا به خواسته رسیدگی 
نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه نیاز به انتشار مجدد 
آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. شعبه 12 حقوقی شورای حل 

اختالف نجف آباد )158 کلمه، 2 کادر(
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پیشنهاد سردبیر: 
وضعیت فعلی گردشگری اصفهان بی سابقه است

اصفهانگردی

با مسئوالن

قاب روز

معبدی که توسط دریا بلعیده شد!
» تاناه لوط « معبد خدای دریاها که بر روی تخته سنگ دریایی عظیمی قرار گرفته و مارهای سمی نگهبانان آن هســتند، یکی از دیدنی های جزایر بالی است. جزر و مد آب، اواج خشمگینی که به صخره کوبیده می شوند و خورشیدی که نارنجی 
 تر از همیشه غروب می کند، همه از دالیلی اســت که نباید بازدید از این معبد دریایی را از دســت داد. این معبد عالوه بر عبادتگاه، به مکانی توریستی نیز تبدیل شده است. طی ســال ها بر روی این صخره عظیم، در اثر برخورد امواج و جزر و مد، 
 ســوراخ هایی به وجود آمده که مارهای ســمی در آن النه کردند، البته محلی ها معتقدند مارها تنها از معبد در برابر ارواح خبیث و شــیطانی مراقبت می کنند و برای مردم آزاری ندارند. این معبد دریایی در شــمال غربی جزایر بالی قرار گرفته 

و این روزها به نمادی فرهنگی مذهبی برای این جزیره و محلی برای تفریح، تماشا و عکاسی حرفه ای برای توریست ها تبدیل شده، البته بازار ماهی و صنایع دستی محلی را هم نباید فراموش کرد.

اصفهان به خــودی خود آنقدر جاذبه و جــالل و جبروت دارد که 
گردشگران در بدو ورود، محو تماشای آن می شوند.

 این ســرزمین آنقــدر زیبا و منحصر به فرد اســت کــه اگر هیچ 
 صنایع دســتی و هنری هــم در آن نبود همان مــردم صمیمی 
و خونگــرم، همان مســجد عزیز شــیح لطــف ا...، پــل خواجو 
که داســتان های شــنیدنی برای گفتن دارند، برای کشــاندن 

گردشگران مشتاق از سراسر جهان کافی بود. 
صنایع دستی در روزگاران کهن درواقع ابزاری برای فراهم آوردن 
نیازهای روزمره و احتیاجات اولیه بوده است، اما در هر سرزمینی 
 با گسترش شهرنشینی و مدرنیته، هنرهای دستی به آینه تمدن 
 و گذشــته آن مملکــت تبدیل شــده اســت. در اصفهــان نیز 
صنایع دســتی در طول قرن هایی  در جامعه وجود داشته است. 
بنابراین دروغ نیســت  اگر اصفهان را مهد صنایع دســتی ایران 
بنامیــم. ذوق، هنر، پشــتکار و قناعت صنعتگــران و هنرمندان 
اصفهانی به گونه ای اســت که فرآورده های دســت ساز اصفهان 
نه تنها در کشــورمان بلکه برای مســافران و گردشگران خارجی 
نیز جذابیت زیادی داشــته و آن ها نیز طالب دست ساخته های 

اصفهان با آن ویژگی های خاص آن هستند.
اســتان اصفهان یکی از بزرگ ترین مراکز تولید صنایع دســتی 
مختلف محسوب می شود. این استان از قدیم االیام مهد هنرهای 
 زیبا و صنایع ظریفه بوده اســت. تزیینات آجری، کاشــی کاری، 
گچ بری و انــواع خط در آثــار تاریخی اصفهان از قــرن ها پیش 
تاکنون بــر اطراف و جوانب منــاره ها و داخل و خارج مســاجد، 
 قصرهــا و همچنیــن هنرهــای زری دوزی، قلــم کاری، ترمه 
و نقــره کاری، تذهیب و تحریــر انواع کتاب، قــرآن، نگارگری و 

نقاشی جملگی به مرکزیت هنری شهر اصفهان گواهی می دهند.
 زربافی، ســیم کشــی، زرکشــی، پولک دوزی، زنجیــره بافی، 
گالبتــون دوزی، قالــی بافی و نســاجی از صنایع دســتی رایج 
اصفهان محسوب می شــود. این صنایع دســتی در عهد شاهان 
صفوی رونق زیادی داشت. در دوران قاجاریه، بازار صنایع دستی 
اصفهان از رونق افتاد. ولی پس از انقالب مشــروطه باز توســعه 
پیدا کرد. به طور کلی نقــش و نگارهای معمول منقوش بر صنایع 
 دســتی اصفهان اعم از فــرش، قلمکار، ظروف قلم زنی، کاشــی 
و دوختنی های پارچه ای تحت تاثیر نقوش دوران صفویه اســت 
و طراحان اصفهان، به نســبت قدرت درک و مهارت خود، از آثار 
قدیمی اقتباس کرده و با خالقیت خود، آنها را زیباتر می ســازند. 

در حال حاضر مهم ترین صنایع دستی اصفهان عبارتنداز:
قالی بافی

یکی از صنایع دســتی اصفهان قالی بافی است طوری که در زمان 
صفویه یکی از مراکز عمده قالی بافی به حساب می آید. 

در این شهر تعداد زیادی کارگاه وجود داشت که قالی های زر بفت 
در آن بافته می شــد. اصفهان در فتنه افغان آسیب فراوان دید و 
تعداد زیادی  از هنرمندان و صنعتگران خود را از دســت داد. ولی 

پس از چندی توانست رونق اولیه خود را به دست آورد. 
در زمان قاجاریه قالــی بافی اصفهان دوباره احیا شــد. در جنگ 
 جهانــی اول اصفهان یکــی از مراکز عمــده تهیــه قالیچه بود 
و پس از آن نیز بحران های زیاد اقتصادی در کار قالی بافی تاثیری 

نگذاشت چرا که قیمت قالیچه بسیار ارزان بود.
 تعداد رنگ ها در قالی های اصفهان بســیار محدود اســت. گره 

قالی های اصفهان، فارسی بوده و جفتی آن نیز کم نیست. 
رنگ های طبیعی بسیار کم مصرف می شود و در قالی های خوب 

عمدتا از رنگ های شیمیایی دندانه ای استفاده می شود.
 در روســتاهای اطــراف اصفهان نیز کــم و بیش دارهــای قالی 
دیده می شــود. روی این دارهــا قالی و قالیچه های طرح شــاه 

عباسی و سایر طرح های اصفهان بافته می شود. 
رنگ های به کار رفته در آنها عموما نباتی بوده و بیشتر از روناس، 
اسپرک، قارا، گنده یا گندل، پوست گردو، پوست انار و چند گیاه 

دیگر برای تهیه رنگ های آن ها استفاده می شود.
از توابع اصفهان که در هنر قالی بافی مشــهور هســتند می توان 
 از جوشــقان نام بــرد. قالیچــه های بختیــاری را البته بیشــتر 
 در روســتاهای شــهرکرد و چهــار محــال مــی بافنــد. قالی 
و قالیچه های جوشــقان از زمان صفویه مشهور عالم بوده و سابقه 
 قالی بافی جوشــقان به پیش از دوران صفویــان برمی گردد ولی 
در زمان شــاه عباس این صنعت در آنجا بســیار گســترش پیدا 
 کرد. در آن زمــان کارگاه های متعددی در آنجا مشــغول به کار 
 بوده اند. البته جوشــقان در آن زمان جز توابع کاشان به حساب 
می آمــد. در موزه های اروپــا و امریکا تعداد زیــادی قالی وجود 
دارد که منصوب به این روســتای کوچک بوده اســت. قالی های 

جوشقان ریز بافت و دوپوده است.

 خانــه تاریخــی آل احمد کــه در دولــت قبــل از آن بــرای خانه 
 باستان شناسان، رونمایی شــد توســط صندوق احیا و بهره برداری 

از آثار تاریخی برای کاربری پذیرایی به مزایده گذاشته شد.
خانه تاریخــی آل احمد که شــالوده آن در دوران قاجــار و حکومت 
 احمدشــاه بنیان گذاشــته شــده به خانــدان آل احمد تعلــق دارد 
و نخســتین مالک آن ســیداحمد آل احمد بوده و پس از او هم به پدر 

جالل آل احمد رسیده است.
 آنچه این بنا را که یک بار در ســال۱۳۱۰ به طور کامل بازسازی شد 
به لحاظ ارزش هــای تاریخی و معمــاری حائز اهمیت کرده شــکل 
 متفاوت ســاخت حیاط های اندرونی و بیرونی آن اســت که با توجه 
به ورودی مناسب از جهت تقسیم فضاها و محفوظ بودن اندرون خانه، 
هر دو حیاط عملکردی همانند حیاط اندرونی دارند و به نظر می رسد 

این ۲ حیاط برای استفاده دو خانواده طراحی شده است.
مهدی آل احمد ) خواهرزاده جالل و شــمس آل احمــد ( که آخرین 
فرد بازمانده از خاندان آل احمد اســت در گفت و گویــی با خبرنگار 
 مهر درباره نحوه خرید این ملک از ســوی میراث فرهنگی در سال ۸۹ 
گفته بود: ۸ ســال اســت که مســئوالن میراث فرهنگی به این خانه 

می آیند و می روند و می گویند که می خواهیم آن را ثبت کنیم. 
ما در این باره حرفی نداریم ولی بعد از این ۸ ســال که ما را اسیر خود 
کرده اند زمانی آن را ثبت کردند و به ما گفتند که تخلیه کنید که همه 

چیز و از جمله مسکن یک دفعه گران شد.
خواهرزاده جالل و شــمس آل احمــد با بیان اینکــه اطالعی از نحوه 
قیمت گذاری میراث فرهنگی بــر این بنا ندارد، افزود: کارشناســان 
میراث فرهنگی این خانه را۶۴۰ میلیــون تومان قیمت گذاری کردند 
و آن را به همین بها از ما خریدند و مبلغ را هــم به ما پرداخت کردند. 
مجبور بودیم خانه بفروشــیم کار دیگری نمی توانستیم بکنیم. به ما 
گفتند که باید خانه را تخلیه کنید وگرنه از پول خبری نیست تا اینکه 
در روز ۵ مهرمــاه ۹۵ صندوق احیا و بهره بــرداری از بناهای تاریخی 
این خانه که ۶ دانگ آن سال ۸۳ در فهرســت میراث ملی ایران ثبت 
 شده را به مزایده گذاشته و موضوع مزایده این خانه را سرمایه گذاری 

برای کاربری پذیرایی و واگذاری حق بهره برداری اعالم کرده است.

قالی بافی ) 1 (

جزییات  مزایده  خانه  تاریخی  آل  احمد؛

تغییر کاربری به پذیرایی

 بــه منظــور گرامیداشــت روز جهانی گردشــگری 
در برنامه امروز هشتم مهر » ســرزمین ما « وضعیت 
گردشــگری در ایران و علل عدم رونق آن در کشــور 

بحث و بررسی می شود.
روز جهانی توریســت هر ســاله مصادف با ششم مهر 
ماه ) بیست و هفتم ســپتامبر ( است. این روز با هدف 
گســترش و تعمق آگاهی جوامع بین المللی از اهمیت 
 صنعت توریســم و ارزش اجتماعی، فرهنگی، سیاسی 

و اقتصادی این صنعت نامگذاری شده است.
این رویــداد جهانی به دنبال معرفــی اهمیت صنعت 
 توریســم و کمک هــای این صنعــت بــرای مقابله 

با چالش های بین المللی است.
» امیر عباس احمدی « مدیرعامل موسسه مردم نهاد 
» طلوع سفر زاگرس « میهمان این برنامه خواهد بود 
تا به بهانه روز جهانی گردشــگری، موضوع سفرهای 
گردشــگری در دامان طبیعت با رعایت و حفظ اصول 
حفاظــت از طبیعت و ایــن که درســفرها و تورهای 
گردشگری چگونه باشــیم که به محیط زیست آسیب 

نرسانیم به سواالت مجری پاسخ خواهد داد.
همچنین به مناســبت آغاز ســال تحصیلــی جدید، 
 آخریــن وضعیــت » مــدارس طبیعــت « در برنامه 

» سرزمین ما « بررسی می شود.
» شــیرین نیازمند « مدیر مدرســه طبیعت » وایو « 
از طریق ارتباط تلفنی، توضیحاتــی را درباره مدارس 
طبیعــت و نخســتین گردهمایی مــدارس طبیعت 
در وارش کیاشــهر استان گیالن در هشــتم مهر ارایه 

می کند.
دکتر » ســاناز صنایع گلدوز « مشــاور دفتر آموزش 
ســازمان حفاظت محیط زیســت، رییــس انجمن 
 ارزیابی محیط زیست ایران و رییس انجمن مردم نهاد 
» آشــتی با زمین « در گفت و گوی تلفنــی با برنامه 
درباره مدارس ســبز و تفاوت آن با مــدارس طبیعت 

اطالعاتی را به بینندگان ارایه خواهد کرد.
 در بخــش معرفــی چهــره برگزیــده هفتــه هــم 
 از » عســگری « پیرمرد 7۸ ساله شــیرازی است که 

با اسکیت در شیراز تردد می کند، تقدیر می شود.
در این برنامه گزارش گرامیداشــت زادروز ۹۹ سالگی 
دکتر » مه لقا مالح « مــادر طبیعت ایران که با حضور 
گروه برنامه ساز » ســرزمین ما « و تعدادی از فعاالن 

محیط زیست برگزار شد، نیز پخش خواهد شد.

بزرگداشت روز جهانی گردشگری در یک برنامه تلویزیونی؛

 تقدیر از پیرمرد 78 ساله که 
با اسکیت تردد می کند

گردشگری

به گزارش خبرنگار زاینــده رود، در این کنفرانس مدیر منطقه 
غرب آسیا شورای جهانی صنایع دستی و معاون صنایع دستی 
کشور اظهار داشت: کار ما در هجدهمین اجالس صنایع دستی 
امشب تمام می شود ولی کار شــما اهالی رسانه هیچ گاه تمام 
نخواهد شــد و ما امیدواریم کار شــما در روزهای آینده به اوج 
برســد و از این همه اتفاق مهمی که در زمینه صنایع دســتی 

افتاد، استفاده کنید تا این رخداد بزرگ تکمیل شد.
این اجــالس تنها یک کار تشــکیالتی نبود بلکه

 به کار چندبعدی تبدیل شد
بهمــن نامور مطلق افــزود: این رخــداد بــزرگ، رخدادهای 
کوچکی نیــز در خــود داشــت و در واقع بزرگ تریــن اتفاق 
 صنایع دســتی در تاریخ صنایع دســتی اســت. این اجالس 
 به اتفاقی بزرگ تر از آن چیزی که انتظارداشــتیم تبدیل شد 
و به همین دلیل تمام کارشناسان ایرانی و غیرایرانی معتقدند 
که این اجالس تنها یک کار تشکیالتی نبود و به کار چند بعدی 
تبدیل شد.نامورمطلق ضمن اشــاره به این که در این اجالس 
 کار تشــکیالتی، همایش علمــی، کارگاه آموزشــی رنگرزی 
 و نمایشــگاه ترویجی تجــاری درکنار هم برگزار شــد، گفت: 
در این رخداد بزرگ رخدادهای کوچکی مانند صحبت درباره 

تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری نیز انجام شد.
موفقیت صد در صدی هجدهمین اجالس

وی تصریــح کــرد: هیجدهمیــن اجــالس، پرفایــده ترین 
 اجالس تاریخ شــورا بود و صد در صد موفق بــود و صد در صد 
 برنامه های مان انجام شــد.بعد از این ســنت مان با دنیا عوض 

می شود، نوع گفت و گوی مان با بازیگران بزرگ جهان در این 
زمینه عوض می شود، بعد از این سهم های زیادی در مدیریت 

جهانی داریم.
تاریخ صنایع دســتی ایران به دو قسمت پیش از 

اجالس و پس از اجالس برش زده شد
مدیر منطقه غرب آســیا شــورای جهانی صنایع دستی ادامه 
 داد: این رخداد بزرگ توانســت تاریخ صنایع دســتی ایران را 

به دو قسمت پیش از اجالس و پس از اجالس برش بزند.
 وی دربــاره انتخابــات برگــزار شــده در شــورای جهانــی 
صنایع دســتی تاکید کرد: ما پذیرفتیم رییس جدید شــورای 
جهانی از اروپا باشــد زیرا رفتن ریاســت به اروپا چند حســن 
 برای صنایع دســتی ما دارد چراکه اوال اگر ریاســت در آســیا 
 می ماند قاره های دیگر طرد می شــدند و نقــش آنها کمرنگ 
 می شــد. دوم این که ما می خواهیــم پای مان به بــازار اروپا 
بیش تر بازشود و همکاری شان با ما بیش تر شود و سوم رییس 
جدید شورای جهانی یک فرد محقق و آکادمیک است و انتظار 
داریم در حوزه علمی از این پــس فعالیت های بیش تری انجام 

دهیم.
ما اصرار داشتیم غدا هیجاوی برای آسیا باقی بماند

معاون صنایع دســتی کشــور به انتخاب مجدد غدا هیجاوی 
القدومی به عنوان ریاســت شــورای آســتا اقیانوسیه شورای 
جهانی صنایع دســتی اشــاره کرد و افزود: ما اصرار داشــتیم 
غدا هیجاوی برای آســیا باقی بماند زیرا اگر ایران مسئول این 
شورا می شد نمی توانست تا این اندازه که خانم هیجاوی برای 

ایران فعالیت کــرده کارکند، زیرا ما آن تجربــه را نداریم، باید 
هزینه کنیم و البته حساســیت هایی باتوجه به مسائل سیاسی 
 درباره ایران ایجاد می شــد و تمام امتیازات ایران در سطح دنیا 
در سه ســال اخیر به دلیل زحمات غدا هیجاوی و مدیریت ما 

بوده است.
ما مدت ها غایب بــزرگ صنایع دســتی بودیم 

و اکنون فعال ترین عضو هستیم
بهمن نامور مطلق خاطرنشــان ســاخت: ما در بین شهرهای 
جهانی بعد از چین که ۶ شــهرجهانی در زمینه صنایع دستی 
دارد، مقام دوم را با داشتن ۴ شــهرجهانی صنایع دستی داریم 
و همچنیــن در گرفتن عنــوان کاالی برتــر و باالترین جایزه 
 صنایع دســتی بعد از کشــورهای چین و هند مقام ســوم را 
در ســطح جهانی داریم، این درحالی اســت که مــا مدت ها 
غایب بزرگ صنایع دســتی بودیم و اکنون فعــال ترین عضو 
 هســتیم ضمن این که در چین و هند چند برابــر جمعیت ما 

در صنایع دستی اشتغال دارند.
اصفهان باید بزرگ ترین نمایشــگاه های صنایع 

دستی دنیا را برگزار کند
 معاون صنایع دســتی کشــور افزود: در حوزه نمایشــگاه نیز 
نمایشــگاه خوبی داشتیم، ۲۲ کشــور در این نمایشگاه حضور 
داشتند. برای نمایشــگاه هم هدف ترویجی و هم هدف تجاری 
 دیده بودیم. اصفهان هم شــهرخالق صنایع دســتی اســت 
و هم شــهر جهانی صنایع دســتی و باید باز هــم بزرگ ترین 

نمایشگاه های صنایع دستی دنیا را برگزار کند.
پس از این، ایران و اصفهان می تواند دگرگون شود

نامورمطلق با اشــاره به این که ایران و اصفهان با این نمایشگاه 
ثمرات زیادی خواهدداشــت، ادامه داد: در اساســنامه شورای 
جهانی آمده که ما کار تجاری نمی کنیــم بلکه کار ما ترویجی 
است اما ما بهره بردای تجاری نیز کردیم و مدیران نمایشگاه ها 
و تجار زیادی به نمایشگاه آمدند و دستاوردهای زیادی حاصل 
خواهد شــد و پس از این، ایران و اصفهان مــی تواند دگرگون 
شود، افق های تازه ای بازمی شــود. کار رخداد بزرگ این است 
 که افق های تازه را بگســتراند و ناممکن را بــه ممکن تبدیل 

کند.
اصفهان پایتخت صنایع دستی دنیا شود

بهمن نامورمطلق تاکید کرد: نشان دســت خالق اقدام بسیار 
موثری اســت ولی باید نشــان بین المللی نیز ایجاد شود زیرا 
نظر ما این اســت که اصفهــان پایتخت صنایع دســتی دنیا 
 شود، اما باید نهادســازی کنیم، باید رخداد تعیین کنیم، باید 
 برج تجاری ســاخته شــود، باید بورس راه بیفتــد، باید موزه 
ساخته شود که امیدواریم محقق شود. گفتنی است، کنفرانس 
 خبری هیجدهمین نشســت شــورای جهانی صنایع دســتی 
با حضور » بهمن نامورمطلق « مدیر منطقه غرب آسیا شورای 
جهانی صنایع دســتی و معاون صنایع دستی کشور، » فریدون 
اله یاری « رییس سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان، امید 
 شیوا مشاوربین الملل صنایع دستی کشور و » عباس شیردل «

رییس اتحادیه صنف صنایع دســتی استان اصفهان و با حضور 
خبرنگاران در میهمانسرای عباسی برگزار شد.

کنفرانس خبری هجدهمین نشست شــورای جهانی صنایع دستی در تاالر آینه میهمانسرای عباسی برگزار 
شد.

 پس از این، ایران 
و اصفهان می تواند 

دگرگون شود، 
افق های تازه ای 

بازمی شود. 
کار رخداد بزرگ این 

است که افق های تازه 
 را بگستراند 

و ناممکن را به ممکن 
تبدیل کند

به بهانه پایان یک اجالس جهانی در نصف جهان؛

ازاینپس،اصفهاندگرگونمیشود

معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان 
 اصفهان گفــت: دســتگاه های متولــی بدون در نظــر گرفتن 
 ســلیقه هــا و ایدئولــوژی ها بــه فکر همیــاری بــا یکدیگر 

در راستای رسیدن به اهداف عالی گردشگری باشند.
جلســه ای بــرای نکوداشــت روز گردشــگری در مجموعــه 
 چهلســتون اصفهــان برگــزار شــد کــه در حاشــیه آن، 
آیین اختتامیه هجدهمین نشست شورای جهانی صنایع دستی 

برگزار شد. 
در ابتــدای ایــن جلســه، محســن یارمحمدیــان، معــاون 
اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان گفــت:  گردشــگری 
 فعالیــت اصلی ما در توســعه گردشــگری اســت و بــا توجه 

 به ایــام هفتــه دفاع مقــدس کــه مــا در آن قــرار داریم من 
 ایــن کار را در راســتای کار شــهدا و رزمندگان دفــاع مقدس 
 می دانم، چرا کــه در آن زمان ایــن عزیزان با جهاد و رشــادت 
از کیان کشــور دفاع کردند و ما مــی توانیم جنگ نــرم امروز 
 را بــا ترویــج گردشــگری خنثــی کنیم و ایــران هراســی را 

از بین ببریم.
وی افــزود: اگر بپذیریم گردشــگری بــه عنــوان اولین محور 
 توســعه یا یکــی از مهــم تریــن محور های توســعه اســت، 
 باید همه دســتگاه هــا و ارگان هــا قوانین خود را بر شــرایط 

و خواست های گردشگری تنظیم کنند.
معاون گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگی، گردشــگری 
 و صنایــع دســتی در ادامه بیــان کــرد: از آغاز دولــت تدبیر 
و امید، ۱۶میلیون گردشگر به تعداد گردشگران اضافه شده است 
و متوسط رشد سالیانه گردشگری در ایران ۱۰درصد بوده است. 

 ایــن آمــار در اصفهــان از شــروع کار دولــت تدبیــر و امید 
به صورت کلی چهارصد درصد افزایش و به صورت سالیانه حدود 

۱۳۳ درصد افزایش داشته است.
 یارمحمدیــان در آخر با درخواســتی از اســتاندار خواســت تا 
 به وضعیت فرودگاه اصفهان به صورت فوری رســیدگی شــود 
و از برخوردهای ســلیقه ای در رابطه با فعالیت های گردشگری 

پرهیز شود.

اســتاندار اصفهان گفت: اصل اســتفاده از تمــام ظرفیت های 
خدادادی گردشــگری با برنامه ریزی بهینه و صحیح امکانپذیر 

است.
رســول زرگر پور در آیین اختتامیه هجدهمین نشست شورای 
جهانی صنایع دستی با بیان این مطلب گفت: این روزها اصفهان 

شاهد رویدادهای فرهنگی و هنری بسیاری است. 
مردم اصفهان بــه میزبانی چنین برنامه هایــی افتخار می کنند. 
برگزاری رویدادهای بین المللی شبیه به نشست شورای جهانی 

صنایع دستی نشان دهنده منزلت این شهر است.
وی افزود: کشــور ما در چند سال گذشــته و پیش از ورود دولت 
تدبیر و امید تنها با چند کشــور در آمریــکای جنوبی در ارتباط 
بود و خوشــبختانه این دولت با تدبیر خود و با تکیه بر سه شعار 
عزت، حمکت و منزلت توانســت روابط کشــور را بــا جهان به 
شــرایط مطلوبی بازگرداند و در ادامه با فرجام برجام بر مراودات 
 خارجی کشور افزوده شد. این ها همه باعث شد تا امروز با شرایط 
 بی سابقه ای از نظر گردشــگری مواجه شویم و بحث گردشگری 

در کشورمان ارتقا پیدا کند.
 زرگرپــور در ادامه با اشــاره به اهــداف و محور هــای فعالیت 
میراث فرهنگی و گردشــگری بیــان کرد: میــراث فرهنگی در 
 چهار محور جذب گردشــگر بیشتر، ســامان دهی و رونق دهی 
به گردشگری، توسعه گردشگری الکترونیک و استفاده مطلوب از 

همه ظرفیت های گردشگری )طبیعت،سالمت،روستایی،تاریخی 
و...( در امــر ایجاد شــرایطی مطلــوب تر در بحث گردشــگری 
کوشاســت، اما آنچه به نظر من حلقه مفقوده در این مقوله است 
فرهنگسازی گردشــگری بین مردم خودمان است. یعنی وجود 
 میزبانانــی با فرهنــگ باالی گردشــگری. آیا خدمت رســانان 
 به گردشــگران از راننده تا فروشــنده در برخورد با گردشگران 

با فرهنگ گردشگری آشنا هستند؟ به نظرم چنین نیست. 
پس نیاز است در کنار این چهار بند این فرهنگ سازی نیز انجام 
شود. ما محورهای اصلی توسعه را بر ســه محور علوم و فناوری، 
 گردشــگری و میراث فرهنگی و ارتقا هنر و ارتبــاط هنرمندان 

بنا نهاده ایم و این نشان از توجه ویژه به گردشگری دارد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان:

گردشگری باید محور توسعه اصفهان قرار بگیرد
استاندار اصفهان در آیین نکوداشت روز گردشگری؛

وضعیت فعلی گردشگری اصفهان بی سابقه است
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پیشنهاد  سردبیر:
سال 95 همراه با پاییزی خشک و زمستانی پرباران

حیات وحش

 پانگولین های خجالتی
 به کمک جهانی نیاز دارند

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز خبر داد:

دستگیری عامل
قاچاق پرندگان در البرز

مصرف خوراکی نمک دریاچه ارومیه 
فاقد مجوز زیست محیطی است

 آخرین وضعیت الیحه حمایت
 از حقوق حیوانات

کارشناســان حیات وحش هشــدار داده اند، زنگ خطر انقراض 
پانگولین ها که گونه ای پستاندار کمیاب هستند به صدا درآمده 

است.
 این پستانداران پولک پوســت، آرام و خجالتی در حال حاضر با 

نرخ باالی شکار غیرمجاز و قاچاق در جهان مواجه هستند.
به همین خاطر کارشناسان و فعاالن محیط زیست در کنفرانس 
هفته جاری »کنوانســیون تجــارت بین المللــی گونه های در 
معرض خطر« )Cites( زنگ خطر انقــراض این گونه کمیاب را 

نواختند.
افزایش تقاضا برای گوشت و سایر اعضای بدن پانگولین ها، این 

پستاندار مورچه خوار را با خطر نابودی مواجه کرده است.
به گزارش پایگاه اینترنتی نشــنال، بررســی ها حاکی است که 
طی دهه گذشــته بیش از یک میلیون پانگولین، شکار غیرمجاز 
شده اند و البته بیشترین مشتریان و متقاضیان اعضای بدن این 

حیوان از کشورهای چین و ویتنام هستند.

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از دستگیری عامل قاچاق 
 پرنــده در البرز خبر داد و گفت: ســه هزار گونه پرنــده به ارزش

 ۹ میلیارد تومان کشف شده است.
علی اکبر مختاری در حاشیه همایش اجرای طرح کشوری مبارزه 
با عرضه لوازم خانگی آرایشــی و بهداشــتی قاچاق که در باشگاه 
میالد برگزار شــد، در جمع خبرنگاران از اقدام مشــترکی که با 
اداره کل اطالعات و محیط زیست اســتان برای شناسایی عامل 
قاچاق پرنده انجام شده اســت خبر داد و اظهار کرد: بخش اصلی 
فعالیت این فرد در تهران و بخش دیگری از آن در هشــتگرد بود 
که به صورت همزمان شناسایی شد.  وی با اشاره به اینکه با ورود 
مجموعه اطالعات و یگان حفاظت محیط زیست این شخص در 
هشتگرد دستگیر شــد، افزود: در رصد اطالعاتی هفته گذشته، 
 بخشــی از پرندگان به باغی در تهران انتقال داده شــده بود که 

سه هزار گونه پرنده از این شخص کشف شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان البرز ارزش پرندگان کشف 
شــده را ۹ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ایــن متهم در حال 
حاضر در زندان به ســر می برد. وی بیان کرد: بر اساس رصدهای 
انجام شده، ۴ مرکز دیگر از این شخص در سایر استان های کشور 
شناسایی شــده که با همکاری اطالعات و اعطای نیابت قضایی، 

اقدامات الزم انجام شده است.
مختاری با اشاره به اینکه پرندگان نادر، خارجی و وحشی در این 
مجموعه قاچاق وجود داشــت، خاطرنشان کرد: ۹ میلیارد تومان 
مذکور بدون احتســاب ارزش پرندگان خارجی اســت و ارزیابی 

قیمت ریالی این پرندگان باید محاسبه شود.
مختاری به ۲۰۰ پرنده تاکسیدرمی شــده نیز اشاره کرد و افزود: 
بر این اساس پرندگان را به شــکل غیرکارشناسی، بدون مجوز و 

بی رحمانه تاکسیدرمی کرده و به متقاضیان ارائه می کردند.

معــاون فنــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
آذربایجان غربی گفت: هیچ مجوزی برای برداشــت نمک دریاچه 

ارومیه در جهت مصرف خوراکی صادر نشده است.
حجت جباری در گفت وگــو با خبرنگار گروه اجتماعی باشــگاه 
خبرنگاران جوان؛ با اشــاره به ســمی بودن نمک های برداشــت 
شــده از بســتر دریاچه ارومیه در جهت مصارف خوراکی، اظهار 
داشت: اســتفاده خوراکی از نمک های تصفیه شده بستر دریاچه 
ارومیه مشــکلی ندارد ولی محیط زیســت در خصوص برداشت 
نمک برای مصرف خوراکی هیچ مجوزی صادر نکرده اســت. وی 
تاکید کرد: تنها به یک شرکت در جهت تامین مواد اولیه تولیدی 
کارخانه های ســاخت شیشه و پودر رختشــویی، مجوز برداشت 

نمک از دریاچه ارومیه را صادر کرده ایم.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیســت اســتان آذربایجان 
غربی گفت: هرگونه نمک برداشت شده از بســتر دریاچه ارومیه 
که در جهت مصرف خوراکی به بازار عرضه می شــود فاقد مجوز 
زیست محیطی بوده و توصیه می کنیم مردم از آن استفاده نکنند.

جبــاری تاکید کــرد: در خصوص برخــورد با متخلفــان عرضه 
 برداشــت غیرمجــاز از نمک هــای بســتر دریاچــه ارومیــه 
پرونده های بسیار زیادی داریم که در دست بررسی مراجع قضایی 
است. وی درباره سمی و آلوده بودن بســتر دریاچه ارومیه گفت: 
تمامی تاالب ها، بنابر ذات و ماهیت خود، آلودگی های باال دست 
خود را تصفیه و در بســتر خود ته نشــین می کنند کــه دریاچه 
ارومیه از این قاعده مستثنی نبوده و لجنی از آلودگی های تصفیه 

شده اش را در بستر نمکی خود گنجانده است.

مدیرکل دفتر مشــارکت هــای مردمــی ســازمان حفاظت از 
محیط زیســت آخرین وضعیت الیحه حمایت از حقوق حیوانات 
را تشریح کرد. محمد درویش با اشــاره به اینکه الیحه حمایت از 
حقوق حیوانات توســط هیئت دولت به ســازمان محیط زیست 
مرجوع شده اســت گفت: از جمله ایراداتی که به این الیحه وارد 
کرده بودند این بود که وظیفه دســتگاه های متولی اجرای قانون 
کامال مشخص نشــده و دولت خواســته بود که این مسئولیت ها 
به صورت شــفاف در این الیحه مشــخص شــود.  وی ادامه داد: 
همچنین باید مشــخص شــود که چه نهادی مســئول نظارت و 

پیگیری این قانون خواهد بود. 
 درویش گفت: بنا شــد که تا روز یکشــنبه هفته آینده مشکالت 
این الیحه را رفع کرده و مجددا به هیئت دولت ارســال کنیم. وی 
گفت: باتوجه به اینکه در کشــور قانونی برای مجازات کسانی که 
حیوانات را آزار می دهند وجود ندارد تصویب این الیحه می تواند 
به رفع مشــکالتی که در رابطه با حیوانات اهلی و وحشــی وجود 

دارد کمک کند.

دانستنی ها

این خزنده متفاوت و عجیب و غریب را تقریبا خیلی سخت می توان از نزدیک دید، 
چون به احتمال خیلی زیاد زنده باقی نمی مانید که بخواهید از تجربه برخورد با این 
حیوان صحبت کنید. دیوماهی زگیل دار در اعماق  بخش های دریا زندگی می کند 

و البتــه با نوری که باالی ســر 
خودش روش می کند، بیشــتر 
شناخته می شــود، او از این نور 
برای شکار اســتفاده می کند. 
البته نحوه شــکاری هم که در 
پیش می گیرد چندان دوستانه 
نیســت و با در آغوش گرفتن 
طعمه هایش، خون آنهــا را با 
دندان های بلند و ناهمواری که 

دارد، می مکد.

یکی دیگر از مخلوقات اعماق دریا، دیو کوسه است که سطح تازه ای از ترسناک 
بودن را به نمایش می گذارد.

این گونه نادر از کوســه ها در اعماق دریــا زندگی می کنند و اگر به نظر شــما 
کوســه های معمولی به اندازه 
کافی ترسناک نیستند، قطعا 
دیوکوســه ها بــا دندان  های 
بزرگی که از دهانشــان بیرون 
زده، وحشتناک هســتند. از 
نظر جغرافیایی این موجودات 
را نوعی فسیل زنده می دانند 
کــه از ۱۲۵ میلیــون ســال 
 قبــل با نــام دیوکوســه گان

شناخته می شوند.

در قلمرو حیوانات می توان موجودات مختلفی را دید که بعضی هایشان ترسناک 
و چندش آور هســتند.یکی از موجوداتی که عکس ها و پست های زیادی از او  در 
اینترنت وجود دارد، ماهی حبابی اســت، ماهی که در اعماق دریا زندگی می کند 

و صورتی بسیار شبیه به انسان 
دارد.

این موجود کــه البته به عنوان 
زشــت ترین حیوان در جهان 
هــم شــناخته می شــود، به 
معنای واقعی کلمه مانند یک 
قطره یــا حباب در گوشــه ای 
می افتد و برای غــذا هم از هر 
 چیزی که در اطرافش باشــد،

مصرف می کند.

دیوکوسهدیوماهی زگیل دار حباب ماهی یا قطره ماهی

مدیر کل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت 
محیط زیســت گفت: ســاماندهی گونه قاچــاق، مهاجم و 
غیر بومی میمون رزوس با توجه به تهدیــدی که برای تنوع 

زیستی کشور به دنبال دارد، در دستور کار قرار گرفته است.
ســید مجید خرازیان مقدم با اشــاره به اخبار منتشر شده 
پیرامون نگهداری گونه غیر بومی میمون رزوس در کشــور، 
افزود: بــا توجه به تکلیف و وظیفه قانونی ســازمان حفاظت 
محیط زیست برای ســاماندهی گونه های وحشی کشف و 
ضبط شــده، به ویژه گونه های مهاجم و نظــر به اینکه گونه 
میمــون رزوس نیز در دســته بنــدی گونه مهاجــم برای 
حیات وحش کشــور قرار می گیرد، معاونت محیط زیســت 
طبیعی پس از ضبط این گونه ها، نســبت به تعیین و تکلیف 

وضعیت آنها اقدام می کند. وی خاطرنشان کرد: عدم ضبط 
و جمع آوری گونه مهاجم و غیر بومی میمون رزوس از سطح 
مراکز خرید و فروش که به صورت قاچاق نسبت به وارد کردن 
و فروش این گونه اقدام می کننــد، می تواند منجر به تهدید 

جدی برای طبیعت و حیات وحش کشور شود.
مقدم افزود: تمامی گونه های جانوری وحشی پس از صدور 
مجوز انتقال توسط اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید، 
تنظیم صورتجلســه ای با امضای نمایندگان دفتر حراست، 
مدیریت پارک پردیســان، دفتر حیات وحــش و اداره کل 
حفاظت و مدیریت شــکار و صید، همچنین گذراندن دوره 
قرنطینه زیر نظر دامپزشک کلینیک پردیسان مجاز به خروج 
از کلینیک حیات وحش و مرکز بازپروری پردیسان و انتقال 

به سایر مراکز مورد تایید هستند.
مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت 
محیط زیست تاکید کرد: در خصوص انتقال گونه مذکور، با 
توجه به قوانین موجود، نیازی به اخذ مجوز از ســایر نهادها 
نبوده و تا کنون نیز هیچ درخواســتی از سایر نهادها مبنی بر 
ضرورت اخذ مجوز قبل از انتقال حیوانات وحشی به سازمان 
حفاظت محیط زیست ارائه نشده اســت. وی گفت: بدیهی 
است در صورت ضرورت اخذ مجوز از سایر دستگاه ها، پس از 
اخذ مستندات قانونی و دالیل توجیهی از دستگاه مورد نظر، 

موضوع مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.
مقدم با اشاره به اخبار منتشر شده پیرامون انتقال این گونه 
غیر بومی به پژوهشــگاه رویان یادآور شد: پژوهشگاه رویان 
با هدف ارائه خدمات درمانی بــه زوج  های نابارور، پژوهش و 
آموزش در زمینه علوم باروری و ناباروری در جهاد دانشگاهی 
علوم پزشــکی ایران تاسیس شــده و مجوز مراکز تحقیقات 

علوم ســلولی و مرکز تحقیقات پزشــکی تولید مثــل را از 
شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی دارد و در نتیجه تابع قوانین وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی بــوده و از همین رو 
همکاری گسترده ای با سازمان حفاظت محیط زیست دارد. 
مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت 
محیط زیست خاطرنشان کرد: موسســه رویان عضو کمیته 
اخالق در آزمایش های پزشکی بوده و در چهارچوب قوانین 
و دســتورالعمل های موجود عمل می کنــد و این نکته در 
بازدید های مکرر کارشناســان محیط زیست نیز مورد تایید 

قرار گرفته است.
چند وقتی اســت تب نگهداری از میمون رزوس که گونه ای 
غیر بومی و مهاجم است در کشــور باال گرفته؛ این در حالی 
است که عالوه بر تهدید سالمت افراد، با رها شدن در طبیعت 

موجب بروز آسیب های جدی به محیط زیست می شود. 

دریچه

میمون رزوس؛ تهدیدی برای تنوع زیستی ایران

اخبار

قاب روز

خبر

با ورود هر نســخه پیشــرفته تر، دســتگاه های قبلــی از رده 
خارج شــده و پس از مدتی به زباله تبدیل می شوند. برخی از 
مهم ترین این دســتگاه ها عبارتنــد از : مایکروویو و ماشــین 
لباسشویی و  تلویزیون و مانیتور،  چاپگر ، اسکنر و دستگاه های 
فکس ، تجهیزات اســتریو ، پخــش دی وی دی، دوربین های 
فیلمبرداری، تلفن  همراه ، تلفن های بی سیم، فکس، دستگاه 
کپــی  و ... . عمر کوتاه تجهیــزات  از یک طــرف و تنوع طلبی 
مردم به استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید از طرف دیگر، 
سبب شــده که به تدریج موضوع زباله های الکترونیک به یکی 
از مشکالت بزرگ جهان تبدیل شــود؛ مشکلی که کشورهای 
پیشــرفته و بزرگ برای آن راه حلی یافته اند و با تصویب قانون 
خاص مربوط بــه آن و موظف شناســاندن تولیدکنندگان به 
بازیافت محصوالت تولید شــده خود، این مشکل را تا حدودی 
حل کرده اند؛ اما هنوز کشــورهای در حال توســعه  برای این 

سازمان مشکل چاره ای نیندیشیده اند.  بر اساس گزارش 
ملل ساالنه ۲۰ تا ۵۰ میلیون تن زباله الکترونیکی 

ر دفع می شود که آمریکا رتبه نخست  مــا آ
تولید این زباله هــا را به 
خــود اختصــاص داده 
اســت. ایــاالت  متحده 

بزرگ تریــن  تاکنــون 
زباله هــای  تولیدکننــده 
الکترونیکــی در دنیا بوده 
اما ایــن زباله هــا در جای 
دیگری انباشــته می شوند، 
در کشورهای در حال توسعه 
مانند چین و هند! کشورهای 
ثروتمند این زباله ها را از کشور 

خود خارج می کنند.
در این میــان عمدتا عمر کوتاه 
تجهیــزات، تنــوع طلبی در 
اســتفاده از تجهیزات جدید و 
صادرکردن محصوالت اسقاطی 
به کشورهای جهان سوم باعث 
تولید چنین میزانی از زباله های 

الکترونیکی شده است. 
رایانه از ســال۱37۱ وارد ایران شــده و اولین محموله تقریبا 
شــامل ۱۰ هزار رایانه بوده اســت، طبــق برآوردها طی چند 
ســال اخیر هر ســاله یک میلیون و ۲۰۰هزار تا یک میلیون و 
۵۰۰ هزار رایانه در ایران مونتاژ شــده است؛ همچنین یکی از 
پرمصرف ترین کاالهــای الکترونیکی در ایــران، تلفن همراه 
اســت. هم اکنون فناوری در تلفن همراه بــاال رفته و بر همین 
اساس، ســرمایه گذاری که در این زمینه وارد شود، می تواند به 
سرعت سرمایه گذاری برگشت پذیر و با توجیه اقتصادی داشته 
باشد. آمارهای بین المللی نشانگر این است که ایران در تعویض 
گوشــی های تلفن همراه، 3 ماه از اروپا جلوتر اســت. در حالی 
که در اروپا کاربران هر ۱8 ماه یک بار گوشــی های تلفن همراه 
خود را عوض می کنند این آمار  در ایران هر ۱۵ ماه یکبار است؛ 
اما با گوشی های مســتعمل چه باید کرد؟ جالب است بدانید 
تلفن های همــراه از رده خارج، معدن طال هســتند. برای به 
دست آوردن یک گرم طال باید یک تن 
سنگ معدن استخراج 
شود؛ اما شما می توانید 
همین مقدار طال را از ۴۱ 
گوشی موبایل کارکرده 
به دســت آورید، ولی 
آنچه در مورد تلفن های همراه 
از دور خارج شــده و همچنین 
سایر دســتگاه های الکتریکی و 
الکترونیکی مهم اســت بازیافت 
صحیح آنهاســت. بســیاری از 
قطعات دســتگاه های رایانه ای 
»الکترومگنتیک« هستندکه  اگر 
به صورت درست و کارشناسانه 
دفع نشــوند با تشعشعاتی که از 
خود بــروز می دهند ســالمتی 
انسان ها را با خطر جدی روبه رو 
خواهند کــرد. در صورت دفن یا 
تلنبار کردنشــان در محیط، این 
زباله ها خرد و شکسته می شوند؛ 

بنابراین مواد ســمی موجود در آنها راه خود را به سفره های آب 
زیرزمینی پیدا می کنند. از طرفی ســوزاندن آنها نیز گازهای 
سمی خطرناکی را وارد چرخه محیط زیست خواهد کرد. طبق 
آمارها هم اکنون 7۰ درصد کامپیوترها و موبایل های جهان در 
چین بازیافت می شود. بازیافت زباله های الکترونیکی که دارای 
مواد خطرناکی برای سالمتی انسان و محیط زیست است ، کار 
دشواری است و نیازمند زیر ساخت های اصولی و قوانین مناسب 
برای حمایت از بخش خصوصی است. از طرفی میزان زباله های 
تولید شده بسیار بیشتر از بازیافت آنهاست .تفکیک زباله های 
الکترونیکی در مبدا یکی از روش هایی اســت که باید مصرف 
کنندگان را با آن آشنا کرد. همچنین تشویق مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان به اســتفاده مجدد از کاالهای مستعمل باید 
در دســتور کار قرار گیرد. آمارها نشــان می دهد هم اکنون در 
ایران بیش از ۴ میلیون رایانه از دور خارج شــده وجود دارد اما 
به طور کلــی باید گفت هیچ آمار دقیقــی از وضعیت زباله های 
الکترونیک در ایران در دســت نیســت  و با توجه به ســرعت 
پیشرفت تکنولوژی در عرصه کامپیوتر و الکترونیک عمر مفید 
این تجهیزات و کاالها در جهان ۲ تا 3 ســال و در ایران احتماال 

تا ۵ سال و یا بیشــتر است. این 
در حالی است که هیچ سازمانی 
در ایــران متولی رســیدگی به 
زباله هــای الکترونیک نیســت. 
البتــه در اصفهان یک شــرکت، 
مجری طرح جامــع مدیریت و 
بازیافت زباله هــای الکترونیکی 
شده است که اگرچه اتفاق خوبی 
در این زمینه اســت امــا به هیچ 
وجه کافی نیســت. این شرکت 
بــرای اولین بار در کشــور اقدام 
به طراحی و ســاخت دســتگاه 
امحاء و بازیافت اولیه انواع المپ 
فلورســنت اعم از نیمه فشرده) 
مهتابی( و فشــرده) کم مصرف( 
در کشــور نموده اســت.  امروزه 
در شــهرهای کوچــک و بزرگ 

شــاهد وجود صدها مرکز خرید و فروش ابــزارآالت کامپیوتر، 
الکترونیکی و.... هستیم که هرکدام روزانه بیش از هزاران قطعه 
و محصول خود را به مراجعه کنندگان خود به فروش می رسانند 
اما هیچگاه نه فروشــنده و نه خریدار به ایــن موضوع مهم فکر 
نمی کنند که درصورت پایان عمر مفید این ابزارهای الکترونیک 
با آن باید چه کنند.  یکی از راهکارهــای مصوب جهانی در این 
 )Basel Convention( زمینه کنوانســیون بازل ســوییس
است که مطابق آن دولت ها ملزم به مدیریت کاهش زباله های 
تلفن همراه و جمع آوری گوشــی های کهنــه به منظور کمک 
به کشــورهای آفریقایی و دیگر کشــورهای منطقه و مدیریت 

زباله های پرخطر و سمی شدند.
اما مدیریت این امر مهم در کشور ما در چه مرحله ای است؟

تلفن های همراه از رده خارج
معدن طال هستند

مدیر گروه پژوهشی و هواشناسی دینامیک و هم دیدی 
پژوهشــکده هواشناســی و علوم جوی گفت: بررسی ها 
نشان می دهد بارندگی در پاییز امسال در سراسر کشور 
از جمله تهــران و به غیر از نوار ســاحلی بــا تاخیر آغاز 

می شود اما زمستانی پرباران در پیش خواهیم داشت.
مجید آزادی افزود: در نیمه اول پاییز و اواســط آبان ماه، 
بارش در سراســر کشور به جز نوار شــمالی کمتر از حد 
طبیعی اســت و از این زمان به بعد به تدریج به شــرایط 

عادی برمی گردد.
وی اظهار کرد: همچنین همزمــان با تاخیر در بارندگی، 
افزایش یک تــا ۱/۵درجه ای دما را نســبت به میانگین 
بلندمدت در پاییز در سراسر کشور داریم اما کمینه دما 

که در صبح ها احساس می شود، تغییری نمی کند.
آزادی ادامه داد: علت تاخیر شــروع بــارش در پاییز به 
فعالیت سامانه مانسونی که در شبه قاره هند وجود دارد، 
مربوط است که امسال نسبت به ســال گذشته قوی تر 
اســت؛ از این رو بر زمان آغاز بارش پاییزه کشــور تاثیر 
می گذارد و این مســئله موجب می شــود تا بارش های 

پاییزه با تاخیر آغاز شود.
وی گفت: اما انتظار می رود در فصل زمســتان شــاهد 
بارندگی های خوبی در کشور باشیم که این مسئله دقیقا 
برخالف شــرایط سال گذشته اســت. به این صورت که 
سال گذشــته پاییز پرباران و زمستان کم بارانی داشتیم 

اما امسال شرایط برعکس شده است.
مدیر گروه پژوهشی و هواشناسی دینامیک و هم دیدی 
پژوهشکده هواشناســی و علوم جوی افزود: پیش بینی 
می شــود طی حدود پنج روز آینده نوار شــمالی کشور 
شاهد بارندگی های خوبی باشــد و از هفته آینده دما در 
سراسر کشور کاهش یابد و هوا خنک شود. وی در مورد 
بارش در تهران گفت: سامانه های جوی نشان می دهد تا 
هفته آینده در تهران بارش نخواهیم داشت و فقط کمی 

در ارتفاعات شاهد بارندگی خواهیم بود.

سال 95 همراه با پاییزی 
خشک و زمستانی پرباران

همراه با پیشــرفت فناوری  و روند ســریع تغییرات در این حوزه، میل عمومی به اســتفاده از 
محصوالت جدید افزایش می یابد ؛ اما با کاالهای مســتعمل قدیمی چه باید کرد. می دانیم  که به 
هر حال کاالهای مستعمل الکترونیکی که قابلیت ارتقا یافتن ندارند دور انداخته می شوند. دور 
انداختنی که معموال بدون آگاهی از اصول الزم اســت. باید به دنبال راهی برای دفع اصولی و بی خطرسازی 

زباله های الکترونیکی بود تا بتوان از شر انبوه روز افزون زباله های الکترونیکی خالص شد. 

 هم اکنون فناوری در 
تلفن همراه باال رفته 

و بر همین اساس، 
سرمایه گذاری که در 
این زمینه وارد شود، 

می تواند به سرعت 
سرمایه گذاری 
 برگشت پذیر و 

با توجیه  اقتصادی 
داشته باشد

ارغوان 
طباطبایی
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پیشنهاد سردبیر: 
اعتقاداتتان راچند می فروشید؟

روان شناسی شخصیت 

 

پیش از قطع عضو، بکی خیلی زبــر و زرنگ بود و در یک 
چشــم بر هم زدن چند کار را به انجام می رســاند. حاال، 
برای ســاده ترین کار که انجام دادن آن برای افراد عادی 
مثل آب خوردن اســت، باید تأمل و فکر کند. با این حال، 
احساس شــادی و لذتی که در پی اتمام موفقیت آمیز هر 

کار به او دست می دهد، وصف ناشدنی است.
یادگیری رانندگــی یکی دیگر از اهداف او بود. ســازمان 
توان بخشــی آالبامــا در تجهیز وســیله نقلیــه ای که با 
وضعیت بکی متناســب باشد به کمک او شــتافت. آنها با 
بررسی دقیق شرایط ویژه بکی، وسیله نقلیه ای را برایش 
طراحی کردند که از هر نظر با وضعیت او متناســب است. 
در خودروی او سراشــیبی ای تعبیه شده تا بتواند صندلی 
چرخ دار خــود را به داخل ببــرد؛ ســپس، او از صندلی 
چــرخ دار در صندلی راننده جــای می گیرد. بالشــتک 
مخصوصی زیر آرنج او قرار دارد که او به کمک آن می تواند 
اعمال مختلفی نظیــر راهنما زدن و بــوق زدن را انجام 
دهد. حلقه ای روی فرمان خودروی او تعیبه شــده که او 
با چنگک خود آن را می گیرد تا بتوانــد خودرو را هدایت 

کند و با استفاده از یک اهرم، گاز می دهد و ترمز می گیرد.
اوایل، نماینده سازمان توان بخشی بکی را هنگام رانندگی 
همراهی می کرد تا او به رانندگی با آن خودرو عادت کند. 
بعد، به مدت چند مــاه خانواده اش هنــگام رانندگی در 

کنارش بودند؛ تا اینکه او توانســت به تنهایی از پس این 
کار بر بیاید. حاال دیگر، در موقعیت های اضطراری هم به 
کمک کسی نیاز ندارد. حتی اکنون صبح ها سر راه یکی از 

همکارانش را سوار می کند و به سر کار می برد!
یکی از مواردی کــه بکی هنوز با آن کلنجــار می رود این 
است که نمی تواند مثل سابق آشــپزی و خانه داری کند. 
وقتی به آشــپزخانه می رود تا بر فرض ســس درســت 
کند، همه جا به گند کشیده می شــود و صدای هق هق و 
قهقهه اش به هوا می رود! یا وقتی می خواهد کاسه حاوی 
سس سالسا را بر دارد، ناگهان کاســه می شکند و سالسا 

روی زمین می ریزد.
بکی می گویــد: » در چنین مواقعی احســاس می کنم نه 
تنها آب نیاورده ام، کوزه را هم شکســته ام و آن وقت یکی 
باید برای تمیز کردن گندی که به بــار آورده ام به کمکم 
بیاید! در طول سی و چهار ســال ازدواج و خانه داری، این 
کارها برایم مثل آب خوردن بود، اما حاال... در گوشــه ای 
کز می کنم، لبم را می گــزم و به فکر فرو می روم. به محض 
اینکه فکــر نمی توانم به ذهنم خطــور می کند، به خودم 
نهیب می زنم، یا کسی به من یادآور می شود که: اوه، البته 
که می توانی، پس بیا ببینیم چه جوری می توانی از پسش 

بر بیایی!«
اگر چه بکی هنوز از انجــام دادن برخی از کارهای روزمره 
عاجز اســت،ولی خیال تسلیم شــدن ندارد. او ظروفی را 

یافته که می تواند در آشــپزخانه مورد استفاده قرار دهد، 
مثل کاسه هایی که الستیک زیرشان مانع می شود وارونه 
شــوند. همین هفته پیش، کاســه ای را پیــدا کرد که ته 
آن با بادکــش در یک جا ثابت می شــود و در عوض خود 
کاسه چرخان اســت. آخرین یافته بکی ظروف آشپزخانه 
ســیلیکونی اســت. او نمی تواند ظروف دســته دار مثل 
ماهیتابه را نگه دارد، چون دسته ها لیز می خورد و ظروف 
بر می گردد؛ اما ظروف سیلیکونی جدید، لبه ای دارد که او 

می تواند با چنگک آن را نگه دارد.
بکی می گوید: » یواش یواش دارم پیــش می روم. اکنون 
چهار ســال گذشــته اســت. کار کردن با این دست ها و 
تدریس در طــول روز به قــدری خســته ام می کند که 
وقتی می خواهیم برای شــام خوردن آماده شویم شوهرم 
می گوید: بیا برویم با ماشین گشتی بزنیم تا حال و هوایت 

عوض شود.«
خانواده و دوستانش در تشخیص اینکه او چگونه می تواند 
کاری را انجام دهد، نقــش مهمی ایفا می کنند و برای این 
منظور فکرهایشــان را روی هم می گذارند. چندی پیش، 
دوستانش می خواستند او را ســوار قایقشان کنند. برای 
سوار شــدن به قایق راهی جز یک سراشیبی تند نبود. در 
آن موقع، پاهای مصنوعی بکی خم نمی شد و در زاویه 90 
درجه ثابت بود. )البته، اکنون پاهــای مصنوعی جدید او 
در ناحیه قوزک امکان خم و راست شــدن دارد.( این کار 
درســت مثل این بود که بخواهید به طور عمودی از یک 
سراشیبی پایین بروید. به جای تسلیم شدن، یک جلیقه 
نجات به تن او کردند، دیوید جلیقه نجات را از پشــت نگه 
داشت تا مانع از سقوط بکی شــود و یکی از دوستان هم 
در جلوی بکی ایســتاد تا در صورت لغزش احتمالی، او را 
نگه دارد. بدین ترتیب، موفق شــدند سوار قایق شوند و از 

سواری با آن لذت ببرند!

شاید شــما هم جزو کسانی باشــید که در دوران تحصیل، 
درس هندســه برایتان هیچ جذابیتی نداشته و احتماال از 
شــنیدن نام آن بیزار بودیــد. ولی برای چنــد لحظه این 
موضوع را فراموش کنید. حال ســاده ترین اشکال هندسی 
را که شامل مربع، مســتطیل، دایره و منحنی هستند را به 
خاطر بیاورید. ســپس به ســرعت یکی از آنها را که بیشتر 
از همه می پســندید انتخاب کنید. این انتخاب شما نشان 
می دهد که شــما دارای چه شخصیتی هســتید و در چه 

مشاغلی احتمال موفقیت بیشتر را دارید . 
1- مربع:

 این افراد در یک محیط پایدار بیشترین احساس آرامش را 
دارند و مسیر کارهایشان کامال واضح است. محافظه کارند 

و دوست دارند همه چیز مرتب و منظم باشد. وظیفه شناس 
هستند و اگر کاری به آنها محول شود، آنقدر روی آن وقت 
می گذارند تا تمام شــود. حتی اگر کاری تکراری باشــد و 
مجبور باشند به تنهایی آن را انجام دهند. آنها برای کار در 

دفاتر حسابرسی کامال مناسب هستند. 
2- مستطیل: 

اصولگرایی، مشخصه بارز این افراد است. آنها نظم و ترتیب 
را دوست دارند، ولی آن را بیشتر از طریق سازماندهی های 
دقیق اجرا مــی کنند. این امر ســبب می شــود راه های 
مناســبی را انتخاب کرده و همه قواعد و مقررات را بررسی 
کنند. اگر وظیفــه ای را به آنها محول کنیــد، ابتدا آن را به 
خوبی ســازماندهی می کنند تا اطمینان یابند که به طور 

اصولی اجرا خواهد شد. 
3- مثلث: 

این افراد هدف گرا هستند. آنها از برنامه ریزی قبل از انجام 
کارها لذت می برند. به طرح موضوعات و برنامه های بزرگ 
و بلند مدت تمایل نشــان می دهند. ممکن است جزییات 
را فراموش کنند. اگــر کاری را به عهده آنها بگذارید، هدفی 
را برای آن تعیین می کنند، ســپس با برنامــه ریزی کار را 
آغاز می کنند. این افراد برای کارهای ســازماندهی شده و 

گروهی، مناسب بوده و در پیشبرد فعالیت موفق هستند. 
آنها می توانند مجری خوبی باشند، زیرا اهداف را مشخص 
می کنند و اطمینان می یابند که دسترســی به آن ممکن 

است. 

شخصیت شناسی بر اساس اشکال هندسی 

اگر دست و پاي هنرمند برود
استعداد و روحيه اش برجاست! )قسمت سوم( اوضاع جامعه به شکلی شده اســت که برای برخی از آدم ها 

احترام به پدر و مادر نه تنها از یاد رفته، بلکه آن را به ســخره 
هم می گیرند. گاهــی در اخبار به خبرهایــی برمی خوریم 
که هم موجب انزجار و نفرتمان می شــود و هم تعجب ما را 

برمی انگیزد.
چگونه یک پســر برای مــال دنیا یا مخالفــت پدرش با 
موضوعی خاص که به صالح اوســت، قادر اســت بدون 
کمترین احساســی وی را بکشــد یا مــادرش را به قصد 
کشت کتک بزند؟ این مســئله تنها در مورد پسرها صدق 
نمی کند، بلکه برخی از دختران نیز در هتک حرمت پدر و 
مادرشان دست پسران را از پشت می بندند. واقعا افسوس! 
بچه که بودیم در مدرســه معلم می گفــت اولین جامعه 
خانواده است که همان پدر و مادر عضو اصلی آن هستند 
و همه ما می دانیم که این دو چــه نعمت بزرگی از جانب 
خداوند می باشند؛ اما شاید آن قدر ارزش این دو گل نایاب 
را ندانیم و بعضی مواقع با رفتار و حرکاتمان یا برخوردهای 
تند و زننده دل آنها را ندانسته بشکنیم. احترام، کمترین 
چیزی اســت که ما باید برای پدر و مادرمان قائل شویم. 
پدر و مادر هر کدام جایگاه خاص خود را هم برای خداوند 

و هم برای فرزندانشان دارند.

- بدون گوهر جنــون، زندگی ارزش زیســتن ندارد. 
 تمام اعمال ما باید مثــل یک کلوچه در ماهیتابه عقل 

پشت و رو شود. 
- اگر هر روز کمی نگران باشــید، در طــول عمرتان 

سال های زیادی را از دست خواهید داد!
- در زندگی هر زن لحظه هایی هست که دوست دارد 
مورد تحسین و ســتایش قرار بگیرد و حس کند که 
برای یک نفر مهم ترین فرد دنیاســت و فقط یک مرد 

می تواند به این تصور زنانه رنگ ببخشد. 
- انسان های خوشبخت و شادمان کسانی هستند که 
این شایســتگی و توانایی را دارند که از تماشای یک 

لبخند زیبا، شاد شوند و احساس خوشبختی کنند. 
- چقدر خوب است که برای تاســف خوردن به حال 
خودمان نیز زمان مشخص و محدودی در نظر بگیریم! 
چند دقیقه اشک بریزیم و بعد به استقبال روزی برویم 

که در پیش رو داریم. 
- سال ها گذشت تا دریافتم که فقط چیزهای اندکی 
وجود دارد که بازگرداندنشان دشوارتر از اعاده  عزت و 

شرافت از دست رفته و اخالقیات آسیب دیده است. 

تلنگر

حرف حساب

دانستنی ها

آیا می دانید تقریبا یک سوم وزن یک زن و یک دوم وزن یک مرد را 
ماهیچه تشکیل می دهد.

آیا می دانید ۳0 برابر جمعیتی که امروزه روی کره زمین اســت در 
زیر خاک مدفون هستند.

آیا می دانید با یک مداد می توان خطی به طول ۵۶ کیلومتر کشید.
آیا می دانید عقرب ها تنها موجوداتی هســتند که اشعه رادیو اکتیو 

تاثیری بر آنها ندارد.
آیا می دانید عقرب ها دو دشمن دارند که یکی از آنها یک نوع سار و 

دیگری مگس است.
آیا می دانید شیشــه به ظاهر جامد اســت ولی مایعی اســت که با 

سرعت بسیار کند حرکت می کند.
آیا می دانید اولین راه زیر ســازی شــده در جهان توسط داریوش 

ساخته شد.
آیا می دانید نور می تواند در یک ثانیه 7/۵بار  دور زمین بچرخد.

آیا می دانید اگر تمام رگ های خونی را در یک خط بگذاریم تقریبا 
97/000کیلو متر می شود.

آیا می دانید سرعت صوت در فوالد ۱۴ بار سریع تر از سرعت آن در 
هواست.

آیا می دانید وقتی مگس روی یک میله فوالدی می نشیند به اندازه 
۲ میلیونیم میلی متر خم می شود. 

تفکر مثبت

۶- بزرگ ترین عاملی که باعث می شود اکثر مردم در ایجاد  زاینده 
تغییرات مورد نظرشــان شکســت بخورند، این اســت که رود

می خواهند چند مورد را هم زمان تغییر دهند. از قدیم گفته اند با یک دســت 
نمی تــوان چند هندوانه برداشــت؛ پس الزم اســت تغییرات مــورد نظر را 

اولویت بندی کنیم و به ترتیب اهمیت به سراغشان برویم. 
7- الزم اســت بدانیم اگر می خواهیم یک عادت منفــی را تغییر دهیم، باید 
بتوانیم خود را از مزایای آن محروم کنیم. تغییر به این دلیل ســخت است که 
عادت های منفی از یک طرف به ما ضربه می زنند و از طرف دیگر به ما پاداش 
می دهند. این انگیزه های متناقض ما را ترغیب می کنند که رفتار کنونی خود 

را ادامه دهیم. 
8- وقتی تصمیم بــه تغییر می گیریــم، باید بدانیم کمی نوســان روحیه و 
دمدمی مزاج بودن در این مســیر طبیعی اســت. باید وسوســه ها را شبیه 
موج های بلند دریایی تصور کنیم که به سمت ما می آیند. گر چه این موج ها 
قوی و بلند هستند، اما هر چه به ســمت ما می آیند کوچک تر می شوند و از 
بین می روند. شاید هر روز برای چند لحظه حس کنیم می خواهیم به همان 

عادت قدیمی بازگردیم، اما این حس بعد از چند دقیقه فروکش می کند. 
9- به طور طبیعی هر کس ممکن است گاهی در مسیر تغییر وسوسه شود و 
تعهدش را بشکند. چون عادت های قبلی قسمت هایی از مغز ما را تحت تاثیر 
خود قرار داده اند و در مراحل اولیه پس از تغییر هنوز بسیار نیرومند هستند. 
با آگاهی از این مســئله باید بدانیم اگر یک یا چند بار از تعهد خود برای تغییر 
تخطی کردیم، این به معنای شکست مطلق نیست؛ مثال اگر در حال وزن کم 
کردن هستیم و شب گذشته در یک میهمانی شیرینی خوردیم، زیاد سخت 
نگیریم و به خود برچســب ناتوان بودن نزنیم؛ چون از فردا دوباره می توانیم 

شروع کنیم. 

 چگونه می توانیم تغییر پایداری 
داشته باشیم؟ )2(

دو گل باغ زندگی
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مردی از کنار جنگلی رد می شد ، شــیری را دید که 
برای شغالی خط ونشان می کشد . شغال به خانه رفت 
و در را بست ولی شــیر همچنان به حرکات رزمی اش 
ادامه داد و شــغال را به جدال فرا خواند . مرد سرگرم 
تماشای آنها بود که کالغی از باالی درخت از او پرسید 

چه چیز تو را این چنین متعجب کرده است؟
مرد گفت: به خط و نشان های شیر فکر می کنم،شغال 

هم بی توجه به خانه اش رفته بیرون نمی آید!
کالغ گفت: ای نادان آنها تو را سرگرم کرده اند تا روباه 

بتواند غذایت رابخورد !
مرد دید غذایش از دستش رفته؛ از کالغه پرسید: روباه 

غذایم را برد شیر و شغال را چه حاصل؟
 کالغ چنین توضیح داد : روباه گرسنه بود توان حمله 
نداشت ، غذایت را خورد و نیرو گرفت، شیرهم بدنش 
کوفته بود خودش را گرم کرد تا هنــگام حمله آماده 
باشد و شغال هم خســته بود رفت خانه تا نیرویی تازه 
کند تا آن زمان که جلوتر رفتی هرسه به تو حمله کنند 

و تو را بخورند!؟
مردپرســید: از اطالعاتی کــه به مــن دادی تو را چه 

حاصل؟
کالغ گفت: آنها کیسه زر تو را به من وعده داده بودند تا 

تو را سرگرم کنم.

مقیم لندن بــود، تعریف می کــرد که یک روز 
سوار تاکسی می شود و کرایه را می پردازد. 

راننده بقیه پول را که برمــی گرداند ۲0 پنس 
اضافه تر می دهد!

می گفت :چند دقیقه ای با خودم کلنجار رفتم 
که بیست پنس اضافه را برگردانم یا نه؟ آخر سر 
بر خودم پیروز شدم و بیست پنس را پس دادم و 

گفتم آقا این را زیاد دادی ...
گذشت و به مقصد رسیدیم .

موقع پیاده شــدن راننده سرش را بیرون آورد و 
گفت آقا از شما ممنونم . پرســیدم بابت چی؟ 

گفت می خواســتم فــردا بیایم مرکز شــما و 
مسلمان شوم اما هنوز کمی مردد بودم. 

وقتی دیدم سوار ماشینم شدید خواستم شما را 
امتحان کنم .

با خودم شــرط کردم اگر بیســت پنس را پس 
دادید بیایم .

 فردا خدمت می رسیم!
تعریف می کــرد : تمام وجودم دگرگون شــد 

حالی شبیه غش به من دست داد .
من مشــغول خودم بودم در حالی که داشــتم 

تمام اسالم را به بیست پنس می فروختم!

اعتقاداتتان راچند می فروشید؟ شکارچی

پاییز زبیایی های زیادی دارد که وصف آن مشکل  زاینده 
است.رود

خداوند یکی از زیباتریــن فصل ها و نشــانه هایش را این روزها به 
روی ما گشوده اســت، به هر طرف که نگاه می کنی پادشاه فصل ها 
خودنمایی می کند. مــردم، کودکان و نوجوانــان همه در تکاپوی 

آموختن، فراگرفتن و تجربه ای جدید هستند.
مهرماه همان طور که از نامش بر می آید فصل مهر و محبت و دوست 
داشتن اســت، ماهی که می تواند سرآغازی باشــد برای زیستنی 
دوباره و شــگفت که برخی چنین فصل زیبا و دوست داشتنی را با 
تلخی و افسردگی و غمی در درونشان آغاز می کنند. معموال در میان 
گروهی از مردم نوعی هراس از پاییز وجود دارد، افرادی که به دلیل 
تنهایی، تجرد، متارکه یا داشــتن برخی اختالالت روحی با آمدن 
پاییز دگرگون تر می شــوند و به قول پزشــکان نوعی پاییز هراسی 
در آنها وجــود دارد. مضامین دلکش در ادب پارســی درباره خزان 
گواهی زیبایی، شاعرانه بودن و عاشقانه های پاییز است که در چشم 
دیگرانی همچون شــما نشسته اســت پس بیایید در این پاییز که 
مهرماهی خاص و حسینی هم دارد دل ها و جانمان را به قول موالنا 
صیقلی کنیم.  مهر امسال گره خورده به مهر اباعبدا... الحسین)ع( 
و عاشورایی که در چشــم زینب)س( و زینبیان جز زیبایی چیزی 
نیست. بسیاری از مردم این روزها آرام آرام آماده برگزاری مجالس و 
هیئت ها می شوند، شما هم امسال پاییز و مهرتان را حسینی کنید و 
گوشه ای از مجلس امام حسین)ع( را در دست بگیرید که بهترین ها 

را برای شما رقم خواهد زد.

عهد، قول، قرار، پیمان و هر آنچه در این مقوله بگنجد، دامنه بسیار 
گســترده ای از روابط اجتماعی را در بر می گیرد )از جمله پیمان 
زناشویی، تعهد شغلی، مسئولیت مدنی و ...( که بررسی هر یک از 

این زمینه ها زمان بسیاری را می طلبد. 
۲- »قــرار بود پــدرم رو برای معاینات پزشــکی ســالیانه ببرم. 
زمستون بود. صبح که از خواب بیدار شــدم، اون قدر برف باریده 
بود که در پارکینگ ســاختمون باز نمی شــد. آژانس ها هم انگار 
از گرفتار شــدن توی برف می ترســیدن که یک کالم می گفتن 
ماشین نداریم، پس مجبور شــدم قرارم رو با پدرم لغو کنم و اون 
هم بسیار ناراحت شــد؛ البته می تونستم کوچه های فرعی محل 
تا خیابون اصلی رو پیاده برم، یه ماشــین دربستی بگیرم و دنبال 
پدر برم، اما آخــه تو یه روز برفی کی حوصله ایــن همه فعالیت و 

دوندگی رو داره؟!«
۳- »پروژه ای رو بایدچهارماهه تحویل می دادم. می دونستم اون 
قدر توانایــی دارم که اون رو دو ماهه تکمیــل کنم و تحویل بدم؛ 
پس کارها رو بــه دو ماه آخر موکول کردم. وقتــی کمتر از دو ماه 
به پایان مهلت مقرر مونده بود، از ناحیه انگشــتان دســت راست 
آسیب دیدم و مجبور شدم سه ماه تموم دستم تو گچ باشه. بدتر از 
همه وقتی بود که به من گفتن عیبی نداره، پیش اومده دیگه، هر 
قدر از مطالب رو که آماده کردید، به ما بدید تا اون رو به یکی دیگه 

بسپریم. ای کاش کار امروز رو به فردا ننداخته بودم!«
بسیاری از ما، البته اگر نگوییم همه مان، شرایطی مشابه مثال های 
باال را تجربه کرده ایم؛ امروز قولی داده ایم، قراری گذاشــته ایم، 
تعهدی را پذیرفته ایم ، اما فردا با شــرایطی روبه رو شــده ایم که 
از قبل پیش بینی نکرده بودیم و ناخواســته، عهــد و وعده مان را 
زیر پا گذاشته ایم. آیا وقت آن نرســیده که فکری به حال قول و 
قرارهایمان بکنیــم؟ در اینجا قصدمان یافتــن راه چاره ای برای 
پیشــگیری از همین بدقولی های معمول غیر پیچیده و به ظاهر 
پیش پا افتاده اســت. همین بدقولی هایی که بارها و بارها موجب 
تنش و اضطرابمان شــده، از اعتبارمان میان دوســت و آشــنا و 
بســتگان دور یا نزدیک کاســته و بی آنکه قصدی داشته باشیم، 

افراد زیادی را آزرده است.  

وفای به عهد )2(مهر امسال
کاریکاتورخودشناسی با چاشنی اخالق دلنوشته
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پیشنهاد سردبیر: 
فوتبال اصفهان به دنبال نهمین قهرمانی

با توجه به درخشــش خــوب فوتسالیســت های کشــورمان، 
علی کریمی، ملی پوش سابق فوتبال ایران در صفحه مجازی خود 

پیامی برای شاگردان ناظم الشریعه منتشر کرد.
» همین که بدون بازی تدارکاتی و اردو این  نتایج راگرفتین، برای 
ما قهرمانید، دمتون گرم و خسته نباشــید، امیدوارم پاداشی که 
درخور لیاقتشون از دست دکتر روحانی رییس جمهور محترمون 

بگیرند.«

تمجید جادوگر 
از تیم ملی فوتسال ایران

فوتبال جهان

 پای 8 مربی پیشــین و حال حاضر فوتبال لیگ برتر انگلستان در 
ماجرای فساد نقل و انتقاالت در میان است.

»سام آالردایس« ســرمربی تیم ملی انگلســتان به دلیل دست 
داشــتن در فســاد مالی و تنها پس از ۶۷ روز از حضور در سمت 
سرمربیگری تیم فوتبال انگلستان، از سمت خود برکنار شد. این 
کوتاه ترین دوران یک مربی فوتبال در تاریخ فوتبال انگلستان به 

حساب می آید.
»تلگراف« در تازه ترین گزارش خود از در میان بودن پای هشت 
مربی پیشــین و حال حاضر لیگ برتر در فساد فوتبال و پول های 

زیر میزی پرده برداشته است.
گزارشــگرانی که در لباس مبدل از مدیــران برنامه فوتبالی فیلم 
گرفته اند از معضلی که در زمینه نقل و انتقاالت وجود دارد پرده 
برداشــته اند و حتی یکــی از مدیران برنامه عنــوان کرده که در 

فوتبال »همه چیز زیر میز است.«
تلگراف همچنیــن در نظــر دارد در اواخر این هفتــه نام یکی از 
دســتیاران در یکی از باشــگاه های مطرح را فاش کند؛ کسی که 
5 هزار پوند پول زیر میزی از گزارشــگران با لبــاس مبدل پول 
دریافت کرده اســت. این خبرنگاران خود را به عنوان نمایندگان 
یک شــرکت آســیای خاور دور معرفی کرده اند که می خواهند 

روی بازیکنان سرمایه گذاری کنند.
این موضوع، اتحادیه فوتبال انگلســتان را بــا بزرگ ترین چالش 
ســال های اخیر مواجه کرده اســت. آالردایــس در گفت وگو با 
همین خبرنگاران در لبــاس مبدل عنوان کرده بــود که چطور 
می توان بــا ۴۰۰ هزار پوند قوانین نقل و انتقــال اتحادیه فوتبال 
را دور زد؛ البته دالیل این مربی برای اتحادیه فوتبال قانع کننده 
نبود و مجبور به ترک سمت خود شــد.تلگراف متعهد شده تمام 
اطالعاتی که در خصوص فســاد در فوتبال انگلستان وجود دارد 
را در اختیــار اتحادیه فوتبــال و پلیس قرار دهــد. در میان این 
اطالعات، هشت مربی پیشــین و حال حاضر لیگ برتر به همراه 

مدیران برنامه آنها و دومربی لیگ قهرمانان به چشم می خورند.
»پینو پالیــارا«، یک مدیر برنامه ایتالیایی که فاقد مدرک اســت 
و پنج ســال قبل به دلیل فســاد مالی ممنوع الفعالیت شده، در 
خصوص فســادی که در این زمینه وجود دارد مسائلی را مطرح 

کرده است.
وی از یک مربی سرشناس هم صحبت کرده که با کد »یک قهوه 
کوچولو« درخواست رشــوه خود را مطرح کرده ؛ همچنین گفته 

فساد در فوتبال انگلستان بسیار بدتر از ایتالیاست.

  دروازه بان جوان میالن ماه فوریه ســال آینده قراردادش را با این 
تیم تمدید می کند.

 جان لوئیجــی دوناروما، ســنگربان آینده دار تیــم میالن در ماه 
فوریه سال آینده میالدی قراردادش را با این تیم تمدید می کند.

قرارداد فعلــی دوناروما ژوئــن 2۰18 به پایان می رســد و طبق 
قانون، باشــگاه حق ندارد قبل از 18 ساله شــدن او قراردادش را 
تمدید کند. به همین دلیل قرارداد جدیــد بین طرفین همزمان 
با 18 ساله شــدن دوناروما در ماه فوریه سال آینده امضا می شود. 
رایوال، مدیر برنامه های این بازیکن چندان مایل به امضای قرارداد 
طوالنی مدت نیســت چون مایل اســت موکلش پس از به دست 
آوردن جایگاه مطلوب مشکلی برای حضور در تیمی دیگر نداشته 
باشــد و به همین دلیل راضی نیســت دوناروما مدت طوالنی در 

میالن بماند.

سرمربی تیم فوتبال اتلتیکومادرید احتمال می دهد در آینده در 
بوندس لیگای آلمان فعالیت کند.

دیگو ســیمئونه که تیمــش در دور دوم مرحلــه گروهی لیگ 
قهرمانان اروپا بــا بایرن مونیخ روبه رو  شــد، تصــور می کند در 
آینده ای دور یا نزدیک با تیمــی از بوندس لیگای آلمان همکاری 
کند.این مربی آرژانتینی اظهارداشت:اکنون به موضوع حضور در 
لیگی مثل بوندس لیگا فکر نمی کنم؛ اما ما مربی هستیم و فوتبال 
می تواند ما را به هر جایی بکشاند. شاید زمانی سرنوشتم این باشد 
که در بوندس لیگا کار کنم. وی ادامه داد:من یک طرفدار جدی و 

عاشق شخصیت، قابلیت ها و ثبات فوتبال آلمان هستم.

فساد در فوتبال انگلستان؛

پای ۸ مربی دیگر در میان است

دوناروما بعد از رسیدن به سن قانونی 
قراردادش را تمدید می کند

مقصد احتمالی سیمئونه 
برای سرمربیگری

فضای مجازی

.
کنگره کنفدراســیون فوتبال آســیا در هند که میزبان مسابقات قهرمانی 
نوجوانان آسیاست، برگزار شد و مسئوالن فدراسیون فوتبال کشورمان هم 
در این کنگره حضور داشتند. پس از این کنگره مسئوالن فدراسیون فوتبال 
با مسئوالن فیفا و فدراســیون فوتبال کره جنوبی صحبت هایی انجام دادند 
تا در خصوص تغییر زمان دیدار ایــران و کره جنوبی آخرین رایزنی ها انجام 
شود.مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال به دنبال تغییر زمان دیدار ایران 
و کره جنوبی است که 2۰ مهرماه و همزمان با تاسوعای حسینی)ع( برگزار 
می شود، ازهمین رو درخواست هایی به فیفا ارســال شده بود که در نهایت 
با تغییر ساعت بازی موافقت شد، اما مســئوالن فدراسیون فوتبال آخرین 
تالش های خود را برای تغییر روز بازی در مذاکره رودررو با مســئوالن فیفا 
و فدراســیون فوتبال کره جنوبی انجام دادند. حال باید دید این زمان تغییر 

می کند یا خیر.

آخرین تالش برای تغییر زمان بازی تیم ملی بازتاب بازی نکردن جهانبخش در مقابل نماینده رژیم صهیونیستیسید جالل، ممنوع الخروج می شود

جام جهانــی 2۰۰۶ از عجیــب تریــن دوران فوتبال ایران اســت،  
تورنمنتی که فوتبال ایران در آن بی ســابقه تریــن تنش ها را تجربه 

می کرد.
رییس فدراســیون فوتبال در گفت وگویــی بلند با روزنامه شــرق 
 دوباره به اتفاقات 1۰ ســال پیش کانــال زده اســت. دادکان در این 
گفت و گو افشا می کند که علی آبادی می خواسته دایی، گل محمدی 
و بختیاری زاده را از تیم ملی خط بزند. علی آبادی در آن روزها رییس 
ســازمان تربیت بدنی بود و میل وافری به حضور در فوتبال داشت که 
البته دادکان هرگز این اجازه را به او نداده و در نهایت شــغل خود را از 

دست داد.
دادکان در این باره می گوید: فدراســیون فوتبال باید مستقل باشد. 
حتی ما بگوییم کوچک ترین فدراســیون ما از نظــر اجرایی هم باید 
مســتقل باشــد. ولی اینکه نقش وزارت ورزش دخالت باشد، نه. ولی 
نظارت و راهبری، بله. اعالم نظر مثبت  کردن، بله. چه کسی هست که 

نپذیرد؟ ولی در فدراسیون فوتبال زمان من، مسئول ورزش وقت آقای 
علی آبادی که هیچ چیز از ورزش و فوتبال نمی دانست، می آمد و به من 
می گفت: »علی دایی، یحیی گل محمدی و ســهراب بختیاری زاده را 

کنار بگذار«. من هم به او گفتم: »باشد«، ولی این کار را نکردم.
 او با انتقاد از علی آبادی ادامه می دهــد: آدم از حرف آقای علی آبادی 
نمی ماند؟ نباید به او گفت شما با چه تخصصی این حرف را می زنید؟ 
ورزشــکار بوده اید؟ علم، تجربه و دانش در این زمینه دارید؟ وا... قبل 
از جام جهانی به من گفت: »این ســه بازیکن ســن باالیی دارند و به 
جام جهانی نروند«. می شود کاپیتان تیم ملی ایران را 1۰ روز مانده به 
جام جهانی خط بزنید؟ این دخالت هاست که فدراسیون ها را کوچک و 
آدم ها را زخمی و نحیف می کند و قدرت ها ی آنها را می گیرد. ولی شما 
می آیید و می گویید آقای دادکان تیم ملی می خواهد مثال به دبی برود، 
من برای شــما به عنوان وزیر ورزش با سفیرمان صحبت می کنم شما 
به یک کشــور بهتر بروید. کالن بودن یعنی این، نه فالن بازیکن برود 
در زمین، فالن بازیکن نرود. فالن مربی را بیــاور، فالن مربی را نیاور. 
جالب اینکه دو بازیکن از ســه بازیکن مدنظر علــی آبادی برای خط 
خوردن )بختیاری زاده و گل محمدی( دو گل تیم ملی در رقابت های 
 جام جهانی 2۰۰۶ را به ثمر رســاندند تا غیرکارشناســی بودن حرف 

علی آبادی و دستورش بیشتر به چشم بیاید.

قاب روز خارج از گود

باشــگاه آلکمار هلند به طور رسمی در بیانیه ای 
از عدم همراهی علیرضــا جهانبخش در دو بازی 
بازی این تیم برابر تیم مکابی رژیم صهیونیستی 

در لیگ اروپا خبر داد.
 ایــن تصمیم باشــگاه آلکمــار هلنــد بازتاب 
گسترده ای در رسانه های هلندی داشت. سایت 
فوتبال هلند بــه نقل از ماکــس هویبرتز، مدیر 
اجرایی باشــگاه آلکمار نوشت: جلسه ای با مدیر 
برنامه های علیرضا جهانبخــش برگزار کردیم و 
در نهایت تصمیم گرفتیم از ایــن بازیکن در دو 
بازی رفت و برگشــت لیگ اروپا برابر تیم مکابی 

استفاده نکنیم.

 وی در ادامــه تاکید کــرد که باشــگاه آلکمار 
با درک شــرایط حاکم میان ایران و اســراییل 
بهتریــن تصمیــم را اتخــاذ کــرد؛ بنابرایــن 
جهانبخش آلکمــار را در دو بــازی برابر مکابی 
همراهی نخواهد کرد و بازیکن دیگری جایگزین 

وی خواهد شد.

ســید جالل حســینی مطمئنا یکــی از انتخاب هــای کارلوس 
کی روش برای بــازی های پیــش روی تیم ملی اســت و نبود او 

می تواند مشکالتی را برای تیم ملی ایجاد کند. 
جالل حســینی که از فصل ٩۰-٩1 بدهی مالیاتی دارد و باشگاه 
سپاهان موظف اســت این مالیات را بر اســاس قرارداد آن سال 
پرداخت کند احتماال در آســتانه ســفر به ازبکســتان با مشکل 

ممنوع الخروجی مواجه شود.
 اگر مسئوالن تیم اصفهانی دیر بجنبند، غیبت حسینی در سفر به 
ازبکستان مشکالتی را برای تیم ملی در تاشکند ایجاد خواهد کرد. 
بنابراین بهتر است تا قبل از اینکه اتفاق بدی بیفتد بدهی مالیاتی 
پرداخت شود تا مدافع باتجربه تیم ملی ایران با ذهنی فراغ تیم را 

در بازی مهم پانزدهم مهر همراهی کند.

خبر عجیبی که بعد از 10 سال منتشر شد:

 تصمیم به خط زدن علی دایی
 قبل از جام جهانی 2006

وقتی سلطان زهر ترک شد!

اصلی  برنامه های  از  یکی 
پیشکسوتان  مراســم 
تولد  جشن  پرسپولیس 
۷0 ســالگی علی پروین 
بود.درحاشیه این جشن، 
هم  بازی  آتش  مراســم 
ترتیــب داده شــد؛ اما 
منفجره  مواد  سروصدای 
و آتش زا به حدی بود که 
علی پروین نسبت به این 
موضوع معترض شد.او که 
در لحظات اولیه آتش بازی 
شوکه شده بود از مسئوالن 
برگزاری مراسم خواست به 

این ماجرا پایان دهند. 
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برانکو ایوانکوویچ در ابتدای فصل، تالش فراوانی انجام داد تا مســئوالن باشگاه 
پرسپولیس، سپاهانی ها را راضی به صدور رضایت نامه شجاع خلیل زاده کنند 
اما این مهم حاصل نشد. برانکو که به بازی خلیل زاده عالقه فراوانی دارد، از نیم 
فصل سال گذشته شجاع را می خواست  و در حالی که خیلی ها شجاع را در لیگ 
شانزدهم پرسپولیسی ها می دانستند، اما قرارداد او با سپاهان دردسرساز شد و 

درنهایت خلیل زاده بار دیگر پیراهن زرد تیم اصفهانی را برتن کرد.
با حواشی که در ابتدای فصل پیرامون خلیل زاده و پرسپولیس ایجاد شد، می شد 
پیش بینی کرد بازی مستقیم این تیم با سپاهان حساسیت ویژه ای برای مدافع 
سابق تیم ملی داشته باشد. اشتباه او روی گل سوم پرسپولیس این بهانه را دست 

حاشیه سازان داد تا اتهام کم کاری را روبه روی نام شجاع قرار دهند.
در چنین شــرایطی برانکو ایوانکوویچ بار دیگر عالقه اش را به شجاع نشان داد 

وحمایت قاطعانه ای از این بازیکن داشت. 

مدیرعامل ســابق ذوب آهن می گوید که اطالعــی از دلیل جدایی یحیی 
گل محمدی از این باشــگاه ندارد، اما نمی تواند وجود اختالف میان سعید 

آذری و گل محمدی را باور کند.
خســرو ابراهیمی دربــاره جدایی یحیــی گل محمــدی از ذوب آهن و 
صحبت هایی که پس از این اتفاق میان این مربی و باشگاه ردوبدل شد که 
نشانی از وجود اختالفات عمیق در باشگاه بود، اظهار کرد: مشکالت مالی 
در ذوب آهن وجود دارد، اما فکر نمی کنم به قدری حاد باشــد که در حال  
حاضر از سوی باشگاه اعالم می شود. نمی دانم مشکالت مالی موجب بروز 
این اتفاقات شده و یا دو طرف اختالفاتی میان خود داشتند؛ چرا که من از 
آن خبر ندارم.او در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد این تیم از مسیری 
که در دو سال گذشته طی کرده دور شــود، گفت : این بستگی به مدیریت 

و سیاست باشگاه دارد و باید دید چه کسی زمام امور را به دست می گیرد. 

 حمایت برانکو 
از مدافع مورد عالقه اش

 مشکالت ذوب آهن 
حاد نیست

 درحالی که مهدی تاج طی روزها و هفته های گذشته در حال 
سفر به کشورهای مختلف برای رســیدگی به امور تیم های 
نوجوانان و تیم ملی فوتسال و  حضور در کنگره کنفدراسیون 
فوتبال آســیا بــود، اوضــاع مالی فدراســیون به واســطه 
قراردادهایی که به مرحله اجرا نرســید به هم ریخت و به نظر 
می رســد ادامه این روند کوهی از بدهی ها و مشکالت مالی 
بر سر فدراســیون خراب خواهد کرد.مهدی تاج در شرایطی 
ریاست فدراسیون فوتبال را برعهده گرفت که علی کفاشیان 
با همه نقایصی که داشت توانســته بود در بخش درآمدزایی 
فدراســیون را به موقعیتی برســاند که میزان بدهی هایش 
افزایش پیدا نکنــد، اما اتفاقاتی که در زمان ریاســت مهدی 
تاج رخ داده اســت بار مالی باالیی را روی دوش فدراســیون 
خواهد گذاشت. اولین اتفاق به عمل نکردن فدراسیون فوتبال 
به قراردادش با شــرکت ایتالیایی حامی البسه تیم ملی بود 
که به واســطه همین امر این برند ایتالیایی با شکایت به فیفا 
خواستار دریافت خســارت 1۰ میلیارد تومانی از فدراسیون 
فوتبال ایران شد. این در حالی است که فدراسیون ایران باید 
پول لباس هایی که از این برند ایتالیایی گرفته اســت و گفته 
می شود حدود پنج میلیارد تومان هســت را به ایتالیایی ها 
پرداخت کند. به این موضوع باید قــرارداد تبلیغات محیطی 
فوتبال را هم اضافه کرد که قرار شد با پرداخت مبلغی حدود 
5۰ میلیارد تومان حامی فوتبال باشد و سامانه خاص خودش 
را تبلیغ کند. این قرارداد در شرایطی بین فدراسیون فوتبال 
و شرکت فناپ منعقد شد که این شــرکت مبلغ 1۰ میلیارد 
تومان را بــه صورت نقــد و 15 میلیارد تومــان را به صورت 
چک بانکی تضمین شده در اختیار فدراســیون قرار داد. به 
دنبال دعوایی که بین شرکت سامانه های حامی فدراسیون 
فوتبال و باشگاه های اســتقالل و پرسپولیس صورت گرفت 
و کار به جاهای باریک کشــیده شــد و حتی وزیر ورزش هم 
از فدراســیون انتقاد کرد که حق این دو باشگاه را نمی دهد، 
فناپ قــراردادش را لغو کرد تــا اوضاع فدراســیون فوتبال 
پیچیده تر شود. از ســوی دیگر ســامانه هواداری استقالل 
و پرســپولیس که اعالم کرده بود حاضر است به جای فناپ 
حامی تبلیغات محیطی فوتبال شود پس از آنکه متوجه شده 
حامی قبلی قراردادش را فسخ کرده است حاال پشیمان شده 
و به فدراســیون اعالم کرده قصد ندارد تبلیغات محیطی را 
در اختیار بگیرد و پولی بابــت این موضوع پرداخت کند.حاال 
فدراسیون فوتبال که از اینجا رانده و از آنجا مانده شده است 
هم باید 25 میلیارد تومان بابت پــول نقد و چک های بانکی 
دریافت شده فناپ را برگرداند و هم باید به فکر پیدا کردن یک 

شرکت جدید برای واگذاری تبلیغات محیطی به آن باشد.

حامیان مالی یکی یکی جا می زنند؛

آوار مشکالت مالی 
بر سر فدراسیون فوتبال

درحاشیه

فوتبال اصفهــان که در چهار دوره اخیر جام حذفی ســه 
بار طعم قهرمانی را چشیده اســت به دنبال ثبت نهمین 
قهرمانی خود در این رقابت هاست. ســی امین دوره جام 
حذفی فوتبال کشــور در حالی با حضــور تیم های لیگ 
برتری آغاز می شــود که 2 تیم اصفهانــی برنامه ویژه ای 
برای قهرمانی در این جام و آسیایی شدن به روش میان بر 
دارند. تیم هــای اصفهانــی از پرافتخارترین تیم های جام 
حذفی به شمار می روند و از دهه 8۰ یکی از مدعیان اصلی 

کسب عنوان قهرمانی هستند.
ذوب آهن؛ مدافع عنوان قهرمانی  

ســبزها که با قهرمانی فصل گذشــته جای سپاهان را در 
رده ســومین تیم پرافتخار جام حذفــی گرفتند تاکنون 
پنج فینال حذفــی را تجربه کرده اند کــه در چهار فینال 
پیروز بوده اند و به مقام قهرمانی رســیده اند. اولین فینال 

ذوب آهن مربوط به ســال 8۰ بود که پس از پشــت سر 
گذاشتن شموشک نوشهر و سایپا در مراحل قبل به دیدار 
 فجرسپاســی در دیدار پایانی می رفــت. ذوب آهن اما در

 2 دیدار رفت و برگشت با نتیجه 3 بر یک مغلوب فجر شد 
تا در رسیدن به اولین قهرمانی خود ناکام باشد.

ذوب آهن اما 2 دوره بعد دوباره در فینال با فجرسپاســی 
رو به رو شد و این بار پس از تساوی ۴ بر ۴ در دو دیدار رفت 
و برگشت در ضربات پنالتی پیروز شــد تا ضمن انتقام از 

حریف شیرازی به اولین قهرمانی تاریخ خود برسد.
دومین قهرمانی ذوب آهن مربوط به فصل 8۷-88 است 
که آنها در لیگ تا آستانه قهرمانی پیش رفتند؛ اما شکست 
معروف برابر فوالد در هفته آخر قهرمانی را از آنها گرفت. 
شــاگردان منصور ابراهیم زاده در آن سال در جام حذفی 
توانستند اعاده حیثیت کنند و با قهرمانی در جام حذفی 

کمترین حق خود را از آن فصل بگیرند.
2 قهرمانی دیگر ذوب آهن مربوط به 2 فصل اخیر اســت. 
آنها مانند ســپاهان در اواســط دهه 8۰ توانســتند در 2 
فصل پیاپی قهرمان جام حذفی شــوند و نکته منحصر به 
فرد اینکه در هر 2 دوره ذوب آهن با پشــت سر گذاشتن 
پرسپولیس و استقالل موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

سپاهان؛ به دنبال پنجمین قهرمانی  
زردپوشــان اصفهانی در بین همه تیم های ایرانی بهترین 
عملکرد را در دیدارهای فینال داشته اند و هر چهار حضور 
آنها در فینال با قهرمانی همراه بوده اســت. ســپاهان در 
حالی با چهار عنوان قهرمانی چهارمین تیم پرافتخار جام 
حذفی به شمار می رود که از آخرین قهرمانی اش سه سال 

و نیم می گذرد.
سپاهان در فینال های جام حذفی 2 بار پرسپولیس را در 
ضربات پنالتی شکست داده و 2 جدال دیگرش در مصاف 

با استقالل و صباباتری بوده است.
اولین قهرمانی ســپاهان در جام حذفی یک ســال بعد از 
اولین قهرمانی آنها در دومین دوره لیــگ برتر بود جایی 
که موفق شدند اســتقالل تهران را در 2 دیدار معروف در 
مجموع با نتیجه 5 بر 2 شکســت دهند و جام قهرمانی را 

برای اولین بار در ورزشگاه آزادی باالی سر ببرند.
قهرمانی دوم زردهــا اما در مصاف با دیگــر تیم پایتخت 
به دست آمد. روزهای پایانی تابســتان سال 85 سپاهان 
در 2 دیدار رفت و برگشت به نتیجه تســاوی 2 بر 2 برابر 
پرسپولیس رسید اما در ضربات پنالتی خوش شانس بود 

و توانست در ورزشگاه نقش جهان جشن قهرمانی بگیرد.
فصل بعد ســپاهان بار دیگر برابر پرســپولیس این بار در 
نیمه نهایی جام حذفی قــرار گرفت. آنهــا در یک دیدار 
خاطره انگیز یــک نتیجه تاریخی و پیــروزی ۴ بر یک به 
دســت آوردند تا در ادامه با شکست صباباتری در 2 دیدار 
رفت و برگشت ســومین قهرمانی خود را باز هم در نقش 

جهان جشن بگیرند.
از قهرمانی ســوم تا چهارم سپاهان ۶ ســال فاصله است. 
سپاهان در فینال بیست و ششــمین دوره جام حذفی بار 
دیگر برابر پرســپولیس قرار گرفت اما این بار برای اولین 
بار پس از سال ها فینال به قید قرعه در تهران برگزار شد. 
در دیداری که با استقبال تماشــاگران زرد و قرمز همراه 
بود ســپاهان دو بار از حریفش عقب افتاد امــا هر دو بار 
موفق شد بازی را به تساوی بکشــاند تا در ضربات پنالتی 
کار پرسپولیس را رو به روی چشمان تماشاگرانش یکسره 

کند.
رکورد ویژه تیم های اصفهانی در جام حذفی

تاکنون فوتبــال اصفهان ٩ بار فینال هــای جام حذفی را 
دیده است که در این بین هفت فینال در مصاف با تیم های 
تهرانی بوده است. جالب اینکه سپاهان و ذوب آهن در هر 
هفت فینال برابر تیم های تهرانی پیروز بوده اند و رکوردی 
را ثبت کرده اند که برای ســال ها می توانند به آن افتخار 

کنند.

بررسی کارنامه سپاهان و ذوب آهن در جام حذفی؛

فوتبال اصفهان به دنبال نهمین قهرمانی 

در تاسوعا 
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پیشنهاد سردبیر: 
کانون های جرم و فساد نفس های آخر را می کشند

اخباريادداشت

امروزه یکــی از چالش های عمــده ناپایدارکننده شــهری در 
کشور، گونه ای شهرنشینی با مشــکالت حاد موسوم به اسکان 

غیررسمی یا حاشیه نشینی است.
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان، طی گفت وگو 
با ایمنا گفت: در سطح شهر اصفهان بیش از 4 هزار هکتار بافت 
فرســوده وجود دارد که به چند دسته تقســیم می شود: یکی از 
آنها بافت تاریخی، دیگری بافت فرســوده بــا ارزش معمولی یا 
بافت فرســوده غیر تاریخی، مجموعه هایی که در اطراف شــهر 
اصفهان به عنوان ســکونتگاه های غیررســمی شکل گرفته اند، 
بافت های شهری با پیشینه روستایی، روستاهایی که به عنوان 
یکی از محالت شهری به شهر اصفهان الحاق شده اند و بافت های 
ناکارآمد مثل کارخانجات قدیمی و انبارهای بزرگ فرســوده و 

متروکه، همه جزو بافت های فرسوده به شمار می روند.
ســید جمال الدین صمصام شــریعت افزود: از بیــش از 4هزار 
بافت فرسوده ای که در سطح شــهر اصفهان وجود دارد، حدود 
2270هکتار آن مصوب شــورای عالی شهرســازی و معماری 
کشور شــده اســت که در این محدوده 2270 هکتاری، صدور 
پروانه ســاختمان در گذشــته با 50 درصد تخفیف بود؛ اما در 
حال حاضر از اول مهرمــاه صدور پروانه بــا 70 درصد تخفیف 
انجام می شــود. البته اکثر بافت های فرســوده در مناطق یک و 
3 شهرداری اصفهان قرار دارندکه بافت میانی و مرکزی شهر را 

تشکیل می دهند.
وی با ابراز تاسف از اینکه شهر اصفهان از قسمت میانی و مرکزی 
در حال فرسودن و از قســمت بیرونی رو به توســعه و نوسازی 
اســت، اظهارکرد: این موضوع خالف سیاست های شهرسازی 
است؛ زیرا بر اساس مبانی شهرسازی، قسمت های مرکزی شهر 
نباید دچار فرسودگی و ناامنی شوند تا مدیریت بحران در مواقع 
بروز حوادثــی همچون زلزله، طوفان، ســیل و... به خوبی انجام 
گرفته و امنیت این محدوده ها به لحاظ متروکه شــدن منازل، 

محل و پناهگاهی برای خالفکاران نشود.
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری اصفهان اضافه کرد: 
به همین جهت سیاســت های تشــویقی شــهرداری اصفهان 
همیشــه بر این مبنا بوده که بافت فرسوده شــهری تبدیل به 
بافت اســتاندارد با ســاختمان های نوســاز و گذرهایی دارای 
امکان امدادرسانی شــده و بافت های قدیمی شهر از فرسودگی 
نجات یابند. وی تصریح کرد: در این راســتا ابزارهای تشــویقی 
هــم در نظر گرفتــه شــده و به منظــور ارائــه وام وزارت راه و 
شهرسازی و تخفیف های صدور پروانه شــهرداری، امتیازهایی 
را درنظرمی گیــرد. صمصام شــریعت با بیان اینکه بســته های 
تشویقی برای رونق ساخت وســاز، متفاوت با سال های قبل در 
نظر گرفته شده است، گفت: البته این تخفیف ها برای واحدهای 
مســکونی تخفیفی در نظر گرفته می شود و مشمول پالک های 
بَِر خیابان و تجاری نیســت. وی افزود: به طور معمول بسته های 
تشویقی شهرداری اصفهان برای رونق ساخت و ساز در ماه های 
پایانی سال در نظر گرفته می شد؛ اما امسال این بسته تشویقی 
از اول مهرماه اجرایی می شــود. معاون شهرســازی و معماری 
شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه در این بسته تشویقی 3 دوره 
زمانی در نظر گرفته شده است، اظهارکرد: این دوره های زمانی 
شــامل دوره زمانی مهر و آبان با 35درصد تخفیف برای عوارض 
ارزش افزوده بر تراکم )که البته 20درصد آن قبال وجود داشته و 
به عبارتی 15درصد تخفیف اضافه تر برای افرادی در نظر گرفته 
شــده که هزینه صدور پروانه را به صورت نقدی پرداخت کنند 
و برای پرداخت های تقســیطی نیز میــزان تخفیف ها کاهش 
می یابد(، دوره زمانی آذر و دی ماه شامل 30درصد هدیه و دوره 
زمانی بهمن تا نیمه اسفندماه شامل 25 درصد هدیه است. وی 
تاکید کرد: این بسته تشــویقی برای آن دسته از شهروندانی که 
در دوره اول زمانی)مهر و آبان( امور دریافت پروانه ساختمانی را 
انجام دهند، درصد بیشتری را اختصاص داده و هر چه به سمت 
پایان ســال پیش رویم، میزان هدیه این بســته تشویقی کمتر 
می شود؛ بنابراین شــهروندانی که زودتر اقدام کنند، از تخفیف 
بیشتری بهره مند شــده و مراحل اداری پرونده ها نیز سریع تر 

انجام می شود.
افزايش نوسازی بافت فرسوده اصفهان با استفاده از 

تسهیالت 
استاندار اصفهان معتقد است: نوسازی و بازسازی بافت فرسوده 
شهر اصفهان، با استفاده از تســهیالت و امتیازات، رشد باالیی 
داشته است. رسول زرگرپور در گفت وگو با خبرنگار ایمنا اظهار 
کرد: طبق قانون، ریاســت عالی شــورای برخی از سازمان های 
وابسته به شــهرداری با استاندار اســت و معموال اواخر هر سال 
برای اصالحیه بودجه، تصویب بودجه سال آینده یا نرخ خدمات 
ارائه  شده از سوی ســازمان ها تصمیماتی اتخاذ می شود. وی با 
تاکید بر اینکه بافت فرســوده از ابعاد مختلــف باید مورد توجه 
قرار گیرد، ســازه های ناپایــدار و نامطمئن را از مــوارد پرخطر 
این بافت برشمرد و گفت: بافت های فرســوده عمدتا سازه های 
فرسوده و خرابه ای هســتند که خوشبختانه دولت، تصمیمات و 
امتیازاتی را برای نوســازی آن در نظر گرفته و امیدواریم با این 
تسهیالت، این گونه اماکن هرچه زودتر بازسازی شود. استاندار 
اصفهان اضافه کرد: آمارها نشــان داده با تخفیــف هایی که در 
بافت فرســوده برای دریافت پروانه ســاختمانی در نظر گرفته  
شــده، تعداد صدور این پروانه ها در بافت فرســوده رشد باالیی 

داشته است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان خبر داد:

وجود بیش از 4 هزار هکتار بافت 
فرسوده در شهر اصفهان 

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اجرای عمل آنژیوپالستی 
در اصفهان اظهار داشت: برای نخســتین بار عمل آنژیوپالستی اولیه در 
مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر)ع( توسط متخصص قلب 
و عروق انجام شد. غالمرضا اصغری افزود: این عمل روی مرد 46ساله ای 
که دچار سکته سطح تحتانی قلب شده بود، توسط گروه کد 247 انجام 
گرفت که با موفقیت به پایان رسید. اصغری بیان کرد: اگر آنژیوپالستی 
به موقع برای این بیمار انجام نمی شــد، بخش بزرگی از قلب او عملکرد 
خود را از دست می داد. وی تصریح کرد: پیش از این، آنژیوپالستی فقط 
در بیمارستان چمران انجام می شد؛ ولی اکنون عالوه بر چمران، در این 

بیمارستان هم صورت می گیرد. 

معاون پرورشی آموزش و پرورش اســتان اصفهان، در نشست خبری اردوهای 
راهیان نور اظهار کرد: از دید معاونت پرورشــی آموزش و پــرورش، راهیان نور 
مناسب ترین برنامه اســت که دانش آموزان با زندگی شهدای دفاع مقدس آشنا 
شوند و علت آن هم می تواند این باشد که دانش آموزان تمام واقعیت ها را به چشم 

خود در منطقه می بینند و دیگر نیازی به تصور کردن این وقایع نیست.
محمدجواد احمدی ادامه داد: در سال گذشته حدود 24 هزار دانش آموز و دبیر به 
مناطق عملیاتی و اردوهای راهیان نور جنوب و غرب کشور اعزام شدند. وی اظهار 
کرد: از 10 مهر 95 اردوهای راهیان نور آغاز خواهد شد که اولین گروه به مناطق 
عملیاتی غرب کشور و از آبان ماه دانش آموزان و فرهنگیان، به مناطق عملیاتی 

جنوب کشور اعزام می شوند.

آغاز اعزام دانش آموزان به اردوهای راهیان نور از 10 مهرماهمراکز عمل »آنژيوپالستی« در اصفهان افزايش يافت

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: 
سرویس ویژه اتوبوســرانی برای بیمارســتان الزهرا)س( 
 از ســه راه حکیم نظامی بــه صورت گردشــی راه اندازی

 شد.
محمدعلی احمدی افزود: این ســرویس هــا در روزهای 
جمعه تا پارک صفه امتداد خواهد داشت و هزینه سفر برای 

هر نفر، با کارت، 2500 و بدون کارت 5000 ریال است.
وی در ادامه با بیان اینکه همزمان با بازگشــایی مدارس و 
دانشگاه ها، شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهان و حومه 
100درصد ناوگان خود را به کار گرفته اســت، اظهارکرد: 
بدین منظــور تمامی مرخصی های غیرضــروری، حذف 
و تمامی عوامل گشــت خطوط، از ابتــدای صبح تا پایان 
شب برای تســهیل در امر خدمت رسانی مشغول فعالیت 

می شوند.
مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی اصفهــان و حومه 
تاکید کرد: عوامل بهره برداری اتوبوسرانی با بیش از 750 
دستگاه اتوبوس دولتی و 350 دستگاه اتوبوس خصوصی 
در 3 شــیفت کاری با تمام توان و به شکل منظم، خدمات 
خود را به شــهروندان ارائه مــی کنند که ایــن خدمات 
 در ســطح شــهر به طول خط تقریبــی 2000 کیلومتر 

است.

معاون خدمات شــهري شــهرداري اصفهــان گفت: 
با توجه بــه روند خشکســالي در اصفهــان و کمبود 
آب، استفاده از پساب تصفیه شــده به منظور حفظ و 

نگهداري از فضاي سبز شهر در نظر گرفته شده است.
احمدرضا مصور اظهار کرد: براساس شرایط موجود و 
با توجه به اینکه بارندگي ها در اصفهــان با تاخیر و از 
بهمن ماه شروع خواهند شــد، باید مسئله کمبود آب 

را جدي گرفت.
وي افزود:  گزارش هاي سازمان هاي مرتبط با این امر، 
نشان دهنده این اســت که تنها در حد آب شرب، در 

پشت سد زاینده رود ذخیره آبي داریم.
معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان تصریح کرد: 
این پیش بیني را از قبل در نظر گرفته بودیم؛ بر همین 
اساس به سمت اســتفاده از ســایر آب ها مثل تصفیه 

پساب حرکت خواهیم کرد.
وي ادامه داد: البته مقدار ایــن آب هنوز به طور دقیق 
مشخص نیست؛ اما انتظار داریم امسال از تنش ها عبور 

کنیم؛ گرچه با کمبود در هر صورت روبه رو هستیم.
مصور بیان کرد: درخت ها با مکانیزم دفاعي خدادادي 
خود، در مواقع تنش گرما، سرما و کم آبي واکنش هاي 

مختلفي دارند.

خط ويژه از سه راه حکیم نظامی 
تا بیمارستان الزهرا

استفاده از پساب تصفیه شده 
براي آبیاري و حفظ فضاي سبز

خدمات شهري خبرحمل و نقل

موزه های تخصصی در اصفهان 
راه اندازی شود

 با تالش آتش نشانان، اصفهان
به شهری امن تبديل شده است

اتاق بازرگانی اصفهــان، 3 تفاهم نامه همــکاری با اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
و مرکز آموزش علمــی و کاربردی فرهنــگ و هنر اصفهان 
امضا کرد. رییس اتاق بازرگانی اصفهان در حاشــیه امضای 
تفاهم نامه ها، خواستار توجه تصمیم گیران استان به بخش 
خدمات شد و افزود: بخش کشــاورزی و صنعت 24درصد و 

بخش خدمات 76 درصد اشتغال را به خود اختصاص دادند.
ســید عبدالوهاب ســهل آبادی خواســتار توجه جدی به 
راه اندازی موزه های تخصصی در اصفهان شــد و بیان کرد: 
بســیاری از آثار هنرمندان در زیرزمین ها یــا انبارها خاک 
می خورند و با راه اندازی موزه ها می توان آنان را به گردشگران 

داخلی و خارجی معرفی کرد. 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان اصفهان در این 
جلسه با اشاره به اثرگذاری همکاری های بین بخشی گفت: 
همکاری بخش خصوصی و دولتی می تواند به رشد و توسعه 
جامعه در زمینه های مختلف منجر شــود. حجت االســالم 
حبیب ا... ارزانی با اشاره به هنرهای دستی متعدد در اصفهان 
و تولیــد آثار گرانبهای هنــری و نبود یــک حراجی هنری 
تصریح کرد: همکاری ارشاد و اتاق بازرگانی می تواند زمینه 

ایجاد حراجی آثار هنری هنرمندان اصفهان را فراهم سازد.

شــهردار اصفهان در حاشیه مراســم رژه نیروهای 
آتش نشــانی که به مناســبت روز آتش نشان برگزار 
شد، ضمن تبریک این روز اظهار کرد: با ایثار نیروهای 
آتش نشانی، شهر اصفهان نیز به شهری با امنیت باال 

تبدیل شده است.
مهدی جمالی نژاد تصریح کرد: شــغل آتش نشــانی 
یکی از مشــاغل خاص و بسیار حســاس بوده که در 
عین مخاطره آمیز و ســخت بودن، یکی از مشــاغل 
لذت بخش اســت؛ چراکه در حوزه شــهری با نجات 

جان انسان ها سر و کار دارد.
شــهردار اصفهان با تاکید بــر اینکه آتش نشــانی 
شهرداری اصفهان در رتبه های برتر جهانی قرار دارد، 
افزود: ســازمان آتش نشــانی هم اکنون در اصفهان 
از تجهیزات بســیار خوبی نیز برخوردار اســت و ما 
می توانیم در آینده نزدیــک از فناوری های نوین نیز 

در این زمینه استفاده کنیم.
وی اضافه کــرد: آتش نشــانی اصفهــان رتبه های 
برتر جهانی را کســب کرده که این نشــان می دهد 
شهرداری اصفهان توجه ویژه ای به امنیت و آسایش 

مردم دارد.

شهردار اصفهان

مدیرمنطقه 15 شهرداری اصفهان با اشــاره به اینکه آزادسازی 
امالک و اراضی موجود در مســیر طرح ها و پروژه های عمرانی، 
پرهزینه و زمان بر اســت، اظهار کرد: آزادسازی در مسیر و محل 
طرح های عمرانی شهرداری، یکی از دشوارترین اقداماتی است 
که در مســیر اجرای پروژه های بزرگ و کوچک انجام می شود.   
رضا مختاری  با اشاره به اینکه خرید و آزادسازی امالک از مالکان 
طبق قانون انجام می شــود، افزود: آزادسازی کمربندی شمالی 
به طول 3 کیلومتر و عرض 45 متر از بزرگراه شــهید آقابابایی تا 
پل کانال سلمان در دست اجراست. وی تصریح کرد: آزادسازی  
زمین های کشاورزی پروژه کمربندی شمالی، تاکنون 45درصد 
پیشرفت داشته است. مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان عنوان 
کرد: شهرداری برای آزادســازی مابقی پروژه، اقدام به شناسایی 
مالکان نموده و جلسات کمیسیون معوض، به صورت مستمر در 

منطقه جریان دارد و بیشتر آنها در شرف توافق است.

پیشرفت 45 درصدی پروژه 
کمربندی خوراسگان

سردار عبدالرضا آقاخانی در ابتدای تشریح اقدامات انجام شده 
نیروی انتظامی در یک سال گذشــته گفت: در ایجاد امنیت 
بهترین و باالترین امتیاز را داشــتیم که نیروی محرکه ما به 
برکت خداوند متعال، وجود رهنمودهای رهبر معظم انقالب، 

شهدا و ایثارگران و مردم والیتمدار اصفهان بود.
فرمانده نیروی انتظامی اســتان اصفهان، ســال 95 را سال 
طوفانی برای نیروی انتظامی استان اصفهان دانست و افزود: 
در سال 94 و 95، پنج ماموریت را در دستور کار پلیس استان 
قرار دادیم. در بحث قاچــاق کاال و ارز با رشــد 40درصدی 
کشفیات قاچاق نسبت به سال گذشته روبه رو شدیم و امروز 
با تشکیل شناســنامه برای انبارهای استان، هیچ انبار کاالی 
قاچاقی از دید پلیس خارج نیســت. این مســئول، مقابله با 
سرقت، بخصوص در جرائم خشن را از دیگر ماموریت های این 
پلیس در سال 95 بیان کرد و یادآور شد: کنترل سرقت های 
خرد و جرایم با هدف رســاندن اموال ســرقت شده به دست 
مردم، باعث شــد در کشــور رتبه اول کشــفیات را به خود 

اختصاص دهیم.
آقاخانی برخورد با ســوداگران مرگ و مواد مخدر را از دیگر 
ماموریت های انتظامی اســتان برشــمرد و افــزود: برخورد 
با توزیع کننــدگان مواد مخدر را در ســه حــوزه برخورد با 
شــبکه های مواد مخدر در زمــان ورود به اســتان اصفهان، 

برخورد با کانون های جرم و فساد و برخورد با معتادان ولگرد، 
در دستور کار خود قرار داده ایم.

فرمانــده نیــروی انتظامی اســتان اصفهــان با اشــاره به 
دستاوردهای این طرح خاطرنشــان کرد: اجرای این طرح با 
کشف 19 تن مواد در ســه ماه گذشته همراه بوده؛ همچنین 
تاکنون پنج نقطه از شــهر اصفهان از وجود پاتوق های جرم 
و فساد پاک سازی شده اســت که تا پایان سال، این تعداد به 
20 نقطه خواهد رســید. وی ارتقاء سطح امنیت اجتماعی و 
برخورد با ناهنجاری هــای اجتماعی را از دیگر ماموریت های 
پلیس در سال جاری خواند و بیان کرد: در بحث جمع آوری 
و کشف شبکه های مفاســد اجتماعی که دشمن نیز روی آن 
برنامه ریزی کرده، در تمام شاخصه ها با افزایش حداقل 200 
و سقف 400 درصد روبه رو هستیم. فرمانده نیروی انتظامی 
استان اصفهان، مقوله تصادفات را پنجمین ماموریت انتظامی 
استان قلمداد و خاطرنشــان کرد: بر اساس آمارها، با کاهش 
تصادفات فوتی در اســتان مواجه بودیم که بازهم قابل قبول 
نیســت و هنوز هم برای رسیدن به شاخص اســتاندارد باید 
تالش کرد. وی با اشاره به کاهش 9درصدی فوتی تصادفات 
در استان تصریح کرد: بخشی از تصادفات به مردم و راننده ها 
و بخش دیگــری از آن نیز به مشــکالت جاده هــا، تجهیز و 
تقویت ایمنی ســطح راه ها مربوط اســت که باید رفع شود.

آقاخانی، اولویت اول ناجا را ارتقــای فضای معنوی و انقالبی 
دانســت و اظهار کرد: برگزاری 3 هزار و 100 جلســه برای 
همسران پرسنل، 958 جلسه با خانواده ها و برگزاری حدود 
210 جلسه اخالقی و کاربردی برای توانمندسازی کارکنان 
وظیفه، از اقدامات مجموعه انتظامی استان اصفهان است. این 
مسئول درباره اقدامات علمی صورت گرفته نیز گفت: ارتقای 
سطح علمی کارکنان و ارتباط با مراکز دانشگاهی، از مواردی 
اســت که به آن توجه ویژه ای داریم؛ به نحوی که 850 نفر از 
پرسنل نیروی انتظامی استان، در دانشگاه علمی و کاربردی 

انصارالهدی در حال تدریس هستند.
فرمانده نیروی انتظامی اســتان اصفهــان، از وجود قرارگاه 
جهادی آموزش در پلیس استان خبر داد و خاطرنشان کرد: 
امروز ماموریت های پلیس، ماموریت ســخت افزاری نیست؛ 
بلکه نرم افزار اســت که امروز در عملیات های ما، حرف اول را 
می زند. وی در حوزه کشــفیات با اشاره به تاثیر اطالع رسانی 
مردم بر عملکرد پلیس در این بخــش تصریح کرد: طی یک 
سال گذشته، ارتباط مردمی با سامانه 110 پلیس در استان، 

یک میلیــون و 800 هزار نفر بوده 
که نشــان دهنده ارتبــاط، عالقه 
و تعاملی اســت که میان مردم و 

پلیس وجود دارد.
آقاخانــی 78درصــد از نحــوه 
کشفیات در اســتان را به صورت 
علمی دانســت و افزود: در بحث 
کشــفیات کاالی قاچاق، از نظر 
ریالی 113درصد افزایش داشتیم 
که در این خصوص، 2هزار و 527 
نفر دســتگیر شــده اند و حدود 
600میلیــارد و 50 میلیون ریال 

مواد کشف  شده است.
فرمانده نیروی انتظامی اســتان 
اصفهــان، در تشــریح عملکرد 
حــوزه آمــوزش ایــن مجموعه 
گفت: برگــزاری 164 دوره برای 
ارتقای آموزش کارکنان، برگزاری 

دوره ای با حضور 6هزار نفر و برگزاری دوره حرفه ای با حضور 
600 نفــر از کارکنان، ازجملــه فعالیت هایی اســت که در 

راستای ارتقای علمی کارکنان صورت گرفته است. 
وی از وجود 10 گروه علمی، آموزشــی و تخصصی در نیروی 
انتظامی اســتان اصفهان خبر داد و اظهار کــرد: در آموزش 
حرفه ای، بــا 82 درصد و در برگزاری دوره های آموزشــی با 
حضور 19 هــزار و 524 نفر، با 20 درصد افزایش نســبت به 

سال 93 روبه رو هستیم.
آقاخانــی اذعان کرد: در حــوزه اراذل و اوبــاش و مزاحمان 
خیابانی با 23درصد افزایش برخــورد، در حوزه محصوالت 
ضد فرهنگی با 30درصــد و در انهدام باندهای فســاد نیز با 

30درصد افزایش برخورد در سطح استان عمل کرده ایم.

فرمانده انتظامی استان اصفهان :

کانون های جرم و فساد
نفس های آخر را می کشند

امروز ماموريت های 
پلیس،  ماموريت 

سخت افزاری 
نیست؛  بلکه 

نرم افزار است 
که امروز در 

عملیات های  ما، 
حرف اول را می زند

فرماندار اصفهان گفت: ادامه فعالیت کوره های تولید 
گچ در شهرســتان اصفهان، ممنوع و به طور قطع از 

ادامه کار آنها ممانعت می شود.
فضل ا... کفیل در جلسه کارگروه مقابله با پدیده گرد 
و غبار شهرستان اصفهان، با بیان اینکه هیچ راهی جز 
تعطیلی کوره های گچ وجود نــدارد، افزود: تعطیلی و 
جایگزینی کوره هــای گچ در اصفهان قطعی اســت 
و در این جهت مقرر شده اســت هیئت مدیره صنف 
کوره های گچ، هرگونه پیشنهاد مشوق، جایگزینی و 

تهاتر سرمایه گذاری را انجام دهد.
وی با اشاره به آســیب کوره های گچ بر منابع طبیعی 
گفت: در شعاع 50 کیلومتری شــهر نباید هیچ گونه 
معدنی واگذار شــود و معادن آالینده باید به ســمت 

تغییر روش تولید حرکت کنند.
کفیل در عین حال با تاکید بــر رعایت حقوق مالکان 
معادن گــچ، خواســتار تشــکیل کمیتــه ای برای 
تصمیم گیــری و ارائــه راهکارهای ســازنده در حل 
مشکالت ناشی از پدیده گرد و غبار شهرستان اصفهان 

شد.
وی با بیان اینکه همه تصمیمات ما در این جلســات 
براســاس توافــق طرفین اســت، گفــت: مجموعه 
دستگاه های دولتی، با بهره برداران و صاحبان معادن 

مجاز به نتیجه نهایی رسیده و اقدام خواهیم کرد.
کفیل گفــت: در این زمینــه، برای معــادن اقدامات 
خوبی انجام شــد و تصمیم گیری در مورد صنف آجر 
هم در دستور کار جلســه بعدی قرار دارد. وی با بیان 
اینکه این تدبیر در زمینه معــادن و کوره های گچ هم 
رعایت خواهد شــد، گفت: توافــق دو طرف محیط 
زیســت و صاحبان کوره های گچ، با مشارکت جدی 
فرمانداری های اصفهان و شاهین شــهر و برخوار در 
زمینه کمک به تغییر کاربری واحدهــا و جایگزینی 

معوض به آنها انجام خواهد شد.
کمیته ای متشــکل از نمایندگان صنعــت و معدن، 
محیط زیســت، منابــع طبیعی و جهادکشــاورزی، 
درخصوص تعیین تکلیف کاربری هــای جایگزین و 
ارائه راهکار برای بیش از 64 کــوره تولید گچ منطقه 

قهاب محمدآباد اقدام می کند.
طبق تحقیق های صورت گرفته، مشــخص شــد که 
بیشترین منابع گردو غبار در شــعاع 50 کیلومتری 

کالن شهر اصفهان، مربوط به منطقه سگزی است.

فرماندار اصفهان:

تعطیلی کوره های تولید
گچ، قطعی است

بامسئوالن

فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبريک و گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس و آغاز سال تحصیلی جديد اظهار کرد: هفته گرامیداشت نیروی انتظامی به عنوان هفته بازخوانی از خدمات 

پلیس و نقش مردم، سازمان های دولتی و غیردولتی، در کیفیت بخشی به عملیات پلیس است.
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم:  
برنج: 4 پیمانه / گوشــت گوســفند: نیم کیلو/ 
پیازداغ: 3 قاشــق غذاخوری / پیاز: یک عدد/ 
نخود: نصف فنجان/ عدس: نصف فنجان/ لوبیا 
سفید: نصف فنجان/ ماش: نصف فنجان/ ادویه 
پلویی جنوب )گل سرخ پودرشده(، زیره سبز، 
دارچین، زنجبیل، جوزهندی و هل پودر شده: 
2 قاشق چایخوری / میخک: یک هشتم قاشق 
چایخوری/ جــو: نصف فنجــان/ گندم: نصف 
فنجان/ فلفل ســیاه و نمک: به مقــدار الزم/ 

زردچوبه: یک قاشق چایخوری/ کره: 100 گرم/ روغن کرمانشاهی: به مقدار الزم
 طرز تهیه:

حبوبات را بعد از 5یا6 ساعت خیس خوردن، جدا جدا و گوشــت را به همراه زردچوبه 
و پیاز بپزید. ادویه پلویی جنوب، میخک و پیازداغ را در قابلمــه بریزید و برنج را به آن 
اضافه کنید. توجه داشته باشید که برنجتان از قبل باید خوب خیس خورده باشد. برنج 
که به جوش آمد، حبوبات پخته، گندم و جوی خیس خورده را به آن اضافه کرده، نمک 
و فلفل بزنید و بگذارید تاحدی بپزد که آب برنج کشــیده شود. بعد از کشیده شدن آب 
برنج، گوشت را وسط قابلمه گذاشته و برنج را به اصطالح دم بیندازید. اجازه دهید نیم 
ساعت بگذرد. موقع سرو برنج، روغن کرمانشــاهی یا کره آب شده را روی آن بریزید. با 
توجه به اینکه این پلو، غذای سنگینی است، سعی کنید در ساعت های اولیه شب میل 

کنید که زمان الزم برای هضم توسط معده را داشته باشد.

کتاب »سلوک دانشجویی« نوشته جواد محدثی، از سوی دفتر 
نشر معارف به چاپ بیستم رسید.

در بخشــی از مقدمه این کتاب چنین آمده است: »دانستن این 
نکته که »راز کامیابی در تجربه علم آموزی چیســت و در طول 
عمر تحصیلی، این راه را چگونه و با چه کســی و به چه سمت و 
سویی باید پیمود«، مهم اســت. در هر کاری، از جمله آموختن 
دانش و رســیدن به قله هــای معرفت و در کنــار آن، »کمال 
اخالقی« و »تهذیب نفس«، نیازمند آشــنایی بــا رمز و رازها و 
شــیوه ها و عوامل موفقیت هستیم. پس ســلوک دانشجویی، 
آگاهی از هدف ها، آفت ها، روش ها، علل ناکامی یا سرخوردگی و 

عوامل رشد و پیشرفت را می طلبد.«
آنچه می خوانید، مجموعه نوشته هایی از استاد جواد محدثی در 

این زمینه هاســت که مورد ابتال و کاربرد هر کسی است که در 
مسیر آموختن دانش گام نهاده و در مراکز علمی حضور می یابد 

و سر سفره دانش اساتید می نشیند.
مباحث این کتاب، پیش از این در سلســله مقاالتی در ماهنامه 
»پرسمان« منتشرشــده و آداب علم آموزی را برای همه دانش 
پژوهان به ویژه دانشجویان دانشگاه ها و طالب حوزه های علمیه 

تبیین می کند.
چاپ بیســتم این کتاب، در 79 صفحه، قطــع پالتویی، تیراژ 
3000 نسخه و قیمت 2500 تومان عرضه شده است. دفتر نشر 
معارف پیش از ایــن، کتاب »در قلمرو دل« را از این نویســنده 
منتشر کرده بود که  آداب و اخالق سلوک را در 20 مقاله کوتاه 

ادبی برای جوانان و دانشجویان تبیین می کند.

تیپ بدن و رژیم غذایی مخصوص خود را بشناسید )2( پلو اسفندی 

سلوک دانشجویی

مــادرم تعریف می کــرد در  زاینده 
دوران اشــتغالش که آموزگار رود

دبستان بوده، پدر یکی از دانش آموزانش هر از 
گاهی به مدرسه سری می زد و ضمن تعریف و 
تمجید از کادر، مرتبــا می گفت من با مقامات 
باال ارتباط دارم و سپرده ام که برایتان تشویق 

نامه ارسال کنند.
 عین پنج ســالی که فرزند این آقا در مدرسه 
ما بود، این جمالت تکرار می شــد و ما هم که 
می دانســتیم خبری از تشــویق نامه نیست، 
 گاهی می پرســیدیم پــس تشــویق نامه ها 
نرســید؟! آقای پدر دانش آمــوز هم با جدیت 
می گفت: همین روزهاســت که ارسال کنند؛ 

سرشان شلوغ است!
ســقف ادعاهای توخالی بعضی ها، خیلی بلند 

است و اعتماد به »سقفشان« بلندتر!
یک گروه دیگر هم هســتند که اساســا خود 
را منبع و مرجــع تمام مهارت هــا و ابتکارات 
کاری»اولیــن«  هــر  در  کال  و  می داننــد 
هســتند: اولین کارگاه ام دی اف شهرشــان 
را راه انداخته اند، اولین فســت فود اســتان را 
افتتاح کــرده اند و تا پیش از آن، کســی اصال 

نمی دانسته فست فود چیست!
اولین اتوموبیل ســوار خاندان بوده اند؛ حتی 
ابتکارات و طرح های بســیار بزرگی در ســر 
داشــته اند که توســط افراد ســودجو مورد 

استفاده قرار گرفته است.
 مثال ایده ســاخت بزرگراه های غیر هم سطح 
اروپا را هــم اینها یکبار به پســر عمویشــان 
گفته اند. پســر عمویشــان هم در یک ســفر 
خارجــی، کامــال اتفاقی نخســت وزیر فالن 
کشــور اروپایــی را در یک رســتوران چینی 
دیــده اســت و نامرد، بــدون اینکــه نامی از 
مبــدع اصلی طرح ببــرد، پیشــنهادش را به 
جناب نخســت وزیــر داده و به ایــن ترتیب 
جاده هــای اروپــا، مدیون نابغه ای هســتند 
که نمی دانند کیســت! اما... اما پای عمل که 
 به میان آیــد، جناب مدعی با لبخندی ســرد 
می گویــد: »نه دیگه، مــا از اون حــال و هوا 

اومدیم بیرون، بروید سراغ جوان ها!«
و بالفاصله موضوع صحبت را عوض می کند.

بد نیســت تابلوی »از ادعای خــود بکاهید«، 
سردر هر خانه ای نصب شود.

لطفا از ادعای خود 
بکاهید

لبخندک

یادداشت های 
گلبول آبی

گام اول: بازکردن بخت بخت یک چیزی اســت مثل سیم هدفون ندا شاه نوری
که به دالئل نامعلوم و خــواه ناخواه گره می خــورده و یکی از 

وظایف تاریخی مادر دختر، باز کردن آن بوده است.
 در قدیم از روش های متعددی برای بخت گشــایی اســتفاده 
می شد که در این کوتاه سخن، فهرست وار به چند نمونه از آنها  

اشاره می شود: 
ردکردن چادر دختــر درخانه مانــده از روده گوســفند با هر 
مکافاتی که شــده؛ بردن دختر درخانه مانــده به حمام یکی از 
اقلیت های مذهبی و پــرت کردن یواشــکی او در آب خزینه؛ 
خالی کردن خاک قندهای ســفره عقد، روی سر دختر درخانه 
 مانده به شــکلی که لبــاس و شــینیون آن مادرمــرده ضایع 
شــود؛ ممانعت از حضور دختر درخانه  مانده بر سر سفره عقد و 

چپاندن او در اتاق بغلی. 
مانــده  درخانــه  دختــر  زدن  گــره  ســبزه   همچنیــن 
)که امتحــان کردیم عمرا جــواب بدهد(؛ کــش رفتن حنای 
عروس و مالیدن آن به ســر دختر درخانه مانده؛ انجام عملیات 
خانه تکانی 4 بار در هر ســال و تکان دادن قالیچه توسط دختر 
درخانه مانده لب بام به جهت جلب توجه جوانان محل؛ رشــوه 
دادن به خاله زنک های فامیل برای یافتن داماد و رهایی دختر 
درخانه مانده از ننگ بی شــوهری؛ زدن قفل بــه دار و درخت 
و در و پنجــره و منتظر نشســتن بــرای بازشــدن ناگهانی و 
خودبه خودی آن؛ توســل دختر درخانه مانده به توپ مروارید 
 )اال توپ مروارید صــادق هدایت که باعث کــوری نافرم بخت 

می شد(.
همین طور، استفاده از »شــماره یک« پسر نابالغ برای پاشیدن 
به دیوار و دفع طلسمات؛ بردن شله زرد برای دیگران، در هوای 
طوفانی؛ بیش فعالی دختــر درخانه مانــده در مجالس زنانه؛ 
جا گذاشــتن لنگه کفش روی پله ها و معابــر عمومی؛ تالش 
برای خوابیدن و هیچ جوره بیدار نشــدن تا رســیدن شاهزاده 
مذکور؛ خوردن پیه شتر و چاق شــدن در دوره قاجار؛ نخوردن 
کربوهیدرات و الغر شدن از ده سال پیش بدین سو و در نهایت 
 تالش برای پولدار شــدن پدر که اکیدا توصیه شــده و مجرب 

است.

نوستالژیکاتور 

ازدواج

بدن سیب شکل  
این نوع بدن که به نام »اندومورف« نیز شــناخته می شــود، با انتشــار انسولین 
و کورتیزول بیــش از اندازه به همراه ذخیره چربی در اطراف ناحیه شــکم ســر و 
کار دارد. تناســبات یک بدن سیب شکل، تحت تاثیر ســطوح باالتر آندروژن قرار 
می گیرد که به ذخیره بافت چربی اضافه در اطراف ســینه، دور کمر و پشت منجر 
می شود. وزن اضافی در اطراف ناحیه شکم با برخی تهدیدات سالمت از جمله خطر 
افزایش یافته بیماری قلبی، دیابت و ســرطان مرتبط اســت. با این وجود، ران ها و 
بازوها به طور کلی در این نوع بدن، باریک بوده و افراد دارای این تیپ بدنی، دارای 
وزن اضافه هستند و به طور معمول قد کوتاه تری دارند. به نظر می رسد این افراد به 
سرعت وزن اضافه می کنند؛ اما خبر خوب این است که به سرعت نیز وزن از دست 
می دهند. تمام کاری که افراد دارای بدن ســیب شــکل باید انجام دهند، زیر نظر 
داشتن رژیم غذایی است تا هرچه ســریع تر به شکل دلخواه و مناسب باز گردند. به 
خاطر داشته باشید که چربی های شکمی، ســریع تر از چربی های ذخیره شده در 
ناحیه باسن و ران شکسته می شوند. سبک زندگی نشســته و کم تحرک، به هیچ 

عنوان برای افرادی با نوع بدن سیب شکل توصیه نمی شود.
 تغذیه برای افراد با بدن سیب شکل

اگر دارای نوع بدن سیب شکل هســتید، همواره باید میزان کالری دریافتی روزانه 
خود را زیر نظر داشــته باشــید؛ بر همین اســاس، باید یک رژیم غذایی با توزیع 
متعادل از درشــت مغذی ها مانند 30 درصد کربوهیــدرات، 35 درصد پروتئین 
و 35درصد چربی را هدف گــذاری کنید. روی دریافت مقادیر بــاالی پروتئین و 

سبزیجات با میزان برابر از چربی های سالم متمرکز شوید.

کشکول جدول )شماره 1970(

با این تایر، هر چرخ پدالی را 
در یک دقیقه برقی کنید!

پرورش بزرگ ترین گوجه فرنگی جهان این سگ هم آیفون ۷ دارد! 

استارتاپ جئواوربیتال با گجت های مدوالر هوشمند، یک چرخ دوچرخه 
ویژه ساخته اند که می توانید جایگزین تایرهای سنتی خود کرده و وسیله 
پدالی خود را در کمتــر از یک دقیقه، به یک وســیله نقلیه برقی تبدیل 
کنید. این وسیله مجهز به موتور DC، باتری لیتیومی، بدنه آلومینیومی 
و تایر ضد پنچری، می تواند با ســرعت 32 کیلومتر بر ســاعت، فاصله 
30تا80کیلومتری را طی کند. بهتر از همه اینکه این چرخ، با 95درصد از 

دوچرخه های سایز بزرگ سازگار است.
 برای تعویض تایــر از معمولی بــه الکتریکی، به جلــوی چرخ قدیمی 
ضربــه زده و آن را با همتای موتوری اش جایگزین می کنید. ســه چرخ 
کوچک تر در آرایشی مثلثی در کنار دیواره تایر قرار گرفته و دوچرخه را 
به جلو می رانند. عالوه بر تایر، یک دریچه وجود دارد که به فرمان متصل 

می کنید و یک دکمه پاور که عمر باتری را به شما نشان می دهد.

از گذشــته تا به حال، یکی از ســرگرمی های جالب کشاورزان، پرورش 
دادن میوه و ســبزی هایی با انــدازه های عجیب بوده اســت. برخی از 
کشاورزان به دنبال آن هستند که بزرگ ترین و کوچک ترین سبزی دنیا 

را پرورش دهند تا وارد کتاب گینس شوند.
به تازگی یک کشاورز اهل مینسوتا اعالم کرده است که بزرگ ترین گوجه 
فرنگی دنیا را پرورش داده اســت. این کشــاورز که قصد دارد نام خود را 
وارد کتاب گینس کند، یک گوجه فرنگی با وزن6/2کیلوگرم در اختیار 
دارد.»دان مک کوی«، صاحب این گوجه فرنگــی، برای وزن کردن آن 
به ســوپرمارکت محل رفته وآنجا متوجه شده است که این گوجه بزرگ 

می تواند به راحتی وارد کتاب رکوردهای گینس شود.
مک کوی می گوید: »ابتدا فکر می کردم یک محصول عجیب برداشــت 
کرده ام و قصد داشتم آن را طی یک مراسم جالب سرو کنم؛ اما با شنیدن 
این موضوع که رکورد بزرگ ترین گوجه فرنگی تنها 5/5 کیلوگرم است، 

تصمیم گرفتم آن را به سازمان گینس ببرم.«

یک سگ، قبل از خیلی از کسانی که دلشان می خواسته تازه ترین آیفون 
را داشته باشــند، نه تنها یکی، بلکه هشــت آیفون 7 برای خودش دارد! 
َونگ سیکونگ، پسر یکی از میلیاردرهای چین است که برای تحت تاثیر 
قرار دادن ســگ خانگی اش، این آیفون ها را برایش خریده و عکسش را 
در فضای مجازی منتشر کرده اســت. اما به نظر می رسد دیگران از این 
اتفاق خیلی راضی نبوده و بسیاری نســبت به این عکس واکنش نشان 
داده اند و گفته اند در حالی که آنها شــرایط زندگی خیلی بدی دارند، او 
فقط برایش سگ  خانگی اش این تعداد آیفون خریده است. پدر این پسر 
28 ساله، صاحب یکی از بزرگ ترین شــرکت های توسعه امالک است و 
دارایی های او در حدود 30بیلیون دالر تخمین زده شده و در حال حاضر 
ثروتمندترین مرد در آسیا و 20 کشور دیگر دنیا به شمار می رود. قیمت 
ارزان ترین آیفون 1197دالر اســت که با در نظــر گرفتن همین مقدار، 
قیمت هر هشت آیفون روی هم 9584 دالر)چیزی در حدود 33میلیون 

و 500هزار تومان( می شود.

 افقی:
1- فیلم علی حاتمی و کتاب ماکسیم گورکی، تارا، فرشینه

2- یاوری و مدد کردن، عبای قدیمی، قلب کشور ایتالیا
3- هزار کیلو، فیلم داریوش مهرجویی، مخترع نامی رادیو
4- مردمان یک شهر یا محله، گردون و سما، پول خارجی

5- نورمهتاب، از پیامبران الهی
6- خاطر، اســتراحتگاه اتومبیل، مورد احتیاج محتکران 

خدانشناس
7- یار  ویس، شب های عرب، نپذیرفتن

8- یار غمگسار و محرم راز، بازیگر ســریال های نرگس و 
پنجمین خورشید، آغاز

9- او ، حاال، خان سابق ده و رمان دیگر گورکی
10- رفاه، قارچ، آزاد

11- کارگردان کیمیا و دوئل و سرزمین خورشید، تهمت 
و افترا

12- جواب مثبت، کتاب ویلیام فالکنر، شهادت
13- کشتی جنگلی، شالوده، آش

14- یازده، رییس قــوم، نام کوچک جیرانــی کارگردان 
سریال مرگ تدریجی یک رویا و فیلم های شام آخر و پارک 

وی
15- نوعی باطری و تربچه، حاضر و مهیا، فغان کردن.

عمودی:
1-  تراس، حامیان و پشتیبانان

2- نام گرامی مادر رسول حق )ص(، کارگردان سفر دریایی، 
روزی رسان

3- گوهر، کمک رساندن، سفره چرمی
4- نویسنده کتاب گارگانتوا، شهر باسلق در ایران، فراموشی

5- سرمد و جاوید، نوعی میز
6- ســازمان مخوف ینگه دنیایی، مخترع میکروسکوپ، 

حواری خائن عیسی مسیح)ع(
7- فرزند شمشیر لقب این پادشاه ایرانی بود، افشره آلو، مادر 

عرب
8- میهمان سرزمین عجایب، کلبه فقرا، غنی و ثروتمند

9- حضرت حق، ازلوازم تحریر، شهری در ایران
10- شبیه و مانند، تقویم، هرترازو  دو تا دارد

11- پیامبری که آرامگاه او در شوش است، فائز
12- محبت، چهاردندان نیش، پــدر زن چارلی چاپلین و 

برنده نوبل ادبی سال 1936 و نویسنده رمان مه
13- حبیب خدا، شهر معروفی در بلغارستان، بله پوتین

14- ضربه ای در فوتبال، گاری، وزیدن باد
15- گردگیری و پاکیزه نمودن اشیاء، استخوان سر

تصاویر روز

جشنواره سنتی در هند نمای پل های بین درخت های فانتزی در سنگاپور
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امام علی )علیه السالم(: 
شادى مومن در چهره و اندوهش در دل اوست.
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