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W W W. Z AYA N D E R O U D O N L I N E . I R
ششــمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم والیت، 
روز دوشنبه در اصفهان و در پایگاه شهید بابایی، با رمز 
»یاحسین بن علی« آغاز شد. در این رزمایش سه روزه 
جنگنده ها، هواپیماهای شناسایی و پهپادهای ساخت 

داخل قابلیت های خود را به نمایش می گذارند. برگزاری 
این رزمایــش هوایی اما بازتاب خبــری جهانی یافت و 
خبرگزاری رویترز ضمن پوشــش خبری این رزمایش 

نوشت که جنگنده های ایران رزمایش هوایی خود را...

بازتاب جهانی رزمایش فداییان حریم والیت:

مانور قدرت ایران در آسمان اصفهان

2

رییس شوراي اسالمي شهر:

ظلم به اصفهان
درتاریخ ثبت خواهد شد

رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: شهرداري و شوراي شهر 
باتوجه به اهمیت موضوع دفاع مقدس و تبیین آن براي نسل آتي، 

کمك هاي خود را به این حوزه دریغ نكرده اند؛ اما دولت...

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن برای افزایش تولید 
برنامه دارد

به گزارش خبرنگار زاینــده رود، احمد صادقی، در مراســم انعقاد 
قرارداد خرید ریل ملی بین ذوب آهن و راه آهن جمهوری اسالمی 

ایران اظهار داشت: خط تولید ریل در ذوب آهن به مرحله...

سخنگوی دولت در واکنش به شایعات درباره معرفی نشدن استاندار جدید اصفهان:

اینها مسموعات است

روز پرکار وزیر اصفهانی در نصف جهان؛

امید اقتصاد اصفهان به تدبیر طیب نیا
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خبر آخر

به گزارش خبرگزاری فارس، سیدحسن هاشمی در سی و سومین 
کنگره انجمن علمی روانپزشــكی ایران اظهار داشــت: آمار نشان 
می دهد که تــاب آوری در جامعه به تدریج کاهــش یافته و یكی از 
مشــكالت ما و سیاســت مداران برای اداره جامعه، همین مسئله 
اســت. وزیر بهداشــت اضافه کرد: بر اســاس آمارهــای موجود، 
25تا26درصد افراد جامعه اختالل رفتاری دارند واین مسئله نسبت 
به گذشته بیشتر شده اســت؛ البته این موضوع نسبت به آمارهای 
جهانی نگران کننده نیســت؛ ولی از آنجایی که کشور ما یك کشور 
اســالمی و دینی بوده، حتی این میزان آمار قابل قبول نیست. وزیر 
بهداشــت تصریح کرد: بخشــی از افرادی که اختالل روانپزشكی 
دارند، مربوط به تصمیم گیرندگان کشور هستند و در جلسه هیئت 
وزیران، آمار اختالالت خلقی را در حضور آقای رییس جمهور اعالم 
کردند و ایشــان گفتند در این هیئت هم، جمعی دچار این مشكل 
هستند. هاشمی گفت: اگر تصمیم گیرنده دچار اختالل شود، بسیار 
بدتر است و خدا نكند که در کشور رییس جمهور، وزیر، وکیل یا هر 
مدیری دچار اختالالت روانپزشــكی یا خلقی شود. وی با تاکید بر 
اینكه مشكل جدی امروز ما در کشور، خودشــیفتگی است و این 
مسئله در همه رده ها وجود دارد، گفت: زمانی که خودشیفتگی به 
مسئولین کشور ختم شود، وضعیت بدتر است؛ چرا که این مسئله 
عدم آرامش و اضطراب و افسردگی را به همراه دارد. هاشمی تصریح 
کرد: خودشیفتگی مسئوالن، کار دســت مردم می دهد. در کشور 
ما هر کســی اظهار نظری دارد؛ مثال یكی ســردار علم بوده، نوحه 
می خواند و رییس جمهور و مســئوالن را زیر سوال می برد؛ دیگری 
می شود سردار حرم و در همه حوزه ها اظهار نظر می کند؛ یكی نیز 
سردار قلم بوده و در همه حوزه ها حرفی دارد. وی افزود: افرادی هم 
نیز بدون اطالع در مورد تراریخته ها صحبت می کنند و این مسئله 
آرامش مردم را تحت تاثیر قرار می دهد؛ البته این مسائل شایعاتی 
بوده که عمدتا به غرض آلوده اســت. وزیر بهداشــت گفت: برای 
کاهش اختالالت روانپزشــكی در وزارت بهداشت کارهایی انجام 

شده؛ ولی کافی نیست.

وزیر بهداشت:

سردارهای حرم، َعَلم و قلم 
در همه حوزه ها ورود می کنند
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پیشنهاد سردبیر: 
مانور قدرت ایران در آسمان اصفهان

عکس روزیادداشت

بین الملل

وب ســایت مصــری »پارلمانــی« گــزارش داد: 
»رســانه های عراقــی اعــام کردند کــه یکی از 
خودروهای پلیس داعش بــا بلندگو در خیابان های 
موصل اعام کرد که همسر ابوبکر البغدادی دستگیر 
 شــد و البغدادی به ســمت الرقه فرار کرده است.« 
بنا بر این گزارش، پلیس داعش اعام کرد که دولت 
اســامی ســیطره خود را بر موصل از دســت داده 
است. گفتنی اســت که پیش از البغدادی نیز حدود 
30 ســرکرده داعش به همراه خانواده های خود، از 
موصل گریخته و وارد شــهرک »مرکده« در حومه 
جنوبی »حسکه« شــده اند. بر اساس همین خبرها 
درحال حاضر تنها 2000 تروریست داعش در شهر 
موصل حضــور دارند. در همین حــال هم نیروهای 
الحشدالشعبی خبر دادند که داعش همه پایگاه های 
خود در موصل را تخلیه کرده اســت.حیدر العبادی 
نخســت وزیر و فرمانده کل نیروهای مســلح عراق، 
بامداد دوشــنبه  از آغاز عملیات آزادســازی شهر 

موصل از چنگ گروه داعش خبر داد.

دولت عربســتان در جلســه روز سه شــنبه خود 
از درخواســت نشســت چهار جانبه لندن مبنی 
بر برقــراری آتش بس فوری و بدون قید و شــرط 
در یمن، اســتقبال کرد. به گــزارش خبرگزاری 
رســمی عربســتان »واس«، »جــان کــری« و 
»بوریس جانســون« وزیــران خارجــه آمریکا و 
انگلیس در نشســتی بــا حضور »اســماعیل ولد 
الشــیخ احمد« فرستاده ســازمان ملل در یمن و 
 دیپلمات های سعودی چنین درخواستی را مطرح 

کرده بودند.
 قرار اســت ولد الشــیخ نقشــه راه  در خصوص 
اقدامات امنیتی و سیاســی الزم جهت دستیابی 
به راه حل بحــران یمن را به دو طــرف درگیر در 
این کشــور ارایه دهد.اســتقبال رژیم سعودی از 
آتش بــس در یمن بــه دنبال پیشــروی ارتش و 
نیروهای مردمی این کشور در استان های جنوبی 
عربستان و کشته و زخمی شدن شمار بسیاری از 

نیروهای سعودی انجام پذیرفته است. 

منابع عراقی اعالم کردند:

همسر البغدادی
 به اسارت درآمد

به دنبال شکست های اخیر و فشار جامعه بین الملل؛

عربستان از برقراری آتش بس 
در یمن استقبال کرد

در این گــزارش به نقل از امیر ســرتیپ »مســعود روز خوش« 
ســخنگوی رزمایش اقتدار هوایی آمده اســت که این رزمایش 
تنها بخشــی از قابلیت دفاعی ایران از حریم هوایی است. وی در 
ادامه گفته اســت که هدف این رزمایش هوایی افزایش آمادگی 
برای دفاع در برابر هر گونه تهدید هوایی است.رویترز همچنین 
در گزارش خود آورده اســت که طی هفته های اخیــر ایران از 
پهپاد صاعقه نیز رونمایی کرده اســت که قابلیت حمل موشک 

را داراست.
   

اما روز گذشــته در ادامه رزمایش اقتدار هوایــی فداییان حریم 
والیــت ، هواپیماهای جنــگ الکترونیک فالکــون ۵0 با هدف 
اختال در امواج راداری دشــمن بر آسمان اصفهان پرواز کردند. 
این خبر را امیر سرتیپ دوم خلبان  مسعود روزخوش سخنگوی 

رزمایش در دومین روز از ششمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان 
حریم والیت اعام کــرد و گفت: در دومیــن روز از این رزمایش 
عملیات جنگ الکترونیک و آزمایش انواع سامانه های پیشرفته 
ارتباطی توســط نیروی هوایی ارتش جمهوری اسامی ایران در 
باالترین سطح با موفقیت انجام شــد.در این مرحله با استفاده از 
هواپیماهای جنــگ الکترونیک فالکون ۵0 )پــروژه تحقیقاتی 
ســایه(، عملیات اختال امواج راداری نیروهای دشمن فرضی با 

موفقیت انجام شد.
سرتیپ دوم روزخوش گفت که در این رزمایش انواع سامانه های 
پیشرفته ارتباطی، نیروی هوایی ارتش با استفاده از بسترهای امن 
شبکه های بی سیم و با سیم، انواع سامانه های تسلیحات پروازی 
و انواع سامانه های تاکتیکی، ماموریت های اباغ شده در جنگ 
الکترونیک با موفقیت انجام شــد ودر ادامه اجرای این رزمایش، 

جنگنده های رهگیــر اف ۱۴ به اجرای ماموریت گشــت هوایی 
مسلح و انجام ماموریت top cover پرداختند. جنگنده های اف 
۱۴ و میگ 2۹ با انجام عملیات رزم هوایی، شــرایط درگیری در 

صحنه واقعی نبرد را با موفقیت تمرین کردند.
امیر روزخوش با بیان اینکه ما بــه دنبال امنیت پایدار در منطقه 
هستیم، گفت: افزایش حجم قدرت آتش و دقت در اصابت اهداف 
متحرک و ثابت زمینــی و هوایی یکی دیگر از نقــاط قوت این 
رزمایش است و بخشــی از اقتدار رزمی نیروی هوایی ارتش را به 

نمایش می گذارد.
  

امیر خلبان علیرضا برخور جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش 
پیش از این در حاشــیه آغــاز رزمایش فداییــان حریم والیت 
6 گفته بود کــه:» در این رزمایــش، اســتفاده از تاکتیک های 
روز و تکنیک هــای ابداعــی ۱8 هــدف را دنبــال می کنیم که 
این اهداف بــا توجه به تهدیدات پیرامون تعیین شــده اســت. 
عملیات های این رزمایش توســط هیئت هایی که از ستادهای 
باالتر بــه منطقه رزمایــش آمده اند ارزیابی خواهد شــد.« امیر 
برخور این نکته را نیز یادآور شــد که با توجه بــه اینکه این یک 
رزمایش هوایی اســت تمام کشــور در پوشــش این رزمایش 
قــرار می گیــرد و اولین اقــدام عملیــات شناســایی منطقه 
 توســط هواپیماهــای شناســایی،  پهپادهای ارتــش صورت 

گرفته است.
   

امیر ســرتیپ خلبان نصیرزاده، معاون هماهنگ کننده نیروی 
هوایی ارتش هم با اشــاره به اهــداف رزمایش گفــت: ارتقای 
توان رزمی خلبانــان و کارکنان فنی نهاجا، تمریــن روش ها و 
تاکتیک های نوین جنگــی، آموزش رزمی کارکنــان جوان در 
شرایط شــبیه ســازی شــده رزم واقعی، ارتقای توان آمادی و 
پشــتیبانی، ارزیابی کیفیت آموزش ها و آموخته های ارائه شده 
در مراکز آموزشی و تمرین سامانه کنترل و فرماندهی به صورت 
متمرکز و غیر متمرکز با بهره گیری از سامانه های پیشرفته و امن 
ارتباطی؛ از جمله اهداف ششمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان 
حریم والیت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسامی ایران است. 
پیام این رزمایش تامین مطمئن و مستمر و کسب آمادگی برای 
مقابله با هر گونه تهدید و صلح و دوستی و تامین امنیت منطقه 

بدون نیاز به نیروهای فرا منطقه ای است.
نیروی هوایی ارتش در کنار ســایر قوای مســلح کشــور تحت 
 فرماندهــی ولــی امــر مســلمین، حضــرت امــام خامنه ای

)مد ظله العالی( آماده تامین امنیت پهنه هوایی کشور است. 

نیروی هوایی ارتش 
در کنار سایر قوای 
مسلح کشور تحت 
فرماندهی ولی امر 
مسلمین، حضرت 

 امام خامنه ای
)مد ظله العالی( 

آماده تامین امنیت 
پهنه هوایی کشور 

است 

ششــمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم والیت روز دوشــنبه در اصفهان و در پایگاه شهید  زاینده رود
بابایی، با رمز »یاحســین بن علی« آغاز شــد. در این رزمایش ســه روزه جنگنده ها، هواپیماهای 
شناسایی و پهپاد های ســاخت داخل قابلیت های خود را به نمایش می گذارند. برگزاری این رزمایش هوایی اما بازتاب 
خبری جهانی یافت و خبرگزاری رویترز ضمن پوشش خبری این رزمایش نوشت که جنگنده های ایران رزمایش هوایی 

خود را در اصفهان با هدف به نمایش گذاشتن توانایی محافظت از حریم هوایی این کشور آغاز کرده اند.

کافه سیاست

بازتاب جهانی رزمایش فداییان حریم والیت:

مانور قدرت ایران در آسمان اصفهان

با مسئوالن

پهلو گرفتن ناوگروه دوستی روسیه 
در بندرانزلی

ناو گروه دوســتی روسیه متشــکل از دو رزم ناو از یگان دریایی 
 خــزر روســیه در چارچــوب ماموریــت ۱۵ روزه دوســتانه  

روز گذشته  وارد بندرگاه انزلی شد.

روزنامــه آرمان به نقل از رییس فراکســیون شفاف ســازی و انضباط مالی 
در مجلس دهم نوشــت: »قصد داریم درباره پرونده بورســیه ها تحقیق و 
تفحص کنیم؛ چراکه با وجود مدلل شــدن حقوقی مسئله تخلف در پرونده 
بورســیه ها در نهادهای نظارتی به  ویژه در دیوان محاســبات و ســازمان 
بازرسی، موضوع کماکان در هاله ای ابهام باقی مانده است.«محمود صادقی 
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: »ســازمان بازرســی در این پرونده 
ورود کرده و بروز تخلف را محرز دانســته و دادســتان دیوان محاســبات 
مجلس نیز در بررســی های خود در مواردی همچون تخلــف ۵2 میلیارد 
ریالی دادخواست هایی علیه برخی از مسئوالن وزارت علوم از جمله معاون 
دانشجویی وزارت علوم در دوره قبل صادر کرد،اما متاسفانه پرونده بی نتیجه 
مانده اســت. عضو کمیسیون آموزش اظهار داشــت: بنابر اسناد موجود در 
بحث بورسیه های دانشگاه کاشان این تخلف محرز شده که بخشی از منابع 

مالی بورسیه ها خارج از دانشگاه خرج مصارف دیگری شده است.

به نقل از وب سایت خبری  »بلومبرگ«  در آمریکا  ایمیل های افشا شده 
هیاری کلینتون از ســوی ویکی لیکس نشان می دهد رویکرد هیاری 
کلینتون با باراک اوباما درباره ایران تفاوت هایی داشــته است از جمله 
اینکه به نوشته بلومبرگ هیاری کلینتون دیدگاه »واقع گرایانه تری« 
نسبت به دولت حسن روحانی داشته اســت. بر اساس ایمیل های افشا 
شــده از ســوی ویکی لیکس، کلینتون در تاریخ 28 اکتبر 20۱3 )بعد 
از گفت وگــوی تلفنی روحانی و اوباما( در ســخنانی خصوصی در جمع 
موسسه یهودی » صندوق متحده شهری شــیکاگو « با انتقاد از رویکرد 
امیدوارانه دولت اوباما نســبت به دولت حســن روحانی گفته که روی 
کار آمدن روحانی با اجازه و صاحدیــد دو نیروی اصلی قدرت در داخل 
حاکمیت ایران یعنی روحانیون ارشد و محافظه کار و نهاد سپاه پاسداران 
بوده است و دلیل آن نیز تاثیرات کاما مخرب تحریم ها بر اقتصاد ایران 

بوده؛لذا رفتارهای میانه روها در ایران برای فریب آمریکاست.

رییس فراکسیون شفاف سازی مجلس:
 موضوع بورسیه ها 

 کماکان در هاله ابهام

بلومبرگ نوشت:
سخنان خصوصی کلینتون 

درباره روحانی

دیدگاهپدافند غیر عاملسیاست خارجهبرجام

اسحاق جهانگیری-
معاون اول رییس جمهوری

غالمرضا مصباحی مقدم-
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز

محمدنبی حبیبی-
دبیرکل حزب موتلفه اسالمی

اقتصــاد ایــران در حال طی 
کردن مســیر توســعه است 
و با بــه کارگیــری مجموعه 
ظرفیــت هایی کــه در ایران 
وجود دارد می توان گفت که 
آینده اقتصاد کشــور بسیار 
روشن و امیدوار کننده است.

از ظرفیت های بزرگ کشــور  
نیروی انسانی تحصیلکرده و 
زبده  است که این نیروها دوره 
ســخت جنگ و تحریم ها را 
پشت سر گذاشته اند و امروز 
هر کدام به مدیرانی کارآفرین 

تبدیل شــده اند که می توانند امور توســعه را مدیریت کنند. در کنار این 
مدیران باتجربه، جوانان تحصیلکرده نیز ظرفیت مهمی برای کشور هستند 

که با اتکا بر این سرمایه ها می توان کارهای مهمی انجام داد.

در مــورد برگشــت آقــای 
هاشمی به جامعه روحانیت 
مبارز اوال ایشــان هیچ وقت 
نگفــت مــن عضــو جامعه 
روحانیت نیســتم، بنابراین 
تعبیر به برگشــت ایشــان 
درســت نیســت؛ چراکــه 
برگشــت برای کسی معنی 
دارد که قهر کرده باشد. آقای 
هاشمی در جلسات شورای 
مرکــزی جامعــه روحانیت 
حضور ندارد. هــر زمانی هم 
بخواهد تشریف بیاورد مانعی 
وجود ندارد. پــس می تواند 

حضور پیدا کند و به عنوان یک عضو با ســابقه مورد اســتقبال هم قرار 
بگیرد. دوما من بعید می دانم ایشان تاثیرگذار روی آرای اعضای جامعه 
روحانیت در شرایط حاضر باشد، چون دوستان ما با شخص آقای هاشمی 

ارتباط تنگاتنگی ندارند تا اینکه بخواهد چنین تاثیرگذاری ایجاد شود.

اســامی  موتلفه  حــزب 
از ســه ماه گذشــته تمام 
ظرفیــت خــود را جهت 
اصـــولگرایان  ائتــاف 
انتخابات  برای  به خصوص 
جمــــهوری   ریاســـت 

به کار گرفته است.
ما در دوره هــای مختلف 
انتخابات  انتخاباتی اعم از 
ریــــاست  و  مجـــلس 
کاندیداهای  جمهــوری، 
اختصاصــی خودمــان را 
داشته ایم و البته لیست ها 

را همیشــه به ائتاف اصولگرایان ارائه داده ایم و درنهایت نیز اعام 
می کنیم تســلیم نظر جمعی جریان اصولگرایی خواهیم بود.اگر 
اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری ۹6 به ائتاف رسیدند، 
نامزد موتلفه اسامی را به جلســات ائتاف معرفی می کنیم و هر 

تصمیمی در آن جلسات گرفته شد تابع خواهیم بود.

سرلشکرپاسدار محمدعلی جعفری-  
فرمانده کل سپاه

به دنبال  همواره  دشمنان 
ایــن بوده اند کــه امنیت 
را از کشــور مــا بگیرنــد 
درحالی کــه جوانان غیور 
با گذاشــتن جانشــان در 
کف دستشــان در صحنه 
ورود پیــدا کردند و هر چه 
از عمــر انقاب اســامی 
شهیدان  ارزش  می گذرد، 
بیشتر نمایان می شود و ما 
شاهد دستاوردهای بزرگی 
همچــون وجــود امنیت 
معجزه آســایی در کشور 

هستیم که همه این امنیت به برکت خون شهداست و شرط اصلی 
رشد هر کشور وجود امنیت است که خوشــبختانه این مسئله در 

کشور ما در باالترین شرایط قرار دارد.

سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی رحیم صفوی گفت: با هجوم 
نظامی ایاالت متحده آمریکا در ســال 200۱ به افغانستان در 
پی حمله )هــدف قرارگرفتن( به بــرج های دو قلــو و به بهانه 
 مبارزه با تروریســم ، طی ۱6 ســال گذشته)از ســال 200۱ 
تا کنون( یک بحران جدی در منطقه رخ داده است. وی گفت : 

اشغال افغانستان)200۱( و عراق)2003( به نفع سیاسی ایران 
تمام شد و دو دشمن شرق و غرب ما از بین رفتند و وزن سیاسی 
ایران افزایش پیدا کرد.  سرلشــکر صفوی افزود: در افغانستان، 
پیمان امنیتی که آمریکایی ها با افغان ها بستند هنوز هم ادامه 
دارد. در عراق چنین پیمانی بســته نشده است ولی پایگاه های 

نظامی آمریکا حضور دارند اما پس از شکست بزرگی که آمریکا 
در اهداف سیاســی ، نظامی و تا اندازه ای اقتصادی خورد ، یک 
جنگ نیابتی با راه اندازی گروه های تروریستی در منطقه به راه 
انداخت که یک سیاست و راهبرد بود . دالیل و شواهد مستندی 
وجود دارد که همزمان با اشــغال عراق در برخــی از اردوگاه ها 
آمریکایی ها و انگلیســی ها مراکز آموزشــی راه اندازی کردند. 
تصاویری از ابوبکر بغدادی که خود را خلیفه مســلمین و داعش 

می شناسد وجود دارد. عراقی ها این تصاویر را به ما داده اند .

سردار صفوی: 

2 دشمن شرق و غرب ما از بین رفتند 

دبیر شــورای عالی امنیــت ملی، دریابان علی شــمخانی 
درهجدهمیــن همایــش صنایــع دریایــی در جزیــره 
کیــش گفت:صاحبان تریبون ها،رســانه هــای گروهی و 
صاحب نظران کشور باید با نگاه ملی و غیرسیاسی از فضای 
نقدهای دوران مذاکرات به سمت پشتیبانی از دولت برای 
پیگیری مصرانه حقوق برجامی کشــور حرکت کنند.وی 
ادامه داد: نباید مطالبات مســئوالن سیاســی و اقتصادی 
کشــور از طرف های خارجی به اعتراف به شکســت تعبیر 
شــود و با متهم ســازی کارگزاران خدوم کشــور زمینه 
پیگیــری مطالبات قانونی کشــور از طرف هــای مذاکره 
کننده محدود و تامین منافع کشور تحت تاثیر رقابت های 

سیاسی قرار بگیرد.
شمخانی شــرایط پســا برجام را واجد فرصت های جدید 
برای بهــره گیری از قابلیــت های دریا پایه کشــورعنوان 
واضافه کرد: به شــهادت تاریخ کشــورایران همواره تمدن 
دریایی بوده و در دریا با اهــداف اقتصادی حضور معنی دار 
داشته اســت .بهره مندی توســعه محور از ظرفیت های 
گســترده دریا، ضرورتی اجتناب ناپذیــر در حوزه تامین 

امنیت،شکوفایی اقتصادی و تعالی علمی است.

ســردار غامرضا جالی رییــس ســازمان پدافند 
غیرعامل کشــور صبح دیروز ) سه شــنبه 27 مهر( 
در نشســت خبری که با حضور اصحاب رسانه برگزار 
شد با بیان اینکه ســازمان پدافند غیر عامل توانسته 
تمــام تهدیدات موجــود را رصد و شناســایی کرده 
و برای مقابله با هــر یک از آنها راه حــل پیش بینی 
کند، عنوان کرد: پایداری امنیتی در کشــورما بسیار 
باالست؛ ما توانسته ایم تهدیدات نظامی را به انتهای 
لیست تهدیدات کشور بفرســتیم و این کار با تولید، 
انباشــت، نمایش و تصمیــم قدرت ما بــه منطقه و 
جهان صورت گرفته اســت.رییس ســازمان پدافند 
غیرعامل با بیان اینکه تدابیر برجام نتوانســت سایه 
جنگ اقتصادی را از سر کشــور بردارد، عنوان کرد: 
 ما اعتقاد داریم این جنگ اقتصادی همچنان پابرجا 

خواهد ماند.
وی ادامــه داد: مــا امروز یقیــن داریم کــه امکان 
حمله زمینی آمریکا بــه ایران از لیســت تهدیدات 
 کشــور کاما حذف شــده اســت؛ این یک تعارف

 سیاسی نیست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

مطالبات مسئوالن از طرف های 
خارجی تعبیربه شکست نشود

سردار غالمرضا جاللی تشریح کرد: 

تهدید نظامی در انتهای لیست 
تهدیدات کشور

حسین شیخ االسالم :

مانع از اقدام ضد سوری
 در نشست لوزان شدیم

عضو شورای عالی انتخاباتی اصالح طلبان:

نیروهای مسلح به ابالغیه 
سیاست های انتخاباتی عمل کنند

مشــاور وزیر امور خارجه، بــا بیان اینکه مانــع از اقدام 
ضد ســوری در نشســت لوزان شــدیم، گفت: یکی از 
ضعف های ایــن کنفرانــس ترکیب نامتــوازن اعضای 
شــرکت کننده در آن بود که ایران توانست آن را اصاح 
کند. شیخ االسام با اشــاره به نشست اخیر لوزان، اظهار 
داشــت: کشــور عربســتان دیگر خیلی ضعیف و ذلیل 
شده و ظرفیت نمایندگی کشــورهای عربی را ندارد؛ لذا 
ما ترجیــح دادیم مصر که از ظرفیــت هماهنگی اعراب 
برخوردار است، وارد معادله شــود؛ بنابراین نقش اول ما 
در این نشست آن بود که توانستیم ترکیب بندی اعضای 
مشارکت کننده در نشست را با اضافه کردن مصر و عراق 
متوازن کنیــم. وی ادامه داد: طرف مقابل می خواســت 
بیانیه ای صادر شــود و حکومت ســوریه را مقصر همه 
چیز جلوه دهد؛ البته که بــا حضور ایران، آنها نمی توانند 
به خواسته خود برسند و ما با شــرکت در نشست لوزان 
توانستیم حداقل جلوی یک اقدام ضد سوری را بگیریم 
لذا حضور ما الزم است همچنان که حضور دولت سوریه 

نیز در نشست های آینده الزم است.

محمــود میرلوحی عضو شــورای عالــی انتخاباتی 
اصاح طلبان اظهار کرد: حضــرت امام خمینی )ره( 
از آغاز انقاب بســیار حســاس بودند کــه نیروهای 
مسلح وارد امور سیاسی نشــوند. کسانی که به تاریخ 
انقاب تســلط دارنــد درگیری های میــان آقایان 
نبوی و ذوالقدر را به یاد دارند و خاطرشــان هســت 
که امــام)ره( در آن زمان هم فرمودنــد که فعالین یا 
در حوزه سیاســت باشــند و یا فقط در امور نظامی 
مشغول به کار شوند.میرلوحی  اظهار کرد: امیدواریم 
که ایــن بار با توجه بــه وصیت امــام خمینی )ره( و 
اباغیه سیاســت های انتخابات و تاکیــد رهبری بر 
عدم ورود نیروهای مســلح، این عزیزان بدون تحلیل 
و تفســیر بپذیرند که حق ورود به سیاست را ندارند.

وی افزود: برای برگزاری انتخاباتی آزاد و رقابتی باید 
تمام دســتگاه ها و قوا در جای خود و بر طبق قانون 
فعالیت کنند. اگر نیروهای مســلح به سیاست ورود 
پیدا نکنند مورد احترام تمام جناح های سیاســی و 

مردم خواهند بود.
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يادداشت ويژه
پیشنهاد سردبیر:

با پژو 405 و پرايد خداحافظی کنید

با مسئوالن

مديرعامل ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن برای افزايش تولید 
برنامه دارد

به گزارش خبرنگار زاینده رود، احمد صادقی، در مراســم انعقاد 
قرارداد خرید ریل ملی بیــن ذوب آهــن و راه آهن جمهوری 
اســامی ایران اظهار داشــت: خط تولید ریل در ذوب آهن به 
مرحله صنعتی رسیده است.وی بیان داشت: ما در بخش تولید 
ریل کامل شــدیم و برای نخستین بار در کشــور قرارداد خرید 
ریل ملی منعقد شد.مدیر عامل ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه 
ســعی داریم همه مواد اولیه تولید ریــل را در داخل ذوب آهن 
تولید کنیم، افزود: در همین راستا، سولفورزدایی را کامل انجام 
می دهیم و تا دو ماه آینده مقدمات راه انــدازی خط DV آلیاژ 
مورد نیاز برای تولید ریل در ذوب آهن فراهم می شود.وی بیان 
کرد: برای ۴۰ هــزار تن تولید ریل ملی در ذوب آهن، بخشــی 
از آلیاژ مورد نیاز وارداتی اســت و بخشــی نیز از یزد خریداری 
 شده اســت. صادقی با بیان اینکه خط تولید ریل در ذوب آهن 
عاوه بر ریل، تولیدات دیگری نیز دارد، افــزود: تولید تیرآهن 
بال پهن تا عرض ۳۰۰ و تیر آهن معمولی با عرض ۵۰۰ از دیگر 
تولیدات این خط اســت. وی افزود: ذوب آهن در حال حاضر با 

توجه به شرایط اقتصادی برای افزایش تولید برنامه دارد.
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان به وضعیت نامناسب صنعت فوالد 
در جهان اشاره کرد و افزود: برخی از کشــورهای دنیا سعی بر 
تعطیلی برخی از صنایع فوالدی دارند و مــا نیز یا باید بمانیم یا 
تعطیل کنیم.وی ادامه داد: برای مانــدن، تولید اقتصادی باید 
موردتوجه قرار گیــرد و از این رو تزریق پودر زغال ســنگ به 

کوره های بلند از جمله اقدامات انجام شده در ذوب آهن است.
صادقی با بیان اینکه ما بــه دنبال اقتصادی کردن تولیدات خود 
هســتیم، افزود: حضور ذوب آهن در عرصه های بین المللی در 
بخش رقابتی از جمله برنامه های در دستور کار هست و تاکنون 
 با توجه به برابــری هزینه و درآمــد، موفقیت هــای خوبی را

 به دست آورده ایم.
 وی همچنین به فعالیت هــای ذوب آهن اشــاره کرد و گفت: 
در حال حاضــر قراردادهای با حجم ۱۰ هــزار و ۲۰ هزار تن را 
داریــم و از این پس بهتر اســت دیگر برای ذوب آهن حاشــیه 
درســت نشــود.مدیر عامل ذوب آهن اصفهــان تصریح کرد: 
برای حل مشــکات نقدینگی نیازمند زمان هستیم و چنانچه 
 با این روند پیش برویم تا ســه ســال آینده مشکات گذشته را

 جبران می کنیم.

اســتاندار اصفهان گفت: فاز دوم ســامانه آبرسانی به 
اصفهان بزرگ، در ریــل اجرا قرار گرفــت و عملیات 
اجرایی آن ظرف دو ماه آینده شــروع خواهد شــد.در 
جلســه ای که با حضور اســتاندار اصفهــان، معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان و معاونین 
آب و آبفــای وزارت نیــرو در تهــران برگزار شــد در 
خصوص فاز دوم ســامانه آبرســانی به اصفهان بزرگ 
بحث و بررســی شــد و تصمیمات اجرایی الزم اتخاذ 
گردید.رســول زرگرپور در این باره، اظهار داشت: فاز 
اول این ســامانه، دو تونل به طول جمعا ۲۷ کیلومتر 

است که مراحل نهایی تکمیل خود را می گذراند.
اســتاندار اصفهان افزود: فاز دوم این سامانه شامل دو 
خط لوله مــوازی به طول ۱۲ کیلومتــر و تصفیه خانه 
آب به ظرفیت نهایی ۱۰ متر مکعب در ثانیه اســت که 
با اعتباری به میزان ۱۵ هزار میلیارد ریال، طراحی آن 
تکمیل شده است. وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت و 
اولویت این سامانه مقرر شــده که عملیات اجرایی آن 
طی دو ماه آینــده آغاز و اعتبــار آن از محل اعتبارات 
دولتی، فاینانس، سرمایه های شــرکتی و سایر منابع 

تامین شود.

رییس اتــاق بازرگانــی اصفهان در حاشــیه امضای 
تفاهــم نامــه همــکاری بیــن شــورای بازرگانی 
اتحادیه بیــن المللی جاده ابریشــم در اتاق بازرگانی 
اصفهــان با اشــاره بــه مزیت اســتان اصفهــان در 
صنعت گردشــگری گفت:ســرمایه گــذاران چینی 
مــی توانند در بخش گردشــگری  اصفهــان به ویژه 
هتل سازی ســرمایه گذاری کنند.ســید عبدالوهاب 
سهل آبادی با اشــاره به اینکه مردم اصفهان مردمی 
میهمان نوازند،گفت:متاســفانه  و  دوســت  صلــح 
تبلیغات منفی بســیاری علیه ایران انجام شده که با  
برقراری سفرهای گردشــگری می توان این  ذهنیت 
منفی را بــه ذهنیتی واقــع گرایانه تغییــر داد. وی 
اضافه کرد: احیای جاده ابریشــم فرصت مناســبی 
بــرای برقــراری روابط اقتصــادی بین کشــورها و 
به ویژه شــهرهای عضو ایــن اتحادیه اســت و باید 
 از این فرصــت نهایت بهــره برداری صــورت گیرد. 
هو لیــن چیــت )Hui Lin Chit( رییس شــورای 
بازرگانــی اتحادیه بین المللی جاده ابریشــم  در این 
دیدار گفــت: برقراری ارتباط اقتصــادی می تواند به 
روابط فرهنگی و سیاسی کشورهای عضو کمک کند .

آغاز عملیات اجرايی فاز 
دوم آبرسانی به اصفهان 

سهل آبادی خبر داد :

رونق گردشگری اصفهان
به دست چینی ها

اتاق بازرگانینظام مهندسیخبر
ريیس نظام مهندسی ساختمان استان:

هويت مسکن در اصفهان 
از بین رفته است

پرسه در بازار بورس شهر؛

افزايش ارزش سهام
 ذوب آهن و سپاهان 

بازار بورس شهر در روز دوشــنبه با تکاپوی سهامداران 
برای اخذ ســهمیه عرضه اولیه ســهام شــرکت آسان 
پرداخت پرشین کار خود را آغاز کرد.این شرکت بورسی 
که برای اولین بار سهام خود را در بورس عرضه کرد، در 
فرآیند کشف قیمت، توانســت قیمت مناسب 9 هزار و 
999 ریالی را از آن خود کند تا به شــایعه های ارزندگی 
ســهام خود دامن بزند. در همین راستا شاخص بورس 
با ۱۳8 واحد رشــد به عدد ۷۷ هزار و ۷۰۷ واحد رسید 
که بیشــترین تاثیر مثبت را از معامات شــرکت هایی 
همچون گل گهر، پتروشیمی ایرانیان و سرمایه گذاری 
امید گرفت. گروه کانه های فلزی از دیگر گروه های مثبت 
بازار روز دوشنبه بود که در اکثر نمادهای خود با افزایش 
قیمت سهام روبه رو شــد؛ در این میان شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر، معادن منگنز ایران و معدنی و صنعتی 
چادرملو توانستند بیشترین رشد ارزش سهام خود را در 
این گروه شاهد باشند.ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه 
دو شرکت محلی پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار 
توانســتند معامات این روز کاری خود را هم گام با بازار 

پیش ببرند و شاهد افزایش ارزش سهام خود باشند.

بورس

رییس نظام مهندسی ساختمان اصفهان پایین بودن عمر 
مفید ســاختمان و کیفیت پایین مصالح کشــور را مورد 
انتقاد قرار داد و گفت: عمر مفید ساختمان در ایران برابر 
با ۲۵ سال است که در قیاس با متوسط جهانی، ۷۵ سال 
این عدد کمتر اســت.  علی زهتاب ، ترویج ساخت و ساز 
اصولی و معرفی ســاختمان به عنــوان کاالیی فرهنگی 
و جدا کــردن آن از ســوداگری را یکــی از وظایف مهم 
ســازمان نظام مهندسی ســاختمان عنوان کرد و اظهار 
داشــت: در حال حاضر هویت مســکن در ایران و استان 
اصفهان از میان رفته اســت. وی افــزود: هویت اصفهان 
به هویت معمــاری عصر صفوی گره خــورده اما در عصر 
حاضر در موضوع الگوســازی معماری حرفی برای گفتن 
نداریم.زهتــاب تصریح کرد: ســازمان نظام مهندســی 
 متولی الگوســازی در ساخت و ساز اســت و ایجاد الگوی 
ایرانی - اسامی ساختمان در فهرست وظایف این سازمان 
قید شده اســت. زهتاب رکود فعلی در ســاخت و ساز را 
فرصتی برای جدا کردن ســاختمان از سوداگری عنوان 
کرد و گفت: فعاالن ســاخت و ســاز باید در فرصت فعلی 

نمایه سازی و ایجاد هویت در ساخت و ساز را ترویج کنند.

شصت و هشتمین دوره یارانه نقدی با اعام سازمان 
هدفمندی یارانه ها، ســاعت ۲۴ دوشنبه به حساب 
سرپرســتان خانوار واریز شــد. این دوره هم همانند 
دوره های گذشــته، به ازای هر نفــر ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومان از سوی دولت واریز شد.بر این اساس دریافتی 
هر فرد از بابت پرداخت یارانه نقدی از ابتدا تاکنون، 
به ســه میلیون و 9۴ هزار تومان رســید. بر اساس 
آمارها، بیش از ۷۴ میلیون نفر در کل کشــور یارانه 
نقدی دریافت می کنند و تاکنون  ۲/۱میلیون نفر از 

دریافت یارانه محروم شده اند.

رییس سازمان ملی استاندارد از برنامه  خودروسازان 
جهت خروج پراید و پژو ۴۰۵ از خط تولید خبر داد.

در حالی که کــش و قوس ها در خصــوص پایان کار 
خط تولید خودروهایی که ۱۰ ســال از شروع تولید 
آنها می گذرد، ادامــه دارد، نیــره پیروزبخت گفت: 
در راستای برنامه ای که براســاس قانون توقف تولید 
خودروهایی با بیش از ۱۰ سال تولید را در خود دیده 
است، خودروهایی مانند پراید یا پژو ۴۰۵ نیز از خط 

تولید خودروسازان داخلی خارج خواهد شد.

فابریــس برژیــر، مدیــر اجرایــی ایرباس گفــت: این 
هواپیماســازی اروپایــی، در نظر دارد باهدف پیشــی 
گرفتن از رقیب خود، بوئینــگ، میزان تحویل هواپیما به 
مشتریانش را تا سال ۲۰۲۰ افزایش دهد. فابریس برژیر 
گفت: »در ســال ۲۰۲۰ ما تعداد هواپیمای بیشــتری را 
نسبت به بوئینگ به مشــتریانمان تحویل خواهیم داد.« 
در شــرایطی که ایرباس ازنظر گرفتن سفارشات جدید 
نسبت به بوئینگ پیشروتر است، از سال ۲۰۱۲ تاکنون این 
هواپیماسازی بوئینگ بوده است که حرف اول را در میزان 
تحویل هواپیما به مشــتریان می زده و میــزان تولیدات 
بیشتری داشته است. برژیر گفت که ایرباس تمرکز خود 
 A350 باریک پیکر و A320 را روی ساخت هواپیماهای

می گذارد.

 تاکنون چقدر يارانه به 
هر شخص پرداخت شده است؟

با پژو 405 و پرايد
 خداحافظی کنید

ايرباس از بوئینگ 
پیشی می گیرد

اخبار کوتاه

وزیر اقتصاد در دیدار با آیت ا...مظاهری، از وابستگی به نفت و 
آسیب پذیری اقتصاد کشور در برابر هجمه های خارجی گفت 
که تهدیدی برای کشــور به حســاب می آید. وی تاکید کرد 
که کمتر کشوری در دنیا توانســته همانند ایران از مشکات 
کمرشــکن اقتصادی عبور و مقابل تحریم ها مقاومت کند؛ اما 
جمهوری اســامی ایران با بهره گیــری از رهنمودهای رهبر 
معظم انقاب توانســت از تحریم های ظالمانــه عبور کند. در 
ادامه از نقشه بعدی دشمن سخن گفت . دشمن پس از اینکه 
دید ملت ایران توانست بر مشکات ناشــی از تحریم ها غلبه 
کند، تسلیم خواسته ملت و وادار به مذاکره با ایران شد و حاال 
به گفته طیب نیا، به رغم همه مشــکات اقتصادی و کاهش 
قیمت نفت توانسته ایم به رشــد اقتصادی مثبت دست پیدا 

کنیم و آرامش به اقتصاد کشور بازگشته است. 
 و بعد به ســراغ »اصفهان« رفــت: » دراســتان اصفهان نیز 
بر اساس صحبت هایی که با استاندار شده، بخش عمده ای از 
اهداف محقق و به بســیاری از واحدهای تولیدی کمک شده 

اســت.هر یک از وزرا مسئولیت یک یا دو اســتان را در زمینه 
اقتصاد مقاومتی برعهــده گرفته اند . از ایــن طریق دولت از 
نزدیک با مشکات استان ها آشنا می شود.سعی دولت تدبیر 
و امید این است که اگر مشکاتی در استان وجود دارد در خود 
اســتان برطرف شــود.« طیب نیا از حمایت کم نظیر نماینده 
ولی فقیه در اســتان و امام جمعه اصفهــان همچنین رییس 
حوزه علمیه اصفهان و روحانیت استان از دولت تدبیر و امید و 

نماینده عالی دولت در استان تقدیر کرد.
آیت ا...ســید یوســف طباطبایی نژاد هم در این دیدار، گفت: 
»در اجــرای برنامه ها نباید بــه مردم فشــار وارد نکنیم زیرا 
طبق دســتورات دین ما و ائمه معصومین )ع(، حکومت برای 
دســتیابی به اهداف خود باید حال مردم را مراعات و با کمک 

آنها برنامه های خود را عملیاتی کند.«
 

در ادامه جلسات وزیر اقتصاد در اصفهان، نوبت به جلسه ستاد 
اقتصاد مقاومتی استان رسید که در محل استانداری تشکیل 

شد. در این جلسه، طیب نیا، به اجاس اخیر وزیران اقتصادی 
جهان، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در واشــنگتن 
اشــاره کرد و گفت : بانک جهانی در این اجاس اعام کرد که 
اقتصاد ایران بهترین عملکرد و کمترین آســیب پذیری را در 
دنیا داشته است. وزیر کابینه تدبیر و امید باز هم به سراغ آمار 
رفت و از رشد اقتصادی کشــور در سه ماه نخست امسال  خبر 
داد . بر اســاس گفته طیب نیا، رشــد اقتصادی ایران در این 
زمان به ۵/۴ درصد رسید و اگر سیاست های اقتصاد مقاومتی 
را ادامه دهیم و با توجه به گشــایش هایی که در راه اســت و 

افزایش تدریجی قیمت نفت، این رشد مستمر خواهد بود.
اینکه تحریم ها در ایجاد مشــکات برای ملت ایران موثر بود 
یا نبود، همچنان محل بحث و چالش است اما به هرحال وزیر 
اقتصاد اعتراف می کند که تحریم های گســترده موجب تورم 
۴۵ درصدی و رشــد اقتصادی منفی 6/۷ درصد شد که البته 
رهبری، ملت و دولت مــا در مقابله با تحریم هــا موفق بود و 
اگر این موفقیت نبــود، مذاکره های هســته ای نیز به نتیجه 
نمی رســید. وزیرامور اقتصادی و دارایی، سیاست های اصل 
۴۴ قانون اساســی را برای مقابله با دولتی بودن اقتصاد خواند 
وگفت: این سیاست ها به درستی اجرا نشده و نتیجه آن، ایجاد 
ساختارهای بدتر از گذشته اســت و بعد دوباره نوبت به دولت 
قبلی رسید. ابراز تاســف از آمار منفی در حوزه های گوناگون 
در دولت هشت ســاله احمدی نژاد . اینکه نرخ رشد اقتصادی 
کشوردر این دوره هشت ســاله به ۲/۲ درصد رسید و یا میزان 
اشتغال ایجاد شده در این هشت ســال ۱۴ هزار فرصت در هر 
سال بوده که به گفته وزیر اقتصاد» این رقم برای کشوری که 
ســاالنه یک میلیون نفر به جمعیت آن اضافه می شود، یعنی 

صفر و نمی تواند موجب بهبود زندگی مردم شود.«
»با بودجه دولتی نمی توان طرح های زیرساختی اجرا کرد«، 
»همه واحدهای تعطیل شــده، فعال نمی شود« هم سرفصل 
ســخنان طیب نیا در ادامه جلســه بود. وزیر اصفهانی، ظهر 
دیروز هم در نشست مشــترک معاونان، مشــاوران، مدیران 
عامل بانک های کشــور و فعــاالن اقتصادی اســتان اصفهان 
شرکت کرد و در این جلســه هم باز از همان رنج دیرینه نظام 
اقتصادی کشورمان ســخن گفت. اینکه اقتصاد ما از سال های 
دور از بیماری ســاختاری مضمنی رنج می بــرده که نتیجه 
آن نظام اقتصادی متکی به بخش دولتی اســت. به یک نکته 
جالب اشــاره کرد : »همه می دانیــم اقتصاد ما بیمار اســت 
و نیاز به آسیب شناســی دارد، آنچه که مهم بــوده و از بخش 
 خصوصی کشــور انتظار داریــم ارائه راه حل بــرای رفع این

مشکات است.«
اما در میان واگویه های طیب نیا از مشــکات اقتصادی و آمار 
و ارقام هایی که از رشد اقتصادی کشور در دولت تدبیر و امید 
می داد و از دوران خوش پســابرجام که می تواند راهگشــای 
حل مشــکات باشــد، یادی هم از اصفهان کرد :» اگر امروز 
شاهد امنیت و آرامش در کشــور هستیم همگی مرهون خون 
شهداســت و اصفهان عاوه  بر یک شهر شــهیدپرور، شهری 

صنعتی، هنری و افتخار ملت ایران است.« 

روز پرکار وزير اصفهانی در نصف جهان؛

امیداقتصاداصفهانبهتدبیرطیبنیا

همه می دانیم اقتصاد 
ما بیمار است و نیاز به 
آسیب شناسی دارد، 

آنچه که مهم بوده و از 
بخش خصوصی کشور 

انتظار داريم ارائه راه 
 حل برای رفع اين

مشکالت است

وزير اصفهانی اقتصاد، روز دوشنبه وارد اصفهان شــد تا در روزی که ريیس شورای شهر اصفهان از 
بی توجهی وزرای اصفهانی کابینه روحانی نسبت به زادگاه خودشان، گاليه کرده بود، »علی طیب نیا« 
پس از مدت ها يادی از شهر خودش کرده باشد. طیب نیا، روز دوشــنبه با استقبال رسمی رسول زرگرپور استاندار وارد 
اصفهان شد تا همراه با مسئوالن استانی، به بررسی اقدامات انجام شده در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در ديار نصف 
جهان بپردازد. در بدو ورود به گلستان شهدا رفت تا تجديدبیعتی با شهدای زادگاهش داشته باشد. شامگاه دوشنبه را 
در کنار زرگرپور گذراند و روز سه شنبه به همراه استاندار به ديدار آيت ا... مظاهری از مراجع عظام تقلید و ريیس حوزه 
علمیه اصفهان رفت. جلسه با مديران و فعاالن اقتصادی اســتان در محل اتاق بازرگانی اصفهان و بازديد از پروژه های 

دانش بنیان اقتصاد مقاومتی شهرک علمی تحقیقاتی استان از ديگر برنامه های وزير اقتصاد و دارايی در اين روز بود. 

پیمان کارگر-قائم مقام بخش خاورمیانه رنو 

امیرحسین زمانی نیا-معاون وزير نفت

فتح ا...بیات-ريیس اتحاديه کارگری

به احتمال زیاد خودروی 
رنــو کوئید در شــرکت 
ایــران خودرو بــه تولید 
خواهــد رســید و اگر بنا 
بــه هــر دلیلی بــا ایران 
خودرویی هــا بــه توافق 
نرســیم بعدا به ســراغ 
دیگــر  هــای  شــرکت 
مورد  رفــت.در  خواهیم 
قیمت عرضــه کوئید در 
بازار ایران هم باید بگویم 
ما منتظر هستیم تا مدل 
کوئید ســاخت برزیل در 
ایــران تولید و بــا قیمت 

حدود ۳۰ میلیون تومان عرضه شــود  من با رنو به قصد کمک و 
توسعه صنعت خودروی ایران در این بازار حاضر شده ام. 

امتیاز و مزیت های متعدد 
در صنایــع نفــت و گاز 
ایــران هر گونــه اختال 
در رونــد جذب ســرمایه 
صنایع نفت و گاز کشور را 
خنثی خواهد کرد. بر این 
اساس نگرانی وجود ندارد 
و مذاکــرات در تمامــی 
زمینه ها با سرمایه گذاران 
داخلــی و بین المللی در 
حال انجام اســت. قطعا تا 
چند ماه آینــده خبرهای 
مهمــی در صنعــت نفت 
ایــران مخابــره خواهــد 

شــد و عما هرگونه اقدام ســایر کشــورها برای ممانعت از ورود 
سرمایه گذاران به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران نتیجه ای به 

همراه نخواهد داشت.

امســال هم نرخ تــورم را 
پایین اعــام کرده اند که 
بگویند تعیین دســتمزد 
تابــع نــرخ پاییــن تورم 
خواهــد بود تــا کارگران 
برای دستمزد سال آینده 
توقــع باالیــی نداشــته 
باشــند.به دلیل آنکه مزد 
کارگــران طی ســنوات 
گذشــته و از زمان جنگ 
امروز  نداشــته  افزایشی 
از  کارگــران  دریافتــی 
حقوق و دســتمزد واقعی 
فاصلــه بســیاری گرفته 

اســت به نحوی که جامعه کارگری قادر به تامین معاش خانواده 
نیست و از عهده هزینه های سنگین زندگی برنمی آید. 

طرح تغییر مسیر متروی کان شــهر اصفهان به فوالدشهر از محل 
کندروی اتوبان ذوب آهــن و همچنین درخواســت نماینده مردم 
لنجان در مجلس شورای اسامی مبنی بر عدم عبور مترو از اراضی 
کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.در جلسه ای که با حضور مدیرکل 
راه و شهرســازی اســتان اصفهان، مدیرکل ارزیابی عملکرد وزارت 
راه و شهرســازی، مدیران شهرهای جدید بهارســتان، فوالدشهر، 
مجلســی و تنی چند از مسئوالن تشکیل شــد، غامی مدیرکل راه 
و شهرسازی ضمن منتفی دانستن اســتفاده از باند کندروی اتوبان 
ذوب آهن جهت احداث مترو به علــت تراکم جمعیتی آن محدوده، 
گفت: موضوع احداث و ســرویس دهی مترو یا باید به صورت عمقی 
یا به صورت ارتفاعی باشــد که احداث آن در ارتفاع، بسیار هزینه بر 

است  و موضوع منتفی است. 

قرارداد خرید نخستین محموله ریل ملی تولید شده شرکت ذوب آهن 
اصفهان بین راه آهن جمهوری اســامی ایــران و ذوب آهن اصفهان 
امضا شد. این اتفاق می تواند در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
منجر به خودکفایی ایران در تولید خطوط و توسعه حمل و نقل ریلی 
کشور شود.ســال گذشــته معاون خرید و عضو هیئت مدیره شرکت 
ســهامی ذوب آهن اصفهان اعام کرده بود طبــق برنامه ریزی انجام 
شــده قرار اســت پروژه تولید ریل ذوب آهن اصفهان از ابتدای سال 
9۵ به تولید برســد و بازار خیلی خوبی هم در ایــن زمینه در منطقه 
داریم.به گفته محمدیاســر طیب نیــا، ذوب آهن اصفهــان به عنوان 
نخستین تولیدکننده ریل با اســتانداردهای روز دنیا و اروپا می تواند 
سهم مناسبی از بازار منطقه را در این حوزه به دست آورد. امضای این 

قرارداد، از این پس می تواند ایران را از واردات ریل بی نیاز کند. 

غیرممکن بودن استفاده از 
باند کندروی اتوبان ذوب آهن

قطار ايرانی از مسیر ريل 
داخلی می گذرد

سما مطیعی
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اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

راه هايی برای افزايش هوش نوزاد در دوران بارداری

 به گفته محققان، ریسک ابتال به سرطان ســینه با خوردن روزی یک عدد 
تخم مرغ تا ۱۸ درصد کاهش پیدا می کند.

 به گفته محققان، هنوز علت دقیق بروز ســرطان نامعلوم است، اما پیروی 
از یک رژیم غذایی مناسب و ورزش منظم می تواند ریسک ابتال به سرطان 

را کاهش دهد.
از این رو کارشناســان معتقدند خوردن تخم مرغ، ریسک سرطان سینه را 
کاهش می دهد. اما از آنجایی که زرده تخم مرغ سرشار از کلسترول است، 
اکثر افراد یا تخم مرغ را از رژیم غذایی شان حذف می کنند یا فقط سفیده 

آن را می خورند. تخم مرغ سرشار از اسیدچرب امگا-۶ است. 
اســیدهای چرب امگا-۶ موجب کاهش ریسک سرطان ســینه از طریق 

افزایش ترکیبات ضدالتهابی می شوند.
 همچنیــن تخم مــرغ حاوی کولیــن، ویتامیــن B کمپلکس اســت که 
 نقش مهمی در عملکرد عادی سلول ها، بدون توجه به سن و جنسیت ایفا 

می کند و موجب کاهش ریسک بروز سرطان سینه هم می شود.
مطالعات قبلی هم این فایده تخم مرغ را تایید می کنند. مطالعه سال ۲۰۰۳ 
منتشرشده در مجله تحقیق ســرطان سینه نشــان می دهد زنانی که در 
 طول نوجوانی رژیم غذایی مملو از تخم مرغ، ســبزیجات و فیبر داشته اند، 

کمتر از سایر زنان مبتال به سرطان سینه می شوند. 
طبق این مطالعه، خوردن یک عدد تخم مرغ در روز موجب کاهش ریسک 

سرطان سینه تا ۱۸ درصد می شود.
 در مطالعه ســال ۲۰۰۵ هم، مشــخص شــد زنانی که حداقــل در هفته 
 ۶ تخم مرغ می خوردند ۴۴ درصد کمتر از زنانی کــه دو تخم مرغ یا کمتر 

در هفته مصرف می کردند، مبتال به سرطان سینه شدند.

طبق یک مطالعه جدید، ریسک بروز دمانس یا زوال عقل در بیماران مبتال 
به سرطان پروســتات که تحت درمان با داروهای هورمونی کاهش دهنده 

تستوسترون هستند، دو برابر است.
محققان دانشگاه استنفورد کالیفرنیا متوجه شده اند مردانی که تحت درمان 
 ســرکوب آندروژن )ADT( قرار می گیرند ۸ درصد در معرض ریسک ابتال 
به دمانس یا زوال عقل در مدت ۵ سال درمان قرار دارند، درحالیکه بیماران 
مبتال به این سرطان که تحت این نوع درمان نبودند، ۳/۵درصد در معرض 
 این ریسک قرار داشــتند. کوین نید، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره 
 می گوید: افراد تحــت درمان بــا ADT در مطالعه ما، در مقایســه با افراد 
بدون این نوع درمان، دو برابر در معرض ریسک ابتال به دمانس قرار داشتند. 
محققان اذعان می کنند مردان تحت درمان به شــیوه ADT نباید به خاطر 
این یافته ها، درمان شــان را متوقف ســازند چراکه همچنــان مطالعات 

بیشتری برای این ارتباط احتمالی موردنیاز است.
تستوسترون می تواند موجب تحریک به پیشرفت سرطان پروستات شود، 
از این رو یک گزینه درمانی شــامل اســتفاده از داروها برای کاهش سطح 

هورمون های مردانه در خون یا آندروژن، است. 
متاسفانه شواهد نشان می دهد که میزان تستوسترون پایین ممکن است 
دارای پیامدهای منفی برای مغز باشــد. برای بررسی این ارتباط احتمالی، 
تیم تحقیــق داده های بالغ بر۹۲۰۰ مرد مبتال به ســرطان پروســتات را 
بررســی کردند. از بین این تعداد، هزار و ۸۲۶ نفر تحت درمان ADT بودند.

 محققان در طول مدت ۵ ســال پیگیری وضعیت این افراد متوجه شــدند 
این گروه از مردان بیشتر مبتال به زوال عقل تشخیص داده شدند.

 آیا تا به حال به خاطر حس ســقوط بــه طور ناگهانی از خــواب پریده اید؟ 
آیا حین خواب شبانه جنب و جوش زیادی دارید؟ این عارضه، حس سقوط 
در خواب یا سقوط خوابگاهی نامیده می  شود. سقوط خوابگاهی یک بیماری 
و نشــان دهنده اختالل سیستم عصبی نیســت. بلکه یک سری پرش های 
 عضالنی ناگهانی اســت که طــی دقایق اولیــه خــواب رخ می دهد. الزم 

به ذکر است که تصورات غلط بسیاری در رابطه با این عارضه وجود دارد.
علت بروز سقوط خوابگاهی چیست؟

مطالعات تحقیقاتی زیادی در این رابطه انجام شده، اما علت دقیق آن هنوز 
ناشناخته مانده است. با این حال، گفته می شود که عوامل مختلف بسیاری 

خطر ابتال به این عارضه را افزایش می دهند.
 اگر اضطراب دارید و دائما دچار اســترس می شــوید، بیشــتر در معرض 

خطر سقوط خوابگاهی قرار خواهید داشت.
انجام تمرینات ســنگین در ســاعات پایانی شــب نیز می تواند به سقوط 

خوابگاهی منجر شود. 
این امر به کمبودکلســیم، منیزیم و آهن در بدن نســبت داده می شــود.

خوابیدن در وضعیت نامناســب یا کمبود خواب نیز باعث افزایش احتمال 
 بروز این عارضه می شــود. در این شــرایط، بخشــی از مغز فعال می ماند، 

در حالیکه بدن در حال استراحت است.
استفاده از داروهای محرک بدون نسخه نیز امکان بروز سقوط خوابگاهی را 

افزایش می دهد.
اين عارضه چرا و چه موقع اتفاق می افتد؟

ســقوط خوابگاهی معموال زمانی رخ می دهد که خیلی ســریع به خواب 
 می روید. در مرحله اول خواب، ضربان قلب و تنفس به تدریج کند می شود. 
 با این حال، اگر خسته و کوفته باشــید، مغز به فعالیت خود ادامه می دهد. 
 از این رو، وقتی عضالت شــل می شــوند، مغز کماکان فعــال باقی مانده 

و حس سقوط را به شما منتقل می کند. 

آزمایش کلســترول یکی از عوامل کلیدی در ارزیابی سالمت قلب 
محسوب می شــود. کلســترول باال با بیماری های قلبی عروقی 

مانند حمله قلبی و سکته مغزی مرتبط است. 
اما بیشــتر مردم کمتر به این نکته توجه می کننــد که ترومبوز، 
اصطالح پزشــکی برای تشــکیل لخته های خون، دلیل اساسی 

حمله قلبی و سکته مغزی است.
کاهش جریان خون به قلب می تواند به شــکل گیری آنژین قلبی 
منجر شود که اغلب به صورت درد سینه هنگام انجام یک فعالیت 
 خود را نشــان می دهد. کاهش جریــان خون به پاهــا می تواند 
به شکل گیری درد در این اندام ها هنگام انجام ورزش منجر شود 

که در اصطالح پزشکی به آن » لنگی متناوب « گفته می شود.
پوشش پالک های آترواسکلروتیک می تواند دچار پارگی شود که 
در نتیجه آن ماده چرب داخل پالک وارد خون می شود. این ماده 
چرب شــکل گیری لخته خون در باالی پالک را موجب می شود 
و لخته به سرعت رشــد کرده و به اندازه ای می رسد که شریان را 

مسدود ساخته و از جریان خون عادی جلوگیری می کند.

متخصصان تغذيه توصیه می کنند؛

خوردن روزانه تخم مرغ ريسک 
سرطان سینه را کاهش می دهد

پروستات چه اثری بر روی
 زوال عقل می گذارد؟

چرا وقتی خواب هستید 
دچار حس سقوط می شويد؟

آيا کلسترول باال 
می تواند موجب لخته خون شود؟

بررسی ها نشــان داده اســت که زنان بعد از زایمان طبیعی 
 بهتر است تا ۶ هفته شروع به دویدن و ورزش شدید نکنند 

و بعد از ۶ هفته دویدن مداوم را آغاز کنند. 
بعضی از زنانی که تازه زایمان کردنــد تصور می کنند برای 
ورزش و دویدن دوباره آماده هستند. با این حال متخصصان 

معتقدند که این زنان به ۶ هفته استراحت احتیاج دارند.
یک متخصــص زنان در ایــن باره گفــت: بعــد از زایمان 
رباط های بدن ضعیف  می شوند. این مسئله در زمان زایمان 
اتفاق می افتد تا لگن باز شــود و جنین از رحم خارج شود. 
رباط ها تا چند هفتــه ضعیف می مانند. ۴ تــا ۶ هفته طول 
 می کشــد تا لگن ثبات پیدا کند. بنابراین بهتر اســت زنان 
در این مدت ورزش شــدید انجام ندهند. زنان بعد از زایمان 
می تواننــد پیاده روی آرام و یــوگای آرام انجــام دهند، اما 

ورزشی که زیاد به بدن یا شکم فشار بیاورد، مناسب نیست.

 مطالعه جدید محققان نشــان می دهد بین مصرف باالی سویا 
در دوران کودکــی با تراکم بهتر اســتخوان ها در بزرگســالی 
ارتباط وجود دارد. خوردن منظم سویا در دوره کودکی به اندازه 

خوردن شیر گاو برای استخوان ها مفید است. 
محققــان گروهی از مــوش های ماده بســیار جــوان را مورد 
 بررســی قرار دادند تا به یافته های مربوط به فواید ســویا برای 
 اســتخوان ها دســت پیدا کنند. به گروه آزمایشــی، به مدت

 ۳۰ روز فقط رژیــم غذایی حاوی ســویا داده شــد و بعد از آن 
تا ۶ ماه، رژیم غذایی استاندارد منظم داده شد. گروه کنترل هم 
 از رژیم غذایی متداول پیروی می کردند. محققان بعد از مقایسه 
 دو گــروه متوجه شــدند موش های مــاده که با ســویا تغذیه 

شده بودند، دارای استخوان های قوی تری در بزرگسالی بودند.
به گفته محققان، تغذیه مناسب در اوایل زندگی می تواند تراکم 

استخوان را بهبود بخشد و مصرف سویا بهترین گزینه است.

ارزن، فاقد گلوتن است، بنابراین افراد مبتال به سلیاک، می توانند 
به عنوان منبعی از غالت، از آن به جای گندم استفاده کنند. 

 ارزن، ســاده ترین و با ارزش ترین ماده ای اســت کــه می تواند 
به رژیم های غذایی در سراسر دنیا اضافه شود. 

 همچنین شــامل بیشــترین مقدار انــرژی، بیشــترین چربی 
و بیشترین مقدار ویتامین های گروه B است.

ارزش تغذيه ای ارزن
ارزن، به منظور فراهم ســاختن مواد تغذیه ای اساسی، در سراسر 
جهان مورد استفاده بسیاری از کشــورهای در حال توسعه قرار 
می گیرد. ارزن به دلیــل میزان زیاد مواد مغــذی از جمله مقدار 
زیادی نشاسته، ویتامین B بســیار زیاد، کلسیم، آهن، پتاسیم، 
روی و منیزیم، بسیار مهم اســت. الزم به یادآوری هم نیست که 

ارزن یک منبع سالم از چربی های ضروری بدن هم هست. 
سالمت قلب شما را افزايش می دهد

اگر می خواهید از قلب تان محافظــت کنید، ارزن یکی از بهترین 
دانه های ممکن اســت که می توانید به رژیم غذایی تان اضافه اش 
کنید. ارزن، یک منبع غنی از منیزیم اســت که یک ماده معدنی 
مهم برای کاهش فشار خون و خطر حمالت قلبی است، مخصوصا 
در مورد آترو اســکلروز. همچنین ارزن یک منبع عالی از پتاسیم 
 هم هست که به عنوان یک گشــاد کننده ی عروق عمل می کند 
 و فشــار خون را بیشــتر، پایین نگه می دارد. کاهش فشار خون 
 و بهینه ســازی گــردش خون شــما، یکــی از بهتریــن راه ها 

برای حفاظت از سالمت قلبی و عروقی تان اســت. عالوه بر این، 
لیگنان های گیاهی موجود در ارزن می توانند در دستگاه گوارش 
شما، توسط » میکرو فلورا « به لیگنان های حیوانی تبدیل شوند. 
ثابت شــده که لیگنان های حیوانی در برابر برخی از بیماری های 

مزمن مانند سرطان و بیماری قلبی از ما محافظت می کنند.
کنترل سطح کلسترول

سطح کلســترول با سالمت قلب در ارتباط اســت و میزان باالی 
فیبر موجود در ارزن، برای کاهش کلسترول مفید است. 

 در واقع فیبــر رژیم غذایــی، خطر کلســترول بــد ) LDL ( را 
از بین می برد .

این گیاه در در رفع ســردرد، ضعف عمل دستگاه تغذیه، 
بیماری های دســتگاه تناســلیـ  ادراری و تاخیر یا عدم 

وقوع قاعدگی به علت ضعف کلی موثر است.
کلپوره گیاهی اســت که در مناطق معتدل و کوهستانی 
رشــد می کند و حدود۱۰۰۰ سال اســت که از رویش 
 آن می گذرد. تاریخ اســتفاده از این گیاه به زمان بقراط 

برمی گردد. 
این گیاه، دارویی است که بوعلی ســینا درکتابش به آن 
اشاره کرده است. کلپوره خاصیت دارویی بسیار متنوعی 
دارد و قدرت درمانی باالیی دارد. با اســتفاده از این دارو 
 به علت قدرتی که دارد نتیجه بســیار ســریع مشــاهده 

می شود.
 از جملــه خــواص ایــن داروی گیاهــی کاهــش قند، 

کاهش درد و ضعف اعصاب می توان نام برد.
 البته ایــن داروی گیاهی بــرای بیماری هــای عفونی 

و مفصلی بسیار مفید است. 
 از جوشــانده غلیظ این گیاه و با ترکیــب آن با کمی آب 
می توان به عنوان داروی راشیتیســم به ویژه در کودکان 
و روماتیســم اســتفاده کرد. علت تاثیر گذاری بســیار 
باالی ایــن دارو بر کاهش قند حفاظــت آن از لوزالمعده 
 اســت. کســانی که می خواهند از این گیاه بــه عنوان 
کاهش دهنده قند خون استفاده کنند، بهتر است بدانند 

که اســتفاده همزمان این گیاه دارویی با سایر داروهای 
کاهش قند توصیه نمی شود.

کلپوره یا مریم گلی را برای بهبود جــوش های بدن نیز 
می توان استفاده کرد.

 این گیاه به شــکل بوته ای با گل های ســفید و خوشبو 
می روید، اما طعم بسیار تلخی دارد. 

 طریقه مصرف این دارو  بیشــتر به شکل جوشانده است.
 نکتــه قابل توجــه در مــورد ایــن دارو این اســت که 
 اســتفاده ایــن دارو بــرای زنــان بــاردار و کــودکان 

زیر چهارسال اصال توصیه نمی شود.

گیاه کلپوره  ارزن ) 2 (

مصرف پروتئین سويا عامل 
تقويت استخوان ها

خواص خوراکی ها

دانستنی ها

 سموم 
 مواد غذايی را 
چگونه از بدن 
خود دفع کنیم؟

 احتمــاال شــما هــم تاکنــون محصــوالت تراریخته یــا محصوالت 
دستکاری شــده ژنتیک مصرف کرده اید. برخی پزشــکان می گویند 
این محصوالت مواد ســمی خود را در بدن به جا می گذارند. برای حفظ 
سالمت کامل، بدن باید از این سموم پاک شود؛ اما سم زدایی راه اصلی 

نیست و بهتر است محصوالت ارگانیک مصرف کنید. 
چندراه ، بدن را از سمومی که مصرف کرده اید، پاک می کند. 

فیبر: به صراحت می توان گفت فیبر بسیاری از مشکالت سالمت 
 و افزایــش وزن را برطرف می کنــد. فیبرها با تقویت رونــد هضم غذا 

در درمان و پیشگیری از بیماری های مزمن نقش دارند، به کاهش وزن 
سرعت می بخشند و خطر برخی سرطان ها را کاهش می هند. 

فیبر به باکتری های خوب معده کمک می کند و باعث دفع مواد ســمی 
از روده می شود. مطمئن شوید در طول روز فیبر کافی مصرف می کنید. 
آب: نوشیدن آب، ســبب بهبود عملکرد اندام ها، تسهیل انتقال 
مواد غذایی و افزایش حرکات مثانه می شــود. نوشــیدن آب همچنین 

باعث می شود مواد سمی از طریق تعریق و ادرار دفع شوند.
پروبیوتیک ها: فرآورده های پروبیوتیـک، باکــتری های خوب 

معده را تقویت و به آنهــا در حذف مواد مضر موجــود در غذاها کمک 
می کنند. 

ماســت غنی شــده، ســبزیجات پروبیوتیک و مکمل های پروبیوتیک 
برخی از مواردی هستند که باید مصرف شوند. 

داروهای گیاهی: داروهای گیاهی مثل ارجنگ و ریشه بابا آدم 
می توانند شما را از شر سموم خالص کنند. 

این داروهای گیاهی با خاصیت تصفیه کنندگی خود، خون و سیســتم 
گوارشی را از سموم پاک می کنند.

زنان تا 6 هفته بعد از زايمان 
طبیعی  ورزش  نکنند

شاید باور این مسئله که با تغییر فصل خلقیات فرد تغییر کند 
 ابتدا خنده دار به نظر برســد، اما تحقیقات نشان می دهد که 
با سردتر شدن هوا عده ای دچار افســردگی شده و غم و اندوه 
 به ســراغ شــان می آید. الزم است تا از نشــانه های خاموش 

این بیماری روانی آگاه باشید.
خواب تان کافی يا خوب نیست

شــب ها طوالنی شــده و طوالنی تر هم خواهد شد، بنابراین 
الگوهای خواب نیز ممکن است تغییر کنند. اما مشکالت مزمن 
مربوط به خواب یا به سختی بیدار شدن هنگام صبح، ممکن 

است نشانه هایی از اختالالت خلقی فصلی باشند.
سرکار مثل زامبی ها هستید!

تحقیقات نشــان داده کارمندان در مواقعی از فصل که بیشتر 
در معرض نور طبیعی قرار می گیرند خــالق تر و پر انرژی تر 
هستند. اگر محل کارتان کم نور شــده می تواند روی خواب 

شب تان تاثیر منفی گذاشته و کارایی تان را کاهش دهد. 
خود را به زور سرپا نگه می داريد

بی انرژی بودن می تواند نشانه خیلی چیزها باشد، اما در طول 
ماه های سرد ســال بیشــتر می تواند به دلیل اختالل خلقی 
فصلی باشد. ممکن است حس کنید انرژی تان کم شده، حس 
می کنید دم دمی مزاج شدید و از چیزهایی که قبال لذت می 

بردید به همان اندازه قبل لذت نمی برید. 
اگر این نشانه ها همیشه با شــروع این فصل ها بروز می کنند، 

پس مسلما دچار اختالل خلقی فصلی هستید.
عشق تان به پیتزا و پاستا افزايش پیدا کرده است

 وقتی خســته هســتید، بدن تان بــه صــورت طبیعی میل 

به خــوردن کربوهیــدرات پیدا مــی کند چــون یک منبع 
انــرژی اســت. متاســفانه از آنجا کــه در طول زمســتان 
فعالیت کمتــری داریــم، این وضعیــت منجر بــه افزایش 
 وزن می شــود. به جــای اینکه به ســمت غذاهای سرشــار 
از کربوهیدرات بروید، غذاهایی که حاوی اســید چرب های 
امگا ۳ هســتند، میل کنید. ایــن غذاها به صــورت طبیعی 

سروتونین و تریپتوفان را افزایش می دهند. 
 ویتامین D را هم فراموش نکنید. ایــن مواد مغذی می توانند 

به بهبود خلق و خوی شما کمک کنند.
خانه را ترک نمی کنید

ممکن اســت در این فصل دل تان نخواهد از جای خود بیرون 
بیایید و همین باعث می شود افسردگی تان افزایش پیدا کند. 
آب و هوای بد باعث می شود انگیزه ماندن در خانه بیشتر شود. 

به جنگلی از نگرانی ها تبديل شده ايد
اضطراب به تنهایی همیشه نشانه اختالل خلقی فصلی نیست، 
نشــانه های اضطراب ممکن اســت در طول روزهایی که هوا 
 سردتر می شــود، بدتر شــود. برای مثال اگر آب و هوای سرد 
و برف را با یک تصادف موتور به یاد دارید، در این روزها بیشتر 
ترجیح می دهید خانه بمانید، بنابراین ممکن اســت ســطح 

افسردگی تان افزایش پیدا کند.
بی حوصله هستید

کاهش نور خورشید باعث تغییر مواد شیمیایی مغز می شود. 
روزهای کوتاه پاییز و زمستان ممکن است باعث شوند سطح 
ســروتونین مغزتان افت کنــد که در نتیجه باعث احســاس 

افسردگی می شود.

 رویــای هر مادری داشــتن نــوزادی باهوش و ذکاوت اســت. 
همه این ها به رژیم غذایی مادر بستگی دارد. 

 مــادری که مکمل های مناســب ماننــد ویتامیــن دی، آهن 
و غیره مصرف نمی کند، محتمل اســت کــه کمبود های بدن 
 وی باعث تولد کودکی شــود که از لحاظ ذهنی ضعیف اســت 

و دچار مشکالت رفتاری نیز هست.
ماهی های چرب

 ماهی هایــی مانند ماهــی آزاد، ماهی تــن، قــزل آال و غیره 
 غنی از اســیدهای چرب امگا ۳ هســتند. این ماهــی ها برای 
رشد مغز نوزادان بسیار مهم است. یک مطالعه نشان داده است 
 که مادرانی که کمتــر از دو وعده ماهی در هفتــه می خوردند 
در مقایسه با مادرانی که حداقل دو وعده ماهی در هفته مصرف 

می کنند نوزادانی با بهره ی هوشی کمتری به دنیا می آورند.
تخم مرغ

 تخم مرغ غنی از کولین آمینه اســید اســت که باعث رشد مغز 
و افزایش حافظه در نوزادان می شــود. خانم های باردار باید دو 
عدد تخم مرغ مصرف کنند تا نیمی از مقدار توصیه شده روزانه 
کولین برای زنان باردار تامین شــود. تخم مرغ همچنین حاوی 

پروتئین و آهن است که وزن هنگام تولد را افزایش می دهد. 
ماست

 بدن شما برای تشکیل سلول های عصبی نوزاد داخل رحم تان
ســخت کار می کند. برای این کار، به پروتئین بیشــتری نیاز 
 دارید. جدا از دیگر منابع پروتئینی، باید غذاهای غنی از پروتئین 
 مانند ماست مصرف کنید. ماســت حاوی کلسیم نیز هست که 

در دوران بارداری ضروری است.

مرغ بدون چربی و حبوبات
این مــواد سرشــار از آهن اســت کــه باعث افزایــش هوش 
کودک شــما می شــود. این مــواد غذایــی در دوران بارداری 
 شــما جــز واجبــات هســتند. آهــن به ارســال اکســیژن 
به سلول های مغز کودک شما در دوران بارداری کمک می کند. 
همچنین مــی توانید با توصیه دکتر خــود مکمل آهن مصرف 

کنید.
بلوبری

میوه هایی مانند بلوبــری، کنگر فرنگی، گوجــه فرنگی و لوبیا 
 قرمز سرشار از آنتی اکسیدان هســتند و باید در دوران بارداری 
 مصرف شــوند. این میوه ها از بافت مغز کودک شــما محافظت 

می کنند و به رشد آن کمک می کنند.
ويتامین دی

این ویتامین برای رشد مغز نوزادان مهم است. یک مطالعه نشان 
داده است که مادرانی که ســطح ویتامین D دوران بارداری آنها 
کمتر از نرمال اســت، نوزادانی با بهره ی هوشی کمتری به دنیا 
می آورند. در دوران بارداری باید مکمل ویتامین D مصرف کنید 
 ،D و در معرض نور خورشید قرار بگیرید. به عنوان منبع ویتامین

باید از تخم مرغ، پنیر، گوشت و غیره تغذیه کنید.
يد

 کمبود یــد در دوران بارداری، بــه ویژه ۱۲ هفتــه اول، باعث 
ضریب هوشی پایین در کودکان می شود. باید در دوران بارداری 
 نمک یــددار مصرف کنید. جــدای از این بایــد ماهی، صدف، 
تخم مرغ، ماست و غیره را نیز به عنوان منبع ید در سبد غذایی 

خود قرار دهید.

 از کجا بفهمیم 
دچار  افسردگی فصلی شده ایم؟

راه هایی برای افزایش هوش نوزاد 
در دوران بارداری

ماهی هايی 
مانند ماهی آزاد، 
ماهی تن، قزل آال 
 و غیره 
غنی از اسیدهای 
چرب امگا 3 
هستند . 
اين ماهی ها 
برای
 رشدمغز نوزادان 
بسیار مهم  است

کاهش  نور خورشید 
 باعث  تغییر 
 مواد  شیمیايی مغز 
می شود.  روزهای 
 کوتاه  پايیز 
و  زمستان ممکن  است  
باعث  شوند  سطح   
سروتونین   مغزتان  
افت کند که  در 
نتیجه   باعث  احساس  
افسردگی  می شود
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شــرکت کوالکوم تا دو ســال دیگر 
تولیــد ســخت افزارهــای مــورد 
اســتفاده در تجهیــزات مخابراتی 
نســل پنجم را آغاز می کنــد تا این 
تجهیزات در نیمه اول ســال 2018 
در دســترس قرار بگیرنــد. در حالی 
که هنــوز بســیاری از کشــورهای 
جهــان اســتفاده از فناوری نســل 
چهارم مخابراتی را آغــاز نکرده اند، 
برنامه ریزی بــه منظور ارائه خدمات 
نســل پنجم که ســرعت بارگذاری 
داده هــا را بــه نحــو چشــمگیری 
افزایش می دهد، آغاز شــده اســت. 
اتحادیــه اروپا و کمیســیون فدرال 
ارتباطات آمریــکا، برنامه ریزی های 

خــود را در ایــن زمینه آغــاز کرده 
اند. شــرکت مخابراتــی وریزون هم 
امیدوار اســت ارائه ایــن خدمات را 
 از ســال 2017 آغاز کنــد. مدیران

Qualcomm نیــز بــا حضــور در 
همایش 4G/5G در هنگ کنگ، از 
عرضه اولین مودم نسل پنجم موسوم 
به Snapdragon X50 با ســرعت 
بارگذاری 5 گیگابیــت در ثانیه خبر 
دادند. در مقام مقایسه باید گفت که 
سرعت بارگذاری داده ها با استفاده از 
شبکه های مخابراتی نسل چهارم، از 
150مگابیت تا حداکثر 450مگابیت 
در ثانیه متغیر اســت و حتی به یک 

گیگابیت در ثانیه هم نمی رسد.

مودم هــای وایرلــس بســیاری از 
سیســتم مخصوص کنترل والدین 
برخوردار هســتند؛ اما راهی ســاده 
و در عیــن حــال حرفــه ای تر در 
راستای ایجاد محیطی مناسب برای 
گشــت و گذار کــودکان در فضای 
 اینترنت وجود دارد. مــودم وایرلس

بهتریــن  از  یکــی   KidsWifi  
گزینه های پیش روست.

KidsWifi مــودم وایرلســی جمع 
و جور و با اســتفاده آســان است که 
به طور ویژه برای کــودکان طراحی 
شده اســت. ظاهر این مودم، مدرن 
و زیبا بوده و به دلیل سایز کوچکش 
می توانیــد آن را هر جــای منزل که 

دوست داشــته باشــید، قرار دهید. 
دســتگاه های الکترونیکــی ازجمله 
تبلت ها، گوشــی های هوشــمند و 
حتی کنسول های بازی نیز به راحتی 
می توانند به این مودم متصل شــوند 
و قابلیت محدودســازی دسترســی 
به ســایت هــای مختلــف، عکس، 
ویدیو، شــبکه های اجتماعی و حتی 
تبلیغات نیــز در آن وجــود خواهد 
داشت. عالوه بر این، وب سایت های 
بازدید شده و زمان آخرین بازدیدها 
هــم در حافظه دســتگاه ذخیره می 
شود و ازطریق گوشــی همراه خود 
می توانید محدودیت های مدنظرتان 

را اعمال کنید.

پژوهشگران دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
نجف آباد و دانشــگاه شــیراز، روشی را 
ارائــه کرده اند که می توان به وســیله  آن 
نانوکامپوزیت ها را با خواص مناســب تر و 

عیوب ساختاری پایین تر تولید کرد. 
مهنــدس ســید علیرضــا هاشــمی، 
دانش آموخته  مقطع کارشناســی ارشد 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحد نجف آباد، 
اظهار کرد: کامپوزیت، ترکیبی اســت از 
چند مــاده  متمایز؛ به طــوری  که اجزای 
آن به آســانی قابل تشــخیص از یکدیگر 
باشند. ترکیب کردن یا همان کامپوزیتی 
کردن، به منظــور تغییــر دادن و بهینه 
کردن خواص فیزیکی و شــیمیایی مواد 
انجام می شــود. نانوکامپوزیــت، همان 

کامپوزیت در مقیاس نانومتر اســت. وی 
افزود: نانوکامپوزیت ها از دو فاز تشــکیل 
می شــوند: در فاز اول ســاختاری بلوری 
در ابعاد نانو ســاخته می شود که زمینه یا 
ماتریس کامپوزیت به شــمار می رود؛ در 
فــاز دوم ذراتی در مقیــاس نانو به عنوان 
تقویت کننده برای اســتحکام، مقاومت، 
هدایت الکتریکی و... به فاز اول یا ماتریس 

افزوده می شود. 
تولید نانوکامپوزیت ها با یکســری عیوب 
در ســاختار نیز همراه اســت که خواص 
کلی آن را تحت تاثیر قــرار می دهد. رفع 
این گونه عیوب می تواند کارآیی و عملکرد 
نانوکامپوزیت ها را به صورت چشمگیری 

بهبود بخشد.

 انقالب مخابراتی 
با سرعت بارگذاری 5 گیگابیت در ثانیه

KidsWifi مودم مخصوص کودکان  بهینه سازی نانوکامپوزیت های کاربردی 
در صنایع تولید رنگ

پیشنهاد سردبیر: 
 دو غول شیک و همه چیز تمام!

با پایان تراژدی گلکسی نوت 7، سامسونگ تصمیم گرفته برای 
جبران ضررهای مادی و کاهش اعتبــار برند خود، روی فروش 
بیشتر گلکســی S7 متمرکز شــود و تا معرفی پرچم دار بعدی 
خود، فعال با S7 به جنگ مشکالتش برود. بر اساس آنچه برخی 
از کاربران گزارش کرده اند، این شرکت کره ای به روزرسانی های 
جدیدی را برای گلکسی S7 و S7 Edge ارائه داده که تعدادی 
از ویژگی های گلکســی نوت 7 را به این دو گوشــی انتقال داده 
اســت؛ برای مثال یکی از این ویژگی ها مربوط به صفحه نمایش 
همیشه روشــن اســت که نســبت به قبل بهبود یافته و امکان 
شخصی سازی بیشتری را به کاربر می دهد. البته مشخص است 
که برخی ویژگی های گلکســی نوت 7 را که مختص به قلم آن 
 S بود، نمی توان برای پرچم داران امســال ســری S Pen یعنی

عرضه کرد.
همان طور که گفتیم، سامسونگ فعال قصد دارد با گلکسیS7 و 
گلکسیS7 Edge مشکالت پیش آمده را تا حدی برطرف کند؛ 
اما این تمام تالش کره ای ها نخواهد بود. در اســفند سال جاری 
و طبق روال هر ساله سامســونگ، پرچم دار جدید این شرکت، 
گلکسی S8 معرفی می شود که قرار است افتضاح گلکسی نوت7 

را جبران کند.

اگر در فکر خرید یک کامپیوتر جدید یا ارتقای کامپیوتر قدیمی 
خود هستید، به شما پیشــنهاد می کنیم چند هفته صبر کنید.

هر دو شــرکت اپل و مایکروســافت تنها چند روز تا رونمایی از 
نســل جدید کامپیوترهای خــود فاصله دارند. مایکروســافت 
قصد برگزاری یک رویداد مطبوعاتــی را در تاریخ 2۶ اکتبر در 
نیویورک دارد که انتظار می رود در آن، یک کامپیوتر دسکتاپ 
ســورفیس را معرفی کند که مدت زمان زیادی از شایعه سازی 
در مورد آن می گــذرد. طبق پیش بینی ها، مایکروســافت این 
کامپیوتر را برای مقابله با آم مک اپل ســاخته اســت؛ از طرفی، 
تاکنون جزئیات کمی در مورد این کامپیوتر به بیرون درز کرده 

که هیجان معرفی آن را دو چندان می کند.
اپل هم اعالم کرده که برای انتشــار مک بــوک و احتماال یک 
iMac جدید تا پایان ماه اکتبر برنامه ریــزی هایی دارد. در این 
میان، داستان بزرگ مربوط به مک بوک پروی جدید خواهد بود 
که چندین ماه است شــایعات مختلفی درخصوص آن به گوش 
می رسد. گفته شــده که مک بوک جدید طراحی کامال جدید و 
منحصر به فردی خواهد داشت و احتماال به اسکنر عنبیه چشم 

مجهز خواهد بود.

 یکــی از مــورد انتظارترین گوشــی های شــرکت شــیائومی
Mi Note 2 اســت. این موبایــل که از آن به عنــوان پرچمدار 
Xiaomi نیز یاد می شــود، مدت هاســت ذهن طرفداران این 
برند را معطوف به خود ســاخته است. شــایعات متعدد و اخبار 
گوناگون از سخت افزار و قابلیت های این گوشی، تا به امروز نیز 
مورد بحث بوده و خوشــبختانه انتظار برای معرفی و عرضه آن 
بیش از چند روز به طول نمی انجامد. بر اســاس اعالم رســمی 
کمپانی شــیائومی، قرار اســت می نــوت 2 در 25 مــاه اکتبر 
معرفی شــود. نکته جالب درخصوص این معرفی، حضور بازیگر 
معروف هنگ کنگــی آقای Tony Leung بــه عنوان مجری و 
سخنران این مراسم اســت. به نظر می رســد اخباری که پیش 
از این درخصوص خمیــده بودن صفحه  نمایــش OLED این 
پرچمدار ذکر شده بود نیز درســت است؛ در عین حال بر اساس 
اخبار غیررســمی، این نمایشگر توســط کمپانی ال جی تولید 
خواهد شــد. قرارگیری دوربین دوگانه به شــکل عمودی نیز از 
جدیدترین شــایعات پیرامون می نوت 2 بوده است. با توجه به 
مشکالت پیش آمده برای گلکســی نوت 7 و قیمت رقابتی این 
گوشــی در برابر آیفون، می توان منتظر فروش باالی این گوشی 

در سراسر جهان بود.

براساس پتنتی که به تازگی منتشر شــده، ظاهرا کمپانی میزو 
)Meizu( درحال توسعه یک صفحه نمایش تاشو است.

با در نظر گرفتن این موضوع که شــرکت های مختلفی از جمله 
سامسونگ، شیائومی ،ال جی، لنوو، اوپو و در این اواخر میزو، در 
حال توسعه طرح های اولیه ای از گوشی های هوشمند مجهز به 
نمایشگرهای تاشو هســتند، می توان انتظار داشت که در آینده 
این تکنولوژی روی اکثر گوشی های هوشمند مورد استفاده قرار 
بگیرد. پتنت جدیدی از کمپانی Meizu در دسترس قرار گرفته 
که با توجه به آن، ظاهرا این کمپانی در نظر دارد یک دســتگاه 
مجهز به نمایشگر تاشــو تولید کند. پتنت یاد شده، اولین بار در 

28 آگوست و در چین رویت شده بود.
با توجه بــه توضیحاتی کــه ضمیمه این پتنت شــده، می توان 
دریافت که دستگاه مورد بحث، مجهز به یک نمایشگر منعطف 
تاشــو خواهد بود. ســطح خارجی این دســتگاه بــا الیه ای از 
نمایشــگر انعطاف پذیر پوشانده شــده و در واقع امکان تا شدن 

کامل دستگاه نیز وجود دارد.
بد نیســت اشــاره کنیم کــه پیش از ایــن پتنتی از شــرکت 
سامسونگ منتشر شــد که نشان از یک گوشــی تاشو مجهز به 

نمایشگر منعطف داشت.

ابزار جســت وجوی پروازهای گوگل که از طریق جستجوگر آن 
در دسترس اســت، ارتقا یافته و قیمت پروازهای مختلف را هم 
به کاربران ارائه می کند.کاربران برای دسترسی به این اطالعات 
باید مبدأ و مقصد پرواز خود را در جست وجوگر گوگل وارد کنند 
تا ضمن مشاهده زمان و جزئیات هر پرواز، هزینه این کار را هم 
مشاهده کنند. همچنین به کاربر اطالع داده می شود که تا چه 
زمان امکان خریــد بلیت مذکور وجود دارد و بــا خرید زودتر از 

موعد بلیت، چه میزان صرفه جویی در انتظار کاربر خواهد بود.

 ویژگی های گلکسی نوت ۷ 
 S۷ برای گلکسی

مهرماه؛ بدترین زمان
 برای خرید کامپیوتر

 Mi Note 2 شیائومی 
در ۴ آبان معرفی خواهد شد

شرکت میزو نیز در حال توسعه 
نمایشگر تاشو  است

گوگل، کاربران را از پروازهای 
ارزان قیمت مطلع می کند

اخبارفناوری

معرفینرمافزارمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.

بازی هایی که با یک دســت انجام می شــود، بیــن کاربران 
طرفداران زیادی دارد. این بازی ها به دلیل آنکه دو دســت 
را درگیر خود نمی کند، از ســادگی خوبی در تعامل با کاربر 
برخوردارنــد؛ اما همین ســادگی در تعامل بــا کاربر، خود 
موضوعی اســت که ممکن اســت این بازی هــا را به نوعی 
خســته کننده گرداند. علت این است که ســادگی در اجرا 
گیم پلی بازی را ساده و بدون هرگونه پیچیدگی می کند. این 
بازی ها عموما از گرافیک ساده و روانی هم استفاده می کنند؛ 
از این رو اگر عنوانی بتواند گیم پلی جذاب و گرافیک خوبی 
را در کنار بهره مندی از یک دست در خود جمع کند، بدون 

شک نظر طرفداران زیادی را نیز به خود جلب خواهد کرد.
عنوان Flow Free از ایــن نوع بازی اســت. گیم پلی این 
بازی، بســیار ســاده و روان و در عین حــال چالش برانگیز 
اســت. تعدادی نقطه رنگی در صفحه وجــود دارد و وظیفه 
شــما در بازی این اســت که باید تمام این نقاط را نظیر به 
نظیر در رنگ های یکســان بــه هم متصل کنید. چالشــی 

که این بازی شــما را به حل آن دعوت می کند، این اســت 
که خطوط رنگــی که از متصل کردن نقــاط هم رنگ به هم 
شــکل می گیرد، نمی توانند از روی خطــوط رنگی دیگر رد 
شوند؛ یعنی شــما نمی توانید خطوط را از روی هم رد کنید. 
مســیرها باید به گونه ای انتخاب شــوند که تمام نقاط در 
صفحه به هم متصل شــده و هیچ خطــی از روی خط دیگر 
رد نشــود؛ درست مثل مســیر سیم کشــی روی بوردهای 
الکترونیکی! حاال Flow Free نســخه جدیدی را هم ارائه 
کرده کــه به Hexes معــروف اســت و در آن، زمین بازی 
به شــش ضلعی هایی تقسیم شده است و شــما باید در این 
 زمین بازی را پیــش ببرید. مکانیزم های گیم پلی ســاخته

اســت؛  گذشــته  هماننــد   Big Duck Games  
نقطه های همرنــگ را بــه یکدیگر متصل کــرده و مراقب 
باشــید که خط ها یکدیگر را قطــع نکننــد. تغییر محیط 
بــازی از مســتطیل بــه چنــد ضلعــی، موجب شــده تا 
بازیکن هــا طعــم چالش هــای متفــاوت را چشــیده و 
 دوباره بــه اتصال نقطه هــا معتاد شــوند. این بــازی  را از

 alirezaonpg.persiangig.com/flowfreehex.apk
دریافت کنید.

معمای 198۴
اعداد بین 1 و 1000 و خود این اعداد را در نظر بگیرید؛ 
در هر کدام اعدادی تکرار شده اند. بیشترین و کمترین 

عددی را بگویید که در کل این اعداد تکرار شده است.

جواب معمای 1983  
جواب 72 است. رابطه موجود بین این اعداد عبارت 
اســت از »2 ضربدر n به توان 2« کــه n، مرتبه هر 
عدد اســت.  یعنی در عدد اول n=1 اســت. در عدد 
دوم n=2 و در عدد ششــم که اینجا عالمت ســوال 
اســت، n=۶ اســت که به توان دو برابر 3۶ می شود و 
حاصلضرب آن در دو برابر 72 است. )نکته اینکه این 
رابطه نشــان دهنده تعداد الکترون ها در الیه n ام یا 

اوربیتال  n ام است(.

لطفا جواب معماهای طرح شده را به همراه نام 
و شهر محل زندگی خود به نشانی:

 mazaheri.zayanderoud@gmail.com  
بفرستید تا نام شما در همین صفحه ذکر شود.

یک دستی ها آماده شوند؛

نقاط مشابه را به هم متصل کنید

ایستگاه فضایی، تصاویر دقیقی 
از کشورها ضبط می کند

 کشف گیاهی 
که فتوسنتز نمی کند

سال ها قبل ایرانی ها به ژاپنی ها 
درس ریاضیات می دادند!

اخبارعلمی

دوربیــن Iris واقــع در ایســتگاه فضایی بیــن المللی، در 
400کیلومتری باالی زمین تصاویر بسیار دقیق و با کیفیتی 
را از رویدادهــای روی زمیــن ضبط می کنــد. این تصاویر 
شامل کره شــمالی و مناطق دیگری است که از نظر امنیتی 
 تاکنون کامال مخفی بوده اند. دوربین Iris توســط شرکت 
UrtheCast در ســال 2013 میالدی، ســاخته و در سال 
2014 به ایســتگاه فضایی بین المللی متصل شد. همزمان 
با عبور ایســتگاه بین المللی فضایی از فراز هرنقطه، دوربین 
Iris با کیفیت حدود یک متر در هر پیکســل، از رویدادهای 
زمینی تصویر تهیه می کند. با این وضوح می توان برگ های 

انباشته شده روی هم یا سایه افراد را مشاهده کرد.

محققان دانشکده علوم دانشــگاه کوبه، موفق به کشف گونه 
گیاهی جدیدی در ژاپن شــده اند که نه فتوسنتز کرده و نه 
شکوفه می دهد. این گیاه که »گاستوردیا کوروشیمنسیس« 
)Gastrodia kuroshimensis( نــام دارد، یــک گونه 
جدید میکوریزاســت که نیازی به فتوســنتز بــرای تغذیه 
نداشــته و در عوض بر انگل میزبان خود تکیه دارد؛ باتوجه 
به اینکه گل های این نوع گیاه هیچ گاه شــکوفه نمی دهند. 
این گیاهان از مدت ها پیش توجــه محققان را به خود جلب 
کرده بودند؛ اما اطالعات کمی در مورد آنها وجود داشــت؛ 
زیرا بسیار کوچک و نادر هستند. این گیاه جدید در خانواده 
گونه های گیاهی قرار می گیرد که از گل های با قابلیت خود 
لقاحی برخوردارند؛ اما جوانه های آن، همیشه بسته هستند. 
جزئیات این کشف در مجله Phytotaxa منتشر شده است.

بررســی مادون قرمز یک قطعه چوب حکاکی شده با قدمت 
بیش از هزار ســال، درس دادن ریاضیات به ژاپنی ها توسط 
یک ایرانی را مشخص کرده است. این قطعه چوب با قدمت 
بیش از 1000 سال در دهه 1۹۶0 میالدی کشف شده بود؛ 
اما به تازگی مورد بررســی کامل موسسه تحقیقات ملی نارا 
قرار گرفته که رازهای جدیدی را افشا کرده است. این بررسی 
مشــخص کرده یک اســتاد ایرانی در مجتمعی مشغول به 
تدریس بوده است که مقام های ژاپنی در نارا،پایتخت سابق 

این کشور، تحصیل می کردند.

همین دو هفته پیش بــود که گوگل با معرفی دو نســخه 
 Pixel XL و pixel تازه از تلفن های همراهش به نــام های
گویی دوبــاره و با توانی مضاعف به بــازار تلفن های همراه 
قدم گذاشــت. طراحی دوباره با تغییرات چشمگیر و البته 
سیســتم عاملی که برگ برنده این کمپانی است، احتماال 
به زودی برنــد و نام تجــاری Nexus را از ذهــن ها محو 

خواهد کرد.
در این نوشــتار، تصمیم داریم به بررســی و مقایســه ای 
 کامل بیــن دو پرچمــدار کنونی بــازار بپردازیــم: یکی

Galaxy S7 از سامسونگ و دیگری Pixel از گوگل. با ما 
همراه باشید:

ساخت و طراحی
طراحــی و ایــده هــای تعبیه شــده در یــک محصول 
تکنولوژیک، کامــال ابداعــی و خالقه به نظر می رســد؛ 
اما با دقت بیشــتر خواهیم فهمید که هر قســمت، حتی 
کوچک تریــن مــوارد، برحســب اصــول و قوانینــی در 
محصوالت قرار می گیرنــد که طراحــی صنعتی ایجاب 
می کند. درست اســت که هر دو گوشــی در ابعادی شبیه 
به هم طراحی شــده اند، اما تفاوت های غیر قابل اغماضی 
 ،S7در هر یک وجود دارد؛ مثال بدنه پشــتی در گلکســی

کامال از شیشــه بوده و بدنه و نواحی کناری گوشی کامال 
 از فلز طراحی شــده و در حیــن کار به خوبی در دســت

جا می گیرد!
در مقابل، Google Pixel از بدنه ای یکدست آلومینیومی 
بهره می برد و تنها در قسمت مقابل یا همان صفحه نمایش، 

شاهد قرارگیری صفحه شیشه ای هستیم.
 نکتــه مهمــی کــه نبایــد از قلــم بیفتــد، اینکــه در 
Galaxy S7 شاهد یک گوشی با طراحی کامال واترپروف 
هســتیم که گواهینامه )IP68( را داراست و تا نیم ساعت 
توانایــی مقاومت درمقابــل آب و گرد و غبار مســتقیم را 
دارد؛ در حالی که Google Pixel فقــط ضد آب و دارای 
گواهینامــه )IP53( بوده و تنها در زیر بــاران می توانید با 

خیال جمع از آن استفاده کنید!
صفحه نمایش

 1080 x 1۹20(Full HD 5اینــچ درمقابــل 5/1اینــچ
pix� 1440 x 25۶0( Quad HD در مقابــل )pixels

 els( و AMOLED در مقابــل AMOLED؛ ایــن یعنــی 
Galaxy S7 روی کاغــذ، هم کیفیت باالتری نســبت به 
پیکســل دارد و هم از تراکم پیکســلی بیشتری در صفحه 
 نمایش برخوردار اســت. به عقیــده ما در ایــن مورد هم

 Galaxy S7 یک قدم جلوتر بــوده و از کیفیت و تفکیک 
رنگی بسیار بهتری بهره می برد!

دوربین
 Pixel گوگل این بار تمام قد از دوربینی دفاع می کند که در
قرار داده و آن را بهترین دوربین عکاسی قرارگرفته در زمره 
گوشی های اندرویدی می داند. بر همین اساس تست های 
صورت گرفته روی تصاویر ثبت شــده هر دو دوربین بسیار 
نزدیک به هم بوده و هســت. اگر دوربین گوشی برای شما 
خیلی مهم اســت، حتما تصاویر هر یک را بررســی کنید؛ 
اما اگر مثل خیلی های دیگر عکاس نبوده ولی به عکاســی 
عالقه مند هســتید، زیاد خودتان را اذیت نکنید؛ دوربین 
این دو گوشــی به عقیده مــا دارای کیفیتی مشــابه بوده 
و می توانید با متکی شــدن به توانایی هــای خودتان روی 

عکسبرداری، از سوژه های بهتر عکس های خوب بگیرید!
طبق نتیجه بنچمــارک DxOMark، دوربین قرار گرفته 
در Pixel امتیــاز 8۹ و دوربین S7 امتیــاز 88 را دریافت 

کرده است.
نرم افزار  

هــر دو گوشــی از سیســتم عامــل اندرویــد بهــره 
 می برند، سامســونگ طبــق معمــول از رابــط کاربری 
TouchWiz بهره مــی گیرد و به تازگــی در زمینه به روز 
کردن دســتگاه های جدیدش قــدم های بســیار خوبی 
برداشته و توانسته بستر کافی را برای به روز رسانی یکپارچه 

دستگاه های تولیدی جدیدش فراهم کند.
در مقابل، گــوگل بــرای اندرویدی که خودش توســعه 
می دهد، در گوشی موبایل تولیدی خود تفاوت قائل شده و 
آخرین نسخه از اندرویدی را در Pixel رونمایی می کند که 

هنوز در سایر دستگاه ها قابل مشاهده نیست.
اگر به روز بودن برایتان در درجه باالیی از اهمیت قرار دارد، 
Pixel می تواند نیاز شــما را مرتفع ســازد و طبق معمول 
گوگل جدیدترین به روز رســانی ها را ســریع تر از دیگران 
دریافت خواهد کرد و با رابط کاربری بسیار ساده و زیبایی 
که اساس آن متریال دیزاین است، می توانید تجربه کاربری 
بسیار شــیرینی را داشــته باشــید. در مقابل سامسونگ 
متاســفانه TouchWiz را با انبوهــی از برنامه های بدون 
کاربرد ارائه می کند که اکثر آنها به این راحتی ها به کار شما 

نخواهند آمد!
کارایی

پردازنــده هــای تعبیــه شــده در هــر دو گوشــی، از 
 رده باالترین هــای بــازار هســتند، Google Pixel بــا 
 88۹0 Exynos با Galaxy S7 821 و Snapdragon
روانه بازار شــده اند. اینبار هم انتخاب بین این دو، بســیار 
دشوار اســت و هر دو، از برترین های کنونی بازار به حساب 
می آیند. سامســونگ با ارائــه Game Launcher قدم 
جالبی را برای بازی خورها برداشــته و برای بازی هایی که 
از کیفیت QHD پشتیبانی نمی کنند، رزولوشن صفحه بنا 
به درخواست کاربر تغییر خواهد کرد که هم در اجرای بهتر 

بازی و هم در استفاده کمتر از منابع، بسیار کاربردی است.

مقایسه دقیق Google Pixel با Samsung Galaxy S7؛

 دو غول شیک و همه چیز تمام!

اگر به روز بودن 
برایتان در درجه 
باالیی از اهمیت 
 Pixel ،قرار دارد

می تواند نیاز شما 
را مرتفع سازد 
و طبق معمول، 

گوگل جدیدترین 
به روز رسانی ها را 

سریع تر از دیگران 
دریافت خواهد کرد

E-MAIL
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پیشنهاد سر دبیر: 
انتشار 30 جلد کتاب همزمان با روزکتاب

انیمیشن

اخبار فرهنگی

معاون فرهنگی اجتماعی شــهرداری اصفهان گفت: مشکل اصلی 
ما در حوزه توزیع کتاب اســت؛ یک شبکه ملی توزیع کتاب نداریم 
و بجز کتبی که در تهران منتشــر می شود، کتب یک شهرستان  در 

شهرستان های دیگر به فروش نمی رسد.
علی قاسم زاده در نشســت خبری هشــتمین دوره نمایشگاه یار 
مهربان اظهار کرد: یکی از مشــکالت فرهنگــی جامعه و اصفهان، 
بی میلی به مطالعه اســت که این موضوع، می تواند ناشی از مشکل 

مزاجی فرد یا نبود خوراک مناسب باشد.
وی افزود: مردم در اصفهان به فرهنگ شــفاهی عالقه بیشــتری 
دارند و مایل به گفت وگو هســتند و این دو مشکل در اصفهان نیز 

وجود دارد.
معاون فرهنگی اجتماعی شــهرداری اصفهان بیان کرد: در تولید 
کتاب تا رسیدن آن به دســت مخاطب، یک زنجیره وجود دارد که 
باید طی شود و اولین مرحله آن انگیزه است؛ متاسفانه آنان که اهل 
نوشتن هستند، عالقه ای به نوشــتن ندارند. وی خاطرنشان کرد: 
یکی از کتب پرفروش و پر تیتراژ، تجارب بزرگان اســت؛ اما دلیل 
این وقت نگذاشــتن، صرفه اقتصادی برای آن فــرد موفق در امور 

دیگر است و این افراد، کمتر به نوشتن کتاب عالقه پیدا می کنند.
قاســم زاده تصریح کرد: حلقه دوم، پژوهش اســت که بسیاری از 
نویســندگان ما به این مرحله توجهی ندارند. بســیاری از مطالبی 
که نوشته می شود، پیش از این نوشــته شده و دیگر برای مخاطب 
جالب نیست؛ اگر نویســنده یک تحقیق ساده انجام دهد، می تواند 
موارد مورد نیاز را اصالح کند. وی عنوان کرد: نگارش، مرحله سوم 
این زنجیره است که بسیاری از دانشمندان ما اهل نوشتن نیستند؛ 
یک واسطه می تواند در چنین مواردی کمک کند که هنوز فرهنگ 

آن، جا نیفتاده است.
معاون فرهنگی اجتماعی شــهرداری ابراز داشت: ویرایش، مرحله 
چهارم این زنجیره است که در ایران خیلی جدی گرفته نمی شود؛ 
صفحه آرایی مورد دیگری اســت که بسیار مهم اســت و ویترین 
کتاب، روی جلد آن اســت. وی ادامه داد: نشــر، مورد ششم است 
که باید به آن اهمیت داده شــود؛ داشــتن ناظر فنی چاپ، نشان 
از اهمیت ناشــر به نوع چاپ کتاب دارد و این موضوع بســیار مهم 
است. مورد دیگر نیز توزیع است که مشــکل اصلی ما در این حوزه 
است. قاسم  زاده اضافه کرد: یک شــبکه ملی توزیع کتاب نداریم و 
به جز کتبی که در تهران منتشر می شود، کتب یک شهرستان در 
شهرستان های دیگر به فروش نمی رســد. وی بیان داشت: اقدامی 
که در طرح یار مهربان صورت می گیرد، پس از این مراحل اســت 
و می خواهیم کتاب را در مدارس توزیع کنیم؛ اما اگر این کتاب در 
حلقه های پیشین مشکلی داشته باشــد، آیا می تواند کودک را به 

مطالعه تحریک کند؟!
معاون فرهنگی اجتماعی شــهرداری، در مــورد جایگزینی کتاب 
الکترونیکــی اذعان کرد: ایــن کتب هنوز جای کتــب فیزیکی را 
نگرفته اســت. مردم به مطالعه کوتاه از صفحه نمایش عالقه دارند؛ 
اما معموال مایــل به خواندن ســاعت ها کتــاب از صفحه نمایش 
نیســتند. وی در ادامه گفت: نویســنده باید چیزی را بنویسد که 
مورد نیاز مردم است و شــهرداری اصفهان نیز این ظرفیت را دارد 
که از هر کتابی درخصوص شــهر اصفهان و فرهنگ شهروندی آن 

حمایت کند.

ناشران و پدیدآورندگان کتاب در حوزه  کودک و نوجوان تا ۵آبان 
فرصت دارند آثار خود را برای شــرکت در هجدهمین جشنواره  

کتاب کودک و نوجوان ارسال کنند.
دبیرخانه  دایمی جشــنواره  کتاب کودک و نوجوان، به بررســی 
تمام کتاب های چاپ اول ویژه  خردساالن و کودکان و نوجوانان 

منتشر شده در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ خواهد پرداخت.
بر این اســاس ناشــران، نویســندگان، شــاعران، مترجمان و 
تصویرگران می توانند در هجدهمین جشــنواره  کتاب کودک و 

نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شرکت کنند.
داوران ایــن جشــنواره، به بررســی آثار در ۹ رشــته شــعر، 
داستان تالیف، داستان ترجمه، علمی و آموزشی، مذهبی، انقالب 
اسالمی، دفاع مقدس، نمایش نامه و گرافیک می پردازند. بخش 
نگاه ویژه  این دوره نیز به آثار حوزه  محیط زیســت و مسئله  آب 

اختصاص دارد.
آخرین مهلت ارسال آثار ۵ آبان اعالم شده است. این آثار باید به 
دبیرخانه  هجدهمین جشنواره  کتاب کودک و نوجوان به نشانی 
تهران، خیابان شهید بهشــتی، خیابان خالد اسالمبولی)وزرا(، 
پالک ۲۶، کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان، معاونت 

تولید، ارسال شوند.

کیانوش عابدی، خبر از تولید جدیدترین انیمیشن خود با عنوان 
» بابابرفی « به تهیــه کنندگی کانون پرورش فکــری کودکان و 

نوجوانان داد.
داستان بابابرفی، اثر شــناخته شــده جبار باغچه بان، تبدیل به 

انیمیشن می شود. 
براین اســاس، کیانــوش عابــدی، کارگــردان »بابابرفی«، طی 
گفت وگویی به توضیح جزئیات تولید این اثــر پرداخت. به گفته 
وی، هم اکنــون فیلم نامه این اثر مراحل پایانی را پشــت ســر 
می گذارد: »پــس از مطالعه کتاب و انجــام تحقیقات مقدماتی، 
فیلمنامه اثر به نگارش رســید.«  او ادامه داد: »مــا ایجازهایی را 
جهت جذاب شــدن اثر ایجاد کردیم؛ با این حــال تمام تالش ما 

جلوگیری از تغییر در متن اصلی کتاب بود.« 
قرار است این اثر در هفت دقیقه و با تکنیک کات اوت تولید شود. 

بابابرفی داســتان کودکانی اســت که با کمک هم یک آدم برفی 
شبیه پدربزرگشان می سازند و به پیشنهاد پدر بزرگ، شغلی هم 
برای آدم برفی انتخاب می کنند؛ اما در آخر آدم  برفی به ســفری 

طوالنی می رود. 
این اثر جبار باغچه بان که پیش از این، برنده جایزه شورای کتاب 
کودک و یونسکو شده اســت، یکی از آثار ماندگار ادبیات کودک 
اســت. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانــان، این کتاب را 
 بارها منتشر کرده و هم اینک نیز تهیه کننده انیمیشنی با همین 

نام است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان:

عالقه مردم اصفهان
به فرهنگ شفاهی

فراخوان جشنواره  کتاب کودک و 
نوجوان کانون منتشر شد

داستان »بابابرفی« انیمیشن می شود

گفتوگو

بهنــام صفوی خواننــده محبوب موســیقی پاپ اســت؛ 
خواننده ای که ســال گذشــته دوران ســخت بیماری را 
پشت سر گذاشت. این خواننده قصد دارد در روزهای آینده 
قطعه ای را به یاد جانبازان شــیمیایی منتشــر کند و قطعا 
صدای گرم او می تواند مرهمی برای زخم ها و رشادت های 
این جانبازان باشد. 
با او درباره این 
قطعه، دیگر 

بیمــاری  دوران  تجربــه  همچنیــن  و  فعالیت هایــش 
گفت وگویی شده است:

اردیبهشت امســال، آلبوم »معجزه« با صدای شما 
منتشر شد و پس از آن کنسرت هایی برگزار کردید. 
با توجه به اینکه با پایــان عزاداری های ماه محرم 
و صفر، آلبوم های بســیاری از خوانندگان منتشر 
می شــود، می توانیم منتظر آلبوم تازه ای از شــما 

باشیم یا نه؟
فعال قصد ندارم آلبوم تازه ای منتشــر کنم؛ اما تورکنسرتی 
در شهرهای مختلف کشــور خواهم داشت. با پایان ماه های 
محرم و صفر، این تورکنســرت در شــهرهای کرمانشــاه، 
اهواز و برخی شــهرهای دیگر برگزار خواهد شــد. پس از 
نهایی شدن برنامه های این تورکنســرت، حتما آن را اعالم 

رسمی خواهیم کرد.
هر چنــد آلبوم تــازه نداریــد، اما شــنیده ام 

تک آهنگ هایی از شما منتشر می شود.
بله، با توجه به حــال و هوای این روزها، تــک آهنگی با نام 
»ناموس« را منتشــر خواهم کرد. این قطعه را به جانبازان 

شیمیایی تقدیم کرده ام و روایتی تقریبا مستند دارد.
و به احتمال زیاد، تلخ!

بله، طبیعی اســت که یک کار اجتماعی، نسبتا تلخ باشد؛ 
چون همان طور کــه گفتــم، در ایــن کار، از جانبازان 
شــیمیایی خوانده ام و طبعا دشــواری هایی که 
این بزرگــواران با آنها روبه رو هســتند، برای ما 
بسیار تلخ است. البته این طبیعی است و اغلب 
کارهای اجتماعی، درون مایــه ای تلخ دارند؛ 

چون قرار است تاثیرگذار باشند.
گفتید روایتی مستند دارد؛ در این باره 

توضیح می دهید؟
پیش زمینــه ای راجع به یکی از آشــنایان 
جانبــاز در ذهن داشــتم و محمد کاظمی 
هم ســوژه ای داشــت که برایم خواند و 
با هــم آن را کامل و به ســوژه ای که در 
ذهن من بــود، نزدیک کردیــم تا به 
نتیجــه رســیدیم. من ایــن قطعه را 
خیلی دوســت دارم؛ چون مضمونی 

اعتراض گونه دارد و فقط روایتــی از یک جانباز نبوده و یک 
کار کلیشــه ای نیســت. در ترانه این کار، نوعی اعتراض و 
نگاه انتقادی از لحاظ اجتماعی به چشــم می خورد و پیامی 

اجتماعی دارد.
البته مشــغول کار روی قطعه دیگری هم هستم که پس از 
ایام عزاداری محرم و صفر منتشــر می شــود. این قطعه در 
ســبک موســیقی ایرانی و فولکلور بوده و در حال طراحی 
یک ویدئوی خوب هم برای این کار هستیم. »ناموس« هم 
در اختیار صدا و ســیما قرار گرفته و احتمــاال در قالب یک 

نماآهنگ پخش خواهد شد.
شــما یک دوره بیماری را هم پشت سر گذاشته اید؛ 
این تجربه سخت چه تاثیری بر روحیه و نگاه شما به 

زندگی داشت؟
همه می گوینــد که آدم بعــد از این تجربــه، خیلی تغییر 
می کند و کامال هم درســت می گویند. می توانم بگویم این 
تجربه زاویه دید مرا تغییر داد و باعث شــد زندگی جدیدی 
را شروع کنم. مســائلی که اتفاق افتاد، بیش از هر چیز مرا 
به این ســمت کشــید که هیچ وقت در زندگی ناامید نشوم 
و در برابر هیچ اتفاقی، امید به زندگی ام را از دســت ندهم. 

می توانم بگویم تجربه بیماری ام، اتفاق خیلی مثبتی بود.
روی کارتان هم تاثیری گذاشت؟

بله، این تولــد دوباره، نگاهــم را به همه چیــز عوض کرد 
و بیش از همه چیز، باعث شــد به این فکر کنــم که باید به 
خدا نزدیک تر بــود. گاهی ما این موضــوع مهم را فراموش 
می کنیم و با اینکه خدا خیلی به ما نزدیک است، احساسش 
نمی کنیم. من با تجربه دوره بیماری ام به این نتیجه رسیدم 
که دلم نمی خواهد حتی لحظــه ای فکر کنم از او دورم. این 
موضوع حاال آنقدر برایم ملموس اســت که در کارم هم اثر 
گذاشته است. بخش هایی از آلبوم »معجزه« هم تحت تاثیر 
همین اتفاق شــکل گرفته و خوشــحالم که مردم هم آن را 

دوست داشتند.
امیدواریم همیشه ســالمت و موفق باشید و به قول 

حافظ دیگر تنتان به ناز طبیبان نیازمند نشود.
ممنونم از شــما و همه مردم عزیز که به یادم بودند و در آن 
ایام برایم دعا کردند. من هم بــرای همه مردم ایران آرزوی 

خوشی و سالمتی دارم.

بهنام صفوی؛ خواننده موسیقی پاپ:

باید به خدا نزدیک تر بود

کمال شــفیعی، نویســنده و فعال ادبیــات کودک و 
نوجوان، دربــاره ارزیابی خود از حــال و روز این عرصه 
ادبی در کشــورمان گفت: هم اکنون تعداد شــاعران و 
نویســندگان در حوزه کودک و نوجوان بیشــتر شده 
اســت و شــاهد تنوع کتاب در این حوزه هستیم؛ اما 
 متاســفانه کیفیت آثار حوزه کــودک و نوجوان افت 

پیدا کرده است.
وی افزود: همین ســال گذشــته بیش از ۱00 عنوان 
کتاب در حوزه هنری برای کودک و نوجوان منتشــر 
شــد. بیش از ۳0 عنوان از این آثــار، در حوزه کودک و 
نوجوان، توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و انتشــاراتی های دیگری چون شهرستان 
ادب بــود. هم اکنــون آثاری کــه در حــوزه کودک و 
نوجوان منتشر می شود، رشد فزاینده ای دارد که یکی 
 از دالیل آن، بهتر نقد  شــدن آثار  در حــوزه کودک و 

نوجوان است.
شــفیعی در ادامه، بــا اشــاره به اســتقبال مخاطب 
از کتاب هــای کــودک و نوجــوان اظهــار داشــت: 
خوشــبختانه کتاب های کــودک و نوجوان بیشــتر 
خریــده می شــوند و ناشــرانی کــه در شهرســتان 
 هســتند نیــز در زمینــه کتــاب کــودک و نوجوان 

سرمایه گذاری می کنند. 
این نویســنده کودک و نوجوان، با اشاره به دالیل دیگر 
افزایش شــاعران و نویســندگان در حــوزه کودک و 
نوجوان، بیان کرد: دلیل افزایش شاعران و نویسندگان 
حوزه کودک و نوجوان این اســت که هرکسی از عهده 

شعر بزرگسال برنمی آید. 
بعضی تصور می کنند که نویسندگی و خلق اثر کودکانه 
کاری آسان است؛ اما آنچه مشــاهده می شود، تسلط 
 کم برخی نویســندگان کودک و نوجوان بر ادبیات این 

حوزه است.

شاهد رشد کمی و افت کیفی 
کتاب های کودک هستیم

قرار اســت فیلم برزگر با همان نام قبلی »داستان خانواده فرشچی« اکران 
شــود. مجید برزگر، کارگردان ســینما، درخصوص آخرین وضعیت فیلم 
سینمایی »داستان خانواده فرشچی« که در یک مقطع زمانی به »پا در هوا« 
تغییر نام داد، گفت: این روزها در حال مذاکــره و رایزنی برای اکران فیلم 
هستیم و قرار اســت این اثر با همان نام قبلی »داستان خانواده فرشچی« 

اکران شود. 
گفتنی است این فیلم، داســتان خانواده ای قدیمی و سنتی در تهران است 

که از فرش فروشان بنام بازار تهران به شمار می روند. 
 در ابتدای فیلم متوجه می شــویم که پدر خانواده که در فرانســه زندگی 
می کند، در این کشــور فوت کرده و همســر و پســر آقای فرشچی برای 
بازگرداندن جسد پدر، به فرانسه سفر می کنند و طی این سفر ماجراهایی 

برای آنها رخ می دهد.

فیلمبــرداری »انــزوا«، اولیــن فیلم بلنــد ســینمایی مرتضی علی  
عباس میرزایی، به تهیه کنندگی پیمان جعفری به پایان رسید.

فیلمبرداری این فیلم پر بازیگر که لوکیشــن های آن از شــمالی ترین 
تا جنوبی ترین نقطه تهران بوده اســت، در حالی به پایان رســید که در 
آخرین سکانس های آن، جمشید هاشم پور، بازیگر پیشکسوت سینمای 
ایران، پس از دو ســال دوری از ســینما، مجددا مقابــل دوربین رفت.   
همچنین سید علیرضا علویان، طراحی و ترکیب صدای »انزوا« را انجام 

خواهد داد.
امیرعلی دانایی ایفاگر نقش اصلی این فیلم سینمایی است و عالوه بر او، 
۵ بازیگر زن از جمله بهنوش بختیاری، اندیشه فوالدوند، لیندا کیانی و 
شقایق فراهانی، با معرفی لعیا عباس میرزایی، در این فیلم به ایفای نقش 

می پردازند.

»داستان خانواده فرشچی« 
اکران می شود

 گریم متفاوت جمشید 
هاشم  پور در فیلم »انزوا«

کودک و نوجوان

تلویزیون

دانیال عبادی کــه بازی در ســریال های »معراجی ها« و 
»راســتش را بگو« را در کارنامه دارد، قرار است در سریال 

تلویزیونی »دیوار شیشه ای« بازی کند.
ســریال »دیوار شیشــه ای« به تهیه کنندگی علی اکبر 
تحویلیــان و کارگردانــی مشــترک راما قویــدل، نوید 

مهین دوست و احمد معظمی تولید می شود.
»دیوار شیشه ای« عالوه بر ساختار اپیزودیک، قصه هایی 
پیوســته به یکدیگر نیز دارد که ضمن روایت یک داستان 
اصلی در هر قسمت، داستان مستقلی را هم در بر می گیرد 
و به ارتباط بین افرادی می پردازد که از رســانه اســتفاده 
می کنند و به واســطه بهره بردن از رسانه های مختلف، با 
دنیای بیرون و جهان اطراف خود در ارتباط هســتند. این 
سریال در قالب برنامه ای روایت می شود که در هر قسمت، 
افراد مختلفی با ماجراهای گوناگــون و تجربه متفاوت از 
یکدیگر، وارد آن می شــوند و برای استمداد یا روشنگری 

جامعه، به این قصه رفت و آمد دارند.
داستان ثابتی برای این ســریال در نظر گرفته شده است 
که به حوادث و اتفاقات و مشــکالت زندگــی یک زوج به 
نام های سارا و فرهاد می پردازد که برنامه تلویزیونی تولید 
می کنند. قرار است ۱۵ مهر ماه ضبط بخش های استودیو 
و ثابت داستان شروع شود. دانیال عبادی برای نقش فرهاد 
انتخاب شده است و احمد معظمی قرار است این بخش ها 

را کارگردانی کند.
همچنین به دلیــل ســاختار اپیزودیک و ســریالی این 
اثر، بازیگرانی چون شــبنم قلی خانی، زهیــر یاری، الهام 
جعفرنژاد، قربان نجفی، کوروش تهامی، سیامک احصائی، 
روشنک عجمیان، هدایت هاشــمی، سولماز غنی، علیرام 
نورائی، طوفــان مهردادیــان، مریم ســرمدی و... در آن 

حضور دارند.
مجموعه اپیزودیک »دیوار شیشــه ای« بــه قلم محمد 
محمود سلطانی، روح ا... صدیقی، مســعود کرمی و سارا 
خســروآبادی، در ۳0 قســمت ۴۵ دقیقــه ای به نگارش 
در آمده و توســط اکبــر تحویلیان، در مرکز گســترش 

فیلمنامه نویسی تولید می شود.

دانیال عبادی، بازیگر سریال 
»دیوار شیشه ای« شد

 به گزارش ایمنا، مدیر مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل، به 
ارائه گزارشــی از فعالیت های مرکز پرداخت و اظهار داشت: 
از اردیبهشــت ســال جاری، مجموعه فعالیت های ۱0سال 
گذشته مرکز اصفهان شناسی، مدون و درواقع یک بازخوانی 
در فعالیت های این مرکز انجام شــد و ســعی کردیم میان 
فعالیت هایی که به صورت پراکنده در شــهر انجام می شود، 

همگرایی ایجاد کنیم.
حمید فرهمنــد افزود: در پی انجــام مطالعات و تالش هایی 
که در مرکــز انجام شــد، به یک اساســنامه بــرای مرکز 
اصفهان شناسی رسیدیم که امیدواریم اصالح شود و به آنچه 
در شأن اصفهان است، برســیم؛ ضمن اینکه چارت مرکز را 
نیز تدوین نموده ایم. وی گفت: تنهــا چیزی که می تواند به 
اصفهان شناسی کمک کند، خرد جمعی است که البته باید 

متکی بر دانش و تجربه و اندیشه های ارزشمند باشد.
اســتاد دانشــگاه هنر اصفهان افزود: »مدیرعامل ســازمان 
فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان، شعاری را عنوان کرد 
با عنوان اینکه شــهرداری خادم مردم اســت. ما هم افتخار 

می کنیم که هم خادم مردم هستیم و هم پاسخگو.«
فرهمند، به ایجاد فضای مناســب بــرای مطالعه و تحقیق 
به عنوان یکــی از نکات مطرح شــده در اساســنامه مرکز 
اصفهان شناسی اشــاره کرد و گفت: نمی توانیم اصفهان را از 
سایر شهرهای ایران و شهرهای اســالمی جهان جدا بدانیم 
و به همین منظور اســت که خانه ملل در ادامه عنوان مرکز، 

مورد توجه قرار گرفته است.
مدیر مرکز اصفهان شناســی و خانه ملل، در ادامه، از حوزه 
برنامه ریــزی و مطالعات راهبردی مرکز اصفهان شناســی 
سخن گفت و انتشار نشریه »اصفهان شــناخت« با رویکرد 
علمی پژوهشــی را یکی از اقدامات مهم این مرکز برشمرد و 

از انتشار سه شماره اول این نشریه در آینده نزدیک خبر داد.
وی گفت: در ۱0 سال گذشته، تعداد ۵۲ عنوان کتاب ازسوی 
مرکز اصفهان شناسی منتشر شــده و امسال نیز کتاب های 

متعددی در دست تهیه است.
24 آبان ماه و انتشار حدود 30 جلد کتاب ازسوی 

مرکز اصفهان شناسی
فرهمند ادامه داد: »کتاب رجال و مشاهیر اصفهان)ویرایش 
دوم(«، »جلــد اول مجموعه چند جلدی کتــاب اصفهان: 
درباب تاریخ، جغرافیا، هنر، معماری تا پایان اسالم«، »کتاب 

منظومه اصفهــان: تاریخ منظوم اصفهان پیش از اســالم«، 
»کتاب منظومــه اصفهــان: دوران اســالمی«، »راهنمای 
موزه های اصفهــان«، »تاریخ و هنــر دوره تیموری)اوضاع 
فرهنگی(«، نگارســتان هنرهای تزئینی ایران)اصفهان(«، 
نقوش واگیره ای عمــارت عالی قاپو اصفهان«، نگارســتان 
هنرســتان هنرهای زیبــا«،» از قالی قال تا لیلیــان: درباره 
قالی ارمنی بافت«،» فراز و فرود صنعت نســاجی اصفهان«، 
»نصف جهان در 8 خط)اصفهان اتوبوسی(«، »مسجد جامع 
عتیق )موزه ُدر و عقیق(«، »تاریخ و هنر عصر تیموری)هنر و 
هنرمندان( «، »آشنا- روشنا)به لهجه اصفهانی(«،»مجموعه 
آرایه های معمــاری اصفهان« و همچنیــن مجموعه چند 
جلدی »آرایه های سنگ مزارهای تخت فوالد«، کتاب های 
در دســت انتشــار مرکــز اصفهــان شناســی و خانه ملل 
هستند. فرهمند یادآور شــد: از ۲۴ آبان ماه که روز کتاب و 
 کتابخوانی اســت، حدود ۳0 جلد کتاب از ســوی این مرکز

منتشر می شود.
فرهمند از »کتاب اصفهــان« به عنوان یکــی از پروژه های 

مهم مرکز اصفهان شناســی نام برد و اعالم داشت که باتوجه 
به فراخوان ارائه مقاالت برای تدوین این کتاب، از شــهرهای 
مختلف ایران آثار بسیاری در قالب مقاله به مرکز ارسال شده 

و ادامه دارد.
این نویســنده و مرمتگر آثــار تاریخی، به کتاب پیشــگام 
گردشگری اصفهان اشاره نمود و گفت: خأل کتاب گردشگری 
بیش از پیــش در اصفهان احســاس می شــد و درواقع در 
اصفهان، کتاب گردشگری مطلقا وجود ندارد؛ به همین دلیل 
کتاب گردشــگری اصفهان از ســوی مرکز اصفهان شناسی 
در دســتور کار قرار گرفت که یکی از دقیق ترین نقشه های 
گردشگری در ایران است و نقشه ســه بعدی آن نیز درحال 
تهیه اســت. ضمن اینکــه تمــام عکس های ایــن کتاب 
»کیوآرکــد« اســت و از دل همین کتاب، کتــاب راهنمای 

موزه های اصفهان تهیه شد.
وی به برگزاری نشست های مختلف در مرکز اصفهان شناسی 
اشــاره کرد و ادامه داد: مرکز اصفهان شناسی تالش می کند 
نشست های فرهنگ عامه داشــته باشد و امیدواریم فرهنگ 

امروز اصفهان را ثبت و به صورت علمی ارائه کنیم.
وی گفت: کارگاه های آموزشــی نیز به صورت سطح بندی 
شده در سه سطح یک، دو و سه از سوی مرکز برگزار می شود 
و به شرکت کنندگان در پایان کارگاه، دیپلم اصفهان شناسی 
اعطا خواهد شد که با آموزش عالی هم هماهنگ کرده ایم که 
مدرک اخذ شــده دانش آموختگان این کارگاه، اعتبار علمی 

داشته باشد.
 شــهرداری اصفهان و بیش از 97درصد فعالیت 

فرهنگی در شهر
مدیر مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل بر این نکته تاکید کرد 
که بیش از ۹7درصد فعالیت های فرهنگی در شهر اصفهان 
توسط شهرداری انجام می شود و ادامه داد: راه اندازی سایت 
و کانال تلگرام مرکز اصفهان شناســی، یکی از اقدامات مهم 
مرکز است که پل ارتباطی ما با کل کشور محسوب می شود و 

امیدواریم به قابلیت دو زبانه تجهیز شود.
استاد دانشگاه هنر اصفهان با ذکر اینکه رویکرد مرکز اصفهان 
شناسی در دوره نخست فعالیت یعنی بین سال های8۴تا۹۴، 
عمدتا تاریخی بوده اســت، افزود: در دوره نخســت فعالیت 
مرکز، مخاطبان مرکز، تحصیل کرده ها و رده سنی بزرگسال 
بوده اند و همچنین گســتره مطالعات مرکز به شهر اصفهان 
محدود بود و صرفا فارسی زبانان را شامل می شد؛ اما رویکرد 
مرکز اصفهــان شناســی در دوره جدید، تمــام حوزه های 
اصفهان شــامل تاریخ، جغرافیا، ادبیات، فلســفه، فرهنگ، 
علوم دینی و مطالعات راهبردی، هنر، معماری، شهرســازی 
و رجال و مشاهیر اســت. همچنین مخاطبان مرکز، تمامی 
سطح عام و خاص و از سنین پیش از دبستان تا پایان حیات 
فردی و نه تنها فارسی زبانان بلکه غیر فارسی زبانان را شامل 
می شود؛ ضمن اینکه گستره مطالعات مرکز، شهر اصفهان، 
استان اصفهان، اصفهان فرهنگی و همچنین مطالعات ملل 

بافرهنگ ا        

مدیر مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل خبر داد:

انتشار 30 جلد کتاب همزمان با روزکتاب
نخستین نشست شورای سیاست گذاری و اتاق فکر 
مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل، با حضور اعضای 

اتاق فکر در محل این مرکز برگزار شد.
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اخبار کوتاهيادداشت

 نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه مراحل 
 احداث پروژه پتروشیمی بروجن باید در این اســتان آغاز شود و اجرای 
این پــروژه مشــکل بیکاری ایــن شهرســتان را حل می کنــد، اظهار 
 داشت: این پروژه مصوبه سفر اســتانی دولت به این اســتان بوده است 
 و باید مراحل ساخت آن آغاز شــود. خدیجه ربیعی فرادنبه عنوان کرد: 
از کلنگ زنی این پروژه مدت زمان بسیاری می گذرد و پیشرفت فیزیکی 
این پروژه بســیار کم اســت. نماینده مردم بروجن در مجلس شــورای 
اسالمی ادامه داد: شهرستان بروجن دومین شهرستان پر جمعیت استان 
چهارمحال و بختیاری است که با اجرای این پروژه بسیاری از جوانان این 
شهرستان مشغول به فعالیت می شــوند و نرخ بیکاری در این شهرستان 
کاهش پیدا می کند. وی عنوان کرد: اجرای پروژه پتروشــیمی بروجن 
نیازمند تالش مسئوالن استانی و کشوری است که باید اعتبارات ساخت 

این پروژه اختصاص پیدا کند.

 مدیر کل آموزش وپرورش اســتان چهار محال وبختیاری گفت: ۹۵ هزار 
دانش آموز مقطــع ابتدایی اســتان در قالب طرح همیار در سرشــماری 
 عمومی نفوس و مســکن ۹۵ همــکاری دارند. بهروز امیــدی اظهار کرد: 
طرح اطالع رسانی در زمینه ثبت نام در سامانه سرشماری نفوس و مسکن  
در این استان در حال انجام اســت و هر دانش آموز مقطع ابتدایی به عنوان 
 یک همیار سرشماری محسوب می شــود. امیدی افزود: مدیران مدارس 
 با جمــع آوری کدهای رهگیری اولیــا و ارایه آن ها به ســازمان مدیریت 

و برنامه ریزی می توانند برای مدرسه خود سرانه اختصاصی جذب کنند.

رییس مرکــز علمــی و کاربردی فارســان با اشــاره بــه ظرفیت های 
 فراوان طبیعی در اســتان، اظهار کرد: ترویج کشــت گیاهــان دارویی 
در چهارمحال و بختیاری بســیار با اهمیت بوده و الزم اســت نسبت به 
این امر اهتمام ویژه ای صورت گیــرد. علی  اکبر ترابی عنوان کرد: پرورش 
آبزیان و طیور از دیگر اقداماتی است که باید در این استان بیش از پیش 

به آن پرداخت و در این زمینه فعالیت علمی و تخصصی صورت گیرد.
 وی به بیــکاری و عدم وجود اشــتغال اشــاره و بیان کرد: در راســتای 
فراهم کــردن فرصت های شــغلی الزم اســت تحصیل در رشــته های 
 مراکز علمــی و کاربردی انجام شــود زیرا این مراکــز مهارت محور بوده 

و رشته هایی متناسب با بازار کار در آن  تدریس می شود.
ترابی با تاکید بــر لزوم تحقق اهداف اقتصــاد مقاومتی و همچنین رونق 
 تولیــد و صنعت در این اســتان تصریح کــرد: امــروز فرهنگ تحصیل 
به سوی تحصیالت آکادمیک سوق پیدا کرده که باید در خصوص ترویج 

تحصیالت مهارتی و اشتغالزا فرهنگ سازی الزم صورت گیرد.

نماينده مردم بروجن در مجلس:

 نقش مهم اجرای پروژه پتروشیمی 
بروجن در کاهش بیکاری 

مديرکل آموزش وپرورش چهار محال وبختیاری:

۹۵ هزار دانش آموز در سرشماری 
همکاری می کنند

ضرورت ترويج کشت گیاهان دارويی 
در چهارمحال و بختیاری

پیشنهاد سردبیر: 
نقش مهم اجرای پروژه پتروشیمی بروجن در کاهش بیکاری 

مدیرکل جهاد کشــاورزی چهارمحال و بختیاری با اشــاره 
به اینکه چهارمحال و بختیاری در زمینــه تولید مواد لبنی 
و پروتئینی در کشــور جایگاه مطلوبی را دارا اســت، اظهار 
 کرد: ســه درصد تولید شــیر و مواد لبنی کشــور توســط 
چهارمحال و بختیاری انجام می شود و از لحاظ سرانه تولید 
شیر، این استان دومین استان کشور اســت. ذبیح ا... غریب 
افزود: متاســفانه میزان مصرف شــیر در کشــور نسبت به 
دنیا بسیار پایین اســت و این ماده مغذی که به عنوان سبد 
 کاالی اساسی به شمار می رود، توجه ویژه ای به آن نمی شود 
 و نیازمنــد تبلیغات بیشــتری در این زمینه اســت. غریب 
با اشاره به اینکه خرید شیر با قیمت توافقی میان دامداران و 
کارخانه داران انجام می شــود، گفت: طی شش ماهه نخست 
 ســال جاری110 هزار تن شیر در اســتان تولید شده است. 
وی افزود: سال گذشــته حدود200 هزار تن شیر تولید شد 
که امســال نیز پیش بینی می شــود220 تــا 22۵ هزار تن 
 شیر در استان تولید شــود. غریب با بیان اینکه این محصول 
از جمله کاالهایی اســت که فرصت صادرات را برای کشــور 
فراهم کرده اســت، تصریح کرد: طی پنج ماهه نخست سال 
جاری یک هزار و60 تن شیر خشــک و یک هزار و1۹0 تن 

خامه از استان به کشورهای خارجی صادر شده است.

فرمانده انتظامي شهرستان بروجن از کشف انواع کاالي قاچاق 
به ارزش800 میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

ســرهنگ غالمعلي شــکري اظهار کرد: مامــوران کالنتري 
 مرکــزي بروجــن در دو عملیــات جداگانه یک دســتگاه 
موتور سیکلت1000سي سي قاچاق و یک دستگاه کامیونت 
 خاور حامــل یک تن آرد قاچــاق را در شــهر  بروجن توقیف 
و راکب موتورســیکلت و راننده کامیونت را دستگیر کردند. 
 وي خاطر نشان کرد: ماموران پاســگاه انتظامي دوراهان نیز 
با هماهنگي مقام قضایي یک دستگاه سواري پژو حامل300 
تخته پتوي مسافرتي و ۵38 ثوب البسه مردانه خارجي قاچاق 
را در محور لردگان _ بروجن توقیف و راننده آن را دســتگیر 
 کردند. این مقــام انتظامي ارزش کاالهاي کشــف شــده را

 800 میلیــون ریــال اعــالم کــرد و افــزود: متهمین پس 
از تشکیل پرونده مقدماتي به مراجع قضایي معرفي شدند.

مديرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

پیش بینی تولید
22۵ هزار تن شیر 

فرمانده انتظامي شهرستان بروجن خبر داد؛

کشف 800 میلیون ريال 
انواع کاالي قاچاق 

با مسئوالن

حجت االســالم و المســلمین محمدعلــی نکونــام افــزود: 
 توصیه بــه تقوا که در آغــاز هر خطبه نماز جمعــه برای مردم 
بیان می شود نباید به یک شعار تبدیل شود و خودمان پیش از 

مردم عامل به تقوای الهی باشیم.
نماینــده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیاری بیــان کرد: 
 متاســفانه یکــی از مشــکالتی کــه همیشــه ائمــه جمعه 
بــا آن مواجــه هســتند و در شــرایط کنونــی نیــز افزایش 
پیداکرده انتظــارت و توقعات اغلب بی جــا و بی مورد طیف ها 
 و اقشــار مختلف اســت کــه در مواجه بــا این مســائل تنها 

باید تقوا را مالک و معیار قرار داد.
حجت االســالم و المســلمین نکونام خطاب بــه ائمه جمعه 
گفت: کاری به اینکه چه کســانی و چه طیف و گروه سیاســی 
چه انتظارها و چه ادعاهایی از ما دارند نداشــته باشــیم بلکه 
 با تقــوای الهــی و عمل بــه وظایف الهــی، دینی، سیاســی 

و والیــت مــداری مراقب باشــیم تــا گرفتــار بازیگری های 
 فــراوان سیاســی، انفعــال در عمــل، تســامح و تســاهل 

در موضع گیری ها نشویم.
وی با بیــان اینکه باید نســبت به مســائل دینــی و فرهنگی 
غیورمندانــه حرکت کنیم، خاطرنشــان کرد: کنســرت های 
 موســیقی با شــرایطی که امروز در کشــور برگزار می شــود 

واقعا آفت دین و فرهنگ انقالبی جامعه هستند.
یکــی  بختیــاری  و  در چهارمحــال  ولی فقیــه   نماینــده 
از راه هــای گرفتن روحیه انقالبی از جامعــه را برگزاری همین 
کنســرت های موســیقی عنوان و بیان کرد: به کنســرت های 
موســیقی به عنوان اینکه یک عــده دور هم جمــع و آهنگی 
 گــوش می کننــد نــگاه نکنیــد بلکــه کنســرت هایی که 
امروز شــاهد برگــزاری آن هســتیم اگــر در موســیقی آن 
هیچ حــرام و گناهــی وجود نداشــته باشــد که متاســفانه 

 موســیقی آن هم در بســیاری از موارد حرام است در حواشی 
 ایــن کنســرت ها اجتمــاع دختــر و پســر برگزار و شــاهد 

گناه و معصیت هستیم و این ها برکسی پوشیده نیست.
حجت االســالم و المســلمین نکونــام بــا بیــان اینکــه 
 کنسرت های موســیقی ســوغات غرب اســت، تصریح کرد: 
اگر وضعیــت برگزاری کنســرت های موســیقی بــه همین 
شــکل ادامه پیــدا کند طولــی نخواهد کشــید کــه کنترل 
و مدیریــت و هدایــت آن کامــل از دســت خارج می شــود 
هرچند در حال حاضــر نیــز نمی توانند آن را کنتــرل کنند 
و آرام آرام همان مســامحه ای که نســبت بــه حجاب صورت 
 گرفــت و چادر بــه عنــوان حجاب برتر کنار گذاشــته شــد 
و ضایعات فراوانی را بر جامعه تحمیل کرد درباره کنســرت ها 

نیز پیش خواهد آمد.
 وی خاطرنشــان کــرد: کنســرت های موســیقی کــه امروز 
در کشــور با این شرایط نامناســب برگزار می شــود به عنوان 
یک آفت قلمداد و نســبت به این مســئله و در مجموع مسائل 
فرهنگی حساس باشیم و تقوا را مالک و معیار کارها قرار دهیم.

 نماینــده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری با اشــاره 
به کاهش جمعیت در کشور گفت: پیر شــدن جمعیت کشور 
یک ضایعه و یکی از آفت های جدی برای انقالب اسالمی است 

که همه باید نسبت به آن حساس باشیم.
حجت االســالم و المســلمین نکونــام بــا اشــاره به رشــد 
 جمعیــت در طــی ســال های گذشــته خاطرنشــان کرد: 
 پــس از تذکــر جــدی مقــام معظم رهبــری به مســئوالن 
برای جلوگیری از کاهش جمعیت و پیرشــدن جامعه اقداماتی 

انجام که اکنون شاهد رشد جمعیت هستیم.
وی ترجیــح دادن ملی گرایی بــه اصالت های دینــی را یکی 
دیگر از آفت ها عنوان و بیان کرد: متاســفانه در گذشته مسائل 
 ملی گرایی و ناسیونالســتی توســط یکــی از دولت ها مطرح و 
به شدت به آن دامن زده شد و با کمال تاسف عده ای هم از روی 
غفلت و به دلیل عدم بهره مندی درست از عرصه ها و زمینه های 
 دینی و اعتقــادی به آن گرایــش پیدا کردنــد و ملی گرایی را 

بر اصالت های دینی ترجیح دادند.
 نماینده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری تصریح کرد: 
راه اصالح و ریشــه کن کــردن این آفــت از جامعه اســالمی 
تبیین گری، راهنمایی صحیح و با ظرافت توســط کارشناسان 
مجرب، متعهــد و کامال مطلع در مســائل تاریخــی و به ویژه 
تاریخ ایران و نقش آفرینی ها است که باید در حوزه های علمیه 

ریشه ای و بنیادی انجام شود.

 پیر شدن 
 جمعیت کشور 

 يک ضايعه 
 و يکی از 

 آفت های جدی برای 
انقالب اسالمی است 

 که همه بايد 
نسبت به آن 

حساس باشیم

نماينده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در نشست ماهانه ائمه جمعه استان با اشاره به ضرورت رعايت تقوای الهی 
در انجام وظايف اظهار داشت: امروز ما ائمه جمعه بیش از همه به خدا ترسی و خداباوری و در يک کالم به تقوای الهی 
به شدت نیازمند هستیم تا اخالق و رفتار، تعامالت اجتماعی،مواضع سیاسی و موضع گیری های ما در خطبه های 

نماز جمعه از اين باور تاثیر پذيرد.

نماينده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری:

ائمه جمعه زمینه وحدت مردم را فراهم کنند

 مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ظرفیت تولید محصوالت 
نمدی در اســتان چهارمحال و بختیاری۹0 تن در ســال است، 
 اظهار داشــت: تولیــد محصوالت نمــدی هم اکنون اشــتغال 

 قابل توجهی در ســطح اســتان چهارمحال و بختیــاری ایجاد 
 کــرده اســت. بهمــن عســگری ســوادجوانی عنــوان کرد: 
 تولید محصــوالت نمدی یکــی از ظرفیــت های اشــتغالزای 
اســتان چهارمحال و بختیاری در بخش صنایع دســتی اســت 

که توانســته در تامین مخــارج زندگی بســیاری از هنرمندان 
 صنایع دستی این استان نقش به ســزایی داشته باشد. مدیر کل 
 میــراث فرهنگی، صنایــع دســتی و گردشــگری چهارمحال 
و بختیاری عنوان کرد: طی ســال های گذشــته تاکنون تولید 
 نمد در اســتان چهارمحــال و بختیاری افزایش چشــمگیری 
 داشــته اســت. وی ادامه داد: برگــزاری دوره های آموزشــی 
نقش مهمی در توسعه تولید محصوالت نمدی در این استان دارد.

مدير کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

ظرفیت تولید نمد در استان ۹0 تن است

مزایده
7/140 شــعبه 24 اجرای احکام مدنــی در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص کالســه 351/940 ج 24 له آقای نادر فاضل و علیه خانم شــهره 
فدوی به نشانی اصفهان- رباط ســوم- کوچه 36- مجتمع نیلوفر- واحد 
2- پالک 28 مبنی بر مطالبه مبلغ 229/580/704 ریال بابت اصل خواسته و 
هزینه های دادرسی و اجرایی متعلقه و مبلغ 11/479/035 ریال حق االجرای 
دولتی در روز سه شنبه مورخ 95/8/18 از ساعت 8 تا 9 صبح در محل این 
اجرا ) اصفهان- خیابان نیکبخت- باالتر از ســاختمان دادگســتری- جنب 
بیمه پارسیان- ساختمان اجرای احکام شــعب حقوقی- طبقه سوم( جهت 
فروش 10/39 حبه از 72 حبه از 6 دانگ پالک ثبتی 99/11267 بخش 16 ثبت 
اصفهان که اکنون در تصرف محکوم علیه می باشــد با وصف کارشناسی 
ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیــده برگزار نماید. طالبین 
خرید 5 روز قبل ازجلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند 
بود تا با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه در جلســه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی به 
عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس: ملک به 
پالک ثبتی 99/11267 اصلی بخش 16 ثبت اصفهان با مساحت اعیانی 75/3 
متر مربع واقع در طبقه اول جنوبی مجتمع نیلوفر با قدمت حدود 6 سال و با 
اسکلت بتنی و سقف  تیرچه و بلوک و نمای خارجی سنگ و آجر و پوشش 
 MDF و جنس کابینت open کف سرامیک و بدنه رنگ روغنی و آشپزخانه
و سیستم گرمایش پکیج و سرمایش کولرآبی و با پنجره های آلومینیومی 
و مساحت انباری 2 متر در همکف و پارکینگ 11/5 متر مربع غیر مسقف و 
دارای انشعابات آب، برق، گاز و تلفن، با توجه به موارد فوق الذکر و شرایط 
عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن جمیع جهات و جمیع عوامل موثر در قضیه 
ارزش 6 دانگ ملــک موصوف 1/670/000/000 ریــال ارزیابی می گردد. 
م الف:20571 اجرای احکام شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  )323 

کلمه، 4 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

7/101 شــماره آگهــی: 139503902004000175 شــماره پرونــده: 
139304002004000138 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 9300562، 
شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در سمت شمال غربی طبقه 
دوم به مساحت یکصد و هفتاد و هشت متر و هفتاد صدم متر مربع که پانزده 
متر و نود و شــش صدم متر مربع آن به صورت بالکن و تراس مسقف در 
شــمال و جنوب می باشــد پالک شــصت و پنج فرعی بانضمام ششدانگ 
یکباب انباری واقع در طبقه زیرزمین اول به مســاحت چهار متر و هشــت 
صدم متر مربع پالک نود و دو فرعی بانضمام ششــدانگ پارکینگ واقع در 
طبقه زیرزمین اول به مســاحت دوازده و نیم متر مربــع پالک یکصد و دو 
فرعی مجزی شدگان از پالک هفت فرعی از دو هزار و بیست اصلی واقع در 
بخش یک ثبت اصفهان با قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات به آدرس: 
اصفهان- خیابان آذر- کوی نگا رســتان شــرقی ) مادی فرشادی(- نبش 
کوی عندلیب – مجتمع مســکونی مینا- طبقه 2- واحد شمال غربی ) 201( 
کدپســتی 8134715753 که اســناد مالکیت آن در صفحات 383 و 386 و 
466 دفاتر 201 و 205 امالک با شــماره های چاپی 655188 و 655189 و 
646598 ذیل ثبت های 45788 و 45789 و 64837 ثبت و ســند صادر شده 
است با حدود: شمااًل در سه قسمت که دوم شرقی است به طول های سه متر 
و پنجاه و هفت سانتی متر و بیست سانتی متر و ده متر و نود و سه سانتی 
متر دیوار و پنجره است به فضای کوچه شرقًا اول به طول پنج متر دیواری 
است اشتراکی با آپارتمان شصت و شش فرعی دوم در دو قسمت که اول 
جنوبی است به طول های دو متر و نیم و شش متر و چهل سانتی متر درب 
و دیواری است به راه پله مشاعی پنجاه و چهار فرعی سوم به طول یک متر 
و سی و پنج سانتی متر دیواری است مشــترک با آپارتمان شصت و هفت 
فرعی جنوبًا اول در پنج قســمت که دوم و چهارم شــرقی و سوم شمالی 
است به طول های هفت متر و نود ســانتی متر و دو متر و سی و یک سانتی 
متر و چهار متر و سه سانتی متر و ســی سانتی متر دیواری است مشترک 
با آپارتمان شصت و هفت فرعی دوم در دو قسمت که دوم پخی شکل است 
به طول های یک متر و نود سانتی متر و دو متر دیوار کوتاه و دیواری است 

به فضای حیاط مشــاعی پنجاه و نه فرعی غربًا اول به طول شانزده متر و 
هفتاد و پنج سانتی متر دیواری است به دیوار پالک دو هزار و بیست و دوم 
به طول شصت سانتی متر دیواری است به فضای کوچه دوم حدود انباری 
شمااًل به طول یک متر هفتاد  سانتی متر درب و دیواری به محوطه مشاعی 
پنجاه و سه فرعی شرقًا به طول دو متر و چهل سانتی متر دیواری مشترک 
اســت با انباری نود و دو فرعی جنوبًا به طول یک متر و هفتاد ســانتی متر 
دیواری است به تحتانی عرصه مشاعی غربًا به طول دو متر و چهل سانتی 
متر دیواری مشترک اســت با انباری نود و یک فرعی سوم حدود پارکینگ 
شمااًل به طول دو متر و نیم خط مفروض است به محوطه مشاعی پارکینگ 
به شماره پنجاه و سه فرعی شــرقًا به طول پنج متر خط مفروض است به 
محوطه مشاعی پنجاه و سه فرعی جنوبًا به طول دو متر و نیم دیواری است 
به محوطه مشاعی پنجاه و سه فرعی غرباً به طول پنج متر خط مفروض است 
به پارکینگ یکصد و چهار فرعی که طبق نظر کارشــناس رسمی پالک فوق 
یک دستگاه آپارتمان واقع در سمت شمال غربی طبقه دوم پالک شصت و 
پنج با قدمت تقریبی حدود 10 ســال بوده که داخل یک مجموعه مســکونی 
نه طبقه با اســکلت بتنی و ســقف های تیرچه و بلوک و نمای سنگی شامل 
جمعًا 20 واحد می باشــد. مجموعه مســکونی مورد نظر دارای مشاعات 
شامل استخر، سونا، جکوزی، ســالن بیلیارد، سالن انتظار، اتاق سریداری 
و ســرویس های بهداشــتی و فضاهای رفاهــی تفریحی، سیســتم اعالم 
 حریق و آتش نشانی) با کپسول و آب شــهری( و درب اتوماتیک پارکینگ 
می باشــد. مســاحت آپارتمان مورد بازدید طبق ســند 178/70 متر که از 
این مقدار 15/96 متر مربع آن به صورت بالکن و تراس مســقف در شمال 
و جنوب بوده، همچنیــن دارای یکباب انباری واقــع در طبقه زیرزمین اول 
به مســاحت 4/08 متر مربع و یــک واحد پارکینگ در طبقــه زیرزمین اول 
به مســاحت 12/5 متر مربع بوده، همچنین واحــد آپارتمانی مورد بازدید 
دارای 3 اتاق خواب و سالن و نهارخوری و هال و آشپزخانه با مصالح کف 
سنگ و سرامیک، دیوارها رنگ روغنی، بدنه ورودی چوبی، کابینت چوبی، 
 دربهای داخلی چوبی، پنجره آلومینویم رنگی، سرمایش و گرمایش مرکزی

) چیلر و فن کویل( و آیفون تصویری با اشتراکات گاز و برق مستقل و آب 
مشترک و فاضالب می باشد. ملکی آقای فریدون راستی و خانم زهرا کرمی 
بالسویه که طبق سند رهنی شــماره 119862 مورخ 86/2/15 و دفترخانه 
 12 اصفهان در رهن بانک پارســیان شــعبه دکتر محســن نوربخش واقع

 می باشد و طبق اعالم بانک دارای بیمه می باشــد از ساعت 9 الی 12 روز 
شــنبه مورخ 95/08/22 در اداره اجرای اســناد رســمی اصفهان واقع در 
خیابان هشت بهشت شرقی- چهار راه اول خیابان الهور به مزایده گذارده 
 می شــود. مزایده از مبلغ پایه هفت میلیارد و پانصــد و پنجاه میلیون ریال

 ) 7/550/000/000 ریال( شــروع و به هر کس خریدار باشــد به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینک رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه هــای فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد می گردد ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان مورخ 95/07/28 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی 
روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحًا جهت شــرکت در جلسه 
مزایده چک تضمینی بانک ملی به مبلغ پایه مزایده در وجه اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی 
اســت ضمنًا برنده مزایده باید کل مبلغ خرید را تا پایــان وقت اداری همان 
روز طی فیش مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید.  

م الف:20405 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان)1059 کلمه، 11 کادر(
ابالغ رای

7/465 کالســه پرونده: 1219/94 شــماره دادنامه:497-95/7/11 مرجع 
رسیدگی: شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: شاهین ابراهیم 
زاده به نشــانی اصفهان خ کاوه فلکــه برازنده کوی فارابــی کوی جوانی 
پ 42، خوانده: ایمان زمانی علویجه به نشــانی مجهول المکان، خواســته: 

مطالبه وجه چــک، با عنایت به محتویــات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی 
اعضا شــورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای شــورای حل اختــالف: در خصوص دعوی شــاهین 
ابراهیــم زاده به طرفیت ایمــان زمانی علویجــه به خواســته مطالبه مبلغ 
108/000/000 ریال وجه چک به شماره های 193/17988634 – 94/4/20 
و 193/17988633 – 94/4/20 بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونی با 
توجه  به  دادخواســت تقدیمی تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت 
توســط بانک محال علیه کــه ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق 
خواهان در مطالبه وجــه آن دارد و این که خوانده علــی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رســیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پســندی در مقام دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و 
ارایه ننموده اســت لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد 
که به اســتناد مواد 310 و 313 قانــون تجــارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرســی مدنی حکم بــر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ 
108/000/000 ریــال بابــت اصل خواســته و 1/745/000 ریــال  هزینه 
نشر در آگهی تا زمان اجرا و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصــوف )هر دو 94/4/20(  تــا تاریخ اجرای حکــم در حق خواهان 
 صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمــام مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 
باشد. م الف:22111 شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

)287 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/466 کالسه پرونده: 43/93 ش.ح 42 شماره دادنامه:41-94/2/3 مرجع 
رسیدگی: شعبه 42 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: داریوش مرادی 
مطلق دورکی به نشــانی اصفهان جاده مرق روبروی کیوســک 110 جنب 
رستوران پارســیان مغازه ایران زمین، خوانده: محمد شهبازی به نشانی 
مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال موضوع یک فقره 
چک به شــماره 264531-93/7/26 به انضمام مطلق خسارات قانونی،  با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: در خصوص دعوای آقای داریوش مــرادی مطلق دورکی به 
طرفیت آقای محمد شهبازی به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال ) 
معادل پنج میلیون 5/000/000 تومان( وجه چک شماره 93/7/26-264531 
به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیــه که ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان 
در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه 
رســیدگی حضور نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده 
لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال ) معادل پنج 
میلیون 5/000/000 تومان( بابت اصل خواســته و مبلغ دویست و شصت 
هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید 
چک موصوف )264531-93/7/26(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
طبق شــاخص بانک مرکزی صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس 
از اتمام مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیــد نظر خواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:22112 شعبه 42  مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان )323 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

7/467 شــماره دادنامــه: 9509970352701044 شــماره پرونــده: 
9509980365300052 شماره بایگانی شــعبه: 950444 شکات: 1- خانم 
فریبا زارعی فرزند مرتضی 2- خانم زهرا زارعی فرزند مرتضی همگی به 
نشانی اصفهان- خ مدرس چهار راه بابلدشت  ک بهروز ک شهیدان پهلوان 

نژاد بن حسینیه پ 15، متهم: آقای مجتبی زارعی فرزند مرتضی به نشانی 
مجهول المکان، اتهام: ضرب و جرح عمدی، گردشــکار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقــای مجتبی زارعی فرزند 
مرتضی و فعاًل متــواری و بدون تأمین دائر بر ایــراد ضرب و جرح عمدی 
خانم ها فریبا و زهرا شهرت هر دو زارعی نظر به محتویات پرونده شکایت 
شاکیان، گواهی پزشــکی قانونی، و با توجه به متواری بودن متهم و به تبع 
عدم ارائه دفاع موثر از ناحیه ایشان بنابراین دادگاه وقوع بزه از سوی متهم 
را محرز دانسته مســتنداً به مواد 448-488-290-714 از قانون مجازات 
اســالمی متهم را به پرداخت یک و نیم دینار بابت دیه کبودی خلف ســاعد 
چپ در حق خانم زهرا زارعی و پرداخت چهار و نیم دینار بابت دیه کبودی 
در ساعت راست، خلف دســت چپ و بازوی چپ در حق خانم فریبا زارعی 
محکوم می نماید. پرداخت این دیات حداکثر ظرف یکســال از تاریخ وقوع 
حادثه است. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین 
شعبه و سپس قطعی است. م الف:22115 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان)101 جزایی سابق( )236 کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

7/468 کالســه پرونده: 950556 شــماره دادنامه:1131-95/6/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمود زارع 
به نشــانی فالورجان میدان امام بازار تفنگ سازها مغازه طال فروشی )آقا 
مصطفی( پالک 24، خوانده: محمد مرادی میان رشــیدی به نشانی مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه، شــورا  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای 
محمود زارع به طرفیت آقای محمد مرادی میان رشیدی به خواسته مطالبه 
مبلــغ 27/500/000 ریال وجه چک به شــماره 015102 به عهده بانک ملی 
ایران به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به  دادخواســت تقدیمی 
تصویر مصــدق چک و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محــال علیه که 
ظهور در اشــتغال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهــان در مطالبه وجه آن 
دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حضور 
نداشــته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پســندی در مقام 
 دفاع نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی

 خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رســد که به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجــارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم 
بــر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلــغ 27/500/000 ریــال بابت اصل 
خواســته و 822/500  ریــال  بابت هزینه دادرســی و  هزینه نشــر آگهی 
به مبلــغ 120/000 ریال و خســارت تاخیــر در تادیه از تاریخ سررســید 
چک موصوف )93/7/30(  تــا تاریخ اجرای حکم در حــق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صــادره غیابی و ظــرف مهلت بیســت روز پس از 
ابالغ قابــل واخواهی در این شــعبه و پس از اتمام مهلــت واخواهی ظرف 
 بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومــی حقوقی اصفهان

 می باشد. م الف:22117 شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان )289 کلمه، 
3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
7/518 شــماره صــادره : 1395/43/284967 نظر به اینکــه تحدید حدود 
ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 25/3301 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان 
که طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام رسول مســتاجران گورتانی ش.ش 
13 فرزند حســن  در جریان ثبت اســت و عملیات تحدید حدود قانونی آن 
به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قســمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
95/8/19 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این 
آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد. تاریخ انتشــار: 1395/07/28 م الف: 22629 رئیس منطقه ثبت اسناد و 

امالک غرب اصفهان
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اخبار 

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد 
ریاســت جمهوری از برگزاری نشست ملی ســمن های زنان تا 

پایان سال خبر داد.
اطهره نژادی افزود: قبال پیش بینی کــرده بودیم که اوایل مهر 
نشســت ملی ســمن های زنان را برگزار کنیم، اما معاونت زنان 
درگیر مســائل و اولویت های اقتضایی شــد و نتوانست نشست 
ملی را در اولویت های کاری خــود قرار دهد، اما به طور قطع این 
نشســت را تا پایان ســال برگزار می کنیم. وی اظهار کرد: تمام 
ســازمان های مردم نهاد زنان کــه در نشســت های منطقه ای 
همکاری های شــبکه ای آمــوزش دیده اند را به نشســت ملی 

سمن های زنان دعوت می کنیم.
معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده نهاد 
ریاست جمهوری در ادامه گفت: جلسه ای با تسهیلگران تهران 
و شهرستان ها داشــتیم که در برگزاری نشست های منطقه ای 
همکاری های تخصصی شــبکه ای بین دولت و جامعه مدنی به 
ما کمک کردند. آنان در یک نشســت نیم روزه فرآیند برگزاری 
نشست ها، محتوای تدریس شــده و بازخوردهای دریافت شده 
از سمن ها را بررسی کردند البته این موارد از سوی کارشناسان 

معاونت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
نژادی در پایان اظهارکرد: در نشســت خود با تسهیلگران تالش 
کردیم تا نقــاط قوت و ضعف، فرصت هــا و تهدیدهای برگزاری 
نشست های منطقه ای را از نگاه تســهیلگران- که صاحب علم و 
تجربه در این حوزه هستند- استخراج و برای آینده برنامه ریزی 
کنیم چراکه دولت اجازه شبکه ســازی ندارد و فقط باید شرایط 
را فراهم کند تا ســمن ها با مفاهیم کار شــبکه ای آشنا شوند و 

بتوانند توانمندی های خود را به اشتراک بگذارند.

رییــس پلیس پیشــگیری ناجــا گفــت: طی6 ماه نخســت 
ســال جاری، 12میلیون نفر در ســطح کشــور به کالنتری ها و 

پاسگاه ها مراجعه و از خدمات پلیس استفاده کرده اند.
سردار محمد شرفی با اشاره به اینکه در 10 هزار نقطه از کشور، 
شاهد تجمع عزاداران و برپایی حسینیه ها بودیم گفت: نیروهای 
مردمی ، همیاران محرم،نگهبان محله و بســیج خود جوش نیز 
در برقراری امنیت مجالس عزاداری امام حســین ) ع ( نیروهای 
پلیس را یاری کردند.رییس پلیس پیشــگیری ناجا در خصوص 
اقدامات پیشــگیرانه در فضای مجازی، گفــت: در حوزه فضای 
مجازی بیشــترین جرایم مربوط به برداشــت غیــر قانونی از 
حســاب بانکی اســت که پلیس فتا در این امر بــا برنامه ریزی 
 دقیق و پیشــگیری الزم موجبات کاهش جرایم را در این حوزه 

فراهم کرده است.
وی با اشاره به اینکه امســال 12 میلیون نفر در سطح کشور به 
کالنتری ها و پاسگاه ها مراجعه و از خدمات پلیس بهره برده اند 
افزود: در نظرســنجی های انجام شــده، ســطح رضایتمندی 

شهروندان در این حوزه بسیار مطلوب گزارش شده است.

رییــس واحد کدگذاری پســت اســتان اصفهان گفــت: تا دو 
ماه آینده ســازمان زیباسازی شــهرداری اصفهان کار ساخت 
پالک های پســتی مناطــق 1، 3، 4، 5، 7، 8، 10، 12 و 14 را 
آغاز می کند؛ پیش بینی می کنیم تا اردیبهشــت ســال آینده 

پالک کوبی این مناطق کامل شود.
یوسف عباســی، در خصوص سیســتم کدگذاری کد پستی در 
 اســتان اصفهان، اظهار کرد: برداشــت اطالعــات و تخصیص 
کدپســتی در مرحله اول انجــام می شــود  و در گام بعدی این 

اطالعات باید تبدیل به پالک فلزی و درب منازل نصب شود.
وی افزود: طبــق مــاده 9 آیین نامه الزام کد پســتی و کد ملی 
که سال 76 به تصویب رسید، تقســیم و نگهداری این کدها به 
عهده اداره پست و ســاخت و نصب پالک ها بر عهده شهرداری 

و دهیاری هاست. 
رییس واحد کدگذاری پست استان اصفهان با بیان اینکه مرحله 
اول انجام شده، عنوان کرد: از مهر 94 با آگاهی از اینکه مهر 95 
سرشماری نفوس و مســکن انجام خواهد شد، این موضوع را در 

کارگروه »جی نف« مطرح کردیم.
عباســی ادامه داد: طی این مدت با 107 شــهرداری استان در 
این زمینه مکاتبه داشــتیم، برخی شــهرداری ها پاســخ دادند 
و پیشــرفت هایی داشــتیم اما حــدود نیمی از شــهرها هنوز 
پالک کوبی نشــده اند. وی با بیــان اینکــه 40 درصد اطالعات 
اماکن و کدپستی ها مربوط به شــهر اصفهان است، تصریح کرد: 
تفاهم نامه ای با سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان امضا شده 
که بر این اساس کار ساخت و نصب پالک ها توسط این سازمان 

انجام شود و کارآموزش، نظارت و کنترل هم با ما باشد.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان:

نشست  ملی سمن های زنان 
تا پایان سال برگزار می شود

مراجعه 12 میلیون نفر
 به کالنتری ها و پاسگاه ها

رییس واحد کدگذاری پست استان خبر داد:

پالک کوبی 9 منطقه شهر اصفهان 
تا اردیبهشت 96

پیشنهاد  سردبیر:
زنگ استکبارستیزی مدارس، 12 آبان نواخته می شود

در واقع یکی از مشــکالتی کــه والدین در ایــن دوران با 
فرزنــدان خود دارنــد ناآشــنایی کافی با دنیــای جدید 
آنهاســت. وقتی نمی توانیم فرزندان خود را به خوبی درک 
کنیم چطور می توانیم توقع داشته باشــیم آنها بتوانند به 
راحتی به ما احساس نزدیکی کنند و خیلی راحت از آنچه 

در درونشان می گذرد ما را مطلع کنند.
دنیای جدید نوجوانی

نه می توانید دســت و پایش را ببندید و نه می توانید مثل 
قبل دائم به او بگویید چه کار بکند یا نکند. همه وجودش 
را هیجان فرا گرفته اســت. دوســت دارد کارهای جدید 
 را امتحان کنــد. در و دیوار اتاقش پر اســت از عکس های 
جور واجور. گاهی فکــر می کند دوســت دارد پرواز کند. 
انگار دنیا برایش کوچک شــده اســت. به هیچ وجه زیر بار 

محدودیت و کنترل نمی رود و...
این تعریفی ســاده برای دنیای جدید »نوجوان ها«ســت. 
معموال بسیاری از نوجوان ها با خانواده هایشان سر سازش 
ندارند و بعضی والدین هم نمی دانند صحیح ترین واکنش 

در برابر تغییرات روحیات و اخالق فرزندشــان چیست و 
باید چکار کنند؟

می توان گفت نوجوانان اغلب مشکالت خاص خود را دارند 
و چون فکر می کنند دیگران آنها را درک نمی کنند ســعی 
در مخفی کردن کارهایشــان از بقیه به ویژه والدینشــان 
 دارند. در ایــن هنگام اگــر والدین وقت بیشــتری برای 
شناخت دنیای جدید فرزندانشان بگذارند و به جای ایراد 
گرفتن های پی در پی به آنها فرصت بیشتری برای تجربه 

کردن بدهند، کمتر دچار مشکل می شوند.
ناآشنایی با دوران نوجوانی

اگر والدیــن بپذیرند که بعضی رفتارهــای جدید نوجوان 
اقتضای سن اوســت، واکنش هایشــان به این رفتارهای 

جدید، واکنشی منطقی و صمیمانه خواهد بود.
مثال اگر والدینی ببینند که نوجوانشــان زیاد از مدرســه 
و دوســتان خود با آنها حــرف نمی زند، از ایــن رفتار او 
ناراحت نشــوند و برعکــس نتیجه بگیرند کــه حتما بعد 
از مدتی بیشــتر می توانند به او نزدیک شــوند و تمام این 

حاالت گذراســت و به این معنا نیست که فرزندشان حتما 
مشکل خاصی دارد، دائم برای این موضوع با او جر و بحث 

نمی کنند که آرامش خود و نوجوانشان را به هم بزنند.
اما والدین معمــوال صبر و حوصله ندارنــد و در این دوران 
بیــش از حد به فرزندشــان ســخت می گیرنــد و همین 
 رفتار باعث می شــود ارتبــاط بیــن آنها با فرزندشــان 

قطع شود.
گاهی بهتر است والدین با شناخت بیشتر از عالیق نوجوان 
کمی  به دنیــای او نزدیک شــوند تا به ایــن ترتیب او نیز 

احساس اطمینان و صمیمیت بیشتری با آنها بکند. 
درست است که مثال گاهی متوجه نمی شــویم که فرزند 
نوجوان ما به چه دلیل عجیب ترین مــدل مو را برای خود 
انتخاب کرده یا چرا لباس های نامناســبی می پوشد، ولی 
اگر درک کنیم که شــاید او بســیاری از این کارها را برای 

جلب توجه بیشتر انجام می دهد کمتر او را مواخذه کنیم.
شروع پنهانکاری

می خواهند  والدیــن  اگر 
بــه نوجوان خــود کمک 
کنند، نخســتین گام این 
اســت که بدانند به هیچ 
وجه نباید ارتبــاط آنها با 
فرزندشــان قطع شود. در 
واقع اگر بتواننــد در این 
دوران رابطــه همدالنه و 
صمیمانــه ای بــا نوجوان 
خود برقــرار کنند؛ نه تنها 
به شــخصیت فرزندانشان 
بر نمی خــورد، بلکــه آنها 
هم احســاس ارزشمندی 

بیشتری خواهند کرد.
احســاس  نوجــوان   اگر 
کند شــما بــه او اهمیت 
درک  را  او  و  می دهیــد 
می کنید بیشــتر با شــما 
مشورت می کند. شما نیز 
می توانید بیشــتر بر رفتار 

او نظارت داشته باشید.
زمانی کــه نوجــوان می گوید پــدر و مادرم مــرا درک 
 نمی کننــد، یعنی رابطــه بیــن والدین و نوجوان ســرد 

شده است. 
وقتی هــم که ارتباط بیــن والدین و نوجوان قطع شــود، 
نوجوان هم ســعی می کند تمام فعالیت یا رفتارهای خود 
را مخفیانه انجام دهد و کم کم ایــن پنهانکاری ها برای او 
نهادینه می شــود؛ بنابراین اگر می خواهیــم فرزندمان به 
بهانه های مختلف کارهایش را مخفیانــه انجام ندهد باید 
ابتــدا تغییر را از خودمان شــروع کنیم و با بیشــتر درک 
کردنــش و نزدیک تر شــدن بــه دنیایش با او دوســت و 

صمیمی  شویم.

با مسئوالن

روانشناسی

در بعضــی جوامع، قضــاوت موجود دربــاره ازدواج 
مجدد سبب شده بعضی از افراد پس از طالق یا فوت 

همسرشان، تنهایی را ترجیح دهند.
فاطمه تندکار روانشناس، با اشــاره به ازدواج مجدد 
زوجین اظهار داشــت: جدایی زن و مرد از یکدیگر یا 
مرگ یکی از طرفین مشــکالت زیادی را به زوج ها و 

فرزندانشان تحمیل می کند. 
حتی پس از اینکه آنها زندگی خود را با فرد جدیدی 
آغاز می کنند تا حدودی دشــواری شرایط قبل باقی 

خواهد ماند. 
وی با اشــاره به موقعیت فرزندان در این خانواده ها، 
گفت: موقعیــت فرزندان هر چقدر هم که حســاس 
باشــد، توجیه خوبی برای تنها ماندن پدر و مادرها 
نیســت هر چند در بعضی جوامع قضــاوت دیگران 
درباره ازدواج مجدد گاهی آزاردهنده اســت. شاید 
به همین دلیــل برخی زن و مردها پــس از طالق یا 
فوت همسرشان، تنهایی را ترجیح می دهند. تندکار 
در ادامه بیان داشت: فرزندان این خانواده ها با تصور 
غلطی که دارند، فکر می کنند اگر ناپدری یا نامادری 
خود را دوســت بدارند، به والدین اصلی خود خیانت 

کرده و گویی به آنها پشت کرده اند.
این روانشناس با اشــاره به راهکاری که والدین قبل 
از ازدواج باید پیش بگیرند، تصریح کرد: بهترین کار 
این اســت که زوجین فرزندان را پیش ازعقد با فرد 

مورد نظر آشنا کنند. 
وی در پایان افــزود: والدین جدید فرزندان همســر 
خود را باید مانند فرزند خود دوســت داشته باشند  
و به آنچه آنهــا  می خواهنــد، توجه نشــان دهند. 
همچنین نباید از پدر یا مادر قبلی فرزندان بدگویی 
کنند چرا که به هر حــال فرزندان، پدر و مادر خود را 

دوست دارند و نمی توانند بدگویی ها را تحمل کنند.

تنهایی؛ عاقبت
 ترجیح دادن حرف مردم

نوجوانی دورانی است که با تمام افت و خیزهایش پر است از رمز و راز و تجربه های جدید. شاید بتوان گفت 
یکی از جذابیت های نوجوانان هم داشتن رمز و راز و اسراری است که دوست دارند آن را از دیگران به ویژه 
والدین خود پنهان کننــد، اما والدین نمی توانند این موضوع را بپذیرند و می خواهند همیشــه در جریان 
کارهای فرزندان خود باشــند، اما با ورود کودکان به دوران نوجوانی هم والدین و هم خود نوجوانان باید با 

دنیای جدید و افکار جدیدی که در این دوران با آن روبه رو می شوند، آشنایی داشته باشند. 

دالیل پنهانکاری نوجوانان؛

ورود بزرگ ترها ممنوع ! 

می توان گفت 
نوجوانان اغلب 
مشکالت خاص 
خود را دارند و 

چون فکر می کنند 
دیگران آنها را 

درک نمی کنند 
سعی در مخفی 

کردن کارهایشان 
از بقیه به ویژه 

والدینشان  دارند

اخبار کوتاه

معاون پژوهشــی وزیر آموزش و پرورش گفــت: هیچ مجوز قانونــی در آموزش و 
پرورش برای تنبیه بدنی دانش آموزان وجود ندارد.

حجت االسالم و المســلمین محی الدین بهرام محمدیان رییس سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی، افزود: تنبیه عالوه بر آسیب بدنی، به ســالمت روح و روان 
انسان نیز آسیب وارد می کند.  وی اضافه کرد: متخصصان تعلیم و تربیت نیز بر این 
باورند که تنبیه بدنی نه تنها اثر مثبتی بــر جای نمی گذارد، بلکه اثرات مخرب آن به 
مراتب بیشتر است.  معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش با بیان این مطلب افزود: 
در آموزش و پرورش هیچ مجوز قانونی برای تنبیه بدنــی دانش آموزان وجود ندارد 
و کســانی که مرتکب این تخلف شــوند، پرونده آنها در هیئت رسیدگی به تخلفات 
اداری بررسی می شود که ممکن است تذکر شــفاهی، تذکر کتبی، درج در پرونده، 
تعلیق از کار و حتی اخراج را در پی داشــته باشــد. وی ضمن مردود دانستن تنبیه 
دانش آموزان از نظر موازین فقهی و حقوقی با اشــاره به جو تبلیغاتی ایجاد شده در 
روزهای اخیر، اضافه کرد: اینگونه دامن زدن رســانه ای به مســئله، شائبه سیاسی 

بودن کار را در ذهن تداعی می کند.

دبیر علمی سی و سومین کنگره ســالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران گفت: هر 
دقیقه یک نزاع در سازمان پزشکی قانونی کشور ثبت می شود.

محمد اربابی در افتتاحیه سی و سومین کنگره ســالیانه انجمن علمی روانپزشکان 
ایران، گفت: ساالنه بیش از 300 هزار ایرانی کشــور را ترک می کنند که 150 هزار 
نفر از این افراد جوان و افراد تحصیلکرده هســتند در واقع هر سال یک شهر کشور 
خالی می شــود.  وی با اعالم اینکه هر دقیقه یک نزاع در ســازمان پزشکی قانونی 
کشور ثبت می شــود، تاکید کرد: نیاز اســت به روانپزشکی وســیع تر نگاه کنیم و 
جنبه های اجتماعی آن را مــورد توجه قراردهیم.   وی با بیــان این مطلب که دهه 
آینده دهه مسائل مداخالت ســالمت روان خواهد بود، گفت: در دهه آینده بیشتر 
مداخالت به سمت و سوی روش های پیشــگیرانه برای هر فرد خواهد رفت. اربابی 
با بیان این مطلب که مداخله در ســالمت روان نیازمند همکاری و جلب مشارکت 
کار تیمی است، اظهار داشت: بهبود سالمت روان جامعه نیازمند همکاری منسجم 
روانپزشکان، روانشناسان، جامعه شناسان، مددکاران اجتماعی، متخصصین مغز و 

اعصاب و حتی افراد ایده پرداز در حوزه سالمت روان است.

 مدیرعامل ســتاد دیه کشــور از آزادی ســه هــزار و 858 زندانی جرایــم غیرعمد از 
پنجم فروردین تا پایان شهریور سال 95 خبر داد.

ســید اســدا...جوالیی، اعتبار الزم برای آزادی مددجویان تحت حمایت ستاد دیه را 
صد در صد مردمی عنوان کرد و گفت:مبلغ کل بدهی این شــمار محبوس آزاد شــده 
معادل 2 هزار و 962 میلیــارد ریال بود.  وی در تفکیک جرایم این شــمار زندانی آزاد 
شده اظهار کرد: بیشــترین آمار به بدهکاران مالی چک با 2 هزار و 228 مددجو مربوط 
اســت ؛ ضمن اینکه کمترین محبوســان حمایت شده از سوی ســتاد دیه نیز شامل 
حال محکومان ناتوان در پرداخت نفقه می شــود که در این بازه زمانی 195 زندانی با 
 بهره مندی از تسهیالت قرض الحســنه بانک های عامل از بند زندان رهایی یافته اند.  
وی افزود: با تالش کمیته های صلح و سازش ستاد دیه و همکاری مددکاران زندان های 
سراسر کشور ، 38 درصد از این رقم از سوی اولیای دم و طلبکاران گذشت رضایتمندانه 
اخذ شده است. به گفته جوالیی کم بودن تعداد آزادی ها در برخی از استان ها به ضعف 
عملکرد مجموعه ارتباطی نداشته است و بسیاری از استان ها با فعالیت های مستمر و 

البته فرا سازمانی خود در حوزه پیشگیری، اقدامات قابل توجهی داشته اند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: در روزهای تاســوعا و عاشورای حسینی 
حدود 2 هزار و 100 واحد خون توسط عزاداران حسینی در خمینی شهر اهدا شد. 

وی با اشاره به اینکه نذر اهدای خون تا اربعین حســینی در خمینی شهر ادامه دارد، 
گفت: عزاداران حســینی و اهداکنندگانی که نیت اهدای نذر خــون  دارند می توانند 
در این طرح مشــارکت کنند.  وی افــزود: در مدت باقی مانده تا اربعین حســینی در 
مرکز انتقال خون خمینی شــهر از اهداکنندگان دعوت  خواهد شــد تا در مواقع نیاز 
برای اهدای خون مراجعه کنند.  زینلی در خصوص همکاری مســئوالن شهرســتان 
خمینی شــهر در طرح خون گیری در ایام محرم گفت: خوشــبختانه در خمینی شهر 
ستاد مردمی اهدای خون تعامل بسیار خوبی با انتقال خون استان دارند، در این طرح 

فرماندار و شهردار و شورای شهر خمینی شهر همکاری خوبی  داشتند. 
 فعالیت ستاد مردمی انتقال خون در ایام محرم در خمینی شهر به عنوان یک حرکت 
نمادین و نمونه در کشور بیش از 30 سال سابقه دارد. در این طرح مردمی با همکاری و 
حمایت مسئوالن شهرستان هرساله مراکز متعددی برای خون گیری در روزهای دهه 

اول محرم و مخصوصا در روز تاسوعا وعاشورا دائر می شود.

هیچ مجوز قانونی برای تنبیه بدنی 
دانش آموزان  وجود ندارد

هر دقیقه یک نزاع در پزشکی قانونی
 ثبت می شود

بیش از 3800 محکوم غیر عمد
 در نیمه سال 95 آزاد شدند

نذر اهدای خون تا اربعین حسینی
 ادامه دارد

رییس کمیته فرهنگی و آموزشــی ســتاد اربعین با اشــاره به 
مخاطرات و چالش های ســفر اربعین برای بانوان گفت: حضور 

گسترده زنان در پیاده روی اربعین را تبلیغ نمی کنیم.
حجت االســالم حمیــد احمدی در نشســت خبری شــورای 
راهبردی فعالیت هــای بانوان ســتاد اربعین با اشــاره به آغاز 
فعالیت های بخش بانوان به طور مستقل در ستاد اربعین افزود: 
در سال های گذشــته از این موضوع غفلت شــده بود و کمتر از 
زنان در حوزه های فرهنگی و اربعین استفاده می شد، اما امسال 
قرار اســت بخش بانوان با توجه به اینکه درصد زیادی از زائران 

اربعین را بانوان تشکیل می دهند، فعالیت کنند. 
وی افــزود: شــورای راهبردی بانوان ســتاد اربعیــن اقدامات 
مثبتی در طول فعالیت خود داشــته و قرار اســت بخشــی از 
 نیازهای فرهنگی و عقیدتی بانوان در این شــورا برنامه ریزی و

 اجرا شود.
رییس کمیته فرهنگی و آموزشــی ســتاد اربعیــن تاکید کرد: 
امسال شاهد اقدامات مفیدی هستیم از جمله برگزاری مراسم 
ویژه برای بانــوان، برنامه هــای قرآنی و مبلغــان، برنامه های 
 رســانه ای و آثار فرهنگی از ســوی شــورای بانوان که به اجرا 
خواهد آمد.حجت االسالم احمدی خاطرنشان کرد: این شورا با 
حضور نمایندگان همه دستگاه های عضو ستاد اربعین تشکیل 
شــده و از پرکارترین بخش های فرهنگی این ســتاد است. وی 
با اشــاره به حضور 500 هزار نفر از بانوان زائر در اربعین ســال 
گذشته گفت: با توجه به مخاطرات و چالش های پیش رو برای 
بانوان در پیاده روی اربعین، حضور زنان در این مراســم را تبلیغ 

نمی کنیم و معتقد نیســتیم کــه زنان به صورت گســترده در 
پیاده روی اربعین شــرکت کنند زیرا عالوه بر مسائل فرهنگی، 
چالش هایی هم وجود دارد.رییس کمیته فرهنگی و آموزشــی 
ستاد اربعین طوالنی بودن مســیر پیاده روی، نبود وسیله نقلیه 
مطمئن و مســائل امنیتی را از مهم تریــن چالش های حضور 
بانوان در مراسم اربعین دانســت و افزود: بانوان سعی کنند و به 
صورت گروهی و همراه با محارم در پیاده روی اربعین شــرکت 
کنند.حجت االســالم احمدی توصیه کرد: بانوان در این مراسم 
مســائل امنیتی را رعایت کننــد و از مســیرهای اصلی فاصله 
نگیرند و حتی االمکان از ویزای فردی استفاده نکنند. همچنین 
ضروری است بانوان پیش از اتمام مراســم اربعین، خاک عراق 
را ترک کنند.وی همچنین بــه بانوان توصیه کرد که از ســفر 

مجردی به مراسم اربعین پرهیز کنند.
رییس کمیته فرهنگی و آموزشــی ســتاد اربعین از راه اندازی 
اولین برنامه »راویان واقعه کربال« از میان بانوان خبر داد و گفت: 
راویان واقعه کربال هر ســال از میان آقایان اعزام می شــدند و 
امسال هم 60 گروه از میان مردان و تعدادی گروه از میان بانوان 

برای این موضوع اعزام خواهند شد.
وی با اشــاره به راه اندازی چندین موکب ویــژه بانوان در طول 
 مســیر و همچنین در کربال و نجف خاطرنشــان کرد: امســال 
عالوه بــر وجود این موکب هــا تعدادی موکــب فرهنگی برای 
بانوان قرار داده شــده که یکی از آنها در نجف و در شارع الرسول 
 و دیگــری در کربــال در مجــاورت هتــل جواهر پیــش بینی

 شده است.

مدیرکل فرهنگــی، هنــری و فضاهای پرورشــی وزارت 
آموزش و پرورش گفت: به دلیل تعطیلــی مدارس در روز 
پنجشــنبه 13 آبان زنگ استکبار ســتیزی روز دانش آموز 
 در روز چهارشــنبه 12 آبــان در تمــام مدارس کشــور 

نواخته می شود.
مهدی علی اکبرزاده در جلسه کمیته تشکل دانش آموزی 
اظهار کرد: در روز 13 آبان تمام اقشــارجامعه به خصوص 
دانش آموزان و فرهنگیان در راهپیمایی اســتکبار ستیزی 

شرکت خواهند داشت.
وی بیان کرد: به دلیل تعطیل بودن مدارس در پنجشــنبه 
13 آبان مراســمی با حضــور حداکثری دانــش آموزان و 
فرهنگیــان در محل هایی که توســط شــورای تبلیغات 
اســالمی مشخص شده اســت برگزار می شــود و مدارس 
آمادگی این را خواهند داشــت که با هدایت دانش آموزان 
و فرهنگیان به محل تجمع مانند ســال های گذشــته این 

تظاهرات را باشکوه برگزار کنند. 
علی اکبــرزاده اظهارکرد: زنــگ استکبارســتیزی و روز 

دانش آموز مصوب شورای عالی آموزش وپرورش است.
وی با اشــاره به اینکه دانش آموزان امروز بیش از هر زمان 
دیگر نیــاز به روشــنگری دارند افزود: برگزاری جلســات 
روشــنگری در اوضاع کنونی کــه بســیاری از ترفندهای 
اســتکبار در دنیا دیده می شــود برای دانش آموزان الزم 
اســت. مدیرکل فرهنگی، هنری وزارت آموزش و پرورش 
با اشاره به اینکه چهار تشــکل درمدارس بر اساس مصوبه 

موجود فعالیت رسمی دارند گفت: مقرر شده که دبیرخانه 
کمیته دانش آمــوزی 13 آبــان از طریق این تشــکل ها 
سازماندهی شود تا شاهد حضور گســترده دانش آموزان و 

معلمان باشیم.
وی با اشــاره به اینکه یکی از فرصت هایی که هماهنگی و 
حضور تشکل ها را به عنوان بازوان آموزش و پرورش مطرح 
می کند برنامه 13 آبان اســت گفت: تالش ما این است که 
روز ملی استکبارســتیزی، روز دانش آموز، روز تسخیرالنه 
جاسوســی و روزی که امام )ره( تبعید شــد گرامی داشته 

شود.
 وی عنــوان کرد: هرچه بتــوان حضوری چشــمگیرتر در 
این راهپیمایی داشــت پیام خود را محکم تر به اســتکبار 
می رســانیم که ایران اسالمی هنوز پابرجاســت و درکنار 
ملت های مظلوم از آنها حمایت می کند می توان در این روز 
پیام امام )ره( را اطالع رســانی کنیم که تا ظلمی در جهان 

است ما هستیم و پیروز میدان خواهیم بود.
مدیرکل فرهنگی هنری وزارت آمــوزش و پرورش با بیان 
اینکه در نشــریات آمــوزش و پرورش بــرای روز 13 آبان 
جایگاه خاصی مدنظر گرفته شــده است گفت: در مجموعه 
انتشــارات ماهنامه تربیت و مجالت رشــد اطالع رسانی 
الزم انجام شــده تا فرهنگیــان بتوانند بــا اطالعات کامل 
 در این راهپیمایی شــرکت کنند. مضاف بــر اینکه این روز
  با ایام ســوگواری حضرت رقیه)س( و مــاه صفر مصادف

 شده است.

رییس کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین:

بانوان از سفر مجردی در اربعین پرهیز کنند
مدیرکل فرهنگی، هنری وزارت آموزش وپرورش:

زنگ استکبارستیزی مدارس، 12 آبان نواخته می شود
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پیشنهاد سردبیر: 
جای عدالت در خدمات درمانی به مناطق محروم خالی است

اخبار

مدیر جهاد کشــاورزی آران و بیدگل از آغاز کشت پاییزه گندم 
و جو در پنج هزار هکتار از مزرعه های این شهرستان خبر داد.

حسین فتاحی اظهار داشــت: جو در بیش از چهار هزار هکتار و 
گندم در بیش از یک هزار هکتار از مزرعه های شهرستان کشت 

می شود. 
وی با بیان این که کار کشــت این محصوالت تا اواخر آبان آینده 
 ادامــه دارد، افزود: عمــده محصول گندم و جو شهرســتان در 

بخش های کویرات و سفید شهر این شهرستان کشت می شود.
 فتاحی بیان کرد: به علت مصرف بــاالی آب و بهره وری پایین 
 ایــن دو محصول، اقــدام بــه اصالح الگــوی کشــت و ایجاد 
 کشــت های کم آب بــا بهره وری باال از جمله کشــت پســته 

و زعفران در منطقه کرده ایم.
وی همچنین از آغاز برداشــت محصول انار از300 هکتار سطح 
زیر کشت در شهرســتان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود 
بیش از ســه هزار و500 کیلو گرم انار از بخــش های مرکزی، 

کویرات و شهر آران و بیدگل برداشت شود.
شهرســتان آران و بیدگل با 14 هزار هکتار باغ و مزرعه و بیش 
از100 هزار نفر جمعیت در شــمالی ترین نقطه استان اصفهان، 
در فاصله شش کیلومتری شهرستان کاشان و 215 کیلومتری 

مرکز استان اصفهان قرار دارد.

کشت گندم و جو در مزرعه های 
آران و بیدگل آغاز شد

کوتاه از شهرستان ها

رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی نطنز در مراســم رونمایی از کتاب 
بهداشــت روان در مدارس اظهار کــرد: کتاب بهداشــت روان در مدارس 
دربرگیرنده آموزش های تنظیم هیجانی، آمــوزش عاطفی و رفتاردرمانی 
شــناختی و مبتنی بر شــواهد علمی اســت کــه بهتریــن و جدیدترین 
تمرین هــا و فعالیت ها را در ایــن زمینه ارایه می دهد. علی مشــربی گفت: 
 این کتاب موضوع مشــاوره مدارس را با جدیدتریــن رویکردهای درمانی 
با بهداشــت و درمــان ادغام کــرده و ســازگاری رفتار درمان شــناختی 
مناســبی را با نظام آموزشــی مدارس ارایه می دهد. رییس اداره فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی شهرســتان نطنز بیان کرد: این کتاب مفاهیم آموزشی 
 را بــا رویکردهای مبتنی بر شــواهد علمی بــرای آمادگی دانــش آموزان 
به  صورت ســاده و عینی ارایه داده و همچنین مهارت های پیش نیاز را برای 
مواجه راهکارهای پیچیده رفتاردرمانی ارایه می دهد. مشــربی خاطرنشان 
کرد: با رونمایی از این کتاب ارزشــمند امیدواریم مربیان، اساتید، معلمان 
و عالقه مندان با اســتقبال از این کتاب بتوانند گامی موثر در جهت ارتقای 

سطح کمی کیفی در حوزه بهداشت روانی مدارس به دانش آموزان بردارند.

جشــنواره غذای ســالم به مناســبت روز جهانی غذا، با شرکت150 
دانش آموز و طبخ20 غذا در آموزشگاه شــهید محمدحسن احمدی 
گلپایگان  برگزار شــد. مدیر آموزش  و پرورش گلپایگان در حاشــیه 
جشنواره » غذای ســالم « تصریح کرد: ترغیب خانواده ها به استفاده 
 از غذاهای ســالم و بهداشــتی، پرهیز از غذاهای آماده و فســت فود 
و روی آوردن به استفاده از محصوالت کشاورزی در طبخ غذا از اهداف 
برگزاری این جشنواره است. حبیب ا... جمالی تاکید کرد: غذای سالم 

در سالمت جسم و روان خانواده و جامعه تاثیر بسزایی دارد. 
جمالی تاکید کرد: در این راستا رســیدگی به فضای فیزیکی مدارس 
مانند سرویس های بهداشتی، بهداشت محیط  مدارس، کالس درس، 
تغذیه ســالم، بهداشــت و ســالمت روان دانش آموزان در طول سال 

تحصیلی از سوی آموزش  و پرورش گلپایگان انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: برنامه های متنوع بهداشتی و سالمت در مدارس 
شهرســتان با هدف ارتقای ســالمت دانش آموزان با همکاری شبکه 

بهداشت و درمان گلپایگان در طول سال تحصیلی برگزار می شود.

 رییس جمعیت هالل احمــر بادرود گفت: طرح دســت های مهربان 
با هدف ترویج فرهنگ نیکوکاری در شهر بادرود برگزار شد.

  علی کفاشــی با تاکید بر لزوم ایجاد زمینه برای تمرین بخشــندگی 
در کودکان اظهار کرد: اثر بخشــی و یادگیری فرهنگ ایثار و فداکاری 
در کودکان بســیار باال اســت و اجرای این طرح، فرهنگ نیکوکاری 
 را در فعالیت های کــودکان عجین کرده و آن را بــه عنوان یک ارزش 

به یکدیگر معرفی می کنند.
 کفاشی افزود: اجرای این طرح شــاید در نگاه اول ســاده به نظر آید، 
اما پرداختن درست به آن نتیجه ای مطلوب در جهت گسترش فرهنگ 
نیکوکاری خواهد داشــت، فرهنگی که اگر در ایــن زمان در وجود آن 
 ها عجین شــود، پایداری آن به مراتب بیشــتر از افراد در سنین باالتر 
 خواهد بود. رییــس جمعیت هالل احمــر بادرود خاطرنشــان کرد: 
در این طرح اسباب بازی های کودکان و نونهاالن توسط اعضای کانون 
 غنچه ها با هدف اهدا آن ها به کودکان نیازمنــد در راه توجه به حس 

بشر دوستی و تقویت حس نوع دوستی در بین آن ها جمع آوری شد.

 رییس جمعیت هــالل احمر شهرســتان تیــران و کرون اظهــار کرد: 
دوره های آموزشی امداد و کمک های اولیه به منظور ارتقای فرهنگ خود 
 امدادی و ایمنی مردم و تحقق شــعار هر خانواده یک امدادگر و همچنین 
در راستای جذب، شناسایی اســتعدادها و سازماندهی امدادگران توانمند 
در شهرســتان تیران و کرون برگزار می شــود. حجــت ا... صالحی افزود: 
 در شــش ماهه نخســت ســال جاری 44 دوره مقدماتی آموزشی امداد 
و کمک های اولیه و آموزشــی مهارت های داوطلبی و هشت دوره آموزش 
هشت ســاعته همگانی امداد و کمک های اولیه و شــش دوره تخصصی 
مقدماتی امداد و نجات در هالل احمر شهرســتان برگزار شده که نسبت 
به زمان مشابه سال گذشته بیش از20 درصد افزایش داشته است. رییس 
جمعیت هالل احمر شهرستان تیران و کرون تصریح کرد: در این دوره های 
آموزشی 1287 نفر شــرکت کردند که 65 درصد از این تعداد خواهران و 
مابقی برادران بودند . صالحی اضافه کرد: با برگزاری این دوره های آموزشی 
 و وجود داشــتن حداقل یک امدادگر واقعی در خانواده باعث می شــود تا 

تلفات ناشی از حوادث و بالیای طبیعی کاهش چشم گیری داشته باشد.

رونمایی از کتاب 
بهداشت روان

در مدارس نطنز 

برگزاری جشنواره
غذای سالم

 در گلپایگان

برگزاری طرح
دست های مهربان

در بادرود

افزایش20 درصدی 
دوره های امداد و نجات  

در تیران 

گزارش روز

قائم مقام ستاد برگزاری دوازدهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان 
در نشست اعضای ستاد برگزاری دوازدهمین جشــنواره سراسری تئاتر مهر 
کاشان اظهار کرد: رویکرد ســازمان فرهنگی ورزشی برای جشنواره دوازدهم 
 آن اســت که سیاســت گذاری و برنامه ریزی های پیشــین مورد موشکافی 
 قرار گرفته و آنچه که در شــرایط کنونی در حوزه فرهنگی و اجتماعی صرف 

و صالح است، مورد اهتمام قرار گیرد.
مجتبی رضازاده با اشاره به تشــکیل 6 کارگروه برای جشنواره سراسری تئاتر 
مهر کاشــان خاطرنشان کرد: جلســات مستمر ســتاد برگزاری جشنواره به 
صورت دو هفته یک بار با بررسی جزییات روندها در سازمان برگزار شده است.

مدیرعامل ســازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشــان، برگزاری نخستین 

دوره رقابت های نمایشنامه نویسی سراســری مهر را اتفاقی نو دانست و بیان 
کرد: با این اقدام می توان بانــک اطالعاتی جامعی از نمایشــنامه ها و متون 
نمایشی مورد نظرســازمان را فراهم آورد و بســتر تغذیه محتوایی گروه های 

تئاتر شهرستان را در بلندمدت مهیا ساخت.
رضازاده همچنین از ثبت جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان در تقویم وزارت 
 فرهنگ و ارشاد اســالمی خبر داد و گفت: پی گیری های نهایی برای این امر 

در حال انجام است که می تواند بر اعتبار این رویداد هنری اضافه کند.
 آثار نمایشــی مبتنی بر اولویت های ۱0 گانه فرهنگ شهروندی 

تولید می شود
مشاور شــهردار کاشــان همچنین با یادآوری اولویت های10 گانه در عرصه 

 فرهنگ شــهروندی گفت: با گردآوری بانک اطالعاتی نمایشــنامه نویســی 
می توان آثار نمایشــی را پیرامون ایــن اولویت ها - که در زمــره چهار حوزه 
 کالبدی و شــش زمینه اخالق شــهروندی قرار می گیرد - برای شــهروندان 

در طول سال طراحی و اجرا کرد.
وی همچنین از رویکــرد حمایتی ســازمان فرهنگی ورزشــی از گروه های 
 نمایشــی بومی خبر داد و افــزود: با ارایه محتوای مناســب به ایــن گروه ها 
 می تــوان از ظرفیت آنها برای برنامــه های هنری مبتنی بر اهداف ســازمان 

در حوزه فرهنگ شهروندی استفاده کرد.
قائم مقام ستاد دوازدهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان در ادامه 
در مورد بخش های جانبی جشــنواره یادآور شــد: در این جشنواره به منظور 
 افزایش بعد آموزشــی و غنای محتوایی، عالوه بر دو بخش نمایش صحنه ای 
و خیابانــی، کارگاه هــای آموزشــی و نشســت هــای تخصصی بــا حضور 

صاحب نظران و اساتید برجسته عرصه تئاتر پیش بینی شده است.

رضازاده ســپس به اولویت های جشــنواره دوازدهم پرداخت و تصریح کرد: 
آشنایی با ســیره و ســبک زندگی نبوی و مکتب جعفری، اهتمام به فرهنگ 
 مهدویــت و انتظار، انقالب اســالمی و فرهنگ ایثار و شــهادت بــا نگاه ویژه 
 به شــهدای مدافع حرم، ســبک زندگی اســالمی ایرانی با موضوعات عفاف 
 و حجاب، ســاده زیســتی و پرهیز از تجملگرایی، اعتیاد و طالق و فرصت ها 
و تهدیدهای فضای مجازی از جمله اولویت های مدنظر دوازدهمین جشنواره 

سراسری تئاتر مهر کاشان محسوب می شود.
 مسئول کمیته فنی و داوران: ارزیابی ها به زودی اعالم می شود

مسئول کمیته فنی و داوران دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان 
نیز در این نشست با اشاره به اســتقبال هنرمندان عرصه تئاتر از این جشنواره 
و مسابقه نمایشــنامه نویســی تاکید کرد و گفت: ارتباط قریب به اتفاق آثار 
 ارسالی به جشنواره با موضوعات و مضامین طرح شده از جمله اتفاقات مثبت 

این رقابت فرهنگی به شمار می رود.

پس از ۱2 سال؛

تئاتر مهر کاشان در تقویم وزارت ارشاد ثبت می شود

مدیر آبفار شــهری گلپایگان گفت: حادثه خط انتقال شــبکه 
توزیع آب در گلپایگان مهار شد.

ناصر دهقادنی اظهار داشت: در اثر بی احتیاطی پیمانکار شرکت 
توزیع برق گلپایــگان خط اصلی شــبکه توزیــع آب در جاده 

کشتارگاه شهر گلپایگان دچار شکستگی شد.
وی گفت: ماموران اکیپ امداد و حوادث آبفای شــهر گلپایگان 

بالفاصله به محل حادثه اعزام شدند.
مدیر آبفار شــهری گلپایگان اذعان کرد: حادثــه بر روی خط 
انتقال شبکه توزیع آب به قطر200 میلی متر در شهر گلپایگان 

مهار شده است.
وی با بیان اینکه عملیات تعمیر و تعویض لوله های آسیب دیده 
انجام شده است، اظهار داشت: عملیات مهار این حادثه با رعایت 

موارد ایمنی در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شده است.

 فرمانده انتظامی شهرســتان شــهرضا گفت: ماموران انتظامی 
ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی حین کنترل خودروهای 
عبوری به یک دستگاه کامیون کشــنده کانتینردار40 فوت که 
از جنوب کشور به ســمت تهران در حرکت بود، مشکوک و آن 

را متوقف کردند.
ســرهنگ حمید امیرخانی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو 
 یک محموله لوازم خانگی شــامل آب میوه گیری، ساندویچ ساز 

و اتوی لباس فاقد هر گونه مدارک معتبر گمرکی کشف شد.
وی افزود: ارزش این محموله کشــف شــده توسط کارشناسان 

مربوطه سه میلیارد ریال اعالم شده است.
این مقام انتظامی بیان داشــت: در این خصوص راننده دستگیر 

و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی شهرستان شــهرضا در پایان خاطر نشان کرد: 
برخورد با قاچاقچیان کاال و برهم زنندگان نظم اقتصادی کشور 
به طور ویژه در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفته و این نیرو 

هرگز اجازه جوالن و فعالیت به این افراد سودجو را نخواهد داد.

 مهدی اســدپور  اظهار داشــت: بیش از دو هزار و800 کشاورز 
عضو صنف کشــاورزان شهرستان هســتند که در بخش چنار 
رود و مرکزی و همچنین شــهر چــادگان و رزوه فعالیت دارند 
که با کشت محصول ســیب زمینی هرســاله بر مشکالت این 
کشــاورزان افزوده می شــود. وی افزود: با توجه به اینکه سیب 
زمینی شهرســتان چادگان از لحاظ مرغوبیت بسیار با کیفیت 
اســت، اما نبود انبــار ذخیره محصول ســیب زمینــی یکی از 
 مهم ترین مشکالت ســیب زمینی کاران شهرســتان چادگان 

است.
سرپرســت فرمانداری چادگان تصریح کرد: نبــود انبار ذخیره 
محصوالت کشــاورزی و باغی و همچنین محصــوالت نیازمند 
 به نگهــداری در انبار اســتاندارد بــه محصول آرد وارد شــده 
به شهرســتان هم مربوط می شــود به طــوری که اگــر انبار 
استاندارد در شهرســتان چادگان بود، دیگر نیاز به وارد کردن 
روزانه آرد از کارخانه ها به شهرســتان نداشتیم و آرد به صورت 
هفتگی یا ماهانه وارد می شــد و در مواقع حساس و بحرانی نیاز 

به آرد رفع می شد. 
وی اضافه کرد: در شهرســتان چادگان فقط ســه انبار کوچک 
500 تنی وجود دارد که در تصاویر ضبط شــده آثاری از اجرای 

بهداشت و استاندارد در آنها مشاهده نشده است.

مدیر آبفار شهری گلپایگان خبر داد:

مهار حادثه خط انتقال 
شبکه توزیع آب در گلپایگان

کشف سه میلیارد ریال 
لوازم خانگی قاچاق در شهرضا

سرپرست فرمانداری چادگان:

چادگان انبار بهداشتی برای ذخیره 
سیب زمینی و آرد ندارد

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان در جلسه تفسیر 
 قرآن که در مســجد قائم برگزار شــده بود، اظهار کرد: 
اگر بخواهیــم با دید معرفــت به گناه نــگاه کنیم باید 
بگوییم که باطن گناه آتش است و آینده انسان را خراب 

می کند ولی ظاهر گناه شیرین است.
آیت ا... عبــد النبی نمازی بــا بیان اینکــه باطن گناه 
جهنم اســت و انســان را می ســوزاند، تصریــح کرد: 
 گناهان زودگذر هســتند ولی آثارش در انســان باقی 
می ماند و در پرونده انســان ثبت می شــود. وی لذت 
دنیوی را لحظه ای برشــمرد و افزود: آثــار گناه تبعات 
 زیــادی دارد و در زندگــی دنیــوی و اخروی انســان 
تاثیر گذار اســت. آیــت ا... نمازی ادامــه داد: خداوند 
 برای حفظ امنیــت و ســالمت جامعه قانونــی به نام 
 امر به معــروف و نهی از منکر را تشــریح کرده اســت 
و این قانون برای این اســت که انســان هــا از یکدیگر 

مراقبت کنند و هوای همدیگر را داشته باشند.
 وی با اشــاره به اینکه امر بــه معروف و نهــی از منکر 
امری مقدس اســت، تاکید کــرد: خداوند بر اســاس 
حکمت، حق نظارتی کــه خودش بــر بندگانش دارد 
را به بندگانــش داده اســت و امر به معــروف نظارت 
 همگانــی اســت و این امــر مهــم باید در مــدارس، 

دانشگاه ها و مجالس برای جوانان تبیین شود.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشــان گفت: کســانی 
 که امر به معــروف می شــوند نباید این امــر را حمل 
 بــر دشــمنی بداننــد و بــا آن مخالفت کننــد بلکه 
باید امــر به معــروف را از بــاب محبت دیــده و از آن 

سرپیچی نکنند.
آیت ا... نمــازی اضافه کرد: اگر فــردی در جامعه دچار 
آســیب شــود، ســایر افراد آن جامعه نیز دچارآسیب 
می شــوند؛ بنابرایــن اگر امــت اســالمی بخواهند با 
عزت زندگــی کنند باید امــر به معــروف را در جامعه 
احیا کنند. وی بــا بیان اینکه بدترین قوم یهود اســت، 
تصریح کرد: پشــت صحنه یهود استعمار ایستاده است 
و برای همین است که صهیونیسم در کشورهایی مانند 
لبنان، فلســطین، عمان، عراق و کشــورهای اسالمی 
به دنبال جای پا مــی گردد. نماینده ولــی فقیه و امام 
جمعه کاشــان تاکید کــرد: ارباب یهود در فلســطین 
 نشســته ولی اتــاق فکر آنــان در واشــنگتن در حال 
برنامه ریزی اســت و هر ســال میلیاردها دالر به آنان 
کمک مادی می کند و اگر آمریکا از پشت اسرائیل عقب 

نشینی کند، مسلمانان یهود را یک لقمه خواهند کرد.

امام جمعه کاشان:

امر به معروف
نظارت همگانی است

با مسئوالن

قبل از انتخابات مجلس شــورای اسالمی مســئوالن به دنبال 
افتتاح بیمارســتان نیمه کاره بوعلی چــادگان بودند و با این 
 حال گویا در مراسم افتتاحیه همه مشکالت قبل از یادها رفت 

و این بار همه از افتتاح بیمارستان راضی به نظر می رسیدند.
طرح تحول سالمت در مناطق محروم

 معاون وزیر بهداشــت و درمــان در روز افتتاح بیمارســتان 
در مصاحبه با خبرنگاران گفت: در راســتای دسترسی عادالنه 
مردم به خدمات درمانی یکی از سیاســت های محوری وزارت 
بهداشت گســترش بیمارســتان ها اســت و امیدواریم برای 
رســیدن به این هــدف در مناطق محروم طــرح تحول نظام 
ســالمت را به خوبی اجرا کنیم. محمد حاجی آقاجانی با بیان 
 اینکه در ســال جاری برای ارتقا کیفیت بیمارســتان ها طرح 
 رتبه بندی بیمارســتان ها را در برنامه داریم، اظهار داشــت: 
برای ارایه هرچه بهتر خدمات، باید زیرســاخت ها و تجهیزات 
درمانــی در دســترس و آماده باشــند. وی در اظهــار نظری 
اعتراف گونــه بیان کرد: مهــم ترین عاملی که در چند ســال 
گذشته ســبب توســعه پیدا کردن خدمات درمانی و خدمات 
 ســالمت در کشــور بوده اســت، قیمت های غیر واقعی است 
و هنوز فاصله زیادی بین تعرفه و قیمت تمام شده وجود دارد. 
به هر حال آن روز گذشــت و معاون وزیر بهداشــت و درمان 

دستور شــروع کار و راه اندازی بیمارســتانی را صادر کرد که 
مشکالت زیادی داشــت، البته عواقب این دستور، فقط دامن 
مردم شهرســتان چادگان و مسئوالن بیمارســتانی را گرفت 
 که ســعی می کنند با کم ترین امکانات جوابگوی مردم باشند، 
گویا رویای آرمانی وزارت بهداشت که دسترسی عادالنه مردم 

به خدمات سالمت بود در شهرستان چادگان شکل نگرفت.
 وضعیت نامناسب بیمارستان اندکی پس از افتتاح

 6 ماه پــس از افتتاح بیمارســتان 32 تخت خوابــی چادگان، 
به این بیمارستان سری زدیم و پای صحبت بیماران دیالیزی 
در این بیمارســتان نشستیم. ســفر مداوم به شهرستان های 
 اطــراف دغدغــه ایــن بیمارانــی بود کــه گفتند بــه دلیل 
عدم برخورداری تنها بیمارســتان چــادگان از بخش دیالیز، 
ماهانه 3 میلیــون ریال فقط برای ســفر به شهرســتان های 

همجوار مانند داران، نجف آباد و اصفهان می پردازند. 
 ســوال اصلی بیمــاران تنها بیمارســتان چــادگان این بود: 

اگر این بیمارستان آماده بهره برداری نبود، چرا افتتاح شد؟
 وزارت بهداشت بازهم دست به دامان نیکوکاران شد

رییس شبکه بهداشــت و درمان چادگان از تالش های صورت 
گرفته بعد از افتتاح بیمارستان صحبت کرد و گفت: نقشه های 
طــرح ایجاد و ســاخت بخش دیالیز توســط دانشــگاه علوم 

پزشکی اصفهان در حال تدوین اســت. غالمعلی حاجی عرب 
 همچنین با اشاره به نیاز بیمارستان به کمک خیران بیان کرد: 
 برای ســاخت بخش دیالیز که مورد نیاز این بیمارستان است 

به کمک خیران و نیکوکاران نیازمندیم.
 کادر پزشکی بیمارستان بوعلی تکمیل نیست

رییس بیمارستان چادگان هم گفت: بعد از افتتاح بیمارستان، 
 تجهیزات اتاق عمل بســیار کم بود، اما بخش های بیمارستان 
 تا حدودی تکمیل و تجهیز شد. حســن نوراللهی افزود: بنده 
 به عنوان یک جــراح، منتظر یک نیروی بیهوشــی هســتم 
و با اینکه در این بیمارستان متخصص زنان داریم، اما از نیروی 
متخصص بیهوشی برخوردار نیستیم و اگر در این زمینه کادر 
ما تکمیل شود، نخســتین عمل جراحی را در این بیمارستان 
انجام می دهیم. علی برادران یکی از پزشکان بیمارستان بوعلی 
چادگان درباره مشکالت پزشکان این بیمارستان صحبت کرد 
و گفت: پزشکان بیمارستان چادگان محلی برای اقامت ندارند 
و اگر محل اقامت پزشــکان ساخته شود بســیاری از پزشکان 
عالقه مند بــه خدمت در چادگان در ایــن منطقه حضور پیدا 
 می کنند. وی افزود: از دیگر مشــکالت بیمارســتان می توان 
به مشــکالت بخش های بیمارســتان مانند بخش های زنان، 
اطفال و جراحی اشــاره کرد و همین طور کمبودهای دارویی 

هم از دیگر مشکالت است.
 این بار مسئوالن پا به پای نیکوکاران حرکت کنند

اکنون که تمام نگاه ها به نیکوکاران کشــور اســت و مسئوالن 
منتظر روزی هســتند که خیران کارها را پیــش ببرند به نظر 
می رسد وزارت بهداشــت و درمان و دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهان برای تکمیل، تجهیز و حل مشکالت بیمارستان ها باید 
تصمیم تازه ای بگیرند، چرا که مردم منتظرند خدمات درمانی 
و سالمت برای آنها با کیفیت اجرا شود و رنجی جز رنج مراقبت 
از بیمار خود را نداشــته باشــند، اما وقتی مسئوالن در اجرای 
مراســم های افتتاحیه ســخن از عدالت اجتماعی و دسترسی 
عادالنه مردم کشــور به خدمات درمانی به میــان می آورند، 
قبول اینکه یک بیمارســتان کوچک ماه ها درگیر مشــکالت 
زیرساختی، عدم تجهیز و نداشــتن نیروی انسانی کافی باشد 
و یک مســئول، خبری هم از اوضاع بیمارستان نداشته باشد، 

سخت است.
 آیا بیمارستان ها رتبه بندی کیفی شدند؟

اکنون برای مــردم چادگان بعــد از اظهار نظر معــاون وزیر 
بهداشت و درمان که در مراســم افتتاحیه بیمارستان بوعلی 
 گفت: » بیمارســتان ها در ســال جاری رتبه بندی می شود « 
این سوال ایجاد شــده اســت: بیمارســتان چادگان با انبوه 
مشــکالتی که دارد در رتبه بندی هــای وزارت چه جایگاهی 
دارد؟ در برخی از مناطق کالنشــهرها خدمــات ویژه ای برای 
رفاه بیمار ارایه می شــود و این در حالی اســت که در بسیاری 
 از مناطق کشــور خدمات ســالمت ناقص و نامطلوب اســت، 
این موضوع مورد قبول نیســت، امیدواریم روزی برســد که 
 مــردم مناطق محروم هــم مانند مــردم مناطــق برخوردار 

از خدمات عادالنه سالمت بهره مند شوند.

در برخی از مناطق 
کالنشهرها خدمات 

ویژه ای برای رفاه حال 
بیمار ارایه می شود 
و این در حالی است 

که در بسیاری از 
مناطق کشور خدمات 

سالمت ناقص و 
 نامطلوب است، 

 این موضوع 
مورد قبول نیست

باالخره پس از ۱3 سال کش و قوس و اجرای عملیات ساخت بدنه تنها بیمارستان چادگان، خرداد ماه امسال 
 معاون وزیر بهداشــت و درمان برای افتتاح این بیمارســتان که برای ارایه خدمات درمانی به 7 تا 8 هزار 

بیمار ماهانه این شهرستان ساخته شده بود، به چادگان آمد.

جای عدالت در خدمات درمانی
به مناطق محروم خالی است
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ابالغ رای
7/470 کالســه پرونده: 941638 شــماره دادنامه:1076-95/7/5 مرجع 
رسیدگی: شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمود زارع به 
نشانی اصفهان فالورجان الرگان خ روبروی دهیاری، خوانده: عبدالرحمن 
فرخنده به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال 
بابت وجه یک فقره چک به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به شــرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوای آقای محمود زارع به طرفیت آقای عبدالرحمن 
فرخنده به خواســته مطالبه مبلغ 100/000/000 ریال وجه چک به شماره 
442178-93/9/28 به عهــده بانک صادرات به انضمام مطلق خســارات 
قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توســط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه رســیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198و515و519و522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و 2/120/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)93/9/28(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشــد. م الف:22119 
شعبه 12 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان)296 کلمه، 3 کادر( 

اخطار اجرایی
7/472 شماره: 95-91 به موجب رای شــماره 156 تاریخ 95/4/29 حوزه 
52 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه عبدالرضا ماهتاب فرزند نعیم شــغل  آزاد به نشــانی مجهول المکان 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ چهار میلیــون و نهصد هــزار ریال بابت 
اصل خواســته و یکصد و چهل و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســی و 
هزینه نشــر آگهی طبق تعرفه قانونی به مبلغ 120/000 ریال و خســارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررســید چک موصــوف 79/5/30-79/6/10 
و نیم عشــر اجرایی در حــق محکوم له ســعید خیراللهی فرزنــد ایرج به 
نشانی اصفهان بازار بزرگ روبروی پاســاژ صدر فروشگاه خیر اللهی. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقــع اجرا بگذارد 
 یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی معرفــی کند که اجرای

 حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:22056 شعبه 102 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )195 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/473 شماره: 95-92 به موجب رای شماره 157 تاریخ 95/4/29 حوزه 52 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حجت اله حیدری فرزند یداله شــغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال بابت اصل خواسته و دویست و 
بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی طبق تعرفه قانونی 
به مبلغ 120/000 ریال و خســارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 

موصوف 92/10/30 و نیم عشر اجرایی در حق محکوم له سعید خیراللهی 
فرزند ایرج به نشانی اصفهان بازار بزرگ روبروی پاساژ صدر فروشگاه 
خیراللهی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همیــن که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 

خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:22057 شعبه 102 مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )188 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/474 شماره: 941502 به موجب رای شــماره 9509976796200822 
تاریخ 95/4/24 حوزه 33 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که 
قطعیت یافته اســت محکوم علیه بتول مظاهری به نشــانی مجهول المکان 
محکوم است به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال )هشتاد میلیون ریال( بابت 
اصل خواسته و 1/840/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
94/8/17 لغایــت زمان اجرای حکم در حق محکوم له پرویز مســعودی با 
وکالت جواد پنجه پور به نشــانی اصفهان خ هشت بهشت غربی ساختمان 
وکال طبقه اول دفتر وکالت و پرداخت نیم عشــر اجرایــی. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:22058 شعبه 33 شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )187 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/475 شماره: 94-1601 به موجب رای شماره 439 تاریخ 95/4/8 حوزه 
17 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه محسن توکلیان به نشانی خ برازنده کوچه الهیه پالک 117 محکوم است 
به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و 
صد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی تا اجرای کامل 
حکم  و خسارت تاخیر تادیه سررســید چک از تاریخ 92/1/29-659414 
دو میلیون ریال و 659408-92/5/16 ســی میلیون ریــال تا اجرای کامل 
حکم در حق خواهان محسن جان نثاری به نشانی خ کهندژ بعد از کوچه 49 
آهن آالت جان نثاری و نیم عشــر حق االجرا در حق صندوق دادگستری. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:22068 
شعبه 17 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )205 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/476 شماره: 94-1206 به موجب رای شماره 298 تاریخ 95/4/29 حوزه 
16 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه علی احمدوند فرزند قدرت ا... به نشانی مجهول المکان محکوم است به 
پرداخت مبلغ 17/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 875/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 

91/9/3-91/10/3-91/8/3 در زمان وصول در حق خواهان محسن جان 
نثاری فرزند نعمت ا... شــغل جوشکار به نشــانی اصفهان خ کهندژ بعد از 
کوچه 49 آهن آالت جان نثاری و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق دولت. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقــع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:22069 
شعبه 16 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )186 

کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/478 شماره: 941650 به موجب رای شماره 517 تاریخ 95/3/20 حوزه 
12 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه وحید دخت دخت پودی- رضــا توانامنش- زینب امین داد هر ســه 
نشــانی مجهول المکان محکومند به محکومیت خواندگان به نحو تضامنی 
به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال بخشــی از چک شــماره 219476-

93/12/18 بانک ملی بابت اصل خواسته و مبلغ 795/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف ) 93/12/18( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان رسول صادقی 
به نشانی اصفهان خ کاشانی روبروی بیمارستان کاشانی شرکت کاوشگر 
رایانه صادر و اعالم می نماید و هزینه نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:22044 شعبه 12 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )205 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

7/479 شــماره: 941647 به موجب رای شــماره 534 تاریــخ 95/3/20 
حوزه 12 شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محســن ســامانی به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت 
به پرداخت مبلغ شــانزده میلیون و پانصد هزار ریال وجه چک شــماره 
435384-94/8/21 بانــک ســپه بابت اصل خواســته و مبلــغ 827/500 
بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک موصوف ) 94/8/21( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
رسول صادقی به نشانی اصفهان خ کاشانی روبروی بیمارستان شرکت 
کاوشــگر رایانه صادر و اعالم مــی نماید و هزینه نیم عشــر حق االجرا. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفــاد آنرا به موقــع اجرا بگذارد 
 یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم بــه بدهد یا مالی معرفــی کند که اجرای 
حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظــرف مهلت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم

 نماید. م الف:22045 شــعبه 12 مجتمع شــماره دو شــورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان )192 کلمه، 2 کادر(

اخطار اجرایی
7/471 شماره: 950007 به موجب رای شماره 663 تاریخ 95/4/29 حوزه 5 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
احسان آذرخش به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 

170/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/200/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 94/8/27 لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له حمیدرضا نجف 
طرقی فرزند اکبر به نشانی خیابان عالمه امینی سه پله کوچه فروتن پالک 
105 و پرداخت نیم عشــر اجرایی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارایی خود را به قســمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:22053 شعبه 5 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان )178 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

7/333 در خصوص پرونده کالسه 1253/95 خواهان فروة سجادی جزی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ابراهیم فرخ زاده دهکردی- آرمان 
فرخ زاده دهکردی تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 95/9/17  ساعت 9/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب 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 آتشــگاه مجتمع شــماره 2 شــورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رســیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف:21493 شــعبه 14 مجتمع شــماره دو شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان  )116 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

7/469 کالسه پرونده: 950557 شــماره دادنامه:1133-95/6/31 مرجع 
رسیدگی: شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمود زارع به 
نشــانی فالورجان میدان امام بازار تفنگ سازها طال فروشی آقا مصطفی 
پالک 24، خوانده: جعفر صادقی مهدی به نشانی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه، شــورا  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای محمود زارع به طرفیت 
آقای جعفر صادق مهدی به خواسته مطالبه مبلغ 56/700/000 ریال وجه 
چک به شماره های 872463 و 872461 و 872462 به عهده بانک اقتصاد 
نوین به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به  دادخواســت تقدیمی 
تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت توســط بانــک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مســتند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده است لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198و515و519و522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ 56/700/000 ریال بابت اصل خواسته و 1/682/500  ریال  
بابت هزینه دادرسی و  هزینه نشر آگهی به مبلغ 120/000 ریال و خسارت 
تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های موصوف )94/3/18-93/2/25-

94/4/18(  تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صــادر و اعالم می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف:22118 شعبه 

11 شورای حل اختالف اصفهان )292 کلمه، 3 کادر(

پیشنهاد  سردبیر:
مرگ مرموز زن جوان

حوادث جهان 

کارمند عصبانی پس از حمله وحشیانه  
خودکشی کرد

حکم قصاص یک قاتل 
همه را حیرت زده کرد

انفجار در بزرگ ترین 
کارخانه صنایع شیمیایی آلمان

مرد عصبانی همکارانش را با چاقو زخمی کرد و سپس با اسلحه خودکشی 
کرد.

ساموئل کارل ریچاردز 48 ساله ساعت 9 صبح روز دوشنبه در ویکتوریا در 
حمله ای با چاقو در محل کارش دو نفر از همکاران خود را راهی بیمارستان 
کرد. به گزارش دیلی میل، شــاهد این حادثه در مصاحبه ای گفته است 
 که ریچاردســون را در آن روز دیده است که با یک چاقو و یک تفنگ وارد

 اداره شد و به دو مافوق خود با چاقو حمله کرد و آن ها را به شدت زخمی 
 کرد. به گفته این شاهد، فرد مذکور بعد از زخمی کردن همکارانش از چند

 ناحیه مختلف با خودروی خود از صحنه متواری شــد، اما ســاعاتی بعد 
 جنازه او که با استفاده از تفنگ خودکشــی کرده بود، پیدا شد. دو نفر که 
در این حمله به شدت زخمی شده بودند بعد از حادثه به بیمارستان منتقل 
شدند و در وضعیت وخیم به سر می برند. نیروهای پلیس ویکتوریا هنوز 

انگیزه ای برای این چاقوکشی و خودکشی پیدا نکرده اند.

دنی فرگوســن 36 ســاله در ژولیه ســال 2015 به جرم قتــل نامزد خود 
ســرنا آمو در دادگاهــی در شــهر اودناداتا  در جنــوب اســترالیا  گناهکار 
شناخته و به 12 ســال زندان بدون شــرط محکوم شده اســت. این دادگاه 
در روز چهارشــنبه گذشته برگزار شــده اســت و در طی آن پس از شنیدن 
دفاعیــه گناهــکار او را حداقل به 15 ســال زندانی با شــرط و 12 ســال 
 زندان بدون شــرط محکوم کرده اســت، اما چون این گناهــکار یک بومی 
در اســترالیا به حســاب می آید، دادگاه تصمیم گرفت که او را به شــیوه ای 
بومی هــم تنبیه کند. به گــزارش دیلی میل، بر اســاس حکــم دادگاه قرار 
 شــده اســت این مجرم به دلیــل زدن نامزد خود تا ســر حد مــرگ، پس 
از 12 ســال ماندن در زندان از هر دو پــا 5 بارمورد اصابت نیــزه قرار بگیرد.

 الزم به ذکر اســت، علــت مرگ نامــزد فرگوســن ضربه های ســنگینی 
بوده اســت که این فرد به او زده  که باعث خونریزی داخلی و سپس مرگ فرد 

مضروب شده است.

 » BASF « انفجار در بزرگ تریــن کارخانه صنایع شــیمیایی آلمــان 
 یک کشــته، شــش زخمی و شــش مفقود بر جای گذاشــت. این انفجار 
در مســیر یک خط لوله انتقــال مواد شــیمیایی مایــع رخ داده و هنوز 
 علت آن مشخص نشــده اســت. انفجار در کارخانه BASF واقع در شهر 
» لودویگزهافن « در کناره رود » راین « بوده که باعث چندین آتش سوزی 

در محوطه این کارخانه شد. 
مدیران BASF بالفاصله کنفرانســی خبری تشکیل دادند و اعالم کردند 
که در این خــط لوله مایعــات قابل اشــتعال و گاز مایع تحت فشــار باال 

بارگیری شده بوده است. 
 با ایــن حــال گفته اند کــه علــت روی دادن ایــن انفجار هنوز روشــن 

نیست.
 مســئوالن شــهری به ســاکنان دو شــهر لودویگزهافــن و » مانهایم « 
 هشــدار داده اند که به علت وجود دود پنجره های شان را بسته نگاه داشته 

و حتی المقدور در خانه بمانند. 

در ســاعت22:30 بیســت و چهارم مهر ماه، از طریق مرکز 
فوریت های پلیســی110 وقوع یک فقره مجروحیت منجر 
به فوت در درمانگاه رازی به کالنتری157 مســعودیه اعالم 
شد. با حضور ماموران کالنتری در محل و انجام بررسی های 
اولیه مشخص شد فردی به هویت » حسن.ح « )38ساله( بر 

اثر ضربات چاقو به گردن و شانه راست به قتل رسیده است.
 با تشــکیل پرونــده مقدماتی بــا موضوع » قتل عمـــد « 
و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه 27 تهران، 
پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس 
 آگاهی تهران بــزرگ قرار گرفــت. کارآگاهــان اداره دهم 
پلیس آگاهی در همان تحقیقات اولیه اطالع پیدا کردند که 
مقتول طی درگیری در پارک پمپ بنزیــن واقع در منطقه 

مسعودیه به قتل رسیده است.
کارآگاهان با مراجعــه به محل درگیری، ضمن شناســایی 
تعدادی از شــاهدان صحنــه درگیری و انجــام تحقیقات 
 تکمیلی اطالع پیــدا کردند کــه مقتــول در زمینه خرید 
و فــروش موادمخــدر فعالیت داشــته و شــب حادثه در 
 داخل پــارک با احدی از خریــداران ) مصــرف کنندگان (

موادمخــدر بــه نــام » محمــد.ج « ) 44 ســاله ( بر ســر 
قیمت فــروش موادمخــدر از نوع شیشــه درگیــر و نهایتا 
 با ضربــات متعــدد چاقــو توســط » محمد.ج « بــه قتل 

رسیده است.
در ادامه رســیدگی به پرونده، کارآگاهان اطالع پیدا کردند 

که متهم پرونده ) محمد .ج ( از مجرمین سابقه دار در زمینه 
سرقت و موادمخدر اســت و در خانه ای مجردی در منطقه 
 مســعودیه زندگی می کند؛ بنابراین این محل شناســایی 
 و در مراجعــه کارآگاهان به این محل مشــخص شــد که 
» محمد.ج « همزمان بــا ارتکاب جنایت از ایــن محل نیز 

متواری شده است.
 در ادامه و با همــکاری ماموران کالنتری 157 مســعودیه، 
 محل های تــردد » محمــد.ج « در این منطقه شناســایی 
 و ســرانجام در حالی که طی این مدت به صــورت بالمکان 
و کارتن خواب شده بود، وی را دستگیر و به اداره دهم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند.
متهم پس از انتقال به اداره دهــم صراحتا به ارتکاب جنایت 
اعتراف و در اظهاراتش به کارآگاهــان گفت: »جهت خرید 
مواد نزد مقتول در پارک رفتم، اما بر خــالف هر روز این بار 
درخواست پول بیشــتری برای فروش مواد کرد. میزان پول 
 درخواستی از سوی مقتول را نداشــتم؛ از او خواهش کردم 
تا مواد مورد نیازم را به همان قیمت گذشته به من بفروشد، 
اما او قبول نکرد و در ادامه، با هم درگیر شــدیم؛ با شــدید 
شــدن درگیری، با چاقویی که همراه داشتم چندین ضربه 
به ســمت وی پرتاب کرده و پس از آن به ســرعت از محل 
 متواری شــدم.« متهم بــا صدور قــرار بازداشــت موقت، 
 جهت انجام تحقیقــات تکمیلی در اختیــار اداره دهم ویژه 

قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

ســاعت5:40 ســحرگاه دوشــنبه  مامــوران کالنتری 
 142 کــن در تمــاس تیــم هــای امــدادی اورژانس 
 از مــرگ مرمــوز زن جوانــــی در خانــه اش خبـــر 

دادند. 
بدین ترتیــب تیمی از مامــوران کالنتری بــا حضور در 
 محل پی بردند که دقایقی قبل، شــوهر این زن در تماس 
با امدادگران اورژانس از ســخت نفس کشیدن همسرش 
 خبــر داده و زمانــی که تیم پزشــکی به خانــه این مرد 
 مراجعــه مــی کننــد، متوجــه مــرگ زن جــوان 

می شوند.
در این مرحله تیمــی ازمامــوران اداره10 پلیس آگاهی 
تهران همراه بازپرس ســجاد منافی آذر از شــعبه سوم 
دادســرای امور جنایی بــرای افشــاگری راز مرگ زن 
 جوان پای در صحنه جرم گذاشــتند و بازپرس ویژه قتل 
 پــس از بررســی های نخســت دســتور انتقال جســد 
 به پزشــکی قانونــی را صــادر کــرد و شــوهر مقتول 

برای تحقیقات بیشتر دستگیر شد.
این مرد ساعت10 صبح دوشنبه در شعبه سوم دادسرای 
امور جنایی به بازپرس منافی آذر گفت: چند ســالی بود 
که اعتیاد داشــتم، اما به خاطر همســر و فرزندم تصمیم 
 به تــرک کــردن گرفتم و مدتی بــود که بــرای درمان، 

قرص متادون مصرف می کردم.
وی افزود: روز گذشــته زمانی که از محــل کارم به خانه 

 برمی گشــتم، همســرم با من تماس گرفت و خواســت 
 تا برایش قرص ضدبــارداری بخرم، امــا فراموش کردم 

و ساعت 8 شب بود که به خانه رسیدم.
 مــرد جــوان ادامــه داد: داخل جیــب لباســم 2 عدد 
قرص متادون بود و پس از خوردن شام همسرم ادعا کرد 
 که قرص خورده اســت و می خوابد و از من خواســت تا 

از بچه مان مراقبت کنم.
ســاعت 2 بامداد بود که با صدای گریه بچــه ام از خواب 
بیدار شــدم و ازدیــدن وضعیــت زنم وحشــت کردم. 
 دیدم زنم به ســختی نفس می کشــد که از تــرس ابتدا 
 با یکی از آشــنایان مان تماس گرفتم و پس از مراجعه او 
بــه امدادگران اورژانــس زنگ زدم و درخواســت کمک 
کردم، اما وقتی پزشــکان به خانه آمدند از مرگ همســر 

اطالع دادند.
 وی گفــت: پــس از مــرگ همســرم وقتی به ســراغ 
 قرص هــای داخــل جیبــم رفتــم، متوجه شــدم که 
قرص ها نیست و احتمال می دهم همسرم آنها را با فرض 
 اینکه قرص ضدبارداری اســت، خورده و بــه کام مرگ 

فرو رفته است. 
بنا به ایــن گــزارش، بازپرس منافــی آذر بــا توجه به 
 اظهــارات مــرد جــوان، وی را آزاد کرد و دســتور داد 
 تا زمان اعالم نظریه پزشــکی قانونی از تهران خارج نشود 

و تحقیقات فنی در این راستا ادامه دارد.

داخل جیب لباسم 
 2 عدد

  قرص متادون بود 
و پس از خوردن 

 شام همسرم 
 ادعا کرد که قرص 

 خورده است 
 و می خوابد 

 و از من خواست تا 
 از بچه مان 

مراقبت کنم

جهت خرید مواد 
 نزد مقتول 

 در پارک رفتم، 
اما بر خالف هر روز 
این بار درخواست 

پول بیشتری 
برای فروش مواد 
کرد. میزان پول 

 درخواستی 
از سوی مقتول را 

نداشتم

مردی که ادعا می کند همسرش قرص اشتباهی خورده؛

مرگ مرموز زن جوان
راز قتل در مسعودیه تهران بر مال شد؛

 موادمخدر، عامل قتل شد
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پیشنهاد سردبیر: 
به جای » خواهرخوانده «، » عموزاده « بشویم!

دیدنی ها

سردیس شاپور دوم ساسانی

واکنش میراث فرهنگی به پیامک های دروغین؛

 مومیایی در ایران نداریم

 واکنش مسئوالن عزادار تایلند 
به شایعات درباره گردشگران

 در میــان آثار باقی مانــده از دوره ساســانی، تندیســی زراندود یکی 
از پادشــاهان ساســانی، باقی مانده که با ظرافت فرم کاله،  موی ریش 
و سر، کار شده اســت.  این تندیس ارزشــمند را پژوهشگران به شاپور 
دوم ساســانی یا » شــاپور ذواالکتاف « نســبت می دهند که در قرن 
چهارم میالدی از یک ورقــه نقره یکپارچه و و روکــش طال با ظرافت  
قابل توجهی ســاخته شــده و یاد آور تندیس های باشکوه امپراطوری 
روم  غربی است. پادشاه، تاجی ساســانی که به جزییات آن بسیار دقت 
شده، بر سر دارد. تاجی گوی نشــان که با نقش حالل ماه تزیین شده 
و سبب نســبت این تندیس به شــاپور دوم ساسانی شــده است، چرا 
 که این هالل ماه در نقش برجســته طاق بستان از شــاپور دوم و سوم، 

بر روی تاج شاپور دوم دیده می شود.
گوی باالی تاج کنگره دار تندیس شــیاردار و بزرگ اســت که این نوع 
پوشش سر در شاهان ساسانی جزیی از سنت پوشش آنهاست و در تاج 

شاهان بعدی با کمی تغییر مواجه می شویم.
شــاه گوشــواره ای تخم مرغی به گوش و گردنبندی از مهره مختص 
ساســانیان به گردن دارد. مویی مجعــدار زیر تاج تا روی شــانه های 
پیکره دیده می شــود که با خطوط مارپیچ، مجعدی مو را نشان داده و 
همچنین فرم ریش را با خطوط ترسیم کرده که در وسط چانه مقداری 

از آن را به صورت بافته نقش کرده است.
چهره شاه بســیار مصمم با نگاهی قدرتمند و نافذ از روبه رو نقش شده 

که در نگاه اول بیننده را مجذوب خود می کند. 
 ساســانیان در دوره حکومت خود که از قرن سوم میالدی تا قرن هفتم 
میالدی به درازا کشید، بر گستره وســیعی از سرزمین های مالین رود 

فرات تا باختر را حکمرانی می کردند.
شــاپور دوم پســر هرمز دوم، در قرن چهارم میالدی دهمین پادشاه 

ساسانی بود که پس از آذرنرسی بر تخت پادشاهی نشست.
) در بیشــاپور پیکره ای عظیم از شــاپور اول ساســانی بر ورودی غار 
ایســتاده که آرایش ظاهری آن بی شــباهت به تندیس شــاپور دوم 
ساسانی نیســت که می توانید از نزدیک آن را مشاهده کنید: مجسمه 

شاپور اول؛ پیکره ای ایستاده بر دهانه غار (
دوره تاریخی: قرن چهارم میالدی ) دوره ساسانیان (.

ابعاد: بلندی۴۰ سانتی متر.
محل نگهداری: موزه متروپولیتن نیویورک.

 معاون میراث فرهنگی کشــور دربــاره پیامک هایی که خبر از کشــف 
 سکه طال یا مومیایی توســط روســتاییان می دهند، واکنش نشان داد 

و گفت: مردم باید بدانند که ایران مومیایی ندارد.
محمدحســن طالبیان درباره پیامک هایی که به تازگــی در میان مردم 
دست به دست می شــود و خبر از کشــف آثار تاریخی عجیب الخلقه یا 
سکه های طال توسط روســتاییان می دهد، در جمع خبرنگاران میراث 
فرهنگی و در حاشیه نشست میراث ناملموس گفت: برخی از افراد اشیای 
 تقلبی درســت می کنند و زیر خاک می گذارند، یک نفر را هم پیدا کرده 
و می گویند که این شی متعلق به دوره تاریخی است، به من پول بدهید و 
آن شی را صاحب شوید. آنها مردم را فریب می دهند ولی مردم باید بدانند 

که همه جای این کشور آثار تاریخی ندارد.
وی ادامه داد: حتی در این پیامک ها آمده کــه افرادی در ایران مومیایی 
 پیدا کرده اند در حالی کــه مومیایی تقریبا در ایران وجــود ندارد چون 
تا به حال چنین چیزی پیدا نشــده اســت و ما نیز مومیایــی در ایران 
ندیده ایم. وقتی می گویند که مومیایی پیدا کرده اند، به راحتی کذب بودن 

این مسئله روشن می شود؛ پس مردم نباید اعتماد کنند.
طالبیان تصریح کرد: وظیفه ما کنترل و برخورد نیست، اما از ما به عنوان 
یک دســتگاه مطلع درباره حقیقی بودن یا نبودن این موضوعات سوال 
می کنند و ما هم آنها را رد می کنیم. وظیفه ما آگاهی بخشیدن به مردم 

است. مردم نباید گول پیام های دروغین را بخورند. 
 برای من تا به حــال چنین پیامک هایی نیامده اســت ولی موضوع آن را 
به من اطالع می دهند. ما معموال پژوهشــگر یا کارشناس به محل اعزام 

می کنیم و همیشه متوجه می شویم که چنین چیزی صحت ندارد. 
 اگر هم افرادی اشــیایی پیدا کرده باشــند، به آنهــا می گوییم که حتما 
 آن اموال را با خودشان نزد ما بیاورند. محققان اموال آنها را بررسی کرده 

و در نگاه اول تقلبی بودن یا نبودن آن را متوجه می شوند.
وی گفت: متاسفانه از این دســت پیامک ها حتی در فضای مجازی نیز 

بسیار زیاد شده است و مردم باید از این جریان فاصله بگیرند.

مقامات گردشگری تایلند نسبت به عادی بودن شرایط برای گردشگران 
خارجی پس از درگذشت پادشاه این کشور تاکید کردند.

مسئوالن گردشگری تایلند تاکید کردند برخالف درگذست » بهومیبول 
آدولیادج «، پادشــاه محبوب ابن کشــور و اعالم عزای عمومی، تایلند 
همچنان پذیرای گردشگران خارجی خواهد بود. » کریس لی «، رییس 
ســازمان گردشــگری تایلند در بیانیه ای که در اختیار رسانه ها قرارداد 
نوشت: » گزارش های اشــتباهی مخابره شده و می خواهیم تا این موضع 
را روشن کنیم. فعالیت های گردشــگری در تایلند تحت تاثیر درگذشت 
 پادشاه قرار نگرفته است و ما تنها حساسیت بیشتری نشان می دهیم. «

 وی ادامــه داد: » دو دوره عزاداری وجود دارد کــه اولی به مدت یک ماه 
و تا 13 نوامبر ادامه خواهد داشت و شامل همه خواهد بود.

وی همچنین شــایعات و اطالع رســانی های اشــتباه مبنی بــر اینکه 
 گردشــگران خارجی باید لباس مشــکی بپوشــند را رد کــرد و گفت: 
تنها چیزی که ما به عنوان مسئوالن گردشگری از توریست ها می خواهیم 
این است که محترمانه رفتار کنند و به عنوان مثال در مکان های عمومی 

از پوشیدن لباس های نامناسب خودداری کنند.

اربعین

قاب روز

خانه های درختی
 اگر فکر می کنید خانه های درختی و سازگار با محیط زیست نمی توانند لوکس باشند باید این خانه درختی که از چوب بامبو  ساخته شده را در  Juluchuca  مکزیک ببینید.      با فاصله 35 دقیقه از شــهر خوزه ازوتا، گوئررو یک ریزورت ساحلی به نام پالیا ویوا 
وجود دارد که پر از درختان سرسبز و  زیبای نخل است که منظره ای فراموش نشدنی را ایجاد کرده اند. در این ریزورت خانه ای درختی از جنس بامبو ساخته شده است  که داخل آن می توانید تمامی امکانات یک هتل لوکس را بیابید، از جمله حمام اختصاصی، 
تخت خواب بزرگ و محوطه ای  دونفره برای تماشای ستارگان در شب. برق و آب گرم این خانه طبیعی از طریق نیروی خورشید تامین می شود.     این سوییت های درختی دارای ساحل اختصاصی نیز هستند و ظرفیت سه نفر را دارند. هزینه اقامت در آنها از شبی 

۴۴5 دالر  آغاز می شود که بستگی به فصل ، غذاهایی که سرو می شود و کالس های یوگایی که برگزار می شود، دارد.                            

 مرکز میــراث ناملموس تهــران پیشــنهاد » عموزادگی «
آیین های منطقه ای مشــابه با کشــورهای عضــو » مرکز 
مطالعات منطقه ای پاســداری از میراث فرهنگی ناملموس 
 در آســیای غربــی و مرکزی تحــت نظارت یونســکو « را 

به شورای حکام مطرح کرد.
» یدا... پرمــون «، رییس مرکــز میراث ناملمــوس تهران 
با اعــالم این خبر گفــت: با توجــه به این که از ســال های 
گذشــته برقراری روابــط خواهرخوانندگی بین شــهرها 
باب بــود، در طرحــی ابتکاری از ســوی مرکــز مطالعات 
 منطقــه ای ناملموس در تهــران با عنــوان » عموزادگی «

و با هــدف ایجــاد یــک رابطه بیــن آیین های مشــترک 
مناطق مختلف ایــران و مناطق مختلف کشــورهای حوزه 
منطقه ای میــراث ناملموس در شــورای حکام تایید شــد 
و در حــال حاضر بحــث تهیــه دســتورالعمل و آیین نامه 
در دســت انجام اســت. او با بیان این که باید یــک پایلوت 
 را در این زمینــه در نظر بگیریــم و کار کنیــم، ادامه داد:

 بــه جــای رابطــه خواهرخوانندگــی، عناصــر ناملموس 
بین اقوام مختلف پر سطح منطقه مشترک است. 

ما آداب و رســوم و هنرهای دستی، جشــن ها و بازی های 
مشترک با کشــورهای منطقه داریم، بنابراین مناسب است 
که به جای برقراری رابطه با شــهرها، رابطه خویشــاوندی 
 بین اقوام برگــزار کنیم، به همین دلیل نــام » عموزادگی «

بر آن گذاشــته شــد.» پرمــون « توضیــح داد: در جریان 
یک نشســت تخصصی در قشــم مراســم » نوروز صیاد « 
برگزار شــد که در این آیین حرکتی با عنوان » شوشــی « 
 انجام می شد، حرکتی که یک جشن و ســرور سنتی است؛ 
 در حین ایــن جشــن نماینده کشــور ترکیه اعــالم کرد 
چنین جشــن و حرکتی را مردم یک منطقه از این کشــور 
 هــم دارند، براین اســاس یــک انگیزه برای مطرح شــدن 

این طرح ایجاد شد.
 او ادامــه داد: از ســوی دیگر عروســک های بــدون چهره 
در بخش های مختلفــی در ایران تولید می شــود که نمونه 
 آن در کشــورهایی مانند افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان 
 و تاجیکســتان و حتی در شــرق اروپــا تولید می شــود، 
این اتفاقات و مشــابهات ها ایده ای مناســب برای این طرح 
است. رییس مرکز میراث ناملموس تهران تاکید کرد: قطعا 
نخست باید دســتورالعمل و آیین نامه تهیه شود تا بتوانیم 
آن را به عنوان پایلوت کار کنیم. او اضافه کرد: کشــورهای 
منطقه ای در زمینه عروسک های مشــابه مانند افغانستان، 
تاجیکســتان، ازبکســتان و ترکیه در این زمینه با قطعیت 
کامل عالقه مند هستند و به ما نیز این کار را پیشنهاد دادند.

پیشنهاد مرکز میراث ناملموس تهران:

 به جای » خواهرخوانده «، 
» عموزاده « بشویم!

نگاه روز

هر گردشگر خارجی برای ورود به تخت جمشید ) پارسه ( باید 
۲۰ هزار تومان و هر گردشگر ایرانی باید 3 هزار تومان بدهد، اما 

خدماتی که می گیرند، متناسب با پولی که می دهند، نیست.
راهنما و سیســتم صوتی بــرای گردشــگران وجــود ندارد. 
بروشــورهای » نایاب « تخت جمشید بیشــتر به زبان فارسی 
نوشــته شــده و تنها در پاره ای مواقع می توان انگلیسی آن را 
پیدا کرد. راهنماهای محلی مستقر در سایت هم که تنوع زبان 
خارجی ندارند، به ازای هر یک و نیم ســاعت همراهی،5۰ هزار 
تومان دســتمزد می گیرند. مبلغی که به ادعای گردشگرانی که 
از همراهی آن ها بهره برده اند، با مــدت زمانی که این راهنماها 
می گذارند و اطالعاتی که می دهند، معموال تناسب و سنخیتی 

ندارد.
در کافی شاپ پشت موزه  تخت جمشید ) پرسپولیس ( قیمت ها 
هر روز بیشــتر از دفعه قبــل، راهنمایان تور و گردشــگران را 
متعجب می کنــد. نرخ ها در معرض دید نیســت و فروشــنده 
دســتش باز اســت تا هر بار، به هر گردشــگر خارجی قیمت 
دلخواهش را بدهد. این کافی شــاپ بین گردشگران ثابت قدم 

پرسپولیس، به گرانفروشی شهره شده است.
 وضیعــت قیمت هــا در کتابفروشــی ها و فروشــگاه هــای 
صنایع دســتی اطراف محوطه تخت جمشــید نیــز به همان 
 ترتیب اســت. معموال خریــد کتــاب و تمبــر را از این محل 
 به خاطــر گرانفروشــی های مداوم بــه گردشــگران خارجی، 

توصیه نمی کنند.
ســر و صدای ســی دی فروش ها در محوطه تخت جمشید نیز 

معموال مزاحم توضیحات راهنماهایی اســت که درحال هدایت 
گردشگران خارجی و داخلی هستند.

صرف نظــر از این ها، روی بازدیدها هم کمتر نظارت می شــود.
برخــی راهنماهــا و البتــه مرمتگران بــدون ممانعــت وارد 
محوطه های ممنوعه می شــوند و در حیــن توضیح دادن مدام 

احجام سنگی را لمس می کنند. 
 همیــن رفتــار، دســت مایه برخــی گردشــگران شــده تا 
 برای گرفتــن عکس یادگاری بــا این آثار درحالی کــه آن ها را 
 به آغــوش می گیرنــد و با دســت لمــس می کننــد، اصرار 

بورزند.
در تمام محوطه پرســپولیس تعداد آبخوری ها بســیار محدود 

است، مدام باید چشم گرداند تا یکی از آنها را پیدا کرد.
اوضاع در قسمت سرویس های بهداشتی تخت جمشید وخامت 
بیشــتری دارد. وضعیتی که به هیچ وجه در شأن یک اثر جهانی 
پربازدیدکننده نیست. ســرویس عمومی که در دو بخش جدا 
برای مردان و زنان قابل استفاده اســت، با وجود موج جمعیت 

گردشگران، هیچ نگهبان و نظافت کننده ای ندارد. 
نیمی از این سرویس ها با در میله ای مسدود و قفل شده و نیمی 
دیگر هم کامال آلوده و کثیف اســت که اغلــب بوی نامطبوعی 
دارد. با فاصله بیشتری، ســرویس بهداشتی دیگری وجود دارد، 
اما تابلو و مســیر مشــخصی ندارد، برای همین کمتر استفاده 
می شود. در نزدیکی موزه پرسپولیس هم یک کانکس گذاشته 
شــده که از آن به عنوان سرویس بهداشتی اســتفاده می شود 
که اوضاع آن هم تعریفی ندارد. هیچ کدام از این ســرویس های 

 بهداشــتی برای افراد ناتوان جســمی و کهنســال آماده نشده 
 و امکانــات مناســبی نــدارد. هرچند مدیــر پایــگاه جهانی 
 تخت جمشــید منکــر این وضعیــت اســت و اعتقــاد دارد 

سرویس های بهداشتی این محوطه هیچ مشکلی ندارد.
مسعود رضایی منفرد می گوید: در محوطه تخت جمشید حدود 
۴۰۰ سرویس بهداشــتی وجود دارد و از این نظر هیچ کمبودی 

نیست و فکر نمی کنم از نظر بهداشتی مشکلی داشته باشند.
با وجود انتقادهای گردشگران و راهنمایان تورهای گردشگری 
 به وضعیت ســرویس هــای بهداشــتی موجــود در محوطه 
این میراث جهانی، مصیب امیریـ  مدیــرکل میراث فرهنگی، 
 صنایع دســتی و گردشــگری اســتان فــارسـ  نیــز همانند 
 مدیر پایــگاه تخت جمشــید معتقد اســت، مشــکل خاصی 
در این بخــش وجود نــدارد. او نیــز می گوید: ناظــران ما در 
 چند هفته گذشــته از ســرویس های بهداشــتی در پاسارگاد 
و پرسپولیس بازرسی هایی داشــته و وضعیت را به نسبت خوب 

گزارش کرده اند و خیلی جای گالیه وجود ندارد.
امیری درباره گران فروشــی هایی که در ایــن محوطه تاریخی 
اتفاق می افتد و شــکایت برخی گردشــگران را در پی داشــته 
نیز اظهار می کند: گزارش هایی از گرانفروشــی ها داشــته ایم 
 که درحال رســیدگی اســت. اگر موردی باشــد و اطالع دهند 
حتما برخورد می شود، اما مسئله آن اســت که مدتی می شود 

شکایتی در این باره دریافت نکرده ایم.
اردیبهشت سال گذشته بود که رییس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری همراه رییس جمهور به اســتان 
فارس رفت و در بازدیدی که از تخت جمشید داشت، رسیدگی 
به دو مجموعه جهانی پرســپولیس و پاسارگاد را از اولویت های 
 راهبــردی این ســازمان ذکــر کــرد و اقدامات انجام شــده 
برای حفاظت از این دو محوطه را در یک ســال گذشــته خوب 

ارزیابی کرد.
 ســلطانی فر گفتــه بود: بــرای آثار باســتانی تخت جمشــید 
و پاســارگاد بودجه دائمی ملــی اختصاص یافته اســت، با این 
 وجود به تازگــی محمدمهدی برومندیـ  نماینده مرودشــت 
در مجلسـ  با دادن ایــن تذکر که زیرســاخت های الزم برای 
گردشــگری تخت جمشید فراهم نیســت، از دولت درخواست 
کرده بود، درآمدهای گردشــگری تخت جمشید به آن برگردد 

تا مشکالت این اثر جهانی برطرف شود.
هرچند مســعود رضایی منفرد می گوید: اخیرا از کل اعتبارات 
سال ۹5 که برای دو سایت پاســارگاد و پرسپولیس حدود1۰ 
 میلیارد تعیین شــده، یک و نیــم میلیارد تومــان داده اند که 

صرف امور عمرانی و ساماندهی دو سایت شده است.
رضایی منفرد در پاسخ به این پرســش که چرا با وجود افزایش 
ورودیه تخت جمشــید، اما همچنان تعداد بروشورهای فارسی 
 و انگلیســی زبان محدود اســت و در دســترس قــرار ندارد، 
اظهار می کند: نوروز امســال1۰۰ هزار بروشــور به زبان های 
فارسی و انگلیســی چاپ کردیم و حاال در تدارکیم برای نوروز 

آینده تعداد این بروشورها را به3۰۰ هزار عدد برسانیم. 
 درباره بروشــورهای انگلیسی زبان، ممکن اســت تعداد آن ها 

کم باشد ولی پیدا می شود.

پرسپولیس روزهای شلوغی را سپری می کند، به دومین فصل ورود گردشــگران خارجی وارد شده ایم، با این حال اما 
اوضاع در اطراف مشهورترین اثر جهانی ایران، چندان تعریفی ندارد.

اوضاع در قسمت 
سرویس های 

 بهداشتی 
تخت جمشید 

وخامت بیشتری 
دارد. وضعیتی که 

به هیچ وجه در 
شأن یک اثر جهانی 

پربازدیدکننده نیست

در مشهورترین اثر تاریخی ایران چه خبر است؟

فریاد شیرهای خسته در تخت جمشید 

ســازمان حج و زیارت در اطالعیه ای، نحوه دریافت تسهیالت 
15 میلیون ریالی سفر عتبات عراق را برای ودیعه گذاران عمره 

اعالم کرد.
نکات ضــروری برای اطالع متقاضیــان دریافت 

این تسهیالت
1- زائرانی که دارای سند ودیعه گذاری پنج میلیون ریالی سال 
 1387 و هشت میلیون ریالی ســال13۹۰ هستند، می توانند 
 بــا مراجعه بــه ســامانه جامــع عتبــات عالیات به نشــانی

atabat.org.ir یا دفاتر خدمات زیارتی تحت نظر سازمان حج 
و زیارت، درخواست خود را برای دریافت تسهیالت اعالم کنند.

 2- متقاضیــان دریافت این تســهیالت می تواننــد با مراجعه 
  atabat.org.ir به ســامانه جامع ثبت نام عتبــات به نشــانی 

در ابتدا به عنــوان کاربر جدید ثبت نام کــرده و از ظرفیت های 
خالــی کاروان های عتبات عالیــات مطلع شــوند و در تکمیل 
 مراحل ثبت نام خود در کاروان ها، گزینــه تمایل به بهره مندی 
 از تســهیالت را انتخاب و شماره ســند عمره خود را وارد کرده 

و پس از طی مراحل الزم از این تسهیالت بهره مند شوند.
 3- متقاضیــان دریافت این تســهیالت پس از درج شــماره 
ثبت نامی عمره ) شماره ســند عمره ( در سامانه جامع عتبات 
عالیات، باید با همراه داشــتن مدارک شناســایی و کارت ثبت 
نام عمره به یکی از شــعب بانک ملت مراجعه و تقاضای دریافت 
 این تســهیالت را اعالم کنند تا کاربر شــعبه بانــک به صدور 

معرفی نامه اقدام کند.
 4- مبلــغ تســهیالت اعطایی بــه ازاء هر فردی دارای ســند 

ودیعه عمره در بانک ملت، معادل صد درصد موجودی حساب 
ســپرده  بلند مدت و کوتاه مدت عمره و تا سقف پانزده میلیون 
ریال اســت که پس از اعطای تســهیالت این مبلغ در حساب 

ودیعه گذاران مسدود می شود.
5- تمامی فرآیند اعطای تســهیالت در بانــک همانند دیگر 
تســهیالت بانکی اســت که اســتعالم از بانک مرکزی و عدم 
بدهــکاری و ... مورد بررســی قرار می گیــرد و در صورت عدم 
وجود مشکل به متقاضیان تسهیالت اعطا می شود و با توجه به 

ضمانت حساب عمره مفرده زائر، نیازی به معرفی ضامن نیست.
6- پس از طی مراحل اعطای تســهیالت مابه التفاوت هزینه 
ســفر از زائر اخذ و به همراه مبلغ تســهیالت به صورت یکباره 
 به حســاب تجمیع وجوه عتبات نزد بانک ملت واریز شده و زائر 

می تواند مابقی مراحل ثبت نام خود را دنبال کند.
7- حســاب ودیعه عمره متقاضیان دریافت تسهیالت در بانک 
 تا زمانی که تمامی اقســاط تســهیالت خود را پرداخت نکرده 
و تسویه نکنند، مســدود بوده و امکان اعزام یا انتقال آن وجود 

نخواهد داشت.
 8- در صــورت بهره منــدی متقاضیان ســفر زیارتی عتبات 
از تســهیالت وام 15 میلیون ریالی اولویت آنــان برای عزیمت 
 به ســفر زیارتــی عمره مفــرده حفــظ خواهد شــد و پس از 
تسویه حساب اقساط تسهیالت در صورت از سرگیری سفرهای 

عمره، این عزیزان می توانند به این سفر معنوی اعزام شوند.
 ارایه تســهیالت به ودیعه گــذاران حج تمتع و عمــره مفرده 
 در شــعب بانک ملــی ایــران نیز در آینــده نزدیــک اجرایی 
 خواهد شــد و اطالع رســانی هــای الزم از طریق رســانه ها 

و پایگاه اطالع رسانی این سازمان انجام خواهد پذیرفت.

اخبار

نحوه دریافت تسهیالت 15 میلیون ریالی سفر عتبات

دبیر قرارگاه امــام علی) ع (، ویــژه اربعین در ایــالم گفت: تمام 
دستگاه های امنیتی، انتظامی، اطالعاتی و سپاه پاسداران در استان 
آماده تامین امنیت کامل زائران اربعین مرز مهران هستند. » جالل  
میرزابیگی « ، اظهار کرد: بحث اربعین به  یک رزمایش منطقه ای و 
بین المللی تبدیل شده و به عنوان بزرگ ترین تجمع در کشور مطرح 
اســت بنابراین باید تدارک کافی و ویژه در طول ســال به صورت 
مداوم برای این مهم در نظر گرفته شود. دبیر قرارگاه امام علی) ع (، 
ویژه اربعین در ایالم ادامه داد: قرارگاه اربعین بعد از اتمام رزمایش 
اربعین سال گذشــته، برنامه ریزی کرده و اگرچه نیروی انتظامی 
مســئول تامین امنیت زائران را بر عهده دارد، اما همه دستگاه های 
نظامی و اطالعاتی پای کار هستند و با اشراف کامل و هرچه تمام تر 

اجازه کوچک ترین خدشه به امنیت زائران را نمی دهند.
وی بابیان اینکه سال گذشته در ســاماندهی کاروان های گروهی 
مشکل جدی داشــتیم و امســال باید از اعزام انفرادی جلوگیری 
شــود، افزود: زائران باید به صــورت گروهی اعزام شــوند تا امکان 

نظارت و کنترل دقیق فراهم شود.
رییس مرکز کنترل و فرماندهی معاونت عملیات انتظامی اســتان 
ایالم با اشاره به اینکه سال گذشته بســیاری از زائران گرفتن ویزا 
را به ایالم موکول کرده بودنــد و همین امر  موجب ازدحام در درب 
دفاتر زیارتی و گردشگری شد و مشــکالتی را به وجود آورد، تاکید 
کرد: زائران باید در اســتان مبدأ ســاماندهی و بــا گرفتن روادید 

قانونی وارد استان شوند تا دچار دردسر نشوند.

دبیر قرارگاه امام علی) ع ( ویژه اربعین در ایالم:
زائران بدون گذرنامه و ویزا به مهران نیایند
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پیشنهاد  سردبیر:
اصفهـان؛ پیشتاز كشـور در چرخـه بازيافت

باغ وحش

گوزن زرد ايرانی، مسافر می شود

دستگیری متخلف شکار و صید 
در اصفهان

خروج 20 هزار خودروی فرسوده
 از ناوگان حمل ونقل عمومی

سرنوشت غم انگیز
 فیل های آفريقايی 

مرگ مسن ترين پاندا
 در باغ وحش هنگ كنگ

گوزن زرد ایرانی پرورش یافته در اســتان ایالم، به ســایر استان های 
کشور فرستاده می شود.

پهنه دشت زیبا و کوه های زاگرس، زیســتگاه اصلی گوزن زرد ایرانی 
اســت. از دیرباز این گونــه جانوری نــادر، در مناطق حفاظت شــده 

»مانشت« و »قالرنگ« در استان ایالم، تکثیر و احیا می شد.
در حــال حاضر ۴۲  رأس گــوزن زرد در ســایت ایالم جــود دارد که 

پیش بینی می شود تا چند ماه آینده به ۵۰ رأس افزایش یابند.
مازیار ســلیمان نژاد، مدیر کل حفاظت محیط  زیســت استان ایالم ، 
احیای گونه هــای جانوری نادر را از برنامه های ســایت ایالم اعالم کرد 
و گفت: در این زمینه با ایجاد یک مرکز تکثیر گوزن زرد ایرانی، نسبت 
به تکثیر آن اقدام  شــده که در سال گذشــته به دلیل ازدیاد جمعیت 
۱۰رأس از آنها به ســایر ســایت های کشــور انتقال یافت و امسال هم 

آمادگی داریم ۱۵ رأس دیگر به سایر سایت های کشور منتقل کنیم.
وی عنوان کرد: تعداد ۴۲ ســازمان مردم نهاد در اســتان، در راستای 
حفاظت از محیط زیســت فعالیت می کنند و در ایــن زمینه رتبه اول 
کشور راداریم؛ لذا اســتان ایالم به عنوان استان محیط زیستی کشور از 
نظر مشارکت های مردمی معرفی شــده است. طرح احیا و تکثیر گوزن 
زرد ایرانی در خطر انقراض که از ســال ۸۶ در اســتان ایالم آغاز شده، 

بخشی از نگرانی های خطر انقراض این گونه نادر را رفع کرده است.

متخلف شــکار وصید در منطقه شــکارممنوع شــاه قنداب شهرستان 
شهرضا، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.

به گزارش»پاما« از اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان شهرضا، 
ماموران یگان حفاظت محیط زیست این اداره، هنگام گشت در منطقه 
شــکار ممنوع شــاه قنداب، دو نفر متخلف شــکار را در ارتفاعات این 
منطقه شناسایی کردند. محیط بانان پس از ساعاتی گشت و تعقیب در 
کوهستان، یکی از متخلفان را دستگیرکرده و چهار کبک وحشی شکار 
شــده را از اوکشــف کردند. نفر دوم به همراه یک قبضه اسلحه سوزنی 
قاچاق)طبق اعترافات نفر اول( متواری شد. متخلف پس از واریز جریمه 
ضرر وزیان وارده به مبغ هشــت میلیون ریال به حساب محیط زیست، 
طبق دستور دادســتان به صورت موقت بازداشت شــد.  بر اساس ماده 
۱۰ قانون شکار و صید، هر کس مرتکب شــکار جانوران وحشی عادی 
بدون کسب مجوزهای قانونی گردد، به پرداخت جزای نقدی یا حبس 

محکوم می شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیســت با بیان اینکه ۲۰ هزار خودروی 
فرسوده از رده خارج شده است، گفت: خروج ۶۰ هزار خودروی فرسوده 

دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته است.
معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست، درخصوص الیحه هوای پاک اظهار داشت: با اینکه الیحه هوای 
پاک در مجلس نهم بیش از دو سال  و نیم معطل مانده بود، مجلس دهم 
نســبت به این موضوع خیلی  فعال اســت و امیدواریم که طی روزهای 
آینده در صحــن علنی مجلس ایــن الیحه به تصویب برســد؛ چرا که 

قانونی شدن الیحه هوای پاک بسیار کمک کننده خواهد بود.
وی ادامه داد: دولــت یازدهم در زمینــه بهبود کیفیت هــوا اقدامات 
خوبی انجام داده و ما در ۶ ماهه نخست امسال، به استناد دستگاه های 
ســنجش کیفیت هوا در تهران، هوای بهتری را نســبت به ۵ تا ۶ سال 

گذشته داشته ایم.
معاون رییس جمهور بیان داشــت: تمام اعداد و ارقام نشان از وضعیت 
رو به بهبود کیفیت هوا در تهران  دارد و ایــن امر، نتیجه تاثیر برنامه ها 
و اقدامات دولت است. ابتکار بیان داشــت: در حال حاضر دولت برای از 
رده خارج کردن خودروهای فرسوده به ویژه تاکسی ها، اقدامات خوبی 

انجام داده و می توان اعالم کرد که طرح موفقی بوده است.

 نســل فیــل هــای آفریقایــی بــه انقــراض نزدیــک مــی شــود. 
آمار و ارزیابی تکان دهنده ای نشان داده است که در هر ۱۵ دقیقه، یک 
فیل در قاره آفریقا به دست شکارچیان کشته می شود و چنین تخمین 
زده می شــود که فقط ۴۵۰ هزار فیل آفریقایی دیگر روی زمین باقی 
مانده باشد. در واقع تنها دلیل خطر نزدیک شدن فیل های آفریقایی به 
انقراض، شکار بی رویه آنها به دست شکارچیانی است که آنها را به خاطر 
عاجشان می کشــند. البته روش هایی نیز برای مقابله با شکار بی رویه 
فیل های آفریقایی اندیشــیده شده است: ســه دولت آفریقای جنوبی، 
زیمباوه و نامیبیا بــا یکدیگر توافق کرده اند که به صورت مشــترک با 
قاچاقچیان فیل و شکارچیان این حیوان مقابله کنند؛ به هر حال نتایج 
تحقیقات بسیار غم انگیز و نگران کننده است. از سال ۲۰۰7 تا ۲۰۱۵ 
جمعیت فیل های آفریقایــی 3۰ درصد کاهش یافتــه و پیش از آن، 
جمعیت این فیل ها از ســال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، ۶۲ درصد کم شده بود؛ 

یعنی رقمی بسیار حیرت انگیز و فاجعه وار.

مقامات پارک وحش هنگ هنگ می گویند: یک پاندای بزرگ که تصور 
می شود مسن ترین پاندایی باشــد که در باغ وحش نگهداری می شده، 
در سن 3۸ ســالگی مرده است. ســن »جیا جیا«، این پاندای ماده، در 
مقایسه با سن انسانی، حدود ۱۰۰ ســال بوده است. وضعیت جسمانی 
جیا جیا در چند هفته اخیر رو به وخامت گذاشــت و او اشتهای خود را 
نیز از دست داده بود. به گفته مقامات در چند روز گذشته، او بیشتر در 
خواب بود و کمتر نشــانه ای از تمایل برای خورد و خوراک یا آشامیدن 
از خود نشــان می داد. به گزارش بی بی ســی، یک ســخنگوی دولت 
هنگ کنگ، از مقامات پارک به خاطــر زحمات آنان در نگهداری از این 
پاندا و مراقبت از او، تشــکر کرده و افزوده است که از خبر مرگ جیا جیا 
غمگین شده است. جیا جیا در ســال ۱۹7۸ در خارج از باغ وحش و در 
منطقه »ســیچوان« چین به دنیا آمده بود. او از ســال ۱۹۹۹ در پارک 

وحش »اوشن پارک« هنگ کنگ زندگی می کرد.
پانداها معموال در خارج از بــاغ وحش و در زیســتگاه طبیعی خود، تا 

۲۰سالگی و در باغ وحش، تا حدود ۲۵ سالگی عمر می کنند.

با مسئوالن

نگاه روز

مدیرملی طرح حفاظت از تاالب های ایران با اشــاره به تصویب 
برنامه مدیریت جامع تاالب هامــون گفت: امیدواریم این برنامه 
وارد پیــچ و خم های اداری نشــود و در صورت اجــرای هر چه 
ســریع تر و دقیق این برنامه، احیای تاالب هامون تا رسیدن به 

شرایط ایده آل، به ۱۰ سال زمان نیاز دارد.
محسن سلیمانی گفت: برنامه مدیریت جامع تاالب هامون، در 
شورای برنامه ریزی استان به تصویب رسید و به این ترتیب بود 
که روند اجرایی شــدن این برنامه مدیریت در سطح استان آغاز 
شده است و امیدوار هســتیم با تصویب برنامه مدیریت جامع، 

روند احیا به زودی آغاز شود.
وی ادامه داد: در این برنامه باید در دو زمینه، کار اساســی انجام 
دهیم: یکی موضــوع مدیریــت بهینه منابع آب در ســرزمین 
خودمان اســت و دوم البی ها و رایزنی هایی اســت کــه باید با 
دیپلماسی فعال در زمینه تامین حقابه و مدیریت تاالب هامون 
در حوضه آبریز داشــته باشــیم که به هر دو موضوع در برنامه 
مدیریت جامع پرداخته شده است و مصوبه شورای برنامه ریزی 
استان را هم دارد؛ اما بسیار مهم اســت که تمامی مسئوالن در 

سطح اســتان و در ســطح ملی، اجرای این برنامه را به صورت 
جدی در دســتور کار قرار دهند و این برنامه وارد پیچ و خم های 
اداری نشود؛ بنابراین باید هر چه زودتر وارد مراحل اجرایی شود 
که معموال پس از تصویب در شورای برنامه ریزی استان، باید به 

این کار رسیدگی شود.
مدیرملی طرح حفاظت از تاالب های ایران اظهار داشت: نظارت 
بر اجرای این قانون بر اســاس مکانیســم های پیش بینی شده 
اقداماتی است که در هر اســتان انجام می شود و استاندار استان 
به عنوان عالی ترین مقام اســتان، رییس کمیتــه هماهنگی و 
اجرایی آن برنامه محسوب می شــود؛ اما در سطح ملی نیز یک 
کمیته هماهنگی در مورد تاالب هامــون با عنوان خانه هیرمند 

داریم که اقدامات ملی در آنجا رصد و پیگیری می شود.
سلیمانی افزود: با توجه به گســتره و شرایط ویژه تاالب هامون، 
اگر جدی به ایــن موضوع بپردازیم، امیدواریــم طی یک برنامه 
3 تا ۵ ســاله، روند احیای تاالب هامون را به صورت چشــمگیر 
مالحظه کنیم؛ اما رسیدن به شرایط ایده آل حداقل به ۱۰سال 

زمان نیاز دارد.

بعد از گذشت چند ســال از مناقشه بین ســازمان حفاظت محیط 
زیست و ســازمان شــیالت ایران، بر ســر پرورش ماهی مهاجم و 
غیر بومی تیالپیا در کشــور کــه می تواند بحرانی جدیــد را برای 
اکوسیســتم های آبی رقم بزند، ســازمان حفاظت محیط زیست با 
امتناع از حضور در همایش تخصصی ماهی تیالپیا که روز دوشنبه در 

دانشگاه تهران برگزار شد، این همایش را تحریم کرد.
عدم حضور کارشناسان و مدیران ســازمان حفاظت محیط زیست 
در این همایــش، در حالی صورت گرفت که پیش از این، ســازمان 
حفاظت محیط زیست یکی از شــروط خود را برای شرکت در این 
همایش، حضــور برابر ســخنرانان مخالف و موافــق تیالپیا عنوان 
کرده بود و برگزار کننده همایش )دانشــکده منابع طبیعی دانشگاه 
تهران( نیز که در ابتدا این شــرط را پذیرفته بود، در عمل دو نفر از 
برجسته ترین زیست شناسان و بوم شناسان کشور در حوزه آبزیان 
را که هر دو عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بوده و پیش از 
این، درخصوص خطرات تیالپیا در کشور هشدار علمی داده بودند، 

از فهرست سخنرانان و مدعوین خود خارج کرد.
طبق اعالم اتحادیــه جهانی حفاظت از طبیعــت )IUCN(، ماهی 
تیالپیای نیلی، یکی از گونه های به شــدت مهاجم است که معرفی 
آن به اکوسیستم های طبیعی در کشورهایی که خاستگاه این ماهی 
نیستند، می تواند به بحرانی جدی برای تنوع زیستی آن کشور تبدیل 
شود؛ با این حال در حوضچه های کامال ایزوله در برخی کشورها این 
ماهی پرورش داده می شود. از این رو سازمان حفاظت محیط زیست 

که متولی حفظ طبیعت و مرجع ملی کنوانســیون تنوع زیســتی 
در ایران اســت، با تکیه بر قانون و اصول علمی اکولوژیکی، مخالف 
پرورش، تکثیر و معرفی این گونه در کشــور اســت؛ اما شیالتی ها 
معتقدند که چون پرورش این ماهی بســیار آسان و کم هزینه بوده 
و اشــتغال زایی ایجاد می کند، باید با تکثیر و پــرورش آن موافقت 
شــود. در همین حال مجید خرازی مقدم، مدیــرکل دفتر حیات 
وحش و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، در گفت و گو 
با »ایران« در این باره گفت: پرورش و تکثیر و معرفی هر گونه ای که 
بومی کشور ایران نباشد و از همه بدتر، نام آن در فهرست گونه های 
مهاجم اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت هم به ثبت رسیده باشد، 
اساسا خط قرمز سازمان حفاظت محیط زیست بوده و خواهد بود و 
امکان ندارد سازمان حفاظت محیط زیست با پرورش این گونه ها که 

درحال حاضر تیالپیاست، موافقت کند.
این مقام افزود: شما اکوسیســتم های طبیعی کشور ما در سال های 
گذشته را ببینید که از ناحیه معرفی همین گونه های غیر بومی چه 
به روزش آمده اســت. هنوز لکه ننگ معرفی آزوال و کپور هندی در 
کشور، در زمره چالش های بزرگ محیط زیســتی کشور ماست. یا 
همین تیالپیای زیلی در آب های خوزســتان را ببینید. شگفت آور 
است که گونه های غیر بومی بدون نظر کارشناسان اصلح، به طبیعت 
معرفی می شوند و بعد که مسئله ساز شدند، هیچ کس مسئولیت آن 
را به عهده نمی گیرد و تازه طلبکار ســازمان حفاظت محیط زیست 
هم می شــوند که چرا کاری برای تیالپیای زیلی نمی کنید که نسل 

ماهیان بومی خوزستان را در آستانه انقراض قرار داده است.
گزارش محیط زيست به سازمان بازرسی

مخالفت سازمان حفاظت محیط زیســت با پرورش ماهی تیالپیا، 
در حالی صورت می گیرد که پیش از این، وزارت نیرو نیز نســبت به 
پرورش ماهی تیالپیا و خطری هشــدار داده که این ماهی می تواند 
به دلیل ازدیاد نســلش، برای سالمت و بهداشــت ذخایر آبی پشت 
سدها داشته باشد و در ادامه، با آن مخالفت کرده است. مدیرکل دفتر 
حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در این باره می گوید: نه 
فقط بدنه کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست که حتی رییس 
سازمان هم تاکنون چندین بار مخالفت  خود را درخصوص پرورش 
تیالپیا، به وزارت جهاد کشاورزی، اســتاندار یزد و سازمان بازرسی 
کشور اعالم کرده اند. خرازی مقدم می گوید: سازمان حفاظت محیط 
زیســت قانونا نمی تواند با انجام کارهای تحقیقاتی در کشور مخالف 
باشد؛ برای همین در سال ۸7 مجوز انجام کار تحقیقاتی روی تیالپیا 
را در یک مرکز تحقیقاتی وابسته به موسسه تحقیقات شیالت کشور 
در یزد صادر کردیم. باز هم تاکید می کنم که مجــوز ما صرفا برای 
تحقیقات بوده، نه پرورش و تکثیر؛ بنابراین هرگونه پرورش و تکثیر 
تیالپیا در کشور کامال غیر قانونی اســت و با آن برخورد می کنیم و 
اجازه نمی دهیم اکوسیستم های آبی کشورمان و تتمه تنوع زیستی 
این سرزمین که همواره با ورود گونه های غیر بومی مورد آسیب قرار 

گرفته، بیش از این درمعرض تهدید و نابودی قرار گیرد.
این مقام درباره عدم حضور سازمان در همایش دانشگاه تهران گفت: 

آقایان اصرار داشتند حاال که ســازمان، مخالف پرورش تیالپیاست، 
باید دالیل مخالفتش را برای مردم آشــکار کند که ما نیز همچون 
همیشه استقبال کردیم؛ ولی یادآور شدیم که تنها به شرطی شرکت 
می کنیم که تعداد موافقــان و مخالفان برابر باشــد و آنها نیز قبول 
کردند؛ اما بعد دیدیم ۸ نفر از خودشان و دو نفر از ما انتخاب شده اند 
که این اصال درســت نیست و از طرف دیگر تا ســاعت 3 بعداز ظهر 
روز یکشــنبه، هنوز دعوتنامه ها را برای ما نفرستاده بودند که وقتی 
فرستادند و متوجه این بدقولی شدیم، بالفاصله نامه زدیم که بنا به 
همین دالیل، از حضور در همایش امتنــاع و عذرخواهی می کنیم. 
پافشــاری شــیالت برای پرورش ماهی تیالپیای نیلــی، در حالی 
صورت می گیرد که از چهار ســال پیش تاکنون، به دالیل نامعلومی 
تمامی آب های خوزستان بجز رودخانه زهره، آلوده به ماهی مهاجم 
تیالپیای زیلی شــده و شــیالت نیز هیچ چاره ای برای مقابله با آن 
نیندیشیده است. تکثیر شــدید این ماهی باعث شده نسل ماهیان 
بومی خوزستان از جمله ماهی »شیربت« تا سرحد انقراض هم پیش 
رود. در حال حاضر حضور این ماهی در خوزستان، بحرانی جدی را 
برای تنوع زیســتی و صیادان ماهیان بومی ایجاد کرده و موجی از 
نارضایتی را در بین صیادان دامن زده اســت. این در حالی است که 
به گفته کارشناسان، ســرعت تکثیر ماهی تیالپیای نیلی به مراتب 
بیشــتر از زیلی اســت و اگر به هر دلیلی به آب های داخلی راه یابد، 
 نســل بســیاری از ماهیان رودخانه های ایران را بــا انقراض مواجه 

خواهد ساخت.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول گفت: 
با گذشــت حدود یک ماه از فصل پاییز و سرد شدن مناطق 
شــمالی، کوچ پرندگان مهاجر از ســیبری به زیستگاه های 

شمال خوزستان آغاز شده است.
 فرهاد قلی نژاد افزود: مهاجرت پرندگان به سمت تاالب ها، 
بیشــه زارها و حاشیه رودخانه های شــمال خوزستان آغاز 

شده و تا اواسط آبان ادامه دارد.
 وی گونه هــای مختلف پرنــدگان مهاجر را شــامل انواع 
مرغابی، غاز،پرندگان شکاری شــامل باکالن)قره قاز(، انواع 
اردک، کشیم و ســایر پرندگان عنوان کرد و گفت: تعدادی 
از این پرندگان مهاجر در مســیر کــوچ در رودخانه دز و نیز 
تاالب ها و میکروتاالب های شــمال خوزستان توقف کرده 
و سپس به تاالب های شادگان، هورالعظیم و دیگر آب های 

گرم جنوب خوزستان مهاجرت می کنند.
 رییس اداره حفاظت محیط زیســت دزفول بیان داشــت: 
گونه های مختلفی از پرنــدگان مهاجر نیز تــا پایان فصل 
 سرما در زیســتگاه های شــمال خوزستان به ســر برده و 

زاد و ولــد می کنند. وی گفت: این پرنــدگان که آمارگیری 
از آنها در یک ماه آینده انجام می شــود، در زیســتگاه های 
حاشــیه رودخانه دز، باالرود، ســخیری، دریاچه ســد دز، 
تاالب ها و میکروتاالب های حاجات، باقر، میانرود و زاویه ها 
و عباس آباد، پائیز و زمستان خود را سپری کرده و فروردین 

آینده به مناطق سردسیر باز می گردند.
پرواز گروهی از پرندگان مهاجر در آســمان دزفول و بر فراز 
رودخانه دز در ساعات اولیه صبح و هنگام غروب، چشم انداز 

زیبایی را به وجود آورده است. 
 گونه هایی از پرنــدگان مهاجر، برای یافتن غذا به ســمت 
مزارع کشــاورزی اطراف دزفول پرواز می کنند که در حال 

کاشت یا برداشت محصول هستند. 
 در بوستان های ســاحلی دزفول و نیز حاشیه رودخانه دز، 
می توان گونه هایی از پرندگان آبزی و کنار آبزی را مشاهده 
کرد کــه برخی از این پرندگان، همه ســاله بــا طی هزاران 
کیلومتر برای گذراندن زمستان، به منطقه شمال خوزستان 

مهاجرت می کنند.

مديرملی طرح حفاظت از تاالب های ايران:

تاالب هامون تا رسیدن به شرايط ايده آل، به 10 سال زمان نیاز دارد

مخالفت دولت با پرورش و تکثیر ماهی »تیالپیا «

ريیس اداره حفاظت محیط زيست شهرستان دزفول:

كوچ پرندگان از سیبری به شمال خوزستان

بازیافت فرآیندی اســت که طی آن مواد، جمع آوری و جدا 
شــده و به منزله مواد خام برای تولید محصوالت جدید به 

کار گرفته می شوند.
بازیافت معموال چهار مرحله دارد: نخست جمع آوری مواد 
قابل بازیافت مانند شیشه، فلز، پالستیک و مواد غذایی؛ دوم 
جداســازی این مواد در ظروف مختلف؛ سوم فرآیندهایی 
که این مواد را دوباره قابل اســتفاده می سازند، مانند خمیر 
کردن کاغذ یا نایلون و تبدیــل دوباره آن به کاغذ و نایلون و 
چهارم بازاریابی، خرید و فروش و اســتفاده از کاالیی که از 

مواد بازیافتی ساخته شده است.
زباله خشك و تر چیست؟

زباله تر شــامل هر چیزی می شــود که فاسدشدنی است: 
پسماند غذا، تفاله چای، میوه فاسد، الشه حیوان و هر چیز 
قابل تجزیه ای در این دسته قرار می گیرد. دستمال کاغذی 
هم می تواند در این دســته جای بگیرد. دســتمال کاغذی 
اصوال جزو زباله های عفونی اســت؛ اما با توجه به ســلولز و 
کربن آن برای کمپوست مفید اســت و کمپوست به عنوان 

کود برای درختان وکشاورزی استفاده می شود.
فلز، پسماند بسیار با ارزشی اســت و قوطی کنسرو، لوله و 

پیچ و مهره ظروف فلزی دور ریختنی، چوب و منســوجات 
پارچه ای، شیشه و پالســتیک را دربر می گیرد. نان خشک 
هم می تواند در  دســته پسماندهاي خشــک قابل بازیافت 
قرار بگیرد. البته نان خشــک جزو کمپوســت اســت؛ اما 
با توجه به نگاهــی که ما به نــان داریــم و آن را »برکت« 
می دانیم، می توانیم نان خشک را از زباله تَر جدا کنیم تا به 

عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار بگیرد.
 میزان تولید و بازيافت زباله در ايران و اروپا

روزانه بیش از ۵/3 میلیون تن زباله در جهان تولید می شود 
و ایرانی ها با میانگین سرانه 7۰۰ گرم ، ۴۰هزار تن زباله در 
روز تولید می کنند که در اصل دو برابر اســتاندارد جهانی 
است. ســرانه تولید پسماند در شــبانه روز در استان تهران 
به ازای هر نفر 7۵۰ تا ۸۰۰ گرم اســت کــه این میزان در 
کشــورهای اروپایی، به 3۰۰ تا 3۵۰ گرم می رسد. در واقع 
هر شــهروند تهرانی در هر ســال تقریبا ۵ برابــر وزن خود 
زباله تولید می کند؛ این در حالی است که آلمانی ها روزانه 
۹۰هزار تن تولید زباله دارند که شاید در نگاه اول فاجعه به 
نظر برسد؛ اما در کشورهای توسعه یافته ای همچون آلمان 
۸۰درصد از زباله ها بازیافت می شود؛ یعنی ده برابر میزان 

زباله های بازیافت شــده ایران. به همین دلیل هم آنها خود 
را قهرمان محیط زیست جهان می دانند.

مشوق هاي جمع آوري بازيافت در آسیا
در ابتکاری که به تازگی از ســوی شهرداری هاي شهرهاي  
پکن در چین و ســئول در کره جنوبی و همچنین برخی از 
شهرهای این دو کشور صورت گرفته، شهروندان می توانند 
با تحویل زبالــه های خشــک و بطری های پالســتیکی، 
خدماتی نظیر شارژ تلفن همراه و کارت های اتوبوس و مترو 

با تخفیف های ویژه دریافت کنند.
 در ایــن خدمــات کــه از مدتی قبل آغاز شــده اســت، 
دســت اندرکاران شــهری، دســتگاه های مزبــور را حتی 
در برخی ایســتگاه های پرتردد اتوبوس نصــب کرده اند تا 
مسافران در همانجا بتوانند خدمات را دریافت کنند.  این در 
شرایطی است که اصوال در کشورهای غربی، مردم در قبال 
بطری های پالستیکی که به دســتگاه می اندازند، مبلغی 
پول دریافت می کنند. بطری های پالســتیکی که برای این 
کار مورد اســتفاده قرار می گیرد، البته بایــد دارای بارکد 

باشد؛ در غیر این صورت دستگاه آن را قبول نخواهد کرد.
 شــهرداری ســئول کره جنوبی هم در اقدامی کم سابقه 
دســتگاه هایی را نصب کرده اســت که مردم با دادن زباله 
خشــک به آنها، می تواننــد کارت اتوبــوس دریافت کنند 
که خــود حرکتی بدیع در راســتای ارائه خدمات زیســت 
محیطی به مشــتریان اســت. اینها تنها بخشی از خدماتی 
اســت که دولت های شرق آســیا از جمله در این دو کشور 
برای مردم در نظر گرفتــه اند تا آنها، هــم از کثیف کردن 
محیط زیســت پرهیز کنند و هم برای جمع آوری بطری ها 
و شیشه های نوشیدنی تشویق شــده و آنها را به چرخه باز 
مصرف برگردانند. در سطح شهرهای مختلف این کشورها 
همچنین انواع ســطل های زباله در نظر گرفته شده است 
که بخشــی از آنها فقط مربوط به تولیداتی است که دوباره 

قابلیت بازفرآوری دارند.
بهینه سازي ذخیره پســماند خشك، ضروري 

است
در اصفهان روزانه چیــزي بالغ بر ۱۰۰۰ تن پســماند تر و 
۶۰ تن پسماند خشــک از در منازل یا ایســتگاه هاي ثابت 

جمع آوري مي شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداري اصفهان در 
گفت وگو با ایمنا گفت: توســعه و ایجاد ایستگاه هاي ثابت و 
ناوگان ســیار جمع آوري بازیافت، به صورت یک تا دوبار در 
هفته انجام مي شود و این امر تنها به جهت اهمیت فرهنگ 

تفکیک زباله خشک و تر از مبدأ صورت مي گیرد.
به گفته کمیلي، جمــع آوري زباله هــا داراي هزینه باالیي 

اســت و شــهرداري امکان افزایش دفعــات مراجعه به در 
منازل را بیش از یکبار در هفته ندارد؛ لذا شــهروندان باید 
ذخیره ســازي بهینه زباله هاي خشــک را در نظر داشــته 
باشــند؛ براي مثال تا کــردن و کوچک کــردن یک جعبه 
مقوایي یا اقالمــي اینچنیني که جاي زیادي در پســماند 
خشک اشغال مي کند، مي تواند کمک شایاني به کوچک تر 
شدن حجم این نوع زباله ها داشته باشــد؛ با توجه به اینکه 
زباله هاي خشک، بو یا شــیرآبه اي هم ندارد؛ لذا شهروندان 
تنها با بهینه کردن این نوع ذخیره ســازي، مي توانند کمک 

بسیاري به این امر نمایند.
سالمتي و محیط زيست؛ بهترين مشوق تفکیك 

زباله از مبدأ
در بحث مشــوق هایي که براي جمــع آوري بازیافت براي 
شــهروندان در نظرگرفته شــده نیز مدیرعامل ســازمان 
پســماند شــهرداري اصفهان گفت: تفکیک زباله از مبدأ، 
وظیفه قانوني، شرعي و عرفي هر شهروند است و شهروندان 
باید به عنوان وظیفه به آن نگاه کنند؛ چرا که عدم تفکیک 
زباله باعث انتشار آلودگي و تحمیل هزینه هاي سنگیني بر 
مردم و کشور خواهد شد. به گفته این مقام مسئول، بهترین 

مشوق تفکیک زباله، سالمتي و محیط امن زندگي است.
متاســفانه بیماري هــاي صعب العالج به شــدت در حال 
گسترش است و تنها دلیل آن هم آلودگي هوا نیست، بلکه 
آلودگي خاک به دلیل سمي بودن زباله ها بسیار امر مهمي 
است و مخلوط شدن پسماند خشــک با تر، چیزي بیش از 
۵۰۰ســال زمان براي تجزیه نیاز دارد؛ لذا چرخه اقتصادي 
و عدم مقرون به صرفه بــودن فرآیند جمع آوري و بازیافت، 
اجازه افزایش مشوق هاي تفکیک زباله را به ما یا پیمانکاران 
نمي دهد؛ چرا کــه هزینه هاي جمع آوري و پــردازش، به 
مراتب بیشتر از سود آن است و امکان باال بردن مشوق هاي 

مادي وجود ندارد.
به گفته کمیلي، همه مشــوق ها تنها مادي نیست؛ چرا که 
خانواده هایي که تفکیک زبالــه را به خوبي انجام مي دهند، 
خانواده هایي الگو و مروج فرهنگ درســت زندگي هستند. 
از نگاه دیني هم این امــر، یک معروف اســت و از منکري 
چون انتشــار بیماري ها و تخریب محیط زیست جلوگیري 

مي کند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداري اصفهان، 
بااشاره به حضور ۵ تا ۶ ایستگاه ثابت بازیافت در هر منطقه 
از مناطق پانزده گانه شــهر گفت: مــردم اصفهان، مردمي 
آموزش پذیر، با فرهنگ و همراه هســتند و خوشــبختانه 
اصفهان در کشــور از رتبه بســیار خوبــي در این موضوع 

برخوردار است؛ اما هنوز هم مي توانیم بهتر باشیم.
اصفهان از 3۰ ســال پیش تولید کود آلي از کل پسماند تر 
داشته و در حال حاضر هم تبدیل تمام ۱۰۰۰تن پسماند تر 
به کود آلي را داریم که همه پسماند تر در چرخه بازیافت و 
کود آلي قرار مي گیرد و اصفهان از جهت قدمت فعالیت در 
این زمینه و به کارگیري کل پســماند، در کل کشور پیشتاز 

بوده و هست.

سالمتي و پاكي محیط زيست؛ بهترين مشوق مردم برای تفکیك زباله از مبدأ

اصفهـان؛ پيشتاز كشـور در چرخـه بازيافت

مواد زائد جامد كه به اختصار زباله نامیده می شــوند، هم اكنون در چهارچوب برنامه های زيســت محیطی 
اهمیت ويژه ای يافته اند. انسان و ســاير موجودات كره زمین زباله ساز هستند و سالمتی آنان به كنترل اين 

ماده بستگی دارد.

مردم اصفهان، 
مردمي 

آموزش پذير، 
با فرهنگ و 

همراه هستند 
و خوشبختانه 

اصفهان در كشور 
از رتبه بسیار خوبي 

در اين موضوع 
برخوردار است؛ اما 
هنوز هم مي توانیم 

بهتر باشیم

اخبار
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پیشنهاد  سرد بیر: 
ورود  افراد  منفی ممنوع!

تلنگری بر روح

اون روز توی د انشــگاه، اســتاد م بد جوری حالم رو گرفته بود . 
جلوی همــه بچه ها آبــروم رو برد  و همــه کالس بهم خند ید ه 
بود ند . آخر ســر هم گفته بود که با این اوضاع، این ترم می افتی. 
تمام راه د لم می خواســت با رانند ه تاکســی، خانمی که کنارم 
تو اتوبوس ایســتاد ه بود  و حتــی گربه های تــو کوچه هم د عوا 
کنم. خونه که رســید م مامانم گفت: معلوم هست کجایی؟ چرا 
گوشیتو بر نمی د اری؟ مثال اسمش تلفن همراهه! انگار بهانه ای 
برای خالی کرد ن تمام ناراحتی هام پید ا کرد ه باشم شروع کرد م 
به د اد  و بید اد  کرد ن: مگه چه کار کرد م؟ بیــا د خترای مرد م رو 
ببین! پد ر و ماد رشــون چه کارا که براشــون نمی کنن ! ماشین، 
موبایل آخرین مد ل، تا کمر هم واســه بچه هاشون خم می شن. 
اون وقت مامان ما برای ما یه گوشی د ر حد  گوشت کوب گرفته، 
اســمش رو هم گذاشــته تلفن همراه و مد ام می زنه تو سر ما. 
همش منو کنترل می کنه. د یگه خســته شــد م. اصال گوشیمو 
برند اشــتم چون روم نمی شه جلوی د وســتام از تو کیفم د رش 
بیارم. تازه شهریه د انشــگاه هم عقب افتاد ه. اصال من می خوام 
بد ونم آد می کــه ند اره چرا باید  بچه د ار بشــه که بچه اش آنقد ر 

بد بختی بکشه... 
به ماد رم نگاه کــرد م. حرف نمــی زد  اما انگار تــو همین چند  
د قیقه د ه سال پیر شــد ه بود. بغض رو ته نگاهش د ید م. ته د لم 
می خواستم برم ببوسمش و بگم غلط کرد م. من خوشبخت ترین 
د ختــر جهانم. همه این حرف هــا رو هم از ســر د لخوری که از 
اســتاد م د اشــتم زد م؛ اما غرورم بهم اجازه ند اد . رفتم تو اتاق و 

شروع کرد م به گریه کرد ن. حالم ازخود م به هم می خورد . تمام 
این سال ها ماد رم بعد  از مرگ پد رم، ازد واج نکرد  و زند گی اش رو 
وقف من و خواهرم کرد ه بود . با کار تو یک اد اره ما را به د انشــگاه 
فرستاد  و خرج ازد واج خواهرم رو جور کرد ه بود . انصافا هیچ وقت 
تو زند گیم احســاس کمبود  نکرد ه بود م. گاهی شد ه بود  که د لم 
یه چیز بهتر بخــواد ، اما نه اینکه از آنچه هســتم و د ارم خجالت 
بکشم. خود م هم نمی د ونستم چرا این حرفا رو زد م؟ یاد  روزهای 
گذشــته افتاد م. عصرها ماد رم خسته از ســر کار بر می گشت و 
بد ون اینکه ذره ای غر بزنه شــروع می کرد  به آشــپزی و رفت و 
روب. هرگز گله ای نکــرد  و نگفت که د لخوره، راســتی که من 

خیلی قد ر نشناسم!
تو همین فکرا بود م که از تو آشــپزخونه یه صد ای وحشــتناک 
اومد . از جــا پرید م و رفتــم تو آشــپزخونه. وقتی رســید م به 
آشــپزخونه ماد رم را د ید م که نقش زمین شد ه و چند  تا بشقاب 
هم کنارش شکسته بود . به سرعت د وید م و بغلش کرد م. هر چه 
فریاد  می زد م و صــد اش می زد م جواب نمی د اد . شــروع کرد م 
به بوســید نش و گریه کرد ن؛ اما انگار نه انگار. بلند  شد م و رفتم 
سمت تلفن که زنگ بزنم به اورژانس. اما هر چه فکر کرد م شماره 
تلفن اورژانس یاد م نیومد . گوشــی را گذاشــتم و د وید م سمت 
راهرو. زنگ واحــد  روبه رو را زد م. احمد  آقا کــه اومد  د م د ر تازه 
یاد م اومد  روسری سرم نیســت. چهره من رو که د ید  با وحشت 
پرسید  چی شد ه؟ و من برید ه برید ه گفتم: مامانم... رفت تو خونه 

زنش را صد ا بزنه که بیاد  د م د ر. 

ســمت خونه خود مون رفتم و دو باره ماد رم را صد ا زد م، اما هنوز 
چشم هاش بسته بود  و حرف نمی زد . د اشتم گریه می کرد م که 
مریم خانم زن احمد  آقای همســایه اومد  تو و با تعجب پرســید  
چی شــد ه میترا؟ و بعد  اومد  باال ســر مــاد رم و رو به من گفت: 
به اورژانس زنگ زد ی؟ با گریه جواب د اد م نه شــمارش رو یاد م 

نیومد . 
مریم خانم گفت: بلند  شو تلفن رو بد ه به من زنگ بزنم. 

تلفن رو بهش رســوند م. مریم خانم زنگ زد . بعد  به من گفت که 
اگه د ستگاه فشار د ارید  سریع برام بیارش. فشار ماد رم رو گرفت 
و بعد  بلند  شــد  و یه حبه قند  گذاشــت تو د هن مامان. کم کم 
مامان چشــم هاش را باز کرد . بغلش کرد م و پشت هم می گفتم 

غلط کرد م به خد ا همه حرفام از سر عصبانیت بود ...  
متوجه نــگاه مریم خانم شــد م. خود م رو جمع و جــور کرد م و 
خواســتم توضیح بد م، که زنگ د ر به صد ا د ر اومد . بلند  شد م و 
گفتم: احتماال اورژانســه و بعد  د وید م و روســری سرم اند اختم 
و د ر را باز کرد م. پرســتارها باال اومد ند  و ماد رم را معاینه کرد ند  
و چند  کلمه ای با مریــم خانم حرف زد ند؛ اما مــن تمام مد ت 
چشــمم به ماد رم بود . یاد  حرف هایی که بهش زد م و فکر اینکه 
من باعث این حال و روزش شد م، د اشت من رو از پا می اند اخت. 
پرستار اورژانس به ســمت من اومد  و گفت: خانم نگران نباشید . 
به نظر یه افت فشار ساد ه است. نباید  چیز مهمی باشه؛ اما وظیفه 
ماست که ببریمشون بیمارستان تا وضعیت شون و کاهش سطح 
هوشیاری شون بیشتر بررسی بشه. د رســت نمی فهمید م چی 
می گه، اما رفتم برای ماد رم لباس بیارم تا بره. وقتی د اشــتم با 
مریم خانم لباس تنش می کرد م. ســرش را به من نزد یک کرد  و 
آروم گفت:تو حق د اری. من تو تمام این ســال ها فکر می کرد م 
می تونم کار کنم و جای خالی پد ر را براتون پر کنم؛ اما اشــتباه 

می کرد م.  نتونستم...

آیا می د انیــد  موفقیت شــما د ر انجام کارها بســتگی به افراد ی 
د ارد  که با آنها د ر ارتباط هســتید ؟ موارد ی را کــه برایتان پوچ و 
بیهود ه و زیان آور است به زند گی خود  راه ند هید  و د ر ضمن سعی 
کنید  از افراد ی که د ارای افکار مسموم هســتند  و د ر اد امه به آنها 
اشــاره خواهیم کرد د وری کنید ، چون د ر این صورت اســت که 
 احساس سبکبالی بیشتری می کنید  و می توانید  از زند گی خود

  لذت ببرید . 
1- افراد ی که د ر زند گیتان تنش ایجاد  می کنند 

اگر تصور کنید  استرس برایتان مضر است، حتما این طور خواهد  
بود ؛ د ر حالی که اگر این عامل را محرکی بــرای ترغیبتان به کار 
بد انید ، استرس بسیار مفید   به نظر می رسد. اگر افراد ی د ر زند گی 
شما هستند  که د ائما مضطربتان می کنند ، آنها را از زند گی خود  

کنار بگذارید . 
2- افراد ی که د ائما د ر پی استفاد ه از شما هستند  

اگر منصف باشــیم، باید  بپذیریم هر کس از د یگران به نفع خود  
استفاد ه می کند . ما ســعی می کنیم با د یگران د ر ارتباط باشیم؛ 
زیرا فکر می کنیم این ارتباط به نحوی برایمان مفید  خواهد  بود  و 
اگر تصور کنیم از این ارتباط، سود ی نصیبمان نخواهد  شد ، د لیلی 
برای اد امه ارتباط نخواهیم د اشــت. د ر زند گی هر کس، افراد ی با 
افکار مســموم وجود  د ارند  کــه وی را آزرد ه و رنجید ه رها کرد ه و 
سعی می کنند  ریشــه وجود ی او را خشک کنند ؛ پس اگر چنین 
افراد ی د ر اطرافتان هستند ، بد انید  آنها جایگاهی د ر زند گی شما 

ند ارند . 
3- افراد ی که احترام نمی گذارند  

هر فرد  مود بی، شایســته آن اســت که متقابال مورد  احترام قرار 
بگیرد . اگر احســاس می کنید  د ر زند گیتان فرد  یا افراد ی وجود  
د ارند  که نمی توانند  متقابال به شما احترام بگذارند ، از آنها بخواهید  
برای همیشه ترکتان کنند . سعی کنید  د ر ابتد ا به خود تان احترام 

بگذارید  و برای خود  ارزش قائل باشید  تا هرگز د یگران به خود شان 
اجازه ند هند ، به شما بی احترامی کنند . 

4-افراد ی که شما را رنجید ه و آزرد ه می کنند  
افراد ی که ما آنهــا را جزئی از زند گی خود  می د انیم، اشــخاصی 
هستند  که برایمان بســیار اهمیت د ارند ، اما مشکل اینجاست که 
وقتی د یگران موجب رنجش و آزرد گی روحی شــما می شوند ، به 
شــما یاد آوری می کنند  که برایتان چقد ر مهم هستند  و د ر این 
صورت مــی توانند  از لحاظ احساســی و عاطفی به شــما صد مه 
و آسیب برسانند  و چون شــما باید  آنها را د وست د اشته باشید  و 
برایتان مهم است که آنها د ر مورد تان چگونه فکر می کنند ، اجازه 

می د هید  که جزئی از زند گیتان باقی بمانند . 
رنجش و آزرد گی روحی می تواند  به شــما د رس مهمی د هد  و آن 
اینکه هرگز به د یگران اجازه ند هید  از شــما به عنوان یک کیسه 

بوکس استفاد ه کنند . 

ورود  افراد  منفی ممنوع!

ای وای ماد رم! )قسمت اول(

بهترین زمان برای تحت تاثیــر قرار د اد ن ضمیر ناخود آگاه 
وقتی است که انســان د ر یک حالت اســتراحت و تعمق 

فکری کامل قرار بگیرد . 
د ر این حالــت ضمیر ناخــود آگاه، افکار و تصــورات را به 
راحتی قبول کرد ه و به عنوان واقعیت می پذیرد  و د ر خود  

ضبط می کند . 
انسان هر چه تصور کند  همان خواهد  شد  

هر انســانی آن طور عمل و عکس العمل نشان می د هد  که 
فکر و تصور می کند . 

حال اگر شــخصی تصور بکنــد  کــه د ارای حافظه قوی و 
تمرکز فکری باالیی اســت پس همان طور نیز می شود  و 

این حالت را ضمیر ناخود آگاه باعث می گرد د . 
به وجود  آورد ن صفت واقعی د ر خود  

کســی که تلقین و تصور کند  کــه د ارای تمرکــز فکر  و 
حافظه ای قوی می باشــد  و د ر زمان های مناســب د ر این 
تلقین و تصور کرد ن مد اومت نمایــد  و آن را تقویت کند ، 
ضمیر ناخود آگاه آن تصــور و خیال را به عنــوان واقعیت 
می پذیرد  و د ر خود  ضبط می کنــد و باعث به وجود  آمد ن 

آن صفت به طور واقعی می گرد د . 
تلقین واقعیتی ملموس است 

تلقین یک عامل مهم د ر تغییر رفتار و شــخصیت انســان 
است و واقعیتی ملموس می باشد  نه یک امر باطل و واهی. 

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می د انیــد  د رازترین د م به سوســمار آب های شــور تعلق د ارد  که 
د رازای آن به ۳ متر می رسد .

آیا می د انید  قد مت خالکوبی به بیش از ۵۰۰۰ سال می رسد .
آیا می د انید  اغلب مارها د ارای ۶ رد یف د ند ان می باشند .

آیا می د انید  شــامپانزه ها قاد رند  مقابل آینه چهره خود  را تشــخیص 
د هند؛  اما میمون ها نمی توانند .

آیا می د انید  قلب وال ها تنها ۹ بار د ر د قیقه می تپد .
آیا می د انیــد  د رازترین جانور یک نوع کرم خاکی اســت که د رازای آن  

بیش از ۵۵ متر ا ست.
آیا می د انید  اولین کلیسای ســاخت بشر یعنی کلیسای پطرس مقد س 

د ر انطاکیه ترکیه می باشد .
آیا می د انید  ۶۵ د رصد وزن انسان را اکسیژن تشکیل می د هد .

آیا می د انید  رشــد  تعد اد  ماشــین ها د ر جهان ۳ برابر رشــد  جمعیت 
انسان هاست.

 آیا مــی د انیــد  وزیــر د فــاع اســراییل و رییــس حــزب کارگر آن 
ایرانی االصل می باشند .

آیا می د انید  ایران زمان شــاه د ارای ورزید ه ترین خلبانان د نیا بود  و تیم 
آکرو جتش حرف اول را د ر د نیا می زد .

آیا می د انید  بیشترین آمار طالق د ر جهان متعلق به ایران است.
آیا می د انید  کوکا کوال د ر اصل سبز رنگ است.

آیا می د انید  اسم قاره ها با همان حرفی که آغاز می شود  پایان می یابد .
آیا می د انید  شما نمی توانید  با حبس نفستان خود  کشی کنید .

آیا می د انید  محال است آرنج د ستتان را بلیسید .
آیا می د انید  خوک هــا به د لیل فیزیــک بد نی قاد ر به د ید ن آســمان 

نیستند .
آیا می د انید  فند ک قبل ازکبریت اختراع شد .

آیا می د انید  بیشتر سر د رد های معمولی از کم نوشید ن آب است.

موفقیت

هایالیت
بیایید  از همین االن د یگر به بیشــتر و بهتــر و ای کاش و ... فکر نکنیم. 
د ر این صورت آرامش و خوشــبختی کلی د ر زند گی را به خود مان هد یه 
می د هیم. بیایید  آرامش و خوشــحالی خود  را د رگیر اهد افی که شــاید  

هیچوقت تاثیری روی زند گی ما ند اشته باشند  نکنیم. 
برای د اشــتن زند گــی زیبا بایــد  بد انیم مهم این اســت که احســاس 
خوشبختی کنیم و این احساس خوشــبختی باید  از د رون بجوشد ، باید  
از خود مان شــروع کنیم. هیچ چیزی اتفاقی نیست. برای د اشتن آرامش 
خاطر و خوشبختی باید  خود مان د لســوز خود مان باشیم. د ل بستن به 
آیند ه ای که مشــخص نیست چیزی جز آیند ه فروشــی و سلب آرامش 

نیست.
 خستگی و افسرد گی را د ور بریزید . از همین االن لبخند  بزنید  به هر آنچه 
که هست و هر آنچه که د ارید . زند گی را فد ای آیند ه نا معلوم نکنید ، البته 
این به معنای تالش نکرد ن برای آیند ه نیست. باید  د رست رفتار کنیم. نه 
آنقد ر بی خیال باشیم که زند گی خود  را تحت تاثیر قرار د هیم و نه آنقد ر 
پیگیر اهد افی باشیم که رسید ن به آنها مستلزم اما و اگر است. د ر لحظه 
خوشبخت باشید . آرامش خد اد اد ی است اما نگه د اشتن آن کار خود مان 

است. خوشبختی را نگه د ارید . واقع بین باشید .
 لحظه شــیرین و آرام حال را فد ای فرد ای نامعلــوم نکنید . قد ری تامل 

کنید ، زند گی یعنی همین لحظه که لبخند ت جهان را می خند اند ...

- مرگ، ماد ر مهربانی است که بچه خود  را پس از یک روز 
طوفانی د ر آغوش کشید ه، نوازش می کند  و می خواباند . 

- برای یک ذهنیت آماد ه، امر غیر ممکنی وجود  ند ارد . 
- وقتی فخر فروشــی می کنید ، به د یگران نشان می د هید  

که از خود  مطمئن نیستید . 
- مال از بهر آسایش عمر اســت، نه عمر از بهر گرد  کرد ن 

مال. 
- خواند ن بد ون فکر کرد ن، مثل خورد ن بد ون هضم کرد ن 

است. 
- ما، از شاه تا گد ا میهمان های چند  روزه یا چند  ساله این 
مملکتیم، تنها خد اوند  متعال جاوید ان است. این مملکت 
از آن اخالف ماست، همانطور که اجد اد  ما به ما سپرد ند  ما 
باید  به اخالف خود  بسپاریم. برای کامرانی چند  روزه خود  
نباید  راضی شویم که مورد  نفرت معاصرین و نفرین و لعن 

فرزند ان خود  شویم.  

من خوشبختم،شما چطور؟)2(
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نقاشان چینی با نقاشان رومی د ر حضور پاد شاهی، از هنر و مهارت خود  
ســخن می گفتند  و هر گروه اد عا د اشــتند  که د ر هنر نقاشی بر د یگری 
برتری د ارند . شاه گفت: ما شــما را امتحان می کنیم تا ببینیم کد امیک 

برتر و هنرمند تر هستید .
چینیان یک د یوار این خانه را پرد ه کشــید ند  و د و گروه نقاش کار خود  را 
آغاز کرد ند . چینی ها صد  نوع رنگ از پاد شاه خواســتند  و هر روز مواد  و 

مصالح و رنگ زیاد ی برای نقاشی به کار می برد ند .
بعد  از چند  روز صد ای ساز و د هل و شاد ی چینی ها بلند  شد ، آنها نقاشی 
خود  را تمام کرد ند  اما رومیان هنوز از شاه رنگ و مصالح نگرفته بود ند  و از 

روز اول فقط د یوار را صیقل می زد نند .

چینی ها شاه را برای تماشــای نقاشــی خود  د عوت کرد ند . شاه نقاشی 
چینی ها را د ید  و د ر شگفت شد . نقش ها از بس زیبا بود  عقل را می ربود . 
آنگاه رومیان شاه را به تماشای کار خود  د عوت کرد ند . د یوار رومیان مثل 
آینه صاف بود . ناگهان رومی ها پرد ه را کنار زد ند  عکس نقاشی چینی ها 
د ر آینه رومی ها افتاد  و زیبایی آن چند  برابر بود  و چشم را خیره می کرد  
شاه د رماند ه بود  که کد ام نقاشی اصل اســت و کد ام آینه است؟ صوفیان 
مانند  رومیان هستند . د رس و مشق و کتاب و تکرار د رس ند ارند ، اما د ل 
خود  را از بد ی و کینه و حساد ت پاک کرد ه اند . سینه آنها مانند  آینه است. 
همه نقش ها را قبول می کند . د ل آنها مثل آینه عمیق و صاف اســت. هر 
چه تصویر و عکس د ر آن بریزد  پر نمی شود . آینه تا ابد  هر نقشی را نشان 
می د هد . خوب و بد، زشت و زیبا را نشــان می د هد  و اهل آینه از رنگ و بو 
و اند ازه و حجم رهایی یافته اند . آنان صورت و پوســته علم و هنر را کنار 

گذاشته اند  و به مغز و حقیقت جهان و اشیا د ست یافته اند .

همه رنگ هــا د ر نهایت به بی رنگی می رســد . رنگ ها مانند  ابر اســت و 
بی رنگی مانند  نور مهتاب. رنگ و شــکلی که د ر ابر می بینی، نور آفتاب 

و مهتاب است.

اژد هایی خرســی را به چنگ آورد ه بود  و می خواســت او را بکشــد  و 
بخورد . خرس فریاد  می زد  و کمک می خواست، پهلوانی رفت و خرس 
را از چنگ اژد ها نجات د اد . خــرس وقتی مهربانی آن پهلوان را د ید  به 
پای پهلوان افتاد  و گفت: من خد متگزار تو می شوم و هر جا بروی با تو 
می آیم. آن د و با هم رفتند  تا اینکه به جایی رســید ند ، پهلوان خسته 
بود  و می خواست بخوابد . خرس گفت تو آســود ه بخواب من نگهبان 
تو هستم. مرد ی از آنجا می گذشــت و از پهلوان پرسید  این خرس با 

تو چه می کند ؟
پهلوان گفت: من او را نجات د اد م و او د وست من شد .

مرد  گفت: به د وستی خرس د ل مد ه، که از هزار د شمن بد تر است.
پهلوان گفت: این مرد  حسود  اســت. خرس د وست من است من به او 

کمک کرد م او به من خیانت نمی کند .
مرد  گفت: د وستی و محبت ابلهان، آد م را می فریبد . او را رها کن زیرا 

خطرناک است.
پهلوان گفت: ای مرد، مرا رها کن تو حسود  هستی.

مرد  گفت: د ل من می گوید  که این خرس به تو زیان بزرگی می زند .
پهلوان مرد  را د ور کرد  و سخن او را گوش نکرد . پهلوان خوابید  مگسی 
بر صورت او می نشســت و خرس مگس را می زد . باز مگس می نشست 
چند  بار خرس مگس را زد  اما مگس نمی رفت. خرس خشــمناک شد  
و سنگ بزرگی از کوه برد اشت و همین که مگس روی صورت پهلوان 
نشســت خرس آن ســنگ بزرگ را بر صورت پهلوان زد  و سر مرد  را 
خشخاش کرد . مهر آد م ناد ان مانند  د وســتی خرس است د شمنی و 

د وستی او یکی است.
د شمن د انا بلند ت می کند                   بر زمینت می زند  ناد ان د وست

خرس و اژد ها

سود وکو

رومیان و چینیان

2۰ خواســتن و 2۰ بود ن نه تنها بد  نیســت، بلکه بســیار هم 
خوشایند  است؛ اما به شرطی که رســید ن به 2۰ های زند گی، 
برایمان هد ف نشود  و برای د ستیابی به آنها خود مان و د یگران 
را به د رد ســر نیند ازیم و به اصطالح به آب و آتــش نزنیم یا از 
ترس د ســت نیافتن به آنها، زانوی غم به بغل نگیریم و د ست از 

تالش برند اریم. 
د بیری بسیار با تجربه، با تد بیر و بســیار عالم د اشتیم؛ از همان 
ابتد ای سال تحصیلی با همه اتمام حجت کرد  و گفت: 2۰ مال 
خد است. 1۹ مال معلم. از 18 به پایین برای شاگرد ! و آب پاکی 
را ریخت روی د ســتمان، اما د ر عوض راهنمایــی بزرگی کرد  
و گفت: به جای اینکه کل مطالب د رس رو بذارید  برای شــب 
امتحان، خود تون رو عاد ت بد ید  که هر شب د رسی رو که همون 
روز یاد  گرفتید ، مرور کنید . سر جلسه بعد ی آن د رس هم بد ون 
مطالعه نیایید  و این گونــه ما را به د رس خوانــد ن گام به گام 
تشویق کرد . د ر پایان سال تحصیلی، همه د انش آموزانی که به 
توصیه او عمل کرد ه بود ند ، نتیجه مثبت تالششــان را گرفتند ؛ 
یعنی نمره هایی باالتــر از آنچه د ر ابتد ای ســال، انتظارش را 
د اشــتند  و د بیر باد رایتمان، پاســخ نگاه های متعجبمان را با 
محبت چنین می د اد  که من به شــما نمره اضافــه ند اد م، این 
خود تون بود یــد  که نمره د رس خوند نتــون رو از من گرفتید  و 

بی شک، این موفقیت یک شبه میسر نبود . 
چند ی پیش پای صحبت کشــاورزی نمونه، نشســته بود یم؛ 
کسی که توانســته بود  د ر ناحیه ای خشــک و بی آب، زمینی 
بایر را به کشــتزاری پر حاصل تبد یل کند . او آن روز تجربه ای 
را که طی ســال ها صبر و سختکوشی کســب کرد ه بود ، د ر د و 
کلمه برایمان خالصه کرد : زند گــی قطره ای! وقتی معنایش را 
پرســید یم گفت: تا به حال اســم آبیاری قطره ای به گوشتون 
خورد ه؟ فکر می کنید  تو ایــن بیابون بی آب و علف و این هوای 
گرم و زمین خشــک، چطور تونستم کشــاورزی کنم؟ من د ر 
 واقع راهنمایی ها و تجربه های کارشناسان آبیاری قطره ای را

 مو به مو به کار بستم. 

د لنوشتهخود شناسی با چاشنی اخالق 

باید  به زند گی عشق ورزید ...
منتظر نمان تا رویاهایت به واقعیت برســد  و بعد  شــروع به لذت 

برد ن از زند گی کنی.
بیا و قول بد ه پیش از آنکه رویاها تحقق یابند ، لذت برد ن از زند گی 

را تا می توانی تجربه کنی.
زند گی یعنی زمان؛ پس چرا باید  با انرژی هــای منفی آن را بر باد  

د هیم؟
آیا می د انید  افراد ی که امروز با هر آنچــه که د ارند ، از زند گی لذت 
نمی برند ، د ر آیند ه نیز با هر آنچه که به  د ســت می آورند ، باز هم از 

زند گی لذت نخواهند  برد ؟
زیرا هرگز یاد  نگرفته اند  چگونه باید  زند گی کنند .

آنها همیشه به د نبال چیز بهتری هستند  و وقتی به آن می  رسند ، 
د یری نمی پاید  که د وباره شکوه و شکایت را شروع می کنند .

پس از امروز زند گی را د وست بد ار. 
تصمیم بگیر و برای اولین قد م شکرگزار باش.

زند گی از هر نظر روز به روز بهتر می شود .
وقتی تو شاکر باشی، غیر ممکن است که منفی گرا باشی. وقتی تو 
قد رد ان باشی، غیر ممکن اســت که خرد ه گیر و سرزنشگر باشی. 
وقتی تو شاکر باشی، امکان ند ارد  د چار احســاس اند وه یا هر نوع 

احساس منفی د یگری شوی.
خبر خوش این اســت که اگر فعال د ر زند گــی ات وضعیتی منفی 
د اری، با شــکرگزاری مد ت زمان زیاد ی طول نمی کشد  که اوضاع 
د گرگون شود . وضعیت های منفی د ر یک چشم به هم زد ن، مثل 

یک افسون، محو می شود. 
 هر وقت روز بد ی را تجربه می کنید 

و انگار تمام اتفاق های آن روزتان بر خالف میل شماست
این را فراموش نکنید  که

هیچکس به شما وعد ه ند اد ه اســت که زند گی شما بد ون مشکل 
خواهد  بود !

بد ون روزهای ســخت ، شــما هیچوقــت قد ر روزهــای خوب را 
نمی د انید !

یک نفس عمیق بکشید  و به خود  بگویید 
این فقط یک روز بد  است، نه یک زند گی بد !

یاد ت بماند  که، مرد م همان قد ر شــاد  هســتند  که ذهنشان را به 
سمت شاد ی می کشانند ...

کاریکاتور

چگونه قطره ای زند گی کنیم؟ )2( 
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پیشنهاد سردبیر: 
اعتبار نقش جهان زیر سوال می رود

فضای مجازی

مهدی طارمی پــس از بازی با نفت تهــران در اظهار نظری عجیب 
گفته بود حــاال نوبت بــازی کردن رضاییــان اســت. او حتی در 
مصاحبه ای دیگر گفته بــود ماهینی باید دفاع وســط بازی کند تا 
رضاییان به ترکیــب بازگردد. این صحبت هــای طارمی با واکنش 
برانکو روبه رو شــد و او در مصاحبه با روزنامــه گل گفت طارمی به 

جای ارنج تیم من، حواسش به گلزنی باشد.
حاال طارمی پرچم ســفید را به نشــانه صلح باال گرفتــه و متوجه 
اشتباهش شده است. او با انتشار پستی در اینستاگرام خود نوشت: 
» کشتي پرسپولیس فقط یك ناخدا دارد آن هم سرمربي تیم است.

خودتان را خســته نکنید. ما بازیکنا هم همه با هم خوبیم و کســي 
مشکلي نداره دنبال حاشیه اینجا نگردید یا علي.خدایا شکرت.«

طارمی پرچم سفید را باال برد ؛ 

برانکو، ناخدای کشتی پرسپولیس است

خاویر ماسکرانو، مدافع بارســلونا به تمجید از منچسترسیتی پرداخت و 
مدعی شد که این تیم نسبت به ســال های گذشته پیشرفت چشمگیری 

داشته است.
او گفت: فصل گذشــته ســیتی به نیمه نهایی چمپیونزلیگ رسید. آنها 
احتماال یکی از رقبای ما در ادامه کار خواهند بود. آنها مربی دارند که خیلی 
چیزها می داند و بــازی بزرگی پیش روی ما 
خواهد بود. فکر می کنم سیتی امسال بهتر 
از سال های قبل است. گواردیوال هجومی تر 
از دیگران بازی می کند و فراتــر از هر نامی 
ترکیبش را می چیند. دو تیم مشابه 
هم مقابل هــم قــرار خواهند 
گرفت. من مدیون تمام آنچه 
هســتم که پپ در طول دو 
ســال به من یــاد داد. او 
توانایی فوق العاده ای در 

بازی ها دارد.

جیانلوئیجی بوفون، کاپیتان تیم ملی ایتالیــا و یوونتوس در دو بازی اخیر 
برای ایتالیا و یوونتوس، دو اشــتباه منجر به گل داشــته که باعث شــده 
انتقادات از او باال بگیرد. حال او مدعی شــد که قصد دارد در زمین پاســخ 

خیلی خوش می گذرد وقتی منتقدینــش را بدهــد.او گفت: 
تدفین تو را هم برگزار مــردم می خواهند مراســم 
می کنــی. کنند و تو بــه آنها خالفش  ثابــت  را 
حرف های مزخرفشان تمام تالشــم را می کنم که 

برســد را پس بگیرند. بازنشستگی؟  وقتی زمانش 
آن را قبول خواهــم کرد ولی 

فعال بــه آن فکر نمی کنم. 
می خواهم جــام جهانی 
دروازه  درون  در   2018

ایتالیا باشــم. 10 ســال از 
جام جهانی 2006 گذشــته. 

بین 1982 تا 2006 ،24 سال 
طول کشید بنابراین هنوز 

14 سال فرصت دارم!

 ژوزه مورینیو، سرمربی منچســتر یونایتد پس از تساوی بدون گل تیمش 
در خانه لیورپول از موضع قدرت حرف زد.

 مورینیو گفت: بازی برای هر 2 تیم و به مخصوص لیورپول خیلی ســخت 
بود. مدت زیادی کنترل بازی را در دست داشتیم.وقتی برای پیروزی دیر 

شــد، بهتر دیدم دفاع کنیم تا شکست 
نخوریم. ابتدا می خواستیم با حداقل 
گل پیروز شــویم و به همین دلیل 
شروع خوبی را رقم زدیم. لیورپول 
هم قــدرت خاص خود را داشــته 
و دارد. کلــوپ تیم بســیار خوبی 

ساخته است ولی نه تاحدی که از آن 
تعریف می کننــد. لیورپول 

تیــم فــوق العــاده ای  
نیست.

شــنبه ظهر در ورزشگاه اســتمفوردبریج چلســی میزبان قهرمان فصل 
گذشــته لیگ جزیره یعنی لستر سیتی بود که توانســت با سه گل آنها را 
بدرقه کند. در دقیقه 70 بازی دیگو کاســتا که گل اول تیمش را زده بود 
از مربی خود خواســت که او را تعویض کند. این حرکــت او که با امتناع 

کونته همراه بود حدس و گمان هــای طرفداران و 
مطبوعات را برانگیخت. عده ای معتقد بودند که 
کاستا از این هراس داشت که دریافت کارت زرد 

بازی آینده مقابل یونایتد را از دست بدهد. 
امــا علــت اصلــی ایــن درخواســت برترین 

گل زن لیــگ جزیره فــاش شــد. روزنامه 
انگلیســی اعتقــاد دارد کــه دیگــو از 
انتقاد هــای مربــی عصبانی شــده و 
 درخواســتش به این معنــی که اگر 
» بازی ام را نمی پســندی مرا تعویض 

کن« بوده است! 

ماسکرانو: 

سیتی نسبت به قبل بهتر شده است

بوفون: 

پاسخ منتقدین را خواهم داد

مورینیو:

 لیورپول تیم فوق العاده ای نیست

دیگوکاستا :

بازی ام را نمی پسندی، تعویضم کن!

فوتبال جهان

.
همــان بازیکنی که بــرای عقــب انداختن خداحافظــی کاپیتان 
ســپاهان نهایت تالش خود را کرد صاحب بازوبند او شــد.  محرم 
نویدکیا با حضور در تمرینات ســپاهان و اعــالم اینکه تصمیمش 
برای خداحافظی از فوتبال قطعی است به همه حرف و حدیث ها در 
این باره پایان داد؛ اما محرم تنها کســی نبود که با لباس شخصی در 
جمع همبازیانش حاضر شد بلکه احسان حاج صفی هم که در دیدار 
برابر ذوب آهن دچار مصدومیتی جزئی شــده بــود با وجود حضور 
در جمع طالیی پوشــان تمرین نکرد.به این ترتیب، با قطعی شدن 
خداحافظی نویدکیا از فوتبال، حاج صفی کاپیتان جدید ســپاهان 
خواهد بود. احســان در حالی عمال کاپیتان اول سپاهان شد که تا 
دو ماه پیــش کاپیتان دوم هم نبــود . از قضا در روز قطعی شــدن 
خداحافظی محرم، مدیرعامل جدید ســپاهان هــم حاج صفی را 

جانشین مناسبی برای نویدکیا توصیف کرد. 

ستاره فراموش شده دربی اصفهان؛ فدراسیون  ایران ما را غافلگیر کرد

دردسر جدید کی روش؟
حاج صفی کاپیتان  سپاهان شد 

دربی اصفهان پر بــود از اتفاقات جالب و عجیب. از 
خداحافظی نصفه و نیمه محرم نویدکیا و پیروزی 
ذوب آهن پس از شش ســال مقابل سپاهان وسه 
امتیازی که حکم ســرمربی دائمی را برای مجتبی 
حسینی به همراه داشت. در میان تمام این اتفاقات، 
عملکرد درخشان وینگر راست سبزپوشان می تواند 
در آینده ای نزدیك به دردسرهای کی روش اضافه 
کند. محمدرضا حســینی در دربی اصفهان عالوه 
بر اینکه گل نخســت تیمش را پایه ریزی کرد، به 
خوبی با نفوذهایش مدافعان سپاهان را به دردسر 
انداخت. او در فاز دفاعی هم بسیار تاثیرگذار ظاهر 
شــد. حســینی تقریبا در تمام نبردهای دفاعی 

سربلند بیرون آمد و با درک درست از شرایط بازی 
بارها با قطع توپ جلوی شــکل گیری حمله های 
زردپوشان را گرفت. بدون شــك وینگر ذوب آهن 
اگر چنین عملکردی را در طــول فصل تکرار کند 
با وجود تراکم زیاد مهره های هجومی در تیم ملی 
او این شــانس را دارد که توجه کی روش را به خود 

جلب کند.

قرار بود بازی های تیم ملی فوتبــال عراق به خاطر محرومیت آنها 
از میزبانی، در ایران و در مشهد برگزار شــود.بازی عراقی ها برابر 
تایلند در ورزشگاه دستگردی برگزار شــد که این باعث ناراحتی 
و اعتراض فدراسیون فوتبال عراق شده است. عبدالخالق مسعود، 
رییس فدراســیون فوتبال عراق گفت: فدراســیون فوتبال ایران 
پیش از این مشــهد را به عنوان میزبان بازی ما اعــالم کرد و در 
این زمینه به توافق هم رســیده بودیم، اما به یکباره ما را غافلگیر 
و اعالم کردند که به خاطر همزمان شــدن این مسابقه با مناسبت 
تاسوعا بازی در مشهد برگزار نمی شود. آیا فدراسیون فوتبال ایران 

نمی دانست که این دیدار همزمان با تاسوعا برگزار می شود؟ 
رییس فدراســیون فوتبال عراق در ادامه ســخنان خود بار دیگر 
تاکید کرد که این تیم حاضر نخواهد بود در عربســتان به میدان 

07برود و باید بازی برگشت هم در زمین بی طرف برگزار شود.

سرمربی تیم ملی فوتســال ایران درنشست خبری کادر 
فنی تیم ملی فوتسال ایران گفت: برای تیم ملی خیلی ها 

زحمت کشــیدند. از نظر امکانات شــرایط سخت بود؛ اما 
خدا عزتی به این تیم داد که فکر می کنم فراموش نشــود 
و این مقام قابل تکرار هســت. ما می توانســتیم در سطح 
 جهان در فوتســال آقایی کنیم به شــرطی که دیدگاه ها

 مثبت تر باشد.
محمد ناظم الشــریعه افزود: هنگامی که ما قهرمان آسیا 
شــدیم گفتم که ما تازه فتیله فوتســال را روشن کردیم 
امیدوارم این فتیله به مشعل تبدیل شود و این کار و سکو 
ادامه دار باشــد. برای ادامه این روند نیاز به حمایت بیشتر 
داریم.وی در پایان گفــت: باور کنید بین ریــا و تظاهر و 
صداقت یك مو بیشتر فاصله نیست. تمام تالش کادر فنی 
این بود که با صداقت باشــیم. من قسم می خورم که تمام 

کادر ما، نان صداقتشان را خوردند. 
در پی اعالم رسمی باشگاه هلندی مبنی بر غیبت ملی پوش 
ایرانی مقابل حریف رژیم اشغالگر به دلیل تنش های سیاسی 

شایعاتی در خصوص محرومیت این بازیکن از سوی یوفا به 
گوش رسید.  ولی در آســتانه بازی های هفته سوم و جدال 
رفت آلکمار با حریــف خود از رژیم غاصب صهیونیســتی 
رســانه های هلندی با تکذیــب تمامی شــایعات اخیر در 
خصوص احتمال محرومیت مدعی شــدند یوفا رسما اعالم 
کرده در این تصمیم گیری هــا دخالت نخواهد کرد بلکه به 
تمام آنها احترام می گذارد. سایت ووته وال هلند در گزارشی 
پیرامون این ماجرا نوشــت:»یوفا از اینکه باشــگاه آلکمار و 
جهانبخش صداقت خود را نشــان داده و بدون بهانه هایی 
همچون مصدومیت و روادید تنها به خاطر مشکالت سیاسی 
از عدم حضور بازیکن ایرانی مقابــل هاپوئل خبر دادند، ابراز 
خوشحالی کرده و مدعی شد به این تصمیم احترام می گذارد 

و در اینگونه مسائل دخالت مستقیم نخواهد کرد.«

سفرهای مدیران و نمایندگان وزارت ورزش با تیم ها به کشورهای 
خارجی حرف دیروز و امروز نیست و این موضوع بارها اتفاق افتاده 
است این در حالی اســت که برخی فدراسیون ها حتی هزینه اعزام 
نفرات بیشــتر را ندارند. نمونه این اعزام ها را در سفر به آمریکا بارها 
دیده و شــنیده ایم. بعد از آن هــم در جریان برگــزاری بازی های 
المپیك ریو افــرادی از وزارت ورزش اعزام شــدند که مشــخص 
نبود چه برنامه ای بــرای این حضــور دارند، این در حالی اســت 
که محمود گــودرزی وزیر ورزش به این ســفر نرفــت و در مقابل 
شــاهد حضور تمامی معاونان از جمله همگانی و پارلمانی بودیم.

تمامی این اتفاقات در حالی رخ داده که پیــش از این وزیر ورزش 
اعالم کرده بود از اعزام نفرات اضافی به کشــورهای خارجی همراه 
با تیم هــا جلوگیری می کنــد. بارها دیده ایم که بــه خاطر کمبود 
بودجه ســفر ملی پوشان لغو شــده و یا بازیکن و مربی نتوانسته اند 
به دلیل مشکالت مالی در مسابقات شــرکت کنند. به عنوان مثال 
تیراندازی به دلیل نداشــتن بودجه برخی از اردوها و حضورش در 
تورنمنت های مختلف برای مسابقات کسب ســهمیه را لغو کرد.

جالب اینجاست ســفرهای کمیته ملی المپیك نیز در رقابت هایی 
مثال بازی های آســیایی و یا بازی های ســاحلی با تصمیم شورای 
برون مرزی کیفی انجام می شــود، اما مشــخص نیست که شورای 
برون مرزی چطور مجوز حضــور نمایندگانش را در همراهی تیم ها 
صادر می کند؟ در سالی که از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی سال 
اقتصاد مقاومتی نامیده شده مشخص نیست هدف وزارت ورزش از 

اعزام نمایندگانش به رقابت های مختلف بین المللی چیست؟
نکته مهــم اینکه گــودرزی در بازی هــای آســیایی اینچئون در 
ســال 2014 فقط نزدیك به یك هفته به اینچئون رفت و نه حق 
ماموریت گرفت نه پول توجیبی و حتی تاکید کرد هزینه ســفر را 
از حقوقش کســر کنند. وی که به خاطر ریخــت و پاش در فوتبال 
به یکی از باشــگاه های مطرح کشــور ایرادات کالنی گرفت و البته 
انتقادات زیادی را به خاطر این صحبت ها به جان خرید حاال یا از این 
اتفاقات و سفرها خبر ندارد که خودش یك ضعف مدیریتی است و 
یا اگر اطالع پیدا کرده در سال اقتصاد مقاومتی بهتر است با اینگونه 

سفرهای بدون خروجی مخالفت و مقاومت کند.

 بهداد سلیمی که به همراه 
همسر و دخترش به مشهد 
ســفر کرده در بازدید از 
باغ وحشــی در این شهر 
وارد قفس پلنگی به نام مایا 
می شود و جسورانه او را در 

آغوش می کشد. 
تماشــای گالویز شدن 
قوی ترین مــرد جهان با 
این پلنگ هر بیننده ای را 

میخکوب می کند.

قاب روز خارج ازگود
گزارشی از سفرهای پرتعداد نمایندگان وزارت ورزش به خارج از کشور:

بهداد سلیمی با پلنگ بنگال سرشاخ شد مسافران فرنگ در سال اقتصاد مقاومتی

 امیدوارم فتیله فوتسال 
به مشعل تبدیل شود

 احترام یوفا 
به تصمیم جهانبخش و آلکمار

هرچند که این روزها باشــگاه ســپاهان و تیم فوتبال این باشگاه 
درگیر پرونده خداحافظی محرم نویدکیا و موضوعاتی اســت که 
در رابطه با تغییر مدیریت باشــگاه مطرح شــده ولی در هیاهوی 
اخبار قبل از بازی شهرآورد اصفهان به نظر می رسد که خبر افتتاح 

ورزشگاه نقش جهان گم شد.
به هر صورت بعد از مدت ها وعده و وعید درباره بهره برداری کامل از 
ورزشگاه نفش جهان این خبر از جانب سبحانی مدیریت مجموعه 
فوالد مبارکه رسانه ای شد که سپاهان می تواند بعد از سال ها بازی 
در ورزشگاه نقش جهان را تجربه کند. بنا بر برنامه ریزی انجام شده 
بازی 2 تیم سپاهان و پارس جنوبی در مرحله یك شانزدهم نهایی 
جام حذفی که قرار اســت روز 13 آبان ماه برگزار شــود به عنوان 

افتتاحیه این بازی در نظر گرفته شده است.
مهدی اخوان، سرپرســت تیم فوتبــال ســپاهان روز جمعه در 
گفت وگو با خبرنگار تسنیم درباره افتتاح این ورزشگاه در آبان ماه 
اظهار داشت: در جلسه ای که با حضور بازیکنان، مدیر عامل باشگاه 
و مدیر عامل فوالد مبارکه برگزار شد، براساس گفته سبحانی، مقرر 

گردید دیدار سپاهان مقابل پارس جنوبی در مرحله یك شانزدهم 
نهایی جام حذفی در ورزشگاه نقش جهان برگزار شود.

وی در پاســخ به این ســوال که آیا قبل از این دیدار افتتاحیه این 
ورزشــگاه برگزار می شــود یا خیر، گفت: باید منتظر ماند تا این 
ورزشگاه تکمیل شــود و قرار اســت همزمان با  دیدار سپاهان و 

پارس جنوبی افتتاح شود.
تحقق یک آرزو

تا بــه اینجای کار مشــکلی احســاس نمی شــود و همانطور که 
سال هاست مردم ورزش دوست اصفهان در انتظار افتتاح ورزشگاه 
نقش جهان هستند این موضوع می تواند سبب ایجاد انگیزه و امید 

در بین فوتبال دوستان شود.
به هر حال از آن روزی که مســئوالن ســوار بر چرخ بال شدند تا 
جانمایی مجموعه نقــش جهان را در یکی از بهترین نقاط شــهر 
انجام دهند، نزدیك به 25 ســال گذشــته و این ورزشگاه در طی 
ســال ها تن رنجور خودش را به دســت اتفاقات ســپرده است تا 
سرانجام با ورود مجموعه مدیریتی استان و مجموعه فوالد مبارکه 

نقش جهان صاحب اصلی خودش را شناخت واین ورزشگاه پس از 
سال ها انتظار می خواهد پذیرای عالقه مندان به فوتبال و هواداران 

سپاهان باشد.
در کل ایران کمتر ورزش دوستی را می توان پیدا کرد که خبری از 
نقش جهان در این سال ها به گوش اش نخورده باشد و این ورزشگاه 
در حقیقت از قالب یك پروژه درون استانی و باشگاهی خارج شده 

و تبدیل به یك طرح ملی از لحاظ اهمیت و اعتبار شده است.
خیلی ها دوست دارند تا با نشستن روی ســکوهای این ورزشگاه 
خاطرات تلخ و شــیرین روند تکمیل این مجموعه را در ذهنشان 
مرور کنند و از این فکر غروری مضاعف به آنها دســت دهد. البته 
در این ماه های اخیر اخبار و شایعات مختلفی در مورد روند تکمیل 
مجموعه و کم و کاســتی های آن به گوش رسیده که باید امیدوار 
بود بیشتر در حد یك شایعه باشد و نقش جهان با شرایطی خوب 
و ایده آل آغوش خودش را بــرای پذیرایی از اهالی فوتبال اصفهان 

باز کند.
سپاهان- پارس جنوبی در بازی افتتاحیه

اما اهمیت افتتاح این پروژه آن هم بعد از بهره برداری نیمه کاره در 
اواسط دهه هشتاد آنقدر زیاد هست که بتواند حجم بسیار زیادی 

از اخبار رسانه های داخلی و حتی خارجی را تحت تاثیر قرار دهد .
حضور پرتعداد مقامات اســتانی و کشــوری در مراسم افتتاحیه 
به طور قطع نام نقش جهان را در تاریــخ ورزش اصفهان ماندگار 
خواهد کرد و عکس هایی که در این مراسم ثبت می شود تا سال ها 

بعد در گنجینه خاطرات طرفداران فوتبال ثبت خواهد شد.
قبل از این شــایعاتی در مورد برگزاری بازی شــهرآورد اصفهان، 
بازی خداحافظی جواد نکونام و حتی مســابقه ســپاهان و پیکان 
در استادیوم نقش جهان به گوش رســیده بود ولی در نهایت این 
شانس نصیب تیم ناشــناخته پارس جنوبی شده که  در بازی جام 

حذفی یك پای افتتاح مجموعه افسانه ای ورزش اصفهان باشد.
البته مدیران تصمیم گیر در این زمینه بدون شك سعی کرده اند تا 
با دور اندیشی الزم و برگزاری یك مسابقه کوچك تر از حد معمول 
آن هم در نخستین گام نقاط ضعف و قوت استادیوم را بشناسند تا 

در آینده ای نزدیك نسبت به رفع آن اقدام کنند.
به هر حال افتتاحیه نقــش جهان در روز بازی ســپاهان در برابر 
پرسپولیس و اســتقالل با آن حجم تماشــاگری که از این بازی 
اســتقبال می کند یك زنگ خطر بزرگ برای استادیومی بود که 
می خواست بعد از ســال ها اولین تجربه میزبانی خودش را انجام 

دهد و در حقیقت انجام این کار یك ریسك بزرگ بود.
ولی حداقل انتظار این اســت که با توجه به اعتبــار نقش جهان، 
بازی  بــرای افتتاحیه در نظر گرفته شــود که اگر قرار اســت در 
تاریخ ورزش اصفهــان به ثبت برســد ارزش نامگذاری داشــته 
باشــد. یك بازی دوســتانه برای خداحافظی محــرم نویدکیا و 
دعوت از ســتارگان فوتبال ایران در جریان تعطیالت دوباره لیگ 
 می تواند یك گزینه مناسب باشــد و یا بازی هفته یازدهم سپاهان
  در مقابــل فوالد خوزســتان کــه در روز 4 آذر برگزار می شــود

  نمونه دیگری از مســابقاتی اســت که حداقل شأن و شخصیت 
 مراســم افتتاحیــه نقــش جهــان را حفــظ می کنــد تــا

 از آن طرف پشــت بام به پایین نیفتیم و از لحاظ رسانه ای هم برد 
بیشتری دارد.

سپاهان- پارس جنوبی در بازی افتتاحیه؛

اعتبار نقش جهان زیر سوال می رود

درحاشیه

 برخــی مربیان بــه جــای آنکــه اطرافیانــی مثبت و 
تاثیرگذاری کنار خود داشته باشــند تا هر روز ادبیاتشان 
بهتر از قبل شود، به سمت افرادی گرایش دارند که بیشتر 

به فکر چاپلوسی و تملق هستند.
حرف های افتخاری در مورد تبلیغاتی خواندن پیشــنهاد 
انگلیســی به علیرضا منصوریان آب ســردی بود بر پیکر 
ســرمربی اســتقالل که مدعی بود بدون لیســانس ها و 
کارنامه های الزم برای مربیگری در انگلســتان از جزیره 
پیشــنهاد مربیگری دارد آن هم در نــاکام ترین روزهای 

دوران مربیگری اش در فوتبال ایران.
در این رابطه پرسش های بســیاری میان مردم به وجود 
آمــده و آنها پــی در پی می پرســند که بــر منصوریان 
جنتلمن در نفت چه گذشــته که در دربی بعد از تساوی 
دست هایش را مشــت می کند و فریاد می زند، پیشنهاد 
انگلیسی اش را اصرار می کند، کری می خواند، گزارشگر 
را تهدید مــی کند که صابون هواداران بــه تنش نخورده 
و... چه اتفاقی افتاده که منصوریان دوست داشتنی امروز 
از بوقچی هــا حمایت می کند و حــرف هایی می زند که 

صحیح نیستند؟
پاسخ به این پرســش تحقیقات میدانی می خواهد. باید 
رفت و دید، باید تفاوت ها را فهمید. اولین تفاوت فشــار 
بسیار شدید عصبی و روانی است روی سرمربی استقالل 
که روی ســرمربی نفت نبود. در نفت همین نتایج تقریبا 
پارسال رقم خورد اما کســی با منصوریان کاری نداشت 
و او تیمش را جمــع و جور کرد و باالخره بــه قد و اندازه 
نفت رسید. در استقالل اما هر تساوی یا شکست انفجاری 

است در کنار علیرضا منصوریان.
این اما همه ماجرا نیست. در واقع برخی مربیان دیگر هم 
بوده اند که حرف هایشان توسط هواداران تیم نقد شده و 
جبهه گیری هایی روی آن صورت گرفته شــده است. به 
عنوان مثال امیر قلعه نویی هم چنین وضعیتی داشــت. 
اظهار نظر های عجیــب او منتقدانش را تا جایی زیاد کرد 
که پرافتخارترین مربی اســتقالل حداقــل در یك دهه 
گذشته در اســتادیوم آزادی با عتاب هواداران استقالل 
مواجه شــد. حتی علی پروین هم با وجــود توانایی های 
بسیار در فوتبال خیلی زود سنتی خوانده شد که به دلیل 
تاثیر گرفتن از اطرافیانش بود که غالبــا جزو بهترین ها 
نبودند و تنها ســلطان فوتبالشــان را تمجید می کردند. 
در میان اینها هم کســی وجود نداشت که ادبیات بهتری 
را متذکر شــود یا عیبی بگیرد و بکوشــد هر روز جایگاه 

اجتماعی مربی را باال و باالتر ببرند.

تفاوت های منصوریان نفت و استقالل؛

بررسی دالیل تغییر ادبیات 
برخی مربیان

در کل ایران کمتر 
ورزش دوستی 
را می توان پیدا 

کرد که خبری از 
نقش جهان در این 

سال ها به گوش اش 
نخورده باشد و 

این ورزشگاه در 
حقیقت از قالب یک 
پروژه درون استانی 

 و باشگاهی
 خارج شده است

ورزشگاه نقش جهان در حالی به مرحله افتتاح رســیده که یک حریف گمنام و ناشناخته برای بازی در مقابل 
سپاهان در روز افتتاحیه انتخاب شده است.
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پیشنهاد سردبیر: 
اینها مسموعات است

واکنش روز

محمدباقر نوبخت روز گذشته در نشست خبری 
با خبرنگاران، در پاسخ به این سوال که چرا وقتی 
دولت استاندار جدید اصفهان را تعیین کرده بود، به اصرار مسئول حوزه 
علمیه اصفهان معرفی نشــد؛ چرا دولت هیچ گاه پای تصمیم خودش 
نمی ایســتد و به اصرار امام جمعه عقب نشــینی می کند، گفت: اینها 
مسموعاتی اســت که وجود دارد. وزارت کشور ضوابط نوشته و نانوشته 
دارد و هر تغییری که انجام مــی دهیم، باید یک گام بــه جلو و فراهم 
شدن زمینه برای خدمات بیشتر باشــد. دولت از هر تصمیمی که بداند 
اجرایش به صالح جامعه اســت، دریغ نمی کند. درست در روزهایی که 
صحبت از استعفای اســتاندار اصفهان بود و حتی جانشین وی نیز در 
برخی رسانه های استانی معرفی شد، یک ســفر ناگهانی و متعاقب آن 
یک دیدار ناگهانی، خیلی ها را متعجب کرد. در آن روزها، رســانه های 
محلی به نقل از خبرگزاری ها نوشــتند که نهاوندیان به اصفهان آمده 
و با آیت ا... مظاهری دیدار کرده اســت؛ دیداری که البته گفته شــد با 
محتوای بررسی مســائل اقتصادی و موضوعات مرتبط با برجام صورت 
گرفته و درباره اســتاندار اصفهان موضوعی در صحبت های رسمی آنها 
مطرح نشده است. اما غیبت زرگرپور در این مالقات و نیز ناگهانی بودن 
ســفر نهاوندیان به اصفهان، تنها و تنها گمانه زنی ها را شدت بخشید. 
کمی گذشــت و تب و تاب موضوع استعفای اســتاندار فعلی و معرفی 
اســتاندار جدید فروکش کرد. رســول زرگرپور به محــل کار خود در 
استانداری رفت و »حسین رضایی« و ســایر کاندیداهایی که سخن از 
جایگزینی آنها بود، به فراموشی سپرده شدند؛ تا دیروز که یک خبرنگار 
در نشست خبری آقای ســخنگو، بازهم ماجرای استاندار اصفهان را به 
میان کشید و خب البته در جواب تمام شــایعاتی که شنیده می شود و 

خبرنگاران مطرح کردند، یک جواب شنید: » اینها مسموعات است.«

 سخنگوی دولت در واکنش به شایعات 
درباره معرفی نشدن استاندار جدید اصفهان:

اینها مسموعات است

مرحله کشوري هفدهمین مسابقات ملی مهارت، از دوم 
تا پنجم آبان ماه سال جاری، از ســوي سازمان آموزش 

فني و حرفه اي کشور برگزار می شود.
 ابوطالب جاللي با اعالم این خبر بیان داشــت: مسابقات 
ملي مهارت به منظــور ایجاد رقابت ســالم بین جوانان 
کشور در زمینه مهارت هاي فني و حرفه اي و شناسایي 
اســتعدادهاي برتر مهارتي، هرســاله در ســه مرحله 

شهرستانی، استانی و ملی برگزار می شود.
جاللي تصریح کرد: مرحله کشوري هفدهمین مسابقات 
ملی مهارت به صــورت پــروژه های عملــي، حداکثر 
22ســاعت خواهد بود که در نهایت شــرکت کنندگان 
موفق به دریافت مدال هــاي طال، نقــره ، برنز و دیپلم 

افتخار می شوند.
وي بیان داشت: ارتقای فرهنگ مهارت آموزی در میان 
جوانان، معرفی آموزش هــای مهارتی و اهمیت نقش آن 
در توســعه اقتصاد به عموم مردم و جلب نظر مسئوالن، 
بنگاه های اقتصادی، ایجاد بستر مناســب برای ارتقای 
مهارت های حرفه ای کشور و...، ازجمله اهداف برگزاری 

مسابقات ملي مهارت است.
وي افزود: در مرحله کشــوري مســابقات ملي مهارت، 

تعداد 30 نفر نخبه اصفهانی شرکت مي کنند.

مدیر طرح ســاماندهی نــاژوان اظهارکرد: همه ســاله با 
شروع فصل سرما و روشــن کردن آتش در ناژوان، معضلی 
زیست محیطی گریبانگیر شــهر و مدیریت شهری اصفهان 

می شود.
حسن شفیعی افزود: افراد برای گذراندن اوقات فراغت بدون 
دل نگرانی چــوب درختان را می شــکنند و از آن آتش به پا 
کرده و در نهایت بدون اینکه مطمئن شــوند آتش خاموش 

شده، چوب های سوخته را رها می کنند.
مدیرطرح ســاماندهی ناژوان با اشاره به اینکه روشن کردن 
آتش در ناژوان عالوه بر وارد نمودن خســارت به درختان، 
فضای ســبز و المان های پارک، موجب تشــدید آلودگی 
هوای شهر می شود، عنوان کرد: این تشدید آلودگی باعث 
می شــود حجم زیادی دود از ســطح پارک به ســمت باال 
حرکت کند؛ همچنین اغلب اوقات به دلیل پدیده اینورژن 
در الیه های پایینی جو باقی می ماند و باعث بروز مشکالتی 
برای بیماران تنفسی، قلبی و کهنساالن به ویژه خردساالن 
می شود. شــفیعی ادامه داد: در همین راستا 60 نیرو از اول 
آبان تا پایان اسفندماه به ویژه در ایام تعطیالت، تمام ناژوان 
را برای جلوگیری از بروز حوادث، بررسی می کنند. وی بیان 
کرد: مســیرهای اصلی برای جلوگیری از حوادث ناگوار، با 

هماهنگی نیروی انتظامی و پلیس راهور مسدود می شود.

حضور 30 نخبه اصفهاني در 
مسابقات ملي مهارت کشور

آماده باش 60 نفر برای
نسوختن ریه اصفهان

محیط زیستشهرسازی فني و حرفه اي

مستندسازی خانه های 
تاریخی ضروری است

حفظ دین
با شهادت امکان پذیر است

جلسه ای درخصوص پروژه پژوهشی »مستندسازی میراث 
مســکونی اصفهان با تاکیــد بر الگوی معماری اســالمی«  
ازســوی معاونت شهرسازی و معماری شــهرداری اصفهان 
برگزار شــد.  در این جلسه، معاون شهرســازی و معماری 
شهرداری اصفهان با اشاره به ضرورت های انجام این مطالعه، 
اظهارکرد: وجود یک منبع اطالعاتــی کامل از تمام عناصر 
تاریخی شــهر اصفهان، زمینه را بــرای بازگرداندن پویایی 
و ســرزندگی به این عناصر تاریخی و برنامــه ریزی دقیق و 

آینده نگر فراهم می سازد.
ســید جمال الدین صمصام شــریعت با اشــاره به اهمیت 
شناسایی و مستندسازی خانه های تاریخی به عنوان میراث 
تمدنی این شــهر اظهارکرد: با شناسایی خانه های تاریخی، 

طرح تفصیلی شهر نیز اصالح می شود.
وی تصریح کرد: البته در شناســایی الزم است تفکیک ابنیه 
تاریخــی از  خانه هــای دارای ثبت ملی، خانــه های دارای 
پتانسیل های ثبت ملی که ثبت نشده اند و خانه های تاریخی 
دوره های جدیدتر صورت پذیرد که باید شــرایط نگهداری 
مناسب تری را داشته باشند. صمصام شریعت ادامه داد: از این 
طریق با ارائه راهکارهای ویژه هر گروه به منظور تصویب در 
نهادهای قانونی، بستر حفظ و نگهداری مناسب تر خانه های 

تاریخی فراهم می شود.

رییس کمیته جســت وجوی مفقودین ســتاد مشترک 
نیروهای مســلح، در نهمین یــادواره شــهدای گمنام 
دانشــگاه اصفهان اظهار داشــت: همت به معنای تالش 
و هدف گیــری اســت و معیار ارزشــی انســان، میزان 
هدف گیری او در دنیاست و شــهدا نیز با توجه به اینکه 

هدف واحد آنها خدا بود، دارای ارزش بسیار باالیی بودند.
سردار سید محمد باقر زاده تصریح کرد: هر چه انسان برای 
شــهدا کار کند، حق مطلب را به خودی خود ادا نکرده و 
کسانی که بزرگداشت شهدا را برپا می کنند، باید نهایت 

تالش خود را برای شناسایی اهداف شهدا انجام دهند.
رییس کمیته جســت وجوی مفقودین ســتاد مشترک 
نیروهای مســلح، در ارتباط با اهداف شــهدا در دو حوزه 
فردی و اجتماعی گفت: شهدا در حوزه فردی، لقای الهی 
و تقرب به خدا و در حوزه اجتماعی، حاکمیت و قوام دین 
الهی را در نظر داشته و برای رسیدن به آنها، هدف خود را 

به خوبی انجام داده اند.
وی بیان کرد: حفظ دین با شهادت ممکن است و اگر غیر 
از این بود، واقعه عاشــورا به خواست خدا اتفاق نمی افتاد. 
شهدا مجری اراده و مشــیت الهی هستند و تقویت خط 
شهادت به وسیله زیارت صورت می گیرد و الزمه زیارت، 

نمادسازی است.

نیروهای مسلح

مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری خبرداد:

پیشرفت 85درصدی آسفالت 
معابر اصلی شهر 

مدیرمنطقه 9 شهرداری اصفهان:

 پیاده روسازی خیابان میرزا طاهر 
در دست اجراست

رفع مشکل کمبود فضای پارک 
در میدان امام علی)ع(

مدیرعامل سازمان عمران شهری شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
نهضت آســفالت معابر شهر اصفهان از ســال گذشته آغاز شد و 
در ســال جاری نیز با جدیت دنبال می شود. مصطفی محمدی 
افزود: در این راستا، تاکنون آســفالت معابر فرعی شهر اصفهان 
با پخش 140 هزار تن آســفالت، در مراحل تکمیلی قرار دارد.

مدیرعامل ســازمان عمران شهری شــهرداری اصفهان تصریح 
کرد: آســفالت معابر اصلی شــهر اصفهان نیز تاکنون 85درصد 
پیشــرفت فیزیکی داشته اســت. محمدی خاطرنشــان کرد: 
تاکنون 70 هزار تن آسفالت در معابر اصلی شهر اصفهان پخش 
شده و آســفالت بزرگراه های شــهر باقی مانده است که از هفته 

آینده اجرایی می شود.

مدیرمنطقه 9 شــهرداری اصفهان اظهار کرد: پیاده رو سازی، 
بلوک فــرش و جدول گذاری خیابــان میر از طاهر تــا خیابان 
مظاهری، به طــول 1600 و عــرض بیش از 2 متر در دســت 

اجراست.
عباس روحانی با اشــاره به اینکه پس از تکمیل پیاده روسازی، 
عملیات بلوک فرش و جدول گذاری پیاده رو انجام می شــود، 
افزود: برای اجــرای این پروژه، 2 میلیــارد و 500 میلیون ریال 

درنظر گرفته شده است.
مدیر منطقه 9 شــهرداری اصفهان با اشــاره به پیاده رو سازی، 
جدول گذاری و بلــوک فرش خیابان خرم - خیــام عنوان کرد: 
پیاده رو ســازی بزرگراه خرم- خیام حدفاصــل خیابان آیت ا... 
اشــرفی اصفهانی تا خیابان میرزا طاهر به طول 1450 و عرض 

بیش از 2 متر در دست اجراست.
روحانی با بیان اینکــه پس از تکمیل پیاده روســازی، عملیات 
بلوک فرش و جدول گذاری پیاده رو انجام می شود، افزود: برای 

اجرای این پروژه، 3 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

مدیر پــروژه احیای میــدان امام علــی)ع( گفت: بــا احداث 
3مجموعه تجاری و پارکینگ قیصریه، ولــی عصر و کمرزرین 
به صورت مشــارکتی، مشــکل کســری پارکینگ میدان امام 
علــی)ع( حل می شــود. بابــک کاویــان اظهارکــرد: احداث 
مجموعه های تجاری و پارکینگ کمرزرین، ولی عصر و قیصریه 

در اطراف میدان جلوخان مسجدجامع در دستور کار است.
وی با اشــاره به اینکه پــروژه مجموعــه تجــاری و پارکینگ 
کمرزرین در مســاحت 32 هزار مترمربع در دســت اجراست، 
افزود: 2 طبقــه از این مجموعه تجاری بــه پارکینگ اختصاص 
یافته که بــا احــداث آن، ظرفیت پارک 550 دســتگاه خودرو 
فراهم می شــود. مدیر پروژه احیــای میدان امــام علی)ع(، از 
پیشــرفت 18درصدی پــروژه کمرزرین خبــرداد و ادامه داد: 
براساس برنامه، زمان بندی این پروژه باید ظرف 30 ماه تکمیل 
شود. کاویان خاطرنشان کرد: زمین پروژه ولی عصر به مساحت 
22 هزار مترمربــع، هفته آینــده تحویل داده می شــود. وی 
اظهارکرد: این پروژه در 5 طبقه شامل 2 طبقه تجاری و 3 طبقه 
پارکینگ با ظرفیت پارک 350 خودرو احداث می شــود. مدیر 
پروژه احیای میدان امام علی)ع( اضافه کرد: قرار است این پروژه 

در یک برنامه زمان بندی 28 ماهه تکمیل شود.

معاون طرح و برنامه ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان گفت: با توجه 
به اینکه رســالت اصلی شــهرداری اصفهان در حوزه خدماتی، توســعه 
زیرساخت های ورزشــی بوده اســت، در حال حاضر 113 ایستگاه ورزش 
شهروندی در فضاهای پارکی و بوستان های شهر اصفهان مستقر شده که 
توصیه می کنم همه اقشار جامعه بخصوص جوانان و نوجوانان، با توجه به 

بسترهای فراهم شده، از این فضاهای ورزشی استفاده کنند.
علی حالجیان افزود: یکی دیگر از موارد توســعه ورزش شهروندی، وجود 
76 زمین ورزشی روباز در مناطق مختلف شــهرداری اصفهان است که در 
اختیار عموم شهروندان قرار می گیرد و در این زمین ها بیشتر ورزش های 
توپی همچون فوتبال، والیبال، بســکتبال، بدمینتــون و تنیس روی میز 

انجام می شود.

فرماندار اصفهان در مراسم آغاز مرحله دوم سرشماری )حضوری( نفوس 
و مسکن سال 95 شهرستان اصفهان اظهار کرد: از تمامی همکاران درگیر 
در فرمانداری، اداره کل آموزش و پرورش و شــهرداری و صدا و سیما در 
سطح ملی و استانی که بیشــترین همکاری را با این طرح ملی داشتند، 
تشــکر می کنم.  فضل ا... کفیل درخصــوص تجربه جدید ایــن دوره از 
سرشماری افزود: در این دوره کاغذ و قلم حذف شده بود و مردم در مرحله 
اول به صورت داوطلبانه در این طرح شــرکت کردند. فرماندار اصفهان با 
بیان اینکه مشارکت مردم اصفهان در  سرشــماری به 30 درصد رسید، 
گفت: با توجه به میانگین کشــوری 32/5درصد، مشارکت اصفهانی ها به 
حد انتظاررسید. وی  تاکید کرد: از مردم تقاضا داریم فرصت را در ساعات 

باقی مانده از دست ندهند و در سرشماری اینترنتی ثبت نام کنند.

مشارکت اصفهانی ها در سرشماری اینترنتی به حد انتظار رسیداستقرار113 ایستگاه ورزشی در بوستان های شهر

رضا امیني در جلســه بازدید از پروژه مــوزه دفاع مقدس 
اصفهان، اظهارکرد: شوراي شهر در جهت تهیه زمین موزه 
دفاع مقدس تالش هــاي الزم را انجام داده؛ به طوری که از 
دوره دوم به بعد شوراي شــهر، بودجه ای نیز به احداث این 

موزه اختصاص داده شده است.
 وی افزود: شهرداری از سال 83 تا 91، ساالنه 100میلیون 
تومان به احداث موزه اختصاص داده است که پس از آن در 

سال 92، این مبلغ دوبرابر شد.
رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: در سال 93، این 
مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون تومان، سال 94، 3میلیارد 

و امسال نیز یک میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است.
ســایر نهادها در تکمیل مــوزه دفاع مقدس 

همکاري مناسبي ندارند
امیني، با ابراز گله مندي از همکاري ســایر دستگاه ها در 
احداث این پروژه، افزود: متاسفانه سایر نهادها در این رابطه 
همکاري مناسبي را از خود نشــان ندادند؛ اما نمایندگان 
 مردم در شــوراي شــهر، با توجه به اهمیت موضوع، آن را

دنبال مي کنند.
 مشــکل اصفهان، از نگاه هاي ناعادالنه به این 

شهر است
وي ادامه داد: متاســفانه بالیي که گریبــان گیر اصفهان 
شده، این است که اصفهان را شهري برخوردار مي دانند و 
همچنین موجي از اصفهان گریزي در کشور به وجود آمده 
که این خود باعث عدم اختصاص کمک هاي دولتي به شهر 
اصفهان شده است. رییس شــوراي اسالمي شهر اصفهان 
بااشــاره به خشــکی زاینده رود اظهارکرد: نبود مدیریت 
ســازنده باعث شــده تا در کنار کاهش نزوالت آســماني، 
خشکي زاینده رود اســتمرار یابد و هیچ کسي حتي حاضر 
نیســت که در مورد این موضوع تصمیم واحد و سازنده اي 

بگیرد.
 ظلم به اصفهان در تاریخ ثبت خواهد شد

امیني تصریح کرد: در این رابطه ظلمي که به مردم اصفهان 
مي شــود، در تاریخ ثبت خواهد شــد و اثــرات آن ممکن 
است تا نسل هاي بعدي ادامه داشته باشد. وي، با اشاره به 
صحبت هاي قبلي خویش، اضافه کرد: در حوزه دفاع مقدس 
هم همین مسئله مشهود است و باید نیروهاي مسلح، نقشي 
اساســي در رابطه با موضوع دفاع مقدس و تکمیل موزه آن 

داشته باشند.

حتي وزاري اصفهاني هم به اصفهان بي توجهند
رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: غیر بومي بودن 
نیروهاي مسلح اســتان، خود عاملي برای عدم رسیدگي 
مناســب به وضعیت موزه دفــاع مقدس اصفهان اســت؛ 
همچنین برخي از وزراي کشــور که اهل اصفهان هستند، 

متاسفانه حتي نگاه عادالنه اي به این شهر ندارند.
وي ابراز کرد: اصفهان در ایامي از سال در مورد آلودگي هوا 
از تهران پیشــي مي گیرد و  این به دلیل عدم وجود مترو 
است؛ در حالي که شهر مشهد در حال بهره برداري از خط 
دوم مترو بوده و اصفهان همچنان در حال تکمیل خط یک 

است.
رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان، ادامه داد: متاسفانه در 
تعیین اولویت فعالیت ها در کشــور، دچار مشکل هستیم؛ 
از ایــن رو زمزمه هاي خروج مردم اصفهان از این شــهر به 
گوش مي رسد و این پدیده، به دلیل نبود آب، آلودگي هوا و 

مشکالت زیست محیطي است.
 نیروهاي مســلح باید عنایت بیشتري به موزه 

دفاع مقدس بکنند
امیني بیان کرد: امروز بنده 
از سرداران نیروهاي مسلح 
درخواست دارم که به طور 
جد در زمینــه تکمیل موزه 
دفاع مقدس وارد شوند تا به 
یاري خدا این پروژه هر چه 
زود تر تکمیل گــردد.  وی 
ادامه داد: اصفهان 6 درصد 
از جمعیــت کل کشــور را 
شامل مي شود و 10 درصد 
از شــهداي دفــاع مقدس 
مربوط به اصفهان هستند. 
امیني اصفهان را شــهري 
شهید پرور دانست و تاکید 
کرد: تعداد باالي شــهداي 
دفاع مقدس، نشانگر نقش 
موثــر اصفهــان در دوران 
جنگ است. وي، با اشاره به 

اینکه برآورد هزینه اي این پروژه در ابتدا یک میلیارد و 500 
میلیون تومان بــود، افزود: در ادامه این پروژه گزارشــاتي 
مبني بر برآورد هزینه هاي بیشــتر ارائه شد که این مسئله 
باعث بي اعتمادي مردم و مســئوالن به چنین پروژه هایي 
خواهد بود؛ پس باید تعیین هزینه هاي هر پروژه به صورت 
دقیق اعالم شــود. امیني گفت: فقط فاز اول این مجموعه 
که یک سوم پروژه اســت، 20 میلیارد تومان هزینه خواهد 
برد. رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان افزود: براي تکمیل 
این پروژه ها تنها الزم است که دولت هزینه هاي مناسبي 
را مانند سایر شهرها پرداخت کند؛ در غیر این صورت این 

پروژه به بهره برداري نخواهد رسید.

رییس شوراي اسالمي شهر:

ظلم به اصفهان درتاریخ ثبت خواهد شد

متاسفانه بالیي که 
گریبان گیر اصفهان 

شده، این است که 
اصفهان را شهري 

برخوردار مي دانند 
و همچنین موجي از 
اصفهان گریزي در 

کشور به وجود آمده 
است

صدای چکش مســگران در بازار اصفهان هنوز شنیده 
می شــود. در این بــازار، چکش بی وقفه دردســتان 
هنرمندان مســگر باالوپایین رفته و بر ورقه های مس 
نقش های ماندگاری می زند تا نقش آفرین خانه های 
ایرانی شود. شایداین صدا برای رهگذران و مشتری ها 
خشن و گوش خراش باشــد؛ ولی برای اهالی این بازار، 
صدای آشنایی است که دیگر آزارشان نمی دهد. معاون 
صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان  گفت: با وجود عرضه انواع 
ظروف با جنس و رنگ های متفاوت در بازار، مسگری و 

خرید ظروف مسی هنوز از رونق نیفتاده است.
 جعفر جعفرصالحــی ادامه داد: مســگری را می توان 
قدیمی ترین و با وفاترین دوســت همــراه هنرمندان 
صنایع دستی در شــاخه فلز و فلزکاری دانست و فن 
چکش کاری مس باعث شده انسان از آن استفاده کرده 
و ابزار و تجهیزات متعددی را بســازد. وی افزود: بین 
هزاره ششــم و هفتم قبل از میالد، این فلز به صورت 
فراگیر تولید و استفاده می شد و اوج این هنر، به دوران 
صفویه برمی گردد. جعفرصالحی گفت: اگرچه استفاده 
از ظروف مسی درآشپزخانه ها کم شده و جای خود را 
به سایر ظروف مانند چینی و آرکوپال داده است، هنوز 

این ظروف خریداران خاص خود را دارد. 
یکی از مســافران که برای خرید ظروف مسی به مغازه 
مسگری آمده بود، گفت: استفاده از ظروف مسی برای 
سالمتی بسیار خوب اســت. من قبال لوازم تزیینی را 
خریده بودم؛ ولی اکنون برای پخــت غذا می خواهم 

خرید کنم.
تعداد کم استادکاران مسگری، دغدغه این استادان در 
بازار اســت که در این رابطه یکی از آنها می گوید: اگر 
این تعداد هم چکش خود را زمین بگذارند، دیگر کسی 
نیست که این کار را ادامه دهد و مسگری نابود خواهد 
شد؛ درنتیجه مسئوالن باید برای ترویج این هنر فکری 

کنند تا به فراموشی سپرده نشود. 
هزینه هاي تولید نیز با احتساب افزایش دستمزدکارگر 
و قیمت مس، تا سه هزارتومان درهرکیلوگرم افزایش 
یافتــه و قیمــت هرکیلوگرم مس ســاخته شــده و 
چکش خورده در بازار اصفهــان، اکنون41هزارتومان 

خریدوفروش مي شود.
گفتنی است این هنر در ســال 91 به شماره 771 در 
فهرســت آثار ناملموس به ثبت ملی رســیده است و 
اصفهان، زنجــان، یزد و کرمان از جمله اســتان هایی 

هستند که صنعت مسگری در آنها رواج دارد.

 طنین صدای مسگری 
در بازار اصفهان

گزارش

رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: شهرداري و شوراي شهر باتوجه به اهمیت موضوع دفاع مقدس 
و تبیین آن براي نســل آتي، کمك هاي خود را به این حوزه دریغ نکرده اند؛ اما دولت در هیچ موضوعي به 

اصفهان عنایت نداشته است.

شهرداری

زاینده رود
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

مــواد الزم: 1 عــدد زنجبیــل کوچک، 
یک دوم پیمانه عســل، 1ق س پودر دارچین ، 
1پیمانه آب لیمو ترش، 1پیمانــه آب پرتغال، 

5پیمانه آب سرد
طرز تهیه: در قابلمه ای 4 پیمانه آب سرد 
بریزید و روی حرارت قرار دهید که جوش بیاید. 
در ایــن زمان کــه آب می جوشــد، زنجبیل را 
شسته، سپس پوست آن را بگیرید و آن را خرد 

کنید. زنجبیل های خرد شده را درون ظرف غذاســاز بریزید و دستگاه را روشن کنید که 
کامال خرد شده و حالت پوره ای شکل شود؛ ســپس آن را کنار بگذارید. وقتی آب جوش 
آمد، زنجبیل، شــکر و دارچین را به آن اضافه کنید و خوب هــم بزنید تا به خوبی مخلوط 
شــوند. پس از زمان کمی که قابلمه روی حرارت ماند، آن را بردارید و به مدت یک ساعت 
بگذارید در دمای اتاق ســرد شــود و مواد کامال به خورد هم رفته و با هم مخلوط شــوند. 
اکنون باید آب لیمــو، آب پرتغال و باقی مانده آب را به مــواد اضافه کرده و خوب مخلوط 
کنید. حاال نوشــیدنی را در ظرفی بریزیــد و آن را در یخچال قرار دهید که خنک شــود. 

اکنون آماده سرو است.
این نوشــیدنی را می توانید با آب میوه های دیگری مثل آب گریپ فروت، آب آناناس، آب 
لیمو ترش یا هر آب میوه ای که در اختیار دارید، درست کنید. به جای عسل می توانید از 
شکر هم استفاده کنید؛ ولی بهتر است از عسل استفاده کنید، چون هم طبیعی است و هم 

به همراه آب لیمو برای جلوگیری از سرماخوردگی بسیار مفید است.

کتاب »آیینه عصمــت«، پرسشــی کوتاه درخصــوص زندگی و 
هجرت کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه ســالم اهلل علیها 
به کشورایران و شهر مقدس قم اثرآیت ا... ضیاالدین نجفی است که 

توسط انتشارات» اهل البیت)ع(«چاپ شده است.
اثرحاضر، از هشــت بخــش با عناویــن والدت و تبــار خانوادگی 
حضرت معصومه)ع(، شــخصیت علمی و جایــگاه معنوی حضرت 
معصومه)ع(، دعوت امام رضا به خراســان و پیشــنهاد والیتعهدی 
تا شــهادت، هجرت حضرت معصومه)ع( از مدینه به ایران به قصد 
دیدار امام رضا)ع(، شهر قم در پیشینه تاریخ )مرکز علم و اجتهاد(، 
بارگاه نورانــی حرم مطهر حضــرت معصومه)ع(، یادداشــت ها و 

امامزادگان آرمیده در قم است.
نویســنده دراین کتاب که با نثری ســاده پیرامون زندگی حضرت 

معصومه)س( نوشته شده اســت، به زندگی، شــخصیت علمی و 
جایگاه معنوی حضرت فاطمه معصومه)س(، القاب ایشان و برخی 
از احادیث روایت شده درباره ایشان نیز پرداخته است و جلوه هایی 
از کرامات ایشــان را به تصویر کشــیده؛ به گونــه ای که مخاطب 
بتواند با مطالعه اثر، دیدگاهی جامع تر نســبت به موضوع پیدا کند. 
همچنین نویســنده در این اثر دالیل هجرت را به تفصیل توضیح 
می دهد و انگیزه های آن حضرت را از هجرت برشــمرده و مســیر 
حرکت  ایشان را به ایران نشان می دهد. دربخش دیگری از این اثر 
با عنوان بهترین سرزمین هنگام نزول بال می خوانیم:»در روایتی از 
امیرالمومنین)ع( سوال شد: سالم ترین شــهرها و بهترین مکان ها  

هنگام نازل شدن فتنه کجاست؟
  کتاب حاضر را انتشارات اهل بیت)ع( چاپ کرده است.

خانم ســی و چند ســاله ای تعریف می کرد که  زندگی خوب و  روبه راهی دارد. دو بچه ســالم و زاینده رود
باهوش، همسر زحمتکش و مهربان، خانه ای نقلی و خالصه هرچه که 
یک زندگــی معمولی ســاده الزم دارد، در زندگی اش هســت. خانم 
می گفت از داشتن چنین زندگی خوشحال و شاکرم. مشکل خاصی در 
زندگی ندارم؛ فقط گاهی دلم می خواهد نصف روز یا حداقل دوساعت 
در خانه تنها باشم، برای خودم چایی دم کنم، موسیقی گوش دهم و با 
خودم خلوت کنم؛ اما همســرم این موضوع را درک نمی کند. اگر به او 
بگویم می خواهم چند ســاعتی تنها باشــم، فوری نگران می شود یا 
احساس می کند از او ناراحتم و مثال قهر کرده ام. یک بار تصمیم گرفتم 
با همکاری مادرم این چند ساعت تنهایی را احیا کنم. از مادرم خواهش 
کردم که یک روز عصر همســر و بچه هایم را به صرف چایی و عصرانه 
دعوت کند؛ اما نتیجه اصال آن چیزی نشــد که انتظار داشتم و در واقع 

افتضاح شد. همسرم با نگرانی به خانه آمد و گفت:
-  مامانت زنگ زده میگه با بچه ها بیا خونه ما برای عصرانه 

-  خب برو
-  آخه گفته فقط خودت و بچه ها، تو رو دعوت نکرده

-  شاید خواسته با دامادش حرف بزنه
-  چه حرفیه که تو نباید بدونی؟

-  نمی دونم، می گم شاید!
-  من نگرانم، بیا باهم بریم

-  خب منو که دعوت نکرده
-  اشکال نداره، من بدون تو اونجا نمیرم، دلهره دارم؛ شاید اتفاق بدی 

افتاده!
قیافه مادرم وقتی همه ما را دم در خانه دید، تماشــایی بود. هنوز هم 
دارم فکر می کنــم چگونه بتوانم به همســرم بفهمانم کــه در هفته، 

حداقل دو ساعت مرا در خانه تنها بگذارد.

غذاهای سالمی که نبایدنوشیدنی زنجبیل و لیمو
 بعد از جراحی کاهش وزن مصرف کرد! )2(

آیینه عصمت

ندا شاه نوری برف: برف ریزگردهای سفید 
و سردی اســت که از آسمان 
پایین می آید و در آن معلق نمی ماند. رسم بر این 
است که همه به برف ســالم کنند. برخی آنقدر در 
این کار ممارســت می کنند که گویی توقع دارند 
برف دهن باز کند و علیــک بگوید. برف عارضه ای 
فصلی و متعلق به دوران قدیم است که ما جای آن 
را با ریزگردها که چهارفصل بوده و تطابق بیشتری 
با مدرنیته دارند، عوض کرده ایم. در قدیم برف را با 
مقداری شــیره یــا مربا مــی خوردند کــه هیچ 
خاصیتی نداشــت؛ اما امروزه، ما با گرته برداری از 
معتادان، مقداری هوا را از بینی به داخل می کشیم 
و ریزگردها را طوری که حرام و حالل نشود، جذب 
می کنیم. بــرف از مصادیق جنگ نرم محســوب 
می شود؛ زیرا هنوز نیامده، مدارس را تعطیل کرده 
و کودکان را به پناهگاه ها می فرستد؛ شهرداری نیز 
خیابان ها را سنگر بندی می کند؛ در حالی که ما با 
ریزگردها، به همزیستی مســالمت آمیزی در حد 
همزیســتی قــارچ و جلبــک در خلق گلســنگ 
رسیده ایم و اشکال دانه درشت تر آنها، به اسم غبار 
محلی روی میز تلویزیون ما بوده و حتی دیده شده 
برای برنامه 90 هم پیامــک داده اند. عده ای هم با 
آن، موجود ناموزونی به اســم آدم برفی درســت 
می کنند که برای به تعادل رسیدن، بهتر است دراز 
و نشست بزند. اما ریزگردها قابل دیدن نیستند و از 
همین منظر بــه شــکوفایی هنر آبســتره منجر 
می شــوند. برف از مظاهر فرهنگ سرمایه داری و 
مصرف گرایی نیز هست؛ زیرا گفته اند هرکه بامش 
بیش برفش بیشــتر؛ ولی ریزگردها به تساوی بین 
مردم تقسیم می شــوند و آنقدر خاکی هستند که 
حتی اگر در منهای شــصت هم زندگــی کنیم، از 

پنجره می آیند تو.

لبخندک

بگذار کمی تنها باشم

برای مدت طوالنی از مصرف مــوادی همچون ذرت بو داده، آب ) قبــل یا بعد از غذا(، 
سبزیجات خام، خوردن میوه با پوست و گوشــت قرمز اجتناب کنید. در طوالنی مدت 
نمی توان افراد را مجبور کرد از خوردن برخی از غذاها خــودداری کنند؛ البته می توان 
مصرف غذاهای ذکر شده را تا حد ممکن کم کرد تا آســیب زیادی به معده وارد نشود. 
بهتر است از مصرف کربوهیدرات های تصفیه شــده و هر چیزی که مقدار زیادی شکر 
و چربی ناسالم دارد، خودداری شــود. موادی همچون نان و ذرت بو داده ممکن است 
در شکم بزرگ تر شده و حس سیری ســریع تری ایجاد نمایند. برای جلوگیری از این 
امر، بهتر است مصرف چنین موادی را کمتر کنید. اگر دوست داشتید از ذرت استفاده 
کنید، ابتدا کمی هویج پخته و پنیــر بخورید و در آخر ذرت بــو داده را مصرف کنید. 
گوشــت قرمز، گوشــت مرغ یا بوقلمون بیش از حد پخته شــده، میوه ها و سبزیجات 
فیبردار به سختی هضم می شوند؛ بنابراین این مواد نیز همانند ذرت بو داده باعث ایجاد 

حس سیری سریع می شوند و ممکن است در فرد حالت تهوع و استفراغ ایجاد کنند.
۳0 دقیقه قبل یا بعد از غذا، بهتر است آب ننوشید. نوشــیدن آب یا مایعات دیگر قبل 
از غذا، باعث ایجاد حس سیری در شما می شــود و اجازه نمی دهد مقدار غذای مناسب 
را مصرف کنید )این گزینه برای افرادی مفید اســت که به دنبال کاهش وزن هستند؛ 
اما در افرادی که جراحی کاهش وزن داشــته اند، توصیه نمی شــود(. نوشیدن آب بعد 
از مصرف غذا نیز می تواند باعث ایجاد یک حالت موج مانند در شــکم شــود و غذا را به 
سرعت از معده خارج کند. در چنین شــرایطی امکان جذب مواد مغذی وجود نخواهد 

داشت و در طوالنی مدت نیز امکان کشیده شدن معده وجود دارد.

نوستالژیکاتور 

خانه

یادداشت های 
گلبول آبی

جدول 1984

با این سبد، معلولین هم 
می توانند به خرید بروند

این سنگ 170 میلیون دالر
 قیمت دارد! 

باریک ترین برج تماشای جهان
 در برایتون

کارگــران معدن ایالــت »کاچین« در حین حفــاری موفق به 
کشف سنگ عظیم و گران قیمتی شدند که کارشناسان ارزش 

آن را نزدیک به 170میلیون دالر تخمین زدند.
به گفته کارشناسان جواهر، اطراف این سنگ که حدود 175تن 
وزن دارد، از یشــم های ســبز پوشانده شــده که جواهر بسیار 
باارزشی محسوب می شود. این ســنگ گرانبها حدود 5/5متر 

طول و 4متر عرض دارد.
باســتان شناســان معتقدند حدود 5000 هزار ســال پیش از 
یشــم ســبز به عنوان تیغ تبر، چاقو و ابزار اینچنینی استفاده 
می شــده و به مرور زمان و با گذشــت ادوار مختلــف، مردم به 
ارزش این ســنگ و خاصیت های درمانی آن پی بــرده و از آن 
به عنوان جواهرات روزمره خود اســتفاده کردند. یشم سبز که 
ساختار سبزی هم دارد، بسیار کمیاب و گرانبهاست. همان طور 
که گفته شد، این ســنگ در معدنی در ایالت کاچین در شمال 
میانمار کشف شده است. میانمار به طور تقریبی منبع بهترین 

سنگ های یشم سبز در جهان به شمار می رود.

سکوی تماشــای دونات شــکل با فوالد براق و شیشه، باالی یک 
ســتون باریک و بلند در ساحل شهر انگلیســی برایتون به عنوان 
باریک ترین برج تماشــای جهان قرار دارد. این بــرج با 162متر 

ارتفاع، تنها ۳/8متر عرض دارد.
سطح تماشــا که به عنوان آسانســور هم عمل می کند، می تواند 
همزمان 200 مســافر را به باالتریــن نقطه برج ببــرد که از آنجا 
می توان کل شــهر و کانال انگلیســی را تا کیلومترها آن طرف تر 
مشــاهده کرد. برج i 360  بلندترین برج مراقبت متحرک جهان 

و بلندترین سازه در ساسکس است.
برج i 360 توســط معمــاران مارکس بارفیلد طراحی شــده که 
چرخ و فلک غول پیکر چشــم لندن را نیز طراحی کــرده اند. اما 
محفظه مشــاهده i360، ده برابر بزرگ تر از کپسول چشم لندن 
اســت و 18 متر قطر دارد. هزینه ســاخت این برج 56/2  میلیون 
دالر بوده اســت. انتظار مــی رود این برج توریســت های زیادی 
را به شــهر بیاوردو تخمین زده می شــود که این جاذبه، ســاالنه 

1۳تا25میلیون پوند از راه گردشگری به اقتصاد شهر کمک کند.

تصاویر روز

منظره پاییزی پارک ملی در آرژانتین عکاسی از یک نانوایی در لشکرگاه افغانستان

این سبدهای خرید که به طور ویژه برای افراد با نیازهای خاص 
طراحی شــده، به نام دختر مخترع آن، »چرخ دستی کارولین« 

نامیده می شوند. 
کارولین با سندروم رت متولد شد و مادرش سال ها تالش کرد او 
را در کارهای روزانه همراه کند؛ درحالی که آسایش دخترش را 
نیز تضمین می کرد. این بیماری شدیدا مانع راه رفتن و صحبت 

کردن کارولین شده است. 
او اکنون 15ســال دارد و دیگر نمی توانــد داخل صندلی های 
کودک بنشیند که برای ســبدهای خرید معمول طراحی شده 
اســت؛ به همین دلیل مادرش »النگ« تصمیم گرفت راه حلی 

برای کمک به دخترش پیدا کند.
پس از ماه ها آزمون و خطا، راه رفتن در تاریکی و شکست های 
بسیار، او یک طرح برنده پیدا کرد: یک سبد خرید با یک صندلی 
پالســتیکی بزرگ که بچه هایی که در غیر ایــن صورت نیاز به 
ویلچر یا اسکوتر دارند، می توانند به راحتی درون آن بنشینند. 

این صندلی می تواند تا 11۳ کیلوگرم را حمل کند.

کشکول
افقی

1- مبارک- نوعی حشره
2- مقابل شب- زهر- از ضمایر- درس خوانده

۳- تکرار یک حرف- دومین حرف الفبای یونانی- 
ورق-گرمی و حرارت

4- مار بزرگ و بی زهر- مروارید- صورت
5- از القاب انگلیسی- سر- اسمی ایرانی

6- مســابقات اتومبیل رانی- محکم و اســتوار-
برکت سفره

7- ابوالبشر- از طوایف ایرانی
8- لون- قابله- هدف و نشان

9- سرگردان- لوس- سوره زنان
10- ضربه فوتبالی- از حرکت های آب دریا- شرم 

و آزرم
11- مخفف اگر- نار- ملح- با مکش می آید

12- حرف پرســش- کلمــه افســوس- حرف 
انتخاب- خداحافظی التین

1۳- سوغات و ارمغان- داخل

عمودی:
1 -مجموعه فرمول ها- زمان و زمانه

2 -کشــور ســزار- عالمت مفعول- از جدایی ها 
شکایت می کند- شش

۳- خزان نشده- جانشــین چیزی قرار گرفتن-
شکوه و شکایت- دو یار هم قد

4- رایحه- حرف انتخاب- به جا آوردن
5- عمامه- دشت- از آالت موسیقی

6- مرغ ســعادت- یکــی از همســران پیامبر-
شهرزیارتی ایران

7- راهزن- پسوند دارندگی
8- بزرگ-یگانه- جد

9- روشنایی- از غزوات- از نام های خداوند
10- مقابل سرد- بیماری- نخستین عدد

11- مادر عرب- از القاب آقایان- محلی درمکه- 
میوه و ثمر

12- کمی- تاب و توان- پایه و اساس- مقعر
1۳- ماده ای در چای و قهوه- نایب
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امام علی)علیه السالم(: 
گذشته امروزت سپرى شد، آينده  اش مورد ترديد و اكنون تو،  

غنيمت  است.
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