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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان 
در ارتباط تلفنی با بخش خبر ۲۱ شــبکه یک سیما در 
خصوص ادعای جان کری مبنی بــر تاثیر مواضع ایران 
در قبال ســوریه و حزب ا... بر برجام افــزود: در جریان 

مذاکرات، آنها قبول کردند کــه در اجرای برجام اخالل 
ایجاد نکنند و باید بــر تعهدات برجام پایبند باشــند. 
وی تصریح کرد: باید طرف هــای اروپایی و آمریکایی 

شرایطی را ایجاد سازند که دسترسی ایران ...

عراقچی:

 باید الزام اجرای برجام را
 به آمریکایی ها تحمیل کنیم

2

معاون سیاسی سپاه:

سپاه از اجرای سیاست های کلی 
انتخابات استقبال می کند

سردار رسول ســنایی راد معاون سیاسی ســپاه با اشاره به بند ۱6 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری با بیان اینکه»بند شانزدهم 

مربوط به این سیاست ها به ممنوعیت ورود نیروهای مسلح ...

در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد گرامیداشت سیزده آبان عنوان شد:

مبارزه با استکبار جهانی
نتیجه وحدت ملت است

دبیر کمیته اطالع رســانی ستاد گرامیداشــت یوم ا... سیزده آبان، 
در جلســه هماهنگی و برنامــه ریزی این ســتاد، با بیــان اینکه 

اطالع رسانی با استفاده از ظرفیت ها و زمینه های موجود ...

سردار باقرزاده، در حاشیه بازدید از پروژه باغ موزه دفاع مقدس اصفهان عنوان کرد:

شورای شهر باید حرف نهایی را بزند
وقتی چایخانه ها در اصفهان زیرآبی می روند؛

بازگشت به حاشیه شهر
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خبر آخر

مدیر کل عتبات ســازمان حج و زیارت با بیان اینکه شــرایط 
خاص فعلی در عراق منجر به عدم حضور به موقع کارشناسان 
کنسولی این کشور در ایران شــده، گفت: پس از استقرار همه 

کارشناسان عراقی صدور روادید در ۱۲ مرکز آغاز می شود.
محســن نظافتی ، درباره تعویق عملیات صدور روادید در ۱۲ 
مرکز صدور ویزای اربعین، گفت: کارشناســان کنسولی عراق 
سفر خود را به ایران در زمان اعالم شده انجام ندادند و تعدادی 
از آنها روز جمعه، تعدادی روز شــنبه، تعدادی روز یکشنبه و 
تعدادی هم روز دوشــنبه به ایران  آمدند. وی افزود: تعدادی 
از کارشناسان کنسولی عراق روز گذشــته به استان های قم، 
مازندران و اصفهان ســفر کردند و احتماالً روند صدور روادید 
در این استان ها از امروز)سه شــنبه( آغاز خواهد شد و به دیگر 
استان ها نیز تســری پیدا می کند و امیدوارم که ظرف ۲ یا 3 
روز آینده این روند به کل ۱۲ مرکز برسد. نظافتی با بیان اینکه 
طبق برنامه ریزی ها قرار بود صدور روادید اربعین در ۱۲ مرکز 
از سه روز گذشته )شنبه( آغاز شود، تصریح کرد: صدور روادید 
اربعین در ایران به دلیل شرایط فعلی و خاص عراق با چند روز 
تأخیر آغاز خواهد شد.مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت با 
بیان  اینکه هماهنگی زمان و روز حضور کارشناسان کنسولی 
عراق بر عهده وزارت امور خارجه ایران بوده است، خاطرنشان 
کرد: قرار بود که بعد از استقرار آنها در ایران کار صدور روادید 
آغاز شــود که تاکنون این امر محقق نشده اســت. وی درباره 
حضور اتباع غیرایرانی در راهپیمایی اربعین و همچنین نحوه 
ثبت نام آنها برای دریافت روادید تصریح کرد: این امر بر عهده 
اداره اتباع وزارت کشور اســت و آنها هم سازوکار خاصی دارند 
که هم اکنون در حال تنظیم آیین نامه اختصاصی این موضوع 
و رایزنی با برخی ســفارتخانه ها هســتند ضمن اینکه سامانه 
سماح هم تنها برای ثبت نام اتباع ایرانی و تعیین تکلیف اتباع 
غیرایرانی مشــتاق حضور در راهپیمایی اربعین بر عهده ستاد 

مرکزی اربعین در وزارت کشور است.

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت اعالم کرد:

صدور روادید در استان های قم، 
مازندران و اصفهان از امروز
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پیشنهاد سردبیر: 
نیامدن احمدی نژاد به ضرر اصالح طلبان است

عکس روزيادداشت

در حاشیه

نماینده تهران در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از وضع 
پیش آمده درباره وزارت ارشــاد گفت: پیشنهاد می کنم 
که این وزارتخانــه را منحل کنند و مســئولیت آن را به 
نهادهایی بدهند که بیشترین بودجه را در حوزه فرهنگ 

دریافت می کنند.
الیاس حضرتی در گفت وگو با »آنــا« اظهار کرد: تنها 16 
درصد از بودجه فرهنگی کشــور در اختیار وزارت ارشاد 
است. این در حالی اســت که علما، بزرگان و مراجع کل 
مســئولیت مســائل فرهنگی کشــور را از وزارت ارشاد 
می خواهنــد. وی افزود: بهتر اســت که ایــن 16 درصد 
بودجه وزارت ارشاد را بین سایر نهادهای دریافت کننده 
بودجه فرهنگی تقسیم کرده و مســئولیت را هم به آنان 
واگذار کنند. نماینده تهران تاکید کــرد: آنها که بودجه 
فرهنگی را می گیرند، مســئولیت آن را نیز قبول کنند. 
کسی از دبیرخانه ائمه جمعه، سازمان تبلیغات اسالمی، 
حوزه های علمیه، صداوسیما و دیگر ارگان ها بازخواست 
نمی کند و همه صرفا نســبت به عملکرد وزارت ارشــاد 

انتقاد دارند.

سرآشپز نهاد ریاســت جمهوری اخیرا طی مصاحبه ای 
ســبک و ســیاق طعام و خورد و خوراک پاستورنشینان 
سابق را روایت کرده اســت.غالمرضا شاهین فرد با اشاره 
به اوضاع آشــپزخانه نهاد ریاســت جمهوری در دوران 
دولت های نهم و دهم، تصریح کرد: مشــایی رییس دفتر 
نهاد ریاست جمهوری به من می گفت برایمان کدو تنبل 
بدون روغن در فر بپــز و این کدو تنبل هــا را عصرانه با 
احمدی نژاد می خوردند. وی افزود: احمدی نژاد یا مشایی 
گفته بود یکشــنبه ها و چهارشــنبه ها برای ما آبگوشت 
سنتی درست کنید.او همچنین به حساسیت احمدی نژاد 
به غذایی که برای او مهیا می شــد نیز اشاره کرده و گفته 
است: یک بار در ســوپ احمدی نژاد پیاز سوخته بود. آن 
را به وزارت بهداری )وزارت بهداشت( برده و آنجا آزمایش 
کرده بودند و دیدند که آن پیاز صرفا ســوخته اســت و 
هیچ مســئله دیگری ندارد. در ایــن مصاحبه همچنین 
درباره دســتورات و اوامر فردی به نام قاســم که به گفته 
شاهین فرد، احمدی نژاد را دایی خطاب می کرد، صحبت 
شده است. آشــپز نهاد ریاســت جمهوری در این رابطه 
گفت: بعضی وقت ها این فرد )قاســم( می آمد و می گفت 

دایی )احمدی نژاد( سنگک دو رو خشخاش می خواهند!

 پیشنهاد يک نماينده 
مبنی بر انحالل وزارت ارشاد

روايت آبگوشت خوری 
احمدی نژاد و مشايی

بنا بر گــزارش فارین افرز؛ کری در پاســخ به ســوالی مبنی بر 
روند اجرایی شــدن تعهدات واشــنگتن در مفاد برجام، گفت: 
حتی ما از ایــن تعهدات هم فراتــر رفته ایم و تــالش کردیم تا 
 مطمئن شــویم بانک هایی که بــه علل گوناگــون تمایلی برای

 کار کردن با ایران ندارند، با این کشــور روابط  تجاری داشــته و 
کار کنند.

وزیرخارجه آمریــکا در ادامه گفت: ما همــه تحریم هایی را که 
رفع آنها را پذیرفته بودیم، برداشته ایم؛ اما مشکالت دیگری نیز 
وجود دارد. ما باید به ایران در درک این مســئله کمک کنیم که 
چالش هایی داخلی  مرتبط با سیستم بانکداری ، رویه های تجاری 

و شفافیت در این زمینه ها دارد.  

سخنان کری، در راســتای مانع تراشی در اجرای   
برجام است

»سید حسین نقوی حسینی« سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس نیز ، با بیان اینکه سخنان کری، دخالت 
آشکار در امور داخلی کشــور ما محسوب می شود؛ اظهار داشت: 
شرایط مطرح شده از ســوی کری، در متن برجام و پیوست های 
آن وجود ندارد؛ لذا این مســائل نوعی عهدشکنی و کارشکنی از 
ســوی آمریکایی ها برای مانع تراشــی در اجرای برجام به شمار 

می رود.
اظهــارات کــری، بیانگــر تــداوم بدعهــدی 

آمريکايی هاست

»جواد کریمی قدوسی« عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس ، با اشــاره به اینکه اظهارات کری نشان از تداوم 
بدعهدی آمریکاســت، تصریح کرد: با وجود اعالم اولیه مقامات 
کاخ ســفید مبنی بر عدم رفع تحریم ها، اما در برجام دیدیم که 

آنان همه این تعهدات را پذیرفتند.
وی با بیان اینکــه اظهارات کری، تکرار همان ســخنان مقامات 
آمریکایی در حین مذاکــرات و پس از آن اســت، افزود: رییس 
جمهور و وزیر خارجه کشورمان می بایســت عکس العمل قابل 

توجهی به سخنان وزیر خارجه آمریکا نشان دهند.
آمريکا از آوردن بهانه در اجرای برجام خودداری کند

اما در ادامه »ســیدعباس عراقچی« رییس ستاد پیگیری اجرای 
برجام و معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه کشورمان 
در واکنش به اظهارات کــری، با تاکید بر اینکــه ادعاهای اخیر 
وزیر خارجه آمریکا غیرقابل پذیرش اســت، عنوان کرد: در طول 
مذاکرات برای آنها کامال روشن کردیم که مسائل امنیتی، دفاعی 
و موشکی و اصول و سیاســت های منطقه ای جمهوری اسالمی، 
قابل مذاکره نیســت و ربطی هم به مذاکرات هسته ای ندارد، لذا 
اینگونه ادعاها از دید ما فقط بهانه ای است تا آمریکایی ها از انجام 

تعهدات خودشان طبق برجام شانه خالی کنند.
هسته ای بهانه است!

رهبر معظــم انقالب اســالمی طــی بیاناتشــان در دیــدار با 
دانش آموزان و دانشجویان )92/8/12( فرمودند: یک مسئله این 
است که دشمنی آمریکا با ملت ایران و با جمهوری اسالمی اصال 
حول محور هسته ای نیست؛ این خطاســت اگر خیال کنیم که 
دعوای آمریکا با ما ســر قضیه  هسته ای است؛ نه، قضیه  هسته ای 
بهانه است. ایشــان تصریح کردند: قبل از اینکه مسئله  هسته ای 
مطرح باشد، همین دشمنی ها، همین مخالفت ها از اول انقالب 
بود؛ اگر یک روزی هم مسئله هســته ای حل شد - فرض کنید 
جمهوری اسالمی عقب نشینی کرد؛ همان که آنها می خواهند - 
خیال نکنید مسئله تمام خواهد شد؛ نه، ده بهانه  دیگر را به تدریج 
پیش می کشند: چرا شما موشــک دارید؟ چرا هواپیمای بدون 
سرنشــین دارید؟ چرا با رژیم صهیونیســتی بدیــد؟ چرا رژیم 
صهیونیستی را به رســمیت نمی شناســید؟ چرا از مقاومت در 
منطقه  به قول خودشــان خاورمیانه حمایت می کنید؟ و چرا؟ و 

چرا؟ و چرا؟

در طول مذاکرات 
برای آنها کامال 
روشن کرديم 

که مسائل 
امنیتی، دفاعی و 
موشکی و اصول 

و سیاست های 
منطقه ای جمهوری 

اسالمی، قابل 
مذاکره نیست

»جان کری« وزير خارجه آمريکا در مصاحبه خود با نشــريه آمريکايی »فارين افرز«، اظهاراتی را پیرامون مسئله 
برجام مطرح کرد.کری با سرپوش گذاشتن بر روند تاريخی و دنباله دار نقض عهدها و شیطنت های کاخ سفید علیه 

ايران، می گويد که واشنگتن عالوه بر اجرای کامل تعهدات خود در برجام، به فراتر از اين مفاد عمل کرده است. 

کافه سیاست

بدعهدی آمريکايی در سکانس بانکی؛

»هستـه ای بهـانه است«

با مسئوالن

تصويری قديمی از سردار سلیمانی
و شهید احمد کاظمی

روز گذشته، تصویری دیده نشده از ســردار قاسم سلیمانی در 
کنار سردار شــهید حاج احمد کاظمی در شبکه های اجتماعی 

منتشر شد که بازتاب وسیعی در شبکه های مجازی داشت. 

سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان در ارتباط تلفنی 
با بخش خبر 21 شبکه یک سیما در خصوص ادعای جان کری مبنی بر 
تاثیر مواضع ایران در قبال ســوریه و حزب ا... بر برجــام افزود: در جریان 
مذاکرات، آنها قبول کردند که در اجرای برجام اخالل ایجاد نکنند و باید 
بر تعهدات برجام پایبند باشند. وی تصریح کرد: باید طرف های اروپایی و 
آمریکایی شرایطی را ایجاد سازند که دسترسی ایران به بازار های جهانی 
فراهم شود.عراقچی تاکید کرد : ادعای جان کری غیر قابل پذیرش است.

رییس ستاد پیگیری اجرای برجام خاطرنشان کرد: ما در طول مذاکرات 
به طور روشن گفتیم که مســائل امنیتی، منطقه ای، دفاعی، موشکی و 
اصول و عقاید انقالب اسالمی قابل مذاکره نیست. وی گفت: در مذاکرات 
برجام با توجه به ســوابق آمریکایی ها ما پیش بینــی می کردیم که با بد 
عهدی هایی مواجه شویم.عراقچی افزود: باید الزام اجرای برجام را به آنها 

تحمیل کنیم .

سردار رسول سنایی راد معاون سیاسی سپاه با اشاره به بند 16 سیاست های 
ابالغی مقــام معظم رهبری بــا بیان اینکه»بند شــانزدهم مربــوط به این 
سیاست ها به ممنوعیت ورود نیروهای مسلح و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه 
و دســتگاه های تابعه به امر مهم انتخابات تاکید کرده است و صرفا مربوط به 
نیروهای مسلح نیست«، خاطرنشــان کرد: نیروهای مسلح پیش از ابالغ این 
سیاست ها نیز مقید به ضوابطی بودند که هم از سوی امام خمینی )ره( و هم 
از سوی مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگانشان و به طور عام به نیروهای 
مسلح و شــاید به طور خاص به ســپاه پاسداران توصیه شــده بود. ابالغ این 
سیاست ها تاکیدی بود بر آنچه که در گذشته هم وجود داشته است.وی افرود: 
ابالغ رسمی این سیاست ها از سوی رهبر انقالب، تاکیدی بر ضوابطی است که 
همواره تاکنون در جمهوری اسالمی وجود داشته است. در همین راستا سپاه 
پاسداران انقالب نیز از اجرای این سیاست ها استقبال می کند و خود را مانند 

سایر نیروهای مسلح موظف و مکلف به رعایت قانون می داند.

عراقچی:
 بايد الزام اجرای برجام را

 به آمريکايی ها تحمیل کنیم

معاون سیاسی سپاه:
سپاه از اجرای سیاست های 

کلی استقبال می کند

پارلمانانتخاباتپدافنددیدگاه

رسول حامديان -
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین استان

عالءالدين بروجردی -
ريیس کمیسیون امنیت ملی مجلس

امیرپوردستان-
 فرمانده نیروی زمینی ارتش

دهمیــن کنگــره جامعــه 
استان  مهندســین  اسالمی 
اصفهــان روز جمعــه برگزار 
می شود.اعضای این کنگره هر 
دو سال یک بار تشکیل جلسه 
داده و تصمیمات و خط مشی 
دو سال آینده جامعه اسالمی 
مهندسین اســتان را تعیین 
می کننــد. در ایــن کنگره با 
انتخابــات، اعضای  برگزاری 
شورای مرکزی جدید جامعه 
اسالمی مهندسین استان که 
شــامل 15 نفر عضو اصلی و 

4 نفر عضو علی البدل است انتخاب می شوند.دهمین کنگره صبح جمعه 
با حضور آیت ا...مهدوی عضو مجلس خبــرگان رهبری و محمدرضا باهنر 

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین کشور برگزار می شود.

به نظر من، وضعیت کشــور 
ســوریه روز به روز به سمت 
تحکیــم حاکمیــت دولت 
قانونی این کشــور و تضعیف 
و  آمریــکا  سیاســت های 
گروه های تروریســتی پیش 
می رود.حضور پررنگ و تمام 
عیار روســیه نیز کــه منجر 
به استقرار ســامانه اس4۰۰ 
شــده، باعث شــده است تا 
شرایط بیش از گذشته بهبود 
یابد و منجر به عقب نشــینی 
نسبی آمریکایی ها شود.اصرار 
آمریکایی ها بــرای برقراری 

آتش بس در حلــب ، نشــانه ای از موفقیت نیروهای ارتــش و مقاومت 
مردمی سوریه است. این مسئله نشــان می دهد که حلقه محاصره برای 
تروریست ها تنگ تر شده و سیاست های منطقه ای آمریکا و هم پیمانان 

آن بیش از گذشته با ناکامی مواجه شده است.

امروز یکی از مولفه های مهم 
در ارتش حفظ آمادگی رزمی 
اســت؛ تا جایی که می توانید 
در حوزه دفاعی تالش کنید 
و فرماندهان نیز باید تجارب 
خدمتی خود را بــه جوانان 
انتقال دهند. دشمن با هدف 
وارد منطقه شــده اســت و 
مهم ترین اهدافش نیز ایجاد 
رخنه در بین مردم ماســت. 
ما بایــد به عنوان ســربازان 
نیروهای مســلح با آمادگی 
کامــل در مقابــل هــر نوع 

تهدیدی ایســتادگی کنیم. دشــمن نقاب از چهره برداشته و به صورت 
آشکار وارد عمل شده است. مهمات بعد از نیروی انسانی در هر شرایطی 

از اهمیت خاص برخوردار است و باید در این امر تالش زیادی کنیم.

امیر خلبان مسعود روزخوش -
سخنگوی رزمايش 

در رزمایش فداییــان حریم 
والیت 6 هواپیماهای جنگنده 
اف5،  اف4،  ســوخو24، 
میــگ29، اف14، صاعقــه، 
هواپیماهای ســوخت رسان 
بوئینــگ 7۰7 و 747، انواع 
 C130 پهپادهــا و هواپیمای
عملیات  دارند.تمرین  حضور 
برد بلنــد جنگنده ها همراه با 
ســوخت گیری هوایی، دقت 
در نقطه زنی بمب ها و راکت ها 
در عملیــات هوا بــه زمین و 
موشک های هوا به هوا،کنترل 

و هدایت آتش شــکاری بمب افکن ها، رصد اطالعاتــی منطقه عملیات با 
اســتفاده از تصاویر هوایی پرنده های با سرنشین و بدون سرنشین، گشت 
هوایی هواپیماهای ره گیر به منظور مقابله با هر گونه تجاوز هوایی دشمن 
و انهدام اهداف کشف شــده از محورهای مهم موردتوجه در این رزمایش 

است. 

محسن رضایی، دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با انتشار 
پستی در اینســتاگرام خود یاد و خاطره حاج مهدی زین الدین 
را گرامی داشت. وی در پســت خود نوشــت: »اولین فرمانده 
لشــکری که در مورد اســتراتژی جنگ با مــن صحبت کرد، 
شهید حاج مهدی زین الدین در ســال 1۳62بود. در آن زمان 
تعداد انگشت شماری در کشــور از این مفهوم اطالع داشتند؛ 
حتی در بین اســاتید دانشــگاه. من همه فرماندهان را زیر نظر 
داشتم، رفتارشان، تصمیم گیري هایشان و پیشنهادهایشان را 

با هم مقایسه می کردم و در ذهنم براي هر کدامشان جایگاهی 
داشــتم. اولین بار این مهدي 24 ســاله بود که این سوال را از 
من کرد که: برادر محســن! آیا ما در جنگ استراتژی داریم؟ و 
بنده شــروع به صحبت با او کردم و ایشان را توجیه کردم. اما در 
درون خود از صمیم قلب خوشحال شدم که یک فرمانده لشکر 
ما الحمدا... عالوه بر مباحث تاکتیکــی،  ذهنش حول و حوش 

مسائل استراتژیک نیز کنکاش می کند.«
گفتنی اســت؛ مهــدی زین الدین یکــی از فرماندهان ســپاه 

پاسداران انقالب اسالمی شرکت کننده در جنگ ایران و عراق و 
فرمانده لشکر علی ابن ابیطالب بود.

روايت رضايی از فرمانده 24 ساله ای که به خوبی مسائل استراتژيک را تحلیل می کرد؛

به ياد شهید زين الدين

صادق زیبــاکالم با اشــاره  بــه وضعیــت اردوگاه 
ریاســت جمهوری  انتخابــات  در  اصالح طلبــان 
96  اظهار داشت: در حال حاضر ســواالتی در مورد 
انتخابات ریاســت جمهوری وجود دارد؛ آیا روحانی 
نامزد اصالح طلبان خواهد بــود؟ آیا اجماع روی وی 
در همه اصالح طلبان وجود دارد؟ میزان مشــارکت 
در انتخابــات چگونه خواهد بود؟ آیا تصور می شــود 
 که روحانــی 19 میلیــون رای ســال 92 را باز هم

 داشته باشد؟
اســتاد دانشــگاه تهران بیان کرد: مــن معتقدم که 
نیامدن آقای احمدی نژاد به ضرر اصالح طلبان اســت 
در حالی که خیلی ها معتقدند خوب شد که او نیامد؛ 
اما من می گویم حیف شد که آقای احمدی نژاد نیامد. 
احمدی نژاد اگر می آمد ســتون پنجم اصالح طلبان 
در انتخابــات می شــد و معتقدم اگر احمــدی نژاد 
می آمد، رای روحانی باال می رفت. اگر احمدی نژاد در 
انتخابات 96 وارد می شد، خیلی ها می آمدند تا مبادا 
وی شــوخی شــوخی رای بیاورد و برای همین پای 

صندوق های رای آمده و به روحانی رای می دادند. 

رییس فراکسیون امید در مجلس شــورای اسالمی با تاکید 
بر لزوم خاتمــه دادن به پرونــده حوادث انتخابات ســال 
88 گفت: مســائل و مشکالت ســال 88 باید در یک فضای 
کارشناسی ریشه یابی شده و ســهم هر فرد، گروه و جریان 
از حوادث سال 88 مشخص شود. عارف درباره تاکید مجدد 
رهبری درخصوص عدم ورود نظامیان بــه انتخابات، اظهار 
داشــت: با این ابالغیه، دیدگاه رهبــری در این رابطه کامال 
شــفاف شــد و قطعا تمامی نهادهای نظامی و امنیتی این 
مســئله را رعایت می کنند و از ورود به انتخابات خودداری 
خواهند کرد. عارف خاطرنشــان کرد: مسئله ورود نظامیان 
بــه انتخابــات و جانبــداری از نامزدهــای انتخاباتی یکی 
از انتقادهایی بــود که در همــان زمان انتخابات ریاســت 
جمهوری ســال 88 همواره مطرح کردیم و من شــخصا در 
مبارزه های انتخاباتی ســال 92 نیز بارها این مسئله را بیان 
کردم. باید پرونده حوادث انتخابات در سال 88 اعم از حصر 
و زندان ها بسته شــود؛ چرا که این مســئله به صالح کشور 
اســت و برای اینکه بتوانیم این پرونــده را خاتمه دهیم، به 
 فضایی کارشناسی برای شناسایی علل و عوامل این حوادث 

نیاز داریم.

صادق زيبا کالم :

نیامدن احمدی نژاد
 به ضرر اصالح طلبان است

محمدرضا عارف:

الزم است پرونده انتخابات 88 
خاتمه پیدا کند

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس:

خريد سامانه اس 400
 برای ايران کار دشواری نیست

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

جنتی، اولین قربانی
 دوقطبی انتخابات ۹۶ است

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
گفت: با توجه به ســطح باالی روابط ایران و روسیه، هرگاه 
سیستم پدافندی کشور ما احســاس نیاز کند، علی القاعده 
خرید ســامانه دفاعــی اس 4۰۰ برای ایران کار ســخت و 
دشــواری نخواهد بود. عــوض حیدرپور  با اشــاره به پایان 
پروسه تحویل ســامانه اس ۳۰۰ به ایران که چند روز پیش 
سرویس مطبوعاتی سازمان فدرال همکاری های روسیه آن 
را منتشر کرده بود، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت هایی که از 
قبل داشتیم و با درنظر گرفتن اضافه شدن سامانه اس ۳۰۰ 
به سیســتم پدافندی کشور، دیگر هیچ مشــکلی در زمینه 

حفاظت و حراست از آسمان کشورمان نداریم.
وی در ادامه در پاســخ به این ســوال که »چــرا ایران مثل 
هندی ها از ابتدا بــه دنبال خرید ســامانه اس 4۰۰ نرفت« 
گفت: روزی که جمهوری اســالمی ایران بــه دنبال خرید 
سامانه دفاعی اس ۳۰۰ بود، سامانه اس 4۰۰ هنوز عملیاتی 
و تجاری نشــده بود؛ بنابراین جمهوری اســالمی ایران اگر 
روزی نیازی به ســامانه اس 4۰۰ را احساس کرد به راحتی 

می تواند برای خرید آن با روسیه وارد مذاکره شود.

احســان قاضی زاده عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: 
جنتی اولین قربانی انتخابات 96 اســت کــه قربانی ناکامی 
دولت در حل مشــکالت اقتصادی مردم شــد. قاضی زاده ، 
اظهارداشت: من به عنوان فردی که سابقه فرهنگی و از جمله 
حضور در مناصب مدیریتی وزارت ارشاد را داشته و آشنایی 
کامل با حوزه فرهنگ و هنر دارم، از ابتــدای عملکرد آقای 
جنتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دریافتم که ایشان 
در مجموعه وزارت ارشاد نمی توانند نقش مدیریت فرادستی 
ایفا کنند.نماینــده مردم فریمان در مجلــس ادامه داد: وی 
معاونینی را انتخاب کرد که هر کدام مجمع الجزایر مستقل از 
هم بودند. برخی توفیقاتی داشتند و برخی نیز خیر، اما پاشنه 
آشیل وزیر شدند.قاضی زاده اظهار داشت: بزرگ ترین قربانی 
منازعــات انتخاباتی را آقای جنتی می دانم. ایشــان قربانی 
ســوء مدیریت و ناتوانی در حل مســائل مدیریتی در حوزه 
فرهنگ شد . ایجاد دوقطبی فرهنگی مثل موافقان و مخالفان 
کنسرت می تواند ناکامی های اقتصادی دولت را در سایه قرار 
دهد؛ اما مطمئنا این آخرین قربانی نخواهد بود و نام جنتی 

به عنوان اولین قربانی انتخابات 96 ثبت شد. 
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يادداشت ويژه
پیشنهاد سردبیر:

خودروهای مدل ۲۰۱۷ وارد ايران شد

با مسئوالن

ريیس سازمان چای:

۴۰ هزارتن چای وارداتی، قاچاق است
رییس سازمان چای گفت: طی ۲ ســال اخیر، برداشت برگ سبز 
چای افزایش چشمگیری داشــته؛ به طوری که از ۶۵ هزار تن در 
سال ۹۳، به ۱۳۷ هزار تن در سال ۹۵ رسیده ایم و ۲۵ درصد چای 
مصرفی در کشــور ایران اســت. محمدولی روزبهان، در پاسخ به 
اینکه ســازمان چای چه کاری برای توسعه کشت برگ سبز چای 
ایرانی انجام داده و گفته می شــود حجم واردات هر سال، به از بین 
رفتن باغات چای ایران دامن می زند، این گونه توضیح داد که طی 
۵ سال اخیر، ســاالنه حجم برداشت برگ سبز چای کاهش داشته 
است. رییس سازمان چای کشور اعالم قیمت تضمینی متناسب با 
نرخ تورم، تامین اعتبار کافی به موقع و پرداخت تســهیالت برای 
کارهای به زراعی باغات چــای را به عنوان موانعی در ســال های 
گذشته بر سر راه توســعه چای داخلی دانســت. وی در پاسخ به 
اینکــه اکنون چه میزان واردات چای در کشــور انجام می شــود، 
گفت: از مجموع ۱۱0 هزار تن چای مصرفی کشــور، ۳۵ هزار تن 

آن از محل داخلی، تامین و مابقی از طریق واردات انجام می شود.
روزبهان این را هــم گفت که متاســفانه با آنکه برخی کشــورها 
ازجملــه ترکیــه بــرای حمایــت از تولیــد داخل خــود تعرفه 
۱4۵درصدی بــرای واردات چای تعیین کرده انــد، تعرفه واردات 
چای در ایران تنها ۲0درصد است و با این همه، باز هم نصف چای 

وارداتی به کشور، از مبادی قاچاق صورت می گیرد.

تکنســین طراحي حمل و نقل، ســاختمان و اسکلت 
فلزي، از صرفه جویــی اقتصادی ۵/۷میلیــارد ریالی 
در مجتمع فوالد ســبا خبــر داد. هیبــت ا... کریمي 
دســتگردي در این باره گفــت: با به کارگیــري بهینه 
از تجهیــزات موجود در شــرکت، انشــعاب  هاي برق 
ســاختمان  هاي جدیداالحداث فوالد سبا و تعمیرات و 
بهینه سازي که در قالب پروژه  هاي باز برقي، مخابرات و 
تاسیسات در دستور کار بود، بدون نیاز به خرید مجدد 
انجام شد. وي افزود: برحسب اســتراتژي  هاي شرکت 
فوالد مبارکه مبني بر کاهش هزینه  ها و به منظور انجام 
انشعابات برق ساختمان  هاي جدید االحداث و تعمیرات 
و بهینه ســازي پروژه ها در فوالد سبا، با تاکید مدیریت 
مهندسي کارخانه، طي بازدیدي که از انبار کابل فوالد 
مبارکه به عمل آمد، لیســتي از کابل هــاي مورد نیاز 
تهیه شد که از ســال هاي قبل در انبارها موجود بود و 
در پروژه  هــاي مرکز طبــخ جدید، ســاختمان اداري 
فوالدسازي، ساختمان کارکنان جرثقیل ها، ساختمان 
اداري نسوز و پیش بیني پروژه  هاي در حال اجرا، از انبار 
فوالد مبارکه، تحویل و به انبار فوالد ســبا، منتقل و در 

پروژه هاي مذکور به کار گرفته شد.

معاون حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: در 
شش ماهه نخســت امســال جابه جایی بار نسبت به 
مدت مشابه سال گذشــته هفت درصد افزایش پیدا 
کرد و این در حالی اســت که جابه جایی مســافر در 
این مدت، شــش درصد کاهش داشته است. علیرضا 
صفا تاج اظهار داشت: سال گذشته نزدیک به 4۱ تن 
کاال از اصفهان حمل شــد که امسال با افزایش هفت 
درصدی آن مواجــه بودیم که هم اکنــون برخی از 
اتوبوس ها حتی تا ۲۵روز هم در ســالن های اعالم بار 

منتظر بارگیری هستند. 
معاون حمــل و نقل جاده ای اســتان اصفهان گفت: 
هر مســافر اجازه حمل 40 کیلو بار بــا خودرو دارد؛ 
بنابراین این میــزان برای هر اتوبوس تــا یک هزار و 
۶00 کیلو اســت.معاون راهــداری اداره کل حمل و 
نقل جاده ای استان اصفهان نیز در این نشست اعالم 
کرد: اکثر حوادث جاده ای، نه به دلیل بد بودن جاده، 
بلکه به خاطر عوامل انســانی است؛ به طوری که طی 
مصاحبه از افراد تصادف دیده، اعالم شــد که به دلیل 
هموار بــودن جاده، با ســرعت باال رفتیــم و گرفتار 

تصادف شدیم.

صرفه جويی 
در مجتمع فوالد سبا

معاون حمل و نقل جاده ای استان اصفهان:

سال گذشته ۴۱ تن کاال 
از اصفهان جابه جا شد

حمل و نقلتعاونفوالد
ريیس اتاق تعاون استان اصفهان خبر داد:

رونمايی از توانمندی های 
تعاون در اصفهان

پیروزبخت اعالم کرد:

اخذ استاندارد نان سنتی 
اجباری می شود

رییس سازمان ملی اســتاندارد، از اجباری شدن اخذ 
اســتاندارد برای نان ســنتی خبر داد و گفت: ۳0 هزار 
پرونده قضایی برای جاعالن نشــان استاندارد تشکیل 
شده است. نیره پیروزبخت در مراسم روز ملی استاندارد 
با بیان اینکه دریافت استاندارد پیش از تولید محصول 
ضروری اســت و نباید به بعد از تولید ســپرده شــود، 
گفت: پیشــرفت تکنولوژی باعث شده که نظم بهتری 
را در بخش های صنعتی شاهد باشــیم. وی با اشاره به 
اینکه فعالیت های جدید به راهکارهــای تازه نیازمند 
است، اظهار داشت: بند ۲4 سیاست های کالن اقتصاد 
مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری، دارای نکات غنی 
و حائز اهمیتی اســت که باید مورد توجــه قرار گیرد.

رییس سازمان ملی استاندارد با اعالم اینکه استاندارد 
باید در تمام کاالهــا مورد توجه قرار گیــرد، افزود: در 
همین رابطه قرار شــده که دریافت استاندارد برای نان 
سنتی هم اجباری شود. پیروزبخت با اشاره به تشکیل 
۳0 هزار پرونده قضایی برای جاعالن نشان استاندارد، 
گفت: رتبه ایــران در فضــای بین المللــی و در رتبه 

بین المللی ایزو، از جایگاه ۳۱ به ۲۷ ارتقا یافته است.

استاندارد

رییس اتــاق تعاون اســتان اصفهان گفت: نمایشــگاه 
سراسری تولیدات و توانمندی های بخش تعاون کشور، 
توســط اتاق تعاون اســتان اصفهان در اصفهان برگزار 
خواهد شــد. حبیب ا... بهرامی در جلســه کمیســیون 
تخصصی تجارت و امور نمایشــگاهی اتاق تعاون اظهار 
داشت: اتاق تعاون استان در نظر دارد نسبت به برگزاری 
نمایشــگاهی در ســطح اســتانی یا ملی از تولیدات و 
توانمندی های تعاونی ها اقدام کند. وی بیان داشت: در 
صورت استقبال اعضا، هیئت تجاری به بازارهای هدف در 
کشورهایی اعزام می کند که زمینه همکاری با تعاونی ها 
را داشــته باشــند. بهرامی، با ارائه گزارش کمیســیون 
تجارت و صادرات اتاق تعــاون ایران و همچنین گزارش 
چهل و یکمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی اســتان، گفت: حمایت از تولیــدات صادرات 
محور شــرکت های تعاونی از طریــق هدایت کمک ها 
و تســهیالت به ســمت شــرکت های تعاونی توانمند 
صادراتی، گســترش همکاری و تعامل با سازمان توسعه 
تجارت و معرفی خدمات این ســازمان بــه تعاونگران، 
ازجمله ایده های این اتاق در بحث توسعه صادرات است.

قائم مقام شــرکت راه آهن با اشــاره به تالش های 
این شــرکت به منظــور بهبــود خدمات دهی گفت: 
طی سه ســال اخیر در مســیر ریلی تهران-مشهد 
شــاهد کاهش ۱۵درصــدی زمان ســیر و کاهش 
۵0درصدی زمان تاخیر قطارها بودیم. احمد خدایی 
در سمینار مشترک ایران و اتحادیه اروپا، درخصوص 
سیاست گذاری در راه آهن گفت: با برقی کردن مسیر 
تهران- مشــهد، ســیر زمانــی ۱00 دقیقه کاهش 
می یابد و میزان تاخیر قطارهــا هم افت می کند. وی 
ادامه داد: در حال حاضر ۶۵ درصد قطارهای راه آهن 
جمهوری اســالمی، به صــورت برنامــه ای فعالیت 
می کننــد و در آینده نزدیک قرار اســت ۱00درصد 

قطارهای باری و مسافری برنامه ای شوند.

رییس مرکز آمــار ایران، از ثبت نــام میلیون خانوار 
ایرانــی در سرشــماری اینترنتی نفوس و مســکن 
خبــر داد و گفت: امــروز آخرین مهلت مشــارکت 
غیرحضوری در سرشماری این دوره است. امیدعلی 
پارســا، جزئیات آخرین آمار ثبت نام های اینترنتی 
در سرشماری نفوس و مســکن را اعالم کرد و گفت: 
بر اســاس آخرین اطالعات دریافتی تا ساعت شش 
دیروز صبح، ۷میلیــون و ۲۵0 هــزار خانوار معادل 
۲4 میلیون و 400 هزار نفر در سرشــماری نفوس و 
مسکن به صورت اینترنتی شــرکت کرده اند. رییس 
مرکز آمار ایران افزود: امــروز آخرین مهلت ثبت نام 
در سرشــماری به صورت اینترنتی است و این مهلت 

تمدید نمی شود.

یوگنی گینر، رییس باشــگاه فوتبال زسکای روسیه 
و شــرکت تکنوپروم اکسپرت، از ســاخت نیروگاه 
حرارتی یــک میلیــارد یورویی در ایــران خبر داد.

این نیروگاه بــرق حرارتی با ظرفیــت ۱/4گیگاوات 
را در مدت ۵ ســال در بندرعباس احــداث می کند.

به گفته گینر، هزینه احــداث این پروژه یک میلیارد 
یورو برآورد شده است که از طریق وام بانکی روسیه 

تامین مالی خواهد شد. 

کاهش ۱۰۰ دقیقه ای مسیر 
زمانی قطار تهران-مشهد 

امروز؛ آخرين مهلت 
مشارکت غیرحضوری

ريیس باشگاه فوتبال زسکای 
روسیه در ايران نیروگاه می سازد!

اخبار

پایگاه خبری »بیزینس اینســایدر«، به بررســی ۲۱کشوری 
پرداختــه کــه در رده بنــدی مجمــع جهانــی اقتصــاد از 
میــان ۱۳۸ کشــور، باالتریــن امتیــاز را کســب کــرده و 
 صاحب بهترین زیرســاخت شــناخته شــدند. این کشورها 

عبارتند از:
۱- هنگ کنگ)6/۷(

این کشور از بهترین بناهای جهان گرفته تا شبکه های حمل و 
نقل بی سیم، بهترین زیرساخت را در جهان دارد. هنگ کنگ 
به دلیل داشتن شــبکه های مخابراتی و لجستیکی و سفرهای 
مدرن و یک بندر پررونق، یکی از راحت ترین مکان های جهان 

برای انجام کسب و کار است.
۲- سنگاپور)6/5(

این کشــور جزیره ای ثروتمند اســت که تالش کــرده تا حد 
امکان فضا را برای کسب وکار راحت و متصل نگه دارد.

3- هلند)6/۴(
آمستردام یک نمونه عالی برای یک زیرساخت روان و بهره ور 
برای کســانی اســت که پیاده، با دوچرخه، خــودرو یا قطار 

مسافرت می کنند.
۴- امارات متحده عربی)6/3(

امارات واقف اســت کــه هزینه بــرای زیرســاخت چقدر در 
رونق بخشی به اقتصاد کشور اهمیت دارد. بخش ساخت وساز 
این کشور، امسال به میزان ۶/۶ درصد رشد می کند؛ در حالی 
که پیش بینی می شــود نرخ رشــد اقتصاد این کشور در سال 

۲0۱۶ به ۲/۶درصد بالغ شود.
5- ژاپن)6/3(

ژاپن برای زیرســاخت فوق العاده خود مانند وجود قطارهای 
سریع السیر پرســرعت معروف اســت. دولت ژاپن در ماه اوت 
یک ســرمایه گذاری به ارزش ۶۱ میلیارد دالر برای هزینه در 

زیرساخت به منظور افزایش شمار گردشگران اعالم کرد.
6- سويیس)6/۲(

سیستم های ریلی و جاده ای این کشــور، یکی از موثرترین و 
کارآمدترین سیستم ها در جهان به شمار می روند.

۷- فرانسه)6/۱(
این کشــور، یکی از پیشرفته ترین شــبکه های زیرساخت در 
اروپا را دارد و طی یک دهه گذشــته، سرمایه گذاری سنگینی 

در زیرساخت های ارتباطی خود داشته است.
۸- آلمان)6/۱(

این کشــور از لحاظ شــبکه های ریلی و جاده ای کارآمد خود 
معروف است؛ اما در ارتقا و تعمیر سیستم هایش، دچار کمبود 

در زمینه سرمایه گذاری است.
۹- انگلیس)6(

انگلیس یکی از متصل ترین شــبکه های زیرســاخت در اروپا 
را دارد؛ اما با کمبود ســرمایه گذاری در ارتقای سیستم خود 
مواجه اســت. فیلیپ هاموند، وزیر خزانه داری جدید انگلیس، 
در اکتبر هشدار داد اگر شــرکت ها به دلیل رای به خروج این 
کشــور از اتحادیه اروپا )بریگزیت(، از ســرمایه گذاری بیشتر 
خودداری کرده اند، دولت باید آماده ســرمایه گذاری مجدد 

باشد.
۱۰- کره جنوبی )6(

این کشور شبکه حمل و نقل کامال توســعه یافته ای دارد؛ اما 
 روی ســرمایه گذاری در حوزه هایی مانند مســکن متمرکز 

شده است.
۱۱- آمريکا)5/۹(

آمریکا زیرســاخت تحســین برانگیزی دارد کــه در آن همه 
شــهرها و ایالت ها از طریق جاده، راه آهن و هوایی به یکدیگر 
متصل هســتند. با این همه، جامعه مهندسان راه و ساختمان 
آمریکا، درخصوص وخامت وضعیت زیرســاخت و تاثیر منفی 
آن بر اقتصاد کشــور، از جمله در بهره وری شــرکت ها، تولید 
ناخالص داخلی، اشــتغال، درآمد شــخصی و رقابت پذیری 

بین المللی، هشدار داده است.
۱۲- اسپانیا)5/۹(

اســپانیا زیرســاخت قابل قبولی دارد و زمانی یکی از بهترین 
سیســتم های قطار در اروپا را داشــت که هم اکنون در خطر 
فروپاشی قرار دارد. آژانس اعتبار سنجی »استاندارد اند پورز« 
در رابطه با برنامه ریزی غیراستاندارد زیرساخت که مشکالت 

بلند مدتی ایجاد خواهد کرد، هشدار داده است.
۱3- تايوان)5/۸(

سرمایه گذاری هنگفت تایوان روی ۱0پروژه در دهه ۱۹۷0، 
رونق هزینه در زیرساخت را به دنبال داشت. اکنون این کشور 
یکی از بهترین سیســتم های حمل ونقــل، راه آهن، بزرگراه و 

فرودگاه های داخلی در جهان را دارد.
۱۴- اتريش)5/۸(

این کشــور به این مباهــات می کند که یکــی از متصل ترین 
 کشــورها در اروپــا و یک مــکان فوق العــاده بــرای انجام 

کسب و کار است.

کشورهای صاحب بهترين زيرساخت در جهان کدامند؟

زیرساخت چینی، بهتر از آمریکا!

هنگ کنگ به 
دلیل داشتن 

شبکه های مخابراتی 
و لجستیکی و 

سفرهای مدرن و 
يک بندر پررونق،   
يکی از راحت ترين 

مکان های جهان 
برای انجام کسب و 

کار است

موفق ترين اقتصادهای جهان از زيرساخت  گســترده و بهره ور برخوردار هستند که اين امر مستلزم سرمايه گذاری 
مداوم از سوی شــرکت ها و دولت به منظور رقابتی ماندن و اداره موثر اقتصاد اســت. گزارش رقابت پذيری جهانی 
»مجمع جهانی اقتصاد«، به بررســی ريسک ها و ســالمت مالی کشورهای سراســر جهان پرداخته است. يکی از 
زيرشاخه های رده بندی کشورها در اين گزارش، زيرســاخت بوده که از  يک تا هفت امتیازبندی شده و امتیاز  هفت 
بهترين امتیازی بوده که يک کشور دريافت کرده است. اگرچه هیچ کشوری امتیاز هفت را کسب نکرد، اما شماری از 

کشورها موفق شدند بیش از شش امتیاز به دست آورند.

بیژن حاج محمدرضا؛ ريیس انجمن جايگاه داران 

سوخت کشور

مصطفی پورمحمدی؛ وزير دادگستری

بیژن زنگنه؛ وزير نفت

اسحاق جهانگیری؛ معاون ريیس جمهور

در حال حاضر تمامی تلمبه 
ذخیره ســازی  مخــازن  و 
جایگاه هــا  در  ســوخت، 
امــکان  و  بــوده  پلمــب 
دســت کاری نازل یا تلمبه 
توســط کارگران و مدیران 
جایگاه های ســوخت وجود 
ندارد تا به جای بنزین، هوا 
به مردم بفروشــند. خرید 
هوا از جایگاه های ســوخت 
غیرعلمی  موضوعی  کشور 
و اثبات نشــده است. مردم 
هوا نمی خرند؛ بلکه بخارات 

بنزین را خریداری می کنند. به 
مردم توصیه می کنم در زمان تخلیه محموله بنزین در جایگاه ها، تا حد 

امکان وارد جایگاه ها نشوند.

استخدامی  اداری  سازمان 
کشــور مسئول شــده که 
ایــن کار را انجــام دهــد. 
وام دهــی 40 برابر حقوق 
به اینهــا در قانون آمده بود 
و کاری خالف قانون انجام 
نشده است؛ اما در بازنگری 
مجدد، ما دوبــاره اینها را 
بررسی می کنیم. متاسفانه 
در گذشــته اختیار تعیین 
حقوق و پــاداش و مزایا به 
دســتگاه ها واگذار شــده 
بود. دولــت ایــن مصوبه 
را لغــو کرده و بــرای همه 

دستگاه ها، حقوق و پاداش یکسانی در نظر گرفته شده است.

امســال ظرفیت تولید نفت 
خام ایران از مــرز 4میلیون 
بشــکه در روز عبور می کند 
و با احتســاب تولید میعانات 
گازی، ایــن ظرفیــت بــه 
4/۵میلیــون بشــکه در روز 
افزایش  می رســد.در بخش 
ظرفیت تولید میعانات گازی 
هم امســال ظرفیت تولید به 
حدود ۶۸۸هزار بشــکه در 
می یابد.عالوه  افزایــش  روز 
بر این پیش بینی می شــود با 
بهره برداری از فازهای جدید 
پارس جنوبی، این ظرفیت تا 

سال۹۷ به حدود یک میلیون بشکه در روز برسد.

اقتصاد ایران دوران مهمی 
را پشــت ســر می گذارد 
و بــرای رفــاه مــردم باید 
برنامه هایی به اجرا برســد. 
به دلیل تحریم ها مشکالتی 
به وجــود آمد کــه اقتصاد 
کشــور را با کندی و توقف 
روبه رو کرد؛ در حال حاضر 
برخی موانع برداشته شده 
و باید شــتاب جدیدی به 
اقتصاد کشــور بدهیم. باید 
گذشــته ها را جبران کنیم 
و خیلــی تلــخ اســت که 
نتوانستیم سطح رفاه مردم 

را به سال ۹0 برگردانیم. تورم ۹درصدی با جیب مردم سازگار نیست 
و اتفاقاتی که در اقتصاد کشور پیش آمد، به راحتی جبران نمی شود. 

خودروســازان طبق یک عرف جهانی چند ماه مانده به پایان سال، 
خودروهای تولیدی خود را با مدل ســال بعد وارد بــازار می کنند.

امسال نیز با نزدیک شدن به پایان ســال جاری میالدی، این اتفاق 
افتاده و خودروهای خارجی با مــدل ۲0۱۷، تولید و وارد بازار ایران 

نیز شده است.
به گفته فعاالن بازار خــودرو، واردات خودروهــای مدل ۲0۱۷ به 
ایران آغاز شده است؛ البته هنوز این خودروها شماره گذاری و پالک 
نشــده اند.در این زمینه گفته می شــود این خودروها ظرف دو سه 
هفته آینده پالک گذاری شــده و وارد بازار خواهند شد. پیش بینی 
می شــود به تدریج و با ورود خودروهای وارداتی بــا مدل ۲0۱۷ به 
بازار، قیمت خودروهــای مدل ۲0۱۶ موجود در بــازار ایران تحت 

تاثیر قرار گرفته و کاهش یابد.

کیفیت خودروی آریو، تولیدی گروه خودروســازی ســایپا کاهش 
یافته است.

شــرکت بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایران، هر ماهــه کیفیت 
خودروهای ســواری تولیدی در ایران را ارزیابی و گزارش رده بندی 

کیفی این محصوالت را منتشر می کند.
براساس گزارش این شــرکت از وضعیت کیفی سواری های تولیدی 
در شهریور ماه امســال، کیفیت خودروی آریو تولیدی گروه سایپا 
با کاهش همراه بوده و از ســطح کیفی دو ستاره، به یک ستاره تنزل 

یافته است.
در مــدل ارزیابی کیفی، خودروها براســاس کیفیت خــود، یک تا 
پنج ســتاره دریافت می کنند. یک ســتاره، پایین ترین و پنج ستاره، 

باالترین سطح کیفی را نشان می دهد.

خودروهای مدل ۲۰۱۷ 
وارد ايران شد

کیفیت يک خودرو
کاهش يافت
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

فوايد اسپند برای درمان میگرن

 کارشناســان هشــدار می دهند که گرفتن دســت کودک و چرخاندن او 
می تواند به آســیب های دردناکی منجر شــود. کودکان یک تا چهار ساله 
رباط های ضعیف و استخوان های تکامل پیدا نکرده دارند، به این معنی که 
 )nursemaids elbow( مستعد ابتال به وضعیتی به نام آرنج کشیده شده
 یا دررفتگی آرنج هستند؛ با بزرگ شــدن کودکان، بدن آنها کمتر مستعد 
 این آسیب اســت. آرنج قســمت فوقانی و پایینی اســتخوان های بازو را 
به هم متصل می کند و در کودکان، امکان دررفتگــی رباط های )لیگامان 
ها( اطراف سر آرنج وجود دارد. وضعیت آرنج کشیده شده یا دررفتگی آرنج 
 نیز زمانی ایجاد می شــود که رباط ها دچار دررفتگی یا پارگی می شوند که 
 در برخی مواقع، حتــی بر اثر اعمال یــک نیروی جزیی ایجاد می شــود.

این آسیب همچنین می تواند به واسطه باال کشیدن کودکان از ناحیه دست 
ها، گرفتن و کشیدن بازوی آن ها، غلتاندن ناشیانه آنها در خواب یا در موارد 
زمین خوردن ایجاد شــود. به گفته کارشناســان، هر گونه نیروی کششی 
ناگهانی و اضافی به قسمت فوقانی بازو به طور بالقوه باعث آسیب به مفاصل 

این اندام می شود.

 در یک مطالعه سه ماهه محققان متوجه شدند شــش فرد مبتال به دیابت 
نوع ۱ که ورزش هوازی انجام می دادند در مقایســه بــا هفت بیماری که 
ورزش نمی کردند، دارای کنترل قند خون بهتری بودند، از انسولین کمتری 
استفاده می کردند و دارای مشکالت کمتر مرتبط با افزایش قند خون بودند.

دیابت نوع ۱، یک بیماری خودایمنی اســت که موجب می شــود سیستم 
ایمنی بدن به ســلول های بتا تولیدکننده انســولین در لوزالمعده حمله 
 کند. افراد مبتال به دیابت نوع۱ یا اصال انســولین ندارند یا میزان انسولین 
بدن شان بســیار کم اســت. از آنجایی که افراد مبتال به دیابت نوع۱ دارای 
 انســولین کافی برای تامین نیازهای بدن شان نیســتند، باید چندین بار 
 در روز انســولین مصرف کنند. به گفته محققان دانشــگاه میامی آمریکا، 
در کنار انســولین درمانی، ورزش می تواند به افراد مبتــال به دیابت نوع۱ 
کمک کند تا بیماری شــان را کنترل کنند و کمتر انسولین مصرف کنند. 

البته ورزش به تنهایی برای درمان کافی نیست.

در ســال ۱۸۸۲، » جولز کوتارد «، عصب شناس فرانســوی یک سندروم 
عجیب و جدیــد را توصیف کرد که بیماران مبتال به آن اصرار داشــتند که 
یا مرده اند یا وجود ندارند. تمام شــواهدی هم که خالف آن را ثابت می کرد 
اثری در آنها نداشت. البته منظور ما آن بحران های وجودی کلیشه ای نیست 
 که گاهی اوقات در زندگی مــان تجربه می کنیم. بلکــه بیمارانی که مبتال 
به سندروم کوتارد هســتند، با تمام وجودشان تصور می کنند که به معنای 
واقعی کلمه یا مرده اند یا وجود ندارند. این اختالل روانی که با توهم کوتارد 
هم شناخته می شود، آنقدر نادر اســت که هیچ برآورد رسمی از تعداد افراد 
مبتال به آن وجود ندارد. دانش محققان هــم از فرآیندهای عصبی مربوط 
به آن بسیار کم است. اما چند مورد پژوهشــی از این بیماری وجود دارد که 
با دقت ثبت شده اند. اضطراب و از دســت دادن واقعیت، ظاهرا جزو عالیم 
مشترک مراحل اولیه ســندروم کوتارد اســت، اما توهم ها منحصر به فرد 
هستند و در بیمارهای مختلف متفاوت اســت. برخالف اینکه پرونده هایی 
از این بیماران مبتال به سندروم کوتارد وجود دارد که با دقت ثبت شده اند، 
اما عصب شناســان و روان شناســان هنوز اطالعات کمی درباره آن دارند، 
مخصوصا وقتی که هیچ آســیب یا مریضی خاصی با این سندروم مشاهده 
نمی شود. اما یک مورد پژوهشی در سال ۲۰۱۳ نشــان داد که افراد مبتال 
به این سندروم در قســمت هایی از مغز که به آگاهی از بدن مرتبط می شد، 
فعالیت کمی دارند. یک فرضیه این است که سندروم کوتارد احتماال حاصل 
از دست دادن احســاس نسبت به هر چیزی اســت. این باعث می شود فرد 
تجربه اش از این دنیا را از دست بدهد. پی بردن به جزییات عصبی سندروم 
کوتارد می تواند زندگی کســانی را که از این ناراحتی رنج می برند، به اندازه 
قابل توجهی بهبود بخشــد. عالوه بر این، این ســندروم می تواند اطالعات 
بســیاری درباره عملکرد یک مغز عــادی به ما بدهد. به عنــوان مثال، اگر 
محققان بفهمند مغز یک بیمار مبتال به سندروم کوتارد چگونه از » نفس « 
گسسته می شود، شاید بتوانند بفهمند که خودآگاهی چگونه در مغز شکل 
می گیرد. این یافته هم به نوبه خود می تواند تاثیر مهم و جدی در ســاخت 

هوش مصنوعی و ربات ها داشته باشد.

 وزیر بهداشــت گروه های در معرض خطر را دعوت کرد تا برای جلوگیری 
از ابتال به آنفلوانزا حتما واکسن این بیماری را تزریق کنند. دکتر سیدحسن 
 هاشــمی، در حاشــیه بازدید از فعالیت پایگاه انتقال خــون وصال و دیدار 
 با اهــدا کننــدگان خــون در روز عاشــورای حســینی، ضمن اشــاره 
به موج آنفلوآنزا که ســال گذشته برخی استان های کشــور مانند کرمان 
را فرا گرفتــه بود، گفت: افراد باالی6۰ ســال، زنان بــاردار، بیماران دارای 
 مشکل تنفسی و قلبی و افرادی که دچار بیماری های نقص ایمنی هستند 

بهتر است واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند. 
 وی گفت: این واکســن معموال از مردادماه در داروخانه ها توزیع می شــود 
و باید از اواخر تابستان و پیش از شروع ســرما تزریق شود تا موثر واقع شود.

وزیر بهداشت ضمن تاکید بر اینکه مصرف کنندگان واکسن آنفلوانزا حتما 
 آن را از طریق داروخانه هــای معتبر خریداری کنند ابــراز امیدواری کرد 

تا امسال در کنترل این بیماری نیز موفق عمل کنیم.
الزم به ذکر اســت که دکتــر حریرچی قائم مقــام و ســخنگوی وزارت 
بهداشــت نیز پیش از این با تاکید بر لــزوم تزریق واکســن آنفلوانزا برای 
 گروه های پرخطر، شــایعات مربوط به تقلبی بودن واکسن های توزیع شده 

در کشور را تکذیب کرده بود.

اضطراب و افسردگی، شایع ترین اختالل روانپزشکی در ایران است.
 دبیر علمی سی و ســومین کنگره انجمن علمی روان پزشکی ایران گفت: 
حدود ۲۱ درصد جمعیت ایران مبتال به اختالالت روانپزشــکی و نیازمند 
 خدمات درمانی هســتند. دکتر اربابی گفت: نباید به هر فردی که عصبانی 

و افسرده است، بیمار روانی اطالق شود.
 وی افزود: مداخــالت روان درمانی ســاده و حتی کوتاه مــدت می تواند 
به بیماران کمک قابل توجهی کند. اربابی به لزوم ارایه خدمات روانپزشکی 
و دایر شــدن بخش هایی به این منظور در بیمارســتان تاکید کرد و افزود: 
عالوه بر اینکه نیازمند تاسیس بخش های روانپزشکی و افزایش تخت های 
روان درمانی در بیمارستان ها هستیم، الزم است خدمات موثر در این زمینه 
مانند روان درمانی و مددکار پزشکی نیز ارایه شود. وی گفت: بهبود سالمت 
روان در افــراد جامعه نیازمنــد همکاری جمعی بین رشــته های مختلف 

پزشکی و مسئوالن مربوطه و رسانه ها دارد.

چرا نبايد با گرفتن دست کودک 
او را تاب داد

پزشکان توصیه می کنند؛

ديابت نوع ۱ را با ورزش کنترل کنید

مبتاليان به اين بیماری 
عجیب احساس مرگ می کنند!

از نظر وزير بهداشت چه کسانی 
بايد واکسن آنفلوانزا بزنند؟

آيا می دانید چند درصد مردم ايران 
نیاز به روانپزشک دارند؟

داروها
 اکثر داروها باعث حســاس و آسیب پذیر شــدن فلور روده 

) باکتری های مفید ساکن روده ( می شوند. 
 آنتــی بیوتیک هــا باعث نابــودی فلور طبیعی روده شــده 
 و مســیر عبور باکتری های بیماری زا را فراهــم می کنند. 
به همین دلیــل توصیه می شــود که در کنار ایــن داروها، 
حتما از موادغذایی حاوی پروبیوتیک اســتفاده شود. اما این 
داروها تنها مقصر بروز مشــکالت روده ای نیستند. منیزیم 

و داروهای سولفامید نیز جزو داروهای اسهال آور هستند.
مشکالت تیروئید

 اگر اســهال مزمن ) طوالنی مدت ( با کاهــش وزن، تعریق 
 در خواب شــب و التهاب چشــم همراه باشــد، مــی تواند 
از عالیم پــرکاری تیروئید محســوب شــود. در این حالت، 
 غده تیروئید دچار اختالل شــده و عملکردهای بدن سرعت 
می گیرند. این سرعت شــامل عملکرد روده ها نیز می شود. 

 در نتیجه عمل دفع با ســرعت بیشــتری انجام می شــود  
و مدفوع به حالت مایع در می آید. 

 در این صــورت الزم اســت که به پزشــک مراجعــه کنید 
تا درمان های الزم را تجویز کند.

زياده روی در مصرف ملین ها
داروهای ملین ) برای رفع یبوســت ( باعث تحریک فعالیت 
روده ها می شوند تا عمل دفع راحت تر صورت بگیرد. مصرف 
این داروها ممکن است باعث بروز اسهال موقتی شوند. برای 

مقابله با این مشکل کافیست، مصرف ملین را قطع کنید.
مواد غذايی مشکل زا

درست اســت که شــما برخی مواد غذایی را دوست دارید و 
نمی توانید از خوردن شــان دل بکنید، اما ممکن اســت که 
بدن تان در اثر هضم برخی از این مواد غذایی دچار مشــکل 
 شــود. در واقع بدن یک واکنــش ایمنی در برابــر پروتئین 

مواد غذایی نشان می دهد. 

در نتیجه حساســیت زیــادی در ناحیــه روده هــا ایجاد 
شــده و اغلب به اســهال حاد و مزمن ختم می شــود. البته 
 بروز مشــکالت دیگری مانند نفخ و گاز نیز بــا ادامه مصرف 
مواد غذایی حساســیت زا دور از ذهن نیســت. اگر مشاهده 
کردید کــه با مصــرف یک نوع مــاده غذایی دچــار چنین 

واکنشی در روده ها شدید، در مصرف آن احتیاط کنید.
بیماری کرون پنهان

بیماری کرون یک بیماری التهابی مربوط به روده است. 
این بیماری بر حسب عوامل و شــدت آن، باعث بروز اسهال 
و گاه اسهال خونی می شود که همیشــه با سر و صدا همراه 
اســت. در حالت کلی این نوع اســهال به صورت حمله های 
ناگهانی و شــدید بروز می کند که معموال بــه حالت عادی 
بر می گردد. این مشــکل هــر بیماری را به مطب پزشــک 
می کشــاند و پزشــک نیز با توجه به وضعیت جدی بیمار، 
متوجه بیماری کرون خواهد شــد. البته این بیماری با انجام 

کولونوسکوپی تشخیص داده می شود.
انگل های روده ای

با پیشرفت علم و تسهیل مســافرت، سفر انگل های روده ای 
نیز شدت گرفته است. 

 برخــی از این انــگل هــا از مواد غذایی ناشــی می شــوند 
و برخی دیگر به طور مستقیم در روده مستقر می شوند. 

در هر حال انگل های روده جزو عوامل بروز اسهال هستند.
عدم تحمل شیر

مشــکل اینجاســت که بدن برخی افراد به ســختی الکتوز 
موجود در شــیر را هضم می کنند و این مسئله از عدم وجود 

آنزیم الزم برای هضم آن در بدن ناشی می شود. 
به این ترتیب بدن نســبت به این ترکیب ناشناخته واکنش 

نشان می دهد و اسهال ایجاد می کند. 
امتحانات درســی، مرگ یکی از نزدیکان، سخنرانی در برابر 
یک جمعیت بــزرگ و غیره جزو عواملی هســتند که باعث 

تحریک اعصاب شده و استرس حاد ایجاد می کنند. 
 این اســترس در بین افــراد حســاس باعث بروز اســهال 
 می شود. معموال افرادی که عادت به نوشــیدن شیر ندارند 

و نیز کودکان، دچار این مشکل می شوند.
معموال قطع مصرف شــیر باعث توقف اسهال می شود. شما 
می توانید از مکمل های غذایی استفاده کنید تا کمبودی که 

باعث بروز عدم تحمل الکتوز می شود، از بین برود.
استرس حاد

امتحانات درســی، مرگ یکی از نزدیکان، سخنرانی در برابر 
یک جمعیت بــزرگ و غیره جزو عواملی هســتند که باعث 
تحریک اعصاب شــده و اســترس حاد ایجاد می کنند. این 
 اســترس در بین افراد حساس باعث بروز اســهال می شود.

 در ایــن شــرایط غــدد فــوق کلیــوی ترکیبات ســمی 
 ایجــاد مــی کننــد کــه باعــث ایجــاد اختــالل در مغز 
 می شــود. حتما مــی دانید که مغز به شــکم وصل اســت. 
 در نتیجــه روده ها تحریک می شــوند و آب ترکیب شــده 

با مدفوع باعث بروز اسهال می شود.

 پرکار شــدن روده ها و بیرون روی به اندازه يبوست و شــايد بیش از آن آزاردهنده باشد. معموال اکثر مردم 
 دلیل اصلی اســهال و بیرون روی را مصرف غذای فاســد می دانند. اما واقعیت اين است که داليل ديگری که 
جدی تر هســتند و نیاز به درمان دارند نیز در بروز اين مشــکل دخالت دارند. بیماری های مربوط به روده ها، 
عملکرد نادرســت تیروئید، عوارض جانبی برخی داروها و غیره جزو اين عوامل هستند. در ادامه در خصوص 

عواملی که روده ها را پرکار می کنند بیشتر صحبت می کنیم.

زيبايی

 گلیســیرین از قدیم بــه عنوان اکســیر جوانــی در میان 
 لوازم بهداشــتی مــورد اســتفاده زنــان وجود داشــت. 
در زمان های قدیم زنان و دخترانی کــه به زیبایی و طراوت 
پوســت شــان اهمیت می دادند در طول روز بارها ســراغ 
شیشه گلیســیرین می رفتند. آن ها خودشــان هم احتماال 
 از خواص دقیق گلیســیرین بی خبر بودند و ایــن کار را از 
 قدیمی های شــان آموختــه بودند. شــاید بتــوان گفت 
تنهــا چیــزی کــه از آن مطمئــن بودنــد، خاصیــت 
مرطوب کنندگی این ماده بود. در حال حاضر گلیســیرین 
در بسیاری از محصوالت آرایشی و بهداشتی مانند صابون، 
پاک کننده ، مرطوب کننده، شــامپو، نرم کننــده و ... وجود 
 دارد. حال که در  روزهای خشــک پاییزی به ســر می بریم، 

به مصرف گلیسیرین بیشتر فکر کنید.
خالصش خوب نیست!

درست است که هرچیزی خالصش بهتر است، اما همان طور 
که گفته شد، گلیسیرین در صورتی که خالص مصرف شود 
به جای رطوبت دهی به پوســت، آن را خشــک تر می کند. 
 در آب و هــوای خشــک اســتفاده از گلیســیرین خالص 
باعث می شود رطوبت از الیه های عمیق پوست خارج شده 
و به ســطح می آید و با رسیدن به ســطح پوست، بخار شده 
 و پوســت را بدتر خشــک می کند. بهترین کار آن است که 
از کرم های حاوی گلیســیرین اســتفاده کنیــد چون این 
 کرم ها افزودنی هایی دارند که مانع از دســت رفتن رطوبت 
از دست می شــود، اما اگر اصرار دارید از گلیسیرین خالص 

استفاده کنید، بهتر است آن را با آب رقیق کنید. 
سد بزرگ در برابر خشکی پوست

 آنچــه در پوســت باعــث رطوبــت طبیعــی می شــود، 
تولید مواد شیمیایی محلول در آب توسط خود پوست است 

که آن را مرطوب و پر آب نگه می دارید. 
حاال گلیسیرین کاری مانند همین عملکرد طبیعی بدن را 
انجام می دهد. در اصل گلیســیرین رطوبت محیط را جذب 
پوست می کند و قدرت محافظتی آن را باال می برد تا بتواند 
 مواد شــیمیایی مضر را از بین برده و باعــث نگهداری آب 

در پوست می شود و خشکی پوست را از بین می برد. 
گلیسیرين زخم را خوب می کند

 درســت اســت کــه مهم تریــن خاصیــت گلیســیرین 
رطوبت رسانی آن به پوست است، اما تحقیقات جدید نشان 
داده است که گلیسیرین خواصی بسیار بیشتر از نرم کنندگی 
پوســت دارد. این بررســی ها نشــان داده گلیســیرین به 
سلول های پوستی کمک می کنند تا بهتر رشد کنند و کامل 
شوند. همچنین گلیسیرین در اصل زمان بهبود جراحت ها 

را کوتاه تر می کند.

گلیسیرين  درمانی  برای 
نرمی و زيبايی پوست ) ۱ (

 درست است 
 که شما برخی 
مواد غذايی را 
 دوست داريد 
 و نمی توانید 

 از خوردن شان 
 دل بکنید، 

 اما ممکن است 
 که بدن تان 
 در اثر هضم 
 برخی از اين 
 مواد غذايی 

دچار مشکل شود

چرا  روده ها پرکار می شوند؟

 کارشــناس مســئول اداره نظارت بر موادغذایــی معاونت غذا 
در نشســت خبری به مناســبت روز جهانی غــذا اظهار کرد: 
متاسفانه در کشــور ما مصرف نمک بسیار باالست و این مسئله 
در پوکی اســتخوان، ســنگ کلیه، پرفشــاری خون، سرطان 
 دســتگاه گوارش و ... موثــر اســت. علیرضا ســعید گوهری 
 با اشــاره بــه اینکــه ۳۳ درصــد کل آمــار ســرطان مربوط 
به مواد غذایی اســت، اضافه کرد: به واسطه اینکه نمک، چربی، 
روغن ها، اســیدهای چرب ترانس و میزان قند بــاال که در بروز 
چاقی موثر هســتند، وزارت بهداشــت به بحث نشــانگرهای 
 تغذیه  ای روی آورده اســت. وی گفت: متاســفانه اخیرا مردم 
به مصرف ســنگ نمک روی آورده اند که به دلیل داشتن فلزات 
ســنگین خطرناک اســت درحالی که باید از نمک تصفیه شده 
استفاده شــود، به طور کلی باید از محصولی استفاده کنیم که 

دارای نمک، چربی و قند کمتری است.

یک متخصص طب سنتی تونسی تاکید کرد اسپند یا اسفند برای 
درمان میگرن بسیار مفید است.

بشــیر ضیف ا... گفت: اســفند گیاهی با عمر طوالنی اســت که 
درمناطق گرمسیر ازجمله درکشورهای شــمال آفریقا و شامات 

می روید ونام علمی آن peganum harmala است.
وی افزود: گیاه اسفند به خودی خود، یک داروخانه مجانی است 
که دانه های خشــک آن، در از بین بردن گازهــا و نفخ ها و فعال 
کردن کلیه ها و از بین بردن ســریع کرم های معده موثر اســت.

وی همچنین گفت که اســفند ادرار آور است و جسم را از سم ها 
رها می کند. این متخصص طب ســنتی همچنین گفت: بوییدن 
پودر دانه های اســفند یا مصرف آن به صورت انفیه، برای رهایی 
از میگــرن مزمن و ســرماخوردگی و آب ریزش بینــی و التهاب 
سینوس ها مفید اســت. به گفته وی، دانه های اسفند همچنین 

برای مبارزه با قرمزی چشم براثر آنفلوانزا مفید خواهد بود.

مارچوبه سرشار از آنتی اکسیدان است
 مارچوبه ) به خصوص قســمت های بنفش رنگ آن ( سرشــار 
از آنتوســیانین اســت که به میوه ها و ســبزیجات رنگ قرمز 
مایل به بنفش می دهد و دارای خاصیت آنتی اکســیدانی قوی 
اســت که می تواند به بدن شــما در مبارزه با رادیکال های آزاد 
کمک کند. زمانی که مارچوبه را بــرای خوردن آماده می کنید، 
 ســعی کنید، زیاد آن را نپزید. اگرچه پختن ســبزیجات باعث 
فعال شــدن مواد ضروری آن می شــود، اما پخت طوالنی مدت 

ممکن است مواد مغذی را از بین ببرد.
اين گیاه حاوی ويتامین E است

مارچوبه منبع غنی از ویتامین E اســت که یک آنتی اکسیدان 
قوی و مهم محسوب می شــود. این ویتامین به تقویت سیستم 
ایمنی بدن کمک کرده و بدن را از تاثیــرات مضر رادیکال های 
آزاد محافظت می کند. برای اینکه بتوانید از مزایای مارچوبه به 
صورت کامل بهره مند شوید، آن را با مقدار کمی از روغن زیتون 
تفت دهید. بدن ویتامین E را به همــراه چربی جذب می کند. 
زمانی که مارچوبه به همراه روغن زیتون پخته شود، اسیدهای 

چرب سالم به همراه ویتامین E وارد بدن خواهند شد.
اين گیاه می تواند با نفخ مبارزه کند

زمانی که صحبت از نفخ و روش های درمان آن به میان می آید، 
مارچوبه انتخاب خوبی اســت. این گیاه به تقویت کلی سیستم 
گوارشی بدن کمک می کند. به خاطر وجود کربوهیدرات هایی 

که هضــم نمی شــوند و به تعــادل باکتری هــای خوب کمک 
می کنند، مارچوبه می تواند نفخ معده را کاهش دهد. 

از آنجایی که این گیاه ادرارآور طبیعی اســت، می تواند به دفع 
مایعات اضافی از بدن کمک کند.

مارچوبه سرشار از اسید فولیک است
خوردن ۴ برگ از مارچوبه می تواند ۲۲ درصد از نیاز روزانه شما 

به اسید فولیک را تامین کند. 
اســید فولیک برای زنانی که قصد بارداری دارند بسیار ضروری 
است. مطالعات انجام شده نشــان می دهد که مکمل های اسید 

فولیک خطر زایمان زودرس را تا۵۰ درصد کاهش می دهند.

برخی از بهترین فواید ارزن برای ســالمتی، محافظت از سالمت 
قلب، حفاظــت در برابر دیابت، بهبود سیســتم گوارش، کاهش 
خطر ابتال به ســرطان، ســم زدایــی از بدن، افزایش ســالمت 
 تنفســی، بهبود سیســتم ایمنی بــدن، افزایش ســطح انرژی 

و بهبود عضالت و سالمت عصبی است.
ممکن اســت ارزن جزو دانه های متداول مورد اســتفاده  شــما 
نباشــد، اما در واقع این گروه از دانه ها در سراســر جهان کشت 
 می شــوند ) هم برای خوراک دام و هم مصرف انســان ( و عمدتا 
در کشورهای در حال توسعه رشد می کند. اما از آنجایی که دوره  
رشد ارزن سریع است و توانایی رشد در محیط های خشک، بایر و 
نسبتا سخت را هم دارد، باعث شده برای بسیاری از کشورها، یک 
محصول ایده آل جهت زرع باشــد. اگر چه انواع مختلفی از ارزن 
در سراسر دنیا رشد می کنند، اما متداول ترین آن ارزن مرواریدی 
 اســت. از نظر تاریخی بــه احتمال زیــاد ارزن از آفریقا نشــأت 
 گرفته اســت. اما پس از آن حدود ده هزار ســال قبل، در آســیا 
 و خاورمیانه گســترش پیدا کرد. به نظر می رسد که ارزن توسط 

آن نقطه از تاریخ باستان گسترش پیدا کرده است. 
توانایی ارزن برای زنده ماندن در شــرایط ســخت، باعث شــد 
 که محصول کاملی شــود و به همیــن دلیل، امــروزه هنوز هم 

مورد استفاده قرار می گیرد.
 این گیاه با دانــه ای کوچک، عمدتــا در هند تولید و هر ســاله 
 بیش از ۸ میلیون تن از آن کشــت می شود. پس از هند، تعدادی 

از کشورهای بزرگ تر آفریقایی و چین قرار دارند. 
ارزن، می تواند مانند یک غالت معمولی اســتفاده شود و به علت 
 اینکه نشاسته  بسیار زیادی دارد ) مانند بسیاری از غالت دیگر (

می تواند در فرنی هــا، میان وعده ها و انواع نان ها مورد اســتفاده 
قــرار بگیــرد. ارزن، همچنین یک منبع بســیار خــوب از مواد 
مغــذی، ویتامین ها، مــواد معدنــی و ترکیبات آلی اســت که 
 می تواند به طــور قابل توجهی باعث افزایش ســالمت انســان 

به روش های مختلف شود. 
 در ســال های اخیــر، توجــه زیــادی به ارزن شــده، شــاید 

به این دلیل که بیماری سلیاک، فراگیرتر و معروف تر شده است.

ارزن  خواص مارچوبه ) 2 (

فوايد اسپند 
برای درمان میگرن

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

هشدار به زنان باردار؛

پاهايتان 
را روی هم 
نگذاريد!

 یــک متخصــص زنــان و زایمــان گفــت: ایســتادن طوالنــی مــدت 
و پا روی پا انداختن در دوران بارداری موجب بروز واریس می شود. 

 فریده طاهری دربــاره واریس بــارداری گفــت: واریس پدیده ای شــایع 
 در بارداری اســت که افزایش حجم خــون در بارداری و فشــار رحم باردار 
 بر عروق لگن و شــکم مانع برگشــت خون از رگ های پا به قلب می شــود 
و این عدم بازگشــت خون و تجمع آن در اندام تحتانی احتمال خطر واریس 

پا را در بارداری افزایش می دهد.
 وی تصریح کرد: گشــاد شــدن عروق به دلیل وجود هورمون پروژسترون 

 در خون و اضافــه وزن از عوامل مســتعد کننده واریس به شــمار می رود 
و حدود یک سوم خانم های باردار ممکن است دچار واریس خفیف یا شدید 
شــوند. طاهری ادامه داد: واریس بارداری همانند خطوط کششــی پوست 
 بیشــتر، زمینه ارثی دارد و در سه ماهه ســوم بروز می کند که ممکن است 

با درد و خارش همراه باشد.
این متخصص زنان و زایمان بیان کرد: الزم به ذکر است که واریس بارداری 
چند ماه پس از تولد نــوزاد از بین می رود، هرچنــد در بارداری های بعدی 

مجددا عود خواهد کرد.

وی درباره پیشــگیری از بروز واریس در مادران بــاردار گفت: مادران باردار 
برای پیشــگیری بهتر است از ایســتادن طوالنی مدت یا نشستن در حالتی 
 که پاها آویزان یا یک پا بر روی پای دیگر قرار دارد، خودداری کنند و روزانه 

در حدود دو تا سه بار دراز کشیده و پاها را باالتر از سطح بدن قرار دهند.
 طاهری ادامه داد: حتمــا باید در برنامــه روزانه مادران بــاردار پیاده روی 

و ورزش های هوازی گنجانده شود.
 این متخصص زنــان و زایمان بیان داشــت: بهتر اســت زنان بــاردار قبل 

از برخواستن از بستر، جوراب های ضدواریس بپوشند.

مصرف نمک دريا و سنگ نمک 
خطرناک  است
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شــهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان 
 و پــارك فناوري Sfax ) اســفاكس (

تونس بــا انعقــاد تفاهم نامــه اي بر 
گسترش روابط فيمابين تاكيد كردند.

به گــزارش روابط عمومي شــهرك 
علمــي و تحقيقاتي اصفهــان، رييس 
 شــهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان 
 و رييــس پــارك فنــاوري تونــس 
در حاشيه سي و ســومين كنفرانس 
بين المللي پارك هــاي علم و فناوري 
و مناطق نوآوري در مسكو تفاهم نامه 

همكاري امضا كردند.
فراهم شــدن زمينه انتقــال فناوري 
ميــان  مشــترك  همكاري هــاي  و 
شركت هـــاي فنــــاوري مســتقر، 
علمـــي  رخدادهــــاي   برگــزاري 
و فنـــاوري ماننـــد كنفرانس هــاي 

بين المللــي و كارگاه هاي آموزشــي 
و انجام پــروژه فناوري و پژوهشــي 
 مشــترك و برگزاري تورهاي فناوري 
در موسســات علمي و فناوري طرفين 
از جملــه مهــم تريــن مــوارد مورد 
 تفاهم ذكر شــده است. شهرك علمي 
و تحقيقاتي اصفهان با هدف توســعه 
مبتني بر دانايي از طريق ايجاد مراكز 
رشد و پارك هاي علم و فناوري شكل 
گرفته و ضمن حمايت از شركت هاي 
دانش بنيــان، زمينــه الزم را بــراي 
آن ها  دســتاوردهاي   تجاري ســازي 
و جذب ســرمايه گذاري هاي داخلي و 
خارجي فراهم مي آورد. در حال حاضر 
بيــش از۴۷۰ شــركت دانش بنيــان 
با زمينه هــاي كاري مختلــف در اين 

شهرك مشغول به فعاليت هستند.

محققــان بابهــره گيــری از رايانه های 
 كوانتومی موفق به طراحی اســكنرهای 
ام آر آی پيشــرفته و بســيار كوچكــی 
شــدند كه می توان از آن برای بررســی 
 ســاختار تک تک بيومولكــول ها بدون 

آسيب رساندن استفاده كرد.
اســتفاده از ايــن اســكنرهای ام آر آی 
 باعث از بين رفتن اطالعات ذخيره شــده 
در بيومولكول هــا نمی شــود بنابراين 
 كاربــرد آنها به شــيوه ای كامــال ايمن 

صورت می گيرد.
با ايــن فنــاوری جديد می تــوان نحوه 
 تاثيرگــذاری داروهــا بر بدن انســان را 
به شيوه ای دقيق تر مورد مطالعه قرار داد 
و ديگر تحقيقات در حــوزه فناوری های 

زيستی را نيز به پيش برد. 
پرفســور ليويــد هولنبرگ از دانشــگاه 
ملبورن و تيــم همــكار وی از بيت های 

كوانتومی كوچک در حد اتم های متداول 
به عنوان حســگرهای كوانتومی استفاده 
كردند و با استفاده از آنها بيومولكول های 

مورد نظر را اسكن كردند.  
وی می گويــد برای تجاری ســازی اين 
فناوری چند مشكل تكنيكی وجود دارد 
كه با برطرف شدن آنها استفاده عمومی 
 از اســكنر مذكور ممكن می شود. يكی 
از اين مشــكالت احتمال از دست رفتن 
 برخی اطالعات موجود در بيومولكول ها 

در حين انتقال آنها به اسكنر است.  
دســتگاه هــای ام آر آی عــادی از آهن 
رباهای بزرگ برای تهيه تصاوير سه بعدی 
اســتفاده می كنند. اما اين اسكنر همين 
كار را با استفاده از آهن رباهای طبيعی و با 
 حسگرهايی در ابعاد نانو صورت می دهد.

 اين اختــراع، انقالبــی در فنــاوری بيو 
و درمان های كلينيكی ايجاد خواهد كرد.  

شركت سامســونگ اعالم كرد برای 
 اولين بــار در جهــان توليــد انبوه 
 تراشــه های ۱۰ نانومتــری را آغاز 

كرده است. 
 در حــال حاضــر اكثر تراشــه های 
مـــورد اســـتفاده در محصــوالت 

الكترونيكی ۱۶ نانومتری هستند. 
سامســونگ در بيانيه خــود در اين 
زمينــه تصريــح كــرده كــه اولين 
مجموعه از محصوالت فناوری مجهز 
 به تراشــه های۱۰ نانومتــری اوايل 
ســال آينده ميالدی در دســترس 

عالقه مندان قرار می گيرند. 
 در ايــن بيانيــه اشــاره ای بــه نوع 
 و مشــخصات ايــن محصــوالت و 
شركت های سازنده آنها نشده است. 

شــركت كوالكوم كه قصد دارد مدل 

تازه تراشــه های اسنپ دراگون۸۳۰ 
را با اســتفاده از فناوری۱۰ نانومتری 
توليد كند به همين منظور قراردادی 
با سامســونگ منعقــد خواهد كرد. 
پردازنده هايی كه پــس از همكاری 
 دو طرف توليد می شــوند در نيمی 
از گوشی های هوشمند گالكسی اس 

مورد استفاده قرار می گيرند. 
عرضــه ايــن گوشــی هوشــمند 
قدرتمند در بازار از اوايل سال ۲۰۱۷ 
 ميالدی آغاز می شــود. سامسونگ 
اين روزها به علت انفجار مكرر باتری 
 گوشــی های گالكســی نوت ۷ خود 
 با فشــارهای فزاينده ای مواجه بوده 
و اميدوار است با انتشار اخبار مثبت 
اين چنينی تا حدی از سيل انتقادات 

از خود بكاهد.

امضای تفاهم نامه شهرك علمي و تحقيقاتي 
اصفهان و پارك فناوري تونس 

ساخت اسکنرهای پيشرفته ام آر آی آغاز توليد تراشه های ۱۰ نانومتری 
برای اولين بار در جهان

پيشنهاد سردبير: 
آغاز توليد تراشه های ۱۰ نانومتری برای اولين بار در جهان

اپل۱۰ روز ديگر از مدلی به روزشــده از ســاعت هوشمند خود 
رونمايی می كند كه Nike+ edition نام گرفته و در دو مدل 

با قاب های ۳۸ و ۴۲ نانومتری عرضه می شود.
دو ساعت ياد شــده به ترتيب ۳۶9 و ۳99 دالر قيمت دارند كه 

كم و بيش مشابه با مدل اوليه ساعت های هوشمند اپل است.
نمايشگر اين ساعت ها سياه بوده و نوشته ها بر روی آن به رنگ 
سبز ظاهر می شوند. همچنين بند ســاعت ياد شده خاكستری 
رنگ خواهد بود. همراه با ســاعت ياد شــده برنامه ای موبايلی 
برای اســتفاده همگام از آن با گوشــی های هوشمند نيز عرضه 

می شود.
 تســمه و بندهای اين ســاعت كه مورد اســتفاده ورزشكاران 
خواهد بود، به گونه ای طراحی شــده كه تنفس دســت آنها را 
تســهيل كند و جلوی عرق كردن و خيس شــدن بازو در زمان 

دويدن و انجام ديگر فعاليت های ورزشی را بگيرد.
ســاعت مذكور به برنامه هــای متنوعی برای محاســبه ميزان 
كالری مصرف شــده، برنامه ريزی فعاليت های ورزشی و غيره 

مجهز است. 
اين ساعت با فناوری جی پی اس ســازگاری دارد و ضد آب نيز 

هست.

 اگر چه آيفون ۷ بــا تحوالت و به روزرســانی هــای زياد خود 
به محصولــی جذاب بــرای كاربران مبدل شــده، امــا برخی 

مشكالت آن نيز برای اپل دردسر آفرين بوده است.
حذف جک هدفون و اســتفاده از دكمه Home جديد از جمله 

تغييرات جنجالی اين گوشی هوشمند بوده است. 
 اين دكمه قبال به صورت فيزيكی طراحی شــده بــود بنابراين 
به سادگی قابل فشاردادن بود، اما حاال دكمه مذكور غيرفيزيكی 
و لمسی محســوب می شــود و تنها نســبت به لمس انگشت 

واكنش نشان می دهد.
تا به حال برخی كاربران بارها از نقص ناگهانی اين دكمه و توقف 
فعاليت آن خبر داده بودند. تشديد نارضايتی ها مربوط به نحوه 
 طراحی اين دكمه اســت كه در صورت تكان شــديد آيفون ۷ 

يا فشار به آن ممكن است مختل شود.
 در صــورت وقوع اين مشــكل معمــوال امكان تداوم اســتفاده 
 از آيفــون ۷ وجــود دارد، اما ظاهــرا اپل تصميــم گرفته برای 
حل اين مشكل به طور دائمی دكمه فيزيكی Home را مجددا 
مورد اســتفاده قرار داده و جايگزين دكمه Home غيرفيزيكی 
كند. البته اپل خود رســما هنــوز در اين زمينه اطالع رســانی 
نكرده، اما منابع نزديک به اين شركت می گويند تصميم مذكور 

طی هفته های آينده اعالم خواهد شد.
البته برخــی نيز در مــورد احتمال چنين تغييری توســط اپل 
 Home اظهار ترديد می كنند، زيرا با استفاده از دكمه فيزيكی

قابليت ضدآب آيفون ۷ مختل خواهد شد.

شــركت سامســونگ از عرضه نســخه Gold تبلت محبوب 
 خــود موســوم بــه TabPro S خبــر داد. اين تبلــت مجهز 

به سيستم عامل ويندوز۱۰ بوده و دارای ۸ گيگابايت رم است.
در اين تبلت از ۲5۶ گيگابايت حافظه داخلی هم اســتفاده شده 
كه دو برابر ميزان حافظه اســتاندارد در تبلت های اين چنينی 

است.
Galaxy TabPro S Gold Edi�  اين تبلت با نــام كامــل
UHD Super AMO� دارای نمايشــگر ۱۲ اينچــی tion
 LED  با دقت۲5۶۰ در۱۴۴۰ پيكســل است. همچنين نسل
  ششــم پردازنــده M۳ بــا ســرعت ۲/۲گيگاهرتر بــر روی

 آن نصب شده است. سازگاری با استانداردهای وای – فای
 802.11 a/b/g/n/ac، Bluetooth 4.2، NFC، USB 3.0

از جمله ديگر مزايای اين محصول اســت. باتــری5۲۰۰ ميلی 
آمپری اين تبلت برای پخش ۱۰/5 ســاعت ويدئو كافی اســت. 
شــارژ كامل اين تبلت هم به تنها ۲/5 ســاعت زمان نياز دارد.

حداقل قيمت اين تبلت هزار دالر است. 
 مدل هــای قديمی تــر اين تبلــت9۰۰ دالر قيمت داشــتند. 
در حالی كه گوشی گلكســی نوت ۷ سامسونگ اين روزها باعث 
 بدنامی اين شــركت شــده بايد منتظر ماند و ديد تبلت مذكور 

می تواند اين بدنامی را رفع كند يا خير.

 نســل پنجــم تبلــت هــای مايكروســافت موســوم بــه
 Surface Pro 5 در راه اســت و احتماال ۲۶ اكتبر و همزمان 
 با عرضه نســخه به روزشــده ای از وينــدوز۱۰ از آن رونمايی 

خواهد شد.
 پيــش از ايــن تصــور مــی شــد Surface Pro 5 در اوايل 
 ســال ۲۰۱۷ عرضه می شــود، امــا مايكروســافت قصد دارد 
خريد اين تبلت را تا قبل از تعطيالت ســال نوی ميالدی ممكن 

كند. 
 يكی از مزايای ايــن تبلت نصب نســل جديــد پردازنده های 
Kaby Lake اينتــل در آن اســت. نمونــه هــای قبلی اين 
 تبلت های چنــد كاره كه قابل تبديل به نوت بوك هم هســتند 
با استقبال نسبی كاربران مواجه شد و همين امر سرفيس پرو را 
به رقيبی برای مک بوك پرو و ديگر تبلــت ها و نوت بوك های 

پرطرفدار بازار مبدل كرده است.
يكی از شــايعات جالب در مورد اين نوت بوك عرضه آن همراه 
 با يک قلم هوشمند برای تبديل دســتخط به مطالب تايپ شده 
 و ذخيره ســازی نظام مند طرح ها و جداولی است كه با دست 

بر روی نمايشگر سرفيس پرو 5 ترسيم شده اند. 
همچنين گفته می شود شارژ بی سيم سرفيس پرو 5  با استفاده 

از يک سطح مغناطيسی خاص ممكن است.
 نمايشــگر فوق دقيق k۲، امكان نصب حداكثر ۱۶ گيگابايت رم 
و بهره منــدی از پرت USB-C به جــایUSB  ۳/۰ از جمله 

ديگر ويژگی های اين محصول است. 
البته ممكن اســت مدل گران تــری از اين نوت بــوك با دقت 
نمايشــگر k۴ هم عرضه شــود. منابع مطلع قيمت تمام شده 

محصول مذكور را حدود۸۰۰ دالر تخمين می زنند.

 ساعت هوشمند اپل 
با همکاری نایک توليد می شود

وعده اپل برای تعمير سریع 
مشکالت دکمه آیفون 7

تبلت تازه سامسونگ 
با 8 گيگابایت رم عرضه شد

رونمایی  قریب الوقوع  مایکروسافت 
از سرفيس پرو 5

دنيای فناوری

معرفینرمافزارمعما

دريافــت  بــرای 
اين نرم افــزار، كد 
اســكن  را  روبه رو 

كنيد.

شــنيده ايد كه می  گويند: تب تند زود به عرق می نشــيند؟ اين 
دقيقا همان اتفاقی بود كه برای MSQRD و اپليكيشــن های 
تعويض چهره مشــابه افتاد؛ يک شــبه به دانلودهای ميليونی 
رسيدند و زمان زيادی نگذشت كه جذابيت شان را برای كاربران 
از دســت دادند. در چنين اوضاعی وقتی اپليكيشنی جديد برای 
تعويض چهره از راه می رســد، طبيعی است كه جلب توجه كند. 
FaceRig كــه مدت ها جــزو محبوب ترين اپليكيشــن های 
اســتيم به شــمار می رفت، چند روزی اســت كه بــه پلتفورم 
موبايل هم پا گذاشته تا شــايد بتواند دوباره موج اپليكيشن های 
تعويض چهره را به راه بيندازد. FaceRig با اسكن چهره، شما 
 را كامال در قالب يک كاراكتر كارتونی قــرار می دهد؛ كاراكتری 
سه بعدی كه می تواند همزمان با شما پلک بزند و و سر و دهانش 
را تكان دهــد. در واقع با MSQRD پيشــرفته تری مواجهيد 
كه فيلترهايش چهــره واقعی تان را در قالبــی كامال ديجيتالی 
 شبيه سازی می كند. پيش از شــروع كار با نرم افزار، بايد عكسی 
از چهره تان بگيريد تا اپليكيشــن بتواند حركات اجزای صورت 

شما را با كاراكترهای سه بعدی هماهنگ كند. آن وقت می توانيد 
بين پنجاه كاراكتر FaceRig مانند دراكوال، گربه، اژدها و حتی 
يک همبرگر سخنگو! جا به جا شــده و نقش آن ها را بازی كنيد. 
نكته قوت FaceRig هماهنگی فوق العاده ای اســت كه ميان 
حركات چهره شما و كاراكترها ايجاد می كند. خنده ها، حركات 
ســر و لب و حتی اخم های شما به ســرعت به كاراكترهای سه 
بعدی منتقل می شوند تا بتوانيد از آن ها در موقعيت های مختلف 
استفاده كنيد. انگار كاراكتر ســه  بعدی در حال تقليد از حركات 
شما است. مهم ترين دليل اســتفاده از نرم افزارهای اين چنينی، 
 به اشــتراك گذاری ويدئوهای آن در شبكه های اجتماعی است. 
به همين خاطر FaceRig نه تنها امكان گرفتن سلفی ويدئويی 
با كاراكترهای ســه بعدی را در اختيارتان قرار داده بلكه همين 
كار را برای كاراكترهای دو بعدی به ســبک انيمه های ژاپنی هم 
انجام می دهد. متاسفانه كاراكترهای دو بعدی در نسخه رايگان 
 اين نرم افزار آزاد نيســتند، همين طور بســياری از كاراكترهای 
سه بعدی. با نصب اپليكيشــن فقط ۷ كاراكتر سه بعدی آزادند 
و بقيه با پرداخت درون برنامه ای قابل اســتفاده می شوند. البته 
خريد پكيج كامل آن هــا تقريبا ۶ دالر هزينه در پی دارد. شــما 

می توانيد اين نرم افزار را از goo.gl/tEV۰sm بگيريد.

معمای ۱983
با توجه به اعداد داده شده عدد ششم را حدس بزنيد. 

راه حل خود را ارايه دهيد:
؟ , 5۰ , ۳۲ , ۱۸ , ۸ , ۲

جواب معمای۱982
 معمــای شــماره ۱9۸۲ يک راه حل بســيار ســاده 
و خالقانه دارد. دقت كنيد اگــر ۱ را با ۱۰۰۰۰ جمع 
كنيم عدد ۱۰۰۰۱ به دست می آيد. اگر ۲ را با 9999 
جمع كنيم، باز هم عــدد ۱۰۰۰۱ را داريم، به همين 
ترتيب اگر يک عدد از ابتدا و انتها جمع كنيم هميشه 

عدد ۱۰۰۰۱ را خواهيم داشت. 
بنابراين به تعــداد نصف ۱۰۰۰۰ يعنــی 5۰۰۰ عدد 

۱۰۰۰۱ را داريم. 
از اين رو 5۰۰۰ تــا ۱۰۰۰۱ برابر حاصــل جمع ۱ تا 

۱۰۰۰۰ می شود. ) ۱۰۰۰۱*5۰۰۰=5۰۰۰5۰۰۰ (
لطفا جواب معماهای طرح شده را به همراه نام 

و شهر محل زندگی خود به نشانی:
 mazaheri.zayanderoud@gmail.com  

بفرستيد تا نام شما در همين صفحه آورده شود.

هنوز تغيير چهره تمام نشده است؛

من و این شخصيت کارتونی

وقوع چهارمين انقالب صنعتی در قالب فناوری نانو و دستاوردهای 
حاصل از آن، بسيار هيجان انگيزاست، به گونه ای كه در حال حاضر، 
ستاد توسعه فناوری نانو در ايران در كنار 9۷ مركز تحقيقاتی نانو، 
 ۴9 آزمايشگاه نانو نيز در ســطح دانش آموزی برای توسعه اين علم 
 در كشور راه اندازی كرده اســت. توجه ويژه و عالقه مندی محققان 
به اين فناوری باعث شده تا ايران، رتبه هفتم توليد مقاله جهان را در 
حوزه نانوفناوری داشته باشد. اين پيشرفت با سرمايه گذاری ۰/۱۲ 
درصد از ســرمايه گذاری ۱۲هزار ميليون دالری ) حدود ۴۳هزار 
ميليارد تومان ( جهان در حوزه نانو ) در سال ۲۰۱۴ ( در كشورمان 
رخ داده اســت. ثبت بيــش از ۱۴۷ اختراع در ســطح بين المللی، 
فعاليت ۳5 مركز رشــد فعال و5۰ واحد فناوری نانو در اين مراكز، 
از دســتاوردهای ديگر كشــور در زمينه فناوری نانو است. توسعه 
فناوری نانو در حوزه های ســاختمان، نفت و پتروشيمی، نساجی، 
دارو، آب و فاضالب، برق و نيروگاهی، كشــاورزی و بســته بندی 
اولويت هشت گانه تعريف شده از سوی ســتاد فناوری نانو معاونت 
علمی و فناوری رياست جمهوری است كه عالقه مندان می توانند 
در اين زمينه فعال باشند. نهمين نمايشگاه بين المللی فناوری نانو، 
كه در سالن خليج فارس نمايشگاه بين المللی تهران برگزار شد در 
 آن، ۸۶ شركت ايرانی و پنج شركت خارجی از دو كشور كره جنوبی 
و تايوان حضور داشتند كه در زير برخی محصوالت فناوری نانو  كه 

استفاده از آنها می تواند رنگ ديگری به زندگی ما ببخشد را معرفی 
می كنيم.

لباس های ضدروغن و ضدآب نانویی
اغلب مردم نســبت به اســتفاده از لباس هايی كه با فنــاوری نانو 
توليد شده اند، حس خوبی دارند و امتيازهايی برای خريد آن قائل 
هســتند. در اين ميان، يک شــركت دانش بنيان موفق به ساخت 
دستگاهی به نام سامانه پردازش پالسمايی منسوجات و اشيا تحت 
خأل با فركانس راديويی شده اســت كه با كمک آن، امكان تبديل 
لباس های آمــاده به يک محصــول نانو وجــود دارد. علی اميری، 
مديرعامل اين شركت با اشاره به رونمايی از اين دستگاه جديد در 
شهريور 95 می گويد: در روش سنتی توليد منسوجات نانويی، ابتدا 
پارچه را در محلول نانو و در دمای۱۷۰ تا۱۸۰ درجه قرار می دهند 
كه اين كار چهار عيب بزرگ دارد. وی ادامه می دهد: كاهش طول 
عمر پارچه و امكان شست و شوی محصول به كمتر از۱۰ تا ۱5 بار، 
 قرار گرفتن يک اليه ضخيم از مواد روی پارچه و ايجاد حساســيت 

در برخی افراد ازمعايب توليد منسوجات نانو به اين روش است.
به گفته اميری، توليدكنندگان منســوجات می توانند لباس های 
آماده همچون كت و شــلوار يا هر لباس ديگر را داخل دستگاه قرار 
دهنــد و آن را به يک محصــول نانويی ضدلک روغــن و ضد آب، 
 بدون معايب مذكور تبديل كنند. وی در پاســخ اين پرسش كه آيا 

ضد آب شدن لباس به معنای آن است كه ديگر امكان شست و شوی 
 آن نيســت، می گويد: در صورتی كه لباس خشک باشد و قطره آب 
يا روغــن روی آن بچكــد، مايع ســر می خــورد و در پارچه نفوذ 
 نمی كند، اما اگر لباس داخل ماشــين لباسشــويی قــرار گيرد، 

خيس و قابل شست و شو می شود.
 به گفتــه مدير عامل ايــن شــركت دانش بنيان، از اين دســتگاه 

برای ضدلک كردن تابلو فرش های ابريشمی نيز استفاده می شود.
غبارروبی با کمک نانو

پاك كردن روزانه غبار وسايل، يكی از كارهای خسته كننده به ويژه 
برای بانوان خانه دار است،  مخصوصا اگر در كالن شهرآلوده ای مثل 
تهران زندگی كنيد، مدت زمان تميز ماندن وسايل خانه يا محل كار 
حتی به يک ساعت نمی كشد. شركت دانش بنيان نانو آيتک، موفق 
 به توليد ماده ای با خاصيت ضدغباری شــده كه می تواند وسايل را 
 به مدت يک تا ســه هفته از نشســتن گرد و غبار روی آنها در امان 
نگه دارد. رضا نظريان، كارشناس اين شركت درباره نحوه استفاده از 
اين ماده می گويد: ماده نانو بايد بعد از گردگيری غبار اسپری شود. 
سپس بار ديگر دستمال روی سطح كشيده شود تا ماده به صورت 
يكسان در سطح توزيع شــود و اليه نازك برای ممانعت از نشستن 

ذرات غبار در سطح ايجاد شود.
ماده ضد حشــرات مخصوص بدن انســان با ماندگاری ۱۲ ساعت، 
سوســک كش بدون بو و حساسيت، كيســه  زباله نانويی با قابليت 
نگهداری زباله به مدت يــک هفته بدون آن كه بــو بگيرد و زيپ 
 كيف های مخصوص نگهداری ميوه و سبزيجات به مدت دو هفته،

از ديگر محصوالت توليدی اين شركت دانش بنيان است.
تبدیل نور سفيد به طول موج های رنگی

دستگاه تک فام ساز نوری يا همان مونوكوروماتور، دستگاهی است 
كه برای فيلتر كردن نور تابشی و توليد يک طول موج خاص به كار 

می رود.
دكتر مريم زارع، مدير تحقيقات شــركت دانش بنيان پويش تدبير 
كرانه درباره اين دســتگاه كه برای اولين بار در نمايشــگاه امسال 
رونمايی شــده بود، می گويد: اگر شــما متناســب با هدف به نور 
تک رنگ آبی احتياج داشته باشــيد، اما منبع نور شما سفيد رنگ 
باشد، می توانيد با قراردادن مونوكوروماتور جلوی منبع از خروجی 

آن، نورآبی يا هر رنگ ديگری تحويل بگيريد.
وی درباره بازه طول موج اين دســتگاه می گويد: اين دستگاه بازه 
طول موج۱9۰ تا۸5۰ نانومتر را پوشــش می دهد، يعنی محدوده 
طول موج فرابنفش، مرئی و قســمت كمی از مادون قرمز نزديک 
را پوشش می دهد. اين دستگاه در آزمايشگاه های فيزيک، شيمی، 
زيست شناسی و بخش هايی كه با ساخت سلول و باتری خورشيدی 

سروكار دارند، قابل استفاده است.
نانو پودرهای کشنده

 در حالی كه مســئوالن شــهرداری معتقدند، ۱/5 ميليون موش 

در تهران زندگی می كنند، يكی از اعضای شورای شهر تهران تعداد 
آنها را تا5۰ ميليون نيز عنوان كرده است. در هر صورت، وجود حتی 
يک موش در محيط زندگی ما نيز می تواند برای ســالمت انســان 
خطرناك باشــد، زيرا طبق پيش بينی ها، موش ها از عوامل افزايش 
آمار مرگ و مير انســان ها در صورت وقوع زلزله در تهران خواهند 
بود. البته بايد خاطرنشــان كرد، حضور موش های قهوه ای تنها به 
تهران و ايران محدود نيست و مشكلی جهانی است؛ به گونه ای كه 
 ديترويت در ايالت ميشيگان آمريكا، دهمين شهر پرموش دنياست 
و شهرداری اين شــهر در ازای تحويل جســد هر موش، پنج دالر 
 جايزه می دهد. شــركت دانش بنيــان رايان زرين  ســينا، پودری 
 از جنس نانو توليد كرده كه موش ها بعد از لذت بردن از خوردن آن، 

دچار انسداد روده و سكته می شوند.
عبدا... شاه علی، مديربازرگانی اين شركت درباره نانوپودر غيرسمی 
 كشــنده موش می گويد: هربســته۱۰۰ گرمی اين پودر كه دارای 
 بوی پنير اســت و به طعــم ذرت، گردو و بادام آغشــته اســت، 
می تواند باعث مرگ ۸ تا 9 موش شود. اين محصول برای اولين بار 

است كه در دنيا توليد می شود و نمونه مشابه خارجی ندارد.
وی ادامه می دهد: نانوپودر غيرسمی كشنده موش با قيمت كيلويی 
5۰ هزار تومان به فروش می رســد. نكته جالب توجــه درباره اين 
 محصول اين است كه تنها باعث مرگ موش می شود و برای انسان 
و ساير موجودات همچون سوسک و گربه ضرری ندارد. افرادی كه 
در منازل خود با موش مواجه هســتند، اين پــودر را بايد در ظرف 
يک بار مصرف بريزند و در مســير تردد حيوان قرار دهند. اين كار 
 را بايد تا زمانی كه پودر دســت نخورده باقی بمانــد، ادامه بدهند 
و مطمئن شوند موش ها تلف شده اند و ديگری موشی در كار نيست.

پيشگيری از انفجار معادن با کمک آناليزور
بدون بو و رنگ بودن گاز باعث شده تا هر ســال، افراد زيادی جان 
خود را در اثر استنشاق يا انفجار از دست بدهند. شركت دانش بنيان 
 نونا شــات با هدف كاهــش انفجارهــای ناشــی از گاز مخصوصا 
در معادن، اقدام به ســاخت و رونمايی از دو دســتگاه آنااليزر گاز 

موجود در محيط كرده است.
جواد محمديان، مدير واحد تحقيق و توسعه اين شركت دانش بنيان 
درباره اين دســتگاه ها می گويد: اين دستگاه ها امكان آناليز تحليل 

اندازه حداقل سه گاز به صورت همزمان درمحيط را دارد. 
 وی همان موقع دســتگاه را به دســت می گيرد و ميزان گاز متان 
و اكسيژن موجود در سالن نمايشــگاه را نشان می دهد و می گويد: 
اكنون ۷۴ پی پی   ام منواكسيدكربن ) Co ( و ۸۲ پی پی   ام گاز متان 

در محيط وجود دارد. 
اين دســتگاه هر9۰ ثانيــه ميــزان گاز موجود در فضا را نشــان 
می دهد كه البته اين زمان، متناســب با زمانی كه كارفرما تعريف 
 می كند، قابــل تغيير اســت. در صورتی كه ميــزان گاز به بيش از 

سطح استاندارد تعريف شده برسد، زنگ هشدار به صدا در می آيد.
محمديان درباره امكان اســتفاده خانگی از اين سيستم می گويد: 
اســتفاده از اين سيســتم در منازل با توجه به قيمت 5/5 ميليون 

تومانی آن مقرون به صرفه نيست. 
 بــرای ســنجش ميــزان گاز موجــود در خانــه  از ديتكتورهــا 
استفاده می شود.كاربرد اين دستگاه بيشــتر برای معادن است كه 

می تواند با هشدار به موقع، مانع از انفجار معدن شود.

دستاوردهای فناورانه  مهندسان کشور در نهمين نمایشگاه بين المللی فناوری نانو؛

زنـدگی به رنگ نـانو

E-MAIL
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پیشنهاد سر دبیر: 
سفر هنرمندان صنایع دستی کره جنوبی به اصفهان

ویژه

اخبار فرهنگی

فیلم »ســه و نیم« به کارگردانی نقی نعمتی در ســینما سوره 
اصفهان به روی پرده رفت.

»هانیه، بنفشــه و همــا پس از گرفتــن چنــد روز مرخصی از 
زندان، به شــهر مرزی آســتارا می روند و در طول مسیر تصمیم 
 عجیبی می گیرند و همین موضــوع اتفاقات جدیدی را برای آنها 

رقم می زند.«
این خالصه ای است از داستان فیلم ســه و نیم، نوشته و ساخته 
»نقی نعمتی« که در ســال 1389 با حضور بازیگرانی همچون 
ســمانه وفایی زاده، نگار حســن زاده، شــوکا کریمی و مهدی 

پورموسی ساخته شده است.
این فیلم هم اکنون ازســوی ســینمای هنر و تجربه، در سینما 

سوره اصفهان به روی پرده رفته است.

کنسول اول سفارت کره جنوبی در ایران، از سفر بیش از 200نفر 
از هنرمندان صنایع دستی کره جنوبی به اصفهان خبر داد.

 اولین نمایشــگاه هنرهای چوبی هنرمندان اصفهانی، با حضور 
کنســول اول ســفارت کره جنوبی در ایران، مدیــر کل میراث 
فرهنگی استان و جمعی از مسئولین و هنرمندان و کارشناسان 
اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، در نگارخانه نقش خانه 

اصفهان افتتاح شد.
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان، در آیین گشایش این 
نمایشگاه با ایراد سخنانی تاکید کرد: بی شک اصفهان به عنوان 
شهر جهانی صنایع دستی، هم اینک در دنیا شناخته شده است 
و در عین حال با عنایت به برگزاری موفق نشست شورای جهانی 
صنایع دستی در این شهر تاریخی، بســیاری از کشورها مایل به 

برقراری ارتباط فرهنگی و هنری با این شهر بزرگ هستند.
وی تصریح کرد: بدون تردید کشور کره که در مبدأ جاده ابریشم 
آبی قرار داشــته، از گذشــته های دور تاکنون همــواره دارای 

ارتباطات فرهنگی با کشور ایران بوده است.
وی همچنین ادامه داد: امروزه بسیار خشــنودیم تا با استناد به 

صنایع دستی غنی خود، این ارتباط فرهنگی را توسعه دهیم.
در ادامه این نشســت، گیونگ هوان گواک، کنسول اول سفارت 
کره جنوبی در ایــران نیز با ایراد ســخنانی عنوان کــرد: امروز 
همگان، اصفهان را شــهری بــزرگ و تاریخی مــی دانند و این 
درحالی اســت که مســئولین در کشــور کره جنوبی معتقدند 
تبادالت فرهنگی در دنیای متکثر امروزی نقش مهمی در توسعه 

ارتباطات بین المللی ایفا می کند.
کنســول اول ســفارت کره جنوبی در همین رابطه ادامه داد و 
افزود: با عنایت به این سیاســت و باتوجه بــه تعامالت فرهنگی، 
در ســال 2017 بیش از 200 هنرمند صنایع دستی کشور کره 
جنوبی به اصفهان آمده و نمایشــگاهی مشــترک از آثار صنایع 
دســتی اصفهان و کره جنوبی، با همراهی هنرمندان این دیار در 

شهر تاریخی اصفهان برگزار خواهد شد.
شــایان ذکر اســت در زمینه چگونگی برگزاری این نمایشگاه، 
جعفر جعفر صالحی، معاون صنایع دســتی و هنرهای ســنتی 
اداره کل میراث فرهنگی استان، تاکید کرد: باتوجه به ارتباطات 
فرهنگی دو کشور ایران و کره جنوبی، در ســال 1395 شانزده 
برنامه فرهنگی مشترک در دو کشور تدارک دیده شده که در این 
میان، این نمایشگاه در اصفهان با حمایت سفارت کره جنوبی در 

ایران برگزار شده است.
وی در همین زمینه تاکید کرد: کتابی نیز مشتمل بر فعالیت های 
صنایع دســتی ایران و کره جنوبی در حاشــیه این نشست های 
 فرهنگی بــا حمایت ســفارت کره جنوبــی به زودی انتشــار 

خواهد یافت.
در این نمایشــگاه، 110 اثر هنری از 63 هنرمند هنرهای سنتی 
اصفهانی در هنرهایی همچون پیکر تراشی، منبت، خاتم کاری، 
معرق منبت، سوخت چوب و گره چینی به همت معاونت صنایع 
دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان به نمایش عموم 

در آمده است.

فاز ســوم »ســرزمین کهن« بــه کارگردانی کمــال تبریزی و 
تهیه کنندگی محمد مســعود، این روزها در حال تصویربرداری 
است و قرار اســت پس از اتمام مجموعه »معمای شاه«، از شبکه 

یک سیما پخش شود.
پس از شــروع دوباره تصویربرداری مجموعه »سرزمین کهن«، 
خبری مبنی بر جایگزینی آرش مجیدی به جای شهاب حسینی 
منتشر شد. مجیدی که این روزها ســخت درگیر حضور در این 
پروژه است، درباره نقش خود به »صبا« گفت: نقش اولی که علی 
شادمان در فاز اول ایفا می کرد، در فاز دوم توسط شهاب حسینی 
ادامه یافت و در فاز ســوم به من سپرده شده است و من جایگزین 
شهاب حسینی شدم. در این ســریال به این کاراکتر در سن های 

مختلف پرداخته می شود.
مجیدی نقش خود را در »ســرزمین کهــن« از دیگر نقش هایی 
که تا به امروز بازی کرده، متفاوت دانســت و گفــت: این نقش با 
نقش هایی که تا به امــروز کار کرده ام، کامال متفاوت اســت؛ زیرا 
قصه »ســرزمین کهــن« هیچ ارتباطی بــا پروژه هایــی که کار 
کرده ام، نداشــته و فضای کار کامال متفاوت اســت. عالوه بر این 
یکی از حسن های کار، شــخص کمال تبریزی است؛ ضمن اینکه 
»ســرزمین کهن« خوش قصه و در پروســه تاریخ معاصر است و 

همه این ویژگی ها، مجموعه را جذاب و خاص می کند.

اکران فیلم جدید؛

»سه و نیم« به سوره آمد

 سفر هنرمندان صنایع دستی 
کره جنوبی به اصفهان

»سرزمین کهن« پس از 
»معمای شاه« پخش می شود

نگاه روز سوژه روز

آغــاز مرحله تولیــد و تصویربــرداری فصل دوم ســریال 
»شهرزاد« با حواشی همراه بوده است که این بار باعث شد 
این سریال، نه به دالیل هنری، بلکه اقتصادی در صدر اخبار 

برخی از رسانه ها و کانال های تلگرامی قرار بگیرد.
سریال »شهرزاد« که توانســت در فصل اول خود اعتماد از 
دست رفته مخاطبان به شــبکه  خانگی را احیا کند، فصل 
دوم خود را با حواشــی آغاز کرد که فارغ از میزان درستی 
این حواشــی، باعث شــد این اعتماد بار دیگر تــا اندازه ای 
خدشه دار شود.  در حالی که فصل دوم این سریال با حضور 
شهاب حسینی، ترانه علیدوستی، عبدا... اسکندری و دیگر 

عوامل تولید آغاز به کار کرد، خبر بازداشــت محمد امامی، 
تهیه کننده »شــهرزاد«، بــه دلیل دخالت در فســاد مالی 
در کانال های تلگرامی دست به دســت می شد. هیچ منبع 
معتبری این خبر را تکذیب یا تایید نکرد؛ اما این حواشی تا 
جایی پیش رفت که برخی از مسئوالن نسبت به این اتفاق 
واکنش نشان دادند و برخی رسانه ها هم این را مهر تاییدی 
بر صحت این خبر برشــمردند و تاکنون نیز هیچ کسی این 

خبر را تکذیب نکرده است.
 از خبرهــا و گزارش های پــی در پی کــه از ابهاماتی برای 
ســاخت ادامه »شــهرزاد« خبر مــی داد تــا واکنش یک 
نماینده مجلس درباره ســید محمد امامــی و تذکر صنف 
تهیه کنندگان، همگی باعث شــد این ســریال بیشتر وارد 
حاشیه شــود و ادامه ســاخت آن در هاله ای از ابهام 
قــرار گیرد. در همین راســتا مردم هم نســبت به 
این حواشــی بی تفاوت نبودند و در بســیاری از 
شــبکه های اجتماعی با نوشــتن مطالب 
اعتراض آمیز و شرکت در کمپین های 
خرید مجانی سریال »شهرزاد«، 
این خواســته خــود را مطرح 
کردند که در صــورت اثبات 
جرم محمــد امامی، فصل 
دوم ســریال »شــهرزاد« 

رایگان عرضه شود.
 امــا بــه اعتقاد بســیاری، 
اعتماد مردم کــه این روزها 
دل خوشــی از تخلفــات مالی 
ندارنــد، فــارغ از اثبــات جــرم 
تهیه کننده »شهرزاد«، خدشه دار شده 
است و آینده فصل دوم این پروژه را تا اندازه ای 
به خطر انداخته اســت.  در این گزارش سعی شده است 
که جانب احتیاط رعایت شــده و مهــر تاییدی بر 
اخبار و مطالبی که در شــبکه های اجتماعی 

بدون منبع ذکر شده، زده نشود.

سرنوشت »شهرزاد« چه می شود؟

پروژه ســینمایی »اســرافیل« بــه کارگردانی آیدا 
پناهنده و تهیه کنندگی مستانه مهاجر، اول آبان ماه 
در مازندران کلید می خورد. گفتنی اســت که سهیال 
رضوی و فرهاد جم نیز به عنــوان بازیگران جدید در 

واپسین روزهای پیش از تولید به گروه پیوسته اند.
فیلمنامه »اسرافیل« نوشته مشترک آیدا پناهنده و 
ارسالن امیری است که مستانه مهاجر تهیه کنندگی 
آن را بر عهده دارد. این فیلم ســینمایی اول آبان ماه 
در شمال کشور فیلمبرداری خود را آغاز خواهد کرد 
و بیش از 70 درصد تولید، در این منطقه و مابقی آن 

در تهران خواهد بود. 
»اســرافیل«، درامی دربــاره چالش هــا و نیازهای 
عاطفی و روابط انسانی اســت که پیش تولید آن، از 
اوایل تابســتان ســال جاری آغاز شــد و باتوجه به 
تعدد مکان های فیلمبــرداری و تعداد زیاد بازیگران، 
بعد از سه ماه به پایان رســید. تاکنون حضور هدیه 
تهرانی، پژمــان بازغی، مریال زارعــی، علی عمرانی، 
ســهیال رضوی، فرهاد جــم، پوریا رحیمی ســام، 
هدی زین العابدین، ســودابه جعفرزاده، شهروز دل 
افکار و افشین ســلیمان پور در این فیلم قطعی شده 
است. گروه ســازنده »اســرافیل« تا چند روز آینده 
 راهی شمال کشور می شــوند تا یکم آبان ماه فیلم را 

کلید بزنند.

کوروش تهامی، بازیگر ســینما و تلویزیون گفت: شــرایط 
حال حاضر را هر طور که هســت، تحمــل می کنم؛ حتی 
کم کاری ها را به جان می خرم تا در کارهایی بازی کنم که 
بعدها بتوان از آنها به عنوان یک مرجع یاد کرد. وی گفت: 
به طور مستقیم که نه، اما پیشــنهاد همکاری با شبکه جم 

به من هم شده است.
بازیگر ســریال »زیر تیغ« ادامه داد: بازیگری برای من چه 
در تلویزیون و چه در ســینما بســیار جدی است. من هم 
مشکالت بیکاری را بســیار کشــیده ام و می دانم که این 
شرایط به چه صورت برای بازیگران اتفاق می افتد و بازیگر 

کم کار یا بیکار می شود.
بازیگر فیلم ســینمایی »به رنگ ارغوان« افزود: البته باید 
بگویم که برخی از ایــن کم کاری یا بیــکاری ها را خودم 
انتخاب کــردم؛ چون نمــی خواهم در هــر کاری و به هر 
قیمتی بازی کنــم. بازیگری دغدغه من اســت و ســعی 
می کنم در کارها از لحظــه لحظه اتفاقاتی کــه می افتد، 
بیاموزم و لذت ببرم. تهامی ادامه داد: به همین علت اســت 
که من حاضر نمی شــوم در هر کاری حاضر شــوم؛ من به 
دنبال تجربه هایی مثل فیلم بــه رنگ ارغوان یا رگ خواب 
در بازیگری هســتم. البتــه گاهی پیش می آیــد که آدم 
مجبور به بازی در کارهای سطحی هم می شود؛ اما آن کار 

را هم نباید سرسری انتخاب کرد.
بازیگر فیلم رگ خواب تصریح کرد: من جای آدم ها نیستم 
و نمی توانم بابــت کارهایی که می کنند، نظــر بدهم؛ اما 
درمورد من، آن چیزی که از سینما می خواهم و آن ایده آل 
و توقعی که دارم، در شبکه هایی مثل جم محقق نمی شود. 
ممکن اســت این شــبکه مدتی از لحاظ مالی، بازیگری را 
حمایت کند؛ اما هیچ وقت در چنین شــبکه ای برای یک 
بازیگر اتفاق ویژه ای نخواهد افتاد. او خاطرنشان کرد: من 
شــرایط حال حاضر را هر طور که هست، تحمل می کنم و 
کم کاری ها را به جان می خرم تا در کارهایی بازی کنم که 

بعدها بتوان از آنها به عنوان یک مرجع یاد کرد.

هدیه تهرانی و مریال زارعی برای 
نخستین بار همبازی می شوند

بازیگری که پیشنهاد
شبکه جم را نپذیرفت

تدوین تازه ترین فیلم هاتــف علیمردانی به پایان رســیده و محمد لطفعلی 
جلوه های ویژه آن را انجام می دهد.

هاتف علیمردانی، تهیه کننده و کارگردان سینما، درخصوص آخرین وضعیت 
»آباجان« گفت: تدوین این اثر تقریبا به پایان رسیده و تصحیح رنگ آن توسط 
جعفریان انجام شده است. وی افزود: از سویی در حال انجام جلوه های ویژه این 
فیلم توسط محمد لطفعلی هســتیم که به علت حجم باال، سرعت کار بسیار 
پایین است. کارگردان »کوچه بی نام« ادامه داد: این فیلم به مرحله ای رسیده 
که باید جلوه های ویژه آن به پایان برسد تا بتوانیم باقیمانده کارهای فنی، مانند 
صداگذاری را انجام دهیم.  علیمردانی اضافه کرد: با توجه به اینکه سینمای ما 
با برخی اتفاقات روبه رو نشده و جلوه های ویژه هم جزوی از این رویدادهاست 
و در این زمینه تجربه های زیادی به دست نیامده، نگرانی من بیشتر می شود. 

امیدوارم در نهایت بتوانیم »آبا جان« را به جشنواره فیلم فجر برسانیم.

با انصراف آرش معیریان از کارگردانی »همسایه ها«، ادامه ساخت این سریال 
به مهران غفوریان محول شد.

تصویربرداری سریال »همسایه ها«، بعد از چند روز توقف و با تغییراتی در 
کارگردانی و فیلمنامه،  از سر گرفته شد.

آرش معیریان به دلیل تشخیص پزشک، نیاز به اســتراحت مطلق دارد و 
به همین دلیل کارگردانی کار را واگذار کرده و پــس از آن، برای ادامه روند 
تصویربرداری، کارگردانی این مجموعه تلویزیونی به مهران غفوریان محول 
شد. گفتنی است تصویربرداری با همان عوامل قبلی و با تغییراتی در فیلمنامه 

از اواخر هفته جاری ادامه خواهد یافت.
بازیگران این مجموعه عبارتند از: جواد رضویان، بهاره رهنما، مهران غفوریان، 
سیروس گرجستانی، حسین ســلیمانی، سیاوش گرجســتانی، سپند 

امیرسلیمانی، نعیمه نظام دوست، آرام جعفری، سمانه پاکدل و... .

محمد لطفعلی جلوه های ویژه 
»آبا جان« را انجام می دهد

ادامه کارگردانی »همسایه ها« 
به مهران غفوریان رسید

سینما

اخبار

محسن محسنی نســب، تهیه کننده و کارگردان سینما، 
درخصوص آخریــن وضعیت فیلم ســینمایی »شــاخ 
کرگدن« گفت: کار تدوین این فیلم تمام شــده و بخش 
اندکی از صداگــذاری باقی مانــده اســت؛ از طرفی کار 
جلوه های ویژه آن امروز به اتمام می رسد و در نهایت نسخه 
نهایی دو هفته آینده آماده خواهد شد. وی درباره ساخت 
»خضراء« بیان کرد: این فیلم کماکان منتظر پروانه ساخت 
اســت تا اینکه بتوانیم برای دیگــر کارها اقــدام کنیم. 
گفتنی اســت در خالصه داستان »شــاخ کرگدن« آمده: 
»سال هاست که صدرا خارج از کشــور زندگی می کند. او 
زمینه تحصیل خواهرش بهار را در خــارج از ایران فراهم 
کرده است. صدرا تصمیم دارد روز تولد بهار در سفری که 
انتظارش را می کشد، بهترین هدیه را به بهار بدهد؛ اما در 
مسیر فرودگاه ارمنستان تا هتل، ربایندگان بهار را گروگان 
می گیرند تا اینکه... .« در این فیلم بازیگرانی چون پژمان 
بازغی، اتری وسکانیان، رضا حیدری، انوشیروان محسنی، 
شقلیق کفایی، ویکتوریا آنتابیان، آشوت وسکانیان، فرشید 

شفیعی، فرید کیانی و بابک نوری ایفای نقش می کنند.

دهمیــن دوره جشــنواره بین المللی فیلم مســتند ایران 
»ســینماحقیقت« طی روزهای 14 تــا 21 آذر برگزار می 
شود. الهام چرخنده، بازیگر ســینما با فیلم مستند »ویگن 
کاراپتیان«، متقاضی شــرکت در دهمین دوره جشــنواره 
بین المللی سینماحقیقت شــده است. این فیلم مستند 29 
دقیقه ای روایتی از زندگی شــهید »ویگن کاراپتیان« است 
که توسط مهدی مطهر در خانه مستند انقالب اسالمی تهیه 
شــده اســت. ویگن کاراپتیان )گاراپیدی(، سال 1344 در 
الیگودرز متولد شد و پس از طی تحصیالت متوسطه و دوره 
آموزشی در پادگان لویزان، به لشکر 21 حمزه در دهلران و 
سپس موسیان منتقل شــد. او دو ماه بعد از رزم در جبهه ها 
علیه دشمن بعثی، در فروردین ماه 1366 به هنگام دیده بانی 
در منطقه شــرهانی بر اثر اصابت ترکش خمپاره شهید شد. 
عوامل تولید این فیلم مســتند کوتاه که برای اولین نمایش 
عمومی، تحویــل دبیرخانه دهمین جشــنواره بین المللی 
سینماحقیقت شده است، عبارتند از: نویسنده و پژوهشگر: 
ســروش باقری؛ کارگــردان: الهام چرخنــده؛ تصویربردار: 
سامان مختاری؛ صدابردار و صداگذار: احمد افشار؛ تدوینگر: 
حامی علیداد؛ گوینده متن: زهرا شــاهین فر؛ تهیه کننده: 

مهدی مطهر.

»شاخ کرگدن«
دو هفته آینده آماده می شود

الهام چرخنده؛ متقاضی 
حضور در سینماحقیقت

با آغاز فصل پاییز شاهد ترافیک رویدادهای فرهنگی هنری در 
اصفهان هســتیم که این رویدادها در کنار اجرای نمایش های 
متنوع، رنگ و بــوی دیگری به فعالیت هــای فرهنگی هنری 
می دهد که در این میان، گردشگران داخلی و خارجی نیز از این 

رویدادها بی بهره نخواهند بود.
نمایشگاه آثار نقاشی در گالری سایان

نمایشگاه آثار نقاشــی خلق شده توســط »داوود قنبری« در 
گالری سایان برپا می شود. داوود قنبری متولد 1330 در تهران 
اســت که فعالیت خود را در ایران با نقشه کشی و امور عمرانی 
دیگر آغاز کرده؛ اما از آنجا که پیوســته نگرش خاصی نسبت 
به طبیعــت دارد، نیرویی درونی او را وادار کرده تا برداشــت و 
تفسیر خود را از آنچه در اطرافش می گذرد، با استفاده از نقاشی 
به تصویر بکشــد. نقاشــی های قنبری، از دورترین خاطرات و 
رویاهای وی از دوران کودکی تا واکنش هایش به دنیای امروز را 
دربرمی گیرد. او در سال 1355 برای تحصیل آکادمیک نقاشی 
به کشور فرانســه رفت و پس از دریافت دیپلم عالی از مدرسه 
هنرهای زیبای پاریس، تحصیالت خود را در رشــته هنرهای 
تجسمی دانشگاه سوربن به پایان رساند. وی یکی از پرکارترین 
نقاشان عصر حاضر به شــمار می رود و منش، شخصیت ویژه و 
عشق سرشارش به ایران را می توان در تک تک آثارش مشاهده 
کرد. قنبری پس از تحصیــل در »بوزار«، دکتــرای هنرهای 
تجســمی  خود را از »پانتئون سوربن« کسب کرد. او همچنین 
ســابقه مدیریت و همکاری با مراکز بزرگ هنــری مانند موزه 
»ژرژ پمپیدو«، موزه ملی »لوکزامبــورگ« و تدریس هم زمان 
با برگزاری بیش از پنجاه نمایشــگاه گروهــی و انفرادی را در 
کارنامه هنری  خود دارد. این نمایشــگاه  تا 5 آبان ماه از ساعت 
17 تا 21 پذیرای هنردوستانی است که به گالری سایان واقع در 

خیابان ابوذر، بن بست 32 سرمی زنند.
 کارگاه شعر »مهدی فرجی« در باغ فردوس اصفهان

مهدی فرجی، شــاعر کاشــانی و اهل فنی اســت که غزل او 
از بهتریــن و مخاطب پســندترین های این نســل، در میان 
مخاطبان شعر است و از دید منتقدان و صاحب نظران، جایگاه 
ویژه و پراهمیتی را به خود اختصاص داده اســت. وی تاکنون 
آثاری چون »شــب بی شــعر«، »میخانه بی خواب«، »منم که 
می گذری«، »آن روزها گفتم«، »قرار نشد«، »چمدان معطل« 
و... را به چاپ رسانده و در سال 86 ســیمرغ بلورین جشنواره 

بین المللی شعر فجر را کسب کرد. کارگاه او با محوریت مبانی 
اندیشــه و جهان بینی، تمرین با پازل کلمات، نقد و بررســی 
و عروض و قافیه، در اصفهان برگزار می شــود که عالقه مندان 
برای شــرکت در این کارگاه می توانند با حضور در کافه رادیو، 
کافه شــهر کتاب، کافه دوچرخه، کافه ارگ، کافه تئاتر و کافه 
کومه در این کارگاه ثبت نام کنند. کارگاه شــعر مهدی فرجی 
5 و 6 آبان در باغ فــردوس، واقع در خیابان آتشــگاه، پذیرای 

هنردوستان است.
 نمایشــگاه چیدمــان و نمایــش ویدیــوی 

»زوال ناپذیری حافظه«
نمایشگاه چیدمان و نمایش ویدیوی »زوال ناپذیری حافظه« به 
انتخاب سمیرا قاسمی و با آثاری از مهرانه آتشی، فراز انوشه پور، 
آناهیتا حکمت، زینب شهیدی، بهاره صمدی، شیرین محمد، 
پویا رضی و پیام مفیدی در گالری »اکنون« برپا می شــود. این 
نمایشگاه تا 4 آبان ماه همه روزه بجز روزهای دوشنبه از ساعت 
16 تا 20 برپاســت که برای دیدن این آثار باید سری به گالری 
»اکنون« واقع در خیابان خاقانی، کوچه افشــین، بن بســت 

حریر، پالک 9 بزنید.
 کارگاه »آشنایی با داســتان نویسی« در موسسه 

رویش
دوره آشنایی با داستان نویسی شــامل عناصر داستان و کارگاه 
داستان نویســی با حضور »ســیاوش گلشــیری« در موسسه 
فرهنگی و آموزشــی رویش برگزار می شــود. تــرم اول این 
کارگاه آشنایی با داستان نویســی و با عنوان »عناصر داستان« 
اســت و ترم دوم آن با عنوان کارگاه داستان نویسی، روز جمعه 
30مهرماه از ســاعت 18 تــا 19:30 در موسســه فرهنگی و 
آموزشــی رویش واقع در چهارراه حکیم نظامی، خیابان نظر 
غربی، نرســیده به خیابان خواجه پتروس، پالک 135 برگزار 

می شود.
 ورک شاپ نقاشــی »طبیعت، طبیعت بی جان و 

معماری روستایی«
ورک شاپ نقاشی آبرنگ با موضوع »طبیعت، طبیعت بی جان 
و معماری روســتایی« از سوی آموزشــگاه هنرهای تجسمی 
»ســرمه ای« و با حضور »پارســا پوینده« برگزار می شــود.  
عالقه مندان برای شرکت در این ورک شاپ می توانند  از امروز 
ســاعت 17 تا 20 به چهارراه عالمه امینی، شــمال باغ غدیر، 
خیابان کوثر، مجتمع گلستان، پالک 88 مراجعه کنند. حضور 

در این ورک شاپ برای عموم عالقه مندان رایگان است.
 برگزاری نخســتین نمایشــگاه هنرهای چوبی

در اصفهان
نخستین نمایشــگاه هنرهای چوبی اصفهان، از سوی معاونت 
صنایع دســتی و هنرهای ســنتی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، با همکاری سفارت 
کره جنوبی برگزار می شود. نخستین نمایشگاه هنرهای چوبی 
اصفهان، با حضــور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری استان اصفهان، کنسول ســفارت کره جنوبی و 
سرپرست معاونت صنایع دستی اســتان در 25 مهرماه امسال 

گشایش یافت.
در این نمایشــگاه، صرفا آثار هنرمندان صنایع دستی اصفهان 
در رشته چوب به نمایش گذاشته شــده و باتوجه به روز ملی 
کشور کره جنوبی)9 اکتبر( و حضور برخی مسئوالن این کشور 
برای انجام اقدامات فرهنگی هنری در استان اصفهان، مراسم 
گشایش این نمایشــگاه با حضور کنســول گری کره جنوبی 

صورت گرفته است.
عالقه مندان برای بازدید از نمایشــگاه هنرهای چوبی اصفهان 
می توانند تا 29مهرماه به نقش خانه هنرهای ســنتی واقع در 

میدان امام)ره(، جنب مسجد شیخ لطف ا... مراجعه کنند.

ترافیک پاییزی رویدادهای فرهنگی
 آثار هنرمندان اصفهانی را به رخ می کشد

پاییز امســال، اصفهان با ترافیک سنگینی همراه 
اســت؛ این بار نه از جنس خیابان و خودرو، بلکه از 
جنس هنر و خالقیت که آثاری نو از سوی هنرمندان 

این شهر را به رخ می کشد.
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اخبار کوتاهيادداشت

 مدیرعامــل اتحادیه موسســات قرآنــی چهارمحــال و بختیاری 
 اظهار داشــت: کتاب زندگی برتر تالیف مهدی نیلی پور در راستای 
منویات مقام معظــم رهبری به اصول اقتصــاد مقاومتی در زندگی 
شــخصی با الهام از ســیره حضرت فاطمه زهرا)س( است. مرضیه 
خسروی با بیان اینکه برای این کتاب با همکاری اداره کل تبلیغات 
 اســامی اســتان اصفهان یک پویــش مطالعاتی در نظــر گرفته 
شده اســت، افزود: در هر فصل از سال به تعداد معینی از خوانندگان 
کتاب هدایای ارزنده ای اعطا می شود. مدیرعامل اتحادیه موسسات 
قرآنی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بــا خرید هر کتاب 3 نفر 
می توانند در مسابقه آن شــرکت کنند، بیان کرد: مدیران موسسات 
و خانه های قرآن، کانون های فرهنگی هنری مســاجد، پایگاه های 
بســیج و مراکز آموزشــی می توانند با مراجعه به اتحادیه موسسات 
قرآنی استان واقع در شهرکرد خیابان کاشــانی کوچه 21 به تعداد 
دلخواه کتــاب دریافت و یا با شــماره 33347620 برای ســفارش 
کتاب تماس حاصــل نموده و در صورت فــروش کتاب ها هزینه آن 
را پرداخت کنند.خســروی خاطرنشــان کرد: هزینه هر جلد کتاب 

6500 تومان است که با تخفیف ویژه 5000 تومان ارائه می شود.

شــهردار شــهرکرد اظهار داشــت: در طــرح ملی»100 هتــل، 100 
کسب وکار« شهرداری شــهرکرد آمادگی خود را برای ساخت 5 هتل با 

همکاری هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی اعام کرد.
نورا... غامیان افزود: 6 قطعه زمین در شــهرکرد برای ساخت این تعداد 
 هتل شناســایی و به مدیرعامل هلدینگ گردشــگری تهــران معرفی

 شده است. شهردار شهرکرد بیان کرد: از مجموع 6 قطعه زمین 5 قطعه 
مورد موافقت قرار گرفت و به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی شد.

مدیرکل دامپزشــکی چهارمحــال و بختیــاری اظهار داشــت: طی 
بازدید های انجام گرفته از رســتوران ها، قصابی ها و مراکز عرضه مرغ و 
ماهی توسط اکیپ های بازرســی فرآورده های خام دامی در شهرستان 
لردگان، مقدار 435 کیلو گرم فرآورده خام دامی غیرقابل مصرف انسانی 
ضبط و طی انجام مراحل قانونی در حضور نماینده دادستان شهرستان 
معدوم شد. عبدالمحمد نجاتی افزود: در شش ماه نخست امسال مقدار 
6500 کیلوگرم فرآورده خــام دامی غیرقابل مصرف انســانی در این 
شهرستان ضبط و معدوم شده اســت. مدیرکل دامپزشکی چهارمحال 
و بختیاری بیان کرد: در پی بازرســی های انجام شــده از اماکن عرضه 
فرآورده های خام دامی در شهرستان کیار نیز مقدار 135 کیلوگرم انواع 
گوشت قرمز، مرغ و آالیش های خوراکی غیرقابل مصرف ضبط و معدوم 
شــد. نجاتی خاطرنشــان کرد: اکیپ های نظارت بهداشتی کشیک در 
روزهای تاسوعا و عاشــورای حسینی نسبت به بازرســی بهداشتی در 
کیار از الشــه دام های قربانی اقدام کردند که در پی آن تعداد 4 الشــه 
گوســفندی به دلیل غیرقابل مصرف بودن ضبط و با دســتور مقامات 

قضایی معدوم  شدند.

پويش مطالعاتی زندگی بهتر 
در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

ساخت 5 هتل در شهرکرد

  بیش از500 کیلوگرم فرآورده  خام 
دامی معدوم شد 

پیشنهاد سردبیر: 
 آب معدنی، ظرفیتی درآمدزا در بام ايران است

مدیرکل ســازمان جهــاد کشــاورزی چهارمحال و 
بختیاری در نشست توانمندســازی کارگروه استانی 
نظام صنفی کارهای کشــاورزی، اظهار کرد: تنوع نوع 

کشت یکی از ویژگی های کشاورزی استان است.
وی تصریح کرد: عمده مشکل بخش کشاورزی استان 
در زمینه تجارت و بازاریابی اســت. غریب با تاکید بر 
لزوم تقویت تشکل های کشاورزی و افزایش تعداد آنها 
گفت: عدم وجود تشــکل های قدرتمند در کشاورزی 

یکی دیگر از مشکات این حوزه در استان است.
ذبیح ا... غریب خاطرنشان کرد: از حاال باید برای خرید 
تضمینی یکی از محصوالت کشاورزی استان در سال 

آینده برنامه ریزی شود.
وی با اشــاره به تعامل در زمینه افزایش آبیاری تحت 
فشــار در اســتان، افزود: امکان واگــذاری مدیریت 
سوخت ماشین آالت کشــاورزی اســتان به سازمان 
تعاون روســتایی وجــود دارد.در ادامه این نشســت 
مدیرکل تعاون روســتایی چهارمحــال و بختیاری با 
بیان اینکه کشــاورزان باید هویت مخصوص به شغل 
خود را پیدا کننــد، اظهار کرد: توانمندســازی نظام  
صنفی کشاورزی یکی از اقدامات در زمینه حمایت از 

کشاورزان است.
جان محمد ا... یاری تصریح کرد: نمایندگان صنف های 

کشاورزی باید توان باالیی داشته باشند. 

معاون صنایع و امــور تولید صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان چهارمحال و بختیاری از افزایش 4۹ درصدی 

تولید خوراک آبزیان در چهارمحال و بختیاری خبر داد.
شهره قاسمی اظهار داشت: امســال چهار هزار و 500 
تن انواع خوراک آبزیان از بزرگ ترین کارخانه تولید این 
محصول درخاورمیانه به خارج از کشــورصادر شده که 
ارز آوری آن نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 200 

درصد رشد داشته است.  
شــهره قاســمی افزود: این مقدارخــوراک آبزیان به 
کشــورهای عراق، لبنان، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان 
وتاجیکستان صادر شده اســت.وی گفت: این کارخانه 
 امســال 40 هــزار تن انــواع خــوراک آبزیــان تولید 
کرده است. همچنین بزرگ ترین شرکت تولید خوراک 

ماهی خاورمیانه در قطب صنعتی شهرکرد قرار دارد.

تجارت و بازاريابی؛ عمده 
مشکل کشاورزی استان

افزايش ۴۹درصدی
 تولید خوراک آبزيان

با مسئوالن

استان چهارمحال و بختیاری از جمله مناطق کوهستانی فات 
مرکزی ایران محسوب می شود که دارای منابع آب ارزشمند، 

رودخانه، چشمه و قنات های بسیاری است.
این اســتان کوهســتانی بوده و دارای بارش هــای قابل توجه 
برف در زمستان اســت که به واسطه داشتن شرایط توپوگرافی 
و خــاص و بارش هــای قابل توجــه، بیــش از 700 چشــمه 
دارد. بســیاری از این چشــمه ها با توجه به بررسی ها و انجام 
آزمایش ها ارزش معدنی داشــته و در بخش آب های معدنی 
قرار دارند. بســته بندی آب معدنی یکی از کســب و کارهای 
پردرآمد به شمار می رود که در استان چهارمحال و بختیاری 
مورد توجه قرار گرفته و در حال حاضر ۹ کارخانه بسته بندی 

آب معدنی در این استان فعال است.
 هــم اکنــون آب معدنی بســته بندی شــده این اســتان به

 استان های مختلف کشور و برخی کشورهای منطقه از جمله 
کویت صادر می شــود. به دلیل بودن چشــمه های بی شمار 

آب معدنی و منابع آب گســترده، زمینه برای توســعه بیشتر 
واحدهای صنعتی بسته بندی آب معدنی در این استان وجود 

دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: 
۹ واحد صنعتی بســته بندی آب معدنی در استان چهارمحال 
و بختیاری فعال اســت.نعیم امامی عنوان کرد: هم اکنون این 
واحدهای صنعتی ساالنه بیش از 700 میلیون لیتر آب معدنی 
را بسته بندی و روانه بازار مصرف می کنند. وی عنوان کرد: این 
واحدهای صنعتی اشتغال قابل توجهی در استان چهارمحال و 

بختیاری ایجاد کرده اند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید 
کرد: در اســتان چهارمحال و بختیاری بسته بندی آب معدنی 
25 درصد نســبت به ســال های گذشته رشد داشــته که به 
واسطه آن اشتغال ایجاد شــده در واحدهای صنعتی تولید آب 
معدنی استان افزایش یافته اســت. وی بیان کرد: امسال تولید 

آب معدنی بیش از 12 میلیــون لیتر در این اســتان افزایش 
داشته است.

 مدیرکل صنعــت، معدن و تجــارت چهارمحــال و بختیاری 
ادامــه داد: تولیــد آب معدنی یکــی از ظرفیت هــای مهم 
 در اســتان چهارمحــال و بختیاری اســت که زمینــه  ورود 
ســرمایه گذاران به اســتان و فعالیت در این بخــش را فراهم 
می کند.وی تاکید کرد: آب های معدنی بسته بندی شده طی 
سال های گذشــته تا کنون مورد اســتقبال قرار گرفته و طی 
بررســی های به عمل آمده بازار این کاالی تولیدی هر ســاله 

مطلوب تر می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه مدیریت اســتاندار 
چهارمحال و بختیــاری نیز در این خصوص بــه خبرنگار مهر 
گفت: تولید آب معدنی یکی از ظرفیت های استان چهارمحال 
و بختیاری به شــمار می رود که در کمتر منطقه ای از کشور 
این ظرفیت وجود دارد.  ســیامک ســلیمانی دشــتکی بیان 
کرد: گسترش واحدهای صنعتی بســته بندی آب معدنی در 
این اســتان می تواند این اســتان را به قطب تولید آب معدنی 
تبدیل کند. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مدیریت 
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: فعال سازی شهرک 
آب معدنی کوهرنگ یکــی از اقدامات مهم دولت در مســیر 
توســعه این بخش اســت که هم اکنون واحدهــای مختلف 
بسته بندی آب معدنی در آن مستقر شــده اند.وی گفت: باید 
زمینه صادرات بیشــتر این کاالی تولیدی فراهم شود. معاون 
هماهنگی امور اقتصادی و توسعه مدیریت استاندار چهارمحال 
و بختیاری ادامه داد: زیرساخت های الزم برای سرمایه گذاری 
در بخش های مختلف گردشگری، ورزش، کشاورزی، گیاهان 

دارویی، پرورش ماهی و آب معدنی در این استان فراهم است.
وی بیان کرد: موانع ســد راه ســرمایه گذاری در این اســتان 
برداشــته شــده و زمینه برای بهره گیری ســرمایه گذاران از 
امکانات در راســتای ســرمایه گذاری در بخش های مختلف 
وجود دارد. وی تاکید کرد: قرار گرفتن چهارمحال و بختیاری 
در همجواری دو اســتان بزرگ کشور)خوزستان و اصفهان( از 
ظرفیت های این اســتان است چرا که این اســتان ها بهترین 
بازار مصرف بــرای کاالهای تولیدی چهارمحــال و بختیاری 
را دارند.حــوزه صنعت یکی از مهم ترین ظرفیت های اســتان 
چهارمحال و بختیاری برای ســرمایه گذاری به شمار می رود 
 که هم اکنون زیرساخت هایی برای سرمایه گذاری در این حوزه 

وجود دارد.

آب های معدنی 
بسته بندی شده طی 

 سال های گذشته 
تا کنون مورد استقبال 

قرار گرفته و طی 
بررسی های به عمل 
آمده بازار اين کاالی 

تولیدی هر ساله 
مطلوب تر می شود

بهره گیری از چشمه های آب معدنی در چهارمحال و بختیاری چند سالی است مورد توجه قرار گرفته و اين استان در 
مسیر تبديل شدن به قطب تولید آب معدنی بسته بندی شده کشور است.

وجود 700 چشمه در چهارمحال و بختیاری؛

آب معدنی، ظرفیتی درآمدزا در بام ایران

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان چهارمحال 
و بختیاری از ترویج و تسهیل امر ازدواج 611 زوج چهارمحال و 

بختیاری در سال جاری خبر داد.
مهرداد شــریف پور در کارگــروه اجتماعی اســتان اظهار کرد: 
توانمندسازی خانوارهای جامعه هدف و نیروی کار، آموزش های 

مهــارت اجتماعی به مددجویــان از جمله برنامه هــای اقتصاد 
مقاومتی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان هستند.

وی افزود:  ارتقای ســطح ســامت روانی 6065 مددجو، ترویج 
و تســهیل امر ازدواج 611 زوج و جلوگیری از بیماری 400 نفر 
توســط کمیته امداد امام خمینی )ره( تا کنون در اســتان اجرا 

شده اســت. شــریف پور برگزاری طرح حکمت ویژه 370  نفر 
از کارکنان، برگــزاری 63 هیئت به منظور اجــرای طرح فاح و 
برقراری تعامل با خیرین و اهدای پوشاک و لوازم التحریر به هزار 
نفر از ایتام را از اقدامات شاخص در شش ماهه نخست سال جاری 
برشــمرد.معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان 
در پایان راهکارهایــی از جملــه تخفیف اســتفاده از امکانات 
ادارات و تاالرها برای ازدواج نیازمندان در راســتای هم افزایی با 

دستگاه های دیگر را پیشنهاد کرد.

توسط کمیته امداد استان صورت گرفت؛

تسهیل امر ازدواج 611 زوج درچهارمحال و بختیاری

ابالغ وقت رسیدگی
7/410 در خصوص پرونده کالسه 721/95 خواهان سید عرفان حسینی بهشتی 
دادخواستی مبنی بر انتقال سند به طرفیت عباس نعمتی- بنیامین هدایی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 95/9/1  ساعت 3/30 عصر 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف:22108 شــعبه 31 مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان  )115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/411 در خصــوص پرونــده کالســه 658/95 خواهــان محمــد جانثاری 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت عزت اله خودسیانی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/9/1  ساعت 16/30 عصر تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:22109 شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان  )111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/412 در خصــوص پرونــده کالســه 659/95 خواهــان محمــد جانثاری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی گل محمدی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/9/1  ساعت 16/45 عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:22110 شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان  )111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

7/414  شــماره پرونده: 95/5697/030199/110 نظر به اینکه آقای حســین 
مهدور به اتهام ضرب و جرح عمدی حسب شکایت آقای علی نصر فرزند یحیی 
از طرف این دادسرا در پرونده کالســه 95/5697/030199/110 تحت تعقیب 
است و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
است بدین وســیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تــا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شــعبه 29 دادیاری 
دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد گردید. م الف: 22136 دادیار شــعبه 29 دادیاری دادســرای عمومی و 

انقالب اصفهان) 112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

7/415  شــماره پرونــده: 95/5697/030199/254 نظر به اینکــه آقای رامین 
رفیعی به اتهام مزاحمت بانوان- توهین حسب شــکایت آقای احمد اسالم پناه 
فرزند غالمرضا از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 95/5697/030199/254 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده اســت بدین وســیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شــعبه 29 
دادیاری دادســرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد گردید. 
م الف: 22135 دادیار شــعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان) 

112 کلمه، 1 کادر(

ابالغ
7/417  شــماره پرونده: 95/5691/180102/7 نظر به اینکه آقای علی پهلوانی 
نژاد فرزند رضا به اتهام ترک انفاق حسب شکایت خانم افسانه تاجمیر ریاحی 
فرزند مصطفی از طرف این دادســرا در پرونده کالسه 95/5691/180102/7 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده اســت بدین وســیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شــعبه 29 
دادیاری دادســرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد گردید. م الف: 22133 دادیار شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان) 114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

7/418  شماره پرونده: 95/5697/190299/51 نظر به اینکه آقای محمد نصر 
به اتهام دخالت در امر پسماند حسب شــکایت شهرداری منطقه 9 از طرف این 
دادســرا در پرونده کالســه 95/5697/190299/51 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اســت بدین 
وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاســخگویی به اتهــام خویش حاضر شــود، در صورت عدم 
 حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. 
 م الف: 22132 دادیار شعبه 29 دادیاری دادســرای عمومی و انقالب اصفهان

) 110 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

7/419  شماره پرونده: 95/5733/180103/17 نظر به اینکه آقای رضا مومنی 
فرزند اکبر به اتهام فحاشــی – تهدیــد – ایراد- ضرب و جرح عمدی حســب 
شکایت فاطمه ایروانی فرزند عباسعلی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه  
95/5733/180103/17 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اســت بدین وســیله در اجرای ماده 174 
قانون آیین دادرســی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شــود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. م الف: 22131 دادیار شعبه 29 

دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان) 116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

7/420  شــماره پرونده: 94/5733/170199/9 نظر به اینکه آقای حمید رضا 
لطفی فرزند محمد علی به اتهام جعل و اســتفاده از سند مجعول حسب شکایت 
محمد حسین اسالمی فرزند عبدالرسول از طرف این دادسرا در پرونده کالسه  
94/5733/170199/9 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون 
آیین دادرســی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی در شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شــود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 

آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. 
م الف: 22130 دادیار شــعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان) 

118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

7/421  شــماره پرونده: 95/5733/140401/76  نظر به اینکه آقای امید محنت 
فرزند محســن به اتهام خیانت در امانت حســب شکایت علی ســهرابی فرزند 
حسینعلی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه  95/5733/140401/76  تحت 
تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده اســت بدین وســیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شــعبه 29 
دادیاری دادســرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد گردید. م الف: 22129 دادیار شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان) 112 کلمه، 1 کادر(

ابالغ
7/422  شــماره پرونده: 95/5685/140401/58  نظر بــه اینکه آقای رمضان 
جلیل فرزند تیمور به اتهام خیانت در امانت حســب شــکایت رضا علی محمد 
شــریفی هندوکشــی فرزند مطلب از طرف این دادســرا در پرونده کالســه  
95/5685/140401/58  تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اســت بدین وســیله در اجرای ماده 174 
قانون آیین دادرســی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی در شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شــود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. م الف: 22128 دادیار شعبه 29 

دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان) 115 کلمه، 1 کادر(
احضار

7/423  شماره: 950849 نظر به اینکه خانم فهیمه محمدی کوشکچه شکایتی علیه 
آقای جاوید واقفی نژاد فرزند علی  مبنی بر تهدید با چاقو مطرح نموده که پرونده 
آن به کالسه 950849 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار 
آگهی می باشــد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 174 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع 
و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 22062 شعبه 7  مجتمع شماره چهار دادیاری 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان) 119 کلمه، 1 کادر(
احضار

7/424  شماره: 950824 نظر به اینکه آقای محمد خامی شکایتی علیه آقای پیمان 
فالمرزی مبنی بر توهین و تهدید و قدرت نمایی با سالح گرم و حمل و نگهداری 
سالح گرم مطرح نموده که پرونده آن به کالســه 950824 د / 7  ثبت این شعبه 
و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشــار آگهی می باشد با توجه به مجهول 
المکان بودن متهم حسب ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شــود و از متهم مذکور 
دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
 عدم حضور احضاریه ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شــد. 
م الف: 22061 شعبه 7  مجتمع شماره چهار دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان) 130 کلمه، 2 کادر(
احضار

7/425  شماره: 950826 نظر به اینکه آقای حسین وفائی حسین آبادی شکایتی 
علیه آقای مصطفی عینی فرزند جهانگیر  مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده 
که پرونده آن به کالسه 950826 د / 7  ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک 
ماه پس از انتشار آگهی می باشــد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب 
ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفری مراتب یک نوبــت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید 
 جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شــد. م الف: 22060 شعبه 7  
مجتمع شماره چهار دادیاری دادســرای عمومی و انقالب اصفهان) 122 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ

7/416  شماره پرونده: 941369  نظر به اینکه آقای دانیال اصالنی حسب شکایت 
آقای مجید نصر آزادانی فرزند علیرضا از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
941369 د 29 تحت تعقیب اســت و ابــالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله در اجرای ماده 174 قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در 
شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد گردید. م الف: 22134 دادیار شعبه 29 دادیاری دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان) 109 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/429 در خصوص پرونده کالســه 732/95 خواهان محسن مقیمی با وکالت 
آقای محمد علی شمس دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مسعود شریفی 

تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای  مورخ 95/10/7 ساعت 4 عصر تعیین 
گردیده اســت. لذا با عنایت به مجهــول المکان  بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان مستنداً به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان شــعبه 23 مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی شــده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شــد. م الف: 22121 شعبه 23 
مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )127 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/430 در خصــوص پرونــده کالســه 278/95 خواهان محســن محزونیه 
دادخواستی مبنی بر تقابل به طرفیت مهدی خدامرادی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخه 95/9/28 ســاعت 5/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 26 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف: 22100 شــعبه 26 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )114 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/444 در خصوص پرونده کالســه 1101/95 خواهان ســعید شاهی سینی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه سفته به طرفیت مجتبی امامی فر تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای مورخ 95/9/20 ســاعت 11 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول 
خیابان ارباب – روبروی مدرســه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 
کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف: 22114 شــعبه 32 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/445 در خصوص پرونــده کالســه 1228/95 خواهان ابوالقاســم کریمی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه فاکتور به طرفیت امید مظاهری تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/9/20 ســاعت 9 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 13 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شــود. م الف: 22092 شــعبه 13 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 115 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/431 در خصــوص پرونــده کالســه 950414 خواهــان مصطفی بصیری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مهدی نرم چشم تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز چهارشــنبه مورخ 95/9/24  ســاعت 8/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:22126 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )110 کلمه، 1 کادر(

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 1983     | October  18  ,2016  |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERpedriyan.ZAYANDEROUD@GMAIL.COME-MAIL



8
روزنامه فرهنگی، اجتماعی،  سیاسی، اقتصادی و  ورزشی | شماره  1983 |  سه شنبه  27 مهر 1395 | 16 محرم   1438 

اخبار 

فرمانده نیروی انتظامی در مراســم گشــایش پانزدهمین نمایشــگاه 
ایپاس گفت: پلیس ایران به عنوان یک مجموعه قابل اعتماد و توانمند 

در منطقه حضور دارد.
وی افزود: رشــد و شــکوفایی پلیس در ایران یک حرکت مثال زدنی و 
خوب است و اگر دهه ها و سال های گذشته را مد نظر قرار دهیم به این 

نتیجه می رسیم که پلیس به یک وضعیت مطلوب رسیده است.
سردار اشتری گفت: تعدادی از کشــورهای منطقه ای و فرامنطقه ای 
درخواســت برقراری و تبادل اطالعات را دارند که این نمایشــگاه این 
فرصت را به وجود مــی آورد که نتیجه آن امنیــت و آرامش جمهوری 

اسالمی ایران و مردم منطقه است.
وی با بیان اینکه امنیت ایران مثال زدنی است، گفت: مشکالت منطقه 
و دخالت دولت های مستکبر و گروه های سلفی و تکفیری باعث ناامنی 
در منطقه شده که به برکت خون شــهدا، هدایت رهبر معظم انقالب، 
هوشیاری دستگاه های امنیتی و مشــارکت مردم، کشور دارای امنیت 
باثباتی است. شــرکت ناجی پاس مجری پانزدهمین نمایشگاه ایپاس 
اســت. این نمایشــگاه برای ارائه آخرین دســتاوردها و پیشرفت های 
 پلیســی و ایمنی توســط تولیدکننــدگان داخلی و خارجی اســت.

نمایشــگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، ایمنی و امنیتی تهران 
)ایپاس( از ٢٦ تا ٢٩ مهرماه در مصالی تهران از ســاعت ٨ صبح تا ١٨ 

پذیرای بازدیدکنندگان است.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ٢٢3 هزار و 37٢ نفر 
برای شرکت در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش که ٢١ آبان 
برگزار می شود ، ثبت نام کردند. حســین توکلی افزود: بر اساس برنامه 
زمانی اعالم شده، ثبت نام برای شــرکت در آزمون استخدامی وزارت 

آموزش و پرورش ٢5 مهرماه پایان یافت.
وی اظهار داشــت: حدود ١0 هزار نیــروی پیمانــی از طریق آزمون 
اســتخدامی جذب آمــوزش و پرورش می شــوند. توکلــی ادامه داد: 
متقاضیان واجد شــرایط برای شــرکت در آزمون استخدامی سال ٩5 
وزارت آموزش و پــرورش به ســایت www.sanjesh.org مراجعه 
کردند. وی اضافه کــرد: این آزمون همزمان با آزمون اســتخدامی ١٢ 
دستگاه اجرایی و ٦٨ دانشگاه علوم پزشــکی کشور روز جمعه ٢١ آبان 

ماه برگزار می شود.

رییس اداره ایمني وحریم راه های استان اصفهان گفت: طرح عملیاتي 
مالیم سازي شــیب حاشــیه نواحي پر واژگون با هدف اصالح شیب 
شیرواني و مسیرهایي که سابقه واژگوني ناشي از خواب آلودگي دارند 

در حال اجرا مي باشد.
 رییس اداره ایمني راه ها و حریم راه ها در خصوص حوادث ناشــی از 
رانندگی گفت: هدف ازاجراي عملیــات، ارتقای ایمني راه ها وکاهش 

تلفات ناشي ازحوادث رانندگي دراستان اصفهان مي باشد.
صفري، ارتقای حفاظت ایمني راه ها،نواحي پل وپرتگاهي با اســتفاده 
ازحفاظ هاي بتنــي وفلزي را یکــي ازمهم ترین طرح هــاي اجرایي 
این اداره برشــمرد و افزود: 45 کیلومتر از نقاط،  طي ســال جاري با 
اولویت رفع نقــاط پرتصادف اجرا خواهدشــد. وي اظهــار کرد:این 
حفاظ ها عالوه برتامین ایمني عبور و مرور با عملکرد مناســب ، باعث 
برگشــت خودروهاي انحرافي ازمســیر وحفظ جان سرنشینان آنها 
و جلوگیــري از برخورد رخ به رخ وســقوط احتمالي بــه دهانه پل ها 
وپرتگاه ها خواهدشــد. ضمن اینکه کاهش بسیار قابل مالحظه اي نیز 
درجلوگیري از خیرگي دید رانندگان در خط مخالف به ویژه درشــب 
خواهد داشت.رییس اداره ایمني راه ها و حریم راه ها طراحي و اجراي 
روشــنایي طولي نواحي یا گردنه هاي مه گیــر را از دیگر اقدامات در 
این زمینه برشــمرد وعنوان کرد:١٩کیلومتــر از نواحي وگردنه هاي 
مه گیر استان اصفهان که همچون گردنه آبنیل،طرق رود نطنز،ورودي 
شمالي وجنوبي اردســتان،ورودي غربي نجف آباد،گردنه هاي الشتر، 
قمیشلوی شهرستان مبارکه،دوشــاخ کمربندي خمیني شهر،گردنه 
قرقچي وداس واقــع در بزرگراه اصفهان –تهران باپیشــرفت فیزیکي 

میانگین باالي ٩0 درصددرحال اجراي روشنایي مي باشد.
صفري با ذکراین مطلب که هرســال  ١40 کیلومترازشبکه روشنایي 
نقاط مه گیروگردنه هــا نیاز به تعمیر و نگهــداري دارد افزود: این امر 
در سال جاري با اعتباري بالغ بر 5٦00میلیون ریال انجام خواهدشد.  

 رییــس اداره ایمني وحریم راه هــا تهیه ونصب تابلوهــاي اطالعاتي 
راه ها و همچنین احیا و بهســازي آنها درسطح استان را با متراژ ٦ هزار 
متر مربع به منظور آگاهي و پیش آگاهي کاربران  جاده اي در ســطح 

استان، ازدیگر اقدامات در حال اجراي این اداره برشمرد.
 وي همچنین از طرح عملیاتي مالیم ســازي شــیب حاشــیه نواحي 
پر واژگون خبــر داد و در این بــاره تصریح کرد: ایــن عملیات جهت 
بخشــنده کردن راه ها و اصالح شیب شــیرواني این حواشي با اجراي 
عملیات خاکي در طول ٢٢00 کیلومتر از راه هاي اســتان اصفهان به 
خصوص مسیرهایي که سابقه واژگوني ناشــي از خواب آلودگي دارند 

در حال اجرا مي باشد. 
وی خاطر نشــان کرد: تهیه ونصب عالئم ایمنــي الزامي راه ها،اجراي 
هاشور، فلش وشــیار لرزاننده که روي 70 درصد نقاط شناسایي شده 
در جاده ها اجراشده وهمچنین ساماندهي تجهیزات پیام متغیر ایمني 
راه ها از دیگر اقدامات این اداره در سال جاري مي باشد که متناسب با 

تخصیص اعتبارات والزام نقاط موردنیاز انجام خواهدشد.

 )NGO( وزارت ورزش و جوانان تاکنون برای هیچ سازمان مردم نهادی
در حوزه همسریابی و همســر گزینی مجوز صادر نکرده است. وزارت و 
ورزش و جوانان در خصوص فعالیت های غیر مجاز ســازمان مردم نهاد 
» موسســه امین«  که در زمینه همسریابی و همســر گزینی فعالیت 

می کند اطالعیه ای به شرح ذیل صادر کرد:
نظر بــه تبلیغات برخی از اشــخاص حقیقی و یــا حقوقی در خصوص 
همسر یابی و همسر گزینی با مجوز » وزارت ورزش و جوانان« به اطالع 
می رساند این وزارتخانه برای هیچ ســازمان مردم نهادی ) NGO ( در 
حوزه همســر یابی و همســر گزینی مجوز صادر نکرده است و فعالیت 
با موضوع همســریابی و همسرگزینی توسط ســازمان های مردم نهاد 
جوانان ممنوع اســت از جمله تبلیغات موسســه امیــن فاقد وجاهت 

قانونی بوده و مورد تایید این وزارتخانه نیست.

سردار اشتری: 

پلیس ایران، قابل اعتماد و توانمند 
در منطقه است

نام نویسی بیش از 200 هزار نفردر آزمون 
استخدامی وزارت آموزش و پرورش

رییس اداره ایمني و حریم راه های استان اصفهان:

15طرح عملیاتي واجرایي با اعتباري 
بالغ بر300 میلیارد ریال اجرا شد

فعالیت موسسه همسریابی »امین« 
غیر قانونی است

پیشنهاد  سردبیر:
پلیس ایران، قابل اعتماد و توانمند در منطقه است

مقوله ای که با افزایش برنامه های نرم افزاری وایبر، تلگرام، 
وی چت و فیسبوک و ... رنگ تازه ای گرفت که می توان آن 
را »عشــق های مجازی« نامید؛ چرا که بسیاری از آنها به 

ازدواج طرفین ختم شده است.
نامه نگاری های عاشــقانه در دهه هفتاد با آمدن اینترنت 
جنبه مجازی پیدا کرد و دوســت یابی ها در دهه هشــتاد 
و نود با پیشــرفت تکنولوژی رنگ جدیدی به خود گرفت. 
چت کردن یکی از کارهای روزانه ما شــده اســت. تلفن 
همراه به دســت می گیریم و در تاکســی، اتوبوس، خانه و 
محل کار به صحبت بــا دیگران می پردازیــم. افرادی که 
شناســایی ما از آنها از صفر تا صد اســت؛ یکی از اعضای 
خانواده مان و یا یک فــرد غریبه که هیــچ اطالعاتی از او 

نداریم نزدیک ترین شخص به ما می شود.
پایگاه هــای مجــازی مختلــف اعــم از یاهــو، گوگل، 
مایکروسافت و بسیاری از شــبکه های مجازی امروزه به 
دنبال این هســتند که نرم افزار خود را ارتقا داده تا روابط 

اینترتی را نزدیــک و نزدیک تر کنند. بســیاری از روابط 
دوســتی و حتی همســریابی ها نیز در دهــه اخیر از این 
طریق انجام می شــود. در این میان به گفته کارشناســان 
حوزه فضای مجازی، دختران بیــش از دیگران در معرض 
خطر قرار دارنــد. از کالهبرداری های تصویری و انتشــار 
تصاویر و یا تهدیــد به آن تا کالهبرداری های احساســی 
زیادی که در این بین انجام می شــود. با وجود این تمایل 
دختران به دلیل احساس خطر در مالقات های حضوری با 
جنس مخالف، بیشتر از پسران است. ترجیح دختران این 
است که روابط خود را بیشــتر معطوف به اینترنت کنند. 
 روابطی که به عقیده بسیاری شانس به نتیجه رسیدن آن 

پنجاه-پنجاه است.
نادر صادقیــان، جامعه شــناس در این باره مــی گوید: 
»فرآیند رابطه هــای مجازی یک ســری فرآیند فزاینده 
است که نمی توان آن را کامل دانست. موضوع رابطه های 
عاشقانه مجازی یک مسئله اجتماعی است که می توان با 

دانستن آمارها، اطالعات زیادی از آن استخراج کرد. نکته 
قابل تاکید این است که این موضوع یک مسئله اجتماعی 

بوده و نمی توان نام هنجار را روی آن گذاشت.«
وی با اشــاره به این موضوع که در ســال هــای اخیر و با 
افزایش کاربران شــبکه های اجتماعی بر شــمار اینگونه 
روابط افزوده شــده اســت، می افزاید: »ضعف در اقتصاد 
 خانواده هــا و همچنین بعــد های فرهنگــی و اجتماعی

 به طور مستقیم بر این موضوع تاثیر دارد. 
باید توجه داشته باشیم که بســیاری از روابطی که به طور 
سنتی به ازدواج ختم می شــود نیز در دهه کنونی با عدم 
موفقیت همراه بود که آمار باالی طالق در کشــور شاهد 
این موضوع اســت. با وجود این موضوع سوالی که مطرح 
می شــود این است که سرنوشت عشــق های مجازی چه 

خواهد شد؟«
جذابیت های کاذب نوشتاری و تصویری

براســاس اطالعات موجود بیش از 40 میلیــون کاربر در 
شبکه پیام رســان تلگرام فعالیت دارند. فعالیت هایی که 
دوســتی های موقت زیادی را به وجود آورده و بســیاری 
 از آنها نیز منجــر به کالهبرداری شــده اســت. هرچند
  نمــی تــوان از ازدواج های شــکل گرفتــه از این طریق

 چشم پوشید. 
یک کاربــر فضای مجازی کــه تاریخچه حضــور خود در 
فضای اجتماعی و دوســتی را حدود ١5 سال می داند در 
ارتباط با رابطه های شکل گرفته خود در فضای مجازی به 
»ابتکار« می گوید: »در گذشته فضای اجتماعی کشور به 
این حد آزادانه نبود. پسر و دختر به راحتی نمی توانستند 

با یکدیگر رابطه برقرار کنند.«
به عقیــده این کاربــر بیشــتر جذابیت های نوشــتاری 
و تصویری باعث جذب نفرات به این شــبکه ها می شــد؛ 
ارتباط هایی که به عنــوان »النگ دیتانــس« و یا همان 
روابط از راه دور و از طریــق خطوط مجازی رخ می داد نیز 

شکل تازه ای در آن دوران به خود گرفت.
این کاربر می افزاید: »اقشــار مختلفی در این فضا حضور 
دارند که بی پروا به ارائه پیشنهاد می پردازند و به گونه ای 

باعث می شوند که حریم شخصی افراد پایمال شود.«
او می گوید: »جذابیت های نوشــتاری موجب می شــود 
اینگونه فکر کنیم که شخصی که در آن طرف خط مجازی 
قرار گرفته فرد باشــخصیتی اســت و یا ارائه چند عکس 

تصور زیبایی از شخص القا کند.«
باتوجه به خبرهــای حوادث و کالهبــرداری هایی که در 
فضاهای مجازی صورت می گیــرد، نیاز های مالی و حتی 
جنســی در این میان از همه پررنگ تر هســتند. از هتک 
حیثیت تا تهدید به انتشار عکس اشخاص و بسیاری دیگر 

از نتایج از روابط مجازی عنوان می شود.
صادقیــان در ادامه می افزاید: »بیشــتر افــرادی که وارد 
این حیطه از روابط می شــوند، کمبودهایی در زمینه های 
اقتصادی و اجتماعی خود دارند. بــه عبارت دیگر غرایزی 

وجود دارد که فرد به دنبال تامین آن است.«

با مسئوالن

ویژه

دبیر مرجــع ملی کنوانســیون حقوق کــودک گفت: 
کودکان نخبه هــم ماننــد کــودکان کار و خیابان به 
حمایت نیاز دارند؛ چرا که کودکان در همه اقشــار باید 

حمایت شوند.
مظفر الوندی درباره حمایت از کودکان ، این حمایت ها 
را تنها معطــوف به کــودکان کار و کــودکان خیابان 
ندانســت و اظهار کــرد: نباید ذهن را به یک مشــکل 
خاص معطوف کرد و مشــکالت را در ابعاد مختلف در 
نظر بگیریم. وی ادامه داد: ایــن مرجع به عنوان متولی 
حقوق کودک وظیفه دارد از حقوق تمام کودکان دفاع 
کند. الوندی خاطرنشان کرد: بســیاری فکر می کنند 
که مرجع ملی حقوق کــودک تنها باید به مشــکالت 
و معضــالت کــودکان کار، خیابان، بی سرپرســت و 
بد سرپرست و یا کودکانی رســیدگی کند که به نحوی 
دارای مشــکلند؛ در حالــی که کــودکان نخبه ای هم 
هستند که برای شکوفایی نخبگی خود نیاز به حمایت 
دارند و این مرجع باید نیاز این دسته از افراد را هم مورد 

توجه قرار دهد.
دبیر مرجع ملی کنوانســیون حقوق کودک تاکید کرد: 
کودکان اگر چه به حمایت نیاز دارند در عین حال، حق 

برخورداری هم دارند.
 الوندی با بیان اینکه هیچــگاه نمی توان از کار در حوزه 
کودک ناامید شد و به حوزه دیگر رفت، گفت: از مدیران 
اجرایی اســتان ها در حوزه حقوق کودک خواستم تا با 
نصب تابلویی با مضمون »من کودکان را دوست دارم« 
از کودکان و ارباب رجوع ها استقبال کنند. به گفته این 
مقام مسئول در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، 
کودکان زیر ١٨ ســال ، 30 درصد جمعیت کشــور را 

تشکیل می دهند.
همچنین جمهوری اســالمی ایران در ســال ١37٢ و 
با مصوبه مجلس به کنوانســیون حقوق کودک ملحق 
شــد. وزارت امور خارجه از ســال ١37٢ تا ١3٨٨ به 
نمایندگــی از دولــت، امور مربــوط به اجــرای مفاد 
کنوانســیون را نظارت و گزارش های ادواری را تنظیم 

و ارسال می کرد.
وزارت دادگستری هم از دی ماه ١377 با مصوبه دولت 
به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ، تعیین 
شد و کار خود را در این حوزه آغاز کرد. با تصویب آیین 
نامه مرجع، شــورای هماهنگی متشــکل از نهادهای 
دولتی و غیردولتی مرتبط تشــکیل شــد و دبیرخانه 

مرجع شکل گرفت.

کودکان نخبه هم
به حمایت نیاز دارند

امروزه و با روی کار آمدن فضای مجازی، زندگی انسان ها دچار تغییراتی شده است. از خریدهای اینترنتی 
تا روابط پیچیده ای که در این دنیای مجازی شــکل می گیرد. در گذشــته »چت روم« های شــبکه های 
پیام رسان »یاهو مســنجر« دارای کاربران زیادی بود که در آن افراد با یکدیگر آشنا می شدند؛ این مقوله 
تنها به تبادل اطالعات نوشــتاری ختم نشــده و با تبادل عکس و با داشــتن یک »وبکم« حتی به تبادل 

ویدئوهای شخصی نیز رسیده است. 

 روابـط عاشقـانه ای که 
در فضای مجازی شـکل می گـیرد

فرآیند رابطه های 
مجازی یک سری 

فرآیند فزاینده 
است که نمی توان 
آن را کامل دانست 
موضوع رابطه های 

عاشقانه مجازی یک 
مسئله اجتماعی 
است که می توان 
با دانستن آمارها 

اطالعات زیادی از 
آن استخراج کرد

اخبار کوتاه

نایب رییس کمیسیون حقوقی  و قضایی مجلس شورای اسالمی گفت: کتمان آمار 
طالق به دالیل مصلحت جویانه به حل این مشکل کمک نمی کند.

محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون حقوقی  و قضایی مجلس شورای اسالمی، 
با بیان اینکه کتمان آمــار واقعی طالق به دالیل مصلحت جویانه مشــکلی راحل 
نمی کند، اظهار داشت: دغدغه مردم کشــور آمار واقعی طالق نیست بلکه آنها به 
دنبال حل مشکالتی هســتند که در حال حاضر با آن دســت وپنجه نرم می کنند 
بنابراین چه آمارها واقعی باشــد چه غیــر واقعی، آنها حقیقــت را در اطراف خود 
خواهند دید. وی تصریح کرد: به جای کتمان آمار واقعی باید به دنبال اهداف مهم 
تر و تدوین برنامه های تاثیر گذار در کاهش طالق باشــیم.  کاظمــی ادامه داد: با 
ریشــه یابی علت افزایش طالق، متوجه خواهیم شــد که نابســامانی اقتصادی از 
مهم ترین دالیل آن است؛ بنابراین تقویت ســرمایه گذاری و بنیه اقتصادی کشور 
در کاهش طالق نقش بســزایی دارد و ادامه روند فعلی تهدید بزرگی در تخریب و 
نابودی خانواده به شمار می رود.  نایب رییس کمیسیون حقوقی  و قضایی مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه متاســفانه مشکالت کشور به شوخی گرفته می شود، 
گفت: بهتر است یک مسئول عالی رتبه به دفتر نمایندگان مجلس مراجعه کند و 
از نزدیک شاهد درخواست ها و مشکالت مردم قرار گیرد زیرا مدیران ارشد باید از 

نزدیک نابسامانی های جامعه را لمس کنند تا در انجام وظایف خود جدی تر باشند.

مدیرکل انفاقات، صدقات و امــور اجرایی کمیته امداد گفت: میــزان نذورات و 
کمک های مردمی در برخی اســتان های کشور نسبت به ســال گذشته افزایش 
قابل توجهی داشته اســت. ابوالقاسم رســتگار مدیرکل انفاقات، صدقات و امور 
اجرایی کمیته امداد امام خمینی)ره(، با اشــاره به رشــد چشــمگیر کمک به 
نیازمندان در کشور، اظهار داشت: مشــارکت هموطنان در طرح های مناسبتی 
کمیته امداد از جمله در ماه های محرم و صفر و مراســم های مذهبی برای کمک 
به نیازمندان نسبت به سال گذشته رشــد قابل توجهی داشته است. وی در ادامه 
گفت: نذورات قربانی در استان های کهگیلویه و بویر احمد از40 میلیون ریال در 
سال٩4 به 4٦5 میلیون ریال، استان سیستان وبلوچستان از چهار به ١٩ میلیارد 
ریال و خراســان رضوی از پنج به ٢0 میلیارد ریال افزایش یافته است. مدیرکل 
انفاقات، صدقات و امــور اجرایی کمیته امداد امام خمینــی)ره( افزود: عزاداران 
حســینی در ســال گذشــته با اهدای نذورات خود در ایام محرم و صفر، مبلغی 
به ارزش ٦50 میلیــارد ریال به نیازمندان کمک کردند. وی تاکید کرد: امســال 
اولویت اعطای نذورات برای خانواده های دارای فرزند مبتال به ســوء تغذیه است 

که این افراد شناسایی و کمک های مردمی در میان آنان توزیع می شود.

رییس کارگروه علوم اجتماعی شــورای تحول و ارتقای علوم انســانی با 
بیان اینکه رشــته مددکاری اجتماعی در مراحل نهایی تدوین و تصویب 
قرار دارد، از همکاری نکردن دانشــکده های مربوطه در تدوین ســایر 

رشته های علوم اجتماعی گالیه کرد.
غالمرضا جمشیدی ها با اشــاره به تداوم فعالیت های کارگروه در نیمه 
نخست سال جاری در راســتای تدوین برنامه درسی چهار رشته در نظر 
گرفته شده برای دوره کارشناسی این رشــته، گفت: هنوز نتوانسته ایم 
هیچ کدام از برنامه های کارشناسی علوم اجتماعی را به تصویب برسانیم 
و از این میان تنها برنامه رشــته مددکاری اجتماعی بــه مراحل نهایی 
رسیده است. وی با اشــاره به اینکه کمیته فرعی کارگروه علوم اجتماعی 
در زمینه مــددکاری اجتماعــی در واقع گروه مربوطه دانشــگاه عالمه 
طباطبایی بوده اســت، افزود: فعالیت های مربوط به این زمینه منظم تر 
از ســایر گروه ها پیش رفته و در حال حاضر عناوین درسی، سرفصل ها 
و منابع تعیین شــده و این برنامه پس از بررسی نهایی در کارگروه، برای 

تصویب به شورای تحول ارائه خواهد شد.

آمار واقعی طالق اعالم نمی شود 2 درصد صندوق های صدقات 
در معرض دستبرد قرار دارند

تصویب رشته مددکاری اجتماعی
 در مراحل نهایی

رییس سازمان بهزیستی از انجام توافق سه جانبه ای بین 
این ســازمان، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و وزارت 
آموزش و پرورش برای بازگرداندن کــودکان بازمانده از 
تحصیل از جمله کودکان کار و نیــز کودکان اتباع بیگانه 

به مدرسه خبر داد.
انوشیروان محســنی بندپی تصریح کرد: هر کودکی که 
از آموزش و تحصیل دور بمانــد - آن هم مهم ترین دوره 
زندگی که رشد و تکامل همه جانبه آنان شکل می گیرد، 

مستعد گرفتار شدن به انواع آسیب های اجتماعی است.
وی خاطرنشــان کرد: این کودکان به خاطــر بازماندگی 

از تحصیل ، مورد سوء اســتفاده افراد مختلف و باندهای 
ســازمان یافته قرار می گیرند؛بنابراین سیاســت وزارت 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بر این اســت که به هر طریق 
ممکن، زمینه بازگشــت پذیری کــودکان را به آموزش ، 

تحصیل ، رشد و تکامل یکپارچه ، فراهم کند.
رییس ســازمان بهزیســتی همچنین خاطرنشــان کرد 
که این اســتراتژی در وزارت تعاون و در بهزیســتی هم 
در حــال پیگیری اســت. گفتنی اســت فقــط در مورد 
کودکان کار، ســاالنه چهارتا پنج هزارکــودک خیابانی 
 شناسایی می شــود. برخی از این شمار در بلند مدت وارد

 مراکز شبه خانواده می شــوند و برخی که کودکان اتباع 
بیگانه به شــمار می آیند هم به خاطر شــهریه مدارس و 
همچنین بی توجهی خانواده های خود از تحصیل بازمی 

مانند.
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعــی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی پیش تر اعالم کرد کــه 350 هزار کودک 
در کشــور از تحصیل در مقطع ابتدایــی بازمانده اند و به 

مدرسه نمی روند.
 به گفته میدری، نحوه استخراج این آمار نیز به این شکل 
بود که کد ملی کودکانی که در مقطــع ابتدایی ثبت نام 
کرده بودند را از آموزش و پــرورش گرفتیم و آن را با آمار 
ثبت احوال تطبیق دادیم و مشــخص شــد که این تعداد 

ثبت نام نکرده اند.

رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: 
امروز نظام زندانبانی اســالمی می تواند به یــک الگوی جهانی 
تبدیل شــود.  اصغرجهانگیر در دیدار با کارکنان معاونت قضایی 
این ســازمان گفت: امروز در عرصه مدیریت قضایی نیازمند نگاه 
نو و استفاده از ابزارهای روز برای توسعه خدمات قضایی هستیم. 
وی افزود: در کنار اســتفاده از فناوری های نویــن نباید از نگاه 

ارزشی به ویژه در رسیدگی به پرونده زندانیان نیز غافل باشیم.
جهانگیر گفت: باید اطالعات ما از زندانیان به روز و علمی باشــد 
و برای تحقق این مهم الزم اســت از شــیوه ها و ابزارهای نوین 
اســتفاده کنیم؛ چرا که نمی توان به صورت فــردی و چهره به 
چهره پرونده های زندانیان را بررسی و به مشکالت آنان رسیدگی 
کنیم. وی تصریح کرد: رســیدگی به پرونــده زندانیان نیازمند 
مکانیزم های علمی به روز است. این مقام ارشد قضایی در ادامه 
گفت: سیستم قضایی زندان ها در دو بخش رسیدگی به وضعیت 

زندانیان متهم و محکوم، دارای وظایف مهم و راهبردی است.
وی گفت: پرونده هــای تمامی زندانیان بایســتی با دقت مورد 
بررسی قرار گیرد و از همه ظرفیت های قانونی برای رفع مشکل 
زندانیان استفاده شــود. جهانگیر گفت: توسعه ارتباطات قضایی 
و هم افزایی ظرفیت های موجود در دســتگاه قضایی و زندان ها 

می تواند زمینه را برای توسعه خدمات قضایی فراهم کند.
رییس سازمان زندان ها ضمن قدردانی از زحمات معاونت قضایی 
در تدوین پیش نویس بخشنامه ســاماندهی زندانیان و کاهش 
جمعیت کیفری گفت: خوشبختانه با ابالغ این بخشنامه توسط 

ریاســت معزز قوه قضاییه فصل جدیدی در نظام زندانبانی آغاز 
شده است.  وی گفت: انتظار این است که زندان ها با معیار های 
اسالمی تطابق حداکثری داشته باشــند؛ چرا که نظام زندانبانی 

اسالمی می تواند یک الگوی مناسب در سطح جهان باشد. 
رییس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه با اشاره به ضرورت شناخت 
مشکالت و برنامه ریزی گفت: شناسایی مشکالت پیش زمینه ای 
برای برنامه ریزی و اقدام برای حل مشــکالت اســت. وی افزود: 
یک مدیریت موفق نمی تواند و نباید تمامی مشــکالت را برون 
سازمانی قلمداد کند. مشــاور رییس دستگاه قضا در ادامه گفت: 
مهم ترین رســالت ما کاهش جمعیت کیفری زندان ها، کاهش 
آســیب های زندان و توســعه فعالیت های مددکاری و اصالح و 
تربیت در زندان هاســت.  جهانگیــر در ابتدای ایــن دیدار که 
با حضــور معاون قضایــی و اجرای احکام ســازمان زنــدان ها، 
مدیرکل قضایی و اجرایی احکام و کارشناسان این معاونت انجام 
 می شد با اشــاره به ایام شهادت امام حســین)ع( گفت: شهادت

 امام حسین)ع( عامل مهم هویت بخشــی و همگرایی در جهان 
تشــیع اســت. وی گفت: از ابتدای وقوع این رخداد جانســوز 
تالش های بســیاری برای تحریف علــل واقعه عاشــورا انجام 
شــده ولی خوشــبختانه این تالش ها نه تنها ثمر نداشته بلکه 
 شــاهد گرایش بیشــتر مردم به حرکت حق طلبانــه و عظیم

 امام حسین)ع( هستیم. جهانگیر گفت: جنبه های مختلف قیام 
عاشورا به ویژه جنبه های سیاسی آن هنوز به نحو شایسته مورد 

بررسی و تحلیل قرار نگرفته است.

رییس بهزیستی خبرداد:

 توافق سه جانبه برای بازگرداندن 
کودکان بازمانده از تحصیل به مدرسه

رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور:

 نظام زندانبانی اسالمی
 می تواند به یک الگوی جهانی تبدیل شود
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پیشنهاد سردبیر: 
ایران برای توسعه صنعت دفاعی از هیچ کشوری اجازه نمی گیرد

اخبار

 شــهردار زرین شــهر گفت: پویاســازی، مقاومــت و آمادگی 
 بــرای مقاوم ســازی اقتصــاد در برابــر ضربه هــای جدیــد 

از پیش نیازهای رعایت حقوق نسل های آینده است.
جواد جمالی شــهردار زرین شــهر تبیین فرهنــگ زینبی را 
 بهترین الگو برای مقابله با تهاجم فرهنگی دانست و اظهار کرد: 
نام حضرت زینب ) س ( چه قبل از حادثه عاشــورا، چه در زمان 
حادثه، چه در زمان اســارت و چه بعد از آن بــه عنوان یک نام 

برجسته در تاریخ عاشورا باقی مانده است.
 وی افزود: امروز شــناخت حضرت زینب ) س ( و نقش ایشــان 
در مقوالتی چون، دفاع از اســام اصیل و رســوا کردن اســام 
 دروغیــن اموی، آگاهی بخشــی به جامعه اســامی، اســتناد 
به رویدادها و حوادث تاریخی، پرده برداشتن از ظلم و ستم های 
امویان، احیای خاطــره پیامبر و امــام علی در اذهــان مردم، 
 امر به معروف و نهــی از منکر و کوشــش بــرای ایجاد اصاح 
 در امت پیامبر کــه این دو مــورد آخر جز اهــداف اصلی قیام 

امام حسین ) ع ( هم بود از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
شــهردار زرین شــهر با تاکید بر ترویج و تبیین فرهنگ زینبی 
در جامعه امروز تصریح کرد: امروز که دشــمنان با دسیسه های 
شیطانی درصدد ضربه زدن به اعتقادات آحاد مردم به خصوص 
نســل جوان هســتند بهترین الگو برای خنثی شــدن تهاجم 

فرهنگی فرهنگ عاشورایی و سیره حضرت زینب ) س ( است.
جمالی در ادامه با اشاره به شعار ســال و توجه ویژه مقام معظم 
 رهبری به موضوع فرهنــگ عنوان کرد: محــرم و صفر یکی از 
پایه های معنوی  فرهنگ غنی  اسامی است که دشمنان اسام 
می دانند نمی توانند به هیچ عنوان این فرهنگ را از مســلمانان 
بگیرنــد از این رو دشــمنان به دنبــال ایجاد شــبهه و خرافه 
 در مراســم های مذهبی هســتند تا به اهداف شوم خود دست

پیدا کنند.
شــهردار زرین شــهر با اشــاره به اینکه  اجرای صحیح اقتصاد 
 مقاومتی، رفــاه عمومی را ارتقــا می دهد، گفت: آگاه ســازی 
مردم در مناســبت هــای ملی و مذهبــی از اهمیــت ویژه ای 
برخوردار اســت تا بتوانیم  فرهنگ اقتصــاد مقاومتی را در کنار 

ترویج فرهنگ سبک زندگی اسام در جامعه نهادینه کنیم.
وی در ادامه با اشاره به سیاســت های اباغی اقتصاد مقاومتی 
توســط مقام معظم رهبری خاطرنشــان کرد: توجه به اقتصاد 
مقاومتی به عنوان یک ایده اجرایی و بهترین راه حل مشــکات 
اقتصادی کشــور جهت مقاوم سازی و محکم ســازی پایه های 
اقتصادی بسیار راهگشــا است، چرا که سیاســت های اباغی 
اقتصاد مقاومتی توســط مقام معظم رهبــری، در واقع الگویی 
بومی و علمی اســت که برآمــده از فرهنگ انقابی و اســامی 
 بوده و متناســب با وضعیــت امــروز و فردای کشــور تدوین

شده است.
شــهردار زرین شــهر پویاســازی مقاومــت و آمادگــی برای 
مقاوم سازی اقتصاد در برابر ضربه های جدید را از پیش نیازهای 
رعایــت حقوق نســل های آینده دانســت و افــزود: باید توجه 
داشــت که این بسترســازی، جز بــا افزایش مشــارکت های 
 شــهروندی و تکیه بر ظرفیت های بومی در حوزه اقتصاد میسر 
نخواهد شــد از این رو با توجه به گســتردگی و تنوع موضوعات 
 مدیریت شهری و تاثیر خدمات شــهرداری ها در معیشت، رفاه 
 و توســعه شــهر، قابلیت ها و ظرفیت هــای این حــوزه، باید 

در خدمت تحقق شاخص های اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.

شهردار زرین شهر:

مقاوم سازی اقتصاد پیش نیازهای 
رعایت حقوق نسل های آینده است

کوتاه از شهرستان ها

رییس کمیته امداد حضرت امــام خمینی ) ره ( شهرســتان دهاقان اظهار 
 داشــت: تعداد بیش از یک هــزار و600 خانــوار زیر پوشــش کمیته امداد 
 با جمعیت بیــش از 2 هــزار و800 نفر هســتند که از بیمه هــای حوادث، 
آتش ســوزی، تامین اجتماعی و صندوق بیمه روســتاییان و عشــایر بهره 
مند هســتند. محمود دوایی با اشــاره به اینکه450 خانوار و زنان سرپرست 
 خانواده و مجریان طرح های اشــتغال، زیر پوشــش بیمــه تامین اجتماعی 
 قرار گرفته اند، تصریح کــرد: تاکنون تعداد80 خانوار زیر پوشــش این بیمه 
و صندوق روستاییان و عشایر بازنشسته شده اند. رییس کمیته امداد حضرت 
امام خمینی ) ره ( شهرســتان دهاقان، هزینه بیمه شدگان تامین اجتماعی 
را بیش از 4 میلیارد و500 میلیون ریال عنوان کرد و اذعان داشــت: تاکنون 
 2 میلیارد و 200 میلیون ریال تســهیات به افراد زیر پوشش این کمیته که 

با بیماری تب برفکی دام های شان مشکل داشتند، پرداخت شده است.
دوایی از برگزاری کاس های آموزشــی ویژه ســالمندان با عنوان قلب سالم 
 نیز خبرداد و گفت: یک صد ســالمند دهاقانی پس از این کاس آموزشــی 

مورد غربالگری رایگان قرار گرفتند.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرســتان شهرضا گفت: برای تغییر 
 دیدگاه مردم خیر اندیش و خیران نســبت به موضوع اعتیاد و کمک 

به افراد معتاد ، نیازمند فرهنگ سازی هستیم.
حجت ا... تنهایی در جلســه شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان شهرضا که در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل شد، 
افزود: برای مبارزه با اعتیاد و کاهش افراد معتــاد در جامعه به کمک 
مردم به ویژه افراد خیراندیش و خیران هستیم.  وی با بیان اینکه اعتیاد 
 را نوعی بیماری بدانیــم، افزود: خیران و مردم نیک اندیش شــهرضا 
می توانند با راه اندازی درمانگاهی اختصاصــی بیماران معتاد، نقش 
قابل توجهی در کاهش اعتیاد در این شهرستان داشته باشند. تنهایی 
تصریح کرد: در درمانگاه تخصصی شخص معتاد می تواند دوره درمان 
خود رابا تایید پزشک طی کند و همزمان خانواده هایشان نیز از حمایت 
 مالی، روانی و فرهنگی بهره مند شوند. دبیر شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر شهرســتان شهرضا نیز گفت: ســازمان های مردم نهاد، 

نقشی مهم در مبارزه با مواد مخدر و کاهش اعتیاد در جامعه دارند.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه نطنز گفت: جهت توســعه طرح های 
عمرانی، فرهنگی بقاع متبرکه و اطراف امامــزادگان نطنز اراضی ملی 

واگذار می شود. 
حجت االسام مرتضی اکبری اظهار داشت: بنا به مجوز صادره از سوی 
دفتر مقام معظم رهبری در خصوص واگذاری اراضی ملی جهت توسعه 
 بقاع متبرکه و اماکن مذهبــی توافقی فیمابیــن اداره منابع طبیعی 
و آبخیزداری و اداره اوقــاف و امور خیریه نطنز در راســتای واگذاری 

قسمتی از اراضی ملی به بقاع متبرکه این شهرستان صورت گرفت.
 اکبری گفت: به همین منظــور کارشناســان اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اصفهان و شهرستان نطنز به همراه کارشناسان حقوقی 
و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان و شهرستان نطنز از بقاع 
متبرکه ای که در اراضی ملی قرار گرفته انــد، بازدید به عمل آوردند.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه نطنز افزود: در این بازدید کارشناسان 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جهت توســعه طــرح های بقاع 

متبرکه و واگذاری اراضی ملی اطراف امامزادگان قول مساعد دادند.

 فرماندار نجف آباد اظهار داشــت: پروژه عظیم و مشــارکتی اجرای شبکه 
جمع آوری فاضاب نجف آباد با توجه به ابتکاری بودن، با مشکات خاصی 
نیز در فاز عملیاتی مواجه شــده کــه بعضا می توانســتند کار را به تعطیلی 
 بکشــانند ولی با همت مدیران و صبوری شــهروندان این طرح با ســرعت 
 قابــل قبولی ادامــه پیدا کرده اســت. ســیروس محمودی بیان داشــت:  
 با توجه به ســطح گســترده پــروژه و درگیر شــدن بخش قابــل توجهی 
از زیرساخت های شهری، مسئوالن مختلف تذکرات متعددی را در خصوص 
رعایت رفاه شهروندان و رفع موانع احتمالی ارایه می دهند که همین موضوع 
در صورت نبود مدیریت قــوی و صحیح امکان تعطیلی پــروژه را به همراه 
 خواهد داشــت. محمودی نظارت همزمان بر فعالیــت 12 پیمانکار طرح 
و تعامل سازنده با دیگر دســتگاه های اجرایی را کاری مشکل و طاقت فرسا 
دانســت و افزود: در مقطعی با چند پیمانکار قرارداد فاینانس تنظیم شــده 
بود که همین امر برخاف سرعت باالی کار، مشــکات گسترده ای را برای 
مشترکان در خصوص پرداخت اقساط سنگین حق انشعاب فراهم کرده بود 

ولی این معضل در حال حاضر با عقد قرارداد های جدید منتفی شده است.

خانواده های زیر پوشش 
 کمیته امداد دهاقان

بیمه شدند

تغییر دیدگاه خیران 
به افراد معتاد، نیازمند 

فرهنگ سازی است

واگذاری اراضی ملی
به بقاع متبرکه

نطنز

پروژه 
فاضالب نجف آباد 
در آستانه تعطیلی

دیدگاه

رییس شورای اسامی شهر کاشان گفت: کاشــان در آینده باید سهم خود را 
از صنعت بزرگ گردشگری معین سازد تا از موج چهارم جهانی عقب نماند.

حسین حیدریان در دویســت و پنجاه و یکمین جلسه رسمی شورای اسامی 
شهر کاشــان که به بررسی مســائل و پیشــنهادات اعضای انجمن خانه های 
تاریخی کاشان اختصاص داشــت، اظهار کرد: پس از عصر کشاورزی، صنعت، 
ارتباطات امروز سخن از صنایع فرهنگی است که به عنوان موج چهارم بر دنیا 

حاکم است.
وی با تقدیر از تاش های سرمایه گذاران صنعت گردشگری، از اهتمام شورای 
اسامی شهر کاشــان برای حمایت از بخش خصوصی در این عرصه خبر داد 
و گفت: این شــورا آمادگی دارد نســبت به رفع دغدغه فعاالن این حوزه نظیر 

تعرفه ها با ابزارهای قانونی اقدام کرده و از حداکثر ظرفیت خود برای تسهیل 
در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش استفاده کند.

علی رســول زاده عضو شــورا با قدردانی از فعالیت های مســئوالن پیشین 
شهرستان و همچنین اقدامات شهردار کاشــان در حوزه احیای بافت تاریخی 
عنوان کرد: اقدام در این حوزه تنها برعهده شــهرداری نیست بلکه باید تمام 
دستگاه ها وظایف مربوطه خود را در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی 

به درستی انجام دهند.
علیرضا پورعســگری رییس کمیســیون اقتصادی، برنامه و بودجه شورا نیز 
 با یادآوری نگــرش عمومی در مورد خانــه های قدیمی گفــت: در حالی که 
در ابتدای حرکت بازسازی سراهای تاریخی آن را به نوعی اتاف منابع قلمداد 
 می کردند امروز شــاهد توســعه این جریان در شهرستان و ســرمایه گذاری 

قابل توجه بخش خصوصی در این حوزه هستیم.
ســیدرضا هاشــمی نایب رییس شــورا نیز با بیــان اینکه امــروز خانه های 

 تاریخی در معرفی بیش از پیش کاشان نقش اساســی ایفا می کنند خواستار 
استفاده از ظرفیت گردشگری کاشان برای معرفی فرهنگ اسام ناب و معارف 

اهل بیت ) ع ( شد.
امیرحسین پارســا نایب رییس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورا  با تاکید 
بر لــزوم اهتمام به حفظ میــراث معنــوی در عرصه گردشــگری بیان کرد: 
دارالمومنین کاشــان سرشار از آیین ها و مراسمی اســت که عاوه بر ماهیت 
مذهبی و اعتقادی غنی دارای پیشــینه تاریخی غنی و هویتی مردم این خطه 

است که می توان از آن برای توسعه صنعت گردشگری بهره برد.
 ســیدمهدی ناظم رضوی عضو شــورا با اشــاره بــه ضــرورت تبیین ارزش 
زیســت محیطی، فرهنگی و معماری خانه های قدیمی برای اقشــار مختلف 
 جامعــه، خواســتار تدوین نقشــه جامع گردشــگری و همچنین تشــکیل 

و ساماندهی صندوق حفظ و احیا در میراث فرهنگی شد. 
سید علی ثابت رییس کمیســیون فنی و عمرانی شورای اسامی شهر کاشان 

 نیز در این نشســت ســه مطالبه حفظ روح اصیل خانه های تاریخی، اجتناب 
از پیرایه های مجازی و لزوم تخصص گرایــی در زمینه مرمت ابنیه تاریخی را 

مطرح کرد.
رییس کانون صنفی راهنمایان گردشــگری کشــور در بخش دیگری از این 
جلسه، کاشــان را یکی از قطب های بزرگ گردشگری کشــور خواند و افزود: 
 برخورداری از افزون بر500 خانه تاریخی نشــان دهنده حفظ بافت ســنتی 

و هویت اصیل توسط مردم این منطقه است.
آرش نورآقایی همچنین از میزبانی حدود350 راهنمای گردشگری از حداقل 
 40 کشــور جهان در کنوانســیون جهانی راهنمایان گردشــگری به عنوان 
 بزرگ تریــن اتفاق اخیــر در این عرصــه یاد کرد و افــزود: بــا رایزنی های 
صورت گرفته مقرر شــده که این راهنمایان گردشگری یک شب را در کاشان 
اقامت داشته باشند که با این امر با وجود گزینه های متعدد دیگر برای منطقه 

کاشان یک فرصت بی نظیر محسوب می شود.

رییس شورای اسالمی شهر کاشان:

نباید از موج چهارم دنیا عقب بمانیم

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تیران و کرون اظهار کرد: کشت 
مکانیزه زعفران برای نخستین بار با استفاده از دستگاه مکانیزه 
زعفران کار در روســتای قلعــه ناظر در ســطح دو هکتار انجام 
گرفت. محسن حاج عابدی اضافه کرد: شهرستان تیران و کرون 
 در شــرایط جوی قرار دارد که برای کشت زغفران مناسب است 
و با توجه به اینکه زعفران به آب کمی نیاز دارد، بسیار اقتصادی 
 و با صرفه اســت و بایــد به ســوی محصولی پیــش رویم که 

آب کمتری نیاز داشته باشد.
حاج عابدی گفت: ســال گذشــته بیش از500 کیلوگرم از این 

محصول در سطح100 هکتار برداشت شد.

 یک عضو شــورای شــهر گلپایگان گفت: مشــخص نیســت 
چرا پروژه کشتارگاه صنعتی گلپایگان به بهره برداری نمی سد.

خدیجــه ناطقی در رابطــه با کشــتارگاه اظهار کرد: شــورای 
 شــهر پیگیری هایی را در این زمینه انجام داده و جلســه ای هم 
 با پیمانــکار این پروژه داشــته اســت ضمن اینکــه می دانیم 

مکان فعلی کشتارگاه مناسب نیست.
وی ادامه داد: شــخصا بــه عنوان یک شــهروند ایــن دغدغه 
 را دارم که بدانم چه دســتی پشــت کار اســت که ایــن پروژه 
به بهره برداری نمی رســد. این عضو شــورای شــهر گلپایگان 
گفت: برای پروژه کشــتار گاه صنعتی زمین واگذار شــده است 
و کارهم نسبتا پیشرفت خوبی داشــته، اما اینکه چرا مورد بهره 
 برداری قرار نمی گیرد و کشــتارگاه هنوز در مکان ســابق است 

برای خود من هم جای سوال است.

کشت مکانیزه زعفران برای 
نخستین بار در تیران و کرون

چرا کشتارگاه صنعتی گلپایگان
به بهره برداری نمی رسد؟

 نماینده مردم نطنز، بــادرود و قمصــر گفت: ایران 
 بــرای توســعه صنعــت دفاعــی و موشــکی خود 

از هیچ کشوری اجازه نمی گیرد.
مرتضی صفــاری در واکنش به بیانیه اخیر شــورای 
همــکاری خلیــج فــارس دربــاره آزمایــش های 
 موشــکی ایران، گفت: به طور حتم اظهارات مقامات 
 این کشــورها تنها مبتنی بر رویکرد سیاســی بوده 
و به هیچ وجه ارزش پاســخ دادن نــدارد، اما به نظر 
 من این اظهــارات و ادعاها در راســتای ایجاد تنش 

میان مسلمانان و فرق مختلف اسامی است.
نماینــده مردم نطنــز و بادرود و قمصــر در مجلس 
شــورای اســامی، با بیان اینکه جمهوری اسامی 
توســعه صنعت موشــکی خود را منوط به اظهارات 
 مقامات کشــورهای عربی و غربی نمی کند، افزود: 
 بــه طــور حتــم مســئله امنیــت و تامیــن آن، 
 اصــل انکارناپذیر و حذف نشــده برای ایران اســت 
و هیچ کشــوری نمــی تواند جمهوری اســامی را 

مجبور به کاهش بنیه دفاعی و نظامی خود کند.
وی با بیــان اینکه صنعت موشــکی ایــران بر پایه 
دکترین دفاعی طراحی و اجرایی شــده است، افزود: 
قطعا ایران برای توســعه صنعت دفاعی و موشــکی 
خود از هیچ کشوری اجازه نمی گیرد، از طرف دیگر 
بر خاف ادعای کشــورهای عربی درباره مغایر بودن 
آزمایش های موشــکی کشــورمان با قطعنامه های 
شورای امنیت، بر اســاس قوانین بین المللی توسعه 

بنیه دفاعی، حق هر کشوری است.
صفاری تصریح کــرد: جمهوری اســامی در زمان 
تصویــب قطعنامــه 2231 صراحتــا اعــام کرد 
کــه آزمایش موشــکی و توســعه صنعــت دفاعی 
 کشــور را هیچ وقت متوقــف نخواهد کــرد و قطعا 
این مسئله مغایر با توافق هسته ای نیست، اما برخی 
 کشورهای عربی که خود ســرآمد خرید تسلیحات 
و موشک از کشورهای غربی هســتند، ایران را نقض 
 قوانین بین المللی و قطعنامه های شــورای امنیت

متهم می کنند.
عضو کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس، با انتقــاد از موضع گیری اعضای شــورای 
 همکاری خلیج فــارس درباره لــزوم توقف جنایت 
 در حلب از سوی ارتش ســوریه، گفت: این اقدامات 
و اظهارات برای فرار از فشار عمومی به خاطر حمایت 

از گروه های تروریستی صورت می گیرد.

نماینده نطنز،بادرود و قمصر:

ایران برای توسعه صنعت دفاعی 
از هیچ کشوری اجازه نمی گیرد

با مسئوالن

 ماه محــرم بهانه ای می شــود برای گشــودن باب ســخنی 
 بــا مســئول برگــزاری تعزیــه در شهرســتان برخــوار 
 تا عاوه بر اســتفاده از نقطه نظرات وی، آشــنایی بیشتری 

با این هنر آئینی پیدا کنیم.
داوود صابــری رییــس اداره ارشــاد و فرهنــگ اســامی 
 شهرســتان برخوار، مقصود ســخن ماســت کــه در ادامه 

گفت و گوی تفصیلی چشم برخوار با وی را می خوانید:
مختصری دربــاره پیدایش و زمینــه تاریخی تعزیه 

درایران توضیح دهید؟
قدمت تعزیه قبل از اســام در ایــران به برگــزاری نمایش 
 ســوگ ســیاوش برمی گــردد و پس از اســام اولیــن بار 

در زمان آل بویه در ایران برگزار شده است. 
 در قرن هشــتم نیز در قســمت هایی از ایران برگزار شــده، 
 اما در اواخر دوره صفویه پر رنگ تر شــده و در زمان قاجاریه 
به صورت ویژه و با تاســیس تکایا از جمله تکیه دولت تهران 
برگزار شــد. در زمــان فتحعلی شــاه قاجار مراســم تعزیه 
 توســط مراجع تقلید از جمله میرزای قمی بــه عنوان یکی 

از مراسم های مذهبی تایید شد.

 در شهرســتان برخوار چه تعداد تعزیــه وجود دارد 
 و ســاالنه حدودا چند بار این ســنت دیرینه برگزار 

می شود؟
در شهرســتان برخوار قریب به600 تعزیه خوان در قالب 26 
گروه در اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ثبت شده است و ساالنه 

در حدود600 تعزیه در 25 حسینیه شهرستان اجرا می شود.
 جایگاه تعزیــه در شهرســتان برخــوار و جایگاه 

تعزیه برخوار در استان در چه سطحی است؟
شهرســتان برخوار یکی از شهرســتان هــای دارای قدمت 
 تاریخــی بســیار بــاال در اجــرای مراســم های عــزاداری 
به خصــوص اجرای تعزیه اســت که در ســال گذشــته نیز 
تعزیه شهرســتان به عنوان یک میــراث فرهنگی ناملموس 
ثبت ملی شــد. همچنین با توجه به کثرت گــروه های تعزیه 
و تعداد زیــادی تعزیه خوان حرفه ای موجود در شهرســتان 
که در کل اســتان اصفهان و حتی در استان های دیگر کشور 
 فعالیت می کنند، شهرســتان برخــوار از جایگاه مناســبی 
 در اســتان برخــوردار اســت؛ بــه طــوری کــه از تعدادی 
از تعزیه خوانان به نام شهرســتان، در زمــان قاجار و در تکیه 

دولت تهران استفاده می شده است.
تعزیه و تکایای عزاداری چــه الزاماتی را باید رعایت 
 کنند؟ آیا اداره ارشــاد در زمینه اصالح نســخه ها 

یا نحوه اجرای تعزیه نظارت و کنترلی دارد؟
 گروه های تعزیه شهرســتان بــرای ثبــت در اداره فرهنگ 
 و ارشــاد اســامی نیاز به تاییدیه از طرف شــورای شــهر، 
امام جماعت مســجد یا حســینیه دارند و پس از ثبت برای 
 تایید نهایی بــه پلیس امنیــت عمومی شهرســتان معرفی 
 می شــوند. حســینیه ها باید حتــی المقدور مســقف بوده 
و جایگاه آقایــان و بانــوان و همچنیــن ورودی آن ها کاما 
مجــزا باشــد. در زمینه اصاح نســخ نیز قدم هــای موثری 
توســط اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسامی اســتان اصفهان 
 و همچنیــن در برخوار برداشــته شــده، اما به طــور کامل 
 این مهــم صــورت نگرفتــه اســت. در زمینه نظــارت نیز 
پس از صدور مجوز، بازرســان این اداره و نیز شــورای تعزیه 

شهرستان نظارت کافی بر اجرای تعزیه را دارند.
 به نظر شــما چرا از تعزیه و ادبیات نمایشــی کربال 

در شهرستان برخوار استقبال خوبی می شود؟
مردم شهرســتان برخوار، مردمی متدین و مذهبی هســتند 
کــه ارادت خاصی بــه ائمه اطهــار علیهم الســام باالخص 
 حضرت سیدالشــهدا امــام حســین ) ع ( دارنــد و اجرای 
برنامه تعزیه و عــزاداری ائمه به عنوان یکی از مراســم های 
 مذهبی ویژه مورد اســتقبال شــهروندان محترم شهرستان 

قرار می گیرد.
 آیا تعزیــه در برخوار صرفــا به ماه محــرم و صفر 
 و ماه هــای عزا ختم می شــود؟ رونــد برگزاری آن 

در مناسبت های دیگر چگونه است؟
 تعزیــه در برخوار به صــورت مســتمر در طول ســال اجرا 
 و در دهه اول ماه محرم، دهــه آخر ماه صفر، دهه دوم فاطمیه 
و ماه مبارک رمضان به صورت ویژه اجرا می شــود، همچنین 

در برخی از اعیاد نیز شبیه خوانی مناسبتی انجام می گیرد.
 مهم ترین تقاضای شــما از تکیــه داران و متولیان 

امر تعزیه چیست؟
با توجه به این که مراســم تعزیه اکثرا در خصوص شــهادت 
 ائمه اطهار ) ع ( و یاران ایشــان برگزار می شــود و از شــأن 
و قداست ویژه ای برخوردار اســت، تعزیه خوانان باید از نسخ 
تایید شــده اســتفاده کنند، از بدعت ها و خرافات وارد شده 
 در تعزیه هــا جدا خــودداری کنند، از موزیک های ســنتی 
و اصیل تعزیه اســتفاده شــود، با رعایت صوت تعزیه موجب 
نارضایتی همســایگان حســینیه نشــوند و نســبت به اخذ 
مجوزهــای اجرای برنامه از اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی 

شهرستان برخوار اقدام کنند.

شهرستان برخوار 
 یکی از 

شهرستان های 
دارای قدمت 

تاریخی بسیار باال 
 در اجرای 

مراسم های 
عزاداری به خصوص 

اجرای تعزیه است 
که در سال گذشته 

نیز تعزیه شهرستان 
به عنوان یک میراث 

فرهنگی ناملموس 
ثبت ملی شد

هنر آئینی و نمایشی تعزیه یکی از مهم ترین هنرهای آئینی استان اصفهان و به خصوص شهرستان برخوار 
 است که دارای سبک ویژه و اساتید خاص در این زمینه است و شهرستان برخوار با پرورش ۶۰۰ تعزیه خوان 

و ۲۶ گروه تعزیه خوانی، مهد تعزیه استان اصفهان به شمار می آید.

رییس اداره ارشاد برخوار:

تعزیه خوانان از نسخ تایید شده استفاده کنند
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ابالغ وقت رسیدگی
7/432 در خصــوص پرونــده کالســه 950698 خواهان حســین یــار علی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت بدری الســادات جوانبخت تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/9/23  ساعت 9 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:22125 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/433 در خصــوص پرونــده کالســه 1285/95 خواهــان مســعود رجبی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد سلمانی عالئی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 95/9/23  ساعت 10/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:22127 شعبه 14 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/434 در خصــوص پرونده کالســه 352/95 خواهان بانک مهــر اقتصاد با 
وکالت حســینعلی نصر آزادانی دادخواســتی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت 
سمیه خلج- علیرضا موذنی- حمید خسروی- مهدی فرجی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 95/9/22 ســاعت 8 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 22083 شــعبه 6 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )127 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/435 در خصوص پرونده کالســه 1258/95 خواهان بانــک مهر اقتصاد با 
وکالت آقای نصر دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت وحید علی عسگری- 
محمد حسن عبداللهی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/9/22 
ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شــعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه 
نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 22085 شعبه 
6 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )124 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/436 در خصوص پرونده کالســه 1246/95 خواهان بانــک مهر اقتصاد با 
وکالت آقای نصر دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیــت مرتضی پیرداره- 
عباس جاللی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 95/9/22 ساعت 
11/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 22086 شعبه 6 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )122 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/437 در خصوص پرونده کالســه 1265/95 خواهان بانــک مهر اقتصاد با 
وکالت آقای نصر دادخواســتی مبنی بــر مطالبه به طرفیت صادق الیاســی- 
مصطفی مقاره عابد تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای مورخ 95/9/22 
ساعت 12 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 22087 شعبه 6 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )122 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/438 در خصوص پرونده کالســه 1259/95 خواهان بانــک مهر اقتصاد با 
وکالت حسینعلی نصر آزادانی دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت اکبر 
صفری- داوود صفری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/9/22 
ســاعت 9 تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 22088 شعبه 6 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )123 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/439 در خصــوص پرونده کالســه 1262/95 خواهان بانــک مهر اقتصاد 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت فرهاد ابراهیمی – نادر حاج حیدری- 
علیرضا ابراهیمی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/9/22 ساعت 
10/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– 
جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 مجتمع شورای حل 
اختالف اصفهان شعبه 6 شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 22089 شعبه 6 مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/440 در خصوص پرونده کالســه 1261/95 خواهان بانــک مهر اقتصاد با 
وکالت آقای نصر دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت بهزاد میر طالبی- نوید 
ابن علیان – امیررضا سلطانیان – سید علی میر طالبی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای مورخ 95/9/22 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف 

اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 22090 شــعبه 6 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )130 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/441 در خصوص پرونده کالســه 1263/95 خواهان بانــک مهر اقتصاد با 
وکالت آقای نصر دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت سید فرهاد ساکت- 
رضا طالبی تقدیم نموده است وقت رســیدگی برای مورخ 95/9/22 ساعت 11 
صبح تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب 
ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 22091 شعبه 6 مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان )123 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/442 در خصوص پرونده کالسه 746/95 خواهان محمد سربازی با وکالت 
شهریار میرمیرانی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت محسن قاسمی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/9/20  ساعت 9/30 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی 
خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( 
مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:22040 شــعبه 52 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان) 116 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/443 در خصوص پرونده کالسه 1263/95 خواهان اکبر بزرگزاد با وکالت 
شــهریار میرمیرانی دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 156/000/000 ریال 
بانضمام مطلق خســارت به طرفیت بهروز جمشــیدی پور تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای روز شــنبه مورخ 95/9/20  ساعت 12 ظهر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه 
وکال مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:22051 شعبه 5 مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف شهرستان اصفهان ) 123 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/446 در خصــوص پرونده کالســه 1227/95 خواهان غالمعلــی میرزایی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه فاکتور به طرفیت زهرا ایمانیان نجف آبادی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/9/20 ســاعت 8/30 تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
13 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 22096 شــعبه 13 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 117 کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/447 در خصوص پرونده کالسه 458/95 خواهان مهران مراد عباس فوادی 
با وکالت مصطفی نوروزی مهیاری و ســمانه رضایی دادخواســتی مبنی بر 
مطالبه وجه به طرفیت سارا وزیری گندکار – حوا نظری تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 95/9/17 ساعت 16 عصر تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رســیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد – اول خیابان ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا 
– پالک57 کدپستی 8165756441 مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 
41 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید.در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 22123 شــعبه 41 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 131 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/448 در خصــوص پرونده کالســه 1271/95 خواهــان محمدرضا معینی 
کربکندی دادخواســتی مبنی بر مطالبه به طرفیت قاسم کرمی نوگورانی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/9/17  ساعت 11 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه 
وکال مجتمع شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:22095 شعبه 11 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 112 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/449 در خصــوص پرونــده کالســه 95-545 خواهان منصــور نیکو نژاد 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه  به طرفیت محمد جعفری اراضی تقدیم نموده 
است وقت رســیدگی برای روز چهارشــنبه مورخ 95/9/17  ساعت 10 تعیین 
گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه به نشانی 
خ هشت بهشت شرقی بعد از چهار راه پیروزی روبه روی مسجد امام علی)ع( 
مجتمع شماره 3 شورای حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:22124 شــعبه 53 مجتمع شماره سه شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان) 115 کلمه، 1 کادر( 
ابالغ وقت رسیدگی

7/450 در خصوص پرونده کالســه 1246/95 خواهــان محمدرضا معینی با 
وکالت آقای حســین محمدیان و خانم نفیســه عرب زاده دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت ماشاء ا... خدابخشــی فرزند علی کرم تقدیم نموده است وقت 
رســیدگی مورخ 95/9/17 ســاعت 8/30 صبح تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول خیابان 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 مجتمع شــورای حل اختالف اصفهان شــعبه 41 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نماید.در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. 
م الف: 22082 شــعبه 6 مجتمع شــماره یک شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 128 کلمه، 2 کادر(

احضار
7/426  شــماره: 950825 نظر به اینکه آقای علی عبدالوند شکایتی علیه آقای 
رسول پور حیدر  مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
 950825 د 7 ثبت این شــعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی 
می باشــد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حســب ماده 174 قانون آئین 
دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و 
نشر می شــود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف: 22059 شعبه 7  مجتمع شماره چهار دادیاری 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان) 118 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

7/427  نظر به اینکــه آقایان بهنام و پیــروز ضیایی فرزندان رضــا به اتهام 
مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو حسب شکایت آقای علی مسائلی 
فرزند ایرج از طرف این بازپرسی در پرونده کالسه 95/30188/234 ک 12 تحت 
تعقیب است و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن 
نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه 23 بازپرسی 
دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شــود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه ازتاریخ 
انتشــار آگهی اقدام قانونی معمول خواهــد گردید. م الف: 22063 شــعبه 23 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان ) 120 کلمه، 1 کادر(
ابالغ

7/428  نظر به اینکه آقای علیرضا ترکان فرزند جــالل به اتهام تخریب عمدی 
حســب شــکایت خانم عزت ســموعی فرزند عباس از طرف این بازپرسی در 
پرونده کالســه 95/220299/185 ک 12 تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه 
به واســطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای 
ماده 174 قانون آئین دادرســی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی در شــعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان واقع 
در خیابان آتشگاه اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در 
صورت عدم حضور پس از یک ماه ازتاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد گردید. م الف: 22064 شعبه 23 بازپرســی دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان ) 112 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/451 در خصوص پرونده کالســه 971/95 خواهــان تعاونی اعتباری ثامن 
االئمه با وکالت خانم ضیا منش  دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا 
شاطری مارنانی – امیر شاطری مارنانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای 
مورخ 95/9/17 ساعت 11 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان ســجاد – اول خیابان ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب ســاختمان صبا – پالک57 کدپســتی 8165756441 
مجتمع شورای حل اختالف اصفهان شعبه 32 شــورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایــد.در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 
22104 شعبه 32 مجتمع شماره یک شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

) 125 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/452  در خصوص پرونده کالسه 414/95 خواهان حمید خلیلی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت سید علی حســینی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای تاریخ 95/9/16 ســاعت 4 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در خیابان خوراسگان انتهای خیابان مسجد 
علی روبروی دانشــگاه پیام نور مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمایم 
را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 22072 شعبه 35 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان ) 103 

کلمه، 1 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/453  در خصوص پرونده کالسه 413/95 خواهان حمید خلیلی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت غالمرضا اســماعیلی زاده تقدیم نموده اســت وقت 
رسیدگی برای تاریخ 95/9/16 ســاعت 3/30 عصر تعیین گردیده با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان خوراسگان انتهای 
خیابان مسجد علی روبروی دانشگاه پیام نور مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 22071 شعبه 35 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف اصفهان ) 103 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/454  در خصــوص پرونده کالســه 97/95 خواهان محمد علــی نظام زاده 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا قاسمی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای تاریخ 95/9/16 ســاعت 4/30 عصر تعیین گردیده با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان خوراسگان انتهای 
خیابان مسجد علی روبروی دانشگاه پیام نور مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمایم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شــود. م الف: 22107 شعبه 35 مجتمع شماره سه 

شورای حل اختالف اصفهان ) 104 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/455 در خصوص پرونده کالسه 330/95 خواهان علی حمزه ای دادخواستی 
مبنی بر تخلیــه و مطالبه وجه اجــاره بهای اجور معوقه بــه طرفیت طهمورث 
محمدی بردبری تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/9/15  ساعت 
3/30 عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنــی مراتب در جراید 
منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شــعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان شــیخ صدوق چهار راه وکال مجتمع شــماره 2 شــورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شــده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:22066 شعبه 39 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 121 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/456 در خصــوص پرونــده کالســه 1261/95 خواهان رســول صادقی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال بابت سفته های شماره 
893090 و 148861 بانضمام مطلق خســارات به طرفیــت آمنه رحیمی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/9/13  ساعت 8/30 صبح 
تعیین گردیده اســت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ 
صدوق چهار راه وکال مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:22052 شعبه 
5 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان ) 127 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7/457 در خصــوص پرونــده کالســه 1262/95 خواهان رســول صادقی 
دادخواســتی مبنی بر مطالبه مبلغ 70/800/000 ریال بانضمام مطلق خسارت 
بابت وجه چک بــه طرفیت محمد صناعی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی 
برای روز شنبه مورخ 95/9/13  ســاعت 9 صبح تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:22050 شعبه 5 مجتمع شــماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 121 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
7 شــماره ابالغیــه: 9510100352703122 شــماره پرونــده:  /458
9509980360201045 شماره بایگانی شعبه: 950819  شکایت آقایان رسول 
و اصغر عباســیان  دادخواستی به طرفیت  متهم محســن اسپنانی به خواسته  
افتراء – توهیــن- ایراد ضرب عمــدی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 
) 101 جزایی سابق( واقع در اصفهان خ چهار باغ باال  خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اســتان اصفهان طبقه 3 اتاق شــماره 336  ارجاع و به کالسه 
9509980360201045 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/09/13 و 
ساعت 9/30 تعیین شده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ متهم  و 
درخواست خواهان/ شــاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده/ متهم  پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف:22116 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان) 101 جزایی 

سابق( ) 179 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/459 در خصوص پرونده کالسه 217/95 خواهان محسن فریدی دستجردی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت شهرام علیجانی تقدیم نموده است وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/9/13  ســاعت3/30 تعیین گردیده است با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال 
شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.  م الف:22105 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان ) 111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/460 در خصوص پرونده کالســه 475/95 خواهان محمد جانثاری الدانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت اعظم نصر آزادانی و احسان رحیم زاده 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 95/9/6  ساعت 16/30 
عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان شیخ 
صدوق شمالی چهار راه وکال شــورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:22113 شعبه 39 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان ) 118 کلمه، 1 کادر(
فقدان سند مالکیت

7/461 شماره صادره: 1395/43/285216 نظر به اینکه وراث آقای صادق بابا 
صفری به نام های مجید و ناصر و جمشید و خســرو و زهرا و صدیقه همگی 
بابا صفری و خانم صغری کیاریان با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره 
47429 به تاریخ 1395/7/11 دفترخانه 112 اصفهان مدعی مفقود شــدن سند 
مالکیت ششدانگ پالک شــماره 19/622 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در 
ذیل ثبــت 10740 صفحه 383 دفتر جلــد 80 امالک تحت شــماره چاپی ندارد 
صادر و تسلیم گردیده و به موجب انتقال شماره 44968 به تاریخ 1350/8/12 
دفترخانه 15 اصفهان به نامبرده انتقال یافته  و اظهار داشــته که سند مالکیت 
مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 

اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 22247 

اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان) 238 کلمه، 3 کادر( 
فقدان سند مالکیت

7/506 شــماره صادره: 1395/43/286040 نظر به اینکه آقای علی شهبازی 
پور با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شــماره 041622 مورخ 1395/07/22 
دفترخانه 22 اصفهان مدعی مفقود شدن ســند مالکیت ششدانگ پالک شماره 
4/1302 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که در ذیل ثبت 62772 صفحه 437 دفتر 
جلد 470 امالک تحت شماره چاپی  469385 صادر و تسلیم گردیده و به موجب 
سند انتقال شماره 8425 و 8101 مورخ 1392/04/30 و 1385/02/23 دفترخانه 
137 اصفهان به نامبرده انتقال یافته  و اظهار داشته که سند مالکیت مرقوم در 
اثر جابه جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است 
لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه 
کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اقدام به صدور 
سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 22427 اداره ثبت اسناد و 

امالک غرب استان اصفهان) 219 کلمه، 2 کادر( 
فقدان سند مالکیت

7/505 شــماره صادره: 1395/43/286018 نظر به اینکه آقای علی شهبازی 
پور با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شــماره 041622 مورخ 1395/07/22 
دفترخانه اصفهــان مدعی مفقود شــدن ســند مالکیت 37/10 حبه مشــاع از 
72 حبه ششــدانگ پالک شــماره 4/1301 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان که 
در ذیل ثبــت 62773 صفحه 440 دفتر جلــد 470 امالک تحت شــماره چاپی  
469386 صادر و تسلیم گردیده و به موجب ســند انتقال شماره 8426 مورخ 
 1385/03/23 دفترخانه 137 اصفهان به نامبرده انتقال یافته  و اظهار داشته که 
ســند مالکیت مرقوم در اثر جابه جایی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند 
مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه کســی مدعی 
انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خــود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب 
صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است 
اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات 
خواهد شد. م الف: 22426 اداره ثبت اسناد و امالک غرب استان اصفهان) 220 

کلمه، 2 کادر( 
تغییرات

7/507 شماره مکانیزه: 139530402085009642 آگهی تغییرات شرکت پترو 
مهدی سپاهان شرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت 31870 و شناسه ملی 
10260524214 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1395/06/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا مثقالی به شماره ملی 
128680476 و آقای اردوان عصاره به شــماره ملــی 1291070613 و آقای 
سید محمود موسوی الکاظمی به شماره ملی 1286788285 به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای علیرضا ضیایی 
به شماره ملی 1284849228 به سمت بازرس اصلی آقای محمدرضا سلطان 
الکتابی به شماره ملی 1285704861 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های 
شرکت انتخاب شد. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، 
تصویب ترازنامه و صورت های مالی، انتخاب مدیران، انتخاب بازرس انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 
پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. م الف: 22253 اداره کل 

ثبت اسناد و امالک استان اصفهان ) 164 کلمه، 2 کادر( 
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پیشنهاد سردبیر: 
هتل های ایران بهتر از هتل های پاریس هستند

دیدنی ها

مهر استوانه ای داریوش هخامنشی

» تهران کارت « برای گردشگران 
داخلی و خارجی رونمایی می شود

جزیره و اسکله گردشگری 
در مازندران ساخته می شود

مهری از جنس عقیــق متعلق به داریوش هخامنشــی در موزه 
بریتیش لندن به نمایش گذاشته شــده که داریوش را در حال 
 شکار شــیر نشــان می دهد. نقش روی این مهر، داریوش سوار 
بر ارابه ای دو چرخ در حال تیراندازی با کمان به ســمت شــیر 
است. شیر در برابر شــاه برروی دو پای خود ایســتاد و شیری 
دیگر که توسط شاه شکار شــده بر زیر چرخ های ارابه به تصویر 
درآمده، شاه در پشت سر ارابه ران ایستاده  و باالی سرش نقش 
اهورامزدا پیشــتیبان پادشــاهان ایران و در پشت وی و پشت 
 شیر دو نخل حکاکی شده، نوشــته ای برروی آن وجود دارد که 
نام شاه و عنوان او » داریوش، شاه بزرگ « با خط عیالمی، بابلی 

و پارسی باستان حک شده است.
بنا بر نوشته » ماری کخ « محقق و هخامنشی شناس، نخل نماد 
حاصلخیزی در دوره هخامنشیان است و تمام نیازهای زندگی 
را برآورده می ســازد و همه اجزای نخل قابل اســتفاده است: از 
میوه آن سرکه، شراب و … و از برگش انواع وسایل خانگی چون 
ســبد و…، از هســته اش نانی مقوی، حتی هســته خس شده 
 خرما را برای غذای گاوهای نر و گوســفند اســتفاده می کردند 
و جالب تر آنکه از هســته خرما، ذوب کنندگان مس، به عنوان 
سوخت بهره می بردند. داریوش از شاهان قدرتمند هخامنشی 
بود که پس از کشــتن  گئومات مغ بر تخت نشســت. در طول 
حکومت وی امنیت به نواحی بازگردانده شد، تشکیالت کشوری 
ساماندهی شــده و یک دســتگاه منظم اداری به وجود آورد و 
 ایران را به چندین ساتراپ ) بخش، شــهر ( تقسیم کرد و برای 

هر ساتراپ یک » شهربان« یا » خشترپاون « قرار داد و… 
مهر عتیــق داریوش در۴۹۰  پیــش از میــالد در آرامگاه های 

نزدیک طبس در مصر کشف شد.
قدمت: دوره هخامنشی، حدود۴۹۰ پیش از میالد.
ابعاد: ارتفاع 3/7 سانتی متر. قطر 1/7 سانتی متر.
محل کشف: آرامگاه های نزدیک طبس در مصر.

رییس ستاد گردشگری شهر تهران از تهیه » تهران کارت « برای 
استفاده گردشــگران داخلی و خارجی از سیســتم حمل و نقل 

عمومی شهر، بازدید از موزه ها، تلفن و اینترنت خبر داد.
 فرزاد هوشــیار بیــان کــرد: مراحل تهیــه تهــران کارت هنوز 
به جمــع بندی نرســیده اســت، اما درصــورت نهایی شــدن، 
 گردشــگران در تهــران کارتی را بــه همراه خواهند داشــت که 
از آن برای اســتفاده در مترو، اتوبوس، بازدید مــوزه ها، اینترنت، 

تلفن و ...  بهره برداری می شود.
وی ادامه داد: تفاوت این کارت با کارت گردشــگری که در نوروز 
توزیع می شد این است که موارد بهره برداری از آن کارت محدود 
بود، اما تهــران کارت برنامه های بیشــتری را دارد. تهران کارت 
قرار اســت مانند کارت شــهرهای گردشــگری مانند استانبول 
کارت، لندن کارت و ... باشــد که حتی می توان از اینترنت آن نیز 
 استفاده کرد. اکنون روی بحث های تخصصی مانند اسم دار بودن 

یا نبودن آن در حال مذاکره و بررسی هستیم.
امیدواریم که این کارت در پاییز امسال رونمایی شود.

پیش از این۴۰۰ هزار » تهران کارت « گردشــگری در نوروز سال 
۹۵ بین گردشگران داخلی و خارجی شهر تهران توزیع شده بود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران گفت: به منظور رونق گردشــگری، 
 ساخت جزیزه و اسکله گردشــگری برای توسعه گردشگری بین شهری 

در دریای مازندران پیگیری می شود.
 ســیاوش رضوانی در مورد اهمیت گردشــگری دریایــی و اینکه طی 
این ســال ها اقدامات جدی در مازنــدران حوزه دریای خــزر  صورت 
نگرفته است، اظهار کرد: گردشــگری در دریای خزر از موضوعات بسیار 
مهمی اســت که مغفول مانده اســت و نیازمند اقدامات جدی تر همراه 
با برنامه ریزی مدون اســت. وی افزود: اینکه تنهــا در تعطیالت و فصل 
گرما تنها استفاده از چند پالژ گردشگری معرفی شود، به معنای توسعه 
گردشگری نیست، زیرا این امر خواه ناخواه اتفاق می افتد. مدیر کل بنادر 
و دریانوردی مازندران با تاکید بر توسعه گردشگری در دریای خزر، گفت: 
از زمانی که به این سمت در مازندران منصوب شدم موضوعات مهمی را 

در حوزه دریای خزر از جمله گردشگری دریایی در حال پیگیری هستم.
 رضوانی با اشــاره به نقش مهم بخش خصوصی در این حوزه، بیان کرد: 
 در دریــای خــزر در حــوزه مازنــدران تعدادی از ســرمایه گــذاران 
 در کنار دریــا در حال ایجاد هتل های بزرگ هســتند که درخواســت 
 ایجاد جایگاه و اسکله مخصوص گردشگری را در دریا به اداره کل داده اند 

که مورد حمایت قرار می گیرند.
وی ادامه داد: هر شــخصی که بخواهد گردشــگر و توریست را از طریق 
 دریا وارد اســتان کند، در طول چند روز گردش دریایــی خود نیازمند 
مکان مناسب جهت اقامت در ساحل برای چند ساعت و تا یک شبانه روز 

است و تنها در این خالصه نمی شود که توریست در داخل دریا سفر کند.
 مدیــر کل بنــادر و دریانــوردی مازنــدران تصریح کرد: گردشــگری 
در دریای خزر در این نیست که کسی وارد کشتی یا شناور تفریحی شود 
و نقطه ای دیگر پیاده شود بلکه باید از ســاحل رامسر تا گمیشان چند 
جایگاه و ایســتگاه مجهز به اسکله همراه با هتل و اســتراحتگاه باشد تا 

موجب ماندگاری گردشگر شود.
 وی بــا تاکید بــر ارتقــای گردشــگری دریایــی، خاطرنشــان کرد: 
 ایجاد دریانوردی بین شــهری و تقویت آن از رامســر تا گمیشــان جزو 
برنامه های کاری اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران اســت که باید از 
طریق بخش خصوصی اقدام شود. وی خاطرنشان کرد: سرمایه گذارانی 
 که قصد ایجاد هتل در ســاحل و جایگاه و اســکله دردریــا را دارند باید 
در ابتدا از سازمان بنادر و ســپس از محیط زیست و منابع طبیعی مجوز 

بگیرند.

سوژه روز

قاب روز

کاخ مرمری و زیبای » جل محل « یا » کاخ آبی « 
کاخ مرمری و زیبای » جل محل « یا » کاخ آبی « در ایالت راجســتان هند و » شهر صورتی « جیپور واقع شــده و در آب های یک دریاچه مصنوعی فرو رفته است. اطالعات زیادی در مورد تاریخ آن در دســترس نیست جز اینکه در قرن هجدهم ) تاریخ 
 دقیق آن مشخص نیست ( توسط ماهاراجه مادو سینگ Maharaja Madho Singh ساخته شده و برای جشن های شکار اردک مورد استفاده قرار می گرفته است. بعدها پســر مادو سینگ با اضافه کردن حیاطی به کاخ، آن را بزرگ تر کرد. پس از او 

این مکان مورد استفاده نادرست قرار گرفته و به صورت وحشتناکی به مدت دو قرن مورد اهمال قرار گرفت تا اینکه در سال2۰۰۰ بازسازی شد.

مدیــر گردشــگری کانــون اتومبیلرانــی علــت حضور 
کمرنــگ ایــران در نمایشــگاه های جهانی گردشــگری 
را در نــگاه دولت هــا دانســت و گفــت: در کشــورهای 
 دیگر دولــت، زیرســاخت ها را بــرای بخــش خصوصی 

فراهم می کند.
عباد رضا اســالمی، مدیر گردشــگری و صنایع دســتی 
 کانــون اتومبیلرانــی و جهانگــردی ایــران همزمــان 
بــا برگــزاری نمایشــگاه های گردشــگری بین المللــی 
متعــدد و کیفیــت حضــور ایــران در این نمایشــگاه ها 
گفت: چهار نمایشــگاه گردشــگری تا پایان سال شمسی 
پیــش رو داریم که برخــی از آنها در ســال 2۰17 برگزار 
می شــود. از جمله نمایشگاه گردشــگری وین، نمایشگاه 
گردشــگری فیتــور مادرید و نمایشــگاه صنایع دســتی 
 در میــالن، البتــه در نمایشــگاه گردشــگری پاریــس 
و نمایشــگاه جاتای ژاپن نیز پیش از این شرکت کرده ایم. 
وی ادامه داد: در حوزه گردشگری احساس وظیفه کردیم 
 ITB به جامعه تورگردانان ایران که قرار است در نمایشگاه
برلین غرفه داشــته باشــد، کمک کنیم تا مانند سال قبل 
دچار نگرانی برای حضور در این نمایشگاه نشوند. همچنین 
 در نمایشــگاه گردشــگری لنــدن که چندین ســال بود 
جمهــوری اســالمی ایران شــرکت نمــی کــرد و فقط 
 آژانســها حضــور داشــتند؛ باز هــم کمــک کردیم که 
 در آنجــا، ایــران حضــور فعاالنــه ای داشــته باشــد 
 و البتــه این کمک هــا در آینده به شــکل هــای مختلف 
 به ما برمــی گــردد. اســالمی در پاســخ به اینکــه چرا 
شــرکت  بــرای  ایــران  زیــاد  ســابقه  وجــود   بــا 
در نمایشــگاه های گردشــگری اما همچنان ایران نسبت 
بــه کشــورهای دیگــر در نمایشــگاه های گردشــگری 
بین المللــی حضــوری پررنــگ و تاثیرگــذار نــدارد، 
 گفــت: ما همــه امکانــات الزم بــرای حضور پــر قدرت 
در نمایشــگاه های خارجــی را داریم منتهــا دولت های 
نتیجــه  ایــن  بــه  خارجــی  کشــورهای  در   دیگــر 
رســیده اند که زیرســاخت هــا و اصل تبلیغــات وظیفه 
 دولــت اســت زمانی کــه جریــان ســازی انجام شــد 
و کارهــا روی غلتک افتــاد آن موقع بــه بخش خصوصی 
می گویند که اســتفاده کنیــد. اما در ایــران عکس قضیه 
اتفــاق می افتــد. به بخــش خصوصــی مــی گویند که 
 زیرســازی انجــام بده تا مــا بهره بــرداری کنیــم ترکیه 
با این همه مشــکالتی که دارد ولی هنوز در همه دنیا یکی 
از کشورهای پر قدرت در حوزه گردشگری است. مصر هم 
همین طور. چون به این نتیجه رسیده اند جایی که وظیفه 
دولت است، باید ورود کند و بعد بخش خصوصی بهره ببرد.

علت حضور کمرنگ ایران در نمایشگاه های سفر؛

نگاه دولت ها حمایتی نیست

نگاه روز

 نشست اطالع رسانی دهمین نمایشــگاه بین المللی گردشگری 
و صنایع وابسته با حضور سفرا و نمایندگان سفارت های کشورهای 
 خارجــی و بخش خصوصــی فعــال در حوزه گردشــگری عصر 

روز 2۵ مهر در هتل الله برگزار شد.
قرار اســت دهمین نمایشــگاه بین المللی گردشــگری و صنایع 
 وابســته از 1۸ تا 21 بهمن مــاه در محل دایمی نمایشــگاه های 
بین المللی تهران برگزار شــود به همین منظور ســازمان میراث 
فرهنگی نشستی را برگزار کرد تا در باره این نمایشگاه اطالع رسانی 
کرده و از بخش خصوصی برای حضور در این نمایشگاه دعوت کند.

در این برنامه فرهاد امینیان، مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های 
دایمی تهران گفت: در نمایشــگاه دهم شاهد توسعه کمی و کیفی 

بوده ایم. ما در هشــتمین دوره نمایشگاه شــاهد رشد جهشی ۹3 
درصدی در فضای تحت اختیار نمایشــگاه بودیم. این رشــد در 
 دوره بعدی ادامه داشت و شاهد افزایش فضای نمایشگاه به میزان 
 3۶ درصد دیگــر بودیم. ضمن اینکــه در دوره اخیــر این حضور 
به 1۵۸ درصد رسید. وی گفت: تالش ما به سمت تخصصی شدن 
این نمایشگاه است. حتی در نظر داریم تا در کنار این برنامه کارگاه 
آموزشی، برگزاری آیین و رسوم و موســیقی اجرا شود. در بخش 
گردشــگری دفاتر خدمات مســافرتی، مراکز اقامتی و تفریحی، 
بانک ها، شرکت های ســرمایه گذاری و هتل سازی و شرکت های 
 مراکز وابســته حضور دارند. هدف گذاری ما برای این نمایشــگاه 
این است که هر چه بیشتر به استانداردهای بین المللی در برگزاری 

نمایشگاه های گردشگری نزدیک شــویم. ضمن اینکه امیدواریم 
این نمایشگاه به زودی به بزرگ ترین رویداد گردشگری در منطقه 

تبدیل شود.
در ادامه این برنامه محمدحســن کرمانی، رییــس هیئت مدیره 
 انجمن دفاتر خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی ایران گفت: 
 باید بدانیم که در نمایشــگاه تهران به دنبال چه چیزی هســتیم. 
 فکر می کنم که فعالیت های ما برای دعوت از خریداران کاالی ما 
باید افزایش پیدا کنــد. ما باید از اینکه کشــورهای دیگر خواهان 
 کاالی ما هســتند، اســتقبال کنیــم. برخی از کشــورهایی که 
در نمایشگاه ها شرکت می کنند فروشنده جنس خودشان هستند. 
خوبی نمایشــگاه گردشگری در این اســت که تنوع جنس در آن 
بســیار زیاد اســت و ما می توانیم از اینکه چند مقصد خاص را به 

مسافران معرفی کنیم عبور کرده و مقاصد زیادی را معرفی کنیم.
وی ادامه داد: نمایشگاه گردشــگری کار موفقی است و وقتی روند 
پیشرفت آن را در چند سال اخیر مشاهده می کنیم شاهد تفاوت 
زیادی هستیم اگرچه کشورهای دیگر نمایشگاه های گردشگری 
 گســترده ای را برگزار می کنند و برای آن ادعا دارند، اما من تصور 
می کنم که مــا هم می توانیم بــا توجه به ظرفیــت های موجود 
 نمایشگاه های بســیار موفقی را داشته باشــیم؛ آن هم صرف نظر 
از انتقادات. کرمانی ادامه داد: ما از لحــاظ امکانات و ارایه خدمات 
شاید نســبت به کشــورهای همجوار اگر چیزی بیشــتر نداشته 
باشیم حتما کمتر هم نداریم. ایران به واســطه وجود آثار تاریخی 
و اماکن اقامتی در وضعیت بســیار خوبی قــرار دارد. من به جرات 
 می توانم بگویم که هتل های ایران از هتل های پاریس بهتر است؛ 
هم از لحاظ درجه خدمات و هم از لحاظ رفتار پذیرایی از مسافران. 
من در اروپا نقاط ضعف عجیبی می بینم شــاید از شــکم سیری 
 آنها باشــد. در ادامه این برنامــه راجا زین العابدین ســفیر مالزی 
در ایران گفت: ما در ۹ ســال گذشته در نمایشگاه های بین المللی 
گردشگری تهران حضور داشتیم در ابتدای مشارکت مان غرفه ما 
 فقط در این نمایشــگاه 12 متر مساحت داشــت، اما اکنون شاهد 
رشد این فضا هســتیم؛ ما طیفی از فعالیت های مختلف را در این 
نمایشــگاه انجام می دادیم. حضــور ما در نمایشــگاه بین المللی 
 تهران ســودمند بوده اســت و امسال بر اســاس آمار گردشگری، 
ایران در زمینه درآمدزایی در مالزی رتبه ۵ را دارد به این معنی که 

توریست های ایران هزینه زیادی در مالزی  می کنند.

 نشست اطالع رســانی درباره دهمین نمایشــگاه بین المللی گردشــگری و صنایع وابســته در حالی برگزار شد که 
یکی از فعاالن بخش خصوصی اعالم کرد هتل های ایران نسبت به هتل های پاریس در وضعیت بهتری قرار دارند.

 باید بدانیم که 
در نمایشگاه تهران 
به دنبال چه چیزی 

هستیم. 
فکر می کنم که 

فعالیت های ما برای 
دعوت از خریداران 

کاالی ما باید 
افزایش پیدا کند

در نشست اطالع رسانی نمایشگاه گردشگری مطرح شد؛

هتل های ایران بهتر از هتل های پاریس هستند

» در هفتم آبان ماه روزی منسوب به کوروش، پاســارگاد تعطیل نیست و از ورود 
گردشگران به این محوطه تاریخی هیچ ممانعتی نخواهد شد. «

 این اظهــارات مصیب امیــریـ  مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشگری اســتان فارسـ  در واکنش به شایعه هایی اســت که هفته گذشته 
پس از انتشــار نامه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 

اصفهان درباره عدم برگزاری تورهای پاسارگاد، در فضای مجازی پخش شد.
 در آن نامه خطاب به تمام دفاتر خدمات مســافرتی و جهانگردی استان اصفهان 
و انجمن صنفی دفاتر گردشگری آن استان، نوشته شــده بود؛ » برگزاری هر نوع 
تور گردشــگری از اول تا دهم آبان ماه امســال به مقصد پاســارگاد شیراز » فاقد 

وجاهت قانونی « است. «
فریدون الهیاریـ  مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
 اســتان اصفهانـ  درباره  ارتبــاط آن نامه با تجمع های روز منتســب به کوروش 
گفته بود: به حســب وجود برخی مالحظات در کشــور، درخواســت شده است، 

چنین اقدامی صورت گیرد.
او گفت که این نامه از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
 نبوده اســت، بــا این حــال آن نامه که بــا امضای مدیــرکل میــراث فرهنگی 
 و گردشگری اســتان اصفهان همراه بود، واکنش » دیده بان یادگارهای فرهنگی 
و طبیعی ایران « را به دنبال داشت که درخواست کرده بود؛ » به جای ابالغیه های 
فراقانونی، سازمان میراث فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی به درخواست مکرر 
 ســازمان های مرم نهاد پاســخ مثبت بدهند و با یاری یکدیگر روز هفتم آبان ماه 
هر سال که یادروز گشایش و آزادســازی بابل یا یک پارچگی حوزه   تمدنی ایران 
و همچنین صدور منشــور کورش است، در تقویم رسمی کشــور به عنوان » روز 

کوروش « ثبت شود. «
در این نامه همچنین مطرح شــده که » گردهمایی مســالمت آمیز دوستداران 
فرهنگ و تاریخ ایران در پاســارگاد بین یکم تــا دهم آبان ماه و بــه ویژه هفتم 
آبان، نمونه  خوبی از رشــد و توســعه گردشگری فرهنگی اســت و وظیفه  ذاتی 

همه  دستگاه های متولی فرهنگ و گردشگری توســعه چنین برنامه هایی است، 
بنابراین ابالغ هرگونه دستورالعملی که خالف این رویه باعث به تعطیلی کشاندن 
گردشگری فرهنگی در کشور باشــد، به ویژه از ســوی نهادی که وظیفه  توسعه  

گردشگری را برعهده دارد، عملی فاقد وجاهت قانونی است. «
 مصیب امیــریـ  مدیــرکل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
 اســتان فارسـ  نیز در پاســخ به این واکنش هــا و همچنین دربــاره ممانعت 
 از ورود گردشــگران به پاســارگاد در فاصله زمانی اول تا دهم آبــان ماه، گفت: 
ما از آژانس های گردشــگری در این باره نه درخواستی داشــته ایم و نه نامه ای 
برای اعمال محدودیت و ممنوعیت ورود گردشگران داخلی و خارجی به محوطه 

پاسارگاد نوشته ایم.
وی ادامــه داد: ما فقط به دلیــل ازدحام بیــش از حد جمعیــت در آن روزها به 
 ویژه هفتم آبان، از تورگردان ها درخواســت کرده ایــم در آن تاریخ، تدبیر الزم را 
در بازدید از پاسارگاد داشته باشــند و درصورت امکان، جاذبه گردشگری دیگری 

را برای بازدید درنظر بگیرند.
 مدیــرکل میراث فرهنگی و گردشــگری اســتان فــارس همچنین در پاســخ 
 به این پرســش که با وجود شــایعه های پخش شــده درباره احتمــال ممانعت 
از ورود گردشگران به پاســارگارد ) آرامگاه کوروش ( در فاصله زمانی اول تا دهم 
آبان، تکلیف گردشگران خارجی چیست که محدودیت زمانی برای سفر به ایران 
دارند و شاید فقط یک بار شــانس دیدن این اثر تاریخی را داشــته باشند،  تاکید 
 کرد: قرار نیست پاسارگاد تعطیل شود و قرار نیست با گردشگرانی که قصد دارند 

در آن تاریخ به این محوطه تاریخی بروند، برخوردی شود.
جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی نیز در این باره پیگیری هایی از حراست 
ویژه پلیس اتباع داشــته و اعالم رســمی کرده کــه » با توجه به اســتعالم های 
دریافت شــده از اســتان فارس، تا این لحظه تصمیمی درباره  تعطیلی پاسارگاد 
 در روز هفتم آبان ماه اتخاذ نشده و خواسته شده به این شایعات در فضای مجازی 

دامن زده نشود. «

اخبار

در واکنش به نامه اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان شد؛

پاساردگاد هفتم آبان تعطیل نیست

» در شرایط جدید ارتباط خارجی کشورمان ایران، شرکت های 
 هتل ســازی زیــادی از اروپــا در تالش هســتند ســریع تر از 
شــرکت های آمریکایی، وارد بازار گردشــگری ایران شده و به 
ساخت و ساز بپردازند. « یک پایگاه معتبر اقتصادی در گزارشی 
نوشت: با برداشته شــدن تحریم های مرتبط با پرونده هسته ای 
 ایران، بســیاری از هتل ســازان بین المللی مشــتاق به حضور 
در بازار گردشــگری۸۰ میلیون نفری ایران هستند، اما در این 
میان کمپانی های آمریکایی با بالتکلیفی قانونی رو به رو هستند. 

 نمایندگان یک شرکت هتل ســاز آمریکایی به نام هیلتون که 
به سرعت در حال رشد و ترقی است و همچنین گروه هتل سازی 
»Marriott« و »Choice« از اظهارنظر در این باره خودداری 
کرده و اعالم کرده اند که در حــال مطالعه  ابعاد مختلف حضور 
در ایران هستند. » الکس کایراکیدیس «، مدیر گروه هتل سازی 
» Marriott « در منطقه خاورمیانــه و آفریقا در این باره عنوان 
کرد: » ما به دقت مشــغول بررسی شــرایط تحریم های آمریکا 
 و تغییرات ایجاد شــده در این تحریم ها هستیم و فرصت های 

به وجود آمده ناشی از این تغییرات را ارزیابی می کنیم. «
 در این میان کمپانی های هتل  ســازی دیگر هــم وقت را تلف 
 نمی کنند. گروه هتل های روتانا ) ابوظبی (، » آکور « ) فرانسه (، 
» ملیا « ) اســپانیا ( و همچنین گروه هتل  ســازی »اشتاینگن 
 برگر« ) آلمــان ( در تالش بــرای ورود به بازار گردشــگری رو 
به رشد ایران هستند. »گای هاچینسون«، رییس گروه هتل های 
»روتانا« اظهار کرد: » همه در انتظار به ثمر رســیدن تغییرات 
 بین المللی هســتند و ما با ســرعت تمام به سمت جلو حرکت 
می کنیم. « گروه هتل های » روتانا « که در بسیاری از شهرهای 
منطقه خاورمیانه به چشم می خورد، در حال ساخت چهار هتل 

در ایران است  و این تنها یک نمونه از این سونامی است!

سونامی ساخت هتل های اروپایی در شهرهای ایران
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پیشنهاد  سردبیر:
سه اختراعی که وضعیت آبی ایران را بحرانی کرد

ویژه

محیط زیست؛ نیازمند
 همدلی هنرمندان

جنگل هایی که تبدیل به کاال شدند

رهاسازي یك بوتیمار 
در سواحل دریاچه زاینده رود

در میان انبوه نقدهای منصفانــه و غیرمنصفانه به موضوعاتی مانند 
گردوغبار و آلودگی هوا، نمی توان از موفقیت فعاالن محیط زیست 

در همدل کردن طیف های مختلف اجتماعی چشم پوشید.
در تازه ترین واکنش، یکی از برجســته ترین چهره های موســیقی 
ایران با اشــاره به تهدیدات تغییر اقلیم که زیســتن در کشور را به 
مخاطره خواهــد انداخت، گفت: بــه حال »محیط زیســت« باید 
 گریه کرد؛ اظهارنظری که پیشــتر فقط از کارشناســان تخصصی 

شنیده بودیم.
در چند ســال اخیر می توان تعداد بســیار زیادی از ورزشکاران و 
هنرمندان را نام برد که در فعالیت های محیط زیستی از گردآوری 
زباله تا واکنش به آلودگی هــوا و تالش بــرای آزادی محیط بانان 

دربند تالش کرده اند؛ اتفاقی که در ایران نوظهور است.
اگر کســی حوصله کند و به آرشــیو اخبار 10 ســال پیش نگاهی 
بیندازد، بســیار بعید اســت که حتی بتواند به اندازه انگشتان یک 
دســت نمونه هایی مشــابه پیدا کند. به همین خاطر می توان این 
همسویی و همدلی و فعالیت مشارکت جویانه چهره های سرشناس 

در مسائل محیط زیستی را یک موفقیت به حساب آورد.
برخی بر ایــن باورند کــه دلیل مداخلــه هنرمندان در مســائل 
محیط زیســتی، شــدت گرفتن بحران ها و گره خوردن مســتقیم 
آن با زندگی شــهروندان اســت. پیش از این اگر کشته شدن یک 
گونه جانوری یا در معرض انقراض قرار گرفتــن، تنها برای فعاالن 
محیط زیست نگران کننده بود، امروز موضوعاتی مانند بحران آب، 
خشکســالی، ریزگردها و آلودگی هوا که حتی نفس کشیدن را به 
شماره انداخته است، باعث شده که از سر »ناچاری« همه دل نگران 
محیط زیســت شــوند. چهره های سرشــناس که از آنها به عنوان 
پیشــگامان حرکت های اجتماعی یاد می شود، در همه جای جهان 
می توانند افکار عمومی را بر له یا علیه یک موضوع متحد کنند. تاثیر 
هنرمندان بر بدنه اجتماعی، بیش از هر بخشــنامه، دستورالعمل و 
کتابچه ای اســت که در نهادهای دولتی به امید فرهنگسازی توزیع 
می شود. این ظرفیت ها البته نیازمند پختگی و دانش افزایی هستند 
تا از بیان جمــالت غیرواقعــی و موضع گیری های احساســی اما 

غیرعلمی درخصوص محیط زیست به دور بمانند.

جنگل خواری، ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی اینچنینی 
و قاچاق چوب، از معضالت اصلی پیــش رو در حوزه حفاظت از 
این ظرفیت های خدادادی محســوب می شود؛چالش هایی که 
مقابله و مهار آن مســتلزم تامین شــرایط و زمینه های مناسب 

خاص خود است.
بر اساس آمار منتشر شده در رســانه ها، تنها 8 درصد از اراضی 
ایران، از جنگل پوشیده شــده و به واقع 92 درصد از این عرصه 

خاکی، از چنین موهبتی محروم است.
با چنین اوصافی، حفظ و حراســت از اراضی جنگلی، ضرورتی 
اســت که هرگونــه کوتاهــی، قصور، ســهل انــگاری یا عدم 
برنامه ریزی مناســب، اصولــی و کارشناســانه، مــی تواند با 

پیامدهای مخاطره آمیز و فاجعه بار در این حوزه  همراه شود.
بر اساس ارزیابی های انجام شده، ســرانه جهانی جنگل در دنیا 
 حدود شــش دهم هکتار اســت؛ درحالی که این رقم در ایران تا 

دو دهم هکتار برآورد می شود.
فقر سرانه جنگل در کشور ما بسیار مشهود و بارز است و برخالف 
تصور عده ای کــه تنها به مناطــق خوش آب و هوا مســافرت 
داشــته اند و گمان می کنند کل ایران همچــون برخی مناطق 
حوزه شرقی و شــمالی تهران، اســتان های مازندران و گیالن، 
برخی مناطق در کردســتان، لرستان و...، پوشــیده از سبزی و 
باطراوت اســت، در این مرز و بوم، عرصه بیابانی کویر و خشکی، 

به مراتب با وسعت و گستردگی افزون تری خودنمایی می کند.
به واقع کشــور ایران از مناطقی به شــمار مــی رود که با وجود 
برخورداری از مواهب و نعمت های بســیار طبیعی و زیرزمینی 
و موقعیت اســتراتژیکی منحصر به فرد، از دیرباز با خشکسالی 
دست و پنجه نرم می کرده و این پدیده در سالیان اخیر با شدت 

و نمود فزاینده تری ظهور و بروز پیدا کرده است.

یک بوتیمار در ســواحل دریاچه زاینده رود توســط ماموران یگان 
حفاظت محیط زیست شهرستان چادگان رهاسازي شد.

به گزارش»پاما« از اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چادگان، 
طي تماس یکي از شهروندان دوستدار محیط زیست مبني بر حضور 
یک پرنده ناشــناس در حیاط منزل، بالفاصله ماموران این اداره به 

محل اعزام شدند.
ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان چادگان، این پرنده 
را که یک بوتیمار از خانــواده حواصیل ها بود، شناســایي و به این 
اداره منتقل کردند. پس از بررســي و اطمینان از سالم بودن پرنده، 
جهت رهاسازي و بازگرداندن به زیســتگاهش، به سواحل دریاچه 

زاینده رود رفته و در آنجا عملیات رهاسازي انجام شد.
بوتیمــار یــا غم خــورك، گونه اي پرنــده آبچر اســت از راســته 
سقامرغ ســانان و خانواده حواصیالن. ویژگي اصلی این پرنده که آن 
را از دیگر اعضاي تیره حواصیالن متمایز مي کند، گردن کوتاه تر آن 
اســت. دو زیرگونه از بوتیمار در ایران به همین نام شــهره اند که در 
سیستان و ســواحل خزر، در فصول پرباران میان نیزارها و باتالق ها 
زیســت می کنند که عبارتند از بوتیمار و بوتیمــار کوچک. بوتیمار 
آهســته و به دشــواري و در ارتفاعي کم پرواز کرده و گردن خود را 
هنگام پــرواز جمع مي کند. بــه هنگام خطر بي حرکت مي ایســتد 
و منقار خویش را به شــکلي خاص، عمودي نگه داشــته و به شکلي 
گوژپشــتانه حرکت مي کند. وي رابطه نامانوســي با انسان دارد و 
بیشــتر از انســان دوري مي جوید و صبح زود یا به هنگام غروب، از 

نهانگاه خود بیرون مي آید.
بوتیمــار از جمله مرغان افســانه اي ادبیات پارســي اســت که به 
تنگ چشمي و بخیلي آوازه دارد. مشهور اســت که بوتیمار همیشه 
در تشــنگي به ســر مي برده؛ اما آن هنگام که بــه رودخانه و دریا 
مي رســیده، غم بســیار مي خورده که مبادا آب دریا تمام شود و از 

تشنگي بمیرد؛ از این جهت آب نمي خورده. 
بوتیمــار به معناي صاحــب غم خواري اســت و از آن، بــا نام هایي 
 دیگر چون کیالن، غم خــورك، ماهي خوار، هوقــار و مرغ غصه نیز 

یاد مي کنند.

نگاه روز

دریچه

رییس دادگســتری گمیشــان، از رفع تصــرف 200هزار 
مترمربع از اراضی ملی در مناطق شــمالی اســتان گلستان 
خبر داد و گفــت: این اراضی به بیت المــال و منابع طبیعی 

شهرستان بازگردانده شد.
محمد تازیکی اظهارداشــت: پیرو گزارش و طرح شــکایت 
اداره منابــع طبیعــی محــل درخصوص تصــرف عدوانی 
20هکتار از اراضی ملی در مناطق شــمالی استان گلستان 
)شمال آق قال(، مرجع قضایی شهرستان گمیشان، اقدامات 
الزم را در دســتور کار قرار داد و در راســتای صحت و سقم 

موضوع، تحقیق از محل صورت گرفت. 
 وی اضافه کرد: با بررسی اســناد مالکیت اداره شاکی و نیز 
نظریات کارشناسی، اتهام انتســابی به متهم پرونده محرز و 
مسلم تشخیص داده شــد و پس از صدور حکم قضایی، طی 
صورت جلســه ای، از این ملک رفع تصــرف و به بیت المال 

بازگردانده شد.
 رییس شــعبه اول دادگاه عمومی گمیشان، مبارزه با پدیده 
زمین خــواری و تصرف اراضی ملی را یکــی از اولویت های 
مرجع قضایی شهرســتان دانســت و افزود: در این حوزه، 
دو راهبرد در دســتور کار قرار دارد که شــامل رســیدگی 
قاطع و برخورد جــدی و قانونی با این پدیده و شناســایی 

زمین خواران و سوء استفاده کنندگان از این مقوله است. 

 وی تاکید کرد: برخورد قانونی و قضایی با این متخلفان وفق 
مقررات و قاطعانه خواهد بود.

 تازیکی اظهار داشــت: برای مبارزه با زمین خواری، جدیت 
ارگان های دخیل مانند شــهرداری، منابع طبیعی، محیط 
زیست، جهاد کشاورزی، ثبت اســناد و امالك، فرمانداری و 
مدیران بخش انرژی ضروری اســت؛ این نهادها باید جدیت 

بیشتری داشته و این موضوع را دغدغه خود قرار دهند.
 رییس دادگســتری گمیشــان اضافــه کــرد: اراضی ملی 
جــزو ثروت هــای عمومی کشــور اســت و هیچکس حق 

دست اندازی و سوء استفاده از این موارد را نخواهد داشت. 
 وی به نقش ارزنده مردم در برخورد بــا تخلفات و تصرفات 
در حوزه اراضی ملی اشــاره کرد و افزود: مــردم می توانند 
اطالعات و شــکایات خــود را درخصــوص زمین خواری و 
تصرف اراضی ملی، به مســئوالن ذی ربــط اطالع دهند که 
در این زمینه، شــماره های 1504 و 1540 نیز در خدمت 
مردم است. به گزارش ایرنا، بخشی از اراضی زراعی و مرتعی 
شــمال و غرب شهرســتان آق قال واقع در شــمال استان 

گلستان، در حوزه قضایی شهرستان گمیشان واقع است. 
 در دهــه اول مهرمــاه نیز با رای شــعبه اول دادگســتری 
گمیشــان، 46هکتار از اراضی ساحلی شهرســتان پس از 

35سال، به منابع طبیعی و بیت المال بازگردانده شد.

یک مقام مسئول در ســازمان محیط زیســت با بیان اینکه 
محیط زیســت همواره بر توسعه و ترویج کشــاورزی پایدار 
تاکید داشته اســت، گفت: در کشــاورزی پایدار، میزان سم 
و کود مورد اســتفاده و نیاز هر محصول کنترل می شــود و 
مناطق مســتعد کشــت محصوالت ارگانیک )کشت بدون 
نیاز به سم و کود شــیمیایی( نیز مشــخص می شود؛ البته 
همه این ها نیازمند اســتفاده از دانــش و تکنولوژی نوین در 
حوزه کشاورزی است. این همان نقشــی است که بخشی از 
آن را نمایشــگاه بین المللی محصوالت و فناوری کشاورزی، 

گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته می تواند ایفا کند.
زهرا جواهریان، با بیان اینکه شدت مصرف آب در کشاورزی، 
یکی از مباحث مورد توجه در این حوزه اســت، گفت: میزان 
آب مصرفــی بــرای تولید یک محصــول، نه تنهــا مصارف 
آشکار بلکه مصارف پنهان را هم شــامل می شود؛ این همان 
چیزی اســت که در اصطالح علمی بــه آن آب مجازی یا آب 

غیرمستقیم گفته می شود.
مدیرکل دفتر توســعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان 
حفاظت محیط زیســت، تغییر الگوی کشت در کشاورزی را 
یکی از مهم ترین راه حل ها بــرای کاهش مصرف آب عنوان 

کرد و گفت: باید توجه داشــته باشــیم که عالوه بر تمرکز و 
توجه به کشت دیم، به سمت محصوالتی برویم که سوددهی 

باال و مصرف آب پایین تری دارند.
جواهریان در ادامــه با بیان اینکه حرکت بخش کشــاورزی 
با توجه به شــرایط جغرافیایی کشــت باید به ســمت تولید 
محصوالت کم آب بر و با ارزش افزوده باالتر باشد، خاطرنشان 
کرد: قیمت تمام شده محصوالت کشــاورزی باید با توجه به 
میزان مصرف آب برای آنها در نظر گرفته شود؛ زیرا نمی توان 
کشاورزی را تعطیل کرد، اما باید بتوانیم منابع مورد استفاده 

بخش کشاورزی را درست و بهینه مدیریت کنیم.
این مقام مسئول در ســازمان حفاظت محیط زیست، با بیان 
اینکه محیط زیســت همواره بر توســعه و ترویج کشاورزی 
پایدار تاکید داشته اســت، گفت: در کشاورزی پایدار، میزان 
سم و کود مورد استفاده و نیاز هر محصول کنترل می شود و 
مناطق مستعد کشت محصوالت ارگانیک )کشت بدون نیاز 
به سم و کود شــیمیایی( نیز مشخص می شــود؛ البته همه 
اینها نیازمند اســتفاده از دانش و تکنولــوژی نوین در حوزه 

کشاورزی است. 
این همان نقشــی اســت کــه بخشــی از آن را نمایشــگاه 

بین المللی محصوالت و فناوری کشاورزی، گیاهی، ارگانیک 
و صنایع وابسته می تواند ایفا کند.

مدیرکل دفتر توســعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان 
حفاظت محیط زیست گفت: اســتفاده از فناوری های نوین 
کشاورزی می تواند کمک کند تا محصوالت کشاورزی بیشتر 

و سالم تر با میزان مصرف کمتر از آب، کود و سم تولید کنیم.
وی با تاکید بر اینکه افزایش بهره وری و تامین غذای ســالم، 
رکن اصلی در کشاورزی اســت، گفت: امنیت غذایی، نه فقط 
قرار دادن غذای کافی در دســترس مردم، بلکه تولید غذای 

سالم عاری از سم و کود بیش از حد استاندارد است.
جواهریان افزود: محصوالت کشاورزی باید دارای مواد مغذی 
باشند؛ کشــاورزی پایدار یکی از مباحث مهم در کشاورزی 

نوین جهانی است.
 در بند 15، سیاســت های کلی نظام در حوزه محیط زیست 
که مقام معظم رهبری در سال گذشته ابالغ کردند نیز مورد 

توجه قرار گرفته است.
به گفته وی، در بند هشــتم این ابالغ نیز موضوع گســترش 
اقتصاد ســبز مورد توجه قرار گرفته که یکــی از ارکان آن، 
کشاورزی ارگانیک و سالم اســت که حداقل میزان خسارت 

برای آب و خاك را به همراه دارد.
مدیرکل دفتر توســعه پایدار ســازمان محیط زیست افزود: 
آگاهی کشــاورزان از منافع اقتصادی که کشاورزی پایدار و 
نوین را برای آنهــا به همراه دارد، منجر بــه ترغیب آنها برای 
حرکت در این مســیر می شــود؛ ضمــن اینکه نمایشــگاه 
بین المللی کشــاورزی نیز می تواند با برنامه ریزی درســت، 

فرصتی برای این آگاهی بخشی ایجاد کند.
وی با ابراز امیدواری از اینکه اجرای موفق کشاورزی ارگانیک 
و پایــدار در برخی مناطق کشــور منجر به تشــویق ســایر 
کشــاورزان برای فعالیت در این عرصه می شود، خاطرنشان 
کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که سودآوری در کشاورزی 
ارگانیک و پایدار به حــدی جاذبه ایجاد کند تا کســانی که 
کشــاورزی را ترك کرده اند نیز برای بازگشت به این عرصه 

ترغیب شوند.
جواهریان با بیان اینکه ســازمان حفاظت محیط زیســت از 
ابداعات و اختراعاتی حمایت می کند کــه منجر به پایداری 
کشاورزی و سازگاری این حوزه با محیط زیست شود، گفت: 
حمایت از اقتصاد و اشــتغال سبز، یکی از دســتور کارهای 

صندوق نوپای ملی محیط زیست در ایران است.

تفاهم نامــه چهارجانبه تامیــن تجهیزات مــورد نیاز برای 
حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور، با استفاده از 

ظرفیت صنایع دفاعی کشور امضا شد.
با حضور محمد باقر نوبخت، معــاون رییس جمهور و رییس 
سازمان برنامه و بودجه کشور؛ ســردار حسین دهقان، وزیر 
دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح؛ معصومه ابتکار، معاون 
رییس جمهور و رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت و  
محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، تفاهم نامه چهارجانبه 
تامیــن تجهیزات حفاظتــی و اطفاء حریق مــورد نیاز برای 
حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور، با استفاده از 

ظرفیت صنایع دفاعی کشور به امضا رسید.
بر اســاس این تفاهم نامه که پشــتیبانی مالی آن را موسسه 
مالی و اعتباری کوثــر و ضمانت آن را نیز ســازمان برنامه و 
بودجه کشور بر عهده دارد، وزارت دفاع، تجهیزات مورد نیاز 
ســازمان حفاظت محیط زیست وســازمان جنگل ها، مراتع 
و آبخیزداری کشور، سازمان امور عشــایر و سازمان شیالت 

ایران را تامین می کند.
در این تفاهم نامه مقرر شــده اســت که مبلغ 100میلیارد 
تومان به ســازمان جنگل هــا، مراتع و آبخیزداری کشــور، 
45میلیارد تومان به سازمان شیالت ایران، 40میلیارد تومان 
به سازمان امور عشایر و 3۷میلیارد تومان به سازمان حفاظت 

محیط زیست، جهت تامین تجهیزات اختصاص یابد.
اســتفاده از فناوری های نویــن در حفاظــت از عرصه های 
طبیعی، تامین انــواع پهپــاد، خودروهای امــداد و نجات، 
خودروهای مهار آتــش، انواع موتورهای چهــار چرخ تریلر، 
انواع یدك کش، ســامانه های پایش و اعــالم حریق، تجهیز 
محیط بانــان و جنگلبانان و یــگان های گشــت دریایی به 
تجهیزات پیشــرفته فــردی و گروهی، ناوچه های شــناور، 
آب شــیرکن خورشــیدی و تامین تجهیزات مورد نیاز برای 
آب رســانی به عشــایر، از جمله اهداف این تفاهم نامه اعالم 

شده است.

بازگشت 200هزار مترمربع
 از اراضی شمال گلستان به منابع طبیعی

تاکید محیط زیست بر توسعه کشاورزی پایدار در کشور

تفاهم نامه تامین تجهیزات محیط زیست
 و منابع طبیعی کشور امضا شد

بی آبی دو دهه ای می شــود که گریبان ایران را گرفته است. برخی 
معتقدند ایران اکنون در دوره آبســالی اســت و تنها خشکسالی 
کشاورزی برای کشور بحرانی شده اســت؛ اما نشانه های بسیاری 
وجــود دارد که از وضعیــت بحرانــی منابع آبی ایــران حکایت 
می کند. این مســئله دالیل متفاوتی دارد که عمدتا انسانی است: 
دســت اندازی به منابع آبی و خاکی و مدیریت آب، به بحران فعلی 
منجر شده است؛ دســت اندازی هایی که البته هنوز هم ادامه دارد. 
همه این بحران ها موجب شــده که در زمینه بــی آبی و غیرقابل 

زندگی شدن ایران هشدارهایی داده شود.
برای بررســی وضعیت آب ایران و رســیدن به راهکارهایی برای 
جبران خسارت ها، میزبان پروفســور پرویز کردوانی، جغرافیدان 
و پدر کویرشناســی ایران و چهــره ماندگار در کافــه خبر بودیم. 
 او از ســه علت اصلی بحــران آب در ایــران گفت کــه در ادامه 

می خوانید:
دکتر کردوانی، در ابتدا بگویید که ما چقدر آب داریم؟

ما حتی آمار دقیقی از میزان آب موجود هم نداریم؛ همه چیز فقط 
درحد حدس است. برای آب باید سه ایستگاه باران سنجی درست 

شود که این کار را هم هنوز انجام نداده ایم. 
میزان آب ســطحی مان را هم نمی دانیم چقدر اســت؛ چه برسد 
به آب زیــر زمینی. اعداد و ارقام اعالم شــده را بــاور نکنید؛ غلط 
است.  هرکسی عدد و ارقام می گوید، دروغ است؛ اما من االن اقرار 

می کنم که وضع آب خیلی بد است.

پس چه چیزی باعث شد اینقدر منابع آبی ما کاهش پیدا 
کند؟

این میزان استفاده از آب برای انســان کافی نبود. انسان که اشرف 
مخلوقات اســت، به دنبال راهی بود که به شکلی آب بیشتری به 
دست بیاورد، ما خیلی افراط کردیم. پس سه روش را به کار گرفتیم 
تا هر چقدر می توانیم، آب استفاده کنیم: در ابتدا به دنبال آب های 
زیرزمینی رفتیــم، آن زمان برای اســتفاده از آب های زیرزمینی 
قنات حفر کرده بودیم؛ اما این برای انســان کافی نبــود و چاه را 
اختراع کرد. آرام آرام مرکز شــهرهای مختلف ایران به آلبوم حفر 
چاه ها تبدیل شدند و با تابلو از چاه ها تبلیغ می کردند؛ تبلیغ هایی 
که در آن نوشته شده بود: »در تابســتان قنات ها هرز می رود، هر 
جایی نمی توان قنات ســاخت، باید هزینه زیادی برای قنات داد 
و... .« مثال زمانی در روستا ها اسب و االغ بود و سپس یکی مثل من 
با خودرویی به روســتا رفت و وقتی اهالی روستا فهمیدند که من 
2ساعت از تهران تا روســتا آمده ام، رفتند خودرو خریدند و دیگر 
االن اسب و االغی در کار نیســت. درباره قنات ها همی نطور مردم 

قدم به قدم به چاه ساختن اقدام کردند.
این چاه ها به چه شکلی باعث اتمام آب می شوند؟

وقتی چاه ها را ساختند، متوجه شــدند که آب ها تمام می شود؛ 
به همین دلیل گفتند که چاه های عمیق و نیمه عمیق بســازیم. 
این چاه های نیمه عمیق و عمیق بود که کشــور ما را بیچاره کرد. 
چاه هایی که تــا 25 متر عمق دارند، چاه ســطحی، چاه هایی که 

25تا50 متر عمق دارند، نیمه عمیق و چــاه هایی هم که بیش از 
50متر عمق دارند، چاه عمیــق نام دارند. در ایــران اکنون عمق 
برخی از چاه ها به 600 متر هم می رسد؛ همین مسئله پیش آمد 
که آب تمام شد. به عنوان مثال فرض کنید در جیب من خوراکی 
باشد؛ اگر دست شــما تا اندازه مشخصی وارد جیب من شود، همه 
این خوراکی ها تمام نمی شود؛ اما اگر دست شما تا انتها برود، همه 

آنها تمام می شود.
نشست زمین هم از عواقب زدن چاه است؟

بله، یکی دیگر از پیامدهای چاه ها هم نشست زمین است. با حفر 
چاه ها، زمین نشســت کرد. اکنون زمین نشست کرده و چاله های 
بزرگــی در حال حفر اســت و اشــتباه می کنند کــه می گویند 
بزرگ ترین چاله در تهران ایجاد شــده اســت؛ تهران هر ســال 
36سانتی متر نشســت می کند و بزرگ ترین نشست در منطقه ای 
به نام کبودرآهنگ است. نشست کردن زمین هم مشکالتی مثل 
شکستن لوله های گاز و ریختن ساختمان ها در پی دارد؛ مثال در 
دشت ورامین دکل ها کج شده اند، چون زمین نشست پیدا کرده؛ 
از ســویی در کرمان، پل ها  و در جاده هــا، از میبد به اردکن، کمر 

جاده ها شکسته اند.
کویر چه فوایدی می تواند داشته باشد؟

من در این رابطه 5 ســال پیش نظریه ای دادم که ســازمان ملل 
درخصوص آن، لوحی هم به من داد. کویــر یعنی نمک زار؛ یعنی 
جایی که تمرکز نمک باعث می شــود گیاه ها رشد نکنند. حرفی 
که من در نظریه جدیدم گفتم، این است که در کویرها انواع امالح 
وجود دارد و من این امالح را دسته بندی کردم که از آن جمله، مواد 
شوینده، شیشه سازیو و سولفات سادیوم برای کویر هستند. دسته 
دیگر کویرهای باروت هستند که می توان از آن باروت گرفت. خود 
این کویرها هم بهترین کود را دارند. کویرهای چرب هم داریم که 
جاذبه الرطوبه است و در برخی از داروها هم از آن استفاده می شود؛ 
اما 25سال دیگر همه این کویرها از بین می روند و عامل این امر هم 

چاه ها هستند.
شما گفتید 3 چیز اختراع کردیم که باعث استفاده از آب 

شد؛ دومین اختراع چه بود؟
ســدها دومین اختراع ما بود. در گذشــته، رودهــا جریان زیادی 
داشته و منجر به مرگ افراد زیادی می شــد و آب را برای استفاده 
هم نمی شد کنترل کرد. با مشــاهده این مشکالت، سدها ساخته 
شد. اولین کاری که سدها می کنند، مدیریت آب است؛ زیرا ما آب 
جاری را نمی توانیم کنترل کنیم. با ساختن سدها توانستیم آب ها 
را ذخیره کنیم؛ اما در مرحله بعد از آن که مدیریت سد بود، درست 
عمل نکردیم. پشت سر ســدها نباید بد حرف زد؛ سد بسیار خوب 
است. مثال االن می گویند ســد زاینده رود را که ساختند، باتالق 
گاوخونی خشک شد؛ اما سد، باتالق گاوخونی را خشک نکرد؛ اتفاقا 
این سد می توانســت باتالق گاوخونی را آبدارتر کند. االن باید در 

4منطقه سد بزنیم. هم مازندران و هم گیالن، بدترین آب را دارند 
و 90درصد مردم مازندران از آب زیرزمینی استفاده می کنند؛ زیرا 

آلوده است.
مدیریت درست سد به چه شکلی است و ما چه کاری انجام 

دادیم؟
پس از ایجاد ســد، باید میزانــی از آب را به باتــالق ها اختصاص 
می دادنــد، میزانی دیگر را برای کشــاورزی و مابقــی را برای آب 
صنعت و آب شــرب درنظر می گرفتند. یعنی اگر سهم دریاچه ها 
و باتالق ها را بعد از ســاخت ســد باز می کردند و سهم کشاورزی 
را هم می دادند، آب باقی مانده هم برای شــهر و هم برای صنعت 
کافی بود. اما قانون دیگری تصویب کردند که طبق آن، آب سدها 
در ابتدا به شهرها و ســپس به صنعت اختصاص می یابد و اگر آبی 
باقی ماند، صرف کشاورزی می شود. در این قانون، حتی به تاالب ها 
و باتالق ها هم آبی اختصاص داده نشــد. آن زمان می گفتند اگر 
آب به دریاچه ارومیه یا باتالق گاوخونی برسد، به هدر می رود؛ اما 
االن نظرشان تغییر کرده و حتی سازمان محیط زیست می گوید 
باتالق و تاالب باید اولویت اول آب ســدها باشند. به طور خالصه 
ابتدا چاه ها را ســاختند و سپس ســدها را و نام هر دو را هم عامل 
توسعه گذاشتند؛ اما در مدیریت سدها اشتباه کرده و آب سدها را 
به شهرها اختصاص دادند. مثال در استان اصفهان، آب زاینده رود 
را به اصفهان، کاشــان و... اختصاص دادند و حتی بخشی از آن را 
برای کشاورزی درنظر نگرفتند؛ فقط از این آب برای شهر و صنعت 
اســتفاده کردند. در یزد نیز چنین اتفاقی افتاده است: اکنون هر 
5سال یک بارجمعیت را حساب می کنند؛ اما در یزد هر 5ماه این 
کار را انجام مــی دهند. اکنون بیش از 90 درصد روســتاهای یزد 

خالی شده اند؛ زیرا فقط آب به شهرها اختصاص داده شد.
چرا این اتفاق می افتد؟

برای اینکه وقتی آبی را به شهر می دهیم، نمی گوییم آب کجاست؛ 
مثال کارون زمانی کانال کشتیرانی بوده است؛ اما االن در آن سبزی 
می کارند، ارتش و ســپاه در آن رژه می روند و شهرداری اهواز همه 
زباله ها را در آنجا می ریزد. از ســویی شهر ها هم فکر می کنند باز 
هم به آنها آب داده می شود؛ به همین دلیل کارواش و فضای سبز 
درست کردند و اکنون آب بیشــتری می خواهند و به مسئله آب 
دامن زده اند. با این حال با دادن آب به اســتان ها نیاز آنها برطرف 
نشد؛ زیرا تصور کردند آب بیشتری به آنها داده می شود و مناطقی 

مانند خوزستان هم که آب از آن گرفته می شد، نابود شدند.
از سومین اختراع هم بگویید.

سد و چاه عامل تمدن بودند و ســومی هم نماد تمدن است: شیر و 
شیلنگ. در گذشته اگر می خواستیم آب بیاوریم، با االغ و کوزه آب 
می آوردیم. اگر یک کودك آب خود را می ریخت، تنبیه می شــد؛ 

زیرا نمی توانست دوباره آب بیاورد. 
پس از آن دوران، شیر و شیلنگ ساخته شد و به نماد تمدن تبدیل 
شدند. وقتی شیر و شیلنگ را به ایران آوردند، دیگر از جارو استفاده 
نشد، کارواش ها از آب زیادی استفاده کردند و... . نگفتند که باید 
به اندازه از شیر و شیلنگ اســتفاده کنیم؛ به مقدار زیاد در حمام و 
آشپزخانه از آب اســتفاده کردیم؛ هر مقدار چاه الزم بود، ساختند 
و هنوز هم دارند می سازند، ســدهای زیادی هم زدیم، از شیلنگ 

استفاده کردیم و این شد که به اینجا رسیدیم.

روایت پروفسور کردوانی از عوامل خشکسالی و بی آبی در ایران:

سه اختراعی که وضعیت آبی ایران را بحرانی کرد

پروفسور کردوانی می گوید: اولین مسئله درباره آب این است که اصال چه شــد که به این روز افتادیم؟ در 
گذشته شــرایط آبی ما خوب بود: کشاورزی می کردیم و سپس قنات ها را درســت کردیم تا از آن برای آب 

کشاورزی استفاده کنیم؛ اما سه اختراع این شرایط را تغییر داد.

دست اندازی به 
منابع آبی و خاکی 

و مدیریت آب، 
به بحران فعلی 

منجر شده است؛ 
دست اندازی هایی 
که البته هنوز هم 

ادامه دارد

اخبار
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پیشنهاد  سرد بیر: 
من خوشبختم،شما چطور؟

تلنگری بر روح

اتوبوس د ر حال حرکت بود و هر از گاهی د ر ایستگاهی می ایستاد 
و  مســافری پیاد ه و د یگری ســوار می شــد.  برای چند مین بار 
نشــانی را از جیبش بیرون آورد ، ایســتگاه بعد  جایی بود  که باید  
پیاد ه می شــد . کاغذ را تا کرد  تا د ر جیبش بگذارد ، ســرش را که 
باال گرفت متوجه د ختری شــد  که به او نگاه می کرد ، اما د خترک 
خیلی زود  نگاهش را د زد ید  و به سمت د یگری ایستاد . همیشه از 
اینکه کسی به او خیره شــود  متنفر بود . از روی صند لی اش بلند  
شد  تا برای پیاد ه شد ن آماد ه شود  د ختری هم که برای لحظه ای 
نگاهش با نگاه ماهان گره خورد ه بود  میله اتوبوس را محکم گرفته 
بود  و خود ش را به قســمت جلوی اتوبوس می رساند  تا راحت تر 
پیاد ه شود . با ترمزی شد ید  بعضی از مســافران زیر لب چیزهایی 
به عنوان اعتراض گفتند  بعضی هم بی تفــاوت بود ند . ماهان هم 
که کار از همه چیز برایش مهم تر بــود  از پله ها پایین رفت. هنوز 
چند  قد می  از ایستگاه د ور نشــد ه بود  که کیف مشکی کوچکی 
روی زمین نظرش را جلــب کرد . آن را برد اشــت به کناری رفت 
و بازش کرد  د رون آن 20 ایران چک 50 هــزار تومانی بود . برای 
پید ا کــرد ن کارت یا شــماره تلفنی، همه جای آن را گشــت اما 
چیزی د ستگیرش نشد . کیف را د ر کالســوری که همراه د اشت 
 گذاشت. د ر تابلوی کوچه ها د قیق شد  تا کوچه شقایق را پید ا کند . 
همین طور که به تابلوها نگاه می کرد  همان د ختر مسافر اتوبوس را 
د ید  که نگران و کنجکاوانه د ر پیاد ه رو، روی زمین را نگاه می کند . 
ماهان د ر حالی که ســرش را پایین گرفته بود  به او نزد یک شد  و 
گفت: چیزی گم کرد ین؟د خترک با د ســتپاچگی گفت: »بله یه 
کیف مشکی کوچولو که 20 تا ایران چک 50 هزار تومنی توشه، 
من حسابد ار شرکت د ایی ام هستم می خواســتم اونارو بریزم به 
حساب، اما نمی د ونم چی شد ن« ماهان کیف را از الی کالسورش 
بیرون آورد  و گفت: اینه؟د ختر از خوشحالی فریاد  زد : همینه شما 
پید اش کرد یــن؟ ماهان د ر حالی که کیف را بــه او می د اد  گفت: 
توی پیاد ه رو افتــاد ه بود . د خترک کیف را باز کــرد  از اینکه همه 

چیز د ر جای خود ش بود  خوشحال شد  قلبش به شد ت می تپید  و 
چشمانش از شاد ی برق می زد . سرش را که بلند  کرد  ماهان چند  
قد می از او د ور شــد ه بود  د وید  و گفت: آقا د ســت شما د رد  نکنه 
چقد ر مژد ه گانی بد م؟ ماهان لبخند  معنی د اری زد  و گفت: خب 
به اند ازه ای که بشه باهاش خوشبختی خرید . د ختر متعجب به او 
نگاهی کرد  و گفت: ببخشــید  متوجه منظورتون نمی شم. ماهان 
نگاهش را به ســنگفرش خیابان د وخت و آرام گفت: منم همین 
طور... خواست قد م از قد م برد ارد  که پیشمان شد  و به طرف د ختر 
برگشت و گفت: شاد  کرد ن د ل یه آد م بیشتر از گرفتن مژد ه گونی 
برام ارزش د اره. د خترک از این که توانســته بود  معنی جمله های 
عجیب و غریب ماهان را بفهمد  نفس عمیقی کشید  و گفت: »برای 

منم کار شما خیلی ارزش د اره ولی...« 
تابلوی شرکت یک تابلوی بزرگ با رنگ تند  زرد  بود. نمی د انست 
چه سرنوشتی د ر انتظارش است، قبولی د ر مصاحبه یا ... به آرامی 
د ر زد  صد ای نازک زنانه ای به او اجازه ورود  د اد . زیر لب بسم الهی 
گفت و د ر را باز کرد . د ختر خانمی که معلوم بود  منشــی است، با 
لباسی ساد ه و بسیار مرتب پشــت میز نشسته بود  با د ید ن ماهان 
د ر سالم کرد ن پیشد ســتی کرد  و گفت: بفرمایید.  ماهان که بعد  
از تمام شد ن د رسش د ر د انشگاه اولین باری بود  که برای مشغول 
شــد ن د ر جایی مراجعه می کرد  به آرامی گفت: مشتاق هستم، 
برای اون آگهی اومد م و روی صند لی نشست. منشی به اتاقی رفت 

که روی د رب آن نوشته شد ه بود  مد یر عامل. 
آقای مشتاق! ماهان با صد ای منشــی به خود ش آمد : بله! منشی 
د ر حالی که برگه ای به او می د اد  گفــت: بفرمایید  د اخل، ماهان 
برگه را گرفت، ضربان قلبش را به وضوح می شنید ، د ری بزرگ و 
چوبی د ر برابرش قرار د اشت، خواست برای د ر زد ن آماد ه شود  که 

صد ایی گفت: »بفرمایید  تو« 
آقای مد یر عامل بــه او گفــت: خیلی خوش اومــد ی مهند س 
جوان، بفرمایید  از خود تون بگید . ماهان ســینه اش را صاف کرد  
و گفت: من ماهان مشتاق هستم، تازه د رسم تموم شد ه مهند سی 
کامپیوتر رو خوب می شناسم، تقریبا با همه برنامه هاش و کاربرد  
اونها آشنا هســتم. برنامه نویســی هم بلد م، اما مد یر عامل گفت: 
متاسفم ما به کسی نیاز د اریم که ســابقه کار د اشته باشد  د ر واقع 
با تجربه باشه و بتونه از پس انجام همه امور اینجا بربیاد . ماهان که  

د اشت به بن بست می رسید  گفت: یعنی هیچ راهی ند اره؟ مرد  به 
نشانه تاسف سری تکان د اد  و ... 

نا امید از پله ها پایین می آمد  که صد ای خانمی را  شنید . ایستاد  و 
به عقب برگشت همان د ختری که د ر اتوبوس بود  را د ید  ، د ختری 
که کیف پولــش را گم کرد ه بــود. د ختر جوان بــه ماهان گفت: 
من نمی د ونم که خوشــبختی رو چه جوری می شــه خرید  یا به 
د ســت آورد  اما فکر می کنم که قلب پاک و نیــت خوب می تونه 
راه خوشبختی رو به آد م نشــون بد ه شما هم که قلب و نیت پاکی 

د ارین حتما بهش می رسین. 
- خیلی ممنون از راهنمایی شــما، امــا ای کاش که بعضی وقتا 
می شــد  نیت و باطن آد ما رو د ید  اونوقت قضاوت خیلی راحت تر 
می شد . مهتاب لبخند ی زد  و گفت: اونوقت ممکن بود  خیلی وقتا 
از نیت پاکی که توی د لش د اره خجالت بکشه. د ختر جوان اد امه 

د اد : ببخشید  د ایی ام گفته شما باید  با من بیایین. 
- من که شما رو نمی شناسم د ایی تونو از کجا بشناسم؟ اصال چرا 

باید  با شما بیام؟ 
- معذرت می خــوام، یاد م رفت بهتون بگم، من مهتاب هســتم، 
وقتی د اشتید  از د ر اتاق مد یر عامل بیرون می آمد ید  شما را د ید م 
حد س زد م بــرای کار رفتین پیش د ایی من و بــی نتیجه بود ه به 
همین خاطر با عجله خود مو به د ایی رسوند م و ماجرا رو فهمید م، 
ماجرای کیفم رو گفتــم، د ایی من، همون مد یر عامل شــرکت 
هستن حاال خواســتن شــما برگرد ید . ماهان د ر حالی که مات و 
مبهوت به د ختر نگاه می کرد  گفت: امکان ند اره، ایشــون گفتن 
که به یه مهند س با تجربه نیــاز د ارن. مهتاب لبخند ی زد  و گفت: 
اول اینکه هیچ غیر ممکنی وجود  ند اره، د وم اینکه شخصیت شما و 
قلب پاک و صد اقتی که د ارین با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست، 
به نظر ما این بزرگ ترین تجربه است که شما به طور ذاتی د ارین. 

د یر می شه ها بیایید  بریم. 
چند  سال بعد : ماهان، طی این مد ت به عصای د ست د ایی مهتاب 
تبد یل شــد ، جوانی با انرژی و خوش فکر که حســابی فکرهای 
جد ید ی به شــرکت ارائه می د اد  و شرکت هم به سود د هی خوبی 
رسید . او و مهتاب پس از سه سال از آن روز با یکد یگر ازد واج کرد ند 
و ماهان هم نون د ل پاکش را خورد  و د ایی مهتاب به مانند  یک پد ر 

برای او پد ری کرد. 

لقمه اند ازه د هان بر ند اشتن 
این هم یــک د لیل د یگر بــرای تکان نخورد ن، ســنگ بزرگ، 
نشانه نزد ن اســت. واقعا چرا فکر می کنید  چربی هایی که طی 
25 سال د ور شکمتان تلنبار شــد ه و جا خوش کرد ه است، د ر 
عرض 25 روز باید  بساطشــان را جمع کننــد  و بروند ؟ معلوم 
است که نمی روند . آنها با شما بزرگ شــد ه اند  و به این راحتی 
د لشان نمی آید  د ل از شما بکنند . البته بله، اگر به قول خود تان 
همت کنید  و به زور بیرونشــان بیند ازید ، مثال 25 روز کال روزه 
بگیرید  و فقط آب بخورید ، الغر می شــوید ، اما به محض اینکه 
د وباره شــروع به غذا خورد ن کنید . البته اگر زند ه ماند ه باشید ، 
فوری فیلشان یاد  هند وســتان می کند  و خوشحال پیش شما 

بر می گرد ند ! بعد  هم عزا می گیرید  که اصال این هد ف د ســت 
نیافتنی است. برای د ســتیابی به اهد اف پاید ار د ر سال جد ید ، 
قد م به قد م جلو بروید  و اجازه بد هید  تغییرات جای خود شان را 

د ر زند گیتان پید ا کنند . 
برنامه د قیق و عملی ند اشتن 

باید  د قیقا بد انید  چه می خواهید  و برای رســید ن به آن چه کار 
باید  بکنید ؛ برای پر کرد ن وقت های تلف شد ه ای که د ر قسمت 
قبل صحبتش شد ، نیاز به یک برنامه حساب شد ه هست؛ البته 

خیلی کارها می شود  کرد ، اما هر کسی با توجه به هد ف خود ش 
باید  آنها را انتخــاب کند . اگر می خواهیــد  وزن کم کنید ، باید  
اند ازه آن روزهایی که به سالتان اضافه شــد ه است، بد وید . اگر 
می  خواهید  مهارت های اجتماعی کســب کنید ، باید  به صورت 
هد فمند  د ر فعالیت های اجتماعی شــرکت کنید . اینها همان 
قد م های کوچکی است که برای رســید ن به هد ف بر می د ارید  

که باید  عملی و قابل اجرا باشد . 
شما نمی توانید  پشــت د ر مطب د کتر بسکتبال بازی کنید ، اما 
می توانید  کتاب بخوانید . از من می شنوید ، همیشه یک کتاب یا 
مجله مفید  همراهتان د اشته باشید ، هیچ چیز قابل پیش بینی 

نیست. 

ماهان و مهتاب 
زمان به وجود  آمد ن عاد ات د ر انسان بستگی به کیفیت 
و کمیت تفکــرات و اعمال مربوط بــه آن موضوع د ارد . 
 البته تاثیر تفکر بیشتر از عمل است و د ر اصل فکر باعث

 به وجود  آمد ن عمل می شود  و هر د و مکمل پد ید آمد ن 
عاد ت یا اثر د ر ضمیر ناخود آگاه می گرد ند . 

تلقین ، تصور و باور 
تلقین، تصور و باور، از شــاخه های فکر می باشند  و اثر 
تصور به مراتب باالتــر از تلقین اســت. د ر اصل تلقین 
 د ر صورتی موثر اســت که تصــور و باور را د ر شــخص

 به وجود  آورد  که البته به مرور این چنین خواهد  شــد . 
د ر حقیقت تلقین مقد مــه ای برای به وجود  آمد ن تصور 

و باور می باشد . 
نفوذ د ر عمق وجود  خویش 

انســان با تفکرات،تلقینات و تصــورات مثبت مورد  نظر 
)البته به صورت مــد اوم( می تواند  بــه راحتی د ر عمق 
وجود  خود  نفوذ کرد ه و د ست به تغییرات الزم و ضروری 

بزند  و خود  را د ر مسیر مورد  نظر خویش قرار د هد . 
استفاد ه از عد م تشخیص واقعیات 

 ضمیر ناخــود آگاه نمی توانــد  یک تجربــه واقعی را از
 تجربه غیر واقعی تشــخیص د هــد  و هر چــه را که از 
تفکرات انســان د ریافت کرد ه باور کنــد  و آن را د ر خود  

ضبط می کند. 

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می د انید  زمان گرد ش سیاره عطارد  به د ور خود  2 برابر زمان گرد ش آن 
به د ور خورشید  ا ست.

آیا می د انید  ۹0 د رصد سم مارها، از پروتئین تشکیل شد ه است.
آیا می د انید  قلب میگو ها د ر سر آنها قرار د ارد .

آیا می د انید  گونــه ای از خرگوش قاد ر اســت ۱2 ســاعت پــس از تولد  
جفت گیری کند .

آیا می د انید  سطح شهر مکزیک ساالنه 25 سانتی متر نشست می کند .
آیا می د انید  موش های صحرایی ســاالنه یک ســوم ذخایر غذایی جهان را 

نابود  می سازند .
آیا می د انید  بیشترین سرعتی که انسان به آن د ست یافته 40/000کیلومتر 

با سفینه آپالو ۱0 است.
آیا می د انید  چین بیشتر از هر کشــوری همسایه د ارد  و با ۱۳ کشور هم مرز 

است.
آیا می د انید  موریانه ها قاد رند  تا 2 روز زیر آب زند ه بمانند .

آیا می د انید  کبد  انسان د ر ۳00 تا 500 روز نو شد ه و از سلول های جد ید ی 
برخورد ار می شود .

موفقیت

هایالیت

مسلما هر کســی برای رســید ن به خوشــبختی برنامه ریزی های 
متعد د ی انجام می د هد  و برای رســید ن به آرامشی واقعی و زند گی 

زیبا اهد اف خود را مشخص می کند .
اما حقیقت امر حاکی از آن اســت که خوشبختی  واقعی د ر احساس 
آرامش د ر لحظه حال است. من هر روز این جمله را با خود م تکرار می 

کنم: من همین االن خوشحالم، فرد ا د ست خد است.
تحقیقات نشــان د اد ه اســت که با مشــخص کرد ن هد ف و تالش 
برای رســید ن به آن عالوه بر ســلب آرامش مانع تحقق آن خواهیم 
شــد . د ر خصوص مطالعات انجام شد ه توســط د نیل گیلبرت، استاد  
روانشناسی د انشــگاه هاروارد  می توان اینگونه برد اشت کرد  که تفکر 
)زمانی خوشبخت می شــویم که...( کامال بیهود ه و اشتباه است زیرا 
زند گی آرام د ر لحظه حال را از بین می برد  و د ر عین حال خوشبختی 
را منوط به شرطی می کند  که اصال مشــخص نیست تحقق یابد  و یا 

اگر هم تحقق یابد  چقد ر به انسان کمک می کند .
 د ر لحظه زند گی کرد ن  برای احســاس خوشبختی بسیار بهتر است 
تا اینکه بخواهیم از همین االن به آیند ه فکــر کنیم و عذابی را د چار 
احوال خود مان ببینیم که اصال مشخص نیست قرار است چه اتفاقی 
بیفتد . اشــتباه نکنید ، آیند ه نگری کار عاقالنه ای است اما به شرطی 
که زند گی ما را تحت و شــعاع خود  قرار ند هد  که آرامشــمان سلب 

شود .
 برخی بر این باورند  که با پــول زند گی زیبایی د ارنــد  و پول با خود  
آرامش و خوشــبختی می آورد . الزم به ذکر اســت بررسی ها نشان 
می د هد  که افزایش د رآمد  موجب خوشــبختی نمی شود  زیرا بخش 

کوچکی از خوشبختی ثروت، سطح اجتماعی و ... است. 
 بخش عمــد ه ای از عوامل تعییــن کنند ه خوشــبختی عاد ت های 
فرد ی یعنی عاد ت های فکری، احساسی، کلمات و رفتار و... و عوامل 
ژنتیکی می باشــد . د ر واقع ما بــه جای انتظار یک هــد ف اید ه آل و 
د امن زد ن به د ل آشــوبی و بالتکلیفی باید  به رشــد  و تحکیم عوامل 

تعیین کنند ه سطح خوشبختی د ر خود  بپرد ازیم. 

- د ر وظیفــه خود  ایســتاد گی کرد ن و  خامــوش ماند ن، 
بهترین پاسخ به تهمت است. 

- تــا زمانی که انســان های ســتم کشــید ه نتوانند  مهر 
د شــمنان خود  را بــه د ل گیرنــد ، نژاد  پرســتی هیچگاه 

ریشه کن نخواهد  شد . 
- عشق، به زیبایی گل های ســرخ وحشی است. د وستی، 
مانند  تیغ برگ های راج است و د ر برابر شکوه، شکوفه های 

گل سرخ ناچیز؛ اما کد ام یک پاید ارترند. 
- اگر کار، گونه ای تفریح باشد ، زند گی لذت بخش است و 

اگر وظیفه باشد ، زند گی همچون برد گی است. 
- غرب را بــی فرهنگانــه تقلیــد  نکنید ، آخرین ایســم 

مهم ترین یا باد وام ترین شیوه نیست. 
- د ر هنــگام د روغ گفتن، حد اقل شــعور را برای مخاطب 

خود  متصور شوید . 
- د وست تو کسی اســت که هر گاه کلمه حق از تو بشنود ، 

خشمناک نشود . 

من خوشبختم،شما چطور؟

زمان به وجود  آمد ن عاد ات
د ر انسان 

حکایت         د استان
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جاد وگری که روی د رخت انجیر زند گی می کرد به لســتر 
گفت: یه آرزو بکن تا برآورد ه کنم. لســتر هم با زرنگی آرزو 
کرد  د و تا آرزوی د یگر هم د اشته باشد  بعد  با هر کد ام از این 
سه آرزو ســه آرزوی د یگر آرزو کرد  آرزوهایش شد  نه آرزو 
با ســه آرزوی قبلی بعد  با هر کد ام از این د وازد ه آرزو ســه 
آرزوی د یگر خواســت که تعد اد  آرزوهایش رسید  به 4۶ یا 

52 یا ...
به هر حال از هر آرزویش اســتفاد ه کرد  برای خواستن یک 

آرزوی د یگر تا وقتی که تعد اد  آرزوهایش رسید  به ...
5 میلیــارد  و هفــت میلیــون و ۱۸ هــزار و ۳4 آرزو بعد  

آرزو هایش را پهن کــرد  روی زمین و شــروع کرد  به کف 
زد ن و رقصید ن و جست و خیز کرد ن و آواز خواند ن و آرزو 
کرد ن برای د اشــتن آرزوهای بیشتر و بیشــتر و بیشتر د ر 
حالی که د یگــران می خند ید ند  و گریه می کرد ند  عشــق 
می ورزید ند  و محبت می کرد ند  لســتر وســط آرزوهایش 
نشســت آنها را روی هم ریخت تا شــد  مثل یک تپه طال و 

نشست به شمرد نشان تا ......
پیر شد  و بعد  یک شــب او را پید ا کرد ند  د ر حالی که مرد ه 
بود  و آرزوهایش د ور و برش تلنبار شــد ه بود ند.  آرزوهایش 
را شمرد ند  حتی یکی از آنها هم گم نشد ه بود  همه نو بود ند  
و برق می زد نــد . بفرمایید  چند  تا برد ارید  به یاد  لســتر هم 
باشید  که د ر د نیای ســیب ها و بوســه ها و کفش ها همه 

آرزوهایش را با خواستن آرزوهای بیشتر حرام کرد !

محتسب د ر نیمه شب، مســتی را د ید  که کنار د یوار 
افتاد ه اســت. پیش رفت و گفت: تو مســتی بگو چه 

خورد ه ای؟ چه گناه و جرم بزرگی کرد ه ای! 
مست گفت: از چیزی که د ر این سبو بود  خورد م.

محتسب: د ر سبو چه بود ؟
مست: چیزی که من خورد م.

محتسب: چه خورد ه ای؟
مست: چیزی که د ر این سبو بود .

این پرســش و پاســخ مثل چرخ می چرخید  و تکرار 
می شد . محتسب گفت: »آه« کن تا د هانت را بو کنم. 

مست »هو« کرد . محتســب ناراحت شد  و گفت: من 
می گویم »آه« کن، تو »هو« می کنی؟ مست خند ید  
و گفت: »آه« نشانه غم است. اما من شاد م، غم ند ارم، 

میخواران حقیقت از شاد ی »هو هو« می زنند .
محتسب خشمگین شد ، یقه مست را گرفت و گفت: 
تو جرم کــرد ه ای، باید  تــو را به زند ان ببرم. مســت 
خند ید  و گفت: من اگر می توانستم برخیزم، به خانه 
خود م می رفتم، چرا به زند ان بیایــم. من اگر عقل و 
هوش د اشتم مثل مرد ان د یگر سرکار و مغازه و د کان 

خود  می رفتم. 
محتســب گفت: چیزی بد ه تا آزاد ت کنم. مســت 
 با خند ه گفت: مــن برهنه ام، چیزی نــد ارم خود  را

 زحمت مد ه.

د ر باغی چشمه ای قرار د اشت و د یوارهای بلند  گرد اگرد  آن 
باغ را فرا گرفته بود، تشنه ای د رد مند،باالی د یوار با حسرت 
به آب نگاه می کرد . ناگهان خشتی از د یوار کند  و د ر چشمه 
افکند . صد ای آب، مثل صد ای یار شیرین و زیبا به گوشش 
آمد. آب د ر نظرش، شراب بود . مرد  آنقد ر از صد ای آب لذت 

می برد  که تند  تند  خشت ها را می کند  و د ر آب می افکند .
آب فریاد  زد : آهای، چرا خشت می زنی؟ از این خشت زد ن 

بر من چه فاید ه ای می بری؟
تشنه گفت: ای آب شیرین! د ر این کار د و فاید ه است. اول 
اینکه شــنید ن صد ای آب برای تشنه مثل شنید ن صد ای 

موسیقی رباب است و نوای آن حیات بخش است، مرد ه را 
زند ه می کند . مثل صد ای رعد  و برق بهاری برای باغ سبزه و 
سنبل می آورد . صد ای آب مثل هد یه برای فقیر است. پیام 
آزاد ی برای زند انی است، بوی خد است که از یمن به محمد  
رسید  ، بوی یوسف لطیف و زیباست که از پیراهن یوسف 
به پد رش یعقوب می رسید . فاید ه د وم اینکه من هر خشتی 
که برکنم به آب شیرین نزد یک تر می شوم، د یوار کوتاه تر 
می شود . خم شــد ن و ســجد ه د ر برابر خد ا، مثل کند ن 
خشت است. هر بار که خشــتی از غرور خود  بکنی، د یوار 
غرور تو کوتاه تر می شود  و به آب حیات و حقیقت نزد یک تر 
می شوی. هر که تشنه تر باشــد  تند تر خشت ها را می کند . 
 هر که آواز آب را عاشــق تر باشد . خشــت های بزرگ تری 

برمی د ارد .

سود وکو

تشنه بر سر د یوارمست و محتسبآرزوهایی که حرام شد ند !

همیشــه باید   کارها رو کامل و بــد  ون عیب و نقص انجام بــد  م؛ و گرنه 
احساس شکســت می کنم.اگر مقابل همکارام اشتباهی از من سر بزنه، 
احساس حقارتش یه عمر رهام نمی کنه. اگه بفهمم کسی از من د  لخوره 
به کلی به هم می ریــزم، مگه ممکنه رفتاری از من ســر بزنه که باعث 
رنجش د  یگران بشــه؟  مرخصی؟... من مرخصی بگیرم؟ پزشکم گفته 
که گفته باشــه! من اگه مرخصی بگیرم، همه فکر می کنن ضعیف بنیه 

و رنجورم. 
همیشــه باید   کارها رو طوری بررســی و برنامه ریزی کنم و مشکالت 
پیش رو را طوری پیــش بینی کنم که جایی برای خطــا و د  وباره کاری 
نباشــه. اگر کاری رو به من محول کنن، از ترس اینکــه مباد  ا به موقع 
تکمیلش نکنم و تحویلش ند  م، اصال شــروعش نمی کنم و تا می تونم 
اون رو به تعویق می ند  ازم. وقتی د  ر میانه راه د  ر هر زمینه ای که باشــه 
با مشکل رو به رو بشــم، کار رو همون طور نیمه کاره رها می کنم. چون 
طاقت شکست ند  ارم. بابت جزییات بسیار ساد  ه با خود  م د  رگیر می شم. 
مثال اگه د  وتا نونوایی ســنگک و بربری کنار هم باشــن، اینکه تصمیم 

بگیرم از کد  ومشون خرید   کنم، برام می شه عذاب الیم!
هر کاری رو چند   بار مرور می کنــم، اصالحش می کنم. کنار می ذارم و 
د  وباره ســراغش می رم و د  ر نهایت این قد  ر این روند   رو تکرار می کنم تا 
از نتیجه اون کامال راضی بشم. د  ر برنامه ریزی های روزانه، همیشه آن 
قد  ر حواسم د  ر پی فرعیات هست که کارهای اصلی اون روز رو فراموش 

می کنم یا فرصت انجام د  اد  نشون رو از د  ست می د  م. 
جمله های باال برای بیشترمان بسیار آشنا هستند  . نکته مشترک میان 
همه آنها هم یک چیز اســت: یا نمره 20 یا هیچ. تــرس از 20 نگرفتن،  
همیشه با ما و افراد  ی مثل ما همراه است. این ترس، یکی از بزرگ ترین 
علل شکست ها، سرخورد  گی ها و ناامید  ی های ما د  ر زند  گی خانواد  گی، 
تحصیلی، شغلی و .. است. اگر از کاســتی هایمان پشیمانیم و فرصتی 
برای جبران می خواهیم، باید   از عالقه مفرطمان به 20 خواســتن و 20 
بود  ن د  ســت برد  اریم و این یعنی اینکه به کمتر از 20 و خیلی کمتر از 
آن هم راضی باشــیم؛ البته این ســخن به این معنا نیست که به د  نبال 
پیشرفت و موفقیت نرویم، بلکه به این معناست که پله های موفقیت را 
باید   یک به یک طی کنیم. به هیچ کس از همان روز اول 20 نمی د  هند   

که اگر بد  هند  ، مسلما باید   به معیارهای امتیاز د  هی شک کنیم.

د لنوشتهخود شناسی با چاشنی اخالق 
به مرد م نگاه کن، شــهر بازی میرن و پول زیاد ی رو خرج می کنن تا با 
چنگک یه عروسک گند ه مسخره رو از جعبه شیشه ای بیرون بیارن، د ر 
حالی که اون چنگک طوری ساخته شد ه که نتونه عروسک اصل کاری 

رو بیرون بیاره.
این قاعد ه خیلی از بازی هاست! آد م ها باید  تا مرز برند ه شد ن پیش برن، 
اما کسی نباید  برند ه نهایی بشه. نباید  حس ماجراجویی آد م ها رو از بین 

برد ، آد م ها همیشه د وست د ارن که بازی کنن.
واسه همینه که بعضی از نویسند ه ها پایان د استان شون رو نمی نویسن، 
شــعبد ه بازها راز جاد وهاشون رو به کســی نمی گن و خیلی از آد م ها 
به همد یگه احساسشــون رو بیان نمی کنن، چون می ترسن که بازی 

تموم شه.
وقتی آد م ها می فهمن که چی تو سرت و قلبت می گذره د یگه د لیلی 
واسه بازی کرد ن و موند ن نمی بینن، تنها کسانی که می مونن وفاد ارها 

هستن.
 هیچ کــس انتخاب نکرد ه که با چه قیافه ای، د ر چه خانواد ه ای و با چه 

شرایطی به دنیا بیاد.
هیچ کس را به خاطر هیچ چیز تحقیر یا مسخره نکنیم.

د رباره  دیگران قضاوت نکنیم.
همان اندازه که به یک مدیر، مهندس یــا دکتر احترام میگذاریم، به 

همان اندازه به یک کارگر، رفتگر، مستخدم هم احترام بگذاریم.
خودمان را از هیچکس برتر نبینیم، خاکی باشیم، ما وجودمان از گل 

ساخته شده، پس همیشه خاکی باشیم تا بوی ناب آدمیزاد بدهیم.
صورت زیبا روزی پیر، پوست خوب روزی چروک، اندام خوب روزی 

خمیده و موی زیبا روزی خواهد  ریخت.
تنها قلب زیباست که زیبا خواهد ماند.

کاریکاتور

تقویم زند گی ات را به روز کن!)2(

چگونه قطره ای زند  گی کنیم؟ 
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پیشنهاد سردبیر: 
فرصت کسب کرسی های بین المللی پرید!

اتفاق روز

   علیرضا بیرانوند به دلیل شکایت مالک بهنام پیشرو، برای دفاع از 
خود در دادسرا حاضر شد. دروازه بان پرسپولیس به دلیل طلبی که 
از باشگاه نفت تهران دارد، صحبت هایی را علیه مالک شرکت بهنام 

پیشرو مطرح کرده بود.
 بیرانوند که به همراه محسن سیدی مربی دروازه بانان سابق نفت و 
همچنین وکیل خود راهی دادســرای فرهنگ و رسانه شده بود در 
شعبه ۲ بازپرسی توســط قاضی پرونده اش به خاطر شکایتی که از 
او شده بود تفهیم اتهام شــده و صحبت های الزم را در این خصوص 

انجام داد. 
او در هنگام خروج از دادســرا، صحبتی با خبرنــگاران انجام نداد و 

فقط گفت: »مشکل خاصی نبود، مشکل حل شد«

دروازه بان تیم ملی در دادسرا:

مشکل خاصی نبود ، حل شد!

 ســرمربی »قرمزها« خود را برای رویارویی با مرد پرتغالی آماده 
می کند، اما احساس می کند انتقاداتی که در هفته های ابتدایی 

فصل به رقیبش شده است، کامال ناعادالنه است.
تیم فوتبال منچستریونایتد با ســرمربیگری »ژوزه مورینیو« در 
حالی باید روز دوشنبه در ورزشــگاه »آنفیلد« به مصاف لیورپول 
برود، که پس از توقف در دیداری خانگی مقابل اســتوک سیتی، 
اکنون با ســه امتیاز کمتر از »قرمزها« در جایــگاه هفتم جدول 

قرار دارد.
با این حــال »یورگن کلوپ« ســرمربی لیورپول معتقد اســت 
که انتقادات اخیر به شــیوه بازی کردن تیــم »مورینیو« و عدم 

نتیجه گیری اش در ابتدای فصل، کامال ناعادالنه است.
وی به خبرنگاران گفت: مزخرف است. نه، اصال ارزشی ندارد. چه 
کسی اینها را گفته اســت؟ او در یونایتد شروع بدی داشته است؟ 
آنها سه دیدار نخستشــان را پیروز شــدند. خب حاال شما برای 

بردن به کسی درجه می دهید.
وی همچنین درباره شــیوه بــازی »مورینیو« گفت: من ســعی 
می کنم فوتبالی بازی کنم شبیه به همین که در حال حاضر انجام 
می دهم و همین طــور در تیم قبلی انجام مــی دادم، اما وقتی با 
رئال مادرید مواجه شــدیم بازی کردن با آنها به طرز باورنکردنی 
سخت بود. او )مورینیو( می داند چطور در فوتبال موفق باشد. چرا 
باید برایش مهم باشد که شیوه فوتبال او را دوست دارند یا ندارند؟ 
اگر دوباره به منچســتریونایتد ببازم شــما همین جا می ایستید 
و می پرســید: خب، نظرت درباره روشت چیســت؟ البته که من 
عالقه ای ندارم و قطعا جزو آن دســته ای نیســتم که می گویند 
»مورینیو« یک مربی خوب بود یا بوده اســت. او یک رقیب است. 
بدون اینکه به خوبی بشناســمش، می دانم کــه قصد دارد پیروز 
این بازی باشد. آنها منچستریونایتد هستند و بازیکنان تهاجمی 
و باکیفیتی دارند که قوی، سریع و با تکنیک هستند. آنها هر چه 

برای فوتبال بازی کردن الزم است را دارند.
مرد آلمانی افزود: در پایان، یک بــازی زمانی می تواند تغییر کند 
که تیمی بــرای پیروزی برود، مــا نمی دانیم که آنهــا دقیقا چه 

می خواهند ولی مطمئنم که فقط برای دفاع کردن نخواهند آمد.

آرسن ونگر، ســرمربی آرسنال مدعی شــد که برای حفظ اوزیل 
باید بانک بزنند و او را متقاعد کنند تا قــراردادش را تمدید کند. 
قرارداد فعلی اوزیل تا ســال ۲018 اعتبار دارد و گفته می شــود 
که هافبک آلمانی به دنبال افزایش حقوقش است. حال ونگر نیز 
مدعی شد که برای حفظ اوزیل او و آرســنالی ها باید بانک بزنند 
تا حقوق مطلوب او تامین شود.آرســن ونگر در این باره گفت:اگر 
بانک خوبی ســراغ دارید، با مــن تماس بگیریــد. فکر نمی کنم 
اوزیل نیازی به قانع کردن داشــته باشد. او می خواهد در آرسنال 
بماند. موضوع فقط پول نیست. آرســنال می تواند جام ببرد ولی 
باید این را نشان دهیم. ما در لیگی هســتیم که منچسترسیتی، 
لیورپول، منچستریونایتد، تاتنهام و چلسی همگی برای قهرمانی 
می جنگند و نمی توان چیزی را تضمین کــرد. مذاکرات را ادامه 

می دهیم. ما می خواهیم بهترین بازیکنانمان را حفظ کنیم.

ســایت نقل و انتقاالت کالچــو مرکاتووب ادعا کــرد که مدیران 
میالن قصد دارنــد اریک المــال، هافبک تاتنهــام، را به خدمت 

بگیرند.
اریک المال که دو سال در سری A برای رم بازی کرد، در تابستان 
۲013 راهی وایت هارت لین شــد اما به نظر می رســد میالنی 
ها قصــد بازگرداندن او به ایتالیا را دارند.گــزارش ها حاکی از آن 
است که مارکو فاســونه، مدیر اجرایی باشــگاه میالن و ماسیمو 
میرابلی، مدیر ورزشی این باشــگاه، هفته گذشته در لندن بودند 
و مذاکرات برای بــه خدمت گرفتن این ملی پــوش آرژانتینی را 
آغاز کردند.روســونری این فصل با هدایت وینچنزو مونتال نتایج 
امیدوارکننده ای کســب کرده و مدیران این باشــگاه امیدوارند 
با تقویت تیــم در ژانویه، بتواننــد بعد از مدت ها ســهمیه لیگ 

قهرمانان را کسب کنند.

یورگن کلوپ:

انتقادات از » ژوزه مورینیو« 
مزخرف است

 اگر بانک خوبی سراغ دارید
 با من تماس بگیرید

» اریک المال « در رادار روسونری ها

فوتبال جهان

.
  دروازه بان فوالد خوزســتان درباره پیروزی تیمش مقابل صبای 
قم در هفته هشتم اظهار داشت: ما روی نقاط ضعف و قوت حریف 
کار کرده بودیم و در نهایت توانستیم سه امتیاز مهم بگیریم.خدا را 
شکر که بچه ها بازی خوبی انجام دادند و تیم ما رفته رفته می تواند 
شــرایط خوبی در جدول رده بندی پیدا کرده و به رده های باالتر 

صعود کند.
وحید طالب لو درباره 4 کلین شــیت که در جام حذفی و لیگ برتر 
داشته اســت گفت: من زیاد به این مســائل فکر نمی کنم و مهم 
این است که عملکردم خوب باشــد و تاثیرگذاری خودم را داشته 
باشــم. دروازه بان فوالد درباره اینکه کدام تیم از نظرش در لیگ 
برتر قهرمان خواهد شد گفت: پیش بینی اینکه کدام تیم قهرمان 
می شود زود اســت. در این چند سال همیشــه در آخرین هفته و 

آخرین دقایق قهرمان مشخص شده است.

قهرمان  در دقیقه آخر مشخص می شودخلعتبری به روزهای اوج خود برمی گرددستاره ای که فقط گل نمی زند
مهاجم تیم گسترش فوالد اعالم کرد دو گلی 
که او به ثمر رسانده، تنها عامل پیروزی تیمش 

در بازی با پدیده نبوده است.
رضا خالقی فر گفت: خوشبختانه همه دست به 
دســت هم دادند تا پیروز شویم. درست است 
که دو گل به ثمر رســاندم امــا قطعا من تنها 
عامل پیروزی گســترش فوالد نبودم. ما ۲5 
بازیکن هســتیم که همه با هم برای موفقیت 
تالش می کنیم. همدلی در تیم ما موج می زند 
و ذخیره ها نیز آرزوی پیــروزی تیم را دارند. 

خوشحالم که با این برد از بحران خارج شدیم.
 وی ادامه داد: محمدرضــا خلعتبری بازیکن 
بزرگی است و من دوســت داشتم شادی گلم 

را با او تقسیم کنم. بســیار خوشحالم که او به 
تمرینات برگشت، چون از نظر اخالقی و فنی 
جزو بهترین هاست. شک نکنید او در آینده به 
روزهای خوبش برمی گردد و برای گســترش 

فوالد بهترین بازی هایش را ارائه می دهد.

فرشاد احمدزاده یکی از بهترین بازی های این فصلش را در دیدار 
با نفت ارائه داد. احمدزاده در این بازی بسیار پر جنب و جوش بود 
و حتی در شرایطی که احساس می شــد تیم از نظر بدنی مشکل 
دارد دوندگی بســیار باالیی داشت. شــماره 10 پرسپولیس مثل 
همیشــه در کارهای ترکیبی ریز کناره ها عملکرد مثبتی داشت 
و پای ثابت موقعیت ســازی ها بود تا بعد از این نــود دقیقه نمره 

خوبی بگیرد.
تنها مشکل احمدزاده در پســت هافبک کناری و سیستم شناور 
پرســپولیس گل نزدن اوست که باعث شده فرشــاد هنوز ستاره 
درخشان پرسپولیس لقب نگیرد. از آنجایی که احمدزاده به کرات 
در موقعیت گلزنی قرار می گیرد این ضعف بازی او بیشتر به چشم 
می آید و ظاهرا برانکو و خودش باید بــرای حل این معضل فکری 

بکنند. 
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رامین رضاییان کــه در تیم ملی فیکس اســت فعال فرصت بازی 
در پرسپولیس را پیدا نکرده و هم پســتی او حسین ماهینی هم 

عملکرد خوبی تا اینجا داشته است.  مشــکل بزرگ این روزهای 
پرسپولیس هم بازی نکردن رضاییان اســت و خبرنگاران مدام از 
برانکو ایوانکوویچ در این خصوص سوال می کنند و او نیز همیشه 
یک پاســخ دارد: »نمی توانم نفــرات فعلی را بیــرون بگذارم تا 

رضاییان بازی کند.«
 با این شرایط بعید به نظر می رسد ســرمربی قرمزها حاضر شود 
تحت تاثیر فشــارها ماهینی را نیمکت نشین کند و رضاییان را در 

ترکیب قرار بدهد.
 از سوی دیگر گفته می شــود قرار اســت کارلوس کی روش در 
اردوی آینده تیم ملی فوتبال ماهینی را هــم دعوت کند و حتی 
فدراسیون از وی تقاضای پاســپورت هم کرده است.  این موضوع 
حسابی جایگاه رضاییان در تیم ملی را هم به خطر انداخته و او را به 

فکر راه جدیدی برای حل مشکل خود انداخته است.
مدیرعامل باشگاه سیاه جامگان گفت: ما به تکلیفمان در این 
فوتبال عمل کرده ایم و نمی توانیم آبروی خودمان را ببریم. 

علی عباســی درباره احتمال واگذاری امتیاز سیاه جامگان 
و اینکه آیا این تصمیم ناشی از اشــتباهات داوری در دیدار 
تیمش مقابل استقالل تهران است اظهار کرد: بحث داوری 
یک موضوع اســت و تصمیم ما برای واگــذاری امتیاز تیم، 
موضوع دیگر. ما در ســه بازی گذشــته قربانی اشتباهات 
داوری شده ایم اما اصل موضوع به فوتبال بازمی گردد. عمال 
شرایط به گونه ای است که بخش خصوصی دیگر نمی تواند 
در فوتبال کار کند. همه چیز با فوتبال دولتی تنظیم شده و 

ما مجبور هستیم بازی را ترک کنیم.
مدیرعامل باشگاه ســیاه جامگان با بیان اینکه آنها مجبور 
به کناره گیــری از تیم داری شــده اند افــزود: در فوتبال ما 
موضوعات مربوط به شــفافیت درآمدزایی رعایت نمی شود 

و ما بر خالف دستورات عمل می کنیم. 

تیم ملی فوتســال بانوان ایران در حالی طی روزهای اخیر میزبان 
نایب قهرمان جهان بود که فدراســیون فوتبال در اتفاقی تکراری 
و البته عجیب، ورود خبرنگاران و عکاســان خانم ورزشــی به این 
رقابت دوستانه را ممنوع کرده بود. ســال گذشته بود که دختران 
فوتسالیســت ایرانی با قهرمانی در رقابت های قهرمانی آســیا بر 
بام قاره کهن قرار گرفتند.پس از کســب ایــن موفقیت انتظارات 
برای حمایت بیشــتر از این ورزش پرافتخار بــاال گرفت.  تیم ملی 
دختران فوتســال، برای تکرار قهرمانی خود در قاره کهن به بازی 
های تدارکاتی بســیاری نیاز دارد تا با یــک برنامه ریزی خوب در 
مســابقات آینده قهرمانی آسیا شــرکت کند. دیدارهای دوستانه 
تیم ملی روســیه و ایران چند سالی اســت که برگزار می شود. این 
بار ایران میزبان این دیدار دوســتانه بود اما اتفاق جالب و تکراری 
افتاد و آن این بود که خبرنگاران و عکاســان برای پوشــش بازی 
دوســتانه  قهرمان آســیا و نایب قهرمان جهان نمی توانستند وارد 

سالن شوند و این دیدار را پوشش دهند. ظاهرا دلیل ممنوع شدن 
ورود خبرنگاران و عکاسان ایرانی برای بازی دوستانه ایران و روسیه، 
بازیکنان فوتسال روسیه بوده اند که بدون پوشش اسالمی در داخل 
ایران بازی کرده اند، این در حالی اســت که عکس های این بازی در 
رسانه های روسی منتشر شده و حتما این مهم دلیل درستی برای 
عدم حضور خبرنگاران خانم ایرانی در این بازی نبوده اســت. البته 
دختران فوتسالیست ایرانی با پوشش کامل اسالمی مقابل روس ها 
بازی کرده اند. طی روزهای گذشــته فدراسیون تنیس روی میز در 
اقدامی تحسین برانگیز برای نخســتین بار در تاریخ ورزش بانوان 
کشور، بخش هایی از مسابقات دسته برتر تنیس روی میز بانوان را 
از طریق تلویزیون به صورت زنده پوشــش داد و گام موثری را برای 
بیشتر دیده شدن ورزش بانوان برداشت، اما اینکه فدراسیون فوتبال 
با چنین استدالل هایی مانع حضور خبرنگاران در محل مسابقه تیم 
ملی ایران می شود جای شــگفتی دارد. نکته جالب اینکه دومین 
بازی تیم های ایران و روســیه در حالی برگزار شــد که بازیکنان 
روس با حجاب و مقنعه وارد زمین شدند. با این حال باز هم از ورود 
خبرنگاران، حتی خانم های خبرنگار برای پوشــش این مســابقه 
ممانعت به عمل آمد تا باز هم ســواالت بیشتری پیرامون مدیریت 

این دو بازی دوستانه توسط فدراسیون مطرح شود.

کاپیتان تیم سپاهان مجبور شد در تمرین این تیم رسما از فوتبال خداحافظی کند. محرم نویدکیا که در بازی 
سپاهان و ذوب آهن 
طور  به  نتوانســت 
کامل با دنیای فوتبال 
خداحافظی کند، در 
تمرین سپاهان حاضر 
شد و در صحبت هایی 
برای بازیکنان از پابرجا 
تصمیمش  بر  ماندن 
گفت.او در مراسمی 
کوتاه رسما از بازیکنان 
و اعضــای کادر فنی 
خداحافظی  سپاهان 
کرد و کفش هایش را 

آویخت.

قاب روز درحاشیه

عذر بدتر از گناه فدراسیون فوتبال؛
خبرنگاران خانم هم  وارد نشوند 

روس ها بی حجابند!

خداحافظی غریبانه نویدکیا در تمرین سپاهان

ستاره تیم ملی 
در اندیشه جدایی از پرسپولیس!

فوتبال دولتی 
هنوز حرف اول را می زند

ریاست بر فدراسیون های ورزشی و انتخابات این فدراسیون ها 
همواره یکی از موضوعات پرچالش، رقابتــی و بعضا جنجالی 
اســت که در عین حال ظاهرا برای برخی افراد بی منفعت  هم 
نبوده است. برای اینکه یک فرد شانس پیروز شدن در انتخابات 
یک فدراسیون را داشــته باشد، عالوه بر ســابقه ورزشی باید 
دارای مقبولیت اجتماعی و اداری نیز باشد اما برخی برای اینکه 
بتوانند به پست  ریاست فدراسیون های ورزشی برسند در این 
میان راه میانبر را انتخاب می کنند و با پیشــنهادهای عجیب و 
البته بعضا وسوسه کننده در پی تحقق اهداف شخصی خود در 

ورزش کشور هستند.
در عجیب ترین ماجرایی که برای کســب کرسی ریاست یکی 
از فدراسیون های ورزشــی رخ داده، فردی با تست کردن تمام 
راه ها و پس از به بن بست رسیدن، با تالش های فراوان توانسته 
یکی از نزدیکان خانوادگی وزیــر ورزش و جوانان را در یکی از 
اســتان های کشــور پیدا کند و با حضور در محل کار شخصی 
او پیشنهادی وسوسه کننده را مطرح کند که با هوشیاری این 

فرد، تیرش به سنگ خورده است.
این فرد پــس از حضور در محل کار یکــی از نزدیکان وزیر که 
اتفاقا در ســاختمانی قدیمــی و تقریبا مخروبه قرار داشــته، 
ســاعت ها منتظر می ماند تا ارباب رجوع از دفتــر کار این فرد 
خارج شــوند، آنگاه پس از خوش و بشــی صمیمی پیشنهاد 
می دهد که این ســاختمان را رایگان برایش در چند طبقه از 

نو بسازد.
موضوع به گوش وزیر ورزش می رســد وزیر نیز پس از بررسی 

موضوع درمی یابد که فرد مذکور همان کسی است کاندیدای 
ریاســت بر یکی از فدراســیون های ورزشی اســت که اتفاقا 
فشارهای زیادی نیز برای پیروز شــدنش در انتخابات از جانب 

برخی افراد ذی نفوذ بر وزارت ورزش وارد بوده است.
وزیر ورزش بالفاصله طی تماســی با اداره کل ورزش و جوانان 
استان مذکور ضمن برخورد شدید با مدیرکل استان که احتماال 
از کانــال اداره کل، این فرد به محل کار نزدیــکان وزیر در آن 
استان دسترسی پیدا کرده، فرد مورد نظر را نیز صبح روز بعد از 

چرخه انتخابات فدراسیون خارج می کند.
گودرزی که برای حضور این فرد در انتخابات فدراسیون مذکور 
به شدت تحت فشار یکی از نمایندگان مجلس بوده، در یکی از 
جلسات کمیســیون های مجلس و درپی اصرار مجدد نماینده 
معترض، ماجرا را برای آن نماینده شرح می دهد که در نهایت 
نماینده مجلس نیز پس از شنیدن این اتفاق از وزیر عذرخواهی 
می کنــد و ماجرا ختم به خیر می شود.مشــخص نیســت که 
ریاست بر یک فدراسیون ورزشی چقدر می تواند منفعت داشته 
باشد که یک کاندیدای ریاســت در یک فدراسیون حاضر بوده 
یک ساختمان چند طبقه را برای یکی از نزدیکان وزیر بسازد، 

ولی در قبال آن بتواند به راحتی رییس فدراسیون شود.
امثال این ماجراها، نشان می دهد که ورزش ایران در الیه های 
زیرین خود گرفتار چه معضالت و مشــکالت پنهان و مخوفی 
است که اگر مدیری عزت نفس نداشــته باشد بدون اینکه آب 
از آب تکان بخورد امکان چه بده بســتان هایی می تواند وجود 

داشته باشد.

 فدراســیون ژیمناســتیک ایران درحالی که می توانست چند 
نامزد برای کسب کرسی های مختلف بین المللی جهانی داشته 
باشــد، به نامه فدراســیون جهانی بی توجه بود و ظاهرا آن را در 
آرشیو بایگانی کرده است! سید محمد شروین اسبقیان سرپرست 
فدراســیون ژیمناستیک و ســید طاهر علوی داور بین المللی و 
کارشــناس خبره این فدراسیون یکشنبه شــب برای حضور در 
اجالس جهانی ژیمناستیک راهی ژاپن شــدند. در این اجالس 
که رؤسا و مسئوالن فدراســیون های بیش از 1۶0 کشور جهان 
حضور دارند در رابطه با انتخاب رییس جدید فدراسیون جهانی 
ژیمناســتیک، رؤســای مختلف کمیته های تخصصی، اعضای 

کمیته اجرایی و موارد دیگر تصمیم گیری خواهد شد.
این درحالی اســت که فدراسیون ژیمناســتیک ایران همچون 
دوره گذشــته هیچ نماینده ای در هیچ یک از کمیســیون های 
این انتخابات ندارد. دلیل آن هم بــی اطالعی نمایندگان ایرانی 
از نامه ای اســت که مدت ها پیش به فدراســیون ژیمناستیک 
کشورمان ارســال شــد و در آن از ایران همچون سایر کشورها 
خواسته شد تا نمایندگان مورد نظر در پست ها و کمیسیون های 
مختلف را حداکثر تا اردیبهشت ماه به این فدراسیون ارسال کند.

اتفاقی که حتی از ســوی درویش زاده رییس سابق فدراسیون 
ژیمناســتیک به هیچ کس اطالع رسانی نشــد و این نامه جزو 
بی اهمیت ترین امور جاری فدراسیون نیمه تعطیل این رشته به 
حساب آمد.در طرف مقابل بیش از 1۲ نفر از کشورهای آسیایی 
و حوزه خلیج فارس که خیلی از آنها هیچ فعالیت چشــمگیری 
در ژیمناســتیک ندارند دیده می شــود. حضور نمایندگانی از 

کشورهای لبنان، قطر، سوریه، ســریالنکا و ...  در این انتخابات 
مسجل اســت. همزمان جای خالی برخی مهره های متخصص 
ایرانی از جمله همین ســید طاهــر علوی داور بیــن المللی در 

کمیسیون های مختلف مثال کمیسیون فنی به چشم می خورد.
علوی که سال گذشــته در صورت قضاوت در مسابقات جهانی 
گالسکو سهمیه حضور در المپیک ریو را نیز بدست می آورد تنها 
یکی از چندین گزینه دارای صالحیت ژیمناســتیک ایران برای 
حداقل »حضور«  در انتخابات کمیسیون های مختلف فدراسیون 
جهانی است. برخی کمیسیون های این فدراسیون حتی تنها دو 
کاندیدا دارند که در صورت حضور نمایندگانی از کشورمان ایران 

می توانست دارای شانس زیادی برای کسب کرسی باشد.
همه اینها به کنــار؛ اصال تصور کنیم ژیمناســتیک ایران هرگز 
شانسی برای انتخاب شدن نداشــت. همین حضور نمایندگان 
ایرانــی در چنین فرصت های بــزرگ جهانی و البــی و مذاکره 
با فدراســیون های دیگر خود می توانســت کمــک زیادی به 

ژیمناستیک ساکن و راکد ایران باشد.
در اجالس جهانــی ژاپن برونو گراندی ریاســت حــال حاضر 
فدراســیون جهانی جای خود را به یکــی از دو کاندیدای احراز 
این مســئولیت یعنی »ژرژ گلزک« فرانســوی رییس اتحادیه 
ژیمناســتیک اروپا و یــا مورینــاری واتانابه دبیــرکل انجمن 
ژیمناســتیک ژاپن خواهد داد. به نظر می رسد گزینه ژاپنی رای 
نماینده ایران در این انتخابات باشــد اما فرامــوش نکنیم ایران 
می تواند در قبال این رای، امتیاز و یا قول های مساعد همکاری از 

رییس منتخب احتمالی ژاپنی دریافت کند.

پشت صحنه  ورزش چه می گذرد؟

اهدای »ساختمان« در قبال ریاست 
نامه ای که هیچ وقت علنی نشد؛

فرصت کسب کرسی های بین المللی پرید!

حضور نمایندگان 
ایرانی در چنین 
فرصت های 
بزرگ جهانی و 
البی و مذاکره با 
فدراسیون های 
دیگر می توانست 
کمک زیادی به 
ژیمناستیک   ساکن 
و راکد ایران باشد

ورزش ایران در 
الیه های زیرین خود 
گرفتار چه  مشکالت 
پنهان و مخوفی 
است که اگر مدیری 
عزت نفس  نداشته 
باشد بدون اینکه آب از 
آب تکان بخورد امکان 
چه  بده  بستان هایی 
می تواند وجود داشته 
باشد
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پیشنهاد سردبیر: 
خودروهای کهنه شهر در صف نوسازی

درحاشیه

تعطیلی چای خانه ها در اصفهان با همه فراز و نشیب ها سر انجام به 
نتیجه رســید؛ اما این روزها اصفهان با پدیده ای جدید و قابل تأمل 

در ازای جمع آوری قلیان از چای خانه ها روبه روست.
تعطیلی این چای خانه ها در اصفهان و به دنبال آن در سراسر کشور 
بیش از پنج سال اســت که از سوی مســئوالن مختلف بهداشت و 
درمان و همچنیــن مقامات انتظامی و قضایی مطرح می شــد و در 
نهایت امســال همه چای خانه هــای غیر مجاز در اســتان اصفهان 
جمع آوری شــده و با ارائه قلیــان در چای خانه هــای دارای مجوز 

به شدت برخورد شد.
این خبر را می توان نوید خوبی برای خانواده هایی دانست که نسبت 
به حضور جوانان و نوجوانــان خود در این مراکز نگرانی داشــته و 
این در حالی است که از گوشه و کنار شــهر و همچنین در برخی از 
جمع های دوستانه پسرانه و دخترانه، خبر از بازگشایی چای خانه ها 
در خانه های قدیمی و باغ های حاشیه شهر اصفهان شنیده می شود. 
یکی از بازگشــایی چای خانه ای در مرغ و اصفهانک خبر می دهد و 
دیگری از چای خانه های راه اندازی شده در باغ های درچه سخن به 
میان می آورد. در واقع می توان اینطور برآورد کرد که با بسته شدن 
چای خانه ها و برخورد قهری با این اماکن، مشــتریان این فضاها را 
به مکانی ســوق داده ایم که بر اســاس قانون، نه مجوز می خواهد 
و نه قانون. حاال دیگــر قلیان کش ها به مکانــی می روند که فضای 

خصوصی تلقی می شود.
همچنین باید توجه داشــته باشــیم که این روزها بازار اجاره باغ و 
خانه های تاریخی اطراف شــهر اصفهــان، برای تبدیل شــدن به 

چای خانه، داغ شده و دالالن در این میان جوالن می دهند.
اما در این میان عبدالرضا آقاخانی،  فرمانده انتظامی استان اصفهان، 
در گفت وگو با مهر با اظهار بی اطالعی از بازگشایی این چای خانه ها 
می گوید: هنوز در این خصوص گزارشی به ما ارائه نشده و درصورت 
ارائه هر گونه گزارش و دســتور قضایی، برخوردهــای الزم را انجام 

می دهیم.
او که معتقد است بسته شدن چای خانه ها کار نیروی انتظامی نبوده 
است، اضافه می کند: بسته شدن این اماکن به درخواست بهداشت 
و درمان بود و در این راســتا می توان گفت که اقدام ویژه ای صورت 
گرفت. ما درخصوص ورود به اماکن خصوصــی مجوز نداریم؛ ولی 

اگر مصرف قلیان در منازل عمومی باشد، برخورد خواهیم کرد.

وقتی چایخانه ها در اصفهان زیرآبی می روند؛

بازگشت به حاشیه شهر

فرمانده کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل نیروهای 
مسلح، در حاشیه بازدید از روند پروژه باغ موزه دفاع مقدس 
اصفهان با اشاره به وضعیت پیگیری برای تکمیل این پروژه 
اظهارکرد: مسئولیت ساخت چنین پروژه هایی در همه دنیا 
برعهده شهرداری هاست و جایگاه آن تعریف شده؛ چراکه 
در راستای ارتقای فرهنگ عمومی شهر و نمایش تاریخچه 

آن شهر است.
ســردار ســیدمحمد باقرزاده افزود: پروژه باغ موزه دفاع 
مقدس اصفهان که در سال 76 با حضور پدر شهید حسین 
خرازی کلنگ زنی شده بود، متاسفانه به دلیل عدم تامین 
اعتبارات الزم هنوز ناتمام و این موضوع نگران کننده است؛ 
چراکه طوالنی شــدن هر پروژه یک خســارت محسوب 
می شود. فرمانده کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل 
نیروهای مســلح گفت: بهره برداری کامــل از پروژه دفاع 
مقدس، قطعا برگ قطوری به کتاب فرهنگ اصفهان اضافه 
خواهد کرد و جزئی از کارهــای ماندگار، عمیق و اثربخش 
در حــوزه انتقال مفاهیــم و ارزش های انقالب اســالمی 
محسوب می شــود. وی تصریح کرد: شورای اسالمی شهر 
اصفهان باید قــرارگاه عملی احداث پــروژه باغ موزه دفاع 
مقدس باشــد و برای تکمیل آن حرف نهایــی را بزند که 

امیدواریم این همکاری صورت گیرد.

استاندار اصفهان در جلسه ســتاد فرهنگی و اجتماعی 
مدیریت و ساماندهی آســیب های اجتماعی استان که 
پیرامون گزارش عملکرد اداره کل راه و شهرســازی در 
زمینه طرح بازآفرینی پایدار شــهری در استان صورت 
گرفت، اظهار داشت: موضوع آســیب های اجتماعی و 
حاشیه نشینی در شهرها بسیار حساس و با اهمیت است 

و مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار دارد.
رسول زرگرپور به حاشیه نشینی اشاره کرد و افزود: این 
عنوان، فــرم فراگیرتر و کامل تری پیدا کــرد و در طرح 

بازآفرینی به آن اشاره شده است.
وی با بیان اینکه طرح بازآفرینی شامل 5 موضوع، بافت 
فرسوده سکونت های غیر رســمی، بافت های تاریخی، 
روســتاها و بافت های ناهماهنگ اســت، تصریح کرد: 
بافت های فرســوده از دو، ســه دهه پیش مطرح شده 
و باتوجه به اینکه شــهرهای بزرگ بافت های فرســوده 
زیادی دارند، طرح های متوالی و اقدامات زیادی در این 
رابطه صورت گرفته و در حــال حاضر یکی از محورهای 
طرح بازآفرینی اســت. وی بــا بیان اینکــه بافت های 
تاریخی در طول ســال های مختلف مورد بحث و تبادل 
نظر قرار گرفته اســت، گفت: به عنوان نمونه در شــهر 

اصفهان بیش از هزار خانه تاریخی وجود دارد.

سردار باقرزاده، در حاشیه بازدید از پروژه باغ موزه دفاع 
مقدس اصفهان عنوان کرد:

شورای شهر باید
حرف نهایی را بزند

 بیش از 1000 خانه تاریخی
در اصفهان وجود دارد

خبرمیراث فرهنگی نیروهای مسلح

راه اندازی خانه های مسافر 
استان اصفهان

ایستگاه های BRT برای عبور 
ویژه نابینایان مجهز می شود

مدیر کل میــراث فرهنگی اســتان اصفهــان از راه اندازی 
خانه های مسافر در استان اصفهان خبر داد.

 فریدون اله یاری در نشســت کارگروه تدوین استانداردهای 
خانه مســافر اســتان تاکید کرد: باید بپذیریم بــا توجه به 
گســتردگی حضور گردشــگران در اصفهان، ظرفیت های 
اقامتی در استان کافی نیســت و در این راستا تالش داریم تا 
از تمامی ظرفیت های قانونی جهت توسعه واحدهای اقامتی 
در اســتان بهره گیری کنیم. وی تاکید کــرد: طبق قوانین 
برنامه ششم توســعه فرهنگی کشور و دســتورالعمل های 
ســازمان میراث، یکــی از اصــول فعالیت هــای مربوط به 
ســازمان میراث فرهنگی، استانداردســازی و تبیین قواعد 
و قوانین موقت اســت؛ لذا در این زمینه، کمیته ای در اداره 
کل میراث فرهنگی اســتان، جهت تدوین آییــن نامه ها و 
دســتور العمل های متناســب با این وضعیت و رسیدگی به 
تقاضاهای مجریان طرح تشکیل شده است. اله یاری افزود: 
در اولین مرحله از تبیین اســتانداردها، اجرای این طرح در 
استان اصفهان به چند بخش تقســیم شده و جهت بررسی 
چگونگی اجرای این طرح، شهرســتان های آران و بیدگل، 
کاشان، نطنز، خوانسار و سمیرم و همچنین شهرهای زواره 
)ازتوابع اردســتان( و بادرود) از توابع نطنــز(، جهت اجرای 

آزمایشی این طرح انتخاب شده اند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان اظهارکرد: 
در حال حاضر ساماندهی مسیرهای عابر پیاده سطح شهر، 
نوسازی پیاده روها، هموارسازی گذرها و تقاطع ها، روند رو 
به رشدی داشــته و در همه این موارد، مسیرهای ویژه تردد 

نابینایان پیش بینی شده است.
علیرضا صلواتی خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک می توانیم 
اعالم کنیم که پیاده روها و گذرگاه های شــهر ما برای تردد 

نابینایان مناسب سازی شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شــهرداری اصفهان با اشــاره 
به نصب برچســب آزمایشــی »عبور ویــژه نابینایان« در 
ایســتگاه نورباران خط یک BRT اصفهان گفت: این اقدام 
مورد اســتقبال نابینایان قرار گرفت و تا 2 مــاه آینده همه 
ایستگاه های خط یک BRT به برچســب های »عبور ویژه 

نابینایان« مجهز می شوند.
وی اضافه کرد: در تمام ایستگاه های خطوط جدید در حال 
احداث BRT مثل خط ارغوانیه تا میدان امام علی)ع( و خط 
میدان قدس تا میدان جمهوری،کف فــرش ویژه نابینایان 

اجرا شده است.
صلواتی گفت: در راستای رفع موانع در ایستگاه ها برای تردد 
آسان تر نابینایان، تالش کردیم مسیرهای ویژه ای برای عبور 

آنها طراحی کنیم.

حمل ونقل 

مدیرعامل سازمان طراحی شهرداری اصفهان خبر داد:

تکمیل طراحی پل روگذر 
صاحب روضات

مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان:

طرح احداث خیابان کمکی ارتش 
به زودی به نتیجه می رسد

محرومیت از چهره محالت 
منطقه 4 رخت بر می بندد

مدیرعامل سازمان طراحی شهرداری اصفهان گفت: طراحی پل 
روگذر صاحب روضات روی بزرگراه شــهید خرازی تکمیل شد. 
احمد رضایی اظهارکرد: طراحی پل روگذر صاحب روضات برای 
اتصال خیابان های آذرمهر و صاحب روضات انجام شــد و برای 

اجرا، به معاونت عمران ابالغ شده است.
وی افزود: بــا اتصال خیابان هــای آذرمهــر و صاحب روضات 
ازطریق احــداث پل روگذر بزرگراه شــهید خــرازی، ترافیک 

خیابان های آتشگاه و بزرگراه کاهش می یابد.
مدیرعامل ســازمان طراحی شــهرداری اصفهــان، در ادامه به 
طراحی پروژه های محله محور اشــاره کرد و ادامه داد: به منظور 
ارتقای کیفیت محالت شهر اصفهان، طراحی بوستان، ورزشگاه 
و مناسب ســازی پیاده روها در مناطق مختلف شهر در دستور 
کار است. رضایی خاطرنشــان کرد: همچنین امسال ساماندهی 
بخشی از رینگ ســوم در محدوده بزرگراه شهید آقابابایی برای 

تامین ایمنی شهروندان انجام می شود.

مدیر منطقه 13 شــهرداری اصفهان گفت: طرح احداث خیابان 
کمکی ارتش با عنــوان »طرح گل نرگس« بــه زودی به نتیجه 

می رسد.
ســیدرضا مبلغ اظهارکرد: طرح احداث خیابان کمکی ارتش به 
شهرداری، ارتش و راه و شهرسازی مربوط می شود که به زودی 

نتیجه اجرایی شدن آن مشخص خواهد شد.
مدیرمنطقــه 13 شــهرداری اصفهان، همچنین از پیشــرفت 
98درصدی عملیات اجرایی ورزشــگاه شــفق خبر داد و اظهار 
کرد: ورزشــگاه شــفق و دســتگرد با توجه به نیاز و درخواست 
اهالی منطقه، در دســتور کار قرار گرفته اســت. وی با اشاره به 
اینکه عملیات اجرایی ورزشگاه شفق ابتدای خیابان گلستان در 
دست اجراست، عنوان کرد: احداث ورزشگاه دستگرد در محله 

دستگرد نیز تاکنون 3۰ درصد پیشرفت داشته است.

مدیر منطقه 4 شــهرداري اصفهان اظهار کرد: محالت مختلفي 
در این منطقه وجود دارند که دچار محرومیت بوده و هستند.

محمد هویدا افزود: روشن دشــت، زاغان، پینارت و کلم خوران 
از جمله محالتی هســتند که با پیوســت به شــهر اصفهان، به 
 دلیل بافت روستایي خود به رسیدگي براي توسعه شهرنشیني

نیاز دارند.
مدیر منطقه 4 شــهرداري اصفهان با اشــاره به پروژه هاي این 
منطقه براي محرومیــت زدایي اظهارکرد: آزادســازي خیابان 
ســلمان فارســي و میــدان پینــارت، در اولویت پــروژه هاي 
محرومیــت زدایي این منطقه اســت؛ چراکــه ناهمگون بودن 

شرایط هندسي آنها منجر به تصادفات عدیده شده است.
وي ادامه داد: در همین راستا 6۰ میلیارد تومان بودجه در قالب 
پروژه هاي مختلف بــراي محرومیت زدایي منطقــه 4 در نظر 

گرفته شده است.
هویدا گفت: 4هزارمترمربع آســفالت کشــي در سال 94 انجام 
شــده بود که این عدد در ســال جاري 1۰برابر و بــه 4۰هزار 

مترمربع رسیده است.
وي افــزود: زمیني نیز به متــراژ 152۰مترمربــع براي احداث 

ایستگاه آتش نشاني و خدمات ایمني در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با اشــاره به اینکه هم اکنون 99درصد 
جمعیــت کل اســتان معــادل 99/6درصدخانوارهای شــهری و 99/5درصد 
خانوارهای روستایی گاز دار هســتند، بیان داشــت: برای تامین گاز این میزان 
جمعیت بیش از 97۰هزار عدد انشعاب نصب و 26 هزار و 2۰۰ کیلومتر در سطح 
استان شبکه  گذاری شده است. سیدمصطفی علوی افزود: تاکنون 1۰3 شهر از 
مجموع 1۰7 شهر استان و یک هزار و 338 روســتا از یک هزار و 348 روستای 

واحد گازرسانی در سطح استان، از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان با بیان اینکه به طور متوســط روزانه 
54/8میلیون مترمکعب گاز در استان اصفهان مصرف می شود، خاطرنشان کرد: 
سال گذشــته حدودا 2۰میلیارد مترمکعب گاز در استان اصفهان به بخش های 

مختلف تحویل داده شد.

اگر مشت نمونه خروار باشد، می توانیم بگوییم شهروندان اصفهانی سه شنبه های 
بدون خودرو را پسندیده اند. چند ماهی از آغاز طرح سه شنبه های بدون خودرو 
در اصفهان می گذرد؛ طرحی که طبق آن، روز سه شنبه هر هفته از ساعت 5 عصر 
خیابان چهارباغ عباسی اصفهان پیاده راه شده و وسایل نقلیه از این ساعت، باید 
راه جایگزینی برای تردد خود انتخاب کنند. سوای از مباحث تخصصی و حواشی 
موجود این طرح، باید دید شــهروندان اصفهانی تا چه میــزان از طرحی که قرار 
است یک روز خوب با دوچرخه در سه شنبه در چهارباغ برای آنها رقم بزند، راضی 
هستند. در همین راستا خبرگزاری فارس استان اصفهان طی یک نظرسنجی در 
کانال تلگرامی خود، نظر شهروندان اصفهانی را پرسید که در پایان، 8۰ درصد از 
شرکت کنندگان، این طرح را طرح خوبی دانســته و معتقد بودند سه شنبه های 

بدون خودرو باید ادامه داشته باشد.

اصفهانی ها سه شنبه های بدون خودرو را الیک کردندمصرف روزانه 54/8میلیون متر مکعب گاز در اصفهان

بهروز فرهمند با اشــاره به مقاله »هنر، حقیقت و سیاست«، 
اثر یکی از برگزیــدگان جایــزه نوبل جهان گفــت: در این 
اثر، روشــن کردن حقیقت برای تمام جهانیــان، یک هدف 
معرفی شــده اســت. در ادامه، نویســنده این مقاله، آمریکا 
را یک فروشــنده خودخواه و خودپرســت معرفی می کند. 
وی، حمالت 11ســپتامبر را ترفنــد آمریکا بــرای ورود به 
سیســتم های اطالعاتی و امنیتی کشــورها دانسته و خاطر 
 نشان کرد: این حمالت، بهترین ترفند برای دخالت در فضای 
امنیتی-اطالعاتــی و چپاول منابع اقتصادی دیگر کشــورها 
ازجمله عراق بود. به گفته دبیر کمیته اطالع رســانی ســتاد 
گرامیداشت سیزده آبان، کشور ایران هیچ خصومتی با مردم 
کشــور آمریکا ندارد؛ چرا که آنها نیز بخشــی از مردم جهان 
هستند؛ سیاست های استکباری و سردمداران ایالت متحده 
آمریکا باعث برانگیختگی خشم و انزجار مردم جهان و حتی 

مردم آن کشور شده که باید بازنگری شود.
فرهمنــد ادامــه داد: مهــم ترین دســتاورد ســیزده آبان، 
دانش افزایــی، افزایــش بصیرت و تشــریح سیاســت های 
اســتکباری آمریکا برای نوجوانان و جوانان است که باید در 

ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ارائه شود.
مبارزه با اســتکبار جهانی؛ نتیجه وحدت اقشار 

مختلف مردم

رییــس شــورای هماهنگــی تبلیغات اســالمی و ســتاد 
گرامیداشت یوم ا... سیزده آبان استان اصفهان، روشن افزایی، 
بصیرت، افزایش روحیه استکبارستیزی و جهاد در عرصه های 
مختلف را مهم ترین راه برای انقالبی ماندن جوامع دانست و 
افزود: بقای انقالب اسالمی ایران با روحیه انقالبی ملت شکل 
گرفت و روز ملی مبارزه با اســتکبار جهانــی، نتیجه وحدت 
اقشار مختلف مردم برای ماندگاری این کشور بود. عسگری، 
با دعوت از ســازمان ها و بخش های مختلف در اســتفاده از 
ظرفیت های الزم برای هرچه بهتر برگزار شــدن این مراسم، 
اذعان کرد: هدف اصلی هجمه های دشمن، نوجوانان و جوانان 
هستند و هدف ستاد گرامیداشت سیزده آبان، ایجاد اشتیاق 
میان این گروه اســت تا مشــتاقانه در راهپیمایی، شرکت و 
اعالم انزجار کنند. به گفته وی، برگزاری نشســت های دانش 
و بصیرت افزایی در میان حلقه های دانش آموزان و تشکل های 
دانش آموزی، همچنین اســتفاده از دانش آموزان توانمند، 
بهترین شیوه برای روشنگری نسبت به تسخیر النه جاسوسی 
آمریکا و خنثی شدن نقشه های آنان برای ضربه زدن به اسالم 

و انقالب است.
رییس شــورای هماهنگی تبلیغــات اســالمی، اضافه کرد: 
البته حضور تمام اقشــار جامعه در راهپیمایــی 13 آبان دو 
سال گذشته نشــان داد نه فقط دانش آموزان و دانشجویان، 

بلکه گــروه های مختلــف مردم بــا هدف حفــظ ارزش ها 
 و عبرت گرفتــن از وقایــع، دوشــادوش هم در این مراســم 

شرکت می کنند.
عســگری، الزمه وحدت و حضور بخش های مردمی مختلف 
در مراســم ســیزده آبان را نتیجه افزایش بصیرت در مقابل 
دشمن شناسی و استکبار ستیزی دانست و گفت: گرامیداشت 
سیزده آبان مصادف با روز پنجشنبه است که با سخنرانی در 
میدان انقالب اســالمی آغاز می شود و سپس با راهپیمایی به 

خیابان های پاسداران و هشت بهشت ادامه خواهد داشت.
سیزده آبان؛ فصل رویش نسل جوان

قائم مقام صدا و سیمای اســتان اصفهان با بیان اینکه مراسم 
سیزده آبان یک واقعه تاریخی 
و قیامــی انقالبــی و ماندگار 
است که ریشه در ارزش های 
مردم دارد، افــزود: برگزاری 
نمادین این مراسم در 13آبان 
هر ســال، یک حرکت عمیق 
اســت که نبایــد نادیــده یا 
سطحی در نظر گرفته شود و 
الزمه آن، ایجــاد حرکت های 
انقالبــی میــان نوجوانــان و 
جوانان است. ســید علیرضا 
حسینی ادامه داد: نسل جوان 
به دنبال دانستنی هاســت تا 
بداند چه اتفاقــی باعث وقوع 
ســیزده آبان شــد یا چرا امام 
خمینی)ره( قیام کرد و ما در 
دستگاه های مختلف و والدین 
این نسل وظیفه داریم به این 
شبهات پاســخی قانع کننده 

دهیم و الزمه آن، بازنگری در عقاید و باورها، همچنین تجربه 
در این حوزه است. به گفته وی، اقتدار، مسئله مهمی است که 
نباید از آن غفلت شود و نسل جوان باید درباره اقتدار و معنای 
آن به باور برسد تا در این قالب، رویش و پرورش یابد و به درک 
الزم درباره انقالب و ریشه های آن از جمله یوم ا... سیزده آبان 

دست پیدا کند.
ادامه این جلسه با ســخنرانی و ارائه برنامه توسط کمیته های 
برگزار کننــده روز 13 آبــان ادامه یافت. نماینــدگان حوزه 
علمیــه، شــهرداری، اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی، 
بسیج دانشــجویی، آموزش و پرورش و حوزه علمیه، به ارائه 

برنامه های پیش بینی شده در این روز پرداختند.

در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد گرامیداشت سیزده آبان عنوان شد:

مبارزه با استکبار جهانی، نتیجه وحدت ملت است

  هدف اصلی 
هجمه های دشمن، 
نوجوانان و جوانان 

هستند و هدف 
ستاد گرامیداشت 
سیزده آبان، ایجاد 

اشتیاق میان 
این گروه است 
تا مشتاقانه در 

راهپیمایی، شرکت و 
اعالم انزجار کنند

گوشه و کنار شــهر اصفهان را تاکســي هاي فرسوده اي پر 
کرده اند که با جایگزیني آنها با خودروهاي نو، شــهر رنگ 
تازه اي به خود مي گیرد. دولت چند ســالی است که طرح 
نوسازی تاکسی های فرســوده را اجرایی کرده؛ اما این طرح 

نیز آنچنان موفقیت آمیز نبوده است.
حســین جعفــری، مدیرعامــل ســازمان تاکســیرانی 
شــهرداری اصفهــان، در ادامه با اشــاره به تــردد 2هزار 
تاکســی فرســوده در اصفهــان، مــي گوید: قرار اســت 
 11۰۰دســتگاه تاکســی فرســوده در ســال جــاری

نوسازی شود.
مدیرعامل ســازمان تاکســیرانی اصفهان درباره وضعیت 
تاکســی های فرســوده شــهر اصفهان تصریح مــي کند: 
ثبت نام برای تبدیل به احســن کردن خودروهای فرسوده، 
در بهمن ماه ســال گذشته انجام شــده و در مدت ثبت نام، 
 مالکان 11۰۰ دســتگاه، برای تعویض خودروی فرســوده 
ثبت نام کرده اند. وی مي افزاید: تعدادی خودروی اسقاطی 
وجود دارد که پس از دریافت نظر ســتاد مصرف ســوخت، 

برای فعالیت این خودروها تصمیم گیری می شود.
جعفري بیــان مــي کنــد: تاکســی های تولیــد قبل از 
سال1383 جزو خودروهای فرســوده محسوب می شوند؛ 
اما مالکان4۰۰دســتگاه از این تاکســی ها  که سال تولید 
خودروی آنــان نزدیک به ســال 1383 اســت، رغبتی به 
تبدیل به احســن شــدن خودروهای خود ندارند؛ چراکه 
در واقع این خودروهــا از نظر موتــوری و ظاهری وضعیت 
خوبی دارند. به اصطالح »شــالق« نخورده انــد و به دلیل 
فرســوده نبودن، تعویض ایــن خودروها به نوعی اســراف 
اســت. وی با اشــاره به طرح اعطای 2۰ میلیون تومان وام 
برای هر دســتگاه تاکسی فرســوده توســط دولت، ادامه 
مي دهــد: 2۰ میلیــون تومــان وام با ســود 16درصد و با 
آورده 5میلیــون تومان به مالکان تاکســی های فرســوده 
تعلق می گیــرد؛ همچنین خودروی اســقاطی ایــن افراد 
به مبلغ 5میلیون تومــان خریداری می شــود. مدیرعامل 
ســازمان تاکســیرانی اصفهان، با انتقاد از تاخیر دولت در 
اجرای طرح نوسازی تاکسی های فرســوده، ابراز امیدواری 
مي کند که این طرح در اســرع وقت اجرایی شود. هرچند 
نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شــهری، نیازمند زمان و 
تدوین برنامه های میان مدت و درازمدت است، اما اقدامات 
فوری کوتاه مدت نیز می تواند در این مســیر گره گشــای 
بســیاری از معضالت باشــد. در این میان، ارائه تسهیالت 
بانکی به تاکســی داران بــرای تعویــض خودروهای خود، 
 می تواند یکــی از این راهکارهــای کوتاه مدت اما بســیار 

اثرگذار باشد.

خودروهای کهنه شهر 
در صف نوسازی

گزارش

دبیر کمیته اطالع رسانی ستاد گرامیداشت یوم ا... ســیزده آبان، در جلسه هماهنگی و 
برنامه ریزی این ستاد، با بیان اینکه اطالع رســانی با استفاده از ظرفیت ها و زمینه های 
موجود، همچنین ارائه برنامه ریزی منســجم رسالت این کمیته اســت، افزود: دانش، 
اطالعات و اطالع رسانی، مهم ترین رخداد در جهان امروز اســت که الزمه آن، داده های آشکار، افزایش 
دانش و آگاهی به مخاطب با هدف روشن ســازی، افزایش بصیرت، همچنین تشریح موضوعات برای افکار 

عمومی و مردم است.

نازیال 
انصاری پور

شهرداری
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مواد الزم: 1 عدد پیاز خرد شده، 
3 عــدد گوجــه فرنگی خرد شــده، 1 
پیمانه گوجه فرنگی رنده شــده، 3 تا6 
قاشق سوپ خوری شــکر، نصف پیمانه 
جوی پرک، نمــک و فلفل و آب لیمو به 
میزان الزم، 1 پیمانه خامــه، 1 پیمانه 
قارچ خرد شــده،یک چهــارم پیمانه 
جعفری خرد شــده، نصف قرص عصاره 

مرغ.
طرز تهیه: در یــک تابه کوچک 
قارچ را به همراه 1 قاشــق  سوپ خوری 

آب لیمو و 2 قاشق ســوپ خوری روغن تفت دهید و کنار بگذارید. در قابلمه ای مقداری 
روغن بریزید و روی حرارت قرار دهید. پیاز را داخل قابلمه بریزید و تفت دهید، جو را هم 
اضافه کنید. گوجه فرنگی رنده شده را به مواد اضافه کنید و هم بزنید. حاال به مقدار دلخواه 
شکر را اضافه کنید، سپس نصف قرص عصاره مرغ و فلفل را به مواد بیفزایید.  کمی هم آب 
داخل قابلمه بریزید. حرارت را زیاد کنید تا جوش بیاید سپس حرارت را کم و صبر کنید تا 
جو بپزد سپس خامه، گشــنیز و گوجه فرنگی های خرد شــده را اضافه کنید و خوب هم 
بزنید. قارچی را که تفت داده بودید هم افزوده و مواد را هم بزنید تا خامه در مواد حل شود. 

کمی صبر کنید تا سوپ کمی غلیظ شده و جا بیفتد، سپس آن را سرو کنید.

جلد اول کتاب »نقد قوه شــناخت«، تالیف حکیم آیــت ا... علی عابدی 
شاهرودی و همکار علمی اش،حجت االسالم و المسلمین علی اردستانی 
عضو هیئــت علمی گروه فلســفه پژوهشــکده حکمــت و دین پژوهی 

پژوهشگاه به چاپ دوم خود رسید.
در معرفی این اثر آمده است: و خدا جهان را بر عقل نهاد و عقل را در آغاز 
و انجام جهان، به راســتی و پاکی و درســتی نهاد و در اذهان، شناخت را 
بر عقل اســتوار گردانید و همه قوه های ادراک را در ذیل عقل گنجانید تا 
از ترکیب عقل با قوه های ادراکی، قوه شــناخت مستقر شد و شناخت را 
در درون کائنات، به عقل اذهان ســپرد و در تمامیت نظام احسن به عقل 
جهان ارجاع داد تا کائنات خردمند و مســئول، از یک سو، در درون نهاد 
عقلی خویش به نقد و اکتشــافات بپردازند و از راه نقد عقل به عقل، قوه 
شــناخت را به کار اندازند تا عقل اذهان از حیث درون استکمال یابد و از 

دیگر سو، به نظام احســن در خارج اذهان راه یابند و عقل آنان مسیرهای 
جهان را بپیماید و عقل جهان را شناســایی کند تا در رفت و برگشــت 
 شــناخت، بین عقل اذهان و عقل جهان، دانایی ها و داوری ها به سنجش 
گرفته شــوند.  برخی از فصل های کتاب عبارتنــد از: مختصات و احکام 
شناخت شناسیـ  ماهیت شناختـ  انقسامات شناختـ  عناصر شناخت 
ـ منطق سنجش و اکتشافاتـ  دســتگاه دانش در قوه شناختـ  نظریه 
سنجش گرانه اکتشافی شــناختـ  تحلیل نظریه شناخت ترانسندنتال 

کانت و نقد آن بر پایه نظریه سنجش گرانه اکتشافی شناخت .
 چــاپ دوم جلــد اول کتــاب »نقــد قــوه شــناخت« بــه کوشــش 
حجت االسالم و المســلمین علی اردستانی توسط ســازمان انتشارات 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی منتشــر شده و در اختیار مخاطبان 

قرار گرفته است.

در اداره ما پســر جوانی در بخش خدمات  مشغول به کار شد. زاینده رود
کارش از هر لحاظ عالی بود از آن نوعی کــه آدم مثال بگوید چه 
نیروی خدماتی باکالسی! خوب لباس می پوشید، رفتار و آداب 
معاشرتش بســیار خوب بود و در یک کالم می شد گفت کامال 

حرفه ای بود. 
نزدیک به یک ســال در واحد خدمــات کار کرد امــا یک روز 
صبح غیبــش زد و دیگر نــه از چای های خوشــرنگش خبری 
 بود، نه فرمول های ویژه اش برای درســت کردن دمنوش های

 فصل.
 بعد از چنــد روز به همان ناگهانی غیب شــدن، ســر و  کله اش

 پیدا شد اما نه در هیئت نیروی خدمات بلکه به عنوان کارمند!
 این تغییر شــغل بــرای همه تعجــب آور بود جز خــودش. با 
خونســردی در برابر پرســش و بهت دیگران گفت: دانشجوی 
کارشناســی ارشــدم و در نوبــت جذب بــه عنــوان کارمند 
 بودم، قرار بود پــس از بازنشســتگی فالن کارمنــد به جایش

 بنشینم.
 اما در ایــن فاصله متوجه شــدم اداره به یک نیــروی خدماتی 
ســاعتی هم نیاز دارد مــن هم بــرای  امرار معاش مشــغول 
 به کار شــدم. به همیــن ســادگی فهمیدیم کار، عار نیســت 

یعنی چه!
 همــکار خوبی اســت، رفتــارش هیــچ تغییــری نکــرده، 
شــوخ طبعی هایش مثل ســابق اســت و هنوز هم فرمول های 

جادویی دمنوش های فصلی اش بی نظیرند.

سوپ 
گوجه فرنگی کرمی

غذاهای سالمی که نباید
 بعد از جراحی کاهش وزن مصرف کرد!)1(

نقد قوه شناخت

صــف:  در قدیــم جاهای  ندا شاه نوری
مختلفی می شــد رفــت اما 

یکی از مهم ترین آنها صف بود!
 در صــف گاهــی جــای انســان با یــک زنبیل 
تعویــض می  شــد. اگر زنبیل ســرخ بــود عمال 
ادعــای مارکس مبنی بــر زیر بنا بــودن اقتصاد 
 و رو بنا بودن دیگر چیزها از جمله انســان اثبات 

می شد!
 صف اما بیشتر شبیه یک شــبکه اجتماعی بدون 
فیلتر بود که هرکس می توانست به آن بپیوندد و 
در آن عالوه بر اینکه ساعت ها به قیافه های مردم 
زل بزند، دمپایی های آنها  را هم تماشا کرده و در 

بحث های مختلف مشارکت کند.
 در صف، مشاوره خانواده و دســتور آشپزی داده 
 می شــد و فوتبال و سیاســت و نرخ دالر تحلیل! 
و البته طرح آمارگیری محله هم  به شــکل روزانه 

انجام می شد. 
صف ها طول و درجه حرارت متفاوتی داشــتند. 
صف شــیر نســبتا کوتاه و صف گوشــت، قند و 
شــکر و روغن نباتی خیلی طوالنی بود. صف نان 
داغ ترین صف ها به شمار می رفت که صف کالس 
انسان شناسی هم بود! کســی که از دور می آمد و 
 با نفر جلویی شما ســالم و عیلک می کرد دشمن

 بود.
 کســی که از دور می آمد و نفر آخر می ایستاد و 
همه با او سالم و علیک می کردند محبوب القلوب 
محله بود و کســی که از دور می آمــد و بالفاصله 
با دســت پر باز می گشــت فاقد وجدان و شعور! 
واقعیت این اســت که امروزه دیگــر، صف صفای 
ســابق را ندارد زیرا مردم به جای ســر کشــیدن 
در کار هــم بیشــتر ســر در تلفن هــای همراه 

هوشمندشان دارند! 

لبخندک

کار، چطوری عار نیست

بعد از جراحی های مرتبط با کاهش وزن، بهتر اســت از مصرف برخی از غذاها اجتناب شــود. 
البته باید به خاطر داشته باشید که لیست طوالنی مدت از غذاهای ممنوع شده برای همه افراد 
یکسان نیســت. با این حال در این مقاله قصد داریم غذاهایی را معرفی کنیم که بهتر است بعد 
از جراحی های کاهش وزن از مصرف آنها پرهیز شود. درســت بعد از جراحی، شکم شما آسیب 
پذیر خواهد بود. بنابراین در این شرایط پزشــکان توصیه می کنند حداقل تا دو یا سه هفته پس 
از جراحی از رژیم غذایی مایعات استفاده شود و از مواد جامد و سخت اجتناب گردد. این موضوع 
به معنای خوردن غذاهایی همچون شــیک های پروتئینی، پنیر کم چرب، پودینگ کم شــکر، 
ماست ساده و سوپ است. از خوردن هر ماده ای که نیاز به جویدن داشته باشد خودداری کنید. 
در این مدت بهتر است به شــکم خود اجازه اســتراحت بدهید. برای درمان و بهبود بافت های 
زخمی باید زمان کافی اختصاص داده شــود. مایعات می تواند به آســانی از سیســتم گوارشی 
شما عبور کند اما مواد جامد در شــکم می ماند و باعث ایجاد درد در آن می شود. در این شرایط، 
امکان بهبود بسیار کمتر خواهد شد. برای ســه هفته بعد از انجام جراحی از خوردن نان، آجیل ، 

میوه های فیبردار و سبزیجات اجتناب کنید:
بعد از فاز رژیم غذایی مایعات، باید به ســمت موادی همچون تن ماهی، ساالد تخم مرغ، ماهی 
ســبک، بوقلمون بدون چربی، توفو ، میوه های کنسروی یا پخته شــده و سبزیجات پخته شده 
بروید. از خوردن هر ماده چســبناکی خودداری کنید. موادی همچون نان و کره آجیل  می تواند 
حالت چسبنده داشته باشــد. غذاهای فیبردار همچون آجیل، میوه و ســبزیجات خام نیز باید 
 حذف گردد. از آنجایی که شــکم شــما بعد از جراحی معموال کوچک تر می شود بهتر است هر

 2۰ دقیقه یکبار غذای اندکی میل کنید.

نوستالژیکاتور 

شهـــر

یادداشت های 
گلبول آبی

جدول 1983

عکس های سلفیمعمای بوقلمون های رنگی یک مزرعه
 جایگزین پسورد می شوند

تنها پاندای قهوه ای جهان  در چین

برخی کمپانی ها شــروع به آزمایش روی عکس های سلفی به عنوان 
جایگزین پسورد کرده اند.  کمپانی مســترکارت اخیرا اپلیکیشنی به 
 نام Check Mobile را توسعه داده که کاربران از طریق آن می توانند

  هویت شناســی را به وســیله دوربین موبایل خود انجــام دهند به 
گونه ای که با نگاه کردن در دوربین گوشــی، هویتشــان تایید شود.   
درواقع تصویر کاربر روی سرور مسترکارت ذخیره  و رمزگذاری شده و 
سپس پاک می شود اما از سال آینده مسترکارت،  تصویر کاربر را روی 
خود اپ ذخیره می کند.   مدتی است این سیستم در اروپا فعال شده و 
92 درصد از مشتریان اظهار کرده اند که عالقه مند به استفاده از هویت 
بیومتریک به جای الگین از طریق پســورد، در بانکداری اینترنتی به 
وسیله موبایل هستند.  اوبر، تاکسی سرویس آنالین از رانندگان خود 
خواســته تا پیش از آغاز سرویس به مشــتری، از خود سلفی بگیرند. 
برای این کار، اپ مخصوصی برای رانندگان تعریف شده است و عکس 
 Cognitive مذکور از طریق ســرویس کلود مایکروســافت به نــام
Services Software و از طریق الگوریتم تعریف شــده مخصوص، 

تصاویر را باهم مقایسه می کند. 

کیزای، تنها پاندای قهوه ای جهان که مادرش او را در دو ماهگی 
رها کرده و تحت تحکــم و قلدری پانداهای دیگر رشــد کرده، 
اکنون بزرگ شــده و به یک ســتاره در دنیای حیوانات تبدیل 

شده است.
کیزای که نام او به معنای پســرهفتم اســت به شکل یک توله 
خرس ضعیف و نادیده گرفته شــده در ذخیــره گاه طبیعت در 
چین پیدا شــد. ظاهرا مادر او در جنگل ناپدید شده اما چیزی 
که قطعی است این است که او سیاه و سفید بوده است. بنابراین 
این واقعیت که کیزای پوشش ســفید و قهوه ای دارد جذاب تر 

هم می شود. 
او باوجود دوران کودکی سختی که داشته اکنون در سن هفت 
ســالگی به یک نمونه خوب تبدیل شــده و کارشناسان چینی 
در حال تــالش برای پیدا کــردن یک جفت برای او هســتند. 
دانشمندان قادر به مشــاهده و مطالعه ظاهر فرزند او خواهند 
 بود و یک قدم بــه حل راز ســفید و قهوه ای بــودن او نزدیک 

خواهند شد.

تصاویر روز

مسابقات پرواز با وینگ سوئیت در هونان چین مردی پرچم یک کلیسای تاریخی را  در صربستان آماده می کند

 هر ســاله و در طول 6۰ ســال گذشــته، مزرعه تربیت ماکیان 
جوزی در گلفورد، کنتیکت آمریکا شاهد حضور بازدیدکنندگان 
بسیاری اســت. آنها برای دیدن بوقلمون های رنگی به گلفورد 

می آیند.
 بیل جــوزی مالک مزرعه و از نســل ســوم خانــواده جوزی 
 می گوید: بازدید از بوقلمون های مزرعه به سال 19۴۰ میالدی 
بازمی گردد. در ابتدا هدف خانواده مــن از نگهداری بوقلمون، 
سرگرمی و تفریح بود، ولی وقتی عالقه دیگران را به این موضوع 

دیدیم، فعالیت خودمان را گسترش دادیم.
نکته قابل توجه رنگ بوقلمون هاســت که مالک مزرعه درباره 
 آن توضیحــی نمی دهد. وقتــی از او درباره رنــگ بوقلمون ها 
می پرســند از جواب دادن طفره می رود و می گوید که این یک 

راز خانوادگی است.
 در عین حال بیل جوزی می گوید: از تغییرات ژنتیکی در تغییر 
رنگ بوقلمون ها اســتفاده نکرده و به آنها غــذای معمولی یک 

بوقلمون را می دهد.

کشکول
افقی

1 -تپانچه-  زدن ضربان قلب بیــش از صد عدد در 
دقیقه - کرم کدو

2 -جــای گنج و جغــد - کارگــردان فیلــم های 
ریش قرمز، آشوب و هفت سامورایی

3 -شما و من - تن - کدو تنبل
۴ -فریاد شکســته در گلو - میان دو کــوه - منقار- 

دشنام
5 -نفرین - طایفه عربی - ناسیونال

6 -فریاد درد - اتومبیل وطنی - محرومیت - طرف 
چپ

7 -ورق کاغذ - گیاه علفــی پایا که نام دیگر آن علف 
گربه است

8 -نویســنده رمــان به فیلــم درآمــده بینوایان - 
مضطرب و دلواپس - پرچم

9 -ثروت - دست عرب - قاصد سلیمان - پشه
1۰ -فلز صورت - نوعی حلوا - انکارکننده - پرگفتن
11 -قوت الیموت - عشیره - کتاب کنوت هامسون

12 -رود مقــدس هنــد - پاندول ســاعت - بازیگر 
فیلم های ده فرمان، ال سید و بن هور - مادر عرب

13 -رییس قبیله - غوزه پنبه - حلقوم
1۴ -ویالون شکسته - منظره - کافر

15 -مکاتبــه کردن - اثری معروف از غالم حســین 
ساعدی

عمودی:
1 -مخترع نامدار برق

2 -فقر و مسکنت داشتن - حرف انتخاب
3 -پررنگ نیست - فیلم فریتزالنگ

 ۴ -موی پرچیــن - جبران خســارت - بــه نفع او 
5 -داخل - پایتخت نیوزیلند کشور پرندگان جهان

6 -سریالی با بازی محمدعلی کشاورز
7 -صدمه

8 -مرکز کشور نپال - سرخود
9 -آسیب - فیلم رخشان بنی اعتماد

1۰ -بانی جام جهانی فوتبال - شــاهکار کتاب های 
ویکتور هوگو

11 -گوهر - پوستین
12 -پول چینی - فرتوت - بچه  دریل - نیمه راضی

13 -قالب - قاعده - رشد - الفبای موسیقی
1۴ -نه من نه تو - میوه - خســیس - قبل ازشــما و 

ایشان
15 -راز - کوشش - آزمایشگاه

16 -کجاســت - یار دائمی پالس - از مارها- شــهر 
نیما یوشیج

17 -غــده ســرطانی خاورمیانــه - فیلــم تهمینه 
میالنی- خودم

18 -راه بی پایان - دلو - قلب ایتالیا - پهلوان
 19 -شــمای خارجی - پیامبــر صبــور - پیمانی 

سه جانبه بین روس، انگلیس و آمریکا 
2۰ -مانند - دوستی کردن.
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امام جعفرصادق )علیه السالم(: 
محبوب ترین بنده نزد خدای عزوجل،کسی است که در گفتارش 

راستگو و بر نمازهایش مواظب باشد. 
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