
 آیت ا... صادق آملی الریجانی در سیزدهمین همایش دادستان های عمومی و انقالب و 
نظامی سراسر کشور ، گفت: نظارت، موضوع اصلی این همایش است چرا که بسیاری از 

چالش های دولتی کشور ناشی از عدم تحقق نظارت است. 
وی افزود: رسیدگی به گرفتاری مردم، امنیت کشور و بررسی مشکالت مردم و آنچه که 
وظیفه هر نهادی است عبادت به شمار می رود و اگر مدیریت صحیحی داشته باشد، در 

مسیر تعالی انسان است. 
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: این همایش فرصتی برای مشورت کردن است و امیدواریم 

موثر واقع شود. 
آملی الریجانی با بیان اینکه بسیاری از چالش های کشور ناشی از عدم نظارت کافی است،  

گفت: اگر نظارت ها اجرا می شد تبعا بسیاری از چالش های این حوزه رفع می  گردید.
آملی الریجانی با طرح این سوال که چرا بحث نظارت این قدر در قانون تاکید شده است، 
تصریح کرد: اهمیت نظارت به خاطر موضوعی است که مورد نظارت است و نظارت واجب 
نفسی نیست و در قانون اساسی، به خاطر اهمیت اجرای صحیح قوانین در دستگاه های 
اداری، سازمان بازرســی کل کشور موظف به نظارت بر حســن اجرای امور و قوانین در 

دستگاه های اداری شده است.
وی با اشاره به وجود دستگاه های اداری اعم از دولتی و خصوصی در سراسر کشور و مواجهه 
هر روز مردم با دستگاه های دولتی و غیردولتی و میزان نارضایتی آنها از عدم اجرای قانون 
در این دستگاه ها تاکید کرد: در قانون اساســی بحث اجرای قانون و حسن اجرای قانون 
اساسی آمده است و حسن اجرای قانون یعنی رضایتمندی مراجعین از عملکرد دستگاه ها.

رییس قوه قضاییه با انتقاد از فرســتادن مراجعه کننده از اتــاق و اداره ای به اتاق و اداره 
دیگر تصریح کرد: چه کسی باید به این موارد رسیدگی کند؟ قانون، سازمان بازرسی کل 
کشور را موظف به رسیدگی کرده و این سازمان در طول این سال ها تکامل پیدا کرده و با 
رویه ای خوب و برنامه های روشن به مسئله رسیدگی می کند و اگر سازمان بازرسی نبود 

وضع به مراتب بدتر بود.
آملی الریجانی افزود: مدیران دســتگاه ها ملزم به رعایت قانون هستند و از رسیدگی و 
بازرسی های این ســازمان خوفناک  هســتند و بنده به نوبه خود از زحمات مستمر این 

سازمان در مسیر ارتقای دستگاه های اداری و رضایتمندی مردم تشکر می کنم.
رییس قوه قضاییه به آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های خالف برخی دستگاه ها 
اشاره کرد و افزود: با اینگونه دســتورالعمل ها که گاهی حقوق بسیاری را ضایع می کند 

برخورد می شود و این نظارت در جهت بهبود شرایط است.
آملی الریجانی به بیش از 60 وظیفه دادستان کل کشور و نظارت او بر عملکرد دادستان ها 
و دادسراها اشاره و تصریح کرد: این نظارت نیازمند دقت است و اهمیت نظارت دادستان 
کل در مجموعه دستگاه قضایی هم به خاطر وظایف ذاتی دادستان کل است و هم از نظر 

جهات نظارتی بر دادسراها و قضات است.
وی درست اجرا شدن قوانین در دادسراها را تابع نظارت صحیح و تام برشمرد و با اشاره 
به ماده 22 آیین دادرسی گفت:  کشف جرم، تعقیب متهم، حفظ حقوق عمومی و اقامه 
دعوای الزم و اجرای احکام کیفری و انجام امور اسمی از شئون مردم است و تامین امنیت 

برای مردم مثل نان و آب ضروری است.
رییس قوه قضاییه زندگی بدون امنیت را عیش منقص توصیف کرد و افزود: اگر نتوانیم 
امنیت را در آن قسمتی که به ما مربوط اســت برای مردم ایجاد کنیم راحتی برای مردم 
باقی نمی ماند و باید با جرائم خشــن و وجود اشرار در شــهرها و قاچاقچیان مواد مخدر 

برخورد شود.
آملی الریجانی وجود امنیت واقعی و احســاس امنیت را ضروری دانســت و تاکید کرد: 
برخورد دســتگاه قضایی با جرائم باید به گونه ای باشد که احساس امنیت برای مردم به 
وجود بیاید، فلذا یکی از علل تاثیرگذاری مجازات ها این است که به موقع، سریع و قاطع 

باشد و اطاله دادرسی بر خالف مصالح جامعه و دستگاه قضایی است.
وی با انتقاد از فرصت دادن به متجاوز به عنف در دادرسی به مسأله برخورد با قاچاقچیان و 
سوداگران مواد مخدر اشاره کرد و گفت: دادسراها باید امنیت را در تمام شئون آن مستقر 

کنند و آن را جدی بگیرند.
رییس قوه قضاییه با تکذیب برخی گفته ها مبنی بر اینکه سیاســت جدید قوه قضاییه 

حذف اعدام است، تصریح کرد: ما چه زمانی چنین گرایشی داشتیم، ما معتقدیم قوانین 
مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی منزل نیست بلکه اهداف نهایی که مد نظر قانون گذار 
بوده به کمال حاصل نشــده و اینکه می گویند اعدام فایده نداشــت بی مورد است و اگر 
سختگیری قوه قضاییه نبود وضع بسیار بدتری به وجود می آمد و مواد مخدر در عطاری ها 

هم وجود داشت.
آملی الریجانی افزود: اعدام ها فی حد ذاته مطلوب نیست ولی مسئله این است که در کنار 
آن ضرر عظیمی که به جامعه می زند و خانواده هایی را متالشی می کند ناچار به برخورد 
سریع و صریح و آشکار و قاطع با مواد مخدر هستیم و از دادستان های کل کشور می خواهم 
در اجرای احکام تعلل نکنند و پس از صدور حکم،  آن را اجرا کنند،  چراکه اجازه نداریم 
3 سال اجرای حکم را به تعویق بیندازیم تا مجرم در زندان نمازخوان شود و به علت نماز 

خواندن او اعدام را منتفی کرد.
وی با تاکید بر اینکــه باید به جای اعدام تــا جایی که ممکن اســت مجازات های موثر 
وجود داشته باشد، گفت: نمی توان اعدام را به طور کلی منتفی کرد چرا که بازدارندگی 
دستگاه قضا را تضعیف می کند،  فلذا دادســتان ها در اجرای احکام دقت و تامل کنند و 

کار دادستان ها در تامین امنیت بسیار مهم است و باید با نظارت امنیت را تشدید کنند.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه اقامه دعوا وظیفه دادســتان و پیگیری و نظارت، وظیفه 
دادستان کل است، گفت: وظیفه دادستان کل منحصر به احیای حقوق عامه و حتی اقامه 

دعوا نیست چرا که اقامه دعوا دو حیث عمومی و تخصصی دارد.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: دادستان کل باید نظارت بر دادسراها داشته باشد و این 
حفظ حقوق عمومی است و اقامه دعوا بخشی از وظایف زمین مانده است که متولی خاصی 
نداشته است مثال در بحث آلودگی هوا که ضرر مســتمر بر حقوق میلیون ها نفر از آحاد 
مردم است، دستگاه قضایی کاری نکرده است و باید دستگاه قضایی وظیفه رسیدگی هم 

داشته باشد چرا که خسارت به حقوق مردم وارد شده است.
آملی الریجانی ادامه داد: مسئله دیگر تغییر کاربری های فضای سبز و تجاوز به عرصه های 
منابع طبیعی، تخریب محیط زیســت و آلوده کردن رودخانه هاست که مسائل مهمی 

هستند اما از آنجایی که بسیار جلوی چشم ماست به آن توجه نمی کنیم.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: امیدواریم دادســتان کل، بخشی را برای رسیدگی به 
همین حقوق راه اندازی کند و نظارت که از وظایف مهم دادستانی کل است باید اعتبارات 

کافی و نیروی انسانی الزم داشته باشد.
رییس قوه قضاییه از دادستان های کل کشور خواست دستورالعمل ساماندهی زندانیان 
که به تازگی ابالغ شده را سریعا اجرا کنند و افزود: وضع بازداشت ها زیبنده نظام نیست 

اما نباید بین افراط و تفریط حرکت کنیم.

رییس قوه قضاییه در مشهد:

حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، سیاست قوه قضاییه نیست

بر تمام خنده هایم خطی از ماتم بکش
پاک کن شادی ز دل جایش هزاران غم بکش

آنقدر وقتی نمانده تا محرم فاطمه
زحمت پیراهن مشکی ما را هم بکش . . .

ایام سوگواری امام حسین )ع( 
تسلیت  باد

مرتضی صادقی شهردار زواره
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استاندار اصفهان:

اصفهان در نوسازی بافت های 
فرسوده از برنامه عقب است

15

پیش بینی اعزام ۲ هزار اتوبوس 
برای زائران اربعین در استان

10

آخرین جزییات دستگیری قاتل 
پزشک اصفهانی

14

نقش جهان به بهره برداری 
نزدیک می شود

15

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان:

چهارباغ عباسی
معبر گردشگری می شود

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

مهــدی جمالی نــژاد، شــهردار اصفهــان در آیین 
کلنگ زنی بازار عمده فروشــان خوار و بار و خشکبار 
اصفهــان و همچنین اهدای 12 خودروی ســمند به 
شهروندان اصفهانی که در جشــنواره خرید کاالهای 
ایرانی از بازارهای روز کوثر شــرکت کــرده  بودند، با 

اشــاره به اینکه برگزاری روزانه رویدادهای فرهنگی 
در ســطح بین المللی و کلنگ زنی و بهــره برداری از 
پروژه های عمرانی در شهر اصفهان بیانگر پویایی این 
شهر در چند ماه اخیر است، اظهار داشت: رویدادهای 

بین المللی و ملی در شهر اصفهان...

شهردار اصفهان:

جشنواره خرید کاالهای ایرانی
برند فروشگاه های زنجیره ای کشور شد

بانوان متقاضی اهدای خون در سازمان انتقال خون اصفهان پذیرش نمی شوند؛

با سپاس از »سپاس«!

16

در حالی که کمتر از یک ســال از عمر دولت حسن روحانی باقی مانده 
اســت روز به روز بر گمانه زنی هــای انتخاباتی افزوده می شــود. در 
اردوگاه اصالحات، وضعیت تا حد بســیار زیادی روشن است.  حمایت 

زودهنگام اکثر افراد شاخص این جریان از حسن روحانی ...

»ایران و عربســتان در بازار نفت نیازی به میانجی ندارند و می توانند با 
هم صحبت کنند.« این را وزیر نفت کشورمان در حاشیه نشست اوپک 
در الجزایر گفت . این سخن را »بیژن زنگنه« در واکنش به گمانه زنی ها 

درباره پیشنهاد میانجیگری عراق در مناقشه نفتی ایران و عربستان...

2

تحلیل انتخابات 1396 در اردوگاه اصالح طلبان؛

روحانی 1400

به بهانه پایان نشست اوپک؛

سعودی کارشکن
اینجا، آنجا، همه جا!

3

صفحه  2
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پیشنهاد سردبیر: 
موضوع امنیت برای ما اولویت اول است

نگاه روز

با مسئوالن

عکس  روزیادداشت

مراسم ترحیم 
برادرزاده ناطق نوری

امیردریابان شمخانی-
دبیر شورای عالی 

امنیت ملی

علی اکبر صالحی-
رییس سازمان انرژی اتمی

حجت االسالم انصاری- 
معاون امور حقوقی 

رییس جمهوری

اگــر قــرار باشــد برای 
کوچکــی  کارهــای 
ماننــد خریــد هواپیمای 
شــاهد  نیز  مســافربری 
کارشــکنی و اخــال از 
طــرف آمریــکا باشــیم 
تصمیمــات جــدی تری 
بــرای احقــاق حقــوق 
گرفت. خواهیــم  خــود 

مختلــف  تجربه هــای 
در مذاکرات هســته ای و تحوالت منطقه به ما ثابت کرده اســت 
که اعتماد به آمریکا چــه در موضوع آتش بس در ســوریه و چه 
 در رفــع تحریم های اقتصــادی مصداق حرکت کردن به ســوی 

سراب است.

من فکر می کنم هر کسی 
آمریــکا  رییس جمهــور 
شــود، مجبــور خواهــد 
بود بــر اســاس واقعیات 
میدانی عمل کند. درباره 
نقطه نظــرات نامزدها در 
انتخاباتی  مبارزات  دوران 
آمریــکا هم بایــد بگویم، 
شما می توانید از بسیاری 
شــعارها  و  الفــاظ  از 
اســتفاده کنیــد امــا در 

نهایت، واقعیات شــما را محدود و محصور خود خواهند کرد.من 
فکر نمی کنم که تهدید جدی)با انتخــاب ترامپ( متوجه توافق 
هسته ای شود. شاید دچار نوساناتی شود و شاید در برخی چیزها 

تاخیر شود اما به طور جدی منحرف نخواهد شد.

به عنوان عضوی از دولت، 
شــهادت می دهم که این 
روزها بــه لحاظ اقتصادی 
دشــوارترین  از  یکــی 
جمهــوری  دوران هــای 
اســامی بوده است و در 
کشــورهایی  کــه  حالی 
مثل عربســتان بــا چنان 
ثروت ها و درآمدهایی در 
برابر مشکات مالی به زانو 

درآمده اند و تورم در کشورهایی مثل ونزوئا به حدود 500 درصد 
رسیده اســت، اما در ایران در میانه همین ســختی ها و مضایق 
مالی رشد منفی حدود 6/8 دهم درصدی تبدیل به رشد مثبت 5 

درصد شده که این شبیه به یک معجزه است.

سید حسن خمینی-
یادگار امام)ره(

اگر می گوییــم همه حق 
انتقاد دارند و اگر امام)ره( 
می گویند »انتقــاد بلکه 
الطــاف خفیه  از  تخطئه 
الهی اســت«، حق داریم 
که بتوانیم بــه این وظیفه 
عمــل کنیم؛ اگر رســانه 
ها تکلیف دارنــد حقایق 
را  بگویند، مانعــی نباید 
بر ســر راه آنها باشــد و از 
همین رو، سانســور باطل 

مانع عمل به تکالیف آنهاســت.اگر رییس جمهوری وظیفه دارد 
که قانون اساسی را اجرا کند باید توانایی آن را نیز داشته باشد زیرا 
وظیفه ای بر دوش او نهاده شده است و او حق دارد شرایط برایش 

مهیا باشد. 

پاره حرف...

سال 1392 بود، دهم اردیبهشت  نجمه فاتحی
ماه ؛ انتشــار یک خبر در رسانه ها 

دل شیعیان و آزاد مردان را در سرتاسر دنیا به درد آورد. 
خبر حکایت از یک هتک حرمت دوباره داشــت: نبش قبر 
جناب حجربن عدی صحابه گرامی پیامبر اسام و یار وفادار 
امیرالمومنین)ع( ؛ اما این ، همه ماجــرا نبود. زمزمه های 
تلخی به گــوش می رســد؛ عــده ای به دخــت گرامی 
امیرمومنان علی)ع( حمله کنند. غیرت شــیعه به جوش 
آمد. برای بچه شیعه سنگین بود .  به رگ غیرت و شرافتش 
برخورد که باردیگر برای حضرت »عمه جان« کربایی به پا 

شود. شیعه مگر مرده باشد ...
حــاال دیگر غیــرت علــوی گونه بچــه شــیعه ها، اجازه 
نشســتن نمی داد. زمــان، زمان برخاســتن بــود، زمان 
ایســتادگی، هنگامه جهــاد. پس آزاد مــردان غیور یکی 
یکی به پا خاســتند... برخاســتند بــرای دفــاع ، دفاع از 
حریم کبریایی خاندان محمد)ص( و شــدند مدافع  حرم! 
روزها می گذشــت و مدافعان حرم از نقاط مختلف ایران، 
افغانستان، یمن، لبنان، عراق و سوریه همچون شاخه های 
رودخانه ای بــزرگ، خود را به دریا می رســاندند... دریایی 
که طوفانی شــده و به خروش آمده بــود.  هرچند طوفان 
هم در برابــر رودخانه ها کم مــی آورد...و حاالبیشــتر از 
ســه ســال از شــروع روزهای طوفانی می گذرد اما دریا 
 همچنــان دریاســت و رودخانه ها همــان رودخانه های 
عاشق. رودخانه های عاشــقی که در قاموس خود، خشک 

شدن را نمی بینند...

مدافعان عشق

رییس جمهور افزود: من با تجربه خود که بعــد از انقاب به این 
مهم دســت یافتم، می گویم که برای پیشرفت و تعالی راهی جز 
اعتدال وجود ندارد. این افراط و تفریط است که دنیای ما را خراب 
کرده، بنابراین مسیر ما باید مسیر تعادل باشد. افراط در مباحث 
سیاست داخلی در اندیشه و تفکر افراد بوده و در مسائل خارجی 

نیز همین طور است.
اهم سخنان رییس دولت را در ادامه می خوانید؛

 در انزوا بودن و قهر با کشورهای خارجی امکان پیشرفت وجود 
ندارد. شما باید به دنبال سرمایه و پیشــرفت باشید و فناوری را 
وارد کشــور کنید. از ســال 60 تاکنون در جریان ریز مســائل 
هســته ای بوده ام؛ اما زمانی مطمئن به غنی سازی شدم که یک 

سانتریفیوژ مشاهده کرده و با صنعت آن آشنا شدیم.
 ما از سال 68 در این وادی قدم گذاشــتیم اگر سانتریفیوژ را از 

بیرون نمی آوردیم با تاخیر به پیشرفت می رسیدیم، غرب هم به 
این صورت پیشرفت کرده و علم را در ابتدا از مسلمانان آموخته 
است. نباید احساس کنیم همه کشورهای دنیا دوست و خیرخواه 

ما هستند و میانه روی در این حوزه، مهم است.
 اعتدال می تواند در مسیر درست ما را به موفقیت برساند و باید 
با همفکری و مشورت کارها را پیش ببریم. در جلسات مشورتی 
و اقتصادی در موضوعات مختلف تســلیم نظر جمع می شــوم. 
باید از عقل جمعی برای پیشرفت اســتفاده کنیم؛ زیرا هر زمانی 
که در ســتادها و دوران دفاع مقدس هماهنگی و مشــورت بود 
موفقیت و هر جا که ناهماهنگی و غرور بود شکست می خوردیم. 
در سیاســت خارجی و داخلی و در امور امنیتی مبنا بر این بوده 
 که در مســیر اعتدال از عقانیت و خرد جمعی و با امید به آینده 

پیش برویم.

 خدا نیامرزد کسانی را که در قلوب مردم یأس و ناامیدی تزریق 
می کنند. ما باید به آینده و فرزندان و نســل جوان امیدوار باشیم 
و ناامیدی به معنای تسلیم شــدن در امور است. گاهی اوقات در 
هنگام مشــاهده برخی اخبار این امر روشــن نیست که چطور 
می شود کسی که عاقه مند به اســام و انقاب است مرتبا یأس 

و ناامیدی را رواج دهد.
 تخریــب و تضعیف دولت، شــرعا حرام بــوده و تخریب گران 
خاصیتی در جامعه ندارنــد . مردم ما فکور و آگاه هســتند و در 
سال های گذشته زمانی که به ســازمان ملل مراجعه می کردیم 
موضوع مباحث، وضع انواع تحریم ها بــود و همواره یک صدای 
منحوسی بین صهیونیسم و استکبار جهانی در این زمینه وجود 
داشت. دشمنان امید داشتند که به کشور ضربه بزنند اما در سال 
95 اتفاقی نیفتاده و به جای ایران هراسی، آمریکا هراسی در دنیا 

رواج پیدا کرده است.
 همه به آمریکا ایراد می گرفتند که چــرا به تعهدات خود عمل 
نمی کنند.اکثریت کشــورها از تحریم ایران ســخنی نگفته و به 
دنبال ســرمایه گذاری در کشــور بودند. این در حالی است که 

پیشرفت در گرو رقابت با دنیا محقق می شود.
75 درصــد از عوامل تعطیلــی کارخانه ها برای پیــش از آغاز 
فعالیت این دولت بوده اســت. فناوری کهنــه و غیر قابل رقابت 
مسیری نادرست بوده و کشور باید در بازارهای جهانی ورود کرده 

و با دنیا رقابت کند.
 باید با قاچاق مبارزه کنیم که این کار را هم انجام می دهیم اما 
ریشه آن کجاست؟ اگر جنس شما قابل رقابت باشد جلوی قاچاق 
گرفته می شود، ما فناوری می خواهیم و باید آن را وارد کنیم، مگر 
می شود بدون ارتباط با دنیا این کار را انجام دهیم، البته حواسمان 

جمع هست چرا که به اندازه کافی رقیب برای ایران وجود دارد.
 برخی از کارهایی که در پسابرجام انجام می دهیم دخل کمی 
دارند و برای برخی از کارها خرج کردیم تا بدین وسیله تولید نفت 

و غیره را به دوران قبل از تحریم برگردانیم.
 در اشتغال باید بهتر کار شــود، حرکتی خوب در اشتغال شده 

چراکه قبل از دولت اشتغال خوب نبود.

برخی از کارهایی که 
در پسابرجام انجام 

می دهیم دخل کمی 
دارند و برای برخی 

از کارها خرج کردیم 
تا بدین وسیله تولید 

نفت و غیره را به 
دوران قبل از تحریم 

برگردانیم

روحانی: 

خدانیامرزدآنانیکهدرقلوبمردمیأستزریقمیکنند

حجت االسالم حسن روحانی در شورای اداری استان قزوین با حضور هیئت دولت و مدیران کل استان قزوین گفت: 
وحدت و انسجام بین مسئوالن استان سرمایه بسیار بزرگی بوده که سبب توسعه و موفقیت استان خواهد شد.

در حالی که کمتر از یک ســال از عمر  سلیمه کهتری
دولت حسن روحانی باقی مانده است 

روز به روز بر گمانه زنی های انتخاباتی افزوده می شود.
در اردوگاه اصاحات، وضعیت تا حد بســیار زیادی روشن 

است.
 حمایت زودهنگام اکثر افراد شاخص این جریان از حسن 
روحانی علی رغم انتقاداتی که در برخی زمینه ها به دولت 
وی دارند ، نشــان می دهد که اصاح طلبان ســال آینده 
بازهم قصد حمایت از روحانی را دارند شــاید به این خاطر 

که گزینه ای بهتر از وی ندارند. 
در انتخابات سال 1392 شــاید کمتر کسی تصور می کرد 
در نهایت حسن روحانی که هیچگونه پیشینه اصاح طلبی 
نداشــت، به عنوان کاندیدای مورد حمایت اصاح طلبان 

انتخاب شود و حتی با حمایت آنها به پاستوربرسد. روحانی 
با شعار اعتدال گرایی پا به عرصه انتخابات گذاشت و خود 
را مســتقل از هر دو جناح اصولگــرا و اصاح طلب خواند؛ 
اما به ویژه در جریــان مناظرات انتخاباتــی ثابت کرد که 
 اصولگرایی اســت که به شــدت تمایات اصــاح طلبانه

 دارد.
 پس از رد صاحیت گســترده اصاح طلبان در انتخابات 
92 تنها محمدرضا عارف بــه عنوان چهره ای اصاح طلب 
در بین هشــت کاندیدای نهایی حضور داشت؛ اما در ادامه 
مســیر و در هفته های پایانی با توجه به نظرســنجی های 
انجام گرفته و برآورد سران اصاحات وبنا به خواست آنان 
از گردونه انتخابات به نفع روحانی کنار کشید تا این حسن 
روحانی باشــد که به عنوان رییس جمهور یازدهم دولت 

جمهوری اسامی شناخته شود.
بــه گفتــه اکثــر کارشناســان حمایت مثلث هاشــمی 
رفسنجانی، ناطق نوری ، ســید حسن خمینی و همچنین 
رییس دولت اصاحات به عنوان پــدر معنوی این جریان 
و اجماع و وحدت مثال زدنی آنان بود که به کمک حســن 
روحانی آمد و در هفته های منتهی به انتخابات 92 بازی را 

به نفع وی تغییر داد.
تا این لحظه و در آســتانه انتخابات 96 نیز به نظر می رسد 
که همچنان روی حسن روحانی اجماع وجود داشته باشد.

هاشــمی رفســنجانی همچنان محکم پشــت دولت وی 
ایســتاده اســت و عملکرد اورا در طی این سه سال موفق 
ارزیابی می کند. ناطق نوری نیز تاکید کرده گزینه دیگری 

جز او در ذهن ندارد.
در نگاه اول، به نظر می رســد که ســازمان رای حســن 
روحانی در میان اصاح طلبان باشــد امــا فراموش نکنیم 
در دوران دولت یازدهم مشخص شــد که از قضا برخی از 
چهره های مطــرح جریان اصولگرایی بیشــترین یاری را 

 به دولت روحانی رســانده اند.بارزترین مصــداق این ادعا 
» علی الریجانی « اســت که به ویــژه در جریان مذاکرات 
هسته ای، تمام قد پشــت دولت ایســتاد و »تصویب 20 
دقیقه ای« هنوز هم ترجیع بنــد انتقادات مخالفان برجام 

است.
  درنهایت بایــد منتظر ماند و دید آیا حســن روحانی می 
تواند بــرای انتخابات ســال آینده ، حمایــت همه جانبه 
چهره های مطــرح اصولگرایی را جلب کند یــا نه ؛ اما قبل 
از پاســخ به این سوال، پرســش مهم تری مطرح می شود 
و آن اینکه آیــا اصولگرایان می تواننــد تجربه تلخ اتفاقات 
92 را پشت ســر بگذارند و این بار به اجماع برسند یا خیر. 
اگر امسال نیز نتوانند به وحدت مطلوب دست یابند شاید 
شــاهد حمایت برخــی از اصولگرایان از حســن روحانی 

باشیم.
تا اینجای کار حســن روحانی گزینه نهایی اصاح طلبان 
به شــمار می آید و ســخن از فرد دیگری نیســت و حتی 

حامیانش، کمپین روحانی 1400 را نیز به راه انداخته اند.

رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه گروه های تروریستی 
منطقه پشــتیبان های منطقه ای و فرامنطقه ای دارند، گفت: خبر 
پیروزی ملت و دولت سوریه بر تروریســت ها در آینده ای نزدیک 
شــنیده خواهد شــد. کاظم جالی در دیدار با هدیه خلف عباس 
رییس مجلس سوریه با اشاره به ظلم های وارد آمده بر دولت و ملت 

سوریه، گفت: امروز منطقه به دلیل حضور تروریست ها در وضعیت 
ناامنی قرار گرفته اســت که خروج از آن نیازمند تعامل کشورهای 
منطقه بدون دخالت کشــورهای فرامنطقه است. وی با بیان اینکه 
بحران سوریه باید از مسیر سیاسی خود به انتها رسد، تصریح کرد: 
دخالت ها و حمایت های برخی رژیم های منطقه و فرامنطقه باعث 

شده است تا تروریســت ها مورد حمایت مالی و تســلیحاتی قرار 
گیرند و به جنایت های خــود ادامه دهند. نماینــده مردم تهران، 
ری، شمیرانات، اسامشــهر و پردیس در مجلس شورای اسامی 
با اشاره به حضور مستشاری نیروهای ایران در سوریه، خاطرنشان 
کرد: جمهوری اسامی ایران در حال دفاع از ملت مظلوم و بی دفاع 
سوریه در مقابل تروریست هاســت. وی با تاکید بر اینکه گروه های 
تروریستی منطقه پشــتیبان هایی منطقه ای و فرامنطقه ای دارند، 
یادآور شــد: امروز وابســتگی تروریســت ها به برخی کشورهای 
منطقه و فرامنطقه ای برای افکار عمومی هم آشــکار شــده است، 

در حالی که جمهوری اســامی ایران از ابتدا عنــوان می کرد که 
تروریست ها از حمایت برخی کشــورها برخوردار هستند و نسبت 
 به گسترش و نفوذ آنها هشدارهای الزم را به جامعه بین الملل اعام

کرده بود.
رییس مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســامی با اشــاره به 
پیروزی های به دست آمده ارتش سوریه در برابر تروریست ها، تاکید 
کرد: بر اســاس اقدامات صورت گرفته در برهه اخیر، خبر پیروزی 
مردم و نیروهای مسلح ســوریه بر تروریست ها در آینده ای نزدیک 

شنیده خواهد شد. 

تحلیل انتخابات 1396 در اردوگاه اصالح طلبان؛

روحانی 1400

جاللی در دیدار با رییس مجلس سوریه:

خبر پیروزی ملت و دولت سوریه در آینده ای نزدیک شنیده می شود

در حاشیه

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور  در سیزدهمین همایش 
دادســتان های عمومی و انقاب و نظامی سراســر کشور  به 
بررســی و تهدیدهای امنیتی به ویژه امنیــت اجتماعی مواد 
مخدر و قاچاق پرداخت و گفت: موضوع امنیت برای ما اولویت 
اول است،دوســت و دشــمن در منطقه اعتراف می کنند که 
ایران کشور امنی است. وزیر کشــور افزود: اگر االن امنیت در 
کشور برقرار شده به این دلیل است که همکاری وزارت کشور 
و قوه قضاییه به خصوص در حوزه دادستانی خوب بوده است.

در مورد اهتمام بیشتر در اجرای سیاســت های کلی اقتصاد 
مقاومتی و تمهیدات پیشــگیرانه، اراده جدی در دستگاه قضا 
و وزارت کشــور وجود دارد که تقاضای همکاری بیشتر داریم.

رحمانی فضلی با اشــاره به ایــن مطلب که دادســتان ها در 
واگذاری طرح های نیمه تمام بخش خصوصی و غیر دولتی به 
ما کمک کنند، تصریح کرد: در  استان های آذربایجان شرقی و 
لرستان با همکاری دستگاه قضا و دادستانی چند واحد تولیدی 
را احیا کردیم. همچنین در شــورای تامیــن همکاری خوبی 
وجود دارد که بر ادامه آن تاکید می کنم. وی تاکید کرد:با توجه 
به نزدیک شــدن به انتخابات ریاست جمهوری از دادستان ها 
می خواهم با همان یکپارچگی همیشه با ما همکاری کنند،تا 
انتخاباتی قانونی و امن برگزار کنیم. وزیر کشــور همچنین در 
بخش دیگری از ســخنانش، اظهار کرد:شــاید ما یک درصد 
کنسرت ها را هم نداشته باشیم که با دستور لغو شده باشد. از 

400 کنسرت بیش از 380 مورد مجوز گرفته اند.

غامعلی خوشرو، سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان 
ملل به نامه مورخ95/6/26 عربستان ســعودی که در آن با 
اشاره به استفاده نیروهای انصارا... از موشک زلزال 3 ادعای 
نقض قطعنامه شورای امنیت توسط ایران مطرح شده است، 
پاسخ داد. در این نامه ضمن رد ادعاهای جعلی مطرح شده 
تاکید شده است که ایران سیاســتی مبنی بر ارسال اسلحه 
به مبــارزان انصارا... نداشــته و به عاوه ادعای طرح شــده 
توسط عربســتان سعودی و دیگر کشــورها تاکنون توسط 
هیچ منبع مستقلی تایید نشده اند. در عین حال ارسال این 
نامه توسط نماینده دولتی که خود عامل تجاوز به یمن بوده 
و طی یک سال و نیم گذشته از انواع ساح های مرگبار علیه 
غیر نظامیان و ساختارهای غیر نظامی یمن استفاده کرده به 
غایت شگفت آور است. ســازمان ملل و دیگر سازمان های 
معتبر تاکنون بارها بر جنایات ائتاف به رهبری سعودی علیه 
مردم یمن، به ویژه کودکان و زنان، صحه گذاشته و نقش این 
ائتاف را در اقدامات ناقض حقوق بین الملل و حقوق انسان 
دوستانه بین المللی از جمله قطعنامه 2286 شورای امنیت 
در مورد مصونیت بیمارســتان ها و کارکنان امدادی، تایید 
کرده اند. جمهوری اسامی ایران بار دیگر تاکید می کند که 
بحران یمن راه حل نظامی ندارد و از همه طرف ها می خواهد 
تا با پایان دادن به خشونت ها به ســوی مصالحه سیاسی و 
استفاده از سازوکارهای صلح آمیز و مبتنی بر گفت وگو روی 

آورند.

وزیر کشور :

 موضوع امنیت برای ما 
اولویت اول است

توسط نماینده دائم در سازمان ملل؛

 ایران نامه عربستان 
به شورای امنیت را پاسخ داد

 
سردار سالمی تشریح کرد:

تکفیری ها واکنشی برای متوقف 
کردن گسترس اسالم در اروپا 

آیت ا... جنتی:

 رهبر انقالب فتنه ای را
 در نطفه خفه کردند

سردار حسین سامی، جانشــین فرمانده کل سپاه 
در ســیزدهمین همایش دادســتان های عمومی و 
انقاب و نظامی سراسر کشــور گفت: برای شکوفایی 
اســتعدادها و ظرفیت های جامعــه، عدالت فرصت 
ایجــاد می کند. علم و عدل اســاس پیشــرفت یک 
جامعه اســت.وی با بیان اینکه اســام نظام توزیع 
قدرت جهانی را تغییر داد، ادامه داد: اگر همه ما درک 
درستی از این عظمت داشــتیم، مسئولیت هایمان را 
برای حفظ این دستورالعمل بزرگ به کار می گرفتیم.

سردار سامی تصریح کرد:پدیده تکفیری ها واکنشی  
برای متوقف کردن گسترس اسام در قلب اروپاست.

ما برای حفظ امنیت مســیر ســختی را طی کردیم. 
تاریخی دشوار که شــاید برای هیچ کشوری در عالم 
سابقه نداشــته که تهاجمات فرهنگی عملیات روانی 
و اطاعاتــی و جنگ های نظامی را ظرف 38 ســال 
مشاهده کرده باشد. ما توانسته ایم میدان مواجهه و 
درگیری را از ســرزمینمان دور کرده و فرمول های 
دشــمن را برای تســلط بر دریا و هوا وفضــا و زمین 
باطل کنیم. جانشــین فرمانده کل ســپاه ادامه داد: 
بقا به گسترس ســطح قاعده یک نظام متکی است، 
اگــر می خواهیم خــوب باقــی بمانیم بایــد قدرت 
 اثرگذاری بر معادالت سیاســی و اقتصادی منطقه را 

داشته باشیم.

آیت ا... احمد جنتی در جلســه مشترک هیئت رییسه 
مجلس خبرگان رهبری با کمیسیون های داخلی این 
مجلس که در قم برگزار شد، به وطن فروشی به عنوان 
یکی از منکرات اشــاره و عنوان کرد: متاسفانه برخی 
تصمیم دارند ملت را بــه بیگانگان بفروشــند و همه 
نگاهشــان به آنان اســت تا در کنار عمل به وعده های 
خود باعث رونق اقتصادی کشــور هم شــوند.رییس 
مجلس خبــرگان رهبــری ادامه داد: مســئله برجام 
به خوبی نشــان داد که طرف مقابل قابل اعتماد نیست 
و خودشان هم که ساعت ها و سال ها برای مذاکره رفته 
بودند اقرار دارند که طرف مقابل به عهد خود وفا نکرده 
و حال با این شرایط چگونه با این بی اعتمادی باز با آنها 

قرارداد ببندیم.
وی فتنه را مسئله تمام نشدنی دانست و اظهار داشت: 
منکری کشــور را به آتش کشــید و دچار چالش کرد 
ولی هنوز آنها فعال هســتند و باآنکه خودشــان اهل 
فتنه هستند در مسائل مختلف دخالت و پست و مقام 
می گیرند و دنبال گســترش فضای فتنــه در جامعه 
هم هســتند که باید با آنها برخورد شود.آیت ا... جنتی 
تبعیض و بی عدالتی را از دیگر منکرات جامعه دانست 
و گفــت: رهبر معظــم انقــاب در موضع گیری اخیر 
 خود فتنه ای که داشــت شــکل می گرفت را در نطفه 

خفه کردند.
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يادداشت ويژه
پیشنهاد سردبیر:

سعودی کارشکن اينجا،آنجا، همه جا!

عضو کمیته مشــورتی معاونت بانوان اتاق بازرگانی اصفهان با 
بیان اینکه اتحــاد و همگرایی، راهکار حل مشــکالت زنان در 
حوزه کسب و کار اســت، گفت: سیاســت های تبعیض آمیز 
در حوزه کســب و کار بانوان، تنها از طریق به اشتراک گذاری 

فعالیت های اقتصادی بانوان با یکدیگر مرتفع خواهد شد.
محمدحسین شهشــهان در نشست هم اندیشــی بانوان فعال 
اقتصادی اصفهان و مشــهد در اتاق بازرگانی اصفهان، تصریح 
کرد: اگــر بانوان در زمینه هــای مختلف به شناســایی بازار و 
جمع آوری اطالعــات پرداختــه و در نهایــت از طریق ایجاد 
 شــبکه به تبادل اطالعات با یکدیگر بپردازند، بسیاری از موانع

 پیش روی پیشرفت آنها از بین خواهد رفت.
عضو کمیته مشــورتی معاونت بانــوان تاکید کــرد: اتحاد و 
همگرایی، راهکار حل مشــکالت زنان در حوزه کســب و کار 

است.
 زهرا اخوان نسب، معاونت امور بانوان اتاق بازرگانی اصفهان با 
بیان سوابق این معاونت، اظهار داشــت: گروهی از بانوان فعال 
اقتصادی اتاق بازرگانی مشــهد، به دلیل حضور در نشســت 
شــورای جهانی صنایع دســتی که در اصفهان برگزار شد، به 
مدت ســه روزدر اصفهان حضور یافته، همچنیــن به بازدید از 

کارخانه بسته بندی اصفهان مقدم پرداختند .

استاندار اصفهان گفت: اســتان اصفهان در زمینه نوسازی و 
بهسازی بافت های فرسوده نســبت به برنامه عقب است و در 
سال گذشته تقریبا ۲۰ درصد وظایف محوله در این خصوص 

به انجام رسید.
 جلسه ســتاد راهبری اقتصاد مقاومتی اســتان که با حضور 
رســول زرگرپور برگزار گردید، گزارش عملکرد پیشــرفت 
پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی وزارت راه و شهرسازی 
در استان اصفهان و پیشــرفت پروژه های پیشنهادی اقتصاد 
مقاومتی در این بخش و همچنین گزارش عملکرد پیشرفت 

پروژه های اقتصاد مقاومتی صنعت برق استان ارائه شد.

استاندار اصفهان در این جلسه با اشــاره به گزارش اداره کل 
راه و شهرســازی، گفت: به دلیل عدم تخصیص اعتبارات در 
۶ ماهه اول امســال، پــروژه های این بخــش در زمان بندی 

مشخص شده  خود حرکت نکرده است. 
زرگرپور با بیان اینکه براســاس گزارش ارائه شده، در بخش 
 راه وضعیت پیشــرفت پــروژه ها نســبت به مســکن بهتر

 است، گفت: اســتان اصفهان در زمینه نوســازی و بهسازی 
 بافت های فرســوده نســبت بــه برنامــه عقب اســت و در

 سال گذشته تقریبا ۲۰ درصد وظایف محوله در این خصوص 
انجام شد.

عضو کمیته مشورتی معاونت بانوان اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد:

باهم بودن، راهکار حل مشکالت زنان در حوزه کسب و کار است
استاندار اصفهان:

اصفهان در نوسازی بافت های فرسوده از برنامه عقب است

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: تاکنون ۱۵۸ هزار 
کارت اعتباری جدیــد برای متقاضیان صادر شــده 
اســت. فرشــاد حیدری با بیان اینکه این کارت های 
اعتباری فقط برای اشــخاص حقیقی صادر می شود، 
افزود:  کارت های جدید اعتباری در ســه رنگ برنزی، 
نقره ای و طالیی و تا ســقف ۱۰ میلیون، ۳۰ میلیون و 
۵۰ میلیون تومان صادر می شود.معاون نظارتی بانک 
مرکزی با اشــاره به اینکه همه بانک ها چه خصوصی 
و چه دولتی به متقاضیان بر اســاس اعتبارســنجی 
این کارت ها را ارائه می دهند، افزود: اعتبار ســنجی 
بر اســاس میزان درآمد اشــخاص و توان بازپرداخت 

اقساط این کارت ها انجام می شود.
وی گفت: اعتبارســنجی متقاضیان حدود یک هفته 
زمان می برد البتــه در برخی موارد مانند اســتعالم 
چک برگشتی، این زمان بیشتر خواهد شد. صدور این 
کارت ها در قبــال میزان وثیقه ای اســت که بانک ها 
مشــخص می کنند و اصل بر این اســت که بانک از 

بازگشت تسهیالت مطمئن شود.
حیدری گفت: در صورت استفاده از کارت های جدید 
اعتباری ســر ماه صورتحســاب دارنده کارت ارسال 
می شود و وی ۷ روز مهلت پرداخت آن مبلغ را دارد و 
اگر پرداخت نکند، بانک بر اساس اقساط ۱۲ ماهه، ۲۴ 
ماهه یا ۳۶ ماهه با نرخ سود ۱۸ درصد تسهیالتی را به 
دارنده کارت می دهد. شارژ دوباره کارت ها بر اساس 
میزان پرداخت اقســاط خواهد بود.وی با بیان اینکه 
اعتبار این کارت ها ساالنه است و قابلیت تمدید دارد، 
افزود: کارت هــای جدید اعتباری بــرای خرید کاال 
و خدمــات و فقط قابل اســتفاده از پایانه های فروش 
است. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: این کارت ها 
در دستگاه های خودپرداز قابلیت استفاده ندارد و اگر 
چنانچه پرداخت نقد به دارنده کارت ها انجام شــود، 
هزینه هایی برای فروشــنده و دارنــده کارت خواهد 
داشت. جلوگیری از معامالت صوری و افزایش تقاضا و 
قدرت خرید مردم از جملــه مزایای کارت های جدید 

اعتباری است.
وی با بیــان اینکه میزان تســهیالت اعطایی بانک ها 
یک هزار تریلیون تومان است، گفت: منابع کارت های 
جدید اعتباری از محل وصول بانک ها و منابع داخلی 
آنها تامین می شــود و ربطی به منابــع بانک مرکزی 
ندارد. به این دلیل، صــدور کارت های اعتباری جدید 

موجب افزایش نقدینگی و تورم نمی شود.

معاون سیف اعالم کرد:

صدور ۱۵۸ هزار
کارت اعتباری جديد

خبر

کشــورهای عربی همچون عمان و عــراق و حتی کویت، 
در ســال های اخیر تالش کرده اند تا واسطه بهبود روابط 
ایران و عربستان شوند؛ اما نه تنها در این زمینه موفقیتی 
به دســت نیاورده اند که روابط دو کشــور، روز به روز رو 
به وخامت گذاشــته اســت. قبل از آغاز نشســت اوپک، 
ســعودی ها به هر دری زدند تا حتی به قیمت ضرر و زیان 
خودشان هم که شــده، ایران را در بازار نفتی زمین بزنند. 
توطئه و دسیســه ای که البته در نهایت گریبان خودشان 
را گرفت و در نهایت عقب نشــینی عربســتان سعودی از 
مواضع پیشــین خود را بــه دنبال داشــت هرچند حتی 
عقب نشینی ســعودی ها هم انتظارها برای توافق بر سر 

اجرای فریز نفتی را تقویت نکرد.
عقب نشــینی عربســتان در برابر ایران زمانی رخ داد که 
وزیر نفت کشــورمان با صراحت اعالم کرد افزایش نفت 
ایران متوقف نخواهد شد. پس از اظهارنظر زنگنه، »خالد 
الفالح« وزیر انرژی عربســتان هم مستثنی شدن ایران از 

اجرای طرح فریز نفتی را پذیرفت تا یــک گام بلند برای 
اجرای این طرح برداشــته شــود. بیژن زنگنه تاکید کرد 
که: به زودی ظرفیت تولید روزانه نفت ایران به ۴ میلیون 

بشکه در روز افزایش می یابد.
عربســتان برای پذیرش مستثنی شــدن ایران از برنامه 
محدودیت عرضــه نفت، خبر داد تا مشــخص شــود بر 
خالف نشســت های پیشین اوپک، ســعودی ها موضعی 
منعطف تر نســبت به صنعت نفت ایران اتخــاذ کرده اند 
و البته دیدار الفالح و زنگنه که به وســاطت روسیه انجام 
شــد هم تاثیر خود را گذاشته اســت!  اما چه کسی است 
که ندانــد عربســتان حتــی در منعطف تریــن حالت 
ممکن نیز، باز در پــی ضربه زدن به ایران اســت. مهران 
امیرمعینــی ، مشــاور موسســه بین المللــی مطالعات 
انرژی،می گوید عربســتان فشــار بودجــه ای را متحمل 
می شود و قصد دارد از این فشــار بکاهد، اما این مسئله را 
نمی توان انکار کرد که وقتی بحث ایران را مطرح می کند 

قصد دارد کــه ایران درآمدهــای خود را محــدود کند . 
       

وزیر انرژی عربســتان در حالی این انعطاف را در آخرین 
روز گردهمایی در الجزایر نشان داد که پیش از این عنوان 
کرده بود تنها در صورت توقف تولیدات ایران در ســطح 
۶/ ۳ میلیون بشــکه در روز حاضر به کاهــش ۴۰۰ هزار 
بشکه ای تولیدات خود خواهد بود؛ اما انعطاف خالد الفالح 
در به رسمیت شناختن حق تولید کشــورهایی که قصد 
دارند به ســطح تولیدات پیشین خود دســت پیدا کنند، 
این سوال را مطرح می کند که »حداکثر ظرفیت معقول« 
که فالح از آن سخن گفته اســت به چه معناست؟ درواقع 
»حداکثر ظرفیت معقول« از نگاه عربســتان سعودی که 
طی سال های گذشته همواره برای افزایش سهم بازار خود 
تالش کرده و حاال تولیداتش در ســطحی بی سابقه قرار 
دارد، کجاست؟ این سوال ها در شــرایطی وجود دارد که 
جمله اخیر می تواند این هشــدار را به همراه داشته باشد 
که عربستان برای انعطاف پذیری خود هم شرط و شروط و 
معیارهایی در نظر دارد. آیا این میزان انعطاف می تواند به 
موافقت ایران و سایر کشورهای خواستار افزایش تولید با 
فریز نفتی منجر شود؟ این سوال در شرایطی مطرح است 
که کارشناسان به حصول نتیجه در نشست عادی اعضای 

اوپک در اواخر نوامبر در وین امیدوارتر هستند. 
       

فوربس روز گذشته و به مناسبت پایان نشست اوپک این 
ســوال را مطرح کرد که آیا عربستان ســعودی و ایران با 
یکدیگر همکاری خواهند کرد یا نه، و در پاســخ نوشــت: 
قطعا نه، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران و وزیر نفت عربستان 
ســعودی به طور مســتقیم در الجزیره با یکدیگر دیدار 
نکردند. با این حــال، دو طرف با صــدور بیانیه ای تاکید 
کردند که مذاکــرات و گفت وگوهای آینــده امکان پذیر 
است.روشن نیســت که عربستان ســعودی چه سطح از 
تولیدات نفتی برای ایران را مدنظر دارد. پیش از این یکی 
ازتحلیلگران آمریکایی بازار نفت، پیشنهاد عربستان را به 
ایران برای تثبیت ســطح تولید به دور از انصاف دانســته 
و گفته بود: »با توجــه به اینکه تولید نفت عربســتان در 
ماه های اخیر افزایش خیره کننده ای داشــته است، حتی 
اگر ریاض بخواهد تولید خود را به سطح پیش از تابستان 
برساند، پیشنهاد این کشور برای تثبیت سطح تولید ایران 
غیرمنصفانه است.«  حتی اگر به یاد بیاوریم که عربستان 
چندی پیش اعالم کرده بود که در صورت موافقت ایران با 
تثبیت سطح عرضه، تولید نفت خود را کاهش خواهد داد، 
باز هم نباید فراموش کنیم که درپشت پرده این پیشنهاد، 
یک ایده حساب شده وجود دارد ؛ عربستان می دانست که 
ایران با این پیشنهاد موافقت نمی کند؛ ریاض می خواست 
شکســت گفت و گوها را به گردن ایران و الجزایر بیندازد! 
ســعودی ها هیچ وقــت خیرخواه ایــران نبــوده اند. به 

خیرخواهی برای ایران حتی نزدیک هم نشده اند! 

به بهانه پايان نشست اوپک؛

سعودی کارشکن اینجا،آنجا، همه جا!

چه کسی است که 
نداند عربستان حتی 

در منعطف ترين 
حالت ممکن نیز، باز 
در پی ضربه زدن به 

ايران است

»ايران و عربستان در بازار نفت نیازی به میانجی ندارند و می توانند با هم صحبت کنند.« اين را 
وزير نفت کشورمان در حاشیه نشســت اوپک در الجزاير گفت . اين سخن را »بیژن زنگنه« در 
واکنش به گمانه زنی ها درباره پیشنهاد میانجیگری عراق در مناقشه نفتی ايران و عربستان بیان 

کرده است. پیشنهادی که البته صحت آن از سوی وزير نفت تکذيب شد. 

محمدرضا نعمت زاده-وزير صنعت ، معدن و 
تجارت

بیژن حاج محمدرضا- ريیس انجمن 

جايگاه داران سوخت

محسن رضايی-دبیر مجمع تشخیص مصلحت

مهدی کرباسیان-معاون صنعت،معدن و 
تجارت

ما برای توســعه صنعت 
از شــهرک های صنعتی 
حمایت  نیــز  خصوصی 
تاکنــون  می کنیــم، 
بیش از ۶۰ مــورد مجوز 
شــهرک صنعتــی بــه 
بخــش خصوصــی ارائه 
کردیــم . این سیاســت 
مجلس و دولت است که 
از بخش هــای خصوصی 
برای ســرمایه گذاری در 
صنعتــی  شــهرک های 

حمایــت کنــد . حمایت 
از صنایع کوچک و متوســط و افزایش تولید از دیگر طرح های 

ماست که در بخش کشاورزی نیز اجرا می شود.

تلمبــه هــای تمامــی 
عرضــه  جایگاه هــای 
ســوخت در کشــور به 
سیســتم شــناور مجهز 
اســت که در پایین ترین 
سطح مخزن قرار گرفته 
و از ســطح تــا ذیل آن 
پلمپ بــوده و در صورت 
هرگونه اشــکال عملیات 
متوقف می شود و امکان 
هیچگونه دخل و تصرف 
در این تلمبــه ها وجود 

ندارد. مضاف براینکه تمامی جایگاه های سوخت به طور مرتب 
توسط بازرسین شــرکت ملی پخش، اداره استاندارد و سازمان 
تعزیرات مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت مشاهده هرگونه 

تخلف باالی یک میلیون تومان جریمه می شوند.

مــا در قــدرت دفاعــی 
محرومیــت  نظامــی  و 
بیشــتری داشــتیم و به 
این اقتدار رســیدیم که 
را  تجهیزاتمــان  همــه 
خودمــان تولیــد کنیم. 
ما یارانه هــا را از فروش 
گاز و نفــت و گازوییل و 
بنزین پرداخت می کنیم 
و چیــزی نزدیــک بــه 
9۰تا۱۰۰هــزار میلیارد 
 تومــان از ایــن منابــع 
در آمد زایــی داریم و این 

پول ۲ برابر پرداخت ســال اول پرداخت یارانه است.دولت باید 
به هر فردی باالی۱۰۰هزار تومان یارانه بدهد.چرا دولت شفاف 

سازی نمی کند و به مردم پاسخ نمی دهد؟

متاســفانه واگذاری شرکت 
ملی فــوالد ، تصمیم غلطی 
بــود. بعضــی از پــروژه ها 
مثل ســنگ آهن مرکزی 
یا  گل گهر حتــی فروخته 
شــد تا بدهی هــای دولت 
تســویه شــود. آنچه مانده 
هایی  زغال ســنگ  مثــل 
است که ســود ده نیستند و 
گرفتاری آنها بــرای وزارت 
صنعت،معــدن باقی مانده 
است.انحالل شــرکت ملی 

فــوالد از تصمیمات عجیب دولــت قبل بود. البتــه در دولت یازدهم 
برخی از این واحدها دوباره به دولت تصمیم برگشت، مثل زغال سنگ 

شاهرود؛ بدتر از آن فوالد میانه بود که آهن اسفنجی تولید می کند.

با مسئوالن

معاون گروه صنعتی ايران خودرو اعالم کرد:

عرضه خودروی جديد
پژو ۵۰۸ در دی ماه

مصطفی خان کرمی با  اشاره به تولید خودروی ۵۰۸ اظهار کرد: در 
نظر داریم این خودرو را وارد بازار کــرده و محک بزنیم، این خودرو 
رقیب محصوالت ســوناتا، کیا اســپورتیج، تویاتو کمری اســت و 

مطمئنا قیمت آن مناسب با کیفیتش خواهد بود.
 معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران خــودرو با بیان اینکه 
دیگر محصوالت جدید را از ســال ۱۳9۶ به بــازار عرضه می کنیم، 
عنوان کرد: شــراکتمان با شــرکت رنو همچنان ادامه دارد و سال 
گذشــته خودرو رنو کپچر را تولید و روانه بازار کردیم که با استقبال 
خوبی مواجه شــد. از آذرماه هم مدل ۲۰۱۷ این خــودرو وارد بازار 
می شــود و پیش بینی می کنیم تا پایان ســال، ۳۰۰۰ دستگاه رنو 
کپچر عرضه  شــود. همچنین در حال پیگیری ســاخت سه خودرو 
مشترک با شرکت رنو هستیم که در آینده اطالعات بیشتری در این 

خصوص ارایه خواهیم کرد. 

بازارگیشه اقتصاد )سکه و طال(

قیمت به ريال قیمت

۱,۱۳۶,۷9۰ ریال گرم طال 

۴,9۲9,۰۰۰ ریال مثقال طال

۱۱,۱۴۵,۰۰۰ ریال تمام سکه طرح قديم

۱۱,۱۴۰,۰۰۰ ریال سکه تمام بهار آزادی

۵,۶۶۰,۰۰۰ ریال نیم سکه بهار آزادی

۲,9۶۰,۰۰۰ ریال ربع سکه بهار آزادی

۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال سکه يک گرمی

$ ۱,۳۲۲.۳ اونس جهانی طال

قیمت انواع گوشی موبايل

 Apple iPhone 6s Plus 128Gb -      اپــل
5.5inch

2،970،000
تومان

3،250،000
تومان

Apple iPhone 6s 16Gb 4.7inch -      اپل

2،190،000
تومان

2،570،000
تومان

Apple iPhone 6s 64Gb 4.7inch -      اپل

2،440،000
تومان

2،990،000
تومان

Apple iPhone SE 4inch 16GB -      اپل

1،490،000
تومان

1،625،000
تومان

سمیه 
پارسادوست
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

در فصل پايیز غذاهای تند بخوريد
ادرار کردن یکی از روش های دفع ســموم از بدن انسان محسوب 

می شود که مسئولیت آن بر عهده کلیه ها است. 
از این رو، ادرار می تواند اطالعات خوبی را درباره شــرایط سالمت 
انســان ارایه کند. رنگ ادرار می تواند نشانه خوبی برای تشخیص 
مناسب بودن شرایط سالمت یا وجود عاملی نگران کننده در نظر 

گرفته شود.
رنگ ادرار می تواند نشــان دهد آیا بدن به اندازه کافی آب دریافت 
کرده اســت یا در برخی موارد نشــانه هایی از یک بیماری جدی 
 را نمایان ســازد. در ادامه قصــد داریم اطالعات بیشــتری درباره 

رنگ های مختلف ادرار و دالیل آنها ارایه کنیم:
رنگ زرد تیره

رنگ ادرار به طور معمول اندکی به زرد متمایل است، اما اگر رنگ 
آن زرد تیره باشد از کم آبی قابل توجه بدن حکایت می کند. 

شما باید روزانه به میزان کافی آب بنوشــید تا آب مورد نیاز بدن 
تامین شــود. در غیر این صورت، مواجهه با عملکرد کمتر از انتظار 

بدن جای شگفتی نخواهد داشت.
رنگ شفاف کريستالی

اگر ادرار شــما از رنگ زرد کم رنگ خود برخوردار نیســت و رنگ 
شفاف کریســتالی دارد، ممکن است نشــانه ای از بیماری دیابت 
 باشد. به طور دقیق تر، رنگ شفاف کریســتالی می تواند نشانه ای

 از بیماری دیابت بــی مزه باشــد. در این نوع از دیابــت دفع آب 
بیش از حد معمول به تشنگی فرد منجر می شود و حتی می تواند 

در چرخه خواب اختالل ایجاد کند.
رنگ نارنجی

 در صورتــی که رنگ ادرارتان نارنجی شــده اســت این شــرایط 
می تواند در نتیجه دو عامل شــکل گرفته باشد. شما ممکن است 
 با کم آبی شــدید بدن مواجه شــده یا غذایی بســیار شور مصرف 

کرده باشید. 
 رنگ نارنجی ادرار می تواند نشــانه ای از شــکل گیری یک تومور 

و تحت فشار قرار گرفتن مجرای صفراوی باشد. 
 ابتال بــه زردی نیز بایــد مد نظر قــرار بگیرد. در نتیجه، نســبت 

به رنگ نارنجی ادرار بی تفاوت نباشید.
رنگ زرد روشن

رنگ زرد روشن ادرار نشانه ای هشدار دهنده محسوب نمی شود. 
 این رنگ می تواند به این مسئله اشاره داشــته باشد که بدن قادر 
 به ذخیره ویتامین B و ویتامین C بیشــتر برای بلند مدت نیست. 

از این رو، تغییر رنگ هنگام انتقال ادرار رخ می دهد.
رنگ سبز

اگرچه موردی شــایع نیســت، اما مواجهه با رنگ ســبز ادرار نیز 
امکان پذیر است. رنگ ســبز بیشــتر به دلیل یک باکتری به نام 
 ) Pseudomonas aeruginosa ( ســودوموناس آئروژینوزا
شــکل می گیرد. حتی مصرف داروهای ضد افسردگی و بیماری 

پارکینسون نیز می توانند دلیل سبز رنگ شدن ادرار باشند.
رنگ قرمز

اگر بیش از اندازه ریشــه چغندر یا مواد غذایی قرمز رنگ مصرف 
 کرده باشــید، احتمال مواجهه بــا ادرار قرمز رنــگ افزایش پیدا 
 می کند. اما رنــگ قرمر ادرار مــی تواند در نتیجــه وجود خون 
در دستگاه ادراری نیز شــکل گرفته باشــد و به عنوان نشانه ای 
 از ســنگ کیســه صفرا یا ســرطان کلیه باید جدی گرفته شود. 

در صورت تداوم این شرایط حتما به پزشک مراجعه کنید.
رنگ آبی

اگر تحت درمان های دارویی سنگین بوده اید، رنگ ادرار می تواند 
به آبی روشن تغییر کند. رنگ های خوراکی نیز می توانند از جمله 
عوامل شــکل گیری این رنگ غیر معمول ادرار باشند. پس مراقب 

آن چه می خورید، باشید.

 یک روانشــناس گفت: مصرف مواد غذایی با طعــم های مختلف 
با شخصیت رفتاری و حاالت روحی انسان رابطه دارد.

رضا اصغری گفت: مصرف مواد غذایی با طعم های مختلف بر روح، 
روان و دستگاه گوارشی انسان تاثیر بسزایی دارد.

این روانشناس به مصرف غذاهای تند اشــاره کرد و اظهار داشت: 
 انســان هایی که از غــذای ادویــه دار و تند همانند فلفل، ســیر 
 و پیاز اســتفاده می کنند، از ســلول های مغزی و آرامش اعصاب 
 بــر خوردارنــد و مصرف این مــواد غذایــی باعــث کاهش وزن 
و بیماری هایی مانند آلزایمر، قلبی، عروقی، سرطان، درد مفاصل 

و چربی در افراد می شود.
وی با بیان اینکه فلفل یک ماده غذایی تند اســت، ابراز داشــت: 
بعضی افراد به دلیل عالقه زیاد به فلفل هنــگام مصرف، به عنوان 
یک مواد غذایی مناســب نگاه مــی کنند و به دلیــل اینکه فلفل 
خاصیت هایی مانند میکروب کشــی و جلوگیری از فاسد شدن را 
دارد و سرشاز از ویتامین c اســت، مصرف آن باعث افزایش ایمنی 

بدن نسبت به بروز باکتری ها و میکروب ها می شود.
 وی درباره تاثیــر مواد غذایی بر شــخصیت افراد اظهار داشــت: 
 عالقه بــه مصــرف مــواد غذایی تنــد، شــور، تلخ و شــیرین 

به نوع شخصیت انسان ها بستگی دارد.
این روانشــناس درباره شــخصیت این افراد اذعان داشت: افرادی 
 که غذاهای تند مصرف می کنند همیشه حس ماجراجویی دارند 
 و عالقــه زیــادی به وســایل هیجــان آور همچون تــرن هوایی 

شهربازی ها دارند.
وی به افراد بلغمی مزاج اشاره کرد و گفت: این افراد اگر برای ایجاد 
 اعتدال در غلبه بلغم در بدن شــان اقدامی نکننــد دچار تنهایی، 
بی تحرکی و روحیه ای کســل کننده و حافظه ضعیف می شوند 
که البته خصوصیاتی مانند صبوری، مدیریت کردن امور، تیز بین 
 و نکته ســنجی از خصوصیات مثبت افراد بلغمی مزاج اســت که 

این افراد نیز از غذاهای تند استفاده می کنند.
اصغری به مصرف این مواد غذایی در فصل پاییز و زمســتان اشاره 
کرد و افزود: باتوجه به هوای ســرد این فصول، بــه دلیل افزایش 
 ســوخت و ســاز بدن، اســتفاده از غذاهای تند باعث تعریق زیاد 
 و باز شدن ریه ها می شود و از بروز ســرماخوردگی و ایجاد سرفه 

در افراد جلوگیری می کند.
 وی بیان کــرد: خوردن غذاهای تند ســریع تریــن راه بدن برای 
کنار آمــدن بــا حرارت بــاالی بــدن اســت، به همیــن دلیل 
 مردم کشــورهای گرمســیری غذاهایــی با این طعــم را مصرف 

می کنند.
این روانشــناس با اشــاره به افراد عصبی اظهار کرد: افراد عصبی 
 ارزشــی برای خود قائل نیستند و همیشــه غذاها را بسیار سریع 
و تند می خورند و افرادی هستند که به تنهایی غذا خوردن تمایل 
دارند، این افراد به دلیل توجه زیاد به جرییات مســائل در معرض 

خطر آسیب  های روحی و روانی هستند.
اصغری افــزود: اهمیت به بخش هــای مختلف مــواد غذایی در 
بشقاب و ترکیبات مختلف آن از ویژگی های افراد با دقت باال است 
 و این گروه از روحیه مســئولیت پذیری و انجــام وظیفه برخوردار 

هستند.

به رنگ ادرار خود توجه کنید! 

در فصل پايیز غذاهای تند بخوريد

عالوه بر پمادها و داروهایی که برای بهبــود تبخال ها وجود دارد، 
درمان های خانگی هم در بســیاری از موارد جوابگو خواهند بود. 
همچنین برخی روش هــای درمانی باعث کمرنگ شــدن عالیم 
تبخال می شوند، البته اگر به محض بروز نخستین نشانه ها بتوانید 

آنها را اعمال کنید. 
پای ويروس در میان است

تبخال هــا به خاطر ســرماخوردگی بروز پیــدا نمی کنند. تبخال 
به خاطر ویروس هرپس ســیمپلکس ) HSV ( ایجاد می شود که 
 HSV ناشی از تماس با پوست عفونی یا مایعات بدن است. دو نوع
وجود دارد که اغلب تبخال ها به واســطه نوع یک ایجاد می شوند. 
 نوع یک از طریق بازتولید خود باعث آســیب به پوســت می شود 
 و تبخالی که ایجاد می شــود تا یک هفته روی پوســت می ماند. 
بین فواصل عود کــردن تبخال، ویــروس نوع یــک در ال به الی 
سلول های عصبی پنهان می شود، بنابراین هیچ وقت به طور کامل 

درمان نمی شود.
چه کسانی مستعد تبخال هستند؟

بیش از نیمی از ما حتما دچار ویروس نوع یک تبخال شــده ایم که 
 اغلب به خاطر روبوســی با آشــنایان انتقال پیدا می کند. پس چرا 
این وســط تنها عده ای از افراد بدشــانس دچار تبخال می شوند؟ 

 جواب این ســوال تا حــد زیادی به ژن شــما مربوط می شــود. 
در تحقیقی مشخص شــده افرادی که مجبورند تبخال را تحمل 
کنند، 6 ژن مشــترک دارند. ســه تا از این ژن ها مشخص می کند 
 که ویروس نوع یک تبخال چگونه باعث فعالیت مجدد و در نتیجه 

عود کردن تبخال می شود.
استرس باعث تحريک تبخال می شود!

ویروس نوع یک تبخال بیشتر زمان خود را در حالت غیرفعال به  سر 
برده و در ال به الی عصب ها پنهان می شود. بسیاری از مردم عوامل 
محرک مشــابهی دارند که باعث می شــود این ویروس از حالت 
مخفی بودن بیرون آمده و منجر به تبخال شود. نور خورشید، تب، 
 استرس و قاعدگی عوامل محرک شایع آن هســتند. برخی افراد 
 دو بار در ســال دچار تبخال می شــوند، اما برخــی دیگر با تجربه 

هر بار استرس، تبخال می زنند.
درمان تبخال؛ پمادهای ضدويروس

پمادهــای ضدویــروس می توانند باعــث کاهش زمــان بهبود 
تبخال ها شــوند، البته اگر آنها را در نخســتین زمان بروزشــان 
 استفاده کنید. پماد دوکوسانول، پماد مناسبی برای این کار است.

  از طرفی پمادهایی مانند اســیکلویر )زوویراکس( و پنســیکلویر 
) دناویر ( را هم می توانید به راحتی با نســخه و صالحدید پزشک 

تهیه کنید.
طب سنتی چه نظری دارد؟

دکتر علیرضا عباسیان، متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران، معتقد است عامل تبخال ویروسی 
 است که با ورود به بدن در ریشــه های عصبی ساکن شده و هر بار 
با بروز استرس و ضعف بدن به خصوص در ناحیه سر، فعال می شود، 
بنابراین افرادی که مزاج سرشــان ضعیف، گرم و  تر است و سابقه 

زکام و نزله دارند، بیشتر دچار عود تبخال می شوند. 
برای درمان تبخال باید برخی نکات را هم مدنظر داشته باشید:

با سیر و پیاز ضدعفونی کنید
 خوراکی هایی کــه طعم تنــد و تیز دارنــد مثل ســیر، پیازچه 
و پیاز معموال اثرات ضد ویروسی داشته و استفاده از آنها به صورت 

موضعی بر بهبود تبخال موثر است. 
 فقط باید توجه داشــت کــه این مــواد حالت خورندگــی دارند 

و مصرف زیاد آنها ضایعه را زخمی و خشک می کند. 
سرکه نیز به صورت موضعی در خشک شدن تبخال موثر است.

کاکائو و قهوه نخوريد
افــرادی کــه به طــور مکــرر دچــار تبخــال می شــوند باید 

استرس های شان را کاهش دهند.
مصرف مواد غذایی تحریک کننده مثل کاکائو و قهوه را به حداقل 
برسانند و در مقابل مصرف خوراکی هایی همچون کاهو، تمرهندی 
و... را افزایش دهنــد. عالوه بر ایــن ها بهتر اســت در زمان عود 
 تبخال از مصرف چای ســبز خودداری شود زیرا این چای خشکی 

و  احتمال خونریزی ضایعات را افزایش می دهد.  
سکنجبین و خاکشیر بنوشید

شربت سکنجبین و خاکشــیر در بهبود و جلوگیری از عود تبخال 
موثر است. در میزان مصرف سکنجبین معموال محدودیتی وجود 
 ندارد مگر اینکه فرد مبتال به دیابت باشــد. مصرف خاکشــیر نیز 
به  صورت روزانه تا ســه قاشــق غذاخوری در یک لیوان آب هیچ 
مشکلی ایجاد نمی کند. پوره سیب رنده شده مخلوط با سکنجبین 

و گالب هم می تواند در بهبود ضایعات کمک کننده باشد.
تجويز داروهای تبخال

تجویز داروهــای ضدویروس خوراکی هــم می تواند باعث کاهش 
زمان بهبود شود البته اگر آن را در نخســتین مراحل بروز تبخال 
 اســتفاده کنید، یعنــی زمانی که پوســت قرمز شــده و خارش 
 پیدا می کنــد. اســیکلویر را باید پیش از شــدید شــدن تبخال 
 و پنج بار در روز اســتفاده کنید. داروی دیگر، قرص های اسیکلویر 
 ) سیتاویگ ( است که باید آن را مســتقیما روی لثه خود قرار داده 

و صبر کنید تا آب شود.
پیشگیری از عود کردن تبخال

شاید پیشــگیری از تبخال بسیار دشوار باشــد، اما کاهش عوامل 
 محرک آن می تواند تاثیرگذار باشــد. ســعی کنید تــا حد امکان 
از نور خورشــید دور باشــید یا از کرم ضدآفتاب یا نرم کننده های 
لب ضدپرتو فرابنفش استفاده کنید. ســعی کنید استراتژی های 

مدیریت استرس را یاد بگیرید که برای تان مفید خواهد بود. 
از طرفی تالش کنید سیستم ایمنی خود را با داشتن خواب کافی 
 و ورزش روزانه ســالم و قوی نگه دارید. اگر تبخال تان شــدید بود 

یا مدام رخ می دهد، بهتر است حتما به پزشک مراجعه کنید.

 هیچ کس از بروز تبخال روی صورت يا نقاط ديگر بدن اســتقبال نمی کند زيرا عالوه بــر آنکه دردناک بوده 
و توام با خارش اســت، می تواند زيبايی فرد را هــم تحت تاثیر قرار دهد. اما اگر ازجمله افرادی هســتید که 
 هرازگاهی با تبخال دســت و پنجه نرم می کنید، بايد بگويیم که اقدامات پیشــگیرانه ای برای کاهش شیوع، 

شدت و طول مدت اين مشکل وجود دارد.

زيبايی

 برخی گیاهان دارویی بــرای رفع بوی بد بدن ناشــی 
از تعریق زیاد پوست و رشــد باکتری ها روی آن مفید 
 هســتند. این گیاهان عــالوه بر کاهــش تعریق بدن 
و اثر ضدعفونی کنندگی، دارای بــوی خوش و مطبوع 
 نیز هســتند بنابراین نــه تنهــا بدبویی بــدن را رفع 

می کنند بلکه به خوشبو شدن آن نیز کمک می کنند.
از بین بردن بوی عرق با برگ مورد

 پاشــیدن پــودر بــرگ خشــک شــده گیــاه مورد 
 یا شست و شــوی پوســت با دم کرده غلیظ برگ مورد 
به علت داشــتن تانن فراوان و خاصیــت قابض بودن، 
تعریق پوســت را کنترل می کند و اســانس معطر آن 

باعث خوشبویی بدن می شود.
از بین بردن بوی عرق با برگ شیرين بیان

دم کرده غلیظ برگ تازه شــیرین بیان ) حدود50 گرم 
در یک لیتر آب جوش که به مدت 15 دقیقه دم کشیده 
باشد ( را جهت شست و شوی موضع عرق روزی 2 تا 3 

بار استفاده کنند تا از بوی بد عرق رهایی پیدا کنند.
از بین بردن بوی عرق با برگ حنا

 پودر برگ حنا بــه تنهایی یا همراه با پودر برگ ســدر 
 یا جوش شــیرین، بــا اثر خنــک کنندگی پوســت و 
کم کردن فعالیت غدد عرق، به رفع بدبویی عرق کمک 
 می کند. همچنین می توان حنا را با جوشــانده سماق 
یا سرکه خمیر کرده و به موضع عرق مالید و نیم ساعت 
بعد با آبغوره یا سرکه رقیق شــده موضع را شست و شو 

داد.
از بین بردن بوی عرق با مريم گلی

از جوشــانده گیاه مریم گلــی همراه بــا گل ختمی و 
 زوفا، می تــوان شــربت خوراکی تهیه کــرده و روزی 
2 مرتبه میل کرد تا در کاهش تعریــق بدن اثر بگذارد. 
همچنین پاشیدن پودر آن در زیر بغل یا داخل کفش یا 
شست و شوی موضع عرق با دم کرده غلیظ آن، در رفع 

بدبویی و خوشبو کردن پوست موثر است.
از بین بردن بوی عرق با مازو

تانن فراوان این گیاه، آن را جــزو قابض های قوی قرار 
 داده اســت که اســتفاده از پودر یا دم کــرده غلیظش 
به کســانی که از ترشــح زیاد غدد عرق پوست شاکی 

هستند، توصیه می شود.
از بین بردن بوی عرق با برگ و پوست سبز گردو

 برگ گــردو دارای خاصیت ضد میکروبی قوی اســت 
و شست و شــوی موضع عرق با خیســانده یا دم کرده 
غلیظ برگ تازه گردو در رفع بدبویی پوست موثر است. 
 پوســت ســبز گردو نیز به علت دارا بودن تانن فراوان 

و قابض بودن، در کنترل ترشح عرق بسیار مفید است.

گیاهانی که بوی عرق تان 
را از بین می برند)1(

 افرادی که به طور 
مکرر دچار تبخال 

می شوند   بايد 
استرس های شان 

را کاهش دهند. 
مصرف مواد غذايی 

تحريک کننده  
مثل کاکائو و قهوه را 
به حداقل برسانند 
و در مقابل مصرف 

خوراکی هايی 
همچون کاهو، 

تمرهندی و...  را 
افزايش  دهند

با  تبخال خداحافظی کنید

محققان دانشگاه ایالتی میشیگان شــواهدی در اختیار دارند که 
نشان می دهد بیماران دارای سنگ کلیه توانستند با سوارشدن 
به ترن هوایی ســنگ های کوچک را دفع کنند. در این مطالعه، 
تیم پژوهش به رهبــری دیوید وارتینگر، از یک دســتگاه چاپ 
 ســه بعدی برای ایجاد مدل ســیلیکونی کلیه اســتفاده کردند. 
 این مدل ســیلیکونی کلیــه حاوی ادرار و ســه ســنگ کلیه 
به اندازه هــای متفاوت بود. آنها این کلیه را در یک کوله پشــتی 
گذاشــته و آن را در ترن هوایی قرار دادند. محققان متوجه شدند 
زمانیکه کوله پشتی حاوی کلیه مدل در قسمت جلو ترن هوایی 
 باشــد، احتمال دفع ســنگ در حدود 1۷ درصد بود و زمانیکه 
کوله پشتی به قسمت عقب ترن منتقل شد، احتمال دفع سنگ 
تا 6۴ درصد افزایش پیدا کرد. از این رو محققان عنوان می کنند 
سوار شــدن ترن هوایی در پارک ها می تواند نقش درمانی برای 

سنگ های کوچک کلیه داشته باشد.

مدیر گروه علوم پزشــکی مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت 
جهاد دانشگاهی خراســان  جنوبی، گفت: انار از جمله میوه هایی 

است که به هضم غذای موجود در سیستم گوارش کمک می کند.
نواب زاده اظهارکرد: انار گرسنگی را تا حدی رفع  کرده یا در صورت 
مصرف با مقداری از سفیدی های داخل انار توان تحمل گرسنگی را 

به شخص گرسنه می دهد.
 وی افزود: بــا توجه به اینکه مصــرف انار به هضم غــذای موجود 
در سیســتم گوارش کمک می کند، این اثر دوگانــه در یک میوه 
جای شــگفتی و توجه دارد. نواب زاده ادامــه داد: انار ملس برای 
افراد بیشــتری ســازگاری دارد، به خصــوص گرم مــزاج ها که 
احتمال غلبه خون و صفرا در آنها بیشــتر اســت. وی با بیان اینکه 
هسته های ریز وسط دانه های انار خاصیت پاالیش کردن را دارند، 
 تاکید کرد: گاهی بهتر است انسان با معده سالم و نه ضعیف و نفاخ 

از خوردنی های تا حدی سفت و متراکم استفاده کند.

عناب میوه ای اســت معتدل و مرطــوب که از دیربــاز از نظر 
طب ســنتی حائــز اهمیت بــوده اســت. برگ هــای درخت 
عناب، کوچــک، زیبا، شــفاف،  متنــاوب و دندانه دار اســت. 
 گل هــای آن کوچــک و به رنگ ســبز مایــل به زرد اســت. 
میوه عناب به رنگ قرمز و به شکل تخم مرغ و دارای یک هسته 
است. طعم عناب کمی شیرین اســت. این میوه قدرت ماهیچه 
ها و توان بدنی را افزایش می دهد. خواص عناب خشــک بسیار 
 اســت از جمله آرام بخش بــوده و اضطراب را از بیــن می برد، 
بی خوابی را برطرف می کند، حافظه را تقویت کرده و برای کبد 

و کلیه ها مفید است.
خواص عناب خشک

 1- کســاني که فشــار خــون آنها باالســت50 گرم زرشــک 
 و50 گرم عناب را خوب نرم کرده، هســته عناب ها را جدا کرده 
با پــودر زرشــک مخلوط کــرده، بعــد از هر غذا یک قاشــق 

مرباخوري میل کنند.
 2- کســاني که ســردرد یا ســرگیجه دارند به مدت 1۴ روز، 

روزي 5 دانه عناب میل کنند.
3- بــراي درمان کهیر و خــارش هاي پوســتي10 تا50 عدد 
 عناب ) بســتگي به ســن فــرد و شــدت بیمــاري آن دارد (
کمي کوبیده در آب جوشانده صاف کرده، صبح ناشتا میل شود.

4- آنهایي که مبتال به ورم کیسه صفرا هستند، عناب را خیس 
کرده، صاف کرده و صبح ناشتا میل کنند. 

)10 دانه در یک استکان آب (
بــه مــدت ۷ روز،   5- کســاني کــه کمــر درد دارنــد 

روزي ده دانه عناب ابتدا مکیده، سپس میل کنند.
6- شــربت عناب براي حصبه، درد سینه، ســرفه و فشار خون 

مفید است. 
طرز تهیه شربت عناب:200 گرم عناب در یک لیتر آب 
پخته ســپس دانه هاي آن را گرفته با۷50 گرم شــکر مخلوط 

کرده، بپزید تا شربت شود.
 7- خاکســتر درخــت عنــاب و ســرکه را به صــورت ضماد 

مي  توان روي جراحت مارگزیده گذاشت.

برگ سبز این گیاه بسیار خوشبو است و در زمانی هم که خشک 
می شــود با رایحه ای دلپذیر همراه اســت. این گیــاه ادویه ای 
 حاوی مقادیر قابل توجهی از مواد معدنی و ویتامین هاســت که 

در سالمت انسان نقش مهمی را بر عهده دارند.
ویتامین C که در دفع رادیکال های آزاد و تقویت سیستم ایمنی 
بدن نقش مهمی دارد از مهم ترین ترکیب هــای موجود در این 
ادویه است. باید توجه داشت که برگ های خشکانده این درخت 
در آشپزی استفاده می شود و نه برگ های سبز آن، زیرا برگ های 

سبز ممکن است خواص منفی داشته باشند.
همچنین ویتامین A موجود در این ادویــه به قدرت بینایی فرد 
کمک می کند و در پیشگیری از ابتال به سرطان ریه و دهان نقش 
دارد. وجود تعدادی از ویتامین های ب کمپلکس نظیر نیاســین، 
پیریدوکســین، پنتوتنیک و ریبوفالوین در این ادویه در سنتز 
آنزیمی و عملکرد سیستم عصبی و تنظیم متابولیسم بدن نقش 

دارد.
از سوی دیگر این ادویه منحصر به فرد حاوی مقادیر قابل توجهی 
از مواد معدنی نظیر مس، پتاسیم، کلسیم، منگنز، آهن، سلنیوم، 
روی و منیزیم اســت که در ســالمت فرد نقش حیاتی بر عهده 

دارند.
 برگ بو فواید زیادی در مقابله با انواع سرطان ها دارد.

منبع غنی ویتامین C، A، آهن، منگنز، کلسیم، پتاسیم و منیزیم 
است. مصرف منظم آن در غذاها به سالمت جسم کمک می کند.

 دارای خاصیت ضد التهابی، آنتی اکســیدانی، ضــد باکتریایی 
و ضد قارچی است. خاصیت ضد آنتی اکسیدان آن با کمک کردن 
به بدن در تولید انسولین کافی، می تواند در درمان بیماری هایی 

مانند دیابت نیز موثر باشد.
آنزیم های موجود در آن با شکســتن پروتئین ها و کمک به هضم 
غذا، عالیم اختالالت گوارشی را کاهش می دهد و ناراحتی معده 

را درمان می کند.
ترکیبات موجود در آن، سردرد و حتی میگرن را درمان می کند.

 اســیدفولیک موجــود در آن مانــع نقــص جنین می شــود 
و آهن موجود در آن برای تولید گلبول های قرمز الزم است.

برگ بو؛ ادويه ای سرشار از ويتامین و امالح ) 1 ( عناب خشک ) 1 (

 مصرف انار به هضم غذا 
کمک می کند

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

مراقبت از گوارش به 
همین سادگی است

تغذیه مناسب، ورزش روزانه، کنترل استرس و تنش های عصبی به عنوان 
مهم ترین فاکتورهای زندگی سالم نقش مهمی در تامین و تداوم سالمتی 
دارد. حسن سعادت نیا استاد دانشــگاه علوم پزشکی مشهد گفت: تغذیه 
مناسب بدون تردید نقش مهمی در ســالمت جسم و روح و تامین نیروی 
 دفاعی بدن ما دارد. وی مصرف غذاهای نامناسب را عامل تشدید بسیاری 
از بیماری ها مخصوصا بیماری های گوارشــی خواند و تصریح کرد: تغذیه 
 مناســب، ورزش روزانه، کنترل اســترس و تنش های عصبــی به عنوان 
مهم ترین فاکتورهای زندگی سالم نقش مهمی در تامین و تداوم سالمتی 

دارد. رییس هیئت مدیره انجمن گوارش و کبد خراســان اظهار داشــت: 
خود درمانی، مصرف داروهای مختلف به ویژه مسکن ها، آنتی بیوتیک ها، 
داروهای الغری و چاقی بدون تجویز و مشــورت پزشــک به هیچ عنوان 

توصیه نمی شود زیرا عوارض جبران ناپذیر و خطرناکی در پی دارند.
وی مصرف نان ســبوس دار و میوه های حاوی فیبــر را در بهبود عملکرد 
صحیح روده بزرگ بســیار موثر خواند و ادامه داد: مصرف حدود سه وعده 
گوشت قرمز و سفید مانند مرغ و ماهی برای عملکرد بهتر دستگاه گوارشی 
به افراد توصیه می شود. سعادت نیا با تاکید به اینکه مصرف چربی به ویژه 

چربی های حیوانی باید محدود شود، گفت: استفاده از روغن های گیاهی 
 مانند: روغن کنجد، زیتون، آفتابگردان بر انــواع حیوانی آن اولویت دارند 

و به افراد توصیه می شوند. 
وی در زمینــه مصرف قندهای ســاده بیان کرد: مصرف قندهای ســاده 
 مانند شکر باید محدود شــود و برای تامین کالری مورد نیاز بدن، استفاده 

از قندهای مرکب شامل سیب زمینی، برنج و غالت افزایش پیدا کند. 
این فوق تخصص گوارش و کبد افزود: مصرف نمک نیز باید بسیار محدود 

شود و در صورت استفاده، مصرف نمک یددار توصیه می شود.

 دفع سنگ کلیه با سوار شدن 
به ترن هوايی
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پیشنهاد سردبیر: 
همکاری ایران و ویتنام برای اجرای پروژه فیبر نوری منازل

 شــرکت مخابرات ایران و مخابرات ویتنام در راســتای اجــرای پروژه 
دسترسی منازل به فیبر نوری ) FTTH (، تیم مشارکت را تشکیل دادند.

 نشســت کاری مدیران مخابرات ایران و گروه مخابرات کشــور ویتنام 
 در راستای اســتفاده از تجارب مشــترک دو کشــور در حوزه فناوری 

) FTTH ( در نمایشگاه تله کام برگزار شد.
در این نشست، رسول سراییان، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره 
به برنامه های ایران برای اجرای پروژه دسترســی منــازل به فیبر نوری 
 خاطرنشان کرد: در راســتای برقراری تعامالت دوســویه و بهره گیری 
 از تجارب صنعت مخابرات ویتنام تیم مشــارکتی در این زمینه تشکیل 
می شود. وی بر ضرورت گســترش همکاری های دو جانبه در این مورد 
تاکید کرد و گفت: با مشــارکت و هم افزایی توانمندی های مشــترک 

می توانیم زمینه راه اندازی طرح ) FTTH ( را در ایران فراهم کنیم.
در این نشســت، هونگ تین رییس فناوری گروه مخابرات کشور ویتنام 
بر لزوم تدوین توافق نامــه همکاری در خصوص اجرای مشــترک این 
پروژه تاکید کرد. بر این اســاس مقرر شد گروه کارشناسی برای عملیات 

مطالعاتی و اجرایی به صورت مشترک ایجاد شود.
 مدیرعامل شــرکت مخابــرات ایران بهتریــن مکان بــرای ایجاد یک 
سرمایه گذاری مشترک به منظور راه اندازی شبکه دسترسی فیبر نوری، 
مراکز دانشگاهی، مجتمع های تجاری و در نهایت منازل مسکونی عنوان 

کرد که به لحاظ تجاری و درآمدزایی در وضعیت مناسبی قرار دارند.

گوگل خدمات مترجم خود را با استفاده از فناوری هوش مصنوعی ارتقا 
داده و مدعی است هوشمند شدن این مترجم در حدی است که کیفیت 

آن را به اندازه ترجمه های انجام شده توسط انسان ها بهبود داده است.
 خدمات جدید گــوگل در این زمینــه ترجمه عصبی ماشــینی گوگل 
نام گرفته که با اصالح الگورتیم های قبلی خطاهــای آن را تا80 درصد 

کمتر کرده است.
آزمایش های صورت گرفته نشان می دهد کیفیت ترجمه ها از این طریق 
بســیار نزدیک به ترجمه های انسانی اســت و دقت قابل توجهی در این 
زمینه به وجود آمده است. ترجمه فعلی گوگل به صورت عبارت به عبارت 

صورت می گیرد و کیفیت چندان باالیی ندارد.
 در الگوریتــم فعلی هر جمله به طور مجزا بررســی و ترجمه می شــود 
 و کلماتی از یک فرهنــگ لغت برای جایگزینی به زبان دیگر پیشــنهاد 
می شــود. اما در روش جدید از دو شبکه هوشــمند عصبی برای ارتقای 
کیفیت ترجمه استفاده می شود. یکی از این شبکه ها به بررسی و ارزیابی 
مجزای جمله ها برای درک معنای آنها می پردازد و شبکه دیگر ترجمه 

نهایی هر جمله را ارایه می کند.
 الگوریتم های هوش مصنوعی به منطق انســانی تکیه نمی کنند و اغلب 
 راه های بهتری برای انجــام وظایف محوله پیدا می کنند که انســان ها 
 به دشــواری می توانند ذهن خــود را بــرای کاربرد آنها آمــاده کنند. 

شبکه های عصبی یاد شده از توان خودآموزی برخوردارند.
البته کیفیت ترجمــه زبان های التین بــه یکدیگر بهتــر از دیگر زبان 
 هاست. در روش قبلی نمره 3/6 از 6 برای مترجم گوگل از زبان انگلیسی 
به اسپانیایی منظور شد بود. این نمره برای مترجمان انسانی 5/1 و برای 

مترجم جدید گوگل 5 است.

اولین ســاعت هوشــمند کمپانی چینی هــوآوی در کنگــره جهانی 
موبایل ســال 2015 و با سیســتم عامل اندروید ویر معرفی شــود و با 
 استقبال خوبی نیز از طرف کارشناســان مواجه گشت. حاال خبرگزاری 
» Korea Herald « از کشور کره جنوبی خبر می دهد که این کمپانی 
قصد دارد با همکاری شرکت سامســونگ، نسل تازه پوشیدنی هوشمند 

خود را با سیستم عامل تایزن روانه بازار کند.
طبق ادعای منبع خبر – که خود را یکی از مدیران سامســونگ معرفی 
کرده – بســیاری از ســازندگان از محدودیت هایی که گــوگل در این 
 سیســتم عامل وضع کرده ناراضی هســتند. همان طور کــه می دانید، 
 بر خــالف اندروید در ســایر گجت ها، گوگل اجازه شــخصی ســازی 
و دستکاری خاصی را در سیســتم عامل اندروید ویر به توسعه دهندگان 
و سازندگان نمی دهد. چنین محدودیتی ســبب می شود کمپانی های 
ســازنده نتوانند تمایز چندانی در ساعت های هوشــمند تولیدی خود 
نسبت به دیگر برندها ایجاد کنند. به همین دلیل به نظر می رسد هوآوی 

به سمت دیگر پلتفرم موجود – یعنی تایزن – گرایش پیدا کرده است.
کدهای هسته سیستم عامل تایزن سامســونگ شباهت زیادی به کرنل 
لینوکس دارد، ضمــن این که امکانات شــخصی ســازی آن هم کامال 
مطلوب اســت. گذشــته از همه این ها، چندین مدل مختلف از ساعت 
 های هوشــمند تولیدی شــرکت کره ای از این پلتفرم بهــره می برند 

و دست بر قضا، با استقبال خوبی نیز از طرف کاربران مواجه شده اند.
تــا امــروز کمپانــی سامســونگ وجــود هرگونــه مذاکــره بــرای 
 بهره منــدی هــوآوی از تایــزن در ســاعت های هوشــمند ســری

 » Huawei Watch « را رد کرده اســت، اما گذشــت زمان صحت این 
شایعات را مشخص می کند.

 توییتر از ایــن به بعد به تمامــی کاربران خود اجــازه می دهد 
 تــا از قابلیت Moment اســتفاده کنند و محتــوای مخصوص 

به خودشان را بسازند.
 بخش Moment به عنــوان قابلیتی که می گــذارد توییت ها 
و نوتیفیکیشن های گذشــته را ببینید، در حقیقت مجموعه ای 

از توییت ها هستند که روی یک موضوع خاص تمرکز دارند.
 این ســوژه می تواند واکنش های مردم نســبت به بازی فوتبال 
 در حال پخش یــا اتفاق مهمی باشــد که در گوشــه ای از دنیا 

رخ داده و بسیاری از توجهات به سوی آن جلب شده است.
در زمــان ارایــه این قابلیــت، فقــط توییتر و شــرکایی چون 
BuzzFeed و The New York Times قادر بودند تا مومنت 
بســازند. چندی پیش نیز دسترسی بســیاری از کاربران فعال 

توییتر و برخی کمپانی های بزرگ به آن باز شد.
اما از امروز بــه بعد، مومنت بــرای تمامی کاربران آزاد اســت، 
اگرچه روند ارایه آن در سراسر جهان ممکن است مدت کوتاهی 
به طول انجامد. به نظر می رســد در حال حاضر فقط از نســخه 
 دســکتاپ بتوان مومنت ســاخت. در پروفایل همــه کاربرها 
دکمه ای برای درست کردن مومنت قرار داده شده که با فشردن 
آن، وارد صفحه ای جدید می شوید؛ جایی که می توان توییت ها 

را جستجو کرد و آن ها را به مجموعه افزود.

در تله کام مطرح شد؛

همکاری ایران و ویتنام 
برای اجرای پروژه فیبر نوری منازل

مترجم گوگل در حد مترجمان انسانی 
هوشمند  می شود

شاید ساعت هوشمند بعدی هوآوی 
مجهز به سیستم عامل تایزن باشد

قابلیت  Moment توییتر حاال برای همه 
قابل استفاده است

دنیای فناوری

تازه های روز

در حالی کــه اپل قصد دارد اســتفاده 
فناوری حسگر اثر انگشت در نمایشگر 
آیفــون را با تولیــد آیفون 8 در ســال 
 آینده آغاز کند، شــیوآمی گوشی هایی 

با همین فناوری تولید کرده است.
 Mi 5s کــه  گوشـــی  دو   ایـــن 
دارنــد،  نــام   Mi 5s Plus  و 
 جایگزین هایی برای i 5 / Mi 5 Pro و

 Mi 5 Plus محســوب می شــوند که 
در فوریه امســال عرضه شدند و از بدنه 
آلومینیومی و برخی قابلیت های سخت 
 افزاری جدید بهــره می بردند.Mi 5s  و

 Mi 5s Plus مجهز بــه پردازنده های 
هســتند   Snapdragon 821 SoC
که نســخه ای به روزشــده از پردازنده 
محســــوب   Snapdragon 820 
می شــود. با اســتفاده از این پردازنده 
جدید ســرعت آن به 2/34 گیگاهرتز 
برای دو هســته و 2/19 گیگاهرتز برای 

دو هسته دیگر افزایش پیدا می کند.
 دراین پردازنــده، از پردازنده گرافیکی

  Adreno 530 هــم بــا رســیدن آن 
 بــه ســرعت 653 مگاهرتز اســتفاده 

شده است. 
رم های ایــن دو گوشــی بــه ترتیب 

 حداقــل 3 و 4 گیگابایــت و حداکثــر
 4 و 6 گیگابایت است.

  گوشــی 5 اس بــا حافظــه 32، 64 
 و 128 گیگابایتی و گوشی 5 اس پالس 
 بــا حافظــه 64 یــا 128 گیگابایتــی 
عرضه می شــود. تفاوت اصلــی این دو 
گوشــی در نمایشــگر آنهاســت که به 
ترتیــب 5/15 اینچــی و 5/7 اینچــی 
هستند. وزن گوشــی 5 اس 145 گرم 
و وزن گوشــی 5 اس پالس 168 گرم 
 اســت. دوربین جلویی هر دو گوشــی

4 مگاپیکسلی است. اما دوربین پشتی 
آنها بــه ترتیب 12 و 13 مگاپیکســلی 
اســت. در این دوربین ها از حســگری 
ویژه بــرای ارتقای کیفیــت رنگ ها و 
 بهینه سازی عکاســی در شب استفاده 
شــده اســت. بدنه این گوشــی ها از 
آلومینیوم صیقل خورده و زیبا ســاخته 
 شده و لبه های پشتی آنها کامال خمیده 

هستند.
  حســگر اثرانگشــت مافوق صوت این 
گوشی ها در زیر نمایشــگر باعث شده 
آنها از بســیاری از رقبای خــود جلوتر 
 باشــند. عرضه عمومی این گوشــی ها 

از به زودی آغاز می شود.

وای  ایســتگاه  از400  بیــش  گــوگل 
 فــای رایگان و پرســرعت را بــا موفقیت 
 در هند احداث کرده اســت و نــام آن را 
» ایســتگاه های گوگل « گذاشــته است.

گوگل و شرکا توانســته اند در کوتاه ترین 
زمان ممکن، هات اسپات های وای فای را 
در هند و سایر نقاط جهان به صورت رایگان 
راه اندازی کنند. هدف اصلــی راه اندازی 
ایستگاه های گوگل در فروشگاه ها و مراکز 
 خرید، اتوبوس ها، قطارها، سیتی سنترها 
و کافی شاپ ها در هر نقطه ای از دنیا است 
تا میلیون کاربر با خیال راحت دســت به 
چت، مرور اینترنت، بــازی آنالین و پیدا 
کردن اطالعات مفید آنالین بزنند.ســال 
 گذشــته گوگل همــراه بــا راه آهن هند 
 و اپراتــور RailTel 400 هات اســپات 

و ایستگاه را در این کشــور حهت احداث 
تعریف کردند و در حال حاضر 3/5 میلیون 
 کاربر در50 ایســتگاه مشغول به استفاده 
 از این خدمات هســتند. گوگل می خواهد 
با کمک شــرکا و از طریق فیبر اینترنت را 
در ایستگاه های خود آورده و آن را از طریق 
وای فای در اختیار کاربر نهایی قرار دهد. 
گوگل در طرح جدید موسوم به » یوتیوب 
گو « نسخه کم حجم خوری از یوتیوب را 
بــرای کاربران موبایل هنــدی راه اندازی 
می کند تا آنها پول کمتری بابت استفاده 
از ویدئوهای یوتیــوب بدهند و فایل های 
موردنظر را به صورت آفالین تماشا کنند.

در درازمدت گوگل می خواهد مدل موفق 
ایســتگاه های وای فای در هند را در سایر 

نقاط جهان توسعه دهد.

فیس بوک برای حکــم رگوالتور حریم 
خصوصــی آلمــان کــه به این شــبکه 
اجتماعی دســتور داده اســت نگهداری 
و ذخیــره داده کاربران آلمانــی برنامه 
پیام رســان واتــس اپ را متوقف کند، 
درخواســت تجدیدنظــر خواهــد کرد.

کمیســر امــور حفاظــت داده و آزادی 
اطالعات هامبورگ اعالم کرد فیس بوک 
قانون حفظ داده را نقض کرده و موافقت 
35 میلیون کاربر واتــس اپ در آلمان را 
 برای ذخیــره و نگهــداری اطالعات آنها 

به شکل صحیح به دست نیاورده است.
یوهانس کاسپار در بیانیه ای اظهار کرد: 
 پس از خرید دو ســال پیــش واتس اپ 
از سوی فیس بوک، هر دو طرف اطمینان 
دادند که اشــتراک داده میان آنها انجام 

نخواهد شــد. فیس بوک که بزرگ ترین 
شــبکه اجتماعی جهان اســت، با هدف 
 جــذب مخاطبان جــوان، واتــس اپ را 

به ارزش 19 میلیارد دالر خریداری کرد.
کاســپار گفت: این حقیقت که اشتراک 
داده اکنون اتفاق می افتد، گمراه کننده 
کاربــران و عموم اســت و نقــض قانون 

حفاظت از داده آلمان محسوب می شود.
مقر آلمانی فیس بوک در هامبورگ است 
و بنابراین تحت حوزه قضایی کمیسر امور 

حفاظت داده هامبورگ قرار می گیرد.
دیده بان داده آلمان می گوید فیس بوک 
و واتس اپ شرکت های مستقلی هستند 
که باید بر مبنای شرایط و سیاست های 
حفظ حریم خصوصی خــود، داده های 

کاربران را نگهداری کنند.

 گوشی های جدید شیوآمی به فناوری 
نسل بعدی آیفون مجهز شد

ایستگاه های وای فای گوگل، سریع و امن 
برای همه کاربران جهان

تالش فیس بوک برای دسترسی به اطالعات 
واتس اپ

معرفی بازیمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

معموال موضوعاتی کــه همچنان رنــگ و بوی واقعیــت به خود 
نگرفته اند، سوژه هایی مناســب برای ساخت آثار گوناگون هستند. 
چون سازنده می تواند با تغییراتی روی آن ها، تجربه ای هیجان انگیز 
را به مخاطب های خود هدیه بدهد. موجودات فضایی را می توانیم 
یکی از همین مســائل بنامیم. سال هاست فیلم، بازی یا کتاب های 
گوناگونی بر مبنــای بیگانــگان می بینیم که هر کدام داســتانی 
متفاوت از آن ها را روایت می کنند. شاید » بیگانه « ریدلی اسکات 

معروف ترین اثر الهام گرفته از این موجودات باشد. 
 Hummingbird Mobile Games بازی ســازی   اســتودیو 
هم که با Alien Zone Plus توانســته بود بازیکن ها را به مبارزه 
 با بیگانه ها بفرستد، اکنون با قســمت دوم همین عنوان بازگشته 
تــا کاربرها را بــه ماجراجویی خونین تر بفرســتد. اگــر آدرنالین 
خون تان پایین آمده و خواهان تجربه ای اکشــن هســتید، فرصت 
نصب این بازی را از دســت ندهید. برای اتمــام مرحله ها تنها یک 
هدف دارید؛ بیگانــگان را از بین ببرید. همانند گذشــته بیگانگان 
ایستگاه فضایی آلوده ای را تســخیر کرده و شخصیت های داستان 
باید به مبــارزه با آن ها بپردازنــد. گفتیم » شــخصیت ها « چون 

این بار می توانید بیــن چندین کاراکتر گوناگــون یکی را انتخاب 
 کرده و دخترک داســتان تنها نیســت. طبیعتا هــر قهرمان هم 
گیم پلــی می جنگــد.  خــود  متفــاوت  توانایی هــای   بــا 

Alien Zone Raid مشــابه عنــوان پیشــین خود یک اکشــن 
نقش آفرینی به ســبک بازی معروف دیابلو است. جنگجوی بازی 
با اســلحه های متفاوتی که پیدا می کند، به جنگ دشمن ها رفته 
و آن ها را نابود می ســازد. جدا از این ویژگی اســتفاده از تجهیزات 
 گوناگــون، ارتقای شــخصیت اصلــی و جمــع آوری مهمات هم 
خواهید داشت. تمام این المان ها کنار دوربین ایزومتریک دست به 
دست هم داده اند تا Alien Zone را مشابه دیابلو بنامیم. همیشه 
از اکشــن نقش آفرینی به عنوان یکی از اعتیادآورترین سبک های 
بازی های ویدیویی یاد می شــود. با وجود درگیری های پیاپی، کم 
پیش می آید بازی از ریتم بیفتد. خوشــبختانه استودیوی سازنده 
هم تغییراتی روی مکانیزم های کنترل نــداده تا بازیکن ها همانند 
گذشته به ســادگی بتوانند مهاجم ها را از بین ببرند. خوشبختانه 
با وجود 30 مرحله گوناگــون هم نباید نگــران کوتاهی مرحله ها 
باشید. استودیوی سازنده توانسته با بهبودهایی، عنوانی چشم نواز 
را بسازد. بنابراین همچنان می توانید انتظار بازی با اتمسفر گیرای 

محیط و گرافیک خوب را داشته باشید.
این بازی را از goo.gl/f4bfOC دریافت کنید.

یک پارچ داریم، یک لیوان و یک ظرف.10 عدد مهره هم در 
اختیار داریم. حاال می خواهیم درون هر ظرف به تعداد فرد، 

از این مهره ها قرار دهیم. چگونه می توان چنین کاری کرد؟!
لطفا پاســخ خود را به همراه نام و شهر محل زندگی خود به 
 mazaheri.zayanderoud@gmail.comآدرس

ایمیل کنید تا در همین قسمت نام شما آورده شود.

جواب معمای 1970
شکل ششم را می توانید با کمی ریزبینی حدس بزنید. دقت 
کنید اشکال از باال سمت چپ ردیف شــده اند. تمام اشکال 
عدد هســتند که در مقابل آینه قرار داده شده اند. یعنی اگر 

وســط هر کدام از باال به پایین 
خطی بکشــید، می بینید یک 
عدد را به همــراه قرینه آن به 
نمایش گذارده است. بنابراین 

شکل ششم این گونه می شود:

اگر عاشق هیجان هستید؛

بیگانه را بیرون کنید معمای 1971

فناوری های شگفت انگیزی که باید منتظرشان بمانیم

 ما انســان ها در زمانی زندگی می کنیم که رویاهای گذشتگان 
به واقعیت پیوســته اســت، اما خودمان هم رویاهایی در سر 
داریم که در زمان فرزندان مان به واقعیت خواهد پیوســت. در 
ادامه انواع فناوری نوین که باید منتظرشــان بمانیم را بررسی 
خواهیم کرد. ما انسان ها در زمانی زندگی می کنیم که رویاهای 
 گذشتگان به واقعیت پیوسته اســت، اما خودمان هم رویاهایی 
در سر داریم که در زمان فرزندان مان به واقعیت خواهد پیوست. 
در ادامه انواع فناوری نوین که باید منتظرشان بمانیم را بررسی 
 خواهیم کرد. شــاید نادانی پیش خودش فکر کند آینده مثل 
کره االغی است که افســار پاره کرده و در بیابانی بی سر و ته رم 

کرده است، اما این طور نیست. 
انســان دو پا روز به روز افسار آینده را بیشــتر در دست خود 

می گیرد و برای این کار هر روز ابزار و وسایل جدیدی می سازد.
 در واقع هر چه به ســمت آینده می رویم طــرز فکرمان درباره 
زندگی اصالح می شــود و آن هایی که باهوش تــر از بقیه مان 
هستند، ســعی می کنند با شــناخت نیازها، فناوری هایی را 
برای مان طراحی کنند که بیش از پیش به ســلطه مان بر جهان 

ادامه بدهیم.

2-  روبات های کشاورزی1- آبشش مصنوعی

4-کامپیوترها و موبایل هایی به قطر کاغذ 5- ساخت دندان طبیعی 3- قرص های ضد آفتاب

ما در دنیایی به وجود آمدیم که زمانی سرتاســرش را آب فرا گرفتــه بود. اما بدن مان 
برای زندگی در زیر آب ساخته نشده اســت. برای تبدیل شدن به یک موجود کامل تر 
باید بتوانیم زیر آب هم نفس بکشــیم. مخترعــی به نام آلون بدنر در زمینه ســاخت 
 آبشش مصنوعی به توفیقاتی دست پیدا کرده است. او نمونه اولیه محصولی را طراحی 
کرده اســت که LikeAFish نام دارد ) مثل یک ماهی (. فناوری LikeAFish به انسان 
این قابلیت را می بخشد که هنگام شنا در زیر آب، از آب اکسیژن تولید کند. درست مثل 
یک ماهی. در حال حاضر سایز و وزن این آبشش اولیه مشــکل دارد، اما پیشرفت این 
پروژه خیلی ســریع است و احتماال پس از رفع مشــکالت آن طولی نخواهد کشید که 
غواص ها به جای استفاده از مخزن اکسیژن از این ابزار برای زیرآبی رفتن استفاده کنند.

روبات ها دیگر محدود به انیمه های ژاپنی و فیلم هایی مثل ترمیناتور نیستند و همین 
االن هم در صنایع سنگین، کارهای سخت را برای انسان انجام می دهند. 

جایی که این وسط ســرش بی کاله مانده، کشاورزی است. کشــاورزی از قدیمی ترین 
شغل های انسان متمدن است. ماشین آالت بســیاری برای سهولت و بهره وری بیشتر 
کشت و زرع تولید شده اســت با این حال هنوز قسمت عمده  کار به گردن انسان است. 
 اکنون شرکتی در بوستون آمریکا شــروع به ســاخت روبات برای کارهای کشاورزی 
کرده اســت که می گویند روبات هایش قادرنــد40% از کارهای یــدی را به صورت 
اتوماتیک انجام دهند. روبات دیگری هم در ژاپن ساخته شده است که سرش می شود 

توت فرنگی ها کی رسیده اند و آماده چیدن هستند.

رفتن به دندان پزشکی یکی از مخوف ترین کارهایی اســت که یک نفر می تواند انجام 
بدهد. اما مگر راه فراری هم هست؟ دندان که پوسید و عصب که شروع به تیر کشیدن 
کرد، راه دیگری برای آدم باقی نمی گذارد. اگر هم مجبور به کشیدن دندان ها شوید که 
باید بروید سراغ دندان مصنوعی و هر شب آن ها را داخل لیوان، بگذارید باالی سرتان.

 حاال خبر خوب این جاست که دانشــمندان، با بررسی سیستم دندان درآوردن تمساح 
) آلیگاتور (، کم کم دارند موفق می شوند که بتوانند برای آدمی که دندان هایش ریخته، 
دندان طبیعی برویانند. بنا بر تحقیقات آزمایشــگاهی در ایالت یوتای آمریکا در نوامبر 
2012، انسان ها هم تحت شرایط آزمایشگاهی و با ایجاد یک سری اصالحات می توانند 

چیزی شبیه به سیستم دندان  درآوردن تمساح را شبیه سازی کنند.

نظرتان چیست که قطر تلفن هوشمندتان اندازه یک کاغذ باشد و بتوانید آن را لوله کنید 
داخل جیب تان بگذارید یا زیر شیشه میز عسلی فرو کنید؟ خیلی حال می دهد، نه؟

پاســاژ عالالدین هــا و خیابــان جمهوری  های آینــده پر خواهنــد بــود از این نوع 
موبایل های کاغــذی، تلویزیون های کاغذی و ســایر وســیله های الکترونیکی دیگر. 
 االن که ما با شــما صحبت می کنیم پروژه هایی در رابطه با الغر کردن اسمارت فون ها 
 و تبلت ها در حال اجراست.  دو دانشــگاه آمریکایی و کانادایی طی یک پروژه مشترک 

به نام Paperphone موبایلی با قطر یک کاغذ طراحی کرده اند.
 دکتر روئل ورتگال از دانشــگاه کوئینز در این باره می گوید: آینده این شــکلی است. 

از 5 سال آینده همه چیز را به همین شیوه خواهند ساخت.

در زمان ما هنوز هم این اصطالح باب اســت که مثال می گویند بــرای فالن کار قرص 
 نســاخته اند، باید زحمت بکشــی بروی ســخت کار کنی تا آن را بدســت بیاوری. اما 
در آینده برای خیلی از کارها قرص می ســازند تا آن را بنــدازی در دهانت و یک لیوان 
 آب هم پشت بندش سر بکشــی و کارت راه بیفتد. یکی از این قرص ها قرار است شما را 
در برابر اشــعه خورشــید محافظت کند. آیندگان دیگر نیازی ندارند سه ساعت وقت 

صرف کرم مالیدن به پوست خود بکنند. قرصش را باال می اندازند و خالص. 
 King’s College همین االن که ما صحبتش را می کنیم دکتر پل النگ از دانشــگاه 
در لندن، که مسئولیت این پروژه ی سه ســاله را دارد، اذعان داشته که همین االن هم 

این قرص اختراع شده است، اما در حال انجام تست هایی بر روی آن هستند.

E-MAIL
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پیشنهاد سردبیر:
هنرمندان خالق، ناقالن فرهنگ، فکر و علم ایرانی اند

سخنگوی شورای اسالمی شــهر اصفهان از اندیشه و هنر برای 
خلق دستاورهای ارزشــمند در ترویج فرهنگ ایرانی در جهان 

نام برد.
 در حاشیه مراســم افتتاحیه نمایشــگاه های » نوای نقاشی « 
و » پوســتر صلح اصفهان «، ندا واشــیانی پور با اشاره به این که 
اصفهان شهر علم و اندیشه و هنر اســت که هیچ گاه از یکدیگر 
جدا نیستند، گفت: این که ما بتوانیم هنرمندان معاصر و خالق 
را تقویت کنیم و هنرمندان خالق را تشــویق کنیم که هنرهای 
خــود را در معرض دید قــرار دهند، خدمتی بزرگ اســت زیرا 
هنرمندان معاصر ما به اندازه هنرمندان قدیم ارزشمند هستند 
 و این هنرمندان خالق با هنرشــان می تواننــد فرهنگ ایرانی، 

فکر ایرانی و علم ایرانی را منتقل کنند.
وی افزود: یک دستاورد هنری یه راحتی می تواند یک فرهنگ 
 را به کشــورهای دیگر صادر کنــد. ما با یک دســتاورد هنری 
 می توانیم بــه انــدازه صدها جلد کتــاب حرف بــرای گفتن 
داشته باشــیم. ســخنگوی شورای اســالمی شــهر اصفهان 
تصریح کــرد: بنابراین اگر ما بیاییم و در مــوزه هنرهای معاصر 
از هنرمندانی که به طور خالقانه ابداعاتی را از خودشــان نشان 
می دهنــد و از هنرمندان معاصــری که با روش هــای جدید، 
دســتاوردهایی را خلق می کنند، تقدیر کنیم، درواقع خدمتی 

بزرگ به جامعه هنری و به فرهنگ این شهر است.
وی ضمن تشــکر از افرادی کــه این عرصه را بــرای هنرمندان 
معاصر بازمی کنند که توانمندی ها و ابداعات خود را به معرض 
نمایش بگذارند، ادامه داد: خالقیــت در هنر، به ما این مطلب را 
تفهیم می کند که از چارچوب های فکری بســته مان که درباره 
هنر اســت بیرون بیاییم و بدانیم که ما می توانیم ســبک های 
مختلفــی را در هنر به نمایــش بگذاریم و هر ســبک می تواند 
استادان ماهر خودش و شــاگردان ویژه خودش را داشته باشد 
که طبیعتا هرچقدر سبک ها متنوع تر باشــد، بیان کننده این 
 است که اصفهان شهر اندیشــه و هنر است و اندیشه درکنار هنر 
 می تواند دســتاورهای ارزشــمندی برای ترویج فرهنگ ایرانی 

در هر جای دنیا خلق کنند.

 جشــنواره امام رضــا ) ع ( به همت بنیــاد بین المللی امــام رضا ) ع ( 
و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می شود.

 این جشنواره در دو بخش دانشــگاهی و مراکز علوم دینی ویژه اساتید، 
دانشجویان و طالب برگزار می شــود. فراخوان این جشنواره به تازگی 
اعالم شــده و عالقه مندان می توانند هر نوع آفرینــش و اثری که بیان 
 کننده نگاه اهل سنت به امام رضا )ع( اســت را تا پایان آبان ماه امسال 
به دبیرخانه جشــنواره ارســال کنند. آثار ارســالی می تواند مواردی 
 همچون کتــاب، مقاله، پایــان نامه، رســاله، اثر ادبــی، فایل صوتی 
 و تصویــری و ... را در بربگیرد. عالقه منــدان می توانند آثــار خود را 
به استان کردســتان، شهرستان سنندج، خیابان پاســداران، دانشگاه 

کردستان، معاونت فرهنگی و اجتماعی ارسال کنند.
 زمان برگزاری ایــن جشــنواره در اواخر آذرماه اســت و عالقه مندان 
در صورت کسب اطالعات بیشــتر می توانند با شماره تماس دبیرخانه 

جشنواره 08733624027  تماس حاصل کنند.

هنرمندان خالق، ناقالن فرهنگ، 
فکر و علم ایرانی اند

فراخوان جشنواره امام رضا ) ع ( 
از نگاه اهل سنت منتشر شد

ویژه

کنسول سفارت کره جنوبی در ایران گفت: اجرای 17 رویداد فرهنگی 
را بین ایران و کره جنوبــی در نظر داریم که به طــور متناوب در فصل 

پاییز برگزار می شوند.
 » گئونگ هوآن، با اشــاره به برگزاری نمایشگاه مشــترک عکس ایرنا 
 و یونهاپ در خانــه هنرمندان گفت: روابط ایــران و کره جنوبی اکنون 

در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد.
وی ادامه داد: برگزاری نمایشــگاه مشترک عکس ایرنا و یونهاپ نه تنها 
از نظر فرهنگی اقدامی مهم است، بلکه از دیگر جهات نیز اهمیت دارد 
زیرا رویدادها و تبادل های فرهنگی تاثیر زیادی بر توســعه و تســهیل 
روابط در بخش های دیگر نظیر اقتصادی، سیاســی، زیست محیطی، 

آموزش و پرورش و تبادالت علمی می گذارد.
 » گئونــگ هــوآن « درمــورد برنامه هــای بعدی فرهنگی ســفارت 
کره جنوبی در ایران گفت: به طور قطع رایزن فرهنگی ســفارت پاسخ 
بهتری می تواند به این ســوال بدهد، اما به طور کلی اجرای 17 رویداد 
 فرهنگی بین ایران و کــره جنوبی را در نظر داریم کــه به طور متناوب 
 در فصــل پاییز برگــزار می شــوند و اکنــون در حال انجــام آخرین 

برنامه ریزی ها برای آنها هستیم.
وی تصریح کرد: اکنون نیز نمایشــگاه هنر و تجربه فرهنگ کره جنوبی 

در تهران در برج میالد در حال برگزاری است.
نمایشــگاه عکس مشــترک ایرنا و یونهاپ کره جنوبی روز ســه شنبه 
 ششم مهر ماه با حضور » کیم ســئونگ هو « سفیر کره جنوبی در ایران 
و محمد خدادی مدیرعامــل خبرگزاری جمهوری اســالمی در خانه 

هنرمندان گشایش پیدا کرد. 
 این نمایشــگاه برای همکاری های دوجانبه و با هدف ارتقای ســطح 
روابط فرهنگی دو کشــور، به صورت همزمان در تهران و ســئول برپا 
 شده و آیین افتتاحیه این رویداد در کره جنوبی روز چهارشنبه گذشته 

در موزه ملی تاریخ معاصر کره جنوبی برگزار شد.
در این نمایشگاه یک صد قطعه عکس با موضوع های سیاسی، فرهنگی، 
تاریخی، ورزشی و جاذبه های طبیعی و گردشگری دو کشور به نمایش 
گذاشته شده است. نمایشــگاه عکس مشترک ایرنا و یونهاپ تا 12 مهر 
ماه در خانه هنرمندان برپا اســت و عالقه مندان می توانند برای دیدن 

آثار از ساعت 14 تا 21 به این مکان مراجعه کنند. 
مدت برگزاری این نمایشگاه در سئول نیز سه هفته است.

ایران و کره جنوبی 17 رویداد 
فرهنگی مشترک برگزار می کنند

از نظر شهید مطهری در مباحث فلســفی برخالف ریاضیات، 
غالبا فهم صورت  مسئله مشکل اســت، اما اثبات آن ها چندان 
دشوار نیست. یکی از مســائل مهم در حکمت متعالیه مالصدرا 
اصالت وجود اســت، موضوعی که این خصوصیت فلسفه در آن 
مضاعف می شود، چراکه عمق مسئله دیر فهمیده می شود ولی 
وقتی فهمیده شد مسئله ای بدیهی به نظر می رسد که قابل انکار 

نیست.
 اصالت وجود به زبان ســاده یعنــی آن چیزی اســت که ذاتا 

 طرد کننده عدم و نیســتی و به خودی خود منشــا اثر اســت. 
این مســئله از آنجا به فرهنگ مرتبط می شــود کــه عده ای 
 فرهنگ را ابزاری برای پیشــبرد اقتصاد و سیاســت می دانند 
 و برای آن اصالتی قائل نیســتند در حالی کــه با نگاهی عمیق 
به بیانات رهبری می توان به اصالت فرهنگ از دیدگاه ایشــان 
نیز پی برد. ایشــان در دیدار جمعی از دانشجویان در اول مرداد 
سال 93 می فرمایند: » ممکن است شــیوه مدیریت اقتصادی 
 در جهت گیری های فرهنگی تاثیرگذار باشــد، اما مسئله مهم 

و حیاتی نگاه جهت گیری های فرهنگی است که در همه سطوح 
باید به آن توجه شود. اینکه در دهه هفتاد در حالی که اعتراض 
به شیوه مدیریت اقتصادی بود، از جانب رهبری موضوع تهاجم 
فرهنگی مطرح شــد، به دلیــل اهمیت بــاال و اصالت موضوع 

فرهنگ و جهت گیری های فرهنگی در همه مقاطع است. «
اســتفاده از جمالتی چون فرهنگ مثل روح جامعه اســت یا 
فرهنگ هوایی است که تنفس می کنیم، نشان دیگری از اعتقاد 

ایشان به اصالت فرهنگ است.
شاید ذکر این نکته که رهبری فرهنگ سازی را عمدتا به عهده 
رسانه ها گذاشته اند و صدا و ســیما را بیش از همه در این زمینه 
 مســئول می دانند بتواند از سواســتفاده واژه فرهنگ ســازی 

در سایر دستگاه های نامرتبط جلوگیری کند.
البته عملکرد تاثیرگذارترین رسانه در حوزه فرهنگ سازی نیز 
قابل بحث است. به عقیده صدا و سیما همیشه دیواری کوتاه تر از 
او پیدا نمی شود تا کوتاهی در زمینه فرهنگ سازی، رگبار انتقاد 
را به ســمت او روانه کند، اما حقیقت آن است که شاید کوتاهی 
دیگر دســتگاه ها در کوتاه مدت چندان به چشم نیاید در حالی 
که کوچک ترین پالن پخش شده در صدا و سیما تاثیر شگفتی 
خواهد داشت. این رسانه عظیم در سال اقدام و عمل عزم جدی 
برای تحقق اقتصاد مقاومتی کرده اســت، اما متاسفانه زحمات 
خود را به بهانه تامین مالی با تبلیغ کاالی خارجی در پیام های 
بازرگانی خنثی می کنــد؛ اقدامی که به هیــچ وجه نمی تواند 
بهای فرهنگ سازی غلط به بهانه کسب بودجه از این راه باشد، 
 مضاف بر اینکــه فرمایش صریح رهبری نیــز در این خصوص 
فصل الخطاب اســت: » تبلیغات صدا و ســیما، باید در خدمت 
تولید ملی قرار بگیرد. « امید اســت با تکیه بر فرمایشات کسی 
که در کالم خود بیشترین اســتفاده را از واژه فرهنگ به عمل 
آورده است و گاهی از کوچک ترین راهکارهای فرهنگی به سبب 
کم کاری مسئوالن غفلت نکرده اســت، بتوانیم فرهنگ اصیل 

اسالمی ایرانی خود را با اصالت دادن به فرهنگ احیا کنیم.

وقتی نگاه به فرهنگ ابزاری می شود؛

فرهنگ سازی واژه ای مظلوم 

در جامعه ما هســتند کســانی که نگاه ابزاری به فرهنگ دارند و آن را فرع بر سیاســت می دانند؛ اما همین 
 افراد وقتی می خواهند از خدمات خود در سال اقتصاد و فرهنگ ســخن بگویند در اولویت اول کارهای خود 
به فرهنگ سازی اشــاره می کنند؛ واژه ای به واقع مظلوم که در لیســت خدمات همه مسئوالن و گزارش های 

عملکردی آن ها جای می گیرد.

سینما

عبدالرضــا اکبری با اشــاره به برگــزاری برنامه های 
مختلف با عنوان » کارنامه « از سوی سازمان فرهنگی 
تفریحی شــهرداری اصفهان اظهار داشت: برگزاری 
 بزرگداشــت ها صرفا جنبه تجلیل و یــادآوری برخی 
از خاطرات را برای اهالی ســینما و عموم مردم ندارد، 
بلکه ضمن تحلیل آثار سینماگران موفق ایران که برگ 
زرینی از هنر این کشور به حساب  می آیند و با توجه به 

این موضوع جوانب مثبت زیادی را به همراه دارد.
 یک هنرمند مطرح ســینما و تلویزیون ایران با اشاره 
به برگــزاری ویژه برنامه هــای » کارنامه « از ســوی 
سازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان گفت: 
برگزاری برنامه های تجلیل از هنرمندان و ویژه برنامه 

» کارنامه « یک اتفاق فرخنده است.
عبدالرضــا اکبری با اشــاره به برگــزاری برنامه های 
مختلف با عنوان » کارنامه « از سوی سازمان فرهنگی 
تفریحی شــهرداری اصفهان اظهار داشت: برگزاری 
بزرگداشــت ها صرفا جنبه تجلیل و یــادآوری برخی 
از خاطرات را برای اهالی ســینما و عموم  مردم ندارد، 
بلکه ضمن تحلیل آثار سینماگران موفق ایران که برگ 
 زرینی از هنر این کشور به حســاب  می آیند و با توجه 

به این موضوع جوانب مثبت زیادی را به همراه دارد.
 وی ادامــه داد: شــاید تــا هنگامــی کــه هنرمند 
و پیشکسوت عرصه ســینما و تلویزیون در قید حیات 
 باشــد، بازخوردی از قبیل نکوداشت و تجلیل نسبت 
به فعالیت هــای وی نبینیــم، اما برگــزاری همین 
برنامه ها، رویداد فرخنده ای در عرصه سینمای ایران 
 اســت و از اهمیت بســیار زیادی برای ســینماگران 

و هنرمندان برخوردار است.
 ایــن هنرمند مطــرح ســینما و تلویزیون بــا تقدیر 
از برگزاری این برنامه ها از ســوی ســازمان فرهنگی 
تفریحی شــهرداری اصفهان بیان کــرد: اگر بتوانیم 
از فضــای این برنامه ها اســتفاده کنیم و مشــکالت 
 را به گوش مســئوالن برســانیم، حق خود را نسبت 

به وضعیت امروزه سینما ادا کرده ایم.
 وی ادامــه داد: شــاید تــا هنگامــی کــه هنرمند 
و پیشکســوت عرصــه ســینما و تلویزیــون در قید 
حیات باشــد، بازخوردی از قبیل نکوداشت و تجلیل 
 نســبت به فعالیت هــای وی نبینیم، امــا برگزاری 
همین برنامه ها، رویداد فرخنده ای در عرصه ســینما 
 است و از اهمیت زیادی برای سینماگران و هنرمندان 

برخوردار است.

مجموعه تلویزیونی وفا به کارگردانی محمد حسین لطیفی 
از دوشــنبه 12 مهر ماه ) مصادف با اول محرم سال 1438 
هجری – قمری ( از شبکه سه سیما پخش می شود.  سریال 
وفا در12 قســمت 45 دقیقه ای به تهیــه کنندگی منصور 
سهراب پور محصول گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما در 
سال 1385 اســت که علیرضا افخمی نگارش آن را بر عهده 
داشــت و در نوروز 85 از این شــبکه به پخش رسید. فرهاد 
اصالنی، فرهاد قائمیان، هانیه توسلی، پوریا پورسرخ، محسن 
 قاضی مرادی، مهــوش وقاری، رضاایرانمنــش، عدی رعد 

و حسن عدنان گروه بازیگران این سریال را در بر می گیرند. 
در خالصه داســتان این سریال آمده اســت: جوان یهودی 
ایرانی در حین تحصیل در کشور لبنان با دختری مسلمان 
 به نام وفا آشــنا می شــود که شــیفته رفتار و اعتقادات او 
می  شــود. پس از برگشــت به ایران، به علت سوتفاهامات 
زندانی می شــود و پس از ماه ها شــرایط بازگشت به لبنان 
را ندارد. ســرانجام پس از آزادی و بازگشــت به لبنان مورد 
 خیانــت و سواســتفاده هــای اطرافیانش قــرار می گیرد 
و ... مجموعــه تلویزیونی وفــا ازدوشــنبه 12 مهرماه هر 
 روز ساعت 20:45، از شبکه سه ســیما پخش خواهد شد. 
 باز پخش این سریال ســاعت1:00 بامداد، 9:45 و 15:15 

روز بعد است .

 عبدالرضا اکبری:

 مشکالت اهالی سینما باید 
به گوش مسئوالن برسد

بازپخش » وفا « از شبکه 
سه سیما

» ســاحل امن « جدیدترین اثر بلند ســینمایی کرامت 
پورشهســواری اســت که این روزها مراحل فنی خود را 

پشت سر می گذارد.
روح ا... خوشکام تهیه کننده ســینما؛ در خصوص آخرین 
 وضعیت » ســاحل امن « گفت: نیمــی از تدوین این اثر 

 به پایــان رســیده و همزمــان کار موســیقی آن انجام 
می شــود. برای بخش صداگــذاری هم تا کنــون برای 

همکاری هیچ کس به قطعیت نرسیدیم. 
 وی از نقطــه قوت این فیلــم که باعث جــذب مخاطب 
می شــود، چنین گفت: موضوع و نقطه قوت فیلم درباره 
انتخابات سال 92 و یکپارچه شدن در مقابل دشمن است 

که می تواند جذاب و تامل برانگیز باشد. 
 خوشــکام دربــاره حضــور » ســاحل امن « در ســی 
و پنجمین جشــنواره فیلم فجر خاطرنشــان کرد: سعی 
می کنیم تا آبان ماه نســخه نهایی این فیلم آماده شود و 
 اگر همه کارها طبق روال پیش برود، در جشنواره حضور 

پیدا خواهیم کرد. 
گفتنی اســت؛ » ســاحل امن « به تهیه کنندگی روح ا... 

خوشکام و کارگردانی کرامت پورشهسواری است.

» به کودکان شلیک نکنید « جدیدترین فیلم بلند سینمایی 
انسیه شاه حسینی در مقام کارگردانی است.

ســید ســعید ســیدزاده تهیه کننده ســینما؛ در خصوص 
آخرین وضعیت ساخت » به کودکان شلیک نکنید «، گفت: 
خوشبختانه شــاهد اتفاقات مثبت هســتیم و در این زمینه 

وعده هایی دادند که اگر همه کارها بــه خوبی و طبق برنامه 
 پیش برود کار را شــروع خواهیم کرد. البته فــارغ از هرچیز 

باید تفاهماتی که صورت گرفته جمع بندی شود. 
وی افزود: البته مقدماتی را در زمینه ســاخت این اثر شروع 
کردیم که منتظریم وعده ها و رایزنی ها قطعی شود تا اگر خدا 

بخواهد آن را به جشنواره سی و پنجم فیلم فجر برسانیم. 
 ســیدزاده در پاســخ به این ســوال کــه آیا برای ســاخت 
»به کودکان شلیک نکنید« نیاز به فصل خاصی از سال است، 
خاطرنشان کرد: محتوا و قصه فیلم به نحوی است که مشکل 
فصلی نداریم و می توان در طول سال فیلمبرداری کرد. فقط 
توافقات قطعی باقی می ماند که امیدواریم به زودی حل شود.

گفتنی اســت؛ » به کودکان شــلیک نکنید « به کارگردانی 
انسیه شاه حســینی و تهیه کنندگی سید ســعید سیدزاده 

است.

وعده های امیدوارکننده برای ساخت » به کودکان شلیک نکنید «» ساحل امن « در مرحله صداگذاری و موسیقی

دیدگاه

مهدی جمالــی نژاد شــهردار اصفهــان، اصغر 
آذربایجانی رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی 
 و ورزشــی شــورای اســالمی شــهر اصفهان، 
علي اکبر بقایــي مدیرعامل ســازمان فرهنگي 
تفریحي شهرداري اصفهان، محمد عیدی مدیر 
هنری ســازمان فرهنگی تفریحی شــهرداری 
اصفهــان و محمدعلــی صرامی رییــس موزه 
هنرهای معاصر به دیدار اســتاد قلمزنی اصفهان 
 علــی ظریفی رفتند. اســتاد قلمزنــی اصفهان 
در معرفی هنر خود گفت: قلمزن با چکش دست 
به خلق می زنــد، اما نه با ضربــه، بلکه با محبت 
این کار را انجــام می دهد. خلق ایــن کار زمان 
معینی ندارند، گاهــی در چند مــاه و گاهی در 
چند ســال، این کار انجام می شود. علی ظریفی 
ادامه داد: خصوصیت اســاتید هنرمند افتادگی 
آنها است، من10 ســال در دانشگاه هنر تدریس 
کردم، با اینکه10 دانشــجو داشتم همیشه بیش 
 از50 نفر در کالس من حضور داشــتند که اغلب 
از کالس های درس خود غیبــت می کردند. اما 
تدریس را کنار گذاشتم و به کار قلمزنی پرداختم. 
در پاسخ به کسانی که اصرار داشتند تا تدریس را 
ادامه دهم گفتم کار تدریس را کس دیگری هم 

می تواند انجام دهد، من کارم چیز دیگری است.
وی هنر را از صنایع دســتی منفک دانســت و 
 گفت: هنر یعنی آفرینش، آنچه خلق می شــود 

باید عالوه بر زیبایی دارای پیام باشد. 
نتیجه خلق هنری باید در اختیار آنانی قرار گیرد 

که آن را می فهمند و ارزش آن را می دانند.
ظریفی در خصوص اســتفاده از انگور به عنوان 
شــاخصه ای که در بیشــتر کارهایش به چشم 
 می خورد، بیان داشــت: انگور بهترین، زیباترین 

و پرفایده ترین درخت اســت. مصداق هنرمند 
 مانند درخت انگور اســت، از زمــان برگ دادن 
 تــا زمانــی کــه زیــر پــای عابرین مــی افتد 

و استخوان هایش خرد می شود.
وی از خاطــرات خود در مــورد انقالب و جنگ 
گفت: از خانه ما اعزام نیــرو برای مناطق جنگی 
انجام می شــد، تعداد بســیاری از شاگردان من 
شــهید شــده اند، وقتی از جبهه باز می گشتیم 
 مجدد ســر کار می رفتیــم و قلمزنــی را ادامه 

می دادیم.
اســتاد قلمزن اصفهان اظهار داشت: از 4 سالگی 
مشغول به کار هســتم و تا امروز 77 سال است 
 که کار می کنم. در تمام دنیا هنرمندان مشغول 
به کار هســتند و باید همه آنها را گرامی بداریم. 
برای من هر حرف از هنر یــک معنی دارد، » ه « 
 آن نشــان از خدا دارد » ن « آن نماد نیســتی و 
 » ر « نشان از رهایی دارد. کسی که بتواند نیستی 

و سختی ها را تحمل کند، به رهایی می رسد.

وی در ادامه گفت: من به فلزات محبت می کنم و 
فلزات جواب این محبت را به من باز می گردانند. 

احساس می کنم فلزات زبان من را می فهمند.
 ظریفــی در مــورد اســتفاده از انگــور در روی 
خمره هــای فلزی گفت: این نماد چله نشــینی 
اســت، تمام عرفا حتی عرفای یونان چله نشینی 
 داشته اند، چله نشــینی در خمیر انسان اثر دارد

 و انسان را دگرگون می کند.
شــهردار اصفهان در این نشســت دوســتانه با 
 اســتاد هنرمند اصفهانی گفت: امشب مفتخریم 
که در خدمت اســتاد ظریف طبــع و بی بدیل 
 هنر اصفهان و ایران اســالمی هســتیم، انسانی 
 چند وجهی که هــم در عرصه هــای اجتماعی 
و هم در عرصه هنر خوش درخشــید. فردی که 
همان میزان که در هنر شــهره است در صداقت 
 نیز نام خود را ثبت کرده است. خدمات انقالبی ا

ین مرد شهیر در حافظه شهروندان فهیم اصفهان 
منقوش اســت. چه خاطــره هــای زیبایی که 
رزمندگان 8 سال دفاع مقدس و انقالبیون استان 

اصفهان از این مرد در خاطر دارند.
مهدی جمالی نژاد در ادامه گفت: استاد ظریفی 
کســی اســت که به آفریننده هنر در عرصه فلز 
معروف اســت. فلز در دست این اســتاد خود را 

مجبور به کرنش کرده است. 
 نماد تــاک در آثار هنــری این اســتاد با توجه 
به معنای عرفانی تاک در ادبیات ایرانی اسالمی 

نشان از تبحر و تجربه او در فن عاشقی دارد.
  وقتی زندگــی این اســتاد را مرور مــی کنیم 

این شعر موالنا را به خاطر می آوریم: 
چه خوش آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش

نبماند هیچش اال هوس قمار دیگر

در دیدار شهردار اصفهان و استاد قلمزنی مطرح شد:

فلزات زبان هنر را می فهمند

تلویزیون

مجموعه فرهنگــی رهپویان وصال با حضور کارشناســان 
برجسته اســتانی و کشــوری، به مدت یازده شب در جهت 
عرض ارادت به ساحت مقدس اباعبدا... الحسین ) ع ( اقامه 

عزا خواهند کرد.
در این مراسم ســخنرانان برجســته ای از استان همچون 
دکتر امیرحسین بانکی پورفرد، حجت االسالم والمسلمین 
محســن کریمــی و حجت االســالم والمســلمین محمد 
داستانپور و نیز اساتید ارزشمند و مذهبی کشوری همچون 

حجت االســالم والمســلمین محمد رضا درانــی و دکتر 
محمدحسین رجبی دوانی از تهران حضور خواهند داشت.

در این یازده شــب حاج رســول میرباقری، حــاج محمد 
یزدخواستی، محمد توکلی، حامد عطریان و محمد رجبی 

برای عالقه مندان مداحی خواهند کرد.
این مراســم از روز یکشــنبه 11مهر و به مدت یازده شب 
از ســاعت 19:30 در محل پرچم رهپویــان وصال واقع در 
میدان شــهدا، خیابان فروغی ،خیابان عالقه مندان برگزار 

می شود.
 الزم به ذکر اســت مراســم ظهر تاسوعا و عاشــورا در این 
 محفل از ســاعت10:30 صبح برای عالقه منــدان برگزار 

می شود.
مجموعه فرهنگــی رهپویان وصــال اصفهان وابســته به 
 کانون فرهنگی نور و پایگاه بســیج بدر است که از نوجوانان 
دانش آموز و جوانان دانشجو تشکیل شده و چند سالی است 
که عالوه بر فعالیت هــای فرهنگی، در دهه اول محرم اقامه 
 عزا می کنند و شــعار » بردار علم را که امامت تنهاســت «

ایــام عــزاداری  فعالیــت هــای خــود در   را محــور 
اباعبدا... الحسین ) ع ( در نظر گرفته اند.

مراسم عزاداری دهه اول محرم با رهپویان وصال

اخبار روز
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مزایده 
6/395 اجرای احکام شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهــان در نظر دارد در 
ارتباط با پرونده اجرائی کالسه 920483 ج /11 خواهان بتول حالج رنانی فرزند 
یداله به طرفیت خواندگان: اشــرف، حلیمه، فخری، اختر، عصمت، آیت اله صفوی 
وانانی مبنی بر فروش ملک مشاع به آدرس اصفهان، خیابان سیمین، انتهای خیابان 
باغ زیار بن بست شــهید محمود صفوی پالک 107 با کدپستی 8177764713 که 
یکباب خانه جزء پــالک ثبتی شــماره 45 فرعی از شــماره 4501 اصلی بخش 5 
اصفهان با مساحت عرصه حدود 160 متر مربع و اعیانی 180 متر مربع در حدود 
دو طبقه مساحت مسکونی با کلیه انشعابات با قدمت حدود 21 سال ساخت که طبق 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 4/150/000/000 ریال ارزیابی گردیده 
و مصون از اعتراض مانده را از طریق مزایده به فروش برساند علهذا قیمت مزایده 
از مبلغ کارشناسی شــروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشــنهاد نمایند و به 
فروش رسیده و واگذار می گردد ضمنًا مبلغ 10 درصد از قیمت مزایده به صورت 
وجه نقد به صورت فی المجلس به عنوان سپرده دریافت و در صندوق دادگستری 
ســپرده می گردد و مابقی وجه مزایده حداکثر ظرف مدت یک ماه از خریدار اخذ 
خواهد شد، در صورتی که برنده مزایده ما به تفاوت بهاء مزایده را ظرف مهلت فوق 
نپردازد سپرده او به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد، از کسانی که مایل 
به شرکت در جلسه مزایده می باشند دعوت می شود در روز پنج شنبه 95/07/29 
ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام حقوقی شــعبه 11 اصفهان حضور به هم 
رســانند، متقاضیان می توانند قبل از تاریخ فوق در واحــد اجرای احکام حضور 
یافته، از خصوصیات، مشــخصات مال مورد مزایده در نظریه کارشناسی مطلع 
گردند.  م الف:18331 اجرای احکام شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان)287 

کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/80 شــماره صادره: 1395/82/278459 نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ 
یکبابخانه پالک شــماره 2134 فرعی مجزا شده از شــماره 1742 فرعی واقع در 
روستای ورکان پالک 152- اصلی  بخش 12 کاشان که طبق سوابق و پرونده ثبتی 
به نام آقای رضا صادقی ورکانی فرزند عبدالمبین 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 یکشنبه 
مورخ 95/8/2 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این  
آگهی به کلیه مجاورین اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر در این آگهی در 
محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 
روز شنبه مورخه: 95/7/10  نوروز رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان)152 

کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

7/89 شــماره پرونده: 428/95 ش 1 شــماره دادنامــه: 517-95/07/05 مرجع 
رسیدگی کننده: شعبه اول شــورای حل اختالف نایین، خواهان: آقای سید مهدی 
طباطبایی فرزند سید خلیل ساکن نایین خیابان پاسداران تربیت 1 کوچه 8 اولین 
فرعی دست چپ منزل وهابی، خواندگان: 1- آقای مهدی فالح نژاد فرزند ابوالفضل 
ساکن نایین خیابان آزادگان کوچه 10 روبروی کوچه 7 آخر کوچه دست راست 
2- آقای اسماعیل رحمانی فرزند محمد ابراهیم به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
الزام به انتقال سند و هزینه دادرسی، گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه 
فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده حوزه به تصدی امضا کننده زیر 
تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی 
را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در 
خصوص دعوی آقای ســید مهدی طباطبایی فرزند سید خلیل به طرفیت 1- آقای 
مهدی فالح نژاد فرزند ابوالفضل 2-  آقای اسماعیل رحمانی فرزند محمد ابراهیم 
به خواسته الزام به تنظیم و انتقال سند رسمی سواری پژو 405 جی ال ایکس آی 
نقره ای متالیک مدل 1390 به شماره انتظامی ایران 88-949 ق 42 و هزینه دادرسی 
و هزینه نقل و انتقال، نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و قولنامه خریداری شده 
خودرو و اســتعالم شــماره 1364/95/34 مورخ 95/05/26 فرماندهی انتظامی 
شهرستان نایین- پلیس راهور که مالک خودرو را آقای اسماعیل رحمانی فرزند 
محمد ابراهیم اعالم نموده، فلذا شــورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده به 
استناد مواد 219 و 220 و 221 و 255 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف 
دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم ســند و انتقال سند رسمی 
ســواری پژو 405 جی ال ایکس آی نقره ای متالیک مدل 1390 به شماره انتظامی 
ایران 9490088 ق 42 به نام خواهان و خوانــده ردیف اول را محکوم به پرداخت 
مبلغ 900/000 ریال هزینه دادرسی و هزینه نقل و انتقال سند و هزینه نشر آگهی 
با ارائه مدرک در حق خواهان صادر می نماید. رای صادره غیابی ظرف مهلت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا 
مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم عمومی نایین می باشد. م الف:212 شعبه 

اول شورای حل اختالف نایین )379 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/88 شــماره پرونده: 432/95 ش 1 شــماره دادنامــه: 518-95/07/05 مرجع 
رسیدگی کننده: شــعبه اول شــورای حل اختالف نایین، خواهان: آقای عباسقلی 
حیدریان فرزند فتح اله ســاکن نایین خیابان آزادگان کوچه شــماره 5 پالک 10، 
خواندگان: 1- آقای مهدی فالح نژاد فرزند ابوالفضل ساکن نایین خیابان آزادگان 
روبروی کوچه 7 آخر کوچه دست راســت 2- خانم مریم حاجی حسینی سفیده 
فرزند جمشید به نشــانی مجهول المکان، خواســته: الزام به انتقال سند و هزینه 
دادرسی، گردشــکار: خواهان دادخواستی به خواســته فوق به طرفیت خوانده 
تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی در وقت فوق العاده حوزه به تصدی امضا کننده زیر تشــکیل اســت و با 
توجه به محتویات پرونده پس از شــور و تبادل نظر ختم رســیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی 
آقای عباســقلی حیدریان فرزند فتح اله به طرفیت 1- آقای مهدی فالح نژاد فرزند 
ابوالفضل 2-  خانم مریم حاجی حسینی ســفیده فرزند جمشید به خواسته الزام 
به تنظیم و انتقال سند رسمی سواری ســمند ال ایکس سفید روغنی مدل 1391 به 
شماره انتظامی ایران 77-433 ه 39 و هزینه دادرسی و هزینه نقل و انتقال، نظر به 
دادخواســت تقدیمی خواهان و قولنامه خریداری شده خودرو و استعالم شماره 
1364/95/33 مورخ 95/05/26 فرماندهی انتظامی شهرستان نایین- پلیس راهور 
که مالک خودرو را خانم مریم حاجی حسینی سفیده فرزند جمشید اعالم نموده، 
فلذا شورا خواسته خواهان را ثابت تشخیص داده به اســتناد مواد 219 و 220 و 
221 و 255 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از 
دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند و انتقال سند رسمی سواری سمند ال ایکس سفید 
روغنی مدل 1391 به شماره انتظامی ایران 77-433 ه 39  به نام خواهان و خوانده 
ردیف اول را محکوم به پرداخت مبلغ 1/650/000 ریال هزینه دادرســی و هزینه 
نقل و انتقال سند و هزینه نشر آگهی با ارائه مدرک در حق خواهان صادر می نماید. 
رای صادره غیابی ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 
و ظرف مهلت 20 روز پس از انقضا مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم عمومی 
نایین می باشد. م الف:213 شعبه اول شورای حل اختالف نایین )365 کلمه، 4 کادر(

ابالغ رای
7 شــماره درخواســت: 9510463747300014 شــماره پرونــده:  /87
9409983747800154 شــماره بایگانــی شــعبه: 950313پرونــده کالســه: 
9409983747800154 شــعبه دادگاه عمومی شهرستان خور و بیابانک تصمیم 
نهایی شــماره 9509973747300656، متهم: آقای محمد عظیمی فرزند علی اکبر 
به نشانی یزد- آزادشهر- فلکه اول- ده متری امام حسن عسکری- ک بعد از حمام 
خمسه- بن بست اول – دست راســت- منزل محمد رحمانی، اتهام: جنبه عمومی 
سرقت از منزل، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام محمد 
عظیمی فرزند علی اکبر معروف به حاجی دائر بر سرقت از منزل موضوع شکایت 
اولیه علی گرجی که منجر به کیفرخواست 951094 مورخ 95/4/24 دادسرای خور 
و بیابانک اصفهان شده و شاکی اعالم کرده است که وسایلی از جمله جاروبرقی 
از منزل سرقت شده است که پس از کشــف جاروبرقی از خودرو و اخذ اظهارات 
مطلعین مشخص گردیده است که این جاروبرقی توسط متهم فوق فروش رفته است 
و خود را مالک معرفی کرده است و اظهارات شهود نیز مثبت جرم متهم بوده و خود 
متهم علیرغم ابالغ و نشر  آگهی در دادسرا و دادگاه حاضر نشده و طبق صورت 
جلســه 94/1/17 نیروی انتظامی متهم تعهد پرداخت خسارت شاکی را داده است 
و رضایت شاکی را اخذ کرده اســت لذا بزهکاری متهم محرز و دادگاه به استناد 
ماده 656 قانون مجازات اسالمی 1375 متهم را به تحمل 8 ماه حبس و 30 ضربه 
شالق محکوم می کند، این رای غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه تجدید 
نظر استان اصفهان می باشد. م الف:211 شعبه اول دادگاه عمومی خور و بیابانک 

)276 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

7/96 شماره صادره: 1395/43/277974 نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یک 
باب خانه پالک شــماره 21/577 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که طبق سوابق و 
پرونده ثبتی به نام فضل اله شاه ســنائی گنیرانی به شماره شناسنامه 22 فرزند 

نعمت اله 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 95/8/5 ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار: 95/7/10 م الف 20574 رئیس منطقه ثبت 

اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آرا

7/97 شــماره: 139560302028000136 هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد 

و امالک کوهپایه
آگهــی موضوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آییــن نامه قانــون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 
139560302028000092 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سندی رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کوهپایه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمدرضا محمدی ســجزی 
فرزند محمد به شماره شناســنامه 14 کد ملی 5659621708 صادره از کوهپایه 
در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 180/35 متر مربع احداثی در قسمتی از 
پالک 20 اصلی واقع در صحرای ســجزی بخش 19 ثبت اصفهان حوزه ثبت ملک 
کوهپایه خریداری مع الواســطه از مالک رســمی آقای غالمرضا ناظمی سجزی 
فرزند علی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 95/7/10 تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 95/7/25 
م الف20585  رئیس ثبت اسناد و امالک کوهپایه

مفاد آراء
6/480 آگهی موضوع مــاده 3 قانون ومــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر آراء صادره هیات های اول و دوم و ســوم و چهارم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است . لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع 
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
1- رای شــماره 12097-1395/05/23 هیأت دوم اقای شمســعلی طهماســبی 
بلداجی   به شناسنامه شــماره  79  کدملي  6299822791  صادره بروجن فرزند 
بهرام ششدانگ ساختمان  به مساحت  137/35  مترمربع از پالک شماره 28  اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی حسین 

رضائی کوجانی
2- رای شماره 12291-1395/05/23 هیأت چهارم آقاي لطفعلي صابري انالوجه 
به شناسنامه شــماره 1373 کدملي 5759175610 صادره چادگان فرزند حسن 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 135/65 مترمربع پالک شماره 68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی حاج میرزا 

اسماعیل زارعی
3- رای شماره 11850-1395/05/20 هیأت سوم آقاي سعید نظري به شناسنامه 
شماره 993 کدملي 1283292289 صادره اصفهان فرزند صفر ششدانگ یکباب 
ســاختمان به مســاحت 134 مترمربع پالک شــماره فرعي از34 اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف مالک رسمی حاج مهدی 

شیران در ص 395 دفتر 193
4- رای شماره 12388-1395/05/24 هیأت چهارم خانم زهره نوروزی آباد چی 
به شناسنامه شماره 15 کدملي 5499797323 صادره تیران کرون فرزند محمود 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک باب خانه به مساحت 99/45 مترمربع پالک شماره 
68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه  ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

آقای رضا حیدری
5- رای شماره 12008-1395/05/21 هیأت چهارم خانم خدیجه حیدري رناني به 
شناسنامه شماره 9286 کدملي 1283202182 صادره اصفهان فرزند رمضانعلي 
در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 112/30 مترمربع پالک شماره فرعي از68 
اصلي واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهــان  از طرف مالک 

رسمي محمدعلي زارع بهرام آبادي
6- رای شــماره 11325-1395/05/17 هیأت ســوم آقــاي  اکبر شــاه بیگم به 
شناسنامه شماره 507 کدملي 1819347133 صادره آبادان فرزند صفرعلي در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119/50 مترمربع پالک شماره 
فرعي از 68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف 

مالک رسمی حاج محمد بلورفروش
7- رای شماره 12520-1395/05/25 هیأت اول اقای اکبر حیدری  به شناسنامه 
شماره 12176  کدملي 1140497944  صادره خمینی شهر  فرزند شکراله نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مســاحت 168/30  مترمربع از پالک 
شــماره 728  فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازموردثبت صفحه 365 دفتر 876 امالک
8- رای شــماره 12522-1395/05/25 هیأت اول خانم فریبا گلی فروشــانی  به 
شناسنامه شــماره 678  کدملي 1754132782  صادره اهواز  فرزند نوروزعلی  
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 168/30  مترمربع از 
پالک شــماره 728  فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازموردثبت صفحه 154 دفتر 806 امالک
9- رای شماره 10495-1395/05/11 هیأت اول خانم فخری السادات محمدی  به 
شناسنامه شــماره 1543  کدملي  0491189885  صادره ری  فرزند سیدحسین  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  45/50  مترمربع از پالک شماره  67   اصلي واقع 
در اصفهان بخــش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی تقی جاللی 

عاشق ابادی
10- رای شــماره 10214-1395/05/10 هیــأت دوم اقــای رســول نــوری 
کوهانســتانی به شناســنامه شــماره 27919  کدملــي  1280276551  صادره 
اصفهان  فرزند  یداله    ششــدانگ ساختمان  به مســاحت  160  مترمربع از پالک 
شــماره  32  فرعی از 27   اصلــي واقع در اصفهــان بخش 14 حــوزه ثبت ملک 
 غرب  اصفهان ازمالک رســمی علی ایروانی  ازموردثبــت صفحه 196  دفتر 167 

 امالک
11- رای شــماره 11570-1395/05/18 هیأت ســوم آقاي حمید محمدخاني به 
شناسنامه شــماره 26022 کدملي 1090258161 صادره نجف آباد فرزند حبیب 
اله درششدانگ یکباب خانه به مساحت 250/50 مترمربع پالک شماره 155 فرعي 
از 32 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از طرف حسن 

و حسین حقیقی زاده مارچینی
12- رای شــماره 12571-1394/04/11 هیــأت دوم آقای مجیــد جان نثاری به 
شناسنامه شماره 1608  کدملي 1283455961  صادره اصفهان  فرزند غالمعلی  
ششدانگ ساختمان به استثنابهاثمنیه اعیانی به مساحت 170/27 مترمربع از پالک 
شــماره 249 فرعی از 13  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازموردثبت صفحه 35و38 دفتر940 امالک
13- رای شــماره 42240-1394/08/27 هیــأت چهــارم خانم هما شــجاعي به 
شناسنامه شماره 1564 کدملي 1970749873 صادره مسجد سلیمان  فرزند هرمز 
نسبت به شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 176 مترمربع پالک شماره16فرعي 
از28 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند ثبت 

شده در صفحه 574 دفتر 777 امالک
14- رای شــماره 50219-1394/11/06 هیأت اول  اقای ایرج محمدی اسکندری  
به شناســنامه شــماره  16  کدملي 1159784787  صادره فریدن  فرزند ترابعلی  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  124  مترمربع از پالک شماره 45  اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی قربانعلی رستمی 

خوزانی
15- رای شــماره 54588-1394/12/24 هیأت اول خانم عفت شــاه ســنائی به 
شناسنامه شــماره 1789  کدملي  1284678237  صادره اصفهان  فرزند عبداله  
ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 148/30  مترمربع از پالک شماره 304  فرعی از 
21  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبــت ملک غرب  اصفهان ازموردثبت 

صفحه 205 دفتر 383 امالک
16- رای شماره 1413-1395/01/29 هیأت اول آقای ســیدنوراله کاظمی شیخ 
شبانی به شناسنامه شــماره  57  کدملي  4622900939  صادره شهرکرد  فرزند  

سیدفتح اله  ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 150/50   مترمربع از پالک شماره  
114  فرعی از 27  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 
که مقداری بنام خودمتقاضی ومقداری ازمالک رسمی گوهررضائی ازموردثبت 

صفحه 7و16 دفتر 365 امالک
17- رای شــماره 1731-1395/01/30 هیأت چهارم  آقــاي رحمت اله مزینی به 
شناسنامه شــماره 28 کدملي 1199695521 صادره شــهرضا فرزند رمضان 
نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت 137/74 مترمربع از پالک شماره 28 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان که مع الواسطه از 
عبداله محمدی که در صفحه 368 دفتر 336 از مالکین می باشد را خریداری نموده

18- رای شــماره 54677-1394/12/25 هیأت سوم خانم زهرا رستمی ترکمانی 
به شناسنامه شماره  3882  کدملي 5458921879 صادره بروانان مرکزی فرزند  
سلطانعلی  نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  205  مترمربع از پالک 
شــماره 2475 فرعی 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سندثبت شده در صفحه 119 دفتر 493
19- رای شــماره 54674-1394/12/25 هیــأت ســوم خانم بــدری رجائیه  به 
شناسنامه شماره  59278  کدملي 1281689947 صادره اصفهان فرزند  مصطفی  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  201  مترمربع از پالک شماره 56 
فرعی 37 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک 

رسمی محمود تیموری جروکانی
20- رای شماره 54675-1394/12/25 هیأت سوم خانم محترم عزیزی لمجیری 
به شناسنامه شماره  10  کدملي 1289976589 صادره اصفهان فرزند  رمضان  
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  119/70  مترمربع از پالک شماره 
508 فرعی 40 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی حسین غفوری زاده لمجیری
21- رای شماره 1721-1395/01/30 هیأت سوم خانم صغرا علی عسگری رنانی 
به شناسنامه شماره 249 کدملي 1290338345 صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 218/72 مترمربع از پالک شماره 
3860 فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

سند ثبت شده در صفحه 366 دفتر 450
22- رای شــماره 1759-1395/01/30  هیأت سوم آقای  حســین علی رضائی 
برزانی به شناســنامه شــماره 58 کدملي 1290264139 صادره اصفهان فرزند 
عبداله نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 176/26 
مترمربع از پالک شــماره107 فرعی16 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از ســند انتقال 15299 مورخ 1343/11/18 دفترخانه10 
واز مالک رســمی عبداله رضایی برزانی که به نامش در جریان ثبت می باشد واز 
مالک رسمی بتول صادقی برزانی واز مالکین رسمی فاطمه حیدری جونی وفاطمه 

رضایی برزانی
23- رای شــماره 1760-1395/01/30 هیأت سوم خانم  فاطمه حیدری جونی به 
شناسنامه شماره 7 کدملي 1290265100 صادره اصفهان فرزند حسن نسبت به 
1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 176/26 مترمربع از 
پالک شماره107 فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از سند انتقال 15299 مورخ 1343/11/18 دفترخانه10 واز مالک رسمی 
عبداله رضایی برزانی که به نامش در جریان ثبت می باشد و از مالک رسمی بتول 

صادقی برزانی و از مالکین رسمی فاطمه حیدری جونی وفاطمه رضایی برزانی
24- رای شماره 1758-1395/01/30 هیأت سوم آقای علی رضارضائی برزانی 
به شناســنامه شــماره 1124 کدملي 1290476586 صادره خمینی شهر فرزند 
عبداله نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 176/26 
مترمربع از پالک شماره107 فرعی16 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک غرب اصفهان از ســند انتقال 15299 مورخ 1343/11/18 و  از مالک رسمی 
عبداله رضایی برزانی که به نامش در جریان ثبت می باشد و از مالک رسمی وبتول 

صادقی برزانی واز مالکین رسمی فاطمه حیدری جونی وفاطمه رضایی برزانی
25- رای شماره 1761-1395/01/30 هیأت سوم خانم فاطمه رضائی برزانی به 
شناسنامه شماره 4081 کدملي 1283000873 صادره خمینی شهر فرزند محمود 
نسبت به 1/5 دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به  مساحت 176/26 
مترمربع از پالک شــماره107 فرعی16 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از سند انتقال 15299 مورخ 1343/11/18دفترخانه10 و 
از مالک رســمی عبداله رضایی برزانی که به نامش در جریان ثبت می باشد و از 
مالک رسمی بتول صادقی برزانی و از مالکین رسمی فاطمه حیدری جونی وفاطمه 

رضایی برزانی
26- رای شــماره 1903-1395/01/31 هیأت ســوم آقاي اکبرخلیلــی رنانی به 
شناسنامه شــماره 238 کدملي 1290202461 صادره خمینی شهر فرزند رحیم 
نسبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 212/53 مترمربع از پالک 
شــماره3763 فرعی18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حــوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند ثبت شده در صفحه 50 دفتر 289
27- رای شــماره 1746-1395/01/30 هیأت ســوم آقاي عبــاس محمودی  به 
شناسنامه شماره  392  کدملي 2571137808 صادره فسا فرزند  علی قلی  نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  135/90  مترمربع از پالک شماره 68 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

علی اکبرزارع بهرام آبادی
28- رای شماره 3585-1395/02/20 هیأت دوم آقاي محمد کاویاني به شناسنامه 
شماره 3 کدملي 6219642082 صادره فریدن فرزند حیدر ششدانگ ساختمان به 
مساحت 130/86 مترمربع پالک شماره 3344 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان 

بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 41 دفتر 790 امالک
29- رای شــماره 3589-1395/02/20 هیــأت دوم آقاي آیت اله ســواد کوهي 
خویگاني به شناسنامه شماره 1302 کدملي 1159362165 صادره فریدن فرزند 
بگلر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت 329 مترمربع 
پالک شــماره 719 فرعي از14 اصلي واقع در اصفهان بخــش14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از سند91743-94/12/16 دفتر25 امالک
30- رای شماره 3588-1395/02/20 هیأت دوم خانم اکرم بنک ابي به شناسنامه 
شماره 602 کدملي 4218373957 صادره دورود فرزند کریم نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ ساختمان به مســاحت 329 مترمربع پالک شماره 719  فرعي 
از14 اصلي واقــع در اصفهان بخش 14حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از ســند 

150981-82/2/27 دفتر7 اصفهان
31- رای شــماره 4730-1395/02/28 هیــأت دوم آقاي  حســین نصرآزاداني 
به شناســنامه شــماره 1697 کدملي 1282927930 صادره اصفهان فرزند اکبر 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 203 مترمربع پالک شــماره 336/1 فرعي از 7 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 

489 دفتر 443 امالک
32- رای شماره 4755-1395/02/28 هیأت دوم آقاي علي صبوري به شناسنامه 
شــماره 4902 کدملي 0054375932 صادره تهران فرزند حســین ششــدانگ 
ساختمان به مساحت 361/10 مترمربع پالک شماره 384 فرعي از19 اصلي واقع 
در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 351و827 

دفتر 531 و83 امالک
33- رای شماره 4822-1395/02/28 هیأت دوم آقاي  ابراهیم نصري نصرآبادي 
به شناســنامه شــماره 1576 کدملي 0042680441 صادره تهــران فرزند رضا 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 175/02 مترمربع پالک شماره 53/5 فرعي از 5 
اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازموردثبت صفحه 

41 دفتر 532 امالک
34- رای شــماره 2876-1395/02/12  هیــأت دوم آقاي  احمد جــان نثاري به 
شناسنامه شماره 1082 کدملي 1290831688 صادره خمینی شهر فرزند رضا 
نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ ساختمان به مساحت196/30 مترمربع پالک 
شــماره534 فرعي از25 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حــوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالک رسمی حســین جوانی جونی از مورد ثبت صفحه455دفتر600 

امالک
35- رای شــماره 2873-1395/02/12 هیــأت دوم خانم عاطفه جــان نثاري به 
شناسنامه شماره 1724 کدملي 1283454734 صادره اصفهان فرزند رضا نسبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت196/30 مترمربع پالک شماره 
534 فرعي از 25 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالک رسمی حسین جوانی جونی از مورد ثبت صفحه455دفتر600 امالک
36- رای شــماره 2826-1395/02/12 هیأت دوم آقاي  محمدعلي خورســندي 
به شناسنامه شــماره 115 کدملي 1284739015 صادره اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ ساختمان به مســاحت 182/71 مترمربع پالک شماره 263 فرعي از14 
اصلي واقــع در اصفهان بخش14 حوزه ثبــت ملک غرب اصفهــان از مورد ثبت 

صفحه250دفتر641 امالک
37- رای شــماره 2631-1395/02/11 هیــأت دوم آقــاي علیرضا چیت ســاز 
به شناســنامه شــماره 40194 کدملي 1282328034 صــادره اصفهان فرزند 
رحیم ششدانگ ســاختمان به مســاحت 99/74 مترمربع پالک شماره 67 اصلي 
 واقــع در اصفهان بخــش 14حوزه ثبــت ملک غــرب اصفهان  از مالک رســمی

 تقی نجاران
38- رای شــماره 2555-1395/02/11 هیأت دوم خانم شیرین علي عسگري به 

شناسنامه شماره 11523 کدملي 1283224569 صادره اصفهان فرزند جعفرعلي 
در ششدانگ ساختمان به مساحت 160 مترمربع پالک شماره54 فرعي از 27 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی نعمت اله 

رضایی برزانی از مورد ثبت صفحه 452و145دفتر241و160 امالک
39- رای شماره 4574-1395/02/27 هیأت اول خانم زینب حسیني به شناسنامه 
شماره 261 کدملي 1290132062 صادره اصفهان فرزند سید عبدالرسول نسبت 
به دودانگ مشاع ازششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 218/36 مترمربع پالک 
شــماره 3490 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان ازمالک رسمی ابراهیم ابراهیمی ازموردثبت صفحه 527 دفتر 70 امالک
40- رای شــماره 4578-1395/02/27 هیــأت اول خانــم فاطمــه صالحیان به 
شناســنامه شــماره 2965 کدملــي 1293156043 صادره خمیني شــهر فرزند 
ابوالقاسم نســبت به یک دانگ مشاع ازششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 
218/36 مترمربع پالک شــماره 3490 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش 
14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رســمی ابراهیــم ابراهیمی ازموردثبت 

صفحه 527 دفتر 70 امالک
41- رای شماره 4571-1395/02/27 هیأت اول آقاي  سید محمود حسیني رناني 
به شناســنامه شــماره 187 کدملي 1290074984 صادره اصفهان فرزند سید 
حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 218/36 
مترمربع پالک شماره 3490 فرعي از 18 اصلي واقع در اصفهان بخش14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان ازمالک رسمی ابراهیم ابراهیمی ازموردثبت صفحه 527 

دفتر 70 امالک
42- رای شــماره 4659-1395/02/27 هیــأت اول آقاي مســعود جبارزارع به 
شناســنامه شــماره 106 کدملي 1291108599 صادره اصفهان فرزند حسین 
ششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی ان به مساحت 104/73 مترمربع پالک 
شــماره 923 فرعي از 26 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب 

اصفهان از سند12436-81/11/26 دفتر 32 اصفهان
43- رای شماره 5131-1395/02/30 هیأت سوم  آقاي مرتضی کبیری رنانی به 
شناسنامه شماره 247 کدملي 1290116229 صادره اصفهان فرزند رحیم نسبت 
به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 222/04 مترمربع از پالک شماره3673 
فرعی 18  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند 

ثبت شده در صفحه 44 دفتر 595 امالک
44- رای شــماره 4208-1395/02/25 هیأت سوم آقاي حســین صدیق زاده به 
شناسنامه شماره 577 کدملي 1377202097 صادره تبریز فرزند اصغر ششدانگ 
ساختمان به مساحت88 مترمربع پالک شماره 67 اصلي واقع در اصفهان بخش14 

حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی امیر هوشنگ مختاری تهرانی
45- رای شماره 10500-1395/05/11 هیأت اول اقای علی مارانی به شناسنامه 
شماره 11  کدملي  1290110808  صادره خمینی شهر  فرزند محمود  ششدانگ 
یکبابخانه  به مســاحت  301/55  مترمربــع از پالک شــماره  32   اصلي واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رســمی احمدمزروعی 

سبدانی
46- رای شــماره 12411-1395/05/24 هیأت چهارم خانم زهــرا قدمي زاده به 
شناسنامه شماره 4 کدملي 5129851463 صادره فرزند صادق در قسمتي از سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مســاحت 95/70 مترمربع پالک شماره 
68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

رمضان زارع بهرام آبادی
47- رای شماره 12413-1395/05/24 هیأت چهارم آقاي اکبر دري طالخونچه به 
شناسنامه شماره 59 کدملي 5419453053 صادره فرزند محمدعلي در قسمتي از 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 95/70 مترمربع پالک شماره 
68 اصلي واقع در اصفهان بخش 14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رسمی 

رمضان زارع بهرام آبادی
48- رای شماره 10498-1395/05/11 هیأت اول اقای مصطفی احمدی ماهورکی 
به شناسنامه شــماره 346  کدملي  6219556623  صادره فریدن  فرزند محمود  
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت  150/70  مترمربع از پالک شماره  68   اصلي واقع 
در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازمالک رسمی حسنعلی زارع 

بهرام ابادی ازموردثبت صفحه 395 دفتر 1126 امالک
49- رای شــماره 9921-1395/05/06 هیأت ســوم خانم آذر انصاري طادي به 
شناســنامه شــماره 705 کدملي 1284766942 صادره اصفهان فرزند فضلعلي 
ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 305/05 مترمربع پالک شــماره148 فرعي از 
9 اصلي واقع در اصفهــان بخش14 حوزه ثبت ملک غــرب اصفهان از مورد ثبت 

ص123و54و30 دفتر 155و506و638 امالک
50- رای شــماره 12958-1395/05/27 هیــأت اول اقــای مصطفــی خانی به 
شناســنامه شــماره 114  کدملي 1283550571  صادره اصفهان فرزند عبداله  
ششدانگ یکبابخانه به استثنابهاثمنیه اعیانی ان به مساحت 356/50  مترمربع از 
پالک شــماره 141 فرعی از 36  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازمالک رسمی رقیه شریفی ولدانی
51- رای شماره 12075-1395/05/23 هیأت دوم خانم مهری موذنی آفارانی به 
شناسنامه شــماره  2005  کدملي  1282951191  صادره اصفهان  فرزند حسین 
نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مســاحت  73/85  مترمربع از 
پالک شماره 73  فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  

اصفهان ازسند 13194-92/12/17 دفترخانه 160 اصفهان
52- رای شــماره 12076-1395/05/23 هیــأت دوم اقــای حمیــد رمضانــی 
آفارانی   به شناســنامه شــماره  2237  کدملي  1292175168  صادره اصفهان  
فرزند حســن نســبت به دودانگ مشــاع از ششــدانگ ســاختمان  به مساحت  
73/85  مترمربع از پالک شــماره 73  فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 
 14 حوزه ثبت ملــک غرب  اصفهــان ازســند 13194-92/12/17 دفترخانه 160 

اصفهان
53- رای شــماره 12077-1395/05/23 هیأت دوم اقای حسن رمضانی آفارانی   
به شناسنامه شــماره  1808  کدملي  1282949144  صادره خمینی شهر  فرزند 
نادعلی نسبت به دودانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت  73/85  مترمربع 
از پالک شماره 73  فرعی از 24  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب  اصفهان ازسند 13194-92/12/17 دفترخانه 160 اصفهان
54- رای شماره 6443-1395/03/13 هیأت دوم خانم مریم ابراهیمی به شناسنامه 
شــماره 263  کدملي  1290513988  صادره اصفهان فرزند حیدر نسبت به یک 
دانگ ونیم مشــاع از  ششدانگ ساختمان به مســاحت 154/26  مترمربع از پالک 
شماره 65 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان ازسند 

21527-94/12/4 دفتر 250 اصفهان
55- رای شــماره 6444-1395/03/13 هیأت دوم اقای ســیدفضل اله متولی به 
شناسنامه شماره 140  کدملي  1290751110  صادره اصفهان فرزند سیدمهدی 
نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از  ششدانگ ساختمان به مساحت 154/26  مترمربع 
از پالک شماره 65 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازسند 21527-94/12/4 دفتر 250 اصفهان
56- رای شــماره 6446-1395/03/13 هیأت دوم خانم ســمیه خوانســاری به 
شناســنامه شــماره 11896  کدملــي  1292271949  صادره اصفهــان فرزند 
محمدرضا نســبت به یک دانگ ونیم مشــاع از  ششدانگ ســاختمان به مساحت 
154/26  مترمربع از پالک شماره 65 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب  اصفهان ازسند 21527-94/12/4 دفتر 250 اصفهان
57- رای شــماره 6442-1395/03/13 هیأت دوم  اقای ســیدمرتضی متولی به 
شناسنامه شماره 137  کدملي  1290673195  صادره اصفهان فرزند سیدمهدی 
نسبت به یک دانگ ونیم مشاع از  ششدانگ ساختمان به مساحت 154/26  مترمربع 
از پالک شماره 65 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب  اصفهان 

ازسند 21527-94/12/4 دفتر 250 اصفهان
58- رای شــماره 6503-1395/03/13 هیأت ســوم  آقاي امیرساالرکیهان پور 
به شناسنامه شــماره 0 کدملي 1275285430 صادره اصفهان فرزند غالمرضا 
نسبت به ششدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 1664/63 مترمربع از پالک 
شماره859فرعی5 اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از سند ثبت شده در صفحه 40 دفتر 288
59- رای شماره 6562-1395/03/13 هیأت سوم آقاي سیدمحمدموسوی زاهد به 
شناسنامه شماره 956 کدملي 1285461071 صادره اصفهان فرزند سیدعبدالغفار 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 227 مترمربع از پالک شماره67 
اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالک رســمی 

محمدکاظم گوهریان
60- رای شــماره 6541-1395/03/13 هیأت سوم آقاي رجبعلي روغني ابري به 
شناسنامه شماره 7 کدملي 1291278321 صادره اصفهان فرزند محمود نسبت 
به شش دانگ یک باب ساختمان مساحت 236/31 مترمربع پالک شماره 68 اصلي 
واقع در اصفهان بخش14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان  از مالک رســمی حسین 

زارع بهرام ابادی از سند ثبت شده در صفحه 93دفتر 48 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهدشد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/06/25  تاریخ انتشار نوبت دوم  1395/07/10

علیرضا حیدری رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان
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اخبار 

جانشین رییس پلیس راهور ناجا، از فرصت ۱۰ روزه به شهروندان برای 
دریافت معاینه فنی خبر داد.

سردار موسی امیری در حاشیه مراسم جشن مهر و دانش که در مدرسه 
دخترانه غنچه هــای انقالب در نازی آباد برگزار شــده بــود، در جمع 
خبرنگاران گفت: شهروندان ۱۰ روز فرصت دارند تا با مراجعه به مراکز 

معاینه فنی، نسبت به دریافت برگه معاینه فنی خودرو اقدام کنند.
وی با اعالم اینکه تا این مدت دوربین های ثبت تخلف جریمه نداشتن 
برگه معاینه فنی را ثبت نمی کنند، افزود: جریمه تســلیمی نداشــتن 
برگه معاینه فنی که از ســوی ماموران پلیس راهور در سراســر کشور 

انجام می شود، همچنان به قوت خود باقی است.
سردار امیری با اشاره به اینکه اســتفاده از تلفن همراه، خطر تصادفات 
را چهار برابر افزایش می دهد، تصریح کرد: ارسال پیام کوتاه یا خواندن 
آن، ۱۰ تا ۱۲ درصد خطر وقوع تصادفات را افزایش می دهد. همچنین 
برابر تحقیقات صورت گرفته، سهم سرعت غیرمجاز در وقوع تصادفات 
۱۹ تا ۲۰ درصد اعالم شده است.جانشین رییس پلیس راهور ناجا ادامه 
داد: به مناسبت بازگشایی مدارس، همه ساله جشن نمادینی به منظور 
پیوند والدین و دانش آموزان با پلیس برگزار می شــود که جشن مهر و 

دانش نیز یکی از این جشن هاست.
وی گفت: به دانش آموزان همیار پلیس همواره توصیه می شود تا ضمن 
رعایت ادب و احترام نســبت به بزرگ ترها، تذکــرات الزم را در هنگام 
رانندگی به آنها اعــالم کنند که از جمله این تذکــرات، عدم خوردن و 
آشامیدن پشت فرمان، بســتن کمربند ایمنی، صحبت نکردن با تلفن 

همراه و رعایت سرعت مجاز است.
ســردار امیری اضافه کرد: ۱۰ میلیون همیار پلیس و یک میلیون  و صد 
هزار فرهنگیار ترافیکی در ســطح آموزش و پرورش فعال هســتند و 
امیدواریم با استفاده از این پتانسیل قوی، فرهنگ سازی مناسبی برای 
جلوگیری از تصادفات راهنمایی و رانندگی و همچنین رانندگی ایمن 

در سطح جامعه ایجاد کنیم.

عضو کمیســیون اصل نود مجلس شــورای اســالمی گفت: افزایش 
کودک فروشی در کشور، نتیجه فقر و بیکاری در جامعه است.

محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیســیون اصل نود مجلس شورای 
اســالمی، با بیان اینکه کودک فروشــی یکی از معضالت اضافه شده 
به آســیب های اجتماعــی و تدریجی جامعه اســت، اظهار داشــت: 
متاســفانه افزایش کودک فروشــی، نتیجه فقر و بیــکاری در جامعه 
اســت که مســئوالن به جای برطرف کردن معضل و مدیریت بحران، 
فقط تماشاگر شــده اند. وی تصریح کرد: برخی از جرایم و آسیب های 
اجتماعی در حال افزایش است که دالیل روند رو به رشد این معضالت، 
گذر از جامعه ســنتی به مدرن، بدون فراهم کردن ساز و کارها و ورود 
شبکه های مجازی به کشور قبل از گسترش فرهنگ سازی روش های 
استفاده است. عضو کمیســیون فرهنگی ادامه داد: در حالی که ورود 
ابزارهای مدرنیته و شــبکه های مجازی، الزمه پیشــرفت یک جامعه 
است، برای تبادل اطالعات و استفاده درســت از این برنامه ها نیازمند 
توجه ویژه مســئوالن بوده ایــم که قبــل از ورود این ابــزار، در ابتدا 
فرهنگ ســازی آن را به صورت گســترده در مدارس، دانشگاه ها و در 
میان خانواده ها آموزش دهند؛ اما هیچ فعالیتــی در این زمینه انجام 
نشــد. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اســکو بیان داشت: هنگامی که 
نظام خانواده با استفاده نادرست از فضای مجازی، فقر، بیکاری، طالق، 
اعتیاد و عدم امنیت شغلی آمیخته شود، کودک فروشی و بی عاطفگی 

پدر و مادر، امری عجیب به نظر نمی رسد.
سعیدی گفت: متاسفانه هنوز هم مســئوالن اقدام موثری درخصوص 
کاهش آســیب های اجتماعی انجام نداده اند که به طور حتم با ادامه 
روند فعلی، در آینده نزدیک شــاهد از بین رفتن کامل بنیاد خانواده و 

بحران های بیشتری خواهیم بود.

معاون تربیت آموزش نیروی انتظامی گفت: امروز مردم از پلیس ادب 
و احترام می خواهند؛ حتی اگر مجرم بخواهد به او آســیب برســاند. 

راه حل مدیریت خشم، صرفا آموزش است.
سردار امیرحسین یاوری درخصوص آموزش دانش آموختگان گفت: 
از نگاه فالســفه 5 نهاد ملی در جامعه وجود دارد که یکی از آن بعد از 
خانواده و دین، نهاد آموزش و پرورش است که از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار و با هدف توسعه خیال،کسب شرف و تذهیب اخالق است.  
وی ادامه داد: تمام فالســفه قدیم و جدید، مهم ترین وظیفه دولت را  

آموزش راه و رسم زندگی دانسته که منتهی به یادگیری است.
معاون تربیت آموزش ناجا تاکید کرد: مقام معظم رهبری ویژگی یک 
افســر پلیس خوب را قبال نام برده اند؛ ویژگی هایی که باعث می شود 

پلیس به خرد و حکمت تجهیز شود تا بتواند حقیقت را درک کند.
وی خاطرنشــان کرد: انتظار جامعه این اســت که ماموران پلیس به 
اســتقبال خطر بروند. آموزش میدانی، ذکر تجربیات پلیسی و ارائه 
ابزار در مراکز آموزش انجام می شــود؛ اگر چه باید بپذیریم که مامور 
بایســتی به کار با اطالعات مربوط به جامعه خود نیز به خوبی مسلط 

باشد.
یاوری افزود: امروزه در جهان انتظــارات مردم از پلیس باال رفته. آنها 
جدای از اینکه می خواهند پلیس کار پلیسی انجام دهد، انتظار دارند 

مهربان،صادق، مددکار و پربار باشد و بتواند اعمال قانون کند.
معاون تربیت آموزش ناجــا عنوان کرد: اعمال قانــون، نکته ظریف 
و مهمی اســت که بی توجهی به آن باعث مرگ تمدن خواهد شــد. 
وی خاطرنشــان کرد: شــعار ما پیشــگیری عمومی و مالیمت در 
عملیات هــای موثر در نتایــج عادالنه اســت. مامــوران باید قواعد 
مســئله محوری را به خوبی بدانند؛ به همین منظور در آموزش، اول 
روش کار تشریح می شود و ســپس باید  آنقدر تکرار شود تا آن کار به 
صورت غیر ارادی انجام گیرد.  وی خاطرنشــان کرد: امروز پزشکان 
حداقل ۱۱هزار ســاعت، وکال ۹ هزار ســاعت، دانشجویان دانشکده 
افســری حدود 3 هزار و 5۰۰ ســاعت درس می خوانند. تحقیقات 
نشــان می دهد که مهارت برای انســان، صرفا در محیــط نهادینه 
می شود؛ مانند گشت، بازجویی و بازرســی؛ به همین خاطر تاکید بر 
7۰درصد مهارتی بودن دروس، تدبیر صحیحی است که به آن تاکید 

می فرمایند.
یاوری اظهار کرد: بر اســاس تدبیر ســردار اشــتری و در راســتای 
اجرای دســتورالعمل قرارگاه جهادی، امروز برنامــه اقدام و عمل در 
معاونت تربیت آموزش، افزایش توان رزم، تیراندازی، خودامدادی و 
دگرامدادی بر محور اصلی مهارت اســتوار گشــته و به همت معاون 
فاوای ناجا و اجرای مســابقات مهارتی پلیس، رسیدن به این هدف 

عملی می شود. 

فرصت ۱۰ روزه پلیس
 برای دریافت معاینه فنی خودرو

افزایش کودک فروشی
 نتیجه فقر در جامعه است

معاون تربیت آموزش ناجا:

بی توجهی به قانون، مرگ تمدن
 را به دنبال دارد

پیشنهاد  سردبیر:
بی توجهی به قانون، مرگ تمدن را به دنبال دارد

اگرچه روز گذشته اعالم شد وام ســه میلیون تومانی برای 
۲5۰ هزار بازنشســته در نظر گرفته شده اســت، اما این 
وام ها نه تنها دردی را از جامعه بازنشســتگی دوا نمی کند، 
بلکه این ســوال را هم به ذهن متبادر می کند که چرا فقط 

۲5۰هزار نفر؟
عباس رشــیدی، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی ســازمان 
بازنشستگی کشــوری، به رســانه ها توضیح داده که ما در 
سال ۹3 به ۲3۰ هزار نفر و در ســال ۹4 به ۲5۰ هزار نفر 
بازنشسته کشوری وام قرض الحســنه پرداخت کرده ایم، 
ســقف این وام تا پیش از ایــن دو میلیون تومــان بود که 

امسال به سه میلیون تومان رسید.
نداشــتن اعتبــارات کافی، دلیــل پرداخت نشــدن وام 
قرض الحسنه به همه بازنشســتگان، اعالم شده است؛ ولی 
ســوال اینجاســت که چرا نباید همه بازنشستگان، بدون 
تبعیض، از وام قرض الحسنه با مبلغی باالتر بهره ببرند؛ آن 
هم در حالی که این روزها برای خیلی از بازنشستگان، حتی 
صد هزار تومان وام قرض الحســنه هم می تواند مرهمی بر 

زخم های زندگی آنها باشد.
پیگیری های جام جــم نشــان می دهد که این وام ســه 
میلیونــی قرار اســت به صــورت قرعه کشــی در اختیار 

بازنشسته ها قرار بگیرد.
بیش از یــک میلیون و ۲۰۰ هــزار بازنشســته صندوق 
بازنشســتگی کشــوری و حدود ســه میلیون بازنشسته 
تامین اجتماعی، انتظار دارند کــه این وام های ناچیز دو تا 
سه میلیون تومانی به صورت عادالنه به همه بازنشستگان 
پرداخت شــود، نه اینکه این مبالغ کم، فقط در بین گروه 

محدودی از بازنشستگان توزیع شود.
تورم با جیب بازنشسته ها نمی خواند

اگر پای درد دل بازنشسته ها بنشــینید، بسیاری از آنها از 
نامتناسب بودن میزان مســتمری های خود با وضع تورم 

جامعه، گالیه مند هستند.
علی اصغر بیات، رییس کانون عالی بازنشســتگان تامین 
اجتماعــی کشــور، در گفت وگو بــا جام جــم، دلیل این 
مســئله را عقب افتادگی چندین و چندســاله حقوق های 

بازنشستگان از نرخ تورم هر سال می داند.
به گفته بیات، با گذشــت زمان حاال طوری شده که جمع 
افزایش ســاالنه حقوق بازنشســتگان به نســبت افزایش 
تورم ساالنه، 67 درصد عقب تر است. یعنی طی سال های 
متوالی، کار به جایی کشیده که حاال حقوقشان 67 درصد 
از تورم انباشته شده در سال های قبل، عقب تر افتاده است.

با این حســاب، به قــول بیات، معلوم اســت کــه نباید 
دریافتی های بازنشســتگان، کفاف زندگی آنها را بدهد. به 
قول او اگرچه طی سال های اخیر، حرکت های خوبی برای 
ترمیم این شکاف انجام شــده، اما نتوانسته عقب ماندگی 

سالیان سال را جبران کند.
همچنین محمد اشرفی، رییس کانون کارکنان بازنشسته 
سازمان تامین اجتماعی هم در گفت وگو با جام جم، بر این 
باور اســت که برای اصالح وضعیت معیشتی بازنشستگان 
باید برخی قوانین تامین اجتماعی اصالح و به روز شــود؛ 
مثال االن مزایای غیرمستمر شاغالن برای بازنشستگان و 
مستمری بگیران لحاظ نمی شود که همین موضوع نیز بر 

پایین بودن دریافتی بازنشستگان تاثیر گذاشته است.
از ســوی دیگر، اوضاع درمان بازنشســتگان هــم از نگاه 
اشــرفی مطلوب نیســت. به گفته این عضو سابق شورای 
عالی تامین اجتماعی، دفترچه بیمه هــای پایه نمی تواند 
پوشــش مناســبی برای هزینه های درمانی بازنشستگان 
ارائه کند؛ در حالی که یک بازنشسته به مدت 3۰ سال، هر 
ماه ۹درصد حقوقش را تحت عنوان حق بیمه برای دریافت 

خدمات درمانی مطلوب صرف کرده است.
نداشــتن امتیازی خاص برای رفتن به ســفر یا استفاده 
از امکانــات ســیاحتی و تفریحی موجب شــده جمعیت 
قابل توجهی از بازنشســتگان از روحیه مطلوبی برخوردار 

نباشند.
65 درصد بازنشستگان زیر خط فقر

بازنشســته ای که بعد از 3۰ ســال خدمت، حقوقی حدود 
۹۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می کند، مجبور می شــود 
برای تامین هزینه های زندگی به فکر اشــتغال مجدد پس 

از بازنشستگی بیفتد.
علی اکبر خبازها، رییس ســابق کانون عالی بازنشستگان 
و مســتمری بگیران تامیــن اجتماعــی، در گفت وگو با 
جام جم تاکید می کند حــدود 65 درصد بازنشســتگان 
تامین اجتماعی حداقل بگیر هســتند، یعنی همان حدود 

۹۰۰هزار تومان در ماه را دریافت می کنند.
اجرا نشــدن کامل قانون همســان ســازی حقوق که از 
سال 88 باید اجرا می شــد نیز به گفته خبازها، مشکالت 
بازنشســتگان را مضاعف و خیلی از آنها را درگیر معیشت 

روزانه خودشان و خانواده هایشان کرده است.
حتی در صورتی که ایــن بازنشســتگان بخواهند پس از 
بازنشستگی هم شــغلی دســت و پا کنند، باز هم به قول 
خبازها دچار مشــکل خواهند شــد؛ زیرا خیلی از آنها در 
سنینی هســتند که دیگر توان جســمی برای کار کردن 

ندارند.
جدای از آن، خیلــی از بنگاه های اقتصــادی هم تمایلی 
به جذب کارگر ســالمند ندارند و در نتیجه، خیلی از آنها 
که ســال ها کار یدی انجام داده اند، در دوران سالمندی، 
حتی دیگر همان فرصت های کاری گذشته را هم از دست 

می دهند.

با مسئوالن

 رییس سازمان مدارس غیردولتی گفت: با نهایی شدن قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی، صدور 
کلیه مجوزهای پیش دبســتانی بر عهده وزارت آموزش و پرورش است. مرضیه گرد، طی نشستی 
با اصحاب رسانه، از راه اندازی ســامانه نظارت بر مدارس غیردولتی خبر داد و گفت: این سامانه که 

حاوی بانک اطالعاتی مدارس غیردولتی است، به زودی رونمایی می شود.
وی درباره اظهارنظر رییس مرکز سنجش آموزش و پرورش درخصوص پایین بودن میانگین نمرات 
نهایی مدارس غیردولتی تصریح کــرد: قضاوت کیفیت بر عهده مردم اســت. اگر میانگین نمرات 
نهایی مدارس غیردولتی از روستا تا شمال شهر تهران پایین باشد، هیچ پدر و مادری حاضر نیست 
فرزندش را در این مدارس ثبت نام کند؛ در صورتی که استقبال برای ثبت نام از سوی والدین وجود 
دارد. رییس سازمان مدارس غیردولتی بیان کرد: در استان یزد اختالف نمره مستمر دانش آموزان 
تا نهایی، یک و نیم است و همچنین در شــهر تهران نیز دو نمره اختالف دارد. بنده سخنان رییس 
مرکز سنجش آموزش و پرورش را در شــورای معاونین مطرح خواهم کرد؛ چراکه درخصوص این 
ســخنان نقد دارم. گرد همچنین درباره قانون دائمی شــدن مدارس غیردولتی نیز گفت: شورای 
نگهبان ایراداتی را به این قانون گرفت که قابل حل بود و ما ایــرادات را برطرف کردیم و امیدواریم 
هفته آینده در صحن علنی مجلس شورای اسالمی بررسی شــود. اگر این قانون به تصویب برسد، 
شفاف ســازی های زیادی را در برخی از بندها خواهیم داشــت که برای مدارس غیردولتی مشکل 
ایجاد کرده است. وی خاطرنشــان کرد: یکی از موارد قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی که در 
مجلس شورای اســالمی نیز به تصویب رســیده اســت، پس از تایید نهایی این قانون، صدور کلی 
مجوزهای پیش دبستانی توســط آموزش و پرورش خواهد بود که اجازه اجرا، به سایر دستگاه های 
اجرایی نیز داده شده است. معاون وزیر آموزش و پرورش، درباره بیمه مدرسان غیردولتی نیز بیان 
کرد: موسســان مدارس غیردولتی، باید حتما معلم ها را بیمه کنند؛ چرا که در شــهریه آنان طبق 
الگوی شهریه تاثیر خواهد داشت. اگر قانون دائمی شــدن نیز ابالغ نهایی شود، بخشی از حق بیمه 

معلم در قالب صندوق حمایت پرداخت می شود.

دبیر بخش دانش آموزی جشــنواره جوان خوارزمی گفت: ۱3 طرح دانش آموزی درجشنواره 
جوان خوارزمی مورد دفاع قرار گرفــت.  دبیر بخش دانش آموزی جشــنواره جوان خوارزمی، 
درمورد جزئیات جشــنواره جوان خوارزمــی گفت: جشــنواره جوان ســالم دارای دو بخش 
دانش آموزی و دانشــجویی اســت. بخش دانش آموزی در محور فعالیت های آموزش پرورش 
اســت. در ابتدای امر دانش آموزان دوره دوم متوســطه، در ۱6 زمینه علمی اعالم شده شامل 
الکترونیک، مکاترونیک، شــیمی، نانو، قرآن و دین پژوهی، ادبیات و مکانیک، برق و کامپیوتر، 
طرح هاي توسعه اي، اختراع و...، طرح هایشان را به نواحی و مناطق آموزش و پرورش هر استان 

ارسال می کنند.
محمد کاظم علیخانی تصریح کرد: طرح های برگزیده شــده به دبیرخانه اســتانی جشــنواره 
خوارزمی فرستاده شــد و مورد داوری قرار گرفت؛ طرح های برگزیده در دانشگاه شهید رجایی 
تهران نیز پس از آن مورد داوری کشــوری قرار می گیرند. مدیر پژوهش سرای شهید شهریاری 
ناحیه پنچ استان اصفهان، درباره تعداد طرح های استانی که مورد داوری قرار گرفته اند، عنوان 
کرد: ۱۲3  طرح از نواحی و مناطق در استان به دست ما رسید که از این تعداد، حدود ۱8 طرح  
بعد از داوری های انجام شده گزینش شد و طرح های کشــوری  آماده دفاع شدند. درجشنواره 
جوان خوارزمی در روز ۱5 شــهریور، اســتان اصفهان دانش آموزان را به دانشگاه شهید رجایی 

اعزام کرد و ۱3 طرح مورد دفاع قرارگرفت که پس از تجدید نظر درآبان قطعی خواهد شد.
ارائه طرح ها و ایده ها برای آبادانی و توسعه کشور است

دبیر بخش دانش آموزی جشــنواره جوان خوارزمی، درباره اهداف برگزاری این جشنواره تاکید 
کرد: ارائه طرح ها و ایده ها برای آبادانی و توسعه کشور اســت. هدف از ارائه طرح ها، باز کردن 
گره ای از کار کشــور و برطرف کردن کمبودها و مشکالت است. این جشــنواره برمبنای ایده و 
تفکری که از سال ۱365 از سوی ســازمان پژوهش های علمی صنعتی کشــور ارائه شد، افراد 

دارای طرح، اختراع ها و ایده های خودشان را مورد حمایت قرار می دهد.

با تایید قانون دائمی شدن مدارس غیردولتی؛

آموزش و پرورش، تنها مجری صدور مجوز مراکز 
پیش دبستانی می شود

دبیر بخش دانش آموزی جشنواره جوان خوارزمی خبر داد:

دفاع از ۱3 طرح دانش آموزان 
درجشنواره جوان خوارزمی

نگاه روز 

 

آیت ا... ناصر مکارم شــیرازی در دیدار فرمانده ناجا با وی، 
ضمن تبریک هفته ناجــا و با اعالم اینکــه تخلف رانندگی 
شــرعا حرام است، اظهار داشــت: مردم نســبت به نیروی 
انتظامی خوش بین هســتند، مجاهدت هــای ماموران را 
می بینند و عملکردشــان را رصد می کنند، اما مشکالت به 

قدری زیاد است که اقدامات پلیس پاسخگو نیست.

وی به موضوع امــر به معــروف و نهی از منکر و تشــکیل 
گروه هایــی در ایــن رابطه در شهرســتان ها اشــاره کرد 
و گفت: توصیه ما این اســت کــه نیروی انتظامــی با این 
 نیروهای عظیم آشــنا شــده و با یکدیگر همکاری دوسویه 

داشته باشند.
فضای مجازی؛ عامل بسیاری از طالق ها

مرجع تقلید شــیعیان به فضای ســایبری و مطمئن نبودن 
فیلترها اشــاره کرد و گفت: بســیاری از طالق ها به خاطر 
فضای مجازی رخ مــی دهد که باید آســیب ها و معضالت 
این فضا، بررســی و راهکارهایی جهت حل آن ارائه شــود؛ 
البته این امر برعهده شماست که بایستی با وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی روی این موضوع کار شود.
وی با اشاره به موضوع حوادث رانندگی و تلفات ناشی از آن، 
گفت: تخلف رانندگی شرعا حرام است و باید موضوع کاهش 
حوادث رانندگی، در اتاق های فکر و با حضور کارشناســان 

مربوطه آن بررسی شود.

دشــمن می خواهد خرافات را وارد عزاداری ها 
کند

مرجع تقلید شــیعیان، به ماه محرم و عزاداری سید و سرور 
ساالر شهیدان اشــاره کرد و گفت: در ایام عزاداری، وظایف 
نیروی انتظامی بیشتر است؛ این عزاداری ها سرمایه بزرگی 
است که دشمن می خواهد با نفوذ خود، خرافات را وارد آن 

کند؛ بنابراین باید مراقبت شود.
ناجا تنها دستگاهی اســت که در مقوله عفاف و 

حجاب بر اساس وظایفش فعالیت می کند
سردار حسین اشــتری نیز در این دیدار با اشــاره به طرح 
موضوع عفاف و حجاب در شــورای عالی فرهنگی، گفت: در 
این رابطه، ۲6 دستگاه مسئولیت هایی را برعهده دارند؛ در 
مقوله عفاف و حجاب، ناجا تنها دستگاهی است که براساس 
وظایف قانونی و شــرعی خود، فعالیت می کند و در این امر 
پیشــتاز اســت. وی با بیان اینکه فضای قرآنــی و دینی بر 
نیروی انتظامی حاکم است، گفت: در این خصوص، 5۰ هزار 
نفر از کارکنان ناجا از یک تا 3۰ جزء حافظ قرآن هســتند. 
سردار اشتری تاکید کرد: پلیس به اجرای طرح های امنیت 

اخالقی و برخورد با هنجارشکنان اهتمام دارد.

آیت ا... مکارم شیرازی:

مراقب ورود خرافات به عزاداری ها باشیم

ویژه

روان شناسی

معاون ســازمان حج و زیارت با بیان اینکــه از هفته آینده 
۱۲ مرکز دیگر هــم در کنار 4 کنســولگری عراق، روادید 
زائران ایرانی مشتاق حضور در راهپیمایی اربعین را صادر 

می کنند، گفت: اعتبار این روادید  ها ۲۰ روزه است.
حمید محمدی در گفت وگو با فــارس درباره آخرین آمار 
ثبت نام زائران ایرانی در ســامانه ســماح گفــت: تاکنون 
بیش از ۲۲۰ هــزار نفر در این ســامانه بــرای حضور در 
راهپیمایی اربعین ثبت نــام کرده اند. وی بــا بیان اینکه 
روادیــد زائــران ایرانــی طبــق برنامه ریزی هــای قبلی 
هم اکنون در 4کنســولگری عراق در تهران، اهواز، مشهد 
و کرمانشاه صادر می شود، افزود: ان شــاءا... از هفته آینده 
و مشــخصا از تاریخ ۱۰ مهر و به تدریج ۱۲ مرکز به کمک 
کنســولگری های عراق برای صدور روادید آمده و آنها نیز 
روادید زائران ایرانی را صــادر می کنند. معاون حج عمره و 
عتبات سازمان حج و زیارت اظهار داشت: زائران ایرانی که 
در سامانه سماح ثبت نام کرده اند، باید از طریق این سایت 
اقدام به تکمیل مراحل ثبت نــام و واریز هزینه های صدور 
روادید کنند. وی خاطرنشــان کرد: مدت اقامت با ویزای 

اربعین در کشور عراق ۲۰ روز اعالم  شده است.
محمدی افزود: ثبت نام در سامانه ســماح، از ۱6 شهریور 

آغاز شده و تا ۲4 آبان ادامه خواهد داشت.

بی تفاوتی زوجین نسبت به خواســته ها و انتظارات 
یکدیگر باعث ایجاد طالق عاطفی میان آنان می شود.

محمدرضا نظامی، روان شــناس خانــواده بیان کرد: 
طالق یــک اتفاق ناگوار در زندگی مشــترک اســت 
و طالق عاطفی میان زوجین تلخ تر از آن محســوب 
می شود که برخالف تصور بیشتر افراد در جامعه تاثیر 
آن بر والدین و فرزندان نیز بسیار مخرب تر است. وی 
ادامه داد: طالق عاطفی به معنای این است که به طور 
مثال روزانه پس از ۱۰ساعت دوری زوجین از یکدیگر 
هنگامی که در پایان روز همدیگر را می بینند، باز هم 
حرفی برای گفتن نداشــته و در واقع با یکدیگر غریبه 

هستند و انگیزه ای برای صحبت با یکدیگر ندارند.
نظامی افزود: طــالق عاطفی به معنای بــی تفاوتی 
زوجین نســبت به زندگی مشــترک و آینده خود و 
بیانگر این واقعیت اســت که امید چندانی به اصالح 
همسر و زندگی مشترک خود ندارند و در این شرایط 
بهتر اســت درباره هر موضوعی با همسر خود صحبت 
و باب گفت و گو را باز کنید. این روان شــناس خانواده 
در پایان تاکید کرد: برای پیشگیری از این اتفاق بهتر 
است ســعی کنید وقت بیشــتری را در کنار یکدیگر 
صرف نموده و نیــز درباره نیازها و انتظــارات خود از 
یکدیگــر صحبت کنید تــا موجب آرامش بیشــتر و 

کاهش مشکالت در زندگی مشترکتان شود.

صبر و گذشــت در هنگام ایجاد اختالفــات در زندگی 
مشــترک، یکی از مهم ترین ویژگــی زوج های موفق 

است.
محمدرضا نظامی، روان شناس خانواده، بیان کرد: یکی 
از مهم ترین ویژگی زوج های موفق در زندگی مشترک، 
شــاد بودن اســت که با رعایت نکاتــی از جمله صبر و 
گذشــت در زمان ایجاد اختالف و عدم اتهام به همسر 

خود، می توان لحظات زیباتری را کنار یکدیگر گذراند.
وی در ادامــه گفــت: از دیگر نشــانه هــای یک زوج 
موفــق، مطرح کــردن و پذیرفتن انتقادهای ســازنده 
با بیانــی محترمانــه و محبــت آمیز، احســاس تعهد 
و مســئولیت پذیری، برجســته ســازی نقاط قوت و 
کم رنگ تر کردن نقــاط ضعف یکدیگر اســت. نظامی 
تصریح کرد: برای شــاد زیســتن و در کنــار هم بودن 
می توان بهانه های مختلفی را ایجــاد کرد که از جمله 
آن می تــوان به کمــک در امــور منزل یــا نگهداری 
فرزندان، تهیه یک وعــده غذای ۲نفره، رفتن به گردش 
 و ســفر، گپ و گفت های دوســتانه و بــه دور از گالیه 

اشاره کرد. 
این روان شــناس خانــواده در پایان بیان کــرد: برای 
داشتن زندگی شیرین و شــاد در کنار همسر خود باید 
به یاد داشــته باشــیم که هرگز او را حتی به شوخی و 
خصوصا در جمع خانواده تحقیر و ســرزنش نکنید، از 
پافشــاری و اصرارهای بیجا در امور مختلف بپرهیزید، 
هنگام عصبانیــت از گفت و گو بــا یکدیگر دوری کرده 
و خاطــرات تلخ گذشــته را پیش نکشــید؛ همچنین 
قضاوت های ناعادالنه و شک برانگیز را نسبت به همسر 

خود فراموش کنید.

معاون سازمان حج و زیارت خبر داد:

نام نویسی بیش از 22۰ هزار 
نفر در سامانه سفر اربعین

بی تفاوتی زوجین به یکدیگر 
نشانه طالق عاطفی است

نشانه های یک زوج 
موفق چیست؟

در دوره ای از زندگی که باید رنگ و بوی آرامش داشته باشد و فرد از روزهای بازنشستگی اش، نهایت لذت را ببرد، این 
دوران برای خیلی از بازنشسته ها، جز رنج معیشت، حاصل دیگری نداشته است.

بازنشستگان؛ در تنگنای هزینه های زندگی

اگر پای درد دل 
بازنشسته ها 

بنشینید، 
بسیاری از آنها 

از نامتناسب 
بودن میزان 

مستمری های 
خود با وضع تورم 
جامعه، گالیه مند 

هستند
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پیشنهاد سردبیر: 
اجازه نمی دهیم حرمت خون شهدا خدشه دار شود

اخباريادداشت

امام جمعه نطنز در مراســم جشــن عاطفه ها که در دبیرستان امام 
خمینی )ره( نطنز برگزار شــد، خطاب به دانش آموزان اظهار داشت: 
آینده این کشــور از آن شماست و شــما دانش آموزان برای پیشبرد 
اهداف عالی نظام و انقاب، باید به ســاح ایمان، علم و ادب مســلح 
شــوید. حجت االســام روح ا... امینی، با اشــاره به برگزاری جشن 
عاطفه ها افزود: به فکر دیگران بودن می تواند رشــد و تعالی را در بعد 
فردی و اجتماعی به همراه آورد؛ چرا که انســانی کــه به فکر دیگران 
نباشد، از مرحله انسانیت سقوط می کند. وی تاکید کرد: انسان نباید 
کاری کند که نگاهش به عقب، او را پشیمان و نگاه به جلو، او را ناامید 
کند. برای روبه رو نشــدن با این موقعیت، باید از ظرفیت های الهی و 

موقعیت های پیش آمده، برای رشد و تعالی استفاده کرد.
امام جمعه نطنــز افزود: اســتفاده نکردن از موقعیت هــای الهی در 
جامعه، نه تنها قدرت تاثیرگذاری را از آدمی می گیرد، بلکه اورا به یک 
انگل در جامعه تبدیل می کند. وی گفت: تمام ناهنجاری هایی که در 
جامعه اسامی وجود دارد، به خاطر این است که انسان از ظرفیت های 
الهی که نوع  دوستی، برادری، برابری، احترام به دیگران و حقوق آنها، 
محبت به دیگران و تقســیم خوشــی و خوبی ها مهم ترین آنهاست، 
اســتفاده نمی کند. حجت االســام امینی با بیان اینکه بخشش در 
فرهنگ دینی ما جایگاه ویژه ای دارد، خاطرنشان کرد: گاهی با انفاق 
و بخشــش مال و حتی جان، می توان دیگران را در رفاه و آســایش 
قرار داد. کاری که دیروز رزمندگان اسام در دفاع مقدس و امروز نیز 
رزمندگان اســام به عنوان مدافع حرم انجام می دهند، از جمله این 

فعالیت های ارزشی است.
اردســتانی، مدیر کمیته امداد نطنز نیز گفت: نقش کمیته امداد در 
برگزاری جشن عاطفه ها، فرهنگ ســازی در مسیر انفاق، صدقات و 
ترویج حس نوع دوستی بین دانش آموزان اســت و در این راه تمامی 
کمک هایی که توســط کمیته امداد جمع آوری می شود، به واسطه 
ادارات آموزش و پــرورش نیز در همان مــدارس و بین دانش آموزان 
محروم و نیازمند توزیع می شــود. علیرضا محمــودی، مدیر آموزش  
و پرورش نطنز اظهار کرد: هرســاله به  منظور کمک به دانش آموزان 
نیازمند و بی بضاعت، در ابتدای سال تحصیلی مراسم جشن عاطفه ها 
با مشارکت مردم، مســئوالن و همکاری کمیته امداد، بسیج و صدا و 
سیما برگزار می شود که مردم نوع دوست با دستان سخاوتمندانه خود 
به یاری دانش آموزان بی بضاعت می شتابند. امام جمعه بادرود نیز در 
مراسم جشن عاطفه ها که در دبستان طلوع آزادی بادرود برگزار شد، 
اظهار کرد: آموختــن فرهنگ انفاق به فرزندان، از مهم ترین مســائل 
اســت و برای این مهم، بخشــش در زندگی پربار حضرت علی)ع( و 

حضرت زهرا)س( باید الگو قرار گیرد.

امام جمعه نطنز:

 دانش آموزان بايد به سالح ايمان
و علم مسلح شوند

کوتاه از شهرستان ها

فرماندار شهرستان نطنز در مراســم زنگ سرشماری نفوس و مسکن 
که در دبیرســتان امام خمینی)ره( نطنز نواخته شــد، گفت: با توجه 
به اهمیت ویژه بحث سرشــماری نفوس و مســکن و با توجه به اینکه 
امسال بحث آمارگیری و سرشــماری از هفت دوره قبل متفاوت است، 
به اطاع دانش آموزان، مربیان و مســئوالن حاضر در جلسه می رسانم 
که آمارگیری و سرشماری نفوس و مســکن، از ابتدای پیروزی انقاب 

اسامی تاکنون، به تعداد 7 بار در کشور انجام شده است.
وی تصریح کرد: بحث سرشــماری و آمارگیری که یک امر ملی است، 
سال 85 و 90  انجام شــد و امسال نیز در ســال 95 انجام می شود که 
امســال از ســوم تا 24 مهرماه به صورت متفاوت و به صورت یک طرح 
اینترنتی، سرشــماری انجام می شــود که ضمن آن، هــم در هزینه و 
هم  زمان صرفه جویی می شــود. این مســئول خطاب به دانش آموزان 
اظهارداشت: دانش آموزان به عنوان همیار آمارگیران و همیار سرشماری 
نفوس و مسکن به شمار می روند و می توانند زمینه ثبت اطاعات خانواده 

را به صورت اینترنتی فراهم نمایند .

فرماندار شــهرضا در آیین کلنگ زنی اولین شــهرک صنایع دستی 
استان اصفهان در شــهرضا، با بیان اینکه مردم شهرضا هنر خود را به 
اثبات رســانده اند، اظهار کرد: باالترین هنر حد تصور انسان، شهادت 
است که مردم شهرضا با تقدیم سرداران شهیدی چون همت و بالغ بر 

750 شهید و 1550 جانباز، هنر خود را به اثبات رسانده اند.
محسن گابی، با اشــاره به انتظار 15ســاله مردم شهرستان شهرضا 
برای ایجاد این شــهرک صنایع دســتی، گفت: این ناحیه و شــهرک 
صنایع دستی، اولین ناحیه صنایع دســتی است که در استان اصفهان 
کلنگ زنی می شود. وی خاطرنشان کرد: شهرستان شهرضا به واسطه 
پتانســیل های فراوان ازجمله قرارگیری در شــاهراه شمال-جنوب و 
محل تاقی 5 استان کشور، از موقعیت ویژه ای برخوردار است. گابی 
با اشاره به پیگیری های یک ســاله برای کلنگ زنی این شهرک صنایع 
دســتی، عنوان کرد: ما به دنبال اخذ تخفیفاتی بــرای زمین های این 
شهرک صنایع دســتی برای هنرمندان بودیم. این شهرک برای اتمام 

واحدهای خود، نیاز به کمک مسئوالن و تسهیات ویژه دارد.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرســتان کاشــان اظهار داشت: از محل 
اعتبارات تملــک دارایی های اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان 
و با مشارکت شــهرداری شــهر قمصر و با نظارت دفتر فنی و مهندسی 
اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان، عملیات اســتاندارد سازی و 
زیرسازی زمین فوتبال مجموعه ورزشی شهر قمصر انجام شده بود و با 
پیگیری های به عمل آمده و نظر مساعد اداره کل ورزش و جوانان استان 
اصفهان و تعامات بین شــهرداری قمصر، عملیات کاشت چمن زمین 
فوتبال مجموعه ورزشی قمصر آغاز شد. محمد جواد  سامیان زاده افزود: 
باتوجه به موقعیت جغرافیایی و ارتفاع مناسب شهر قمصر از سطح دریا 
و گردشگری این منطقه که شهرت جهانی دارد، امید است با آغاز فصل 
ورزشی، سال آینده جوانان شهر قمصر از زمین چمن مجموعه ورزشی 
شهر برخوردار شوند. وی گفت: در این پروژه، شهردار شهر قمصر با نگاهی 
کاما ورزشی، به حمایت از این پروژه وارد عمل شدند و بسیاری از مسائل 
و مشکات با ورود و نظر وی حل شده است که با این اقدامات، موجبات 

رشد و توسعه فضاهای ورزشی را فراهم کرده است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری اردستان 
باتوجه به اینکه 10 هزار و 718 نفر در ســه ماه تابســتان، شــب را در 
شهرستان اردستان اقامت داشته اند، گفت: این افراد در مهمانپذیر، هتل، 
مدارس و اقامت های موقت از قبیل کمپ، کانکس و چادرهای مسافرتی 
اسکان یافتند. محمدرضا صدوقی با اشاره به اینکه در طول ایام تابستان 
بیش از 73 بازدید نظارتی از رســتوران های بین راهی، دفاتر گردشگری 
و اقامتی صورت گرفته اســت، افزود: در این مدت 11 هزار و 575 نفر از 
اماکن تاریخی شهرستان از جمله مســجد جامع اردستان و زواره، قنات 
دوطبقه و موزه زواره بازدید کردند.  وی با اشاره به هفته گردشگری گفت: 
برای شناسایی و معرفی بهتر آثار تاریخی با همکاری آموزش و پرورش، 

دانش آموزان در این هفته از بناهای تاریخی بازدید خواهند کرد.
صدوقی در پایان یادآور شــد: شهرستان اردســتان دارای یک اثر ثبت 
جهانی، 68 اثر ثبت ملی، دو بافت تاریخی ثبت شده، 87 محوطه باستانی 
شناسایی شده، 2 دفتر خدمات گردشگری، 4 مرکز اقامتی، 14 رستوران 

و مجتمع بین راهی و 145 هنرمند شاغل در صنایع دستی است.

دانش آموزان همیار، 
آمارگیران سرشماری 

نفوس و مسکن هستند

اتمام واحدهای شهرک 
صنايع دستی به تسهیالت 

نیاز دارد

آغاز کاشت چمن 
نخستین زمین فوتبال 

قمصر کاشان

بازديد بیش از 11هزار 
گردشگر از آثار تاريخی 

اردستان

دیدگاه

جلســه مداحان و ذاکرین اهل بیت شهرســتان نایین، به منظور هماهنگی و 
برنامه ریزی اســتقبال از ماه محرم با حضور فرمانده ســپاه پاسداران و ذاکرین 
اهل بیت)ع( تشکیل شد. در این جلسه، سرهنگ مسعود اکبری، فرمانده سپاه 
نایین، ضمن گرامیداشــت یاد وخاطره شــهدای دفاع مقدس و مدافعین حرم 
گفت: هفته دفاع مقدس یادآور مجاهدت ها، دالورمردی ها و رزمندگی هاست 
که ما امروز بر سر ســفره و مهمانی شهدا با امنیتی نشســته ایم که در کشور 
برقرار است. فرمانده سپاه نایین بیان داشت: یک وظیفه اساسی که امروز همه 
ما داریم، مســئله جهاد کبیر و الزمه این هدف، تبیین روشــنگری و بصیرت 
اســت. وی افزود: منابع و نعمت هایی که امروز به دســت آورده ایــم، نیاز به 
روشــنگری و بصیرت دارد و این آرمان های انقاب اسامی این مکتب عاشورا 

نیاز به تبیین دارد. مسعود اکبری با اشاره به اینکه باید هدف از قیام عاشورا در 
جلسات مدیحه ســرایی بیان شــود، اظهار کرد: امروز به برکت نظام و انقاب 
اسامی فرصت های زیادی به دســت ما آمده تا انقاب و این نظام را به سمت 
آرمان هایی که زمینه ســاز ظهور حضرت مهدی )عج( اســت، بتوانیم سمت و 
ســوق دهیم. وی طی ســخنانی از مقام عظمای والیت که جمله های بسیار 
زیادی درخصوص تبیین و روشنگری بیان نموده اند، تصریح کرد: جهادکبیر تا 
حدود زیادی به مسئله تبیین و روشنگری متصل و فرصت تبیین و روشنگری، 
زیاد اســت. اما در این راه قدم بردارید که دل ها را مجذوب و آماده و با خودتان 

همراه کنید و در لحظه ای بتوانید تاثیرگذار باشید. 
فرمانده ســپاه نایین گفت: برای اینکه انقاب اسامی راه خودش را طی کند و 

جسمی را بخواهیم به حرکت در آوریم، باید ذهن و دل ها را به حرکت درآورد.
وی تاکید کــرد: اگر دل و ذهن حرکت نکند، جســم ها حرکــت نخواهدکرد. 
جســم هایی که امروز مدافع حرم می شــوند، ذهن ها و دل هایشــان، زودتر از 

جسم ها راه آرمان های انقابی را پیدا کرده اند.
اکبری تصریح کــرد: امروز مداح اهــل بیت قدرت تصویرگری بســیار باالیی 
دارد و می تواند صحنه را مجســم کند. وی وظیفه ســنگین مداحان اهل بیت 
را درخصوص تبیین و روشــنگری عنوان نمود وگفت: قدردان این نعمت الهی 
باشــید و آن را بیهوده هدر ندهید. نباید بترســید که مداح سیاسی می شود؛ 
درصورتی که این طور نیســت. می خواهند با این اهرم مــا را از میدان بیرون 

کنند.
اکبری در برخورد با هرگونه فساد و خدشــه دار کردن برخی با بیان سخنانی از 
شــهید مطهری گفت: ما باید امروز را و جبهه کفر امروز را تبیین کنیم. امروز با 

انگ سیاسی زدن، از میدان به در نمی رویم.

باید این قدرت تصویرسازی و تشریح سازی را در ایام محرم و صفر انجام دهید. 
وی در پایان، ضمن تاکید بر ایجاد بســیج مداحان یادآور شــد: توفیق داریم 
مجموعه بسیج که قشر بسیار تاثیرگذاری است، کانون بسیج مداحان را افتتاح 
کند و از زحمات همه عزیزان تشــکر کنیم؛ ضمن تشکر از مداحانی که تاکنون 

به صــورت خودجــوش و انقابی، 
بــدون هیــچ کوتاهی در بســیج 

فعالیت کردند.
لــزوم تشــکیل بســیج مداحان، 
وحدت و همدلی تحت هدفی است 
که با روحیه جهادی، تفکر بسیجی 
را که مورد نیاز جامعه است، تبیین 

می کنیم.

فرمانده سپاه نايین:

تبیین روشنگری و بصیرت، الزمه جهاد کبیر است

فرمانده ناحیه ســپاه گلپایگان، در مراســم تقدیر از برگزیدگان 
جشنواره مالک اشتر گفت: دفاع از انقاب اسامی، تبعیت نکردن 
از دشمن و مبارزه با دشــمن داخلی و خارجی با کمک گرفتن از 
قرآن کریم، درجهاد کبیر وظیفه هر بســیجی و  سپاهی است که 
الزمه آن صراحت لهجه و شــجاعت است. اســماعیل علیشاهی 
بااشاره به نزدیک شدن ایام محرم عنوان کرد: شور وشعور حسینی 
امری اســت که باید در عزاداری امام حســین)ع( دید وآنجا ابعاد 
جهاد کبیر به وضوح دریافت می شود که امروز هم در عرصه های 

مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی الزمه کار است. 
نماینده ولی فقیه در ســپاه گلپایگان با اشــاره به پرســش مهر 
رییس جمهور تصریــح کرد: از دکتــر روحانی انتظــار می رفت 
پرسش را در جهتی مطرح کنند که جهان اسام با آن روبه روست 
یا حداقل با توجه به شــرایط اقتصادی جامعــه، موضوع اقتصاد 
مقاومتی را مطــرح کنند. حجت االســام و المســلمین مهران 
مردانی تشریح کرد: آنچه شــاهدش بودیم، ساختارشکنی دراین 
مورد و توجــه به دیدگاه و بــه کارگیری اصطاحاتــی غربی و نه 
انقابی  است. استکبارستیزی به مبارزه با خشونت وافراط گرایی و 

تروریسم تبدیل شده است.

فرمانده سپاه چادگان اظهار کرد: شــهدا نه تنها آبروی محله، که 
آبروی کشور شده اند تا نام کشورشان در جهان طنین انداز شود.

علیرضا منصوری افزود: اجازه نخواهیــم داد که با وادادگی بعضی 
از مسئوالن، حرمت خون شــهدای این مملکت خدشه دار شود و 
اقتداری را که حاصل خون  فرزنــدان این مرز و بوم بوده، با مذاکره 
و مســامحه مخدوش کنند. فرمانده ســپاه چادگان بیان داشت: 
شهدا و رزمندگان مایه افتخار و ســرافرازی کشور هستند که در 
برابر دشمنان ایستادند و چنان درسی به دشــمنان اسام دادند 
که دیگر توان تجاوز به کشور اسامی را نداشــته باشند. در ادامه 
حجت االسام ســعید کریمی، امام جمعه شــهر رزوه گفت: اگر 
بخواهیم یک نســخه از والیت مداری و تبعیت از والیت را معرفی 
کنیم، شهدا هستند که با پیام امام)ره( سر از پا نمی شناختند و با 
خون خود جلوی نفوذ دشمن ایستادند تا اهداف دشمن را به گور 

ببرند؛ که باید جهاد اکبر را از رزمندگان آموخت.

نماينده ولی فقیه در سپاه گلپايگان:

ريیس جمهور در انتخاب سوال 
»پرسش مهر« ساختارشکنی کردند

فرمانده سپاه چادگان:

اجازه نمی دهیم حرمت خون شهدا 
خدشه دار شود

هنوز می شود صدای تاپ تاپ دارهای قالی را از میان پیچ 
و خم کوچه پس کوچه های خاطرات کودکی، به يادآورد؛ 
دارهايی که بر ديوار خانه ها می ايســتاد و دست هايی 
که هنرمندانه، گره ها را در هم می پیچید تا شــاهکاری 
شگرف از چینش نخ های صد رنگ پديدار شود.آن روزها 
کمتر خانه ای از آوازه هنر بی بهره بود و هر چه پديد می 
آمد، از قالی های زيبای پر فرهنــگ تا جاجیم های پر 
فلســفه و از ژاکت های بافتنی تا سفال های خاکی، همه 

آبستن هنری سحرآمیز بود.
اکنون پس از گذشت ســال ها، گرچه اســتعداد پویای آدمی 
هنرهای بی نظیری را ابداع نموده، اما بر  هنرهای دستی قدیمی، 

بیرحمانه گرد فراموشی نشسته است.
صنایع دستی فریدن، این دیار تاریخی کهن، در گذشته های دور 
قالی بافی، گلیم دو روی ســاده و نقش دار، ماشتا )نوعی روانداز 

که روی کرسی می انداختند(، پارچه بافی و جاجیم بوده است.
قالی های دست بافت زنان این ســرزمین، در نقش های متنوع 
صولتی، ماهی، کربایی، بیگم، حوضی، هشــت خوانی، شــاه 
عباسی، ترنجی، ســفره آردی، بوته ســر کج، بادامی، خشتی، 
سینه ریز، درویشی، جنگلی، لیلی و مجنون و تخت جمشید، در 
کمال دقت و ظرافت بافته می شد و از شهرت بسزایی برخوردار 
بوده است. ارامنه این شهرستان نیز زرگری، قلم زنی و کنده کاری 
روی ســنگ را انجام می دادند. در حال حاضر تعداد انگشــت 
شــماری از هنرمندان بومی منطقه به این هنرهــا می پردازند 
و قالی، گلیم و جاجیم، جای خود را بــه میناکاری، چرم دوزی، 
مشــبک کاری، معــرق، ســرمه دوزی، آیینــه کاری، مرصع، 
ســوزن دوزی، قلم زنی، خاتم و منبت داده است که این پدیده، 

بر عدم رونق صنایع دستی خاص این منطقه موثر بوده است.
این در حالی است که  شهرت بسیاری از صنایع دستی پررونق، 
به واسطه حفظ یا احیای آن، توسط هنرمندان بومی آن منطقه 
و مسئوالن مرتبط با بخش صنایع دســتی است. در شهرستان 
فریدن، گرچه در چند سال اخیر شاهد تنوع رشته های هنری و 
صنایع دستی مختلف بوده ایم، اما این عامل هنوز نتوانسته است 

نام فریدن را با وجود  سابقه دیرینه در این عرصه، پرآوازه سازد.
عدم اقبال هنرمندان فريدنــی به احیای هنرهای 

قديم
آنچه جای تامل دارد، آن است که گذر زمان و حتی کمیاب بودن 
آثار هنرمندان در زمینه جاجیم، گلیــم و قالی بافی در منطقه، 
هرگز نتوانسته است  توجه مردم و شــهروندان را به ارزش این 
آثار معطوف کند. در زمانی که در بســیاری از فرهنگ ها و حتی 
شهرهای مدرن، صنایع دســتی قدیمی تر، از جایگاه و منزلت 
بیشــتری برخوردارند و این موضوع را به راحتی از گرایش افراد 
این جوامع به استفاده از این نوع هنرها در منازل، جهیزیه، دفتر 
کار، هدیه دادن ،دکوراســیون ،چیدمان و کاربردهای دیگر می 
توان فهمید. هر چند امروزه تنوع بســیار در بــازار محصوالت 
مصنوعی، وســایل تزئینی و دکوری، تاثیر عمده ای در کمرنگ 
نمودن صنایع دســتی و همه هویت نهفته در آن داشته است، 
اما از تاثیر فرهنگ، توان اقتصادی و تبلیغات هدفمند نیز نباید 

غافل بود. در همین راستا، در گفت وگو با تعدادی از پیشکسوتان 
هنرمند منطقه، مشخص شــد که تقریبا همه آنها از بی مهری 

نسبت به هنرهای قدیمی منطقه گله دارند.
یک کارشناس جامعه شناســی، تغییر سبک زندگی، مدرنیته، 
مدگرایی، تنوع طلبی، عدم آگاهی و مشــکات اقتصادی را در 
کمرنگ شدن عاقه مردم و هنرمندان به حفظ و احیای صنایع 
دســتی تاریخی موثر می داند. تعــدادی از هنرمندان منطقه، 
از بی توجهی مــردم به صنایع دســتی و کم کاری مســئوالن 
منطقه طی ســال های متمادی ســخن می گویند. آنها درآمد 
ناکافی و  عدم موفقیت در فروش آثار خــود را از پیامدهای این 
بی مهری ها می دانند. گویا بی مهری مردم به هنرهای دســتی، 
دســت های خالی هنرمندان و عــدم اقبال آنان بــه هنرهای 
 خاص و تاریخــی منطقه، موانع بزرگی در مســیر پیشــرفت

صنایع دستی فریدن است.

 احیای هنرهای اصیل؛ عامل مهم در رشــد صنايع 
دستی منطقه

محمود ســلیمی، رییس اداره میراث فرهنگی،صنایع دســتی 
و گردشــگری فریدن، با بیان اینکه در حال حاضر کارگاه های 
میناکاری، خاتــم کاری، منبت کاری و چرم در ســطح منطقه 
فعال هســتند، در این باره می گوید: با وجود صدور 120 پروانه 
تولید انفرادی برای هنرمندان شهرســتان و تنوع رشــته های 
صنایع دستی در منطقه، پیشــرفت مورد انتظار، اتفاق نیفتاده 
اســت. وی از اعطای بیش از 20 فقره تســهیات به میزان یک 
میلیارد ریال، بیمه هنرمندان، اختصــاص غرفه رایگان، برپایی 
نمایشــگاه های دوره ای و برگزاری دوره های آموزشــی برای 
حمایت از هنرمندان فعال در حوزه صنایع دســتی یاد می کند 
و می گوید: متاسفانه دوره های آموزشــی در زمینه بافت گلیم 
و جاجیم، مورد اســتقبال مردم و هنرمندان قرار نگرفته است و 

اقبال هنرمندان بیشتر به سمت هنرهای سایر مناطق است.
سلیمی با انتقاد از کیفیت پایین برخی صنایع دستی در مقایسه 
با محصوالت هنری ســایر مناطق اســتان، این عامل را موجب 
گله مندی هنرمندان اصیل و اســتادان این حرفــه می داند و 
می گوید: با وجود برگزاری نمایشــگاه هــای مختلف از صنایع 
دستی هنرمندان منطقه، متاسفانه فروش خوبی در این بخش 
نداریم و باید بپذیریم که صاحبان اصلــی این هنرها، تمایلی به 
خرید محصــوالت غیربومی ندارند و فقــدان گرایش به احیای 
صنایع دســتی خاص فریدن، مانع پیشرفت واقعی در این حوزه 

است.
وی روی آوردن مــردم به  احیای هنرهای دســتی بومی مانند 
جاجیم و گلیم و همچنین آشــنایی با روش هــای بازاریابی و 

فروش را عامل موثری در توسعه صنایع دستی فریدن  می داند.
 بازاريابی صنايع دستی با استقرار نمايشگاه دائمی

اســفندیار تاجمیری، فرماندار فریدن، تغییر نــگاه و نگرش به 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را  از دستاوردهای 
مدیریت شهرســتان در این بخش می داند و می گوید: در حوزه 
صنایع دستی بر اعطای اعتبارات اشــتغال زا تاکید فراوان شده 
اســت و اختصاص مکانی جهت ایجاد بازارچــه دائمی صنایع 
دستی، گام موثری برای  فروش محصوالت هنرمندان فعال در 

این عرصه است.
 سهم باالی صنايع دستی در تحقق اقتصاد مقاومتی

صنایع دســتی عاوه بر اینکه عامل مهمــی در معرفی هویت، 
فرهنگ و افکار هنرمند است، زمینه بسیار مناسبی برای  تحقق 

اقتصاد مقاومتی نیز به شمار می رود.
حمایت کافی از هنرمندان با اعطای تســهیات کم بهره، تاش 
در جهت رفع موانع، آموزش، پشــتیبانی، سرمایه گذاری بخش 
خصوصــی و ترغیب مردم بــه ارج نهادن به هنرهای دســتی، 
ازجمله راهکارهایی است که می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی 

به کمک این بخش، موثر واقع شود.
 صنايع دستی اصیل؛ يک فرصت خاموش از ياد رفته

گرچه در سال های اخیر شاهد رشد و ایجاد تنوع در رشته های 
هنری و صنایع دســتی فریدن بوده ایم و در ایــن میان از  تاثیر 
مساعدت مسئوالن منطقه در برگزاری نمایشگاه های مختلف 
در قالب جشــنواره های فرهنگی فریدن  نیز نمی توان گذشت، 
اما به نظر می رســد غفلت مــردم، هنرمندان و مســئوالن از 
هنرهای دســتی بومی منطقه و عدم برنامه ریزی و تقویت این 
بخش، دلیل گمنامی هنرهای شــگفت آمیز مردمان این دیار 
است؛ به طوری که در یک بررسی ســاده می توان به کم کاری 
در این حوزه اذعان داشــت. از طرفی، گرایش مردم به هنرهای 
بدیع، چنانچه با آموزش های اصولی و حرفه ای همراه شود، خود 
عامل موثری در ایجاد اشتغال، اســتعداد یابی و سرمایه گذاری 
محسوب می شود. آنچه در این میان قابل تامل است، بازگشت 
مردم به فرهنگ غنی و  تاریخ پرریشه خودشان است که می تواند 
بسیاری از فرصت های خاموش از یاد رفته را زنده سازد تا دوباره 
شاهد لبریز شدن کوچه پس کوچه های شهر از صدای دارهای 

پر رمز و راز قالیچه و جاجیم باشیم.

آنچه در اين میان 
قابل تامل است، 

بازگشت مردم 
به فرهنگ غنی 
و  تاريخ پرريشه 

خودشان است 
که می تواند 

بسیاری از 
فرصت های 

خاموش از ياد 
رفته را زنده 

سازد 

وقتی هنر غريب می ماند؛

کوچه های فریدن، دلتنگ دارهای قالی
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پیشنهاد  سردبیر:
حکم قصاص برای نوه بی رحم

حوادث جهان

کاهش بودجه پلیس انگلیس،
 علت کاهش ثبت تخلفات رانندگی

تندباد دریایی 
در تایوان قربانی گرفت

دختر از چنگال مادر بی رحم
 نجات پیدا کرد

یک مطالعه جدیــد در انگلیس نشــان می دهد طی چهار ســال 
گذشــته تعداد خودروهایی که به دلیل صحبت کــردن راننده با 
تلفن همراه در حین رانندگی متوقف شــده اند بــه نصف، کاهش 
 پیدا کرده اســت.به گزارش ایســنا، طبق آمار جدید در سال های

 ۱۲-۲۰۱۱، خودروهــای ۱۷۸ هزار نفر به دلیــل صحبت کردن 
با تلفن همراه در هنگام رانندگی توســط پلیس این کشور متوقف 
شــده در حالی که این رقم در ســال ۱۶-۲۰۱۵ به ۹۵ هزار مورد 

کاهش پیدا کرده است.
بنابر اعالم پلیس انگلیس، افسران می توانند در عین حال اقدامات 
 مختلفی را بــرای متخلفان در نظــر بگیرند. به طور مثــال آنان را 
در مورد خطرات و پیامدهای ناشی از پرت شدن حواس در هنگام 
رانندگی آگاه ســازند یا راننده های متخلف را تحــت تعقیب قرار 

دهند.
 در مجموع تعــداد خودروهای افرادی که توســط نیروهای پلیس 
در انگلیس، اســکاتلند، ولز و ایرلند شمالی به دلیل صحبت کردن 
با تلفن همراه حین رانندگی متوقف شــده طی چهار سال گذشته 

کاهش ۴۷ درصدی داشته است.
 هرچند یــک ســخنگوی فدراســیون پلیــس انگلیــس اعالم 
کرده است: کاهش موارد ثبت شده از این تخلف ناشی از کم شدن 
تعداد افسران پلیس است و متعاقبا کاهش بودجه بر شمار افسران 
پلیس که این وظایف را برعهده دارند تاثیر گذاشته، اما با این وجود 
اعمــال قوانین جاده ای وظیفــه اصلی تمامی افســران و تیم های 

تخصصی است.

 تندبــاد دریایــی » مجــی « در تایوان دســت کم چهار کشــته 
و۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت که هشــت تن از زخمی ها گردشگر 
ژاپنی هستند. این ســومین تندباد دریایی اســت که طی این ماه 

تایوان را درمی نوردد.
در پی این حادثه طبیعــی نزدیک به ۱۱ هــزار و۵۰۰ نفر از محل 
زندگی خود تخلیه شده اند. همچنین برق بیش از سه میلیون خانه 
قطع شده است.به گزارش ژاپن تایمز، این تندباد موجب لغو صدها 
پرواز و اختــالل در خدمات حمل و نقل ریلــی و جاده ای پایتخت 
 شــده اســت. پیش بینی می شــود این تندباد از روز چهارشــنبه 

به سمت چین حرکت کند.

دختری در دبی که توسط مادرش مورد سو استفاده قرار می گرفت 
توسط پلیس از چنگال این مادر سنگدل رهایی پیدا کرد. 

 دختر ۱۲ ســاله ای که از آزار و اذیت مادرش به ســتوه آمده بود 
برای فرار از شرایط موجود به پلیس پناه برد. 

 قربانی بــا تمــاس بــا اداره پلیــس شــکایت خــود را مبنی بر 
 سواســتفاده های مادرش مطرح کرد. بخــش حفاظت از کودکان 
به همراه پلیس، این دختر را از زندان ســاخته شــده در خانه شان 

نجات داده و مادر این دختر را نیز بازداشت کردند.
 پلیس که با بررسی ســابقه متهم پی به اتهامات وارده دیگر به این 
زن تحت تعقیب برد، وی را به زندان منتقل کرد تا دادگاه رسیدگی 

به اتهاماتش برگزار شود.
طبق اظهــارات یکــی از مقامات بخــش حفاظت از کــودکان، 
 پرســنل این مرکز به جهت اطالع از وضعیت کــودکان، از خانه ها 

و بیمارستان ها به طور مرتب بازدید می کنند.
 حتی وی بــه مورد دیگری اشــاره کــرد که در آن دختــری ادعا 
کرده بود توســط راننده تاکســی مورد تجاوز قرار گرفته بوده، اما 
ســپس وی این ادعا را تکذیب کرد که با بررســی پلیس مشخص 
 شــد این دختر تحت فشــار، سواســتفاده جنســی اش را انکار 

کرده است.

جوانی که به طور ناخواسته وارد نزاعی مرگ بار شده و به اتهام قتل، 
حکم قصاص گرفته بود، با کمک های مردمی و رضایت اولیای  دم 

به طور کامل از اعدام نجات پیدا کرد.
اسماعیل که با نام مســتعار علی معرفی می شــد، تابستان سال 
۹۱، زمانی که ۲۷ ســاله بــود و به  عنوان تعمیــرکار خودروهای 
ســنگین کار می کرد، با چند نفر از همکاران خود از عســلویه که 
محل کارشان بود، به سمت ممسنی می رفت که یکی از این افراد 
برای شوخی گوشــی موبایل خود را در جیب علی که خواب بود 
گذاشت و سپس به او اتهام سرقت زد. این اتفاق در دو مرحله باعث 
نزاع دسته جمعی شد و در نهایت با وقوع قتل، علی به  عنوان متهم 
اصلی بازداشت و در روند رســیدگی قانونی به پرونده، به قصاص 
محکوم شــد. او پاییز ســال گذشته، با گذشت مشــروط اولیای  
 دم مقتول از مــرگ فاصله گرفت، اما رهایی کامــل او از چوبه دار 
به پرداخت مبلغی برای ساخت حسینیه ای به یاد مقتول مشروط 

شد. اسماعیل اکنون در ۳۱سالگی از زندان آزاد شده است. 
 در ادامــه مصاحبه با اســماعیل را می خوانید کــه به تازگی پس 
از گذراندن مدت دوران محکومیت خود به  عنوان مجازات جنبه 

عمومی جرم قتل، آزاد شده است.
 چند وقت است آزاد شــده  ای؟ بعد از آزادی چه کرده ای؟ 

از این روزهایت بگو.
یک  ماه اســت آزاد شــده ام، اما برای کار هرجا رفتم، گواهی عدم 
سوپیشینه از من خواستند. االن آزاد شده ام، اما هنوز درگیر همان 
 ماجرا هســتم، خودم را بــه آب و آتش می زنم تــا آن را حل کنم؛ 
مثال بخش عمده پولی که بابت دیه بایــد می دادیم، نقد پرداخت 
شــد، اما پدرم چک صد میلیون تومانی برای باقی مانده مبلغ دیه 
داده است که موعد آن فروردین ســال ۹۶ است. امیدوارم جوری 
نشود که جلوی پدرم شرمنده شوم و او به خاطر چکی که برای دیه 
من داده است، به زندان برود. نمی دانم چه کنم، اما از همه آنهایی 

که کمک کردند و یاری رســاندند تشــکر می کنم. شرایط خیلی 
سختی بود. هرچند وقت یک بار یکی از دوستانم که با آنها هم بند 
بودم، اعدام می شدند. در چنین شــرایطی، آدم احساس می کند 
 روز به روز بــه خدا نزدیک تر می شــود. در این مدت بــه رازهایی 
 پی بردم، اگر پول کســی را بخوری و کالهبرداری کنی، دو برابر 
به تو ضرر می رســد. خیلی ها این بال سرشان می آید، اما خودشان 
 را بــه آن راه می زنند. چیز دیگری که به آن پی بــردم این بود که 
هر چقدر به یک مســتحق کمک کنی،۱۰ برابر آن گیرت می آید 
که آدم ها اسم اولی را بدشانسی و دومی را شانس می گذارند. این 
دنیا محل بده بستان اســت. در مجموع می توانم بگویم » به دریا 
رفته می داند مصیبت های توفان را « من دقیقا در بطن توفان بودم. 
وقتی می گفتند فالنی اعدام شد، با خودم می گفتم کی نوبت من 
می شود؟ یک دفعه خودم در همان شــرایط قرار گرفتم که دیدم 
 بین مرگ و زندگی هســتم. وقتی در چنین شــرایطی قرار داری 

خدا واقعیت هایی را برایت روشن می کند.
چند وقت زندان بودی و آنجا چه می کردی؟

 چهار ســال  و هفت ماه. سرگرمی ام شــده بود قرآن خواندن. االن 
سه جز قرآن را حفظ هســتم و زیارت عاشــورا و دعای حضرت 
ولیعصر را هــم در زندان حفظ کردم. همچنیــن به بچه هایی که 

خالصانه  می آ مدند، قرآن تدریس می کردم.
برای پیشبرد زندگی ات چه کردی؟

من وقتــی زندان رفتم، دیپلــم مکانیک داشــتم، در آنجا حدود 
یک  ســال درس خواندم و مدرک پیش دانشگاهی گرفتم و قصد 
 ادامه تحصیل داشــتم، اما آنجا امکان برگــزاری کالس هایی که 
 نیاز داشــتم وجود نداشــت و باید بیــرون ثبت نــام می کردم؛ 

اما به خاطر مشکالت پولی در محدودیت قرار گرفتم.
از وقتی بیرون آمدی، برای کار چه کرده ای؟

فعال می خواهم در زمینه شــغل خودم که مکانیک ماشــین های 

سنگین مثل لودر و بولدوزر اســت، کار کنم؛ اما فعال نتوانسته ام 
کار پیدا کنم و سرمایه هم ندارم که برای خودم مغازه بگیرم یا مثال 

گاراژ اجاره کنم، الاقل۵۰ شاید هم صد میلیون الزم است.
یعنی االن بی کار هستی؟

بی کارم. در این یک  ماه جاهای زیادی رفتم، اما نتوانســتم شغل 
 ثابتی پیدا کنم. فعال با آچار قرضی از رفقا تعمیرکار ســیار هستم 

تا ان شاا... بعدا جایی مشغول شوم.
در این مدت یک ماه دستمزدی هم گرفته ای؟

چند روز پیش رفتم بوشــهر یک لودر بود تعمیر کردم.۴۰۰  هزار 
 تومان دســتمزد گرفتم. باید یک ســرمایه جزیی داشته باشم؛ 

چون ابزار الزم را دارم و ابزار است که کار را انجام می دهد.
در زندان شغلی هم یاد گرفتی؟

در کارگاه صنایــع دســتی کار می کــردم. االن بلــدم با چوب 
معرق کاری کنم، کیف ببافم و همین طور بافت روسری و شال را 
هم یاد گرفتم. در زندان ورزش هــم می کردم و زورخانه می رفتم. 

البته چند کالس دیگر هم رفتم و مدارکش را گرفتم.
 آیا رفتار و اندیشــه تو بــه خاطر این اتفاقــات تغییر 

کرده است؟
به طرفین دعوا می گویم در اشتباه هستید. االن فکر و ذکرتان این 
است، اما تا آخر عمر رنگ خوشبختی را نخواهید دید. در دنیایی 
که باید پیام صلح و دوستی داد، شما چرا دعوا می کنید؟ اگر دست 
کسی را بشکنی،۱۰ برابر آن زجر می کشی و آبروی خودت و بقیه 
می رود. چه برســد به اینکه درگیر ماجرای یک قتل شوید. االن 
به خاطر اتفاقی که افتاده پشــیمانم، اما این ماجرا دید و زندگی 
من را عوض کرده اســت، فکرم هم عوض شده اســت و خدا را به 
خاطر تلنگری که به من زد، شاکرم. من فهمیدم زندگی و انسانیت 
چیست، االن من به این رسیده ام که »آدمی را آدمیت الزم است.«

در این مدت که بی کار بودی چه می کردی؟
می رفتم به دل طبیعت و درختان را آب می دادم یا پالستیک های 
 زباله ای را که دیگــران ریخته بودند جمع می کــردم. البته قبل 
از زندان هــم ایــن کار را می کردم. امــا االن بیشــتر؛ چون این 
حس وحال را آن موقع نداشتم. فکر می کنم ما باید جوری زندگی 

کنیم که نوعی فرهنگ از ما به جا بماند.
 در روزنامه هــا در مــواردی که یــک محکوم به قصــاص موفق 
به دریافت بخشــش اولیای دم شــود، تیتر می زنند: تولد دوباره، 

زندگی دوباره، نجات اعدامی و...، نظر خودت چیست؟
واقعا هر روز چشــمم را که باز می کنم، خدا را شــکر می کنم که 
دوباره متولد شدم و زندگی دوباره پیدا کردم، از خدا تشکر می کنم 
که زندگــی دوباره به من داده اســت و امیــدوارم جوری زندگی 
کنم که شــرمنده خدا و بنده خدا نشــوم، البته برای مستحقان، 

نیازمندان و بیماران هم دعا می کنم.
برای خودت چه می خواهی؟

می گویم خدایا تو مــن را برگرداندی، خودم و زندگــی ام را به تو 
سپرده ام و خیر و صالحم را از تو می خواهم. 

برای افراد خیر، چه افرادی که به من کمــک کردند و چه به افراد 
نیازمند دیگر کمــک می کنند، دعا می کنم و از خدا خواســته ام 
خواسته های شــان را اجابت کند و مال و ثروت را نصیب افرادی 

کند که استحقاقش را دارند.

جوان محکوم به قصاص که آزاد شد:

 دوباره متولد شده ام

پرسه در حادثه

ساعت ۸ شب دوشــنبه ۵ مهر امســال، مردی هراسان با 
پلیس مشهد تماس گرفت و از مرگ یک زن و مرد خبر داد.

 به  دنبال این تماس بازپرس ســید جواد حســینی و تیم 
تحقیق راهــی محل حادثه شــدند. آنها بــا ورود به محل 
با جســد حلق آویز مرد جوانی رو به  رو شــدند که جســد 
همســرش هم کمی آن طرف  تر افتاده بود. برادر این مرد 
که موضــوع را به پلیس اطــالع داده بود، گفــت: » برادرم 
چهار بچه ۹، ۷، ۴ و یک ســال و نیمه داشــت که هر روزبه 
 خانه مــا می آیند تــا با بچه هایــم بازی کنند. آخرشــب 
 هر شــب آنها را به خانه شــان برمی گرداندم.  البته برادرم 
۵ ســال قبل تصادف کرده و یکی از پاهایش قطع شده بود. 
امشب بچه ها را به خانه شان بردم، اما هر چه زنگ زدم کسی 
در را باز نکرد. نگران شدم و از دیوار باال رفتم. اما در ورودی 
قفل بود و من به ناچار در را با دســتگاه فــرز بریده و وارد 
 شدم.  اما به محض ورود به خانه با جســد حلق آویز برادرم 
و جسد همسرش مواجه شدم. در ادامه تحقیقات مشخص 

شد مرد جوان، همسرش را خفه کرده است. 
حال آنکه هنــوز انگیزه این جنایت هولنــاک و علت ماجرا 

معلوم نیست و تحقیقات جنایی در این باره ادامه دارد.

مردی پس از خفه کردن همسرش، 
خود را حلق آویز کرد؛

معمای یک  قتل وحشتناک

جزییاتی از تصادف معلمان
 در شازند

 سرگرمی ام 
شده بود 

قرآن خواندن. 
االن سه جز قرآن را 

حفظ هستم 
و زیارت عاشورا 
و دعای حضرت 

 ولیعصر را هم 
 در زندان 

حفظ کردم
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مردی که با همدســتی دایی خود پدرش را در شیراز به قتل 
رسانده بود، تحت تعقیب قرار گرفت.

هفته گذشــته از یکی از بیمارستان های شــیراز به ماموران 
 خبر رســید، مردی کــه با ضربــات چاقو مجروح شــده بود 
پس از اینکه خودش به بیمارســتان مراجعه کــرده به دلیل 
شــدت جراحات وارده فوت کرده اســت. پــس از اعالم این 
گزارش ، موضوع به بازپرس ویژه قتل گزارش شد و او به همراه 
تیم تجسس پلیس آگاهي به بیمارستان مورد نظر که در یکي 

از خیابان هاي مرکزي شیراز بود، مراجعه کردند.
قربانی مرد میانسالی بود که جســدخون آلودش در سردخانه 
بیمارســتان بود. هیچ آثاری از درگیری دیده نمی شد و این 
نشان می داد که وی غافلگیر شــده و نتوانسته مقاومتي کند 
پس از بررسی دقیق صحنه جنایت به دستور بازپرس پرونده، 
جسد این قربانی که اصابت ضربات چاقو بر روی بدنش مشهود 
 بود به پزشــکی قانونی انتقال پیــدا کــرد و تحقیقات برای 
به دست آمدن ســرنخی آغاز شد. در بررســی های تخصصی 
پیرامون این موضوع فاش شــد که چند ســاعت قبل از فوت 
 مرد میانســال در حالی که چاقو خورده و زخمی بوده خودش 
به تنهایی به بیمارســتان آمده و درخواست کمک کرده است.

با ســرنخ هایی که ماموران به دســت آورده بودند توانستند 

خانواده مقتول را شناسایی کنند. تحقیقات بر روی روابط وی 
با خانواده اش متمرکز شد و فاش شد که وی مدت ها قبل پس 
از مرگ همســر اولش با زن دیگری ازدواج کرده که ماحصل 
این ازدواج یک پسر است. همچنین ماموران در ادامه دریافتند 
که این پسر با پدرش اختالف داشــته، از این رو احتمال دادند 
که وی در جریان قتل پدرش است. در حالی که تجسس های 
پلیسی در این خصوص ادامه داشت، ماموران باخبر شدند که 
پســر قربانی به عنوان تنها مظنون این جنایت از زمان حادثه 
با دایی اش فرار کرده اســت. از این رو فرضیه دســت داشتن 
این دو نفر در جنایت مطرح شــد. گفتنی است در حال حاضر 

تحقیقات برای دستگیری دو مظنون این جنایت ادامه دارد.

پســر ۲۷ ســاله که تحت تاثیر مواد روانگردان مادربزرگش 
را در یکی از محله های جنــوب تهران به قتل رســانده بود، 
هنــگام محاکمــه در دادگاه کیفــری تهران رو بــه قضات 
 گفــت: » از مدتــی پیــش از قتل بــه دختــری عالقه مند 

شده بودم. 
به همین دلیل از مادربزرگم خواستم مبلغی پول به من بدهد 

که او حاضر به پرداخت پول نبود.
با مادربزرگم بر ســر همین موضوع درگیر بودم بنابراین روز 
حادثه به خانه اش رفتم.پدربزرگم مثل همیشه با صدای اذان 
به مســجد محل رفته بود و مادربزرگم در خانه نماز می خواند 
 که همان  موقع کیســه پالســتیکی را دور گردنش انداختم 

 تا او را خفه کنــم، اما وقتی دیدم زنده مانــده تصمیم گرفتم 
با چاقو او را بکشم. پس از زدن چند ضربه چاقو، او سر سجده 
زمین افتــاد. وقتی می خواســتم النگوهایش را از دســتش 
دربیاورم نتوانستم، برای همین دستانش را قطع کردم و پس 

از برداشتن النگوها به سرعت از خانه فرار کردم. « 
» آرش «، برای محاکمه از زندان به شعبه دوم دادگاه کیفری 

یک استان تهران منتقل شد.
در آغاز جلســه مادرش با دیدن او کنترل خود را از دست داد 
و فریادزنان، به طرف پســرش هجوم برد که به همین خاطر 

محاکمه با چند دقیقه تاخیر آغاز شد. 
مادر، گریه کنان فریــاد می زد: ای قاتــل، ای جانور بی رحم، 
چطور دلت آمد پیرزن بیگناه، آن هم مادر من، مادربزرگت را 

موقع راز و نیاز با خداوند بر سر جانمازش بکشی؟!
در ادامــه محاکمه اولیــای دم از جمله مــادر عامل جنایت 

به خاطر قتل زن۸۰ ساله برای او اعدام خواستند. 
آرش نیز در آخرین دفاعش گفت: مــن هیچ حرفی ندارم، اما 
فقط تقاضای بخشش دارم، می دانم اشتباه بزرگی کرده ام، اما 

امیدوارم مرا ببخشید! 
در پایان جلســه آرش را به اتهام قتل مادربزرگش به قصاص 

محکوم کردند.

حکم قصاص برای نوه بی رحمپسری با همدستی دایی اش، پدرش را کشت

قاب حوادث

 یـک نـــوزاد بـــدون چشـم 
 در چین متولد شــد. یک زن 
در گوانگجــوی چیــن نوزاد 
پســری به دنیــا آورد که این 
نوزاد چشــم ندارد. این عارضه 

بسیار نایاب آنوفالمیا نام دارد.
 در ایــن عارضه نــوزاد نابینا 
نیست، بلکه اصال چشم ندارد 
که حاال این چشم نابینا باشد. 
عارضــه آنوفالمیــا از هر۱۰۰ 
هزار زایمان یک بار اتفاق مــی افتد. مادر این نوزاد که لیو نام دارد در تاریخ بیســتم 

سپتامبر زایمان کرد. 
 او زمانی که متوجه شــد پســرش چشــم ندارد، به شدت دچار شــوک روحی شد. 
 این مادر غمگین مــی گوید در طــول دوران بــارداری مرتب تحت نظر پزشــکی 
بود و این عارضه غم انگیز هرگز از ســوی پزشــکانی که در طول دوران بارداری او را 
معاینه می کردند، تشخیص داده نشد.  البته آنوفالمیا چیزی نیست که در رحم مادر 

تشخیص داده شود.
از آنجایی کــه آنوفالمیا هیچ راه درمانی نــدارد، تنها کاری که پزشــکان می توانند 
انجام بدهند این است که چشــم مصنوعی برای او بگذارند تا حداقل از لحاظ طبیعی 

صورتش رشد کند.

 الکساندر، پسر ۱۶ ســاله اهل روســیه بعد از آنکه خود را از بالکن طبقه ۲۳ یک برج 
در روســیه به پایین پرتاب می کند، در کمال ناباوری روی سقف یک ماشین می افتد 

و زنده می ماند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی، آخرین جزییات 
تصادف معلمان در شازند را تشریح کرد. 

شــهریار فوالدوند، درباره آخرین جزییات تصادف سرویس 
معلمان در شازند، گفت: تعداد ۱۱ نفر از همکاران ما داخل 

مینی بوس بودند که با یک تریلی تصادف می کنند.
 وی افزود: ۲ نفــر از همــکاران و راننــده در حین تصادف 
جان خــود را از دســت می دهنــد. ۷ نفر در بیمارســتان 
بستری هســتند که حال آنان رو به بهبود اســت و بر روی 
 ۲ نفر دیگــر به دلیل جراحت بیشــتر کارهــای ویژه تری 

در حال انجام است. 
فوالدوند گفت: بســیاری از معلم ها از مرکز اســتان برای 
تدریس به شهرســتان شــازند کــه ۲۵ کیلومتر بــا اراک 
فاصله دارد، مــی روند تا در روســتاهای این شهرســتان 
تدریس کننــد. به گفتــه وی، معلمان دبیرســتان، بومی 
شهرســتان و روســتاها هســتند که پس از مدتی شــهر 
 اراک را به عنــوان محل زندگــی خود انتخاب کــرده اند 
و در شــروع ســال تحصیلی بــرای تدریس به روســتای 

شهرستان شازند می روند.

با قیافه ســانتال مانتال سوار ماشینم شــد. لفظ قلم حرف 
می زد و ادا و اصول درمی آورد. نمی دانم چرا ســر صحبت 
را با این زن غریبه باز کردم. سودابه می گفت طالق گرفته 
و سروسامانی ندارد . با اینکه خسته بودم، او را به مقصدش 

رساندم. در مسیر خیلی بی پرده حرف می زد.
به من ابراز عالقــه کرد، غافلگیر شــده بودم. متاســفانه 
شــماره  تلفنش را گرفتم و از همــان روز در فضای مجازی 
 ارتباط برقرار کردیم. گاهی نیز قرار مالقات می گذاشــتیم 
و همدیگر رامی دیدیم.  من در شرایطی تن به چنین کاری 
دادم که با همســرم هیچ اختالف و مســئله ای نداشــتم. 
مرضیه واقعــا زن خوبی اســت و هــر چــه از کماالتش 
بگویم، کــم گفتــه ام. چنــد روز قبــل، ســودابه از من 
خواســت با همدیگر به مســافرت شــمال برویم.  اســیر 
هوا  و هوس شــده بودم و به بهانه اینکه بایــد به ماموریت 
 کاری بروم، زن وبچه ام را در خانه تنها گذاشــتم؛ اما هنوز 
از جلوی خانه این زن دروغگو راه نیفتاده بودیم که سرو کله 
مردی پیدا  شد.  او خودش را شوهر سودابه معرفی می کرد. 
 غافلگیر شــده بودم، مــرد عصبانی به طرفــم حمله کرد 
و دادوفریاد راه انداخت. تازه فهمیدم که سودابه ازخانه اش 
در شهرســتان فرار کرده و به چه درد سری گرفتار شده ام. 
موضوع به کالنتری کشیده شــد. من قربانی اختالف های 

این زن وشوهر و هواوهوس های کثیف خودم شدم. 
 آبرویــم در حضور همســرم رفته و حــاال نمی دانم چطور 
 به چشمان دختر پانزده ســاله ام که پدرش را یک قهرمان 
 و الگوی اخالق می دید، نگاه کنــم. نمی دانم درباره رابطه 

با این زن شوهر دار چه توضیحی به دخترم بدهم.

رییس کل دادگســتری اصفهــان از دســتگیری قاتالن 
پزشک متخصص در شهرستان لردگان خبر داد.

 خســروی وفــا در تشــریح جزییــات این خبــر گفت: 
 حســب اطالعات به دســت اومــده مقتول مســن بوده 
و به تنهایی زندگی می کرده اســت، دو نفر وارد آپارتمان 

پزشک متخصص شده و یک نفر نیز در پارکینگ می ماند.
 وی افــزود: بعــد از چند دقیقه همســایه ها متوجه ســر 
 و صدا می شــوند که پس از تماس با پلیس به شخصی که 

در پارکینگ بوده، مظنون و وی را دستگیر می کنند.
خسروی وفا در ادامه افزود: قاتالن نیز پس از قتل متواری 
 می شــوند که با اعترافــات فرد مظنــون دو متهم به قتل 

در لردگان دستگیر و در بازداشت موقت به سر می برند.

سودابه گفت،
 شوهر ندارد ولی...

رییس کل دادگستری اصفهان خبر داد؛

آخرین جزییات دستگیری 
قاتل پزشک اصفهانی

تندر 90 پسر 16 ساله را از خودکشی نجات داد!تولد نوزاد بدون چشم، مادرش را شوکه کرد 

آن سوی مرزها

قصه های دادگاه

درشهر
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پیشنهاد سردبیر: 
نهضت جذب گردشگر برای اصفهان

دیدنی ها

اخبار

سوژه روز

قاب روز

تپه سیلک
در راه کاشان به فین ۲ تپه با فاصله ۶۰۰ متری یکدیگر قرار دارند که به تپه های شمالی و جنوبی سیلک معروفند. قدمت تپه شمالی۷۵۰۰ سال و تپه جنوبی۶۰۰۰ سال است. دو گورستان هم به قدمت۳۰۰۰ و۳۵۰۰۰ سال در آنجا هست.

 خانه های مردم این ناحیه ابتدا کوه و خانه هایی بود که از ترکیب نی و شــاخه های درخت ســاخته شــده بود و به مرور زمان روی این ســاخت را گل مالیدند و خانه های گلین ســاختند، ابتدا دیوارهای خانه را با چینه باال می بردند ولی خیلی زود برای باال بردن دیوارها 
 از خشت خام استفاده کردند. در ابتدا خشت ها را بدون قالب می ســاختند ولی بعدا برای ساختن آن قالب به کار بردند و توانستند خشــت ها را یک اندازه و منظم بســازند. اواخر هزاره چهارم پیش از میالد این خانه های قدیمی از میان رفت و به جای آن مردم خانه هایی 

با در و پنجره کوتاه ساختند که در ورودی آن اجاقی متشکل از دو بخش وجود داشت، یکی برای آشپزی و دیگری مخصوص پخت نان. وجود کوه ذوب فلزات در بخش جنوبی تپه سیلک نشان می دهد که این بنا از صنعتی ترین شهر های آن دوران به حساب می رفت.

 آیین رونمایی از اســکلت هفت هزار و۵۰۰ ســاله کشــف شده 
طی کاوش های تپه باستانی سرسختی شــازند، در موزه تاریخی 
 چهارفصل اراک برگزار شــد. ســید محمد حســینی، مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی در این 
مراسم اظهار داشت: اسکت کشف شده در تپه باستانی سرسختی 
شازند مربوط به دوران نوسنگی است که انسان از غارنشینی جدا 

شده و زندگی در دشت ها را آغاز کرده بود. 
وی افزود: کشــف این اســکلت اتفــاق منحصر به فــرد و نقطه 
عطفی در تاریخ استان مرکزی اســت چرا که با کشف این بقایای 
تاریخی، پشــینیه زندگی و تمدن در این منطقــه بیش از چهار 
 هزار ســال افزایش پیدا کرد و تاریخ آن به هفت هزار و۵۰۰ سال 

رسید.
 مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان مرکزی بیان کرد: در کنار این اســکلت، اشــیایی کشف 
 شده که مربوط به این جســد بوده و بر مبنای روش خاکسپاری 
آن زمان، جســد به صورت چمباتمه ای به خاک ســپرده شــده 
 است.حســینی خاطرنشان ساخت: اسکلت کشــف شده مربوط 
 به یک مرد میانســال اســت که براســاس کاوش ها، ســن آن 

در زمان مرگ، حدود۴۰ سال تخمین زده شده است.

» شــیر ســنگی « قاجاری به مــوزه مشــروطه  اســتان چهارمحال و 
 بختیاری اهدا شــد. به گزارش ایســنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری چهارمحال و بختیاری، 
مصطفی هادی پور - معاون میراث فرهنگی این اداره کل - از اهدا شــدن 
 شیر ســنگی قاجاری به موزه مشــروطیت این اســتان خبر داد و گفت: 
این اثر تاریخی توســط ورثه مرحوم عیدی عالی ور، فرزند سلطان به این 
 اداره کل جهت اســتفاده در موزه مشــروطه واقــع در مجموعه تاریخی 
 و فرهنگــی جونقان اهدا شــد. هادی پور با بیان اینکه » شــیر ســنگی 
در بختیاری به تنهایی نماد شــجاعت، غیرتمندی و بی باکی و زورمندی 
نیست، بلکه با تکیه بر پیشینه غنی ایرانیان و اقرار به شیعه علی ) ع ( آن 
شیر خدا و شیر بیشــه ایمان و پهلوان همه دوران ها بودن « اظهار کرد: 
حفظ و حراســت از آثار تاریخی یکی از مهم ترین وظایــف این اداره کل 
است که همکاری مردم را هم در این راســتا می طلبد. به گزارش ایسنا، 
قلعه جونقان، اواخر سده ۱۳ هجری قمری ســاخته شد و پنجم دی ماه 
سال ۱۳۵۶ با شماره ثبت ۱۵۴۸ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 
رســیده اســت. این بنا که در زمان فعالیتش دارای محوطه ای وسیع تر 
از محدوده فعلی بــوده، امروزه با تبدیل به مجموعــه تاریخی و فرهنگی 
 جونقان، موزه  مشــروطه در آن دایر شده است. شــهر جونقان در فاصله 

۴۲ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

 شــهردار اصفهان، تبدیل کارخانه ریســباف به موزه بــزرگ اصفهان را 
به عنوان یکی از راهکارهایی که می تواند فقر موزه در اصفهان را پوشش 

دهد برشمرد.
به گــزارش خبرنــگار ایمنا، در حاشــیه مراســم افتتاحیه نمایشــگاه 
های » نوای نقاشــی « و » پوســتر صلح اصفهان «، شــهردار اصفهان با 
 اشاره به این که خوشــبختانه در شــهر اصفهان به صورت مداوم شاهد 
فعالیت های فرهنگی و هنری هســتیم، گفت: این نشــان می دهد که 
 شهرداری و دســتگاه های ذیربط همدلی و هم افزایی الزم را داشته اند 

و با این هم افزایی و همدلی وقایع مختلف در شهر را رقم می زنند.
مهدی جمالی نژاد افزود: شــاهد هســتیم که بعد از هفتاد سال، نشست 
شورای جهانی صنایع دســتی در ایران  و اصفهان برگزار شد و می بینیم 
که شهرداری و دســتگاه های ذیربط نیز برنامه های متنوعی را در ترویج 
و تجلیل از هنــر و هنرمندان داشــته و دارند و این نشــان می دهد که 
خوشبختانه تب فرهنگی و هنری در شــهرمان فروکش نکرده و عزیزان 
 هنرمند نه تنها اقدامات گذشــته خــود را انجام می دهنــد بلکه تالش 
می کنند بــا رویکردهایی نوآورانه، کارهایی را انجــام دهند که می تواند 

برای سایر شهرهای کشورمان الگو و سبک جدیدی باشد.
وی ادامه داد: بسیاری از هنرهای هنرمندان می تواند در فضاهای شهری 
استفاده شــود و به نوعی در مبلمان  و منظر شهری اصفهان از این هنرها 

الهام گرفته شود که به نظر من کارکردی چندگانه خواهد داشت.
جمالی نژاد ضمن اشــاره به راه اندازی موزه اصفهان در کارخانه ریسباف 
در آینده ای نزدیک، اظهار داشــت: برخالف این که شــهر اصفهان یک 
شــهر موزه اســت ولی موزه های قابل توجهی نداریم، اخیرا استانداری، 
شهردای، سازمان میراث فرهنگی و سازمان راه و شهرسازی با همکاری 
یکدیگر درصدد هســتند که کارخانه ریســباف را به موزه تبدیل کنند 
 که درصورت ایجاد موزه بزرگ اصفهان، بســیاری از مسائل این حوزه را 
می تواند پوشش دهد. اما درست است که عنوان هنر معاصر با ساختمان 
موزه هنرهای معاصر اصفهان که ســاختمانی تاریخی و نه معاصر است، 
 ســنخیت ندارد، اما چون فضایی هنری اســت، به نظر من هر کاری که 

در فضای هنری ارایه شود آن هماهنگی را خواهد داشت.
مراسم افتتاحیه نمایشگاه های »نوای نقاشی« و »پوستر صلح اصفهان« 
با حضور شــهردار اصفهان، سخنگو و عضو کمســیون فرهنگی شورای 
اســالمی شــهر اصفهان، رییس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای 
 اسالمی شهر اصفهان، استاد منصور کیخسروی، استاد خوشنویس زاده 
و جمعی از پژوهشگران و دانشجویان در موزه هنرهای معاصر برگزار شد.

رونمایی  از اسکلت ۷۵۰۰ساله  شازند؛

پیشینه تمدن مرکزی ۴۰ قرن 
افزایش پیدا کرد

اهدای شیر سنگی به موزه 
مشروطیت

شهردار اصفهان:

اصفهان، شهرموزه ای فقیر
 در موزه داری است

رییس کمیتــه میراث فرهنگی، گردشــگری و بافت های 
تاریخی شــورای شــهر تهران گفت: حفظ و احیا هویت 
 ملی و قومی در شــهر موجب ایجاد وحدت و انسجام ملی 

می شود. 
احمــد حکیمی پــور در دیدار با شــبکه ســازمان های 
غیردولتــی میــراث فرهنگی و گردشــگری با اشــاره به 
 اهمیت حضور مردم برای حفظ میراث تاریخی ملی گفت: 
 باید با حساسیت افکار عمومی نســبت به میراث تاریخی 
و فرهنگی به حفظ هویت شــهر کمک کنیــم که همین 
 اقدام موجب حــس تعلق حفظ و یکپارچکی شــهروندی 

در جهت توسعه مردم محور شهر خواهد شد. 
 وی افزود: بــه نظر می رســد بــا کاهش فضــای خالی 
در تهــران و دســتور صریح مقــام معظم رهبــری برای 
ممنوعیت هرگونه ســاخت و ســاز در فضای سبز و حفظ 
 محیط زیســت، مافیای ســاخت و ســاز و تجاری سازی 
 به ســمت تخریب بناهــای تاریخــی فرســوده آمده اند 

و این اتفاق تلخی است که اخیرا با آن مواجه شده ایم.
 وی تصریح کــرد: نهادهای مدنــی می تواننــد با کمک 
بــه تقویت رویکــرد نظــارت اجتماعی، مانــع از جوالن 
ســوداگران تجــاری ســازی بــرای تخریــب بناهــای 
تاریخــی و میراثی شــوند و این رســالت مهمی اســت 
کــه بایــد بــدان اهمیــت داد. حکیمــی پــور تصریح 
 کرد: بایــد با شناســایی دقیــق ظرفیت هــای تاریخی 
 و میراثــی تهران بــه ایجاد پتانســیل های گردشــگری 
و جذب توریسم با رویکرد ایجاد اشــتغال پایدار و اقتصاد 
شــهری بپردازیم که در این راستا احیا مکان های تاریخی 
 و میراثی به عنوان فضایی که دارای حیات اجتماعی باشد 

از اهمیت باالیی برخوردار است. 
 وی افزود: تهران موزه ای به وســعت یک شــهر است که 
از ظرفیت مناســبی بــرای جــذب توریســم برخوردار 
اســت ولی مهم آن است که بســترهای الزم برای توسعه 
 گردشگری شــهری فراهم شــود که متاســفانه تاکنون 

هدر رفت هزینه در این زمینه داشته ایم.

 مافیای ساخت و ساز 
بالی جان بناهای تاریخی

نگاه روز

ایمنــا: در خــالل برگــزاري هجدهمین اجــالس جهاني 
صنایــع دســتي، روز ملي گردشــگري نیــز آمــد و رفت. 
در اســناد باالدســتی کشــور توســعه گردشــگری مورد 
توجه قــرار گرفته اســت و  همت بر آن اســت تــا موجی را 
در اســتفاده بهینــه از ظرفیت هــای گردشــگری اصفهان 
 پدیــد آوریــم. بــه بهانــه روز ملــي گردشــگري در ایران 
از مردم شهر و رفتار آنان با گردشگران مي گویم. بازتاب رفتار 
و کردار و گفتار مردم، فرهنگ شــهر مي شود. شهر موجودي 
زنده است و با شهروندان ســاکن آن معنا مي شود. یک شهر 
به غیر از داشــتن میراث فرهنگي و ابنیه و عمارت و امکانات 
 رفاهي و... که جز داشــته هاي فیزیکي آن قلمداد مي شــود 
 با روح و داشــته هاي معنوي خود نیز سرشــناس و مشهور 
مي شود. رفتار شــهروندان و کردار و گفتار آنان معناي روح 
شــهر و صفات این موجود زنده را دارد. مثال اینکه شاید شما 
هم شــنیده باشــید برخی به پاریس مي روند تــا رفتارهاي 
محبت آمیز مردم آن دیار را ببینند یا لبخند هندوها در مواجه 
با توریســت ها خود عامل و قدرتي است براي جذب توریست 
بیشــتر. مي توان از ذکر این تجربه ها این گونه برداشت کرد 

که رفتار شهروندان در جذب توریست موثر است.
اصفهان یک شهر گردشگرپذیر است. آمار گردشگران داخلي 
و خارجي از بازدید ابنیه و اماکن تاریخي و فرهنگي این شهر 
شاهدي بر این ســخن اســت. مردم اصفهان در عبور و مرور 
روزانه خود، در شــهر مي توانند توریســت ها را در بین خود 
 ببینند. وجود توریســت ها در یک شــهر و رفــت و آمد آنها 
بین مردم نمادي از تبادل فرهنگ و دیــدار از میراث معنوي 
 شهر اســت. در این گزارش برآنم تا برخورد عیني مردم شهر 
با توریست ها که تجربه واقعي یک روز گردش در نصف جهان 

و در میان مردم شهر اســت را با خوانندگان محترم در میان 
 بگذارم تا از رهگــذر آن به جذب گردشــگر از طریق رفتارها 

و کردار مردمي و تبلیغ شفاهي و سینه به سینه آن بپردازم:
صحنه اول:

وقتي از تهیه گزارش برمي گشــتم، در میدان امام حســین 
) دروازه دولت ( ابتداي خیابان چهارباغ پایین دو توریســت 
توجهــم را جلب کردنــد. نزدیک تر که آمدم، متوجه شــدم 
آنها به راننده یــک پراید مــي گفتند که ما را بــه بلوار ملت 
 برســانید. کمک کردم تا توریســت هــا و راننده بــا تفهیم 
 صحبت هاي شــان به هم بر ســر کرایه و محل پیاده شــدن 
 به نقطه مشــترک برســند. توریســت ها که داشــتند سوار 
مي شــدند، ناگاه مردي فریادکشــان آمد که :» این مسافرها 
 براي ما هســتند و حق سوار شــدن ندارند. « به راننده پراید 
مي گفتند که اجازه نمي دهیم توریست ها را سوار کني، چون 
ما راننده تاکســي هاي زرد رنگ هستیم و مالیات مي دهیم و 

یک راننده اتومبیل شخصي نمي تواند مسافر سوار کند.
چنان فریاد مي کشید که توریست ها با چهره هاي ترسیده به 
او نگاه مي کردند و از من مي خواســتند تا براي شان موضوع 
را روشــن کنم. از راننده پراید خواســتم که برود و به راننده 
تاکســي هم گفتم که آنقدر فریاد نزن چرا که توریســت ها 

کامال ترسیده بودند.
براي آنها توضیح دادم که باید ســوار تاکســي شــوند و آنها 
 هم پذیرفتند، امــا همچنان راننده تاکســي در خیابان فریاد 
 مي کشید. این تجربه شخصي بیانگر این امر است که با وجود 
سو تبلیغ هاي غرب علیه مردم ایران باز هم توریست به کشور 
وارد مي شود، اما لزوم رفتار صحیح با آنها از طرف مردم شهر 

نیز بسیار حائز اهمیت است. 

شاید الزم است سازمان تاکســیراني در زمینه فرهنگ سازي 
رفتار با توریســت ها و به طور اعم مسافران اقدام کند تا شاهد 

رفتارهاي تند با این افراد نباشیم.
صحنه دوم:

سوار تاکســي اي شــدم که راننده آن جواني بود که یونیفرم 
سربازي پوشیده بود. وقتي سر صحبت را با او باز کردم، متوجه 
شدم که در راه بازگشت از پادگان به خانه با اتومبیل شخصي 
خود مسافرکشي مي کند. براي ادامه صحبت آب میوه خود را 
به او دادم. قبول نمي کرد. گفتم: هر چه باشــد شما دارید دو 
ســال از عمر خود را براي مملکت ما پاسباني مي کنید؛ گفت 
در صورتي مي پذیرم که شــما هم کاله مرا به عنوان یادگاري 

قبول کنید. پذیرفتم و با رسیدن به مقصد پیاده شدم.
این نشان مي دهد که در بین جوانان ما، مهرباني هست. رفتار 
خوب و برازنده نیز وجود دارد.این رفتارهاي مملو از  صمیمیت  
و   یکرنگي در صورت تبلیغ بیشتر و بیشتر مي شود و فرهنگ 

سازي برخورد صحیح با مسافر مي تواند بسیار زبانزد شود.
صحنه سوم:

 ســاعت حدود۱۰ شــب بود که پس از پوشــش یک مراسم 
خبري، به خانه بر مي گشــتم. تاکســي نبود، امــا یک پیکان 
منتظر مسافر بود. سوار شدم و در راه یک زوج نیز سوار شدند. 
مرد به راننده گفت: ادامه راه را دربســت تــا خانه ام مي روید 
 که راننده پذیرفت. متوجه شــدم که منزل مسافر و منزل ما 
در یک محله است و خواســتم بقیه مســیر را با هم همسفر 
باشیم تا براي طي مســیر با اتالف وقت کمتري مواجه شوم. 
مرد مسافر پذیرفت و گفت ما که داریم این مسیر را مي رویم 

شما هم با ما هم سفر باشید.
 این تجربه نیز نشــان مي دهــد که مردم اصفهــان، همدلي 
 و مهرباني را در ســطح وســیع دارنــد و تبلیغ بــا محوریت 
» میهمــان نوازي « مــي تواند بســیار بیشــتر باعث جذب 
توریست شود. حال که از ســوي مقامات شهري، گردشگري 
مصداق اقتصاد بومي قلمداد مي شــود و در دوران پساتحریم 
به سر مي بریم جا دارد براي جذب بیشــتر توریست در شهر 
گنبدهاي فیروزه اي یک نهضت فرهنگ ســازي در این حوزه 
اتفاق افتد. هر یک از افرادی که گردشــگر در مسیر سفر خود 
با آنها رو به رو می شــود، به عنوان نماینــده » فرهنگ ایرانی 
 « هســتند بنابراین موضوع چگونگی رفتار با یک گردشــگر 
نه تنها در جلب رضایت گردشــگر و ایجاد فرصت های بعدی 
برای حضور وی در کشور مهم اســت بلکه سبب شکل گیری 
تصویری منفی یا مثبت در ذهن گردشــگر در مورد کشــور 
خواهد شد. روز ۲۷ ســپتامبر هر ســال مصادف با ۶ مهر ماه 
روز جهاني گردشــگري نام دارد. شــعار امســال روز جهاني 
 گردشــگري » یکي براي همه ، همه براي گردشــگر است « 
با این شــعار همت و عظم مــردم دنیا براي جلــب و جذب 
 گردشــگر به تمامي نشــان داده مي شــود. حال گردشگري 
 در اصفهان را جدي بگیریم. اگر اصفهان به گردشگري نرسد 
و آمار آن ماه به ماه بیشتر نشود، دیگر چه انتظاري از استان ها 

و شهرهاي دیگر است.

فرهنگ سازي برخورد صحیح شهروندان با هم مي تواند جذب کننده توریست به اصفهان باشد.

 گردشگري 
در اصفهان را جدي 
بگیریم. اگر اصفهان 
 به گردشگري نرسد 

 و آمار آن ماه 
به ماه بیشتر نشود، 

 دیگر چه انتظاري 
از استان ها و 

شهرهاي دیگراست.

نهضت جذب گردشگر براي اصفهان

شهرســتان آران و بیدگل دو بافت تاریخی را در دل خود 
جای داده، یکــی بافت تاریخی » بیدگل « در شــرق این 
شهرســتان که به » گذر بنی طبا « مشهور است و دیگری 
بافــت تاریخــی » آران « در غرب شهرســتان که بافت 
تاریخی » دربند « نامیده می شــود، که در این میان بافت 
» دربند « قربانی احداث خیابان » افتخار االســالم « شد 
و تاکنون چند خانه  تاریخی و ارزشــمند را از دست داده 
و از ســوی دیگر بافت تاریخی » بنی طبــا « با تخصیص 
 اعتبارهــای خوب و مناســب هــر روز وضعیــت بهتری 
از قبل پیــدا می کند. هرچنــد باید به زمــان تبدیل این 
 منطقه از شــهر کاشــان به عنوان شهرســتان، ثبت این 
دو بافــت تاریخی در فهرســت آثار ملی و ازســوی دیگر 
تصویب طرح احداث خیابان افتخار االســالم و تهیه طرح 
جامع شهرســتان توجه کرد، زمان هایی که با فاصله های 
نســبتا مدت دار از یکدیگر قرار گرفته انــد،  یعنی تبدیل 

این منطقه بــه شهرســتان در ســال ۷۵، تصویب طرح 
خیابان یکی دو ســال پــس از آن با هدف کــم کردن بار 
 ترافیکی منطقه و ســرانجام چند ســال بعد کــه با ورود 
میراث فرهنگی به این شهرســتان و شناســایی بناهای 
تاریخی منطقه،  همه  نقشــه ها به هم ریخت تا دســت کم 
لکه های تاریخی قرار گرفته در دو بافت تاریخی شهرستان 
 آران و بیــدگل از تخریب ها بــرای احداث ایــن خیابان 

جان سالم به در ببرند!
هنوز رای نهایی برای تخریب خانه » صفایی « 

ابالغ نشده است
امــا جــواد صدیقیــان، رییــس اداره میــراث فرهنگی 
شهرســتان آران و بیدگل در این زمینه با اشاره به وجود 
دو بافت تاریخی این شهرستان و تصویب احداث خیابان 
» افتخاراالسالم « از۲۰ ســال قبل می گوید: احداث این 
 خیابان نخست در طرح جامع شــهر دیده شد، پس از آن 
با ورود سازمان میراث فرهنگی به بحث بافت های تاریخی 
و خانه هایی که در مســیر خیابان کشی دارای ارزش ثبت 
 بودند، قــدری در اجرایی شــدن ادامه  این طــرح تعلل 
به وجود آمد تا این که در سال ۸۵ این خیابان از نقشه های 
 طرح جامع و تفصیلی حذف شــد، یعنی مســیر خیابان 
در این نقشــه ها حذف شــدند، با بروز این اتفاق تا مدتی 

پیش تخریبی در خانه های تاریخی رخ نداد. 

وی اما به آغــاز برخی تخریب ها در خانه هــای تاریخی از 
 حدود دو ســال پیش در طــرح قدیمی ایجــاد خیابان 
» افتخاراالسالم « اشاره می کند و می گوید: دو سال پیش 
بخشی از خانه  بســیار ارزشــمند » صفایی « که در خانه  
 » آقا محمددربندی « قــرار دارد تخریب شــد، بنابراین 
بار دیگر ســازمان میراث فرهنگی به این اتفاق ورود پیدا 
کرد و اداره میــراث فرهنگی شهرســتان آران و بیدگل 
در سال ۱۳۹۳ اقدام به طرح شــکایت از شهرداری برای 
تخریــب این بخــش از خانه کــرد، به دنبــال این طرح 

شکایت، میراث فرهنگی دو بار به دادگاه رفت. 
 در رای نخســت شــهرداری در ایــن زمینــه مقصــر 
شناخته نشــد، بنابراین در ۱۳ بهمن ۹۳ میراث فرهنگی 
بار دیگر درخواســت تجدیدنظر در رای ابالغ شده را داد،  
اما هنــوز رای نهایی در این زمینه از ســوی دادگاه اعالم 

نشده است.
صدیقیــان همچنین از شــکایت مالک شــخصی خانه  
 تاریخی » صفایی « از شــهرداری به دنبــال این تخریب 

خبر داد، اما درباره  نتیجه  آن اطالعی ندارد.
 مدیــر اداره میــراث فرهنگــی آران و بیدگل با اشــاره 
به برگزاری جلسه ای در۲۰ شــهریورماه امسال با عنوان 
 شــورای فنی اداره کل میراث فرهنگی اســتان اصفهان 
و حضور نماینده شــهرداری آران و بیدگل در این جلسه 

بیان می کند: در آن جلســه نیز تصویب شــد تا یک ماه 
آینده همه نقشه ها به میراث فرهنگی ارایه شوند.

صدیقیان با اشــاره به تالش هــای شــهرداری در بافت 
تاریخی » بنی طبا « مبنی بر ســرمایه گذاری در بناهای 
تاریخی می گویــد: خوشــبختانه در آن بخــش از بافت 
تاریخی شهرســتان آران و بیدگل؛ قدم های خوبی برای 
بافت تاریخی و توسط شــهرداری برداشته شده است، اما 
متاســفانه در بخشــی از بافت تاریخی » در بند « برخی 
خانه هــای تاریخی در معــرض تخریب قــرار گرفته اند. 
او اضافــه می کنــد: این اتفاقــات در حالــی رخ می دهد 
 کــه شــهرداری در همین بافــت تاریخــی » آران « نیز 
 در بخش هایــی عملیات مرمــت بافت را انجــام می دهد 
 و در واقع این نهاد شهری در هر دو بافت تاریخی » آران «

 و » بیدگل « تــا کنون چندیــن میلیارد تومــان هزینه 
کرده است.

شهرداری، بافت تاریخی آران و بیدگل را پسندید؛

چالش بافت تاریخی آران
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پیشنهاد  سردبیر:
قانونی محکم برای حفاظت از منابع آب نیاز است

اخبار

 رهاسازي يك عقاب طاليي
 در پارك ملي قمیشلو

دستگیري متخلف شکار و زنده گیري 
پرندگان وحشي در سمیرم

نايب ريیس مجلس:

 قانونی محکم برای حفاظت 
از منابع آب نیاز است

دستگیری پنج نفر متخلف شکارچی 
در تاالب هورالعظیم

يك عقاب طاليي در پارك ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو 
رهاسازي شد.

به گزارش »پاما« از انجمن دوستداران ميراث فرهنگي و طبيعي 
شهرستان نجف آباد، يك عقاب طاليي پس از چهار ماه تيمار و 
نگهداري به همت اعضاي اين س.م .ن زيست محيطي؛ با حضور 
 محيط بانــان در پارك ملــي و پناهگاه حيات وحش قميشــلو

رها سازي شد.
عقاب ها مانند ديگر پرندگان شــكاري به دليل قرار داشتن در 
باالي هرم هاي غذايــي در طبيعت، وجودشــان براي عملكرد 
يك اكوسيستم سالم ضروري اســت. پرندگان شكاري در زمره 
گونه هاي جانوري حمايت شــده از ســوي ســازمان حفاظت 

محيط زيست هستند.

متخلف شكارو زنده گيری پرندگان وحشي در شهرستان سميرم 
دستگير شد.

به گزارش پايگاه اطالع رســاني محيط زيســت اصفهان»پاما« از 
اداره حفاظت محيط زيست سميرم، محيط بانان اين شهرستان با 
مساعدت پاسگاه انتظامي بيده يك نفر متخلف شكار و زنده گيري 
پرندگان وحشي را در محدوده باغات و رودخانه پهلوشكن دناكوه 
دستگير نمودند. از متخلف يادشده تعداد ۲۰ قطعه پرنده وحشي 
از نوع ســهره طاليي و تعداد ۴ عدد قفس نگهداري و زنده گيري 
كشف و ضبط و متخلف با تنظيم شكوائيه به دادستاني شهرستان 

معرفي گرديد.
ســهره طاليي پرنده اي آوازخوان در حدود ۱۴ سانتي متر طول 
دارد و در باغ ها، پارك ها، كشتزارها، بوته زارها ودره هاي پوشيده 
از درخت تا ارتفــاع ۲۲۰۰ متري به ســر برده و زمســتان ها در 
كشتزارها ومزارع باز، علفزارها و باغات ديده مي شود ودر درختان 
آشــيانه مي ســازد. در ايران به جز در نواحي محدودي از جنوب 
شرق در ساير نواحي به تعداد نسبتا فراوان ديده شده و توليد مثل 

نيز مي كند.

نايب رييس مجلس شــورای اســالمی گفت: همه بايد نسبت به 
آينده آب كشــور احســاس خطر كنيم و برای ايــن كار به قانون 

محكم برای حفاظت از منابع آب كشور نياز داريم.
مسعود پزشكيان در آيين پايانی دوازدهمين نمايشگاه بين المللی 
صنعت آب و تاسيسات آب و فاضالب ايران افزود: نبايد با هدررفت 
و مصرف بی رويه آب، كشور را به سوی ويرانی و خشكسالی مفرط 
هدايت كرد؛ آب ميراث پدران ما نيســت بلكه امانت آيندگان در 

دست ماست.
وی اضافه كرد: مصــرف بی رويه و ناآگاهانه آب زمينه ســاز بروز 
يك فاجعه ملی در سطح كالن اســت و نبايد خطر آن را دست كم 
گرفت.نايب رييس مجلس شورای اســالمی گفت: استفاده بدون 
طرح و برنامــه از آب هــای زيرزمينی به خطــر انداختن تمدن 
چند هزار ســاله ايرانی را در پی خواهد داشــت؛ خطری كه حتی 

جديدترين فناوری ها نيز نمی تواند آن را برای ما جبران كند.
وی هشدار داد: تا چه زمان می توانيم با افزايش بی رويه جمعيت 
تهران كنار بياييم و از مسيرهای مختلف برای آن آب تهيه كنيم؟ 
ما نبايد بــا افزايش بی رويه و غيركارشناســی جمعيت شــهرها 

تعادل ميان مصارف و منابع آب های كشور را از بين ببريم.
پزشــكيان افزود: همچنين نبايد با طبيعت خشــن برخورد كرد 
و حقابــه آن را ناديده گرفــت، زيرا ناديده گرفتــن حق طبيعت 
در اجرای پروژه های عمرانی نه فقط كشــور را به ســوی آبادانی 
رهنمون نمی كند، بلكه بيراهه ای اســت كه پايان آن فاجعه ای 

ملی برای كشور رقم می زند.
وی تاكيد كرد نبايد اجازه داد اين ســرمايه ملی كشــور به دست 

عده ای سوداگر از بين برود.

نيروهای يگان اداره كل حفاظت محيط زيســت خوزســتان پنج 
 متخلف شــكار غيرمجاز پرنده را دســتگير نمودند كــه دو نفر از

 آنها قبل از شروع به شــكار و ســه نفر آنها بعد از شكار دستگير 
شدند.

حسن آقا شــيرمحمد فرمانده يگان محيط زيست خوزستان در 
اين خصوص گفت:6 مهر 95 با اعزام نيروهــای يگان اداره كل به 
منطقه تاالب هورالعظيم و با گشــت و كنترل منطقه و با مشاهده 
ماشين مشكوك در منطقه با بررسی كه انجام شد،دو متخلف قبل 
از شروع به شكار دستگير شــده و از آنها دو قبضه اسلحه شكاری 

كشف و ضبط  گرديد.
وی افزود: در ادامه گشــت زنی در منطقه  با كمين چند ســاعته 
برای شــكارچيان، موفق به دســتگيری ســه متخلف شده كه از 
آنها سه اسلحه ســاچمه زنی ، ۲۰قطعه پرنده خوتكا ، يك قطعه 
دراج ، دو قطعــه چوپــا و دو قطعه كبوتر قمری كشــف گرديد و 
 متخلفيــن جهت پيگيــری مراحــل قانونی به مراجــع قضايی

معرفی گرديدند.
الزم به ذكر اســت، پرنده چوب پا در نواحــی آب های كم عمق، 
حاشــيه  تاالب ها، درياها و باتالق ها به سر برده و اغلب در نواحی 
باز ديده شده اســت و درآب های كم عمق يا روی علف های انبوه 
و زمين های گلی آشــيانه می سازد. در ايران، نســتبا فراوان؛ به 
صورت نيمه مهاجر ديده می شود. اين پرنده 37 سانتی متر طول 
دارد و با پاهای بلند و قرمز، روتنه  ســياه، زير تنــه ، گردن و دم 
سفيد از ســاير پرندگان كنار آبزی متمايز است. سر، پس گردن و 

منقار سياه و پيشانی سفيد است.
پرنده ماده اندكی كمرنگ تر اســت و در پرنده نابالغ ســر و پس 
گردن تيره، روتنه قهوه ای مايل به خاكســتری و حاشــيه عقب 
بال در پرواز ســفيد اســت. در پرواز، از بال های يكدســت سياه، 
 بدن ســفيد و پاهای بلندش كــه در امتداد بدن قــرار می گيرد،

شناخته می شود.
آقا شــيرمحمدی در خصوص اهميت اين گونه گفت:جلوگيری 
از شــكار بی رويه، كنترل و حفاظت ازمحل هــای توليد مثل اين 

پرنده، برای بقای آن اهميت بسزايی دارد.

دانستنی ها

آنها را به عنوان ماهی های دريايی می شناسند كه بدنی صاف و بسيار استخوانی و 
سری نسبتا بزرگ دارد. 

در حقيقت مال مال مانند اين اســت كه يك ســر ماهی جدا شــده در آب شناور 
اســت. اين ماهــی همچنين 
استخوانی  سنگين ترين ماهی 
در جهان اســت كه وزنی بيش 
از ۱۰۰۰ كيلوگــرم در جوانی 
دارد و عمدتا هم از عروس های 
دريايــی تغذيــه و اســتفاده  

می كند.
 كشــورهايی مانند ژاپن، كره 
و تايوان معتقدنــد اين ماهی 

درمان دارويی دارد.

 زرافه گردن نوعی بزكوهی اســت كــه در قاره آفريقــا زندگی می كنــد و البته به او 
»غزال زرافه ای« نيــز می گوينــد.  وزن:  3۰-5۰ كيلوگرم، طول بــدن: ۱6۰-۱۴۰ 
ســانتی متر، ارتفاع:    9۰-۱۰5 ســانتی متر، وضعيت زندگی:  در زيستگاه هايی كه 

درخت زار و بوته زار باشد زيست 
می كند. عالقه زيادی به درخت 
اكاســيا دارد و دارای دو زير گونه 
در جهان است. تغذيه:  اين گونه 
بيشتر سر شــاخه خوار است و 
از برگ و جوانه هــای درختان و 
بوته ها تغذيه  می كند. توليد مثل:  
هر يك تا يك ونيم سال يك بره  
به دنيا می آورد و دوره بارداری 6 

تا 7 ماه به طول می انجامد.

پالتيپوس ها پستاندارانی آبزی و منقاردار هستند كه در استراليا زندگی می كنند و در 
حالی كه دوست داشــتنی می توانند باشند، چندش آور هم هســتند. از آن جهت كه 
بخش زيادی از ظاهر آنها مانند اردك است و بخشی ديگر شباهت زيادی به سمور دارد. 

نادری  حيوانــات  پالتيپوس ها 
هســتند كه در آب های استراليا 
زندگــی می كننــد و بــا اينكه 
پستاندار هستند، تخم می گذارند. 
جالب است بدانيد پالتيپوس های 
نر ســمی را از طريــق خاری كه 
پشت پاهای شان دارند وارد بدن 
مهاجمان می كننــد كه با اينكه 
كشنده نيست، اما درد زيادی را به 

وجود می آورد.

زرافه گردنمال مال پالتیپوس

معاون رييس جمهور و رييس ســازمان حفاظت از محيط 
زيست خواستار توجه هر چه بيشــتر به طرح های فاضالب 
در كشور شد و گفت: متاسفانه در كشور ما اين مقوله ساليان 
متمادی است كه مورد بی توجهی بوده در حالی كه امروزه 
با توجه به كمبود منابع آبی اجــرای طرح های فاضالب در 

بسياری از نقاط كشور حياتی است.
معصومه ابتــكار در آييــن پايانی دوازدهمين نمايشــگاه 
بين المللی صنعت آب و تاسيســات آب و فاضالب ايران با 

تمجيد ازعملكرد وزارت نيرو به منظور تغيير سياســت ها و 
اجرای طرح های در راستای مديريت بهينه، حفاظت بيشتر 
و بهره برداری پايدار از منابع آب كشــور، خاطرنشان كرد: 
طبق تاكيدات رياست جمهور مسئله آب و محيط زيست در 

اولويت كاری برنامه ششم توسعه قرار گرفته است.
وی شورای عالی آب را مهم ترين نماد توجه دوباره به حوزه 
آب و محيط زيست دانست و گفت: با همت وزير نيرو و ساير 
دستگاه های مرتبط با اين مقوله شــورای عالی آب پس از 

سال ها مسكوت بودن مجددا به يك سازوكار فعال در حوزه 
سياســت گذاری و برنامه ريزی در حوزه آب تبديل شــده 

است.
معاون رييس جمهور با تاكيد بر اينكه آينده اين كشــور را 
منابع آبی تامين خواهد كرد، تصريح كرد: ما امروزه به هيچ 
عنوان نمی توانيم در سياست ها به ابعاد مختلف مسئله آب 
بی توجه باشيم، سياست دولت نيز توجه بيشتر به مديريت 

صحيح منابع آب و مباحث ارزيابی محيط زيستی است.
رييس سازمان محيط زيست خواستار توجه هر چه بيشتر به 
طرح های فاضالب در كشور شد و گفت: متاسفانه در كشور 
ما اين مقوله ســاليان متمادی اســت كه مورد بی توجهی 
بوده در حالی كه امروزه با توجه به كمبود منابع آبی اجرای 

طرح های فاضالب در بسياری از نقاط كشور حياتی است و 
بايد وارد حوزه تصفيه صحيح و بازچرخانی باشيم.

ابتكار بر لــزوم جلوگيری از آلودگی منابع آب ســفره های 
زيرزمينــی و رودخانه ها تاكيــد كرد و افــزود: دولت پس 
از مدت ها باز هم موضوع رودخانه ها را به عنوان شــريان و 

اكوسيستم حياتی كشور مورد توجه قرار داده است.
معاون رييــس جمهور احيــای درياچه اروميــه را يكی از 
دســتاوردهای دولت برشــمرد و گفت: بــرای احيای اين 
درياچه راهی را پيش داريم كه گام هايی از آن نيز برداشته 
شــده كه مرتبط با تصفيه و بازچرخانی فاضالب هاســت و 
توانسته ايم با اجرای آن پيشــرفت های خوبی در اين زمينه 

داشته و شاهد باالتر رفتن تراز درياچه باشيم.

در شرايطی كه همه مردم از كوسه می ترسند، محققان تمركز ويژه ای روی اين گونه جانوری دارند تا به رموز خلقت آنها پی ببرند. پس از سال ها بررسی، محققان موفق به كشف نقطه نرمی در بدن كوسه سفيد بزرگ شدند كه برای گوش دادن به نوع خاصی 
از موسيقی شكل گرفته است. اين كوسه آدمخوار  به موسيقی های »Heavy metall« واكنش مثبت نشــان داده و با حركات خود عالقه به گوش دادن موزيك را تثبيت كرده كه بسيار عجيب به نظر می رسد. گرچه ممكن است موسيقی مورد عالقه او بين 

انسان ها طرفداران خاصی داشته باشد. دانشمندان ادعا می كنند با پخش شدن اين موسيقی در زير آب های اقيانوس، تعداد زيادی كوسه به سمت نقطه پخش موزيك آمدند كه اين رفتار فرضيه های جديدی را در مقابل آنها قرار می دهد.

خبر

ريیس سازمان حفاظت از محیط زيست:

اجرای طرح های فاضالب در بسیاری از نقاط کشور حیاتی است

قاب روز  )درنده ترین حیوان اقیانوس، عاشق موسیقی است!(

يادداشت

مديــر كل دفتر آموزش و مشــاركت مردمی ســازمان 
حفاظت از محيط زيست گفت: ايران هفدهمين جمعيت 
جهان را دارد، اما مــردم آن در رديف نخســت مصرف 

كيسه های پالستيكی در دنيا قرار دارند.
محمد درويش در همايش حفظ محيط زيست، مشاركت 
مردمی و مسئوليت اجتماعی در كاشمر از توابع خراسان 
رضوی افزود:هر ايرانی ســه برابر بيشــتر از متوســط 
جهانی پالســتيك مصرف می كند كه ايــن امر موجب 
مصرف بيشتر انرژی و آب، انتشــار گاز های گلخانه ای، 

سيل خيزی و آلودگی خاك می شود. 
وی با بيان اينكه در هر شرايطی می توان زندگی و معيشت 
پايدار را تامين كرد، بدون اينكه منجر به تخريب غير قابل 
جبران محيط زيست شود، اظهار كرد: اگر تصميم بگيريم 
در هر روز يك كيسه پالستيك كمتر استفاده كنيم سهم 

خودمان را درحفاظت از محيط زيست ايفا كرده ايم. 
وی گفت: به دليل رفتارهای مغاير با اصول محيط زيست، 
جمعيت حيواناتی همانند كل، بز، قــوچ، ميش، گوزن، 
يوزپلنگ، خــرس ، كفتار و گرگ كاهش چشــمگيری 
داشته و امروز شاهد افول غم انگيز اندوخته های جانوری 
هســتيم.  مدير كل دفتر آموزش و مشــاركت مردمی 
ســازمان حفاظت از محيط زيست كشــور خاطر نشان 
كرد: ســاالنه ۱۰هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان صرف خريد 
داروهای ضد سرطان می شود كه معادل7۰ برابر بودجه 
ساالنه سازمان متولی طبيعت در ايران است كه اين امر 
نشــان می دهد كه حال آب، خاك و هوای كشور خوب 

نيست .
درويش با تاكيد براينكه برای حفاظت از محيط زيســت 
بايد با آموزش و مهم تر از آن با تغيير رفتار فردی شــروع 
كنيم،گفت: امروز پديده نشست زمين در خراسان و افت 
آب های زير زمينی نگران كننده است زيرانشست زمين 
آخرين مرحله بيابان زايی است كه از آن به عنوان مرحله 

غير قابل برگشت تخريب زمين نام برده می شود. 
وی اضافــه كرد: در تهــران ۲۰ ميليون ســاعت از عمر 
هموطنان در روز در ترافيك تلف می شــود كه ارزش آن 
۱۰ هزار ميليارد تومان است و در كل كشور اين رقم 5۰ 
ميليارد ساعت به مبلغ ۲5 هزار ميليارد تومان است، كه 
می توان اين رقم ها را به شكل معنی داری كاهش داد كه 
اين امر منوط به تصميم برای استفاه نكردن از خودروهای 

تك سرنشين است. 
وی با بيان اينكه ايرانی ها روزانه 8۰ ميليون ليتر بنزين 
مصرف می كنند، افزود: اين رقم دوبرابر سرانه هر شهروند 

كره زمين است. 

ايرانیان، اولین مصرف کنندگان 
کیسه پالستیکی

پس از انقالب صنعتی مشكالت محيط زيستی زيادی در 
دنيا شــدت گرفت و يكی از اصلی ترين آنها آلودگی هوا 
بود؛ از آن زمان به بعد خودروها و كارخانه ها مواد ســمی 
زيادی را وارد هوا كردند و اين موضوع مســائل زيادی را 

برای انسان ها به وجود آورد.
 كارخانه ها با انتشار گازهای گلخانه ای مانند دی اكسيد 
كربــن، منجر بــه آلودگی هــوا می شــوند. از ســوی 
ديگرخودروهايی كه مهم ترين عامل آلودگی هوا هستند، 
دودی حاوی ۱۰۰۰ عنصر سمی را وارد اتمسفر می كنند. 
همين عامل 6۰ تا 9۰ درصد آلودگی هوا در كشــورهای 
صنعتی است.  آلوده شدن هوا، پيامدهای وحشتناكی هم 
برای انسان ها داشته اســت، پيامدهايی كه منجر به مرگ 

ميليون ها نفر می شود.
امروز سازمان جهانی بهداشت با استفاده از مدل جديدی 
بــرای اندازه گيــری كيفيت هوا كشــور هــای مختلف 
گزارشی در رابطه با آمار مرگ به علت آلودگی هوا منتشر 

كرد.
بر اســاس گزارش جديد ســازمان جهانی بهداشــت كه 
سال ۲۰۱۲ را بررســی كرده ،9۲ درصد مردم دنيا درگير 
آلودگی هوا هســتند در قســمتی از اين گــزارش آمده 
اســت: » آلودگی هوا همچنان در نرخ هشدار دهنده ای 
در حال افزايش اســت و بر اقتصاد و كيفيت زندگی مردم 
تاثير می گذارد، اين يك شرايط اضطراری برای بهداشت 
عمومی است.« اما شــرايط اين آلودگی هوا در كشورهای 

مختلف چگونه است؟ بيشترين آمار مرگ و مير در كدام 
كشور است و شرايط در ايران چگونه است؟

 مرگ يك میلیون نفر در چین به علت آلودگی 
هوا

چين به علت كارخانه های زياد، آلوده ترين هوای جهان 
 را دارد و يكــی از اصلی تريــن دليل هــای آلودگی اين 
 كشــور كارخانه های صنعتــی متعدد و عمدتــا آالينده

 است. 
به همين دليل بيشترين آمار مرگ و مير به علت آلودگی 

هوا هــم به چيــن اختصاص 
دارد؛ بر اســاس آمار سازمان 
جهانی بهداشــت در ســال 
۲۰۱۲، يــك ميليــون و 3۲ 
هــزار نفــر در اين كشــور به 
علت آلودگی هوا كشــته شده 
انــد. البتــه ســال پيش يك 
گروه از محققــان آمريكايی، 
آمار ديگــری از مرگ به علت 
آلودگی هــوا در چيــن ارائه 
دادنــد؛ بر اســاس تحقيقات 
اين گروه ساالنه ۱/6 ميليون 
نفر در چين بــه علت آلودگی 
هوا می ميرند. گفتنی اســت 
به طور كلی علــت 85 تا 9۰ 
درصد آلودگی هــوا در چين 
سوزاندن  كارخانه ها،  خودرو، 
زغــال ســنگ و كارگاه های 

عمرانی است.
ايران شانزدهم در جهان

بعد از چين كشــورهای ديگــری مانند هند، روســيه، 
اندونزی و... هم آمار بااليی در رابطه با مرگ و مير ناشی از 

آلودگی هوا داشتند.
 آلودگی هوا يكی از اصلی ترين مشــكالت محيط زيستی 
ايران هم هست، بر اساس آمار ســازمان جهانی بهداشت 
ســاالنه بيش از ۲6 هزار نفر در ايران به علت آلودگی هوا 
می ميرند و ايران از اين لحاظ در رتبه بيســت ششــم در 
جهان قرار دارد. برخالف بسياری از كشورهای دنيا، تردد 
خودروها يكی از اصلی ترين داليــل آلودگی هوا در ايران 
است و به همين دليل برنامه های مختلفی در ايران برای 

كاهش تردد خودرو ها وجود دارد.

20کشوری که بیشترين مرگ را به علت آلودگی هوا دارند؛

آلودگیهواهرسال۲۶هزارایرانیرامیکشد

بر اساس گزارش جديد سازمان جهانی بهداشت که ســال 2012 را بررسی کرده 92 درصد مردم دنیا درگیر 
آلودگی هوا هستند و در سال 2012، 6/5 میلیون نفر به علت آلودگی هوا جان خود را از دست داده اند. اين 

يعنی علت 11 درصد مرگ ها آلودگی هواست.

آلودگی هوا يکی از 
اصلی ترين مشکالت 
محیط زيستی ايران 
هم هست، بر اساس 
آمار سازمان جهانی 

بهداشت ساالنه بیش 
از 26 هزار نفر در ايران 

به علت آلودگی هوا 
می میرند و ايران از 

اين لحاظ در رتبه 
بیست ششم در 
جهان قرار دارد
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پیشنهاد سردبیر: 
تا کنارت هستم درکم کن!

ریزه کاری های زندگی

 

زمانی دیگر کــه او و دیوید به خانه یکی از دوستانشــان 
رفته بودند، دوستشــان اصــرار کرد بکی را ســوار موتور 
چهارچرخه خود کند. بکی حتی وقتی که دست و پایش 
ســالم بود ســوار موتور چهارچرخه نشــده بود! با توجه 
به اینکه پاهای مصنوعی او به طرز طبیعی خم و راســت 
نمی شود، دوستش او را روی موتور نشاند، با بلوز گرم کن 
خود بکی را به کمرش بست، کاله ایمنی بر سر او گذاشت 
و بعد گاز موتور را گرفت! به این ترتیب، بکی توانست طعم 
هیجان و لذت ســواری با موتور چهارچرخــه را در تپه ها 

بچشد!
بکی می گوید: » در چنین مواقعی اســت که می خواهی 
کاری را بکنی و بعد با خودت فکر می کنی، نه از پســش 
بر نمی آیی؛ اما وقتی انجامش می دهی، با خود می گویی: 

کاری نیست که نتوانم از پسش بر بیایم!«
زمانی بکی تردید داشــت دوباره بتواند راه برود. حاال، که 
ســومین مدل پاهای خود را دریافت کرده است می تواند 
مســافت های کوتاه را طی کند، با پای خود وارد رستوران 
و از آن خارج شود و هنگام معارفه یا خوشامدگویی سرپا 
بایستد. مواقعی که دیوید به سفر می رود یکی از دوستان 
بکی به نزدش می آید تا تنها نباشــد و با هم اطراف خانه 
قدم می زنند. در مکان های بزرگ و شــلوغ، مثل محوطه 

مدرسه، کمی احساس تزلزل می کند، زیرا با کوچک ترین 
ضربه ای ممکن است نقش زمین شود.

بکی می گوید: » به نظرم، بیــش از اندازه احتیاط به خرج 
می دهم! پاهای جدیــدم خیلی راحت هســتند و با آنها 
می توانم به خوبی راه بروم. کســانی که اعضای مصنوعی 
دارند می داننــد. بعضی روزها آن اعضا راحت تر از ســایر 
روزها در بدن می نشــینند و آدم با آنها احســاس راحتی 
می کند و در همین مواقع است که من بیشتر راه می روم.«

بکی خــود را الگو با منبع الهــام نمی داند. بــه نظر او هر 
کس دیگر هم که در موقعیت او قــرار بگیرد، مثل او عمل 

می کند.
او می گوید: » بعضی ها به من می گویند وقتی احســاس 
ناامیدی به آنها دســت می دهد به یاد من می افتند و خدا 
را شکر می کنند. حتی بعضی ها می گویند، خداوند خیلی 
به من اطمینان داشته که مرا تحت چنین آزمایش بزرگی 
قرار داده است، پس بی تردید مرا انسانی قوی می داند. در 
عین حال که احســاس می کنم کوچک تر از این حرف ها 
هســتم، این ســخنان به من قوت قلب می دهد و باعث 

می شود خود را فردی سعادتمند احساس کنم.«
سپس می افزاید: » خیلی خوشــحالم که توانسته ام با این 
وضعیت جسمی، فردی مستقل باشم. در مقطعی به طول 
یک ســال، حتی فکرش را نمی کردم که دوباره بتوانم راه 

بروم، رانندگی کنم یا هیچ کار دیگــری انجام دهم. اما با 
عنایت پروردگار و امیدواری، همه اینها میسر شد.«

نوه های بکی، یکی از بزرگ ترین لــذت های زندگی او به 
شمار می روند، گر چه او اذعان می دارد: » اینکه نمی توانم 
آن مادربزرگی باشم که تصورش را داشــتم، مایه تاسف 
اســت.« با این همه، او از بودن در کنــار آنها لذت می برد 
و آنها عاشق این هســتند که ســوار صندلی چرخ دار او 
شــوند، اما این حقیقت که بکی نمی تواند با دست صورت 
کوچک و ظریف نوه هایش را لمس کنــد، یا اینکه وقتی 
می خواهد جلوی زمین خوردنشان را بگیرد بی اختیار آنها 

را نیشگون می گیرد، باعث اندوه او می شود.
بکی بــا شــعف می گوید: » اگــر چه این مــوارد موجب 
دلتنگی ام می شود، از طرفی می توانم با صندلی چرخ دار 
خودم با آنها ماشــین بازی کنم. خیلی از مادربزرگ ها از 

این توانمندی بی بهره اند!«
بکی همچون الگویی زنده به شاگردان و اطرافیانش نشان 
می دهد که قرار نیســت اگر حادثه ای در زندگی شان رخ 
داد، خود را ببازند؛ زیرا به لطــف دانش و فناوری و ابزاری 
که دانشــمندان برای کمک به دیگران اختراع کرده اند، 

همواره جای امیدواری هست.
با وجود تمام مشــکالت که بکــی دارد، با شــکیبایی و 
مداومت خود زندگی عده بسیاری را تحت تاثیر قرار داده 
اســت. او می گوید: » هدف من این اســت که کاری کنم 
مردم از آدم های معلول فاصلــه نگیرند و همچنین درک 
کنند که آنها هم می توانند بر هر مشــکلی در زندگی شان 

غلبه کنند.«
اگر چه بکی دست و پایش را از دست داده،ولی سرشار از 
شور زندگی اســت و بر خالف آنچه ممکن است دیگران 

تصور کنند، زندگی خوش و خرمی را می گذراند.

نوع دوستی واژه ای اســت که گرچه بسیار به گوشمان خورده 
اســت، اما شــاید کمتر در ذهنمان به نمودهــای مختلف آن 
فکر کرده باشــیم. وقتی می گوییم فالنی نوع دوســت است، 
یعنی چه؟ مــن به جنبه هــای مختلــف آن فکر کــرده ام و 
جزییاتش را هم بیرون کشــیده ام. ببینید آیا شــما هم همین 

طور فکر می کنید؟ 
در وهله اول نوع دوســتی یعنی مبارزه با خودخواهی: 
یعنی اگر خوددوستی، به معنای خودخواهی و خودشیفتگی بر 
ما غلبه کند، دیگران را نادیــده خواهیم گرفت؛ پس اولین قدم 

برای نوع دوستی کنار گذاشتن خودخواهی است. 
نوع دوســتی یعنی انجام وظیفه بدون چشمداشت: در 
حقیقت نوع بشــر و بزرگ تر از آن، ساکنان این کره خاکی اعم 
از جاندار یا بی جــان، در قبال یکدیگر وظایفــی دارند که باید 

آنها را انجام دهند، چه با آنها مقابله به مثل بشــود و چه نشود. 
به بیان ســاده تر، در صورتی که بتوانیم لزوم انجام این وظایف 
 رانســبت به کل موجودات درک کنیم، آن وقت نوع دوســت 

خواهیم بود. 
نوع دوســتی یعنی اگر یک بار بدی دیدیم، کل خوبی 
ها را فراموش نکنیم؛ اگر نســبت به همنوعــان نیک بین و 
همدل باشیم، قضاوتشــان نکنیم و عملکردها را به قصد و نیت 
ســوء، تعبیر نکنیم، آن وقت باور می کنیم که خوبی در فطرت 
موجودات، غالب است؛ پس اگر نوع دوســت باشیم، اصل را در 
نظر می گیریم و با یــک بار بدی دیدن، خوبــی ها را فراموش 

نمی کنیم. 
نوع دوستی یعنی اگر کسی اشتباهی کرد و قصد جبران 
داشت، این فرصت را به او بدهیم؛ اگر اشتباهی از خودمان 

ســر بزند، آرزو می کنیم ما را ببخشــند؛ پس الزم است ما هم 
چشم بر خطای دیگران ببندیم و به آنها فرصت جبران بدهیم. 

نوع دوستی یعنی اگر کســی را دعوت کردیم و نیامد، 
باز هم دعوتش کنیم؛ البته شــاید این توصیه به نظر ســاده 

یا حتی بچگانه برسد.
یکی از زیر مجموعه های خودخواهی و غرور آن است که همه 
چیز را به خود می گیریم، نمی بخشــیم و فراموش نمی کنیم؛ 
مثال وقتی کســی را دعوت می کنیم و برایش تدارک می بینیم 
و او نمی آید پیش از آنکه پیگیر علت اصلــی غیبت و احتماال 
مشــکل او شــویم، موضوع را به خود مــی گیریم و بــه ما بر 
می خورد و آن را به پای بی ادبی و بی مسئولیتی او می گذاریم 
و حتی اگــر عذرموجهی هم عنوان کند، بــاور نمی کنیم و در 

نهایت اسمش را از فهرست اطرافیانمان خط می زنیم. 

نوع دوستی، نقطه مقابل خودخواهی)1(

اگر دست و پاي هنرمند برود
استعداد و روحيه اش برجاست! )قسمت آخر( ســالمندان نور و برکت خانه هستند و  مریم 

احترامشان واجب اســت. آن روزها که پدریان
اخالقیــات در زندگی انســان ها جای 
محکمی داشت، جوان ترها در برابر افراد مسن بلند صحبت 
نمی کردند، پایشان دراز نمی شــد، سیگار نمی کشیدند و 
درنهایت حرفشــان را هر قدر هم تکراری و خســته کننده 

بود،  قطع نمی کردند. 
همچنیــن در قــرآن آیه 23 ســوره اســراء آمده اســت 
»پروردگارت فرمان داده جز او را نپرســتید و به پدر و مادر 
نیکی کنید. هرگاه یکی از آن دو، یا هــردوی آنها، نزد تو به 
سن پیری رسیدند، کمترین بی احترامی به آنها روا مدار و 
صدای خود را بر آنها بلند مکن و گفتار لطیف و ســنجیده و 

بزرگوارانه به آنها بگو.«
موهای سفیدشــان را که می بینی، دلت از غم پر می شود. 
می دانی که زمان خواهد گذشــت و تو نیز روزی، سفیدی 
موهــا را تجربه می کنی و دســت هایت چروک و ســوی 
چشمانت به ضعف می گراید. پشــت تو نیز روزی خمیده 
می شــود. تو هم روزی مادربزرگ و پدربزرگ می شــوی، 
چشم به در می دوزی که شــاید کسی بیاید و تمام لحظات 
تنهایی ات را پر کند. ای کاش ارزش این دو گل خوشــبو و 
هدیه خدایی را بدانیم. متاسفانه بعضی ها بنا بر دالیلی وقتی 
پدر و مادر پیر می شــوند آنها را در آسایشــگاه سالمندان 
می برند. اشــکالی ندارد، ولی حداقل آنهــا را تنها نگذاریم 
آدم ها وقتی پیر می شــوند خلــق و خویشــان تغییر پیدا 
می کند و از کوچک ترها توقع دارند. همیشه آنها را با کلمات 
محترمانه شما و ایشان خطاب کنیم فراموش نکنیم که پدر 
و مادر جایگاه باال و ارزشــمندی نزد خــدا دارند. حتی اگر 
مرحوم شدند حتما هر از گاهی سر مزار آنها رفته و برایشان 
یک فاتحــه از کالم قرآن هدیه کنیم و شــادی روح شــان 

خیراتی بدهیم.
بر ما چه گذشــته اســت که پیرهایمان را یــا راهی خانه 
ســالمندان می کنیم و یا در بهترین حالت همچون »باری 
بر دوش« با دلخوری و بی حوصلگی فقط تحمل می کنیم، 
البته در این میان کســانی هم هســتند که هنوز محبت و 
انســانیت در دل هایشــان جا دارد و هنوز به بسیاری قیود 

اخالقی پایبندند که آنها از این بحث مستثنا هستند. 
پدربزرگ و مادربزرگ هایی هستند که شاید خوب نبینند 
و خوب نشــنوند ، اما خوب می فهمند . آنهــا زنده اند و اگر 
بعضی از اعضای بدنشان نقص پیدا کرده، دلیل بر این نیست 
که روح و روانشان هم معلول شده باشد، هنوز عقل کار می 
کند . لطفا به جای آنها فکر نکنید و تصمیم نگیرید. خواهش 
می کنم پیش از مردن آنهــا را دفن نکنیــد و به جای آن 

گرمشان و درکشان کنید. 

تلنگر

دانستنی ها

 آیا می دانید فشــار در مرکز خورشــید، تقریبا ۷۰۰ میلیون تن بر 
4/5 متر مربع است.

آیا می دانید طول عمر مردم سوئد و ژاپن از دیگر ملل جهان بیشتر 
است.

آیا می دانید داغ ترین نقطه زمین در دالول اتیوپی اســت که دمای 
هوا در سایه ۹4 درجه است

آیا می دانید ۱ لیتر سرکه درزمستان سنگین تر از تابستان است.
آیا می دانید 6۰ درصد از ماهواره های جهــان، نظامی و 4۰ درصد 

باقی مانده غیر نظامی است.
آیا می دانید در هر ثانیه 5۰۰۰ بیلیون بیلیــون الکترون به صفحه 

TV برخورد می کند تا تصویر ایجاد شود.
آیا می دانید یک بیلیون برابر با میلیون ضرب در میلیون است.

تفکر مثبت

۱۰- زمانی که خســته، عصبانی یا گرســنه هستیم،  زاینده 
بســیار احتمال دارد به عادات قدیمی مان بازگردیم؛ رود

پس تا حد امکان از این موقعیت ها دوری کنیم. 
۱۱- انسان هم منطق دارد و هم احساس، پس برای اینکه تغییر کنیم 
باید هر دوی اینها را قانع کنیم که مزایای تغییر بیشتر از سختی هایش 
است و البته گاهی اوقات قانع کردن احساسمان نسبت به منطقمان 

سخت تر است. 
۱2- برای اینکه احساســمان را هم با فرآیند تغییر همراه کنیم، باید 
راه هایی را پیدا کنیم تا شــکل دادن به عادت جدید برایمان سرگرم 
کننده باشــد. حتی می توانیم تغییر مورد نظر را به شکل یک مسابقه 
یا حتی یک بازی برای خودمــان در آوریم و عالوه بــر دالیل عقلی، 
مزایای احساسی برای تغییرمان بیاوریم؛ مثال اگر می خواهیم ورزش 
کنیم، نگوییم باید به سالن بدن ســازی بروم، بلکه بگوییم می خواهم 
وزن کم کنم تا هم خودم احســاس عالی تری نسبت به خودم داشته 
باشم و هم دیگران مرا بیشتر دوست داشــته باشند. همچنین خوب 

است در طول این مسیر خالقیت داشته باشیم و تنوع ایجاد کنیم. 
۱3- فراموش نکنیم که باید در مسیر تغییر کامال انعطاف پذیر باشیم؛ 
چون ممکن است همه چیز دقیقا همان طور که ما می خواهیم پیش 
نرود، پس باید آماده باشــیم تا در صورت لزوم کارهــای الزم را برای 

پیشرفت در مسیر تغییرمان انجام دهیم. 
۱4- چیزهایی را به محیط خانه یا محل کارمان اضافه کنیم که مدام 
هدفمان را یادآوری کند. عکس ها و نوشــته هایی روی یخچال، آینه 
حمام، پیغام هایی روی صفحــه کامپیوتر و ... می تواننــد این کار را 

برایمان انجام دهند. 
۱5- وقتی تصمیم به تغییر می گیریم، بایــد خود را کمتر در معرض 
محرک های بازگشت به رفتار قبلی قرار دهیم. به خصوص در مراحل 
اولیه پس از تغییر باید از شــرایط و اشــخاص وسوســه کننده برای 

بازگشت به قبل پرهیز کنیم. 
 ۱6- حفظ تغییر کار آســانی نیســت؛ چون پس از گذشــت مدت

 زمانی امکان بازگشــت به رفتارهای قبلی وجود دارد؛ پس باید پس 
از تغییر دائما به خورد نظارت کنیم تا مطمئن شویم تغییرات جدید 

تداوم دارد. 

 چگونه می توانیم تغییر پایداری 
داشته باشیم؟ )3(

تا کنارت هستم درکم کن!
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روزی مردی نزد شــیوانا رفت و از او خواســت به عیادت فرزندش برود. وقتی 
شیوانا در مورد بیماری فرزندش سوال کرد، مرد گفت: نزدیک منزل ما چاله ای 
هست که پســرم یک هفته پیش داخل آن افتاد و آسیب دید و به همین دلیل 
دچار شوک شده اســت. او چند ســاعتی داخل آن چاله گود، گیر کرده بود و 
همین امر باعث شد ترس و وحشــت به جانش بیفتد  و نتواند به حالت عادی 
برگردد. خواهش می کنم فرزندم را آرام کنــی و برایش توضیح دهی که چاله 

ترسی ندارد!
شیوانا قبول کرد و همراه مرد به سمت منزل او حرکت کرد. وقتی به سر کوچه 
رسیدند. شیوانا ایستاد و با انگست چاله را نشان داد و گفت: این چاله که هنوز 

آنجاست!
مرد تبسمی کرد و گفت: بله این همان چاله است اما جای نگرانی نیست از کنار 

آن به راحتی می توان گذشت. 
شیوانا با عصبانیت به ســمت مرد برگشــت و گفت: این چاله ها که هنوز سر 
جایشان هستند و آن وقت تو به من می گویی نزد پســرت بروم و به او بگویم 
چاله ها ترسی ندارند؟! این چاله باید چند قربانی دیگر بدهد تا شما همت کرده 
و آن را پر کنید؟! من از همین جا بر می گردم تا این چاله را پر نکردید به سراغ 
من نیایید! مرد مات و مبهوت به شیوانا خیره شد و گفت: ولی شما که تا اینجا 

آمده اید چند قدم دیگر هم بیایید و با پسرم صحبت کنید! 
شــیوانا تبســمی کرد و گفت: به جای اینکه از من بخواهی با پسرت صحبت 

کنم، این چاله ها را پر کن!
شیوانا به مدرسه بازگشت و ده روز بعد ســرزده به عیادت پسر بیمار رفت. سر 
کوچه که رسید، دید که چاله پر شده و پســر بیمار هم سالم و سرحال مقابل 

منزل مشغول بازی است. پدر کودک وقتی شیوانا را دید، نزد او رفت و وی را در 
آغوش گرفت و گفت: چند ساعت پس از اینکه چاله را کردیم حال پسرم خوب 

شد. شیوانا تبسمی کرد و گفت: پسرت چه گفت؟!
مرد سرش را پایین انداخت و گفت: پسرم وقتی دید من و بقیه اهالی مشغول 
پر کردن چاله هستیم به من گفت که دیگر نمی ترسد؛ چون می داند کسانی 
هستند که وحشتناک ترین چاله ها را با شــجاعت پر می کنند و با وجود این 

آدم ها دیگر ترسناک نیست. 
شیوانا سری تکان داد و گفت: زندگی در شهری ترسناک است که ساکنان آن 
چاله ها را به حال خود رها می کنند تا رهگذران در آن بیفتند. ترس پســرت 
از چاله ها نبود، بلکه او از بی توجهی ســاکنان این محله که نســبت به وجود 

چاله های ترسناک در محله بی اعتنا بودند واهمه داشت!

در لس آنجلــس آمریکا، آرایشــگری زندگی 
می کرد که ســال ها بچه دار نمی شــد. او نذر 
کرد که اگر بچه دار شــود، تا یک ماه سر همه 
مشتریان را به رایگان اصالح کند. باالخره خدا 

خواست و او بچه دار شد!
 روز اول یک شــیرینی فــروش ایتالیایی وارد 
مغازه شــد. پس ازپایان کار، هنگامی که قناد 
خواســت پول بدهد، آرایشــگر ماجرا را به او 
گفت. فردای آن روز وقتی آرایشــگر خواست 
مغازه اش را باز کند، یک جعبه بزرگ شیرینی 
و یک کارت تبریک و تشــکر از طرف قناد دم 

در بــود.روز دوم یک گل فــروش هلندی به او 
مراجعه کرد و هنگامی که خواســت حســاب 
کند، آرایشگرماجرا را به او گفت. فردای آن روز 
وقتی آرایشگر خواست مغازه اش راباز کند، یک 
دسته گل بزرگ و یک کارت تبریک و تشکر از 

طرف گل فروش دم در بود.
 روز سوم یک مهندس ایرانی به او مراجعه کرد. 
در پایان آرایشگرماجرا را به او گفت و از گرفتن 
پول امتناع کرد. حدس بزنید فــردای آن روز 
وقتی آرایشگر خواست مغازه اش را باز کند، با 

چه منظره ای روبه روشد؟ فکرکنید.

آرایشگر و اداي نذر به جای حرف زدن، چاله را پر کن 

 - خنداندن افراد موجب فراموشی مشکالتشان می شود چه 
انسان نیکوکاری است آن کس که فراموشــی را به دیگران 

هدیه می دهد. )ویکتور هوگو( 
- خوشــبختی توازنی اســت میان آنچه می اندیشید، آنچه 

می گویید و آنچه انجام می دهید. )گاندی( 
- اولین شاعر جهان حتما بسیار رنج برده است، آنگاه که تیر 
و کمانش را کنار گذاشت و کوشــید برای یارانش آنچه را که 
هنگام غروب خورشید احســاس کرده توصیف کند و کامال 
محتمل است که این یاران آنچه را که گفته بر سخره گرفته 

باشند. )جبران خلیل جبران( 
- انســان تنها زمانی حق دارد به انسانی دیگر از باال به پایین 
بنگرد که ناگزیر اســت او را یاری رساند تا روی پای خودش 

بایستد. )گابریل کارسیا(
- تعداد بی شماری از روشن فکرانی که من می شناسم عقب 

هیچ و پوچ می گردند.کاری انجام نمی دهند.
خودشان را می گیرند.قیافه هایشان جدی است.حرف های 

گنده گنده می زنند.
مدام تئوری می بافنــد،در حالی که توده وســیعی از مردم 
مانند بردگان زندگی مــی کنند. من از قیافــه های جدی 
وحشت دارم.از حرف های گنده گنده واهمه دارم. بهتر است 

دیگر حرف نزنم.)چخوف(
- از آدم دروغگو نپرسید چرا دروغ گفتی ...چون با یک دروغ 

دیگر پاسخت را خواهد داد.)مارک تواین(
- با هیچکس نبودن بهتر از بودن با فردی بی لیاقت اســت.
گاهی کســانی که پرواز می کنند قوی ترین بال ها را دارند.

)ویکتور هوگو(
- بدترین قسمت زندگی انتظار کشــیدن است...و بهترین 
قسمت زندگی داشتن کسی است که ارزش انتظارکشیدن 

را داشته باشد.) ریچارد باخ(
- ازدواج کتابی اســت که فصل اول آن به نظم اســت و بقیه 

فصول به نثر...)پولی نیکوالس(
-یک روز به خودت می آیی که دیگر زمانی برای کارهایی که 

می خواهی انجام بدهی نداری...
همین حاال انجامشان بده.)پائولو کوئیلو( 

عهد،  قول،  قرار، پیمــان و هر آنچه در این مقولــه 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. 
در ادامه، با هم چند نکته ســاده اما کلیدی را مرورمی کنیم. شاید 
به خاطر ســپردن آنها موجب اصالح تدریجــی ضعف هایمان در 

زمینه وفای به عهد شود: 
1- نظم وانضباط: در خانه،  محل کار، امور شــخصی، شــغلی یا 
اجتماعی مان هر قدر منظم تر باشیم، آســان تر و کم دغدغه تر 

می توانیم به وعده هایی که داده ایم، عمل کنیم. 
2- برنامه ریزی: گرچــه به نوعــی، زیرگروه نظم اســت، اما 
به خودی خــود و به طور مجزا مــی تواند جایــگاه فعالیت های 

روزمره مان را مشخص و از بدقولی هایمان جلوگیری کند. 
3- آینده نگری: برف، باران، پنچر شدن الستیک، اسباب کشی 
و ده ها و صدها رویداد دیگر، همه به طور نســبی قابل پیش بینی 
هســتند. ماجرایی که یک بــار روی بدهد، می توانــد بار دیگر 
و بارهای دیگر هــم رخ بدهد. اگر برای دیگــران پیش آمد، برای 
من هم می تواند پیش بیاید؛ پس بهتر اســت احتماالت را در حد 

معقول و متعادل در نظر داشته باشیم. 
4- انعطاف پذیری: در رویارویی با شــرایط پیش بینی نشــده، 
الزم است در حد انجام وظیفه به فکر یافتن راه چاره ای متناسب 
با شــرایط کنونی باشیم. بی کوشش، تسلیم شــدن همان اندازه 

ناپسند است که خود را به آب و آتش زدن. 
5- خودنگــری: توانایی ها، امکانــات و ظرفیت هــای خود را 
واقع بینانه بررسی کرده و حتی آنها را یادداشت کنیم. شاید انجام 
آنچه در نگاه اول به نظرمان ســاده و عملی می آیــد و بابتش به 
دیگران وعده می دهیم، با بررسی عمیق، همه جانبه و واقع بینانه 

از نظر منطقی ناممکن باشد. 
6- هنر »نه گفتن«: گاهی هم از امکانــات و توانایی هایی خود 
آگاه هستیم و می دانیم که عمل به وعده ای به خصوص، در توان 
جســمانی یا برنامه زندگی مان نیست؛ پس بهتر است همان ابتدا 

»نه« بگوییم. 

وفای به عهد )3(
کاریکاتور )روز جهانی سالمندان(خودشناسی با چاشنی اخالق نقل قول
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پیشنهاد سردبیر: 
نقش جهان به بهره برداری نزدیک می شود

اردوی طالیی پوشان اصفهانی در مشهد با تولد مهرداد محمدی 
مقارن شد. شماره 23 سپاهان که در هفتمین روز از هفتمین ماه 
سال 1372 متولد شده است بیســت و سومین سالگرد تولد خود 

را جشن گرفت.
جالب آنکه مهرداد یک برادر دوقلــوی لژیونر هم دارد. از آنجا که 
میالد در حال حاضــر در عضویت تیم ترک گروژنی اســت تولد 
امسال خود را در روســیه تجربه کرد. احتماال این یکی از معدود 
دفعاتی بوده است که این 2 برادر تولدشان را جدا از یکدیگر پشت 

سر گذاشته اند.

یک ُقل در مشهد، یک ُقل در روسیه

فوتبال جهان

سرمربی بارســلونا از عملکرد شــاگردانش در دیدار برابر مونشن 
گالدباخ راضی است و آنها را شایسته پیروزی دانست.بارسلونا در 
دومین بازی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در آلمان 
به مصاف بوروسیا مونشن گالدباخ رفت که این دیدار در نهایت با 

نتیجه دو بر یک به سود آبی اناری ها به پایان رسید.
شاگردان لوئیس انریکه در حالی در این دیدار به پیروزی رسیدند 
که البته با یک گل از حریف خود عقب افتادند؛ اما با دو گلی که به 
ثمر رساندند بازی را به سود خود به پایان بردند.انریکه در نشست 
خبری بعد از بازی از عملکرد شــاگردانش ابــراز رضایت کرد.او 
گفت:  بازی ســختی بود. فرصت های زیادی را در نیمه نخســت 
خلق کردیم. بــازی آنگونه که می خواســتیم نشــد. مهم ترین 
دســتاورد ما در این دیدار پیروزی بود و خوشــبختانه سه امتیاز 
را به دست آوردیم. سرمربی بارسلونا ادامه داد: در نیمه دوم کمی 
ســبک بازی خود را تغییر دادیم. می خواستیم فضای بیشتری را 
در اختیار بازیکنان خود قرار دهیم. توران و رافینیا در فضا سازی 
موفق بودند و توانســتند خط دفاعی حریف را بــاز کنند. این دو 
بازیکن شب بسیار خوبی را پشــت سرگذاشتند. توران به بازیکن 
بســیار تاثیر گذاری برای بارسلونا تبدیل شــده است و اطمینان 

دارم که در آینده هم بهتر خواهد شد.
انریکه درباره بازی منچستر سیتی برابر سلتیک که با تساوی سه 
بر ســه به پایان رسید، گفت: این بازی نشــان می دهد که در این 
گروه رقابت تا چه اندازه ســخت و حساس اســت. ما وظیفه خود 

را در زمین انجام می دهیم و کاری به نتایج دیگر تیم ها نداریم.

کاپیتان سابق بایرن مونیخ بعد از شکســت این تیم برابر اتلتیکو 
مادرید به ستایش از شاگردان دیگو ســیمئونه پرداخت.اتلتیکو 
مادرید برای دومین فصل پیاپی توانســت بایــرن مونیخ را با یک 
گل در ویسنته کالدرون شکست دهد.اولیور کان، سنگربان سابق 
بایرن مونیخ و تیم ملی فوتبال آلمان بعد از بازی به ســتایش تیم 
دیگو ســیمئونه پرداخت و این اظهار نظر جالب را درباره آنها بر 
زبان آورد: همه دنیا باید به احترام تیم سیمئونه کالهشان را از سر 
بردارند. او ادامه داد: برایم بسیار جالب است که اتلتیکو مادرید با 
وجود ناکامی در دو فینال لیگ قهرمانان اروپا همچنان با شــور 
و هیجان بازی می کند. ســیمئونه اجازه نداد تا بازیکنان اتلتیکو 

ناامید شوند و هنوز با همان شور و هیجان قبل بازی می کنند.

  ریو فردیناند معتقد اســت مهاجم شــیلیایی آرســنال یکی از 
بهترین بازیکنانی اســت که آرســن ونگر به خدمت گرفته است.

درخشش سانچز در بازی آرسنال و بازل باعث شد تا مدافع سابق 
منچستریونایتد به تمجید از او بپردازد.ریو فردیناند درباره سانچز 
اظهار داشت:  الکسیس سانچز این شــانس را دارد که جا در پای 
تیری هانری مهاجم افســانه ای توپچی ها بگــذارد. وی در ادامه 
افزود: اینکه در 100 بازی اول خود برای تیمتان موفق به زدن 47 
گل شوید شگفت انگیز اســت. این آمار الکسیس یعنی تنها یک 
گل کمتر از تیری هانری در همان تعداد بازی برای آرسنال. شکی 
نیست که با این آمار الکسیس ســانچز یکی از بهترین خرید های 

آرسنال به شمار می آید.

  باشــگاه لندنی در نظر دارد در ژانویه با پیشــنهادی 50 میلیون 
یورویی برای خرید رومانیولی اقدام کند.

آنتونیو کونته ســرمربی ایتالیایی چلســی به دنبال تقویت خط 
دفاعی تیمش اســت و در همین راســتا  قصد دارد مدافع جوان 
میالن را به اســتمفوردبریج بیاورد. کونته در تابستان هم تالش 
کرد آلسیو رومانیولی  را به خدمت بگیرد که میالن این پیشنهاد 
را رد کرد. میالن ســال گذشــته برای خرید رومانیولی مبلغ 25 
میلیون یورو به رم پرداخت کرده بود و حاال باید دید مونتال راضی 

به از دست دادن مدافع آینده دار تیمش خواهد شد یا خیر.

انریکه: توران بازیکنی شده است 
که انتظار دارم

اظهار نظر جالب اولیور کان 
در ستایش اتلتیکو

فردیناند: الکسیس می تواند 
جایگزین آنری شود

 چلسی با یک مبلغ نجومی 
به دنبال جذب مدافع میالن

فضای مجازی

.
  رامین رضاییان با کلی امید و آرزو به پرســپولیس برگشت تا دوباره برای 
تیم محبوبش بازی کند؛ اما برانکو که نشان داده در بعضی مواقع می تواند 
استاد لجبازی باشد، کماکان ســر موضعش در مورد مدافع تیم ملی هست 
و به او بــازی نمی دهد. چنین وضعیتی باعث شــده تا شــایعاتی در مورد 
جدایی رضاییان از پرســپولیس به گوش برســد. روزنامه قدس درباره این 
موضوع نوشته: پروفســور می داند که رامین میان پرسپولیسی ها صاحب 
جایگاه آنچنانی نیســت. او در پی اقدام هایی است تا رضاییان خود باشگاه 

پرسپولیس را ترک کند. 
بعید هم نیست که این اتفاق خیلی زود رخ دهد و مدافع ملی پوش باشگاه 
پرســپولیس در نیم فصل به صورت قرضی راهی تیم های دیگر شــود. از 

سپاهان و ذوب آهن به عنوان مقصد بعدی رامین یاد می شود.

با رد شایعه حضور در پرسپولیس؛

دژاگه: در العربی می مانم
رضاییان به اصفهان می آیددر استقالل می مانی

در آســتانه بازی های تیم ملی در مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، 
اردوی بلندمدت کی روش برای بازی با ازبکستان و کره جنوبی با انتقاد 
برخی چهره های مطرح فوتبالی و ســرمربیان لیگ برتری مواجه شده 
است. ابراهیم قاسمپور مربی و ســتاره اسبق تیم ملی با اشاره به اهمیت 
لیگ در تشکیل هسته اصلی تیم ملی، از مواضع منتقدین دفاع کرد و در 
نقطه مقابل، مسعود اقبالی مدرس AFC و مربی با سابقه کشورمان هم 
گفت که با استناد به وضعیت کلی فوتبال در آسیا و البته ایران با برنامه 

کی روش موافق است.
قاسمپور: تیم ملی را باشگاه ها تشکیل می دهد

ابراهیم قاسمپور درباره تعطیلی سه هفته ای لیگ برای بازی با ازبکستان 
و کره اظهار داشت: مطمئنا تیم ملی را باشگاه ها تشکیل می دهند. وقتی 
لیگ خوبی داشته باشــیم، حتما تیم ملی خوبی هم خواهیم داشت. هر 
زمان تیم های ما بضاعت خوبی داشــته و توانایی بیشــتری از خود در 
لیگ نشان دهند، می توانند کمک بهتری هم به تیم ملی بکنند. من هم 

موافق تعطیلی لیگ هستم، اما نه به این زیادی.
وی در این باره که در بیشتر کشورهای دیگر آسیا هم لیگ ها به همین 
شــکل تعطیل شــده اند، گفت: چرا ما برای نمونه برداری به لیگ های 

ضعیف استناد می کنیم؟ چرا به لیگ هایی که از ما جلوتر هستند استناد 
نمی شود؟ تیم ملی جایی اســت که بازیکن باید کارهای تاکتیکی را در 
آن انجام بدهد؛ نه بدنســازی. این بازیکنان هم که االن حداقل دو، سه 
سال است کنار هم در حال بازی کردن هستند. پس چه نیازی است که 
این همه وقت کنار هم باشند و بدنسازی هم بکنند؟ به نظر من تعطیالت 

لیگ باید کوتاه مدت باشد. 
اقبالی: بازیکن آسیایی شعور تاکتیکی ندارد

کارشناس فوتبال کشورمان گفت: بازیکن آسیایی هنوز به لحاظ شعور 
تاکتیکی به درجه ای نرســیده که بتواند 72 ســاعته در قالب تاکتیکی 

تیمی که با آن تمرین کافی نداشته جا بیفتد.
 مسعود اقبالی نیز اظهار داشت: میان دو تفکری که درباره تعطیلی لیگ 
یا تعطیل نشدن آن وجود دارد، ابتدا باید دید که ما چه اقدامات ریشه ای 
برای فوتبالمان انجام داده ایم. کســی که می گویــد لیگ نباید تعطیل 
شود، آیا تایید می کند بازیکنان ایرانی از نظر مهارت های فردی و شرایط 

فیزیکی در وضعیتی هستند که در سطح بین المللی بازی کنند؟ 
وی ادامه داد: بازیکن ایرانی از این نظر در وضعیت ایده آلی نیســت که 
مانند بازیکن شــاغل در لیگ اروپا 72 ســاعت مانده به بازی در اردوی 
تیم ملی حضور یافته و بتواند ظرف 3 روز به هماهنگی تاکتیکی با دیگر 

بازیکنان برسد. 

قاب روز خارج از گود

این روزها شایعه جدایی بختیار رحمانی از استقالل 
باال گرفته است و باشــگاه الخریطیات این بازیکن 
را می خواهد. او هم با استقاللی ها درباره پیشنهاد 
قطری ها صحبت کرده اســت. مدیــر برنامه های 
بختیار بــا قطری ها توافق اولیه را کــرده و منتظر 
پاسخ نهایی بختیار است. البته بعید به نظر می رسد 
رحمانی جایی بخواهد برود؛ چــرا که به تازگی به 
استقالل ملحق شــده و اگر در این شرایط بخواهد 
بــرود، مثل شکســت خورده ها این تیــم را ترک 
می کند. منصوریان هم عالقــه ای به این ندارد که 
بختیار استقالل را ترک کند به همین دلیل پس از 
شایعات اخیر در صحبت هایی که با رحمانی داشته، 

رو به او گفته اســت: »جایی نمی روی. می مانی و 
موفق می شویم.«یکی از مشــکالتی که بختیار با 
آبی ها دارد، مشــکالت مالی است و منصوریان هم 
به بازیکنان گفته است که این مشکل هم به زودی 

حل می شود. 

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در مورد شــایعه برخی رســانه های 
قطری مبنی بــر جدایی او از العربــی قطر، گفت: مــن با العربی 
قــرارداد دارم و در این تیم می مانم.اشــکان دژاگــه در خصوص 
اظهارنظرهایــی که پیرامون شــایعه حضورش در پرســپولیس 
منتشر می شود، تاکید کرد: همانطور که گفتم من با باشگاه العربی 
قرارداد دارم و در این تیــم خواهم ماند ضمــن اینکه برای همه 
هواداران احترام قائلــم اما من در ادامه لیگ قطــر هم در العربی 

بازی خواهم کرد.
مهاجم ملــی پوش کشــورمان همچنیــن درباره بــازی مقابل 
ازبکســتان و کره جنوبی گفت: امیدوارم تیم ملی بتواند با حمایت 
همه در این 2 بازی نتایج خوبی گرفته و با دست پر میدان را ترک 

کند.

نقش جهان به بهره برداری نزدیک می شودلیگ تعطیل شود یا نه؟

مراحل آماده سازی ورزشگاه نقش جهان به روزهای پایانی خود نزدیک می شود، اکنون نصب سازه 
فلزی این ورزشگاه به پایان رسیده و عملیات نصب نورافکن ها و محوطه سازی در حال انجام است.

ورزشگاه نقش جهان اصفهان این روزها آخرین مراحل آماده سازی خود را می گذراند و به همین دلیل 
معاون فنی و مهندسی شرکت 
توســعه و نگهــداری اماکن 
ورزشی، محمدعلی عباسی از 
بازدید  ورزشگاه  تکمیل  روند 
کرد.طبــق گفته مســئوالن 
ورزرشــگاه، نصب سازه فلزی 
پایان رسیده  به  این ورزشگاه 
و عملیات نصــب نورافکن ها و 
محوطه ســازی در حال انجام 
اســت و قرار اســت به زودی 
این  دوم  طبقه  صندلی گذاری 

ورزشگاه نیز آغاز شود.
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  مدیر تیم های ملی فوتبال درباره اردوی ارمنستان اظهار داشت: خیلی اردوی 
خوبی بود. شرایط بســیار عالی وجود داشــت. یکی از بهترین کمپ هایی بود 
که حضور داشــتیم. کی روش هم خیلی راضی بود.محمدرضا ساکت در ادامه 
افزود: صبح و بعد از ظهر تمرین کردیم. جناب سفیر و همکاران همکاری خوبی 
داشتند و صمیمانه تشــکر می کنیم. امیدوارم قبل از بازی با ازبکستان با کمک 
رسانه ها ،شرایط روحی خوبی داشته باشــیم. دو مسابقه سخت در پیش است. 
بچه های ما مرد میدان و مبارزات سخت هســتند. کی روش هم به همین گونه 
است.مدیر تیم ملی درباره تغییر زمان بازی با کره گفت: ساعت بازی مانند قبل 

است و تغییری نکرده است.
ســاکت در پایان گفت: دور جدید اردوی تیم ملی آغاز می شود. روز سه شنبه با 
هواپیمای چارتر آتا که اسپانسر هم شــده اند بچه ها به ازبکستان می روند و باز 

هم به صورت اختصاصی برمی گردند.

با کلین شیت مقابل ازبکستان، علیرضا بیرانوند که در دو بازی اول تیم ملی 
در انتخابی جام جهانــی گل نخورده، صاحب یک رکــورد ویژه در فوتبال 
ایران می شــود.در دوره های گذشــته، دو بار سابقه داشــته که بازی های 
ایران در همیــن مرحله بــا دو بازی بدون گل خورده آغاز شــود. ســال 
2002، میرزاپور در دو بازی اول از عربســتان و تایلنــد گل نخورد اما در 
بازی سوم، دروازه اش مقابل عراق باز شد. 4 سال پیش هم رحمتی مقابل 
ازبکستان و قطر کلین شــیت کرد اما بازی سوم از لبنان گل خورد. پیش از 
آن در سال 2010 ایران در بازی اول از عربســتان گل خورد. سال 2006 
 در بازی اول برابر بحرین کلین شــیت کرد و در بــازی دوم مقابل ژاپن گل 

خورد.
حاال بیرانوند 90 دقیقه فرصت دارد که همه دروازه بان های بزرگ تیم ملی 

را با رکورد تازه اش کنار بزند.

ساکت:کی روش مرد 
میدان های سخت است

 علیرضا  بیرانوند 
در آستانه یک رکورد تازه

فدراســیون والیبــال باید نخســتین قدم خــود را برای 
المپیک2020 از همین امســال بردارد. آن هم با انتخاب 
بهترین ســرمربی ممکن! والســکو به خواسته سیاسیون 
کشورش به آرژانتین برگشت و از آن روز تا به حال تقریبا 
هر 2سال این چالش در جامعه والیبال وجود دارد. امسال 
اما، این چالش عمیق تر و حساس تر از هر روز دیگری است. 
در شــرایطی که تعدادی از ملی پوشان قدیمی صریحا و یا 
پشــت پرده اعالم خداحافظی کرده انــد و در مقابل تعداد 
زیــادی از بازیکنان خوش آتیه برای نســل آینده در صف 

حضور در تیم ملی هستند. 
در روزهایی که دیگــر رفتن به المپیک والیبــال ایران را 
شــاد نمی کند و بدون شــک مردم می خواهند این بار تیم 
قدرتمند تری ببینند و شــاید خیلی هــا از االن حتی در 

انتظار مدال باشند. 
همه این حساسیت ها نشان می دهد انتخاب سرمربی برای 
تیم ملی والیبال ایران، این بار نه فقط برای کســب نتیجه 
در یک تورنمنت، بلکه گزینشــی مهم به عنوان نخستین 

گام المپیک توکیو است. 
فدراســیون بعد از المپیــک بارها اعالم کرد کــه در این 
تصمیم گیــری هیــچ عجلــه ای نــدارد و می خواهــد با 
آرامش به بررســی تمام گزینه هــا بپردازد. بــا این حال 
طبق ســنوات گذشــته برخی گزینه ها همیشه پررنگ تر 
 بوده انــد و خیلی ها تــا یک قدمی نیمکت تیــم ملی هم 

آمدند. 
همشــهری ورزشــی در این گزارش به معرفــی مربیانی 
پرداخته که در این میدان، راه کوتاه تری برای رســیدن به 
تهران دارند. البته قبل از معرفــی مربیان بایدبه یک نکته 

مهم اشاره کرد. 
روســیه، ایتالیا و لهســتان، ســه کشوری هســتند که 
معتبرتریــن لیگ  های والیبــال در آنها برگزار می شــود 
و از قضا بهترین مربیــان جهان هم در همین باشــگاه ها 
مربیگری می کنند. این تیم ها تا حوالی اردیبهشت هرسال 
درگیر مســابقات هســتند و به همین دلیل فرصتی برای 
دیدن لیگ ایران نخواهند داشــت و همین موضوع باعث 
 به وجود آمــدن مربیان پروازی در ایــران همچون گاییچ 

شد. 
پس با توجه به همین موضوع، یعنی درگیری اکثر مربیان 
بزرگ در لیگ های باشگاهی عمال فدراسیون والیبال زمان 
زیادی بــرای گزینش مربی مورد نظرش نخواهد داشــت. 
چراکه ســال آینده والیبال تورنمنت بزرگــی غیر از لیگ 
جهانی ندارد و از آن مهم تر نباید آینده این رشــته درگیر 

انتخاب های شتاب زده شود.

 بودن یا نبودن لوزانو؛ مسئله این است

 گزینه نخست این فهرســت رائول لوزانو است. کسی که 
تیم والیبال ایران را به المپیک2016 رساند. مربی با رزومه 
قوی و تجربه باال. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقد 
بودند تصویر تیم ملی در ریو، همه توان والیبال ایران نبود. 
برخی هــم گفتند لوزانو باید مدیریت بهتری می داشــت. 
لوزانو امسال هم هدایت باشــگاه رادوم لهستان را بر عهده 
دارد. با اینکه فدراسیون نظری درباره تمدید یا لغو قرارداد 
با لوزانو را نداده، ولی به نظر نمی رســد همشهری والسکو 

در ایران ماندگار شود.
سیچلو سومین آرژانتینی نیمکت ایران می شود؟

 خوان سیچلو، کسی که از ســال 2011 در والیبال ایران 
بوده و با رفتن والســکو از ایران به قطر رفت و توانســت 
رتبه یازدهم این تیم در آســیا را در مســابقات قهرمانی 
ســال2014 به رتبه چهارم ارتقا دهد. مربــی جوانی که 
از همــان ابتدای حضــورش در تیم ایران بــه مغز متفکر 
کادر فنی والسکو معروف شــده بود. گزینه ای که بیش از 
هرکسی والیبال ایران را می شناسد. او در حال حاضر هیچ 

تیم باشــگاهی ندارد؛ چرا که با فدراســیون ایران قرارداد 
2ساله بسته است.

آناستازی همیشه در یک قدمی نیمکت ایران

 ســومین گزینه کســی نیســت جز مربی مــورد عالقه 
والیبال ایــران. اندره آناســتازی که در جامعــه والیبال 
ایران از مقبولیت باالیی برخوردار اســت و همیشــه جزو 
اصلی ترین گزینه ها برای هدایت تیم ملی ایران بوده است. 
حتی قبل از کواچ تا یک قدمی نیمکــت ایران هم آمد، اما 
باال بودن دســتمزد و همچنین الزامی که برای داشتن هر 
4دســتیارش همراه با خود در ایران داشت این همکاری 
را لغو کرد. آناستازی که همه نوع مدالی از المپیک گرفته، 
تا جام جهانی و لیگ جهانی و قهرمانی جهان را در کارنامه 
مملو از افتخاراتش دارد، امسال هم سرمربی لوتوس توفل 
آمریکاست، این بار اگر کمی از خواسته هایش عقب نشینی 
کند و فدراسیون والیبال هم، تمایل بیشتری برای داشتن 
او از خود نشان دهد، شاید این بار ســرمربی والیبال ایران 

شود.
اگر همسر مک کاچن بله بگوید

 گزینه بعدی، کســی نیســت جــز یکــی از بزرگ ترین 
تئوریســین های والیبال دنیا؛ هیو مک کاچن. کســی که 
ورزش حرفه ای را با هاکی آغاز کرد. طالی المپیک پکن و 
نقره المپیک لندن را با تیم های آقایان و خانم های آمریکا 

به دست آورد. 
او که اصالتی نیوزلندی دارد از سال های پیش برای حضور 

در ایران تمایل بســیاری داشــت. تنها مشکل مک کاچن 
بــرای پذیرفتــن هدایت تیم ملی همســرش اســت که 

نمی  تواند به ایران مهاجرت کند.
آلکنو از زنیت باید دل بکند

 والدیمیر آلکنو هم جزو مربیانی اســت که بــه ویژه این 
اواخر حــرف حضورش در ایــران زیاد زده می شــود. او با 
روسیه قهرمان المپیک2012 شــد اما در ریو نتوانست به 
نتیجه مطلوبی دست یابد و برکنار شد. سرمربی زنیت کازان 
روسیه، تیم باشــگاهی خوبی دارد که همواره در مسابقات 
باشگاه های اروپا اگر جزو فینالیســت ها نباشد، تا مراحل 
نهایی پیش می رود. یعنــی اگر قرار باشــد آلکنو در کنار 
زنیت، تیم ملی ایران را هم داشته باشد، عمال هرسال چند 

هفته قبل از لیگ جهانی به تهران می رسد.
تکلیف پرافتخارترین مربی چه می شود؟

 و اما برویم سراغ برناردو دوچا رزنده؛ پرافتخارترین مربی 
در تاریخ والیبال دنیا. کســی که همراه بــا تیمش در اکثر  
فینال های مســابقات بوده و برای مثال از 16لیگ جهانی، 

تیم رزنده در 13فینال آن حضور داشته است. 
رزنده که امسال به دنبال هشتمین قهرمانی در سوپرلیگ 
برزیل همراه با تیمش، ریوداژینرو اســت، جداییش از تیم 
ملی برزیل دیگر قطعی شده و همین روزهاست که اخبار 
مذاکراتش با تیم های مختلف به گوش برسد. مربی که بعد 
از المپیک ژاپن به سراغ او رفت و شکی نیست که حضور او 

روی نیمکت هر تیمی یک افتخار بزرگ خواهد بود.

چالش دوباره سرمربی والیبال ایران؛

سرمربی بعدی تیم ملی چه کسی است؟
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پیشنهاد سردبیر: 
با سپاس از »سپاس«! 

اخباريادداشت

مدیرعامل ســازمان نوســازی و بهسازی شــهرداری اصفهان 
از اتمام کف ســازی میدان امام)ره( تا پایان ســالجاری خبرداد 
و گفت: از سال گذشــته کف ســازی بخش باقی مانده میدان 

امام)ره( شروع شد که تاکنون بیش از 80 درصد آن تکمیل و
20 درصد باقی مانده تا پایان امسال به اتمام می رسد.

حســین جعفری با اعالم این خبر افزود: پیاده راه سازی میدان 
امام )ره( از دو سال پیش در دستور کار شــهرداری قرار گرفت 
و حمایت های جدی اســتاندار اصفهان، شــهرداری و شورای 
شهر اصفهان و همچنین سایر دســتگاه های ذی ربط از جمله 
میراث فرهنگی باعث شــد این موضوع با جدیت در دستور کار 

قرار گیرد.
وی با اشــاره به اینکه پیاده راه کردن خیابان هــای منتهی به 
میدان امام )ره( ، تصریح کرد: خیابان سپه از چهارراه استانداری 
تا میدان امــام )ره( به اتمام رســیده و مورد بهره بــرداری قرار 
گرفته است وپیاده راه سازی خیابان حافظ نیز تا چند روز آینده 

به اتمام می رسد.
مدیرعامل ســازمان نوسازی و بهسازی شــهرداری اصفهان در 
بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه بازآفرینی شــهری 
با موضوع احیای دوباره شــهر مــوزه اصفهان در دســتور کار 
شهرداری اصفهان قرار گرفته اســت، خاطرنشان کرد: به دنبال 
اجرای طرح موفق احیای میــدان تاریخی امام علی )ع( ، احیای 
دولتخانه صفویه نیز در دستور کار مدیریت شهری اصفهان قرار 
گرفت و با حمایت مســئوالن استانی وشــهری از طرح احیای 
دولتخانه ، موفق شــدیم محدوده مورد مطالعــه این طرح را در 
کمیســیون ماده 5 به تصویب رســانده و در مطالعات محدوده 

دقیق آن مشخص کنیم.
وی افزود: در عین حال که مطالعات احیای دولتخانه صفویه در 
حال انجام اســت، برنامه های اجرایی هم برای دولتخانه صفوی 

تهیه شده است.
جعفری این نویــد را هم به شــهروندان داد کــه کلیات طرح 
پیاده راه ســازی چهارباغ عباســی به عنوان یکی از پروژه های 
احیای دولتخانــه صفویه  به تصویب رســید و برای همیشــه 
چهارباغ عباسی به عنوان معبر گردشگری و فضای شهری برای 

گردشگران داخلی و خارجی تبدیل می شود.
وی اضافه کرد: تا یک ســال آینده همزمان با افتتاح ایســتگاه 
متروی میدان انقالب، عملیات پیاده راه کردن خیابان چهارباغ 
عباسی نیز به اتمام خواهد رسید و پس از انجام پیاده راه سازی، 
آبنماها و حوضچه های این محور گردشــگری بار دیگر احیا می 
شوند.مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان 
خاطرنشــان کرد:400 ســال پیش محور چهارباغ عباســی به 
عنوان یکی از باارزش ترین فضاهای شهری در دنیا مطرح بوده 

است.

مديرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان:

چهارباغ عباسی معبر گردشگری 
می شود

مدیر عامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان گفت: شهردار 
اصفهان طی جلســه ای با ایجاد قــرار گاه اقتصاد مقاومتی وظایــف هر کدام از 
مجموعه های شهرداری را برای تحقق این شعار مشــخص کردند که بخشی از 
وظایف نیز به سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری اصفهان باز می گشت. 
احمد ســلیمانی پور گفت: در تهیه بازار گل وگیاهان زینتی بــا توجه به دانش 
فنی ســعی کردیم به سمت داشــته های داخلی برویم.وی تصریح کرد: با توجه 
به اینکه بخشی از نهاده های مورد استفاده فضای سبز مثل کود، درکارخانه های 
تولیدکننده کشــورمان با کیفیتی فراتر از مشــابه خارجی تولید می شود، طی 
نامه ای به مناطق 15 گانه شــهرداری ابالغ شــد که به جای تهیه کود مورد نیاز 

فضای سبز از شرکت های خارجی، از تولیدات کارخانجات داخلی استفاده شود .

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه 204 پزشک در 
طرح پزشک خانواده در 171 روستای استان مشــغول به کار هستند، گفت: در 
سال 84 برای این پزشکان تعرفه و مبانی حقوقی مشخص شد که چندی پیش 

اعتراض آنها را به دنبال داشت. 
رضا خدیوی افزود: اخیرا مبانی پرداختی حقوق پزشــکان خانواده بررســی و از 
مبلغ حدود 2 میلیون و 500 هزار تومان ماهانه به حداقل 5 میلیون تومان در ماه 
رسیده است که بازهم بر اساس منطقه و کارکرد آنها متغیر است.وی گفت:طرح 
پزشک خانواده در شهرهایی با جمعیت 20 تا 50 هزار نفر با جمعیت حدود 380 
هزار نفر از مناطق نجف آباد، خمینی شهر، خوانسار، گلپایگان، سمیرم، نایین و 

فالورجان از مهر 1393 آغاز و هم اکنون در این مناطق در حال اجراست.

اجرای طرح پزشک خانواده در 171 روستای اصفهانتهیه کود فضای سبز اصفهان از شرکت های خارجی ممنوع شد

معاون سالمت اداره کل دامپزشــکی استان اصفهان 
گفت: همزمان با شروع فصل مهاجرت پرندگان، طرح 
ملی مقابله با آنفلوانزای پرندگان در اســتان اصفهان 

اجرا شد.
 دکتر محمد کشــتکار گفت: کاهش شیوع و بروز این 
بیماری در مراکز تولیــد و پرورش ماکیان ، کشــف 
کانون های احتمــال خطر برای تیپ هــای جدید و 
غیربومــی، کنترل و کاهــش میزان تلفات ناشــی از 
بیماری و افزایش بهره برداری در صنعت طیور کشور 

از مهم ترین اهداف اجرای این طرح است.
وی با بیان اینکــه مرحله اول طرح در اســتان از 27 
شهریور امسال آغاز شــد، افزود: در این مرحله از باغ 
پرندگان اســتان، باغ وحش و مزارع پــرورش اردک 

نمونه گیری به عمل آمد.
کشــتکار با بیان اینکه مرحله دوم ایــن طرح از دهم 
مهر سالجاری آغاز می شــود،گفت: در مرحله دوم از 
روستاهای منتخب اســتان نمونه گیری می شود. وی 
افزود: در مرحله ســوم نیز از 83 واحد صنعتی و یک 
کشــتارگاه صنعتی طیور یکهزار نمونه گیری به عمل 
خواهد آمد.اســتان اصفهان یکی از استان های مهم 

کشور در صنعت طیور محسوب می شود.

معاون حمــل و نقــل اداره کل حمل و نقــل و پایانه های 
اســتان اصفهان در نشســت کمیته اطالع رســانی ستاد 
اربعین حسینی)ع( اظهارداشت: ســال گذشته بیش از 2 
هزار اتوبوس استان اصفهان زائران این استان را به مرزهای 
کشــور برای حضور در مراســم اربعین امام حسین)ع( در 

عراق انتقال دادند.
 علیرضا صفاتاج  افزود: تعــداد اتوبوس ها برای بازگرداندن 
مسافران از مرزهای کشور نیز سال گذشته افزایش یافت تا 
سایر مسافران اســتان های دیگر را نیز به استان های خود 
انتقال دهند . صفاتاج ادامه داد: پیــش بینی اعزام 2 هزار 
اتوبوس برای حمل و نقل زائران اربعین در اســتان اصفهان 
امســال نیز صورت گرفته که جلسات آموزشــی نیز برای 
رانندگان این حرکت بزرگ انجام می شود که بهبود رفتار 

آنها با زائران را شاهد باشیم.
 وی بر توزیع بســته های آموزشــی ویژه زائران تاکید کرد 
و گفت: اطالع رســانی به موقع به مردم موجب تسهیل در 

خدمات رسانی به زائران می شود.
 علیرضــا کیخوایــی مدیربحــران و پدافنــد عامل مرکز 
فوریت های پزشکی 115 استان اصفهان نیز در این جلسه 
گفت: مردم نیازمند کســب آگاهــی در خصوص مباحث 

بهداشتی و درمانی در این سفر هستند.

طرح مقابله با آنفلوانزای 
پرندگان در استان اجرا شد

پیش بینی اعزام ۲ هزار اتوبوس 
برای زائران اربعین در استان

حمل و نقلخبرسالمت

حکومت بدون مشارکت مردم 
قادر به کسب نتیجه خوب نیست

رعايت نکات ايمنی خیمه ها و 
تکايای عزاداری، الزامی است

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی اســتانداری اصفهان 
در نشســت با تعدادی از مدیران ســمن های مردم نهاد 
استان اصفهان اظهارداشــت: آسیب های اجتماعی مانع 
رشد کشور می شوند و صدمه های جبران ناپذیری برای 

کشور دارند.
 محمود ابراهیمی افزود: ســازمان های مــردم نهاد در 
عرصه پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید وارد شوند 
که حکومت به تنهایی قادر به انجام تمامی اقدامات برای 
پیشــگیری در این عرصه نیســت. ابراهیمی با اشاره به 
ضرورت و لزوم ورود سازمان های مردم نهاد در پیشگیری 
از آســیب های اجتماعی گفت: عدم ورود به این عرصه 
باعث افزایش آســیب های اجتماعی و مشکالتی از این 
قبیل می شــود.  وی ادامه داد: اســتانداری اصفهان در 
راستای حمایت از طرح های سازمان های مردم نهاد در 
عرصه پیشگیری از آسیب های اجتماعی به دنبال جذب 
اعتبار اســت که این اعتبار به سمن های فعال اختصاص 
می یابــد.  ابراهیمی فعالیت ســمن ها را مهــم خواند و 
یادآورشد: حضور و مشارکت مردم در عرصه های مختلف 
از جمله پیشگیری از آسیب های اجتماعی نتایج مثبت و 
موثر خاصی دارد که این نتیجــه موفق را حکومت بدون 

مشارکت مردم نمی تواند کسب کند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان بر رعایت نکات ایمنی خیمه ها و تکایای عزاداری 

تاکید کرد.
بهزاد بزرگزاد گفت: در آستانه فرارســیدن ایام سوگواری 
اباعبدا... الحســین)ع( بســیاری از مســاجد و تکایا اقدام 
به احداث داربســت برای برگزاری مراســم های عزاداری 
می کنند که در این راستا باید برخی از نکات ایمنی رعایت 
شود تا امنیت جان عزاداران به خطر نیفتد.  وی از مسئوالن 
برگــزار کننــده مجالس عزاداری خواســت بــرای نصب 
داربست های مراسم از شــرکت های مجوز دار و باتجربه ها 

استفاده کنند.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهان با اشــاره به نکاتی در خصوص ایمنی داربست ها، 
اظهارکرد: لوله های داربســت به صورت کامال مستقیم و 
صاف و بدون گوشــه های تیز و برنده باشند، ضوابط نصب 

آنها باید رعایت و اتصاالت آن به صورت کامل نصب شوند.
وی با تاکید بر اینکه داربســت ها وقتی ایمن هستند که به 
زمین متصل باشند، اضافه کرد: اگر داربست در مسیر عبور 
خودرو ها قرار گرفت ، باید با استفاده از چراغ های شبرنگ 
و چراغ های راهنمایی مجهز شــود تا در هنگام شب قابل 

مشاهده باشد.

آتش نشانی

مدیرعامل ســازمان فنــاوري اطالعات و ارتباطات شــهرداري 
اصفهان با حضور در سمپوزیوم بین المللي »شهرهاي هوشمند 
آینــده «یــا  Smart Future Cities، پروژه هــاي حوزه فاوا 
شــهرداري اصفهان به همراه شــاخص های ارزیابی شهرهای 

هوشمند موسسات ارزیابی بین المللی  را ارائه نمود.
در این همایش بین المللي مهندس وحید حیدریان ضمن بیان 
مطالبي در خصوص مولفه هاي شــهر پایدار هوشمند؛ پیرامون 
پروژه هاي شــاخص شــهرداري اصفهان مانند اجراي پایلوت 
نظام ملي آدرس گذاري مکان محور کشــور)GNAF(،  طراحي 
و پیاده ســازي پایگاه داده مکاني شــهرداري)GeoDB(، انعقاد 
 SDI تفاهم نامه با سایر دســتگاه هاي اجرایي در راستاي تحقق
در مسیر هوشمندسازي اصفهان و... مطالبي عنوان کرد که مورد 

توجه و استقبال حضار قرار گرفت.  
در این گردهمایي عالوه بر شــخصیت هاي مختلف دانشگاهي 
و نهادي دولتــي و خصوصي کشــورهاي اســترالیا،  نیوزیلند، 
نیجریه، چین، اندونزي و... شــخصیت هاي مختلفي  از ایران از 
جمله: پروفسور عباس رجبي فرد)سرپرست دانشکده مهندسي 
زیرســاخت و رییس مرکز داده و زیرســاخت دانشگاه ملبورن(، 
دکتر پیروز حناچي)معاون وزارت راه و شهرســازي(، مهندس 
علي اصغر قائمي )مدیر عامل ســازمان فاوا شــهرداري تهران(  
 و تعــدادي از  دانشــجویان دکتــراي  دانشــگاه ملبــورن نیز

شرکت داشتند.
این همایش به همت پروفسورعباس رجبي فر و با شرکت اساتید 
دانشــگاه ها و کارشناســان حوزه هاي مختلــف در مورد نقش 
داده هاي مکاني و آنالیز شــهري، مالکیت زمین و کاداســتر در 
»شهرهاي هوشــمند آینده« برگزار و از مدیرعامل سازمان فاوا 

شهرداري اصفهان نیز جهت سخنراني دعوت گردیده بود.
 در این نشست علمي همچنین بر اهمیت موضوع شهر هوشمند 
و استفاده از فناوري ســه بعدي دیجیتال در سامانه هاي شهري 
به منظور مدیریت بهینه محیط پیچیده شــهرها، استفاده بهتر 
از حجم اطالعات و مشــارکت  افــراد ذي نفع در تحقق شــهر 
هوشــمند نیز تاکید و مباحث  و اطالعاتي در مورد فناوري هاي 
جدید، داده هاي دیجیتالي پیوســته و  مدل هاي مشارکتي که 
باعث تولید دانش در حوزه دســتگاه هاي دولتــي و مدیریت و 

برنامه ریزي شهري مي گردد ارایه شد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان اظهار کرد: بازرسان 
این مدیریت در بازرسی مشترک با مأموران پلیس آگاهی از یک 
انبار نگهداری کاالی قاچاق در مرکــز اصفهان که هفت مهرماه 

انجام گرفت مقادیر زیادی کاالی قاچاق کشف و توقیف کردند.
جواد محمدی فشــارکی در توضیح این خبر گفت: تعداد 300 
هزار نخ ســیگار خارجی قاچاق بــه ارزش 500 میلیون ریال و 
24 هزار قلــم انواع لوازم آرایشــی و بهداشــتی خارجی قاچاق، 
شــامل انواع اســپری، خمیرریش، ادکلن، کــرم، خمیردندان، 
دستمال کاغذی، مســواک، برس مو و ... به ارزش یک میلیارد و 
500 میلیون ریال کشف، جمع آوری و جهت انجام سیر مراحل 

قانونی، تحویل مراجع ذی صالح گردید.

ارائه تجربیات فاوا در 
سمپوزيوم شهرهاي هوشمند

مدير بازرسی و نظارت اصناف استان خبر داد:

توقیف دو میلیارد ريال 
کاالی قاچاق در مرکز اصفهان

مهر: باوجود افتتاح نخســتین بانــک پیوند مغز اســتخوان در 
بیمارســتان ســید الشــهدا)ع( اصفهان و اعالم خبــر پذیرش 
اهداکنندگان سلول های بنیادین خون ســاز در مرکز »سپاس« 
ســازمان انتقال خون، هر بانویی که برای اهدای خون به سازمان 
انتقال خون مراجعه می کند از سوی کارکنان این بخش پذیرش 

نمی شود و با توجیه آنها را راضی به عدم اهدای خون می کنند.
مرکز »ســپاس« به صورت یک بانک اطالعاتی ملی در ســازمان 
انتقال خون اســتان اصفهان پذیرش اهداکنندگان ســلول های 
بنیادین خون ســاز یا مغز را بر عهده دارد اما وقتی زنان به عنوان 
بخشــی از اهداکنندگان خون، برای این منظور به مرکز سپاس 
مراجعــه می کنند با عدم پذیــرش و اعالم این نکتــه که فقط از 

دختران مجرد خون گرفته می شود، مواجه می شوند.
از دختران در سنین ازدواج خون گرفته نشود

رؤیا کریمــی که یکی از اهالی مطبوعات اســت بــه دنبال اعالم 
فراخوان برای اهــدای خون به منظــور  ذخیــره در بانک مغز و 
استخوان اصفهان و نجات نیازمندان، با مراجعه به سازمان انتقال 
خون استان اصفهان متوجه شــد که از دختران در سنین ازدواج 

خون دریافت نمی کنند.
سمیه فیاض کارشناس سازمان انتقال خون استان اصفهان گفت: 
تالش ما بر این است که از مردها خون بگیریم چراکه آنها مشکل 
باروری ندارند و در هر زمــان که نیاز به اهدای خون آنها باشــد، 

امکان پذیر است.
وی گفت: هزینه ای که برای سنجش سالمتی خون اهداکنندگان 
برای بانک مغز و اســتخوان در اصفهان پرداخت می شود ، بسیار 
گران اســت بنابراین مردها را در اولویت قراردادیم و در این مقوله 
دختران مجردی که در سن ازدواج نیســتند، در اولویت دوم قرار 
دارند. فیاض تمام تالش خود را کــرد تا خانم خبرنگار را از اهدای 
خون برای بانک مغز و استخوان منصرف کند و این دلیل که تهران 

زیر بار آن نمی رود، اعــالم کرد: دختران مجردی که در ســنین 
ازدواج هســتند را راضی می کنیم که از اهــدای خون منصرف یا 
اینکه در گام اول خون بدهند و پس از صحت سالمتی خون آنها، 

به بخش سپاس برای اهدای خون مراجعه کنند.
وی در حالی خون گرفتن از دختران در ســنین ازدواج را به صرفه 
 ندانســت که معموال دختران از سن 17 ســالگی تا سنین باالتر

 »در سن ازدواج« محسوب می شوند و امکان این وجود دارد که در 
هرزمانی ازدواج انجام گیرد بنابراین با این توجیه ســازمان انتقال 
خون، مورد مناسبی برای اهدای خون نیستند. از طرفی زنان هم 
مشمول اهدای خون نمی شــوند چون یک بارداری را پشت سر 
گذاشته اند. دختران کمتر از سن 1۶ سالگی هم در ردیف نوجوانان 
قرار می گیرند و چون در سنین رشد و بلوغ قرار دارند به طورقطع 
نه والدین و نه ســازمان انتقال خون زیر بار گرفتــن خون از آنها 
نمی رود، بنابراین اهدای خون از زنان برای پیوند مغز اســتخوان 
به علت آنکه به انجام آزمایش هایی برای ســنجش سالمت خون 
آنها نیاز دارد و این آزمایش ها برای سازمان انتقال خون مشمول 
هزینه است، سبب شده تا سازمان انتقال خون زیر بار اهدای خون 

دختران مجرد نرود.
البته این نوع رفتار سازمان انتقال خون اصفهان در حالی است که 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مراسم افتتاح 
نخستین بانک پیوند مغز استخوان در بیمارستان سید الشهدای 
اصفهان که ویژه بیماران ســرطانی و صعب العالج اســت، گفت: 
اهداکنندگان ســلول های بنیادی خون ســاز باید تابعیت ایرانی 
داشته و ازنظر روحی و جسمی ســالم باشند و افراد بین 18 تا 55 

ساله می توانند عضو نخستین بانک پیوند مغز استخوان شوند.
سعید یوســفیان در خصوص شــرایط اهداکنندگان خون برای 
سلول های بنیادی گفت: این افراد اگر سابقه بیماری های جسمی 
و روانی از قبیل قلبــی، صرع، کلیوی، ســرطان، ژنتیکی و غیره 

ندارند می توانند با ثبت اطالعات خود در سایت مربوطه، آمادگی 
خود را برای خون گیری اعالم کنند.

وی افزود: پس از ثبت نــام و ثبت اطالعات در بانک ســلول های 
 HLA فرد دهنده با بیماران HLA بنیادی و ســازگاری سیســتم
مشــابه این فرد، می تواند به عنوان منجی و نجات دهنده گیرنده 

باشد.
ســازمان انتقال خون اســتان در حال حاضر خود یکی از موانع 
پیش روی زنــان اهداکننده خــون در این زمینه شــده و برخی 
اهداکنندگان خون نیز از نحوه برخــورد کارکنان با خیران راضی 

نیستند.
 در همیــن راســتا مهــرداد معمــارزاده، رییس بیمارســتان 
ســید الشــهدا )ع( اصفهان، با ابراز تعجب از این واکنش سازمان 
انتقال خون به اهدای خون بانوان جوان و مجرد، اظهار داشــت: 
من نمی دانم ســازمان انتقال خون بر چه اساسی این حرف را به 
مراجعان زده اســت اما از نظر ما منعی برای اهدای خون دختران 

مجرد برای پیوستن به بانک مغز استخوان استان، وجود ندارد.
در همین راســتا مدیرکل ســازمان انتقال خون استان اصفهان 

چندی پیش، در جمــع خبرنگاران 
با انتقاد از مشــارکت ســه درصدی 
بانوان در امر اهدای خون تاکید کرد: 
بانوان استان که همواره در امور خیر 
پیشگام بوده اند، باید به دوراز نگرانی 
به ســبب کم خونی در این امر خیر 
مشــارکت بیشتری داشــته باشند 
چراکه قبــل از اهدای خون تســت 
هموگلوبین و کم خونی از آنها گرفته 
می شــود و در صورت بروز مشکل از 
آنهــا خون گرفته نمی شــود و توقع 
داریم مشارکت بانوان استان اصفهان 

به 20 درصد برسد.
مجیــد زینلی با بیــان اینکه اهدای 
خون هیــچ هزینه ای بــرای دهنده 
خون ندارد، گفت: ســازمان انتقال 
خــون در ازای هــر یــک واحــد 
خون گرفته شده و پروسه ای که روی 
آن انجام می شــود 113 هزار تومان 

هزینه متقبل می شــود.وی از آغاز به کار مرکز ســپاس سازمان 
انتقال خون اســتان خبــر داده بود و گفت: ایــن مرکز به صورت 
یک بانک اطالعاتی ملی است، قرار اســت پذیرش اهداکنندگان 
سلول های بنیادین خون ساز یا مغز اســتخوان را در همان مکان 

سازمان انتقال خون استان واقع در پل خواجو به عهده بگیرد.
زینلی تاکید کرد: کســانی که تمایل به این اهدا دارند، می توانند 
با ثبت نام و تشــکیل پرونده نمونه مغز اســتخوان خود را در این 
بانک ثبت کنند تا اگر بیمار ســرطانی مخصوصا سرطان خون با 
این نمونه همخوانی داشــت، از اهداکننده مجــددا برای دریافت 
خون محیطی که نیازی هم به برداشت اصل مغز استخوان نیست، 

دعوت به عمل بیاید.

بانوان متقاضی  اهدای خون در سازمان انتقال خون اصفهان پذيرش نمی شوند؛

با  سپاس از »سپاس«!

دختران مجردی 
که در سنین ازدواج 

هستند  را راضی 
می کنیم که از اهدای 

خون منصرف يا 
اينکه در گام اول 

خون بدهند و پس 
از صحت سالمتی 

خون آنها، به بخش 
سپاس مراجعه 

کنند

مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان درباره 
بدهی ۶10 مدرســه موقوفــه اســتان اصفهان به 
اداره کل اوقاف و امور خیریه این استان اظهار داشت: 
آموزش و پرورش چند ســالی اســت که بابت اجاره 
مدارس موقوفه 4 میلیارد تومان بــه اداره کل اوقاف 
و امور خیریه اســتان اصفهان بدهکار اســت و فعال 
مشخص نیست که این بدهی در چه زمانی پرداخت 

می شود.
محمدحســن قائدی ها افزود: مذاکراتی بین رییس 
ســازمان اوقاف و امــور خیریــه و وزارت آموزش و 
پرورش در حال انجام اســت که ایــن بدهی ها تهاتر 
شــود؛ چرا که اعتبارات آموزش و پرورش به صورت 
ملی اســت و اعتبارات باید توســط وزارت آموزش و 
پرورش در اختیار اســتان  قرار بگیرد تا استان بتواند 

بدهی خود را پرداخت کند.
مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان با بیان 
اینکه بدهی به سازمان اوقاف تنها یکی از بدهی  های 
آموزش و پرورش است، گفت: اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان اصفهان با آموزش و پرورش اصفهان 
همکاری داشته و امیدوار هســتیم این همکاری ها 

برای برطرف شدن مشکل ادامه داشته باشد.
وی درباره اســتفاده تجاری از برخی مدارس اوقافی 
تصریح کرد: بخشــی از فضاهای اوقاف که در اختیار 
آموزش و پرورش اســت کاربری مدرســه و بخشی 
کاربــری فرهنگــی و تربیتــی دارد و تغییر ماهیت 
فضاهای متعلق به اوقاف به تجاری نداریم. قائدی ها 
گفت: پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش تا سال 
1393 تسویه شده و پاداش های مربوط به 1394 در 
حال پرداخت اســت. مدیرکل اوقــاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان آذرماه ســال 1394 گفته بود که 
حدود 4 سال است که اداره آموزش و پرورش اجاره 
موقوفات را پرداخت نکرده و بالغ بر 5 میلیارد تومان 

بدهی دارد.
همچنین مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان 
آذرماه ســال 1394 در پاســخ به خبرنگار تســنیم 
مطرح کرده بــود که توافقاتی میــان وزیر آموزش و 
پرورش و مسئوالن اوقاف در سطح کشور انجام شده 
و قرار اســت با انجام تهاتر میان آموزش و پرورش و 
اوقاف، مدارس وقفی آموزش و پــرورش از پرداخت 

اجاره بها معاف شوند.

مدير کل آموزش و پرورش استان:

زمان پرداخت اجاره مدارس 
موقوفه مشخص نیست

بامسئوالن
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم:
 ١٥٠ نخودچــى  آرد 
گرم،روغن جامد يا كره 
٨٥ گرم،پــودر قند ٧٥ 
گرم،هل ساييده ٢/١ ق 
چ،شكالت تلخ ١٠٠ گرم

طرز تهيه:
ابتــدا آرد نخودچــى را 
الك مى كنيم و در تابه با 
مي ريزيم  ماليم  حرارت 
تــا آرد تفت بخــورد و 
بوى خوب آن بلند شود. 

ســپس كره را اضافه مى كنيم و كمى تفت مي دهيم. از روى حــرارت برمي داريم و 
پودر قند و هل را اضافه مى كنيم و خوب مخلوط مى كنيم تا خمير يكدستى داشته 

باشيم.
شــكالت را خرد و به صورت بنمارى يا داخل مايكروفر ذوب مى كنيم. به اندازه نيم 
سانت از شــكالت را داخل قالب هاى كوچك شكالت ســازى مي ريزيم و براى يك 

دقيقه داخل يخچال مى گذاريم. 
پس از خروج از يخچال، روى شــكالت را از مواد نخودچى پر و فشــرده مى كنيم و 
 براى يك ساعت در يخچال مى گذاريم تا كامال ســفت شده و به راحتى از قالب جدا 

شود.

كتاب »گونه شناسى جريان هاى فكرى حوزه و نسبت آنها با انقالب 
اسالمى« به قلم سيدمحسن طباطبايى فر منتشر شد.

در بخشــى از اين كتاب آمده است: ســخن از جريان هاى فكرى و 
آثار ســازنده يا مخرب آن در فضاى انديشــه و عمل ايرانيان، چند 
صباحى است كه رونق يافته است. تنفس هر يك از انديشمندان در 
فضاى ناشــى از جريان هاى خاص و ارجاع استنادات خود به برخى 
متون و ناديده انگاشــتن ديگر متن ها، گوياى جدى بودن حيات و 
حركت جريان هاى فكرى است. اين نگره، متفكران را ذيل جريانات 
و نماينده اى از آن طرز تلقى و سلوک قلمداد مى كند. در اين صورت 
نقطه اتكا و بررســى انديشه ها، نه شــخص متفكر، كه نحله فكرى 
اوست. اين نوشتار در مقام توصيف وضعيت فكرى حوزه معاصر قم 

و درصدد پاسخ به پرسش هاى زير است.

پرســش از چيســتى جريان هاى فكرى حوزه قم و بررســى اينكه 
جريان فكرى چيســت؟ ويژگى هاى جريان هاى فكــرى در حوزه 
چيست؟ چارچوب نظرى و آبشــخور فكرى هر يك از اين جريانات 
كدام اســت؟ آثار هر يك از اين جريانات، چگونــه در حوزه بروز و 
ظهور پيدا مى كنند؟ موســس يا مهم ترين نمايندگان فعال جريان 
كدامند؟پس از شــناخت نقشــه جريانات فكرى و نشــانه گذارى 
آنها بــراى فهم مرزبندى هــاى درون گفتمانى، ضرورى اســت به 
اين پرســش بپردازيم كه نســبت هر يك از اين جريانات با ديگرى 
چيســت؟ بنابر اين گزارش، كتاب حاضر در قالب پنج  بخش تحت 
عناوين: چارچــوب نظرى، جريان هــاى اجتهــادى، جريان هاى 
نص گرا، جريان هاى عقل محور و جمع بندى و برخى نتايج تدوين 

شده است.

تيپ بدن و رژیم غذایی مخصوص خود را بشناسيد)3(برشتوک نخودچی شکالتی 

گونه شناسی
 جریان های فکری حوزه

_ حاج خانم التماس دعا
_ ان شــاءا... يــه بخت خوب زاینده رود

گيرت بياد دخترم
_ حاج آقا التماس دعا

_ ان شاءا... ازدواج كنى و سر و سامون بگيرى 
پسرم

****
دعا خيلى هم خوب اســت! صدالبته دعا براى 
گشايش بخت، سر و ســامان گرفتن و ازدواج 

موفق جوان ها خيلى هم عالى است.
اما بد نيســت گاهى به اين هــم فكر كنيم كه 
هر فرد مجردى كه التماس دعا دارد، لزوما در 

آرزوى ازدواج نيست.
گاهــى اوقــات پاســخ هاى اينچنينــى بــه 
درخواســت دعاى افراد، بيــش از آنكه جاذبه 

داشته باشد، دافعه دارد.
 مجلــس ختمــى، روضــه اى، دعايــى برپا 
مى شود و جوان مردم دلش مى شكند و اشكى 

مى ريزد. 
 از فردا عده اى برايش به دنبال زوج مناســب 
 مــى گردنــد، عــده اى پــدر و مــادرش را 
 مــورد خطــاب و عتــاب قــرار مى دهند كه 
چرا براى فرزندتان دســتى بــاال نمى زنيد؟ 
جوانتان چه اشــك ها كه از بى ســر و سامانى 

نمى ريزد!
فردا روزى هم كه جوان مذكور به يارى خدا به 
خانه بخت رفت، برخى مى گويند خدا را شكر 

كه به آرزويش رسيد!
خب، صدالبته شكر و هزاران شكر، ان شاءا... كه 

بخت،يار باشد و يار، بخت آور.
اما قــدرى ديدمان را وســيع كنيــم، به جاى 
آرزوى دل اين و آن تصميم نگيريم و براى همه 

دعاى عاقبت بخيرى بكنيم.
اين را كه اين عاقبت خير از چه راهى به دست 

مى آيد، تنها خدا مى داند و بس!

التماس دعا

لبخندک

یادداشت های 
گلبول آبی

خواســتگارى در قديــم با يــك عمليات ندا شاه نوری گام دوم: خواستگاری
تعقيب و مراقبت آغاز مى شــد؛ به اين شــكل كــه جمعى از 
زبده ترين عروس ياب هاى طايفه داماد يك فهرست مى گرفتند 

دستشان و دوره مى افتادند.
اين فهرســت كه شــامل ويژگى هاى آن مرضيه الســجاياى 
محموده الخصائل مى شد، يكى از معدود نمونه هاى كارگروهى 
در ايران به شمار مى رفت؛ چون اصال نمى شد فهميد چه كسى 
آن را تنظيم كرده و فقط به نظر مى رســيد عبــارت »ننه، تو 
 رو خدا چشــماش سبز باشــه!« توســط داماد در آن گنجانده 

شده باشد.
 تيم مراقبت ســرانجام مورد مذكور را كه عموما دختركى زير 
سن قانونى بود و هنوز به سبب شــب ادرارى كتك مى خورد، 

شناسايى كرده و مراتب را به مادر داماد اطالع مى داد.
 مرحله بعد شــامل براندازكردن قد و باال، آزمون حفظ تعادل و 
بوكشــيدن دهان و زيربغل عروس بود كه توسط عناصر مونث 

خاندان داماد و بدون حضور او برگزار مى شد.
اين مرحله فقط شامل وزن كشى و انجام معاينات فنى عروس 
نبود، بلكه خانواده داماد ارزش امــوال منقول و غيرمنقول پدر 
عروس را تخمين زده، قيمت گذارى مــى كردند و مثل بعضى 
مشترى ها مى رفتند يك دورى بزنند و برگردند كه خب البته 
ممكن بود برونــد و ديگر برنگردند؛ اما اگر بر مى گشــتند، دور 

سوم مذاكرات آغاز مى شد. 
در اين اجالس خيلى جدى ســران، روى مســائلى مثل مهريه 
و شــيربها چانه زنى و چند قواره پارچه، يــك كله قند و گاهى 
يك تكه طال رد و بدل مى شــد و به اين ترتيب نام داماد طورى 
 روى دختر مردم حك مى شــد كه با آب زمزم هم پاک شدنى 

نبود.
 الزم به ذكر است كه در بســيارى از مواقع تا همين مرحله هم 
هنوز عروس و داماد همديگر را نديده بودند و خيلى وقت ها تازه 
ســر عقد بود كه داماد مى فهميد تيم تعقيب و مراقبت، زيادى 
به كف مطالبات چســبيده و اين دوشــيزه محترمه مكرمه به 
جاى اينكه شبيه »مونيك« در ارتش سرى باشد، شكل جارى 

»اوشين« است.

نوستالژیکاتور 

ازدواج

تغذیه برای بدن سيب شــکل: نياز خود به كربوهيدرات ها را با مواد غذايى مفيد    
مانند ميوه ها و سبزيجات تامين كنيد. از مصرف مواد غذايى با كربوهيدرات باال پرهيز كنيد؛ 
زيرا به راحتى تبديل به قند و ســرانجام به صورت چربى در بدن ذخيره مى شود. در همين 

راستا، خوردن مواد غذايى با كربوهيدرات باال يك بار در هفته را مد نظر قرار دهيد.
 چه چيزی بخوریم؟

چربی های اشباع نشــده سالم: اين چربى هاى دوســتدار قلب در آجيل )گردو و 
بادام(، دانه ها )شــنبليله، جو، چيا(، روغــن زيتون، روغن نارگيل، كــره هاى آجيل و پنير 
پرچرب يافت مى شود. مواد غذايى حاوى اين چربى هاى سالم، به حفظ سطوح قند خون، 
محدود كردن ترشح انسولين اضافى، سركوب لپتين، كاهش واكنش انسولين پس از غذا و 

تعادل سطوح گلوكز و انسولين در بدن كمك مى كنند. 
چربی های ضد التهابی: ايــن چربى ها در آووكادو، روغن زيتون، ماهى ســى باس، 
ماهى سالمون و غالت سبوس دار مانند جو و گندم سياه يافت مى شوند. اين مواد غذايى به 

تثبيت سطوح قند خون در بدن و همچنين كنترل سطوح كورتيزول كمك مى كنند.
 لوبيا سفيد: اين ماده غذايى منبع طبيعــى از فسفاتيديل سرين، يك ماده شيميايى 
است كه به كاهش سطح كورتيزول )هورمون استرس( در مغز كمك مى كند. لوبياى سفيد 

همچنين حاوى فيبر است كه به تعادل و تثبيت سطوح انسولين در بدن كمك مى كند.
بلوبری: بلوبرى حاوى تركيبات زيســت فعال ويژه اســت كه به افزايش حساســيت   

انسولين و كاهش خطر ابتال به ديابت كمك مى كند.
 پروتئين پاک: گوشت مرغ، گوشت ماهى و گوشــت گاو به كاهش سطوح لپتين در 
بدن كمك مى كنند. اين شرايط در نهايت به بهبود ســوخت و ساز و چربى سوزى سريع تر 

منجر مى شود.

شهردار اصفهان:

جشنواره خرید کاالهای ایرانی برند فروشگاه های زنجیره ای کشور شد

مهدى جمالى نژاد، شــهردار اصفهان در آيين 
كلنگ زنى بازار عمده فروشــان خــوار و بار و 
خشــكبار اصفهان و همچنين اهداى ١٢ خودروى سمند به 
شــهروندان اصفهانى كه در جشــنواره خريد كاالهاى ايرانى 
از بازارهاى روز كوثر شــركت كرده  بودند، با اشــاره به اينكه 
برگزارى روزانه رويدادهاى فرهنگى در ســطح بين المللى و 
كلنگ زنى و بهره بردارى از پروژه هاى عمرانى در شهر اصفهان 
بيانگر پويايى اين شــهر در چند ماه اخير است، اظهار داشت: 
رويدادهاى بين المللى و ملى در شــهر اصفهــان به اندازه اى 
متنوع شــده اســت كه در خصــوص اطالع رســانى دراين 
 زمينه فرصتى باقــى نمى ماند. وى در خصــوص كلنگ زنى

بازار عمده فروشــان خوار و بار و خشكبار شــهر اصفهان ابراز 
داشت: بايد توجه داشته باشيم كه محورهاى  جهاد، ولى عصر 
 و مسجد ســيد بورس بنگاه هاى خريد و فروش خشكبار بوده 
 و اين محور به دليل وجود واحدهاى عمده فروشى خوار و بار 
از ترافيك باال رنج مى برده و مشــكالت ترافيكى زيادى را نيز 

براى محورهاى غربى شهر اصفهان ايجاد كرده است.
راه اندازی بازار عمده فروشــان خوار و بار توزیع 

متوازن سفر از غرب و شرق اصفهان را به همراه دارد
شــهردار اصفهان اضافه كرد: اميدواريم با ساماندهى اصناف 
اين ســه محور، شــاهد توزيع متوازن ســفر از غرب و شرق 

اصفهان باشيم.
وى در ادامه با بيان اينكه طى شــش ماه گذشــته ســازمان 
ميادين ميــوه و تره بار و ســاماندهى مشــاغل شــهردارى 
 اصفهان به ماموريت اصلى خود در حوزه ســاماندهى مشاغل 
بازگشــته اســت، اضافه كرد: از ايــن رو در اين بــازه زمانى 
 تاكنون كلنــگ دو ابر پــروژه در ايــن زمينه را يكــى بازار 
 گل و گياه و ديگرى ســاماندهى عمده فروشــان خــوار و بار 

و خشكبار اصفهان را بر زمين زده است.
جمالى نژاد اعتبار بهره بردارى از ســه فاز پــروژه بازار عمده 
فروشان خوار و بار و خشكبار شــهر اصفهان را١٥٠٠ ميليارد 
ريال اعالم كرد و بيان داشــت: اين پروژه قرار است در زمينى 
4٠ هكتارى در قالب ١٠٥ واحد٥٧٠ متــرى به بهره بردارى 
 برســد. وى تصريح كرد: فاز اول ايــن پروژه در بــازه زمانى 
يك ســاله و دو فاز ديگر نيز در زمانى كوتاه تــر بهره بردارى 

خواهد شد.
بازار عمده فروشــان چوب در شــهرک صنعتی 

امير کبير راه اندازی می شود
شــهردار اصفهان همچنين به راه اندازى بازار عمده فروشان 
چوب در خيابان امام خمينى و شــهرک صنعتــى امير كبير 
اشــاره كرد و گفت: چنانچه اين پروژه نيز كلنگ زنى شــود 
طى يك سال ركورد ساماندهى مشــاغل در بازه زمانى كوتاه 

را كسب مى كنيم.
 وى در خصوص ســاماندهى ديگر مشــاغل مزاحم شــهرى 
 از جملــه طالســازان و ريخته گــران نيز گفــت: بايد توجه 
داشــته باشــيم كه اين مشــاغل را نمى توان در حريم شهر 
 ســاماندهى كرد و در اين زمينــه بايد ديگر دســتگاه ها نيز 
در كنار شــهردارى به ميدان بيايند تا بتوان در خارج از شهر 

آنها را ساماندهى كرد.
 یک هزار و 62 جایزه بــرای خرید کاالهای ایرانی 

در اصفهان
جمالى نژاد در خصــوص برگزارى جشــنواره خريد كاالهاى 
ايرانــى در بازارهــاى روز كوثــر نيز بيــان داشــت: در اين 
جشــنواره يك هزار و 6٢ جايــزه بــه ارزش١٥٠٠ ميليارد 
ريال براى خريــداران اختصاص پيدا كرده كــه از جمله اين 
جوايز ١٢ دستگاه خودروى ســمند،6٠٠ دستگاه دوچرخه، 

١١٠ سكه تمام بهار آزادى،١١٠ نيم ســكه ،١١٠ ربع سكه، 
١١٠ تخته فــرش و١١٠ دوچرخه  كودک بــود كه با حضور 
 4٠ توليــد كننده برتر كشــور بدون هيچ گونــه هزينه مالى 
از سوى شهردارى اصفهان انجام شد. وى با اشاره به استقبال 
بى نظير شــهروندان از اجراى جشنواره خريد كاالهاى ايرانى 
 از بازارهــاى روز كوثر بيان داشــت: خوشــبختانه اين طرح 
در همه كشــور رواج پيدا كرده و به برندى براى فروشگاه هاى 
زنجيره اى تبديل شــده است. شــهردار اصفهان تاكيد كرد: 
جشنواره خريد كاالى ايرانى در شهر اصفهان همچنان ادامه 

دارد.
وى در خصــوص پويش كيســه هاى پارچــه اى در بازارهاى 
روز كوثــر اصفهــان نيــز ابــراز داشــت: اين كيســه ها كه 
 توســط شــهردارى اصفهان توليد مى شــود نيز مورد اقبال 
همه مردم كشور قرار گرفته است و اميدواريم در سطح كشور 

فراگيرشود.
ساماندهی مشاغل از دغدغه های مدیریت شهری 

است
اصغر آذربايجانى ، رييس كميسيون فرهنگى شوراى اسالمى 
شــهر اصفهان نيز در اين آيين با اشــاره به اينكه ساماندهى 
واحدهاى صنفــى اين حوزه از دغدغه هاى مديريت شــهرى 
اصفهان بوده اســت، اظهار داشــت: بهره بردارى از اين پروژه 
مى تواند در ساماندهى ترافيك به ويژه در غرب اصفهان تاثير 

بسزايى داشته باشد.
 وى با بيان اينكــه زمين در نظر گرفته شــده بــراى اين امر 
به مســاحت4٠ هكتار قابل توجه بوده اســت، تصريح كرد: 
اعتبار يك هزار و٥٠٠ ميليارد ريالى براى بهره بردارى از  اين 
پروژه نيز بيانگر اهتمام جدى در بخش ســاماندهى مشاغل 

شهرى از سوى شهردارى است.

رييس كميســيون فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى شــوراى 
اسالمى شهر اصفهان ســاماندهى همه مشاغل در سطح شهر 
اصفهان را ضرورى دانســت و تصريح كرد: مركز ســاماندهى 
خوار و بار فروشى مى تواند محلى براى عرضه محصوالت اين 
بخش و همچنين عنصرى براى پشتيبانى از واحدهاى صنفى 

خوار و بار فروشى در سطح شهر باشد.
 وى در ادامــه به برگزارى جشــنواره خريد كاالهــاى ايرانى 
در بازارهاى روز كوثر شــهردارى اصفهان اشــاره كرد و ابراز 
داشــت: خوشــبختانه اين جشــنواره با اســتقبال بى نظير 
شهروندان مواجه بوده است و در نهايت نيز واحدهاى توليدى 
 كه محصوالت خود را در اين فروشــگاه ها عرضه داشــته اند 

با رونق خوبى روبه رو بوده اند.
 آذربايجانى در ادامه، حمايت شــهردارى از اين جشــنواره را 
در واقع تحقق شعار ســال جارى با عنوان » اقتصاد مقاومتى، 
اقدام و عمل « دانســت و گفت: يكى از مولفه هاى تحقق اين 
شعار توسعه درون زا و استفاده از ظرفيت هاى داخلى است كه 

در اين جشنواره به خوبى اجرايى شده است.
وى در ادامه از توليــد كنندگان داخلى خواســت، با افزايش 
كيفيت محصوالت خود، اعتماد مردم را جلب كرده تا اقتصاد 

كشور در راستاى افزايش توليد پويا تر شود.
ساماندهی مشاغل تغيير چهره شهر اصفهان است

محمد مجيرى، معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت شهردارى اصفهان با اشاره به پويايى 
شهر اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر فعاليت هاى متنوع 
شــهردارى در حوزه هاى عمرانى، فرهنگى و اجتماعى توجه 

همگان را به خود جلب كرده است.
وى با بيان اينكه هر پروژه اى كه در ســطح شــهر كلنگ زنى 
مى شــود براى بهره بردارى زحمــات و اعتبــارات زيادى را 

مى طلبد، افزود: اين در حالى اســت كه ايــن زحمات كمتر 
توســط ديگران ديده مى شــود ولى از ديد خداونــد به دور 

نخواهند ماند.
معاون امور بازرگانى و توســعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
 و تجارت شــهردارى اصفهان در ادامه ضمن ابراز خرسندى 
از برگزارى جشــنواره خريد كاالهاى ايرانى در بازارهاى روز 
كوثر شهردارى اصفهان ابراز داشت: اين جشنواره تحقق شعار 
سال جارى به نام » اقتصاد مقاومتى، اقدام و عمل « را ممكن 

ساخت و اين شعار را از حرف به عمل رساند.
 وى برگزارى جشــنواره خريد كاالهــاى ايرانــى را با توجه 
به اســتقبال بى نظير شــهروندان يكى از زمينه هاى افزايش 
توليد و ايجاد اشتغال دانست و افزود: با اين روند ايجاد اشتغال 
 و كاهش بيكارى را شــاهد خواهيم بود كــه در نهايت منجر 

به كاهش آسيب هاى اجتماعى خواهد شد.
مجيرى در ادامه ساماندهى مشــاغل را در واقع تغيير چهره 
شــهر اصفهان دانســت و گفت: با اجراى اين طرح و ادامه آن 
شــهر به آرامش خواهد رســيد كه يكى از موارد مورد توجه، 

ساماندهى مشاغل در حوزه خشكبار است.
وى با تاكيد بر اينكــه اصناف ما با جا به جايى و ســاماندهى 
 مخالفتــى ندارند، افــزود: در اين راســتا ايجاد تســهيالت 
مورد نياز و جانمايى با مطالعات كارشناســى  براى اجراى اين 

طرح امرى ضرورى است كه بايد مورد توجه مسئوالن باشد.
معاون امور بازرگانى و توســعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان اصفهان با تاكيد بر اينكه مــا در نظر داريم 
واحدهاى مزاحم شهرى در بافت قديمى شــهر اصفهان را از 
شهر خارج كنيم، تصريح كرد: براى اين امر زمينى را در كنار 
 شــهرک صنعتى جى براى جا به جايى واحدهاى طالسازى 

در نظر گرفته ايم كه در مرحله طرح مطالعاتى است.
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امام علی )عليه السالم(: 
هر كه اندرزهاى زمانه را بفهمد ، به روزگار  خوشبين نمى شود.
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