
به گزارش ایمنا در روز دوم برپایی بیســت و دومین 
نمایشــگاه مطبوعات در تهران، رسول یاحی معاون 
سابق سیاسی امنیتی استانداری اصفهان، با حضور در 
غرفه ایمنا به صراحت پاسخگوی سواالتی درخصوص 
دوران تصدی خود در استانداری اصفهان شد که در 

ادامه، گزیده ای از این گفت و گو را می خوانید:
  اصفهان واقعا هنوز خیلی جای کار دارد. امیدوارم 
کسانی که هســتند یا در آینده می توانند مسئولیتی 
داشته باشند، به توفیقی دست پیدا کنند که بتوانند 
اوال ظرفیت ها و پتانسیل های اصفهان را بشناسند و 
بعد درحدی که امکان دارند و برایشان مقدوراست، در 

جهت ارتقای آن ظرفیت ها تالش کنند.
  باالخره ما جزئی بودیم در یک مجموعه بزرگ و من 
احساس کردم رأس آن مجموعه، با دید و مشی بنده، 
سازگاری ندارد؛ ضمن اینکه اخالقا هم متعهد بودم 
که رعایت بکنم. چون مــا درون آن مجموعه بزرگ و 
آن سیستم بایدکارمی کردیم، احساس کردم اگر جدا 
شویم، یک سری اصول اخالقی دچار خدشه می شود؛ 
چرا که اخالق برای من مهم ترین رکن است و تا حاال 
با بیش از 40 سال مدیریتی که داشتم، اخالق یکی از 
محورهایی بوده که هرکجا احســاس کردم با مشکل 

مواجه است، فاصله گرفتم که خودم را در بداخالقی یا 
بی اخالقی شریک نکرده باشم.

  مدیریتی که حاال استاندار اصفهان دارند، باتوجه به 
اینکه انسان پاکدستی نیز هستند، انقالبی و مدیریت 
ملی بوده است. سبکش به شــیوه ای است که از نظر 
ادبیات، به آن محافظه کاری می گویند. برداشت من از 
اصفهان با توجه به نیروهای جوانش این است که االن 
وقت مدیریت محافظه کارانه در اصفهان نیست؛ بلکه 
باید خیلی شجاعانه و ریسک پذیر جلو برویم و بتوانیم 

شهر و کشور را اداره کنیم.
  می خواســتم اصفهان را روی رادار رســانه ها، چه 
در داخل و چه در خارج کشــور، داشته باشیم و االن 
این گونه نیست. بنده به عنوان معاون سیاسی امنیتی 
از نظر شــرح وظایف  وزارت کشور، ارتباط با رسانه ها 
را به عهده داشتم؛ اما من مجاز به هیچ گونه ارتباطی 
با اینها نبودم که این مســئله برای من خیلی سخت 
بود. وقتی می دیدم خبرنگار یا ســردبیر رسانه ای با 
من تماس می گیرد و ســوالی می کند و من موظفم 
به عنوان یک شــهروند یا یک مســئول پاسخش را 
بگویم و مردم از آن رســانه انتظار داشتند که راجع 
به این موضــوع عکس العملی نشــان دهد ولی هیچ 

عکس العملی نشان نمی داد، خودم خیلی رنج می بردم 
و معتقدبودم که رسانه های اصفهان در زمینه صنعت 
و در ارتباط با نیازهای مردم باید بسیار فعال باشند و با 
مدیریت شهری حتی با مدیریت کشوری اصفهان در 
آن حوزه هایی که ما جایگاه کشوری داریم، در ارتباط 
باشــند؛ مثال در صنعت فوالد، ما در سطح کشوری 
مطرح هستیم. اعتقادم بر این اســت که رسانه ها به 
کمک مردم بیایند و تولید کننده بد را مواخذه کرده و 
او را به مردم بشناسانند و تولید کننده خوب را تقدیر 
کنند. بنده معتقدم که کارآفرین در اســتان صنعتی 
اصفهان، هنرمند واقعی اســت؛ یعنی اگر بخواهیم 
یک هنرمند واقعی را معرفی کنیم باید حتما به سراغ 
یک کارآفرین برویم. کسی که برای 500تا 2هزار نفر 
شغل ایجاد کرده، نیازی را برای جامعه و محصوالتی را 
برای خودش تامین می کند، سهمی در امنیت و عفت 
جامعه دارد؛ چون وقتی یک نفر شاغل می شود، از یک 

سری ناهنجاری ها فاصله می گیرد.
  شرایط اصفهان می تواند خیلی بهتر از این چیزی 
باشد که هست؛ یک بخش مربوط به مدیران داخلی 
استان است و یک بخش بحث ملی یا مشکالت تاریخی 

دارد.

معاون سابق سیاسی امنیتی استانداری اصفهان:

االن وقت مدیریت محافظه کارانه در استان نیست
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شهــردار اصـفهـــان با حضور در غرفه های مختلف 
بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های 
سراسری کشور، با اشــاره به نقش موثر مطبوعات در 
توسعه کشور، ضرورت تمرکز رسانه ها بر چالش های 
موجود در بستر کالن شهرها را یادآور و خواستار نقش 

موثرتر رسانه ها در تشویق عموم مردم برای مشارکت 
وسیع تر در رویدادهای کالن شهرها ازجمله اصفهان 
شــد. مهدی جمالی نژاد در بازدیــد از غرفه تابناک، 
درباره رویکــرد تازه مدیریت شــهری اصفهان اظهار 

داشت: نزدیک به یک سال...

شهردار اصفهان مطرح کرد:
مطبوعات، بازوی قدرتمند

مدیریت شهری هستند

»قلدر خطرناک صادق« رییس جمهور آمریکا شد؛

شگفتی بزرگ!

15

»ترامپ چهــره اي خطرناک اســت و به عبارتي 
مي تــوان او را خطرنــاک قلدری دانســت که 
به اصول پایبند نیســت و قواعــد و مقررات را به 
راحتي زیر پا مي گذارد«؛ اگر این دیدگاه هاشــمی رفســنجانی را 
که به تیزبینی و سیاست ورزی معروف اســت، مالک قرار دهیم، 
باید گفت با یک »پدیــده عجیب و غریِب قلــدِر خطرناک و البته 
صادق و صریح« روبه رو هســتیم. نه فقط ما، کــه جهان برای یک 
دوره حداقل چهارســاله، باید با این پدیده ای کــه طی 18 ماه از 
مرحله »گمنــام«ی و ســپس »مغضوب« و »منفور« شــدن، به 
جایی رســید که با رای مردم آمریکا به عنوان »چهل و پنجمین« 
پرزیدنت، انتخاب و وارد کاخ سفیدشــد، سروکار داشته باشند و او 
را با میل یا به اجبار تحمل کنند؛ کســی که شاید به جز طرفداران 
و خانواده و والدیمیرپوتین، برخی ایرانــی ها نیز از رای آوری اش 
دربرابر »هیالری« خشنود هستند و در مناقشه بین انتخاب »بد« 
و »بدتر«، او را گزینه بد می دانند! »دونالد ترامپ« در عین ناباوری 
و در حالی که حتی برخی از روزنامه های ایران نیز روز گذشــته با 
قطعیت، از پیروزی هیالری کلینتون خبــر داده بودند، به عنوان 
رییس جمهور جدید آمریکا انتخاب شــد و در اولین نطق پس از 
پیروزی گفت که می خواهــد آمریکا را احیا کنــد و البته با هیچ 
کشــوری در دنیا عداوت ندارد. اظهارنظرها و واکنــش ها به این 
انتخاب متفاوت بود. ســتاره های هالیوود که بیشترشان طرفدار 
کلینتون بودند، ناخشــنود از این انتخــاب، در صفحات اجتماعی 
نوشتند که »قلدر حاکم شــد.« در میان سران کشورهای مختلف، 
»عبدالفتاح السیســی«، رییس جمهوری مصر، ریاست جمهوری 
»دونالد ترامپ« را به وی تبریک گفت تا اولین نفر در میان روسای 
جمهور کشــورهای جهان عرب باشــد کــه روی کار آمدن نامزد 
جمهوری خواهان را تبریک گفته است. در ادامه، سران عربستان، 
امارات، قطــر، بحرین و هند نیــز این پیــروزی را تبریک گفتند. 
نخست وزیر اســپانیا، وزیر دفاع آلمان، وزیر امور خارجه فرانسه و 
نخست وزیر ترکیه نیز پیام تبریک فرســتادند. شاید داعش هم از 
این انتخاب خوشحال شد. »هیالری کلینتون« پیش از این یک بار 
در تبلیغات انتخابات ریاســت جمهوری  گفته بود که داعش برای 

انتخاب »دونالد ترامپ« به ریاست جمهوری آمریکا دعا می کند!

نگاه
سمیه 
یوسفیان

3

اصفهانی ها حل دائمی مشکل 
زاینده رود را می خواهند

3

نتیجه انتخابات آمریکا، بازارهای مالی جهان را شوکه کرد؛ 

تالطم ترامپ!

1

معاون سابق سیاسی امنیتی استانداری اصفهان:

االن وقت مدیریت محافظه کارانه 
در استان نیست
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سپاهان در هر جامی
 مدعی قهرمانی  است
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به بهانه ترک خوردن سی و سه پل؛

یک فاجعه عادی!
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پیشنهاد سردبیر:
هر حرکتی در مورد برجام عکس العمل خواهد داشت

عکس روزيادداشت

اخبار

دیدگاهامنیتواکنشانتخابات

سیدکمال ســجادی درباره آخرین فعالیت های جبهه 
پیروان خط امام)ره( و رهبری، اظهار کرد: جبهه پیروان 
متشــکل از 18 حزب اصولگراســت و هر حزبی، نظر 
خاص خود را برای انتخابات ریاست جمهوری دارد. این 
فعال سیاســی اصولگرا، تاکید کرد: ما منتظریم تا همه 
نامزدهای انتخابات بررسی شوند و در نهایت اگر به یک 
نامزد رسیدیم، همه از او حمایت کنند. سجادی در پاسخ 
به این پرســش که آیا جبهه پیروان دیداری با قالیباف 
و جلیلی داشته اســت، گفت: هنوز جلسه ای با این افراد 
نداشته ایم و معلوم نیست هم که جلسه ای داشته باشیم.

ســخنگوی جبهه پیروان خط امام)ره( و رهبری درباره 
جبهه پایــداری نیز تصریح کــرد: از جبهــه پایداری 
بی خبریم؛ اما این جبهه پس از انتخابات اخیر ریاســت 

جمهوری و مجلس، تجدید نظرهایی داشته است.
وی در پایان با اشــاره به اینکه جامعه روحانیت مبارز و 
جامعه مدرســین از مراجع اصولگرایان هستند، گفت: 
جامعه روحانیت برای انتخابات 96 بیشــتر فعال است 
ولی نمی دانیم جامعه مدرســین وارد انتخابات می شود 

یا نه. به هر حال ما به حمایت این دو تشکل نیازمندیم.

امیرسرتیپ احمدرضا پوردستان در مراسم رونمایی از 
بالگردهای زمینگیر شده سال های قبل )هنگرکویین( 
که در پایگاه یکم  هوانیروز کرمانشــاه برگزار شد،گفت: 
پس از 11 ســپتامبر فضای امنیتی جدیــدی در دنیا 
شکل گرفت. فرمانده نیروی زمینی ارتش  با بیان اینکه 
نبردهــای نامتــوازن و جنگ های لیاقتی بــا بازیگری 
گروهک های تکفیری توســط آمریــکا در دنیا به وقوع 
پیوسته است، گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران آماده نبرد با آمریکا هستند.این مقام ارشد نظامی 
از آمادگی کامل نیرو های مسلح جمهوری اسالمی ایران 
در تمامی زمینه هــا خبر داد و افزود: نیروهای مســلح 
جمهوری اســالمی ایران عالوه بر آمادگی متناســب 
با جنگ های ناامن، برای پاســخگویی بــه تهدیدهای 
تکفیری ها آمادگی الزم را دارند.پوردستان ترسیم خط 
قرمز ایران برای دشمنان را در خارج مرزها عنوان کرد و 
یادآور شد: داعش با همکاری آمریکا و عربستان در صدد 
نزدیکی به مرزهای ایران اســت، ولی قبــل از نزدیکی 
به مرزهــا از بین می رود و الزمه این اقدام تنها اشــراف 

اطالعاتی و انجام عملیات سد و موانع است.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام)ره( و رهبری:

 ديداری با قالیباف و جلیلی 
ندا شته ايم

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

 داعش می خواهد 
به مرزهای ايران نزديک شود

عالء الدين بروجردی:

هر حرکتی در مورد برجام 
عکس العمل خواهد داشت

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضايیه :

اروپا به تجربه های نظام مدنی 
اسالم احترام بگذارد 

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: باید منتظر 
ماند و دید که چه سیاســت هایی از طرف ترامپ در مورد 
منطقه و جهان اسالم اعالم می شود، ولی در مجموع رای 
مردم آمریکا نشان از رای منفی به سیاست جنگ طلبانه 
و خشــونت و گســتره دامنه نفوذ ده ها میلیون نفری در 
داخل آمریکا دارد. به نظر می رسد انتظارات افکار عمومی 

آمریکا توجه به مشکالت مردم است.
بروجردی توضیح داد: طبیعی اســت که رییس جمهور 
آمریکا در چارچوب مقررات و روابط بین المللی  متعهد و 
مکلف به عمل و عملیاتی کردن آن است، که از جمله آن 
برجام می باشد؛ بنابراین هر گام و تعهد و عملی که انجام 

شود متناسب با آن عکس العمل خواهند دید.
بروجــردی در مورد ادامــه حمایت آمریــکا از اقدامات 
عربســتان در منطقه گفــت: اگر ترامــپ بخواهد طبق 
نظراتــش در دوران انتخابات عمل کند باید مشــارکت 
آمریکا با عربستان در کشتار ظالمانه مردم یمن متوقف 
شود، چون عربستان بدون حمایت آمریکا نمی تواند ده ها 

هزار تن از مردم مظلوم یمن را به خاک و خون بکشد.

دکتر محمدجواد الریجانی در دیــدار با قائم مقام وزیر 
امور خارجه ســوئد گفت: فضــای گفت وگوهای ما در 
زمینه حقوق بشــری و قضایی باید مبتنی بر سه اصل 
مهم باشد. دبیر ستاد حقوق بشــر در تشریح این سه 
اصل افــزود: اصل اول این اســت که طــرف اروپایی 
تنوع فرهنگی را باور داشــته باشــد و به تجربه مدنی 
جمهوری اســالمی ایران به عنوان یک تجربه بر بنای 
نظام مدنی و سیاســی و بر اســاس عقالنیت اسالمی 
احترام بگذارد همانگونه که تجربه های کشــور سوئد 
برای ما محترم اســت. الریجانی اصل دوم را همفکری 
و همکاری در ســطح برابر دانست و گفت مسایل نباید 
تحمیلی باشند. دبیر ســتاد حقوق بشر اصل سوم الزم 
برای همکاری های حقوق بشــری میان ایران و اروپا را 

اجتناب از استانداردهای دوگانه و تبعیض دانست .
در این دیدار قائم مقام وزیر امور خارجه ســوئد نیز با 
درســت خواندن این اصول و تاکید براینکه ما نیز این 
اظهارات را قبول داریم گفت: دولت ســوئد مصمم در 

بسط روابط دوجانبه با ایران است .

سخنگوی دولت:

به  زودی درباره صندوق ذخیره 
فرهنگیان به مردم گزارش می دهم

 اظهار نظر جديد »عارف« 
درباره »نجومی بگیران«

بازديد صالحی از مرکز تحقیقات 
هسته ای لهستان

گزارش جامعه روحانیت برای 
برگزاری گردهمايی اصولگرايان

زمان آغاز به کار ستاد انتخابات 
رياست جمهوری مشخص شد 

وزير دفاع در حاشیه جلسه ديروز 
هیئت دولت

محمدباقر نوبخت ســخنگوی دولت با حضور در نشســت خبری 
که در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار 
فــارس پیرامون تخلفــات صورت گرفتــه در صنــدوق ذخیره 
فرهنگیان که معاون اول رییس جمهور نیز بر این مســئله تاکید 
کردند و اینکه آیا با متخلفان برخوردی شــده است، گفت: بدون 
تردید وقتی اخبــار درباره این صندوق منتشــر شــد، کارگروه 

ویژه ای به عنوان نظارت، امور را پیگیری کرد.
وی تصریح کرد: ضمن هماهنگی با ســایر دستگاه های نظارتی، 
گزارش مبســوطی از آنچه در این مجموعه اتفاق افتاد را در آینده 

نزدیک به اطالع مردم و عموم می رسانم.

رییس فراکسیون امید گفت: قوه قضاییه مشخص خواهد کرد که 
دریافت حقوق های نجومی قانونی بوده یا غیر قانونی. محمد رضا 
عارف در خصوص قانونی یا غیرقانونــی بودن حقوق های نجومی 
گفت: حکم و نظر قوه قضاییــه در مورد مباحــث اخیر پیرامون 
حقوق های نجومی ثابت می کند که ایــن پرداخت ها قانونی و یا 
خارج از دایره قانون بوده است.رییس فراکسیون امید با بیان اینکه 
دستگاه قضا در حال پیگیری این موضوع است، اظهار کرد: قانون 
باید در این مورد نظر بدهد. عــارف پیش تر، پرداخت حقوق های 

نجومی را ناشی از ضعف در قانونگذاری دانسته بود.

علی اکبر صالحــی معاون رییس جمهور و رییس ســازمان انرژی 
اتمی، در رأس هیئتی از سازمان انرژی اتمی کشورمان، به منظور 
انجام یک دیدار رســمی وارد لهستان شــد. وی در این سفر که 
 بنا به دعوت معاون نخســت وزیر لهســتان صــورت پذیرفت با 
پیوتر گلینسکی معاون اول نخســت وزیر و وزیر فرهنگ لهستان 
دیدار کرد.در این دیدار طرف لهستانی با ابراز خرسندی از سابقه 
دیرینه روابط دیپلماتیک دو کشور که به بیش از 540 سال پیش 
باز می گردد، این قدمت روابط را ســرمایه مناســبی برای توسعه 

روابط نوین دو کشور ارزیابی کرد.
صالحی در ادامه مالقات های خود در ورشــو با رؤســای مجلس 
نمایندگان )ســیم( و مجلس ســنای جمهوری لهستان جداگانه 
دیدار و در زمینه توســعه و تعمیق روابط پارلمانــی  رایزنی کرد.

همچنین در ایــن دیدارها در خصــوص همکاری های صلح آمیز 
هســته ای تبادل نظر و گفت وگوهای ســازنده ای به عمل آمد و 
مقرر شــد هیئت ایرانی ضمن بازدید از مرکز تحقیقات هسته ای 
لهســتان زمینه های بیشــتر همکاری در بخش های فنی را مورد 

بررسی قرار دهد.

حجت االسالم مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با 
اشاره به برگزاری جلسه شــورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز 
به ریاســت آیت ا... موحدی کرمانی اظهار داشت: در این نشست 
کمیته سیاسی گزارش خود را ارائه کرد و قرار شد پیگیر کارهای 
انتخابات باشــند و گزارش های بعــدی را نیز بــرای گردهمایی 
اصولگرایان ارائه دهند. مصباحی مقدم ادامه داد: در این جلســه 
آقای پورمحمدی گزارش خوبی از ســفر رییس قــوه قضاییه به 
عتبات و عراق و دیدار آیت ا... آملی الریجانی با مسئوالن و علمای 
عراق از جمله آیات سیســتانی، بشــیر نجفی و سیدسعید حکیم 

ارائه کرد.

سیدشهاب الدین چاوشــی معاون سیاسی استاندار تهران با اشاره 
به زمان تشکیل ستاد انتخابات ریاســت جمهوری و شورای شهر 
در استان تهران اظهار کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار 
است اواخر آذرماه ستاد انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر 

در استان تهران تشکیل شود.
چاوشــی به دوره های آموزشی انتخابات نیز اشــاره کرد و گفت: 
همزمان با تشــکیل ســتاد انتخابات کشــور و با دســتور وزیر 
کشــور دوره های خاص آموزشــی انتخاب ریاســت جمهوری 
آغاز به فعالیت می کند. بر اســاس تغییرات انجام شــده و مطابق 
با جدول زمــان بندی انتخابات در ســنوات گذشــته، انتخابات 
 ریاســت جمهوری ســال آینــده 26 روز  زودتــر از موعد مقرر

 )24 خرداد( برگزار خواهد شــد. بر همین اساس آغاز نام نویسی 
از داوطلبان نامزدی انتخابات ریاســت جمهوری احتماال از دهه 
سوم )بیست و دوم( فروردین ماه آغاز می  شود و به مدت پنج روز 

ادامه می یابد.

کافه سیاست

منصور حقیقت پور مشاور رییس مجلس درباره شرایط ناامن ترکیه برای 
سفر به این کشور اظهار کرد: مســئوالن ما به خصوص در وزارت خارجه 
طی ماه های اخیر مکررا اعالم کرده انــد که ایرانیان به دالیل ناامنی های 
موجود به ترکیه سفر نکنند؛ اما متاسفانه برخی از هموطنانمان برخالف 
این اظهارات هشــدارها را جدی نگرفته و به ترکیه ســفر می کنند. وی 
گفت: پیشنهاد بنده به هموطنان عزیزمان این است که به جای سفر به 
ترکیه از جاذبه های گردشگری که در کشــورمان وجود دارد بهره ببرند 
زیرا در شــرایط فعلی بحث امنیت در ترکیه به هیــچ وجه قابل کنترل 
نیست. مشاور رییس مجلس کشــورمان تصریح کرد: در شرایط فعلی 
تمامی شهرهای ترکیه از جمله خود استانبول به دلیل تهدیدات داعش 
امن نیســتند و خطرات بســیاری جان هموطنانمان را تهدید می کند 
بنابراین الزم اســت که آموزش هایــی به مردم پیرامون ســفر به نقاط 

مختلف دنیا از جمله ترکیه داده شود تا حقوقی از کسی ضایع نشود.

علی طیــب نیــا در ارتباط با شــایعات رســانه های بیگانــه در مورد 
حساب های قوه قضاییه گفت: شایعاتی که برخی سایت های خارجی در 
مورد حساب های بانکی قوه قضاییه منتشر کردند و این حساب ها را به 
رییس قوه قضاییه نسبت داده اند ،قطعا ناصحیح است، این حساب ها از 
بیست سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده است.  طیب نیا توضیح داد: 
از 20 سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی مجموعه 
مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شــرعی بــرای قوه قضاییه به 
صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است که سود حاصله 
از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه های معین در قوه قضاییه صرف 
شده است.  وی در ادامه بیان داشت: بنابراین وجوه حاصله از سود مبالغ 
سپرده شــده قوه قضاییه نزد بانک ها، با هماهنگی نهادهایی همچون 
خزانه کل کشور و بانک مرکزی بوده اســت و لذا مطالبی که در برخی 

سایت ها در این زمینه منتشر شده صحیح نیست.

 ازايرانیان می خواهیم
 به ترکیه سفرنکنند

 شايعات در مورد 
حساب های قوه قضايیه

»واکنش هیجانی« ، »رفتار آنی«، »تاثیر روانی« و اصطالحاتی 
از این دســت، تعابیر و تفاســیری اســت که کارشناســان 
حوزه اقتصاد و سیاســت، پس از اعالم خبر پیــروزی نامزد 
 جمهوری خواه، برای توصیف آنچه که در عرض چند ساعت

) فاصله بین آغاز رای گیری تا اعالم نتیجه نهایی( رخ داد؛ به 
کار بردند. بالفاصله تحلیل ها شــروع شد و سواالت بسیاری 
در ذهن مردم شــکل گرفت که مهم ترینش این بود: »روی 
کارآمدن جمهوری خواهان به نفع ایران است یا به ضرر ایران؟« 
فراموش نکنیم دونالد ترامپ جمهوری خواه، در شــرایطی به 
عنوان چهل و پنجمین رییس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید 
شد که همزمان، مجلس نمایندگان را نیز در کنترل گرفتند. 
جمهوری خواهان همچنین سکان مجلس سنا را هم در کنترل 
خود گرفتندو به این ترتیب به نوعی شــاهد یکدست شدن 
کنگره و کاخ سفید هســتیم. این یکدست شدن به نظر برای 
ایران کمی نگران کننده اســت با این حال، اهالی سیاست در 
واکنش هایی که روز گذشته به پیروزی ترامپ داشتند، نظرات 
مختلفی در این باره ارائه کردنــد. علی مطهری، نایب رییس 
مجلس اعتقاد دارد که انتخاب ترامپ به نفع ایران اســت. او 
به »ایسنا« گفت:»مواضع ترامپ در دوره تبلیغات انتخاباتی 
و ریاســت جمهوری متفاوت خواهد بود. در مجموع با توجه 
به مواضعی که ایشــان در دوره تبلیغات داشتند من فکر می 
کنم ریاست جمهوری ایشان برای ایران مفیدتر است تا اینکه 
خانم کلینتون انتخاب می شد. به خاطر اینکه دموکرات ها با 

برنامه ریزی دقیق تری حرکت می کنند و با پنبه سر می برند.« 
ترامپ صادق است هرچند این صداقت او را »وقاحت« توصیف 
می کنند.  با این حــال مطهری می گوید کــه »ترامپ اوال 
صداقت بیشتری دارد و مواضعش درباره سوریه مواضع خوبی 
بود. او همچنین نسبت به عربســتان نگاه خوبی ندارد و مایل 
به روابط خوب با روسیه است البته من فکر می کنم مخالفت 
ترامپ با برجام هم به نفع ایران است  و آنها در عمل نمی توانند 
کاری بکنند.«  نایب رییس مجلس به موضوعی اشاره می کند 
که موافقان ترامپ در ایران، بارها روی آن دست گذاشته اند؛ 
اینکه رییس جمهور جدیــد آمریکا، زیاد حــرف می زند و 
 شــعار می دهد و در حد همین حرف زدن هم باقی می ماند . 

جالل پور، رییس ســابق اتاق بازرگانی ایران هم ، در صفحه 
تلگرامی خود نوشــت که باید منتظر شــوکی که در ادامه به 
جهان وارد خواهد شد، باشیم : »شعارهایی که در رقابت های 
انتخاباتی سر داده شد،به نظرم فقط نشانه هستند. این نشانه ها 
در عالم واقعیت می تواند پر رنگ و کمرنگ شود.خیلی چیزها 
بسته به برنامه ای است که در چندماه آینده تدوین خواهد شد.

تا اینجای کار،سال 2016 سالی عجیب برای مردم جهان بوده 
است.آنچه در این برهه اتفاق افتاده نشان می دهد جهان باید 
آماده هر شوکی باشد. شــوک هایی همچون انتخاب ترامپ، 
که جهانیان را در شوکی عمیق فرو برد.«  در عین حال، بهروز 
کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم گفت: »ما فعال 
سیاســت انتظار را در پیش می گیریم تا طرف مقابل مواضع 

خود را به طور رسمی اعالم کند.«
در حالی که تــا قبل از انتخاب ترامپ، جو سیاســی حاکم بر 
جامعه ، نشــان می داد اصالح طلبان ایران بیشتر متمایل به 
»کلینتون« و مشــتاق پیروزی او در انتخابات هستند و تیتر 
و عکس برخی از این رســانه ها که در گافی رسانه ای، حتی 
از پیروزی قطعی این خانم دموکــرات در انتخابات، خبر داده 
بودند)!( و در ســوی مقابــل، اصولگرایان تمایل داشــتند تا 
ترامپ پیروز شــود، اما پس از پیروزی نامزد جمهوری خواه، 
حتی برخــی اصالح طلبان نیــز این پیروزی را بــرای ایران 
بهتر دانســتند. محمدعلی ابطحی عضو مجمــع روحانیون 
مبارزنوشــت» در این چند روز چند بار نوشــتم ترامپ بهتر 
اســت. ترامپ که بیایــد، در چارچوب حقوقــی جهان باید 
زندگی کند . نه توافق هسته ای را پاره می کند ونه جنگی راه 
می اندازد. مردم آمریکا آقایی بر کشور خودشان را بر آقایی بر 
دنیا ترجیح دادند. بیزینس من هیچوقت خطرناک نیســت. 
من که قبال هم گفتم به نفع ما و خاورمیانه و جهان است که 
ترامپ رییس جمهور شــود.« مهدی محمدی، کارشــناس 
مسائل سیاسی و فعال اصولگرا هم نظر خاص خود را در این باره 
داشــت. محمدی از ترامپ با عنوان »هالو« یاد کرد و نوشت: 
»پیروزی دونالد ترامپ در انتخابــات آمریکا پایان آمریکای 
گردنکش و مداخله جو و اعتراف آمریــکا به ضعف، تباهی و 
فروپاشی داخلی است. این بحران واشینگتن است در مقابل 
کوچه پس کوچه های کارگرنشــین و درمانده میشــیگان، 
ویسکانسین و پنسیلوانیا. مردم شاید لزوما به ترامپ رای نداده 

باشند، آنها در واقع به »الیت واشینگتنی ها« نه گفته اند.برای 
ایران دشمنی آمده و دشمنی رفته. آنکه رفت دشمنی با برنامه 
و حاذق بود، این که آمده هالویی اســت حاال باید فوت و فن 

دشمنی را یاد بگیرد و خواهد گرفت.« 
در تحلیل اینکه چطور می شود شخصیتی که ابتدا در عرصه 
سیاسی »گمنام« بود، سپس »مورد تمسخر«  قرار گرفت و 
بعد »منفور« شــد، در مرحله آخر توانست »رییس جمهور« 
شود؟، تحلیل های زیادی ارائه شــد و قطعا در روزهای آینده 
نیز در این باره ســخنان زیادی خواهیم شنید. اینکه ترامپ 
»دیکته نانوشــته« بود و کارنامه ســفید او در برابر کارنامه 
پرغلط سیاســی هیالری، یک پوئن به شــمار می رفت، نیاز 
جامعه آمریکا به اقتدارگرایی - که ریشــه تاریخی دارد- و در 
8 سال گذشته، ارضا نشده بود و انتخاب هیالری هم به عنوان 
یک بانوی دموکرات نمی توانســت آن اقتــدار را برگرداند، 
تلوتلوخوردن های هیالری در برخی سخنرانی ها و بیهوش 
شــدن هایش هم مزید برعلت شــد تا نظریه دونالد درباره 
اینکه یک زن ســالخورده نمی تواند همه کاره آمریکا باشد، 
قوت بیشتری بگیرد و اینها همه گوشــه ای از عواملی است 
که مفسران در تفسیر علل پیروزی ترامپ به آن اشاره کردند. 
درنهایت اما به نظر می رســد قبل از همه این کارشناسی ها 
و بحث و بررســی ها و تحلیل ارائه دادن ها، یک نفر بود که با 
یک دوراندیشی و بصیرت و نگاه نافذ و دقیق به این انتخابات، 
علت انتخاب ترامپ به عنوان  رییس جمهور جدید آمریکا را 
پیش از انتخاب شدن، اعالم کرد. همین چندروز قبل بود ؛ در 
 دیدار رهبرمعظم انقالب با دانش آموزان به مناسبت 13 آبان؛ 
معظم له در این دیدار، به دالیل توجه و اقبال مردم آمریکا به 
»دونالد ترامپ« اشاره کرده و فرمودند: »چند برابر چیزهایی 
را که ما می گفتیم و بعضی باور نمی کردند و نمی خواستند 
باور کنند، خود اینها گفتنــد و جالب این اســت که آن که 
صریح تر گفت، بیشــتر مورد توجه مردم قرار گرفت. آن مرد 
چون واضح تر گفت، صریح تر گفت، مردم آمریکا بیشتر به او 
توجه کردند. طرف مقابل گفت این پوپولیستی کار می کند؛ 
عوام گرایانه، چرا عوام گرایانه؟ برای خاطر اینکه حرف هایش 
را مردم نگاه می کردند، می دیدند درســت است؛ در واقعیات 
زندگی خودشــان آن را می دیدند. ارزش های انسانی در آن 
کشور نابودشده و لگدمال شده اســت؛ تبعیض نژادی وجود 
دارد.« ترامپ انتخاب شد چون واضح تر گفت، صریح تر گفت، 
درست گفت که برای جامعه آمریکا آبرویی نمانده است و شاید 
به همین علت بود که روز گذشته، وقتی فهمید انتخاب شد، در 
نطق پیروزی خود، چندین بار اشاره کرد که می خواهد آمریکا 
را دوباره احیا کند ولی آیا اســتکبار احیا می شود؟ امپراتوری  

که فروپاشیده و هرچه می گذرد، به زوال نزدیک تر می شود.  
         

راســتی دیروز پس از اعالم خبر پیروزی ترامپ، خبر رسید 
که هیالری با وی تماس گرفته و این پیروزی را به وی تبریک 
گفته؛ کسی به خیابان ها نریخت، کسی به طرفدارانش دستور 
تجمع و راهپیمایی نداد، هیچ کس از »تقلب« حرف نزد و هیچ 

بانک و موتور و سطل زباله ای هم آتش نگرفت! 

ترامپ انتخاب 
شد چون 

واضح تر گفت، 
صريح تر گفت 
و درست گفت 
که برای جامعه 
آمريکا آبرويی 

نمانده است

شاخص بورس داوجونز ، بازارهای سهام آسیا ، بورس تهران و ...همه سقوط کردند. کاری که پیروزی 
»ترامپ« در انتخابات رياست جمهوری آمريکا با بازارهای مالی دنیا کرد، فاجعه 11 سپتامبر نکرد! 
همه منتظر بودند تا علل راهیابی ورود اولین بانوی ريیس جمهور آمريکا به کاخ ســفید را بررسی 

کنند که خبر رسید »هیالری« شکست خورده و دنیا در شوک فرورفت!

»قلدر خطرناک صادق« ريیس جمهور آمريکا شد؛

شگفتی بزرگ!

سمیه
پارسادوست

رییس  جمهوری با بیان اینکه »عزت و استقالل ایران در این است 
که مواضع ما فقط از خواســت و اراده مردم ایران اثر می پذیرد و 
با تغییرات در دولت های خارجی تغییــر نمی کند«، تاکید کرد: 
نتیجه انتخابات آمریکا، اثری در سیاست های جمهوری اسالمی 
ایران ندارد. حسن روحانی در جلسه هیئت دولت افزود: موقعیت 
آمریــکا در جامعه بین المللــی و افکار عمومی جهــان به دلیل 

سیاست های غلط تضعیف شده و شکاف بیشتر با جامعه جهانی 
و اروپا به این موقعیت، بیشتر ضربه خواهد زد. رییس  جمهوری 
ادامه داد: نتیجــه انتخابات آمریکا، نشــان التهابات و عدم ثبات 
داخلی آمریــکا مدت ها باقی خواهد ماند و زمــان زیادی می برد 
که این اختالفات حل  شود. رییس شــورای عالی امنیت ملی با 
اعالم اینکه »امروز دیگــر آمریکا به هیچ وجه بیش از گذشــته 
توانایی اســتفاده از ایران هراســی و ایجاد اجمــاع جهانی علیه 
ایران را ندارد«، افزود: سیاست ایران در تعامل سازنده با جهان و 
شکسته شدن تحریم های هسته ای، روابط اقتصادی ایران با همه 

کشورها را یک مسیر رو به رشد و برگشت ناپذیر قرار داده است.

ريیس  جمهوری:

نتیجه انتخابات آمريکا اثری 
در سیاست های  ايران ندارد
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يادداشت ويژه

پیشنهاد سردبیر:
بازنشسته ها امسال چقدر حقوق می گیرند؟

ارز

ريالنام ارزپرچم

۳1۸۸۹ 1 دالر آمريکا

۳۴۸۲۳ 1 يورو

۲۳۷۹۲      1 دالر کانادا

۳1۹۴۷     1 فرانک سوييس

۳۵۷۲     1 کرون سوئد

۳۸۴۰     1 کرون نروژ

۴۶۸۲     1 کرون دانمارک

۴۷۴     1 روپيه هند

1۰۲۰1 1 لير ترکيه

۸۶۶1     1 درهم امارات

۳۸۵11   1 پوند انگليس

قیمت انواع رايج ارز
در بازار

بازنشسته ها امسال 
چقدر حقوق می گیرند؟

طبق آمارهای ارائه شــده، اعتبار مورد نياز بــرای پرداخت حقوق 
بازنشســتگی و مســتمری در بودجه جــاری کشــور ۳۴ هزار و 
۵۰۰ميليارد تومان لحاظ شده اســت. بررسی های صورت گرفته 
نشــان می دهد در حال حاضر ۴ ميليون و ۴۹1 هزار بازنشســته 
کشــوری و لشــگری و مســتمری بگير تامين اجتماعی در ايران 
در حال دريافت حقوق بازنشســتگی هســتند. بر اين اســاس، 
طبق آمارهای ارائه شــده، اعتبار مورد نياز بــرای پرداخت حقوق 
بازنشستگی و مستمری به اين افراد در بودجه جاری کشور ۳۴هزار 
و ۵۰۰ ميليارد تومان لحاظ شــده اســت. اين رقم 1۷/۴درصد از 
اعتبارات هزينه ای )جاری( دولت را از آن خود می کند. بخشــی از 
اين افــراد، از بودجه عمومی دولت و بخشــی از تامين اجتماعی و 
صندوق های بازنشستگی، حقوق خود را دريافت می کنند. بخش 
مهمی از بازنشســتگان در ايران بــه دليل عــدم تکافوی حقوق 
دريافتی شان مجبورند در سال های پس از بازنشستگی نيز مشغول 
به کار شــوند؛ اين در حالی است که مشــخصه ايام بازنشستگی 
همان گونه که از نامش پيداست، فراغت از کار است. اشتغال مجدد 
بازنشستگان يکی از داليل بحرانی تر شدن بازار کار در ايران است؛ 
چراکه با وجود نرخ باالی بيکاری، بازنشســتگی به معنای خروج 
کارکنان از بازار کار نيســت. بر اســاس اين گزارش، شمار افرادی 
که از صندوق های بازنشستگی کشــوری حقوق و مزايای خود را 
دريافت می کنند، يک ميليــون و ۲۴۷ هزار نفر و تعداد کســانی 
که از صندوق های بازنشستگی نيروهای مسلح حقوق می گيرند، 
۶۵۸هزار نفر تخمين زده شده است. بررسی ها نشان می دهد شمار 
کسانی که از صندوق تامين اجتماعی مستمری دريافت می کنند، 
۲ميليون و ۳۸۶ هــزار نفر و کســانی که از ســاير صندوق های 
بازنشستگی حقوق می گيرند ۲۰۰ هزار نفر اســت. بر اين اساس 
۳ميليون و ۹۸۵ هزار و ۴۸۸ نفر نيــز تعداد حقوق بگيران در حال 
کار در دســتگاه های اجرايی دولتی را تشــکيل می دهند. درکل 
۶1/۶درصد از بودجه جاری کشــور، صــرف پرداخت هزينه های 
پرسنلی کارکنان دولت، اعم از حقوق، بيمه، اياب و ذهاب و تغذيه 
کارکنان و همچنين پرداخت حقوق به بازنشستگان، وظيفه بگيران 

و مستمری بگيران صندوق های بازنشستگی می شود.

پس از ســفر هفته گذشــته چند تن از هيئت دولت 
به اصفهان و طرح جدی مشــکل آب استان از طرف 
مسئوالن استانی و شهرســتانی، ماجرای زاينده رود 

وارد مرحله ديگری شده است.
اگر تا پيش از اين مسئوالن استان به دنبال اين بودند 
که گوش شــنوايی را پيدا و مشــکالت نصف جهان 
را بيــان کنند و مســئول عالی رتبه نيــز وعده های 
آنچنانی بدهد، اين بــار خود مســئوالن عالی رتبه 
شــاهد وضعيت ناگوار زيســت محيطی اســتان و 
مشکالت کشــاورزان بودند. اين بار با چشمان خود 
ديدند که کشاورزان شــرق اصفهان ديگر هيچ چيز 
ندارند؛ به جز زمينی که تشــنه آب اســت. جلسات 
متعدد و تصميمات گرفته شده در زمينه زاينده رود 
نيز گواهی بر اين موضوع اســت که به نظر می رسد 
اين بار موضوع زاينده رود کمــی فراتر از يک معضل 
منطقه ای مورد بررســی قــرار گيرد. شــايد اين بار 
وقتی اســم اصفهان و زاينده رود بر زبان نماينده ای 
جاری شــود، نمايندگان ساير اســتان ها را برق سه 
فاز نگيرد و بدانند اوضاع چندان رو به راه نيســت و 
تا بحرانی ايجاد نشده، بايد فکری کرد. اما مهم ترين 
اقدام فوری در زمينه معضل آب اســتان چيســت؟ 
اين ســوالی بود که خبرگزاری فارس استان اصفهان 
ازطريق کانــال تلگرامی خود درمعــرض رای مردم 

گذاشت تا نظر مردم را در اين زمينه بداند.
در ايــن نظرســنجی ۴ گزينــه ای، ۸۶ درصــد 
شرکت کنندگان اجرای سريع طرح تونل ۳ کوهرنگ 
و بهشت آباد برای جريان دائمی زاينده رود و مديريت 
آب از سوی کشاورزان را مهم ترين کاری دانستند که 

بايد انجام شود.
۶ درصد از شــرکت کنندگان نيز خواستار بازگشايی 
آب در صورت بارندگی و پرداخت خسارت جزئی به 
کشاورزان شدند.پرداخت خسارت با مبلغ متناسب با 
ميزان کشــت نيز گزينه ديگر اين نظرسنجی بود که 
۴ درصد از شــرکت کنندگان به آن اعتقاد داشتند. 
۴درصد باقيمانده نيز بازگشــايی آب باوجود بحران 
آب آشــاميدنی و کاهــش بارندگی های امســال را 

راه حل فوری معضل آب استان دانستند.
بر اين اساس به نظر می رســد مردم استان اصفهان 
نگاهی بلندمدت به حل معضل آب اســتان دارند و 
راه حل های دائمی را مهم تريــن اقدامی می دانند که 

بايستی سريعا اجرايی شود.

طبق نتايج نظرسنجی اينترنتی فارس؛

اصفهانی ها حل دائمی مشکل 
زاينده رود را می خواهند

درشهر

بازارهای جهان روی پيــروزی هيالری 
کلينتون حســاب کرده بودند، پس حق 
داشتند با شنيدن خبر پيروزی »ترامپ« شوکه شوند، سقوط 
کنند، آَشفته شــوند، به هم بريزند، زلزله در آنها رخ بدهد و 
يا هر توصيف و تعبير ديگری که می شود برای اين پيروزی 
کمی غافلگيرکننده به کار برد. با اعالم خبر پيروزی »دونالد 
ترامپ« نامزد جمهوريخواه در انتخابات رياســت جمهوری 
آمريکا، بازارهــای مالی دنيا به هم ريخت. ســرمايه گذاران 
نگران اين بودند که پيروزی ترامپ باعث اتخاذ سياست های 
افراطی از سوی دولت آمريکا خواهد شد که چندان جزئيات 
آنها مشــخص نيســت؛ با اين حال، اولين واکنــش به اين 
پيروزی، افزايش قيمت دالر آمريکا بود و شاخص سهام که 
در معامالت آسيايی هم افت کرد. هر دالر آمريکا با ۲/۴درصد 
افزايش ارزش در برابر يورو مواجه شــد و ارزش برابری يورو 
به 1/1۲۸۸دالر رســيد. ارزش پزوی مکزيک به پايين ترين 
رقم خود در تاريخ مبادالت اين ارز خارجی رســيد.  شاخص  

سهام داو جونز هم ۷۹۲  واحد يعنی بيش از ۵/1درصد سقوط 
کرد؛ درحالی که در روز حمالت 11 سپتامبر تنها ۵۴۰ واحد 
سقوط کرده بود. در شروع معامالت روز گذشته، شاخص ها 
در بورس لندن، افتی بيش از ۴/۳درصدی را شاهد بود و افت 
شاخص ها در بازارهای آسيايی نيز سرعت گرفت. شاخص 
هانگ سنگ در بازار هنگ کنگ ۲/۹۷درصد کاهش داشت، 
شاخص کوزپی کره جنوبی افتی ۳/۴درصدی را تجربه کرد 
و نيکی ژاپن هم ســقوط ۲۲۵ واحدی يعنی ۴/۷درصدی را 

شاهد بود.
همزمان با کاهش شاخص ها در بازارهای بورس که بازارهای 
پرريسک به شــمار می روند، قيمت طال  که از بازارهای کم 
ريسک محســوب می شود، با رشــد همراه بود. قيمت طال 
ساعت ۸ شب به وقت محلی آمريکا، 1۲۷۰ دالر در هر انس 
بود اما ساعت 1۰ شــب به 1۳۲1 دالر رسيد. در روز گذشته 
هم با ۴۰ دالر يعنی بيش از ۳/۴درصد افزايش، به 1۳1۶دالر 
در هر اونس رســيد. بازدهی اوراق قرضه 1۰ ســاله دولت 

آمريکا با ۲ واحد کاهش به 1/۷۳درصد رســيد.  قيمت نفت 
نيز کاهش بيش از يک دالری داشــت و هر بشکه نفت برنت 
در برابر ۴۴ دالر و ۹۴ سنت معامله شد. در ايران نيز طی نيم 
ساعت از شروع معامالت بورس تهران، شاخص 1۰۲1 واحد 

افت کرد و به ۷۸۸۴۹ واحد رسيد.
          

هرچند در ايران نيز همانند سرتاسر دنيا، بيشتر مردم منتظر 
اعالم خبر پيروزی هيالری کلينتون بودند و تصور می شــد 
با پيــروزی احتمالی ترامــپ، اقتصاد ايــران و حتی برجام 
دستخوش تحوالت منفی خواهد شــد، اما روز گذشته يک 
اقتصاددان گفت که  پيروزی ترامــپ، خطری برای برجام و 
قراردادهای خريد هواپيما ندارد. سعيد ليالز در گفت وگو با 
ايلنا، درباره تاثير پيروزی ترامپ در انتخابات رياست جمهوری 
آمريکا بر برجام و خريد هواپيماهای جديد، گفت: »معتقدم 
پس از پيروزی ترامپ در انتخابات رياست جمهوری آمريکا، 
تالطم هايــی در موضوع لغــو تحريم ها و خريــد هواپيما 
از بويينــگ و ايرباس اتفــاق می افتد اما شــاهد تحوالت و 
رخدادهای استراتژيکی نخواهيم بود. در موضوع توافق های 
هسته ای و برجام، تمام دنيا دخيل هستند و مشارکت دارند 
بنابراين نه آمريکا می تواند به تنهايی درباره برجام تصميم 
بگيرد و نه آقای ترامپ. ضمن اينکه اين توافق به زيان آمريکا 
هم نبوده که با اعــالم نتيجه انتخابات رياســت جمهوری 
آمريکا، لغو شــود.« اين اقتصاددان با بيان اينکه معتقدم با 
روی کار آمدن دولت ترامپ هم به طور کلی خطر عمده ای 
توافق هسته ای و قرارداد خريد هواپيما را تهديد نمی کند، 
گفت: »قرارداد خريد هواپيماهای جديد هم می تواند انجام 
شود، چراکه خود سرمايه داران بزرگ آمريکايی که فروشنده 
هواپيما هستند، به کاخ سفيد فشار می آورند تا اين معامله 
انجام شود و سفارش ها را به ايران تحويل دهند.« در همين 
حال شاپور محمدی، رييس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
هم گفت: »انتخابات آمريکا تاثير طوالنی بر بازار سهام ايران 
ندارد و سهامداران در بلند مدت به باور بی تاثيری انتخابات 
آمريکا بر بازار ايران می رســند.« مسعود خوانساری، رييس 
اتاق بازرگانی تهران هم عقيده دارد انتخاب ترامپ به عنوان 

رييس جمهور آمريکا، تاثيری بر اقتصاد ايران ندارد.

نتیجه انتخابات آمريکا، بازارهای مالی جهان را شوکه کرد؛ 

تالطم ترامپ!

مدير عامل راه آهن جمهوری اســالمی ايران، از بازســازی 
1۰۰کيلومتر باقيمانده محور جنوب تا ۶ ماه آينده خبر داد 
و گفت: بر اساس قراردادی که با ذوب آهن داريم، ۴۰ هزار تن 

ريلU ۳۳ به راه آهن تحويل می شود.
اولين قطار از تهران به مقصد کربال با انقطاع ۳۰ کيلومتری 
روز سه شنبه از تهران حرکت کرد. طبق برنامه، قطار ابتدا خط 
تهرانـ  شــلمچه را طی می کند، از آنجا مسافران با اتوبوس 

مســير ۳۰ کيلومتری تا بصره را می روند و سپس با قطار از 
بصره به کربال مشرف می شوند.

مديرعامل شــرکت راه آهن اظهار داشت: جهت جابه جايی 
زائران عتبات عاليات از طريق خطــوط ريلی، طی ماه های 
اخير طرحی را با راه آهن عراق آغاز کرديم که ما مسافران را 
از تهران تا شلمچه ببريم، بعد مسافران مسير ۳۰ کيلومتری 
شــلمچه تا بصره را با اتوبوس بروند و کشور عراق جابه جايی 
مسافران از بصره تا کربال را بر عهده بگيرد. محسن پورسيد 
آقايی با بيان اينکه قطار يادشــده مســير تعيين شده را در 
۲۷ساعت طی می کند، اظهار کرد: برنامه حرکت اين قطار هر 
روز از ساعت 1۵:۳۰ دقيقه از تهران خواهد بود و مبلغ بليت 

آن نيز 1۳۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنين 
محسن پورســيدآقايی، درباره پروژه های بازسازی خطوط 
فرسوده راه آهن گفت: تا ۶ ماه آينده 1۰۰ کيلومتر باقيمانده 
 محور جنوب نوسازی می شــود؛ ضمن آنکه بازسازی خط 
بافق - کرمــان را در دســتور کار داريم. وی بــا بيان اينکه 
۸۰کيلومتر از اين محور نوسازی شده است، درخصوص توليد 
ريل ملی گفت: توليد ريل ملی در کشــور نيازمند حمايت 
عملی است نه شــعار. اگر می خواهيم توليد داخل را تقويت 
کنيم بايد منابع مالی مورد نيازمان تامين شــود.  وی يادآور 
شد: بر اســاس قراردادی که با ذوب آهن داريم، ۴۰ هزار تن 

ريلU ۳۳ به راه آهن تحويل می شود.

معاون وزير راه و شهرسازی خبر داد:

 33 Uذوب آهن، ۴۰ هزار تن ريل
تحويل راه آهن می دهد

انتخابات آمريکا 
تاثیر طوالنی بر 

بازار سهام ايران 
ندارد

چرا به اصفهان سرکوفت می زنند؟

کیفیت بنزين وارداتی هیچ مشکلی ندارد

هشدار ريیس کل به شرکت های بیمه

فوالدگر؛  حمیدرضا 
نماينده مردم اصفهان 
اصفهــان حتــی از نظر 
بهره منــدی از اعتبارات 
ملی، جايگاه شايسته ای 
در کشــور ندارد که اگر 
ابرپروژه هــای  داشــت، 
مهمی مانند قطار شهری، 
ورزشــگاه نقش جهان، 
مصلی يا سالن همايش ها 
اينچنيــن طوالنــی در 
صف بهره بــرداری باقی 
نمی ماندنــد. به اصفهان 

ســرکوفت می زنند که چرا چشــم اميد به بودجــه های دولتی 
بســته؛ در حالی که اصفهان برای آنکه دلخوش به اعتبارات ملی 
نباشد نيازمند تسهيالت کمکی ديگری است. دولت موظف است 
۵۰درصد مازاد درآمدی را به اســتان های مبدأ باز گرداند، اما در 
عمل ســقف مالياتی آنچنان باال تعيين می شود که اين امر هرگز 
رخ نمی دهد. طيب نيا در ســفر اخير خود بــه اصفهان، از تحقق 
۷۵درصدی ماليات اصفهان شکايت داشــت؛ در حالی که بايد به 
ايشان گفت اين رقم مالياتی نه به واسطه تخفيف دولت که به دليل 

رکود حاکم بر فضای کسب و کار حاصل شده است.

نیره پیروزبخت؛ريیس 
سازمان استاندارد:

بنزيــن توليــد داخلی 
کشور با ســال ۹۲ و ۹۳ 
قابل مقايســه نيست و 
کيفيت آن بسيار افزايش 
يافته اســت. اميــدوارم 
وزارت نفت بــه گونه ای 
برنامــه ريــزی کند که 
های  بنزين  اســتاندارد 
توليــد داخلــی از حد 
استانداردهای داخلی به 
اســتانداردهای روز دنيا 

ارتقا يابد و از بنزين يورو ۲ و يورو ۴ که هم اکنون در کشور توليد 
می شــود، به بنزين يورو ۵ و يورو ۶ دســت يابيم.کيفيت بنزين 
وارداتی هيچ گونه مشکلی نداشته و شرط ورود بنزين به کشور، 
استاندارد يورو ۴ است. در سال ۹۴ حدود ۹ محموله که مطابق با 

استاندارد يورو ۴ نبود، اجازه ورود به کشور نيافت.

ناصــر همتی؛ ريیس 
مرکزی:  بیمــه  کل 
آمارها نشان می دهد در 
۶ ماه نخست امسال در 
مقايســه با مدت مشابه 
سال گذشــته، پرداخت 
بيمه هــای  خســارت 
۲۸درصــد  تکميلــی 
افزايــش يافته اســت. 
اين در حالی اســت که 
حــق بيمــه دريافتــی 

شــرکت های بيمه در بخش بيمه های تکميلی، معادل ۸درصد 
بوده است. رقابت شرکت های بيمه در بخش بيمه های تکميلی 
درمان بسيار زياد شده اســت و در صورت ادامه اين روند، بيمه 
مرکزی در آينــده نزديــک وارد عمل خواهد شــد. بيمه های 

تکميلی درمان، پاشنه آشيل صنعت بيمه هستند.

در دهمين جشــنواره ملــی توليدکننــدگان و مديران جــوان، از 
چهره های مانــدگار صنعت، معــدن و تجارت تقدير شــد. در اين 
جشــنواره که در مرکز همايش های بين المللی صدا و سيما برگزار 
شد، ۳۹ برگزيده تقدير شدند که از اين تعداد، وزير صنعت به همراه 
شش برگزيده به عنوان چهره ماندگار صنعت معدن و تجارت، چهار 
برگزيده در حــوزه خدمات، پنج برگزيده در حوزه توليد و شــانزده 
برگزيده به عنوان مدير جوان برتر تقدير شــدند. مســعود جمالي، 
کارآفرين جوان اصفهانی نيز در اين مراســم به عنــوان مدير نمونه 
جوان دهمين جشــنواره توليدکننــدگان و مديران جــوان حوزه 
صنعت معدن و تجارت کشــور برگزيده شــد. وی پيــش از اين، به 
عنوان کارآفرين برتر اتاق های بازرگانی آســيا و اقيانوسيه، در ميان 

۵کارآفرين جوان برتر قرار گرفته بود. 

رييس کميسيون عمران و مســکن اتاق تعاون استان اصفهان گفت: در 
شرايطی که تامين مسکن قشرهای مختلف جامعه به عنوان يک هدف 
کالن از سوی دولت ترسيم شده اســت، تعاونی های مسکن می توانند 
ابزار مناســبی در راســتای تحقق اهداف مذکور باشــند. سيدمحمد 
ميرهاديان در جلسه کميســيون عمران و مســکن اتاق تعاون، اظهار 
داشــت: در صورت عملکرد صحيح در بخش تعاونی های مسکن و نيز 
رونق در بخش مسکن و ســاختمان، امکان توسعه صنايع و کارخانجات 
مرتبط با بخش مسکن و نيزاشــتغالزايی در اين حوزه نيز فراهم خواهد 
آمد. عضو هيئت رييســه اتاق تعاون گفت: در جريان توليد مســکن به 
دست تعاونی های مسکن، شاهد حذف واســطه ها هستيم؛ به عالوه به 
طور معمول اعضای تعاونی های مسکن، خود ســاکن مسکن توليدی 

می شوند. 

کارآفرين اصفهانی در 
جمع مديران نمونه حوزه 

صنعت معدن و تجارت 

تعاونی های مسکن؛ ابزاری 
برای تحقق سیاست های 

کالن توسعه 

معاون ســابق ســازمان خصوصی ســازی با اشاره به 
اينکه دولت بعد از 1۰ ســال مطابق آيين نامه اجرايی 
سهام عدالت، می تواند يک مهلت ۶ ماهه به دارندگان 
سهام عدالت برای پرداخت اقســاط ارائه کند، گفت: 
اگر اقساط پرداخت نشــد دولت می تواند آن سهام را 

بفروشد.
اسماعيل غالمی با اشــاره به اينکه براساس قوانين و 
مقررات، امسال مهلت 1۰ ساله پرداخت اقساط سهام 
عدالت از محل سود سهام شرکت های واگذار شده به 
شرکت های ســرمايه گذاری اســتانی تمام می شود، 
اظهار داشــت: بر اســاس آخرين آمار ۴۹ ميليون نفر 
مشمول دريافت سهام عدالت شده اند به نحوی که هر 
نفر يک ميليون تومان معادل ۴۹ هزار ميليارد تومان 

سهام دريافت کردند.
وی افزود: تا آخر امسال حدود ۲۴هزار ميليارد تومان 
اقساط از محل ســود ســهام برای ۶ دهک مشمول 
دريافت بازپرداخت شــده اســت. البته هنوز حدود 

۲۵هزار ميليارد تومان اقساط وصول نشده است.
وی بارديگر تاکيد کرد که بر اساس آيين نامه، سازمان 
خصوصی سازی می تواند طی شــرايطی، در صورت 

عدم پرداخت اقساط، سهام را به فروش برساند.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی:

نصف سهام عدالت مردم 
آزاد شد

خصوصی سازیخبر

 عزم صندوق فوالد
برای واگذاری ذوب آهن

نايب ريیس انجمن برنج تشريح کرد:

برنج در راه گرانی؟

سازمان خصوصی ســازی در نظر دارد 1۶/۷۵درصد 
از سهام شــرکت ذوب آهن اصفهان را از طريق عرضه 
در بازار دوم فرابورس ايران به فروش برســاند. بلوک 
»ذوب« که متعلق به صندوق حمايت و بازنشســتگی 
کارکنــان فوالد اســت، بــه قيمت هر ســهم ۳ هزار 
ريال به طور يکجا و طبق شــرايطی عرضه می شــود. 
تعداد ســهامی که در ۲۶ آبان ماه از ســوی سازمان 
خصوصی سازی به وکالت از ســوی صندوق حمايت 
و بازنشســتگی کارکنــان فوالد عرضه خواهد شــد، 
به تعداد يک ميليــارد و ۳1۷ ميليــون و ۶۲۸ هزار و 
۹۵۲ســهم معادل 1۶/۷۵درصد از کل ســهام ذوب 
اســت. همچنين قيمت پايه کل اين بلوک با توجه به 
قيمت ۳ هزار ريالی هر سهم آن، ۳ هزار و ۹۵۲ميليارد 
و ۸۸۶ ميليون و ۸۵۶ هزار ريال خواهد بود که سپرده 
حضور در اين رقابت ۳ درصد از کل اين مبلغ اســت. 
به گــزارش اقتصاد آناليــن، نماد معامالتی شــرکت 
ذوب آهــن اصفهان، مهرماه ســال ۹۰ در گروه فلزات 
اساســی در بازار دوم فرابورس، درج و معامالت سهام 
آن از 1۹ بهمــن ماه همان ســال آغاز شــد. تاکنون 
چندين بار سازمان خصوصی سازی، درصدی از سهام 

اين شرکت را در معرض فروش گذاشته است.

نايب رييس انجمن برنج گفت: دولت اعتقادی به نرخ 
خريد توافقی برنج ايرانی ندارد.

علی اکبريان، نايب رييــس انجمن برنج، درخصوص 
وضعيت قيمــت برنج اظهار داشــت: از ابتدای فصل 
برداشت تاکنون، به سبب رکود حاکم بر بازار، قيمت 
برنج هيچ گونه افزايش قيمتی را تجربه نکرده است. 
وی افــزود: در حال حاضــر نرخ هر کيلوگــرم ارقام 
محلی و کيفی برنج در مناطق شمالی ۹ الی 1۰هزار 
تومان، ارقام نــدا ۵ هزار و ۳۰۰ الــی ۶ هزار تومان و 
شــيرودی ۵ هزار و ۸۰۰ الی ۶ هــزار و ۹۰۰تومان 
اســت. اکبريان با اشــاره به داليــل افزايش قيمت 
برنج در تهران گفت: با توجه به وضعيت مســاعد آب 
وهوا، توليد برنج با افزايش ۵ الــی ۸ درصدی به مرز 
۲ميليون و ۲۰۰ هزار تن رسيده است، از اين رو تنها 
دستگاه های نظارتی بايد با اعمال نظارت های دقيق 
از ســودجويی برخی مغازه داران جلوگيری به عمل 
آورند. نايب رييس انجمن برنج با اشاره به راهکارهای 
اساسی در جهت جلوگيری از نوسانات قيمت تصريح 
کــرد: دولت همانند شــهريور ماه ۹۳ بايــد با خريد 
توافقی و ذخيره اين محصول استراتژيک، از نوسانات 

قيمت آن در اواخر سال جلوگيری کند.

صنعت

زاينده رود

با مسئوالن

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2003 | November 10 ,2016 |  16Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPERE-MAIL yusefian.ZAYANDEROUD@GMAIL.COM



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2003  |    پنجشنبه   20  آبان   1395 |  10  صفر 1438

اخباريادداشت
 پیشنهاد  سردبیر: 

پیش بینی سالمت جنین با يک آزمايش ساده!

رییس پانزدهمیــن کنگره بین المللی گوش، حلق، بینی و ســر و 
گردن با بیان اینکه سرطان های سر و گردن در آقایان بسیار بیشتر 
از خانم هاست، بیان کرد: نســبت بروز تومورهای حفره دهان در 
آقایان ده به یک است و سایر آنها نســبت چهار به یک دارد؛ اما در 
کل بر اساس آمارهای موجود، در هر 50 هزار نفر، یک نفر مبتال به 

این نوع سرطان می شود.
محمد تقی خرســندی آشتیانی با اشــاره به ارتباط مستقیم بروز 
سرطان های دهان با مصرف سیگار و دخانیات، تصریح کرد: شیوع 
باالی این نوع ســرطان در آقایان به این دلیل است که آنها بیشتر 
در معرض فاکتورهای خطری مثل مصرف ســیگار، خوردن مواد 
غیرارگانیک، استرس شغلی، همچنین حضور در هوای آلوده و کار 

با مواد شیمیایی هستند.
وی مراجعه زودهنگام را موجب پیش آگهی بهتر، درمان و جراحی 
موفق تر و همچنین عوارض و احتمال بازگشــت کمتر دانســت و 
گفت: هر زخمی در دهان که بیش از سه هفته طول بکشد، نیاز به 

مراجعه و بررسی دارد.
خرسندی آشتیانی، رادیوتراپی را پس از جراحی، درمان اصلی این 
نوع سرطان ها برشمرد و افزود: شــیمی درمانی در سرطان های 
ســر و گردن، فقط به عنوان درمان کمکی و با دوز بســیار پایینی 

تجویز می شود.
رییس پانزدهمین کنگره بین المللی گوش، حلق و بینی، درارتباط 
با توصیه هایی برای پیشگیری از بروز ســرطان های سر و گردن، 
اذعان کرد: پرهیز از مصرف ســیگار و قلیان به ویــژه قلیان های 
طعم دار، مصرف غذای ارگانیک، کنترل استرس، استفاده نکردن 
از ظروف پالستیکی و غذاهای داغ، از جمله مهم ترین فاکتورهای 
بروز این بیماری هاســت. وی در پایان خاطرنشان کرد: مردم باید 
با آگاهی از عالئم و عوامل بیماری ها، تغییرات جدی و طوالنی در 
ناحیه ســر و گردن را جدی بگیرند. هرچند هر زخمی هم نشــانه 
سرطان نبوده؛ ولی مراجعه به پزشک برای پیشگیری، تشخیص و 

درمان به موقع ضروری است.
پانزدهمین کنگــره بین المللی گوش، حلق و بینی، ســر و گردن 
تا فــردا با حضور برجســته ترین اســاتید از کشــورهای مختلف 
 آمریکا و اروپا در مرکــز همایش های بین المللی بــرج میالد برپا 

خواهد بود.

دکتر عبداللهی، فلوشیپ شــبکیه، با بیان اینکه دیابت بسیاری از 
اندام ها و اعضای بدن از جمله چشم را درگیر می کند و فرد مبتال، 
به منظور اطمینان از سالمت بینایی خود، می بایست به طور مرتب 
به چشم پزشــک مراجعه داشته باشــد افزود: ناحیه ماکوال نقطه 
حساسی است که دید تیزبینی، دید رنگ و روز مربوط به آن است 

و با ایجاد ورم، افت دید اتفاق می افتد.
وی با تاکید بــر اینکه افــراد مبتال بــه دیابت نوع ۲ کــه بعد از 
۳0سالگی دیابت آنها تشــخیص داده شده است، سالی یک مرتبه 
باید به چشــم پزشــک مراجعه نمایند، افزود: در دیابت نوع ۱ که 
وابسته به انســولین است، معموال در پنج ســال اول تشخیص، به 

معاینه شبکیه نیازی نیست.
این فلوشیپ شبکیه در ادامه بیان کرد: مشکالتی که برای شبکیه 
ایجاد می شود، از عوارض جدی دیابت است که به اختالل عروقی 
و مسدود شــدن مویرگ ها می انجامد و در واکنش به این مشکل، 
عروق جدیدی ایجاد می شــوند که خونریزی را بــه دنبال دارند و 
مشکالت عدیده ای برای بیمار ایجاد می کنند که افت دید ازجمله 

آنهاست.
وی با بیان اینکه شایع ترین علت افت دید در بیماران دیابتی، ورم 
در ناحیه ماکوالست، گفت: این ناحیه، نقطه حساسی است که دید 
تیزبینی، دید رنگ و روز مربوط به آن است و با ایجاد ورم، افت دید 

اتفاق می افتد.
این فلوشیپ شــبکیه در پایان اظهارکرد: زمانی که مویرگ جدید 
ایجاد می شود، خونریزی حاصل حفره چشم را پر از خون می کند و 

حتی امکان دارد دید بیمار به طور کامل مختل شود.

 به گفته کارشناســان، تفنگ پینت بال بیش از هر ورزش دیگری 
موجب از بین رفتن بینایی می شود.

صدمات ناشــی از بســکتبال، دوچرخه ســواری و بیســبال به 
چشــم، غالبا بیش از صدمات ناشــی از پینت بال به چشم است؛ 
اما صدمه ناشــی از تفنگ های بادی ورزش پنت بال به چشــم، 
 به مراتب شــدیدتر بــوده و بهبــود آن حداقــل در کوتاه مدت 

غیرمحتمل است.
محققان عنوان می کنند: »الزم اســت که ما از تهدیدات ناشی از 
این فعالیت ها به چشم آگاه باشیم و عینک ایمنی به چشم بزنیم. 
اقدامات ســاده پیشــگیرانه می تواند راه حل اغلب این مشکالت 

باشد.«
تیم تحقیق از دانشــگاه لوگانوی ســوییس، پایــگاه داده آمریکا، 
معاینات اورژانســی چشم در بیش از ۹00 بیمارســتان را از سال 
۲0۱0 تا ۲0۱۳ بررســی کرده و بر حدود ۸۶ هزار گزارش مربوط 

به جراحات چشم مرتبط با ورزش تمرکز کردند.
در این بررسی ها مشخص شد که مردان با میانگین سنی ۲۲سال، 

۸۱ درصد کل جراحات و صدمات را شامل می شدند.
حدود نیمی از جراحات و صدمات وارده به چشــم، در طول چهار 
فعالیت ورزشی اتفاق افتاده بود: ۲۳ درصد از بسکتبال، ۱۴درصد 
از بیسبال و ســافت بال و ۱۲ درصد از تفنگ های بادی. در مردان 
هم به ترتیب همین ورزش ها بیشــترین صدمــات را وارد کرده 
بودند. امــا در زنان بیشــترین صدمات وارده، به ترتیب ناشــی از 

بیسبال/سافت بال، دوچرخه سواری و فوتبال بود.
محققان دریافتند برخالف درصد کمتر جراحات وارده ناشــی از 
پینت بال و تفنگ های بــادی، از بین رفتن بینایــی به دلیل این 
ورزش به مراتب بیشــتر بود و ۲۶ درصد موارد را شــامل می شد. 
البته گزارشات بلندمدت در اختیار محققان نبود و مشخص نیست 

که آیا این صدمات دائمی بوده اند یا خیر.
به گفته محققان، اشــیای بزرگ نظیر توپ، موجب شکســتگی 
استخوان اطراف چشم می شــوند در حالی که گلوله و ساچمه به 
خود چشم آسیب می رســاند و حتی موجب پارگی آن می شود. 
باتوجه به اینکه گلوله های رنگی پینت بال بسیار کوچک هستند، 

خطرشان نیز بیشتر است.

علل شیوع سرطان دهان در مردان

چه عاملی باعث افت ديد 
در افراد ديابتی می شود؟

متخصصان می گويند:

پینت بال؛ ورزشی 
خطرناک برای چشم

معاینــه منظــم دندان هــا و برطرف کــردن مشــکالت آنها، 
نه تنهــا ســالمت دندان ها، کــه ســالمت ریه هــا را نیز حفظ 
 می کنــد. به گفتــه محققان، هرکســی ممکن اســت مبتال به

 ذات الریه شــود اما بروز این بیماری در بین افراد مســن و افراد 
مبتال به بیماری ریه و مشکالتی نظیر ایدز به مراتب بیشتر است. 
طبق این مطالعه، افرادی که هرگز به دندانپزشک مراجعه نکرده 
بودند، ۸۶ درصــد بیش از افرادی که ســاالنه دوبار تحت چکاپ 
دندانپزشــکی قرار می گرفتنــد، به ذات الریــه باکتریایی مبتال 
می شدند. دکتر مایکل دال، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره 
می گوید: »ارتباط بین ســالمت دهان و دنــدان و ذات الریه به 
خوبی اثبات شده و ویزیت دندان ها بسیار در حفظ سالمت دهان 
اهمیت دارد.« به گفتــه دال، دهان هیچوقت عــاری از باکتری 
نیســت؛ اما مراقبت خوب از دندان ها، میزان باکتری های موجود 

در دهان را محدود می کند.

شاید شما هم این شرایط را تجربه کرده باشید، به یک مهمانی 
مهم دعوت می شــوید و یک دفعه متوجه می شــوید که یک 

جوش بزرگ روی بینی تان سبز شده است!
 درمان جوش و آکنه صورت و بدن، راه های گوناگونی دارد اما 
بعضی اوقات روش های زیادی را امتحان می کنیم بدون اینکه 
نتیجه مطلوبی بگیریم. اگر از درمان های مختلف برای رفع آنها 
ناامید شده اید، کافی اســت گیاه »آلوئه ورا «را امتحان کنید. 
به گفته دکتر سوزان سروری، گیاه »آلوئه ورا« ترمیم کننده و 
شادابی بخش پوست است. این متخصص پوست، مو و زیبایی 
برای استفاده از گیاه آلوئه ورا توصیه می کند ابتدا پوست خود 
را کامال شسته و خشک کنید، قســمی از آلوئه ورا را برش داده 
و کمی با دســت فشــار دهید، گیاه را روی پوســت بمالید به 
نحوی که ژل آن کامال پوست را بپوشــاند و اجازه دهید کامال 

خشک شود.

درمان فوری جوش با اين گیاه! 

سالمت کودکورزش درمانی

دانستنی ها

پیش بینی 
سالمت جنین 

با يک 
آزمايش ساده!

به گفته محققان رشــد غیرعادی جنین و وزن نامناسب به هنگام 
تولد، از فاکتورهــای پرخطر بیماری های مزمن در ســنین باال، 
نظیر دیابــت نوع۲ و چاقی هســتند. به گفته محققان دانشــگاه 
امپریال لندن، مــواد متابولیکی موجود در ادرار مــادر می تواند 
نشــان دهد که وزن نوزاد به هنگام تولد چقدر خواهد بود. بدین 
ترتیب پزشــکان می توانند با ارائه پیشــنهاداتی در زمینه تغییر 
در سبک زندگی، به حفظ اندازه ســالم نوزاد کمک کنند. میریل 
تولدانو، سرپرســت تیم تحقیق، در این باره مــی گوید: »ما برای 

اولین بار از تکنیک موســوم به طیف بینی NMR برای تشخیص 
۱0 متابولیت ادراری در سومین سه ماهه بارداری استفاده کردیم 
که مرتبط با رشــد جنین و افزایش وزن به هنگام تولد است.« به 
گفته وی، »این متابولیت ها شــامل هورمون های استروئیدی و 
بلوک های ساختاری بیولوژیکی مهمی موسوم به اسیدهای آمینه 
با زنجیره های منشــعب )BCAA( بودند.« این اسیدهای آمینه، 
نوعی مواد مغذی هستند که انرژی الزم برای رشد جنین را فراهم 
می ســازند. تغییر در این اسیدهای آمینه و ســایر متابولیت های 

یافت شده در ادرار مادر می تواند بیانگر ۱۲ درصد اختالف در وزن 
به هنگام تولد نوزاد باشد. به گفته محققان، این یافته ها مستقل از 
سایر فاکتورهای مشخص نظیر وزن مادر و سیگار کشیدن اوست.

در این مطالعه، نمونــه ادرار و اطالعات مربوط به ســبک زندگی 
بیش از ۸00 زن باردار ۲۸ تا ۳۳ ســاله در اسپانیا جمع آوری شد. 
تیم تحقیق می گوید: »ما دریافتیــم 50 درصد افزایش در میزان 
BCAA فرد با افزایش ۱ تا ۲/۴درصــدی وزن نوزاد به هنگام تولد 

مرتبط بوده که معادل 5 تا ۱۱ گرم است.«

آيا مسواک نزدن 
باعث ذات الريه می شود؟

آنچه ورزش شنا را در سراسر دنیا زیرپوشش قرار مي دهد، 
طیف وسیعي از اقشــار مردم عالقه مند به ورزش و تحرک 
جسماني اســت. عده اي از مردم به ورزش عالقه مندند اما 
وقتي به یاد کوفتگي عضالني ناشــي از آن مــي افتند، از 
انجام آن منصرف مي شــوند و اصوال عالقــه اي به جنبش 
توأم با تعرق زیاد و کوفتگي عضالنــي ندارند. آنچه به این 
افراد توصیه مي شــود، »ورزش در آب« اســت چرا که به 
دور از تعرق زیاد، مي توانند نشاط و شادي ناشي از تحرک 

جسماني را به دست آورند.
ورزش در آب را مــي تــوان بــه ورزشــکاران و کســاني 
 که در ســطح باالیــي از آمادگي جســماني هســتند نیز 
توصیه کــرد؛ همچنین به کســاني که در فصــل خارج از 
مسابقه، آمادگي خود را در ســطح مطلوب حفظ مي کنند 
یا  کســانی که بخواهند تمرینات اختصاصي براي افزایش 
قدرت و استقامت عضالني خود بسته به رشته ورزشي شان 

انجام دهند.
شنا را مي توان به کســاني توصیه کرد که پس از بهبودي 
نسبي از آســیب هاي فیزیکي، ممکن اســت تا مدت ها از 
انجام دیگر تمرینات محروم شــوند؛ چرا کــه از این طریق 
مي توانند دوره درمان را ســریع تر پیش بــرده و بهبودي 

حاصل کنند.
زنــان بــاردار از جمله افــرادي هســتند که همــواره در 

جســت وجوي ورزشــي مالیم و مطلوب براي گذران این 
دوران هستند. 

هر چند بســیاري از نرمش ها و ورزش هاي سبک ویژه این 
دوران از سوي متخصصین معرفي شــده است، اما آنچه به 
این افراد در سراسر دنیا توصیه مي شــود، ورزش در آب و 
انجام حــرکات مالیم در آن اســت. ورزش در آب عالوه بر 
آنکه شادي و با نشاط بودن در آب را با خود به همراه دارد، 
سستي و کســلي ناشــي از وزن زیاد در این دوران را به در 
کرده، مي تواند سبب بهبود وضعیت جسماني در این قبیل 

افراد شود.

اهمیت رژیم غذایی در دوران کودکی تنها در سالمت و تعادل 
آن خالصه نمی شود؛ عالوه بر حفظ این دو ویژگی، غنی سازی 
رژیم غذایی کودکان از نقطه نظر حفظ ســالمت مغزی نیز از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
به بیان دقیق تر، در این ســنین باید مواد غذایی موثر در بهبود 
عملکرد مغزی، حافظه و تمرکز مورد توجه واقع شــوند. شبیه 
بدن، مغز نیز مواد مغذی را که از طریق غذا وارد بدن می شود، 
جذب می کند. در ادامه، بهترین مــواد غذایی موثر بر تقویت 

توان ذهنی کودکان ذکر خواهد شد.
4-  غالت کامل

غــالت کامل مثــل نــان هــای ســبوس دار حــاوی گلوکز 
 بوده و انــرژی مغــز را تامیــن می کننــد؛ همچنیــن حاوی 
ویتامین B 1 و برای سالمت دستگاه عصبی مفیدند. جو نیز یکی 
از غالت مفید در تامین انرژی و سوخت مغزی و حاوی فیبر است 
که موجب حس ســیری و پُری کودک شــده و از این رو مانع از 
خوردن هله هوله به ویژه در مدرسه می شود. عالوه براین، منبع 
بسیار خوب ویتامین های  گروه B و روی هستند که نقش مهمی 

در عملکرد مغزی کودکان دارند.
 5- خانواده بِری ها

بری ها به دلیل داشتن ویتامین C و سایر آنتی اکسیدان ها، نقش 
مهمی در بهبود حافظه دارند. بنابراین توصیه می شود میوه های 
این گروه مثل توت فرنگی، تمشک و شــاه توت در رژیم غذایی 

کودکان گنجانده شــود. هر چقدر این میوه ها پر رنگ تر باشند 
مواد مغذی بیشتری دارند.

   6- انواع لوبیا
لوبیاهــا به عنوان غــذای مفید در ســالمت قلبی مــورد توجه 
قــرار می گیرند. بــا وجود ایــن، به دلیــل داشــتن پروتئین، 
کربوهیدرات های پیچیــده، فیبر، ویتامین و مــواد معدنی، در 
سالمت مغزی کودکان نقش مهمی دارند. این گروه غذایی انرژی 
زیادی را نیز تامین می کنند. لوبیای قرمز در مقایسه با انواع دیگر 
حاوی اسیدهای چرب امگا۳ بیشتری است که در سالمت مغزی 

کودک ضروری به نظر می رسد.

غذاهايی برای سالمت مغزی کودکان )2( آيا تا به حال به فوايد درمانی شنا دقت کرده ايد؟!)2(

توصیه پزشکی

جسم، مرکب روح است و اقتضای سفرهای عاشقانه نیز این 
است که این مرکب، همراه و راهوار باشد. لذا در شور سفری 
چون پیاده روی اربعین، چاره ای از تیمار این مرکب نیست 

تا در خدمت روح مشتاق باشد و نه مانع طریق او.
خســتگی، گرفتگی و کوفتگــی عضالت؛ 

دردهای مفصلی
 ۹- هر شــب، عضالت خود به ویژه عضالت ساق پا، مچ پا 
و کمر را با یک روغن مناسب ماساژ دهید. این کار را حتی 
اگر احســاس درد و کوفتگی هم ندارید انجام دهید. روغن 
زیتون، بابونه، ســیاهدانه و... روغن های مناسبی برای این 

کار هستند.
۱0- درصــورت ضرورت از مچ بند، ســاق بند یــا زانوبند 

استفاده کنید. انواع پشمی برای این کار مناسب ترند.
۱۱- یکی از بدترین آســیب ها برای عضــالت و مفاصل، 
قرار گرفتن آنها در معرض سرماســت؛ به ویــژه اگر عرق 
کرده باشند. در طول مسیر پوشــش مناسب و گرم داشته 
باشــید و در وقت اســتراحت و باز کردن کوله و نیز پس از 
 استحمام به شدت مراقب باشید که در معرض باد یا سرما 

قرار نگیرید.
۱۲- در صورت امکان، شــب ها دوش آب گــرم بگیرید و 

عضالت خود را زیر آن ماساژ دهید.
۱۳- ماساژ و نگه داشــتن پاها در آب نمک گرم، در تقویت 

عضالت بسیار مفید است.
۱۴- اگر امکان دارد، شــب ها به هنگام خواب، پاها را کمی 

باالتر از سطح بدن قرار دهید.
۱5- تعویض یا شست وشــوی مرتب جوراب ها، به کاهش 

خستگی پاها کمک می کند.
کمردرد، دردهای سیاتیکی

۱- موارد ذکر شده در بند فوق را رعایت کنید.
۲- قبل از سفر، عضالت کمر، باسن و ران ها را تقویت کنید.

۳- حتما در طول پیــاده روی، کمر خود را با شــال یا گن 
پشمی، محکم ببندید.

۴- از کوله استاندارد استفاده کنید و بندهای کمری کوله 
را محکم ببندید.

5- در صورت امکان هر روز مقداری زنجبیل را در آب گرم 
حل کرده، میل کنید.

۶- از مصرف غذاهای سرد به شدت بپرهیزید.
۷- استفاده از عصا یا چوب دســتی را به هنگام پیاده روی 

فراموش نکنید.
۸- در صورت تشدید کمردرد و به ویژه درد در مسیر عصب 
ســیاتیک، عالوه بر مراجعه پزشکی، سعی کنید بخشی از 

مسیر را با ماشین طی کنید.

نکات بهداشتی برای
 زوار اربعین )3(

چندین مــواد غذایی و خوراکی هســتند که مــی توانند 
از نفخ جلوگیــری کنند. در ایــن مبحث آنها را به شــما 

معرفی می کنیم.
زنجبیل

زنجبیل یکی از درمان های شــناخته شــده بــرای بهبود 
ناراحتی معده است که جهت درمان نفخ و پف کردگی نیز 

به کار می رود. 
زنجبیــل در هضــم غذا موثــر بــوده و از تعــداد زیادی 
ناراحتی های معده از جمله حالت تهوع و نفخ نیز پیشگیری 
می کند که می توانید از شــیرینی زنجبیلی، چای زنجبیل 
یا اضافه کردن مســتقیم زنجبیل تازه به ماست و غذاهای 

سرخ کرده در این زمینه استفاده کنید.
مارچوبه

درحالی که ادرار را دفع می کنیــد، نفخ را هم از بین ببرید. 
مارچوبه حاوی پروبیوتیک اســت کــه باکتری های خوب 

سیستم گوارش را حمایت می کند. ترکیب آن که خاصیت 
دفع مایعــات را از بــدن دارد، باعث از بیــن رفتن نفخ نیز 

می شود.
آب

اگر دچار نفخ شــده باشیم آب بنوشــیم؟ بله. اما از مصرف 
نوشــیدنی هــای گازدار پرهیز کنیــد چون هــم نفخ را 
بدتر می کند و هم موجب مشــکالت معده می شــود. آب 
آشــامیدنی کمک می کند همه چیز از بدنتان خارج شود. 
حتی می توانید به آبی که می نوشید، قطعات خیار، پرتقال 

یا لیمو اضافه کنید تا طعم دار شود.
کرفس

جویدن کرفس حکم ورزش برای فــک را دارد؛ اما برای از 
بین بردن نفخ نیز موثر اســت. کرفس را می توان به عنوان 
نیروی کمکی هضم استفاده کرد تا گاز روده را کنترل کند؛ 
چون دارای نوعی مواد شیمیایی است که احتباس مایعات 

را کاهش می دهد.
شیر بادام

برخی از ما نمی توانیم لبنیات را تحمل کنیم و دلیلش هم 
مشکلی است که در هضم الکتوز داریم. نوع گیاهی لبنیات 
می تواند جایگزین مناسبی باشد تا دیگر دچار نفخ نشوید. 
قند یا الکتوز موجود در شــیر می تواند باعث نفخ و درد و 
پروتئین های لبنیات می تواند باعث التهاب شود که منجر 

به جمع شدن مخاط و احتباس مایعات می شود.
بوک چوی

ســبزیجات برگ دار مانند بوک چوی می توانند به کاهش 
التهاب و ورم کمک کنند چون حاوی نیترات های خوراکی 
هســتند که رگ های خونی را باز کــرده و جریان خون را 
در نقاطی که مایعات باید حذف شــوند افزایش می دهند، 
مانند شکم ورم کرده. به عالوه، ســبزیجات برگدار حاوی 
الکترولیت های منیزیم و پتاسیم هستند که اضافه کردن 
آنها به برنامه غذایی می تواند به متعادل کردن مواد معدنی 
و جلوگیری از نگه داشــتن مقدار زیادی سدیم توسط بدن 

کمک کند.
کفیر و ماست

اگر با مصرف لبنیات مشــکلی ندارید کفیر را )که یک نوع 
تخمیر شــده شیر اســت( با ماســت امتحان کنید. هر دو 
حاوی پروبیوتیک و برای شــکم، بدن و نفخ مفید هستند. 
کفیر و ماست باکتری های خوب درون روده را بهبود داده 

و درنتیجه باعث بهبودعملکرد سیستم گوارش می شوند.
خیار

خیار از بیرون ترد بوده و درون آن را ۹۶درصد آب تشکیل 
می دهد. این پای ثابت ســاالدها، به خارج کردن ورم و نفخ 
از بدن کمک می کند. خیار همچنین حاوی فیبر است که 
به نرم تر کار کردن مســیر گوارش کمک می کند. خیار را 
فقط برای ساالد استفاده نکنید؛ آن را به عنوان میان وعده 

و در ساندویچ ها نیز به کار بگیرید.
گوجه فرنگی

گوجه فرنگی برای از بین بردن نفخ و ورم بسیار مفید است. 
این ماده غذایی سرشار از پتاسیم بوده و به متعادل ساختن 
سطح سدیم در بدن کمک می کند که در نتیجه آن، میزان 

آب بدن کاهش می یابد.
رازيانه

ایــن ســبزی مدیترانــه ای را بــه خاطر طعم شــبیه به 
شیرین بیانش می شناســند. دفعه بعد که شکمتان دچار 
نفخ و ورم شــد، چای رازیانه یا دانه های آن را میل کنید. 
تحقیقات نشــان داده رازیانه در کنار فواید بســیارش، در 

کاهش گاز و ورم بسیار موثر است.
نعناع

وقتی دچار نفخ هستید یک فنجان دمنوش نعناع در کنار 
شــامتان بنوشــید. چای نعناع گزینه ای عالی برای شروع 
یک وعده بــوده و گــوارش را بهبود می دهــد. نعناع یک 
گیاه درمانی است که برای بســیاری از مشکالت گوارشی، 

ازجمله ورم و نفخ معده، به کار می رود.

اگر وعده غذايی سنگین داشته باشید، سريع غذا خورده يا غذايی سرشار از چربی بخوريد، دچار پف کردگی 
يا حالت پری می شويد که اصال جالب نیست. بسیاری از پف کردگی ها و نفخ ها موقت و بی خطر هستند اما اگر 

همواره چنین حالتی داريد با پزشک صحبت کنید.

گوجه فرنگی 
برای از بین 

بردن نفخ و ورم 
بسیار مفید 

است. اين ماده 
غذايی سرشار 
از پتاسیم بوده 

و به متعادل 
ساختن سطح 
سديم در بدن 

کمک می کند که 
در نتیجه آن، 

میزان آب بدن 
کاهش می يابد

اگر نفخ دارید، این غذاها را بخورید
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پیشنهاد سردبیر: 
هفت راز کیهان که دانشمندان قادر به توضیحش نیستند

معرفی نرم افزارمعما

دریافــت  بــرای 
این نرم افــزار، کد 
اســکن  را  روبه رو 

کنید.
ایــن روزهــا بــه لطــف اپلیکیشــن هــای موبایــل هم 
مــی توانیــد از عکــس هــا کالژهــای ســاده و ثابــت 
بســازید و هــم بــا تعــداد زیــادی از آن ها یــک کلیپ 
بیافرینیــد. کالژ ســاز حرفــه ای  موزیــکال جــذاب 

Video Collage Maker ایــن کار را به بهترین شــکل 
ممکن برای تان انجام می دهد.

محصول اسکومپا یک اســتودیوی کالژسازی است، ابزاری 
حرفه ای کــه به لطــف امکاناتــش می توانیــد کالژهای 
ویدئویی را کامال مطابق ســلیقه خودتان کارگردانی کنید. 
 مثــل تمام اپلیکیشــن های ســاخت کالژ اولیــن قدم در

 Video Collage Maker هم اضافه کردن عکس هاست. 
این عکس ها را می توانید از گالری یا مســتقیما از آرشــیو 

گوگل فوتوز و اینستاگرام به اپلیکیشن اضافه کنید.
 کالژهایی که بــا این اپ می ســازید هم مــی توانند ثابت 

و هم موزیکال و متحرک هم باشند. 

و  اســتایل  بــا  خــودش   Video Collage Maker 
موزیک های آماده می توانــد از ترکیب عکس ها یک کلیپ 
کوتاه جذاب بســازد، هر چند قابلیت های شخصی سازی را 
هم در اختیــار دارید. مثال بک گرانــد و موزیک پس زمینه 

کلیپ را می توانید از حافظه موبایل تان انتخاب کنید.
یکی از ایرادات Video Collage Maker این اســت که 
با آن نمی توان کالژهای ترکیبی از عکس و ویدئو ســاخت، 
اما در عوض برای کنار هم چیــدن عکس ها امکانات خوبی 
در اختیارتان می گذارد و خروجی هــای با کیفیت و بدون 
واترمارکی تحویــل تان می دهــد. مهم تــر از همه اینکه 
 کار با آن به شدت آســان اســت، تمام ابزار ضروری جلوی 
دســت تان هســتند و اصال برای پیدا کردن آن ها معطل 
نمی شوید. اگر تولد دوست تان نزدیک است و می خواهید 
هدیه خاصی به او بدهید، شاید ساخت یک کالژ ویدئویی از 
عکس های خاطره انگیز سال های دوستی تان ایده چندان 
 Video Collage Maker بدی نباشــد. شــک نکنید که 
هر چه بخواهید را برای ســاخت این کلیــپ در اختیارتان 
 قرار مــی دهد. شــما مــی توانید بــرای گرفتــن این اپ 

بهhttps://goo.gl/KJIw9N مراجعه کنید.

معمای  2003
شخصی از چوپانی پرسید: » تعداد گوسفندان تو چه تعداد 
است؟ « چوپان پاســخ داد: » اگر آنها را پنج تا پنج تا بشمرم 
چهار تا زیاد می آید، اگر آنها را چهار تا چهار تا بشمرم سه تا 
زیاد می آید، اگر آنها را سه تا سه تا بشمرم دو تا زیاد می آید، 

اگر آنها را دو تا دو تا بشمرم یکی زیاد می آید. «
تعداد گوسفندان این چوپان چند راس بوده است؟

جواب معمای 2002
 هر 1 گرگ برای شکار هر 1 گوسفند 6 دقیقه نیاز دارد.

یعنی هر 1 گرگ برای شکار10 گوسفند60 دقیقه نیاز دارد، 
یعنی هر 6 گرگ برای شکار60 گوسفند60 دقیقه نیاز دارد.

پس پاسخ صحیح 6 گرگ است.
کسانی که پاسخ صحیح معمای  2001 را داده اند:

- آقای احمدرضا باقری
لطفــا جــواب معماهــای طرح شــده را بــه همراه 
 نــام و شــهر محــل زندگــی خــود بــه نشــانی زیــر 

بفرستید:
mazaheri.zayanderoud@gmail.com

تا نام شما در همین صفحه آورده شود.

معرفی اپلیکیشن Video Collage Maker؛ 

سازنده جذاب ترین کالژهای 
ویدئویی 

 چه تعداد اتم 
در بدن یک انسان وجود دارد؟

 شــما یک ســتاره  ایــد و هیچ اهمیتــی ندارد که شــما 
 می  توانیــد بازیگری کنیــد، برقصیــد یــا آواز بخوانید 
 یــا حتــی اجرایــی را در برنامــه امریکن آیــدل انجام 
می  دهید. همچنان شــما یک ســتاره  ایــد؛ در حقیقت، 
همه  ما ســتاره هســتیم. تقریبا هر اتم موجــود در بدن 
انسان توســط یک ستاره، میلیاردها ســال پیش تشکیل 
شده اســت. با ســوختن، منفجر شدن و ســرانجام مرگ 
ســتاره  ها، آن هــا عناصــر اصلی را کــه امــروزه در همه 
 چیز از ســنگ  ها و ســاختمان  هــا گرفته تا انســان  ها 
و پروانــه  ها را بــه وجــود آوردنــد. هیــدروژن و دیگر 
 عناصر ســبک وزن، اســتثناهای این روند تولید عناصر 
 بر پایه مرگ یک ســتاره  ها هســتند و ایــن گونه تصور 
 می  شــود کــه آنهــا حتــی زودتر تشــکیل شــده  اند، 
در همان نخســتین لحظه  های به وجود آمــدن کیهان. 
 در آخر، همه  مــا از قطعه  هــای ماده بنیادی مشــابهی 
به نــام اتم ســاخته شــده  ایم. هر اتم شــامل ســه ذره 
 زیــر اتمی کوچــک اســت — پروتــون  ها، نوتــرون  ها 
و الکترون  هــا. در مرکــز اتم، پروتــون  هــا و نوترون  ها 
 در کنار هم قــرار گرفتــه تا تشــکیل هســته را بدهند 
و الکترون  ها به دور هســته به ســرعت حرکت می  کنند 
به طوری که می  تــوان آن ها را همانند ســیاراتی بســیار 
کوچک در نظــر گرفت که به دور خورشــید کوچک خود 
 می  چرخند. انســانی با وزن 1۵۴ پونــد )۷0 کیلوگرم (

دربردارنده ۷ میلیارد میلیارد میلیارد اتم است که این رقم 
برابر اســت با عدد ۷ با 2۷ صفر در مقابلش! بدن انسان از 
انواع مختلفی از اتم ها تشــکیل شده است —که روی هم 
رفته یک شخص به تعداد کمی از آنها آشنایی دارد. از این 
اتم  ها، سه نوع سهم بیشتری را دارند. ۹۹ درصد اتم های 
تشکیل دهنده بدن انسان را می  توان در مقادیر زیر تقسیم 
بندی کــرد:6۵ درصد هیــدروژن، 2۴ درصد اکســیژن 
 و ده درصــد کربن. یک درصــد باقیمانده شــامل عناصر 
کم مقــدار مانند زیرکونیــوم، رادیوم، بور، مس و ســرب 
اســت. برخالف تعداد زیاد اتم  ها در بدن انســان، ما هنوز 
فضای خالی زیــادی در بدن خود داریم. اگــر تمامی این 
فضای خالی بدن فشــرده و جمع می شــد، بدن ما بسیار 
بســیار کوچک می  شــد. ذهن  تان منفجر می  شــود اگر 
 متوجه شــوید که ســتارها و ســیارات و هــر چیزی که 
در درون آنها هســتند من جمله انسان  ها، تنها ۴ درصد از 
جرم جهان شناخته شــده را تشکیل می  دهند. بقیه آن به 
باور دانشمندان از ماده تاریک و انرژی تاریک تشکیل شده 

است که در حال حاضر به خوبی شناخته و درک نشده  اند.

بر کسی پوشیده نیســت که کیهان پر از اسرار و شگفتی است، 
همچنین کیهــان پر از پدیده های غیر قابل توضیح اســت که 
دانشــمندان ســخت به دنبال پیدا کردن پاســخی برای آنها 

هستند. 
 در این مقالــه هفت مورد از ایــن پدیده ها کــه نقش کلیدی 

در درک کیهان دارند را بررسی می کنیم.
با بیگ بنگ همراه باشید:

سیاهچاله ها
سیاهچاله ها زمانی شــکل می گیرند که یک ستاره غول پیکر 
فرو می پاشد. پس از تولد ســیاهچاله گرانش این ناحیه از فضا 
به قدری عظیم اســت که حتی نــور نیز نمی توانــد از میدان 

گرانشی شدید آن فرار کند. 
ما می دانیم ســیاهچاله ها چطور کار می کنند، اما در واقعیت 
هنوز یکی از آنها را به صورت مستقیم مشاهده نکردیم و از روی 

تاثیرات اجرام اطراف شان آنها را تشخیص داده ایم. 
این اجرام برای تلســکوپ هایی با پرتو الکترومغناطیس، نوری 
یا پرتو ایکس اخترشناســان غیر قابل رویت هســتند و باید از 
 روی امواج گرانشــی یا تاثیــرات اجرام کیهانی اطراف شــان 

در فضا - زمان آنها را تشخیص دهیم.

فضای خالی عظیم
بر عکس ســیاهچاله، فضــای خالی عظیم حفــره ای در فضا 
 نیســت در عوض به شــکل عجیبی آنهــا خالــی از » ماده « 
 و » مــاده تاریک « هســتند و بر خــالف ســیاهچاله ها نور 
از طریــق خــال و از میان شــان عبــور می کنــد، همچنین 
دانشمندان معتقدند که این فضاهای خالی دارای انرژی تاریک 
هستند. قطر بزرگ ترین فضای خالی شناسایی شده در کیهان 

حدود 1/3 میلیارد سال نوری است.
ماده تاریک

گرچه ماده تاریک خود یک معماست، اما به توضیح بسیاری از 
مسائل ناشناخته کیهان کمک می کند. 

کیهــان شناســان معتقدند کــه 2۷ درصــد عالــم از ماده 
 تاریک تشــکیل شــده اســت. ماده تاریک از ســیاهچاله ها 
 ســاخته نشــده، اما یک تئوری می گوید ماده تاریک در عالم 

از عناصر سیاهچاله های نخستین شکل گرفته است.
انرژی تاریک

عالوه بــر 2۷ درصد از عالم که از ماده تاریک ســاخته شــده، 
مقدار زیادی به شکل انرژی تاریک است که 6۸ درصد هر آنچه 
که در کیهان هست را تشــکیل می دهد ) ماده معمولی که ما 

می شناســیم فقط حدود ۵ درصد از عالم است. ( همانند ماده 
تاریک در مورد انــرژی تاریک نیز چیز زیــادی نمی دانیم، اما 
فرضیه موجود این اســت که انرژی تاریک علت انبساط شتاب 
دار کیهان است. ) این در حالی اســت که ماده تاریک با اثرات 
گرانشی ســرعتش را کم می کند. ( بیشتر اطالعات ما در مورد 
ماده و انرژی تاریک از تابش پس زمینه کیهانی به دست آمده، 
یک نقشه حرارتی از کیهان که3۸0 هزار سال پس از بیگ بنگ 
را نشان می دهد و مربوط به زمانی که اتم های هیدروژن برای 

نخستین بار داشتند شکل می گرفتند.
جاذب بزرگ

کششــی در فاصله220 میلیون ســال نوری وجــود دارد که 
تمام کهکشــان ها را به سمت خود می کشــد. در هر صورت 
بعد از بیگ بنگ تمام کیهان در حال انبســاط است، بنابراین 
 به این نتیجه می رســیم که کهکشان ها در مســیر رو به جلو 

در حال حرکت نیستند. 
 برخی علتش را بــه ماده تاریک ربط می دهنــد و دیگران ادعا 
می کنند که کهکشان راه شــیری، دید ما نسبت به چیزی که 
هست را مســدود می کند، یعنی ما را با ســرعتی حدود 1/۴ 

میلیون مایل بر ساعت به سمت خود می کشد.
» پگی « قمر راز آلود زحل

 برای لحظاتی کوتــاه زحل قمــر کوچک و راز آلــودی به نام 
» پگی « داشــت. در ســال 2013 کاوشــگر کاســینی ناسا 
تصویــری از حلقه های زحــل گرفت و اختاللــی را ثبت کرد 
 که بــه عقیده محققــان یک قمــر کوچک و جدیــد در حال 
شــکل گرفتن بود. به گفته محققان پیشرانش جت ناسا هدف 
آن طور که انتظار می رفت بزرگ نشــد و حتی بخشــی از آن 
 جدا و ســقوط کرد. پس از بررســی ها باید گفت که وضعیت 

» پگی « همچنان ناشناخته مانده است.
KIC 8462852”Tabby” ستاره

ســتاره KIC 8462852 نه تنها یک نام حائز اهمیت اســت، 
بلکه یک مســئله عجیب و حل نشــده در فاصله1۵00 سال 
 نوری از زمین اســت. مســئله بــزرگ در مورد ســتاره تبی

) Tabby ( این است که حدود20 درصد نور منتشر شده از آن 
ستاره برای ما مسدود می شــود، جالب این است که سیاره ای 
حتی به بزرگی مشــتری در آنجا تنها یک درصد از نور ستاره 
ای مانند KIC 8462852 را مســدود می کند. پس آنجا چه 
خبر است؟برخی پیشنهاد دادند آنجا یک کره دایسون متعلق 
به بیگانگان وجود دارد که ستاره را احاطه کرده و انرژی اش را 
می مکد. برخی اخترشناســان نیز پیشــنهاد کرده اند که یک 
دسته از دنباله دارها نور این ستاره را مسدود می کنند. احتماال 
در مورد این ســتاره به ایده های بهتری دســت پیدا نخواهیم 
کرد، باید صبر کنیم تا ناسا تلســکوپ فضایی جیمز وب را در 
 سال 201۸ پرتاب کند تا اطالعات بیشــتری از آنجا به دست 

آوریم.

هفت راز کیهان که دانشمندان قادر به توضیحش نیستند
اخبار علمی

سیاهچاله ها 
زمانی شکل 

می گیرند 
که یک ستاره 

غول پیکر 
فرو می پاشد. 

پس از تولد 
سیاهچاله 

گرانش 
این ناحیه 

از فضا به قدری 
عظیم است 

که حتی نور نیز 
نمی تواند 
از میدان 

گرانشی شدید 
آن فرار کند

درحالی که منتظر هســتیم تا نوکیا گوشــی های هوشــمند جدید خود را معرفی 
کند، رندرهای مربوط به دو دســتگاه لومیــا1030 و لومیا۷۵0 با سیســتم عامل 
ویندوزفون در اینترنت منتشر شده اند. در ســال 201۴ مایکروسافت از لومیا۹30 
رونمایی کرد، دســتگاهی که افراد عالقه مند به عکاسی با گوشی هوشمند را راضی 
نکرد چراکه برخالف انتظار آن ها این مدل تنها به دوربین20 مگاپیکســلی مجهز 
بود، درصورتی که نوکیا تجربه اســتفاده از دوربین ۴1 مگاپیکسلی در لومیا1020 
 را داشت. براساس شایعات، مایکروسافت درحال توســعه نسل بعدی لومیا1020 
با نام1030 و دوربین۵0 مگایپسکلی همراه با سنسور PureView و لنز کارل زایس 
بوده است. مایکروسافت خواهان استفاده از نمایشگر ۵ اینچی با رزولوشن فول اچ دی 
و تکنولوژی امولد، پردازنده ۴ هســته ای با 2 گیگابایــت رم و 32 گیگابایت حافظه 

داخلی با امکان افزودن حافظه خارجی در این دستگاه بوده است.
لومیا۷۵0 را می تــوان یک به روزرســانی کوچک برای لومیا۷30 محســوب کرد 
 چراکه مشــخصات فنی آن تفاوت کمی با لومیا۷30 داشــت. نمایشــگر ۵ اینچی 
با رزولوشن ۷20p، پردازنده اسنپدراگون۸/۴10 گیگابایت حافظه داخلی و دوربین 

۸ مگاپیکسلی اصلی کارل زایس مشخصات اصلی این مدل را تشکیل می دادند.

دانشمندان موفق به کشف آب بر روی بزرگ ترین سیارک فلزی منظومه شمسی 
موسوم به » روان « ) Psyche ( شــده اند و ناسا قصد دارد ماموریتی را بر روی آن 

ارسال کند.
رصدهای پیشین بر روی این ســیارک هیچ نشــانه ای از مواد غنی از آب را روی 
سطح آن نشان نداده بودند، اما بررسی های جدید در تاسیسات تلسکوپ مادون 
 قرمز ناسا در هاوایی به نمایش شــواهدی از آب یا هیدروکســیل بر روی سطح 

» روان « پرداخته اند. 
 اگرچه هنوز منبــع این مولکول ها روی ســیارک » روان « مشــخص نشــده، 

اما دانشمندان چند مکانیسم احتمالی را برای شکل گیری آن ها ارایه کرده اند.
مواد غنی از آب روی این سیارک ممکن است توسط سیارک های کربن دار بر روی 

آن منقل شده باشند که در گذشته دور با این جسم برخورد کرده اند.
ســیارک روح در حدود300 کیلومتر مســاحت داشته و بیشــتر از فلز خالص 
نیکل/ آهن ساخته شده است. تصور می شــود این صخره آسمانی که در کمربند 
سیارکی واقع شــده، بقایای هسته یک ســیاره در حال شــکل گیری باشد که 

میلیاردها سال قبل در اثر برخورد با سنگ های آسمانی تخریب شده است.

 گل میخ های موجود در کف پوتین ها ابزاری مناســب برای حرکت بی خطر 
 در ســطوح برفی و یخی محسوب می شــوند، اما اســتفاده از این کفش ها 
 در فضاهای سرپوشــیده که خبری از یخ و برف نیســت به ســختی صورت 
می گیرد. اکنون یک مخترع سوئدی دســت به کار شده و ایده جالب توجهی 
 را برای حل این مشــکل ابــداع کرده اســت. محصول خالقانــه این مخترع

Gripforce نام دارد. در کف این پوتین گل میخ هایی وجود دارد که صاحب 
آن می تواند با توجه به ســطحی که بر روی آن راه مــی رود آنها را در دل کف 

کفش جمع کرده یا باز کرده و مانع از سرخوردن پوتین شود.
در حالت عادی این گل میخ ها در حالت جمع قرار داشــته، اما صاحب پوتین 
می تواند با فشــردن دکمه کوچکی که در بخش داخلی هر یــک از آنها قرار 
 دارد گل میخ ها را از جای خود خارج کرده و پوتین را به بهترین پوشــش پاها 

جهت راه رفتن یا حتی دویدن بر روی برف و یخ آماده کند.
بدین ترتیب پوتین ها در حالتی که گل میخ ها باز شــده اند به راحتی در برف 
و یخ نفوذ می کنند. این مخترع سوئدی ایده خود را در قالب طرح های متنوع 

ابداع کرده است تا سالیق مختلف را پاسخگو باشد.

رونمایی از دو اسمارت فون معرفی نشده 
لومیا ۱030 و لومیا ۷۵0

کشف آب روی بزرگ ترین سیارک فلزی 
منظومه شمسی

متفاوت ترین پوتین های دنیا را ببینید

سیســتم عامل اندرویــد با توجــه به حجــم توانایی هــا و محبوبیتی 
 که در شــرایط کنونــی بــرای خودش دســت و پــا کرده توانســته 
در بهتریــن جایــگاه در میــان تمامی سیســتم عامل هــای کنونی 
 قــرار بگیــرد. متاســفانه در حــال حاضــر نســخه هــای متفاوت 
و اکثــرا قدیمــی این سیســتم عامــل همچنان بــدون بروزرســانی 
مشــغول کار بــوده و نکته مهــم اینکــه روند بروز شــدن دســتگاه 
 Android Nougat هــای اندرویدی بــه آخریــن نســخه، یعنــی 
 بیش از حــد تصور کنــد بوده اســت! طبق اطالعات منتشــر شــده 
شــاهد   Android Developers platform tracker در 
 نصــب و اجــرای اندرویــد Nougat بــر روی تنهــا 0/3 درصــد 
از دســتگاه های اندرویدی هســتیم، این در حالی اســت که نســخه 
 قبلــی اندرویــد یعنــی Marshmallow در حــال حاضــر تنهــا 
بــر روی 2۴ درصد از دســتگاه هــای اندرویدی نصب شــده و در حال 
 اجراســت! اینکه طی مدت زمان بعــد از رونمایــی از اندروید ۷ کمتر 
از 1 درصــد از دســتگاه هــا، مجهــز بــه این سیســتم عامل شــده 
انــد چنــدان مطلــب دور از ذهنــی بــرای مخاطبان این سیســتم 
عامل نیســت. متاســفانه تعداد دســتگاه هایــی که به این سیســتم 
 عامــل مجهز شــده انــد یــا روانه بــازار گشــته انــد بســیار اندک 
و حتی به تعداد انگشــتان دســت اســت! متاســفانه اندروید برخالف 
تمــام توانایی هایــی کــه دارد از روند بســیار کنــد در بروز رســانی 
رنج می بــرد و این فرآینــد با توجــه به تعــداد و انبوه شــرکت های 
تولید کننده گوشــی ها غیــر قابل برنامــه ریزی برای گوگل اســت. 
 در حــال حاضر خبــر هایی مبنی بــر تالش هــای برند هایــی نظیر

 Samsung, HTC و Nexus راجــع بــه بــروز رســانی بــه آخرین 
 نســخه از سیســتم عامــل اندروید بــه گوش مــی رســد و احتماال 
دســتگاه  بیشــتری  تعــداد  شــاهد   201۷ ســال  اوایــل   تــا 

با سیستم عامل بروز شده خواهیم بود.
 نکته جالبــی کــه نبایــد از قلــم بیافتــد اینکــه در عیــن ناباوری 
در حال حاضر حدود 1/3 درصد از دستگاه های اندرویدی فعال از نسخه 

2/3 این سیستم عامل یعنی Gingerbread استفاده می کنند! 
همان طور که می بینید این آمار از دارندگان و کاربران نسخه ۷ همچنان 

بیشتر است!

آزمایشــگاه تحقیقاتی دیزنی اپلیکیشــن360 درجه واقعیت 
مجازی را با اســتفاده از یک صندلی منحصربه فرد ســاخته  که 
حس مجازی را برای کل بدن فراهم می کند و به کاربران اجازه 
می دهد آثار حســی خاصی مانند بارش باران یــا ضربان قلب را 
تجربه کنند. دســتاورد دیزنی، چارچوبی اســت که به کاربران 
اجازه می دهد از میان طیف گســترده ای از احساسات معنی دار 
به انتخاب بپردازند تــا صحنه های بصری را تکمیــل و از آن ها 
در دســتگاه های بازخوردی لمســی مختلف اســتفاده کنند.

اپلیکیشــن VR360HD با هدســت مصرفی و صندلی لمسی 
آزمایشگاه دیزنی ساخته و آزمایش شده است.

 این صندلی شامل شــبکه ای از6 فعال کننده ارتعاشی - لمسی 
در پشت آن و2 لرزاننده داخل صندلی و پشت آن است.

 احمــد مهتــاب کــه مدیریــت یــک شــرکت امنیتــی بــه نــام 
Security Fuse را هم بر عهده دارد با اعالم مشــکل یاد شده به گوگل 

توانست جایزه ای نقدی را هم از آن خود کند. 
آســیب پذیــری یاد شــده مربــوط بــه روش های مــورد اســتفاده 
جیمیل بــرای تایید هویــت کاربران و شناســایی مالک هر حســاب 
کاربری اســت که موجب شــده تا افــراد بتوانند هر حســاب جیمیلی 
را هــک کــرده و به اطالعــات خصوصــی کاربــران دسترســی پیدا 
کنند. گــوگل بــه کاربرانی کــه بیش از یــک آدرس جیمیــل دارند، 
 امکان می دهــد تا تمامــی آدرس هــا و ایمیل هــای حســاب اول را 
به حســاب های دیگــر فــوروارد کنند. حال مشــخص شــده که یک 
آسیب پذیری در روند شناســایی این حساب های جیمیل باعث می شود 
که فرآیند مذکور توسط هکرها قابل دور زدن باشد و شناسه های جیمیل 

کاربران هدف توسط هکرها سرقت شود. 
 این اولین بار نیســت که یک پاکســتانی با شناســایی آســیب پذیری 
در خدمات گوگل از این شــرکت جایزه می گیرد. پیــش از این محقق 
امنیتی دیگری به نام رفاعی بلوچ توانســته بود با شناســایی مشکالت 

امنیتی مرورگرهای کروم و فایرفاکس۵000 دالر جایزه بگیرد. 
 این فرد به علت گزارش حفره خطرناکی در خدمات پرداخت مالی آنالین 

پی پال هم ده هزار دالر جایزه گرفته بود. 
این حفره به هکرها امکان می داد از راه دور کدهای مخرب خود را بر روی 

سرورهای پی پال اجرا کنند.

آمار تاسف برانگیز از
 بروز رسانی جدید به اندروید ۷

احساس بارش باران 
با صندلی واقعیت مجازی

شناسایی حفره خطرناک امنیتی 
جیمیل توسط دانشجوی پاکستانی

شما می توانید سوال های خود را در رابطـه با حوزه های مختلف 
فنـاوری اطالعـات به نشـانی ایمیل زیر بفرســتید: 

mazaheri.zayanderoud@gmail.com 
تا پاسخ آن ها را در همین ستون به اطالع تان برسانیم.

با ســالم. برای تبدیل فایل های Word از مجموعه 
آفیس به فایل نوع PDF نرم افزار معرفی کنید. با تشکر

s.m.hanip****@gmail.com
با ســالم خدمت شــما خواننده گرامی. اگر از مجموعه آفیس 
200۷ به بعد اســتفاده می کنید، نیازی به نصــب هیچ نرم افزار 
 PDF اضافی نیســت چرا که این مجموعه قادر اســت خروجی
 بگیــرد. برای ایــن کار بعد از این کــه فایل خود را بــاز کردید 
به Save as… بروید. از بخش Save as type گزینه PDF را 

انتخاب کنید و فایل خود را با این تنظیمات ذخیره کنید. 
به همین سادگی می توانید فایل Word خود را به PDF تبدیل 
کنید. اگــر از مجموعه هــای قدیمی تر آفیس بهــره می برید، 
یک راه بــرای تبدیل فایــل Word به PDF این اســت که در 
 اینترنت به دنبال چاپگرهــای PDF بگردید. در اینترنت عبارت

PDF Printer را جســت وجو کنید و یکی از این نرم افزارها را 
 روی کامپیوتر نصب کنید. حاال می توانید فایل خود را باز کرده 
و به بخــش Print بروید. چاپگر خــود را PDF Printer را که 
نصب کرده اید، انتخاب کنید. وقتــی روی دکمه Print کلیک 
می کنید، یک فایل PDF از روی فایل آفیس شما ایجاد می شود.
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پیشنهاد سر دبیر: 
شادی و نشاط خطری برای جامعه ندارد

ادبیات

اخبار فرهنگی

در هفته  کتاب بیش از 70 نویسنده، شاعر و مترجم با مخاطبان کودک 
و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دیدار می کنند.

در بیســت و چهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اســامی قرار است 
پدیدآورندگان کتاب های کودک و نوجوان با ســفر به شهرهای دور و 

نزدیک به گفت وگو با مخاطبان خود بپردازند.
 به گفته  معاون تولید کانــون، این برنامه با هماهنگــی اداره های کل 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان ها و همکاری ســتاد 
هفته  کتاب و بــا محوریت کتاب و کتاب خوانی و تشــویق مخاطبان به 
مطالعه صورت می گیرد. مناف یحیی پور اعام کرد: در جلسه های دیدار 
نویســندگان و کودکان و نوجوانان، نویســنده ها برای مخاطبان خود 
کتاب می خوانند، با آنان گفت وگو می کنند، به پرسش هایشــان پاسخ 
می دهند و به نوشته های کودکان و نوجوانان گوش می سپارند و نکاتی 
را برای تقویت توانایی هنری شــان در باره  آثار خوانده شــده گوشــزد 

می کنند.
بر این اساس قرار اســت در طول اجرای این طرح کودکان و نوجوانان 
با نویســندگان، مترجمان و شــاعرانی همچون بیوک ملکی، مصطفی 
رحماندوست، شهرام شفیعی،  افسانه شــعبان نژاد، طاهره ایبد، مهری 
ماهوتی، فریدون عموزاده خلیلی، فاضل ترکمن، عباس سپاهی یونسی، 
غامرضا امامی، داوود امیریان و دیگر فعاالن شناخته شده  حوزه کتاب 
کــودک و نوجوان دیدار کنند. بیســت و چهارمیــن دوره هفته کتاب 
جمهوری اســامی ایران از 24 آبان تا 1 آذر 1395 در سراســر کشور 

برگزار می شود.

بازیگر فیلم ســینمایی »اخراجی ها« گفت: شــادی و نشــاط 
خطری بــرای جامعه نــدارد و افرادی که مخالــف این موضوع 

هستند باید در افکار خود تجدید نظر کنند.
ســید جواد هاشــمی در حاشــیه بیســت و دومین نمایشگاه 
مطبوعات و خبرگزاری ها افــزود: مردم و جامعــه ما به خاطر 
مسائل و مشکات تحمیلی از ســوی دشمن مانند جنگ هشت 
ساله و همچنین تحریم های ظالمانه، برای بازسازی روحیه خود 
نیاز به شادی و نشــاط دارند. وی ادامه داد: شادی و نشاط هیچ 
وقت با دینداری و فرهنگ اسامی منافاتی ندارد به شرط اینکه 
با خطوط قرمز هماهنگ باشــد. بازیگر فیلم ســینمایی »افق« 
ادامه داد: شاد بودن دســتور دین اســت و آنهایی که احساس 
می کنند ممکن است شادی و نشــاط جامعه را به خطر بیندازد 
و موجب بی دینی شــود، باید در افکار و دیــدگاه خود تجدید 
نظر کنند. هاشــمی افزود: البته باید مراقب باشیم با یک برنامه 
ریزی درســت شــادی های غیرمتعارف، جایگزین شادی های 
 مقبول جامعه دینی و اســامی نشود.وی با اشــاره به اظهارات 
رییس جمهوری درباره نیاز جامعه به نشاط فرهنگی تاکید کرد: 
این موضوع افزون بر رییس جمهوری، خواســت همه مسئوالن 

نظام و نیاز مردم برای یک جامعه شاداب است. 

دبیر کل نهــاد کتابخانه های عمومی کشــور با بیــان اینکه تنها 
۶ اســتان کتابخانه مرکزی دارد، گفت: رســیدن تا نقطه مطلوب 

نیازمند گذشت زمان زیادی است.
علیرضا مختارپــور، دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشــور، با 
اشــاره به جلســه اخیر خود با نمایندگان مجلس شورای اسامی 
در زمینه توســعه منابع مالی نهــاد گفت: ما معتقد هســتیم که 
نهاد کتابخانه ها یک نهــاد فرهنگی عمومی و مــورد تقاضا برای 
گسترش کتابخانه هاست. هفته ای نیســت که نمایندگان مجلس 
نامه ننویسند و نگویند که در فان شهر یا روستا کتابخانه تاسیس 
کنید. این در حالی است که تاســیس کتابخانه نیاز به بودجه دارد. 
در جلسه کمیسیون فرهنگی متوجه شدیم که برخی از نمایندگان 
محترم مجلس که تازه وارد مجلس شــده اند، هنوز با ســاختار و 
نیازها و وضع بودجه نهاد آشــنایی کافی ندارند. در آن جلسه هم 
که جلســه معارفه بود و زمان محدودی برای همــه در نظر گرفته 
بودند، ما نتوانســتیم همه مطالب را بیان کنیــم و نمایندگان نیز 
 موفق به اعام همه نظرات خود  نشدند؛ در نتیجه این طور تصمیم 
گرفته شــد که کارگروهــی متشــکل از چند نفــر از نمایندگان 
کمیســیون فرهنگی مجلس تشکیل شــود تا با همکاری چند تن 
از مســئوالن نهاد، وضعیت مورد بررســی قرار گیرد و جغرافیای 
کتابخانه های کشــور بررســی شــود که اگر قرار اســت بر تعداد 
کتابخانه های روستایی افزوده شــود، همزمان با آن باید بودجه ای 
هم در نظر گرفته شــود. وی ادامه داد: نهاد در برنامه ششم توسعه 
11 بند پیشــنهاد ارائه کرد که یکی از آنها این بــود که حتما تمام 
کارخانه  ها و شــرکت هایی که هزار پرســنل دارند، مکلف شوند 
که یک کتابخانه برای پرســنل خود راه اندازی کنند و مقررشــد 
نمایندگان این کارگروه مشــخص شــوند تا در توســعه فرهنگ 

کتابخوانی در کشور تصمیماتی گرفته شود.

مستند »سالینجر« به همت خانه مســتند اصفهان در ادامه فصلی 
که به مســتندهای پرتره ادبی اختصاص یافته اســت به اکران در 
آمد. پس از نمایش این مســتند، فرزاد طبائی عضو هیئت رئیســه 
و کارشــناس خانه مستند اصفهان، به بررســی این اثر و شخصیت 
دیوید ســالینجرپرداخت. او گفت: سالینجر همان طور که خود می 
خواسته است و در مستند نیز به آن اشاره می شود، یک انزوای خود 
خواســته را به وجود می آورد و به تعبیری که یکی از دوستانش در 
مســتند دارد، هر وقت می خواسته به قله رســانه ای بازمی گشته 
اســت و یک منزوی واقعی نبوده اســت. کارشــناس خانه مستند 
اصفهان در ادامه با توجه به ویژگی های داســتانی سالینجر اضافه 
می کند: سالینجر، از تکنیک داستان نویسی قدرتمندی برخوردار 
نیست و اتفاقا می توان گفت نســبت به دیگر نویسندگان هم عصر 
خود عقبگرد هم می کند. آنچه بیشتر باعث خوانده شدن سالینجر 
و فروش آثارش می شــود بر اســاس خوانش دقیق و اصول هنری 
نیست و بیشــتر به دلیل حواشی و وضعیت ســالینجر و همینطور 

همذات پنداری مخاطب با آثار اوست.

در هفته کتاب صورت می گیرد؛

دیدار نویسندگان و شاعران با 
کودکان و نوجوانان سراسر کشور

بازیگر فیلم سینمایی »اخراجی ها«:

شادی و نشاط
خطری برای جامعه ندارد

مختارپور:

۲۵ استان، کتابخانه مرکزی ندارد

در نشست بررسی مستند »سالینجر« عنوان شد؛

اقبال سالینجر در هم ذات پنداری 
مخاطب با اوست

داستان کودکانه باید تخیل 
خواننده را به کار گیرد

رادیو

تهیه کننــده و هنرمند برنامه رادیویــی »جمعه ایرانی« 
علت نداشــتن حضور فعال در بیست و دومین نمایشگاه 
مطبوعات را توضیح دادند. ســعید توکل )تهیه کننده و 
سردبیر برنامه »جمعه ایرانی«( و منوچهر آذری )هنرمند  
این برنامه( که پس از قطع این برنامه در رادیو، مدتی است 
با سایت »شادشو« فعالیتشــان را در فضای مجازی ادامه 
می دهند و در نمایشگاه مطبوعات سال قبل هم حضوری 
فعال داشتند، با حضور در غرفه ایســنا درباره علت عدم 
حضور مجدد در رادیو و همچنین نمایشــگاه مطبوعات 

امسال به بیان توضیحاتی پرداختند.
توکل با بیان اینکه غرفه »جمعه ایرانی« ســال گذشته 
برترین غرفه گروه فرهنگی شــناخته شــد، گفت: سال 
گذشــته تاش ویژه ای از ســوی هنرمندان انجام شد و 
بسیار هم مورد استقبال مردم قرار گرفت اما این موضوع 
برای یک بخش خصوصی کوچک مثل مــا دربرگیرنده 
هزینه های بسیاری بود. امســال هم از ارشاد برای حضور 
در نمایشگاه مطبوعات با ما تماس گرفته شد ولی ما چون 
اسپانسری در شأن برنامه نداشتیم، عذرخواهی کردیم و 
امیدواریم که سال آینده بتوانیم حضور خوبی در نمایشگاه 
مطبوعات داشته باشــیم. این تهیه کننده رادیو ادامه داد: 
برنامه »جمعه ایرانی« بیش از ســه دهه است که پس از 
انقاب اســامی، ماموریت شــاد کردن را انجام می دهد 
و این چارچوب هایی که به آنها رسیدیم بر اساس همین 
تجربیات است. این برنامه توانســت با وجود رسانه های 
دیگر، مطابق با میل مــردم با ترانه هــا و موضوعات روز 
عمل کند. به طور کلی رادیو باید بتواند همگام و همزمان 
با همه رســانه های دیگر پیش برود و طبیعتا در غیر این 
صورت مخاطب رادیویی کم خواهد شــد. سردبیر برنامه 
رادیویی »جمعه ایرانی« درباره حــال و روز این روزهای 
 رادیو، خاطرنشان کرد: آن توجهی که باید به یک رادیوی

 70 ساله معطوف باشد تا مخاطبان و نیروهایش را از دست 
ندهد، وجود ندارد. شاید اگر به رادیو هم مانند سیما و سایر 
بخش های سازمان توجه می شــد، آن هم به دوران خوب 
خود باز می گشــت. همچنین منوچهر آذری در پاســخ 
به این پرســش که برنامه »جمعه ایرانی« که بیش از یک 
ســال اســت  دیگر در رادیو حضور ندارد، گفت: »جمعه 
ایرانی «ها به مردم خوب ایران که همیشه از آنها حمایت 
کردند، سام می رسانند. مردم، این برنامه را بسیار دوست 
دارند و همیشــه از من می پرســند چرا »جمعه ایرانی« 
پخش نمی شود. ما هم در طول این مدت بیکار ننشستیم 

و سایتی به نام shadshow.com  را راه اندازی کردیم.

منوچهر آذری و سعید توکل؛

»جمعه ایرانی«
کجایی که یادت بخیر!

گفتوگو

از سریال »نابرده رنج« به عنوان اولین حضور جدی در تلویزیون 
تا امروز، ســام درخشــانی در مجموعه های آوای باران، پژمان، 
همه چیز آنجاســت، پشت بام تهران و هشــت و نیم دقیقه بازی 
کرده اســت. او در هیچ کدام از این ســریال ها اما نقش جوان اول 
عاشق پیشه را ایفا نکرده اســت. در مواردی نقش منفی سریال را 
به عهده داشته و حتی نقش اصلی هیچ کدام از این سریال ها نبوده 
است. او در بهترین حالت یکی از نقش های اصلی را به عهده داشته، 
اما وجه مشترک تمامشان تعداد مخاطبان و استقبالی است که از 

این آثار صورت گرفته است.
به نظر می رسد در مسیر بازیگری ســام درخشانی از نابرده رنج تا 
هشــت و نیم دقیقه اتفاقاتی رخ داده، در نتیجه برای بسیاری از 
مخاطبان تلویزیون، حضورش در یک سریال به معنای تماشایی 
بودن آن اســت. در این خصــوص و نیز درباره نقش احســان در 
سریال هشت و نیم دقیقه با او گفت وگویی انجام شده که در ادامه 

می خوانید.
به نظر می رسد احسان آن قدرها هم که فکر می کنیم آدم 
بدی نیست. شما وقتی فیلمنامه را خواندید، چه برداشتی 

از این شخصیت داشتید؟
روزی که با شــهرام شاه حسینی )کارگردان ســریال( درباره این 
نقش صحبت کردم، چیزی که برایم جذاب بود، همین پیچیدگی 
قصه و شخصیت احســان بود. این نقش تک بعدی نیست، وجوه 
مختلفی دارد و از همان زمان می شــد حدس زد تماشاگر با نقش 
درگیر خواهد شــد، چون تکلیفش با او خیلی روشــن نیست و 
نمی داند احسان را جزو شخصیت های منفی بگذارد یا مثبت! این 
ویژگی  را خیلی دوست داشتم. البته آن زمان هنوز تمام فیلمنامه 
نوشــته نشــده بود، ولی توضیحات شاه حســینی درباره نقش، 
شــناختی که از کار او داشتم و دوســتی چندین و چندساله مان 
باعث شــد اولین نفری باشــم که قرارداد ببندم و با این مجموعه 

همکاری کنم. 
درباره احسان این کنجکاوی وجود دارد که تا پایان دچار 
اضمحالل شخصیت می شود و در مقابل یکتا، که قهرمان 
قصه است، به یک ضدقهرمان بدل می شود یا اینکه بعد از 

فهمیدن حقایق راه رستگاری را در پیش می گیرد؟!

احسان یکی از شخصیت هایی است که کاما تکلیفش در سریال  
روشن است. او بسیار مثبت و مهربان است، اما تحت تاثیر شرایطی 
که اطرافش وجود دارد، مثل خیلی از ما کارهایی می کند که شاید 
درست نباشــد و منفی به نظر برســد! همه ما تحت تاثیر اخبار و 
اطاعاتی هستیم که از اطراف به گوشمان می رسد. ممکن است 
اخباری به شما برسد و متناسب با آن واکنشی نشان بدهید ولی 
بعدها بفهمید خبرها از پایه و اســاس اشتباه بوده و شما به خاطر 
واکنشــتان یک فرد منفی شــناخته شده اید. احســان یک مرد 
معمولی، مثبت، خانواده دوست و عاشق  بچه و همسر است و البته 
تحت تاثیر همسرش نیز قرار دارد. در کنار همه اینها کمی جوشی 
است! تصمیم های آنی می گیرد و شاید مهم ترین ضعف او همین 

باشد. 
نقش احسان چه جایگاهی در کارنامه حرفه ای شما دارد؟

فکر می کنم این نقش نمودی از پیشــرفت من در بازیگری باشد؛ 
یک پله به ســمت باال یا یک گام رو به جلو. شــاید خیلی ویژه و 
متفاوت نباشد، اما بیانگر پیشــرفت من نسبت به کار قبلی است. 
افرادی که با آنها درباره این نقش حرف زده ام، می گویند نسبت به 
قبل بهتر  و  پخته تر شده ای، احساسات و واکنش هایت را بهتر از 
قبل بازی می کنی و بروز می دهی؛ این یعنی من در نقش احسان 
موفق بوده ام و در مســیر تعیین شــده برای زندگی هنری ام قرار 
دارم. همیشه گفته ام وقتی پیشــرفتی نداشته باشم؛ یعنی دیگر 
وجود ندارم. شاید مرگ واقعی نباشد، اما به این معناست که مرگ 
هنری من از راه رسیده است. روزی که احساس کنم درجا زده ام 
و نسبت به کار قبلی ام رشــد نکرده ام، یعنی الزم است مدتی این 

حرفه را کنار بگذارم.
خوشبختانه در سریال هشت و نیم  دقیقه چند سکانس 
فوق العــاده دارید، مثــل صحنه ای که خبــر می دهند 
فرزندتان از دســت رفته، در این ســکانس های بدون 
 دیالوگ، احساسات احســان در چهره و نگاه شما بروز 

یافته است.
امیدوارم این تاش ها دیده شــود. من همیشــه ســعی می کنم 
به همه لحظات نقش فکر می کنم، انــرژی می گذارم و فقط دلم 

می خواهد کاری که می کنم مورد توجه قرار گیرد.

مفهوم ستاره مربوط به دنیای سینماست، چون ستاره ها 
روی فروش فیلم هــا تاثیر دارند. این مقوله شــاید در 
تلویزیون مفهوم دیگری داشــته باشد. با توجه به اینکه 
سریال های شما بخصوص در این سال های اخیر جزو آثار 

پرمخاطب بوده، آیا خودتان را یک ستاره می دانید؟
امیدوارم این طور باشد. اطاعاتی که من از کارم و جایگاهم دارم، 
چیزی است که از اطرافیانم دریافت می کنم و شاید خیلی موثق 
نباشد، بنابراین به آنها استناد نمی کنم، اما چند مورد هست که با 
توجه به آنها به این نتیجه می رســم که به ستاره تلویزیونی بدل 
شــد ه ام. یکی از این موارد، بازخوردهایی اســت که از مخاطبانم 
در صفحات مجازی می گیــرم، دیگری اظهــارات خبرنگاران و 
منتقدانی است که بارها گفته اند اگر من فیلم یا سریالی بازی کنم 
می دانند حتما آن اثر، ارزش دیدن دارد ضمن اینکه طی شــش 
هفت سال اخیر، هر ســریالی که بازی کرده ام بسیار پرمخاطب 
بوده است این مسئله اتفاقی نیست و حتما انتخاب ها و تاش هایم 
در آن دخیل بوده است. بجز همه اینها من تنها بازیگری هستم که 
از تلویزیون به جایی رسیده ام که قرارداد تبلیغاتی بزرگ داشته 
باشم! در دنیای تبلیغات کســی تعارف ندارد، چون حرف پول، 

سرمایه و اعتبار است؛ اگر در این فضا 
جایگاهی پیدا کرده ام که دو قرارداد 
تبلیغاتی داشــته ام، یعنی ستاره 
شده ام. با این حال همیشه سعی 
کرده ام بهترین ها را انتخاب کنم، 
به سلیقه مردم احترام بگذارم و به 
لطف خدا مردم هم به من احترام 

می گذارند.

گفت وگو با سام درخشانی بازیگر سریال »هشت و نیم دقیقه«؛

تنها بازیگری هستم که از تلویزیون ستاره شدم

محمد جعفری مستندســاز در خصوص آخرین وضعیت ســاخت 
»ژنرال های 13 ســاله« گفت: حدود نیمی از فیلمبــرداری این اثر 
 که قرار اســت در شــهرهایی مانند کرمان، یزد، اصفهان، لرستان

 و ... انجام شود، پیش رفته است. 
 وی افزود: در این مدت پای صحبت های افرادی نشستیم که در 13 
ســالگی به جبهه رفته بودند و االن در جایگاه های مختلف مشغول 

به کار هستند.
 وی ادامه داد: در واقع ســنگر این افراد عوض شــده و با دشــمنان 

جدیدی در عرصه کاری خود می جنگند.
بــه عنــوان نمونــه کســی کــه رییــس بیمارســتان شــده به 
فــردی  یــا  می پــردازد  مختلــف  بیماری هــای  بــا  مبــارزه 
 کــه در مســند ریاســت اداره کار قــرار گرفتــه بــرای رفــع  

بیکاری مردم تاش می کند. 

تصویربرداری فیلم سینمایی »بیست و یک روز بعد« به کارگردانی 
ســیدمحمدرضا خردمندان و تهیه کنندگی باشــگاه فیلم سوره با 
مدیریت فیلمبــرداری علیرضا برازنده در دهکــده المپیک به نیمه 
رسید و سرانجام نخســتین تصویر از بازی ســاره بیات در این فیلم 

منتشر شد. 
 هم اکنون تیم تولید »بیســت و یک روز بعد« پس از محمدشــهر 
کرج و قلعه حســن جان، برای تصویربرداری صحنه های داخلی، به 

لوکیشن دفتر فیلمسازی در دهکده المپیک رسیدند. 
 »بیست و یک روز بعد« ملودرامی اجتماعی از قصه زندگی نوجوانی 
به نام »مرتضی« است که در راه تحقق آرزوی ناکام پدرش، با چالش 

بسیاری روبه رو می شود. 
ساره بیات، حمیدرضا آذرنگ و امیرحسین صدیق از جمله بازیگران 

بزرگسال این فیلم هستند .

»ژنرال های13 ساله« به 
جشنواره حقیقت می رسد؟

»بیست و یک روز بعد« 
به نیمه رسید

کتاب »چه کسانی چه را کشــتند؟ « به قلم مایکل رتنر و 
مایکل استیون  اسمیت با ترجمه محمد قربانی منتشر شد.

موضوع این کتاب 119 صفحه ای در فرهنگســرای رسانه 
و شــبکه های اجتماعی رونمایی  شــد که  درباره چگونگی 
کشته شدن چه گوارا چریک و مبارز آرژانتینی، فرار سازمان 
ســیا و عواملش از اتهام این قتل و مباحثی از این دســت 

است. 
ترجمه این کتاب با شمارگان یک هزار و 100جلد به تازگی 
توسط نشر مضمون وارد بازار نشر شــده و قیمت آن 115 

هزار ریال است.
در بخشــی از پیش گفتار این کتاب آمده اســت: در سال 
1947 سازمان اطاعات و جاسوسی مرکزی آمریکا)سیا( 
دقیقا به این دلیل تشکیل شد که  برای رییس جمهور این 
کشــور اطاعات جمع آوری کند، این سازمان یکسال بعد 
به سازمانی شــبه نظامی تبدیل شــد و از آن پس تاکنون 
گســتاخانه و معاف از هرنوع مجازاتی به نقض قوانین بین 
المللی دست زده است. رهبران کشــورهای خارجی را به 
قتل رســانده و دولت های مســتقل در سراســر جهان را 
سرنگون کرده است. سیا، در ســال 1953 به سازماندهی، 
تامین مالی و تســلیح نیروهایی پرداخت که دولت اصاح 
طلب و منتخب محمد مصدق را سرنگون کردند و 14 سال 

بعد سیا »چه گوارا« را در بولیوی به قتل رساند.
کودتا در ایران زیر نظر کرمیــت روزولت معروف به »کیم« 
، پسر تدی روزولت رییس جمهور اسبق آمریکا انجام شد. 
وی به ســبب این توصیه اش معروف بود که قدرت سلطه 
آمریکا »باید نرم و آهســته گام بردارد اما یک چماق بزرگ 

هم به همراه داشته باشد.« 
مایــکل رتنر و مایــکل اســتیون دو تن از نویســندگان و 
پیشــروترین وکای حقوق مدنی آمریکا هســتند که در 
این کتاب به بررسی جامع و مســتند قتل ارنستو چه گوارا، 

انقابی شهیر آرژانتینی می پردازند.

»چه کسانی چه را کشتند؟« 
منتشر شد

معرفی کتاب

نخســتین نشست از ســری نشست های »ســینما و یک 
دیدگاه« در جشــنواره فیلم کوتاه تهران با حضور ابراهیم 

حاتمی کیا برگزار شد. 
 در ابتدای این نشست که با استقبال بسیار زیاد مخاطبان 
همراه بــود ابراهیم حاتمی کیــا گفت: ایــن محفل یک 
نشست صمیمی با فیلمسازان جوان اســت تا دغدغه ها و 
مشکاتشان را مطرح کنند و از تجربیات یکدیگر استفاده 

کنند. 
 کارگردان فیلم »بادیگارد« با بیان اینکه فیلمسازان فیلم 
کوتاه آداب هنری را بیشتر رعایت می کنند، به دغدغه های 
نسل جدید فیلمسازان اشــاره کرد و افزود: جشنواره سال 
گذشــته بهترین زمان برای حرف فیلمسازان بود که دیده 

شد و تازه نفس ها با تمام قدرت آمدند. 
 او ادامه داد: کاری که فیلمســاز به مفهوم حرفه ای انجام 
می دهد و انواع فیلم ها را می ســازد و  فیلمســازانی که به 

سمت مؤلف بودن می روند، هر دو نیاز سینماست. 
 حاتمی کیا با طرح این پرســش که آیا می توان به فیلمساز 
مؤلف ســفارش کار داد اظهار کرد: اعتقاد من این است که 
نمی توان این کار را انجام داد اما فیلمســازانی وجود دارند 
که حرفه ای هســتند و می توانند هر نوع فیلمی که به آنها 

سفارش می دهند، بسازند. 
 کارگردان فیلم »آژانس شیشــه ای« تصریح کرد: معتقد 
هســتم که کارگردان مؤلف تحت فشــار قرار می گیرد  و 
جریان اقتصــادی و اجتماعی، اجازه دیده شــدن را به او 

نمی دهد. 

 حاتمی کیا تاکید کرد: فیلمســاز مؤلف نمی تواند فیلمی 
غیر از این بســازد اما اگر در حوزه ای که کار بلد است ورود 

پیدا کند، پادشاهی خواهد کرد. 
 این کارگردان ســینمای ایران،  گفــت: کارگردان مؤلف، 
جهان خود را توضیح می دهد؛ این شاید با فیلم های اول او 

دیده نشود و بعدها از درون آثارش استخراج شود. 
 او با بیان اینکه ممکن است کارگردان ها فیلم هایی بسازند 
که تهیه کنندگان دولتــی و غیردولتی وارد کار  شــوند و 
بگویند اتفاقا می خواهیم این کارگــردان حرف خودش را 
بزند، ادامه داد: احترام آن شــخص مؤلف موجب می شود 
تا وقتی می خواهند به او کار بســپرند، بدانند که نمی توان 
چیزی را که خودشــان می خواهند برای ساخته شدن به 

او بگویند. 
  حاتمی کیا با اشــاره به فیلم هایی که خود ســاخته است، 

اظهار کرد: من جهانی را توضیــح می دهم که برای خودم 
است که شاید در این جهان عده ای را عصبانی می کنم. 

 کارگردان فیلم ســینمایی »مهاجر«، با اشــاره به اینکه 
من از نســل آنالوگ هستم و سخت اســت که وارد فضای 
دیجیتال شــوم، افزود: زمانی که کارگردانــان فیلم اولی 
برای ســاختن فیلم خود به من مراجعه می کنند و درباره 
فیلمنامه شــان از من نظــر می خواهند، ســعی می کنم 
صحبتی نکنم؛ چون نمی دانــم در جهان او چه می گذرد و 

آیا قرار است همین طرحی را که به من داده است، بسازد. 
 او در پایان با تاکیــد بر اینکه 
اصرار بــر آنچــه می خواهیم 
بســازیم خیلی مهم اســت و 
جهان، جهانی اســت که باید 
هر کــس از درون خود جواب 
بگیــرد،  تاکید کــرد: در ایران 
ما آثاری از شهرهای مختلفی 
چــون کردســتان و زاهدان 
داریم که آثــار خیلی خوب و 

قابل تحسینی هستند.
در واقع ســینما یعنــی به تو 
فرصــت می دهم نظــر خود 
را دربــاره آنچــه می خواهی، 
بگویــی و از ایــن نظــر ایران 
جای خیلی خوبی اســت. در 
طول این نشست که در اولین 
روز جشــنواره فیلــم کوتــاه 
تهــران برگزار شــد حاضران 

سواالت خود را مطرح و ابراهیم حاتمی کیا به دغدغه های 
فیلمسازان جوان، پاسخ داد.

نویسنده ای که بتواند تخیل و خاقیت را در کودک و نوجوان فعال 
کند، دست به کار مفیدی زده است.

محمدرضا یوســفی نویســنده ادبیات کودک و نوجوان، پیرامون 
خصوصیات بهترین کتاب برای کودک و نوجوان گفت: هر کتابی 
به نســبت، مطالب مفیدی را در خود جای داده است اما آنچه که 
مهم است، این اســت که ببینیم منظور از بهترین از منظر آموزش 
و پرورش است یا از دیدگاه یک نویســنده، منتقد و یا پدر و مادر. 

اما از نظر من نویسنده بهترین داستان برای کودک و نوجوان باید 
تخیل و خاقیت را در او فعال کرده و در مقابل رســانه های جمعی 
و سیستم آموزش و پرورش که درگیر با خاقیت او بوده و درصدد 
گرفتن این تخیل و خاقیت هستند؛ بتواند تخیل و خاقیت را به 
این قشر بازگرداند که در این صورت دست به کار مفیدی زده است. 
این نویسنده در بخش دیگری از این گفت وگو پیرامون آثار ترجمه 
حوزه کودک و نوجوان تصریح کرد: مسئوالن فرهنگی کشور باید 
بتوانند در این حــوزه یک دایره ترجمه ایجاد کننــد؛ زیرا در حال 
حاضر بازار کتاب از ترجمه آثار دیگر کشورها اشباع شده است در 

حالی که برای ترجمه آثار ایرانی هیچ فعالیت جدی وجود ندارد. 
وی افزود: عرصه ملی یک کشــور حوزه فرهنگ آن اســت و این 

فرهنگ یک کشور است که هویت آن کشور و سرزمین را به دیگر 
ممالک معرفی می کند. حال وقتی که ما در این زمینه فعال نبوده 
و آثارمان ترجمه نشود، خب طبیعتا این فرهنگ در سایر نقاط دنیا 

منعکس نخواهد شد. 
به عنوان مثال مجموعه رمان های شاهنامه که اخیرا تعدادی از آن 
به چاپ رسیده است، به دو زبان نگاشته شده و این در حالی بود که 
ما برای یافتن مترجم انگلیسی مشــقت زیادی را متحمل شدیم. 
در حقیقت با برنامه ریزی و ســرمایه گذاری در ترجمه آثار ایرانی 
خواهیم دید که ادبیات ما فقط محدود به مولوی و سعدی نمی شود 
و جوایزی که ادبیات معاصر ما در حوزه کودک و نوجوان کســب 

کرده، گواه خوبی بر این ادعا خواهد بود. 

حاتمی کیا در جشنواره فیلم کوتاه تهران:

هیچ وقت ادعای فیلمسازی حرفه ای نداشته ام

در واقع سینما 
یعنی به تو 

فرصت می دهم 
نظر خود را 

درباره آنچه 
می خواهی، 

بگویی و از این 
نظر ایران جای 

خیلی خوبی 
است

ابراهیــم حاتمی کیــا گفت: هیچ وقــت ادعای 
فیلمسازی حرفه ای نداشــته ام و تنها چیزهایی را 

که بلد هستم می سازم.
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اخبار کوتاه

رییس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با سراسر کشور و به صورت 
ویدیو کنفرانس توسط حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی، 30 واحد زایمان طبیعی تک نفره در 

شهرستان های شهرکرد، بروجن و فارسان افتتاح شد. 
 مرتضی هاشــم زاده افــزود: بــرای تجهیــز و راه انــدازی آنها  

35 میلیارد ریال هزینه شده است.
وی اضافه کــرد: از مجموع این 30 واحد 8 واحد در بیمارســتان 
هاجر )س( شــهرکرد، 5 واحد در بیمارســتان سیدالشهدا )ع( 
فارسان، 8 واحد در بیمارستان ولیعصر )عج( بروجن و 9 واحد در 

بیمارستان شهدای لردگان می باشد.
هاشــم زاده گفت: امکان حضور محــارم بانوان بــاردار در طول 
زایمان، کاهــش نگرانی های مادران و ایمن ســازی زایمان ها از 

جمله اهداف راه اندازی واحدهای زایمان طبیعی تک نفره است.
گفتنــی اســت؛714 واحــد زایمــان طبیعــی تک نفــره در 
 سراســر کشــور، در راســتای سیاســت های جمعیتی ابالغی 
مقام معظم رهبری و طرح تحول نظام ســالمت به صورت ویدئو 
 کنفرانس توســط وزیــر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی

 افتتاح شد.

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
اینکه ۲00کیلومتر بزرگراه در چهارمحال و بختیاری احداث شده 
است، تاکید کرد: از این میزان 140 کیلومتر بهره برداری شده و ۶0 
کیلومتر دیگر تا پایان امسال افتتاح می شــود.وی افزود: تا قبل از 
فعالیت دولت یازدهم تنها 110 کیلومتــر بزرگراه در چهارمحال و 
بختیاری وجود داشت. سلیمانی دشتکی به وجود سه هزار و 700 
کیلومتر جاده در چهارمحال و بختیاری اشــاره و تصریح کرد: در 
این مدت 700 کیلومتر از راه های این استان روکش آسفالت شده 
است. وی با اشــاره به آبرسانی سیار به ۲۲0 شــهر، روستا و ناحیه 
صنعتی چهارمحال و بختیــاری در ابتدای دولــت یازدهم، بیان 
داشت: در سه سال گذشته عملیات آبرسانی به 187 شهر و روستا 

آغاز و تاکنون 145 روستا بهره برداری شده است.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد چهارمحال و بختیاری 
گفت: کمک میلیاردی مــردم چهارمحال و بختیــاری در طرح 
احســان حســینی، نذورات و کمک های مردم بین نیازمندان با 
اولویت خانواده هــای دارای فرزنــدان مبتال به ســوء تغذیه در 
مناطق محروم  استان توزیع می شود.محسن سلیمی افزود: دفاتر 
کمیته امداد و 33مرکزنیکوکاری تــا پایان ماه صفرآماده دریافت 
کمک های خیران در قالب غذای گرم، جیره خشــک، سبد کاال و 

کمک نقدی است.

۲۰۰ کیلومتر بزرگراه  
در چهارمحال و بختیاری احداث شد

کمک میلیاردی مردم استان 
در طرح احسان حسینی

 افتتاح 3۰ واحد زایمان طبیعی
 تک نفره در چهارمحال و بختیاری

پیشنهاد سردبیر: 
افتتاح پروژه انتقال آب  بن- بروجن تا پایان سال 96

حمید چیت چیان در سفر به اســتان چهارمحال و بختیاری 
و در حاشــیه بازدید از طرح انتقال آب بن-بروجن در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: یکی از پروژه های مهم در اســتان که 
هم اکنون در حال اجراســت، طرح انتقال آب بن به بروجن 

است.
چیت چیان با اشــاره به اینکه آب زاینده رود در مســیری به 
طول 1۲8 کیلومتر از بن انتقــال پیدا خواهد کرد، ادامه داد: 
این پروژه آب شرب و صنعت ســه شهرستان بن، شهرکرد و 
بروجن را تامین خواهد کرد و وزارت نیرو با اجرای این طرح 

باعث رونق اقتصاد و اشتغال زایی می شود.
وزیر نیرو با اشــاره به اینکــه پروژه انتقــال آب بن- بروجن 
تاکنون 18 درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته است، تصریح 
کرد: اعتبار در نظر گرفته شــده برای اجــرای این طرح در 
 ســال جاری مبلغ 57 میلیارد تومان بوده کــه از این مقدار

30 میلیارد تومان تحویل پیمانکار داده شده است.
وی با اشــاره به اینکه عالوه بر این مبلــغ 70 میلیارد تومان 
دیگــر از بانک پارســیان برای تهیــه لوله های ایــن پروژه 
اختصاص داده شده خاطرنشــان کرد: در سال 9۶ این پروژه 

افتتاح خواهد شد.
چیت چیــان با اشــاره به تونل ســوم کوهرنگ بیــان کرد: 
تصمیم گیری در خصوص این پروژه ۲5 ســال پیش صورت 
گرفته اســت و حفاری هم در همان سال ها شــروع شده و 
دو سال قبل به اتمام رســیده و هم اکنون این پروژه درحال 

پیشرفت است.
وی با اشاره به مطالعات دولت یازدهم روی این طرح، افزود: 
این پروژه هیچ گونه مشکل محیط زیســتی برای مردم این 

منطقه نخواهد داشت.
وی با اشــاره به اینکــه مجوز تونــل بهشــت آباد در دولت 
اصالحات اخذ شده اســت، اظهار کرد: مقرر شده بود که آب 
از طریق بهشت آباد به استان های اصفهان یزد و کرمان برای 
شرب و صنعت منتقل شــود ولی دولت یازدهم این پروژه را 

فقط به مصرف شرب این سه استان محدود کرد.
وزیر نیرو با اشاره به اینکه دولت یازدهم هیچ گونه تصمیمی 
برای انتقال آب نداشــته اســت، ادامه داد: طرح بهشت آباد 
هنوز هم در حال مطالعه است و به خاطر مشکالتی احتمالی 
که ایجاد خواهد کرد شــورای اداری آب تصویب کرده است 
به جای حفاری از پمپاژ برای تامین آب شرب استفاده کنند.

چیت چیان با اشــاره به اینکه درحال حاضــر بیش از چهار 
میلیون نفــر تحت پوشــش آب بهشــت آباد قــرار دارند، 
خاطرنشان کرد: شورای عالی آب مجوز گالب را صادر کرده 
است که آب مازاد را از این طریق به اصفهان منتقل کند ولی 

با این حال تصفیه خانه باباشیخ علی همچنان فعال است.

افتتاح پروژه انتقال آب
 بن- بروجن تا پایان سال 96

ویژه

حجت االســالم محمدعلی نکونام در جلسه ستاد اقتصاد 
مقاومتی، فرصت خدمتگزاری در نظام جمهوری اسالمی 
ایران برای مسئوالن را  بسیار مغتنم  دانست و اظهار کرد: 
اگر به این فرصت توجه نشود و خدای نخواسته به غفلت 
بگذرد قطعا خسارت جبران ناپذیری دارد و مساوی است 

با از دست دادن درجات عالی معنویت. 
وی در ادامه با اشاره به آیه 90 ســوره نحل، به تبیین سه 
موعظه و ســه نهی خدای متعال برای انســان ها به ویژه 
متولیان حکومت اسالمی پرداخت و گفت: اجرای عدالت، 
خدمت رســانی و تبعیت از والیت سه دستور مهم خدای 

متعال به متولیان امر حکومت است.
امام جمعه شــهرکرد با تاکید بر اینکــه عدالت در همه 
امور ســاری و جاری اســت، افزود: عدالــت در اقتصاد، 
سیاســت، فرهنگ، عمــران و آبادانی، صنعــت، توزیع 
انفال، منابــع و ثروت های عمومی، محیط زیســت و در 
تمامی امــور نقــش دارد و هرکس در نظــام جمهوری 

اســالمی بخواهد از این فرصت خدمت اســتفاده کنند 
 قطعا می تواند به وظیفه عدالــت محورانه اش جامه عمل 

بپوشاند.
نماینده ولی فقیه در استان در ادامه با طرح این سوال که 
آیا واقعا درشرایط کنونی کشور عدالت  و آبادانی به معنای 
واقعی کلمه مشاهده می شــود، افزود: متاسفانه درحال 
حاضر عدالت به آن معنا که تساوی و برابری از نظر توزیع 
امکانات در کشور حاکم باشد  نیست و نابرابری به وضوح 

احساس می شود.
وی با اشــاره به افتتاح پروژه های صنعتی که در اســتان 
صورت گرفت، گفت: خدمات و اقدامات بســیاری صورت 
گرفته است؛ اما آیا عدالت در اشتغال در این استان به حد 

واقعی خود رسیده است؟
امام جمعه شــهرکرد بــا تاکید بــر اینکه اشــتغال در 
این اســتان باید مورد توجــه جدی قرار بگیــرد، افزود: 
متاســفانه در اســتان با مشــکل جدی بیکاری مواجه 

هســتیم و مردم مشــکالت فراوانــی دارند کــه برای 
 رفع این مشــکالت بایــد اشــتغال مــورد توجه جدی 

قرار گیرد.
حجت االســالم نکونام گفت: اقتضای عدالت آن است که 
در یک جاهایی که توسعه یافته هستند کسر آن گذاشته 
شود و یک جاهایی مانند اســتان چهارمحال و بختیاری 

مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.
حجت االســالم محمدعلی نکونام امام جمعه شــهرکرد 
توزیع عادالنه انفال، منابع و ثروت هــای عمومی را یکی 
دیگــر از مصادیــق اجرای عدالــت  خوانــد و در همین 
خصوص به مســئله آب که یکــی از دغدغه ها و مطالبات 
جدی ایــن روزهای مردم اســتان تبدیل شــده اســت 
اشــاره کرد و گفت: بنده اعتقادم این اســت که مردم در 
مســئله آب تقصیری ندارند و مســئوالن مقصر هستند 
 که با موضــع گیری هــا و حرف های خودشــان مردم را 

تحریک می کنند.
نماینده ولی فقیه در اســتان افزود: مردم این استان اگر 
بدانند مسئوالن حرفشان را می شــنوند و  در مسئله آب 
درســت عمل می کنند، رودر روی هم قرار نمی گیرند و 
جز آنچه که حق خودشان است، بیش از آن نمی خواهند 
بنابرایــن  مســئوالن  مراقب موضع گیری هــا و حرف ها 
 و مســائلی که گوشــه و کنار مطرح می کنند باشــند و

 قطعــا بدانند مــردم جز حق خودشــان چیــز دیگری 
نمی خواهند.

وی رواج پیدا نکردن منکر در جامعه به دســت حکومت 
را از نهــی های خدای متعــال به متولیــان امر حکومت 
بیان کــرد و گفــت: مبادا فرهنــگ در نظام اســالمی و 
جامعه اسالمی شکل گرفته باشــد ولی خدای نخواسته 
فحشا ترویج شــود و حکومت، مروج فساد و بی عدالتی و 

ولنگاری باشد.
امام جمعه شهرکرد با تاکید بر اینکه فرهنگ ما جز دین و 
اسالم چیز دیگری نیست به اظهارات معاون اول ریاست 
جمهوری در تودیع و معارفه وزیر جدید ارشــاد مبنی بر 
اینکه امضای وزارت ارشــاد برای ائمه جمعه محترم باشد 
انتقاد کرد و گفت: امضــای فرهنگی را باید را پذیرفت که 
امضای دین پای آن باشــد نه امضای ایــن و آن؛ چرا که 
امضای این و آن ارزش ندارد و امضای دین مهم اســت و 
هر چیزی را که دین امضا کرد و مطابق دین بود ارزشمند 

است.

متاسفانه 
درحال حاضر 
عدالت به آن 

معنا که تساوی 
و برابری از نظر 
توزیع امکانات 
در کشور حاکم 

باشد  نیست 
و نابرابری به 

وضوح احساس 
می شود

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

آیا عدالت در اشتغال در چهارمحال و بختیاری
 به حد واقعی خود رسیده است؟

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به افتتاح پروژه های صنعتی که در استان صورت گرفت، 
گفت: خدمات و اقدامات بسیاری صورت گرفته است؛ اما آیا عدالت در اشتغال در این استان به حد واقعی 

خود رسیده است؟

تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی در دشت لورک بشماره 2920 
فرعی از شماره 1 اصلی واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه که طبق پرونده ثبتی به 
نام عباسعلی خردمند فرزند حسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی 
یا متقاضیان ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده15 قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان تحدید حدود ملک مرقوم درروز سه شنبه  
مورخه1395/09/2 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد . لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید تا )30( روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح  قضایی  
گواهی تقدیم دادخواست رااخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار : پنجشنبه 

1395/08/20 مهدی ذکاوتمند ریس ثبت میمه)181 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالكیت

خانم زهرا قاضیان فرزند عبدالرحیم شناســنامه شــماره 63 وزوان به استناد یک 
برگ استشهاد محلي که هویت و امضائ شهود رسما" گواهي شده مدعي است که 
ســند مالکیت تمامی یک دانگ مشاع از شــش دانگ یک باب خانه در وزوان-اسالم 
آباد جنوبی  شــماره 8286 فرعی از 11 اصلی  واقع در وزوان جزءبخش ثبتی میمه 
که در صفحه 556  دفتر 127 ذیل ثبت 19004 به نام آقــای قنبر علی مجیدی ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده وطی سند قطعی شماره  46271مورخ 1375/3/12دفترخانه 
3 دلیجان متقاضی فوق خریداری نموده  و سابقه تامین و بازداشت ودر قید رهن و 
وثیقه نیز نمیباشد به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست 
سند مالکیت المثني نموده است طبق تبصره یک اصالحي ماده 120آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهي مي شود که هرکس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي 
ذکر شده ( نسبت به آن ویا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا" ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: پنجشنبه 

1395/08/20  مهدی ذکاوتمند  رئیس ثبت میمه )221 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالكیت

آقای قنبر علی مجیدی فرزند رمضانعلی شناســنامه شــماره 45  صادره از حوزه 
پنج اصفهان به استناد یک برگ استشــهاد محلي که هویت و امضائ شهود رسما" 
گواهي شده مدعي است که سند مالکیت تمامی پنج دانگ مشاع از شش دانگ یک باب 
خانه در وزوان-اسالم آباد جنوبی  شماره 8286 فرعی از 11 اصلی  واقع در وزوان 
جزءبخش ثبتی میمه که در صفحه 556  دفتر 127 ذیل ثبت 19004 به نام آقای قنبر 
علی مجیدی ثبت و صادر و تسلیم گردیده وطی ســند قطعی شماره  46271مورخ 
1375/3/12دفترخانــه 3 دلیجان متقاضی فوق خریداری نموده  و ســابقه تامین و 
بازداشــت ودر قید رهن و وثیقه نیز نمیباشــد به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود 
گردیده اســت چون درخواست ســند مالکیت المثني نموده اســت طبق تبصره یک 
اصالحي ماده 120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هرکس مدعي انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده ( نســبت به آن ویا وجود سند نزد خود 
باشــد از تاریخ انتشــار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا" ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضي تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار:  پنجشنبه 1395/08/20 مهدی ذکاوتمند 

رئیس ثبت میمه)226 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالكیت

آقای عبدالحســین ولی فرزندرضا به استناد یک برگ استشــهاد محلي که هویت و 
امضائ شهود رســما" گواهي شده مدعي است که ســند مالکیت تمامت ششدانگ 
یک باب کاهدان در قلعــه دهنو شــماره 2710 فرعی از 11 اصلــی واقع دروزوان 
جزءبخش ثبتــی میمه که در صفحــه 167 دفتر 30امــالک ذیل ثبــت 4947 به نام 
آقای عبدالحســین ولی ثبت و صادر و تســلیم گردیده وســپس طی ســند قطعی 
شــماره14122-1341/12/27 دفترخانه 14میمه توســط آقای عبدالحســین ولی 
خریداری گردیده است  و سابقه تامین و بازداشــت ندارد ودر قید رهن و وثیقه نیز 
نمیباشــد به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده اســت چون درخواست سند 
مالکیت المثني نموده است طبق تبصره یک اصالحي ماده 120آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهي مي شود که هرکس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر 
شده ( نسبت به آن ویا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا" ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و سند 
معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد.

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود 
المثني ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تســلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 

پنجشنبه 1395/08/20 مهدی ذکاوتمند رئیس ثبت میمه  )211 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالكیت

آقای فرهاد تن زده فرزند ولی  به استناد یک برگ استشهاد محلي که هویت و امضائ 
شهود رسما" گواهي شــده مدعي است که ســند مالکیت تمامت ششدانگ یک باب 
خانه میمه شــماره 10435باقیمانده فرعی از 1 اصلی واقع در میمه جزءبخش ثبتی 
میمه که در صفحه 20دفتر 161 امالک ذیل ثبت 25740 بــه نام آقای فرهاد تن زده 
صادر و تســلیم گردیده و به موجب سند رهنی شــماره 39804-1393/03/21 به 
مبلغ 124974712 ریال برای مدت 3 سال در رهن بانک مسکن میمه میباشد به علت 
جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت المثني نموده 
است طبق تبصره یک اصالحي ماده 120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود 
که هرکس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده ( نسبت به آن ویا 
وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشــار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه 
و اعتراض خود را کتبا" ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
مراتب صورتمجلس و اصل ســند به ارائه کننده مسترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرسد یا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه  نشود المثني سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم خواهد شــد. تاریخ انتشار: 1395/08/20 مهدی 

ذکاوتمند  رئیس ثبت میمه)204 کلمه، 2 کادر(
فقدان سند مالكیت

خانم فرخ یزدانیان فرزند اسماعیل به اســتناد یک برگ استشهاد محلي که هویت و 
امضائ شهود رسما" گواهي شده مدعي است که سند مالکیت تمامت ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی در دشت میان ریگنه شماره 1559 فرعی از 1اصلی واقع درمیمه 
جزءبخش ثبتی میمه که در صفحه 49 دفتر 4امالک ذیــل ثبت 708 به نام خانم فرخ 
یزدانیان ثبت و صادر و تسلیم گردیده وسپس طی سند قطعی 1340/06/9-13076 
دفترخانه 14میمه توسط خانم فرخ یزدانیان خریداری گردیده است  و سابقه تامین 
و بازداشــت ندارد ودر قید رهن و وثیقه نیز نمیباشــد به علت جابجایی اثاثیه منزل 
مفقود گردیده است چون درخواست ســند مالکیت المثني نموده است طبق تبصره 
یک اصالحي ماده 120آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هرکس مدعي 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شــده ( نسبت به آن ویا وجود سند نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتبا" ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل ســند به ارائه کننده مســترد گردد.اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا 
در صورت اعتراض اصل سند ارائه  نشود المثني ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضي تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار:  پنجشنبه 1395/08/20 مهدی ذکاوتمند 

رئیس ثبت میمه )213 کلمه، 2 کادر(
مزایده 

7/592 شعبه چهارم اجرای احکام شورای حل اختالف در خصوص پرونده کالسه 
4155/94 ش ج 4 له آقای مرتضی شــریفی و علیه علی جوزدانی به آدرس مجهول 
المکان بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 13/115/154 ریال اموال توقیفی 
محکوم علیه به شرح یک دستگاه گوشی موبایل مارک سامسونگ مدل گلکسی 5S  به 
شماره شناسه IMEI :355206/06/004527/9 ساخت چین بدون شارژر و متعلقات 
که با توجه به دست دوم و مستعمل بودن و وضعیت موجود آن و قیمت عادالنه روز 
بازار و سایر عوامل دخیل و موثر قیمت پایه آن به مبلغ 3/850/000 ریال ) سه میلیون 
و هشتصد و پنجاه هزار ریال( برآورد و ارزیابی می گردد که مورد اعتراض هیچیک 
از طرفیت واقــع نگردیده در نظر دارد جلســه مزایده ای مورخ 95/9/7 در ســاعت 
9 تا 10 صبح در محل اجرای احکام شــورای حل اختالف واقع در خیابان آتشــگاه 
روبروی پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شــورای حل اختالف طبقه دوم برگزار نماید. 
طالبین شرکت در جلســه مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه به شماره 
حساب 2171350205001 بانک ملی حداقل 5 روز قبل از مزایده و ارائه فیش آن به 
این اجرا از اموال بازدید نمایند پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. م الف: 22923 اجرای احکام مجتمع شــماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

)212 کلمه، 2 کادر(
مزایده 

7/599 شعبه چهارم اجرای احکام شورای حل اختالف در خصوص پرونده کالسه 
1707/95 ش ج 4 له خانم مینا ایران دوست و علیه آقای بهمن مقدم به آدرس مجهول 
المکان بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 16/190/000 ریال اموال توقیفی 
محکوم علیه به شرح یک دستگاه فریزر مستعمل سفید رنگ ایستاده دیوانیت تکی از 
نوع ساید )بدون یخچال( با توجه به وضعیت موجود و جمیع عوامل و جهات موثر 
بر قیمتها به مبلغ  8/000/000 ریال )هشــت میلیون ریال( اعالم می گردد که مورد 
اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است. در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 
95/9/7 ســاعت 10 تا 11 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در 
خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف طبقه دوم 

برگزار نماید. طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه 
حداقل 5 روز قبل از روز برگزاری مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک 
ملی و ارائه فیش آن به این شعبه اجرای احکام از اموال توقیفی بازدید نمایند پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م الف: 22892 اجرای احکام مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان )191 کلمه، 2 کادر(
مزایده 

7/600 شعبه چهارم اجرای احکام شورای حل اختالف در خصوص پرونده کالسه 
1707/95 ش ج 4 له خانم مینا ایران دوست و علیه آقای بهمن مقدم به آدرس مجهول 
المکان بابت محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ 16/190/000 ریال اموال توقیفی 
محکوم علیه به شرح یک دستگاه فریزر مستعمل سفید رنگ ایستاده دیوانیت تکی از 
نوع ساید )بدون یخچال( با توجه به وضعیت موجود و جمیع عوامل و جهات موثر 
بر قیمتها به مبلغ  8/000/000 ریال )هشــت میلیون ریال( اعالم می گردد که مورد 
اعتراض هیچیک از طرفین واقع نگردیده است. در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 
95/9/7 ســاعت 10 تا 11 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف واقع در 
خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف طبقه دوم 
برگزار نماید. طالبین شرکت در جلسه مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه 
حداقل 5 روز قبل از روز برگزاری مزایده به شماره حساب 2171350205001 بانک 
ملی و ارائه فیش آن به این شعبه اجرای احکام از اموال توقیفی بازدید نمایند پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. آقای بهمــن مقدم چنانچه مایلید در 
تاریخ 95/9/7 ســاعت 10 تا 11 صبح در محل اجرای احکام شورا واقع در خیابان 
آتشگاه مراجعه فرمایید. م الف: 22893 اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان )215 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100354504845 ابالغنامــه:  شــماره   8 /432
9409988668000584 شماره بایگانی شعبه: 951057  شاکی آقای جواد صفری 
فرزند احمد  شــکایتی علیه آقای حمیدرضا عرفانی دائر بر افترا تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رســیدگی به شعبه 119 دادگاه کیفری 
دو شهر اصفهان ) 119 جزایی ســابق( واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید 
نیکبخت- ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 222  ارجاع 
و به کالسه 951057 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/10/05 و ساعت 11 
تعیین شده اســت. و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 174 
قانون آیین دادرســی دادگاه های کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی  طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:24892 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان ) 119 جزایی سابق( )161 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100354504827 ابالغنامــه:  شــماره   8 /433
9509980359400575 شماره بایگانی شعبه: 950667  شاکی خانم راضیه امینی 
فرزند غالمرضا و آقای نعمت ا... امینی فرزند حسین  شکایتی علیه خانم فریبا فرزین 
دائر بر ســرقت کارت بانکی و تحصیل مال نامشــروع تقدیــم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان ) 119 جزایی سابق( واقع در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 222  ارجاع و به کالسه 
950667 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/10/04 و ساعت 10 تعیین شده 
است. و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشــد به استناد ماده 174 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی  طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر شــود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف:24893 شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان 

) 119 جزایی سابق( )174 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510100370204456 ابالغیــه:  شــماره   8 /435
9509980370200057 شــماره بایگانی شــعبه: 950334  خواهــان علی محمدی 
خونسارکی دادخواستی به طرفیت خوانده مهرنوش عســگری به خواسته اعسار 
از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 3 دادگاه کیفری یک استان اصفهان ) 18 کیفری استان سابق( واقع 
در اصفهان- خ چهار باغ باال - خ شهید نیکبخت- ســاختمان دادگستری کل استان 
اصفهان- طبقه 4 اتاق شــماره 450  ارجاع و به کالسه 9509980370200057 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/09/30 و ســاعت 11 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و تجویز ماده  73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر آگهی 

و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف:24978 شعبه 3 دادگاه کیفری یک اســتان اصفهان ) 18 کیفری استان سابق( 

)177 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/436 در خصوص پرونده کالســه 950862 خواهان هدایت الــه صادقی نژاد با 
وکالت امید بابایی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت مجید صمیمی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/9/30  ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده 
است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشــر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشــگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:24919 شعبه 7 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)114 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8 شــماره درخواســت: 9510460350900099 شــماره پرونــده:  /437
9509980350900639 شــماره بایگانــی شــعبه: 950741 در خصــوص دعوی 
خواهان ها پوران دخت شمس و غیره با وکالت نغمه فقیهیان و ارمان زینلی به طرفیت 
خواندگان حســین و ناصر و محمود و طاهره و طیبه و زهرا و ناهید همگی مشفقی 
به خواسته تایید فســخ قرارداد دادخواستی را به شــعبه 9 حقوقی اصفهان تقدیم 
کرده است که دادخواست مذکور ثبت و به تاریخ 1395/9/29 ساعت 10 دارای وقت 
رسیدگی می باشــد به علت مجهول المکان بودن و با توجه به درخواست خواهان 
مبنی بر نشر آگهی وقت رسیدگی دادگاه با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
دستور تا مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی شود تا خواندگان پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردند. 
م الف:24977 شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان )155 کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
8/438 در خصــوص پرونــده کالســه 951001 خواهــان محمدرضــا ابراهیمی 
دادخواستی مبنی بر الزام به تحویل یک دستگاه کمپرسور به طرفیت مصیب حسینی 
پور تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز مورخ 95/9/29  ساعت 9/30 صبح 
تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
شیخ صدوق شمالی چهار راه وکال مجتمع شماره )2( شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف:24897 شعبه 

8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان )111 کلمه، 1 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510106839204536 ابالغنامــه:  شــماره   8 /441
9509986839200506 شماره بایگانی شعبه: 950581 خواهان آقای مجید زارعان 
دادخواستی به طرفیت آقای مصطفی عالمی به خواسته تقدیم دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان نموده که به شــعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع و به کالسه 950581 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1395/09/28 ســاعت 9 تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و درخواســت خواهان و دستور دادگاه، مراتب یک 
نوبت در یکی ازجرائد کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده مجهول المکان جهت 
اطالع از مفاد پرونده به شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در اصفهان بهارستان 
انتهای خ الفت جنب شــرکت عمران بهارســتان مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی 
حاضر شوند. م الف:24934 شــعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

)148 کلمه، 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

8/434 در خصوص پرونده کالســه 679/95 خواهان میالد پیرحیاتی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه بــه طرفیت اکبر بابا ربیع تقدیم نموده اســت وقت رســیدگی برای 
روز شــنبه مورخ 95/10/4  ســاعت 4/30 عصر تعیین گردیده اســت بــا توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب تقاضای خواهان برابر مــاده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان شــیخ صدوق شــمالی چهار راه وکال شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را اخــذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف:24925 شعبه 25 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)113 کلمه، 1 کادر(
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رییس مجلس شورای اسالمی با بیان تبعات نامناسب قاچاق برای اقتصاد 
کشور، گفت: نمی توان اقتصاد کشور را رها کرد و حتما باید با قاچاقچیان 

برخورد جدی صورت گیرد.
 علی الریجانی رییس مجلس شورای اســالمی در نشست با رییس کل 
گمرک و اعضای هیئت رییسه گمرکات کشور اظهار داشت: اجرای طرح 
»پنجره واحد« اقدام خوبی بوده که توسط گمرک انجام شده و برای این 

کار از جوانان ایرانی استفاده شده است.
وی با اشاره به بررسی قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه در کمیسیون 
تلفیق افزود: برای کمبود ایکس ری در گمرکات می توان در برنامه ششم 
توسعه پیش بینی کرد که ظرف پنج سال تا پایان برنامه ششم، هر مقدار 
که با کمبود ایکس ری و جی پی اس در گمرکات مواجه هستیم تا پایان 

برنامه تامین شود. 
رییس مجلس شورای اســالمی با تاکید بر لزوم تجمیع عوارض گمرکی 
ادامه داد: زمانی تجمیع عوارض گمرکی انجام می شــد، اما پس از مدتی 
متوقف شد، البته مجلس و دولت با همکاری یکدیگر بار دیگر می توانند 

تجمیع عوارض را احیا کنند.
وی یادآور شــد: برای تجمیع عوارض گمرکی دولت می تواند به مجلس 
الیحه ارائــه دهد یا طرحی با همــکاری معاونت قوانین تدوین شــود و 
براساس آن تجمیع عوارض گمرکی صورت گیرد و پس از آن عوارض هر 

دستگاه با ایجاد ساز و کاری مشخص به آنها پرداخت شود.
 الریجانــی با بیــان تبعــات نامناســب قاچاق بــرای اقتصاد کشــور 
تصریح کرد: نمی توان اقتصاد کشور را رها کرد و حتما باید با قاچاقچیان 
برخورد جدی صورت گیرد و گمرک کشــور می تواند گزارشی تفصیلی 
درباره حجم قاچاق و نحــوه قاچاق کوله بری به مجلــس ارائه دهد و در 
همین راستا باید در قانون برنامه ششم توسعه برای ساماندهی کوله برها 

تدابیری اندیشید.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان تهران با اشــاره 
به طرح این ســتاد برای جابه جایی روزانه زائران اربعین با ۱۰۰۰ 
دستگاه اتوبوس از تهران اعالم کرد ســفرهای رفت از امروز آغاز 

می شود و تا ۳۰ آبان ماه ادامه دارد.
مجیدرضا نصــرا...  نژاد در نشســت خبری آماده ســازی ناوگان 
اتوبوســرانی اســتان تهران بــرای ایــام اربعین اظهار داشــت: 
 طرح ســتاد اربعین از امروز امســال آغاز می شــود و تا 5 آذرماه 

ادامه دارد.
وی اظهارداشــت: طی هماهنگی با انجمن صنفی شــرکت های 
حمل و نقلی، پلیس راه، راهــداری، اورژانس، هالل احمر و دیگر 
ارگان های دست اندرکار، آماده ســازی ناوگان برای این ایام انجام 

شده است.
مدیرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان تهران با بیان 
اینکه ستاد اربعین اســتان تهران، مرز مهران را برای تردد زائران 
استان تهران در نظر گرفته اســت، افزود: برای برگشت زائران از 
مهران، اتوبوس های خالــی از ۳۰ آذرماه از چهــار پایانه بیهقی، 

جنوب، شرق و غرب تهران به مرز مهران اعزام می شوند.  
وی با بیان اینکه بیش از 4۰ درصد مســافرانی کــه با اتوبوس به 
پایانه های مرزی اعزام می شوند از اســتان تهران هستند، گفت: 
آمادگی اعزام روزانه ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس را  از استان تهران به 

پایانه مرزی مهران داریم.
مدیــرکل راهداری و حمل و نقــل جاده ای اســتان تهران ادامه 
داد: طی هماهنگی با اتحادیه اتوبوســرانی استان تهران و اصناف 
حمل و نقلی، به شرکت ها الزام کرده ایم از صدور صورت وضعیت 
 دربســتی به ســایر نقاط کشــور به غیر از مرز مهران خودداری 

کنند.

رییس اداره انجمن اولیــا و مربیان آموزش و پرورش اســتان اصفهان 
گفت: اداره انجمن اولیا و مربیان به منظور ایجاد یک فضای تعاملی پویا 
اقدام به برنامه ریزی برای راه اندازی سامانه جامعه الکترونیکی انجمن 

اولیا و مربیان کرده است.
سلطانی در جلسه شورای انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش استان 
اصفهان با اشاره به کاربران این ســامانه اظهار کرد: کارشناسی انجمن، 
مدیران مدارس، مدرســان آموزش خانواده، مدیران  و مشاوران مراکز 
راهنمایی و مشــاوره خانواده، مدیران ســازمان های تاکسیرانی و ... از 

جمله این کاربران هستند.
وی افزود: این سامانه قادر به شناســایی دانش آموزان نیازمند، افزایش 
سرانه مطالعه با مجالت پیوند، ایجاد بانک اطالعات مدرسان، مدیریت 

سرویس مدارس دانش آموزی و ... است.
 ســلطانی ادامه داد: هم اکنون مراکز مشــاوره از نظر کیفی و کمی به

 2۰ مرکز افزایش پیدا کرده اســت به طوری که از نظر کیفی نیز برای 
اولین بار در باغبهادران، دوره ای برای مدیران و مشــاوران مرکز برگزار 
شــد و عالوه بر این نیز اقدام به اهــدای کتاب به مدیران و مشــاوران 
کردیم. وی افزود: در حال حاضر مراکز مشــاوره در شهرســتان های 
نایین و میمه نیز در حال راه اندازی هســتند. رییس اداره انجمن اولیا 
و مربیان آموزش و پرورش اســتان اصفهان ادامه داد: مدیران مدارس 
باید در راستای هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات انجمن اولیا و مربیان 
به طور شایسته گام های اساسی بردارند به طوری که در این رابطه نیز 
باید اقدام به برگزاری جلسات تهیه شیوه نامه مدون و شفاف ، تبلیغات 

گسترده رسانه ای ، مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی و ... نمود.

اورژانس اصفهان، مسئول پوشــش امدادی زائران اربعین حسینی 
در مرز مهران شد.

زیارت اربعین حسینی از زبان ائمه)ع( ســفارش بسیار شده است 
و پس از ســرنگونی صدام حسین، زائران مشــتاق حسینی در این 
روز خود را به کربال می رســانند تا همچون جابربن انصاری صحابه 
پیامبر اکرم )ص( با پای پیاده به زیارت ســرور و ســاالر شهیدان 

مشّرف شوند. 
از آنجا که مردم اصفهان در این چند سال تمایل زیادی برای زیارت 
اربعین از خود نشــان داده اند اورژانس اصفهان مســئول پوشش 
امدادی زائران اربعین حسینی در مرز مهران شد. از استان اصفهان 
شــش آمبوالنس و یک خودروی ارتباطات )فرماندهی عملیات( به 
مرز مهران اعزام می شود. 25 نیروی انســانی شامل تکنسین های 
فوریت های پزشکی هم به زائران در حوادث احتمالی امداد رسانی 

می کنند.
بیماری های پوســتی، گوارشی و تنفسی بیشــترین بیماری هایی 

است که زائران را ناچار به مراجعه به کادر پزشکی می کند.

رییس اداره انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش اصفهان:

سامانه جامعه الکترونیکی انجمن اولیا و 
مربیان راه اندازی شد

پوشش امدادی اصفهان در مرز مهران

الریجانی در نشست با مسئوالن گمرک تاکید کرد:

لزوم برخورد جدی با قاچاقچیان کاال

آغاز  اعزام  زائران اربعین  با اتوبوس

با مسئوالن

رییس کمیتــه امداد امام خمینــی)ره( گفت: هم اکنون 
۳۳۰ هزار دانش آموز تحت پوشــش کمیته امداد وجود 
دارد کــه به دلیل مشــکالت خاص نیازمنــد توجه ویژه 

هستند.
 پرویــز فتاح رییــس کمیته امــداد امام خمینــی)ره(،

 اظهار داشت: در حال حاضر ۳۳۰ هزار دانش آموز، تحت 
پوشــش کمیته امداد قرار دارد که با آسیب های مختلف 
مانند از دســت دادن والدیــن، بیمــاری صعب العالج و 
یا زندانی بــودن پدران خود وارد ایــن مجموعه حمایتی 

شــده اند که به دلیل داشتن آســیب های روحی و روانی 
نیازمند توجه ویژه  هستند.

وی افزود: برخــی از مددجویان تحت پوشــش با وجود 
مشــکالت روحی با رتبه های برتر در کنکور سراســری 
پذیرفته شــدند که در مجموع ۳ هــزار و 5۰۰ نخبه در 
کمیته امداد وجــود دارد که باید با همــکاری آموزش و 

پرورش از این دانش آموزان حمایت شود.
رییس کمیته امــداد امام خمینی)ره( گفــت: باید توجه 
بیشتری به دانش آموزان بی سرپرست و بی بضاعت داشت 
زیرا هنگامی که این افراد وارد مدرســه می شوند و شاهد 
وضعیت سایر همکالسی های خود هســتند، به درد آنان 

افزوده می شود و احساس تبعیض می کنند.
فتاح تصریح کرد: در حال حاضر در شــهر تهران ۳ محل 
برای در راه ماندگانی که به هر دلیلی از جمله تمام شدن 
یا دزدیده شــدن پول خــود، همراهی با بیمــار و غیره، 
نیازمند اسکان موقت در تهران هســتند، در نظر گرفته 
شده که به طور موقت در این مکان ها به همراه تامین غذا 

سکنی داده می شوند.
رییس کمیته امداد در پایان گفت: چنانچه این افراد قصد 
بازگشت به شهرستان خود را داشــته باشند، به ترمینال 

معرفی و به طور رایگان به شهر خود اعزام خواهند شد.

مدیرکل آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان گفت: 
مردم بایــد از مجاز بودن آموزشــگاه های فنی و حرفه ای 
اطمینان حاصل نموده، مجوز آنها را مطالعه کرده و سپس 

فرزندان خود را ثبت نام کنند.
ابوطالب جاللی در خصوص فرهنگ ســازی در راســتای 
جذب داوطلبان به رشته های فنی و حرفه ای اظهار کرد: 
فرهنگ سازی برای سوق دادن به رشته های فنی یکی از 
مشکالت جدی ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
است چراکه متاســفانه مدرک گرایی هدف جامعه شده و 
شرایط به گونه ای پیش رفته که قالب جامعه فکر می کنند 

فقط باید یک مدرک داشته باشند.
وی افــزود: بهتریــن راه بــرای ترویج رشــته های فنی 
و حرفــه ای، فرهنگ ســازی از دوران کودکی اســت و 
خانواده ها باید از سنین کم، فرزندان خود را به این عادت 

دهند که در همه کارها تحرک داشته باشند.
مدیرکل آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان اصفهان گفت: 
اگــر خانواده هــا از همــان دوران طفولیــت، فرزندان 
 خود را بــه این عادت دهنــد که در همــه کاری تحرک 
داشته باشــند، کودکان پس از گذراندن دوران نوجوانی 
به ســمت رشــته های فنــی و حرفــه ای روی می آورند 
که این روش بهترین نوع فرهنگ ســازی بــرای ترغیب 

 دانش آمــوزان به ســمت رشــته های فنــی و حرفه ای 
است.

وی در رابطه با مــوازی کاری برخی ادارات بــا اداره کل 
فنی و حرفــه ای تاکید کــرد: بعضــی از ادارات در حالی 
که بسیاری از وظایف اصلی خودشــان بر زمین مانده به 

آموزش رشته های فنی و حرفه ای روی می آورند.
جاللــی اضافه کــرد: اداراتــی مانند میــراث فرهنگی، 
ارشاد، جهاد کشاورزی و شــهرداری ها به سمت آموزش 
رشــته های فنی روی آورده اند که این کار بر عهده اداره 

کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان است.
وی ادامه داد: وزارت ارشــاد دوره های آموزشــی IT را در 
دستور کار خود قرار داده و در آخر بدون اینکه افراد چیزی 
از مباحث این رشته را فراگیرند به آنها گواهینامه می دهد 
در حالی که آموزش فنی و حرفه ای کلیه آموزش های این 
رشته را به صورت تخصصی ارائه داده تا افراد در آینده برای 

کار کردن، با مشکل مواجه نشوند.
مدیرکل آمــوزش فنی و حرفــه ای اســتان اصفهان در 
پایان تاکید کرد: طبیعی اســت که اگــر خانواده ها برای 
 ثبت نــام فرزندان خــود بــه آموزشــگاه های غیرمجاز
  فنی و حرفــه ای مراجعــه کنند بــا مشــکالتی مانند
 افزایش پرداخت هزینه به آموزشگاه مواجه خواهند شد.

رییس کمیته امداد امام خمینی)ره(:

وجود بیش از 300 هزار دانش آموز نخبه تحت حمایت کمیته امداد
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اصفهان تاکید کرد:

لزوم اطمینان از مجاز بودن آموزشگاه های فنی و حرفه ای

اخبار کوتاه

جانشــین رییس پلیس پیشــگیری ناجا گفت: گشــت های ویژه پیشگیری 
از جرم، تیم های کنتــرل محورهای مواصالتــی و تامین امنیــت زائران به 

استان های ایالم و خوزستان اعزام می شوند.
ســردار مهدی معصوم بیگی با اعالم اینکه در مراسم اربعین امسال ماموریت 
گسترده ای به پلیس پیشگیری ناجا محول شده است، افزود: گشت های ویژه 
پیشــگیری از جرم و تیم های کنترل محورهای مواصالتــی و تامین امنیت 

زائران به استان های ایالم و خوزستان اعزام می شوند.
وی ادامه داد: کارکنان اعزامی، توجیه شــده و آموزش های الزم را دیده اند و 
از تجربه و تخصص مناســبی برخوردارند، ضمن اینکه از تجهیزات مورد نیاز 
نیز بهره مند هستند. جانشین رییس پلیس پیشگیری ناجا گفت: در این باره 
جلســات متعددی برای همفکری، همراهی و هم افزایی با استان های درگیر 
ماموریت و دیگر استان ها به ویژه اســتان های عقبه مرز تشکیل شده است و 
آمادگی کامل در مراکز انتظامی استان ها برای انجام ماموریت اربعین وجود 
دارد. معصوم بیگی افزود: برای مدیریت و کنترل جمعیت مرز، توقفگاه هایی 
در مسیر زائران با امکانات مناسب پیش بینی شده که در صورت لزوم ممکن 
اســت برای مدت کوتاهی زائران در این مکان ها اسکان داده شوند تا از تراکم 

بی مورد در مرزها جلوگیری شود.

مدیر کل طرح ملــی جوانان وزارت 
ورزش و جوانان گفــت: با توجه به 
مذاکرات انجام شــده با بیمه ایران 
قرار است از اواخر آذر بیمه بورسیه 
تحصیلــی جوانــان را راه انــدازی 
کنیم. محســن طالیی افزود: قرار 
است پس از گذشــت یکی دو ماه از 
افتتاح بیمه بورسیه تحصیلی، بیمه 

فراغت جوانان را راه اندازی کنیم.
او در ادامه گفت: امیدواریم بتوانیم 
از اســفندماه بیمه اوقات فراغت جوانان را با همکاری بیمــه ایران عملیاتی 
کنیم.طالیی پیــش از این دربــاره بیمه بورســیه تحصیلــی جوانان گفته 
بود: این بیمه در زمینه تحصیــالت در مدارس و دانشــگاه های غیرانتفاعی 
و دانشــگاه های خارج از کشــور، دوره  آموزشــی و تقویتــی دانش آموزان و 
دانشــجویان خدماتی را ارائه می دهد. به گفته وی امکان ســپرده گذاری از 
دوران کودکی فرد فراهم است و با سپرده گذاری 5 تا ۷ ساله محقق می شود. 
کارهای کارشناســی مربوط به این بیمــه را در وزارت ورزش و جوانان انجام 

داده ایم و بیمه ایران نیز باید مجوز الزم را دریافت کند.

مدیرکل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی، شرایط بهره مندی 
فرزندان بازمانده از مزایای مستمری را تشریح کرد.

ســید محمدعلی جنانی با اعالم این مطلب گفت: مطابق مفاد بند )۳( ماده 
4٨ قانون حمایت خانواده مصوب یک اسفند ۱۳9۱ مجلس شورای اسالمی، 
فرزندان اناث بیمه شــده متوفی به شرط نداشتن شــوهر و شغل و  فرزندان 
ذکور متوفی پس از رسیدن به سن بیست سالگی، منحصرا در صورت اشتغال 
به تحصیل در مقاطع دانشــگاهی می توانند از مزایای مستمری بازماندگان 
بهره مند شــوند. وی با بیان اینکه عدم اشــتغال به کار فرزندان بیمه شــده 
 متوفی برای بهــره مندی از مزایای مســتمری مربوطه از ضروریات اســت،

 اظهار داشــت: دریافت مســتمری فرزندان بازمانده همزمان با اشــتغال و 
بیمه پردازی آنان ممنوع است و این سازمان برای جلوگیری از تضییع حقوق 
بیمه شدگان و مستمری بگیران، شرایط احراز برخورداری فرزندان بازمانده 
از مستمری را بررسی و پس از تایید احراز شــرایط قانونی نسبت به پرداخت 

مستمری به این گروه از افراد اقدام می کند.
شایان ذکر اســت با توجه به فناوری های نوین و سیستم های متمرکز، انجام 
کنترل های سیستمی برای جلوگیری از پرداخت های من غیر حق، به صورت 

ماهیانه و قبل از هرگونه پرداخت مستمری انجام خواهد پذیرفت.

از بیمه بورسیه تحصیلی جوانان چه خبر؟ شرایط بهره مندی فرزندان بازمانده
 از مزایای مستمری 

جانشین رییس پلیس پیشگیری ناجا خبر داد:

اعزام گشت های ویژه پیشگیری به مرزها

اخبار
پیشنهاد  سردبیر:

غافل ماندن مادران اینترنتی از فرزندان

بر اساس آمار منتشر شده در رســانه ها قریب به 9۰ هزار 
نفر در انتظار دریافت خدمات بهزیســتی به ســر می برند 
که با احتســاب ۳۰۰ هزار نفر معلولی کــه در صف طویل 
دریافت خدمات بهزیســتی قرار دارنــد و همچنین ۱2۰ 
هزار معلولی که بر اســاس گزارش های موجود شناسایی 
نشده اند با اعداد و ارقام ســنگینی مواجه می شویم و ارائه 
خدمات و تســهیالت به آنها،مســتلزم تامین و تخصیص 

بودجه و اعتبارات سنگین و قابل توجهی است.
چندی پیش رییس سازمان بهزیســتی کشور)انوشیروان 
محســنی بندپی( از ثبت قریب به ۱ میلیــون و2۰۰ هزار 
نفر معلول در سامانه بهزیســتی خبر داد که ۳۰۰ هزار نفر 
از این میزان در انتظار دریافت خدمات از ســازمان مذکور 
هســتند و بر اســاس برنامه ریزی های انجام شده،مقرر 
است 5۰ هزار نفر ازاین تعداد در ســال جاری وارد چرخه 

حمایتی این مجموعه شوند.
با این آمار و اوصاف طبیعتا میــزان معلوالنی که در انتظار 
دریافت خدمات حمایتی از سازمان اشــاره شده هستند 

باید به 25۰ هزار نفر کاهش یابد.
البته بعد از مدتی خبری به نقل از محسنی بند پی منتشر 
شــد مبنی بر اینکه ۱2۰ هــزار خانوار نیز بــرای دریافت 

خدمات بهزیستی در نوبت قرار گرفته اند.
 نیاز 35 میلیارد تومانی برای تحت پوشش قرار 

گرفتن معلوالن
حسین نحوی نژاد،معاون توانبخشی ســازمان بهزیستی 

میزان اعتبارات مورد نیاز برای پوشش ساالنه معلوالن در 
کشور را ۳5 میلیارد تومان عنوان می کند.

وی می افزاید:در حال حاضر حــدود ۳4۰ هزار نفر تحت 
پوشش مستمری ســازمان بهزیســتی قرار دارند و مقرر 
اســت در ســال جاری 55 هزار نفر که در ســال گذشته 
 در نوبــت خدمات دهی قرار داشــتند نیز تحت پوشــش 
قرار گیرند که به واقع در مقایسه با سال گذشته عدد مورد 

اشاره با افزایش 5 هزار نفری همراه شده است.
مستمری 50 تا 100 هزار تومانی

وهاب شــفیعی،یکی از ناتوانان جسمی ســاکن تهران، با 
اشاره به مستمری 5۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی که برای ناتوانان 
جســمی و حرکتی در نظر گرفته می شود عنوان کرد:این 
میزان به هیــچ عنوان جوابگوی تامیــن نیازهای معلوالن 
نیست و به واقع رقم و عدد پرداختی آنچنان اندک است که 
حتی نمی توان از آن تحت عنوان ُمســکنی برای نیازهای 

این طیف آسیب پذیر یاد کرد.
وی افزود:این مستمری محدود نیز شامل تمامی معلوالن 
نمی شود و به واقع بعد از پیگیری های بسیار و نوبت دهی 
به متقاضیان، فقط برخی موفق می شــوند در این چرخه 

قرار گیرند.
هومن مرادی،کارشناس آســیب های اجتماعی و یکی از 
مددکاران فعال در اســتان تهران، در خصوص مشــکالت 
افراد معلول و ازکار افتاده عنــوان کرد: راهکار مهار کنترل 
 و برون رفت از چنین مشــکالتی را بایــد در تصویب طرح 

6 میلیون نفر و تامین اعتبارات الزم برای اجرایی شــدن 
این امر جست وجو کرد.

وی افزود: بدون تردید ســازمان بهزیســتی نیــز مایل به 
محدود شدن و تشدید مشکالت معلوالن و ناتوانی جسمی 
و حرکتی و افراد از کار افتاده نبوده و نیست و عامل اصلی 
نارســایی ها و کاســتی هایی که در این عرصه احســاس 

می شود به کمبودهای مالی و اعتباری معطوف می شود.
کارشناس آسیب های اجتماعی و مددکار فعال در استان 
تهران گفت: طرح حمایت از نیازمندان فاقد درآمد موسوم 
به طرح 6 میلیون نفر که جامعه معلوالن نیز مشــمول آن 

می شــوند از ســال گذشته در 
مجلس شــورای اسالمی مطرح 
شده، اما نتیجه بخش بودن این 
طرح، مســتلزم تصویــب، ابالغ 
و پیــش بینی هــای الزم برای 
حصــول ضمانــت اجرایی آن 

خواهد بود.
مرادی عنــوان کرد:اصلی ترین 
مؤلفه در اجرای بی کم و کاست 
این طرح،به مســائل اعتباراتی 
معطوف می شــود و شــاید اگر 
در عرصه مالی مشکالت به این 
میزان عمیــق نبود،طرح مورد 
اشــاره از مدت ها پیش تصویب 

و اجرایی شده بود.
وی افزود: آنچنانکه در رسانه ها 
عنوان شــده، رییس ســازمان 
افزایــش  از  نیــز  بهزیســتی 
افراد تحت پوشش  مســتمری 

تا ضریب 4۰ درصد اســتقبال کرده اســت، اما حصول و 
تحقق این امر مســتلزم پیش بینی و تامین الزامات مالی 
و اعتباراتی آن خواهد بود و در شــرایطی که مســتمری 
افراد تحت پوشــش، ماهیانــه 5۳ هزار تومــان برای یک 
نفر،6۰ هزارتومان برای 2 نفر، ۷۱ هزار تومان  برای ۳ نفر 
و ٨2 هزار تومان برای 4 نفر برآورد می شــود، نمی توان به 
رفع نیازهای مالی و تامین الزامات این قشــر آسیب پذیر 

امیدوار بود.
مرادی در خاتمه یادآور شــد: امید آن می رود طرح مورد 
اشاره در قالبی دو فوریتی و با در نظر گرفتن تسریع زمانی 
هر چه بیشتر در دستورکار مجلس قرار گیرد، زیرا تحقق، 
اجرا و نتیجه بخش بودن این موضوع، نقش بســزایی را در 
محرومیت زدایی از کشور، به عنوان یکی از اهداف اصلی و 

جدی مسئوالن ایفا خواهد کرد.

طرح مجلس به کجا رسید؟

چرخزندگی6ميليونازكارافتادهنمیچرخد

بدون تردید سازمان 
بهزیستی نیز مایل 
به محدود شدن و 
تشدید مشکالت 
معلوالن و ناتوانی 

جسمی و حرکتی و 
افراد از کار افتاده 

نبوده و نیست و عامل 
اصلی نارسایی ها 

و کاستی هایی 
که در این عرصه 

احساس می شود 
به کمبودهای مالی 
و اعتباری معطوف 

می شود

روانشناسی

گزینش دوســت خوب سبب داشــتن انتخاب های درست در 
زندگی می شود.

ســمیرا درویشــی، با اشــاره بــه ارتباط  دوســت خــوب با 
تصمیم گیری های درست زندگی، اظهار داشت: داشتن دوست 
خوب سبب می شــود فرد در زندگی خود به درستی اقدام کند 
چرا که هرجا انسان به مشــکلی بر می خورد به سراغ دوستان 
خود می رود و با آنها مشــورت می کند. داشــتن دوســت به 
مقتضای تدبیر عاقالنه و تأمین خواســته  های فطری و غریزی 
یک پدیده ضروری و انکارناپذیر اســت. وی در ادامه گفت: ما 
رفتار اشخاصی که بیشتر وقتمان را با آنها می گذرانیم در خود 
درونی می کنیم، از این رو دوســت شدن با کســانی که برنامه 
زندگی سالم و دید مثبتی به زندگی دارند ما را به سمت سالمت 
هرچه بیشتر پیش می برد.  درویشی، تصریح کرد: داشتن رفیق 
بد، سبب می شود فرد دچار آســیب هایی همچون هدر رفتن 
طول عمر و آســیب های جبران ناپذیری شــود. هر قدر سطح 
تحصیالت و شعور رفیق باالتر باشد، فرد دست به انتخاب های 
بهتری می زند. وی در پایان گفت: دوســت واقعی کسی است 
که می تواند شما را در راه رشد و پیشرفت فردی همراهی کند. 
کســی که هر چه را شــما می گویید تصدیق می کند، یا سبب 
می شود احساس کمبود در شــما به وجود آید یا نمی تواند به 
شما در رسیدن به اوج توانایی هایتان کمک کند، دوست نیست.

استفاده مداوم از برنامه های مجازی ســبب دور شدن از ابراز 
محبت به فرزندان و دیگر اعضای خانواده می شــود و عالوه بر 
آن فرزندان هم به دلیل داشــتن خأل عاطفی مانند مادران به 
اینترنت روی می آورند. ســمیرا درویشی روانشناس، گفت: از 
زمانی که فضای مجازی وارد زندگی انســان ها شد تا به امروز 
علی رغم تمام محاســن و مزایای آن، یک ســری دغدغه ها و 
نگرانی ها برای خانواده ها ایجاد شــده است. وی، تصریح کرد: 
به دلیل ویژگی های خــاص فضای مجازی و تــازه بودن این 
پدیده بسیاری از افراد امکان و توان کافی برای شناخت دقیق 
این فضا و کاربردهای آن را به دســت نیاورده اند.  درویشــی 
با بیان اینکه خانواده و ســالمت آن از اهمیــت فوق العاده ای 
برخوردار اســت، گفت: آماده کردن فرزنــدان برای پذیرش 
مســئولیت های اجتماعی یکــی از وظایف مهم و اساســی 
خانواده ها به شــمار می رود. این روانشــناس تاکید کرد: در 
محیط خانه و اجتماع برجسته ترین تکلیف مادر نقش تربیتی 
اوســت. کودک از طریق مادر، آداب و رسوم اجتماعی و نحوه 

برخورد با دیگران را می آموزد.

دوست خوب ، تأیید کننده 
تمام حرف های شما نیست

غافل ماندن مادران اینترنتی
 از فرزندان

بر اساس برآوردهای انجام شده،قریب به 6 میلیون نفر از کارافتاده و نیازمند در کشور وجود دارد که حمایت 
و پشتیبانی مجدانه از آنها به صورت قانونمند،اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
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پیشنهاد سردبیر: 
کتاب و کتابخوانی با عطر و بوی مسجد

اخبار

کوتاه از شهرستان ها

معاون فرماندار شهرســتان مبارکه در جلســه کارگروه کشــاورزی 
شهرســتان با بیان اینکه مدیریــت منابع آبی موجــود از ضروریات 
اســت، تصریح کرد: مدیریــت مصــرف آب و منابع آبــی از جمله 
 ســفره هــای زیرزمینی عزم جهــادی را مــی طلبد کــه باید همه

کمک و تعامل کنند.
جواد ســلطانی گفت: درآمد برخی از افراد صرفا از راه کشاورزی بوده 
که  به دلیل کاهش منابع آبی با مشــکالت معیشتی مواجه شده اند. 
وی با درخواست از جهاد کشاورزی افزود: کشت های جایگزین کشت 
برنج  را با در نظر گرفتن سود دهی و رفع مسائل اقتصادی کشاورزان 

شناسایی و نسبت به اقناع  آنان اقدام کنند.
معــاون فرمانــدار شهرســتان مبارکــه بیــان کــرد: تامیــن و 
اســتفاده بهینه از منابــع آب نیازمنــد تعامل و همراهــی مردم و 
دســتگاههای اجرایی اســت و مدیریت صحیح منابع آب و صیانت 
 از این منابــع حیاتی وظیفــه کلیه افراد و دســتگاه هــای اجرایی

شهرستان می باشد.

 رییس شــورای اسالمی شــهر شهرضا درجلســه علنی شــورای اسالمی
 این شهر اظهار کرد: جلســات شورای شهر نباید سیاســی و سیاست زده 
باشد اما برخی افراد با اقدامات خود شــورای شهر را سیاسی کرده و آن را به 
چالش کشــیدند. علی احمدی از افتتاح پروژه های نیمه تمام شهرداری در 
آینده نزدیک خبر داد و افزود: در پروژه خیابان برج عسگر، پروژه حفر کانال 
انتقال آب های ســطحی به عمق 6 متر و طول 600 متر اجرا شد که در نوع 

خود بی نظیر بوده  و در شمار پروژه های ملی قرار دارد.
احمدی گفت: همه پروژه های نیمه تمام شــهرداری شــهرضا در دهه فجر 
امســال به بهره برداری می رســد زیرا بعد از آن زمان ممکن اســت شائبه 
تبلیغات انتخاباتی برای اعضایی که قصد حضور در انتخابات دور بعد را دارند 
ایجاد نشود.شاکرم فرهمندیان ، عضو شورای اسالمی شهر شهرضا نیز بیان 
کرد: برون سپاری خدمات شهرداری سبب صرفه جویی 5 میلیارد ریالی در 

هر یک از بخش های اتوبوسرانی و کشتارگاه شده است.
وی اظهار کرد: برون ســپاری باید بر اســاس قانون و با هدف افزایش سطح 

کمی و کیفی خدمات شهرداری باشد.

مدیر مرکز حوزه هاي علمیه منطقه کاشان در سرای محله شهید محتشمی 
این شهر گفت: سیره و سبک زندگی ائمه اطهار)علیهم السالم( بهترین الگو 

برای خانواده هاست.
 حجت االســالم منصور فرجی،  افزود: زندگانی اهل بیت)علیهم الســالم( 
سرشــار از معنویت، نور، اخالص و عبودیــت الهی بود و تمــام درس های 
اخالقی را می توان از ســیره عملی این انســان های بزرگ آموخت.   وی با 
یادآوری معنای »شیعه« بیان کرد: این واژه به مفهوم پیرو است یعنی تبعیت 
از شــیوه و رفتار امامان با تمام ایمان قلبی به طــوری که به صحت آن روش 
 معتقد باشــیم بر این اســاس در صورتی می توانیم خــود را پیروی مکتب

 اهل بیت)ع( بدانیم که به راســتی اهتمام خود را برای الگو گرفتن از منش 
و روش زندگانی ائمــه اطهار)ع( معطوف ســازیم. مدیــر حوزه های علمیه 
 منطقه کاشان تاکید کرد: شــیعه واقعی کسی اســت که به معنای حقیقی 
دنباله روی راه ائمه)ع( و اولیای الهی باشــد و تمام امــور زندگی خود مانند 
همســرداری، برخورد با والدین و فرزندان، توجه به همسایه و... را با شاخص 

دین و تعالیم مکتب آل ا... تنظیم کند.

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان آران و بیدگل اظهار کــرد: پیش بینی 
می شــود امســال از 25 هکتار زمین زیر کشــت زعفران در آران و بیدگل 
50 کیلوگرم زعفران برداشت شود.حســین فتاحی با بیان اینکه پیش بینی 
می شــود به طور میانگین از هر هکتار زمین کشــاورزی به طور میانگین دو 
کیلوگرم زعفران برداشت شــود، افزود: سال گذشته ســطح زیر کشت این 
محصول با ارزش، حدود 21 هکتار بوده که به همت کشاورزان و حمایت های 
جهاد کشــاورزی این میزان بــه 25 هکتار افزایش یافته اســت.مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان آران و بیدگل خاطرنشان کرد: با توجه به خشکسالی ها 
و تداوم آن در چند ســال اخیر یکی از راهکارهای مدیریت خشکسالی تغییر 
الگوی کشت در بخش کشاورزی شهرســتان بوده است که به همین منظور 
سعی شده کشــت محصوالتی با نیاز آبی پایین جایگزین محصوالتی با نیاز 
آبی زیاد به ویژه در بخش مرکزی شهرستان شــود.فتاحی با اشاره به اینکه 
برای برداشت زعفران فقط به دو بار آبیاری در ســال نیاز است، تصریح کرد: 
برای کاشــت و برداشــت زعفران در آران و بیدگل بیش از 800 کشــاورز 

به صورت فصلی و ثابت مشغول به کار می شوند.

مدیریت صحیح و صیانت 
ازآب، عزم جهادی می طلبد

برخی افراد، شورای شهر 
شهرضا را سیاسی کرده اند

سیره ائمه اطهار)ع( 
بهترین الگو برای خانواده  

آغاز برداشت زعفران از 
مزارع آران و بیدگل

رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران گلپایــگان ازنصب تمثال 
مبارک شهدای این شهرستان با بهترین آلیاژ خبرداد.

اکبر فروغی رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران شهرســتان 
گلپایگان با اشــاره به رسالت بنیادشــهید و فلسفه تشکیل آن 
توســط حضرت امام درســال58 اظهارداشــت: بنیادشهید و 
امورایثارگران با دو رویکرد فرهنگي و رویکرد رفاهي و معیشتي 

خانواده هاي شهدا وایثارگران شکل گرفته است .
وی ضمــن بیــان رســالت و هــدف اصلــی بنیاد شــهید و 
امورایثارگران در بعد فرهنگي عنــوان کرد:ترویج فرهنگ ایثار 

وشهادت از اهم وظایف این بنیاد است. 
فروغی گفت :بنیاد شــهید برای حفــظ آثار و نشــر مطالب و 
زندگینامه شــهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در زمینه هاي 
مختلفي مانند جمع آوري آثارشــهدا و جانبازان،خاطرات آنها 
و خاطرات شفاهي والدین شــهدا اقدامات موثری را انجام داده 
به طوری که آثــار و خاطرات تمامی ۳60 شــهید شهرســتان، 
جمع آوری و تدوین گردیده و این آثار درمرکز اســتان به صورت 
اسکن شــده نگهداری می شــود وپس از تکمیل موزه شهدا در 

معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران شهرستان گفت:نشر کتب 
مرتبط به فرهنــگ ایثار،نصب تمثال مقدس شــهدا و برگزاری 
یادواره ها از جمله اقدامات بنیاد در راستای ترویج فرهنگ ایثار 

و شهادت می باشد.
فروغی با اشــاره به لزوم تحصیل به ویژه برای خانواده شــهدا و 
جانبازان بیان کرد: در حال حاضر 110 فرزند خانواده شــهدا و 
جانبازان در 6دانشگاه شهرستان در حال تحصیل می باشندکه 

تعدادی از این دانشجویان بومی و تعدادی غیر بومی هستند.
وی در خصوص مشــکل نصب نشــدن مجدد تابلــوی تمثال 
شهدا در شهرستان بیان داشــت: تابلوی حامل تصاویر شهدا که 
سنوات گذشــته نصب گردیده بود به دلیل مشکالتی مانند نوع 
آلیاژ و شرایط جوی شهرستان جمع آوری گردیده و تعدادی از 
تابلوها به روستاها و شهرهای گوگد و گلشهر تحویل گردید تا در 

مکان های مناسب ازاین تمثال ها استفاده گردد.
وی ادامه داد: تابلوهای خاص و شــکیل برای شــهر گلپایگان 
طراحی و تصویب شده است که هم از نوع آلیاژ سبک تری است 
و هم در زمینه اســتحکام در برابر وزش بادها و شــرایط جوی 
شهرستان مناسب تر می باشد.فروغی بیان کرد: با پیمانکار قرار 
داد کار بسته شده است و انشــاءا... به زودی تمثال مبارک شهدا 

شهر را مزین خواهد کرد. 
وی در خصوص وقفه در پروژه موزه شــهدا گفت: بنا به دالیلی 
کار تکمیل موزه شهدا دچار وقفه شــده بود که کار به پیمانکار 
جدید واگذار شد و هم اکنون شــهرداری در حال تکمیل پروژه 
می باشــد و پس از تکمیل پروژه آثار و خاطرات شــهدا در این 

مکان با شرایط خاص و مناسب قرار خواهد گرفت.
فروغی باتوجه به لزوم حفظ و ســاماندهی مقبره شــهدا گفت: 
سال گذشته با توجه به اعتبارات و کمک شهرداری گوگد ؛گلزار 

شهدای شهر گوگد ساماندهی و تکمیل گردید.

نصب تمثال مبارک شهدای 
شهرستان گلپایگان

برای نخســتین بار تعداد زیادی گیاه کاکتوس در شهرســتان 
دهاقان کاشته می شود.

رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دهاقان ازجایگزین نمودن 
کشــت گیاهان مقاوم به خشــکي با نیاز آبي کم در گلخانه هاي 
شهرســتان دهاقان خبر داد و گفت: با توجه به کمبود منابع آبي 
و مقابله با خشکسالي های پیاپی، برای بهینه نمودن مصرف آب، 
کشت گیاه کاکتوس در شهرســتان دهاقان در مرحله اجرا قرار 
گرفته است. امیر صفر پور افزود: راهکارها وکارشناسي هاي اولیه 
 برای مکان یابي کشــت کاکتوس در شهرســتان دهاقان ارزیابی 
شده است. وی گفت: در صورت رســیدن به اهداف مورد نظر به 
ویژه کاهش مصرف آب و افزایش بهره وري، کشت گیاه کاکتوس 

در شهرستان دهاقان گسترش می یابد.

فرمانده انتظامی نایین از کشــف انواع پوشاک زمستانی مردانه و 
زنانه قاچاق به ارزش 11 میلیارد ریال در این منطقه خبر داد.

سرهنگ صادق کاظم زاده گفت: ماموران ایست و بازرسی شهید 
شرافت نایین در یک عملیات مشترک و حین کنترل خودروهای 
 عبوری موفــق به توقیف یک دســتگاه تریلرحامــل لباس های

قاچاق شدند.
وی ادامه داد: این تریلر که ازبندرعباس عازم تهران بود توســط 
ماموران ایســتگاه با همکاری نماینده گمرک مستقر در گلوگاه 
بازرســی و از آن 15 تن پوشاک قاچاق کشف شــد.وی افزود: در 
این رابطه راننده دستگیر وتریلر توقیف وبه همراه پرونده تحویل 

پلیس آگاهی نایین شد.
گلوگاه نایین در 15 کیلومتری نایین به اردکان  است و نایین در 

140 کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.
گلوگاه شــهید شــرافت نایین با عبور بیش از پنج هزار دستگاه 
خودرو در روز، مکانی بــرای کنترل و جلوگیــری از انتقال مواد 
مخدر، قاچــاق کاال و ارز، حمل و انتقال انواع ســالح و مهمات، 

کاالهای ضد فرهنگی و دیگر اقالم غیرمجاز است.

کاشت انبوه گیاه کاکتوس
در دهاقان

کشف 11میلیارد ریال پوشاک 
قاچاق در نایین

نماینده مردم گلپایگان وخوانســار در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه بهترین بخشی که می تواند 
راه را برای جذب ســرمایه گذار خارجــی هموار کند 
صنعت نفت اســت، اظهارداشــت: ســرمایه گذاران 
خارجی عالقه مند به حضور در طرح های توســعه ای 

صنعت نفت ایران هستند.
 علی بختیار با اشــاره به اهمیت حضور شرکت های 
 خارجی در طــرح های نفــت و گاز ایــران در قالب 
ساز و کار های تعیین شــده ، اظهارداشت: ایران برای 
تحقق رشــد 8 درصــدی اقتصاد و ایجــاد موقعیت 
شــغلی پیش بینی شده در ســال های اجرای برنامه 
ششــم توســعه  به حدود 700 تا 800 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری نیاز دارد. بختیار افزود: بنابر این در یک 
ارزیابی می توان یک چهارم این عدد را  از منابع داخلی 
و مقدار باقی مانده را از طریق سرمایه گذاری خارجی 

تامین کرد.
نماینده مردم گلپایگان و خوانســار در مجلس گفت: 
در ســال های اجرای قانــون برنامه حــدود 500 تا 
600 میلیارد دالر از منابع ســرمایه گذاری در کشور 
باید از خارج تامین شــود .  عضو کمیسیون قضایی و 
حقوقــی مجلس افزود: بهترین شــیوه بــرای جذب 
ســرمایه خارجی هموار کردن صنعت نفت است زیرا 

قرار دادهای این بخش کالن هستند.
بختیار اظهار داشت: برای تکمیل هر فاز پارس جنوبی 
بیــش از  ۳میلیارد دالر هزینه نیاز اســت که بهترین 
بخش  برای آغاز جذب ســرمایه های خارجی صنعت 

نفت است. 
وی با بیــان اینکه ایــران دارای منابع غنــی  نفت و 
گاز اســت و خارجی ها مشتاق ســرمایه گذاری در 
 صنایع نفت و گاز به ویژه بخش باالدســتی هستند، 
تصریح کرد: باید ســرمایه خارجی را برای طرح های 
توســعه ای صنعت نفــت به ویــژه در پــروژه های 

میدان های مشترک نفت و گاز جذب کرد.
بختیار با اشــاره به نیاز صنعت نفت به سرمایه گذاری 
در قالب برنامه ششم توسعه تصریح کرد: اگر جذابیت 
و انگیزه های الزم در صنعت نفت ایجاد شــود بخش 
عمده ای از برآوردها برای ســرمایه گذاری را می توان 
با سرمایه خارجی تامین کرد. نماینده مردم گلپایگان 
و خوانســار در مجلس خاطر نشــان کرد: می توان از 
ظرفیت های بخش خارجی برای اکتشــاف ، توسعه و 

تولید به شکل کامل استفاده کرد.

نماینده مردم گلپایگان وخوانسار مطرح کرد:

تکمیل هر فاز پارس جنوبی 
نیازمند 3میلیارد دالر هزینه  

با مسئوالن

در دین مبین اســالم به کتاب و کتابخوانی اهمیت بسیاری 
داده شده اســت به گونه ای که با راه اندازی مساجد و توسعه 
آنها شاهد ایجاد و توســعه کتابخانه های مساجد نیز بوده ایم 
و کتابخانه های مساجد اولین کتابخانه های عمومی در جهان 
اسالم بوده  که توسط خود مردم ایجاد شده و با گذر زمان رشد 
و توسعه یافته اند. با تشکیل ســتاد عالی کانون های فرهنگی 
هنری مساجد و تاسیس این کانون ها، نخستین کتابخانه های 
عمومی جوامع اســالمی رشــد و نبوغ یافــت و تحت عنوان 
کتابخانه های عمومی مساجد و به عنوانی ساختاری منسجم 
در دل کانون های فرهنگی هنری مســاجد روند روبه رشــد 
خود را آغاز کرد که این اتفــاق برای ما به عنوان حرکت بزرگ 
فرهنگی قابل توجه است. این کتابخانه ها به واسطه مجاورت 
با مساجد، ضمن فراگیر و در دســترس بودن انواع کتاب های 
علمی، ادبی، آموزشی و کمک آموزشــی را نیز در بردارند و با 

استقبال خوبی نیز مواجه هستند.
با توجه به تاکیدات رهبــر معظم انقالب، مبنــی بر ترویج و 
نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانــی، حمایت از کتابخانه های 
مســاجد امری الزم و ضرری اســت که باید مدنظــر مردم و 
مسئوالن باشــد تا اینکه مشکالت آن رفع شــود. در اینجا  به 

برخی از مشکالت این مراکز اشاره ای می کنیم.

نذر کتاب طرحی برای گسترش فرهنگ کتابخوانی
 اگر هر فردی کتاب کتابخانه خود را به یکی از کتابخانه های 
عمومی اهدا کند آنگاه عموم مردم نیز از این کتاب اســتفاده 

برده اندکه این کار در قالب طرح نذر کتاب انجام می شود.
صادق صالحی، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
تیران و کرون مشارکت مردم در ایجاد کتابخانه های عمومی 
را در نهادینه سازی فرهنگ مطالعه مهم خواند و گفت: ایجاد 
کتابخانه و ایستگاه مطالعه در تمامی مراکز عمومی الزم است 
و این طرح در سطح شهرســتان تیران و کرون در حال انجام 
است. وی افزود: همکاری مردم در اهدای کتاب و مسئوالن در 
جانمایی کتابخانه ها موثر بوده و البته این کار در مساجد جلوه 

بیشتری داشته است.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان تیران و کرون 
یادآورشد: باید نهادینه ســازی فرهنگ مطالعه را از خودمان 

آغاز کنیم و سپس به عموم جامعه ارائه دهیم.
 کتابخانه های مســاجد، بســتری برای ترویج 

فرهنگ کتابخوانی هستند
صالحی با اشــاره به فعالیت های فرهنگی ایــن مراکز گفت: 
کتابخانه کانون های مســاجد در هر روستا و محله شهری در 
ترویج فرهنگ کتابخوانی موثر بوده اســت و تاسیس و تجهیز 

کتابخانه های مساجد در روستاها اقدامی بی بدیل برای تامین 
نیاز فرهنگی روستاییان است.

وی یادآورشــد: کمک به تجهیز کانون های مساجد از جمله 
اختصاص میزتنیس، اقدامی بود که فرمانداری شهرســتان و 
خیرین اهتمام خاصی نسبت به این موضوع داشتند عالوه بر 
آنکه تجهیز کتابخانه های مســاجد نیز نیازمند این نهضت و 

مساعدت خوب مسئوالن است.
صالحی ادامه داد: با توجه به نقش تاثیرگــذار کتابخانه های 
مساجد در توســعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی باید حمایت 

مسئوالن و خیرین را از این مراکز مهم افزایش دهیم.
وی از وجــود 21 بــاب کتابخانــه عمومــی دارای مجوز در 
مســاجد شهرســتان تیران و کرون خبرداد و گفت: 5 کانون 
فرهنگی هنری مســاجد این شهرســتان که ظرفیت الزم را 
دارند نیز متقاضــی ثبت کتابخانه عمومی در ارتقای ســطح 
این واحد کانون خود هستند تا اینکه مجوز رسمی از اداره کل 
کتابخانه های عمومی مساجد کســب کنند و از حمایت های 

مادی و معنوی آن بهره مند شوند.
 وی به برنامه های این مراکز نیز اشــاره کرد و گفت: برگزاری 
مسابقات کتابخوانی، تشکیل هسته های کتابخوانی، معرفی 
کتاب و اهدای کتاب در کنار جوایز دیگر از جمله برنامه های 
کتابخانه کانون مســاجد در عرصه فرهنگ ســازی و ترویج 

فرهنگ کتابخوانی است.
 ضرورت توجه به  تجهیــز کتابخانه های عمومی 

مساجد
علی رحمانی، فرماندار تیران و کــرون گفت: توجه به تجهیز 
کتابخانــه های عمومی مســاجد ضــروری اســت و یکی از 
بســترهایی که خیرین برای کمک به آن مــی توانند همت 

داشته باشند، تجهیز کتابخانه های مساجد است.
وی افــزود: کتابخانه های عمومی مســاجد تیــران وکرون 
برای تامیــن نیاز فرهنگی و کتابخوانی تجهیز می شــوند که 
تاسیس کتابخانه های عمومی مســاجد به همت ستاد عالی 
کانون های مســاجد اقدامی موثر و بجا برای توسعه فرهنگ 
 کتابخوانــی و فعالیــت های فرهنگــی و هنری اســت. وی

 ادامه داد: با اشاره به اینکه باید به نیازهای نسل جوان، نوجوان 
و کودک جامعه توجه شــود، تصریح کرد: با اختصاص کتاب 
برای این مقاطع ســنی برای تامین نیاز آنهــا در جهت دهی 

فرهنگی نسل آینده می توان اقدامی بلند مدت انجام داد.
فرماندار تیران و کرون ادامــه داد: باتوجه به محدودیت های 
 مالی بــرای تامین نیازهــای کتابخوانی مردم  در روســتاها، 
راه اندازی کتابخانه های عمومی در مساجد به رفع نیاز مردم 
کمک می کند که توسعه منابع این کتابخانه ها ضروری است 
و با همکاری خیرین و مســئوالن ادارات فرهنگی شهرستان 
منابع آن افزایش می یابد. وی با اشــاره به ضرورت حمایت از 
کانون های مســاجد، گفت: کمک های خیرین برای حمایت 
از کانون های مســاجد تیران و کرون جهت دهی می شود تا 
نیازهای این مراکز تامین و رشد جامعه و کاهش آسیب های 

اجتماعی  را به همراه داشته  باشد.

باید نهادینه سازی 
فرهنگ مطالعه را 

از خودمان آغاز 
کنیم و سپس به 

 عموم جامعه 
ارائه دهیم

کتاب و کتابخوانی از فرهنگ های خاص و ویژه ای است که با تدبیر مسئوالن وزارت ارشاد و فعاالن فرهنگی 
مساجد عطر و بوی دیگری پیدا کرده و  در شهرستان تیران و کرون متجلی شده است.

گذری بر فعالیت کتابخانه های مساجد تیران و کرون؛

کتاب و کتابخوانی با عطر و بوی مسجد

دیدگاه

رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی کاشــان گفت: دریافت عنوان پایتخت کتاب 
کشور می تواند موجب ترمیم و اصالح زیرســاخت های فرهنگی و حوزه کتاب خوانی 

این شهرستان شود.
مصطفی جوادی در حاشــیه بازدید از مجتمع فرهنگی هنری شهر، اظهار کرد: این 
مجتمع با برخورداری از محیطی آرام و مطلوب و همچنین معماری اصیل مبتنی بر 
فرهنگ اسالمی - ایرانی می تواند به مکانی مناسب برای ترویج امر فرهنگ بخصوص 

در زمینه کتاب خوانی تبدیل شود.
وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای دریافت عنوان پایتخت کتاب کشور، 
افزود: پس از کاندیدا شدن 2۳ شهر در سال نخســتین و حضور کاشان در میان 15 
نامزد دریافت این عنوان در میان حدود 100 متقاضی در سال گذشته، شاهد رقابت 

شدیدتری میان شهرها برای کسب این موقعیت در سال جاری هستیم.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان با تاکید بر ظرفیت های مجتمع فرهنگی 
هنری شــهر خواســتار انعقاد تفاهم نامه برای همکاری های بیشــتر میان این اداره 
و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشــان در زمینه های مختلف بخصوص ارائه 
طرح های پایتخت کتاب شــد. وی همچنین در خصوص طرح های اجرایی در زمینه 
پایتخت کتاب، از »صبحگاه کتاب«، »زنگ کتاب پدرها و مادرها« و »تعویض کتاب 
در نماز جمعه« به  عنوان برخی از این طرح ها نام برد و معرفی نویســندگان و مؤلفان 
بومی منطقه به همــراه ایجاد ارتباط میان حلقه های موثــر در زمینه کتاب خوانی را 
ازجمله اهداف اجرای این طرح ها ذکر کرد. جوادی با یادآوری اقدامات صورت گرفته 
برای ایجاد موج مطالعه اذعان داشــت: با ارائه طرح های خالقانــه، نوآورانه و در عین  

حال اجرایی می توان در زمینه ترویج کتاب خوانی و ایجاد عزم عمومی در امر مطالعه 
گام های بلندتری برداشت. وی با استقبال از طرح متن خوانی هفتگی کتاب »انسان 
250 ساله« در ســازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشــان، از اجرای طرح در این 
اداره خبر داد و آن را الگویی مناســب برای اهتمام به امر مطالعــه و کتاب خوانی در 

مجموعه های فرهنگی دانست.
مجتبی رضازاده نیز در این جلســه با تاکید بر رویکرد جامع  نگرانه این ســازمان در 
حوزه فرهنگ و هنر، بیان کرد: این سازمان ضمن رعایت و ایستادگی بر اصول و مبانی 
انقالب اسالمی، حضور همه قشرها و سلیقه ها را در عرصه فرهنگ امری الزم و البته 
ســودمند می داند. وی با تاکید بر اینکه ترویج کتاب خوانی با شعار میسر نمی شود، 
گفت: این حرکت ابتدا باید از ســوی متولیان امر فرهنگ آغاز شــود تا با بهره گیری 
از ظرفیت های اجرایی، گام های عملی در مســیر توسعه بحث مطالعه و کتاب خوانی 

برداشته شود.
مدیر عامل ســازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری کاشــان همچنین خواستار ارائه 

طرح های تشویقی در زمینه کتاب خوانی در نهادها و ادارات شد و آثار مرتبط با مفهوم 
»مدیریت جهادی« را به  عنــوان موضوعات مورد مطالعه برای مدیران و مســئوالن 
ضروری خواند. مشاور شــهردار کاشان با اشاره به تشــکیل کارگروه کتاب خوانی در 
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری، خواستار ایجاد کمیته های تخصصی در شورای 
فرهنگ عمومی در این زمینه برای عملیاتی ساختن ایده ها و طرح های کارآمد حوزه 

کتاب خوانی شد. 
رضازاده با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه اهدای کتاب و آثار فرهنگی، اقدامات 
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان را در این عرصه یادآور شد و تبدیل آن به 
سیاستی هماهنگ از سوی سایر دستگاه ها و مجموعه های شهرستان را بسیار حائز 

اهمیت دانست.
وی همچنین مجتمع فرهنگی هنری شهر را بستری مناسب برای گسترش مباحث 
فرهنگی دارالمومنین کاشان قلمداد و بر آمادگی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری 

کاشان برای میزبانی از جلسات و برنامه های فرهنگی در این مجتمع تاکید کرد.

»پایتخت کتاب« موقعیتی برای ترمیم زیرساخت های فرهنگی کاشان
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ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده:  شــماره   9510106839204541 ابالغنامــه:  شــماره   8 /439
9509986839200583 شماره بایگانی شعبه: 950724 خواهان آقای شهرام نصر 
دادخواستی به طرفیت آقای محمدرضا نوشمهر وخانم لیال هدایتی به خواسته تقدیم 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان نموده که به شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع 
و به کالســه 950724 ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1395/09/28 ساعت 10 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و درخواست خواهان و 
 دســتور دادگاه، مراتب یک نوبت در یکی ازجرائد کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا 
خوانــدگان مجهول المــکان جهت اطــالع از مفــاد پرونده بــه شــعبه 16 دادگاه 
 حقوقی اصفهــان واقع در اصفهان بهارســتان انتهای خ الفت جنب شــرکت عمران 
بهارستان مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

آن را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند. 
 م الف:24936 شــعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان )151 کلمه،

 2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

پرونــده:  شــماره   9510106839204539 ابالغنامــه:  شــماره   8 /440
9509986839200440 شــماره بایگانی شــعبه: 950509 خواهان آقای مســعود 
نصر اصفهانی دادخواســتی به طرفیت آقای ابوالفضل ابراهیمی به خواسته تقدیم 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان نموده که به شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع 
و به کالسه 950509 ثبت و وقت رســیدگی مورخ 1395/09/28 ساعت 9/30 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و درخواست خواهان و دستور 
دادگاه، مراتب یک نوبت در یکی ازجرائد کثیراالنتشــار آگهی مــی گردد تا خوانده 
مجهول المکان جهت اطالع از مفاد پرونده به شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان واقع 
در اصفهان بهارستان انتهای خ الفت جنب شرکت عمران بهارستان مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم آن را دریافت و در وقت 

مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند. 
 م الف:24935 شــعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهــان )149 کلمه، 

2 کادر(
اخطار اجرایی

8/442 شــماره: 1110/94 به موجب رای شــماره 209 تاریخ 95/2/27 حوزه 24 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رضا 
پژوه نیا به نشــانی مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و نیز پرداخت مبلغ ســیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 85/12/29 تا زمان وصول و 
هزینه نشر آگهی در حق خواهان حمیدرضا خیراللهی به نشانی اصفهان بازار بزرگ 
روبروی پاساژ صدر فروشگاه خیراللهی و نیز پرداخت نیم عشر حق االجرا در حق 
صندوق دولت. 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 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:24953 شعبه 24 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)186 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/444 شــماره: 274/95 به موجب رای شــماره 619 تاریــخ 95/5/27 حوزه 17 
 شــورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکــوم علیه 
رضا نقی لو به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و دویســت هزار ریال بابت هزینه های 
دادرسی و مبلغ صد و بیست هزار ریال هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررســید چکها 838680-92/6/10 به مبلغ 45/000/000 ریال و 838681-

92/1/10 به مبلــغ 45/000/000 ریال و 838682-92/8/5 بــه مبلغ 45/000/000 
 لغایت اجرای کامل حکم در حق خواهان غالمعلی تقی پور به نشــانی خمینی شــهر 
خ شــریعتی شــهر شــمالی جنــب کوچــه 153 و نیم عشــر حــق االجــرا. ماده 
34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیه ابالغ شــد، 
محکــوم علیــه مکلف اســت ظــرف ده روز مفــاد آنــرا به موقــع اجــرا بگذارد 
یا ترتیبی بــرای پرداخــت محکوم به بدهــد یا مالــی معرفی کند که اجــرای حکم 
 و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود 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:24924 

 شعبه 17 مجتمع شماره دو شــورای حل اختالف شهرستان اصفهان )207 کلمه، 2 
کادر(

اخطار اجرایی
8/445 شماره: 21/94 به موجب رای شماره 197 تاریخ 94/3/16 حوزه 18 شورای 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه فرامرز رحیمی 
فرزند غالب شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ چهل 
و نه میلیون ریال ) 49/000/000 ریال( به عنوان اصل خواســته و پرداخت دویست 
و پنجاه هزار ریال به عنوان خســارت دادرسی به پرداخت خســارات تاخیر تادیه 
از تاریخ سررســید چک های فوق لغایت زمان وصول و ایصــال در حق خواهان 
حمیدرضا یدالهی فرزند آقا رضا شغل آزاد به نشانی اصفهان بازار کوچه باغ قلعه 
نبش پاساژ علوی پخش رها و نیم عشر اجرای احکام صادره اعالم می گردد. 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 قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی نــدارد، صریحًا اعالم

 نماید. 
م الف:24928 شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)200 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/447 شماره: 773/94 به موجب رای شماره 73 تاریخ 95/1/29 حوزه 22 شورای 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه حســن علی 
صفدری به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت شش میلیون ریال اصل 
خواسته و یکصد و هشتاد و پنج هزار ریال خسارت دادرسی و نشر آگهی و تاخیر 
تادیه از تاریخ 85/10/1 و نیم عشــر در حق محکوم له سید هادی مدنی بروجنی به 
نشانی خ آیت ا... ارباب کوچه شــماره 10 بن بست الله پ 12، 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 ترتیبــی برای 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 مفــاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلــت مزبور صورت جامع 
دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحــًا اعالم نماید. 
م الف:24904 شعبه 22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)175 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/448 شماره: 602/94 به موجب رای شماره 849 تاریخ 94/8/30 حوزه 18 شورای 
حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته اســت محکوم علیه احمد کریمی 
فرزند احمد شغل آزاد به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال ) 50/000/000 ریال( به عنوان اصل خواســته و پرداخت چهارصد و 
هشتاد هزار ریال ) 480/000 ریال( به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل 
به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 93/5/1 لغایت زمان وصول 
در حق خواهان ســوگل صفاپور شــغل خانه دار  با وکالت مهران امیری به نشانی 
اصفهان خ شریعتی مجتمع کوثر پالک 227 و نیم عشر اجرای احکام صادر و اعالم 
می گردد. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد، 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، 
صریحًا اعالم نماید. م الف:24914 شعبه 18 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

شهرستان اصفهان )202 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/449 شــماره: 597/94 به موجب رای شــماره 959 تاریــخ 94/9/30 حوزه 23 
شورای حل اختالف شهرســتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رسول 
صالحی فرزند غالم حسین به نشــانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 
40/000/000 ریــال بابت اصل خواســته و مبلغ 300/000 ریــال بابت هزینه های 
دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 386809-92/6/15 تا زمان 
وصول و حق الوکالــه وکیل طبق تعرفه در حق خواهان فــرزاد نباتی پور با وکالت 
مهران امیری – رامین رهنما به نشانی اصفهان خ شریعتی باالتر از دنیای گل پ 110 
طبقه 3 صادر گردید ضمنًا شماره چک 386809-92/6/15 می باشد و پرداخت 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 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 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 
ندارد، صریحًا اعالم نماید. م الف:24915 شــعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان )199 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

8/450 شماره: 597/94 به موجب رای شماره 950 تاریخ 94/9/30 حوزه 23 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رسول صالحی به 
نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید شماره چک 386810-92/6/20 تا زمان وصول و حق الوکاله وکیل 
در حق خواهان فرزاد نباتی پــور با وکالت مهران امیری- رامین رهنما به نشــانی 
اصفهان خ جی روبروی مسجد علی کوی محبان الزهرا پ 44 صادر گردید و پرداخت 
نیم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء 
محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 

و اگر مالی ندارد، صریحًا اعالم نماید. 
م الف:24916 شعبه 23 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 

)189 کلمه، 2 کادر(
اجراییه

پرونــده:  شــماره   9510426837000103 اجراییــه: شــماره   8 /443
9409986837000579 شماره بایگانی شعبه:941098 بموجب درخواست اجرای 
حکم غیابی مربوطه به شــماره 9510096837000998 و شماره دادنامه مربوطه 
9509976837000414 محکوم علیه محمدرضا اکبر جونی فرزند رحیم به نشانی 
اصفهان خیابان امام خمینی خیابان ســاحل چهار راه اول سمت چپ انتهای کوچه 
بهمن بن بست بهمن ســمت راست درب ســفید رنگ طبقه دوم )ساختمان آجرنما( 
منزل اکبری محکوم است به1- پرداخت تعداد 109 عدد سکه تمام بهار آزادی 2- به 
میزان سی مثقال طال ساخته شــده 3- مبلغ 931831216 ریال بابت وجه مندرج در 
سند نکاحیه ) بابت بهای مسکن( که بر اساس نرخ شــاخص اعالمی از سوی بانک 
مرکزی به نرخ روز محاسبه شــده در حق محکوم له هاجر فیاض دستگردی فرزند 
سید هاشــم به نشــانی اصفهان خیابان کشــاورزی کوی آزادگان بن بست خندق 
پالک 15 و اجرای احکام مکلف است از محکوم له پس از وصول و خروج از اعسار 
ضمن اجرای دادنامه هزینه دادرســی را به مبلغ 61952136 ریال در حق صندوق 
دولت وصول و ایصال نماید و همچنین محکــوم علیه به پرداخت حق االجرا در حق 
صندوق اجرای احکام محکوم می گــردد. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ 
اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند 
باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و 
 موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نیز فهرســت نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور 
از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت 
اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی 
که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 
قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع 
وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394(. م الف: 24937 شــعبه 10 دادگاه خانواده شهرستان 

اصفهان)487 کلمه، 5 کادر(
اجراییه

پرونــده  شــماره   9510420351200380 اجراییــه: شــماره   8 /446
بموجــب   940921 شــعبه: بایگانــی  شــماره   9409980351200823 :
درخواســت اجــرای حکم مربوطــه به شــماره و شــماره دادنامه بــدوی غیابی 
مربوطــه 9509970351200183 و دادنامــه تجدیــد نظــر از ناحیــه محکوم له 
9509970370600852 محکــوم علیــه حمید کاظم فــر فرزند بمانعلی به نشــانی 

اصفهان خیابان آبشار اول بوستان بهشت بن بست فردوسی پالک 3 محکوم است 
به پرداخت مبلغ 398/315/436 ریال بابت اصل خواســته و بلغ 12/563/463 ریال 
بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ گواهی عدم پرداخت 
چک مورخ 1389/10/15 لغایت زمان وصول بر اســاس شــاخص تورم اعالمی از 
سوی بانک مرکزی در حق محکوم له مهدی مهاجر طادی فرزند محمد علی به نشانی 
اصفهان خیابان صغیر اصفهانی جنب تعمیرگاه ســایپا یدک پالک 110 نبش کوچه 
شهید تحویلی و پرداخت یک بیستم محکوم به بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 
اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2-ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه 
خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر 
میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا 
خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر 
نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و 
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک ســال قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعســار به مقام قضائی ارائه نماید و اال به درخواست 
محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4-خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، 
حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 
ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون 
کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می شــود )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد 

بود )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
م الف: 24938 شــعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اصفهان )442 کلمه، 5 

کادر(
حصر وراثت

8/451  آقای رضا شجاعی دارای شماره شناسنامه 17531  به شرح دادخواست به 
کالسه 560/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان فاطمه خانم مکی فرزند عبدالوهاب به شماره شناسنامه 378 در 
تاریــخ 1394/3/11 در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه آن مرحوم 
منحصر است به: 1- رضا شجاعی فرزند محمد، ش.ش 17531 صادره از خوانسار 
2- احمد شجاعی فرزند محمد، ش.ش 233 صادره از خوانسار 3- حسین شجاعی 
فرزند محمد، ش.ش 16834 صادره از خوانسار 4- مرتضی شجاعی فرزند محمد، 
ش.ش 208 صادره از خوانسار 5- زهرا شجاعی فرزند محمد، ش.ش 226 صادره 
از خوانسار 6- لیال شجاعی فرزند محمد، ش.ش 16243 صادره از خوانسار 7- مریم 
شــجاعی فرزند محمد، ش.ش 226 صادره از خوانسار. متوفی ورثه دیگری ندارد.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف یک ماه 
از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت مقرر گواهی 
انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 246 شعبه 2 حقوقی شورای حل اختالف 

خوانسار) 189 کلمه، 2 کادر(  
حصر وراثت

8/353  آقای علی اصغر متوسلی دارای شماره شناسنامه 63  به شرح دادخواست به 
کالسه 645/95 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان غالمرضا متوســلی فرزند علی اکبر به شــماره شناسنامه 906 
در تاریــخ 91/02/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر است به: 1- محمد اسماعیل متوسلی فرزند غالمرضا، ش.ش 244 صادره 
از خوانسار 2- علی اصغر متوسلی فرزند غالمرضا، ش.ش 63 صادره از خوانسار 
3- علی اکبر متوسلی ، ش.ش 187 صادره از خوانســار 4- فاطمه متوسلی فرزند 
غالمرضا، ش.ش 18209 صادره از خوانسار 5- کبری متوسلی فرزند غالمرضا، 
ش.ش 138 صادره از خوانسار 6- زهره متوسلی فرزند غالمرضا، ش.ش 18671 
صادره از خوانســار 7- حبیبه متوســلی فرزند غالمرضــا، ش.ش 94 صادره از 
خوانسار 8- اقدس شفیعی فرزند احمد، ش.ش 496 صادره از خوانسار. متوفی ورثه 
دیگری ندارد.  اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به شورا تحویل دارد بدیهی است با انقضای مهلت 
مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد. م الف: 237 شعبه 2 حقوقی شورای 

حل اختالف خوانسار) 202 کلمه، 2 کادر(  

پیشنهاد  سردبیر:
آرزوهای برباد رفته

حوادث ایران

برادرم گفت به همسرت هتک حرمت 
کرده ام، او را کشتم

بستری شدن زائران ایرانی در اهواز 

 مرد افغــان که بــرادرش را بــه خاطر مســائل ناموســی به قتل 
رسانده بود، در دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.

در این پرونده مرد ۳۷ ساله به نام فتاح متهم است ۱۸ مهر سال ۹۳ 
با همدستی عمویش، برادر خود را به قتل رسانده است. 

متهم به قتل پس از دستگیری در بازجویی ها گفت: مقتول مدعی 
بود به همسر من تجاوز کرده است. 

به همین دلیل با عمویم به در خانه او در مالرد رفته و او را کشتیم.
در ادامه عموی متهم نیز دستگیر شد. 

 با توجه به این کــه به اولیای دم مقتول دسترســی نبــود، معاون 
اول قوه قضاییه برای چهار فرزند صغیر مقتول درخواست دیه کرد.
روز سه شــنبه متهمان در شــعبه دهم دادگاه کیفری و به ریاست 
 قاضی محمدباقر قربانــزاده پای میز محاکمه قــرار گرفتند. فتاح 
در این جلسه با قبول اتهامش گفت: داوود پنج سال قبل از جنایت 
که در افغانستان بودیم، مدعی شد به همسر من تجاوز کرده است. 

او با این حرف، آبروی مرا برد. به همین خاطر به ایران آمدیم. 
او هم به ایران آمد و باز هم ادعایش را تکرار کرد. روز حادثه ساعت 
۷ صبح همراه عمویم به خانه او رفتیم تا شــاید بــا حرف بتوانیم 
راضی اش کنیم دست از این کار بردارد. وقتی در را باز کرد، با چاقو 
 به طرف ما حمله ور شــد که برای دفاع از خــودم، ضربه ای با چاقو 
 به پایش زدم. او چنــد متری راه رفت و بعــد روی زمین افتاد. من 

به تنهایی مرتکب قتل شدم و عمویم در این ماجرا نقشی نداشت.

رییس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: 
 در تصادف کامیــون با خودرو حامــل زائران ایرانی در حوالی شــهر 
حله در العماره عراق سه شنبه شب ۱4 نفر دچار حادثه شدند که۱0 

نفر آنان در بیمارستان گلستان اهواز بستری هستند.
مجتبــی اورکی اظهار کــرد: پس از وقــوع این حادثه ۱2 دســتگاه 
آمبوالنس انفرادی و دو دســتگاه اتوبوس آمبوالنــس با۳0 نفر برای 
امدادرســانی به مــرز چذابه در غرب خوزســتان اعزام شــدند. وی 
افزود: در این تصادف یک زن ۳۳ ســاله اهل اندیمشک به نام فاطمه 
جعفری درگذشــت و ۱۳ مصدوم با یک دســتگاه اتوبوس آمبوالنس 
و ســه دســتگاه آمبوالنس به بیمارستان گلســتان اهواز انتقال پیدا 
کردند. اورکی ادامه داد: ماموران اورژانس مصدومان را در ســاعت 2 
صبح تحویل گرفتند و4:۳0 به بیمارستان انتقال دادند. رییس روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیان کرد: مصدومان 
از نواحی پا، لگن، دنده و کتف دچار شکســتگی شده بودند که سه نفر 

دیروز مرخص شدند و۱0 نفر در اورژانس تحت نظر هستند.

رییس دانشگاه لرستان در رابطه با چگونگی رخ دادن این حادثه 
 اظهار کرد: ســرویس ایاب و ذهاب دانشــجویان این دانشــگاه 
 در خیابان شــورا است و سه دانشــجوی خواهر که قصد داشتند 
 به خوابگاه دانشــگاه برگردند، حین عبور از کانــال آب، دو نفر 
 از آن هــا در کانــال غــرق می شــوند و نفــر ســوم بــه نــام 

» هنگامه رحمتی « که دانشجوی رشته شهرسازی است توسط 
راننده سرویس و جوانی که احساس مسئولیت می کند بالفاصله  

نجات پیدا می کند و  خوشبختانه اکنون سالم است.
 وی بابیــان اینکه جســد دانشــجوی فوتی پیداشــده و اکنون 
در غســالخانه اســت، بیان کــرد: به خانــواده ایــن مرحومه 

 اطالع رســانی شــده و دانشــگاه لرســتان نیز اعــالم آمادگی 
کرده است به  محض رسیدن خانواده وی به استان شرایط اسکان 
 آن ها را فراهم کند و روز گذشته پس از انجام مراحل قانونی پیکر 

این دانشجو به سمت ایالم تشییع شد.
 به دنبال آن » نسرین محمدی « دانشــجوی شهرسازی و اهل 
اصفهان که از دانشجویان این دانشگاه اســت با افتادن در کانال 
 آب مجروح شــده و به کما رفت که البته سه شنبه خبرگزاری ها 

خبر دادند، خوشبختانه از کما خارج شده است.
  رییس دانشــگاه لرســتان خبر داد که این دانشجو خوشبختانه 
در حال حاضر ضریب هوشی و فشار خون او در شرایط مساعدی 

قرار دارد. 
پدر نســرین محمدی  در خصوص وقوع این حادثــه می گوید: 
ساعت ۸ از دانشگاه لرستان با ما تماس گرفتند و گفتند که پای 
دخترتان شکسته است؛ من و همسرم با نگرانی و استرس فراوان  
 از اصفهان به ســمت لرســتان حرکت کردیم و ســاعت ۳ صبح 
به خرم آباد رسیدیم، وقتی حال وخیم  دخترم را دیدیم، حسابی 

دگرگون شدیم.
 وی اظهار کرد: شــاهدان عینــی ماجرا می گفتنــد که دخترم 
زیر کانــال آب در حال غرق شــدن بود و در آب دســت و پا می 
 زد که پــس از40 دقیقه مــرگ آور یــک عابر پیاده بــا وجود 
 ممانعت هــای زیاد اطرافیان بــرای رفتن به کانــال، خودش را 
 در کانــال آب  انداختــه و دختــرم را از مــرگ حتمــی نجات 
 داده اســت. مادر نســرین محمدی بــا گریــه و ناراحتی گفت:  
 ما با هــزار امیــد و آرزو ثمره زندگــی مان را در شــهری دیگر 
 می فرســتیم  تا درس بخواند و به کشــورش خدمت کند، بعد 
این گونه حوادثی که نتیجه بی توجهی و غفلت  مســئوالن است 

باید جان فرزندم را به خطر بیندازد.
وی دعا گوی ناجی دخترش بود و گفت: خــدا خیرش بدهد که 
جان خود را به خطــر انداخت و دخترم را نجــات  داد، هنوز هم 
 آدم های خداشناســی در این  دنیا زندگی می کنند که دســت 

هم وطنان خود را بگیرند و کمک کنند.

سرویس ایاب و ذهاب 
دانشجویان این دانشگاه 

 در خیابان شورا است 
و سه دانشجوی خواهر 

 که قصد داشتند 
به خوابگاه دانشگاه 
 برگردند، حین عبور 
 از کانال آب، دو نفر 

از آن ها در کانال غرق 
می شوند

دانشجوی اصفهانی گرفتاردر سیالب از کما خارج شد؛

آرزوهای برباد رفته

حوادث جهان

هفته گذشــته پلیس شــهر جورجیا در آمریکا یک معلم 
 زن را به خاطــر دعوت کــردن دو دانش آموز بــه خانه اش 
و برقــراری روابــط غیــر اخالقــی بــا آنها بازداشــت 
 کرد.مقامــات دفتــر کالنتــر محلــی ناحیــه چروکی 
) Cherokee ( اعــالم کردنــد با این کــه دو دانش آموز 
با رضایت خــود و آگاهانــه دعوت معلم خــود را پذیرفته 
 و تن بــه رابطه غیــر اخالقی بــا وی داده اند، بــا این حال 
از نظــر قانــون ایــن عمــل معلم آنهــا جرم محســوب 
می شــود و این معلم باید بــه خاطر ارتکاب بــه این عمل 
غیر اخالقی و خــالف قانــون محاکمه و مجازات شــود.
به گفته ســخنگوی دفتر کالنتــر چروکــی » جی بیکر 
«، این معلــم زن که » ریچ « نام دارد متهم شــده اســت 
 که در ســال 20۱5 درســت مدت کوتاهی پس از این که 
به کار تدریس مشــغول شــده با یک دانش آموز ۱6 ساله 
روابــط غیراخالقی برقرار کرده اســت. ایــن معلم خاطی 
 همچنین متهم شــده کــه چند مــاه پس از ایــن واقعه 
با دانش آموز ۱۸ ســاله دیگــری نیز روابــط غیر اخالقی 
داشــته اســت. مدیریت مدرســه بالفاصله پس از این که 
از روابط غیــر اخالقی این معلــم باخبر شــده، این عمل 
خالف او را بــه پلیس گزارش کرده اســت. بیکــر اضافه 
 می کند: » بازرســان مــا تحقیقات وســیعی را انجام داده 
و به این نتیجه رســیده اند که خانم معلم قطعا مرتکب این 
جرم شده و در اوایل و اواخر سال 20۱5 با هر دو دانش آموز 

۱6 و ۱۸ ساله روابط غیراخالقی داشته است. 

 اینترپل » هریس بینوتــی « را به اتهــام قتل همکارش 
» پیتر گری فرگوســن « تحت تعقیب قرار داده اســت. 
بر اســاس گزارش پلیــس، هریس بینوتــی و همکارش 
 پیتــر گــری فرگوســن هــر دو در مدرســه ای واقــع 
در میانمار مشــغول به کار بودند که شــب جمعه اوقاتی 
را باهــم گذراندند. ایــن دو نفر کــه بر اثر ســومصرف 
مشــروبات الکلی در حــال عادی به ســر نمــی بردند 
 و مشــخص نیســت در ایــن شــب کذایــی بیــن آنها 
 چه گذشته اســت، جســد فرگوسن توســط همسرش 
در آپارتمان هریس پیدا شــده و فرد متهــم به قتل نیز از 
محل متواری شــده اســت. از طریق پلیس بیــن الملل 
 معلم انگلیســی که بعد از ارتکاب به قتــل از میانمار فرار 
کرده اســت تحت تعقیب قرار گرفته و تا کنون ســرنخی 
از وی پیدا نشــده اســت. پلیس میانمار بر این باور است 
که هریس خاک کشور را ترک کرده اســت، اما جزییات 
بیشتری در خصوص محل اختفای آن منتشر نشده است.

بازداشت معلم متجاوز
 در جورجیا

شبی شوم برای 2 معلم مست

سیالب خرم آباد مرگ تلخ دختر دانشــجو ایالمی و به کما بردن دختر دانشجوی اصفهانی را به دنبال داشت.
فروزان مراد پور دانشجوی رشته زیست شناسی با هزار امید و آرزو با قبولی در دانشگاه لرستان  از شهر و دیار 
خود ایالم کوچ کرد و به شهر زیبای لرستان رفت، اما دست تقدیر برایش جور دیگری رقم زد؛ شامگاه دوشنبه  
زمانی که جنب ایستگاه اتوبوس مصلی زیر باران سیل آسا ایستاده بود و انتظار سرویس دانشگاه را می کشید 

در کانال آب پیاده رو افتاد و با تمام امیال و آرزوهایش خدا حافظی کرد.

زنــی ۳4 ســاله در داربــی 
انگلیس که مادر ســه کودک 
نیز اســت، اقدام به نگهداری 
مارها و آزار و گرســنگی آنها 

تا حد مرگ می کرد.
فیونا سیمپســون بــه دلیل 
 گرســنه نگه داشــتن و آزار 
4 مار، محکوم به ممنوعیت از 

نگهداری هر نوع حیوان خانگی شد. 
ماموران پــس از اطالع و کشــف چند مــار در بدترین شــرایط، 
 اعالم کردند ایــن بدترین مورد از حیوان آزاری اســت که تاکنون 
دیده اند. آنها مار بوآیی را پیدا کردند که از فرط گرســنگی بسیار 

الغر شده بود و همچنین مار ذرتی که در تعفن غرق شده بود.

 قــارچ پفــی غــول پیکری 
با وزنی بیش از۱0 کیلوگرم 
توسط زن جنگلبانی کشف 
شده است. »فیونا ویشارت« 
جنگلبانــی که ایــن قارچ 
خوشمزه را پیدا کرده اذعان 
داشته این قارچ به اندازه ای 
سنگین بوده که برای حمل 
آن به دفتر کارشــان از همکارش درخواست کمک کرده بود. 
پس از گرفتن عکس یادگاری آن را میــان خود و همکارانش 

تقسیم کرده که برای طبخ به خانه های شان ببرند. 
وی اذعان مــی دارد دیدن بــزرگ ترین قــارچ پفی در طول 

عمرش برایش بسیار هیجان انگیز بوده است.

صبح سه شنبه تصاویری 
از خودکشی یک نوجوان 
که گفته شــده در پارک 
شــبانکاره اتفــاق افتاده 
اســت، در فضای مجازی 
پخش شد. گفته می شود 
این فرد در ســاعات اولیه 
صبح در حالــی که روی 
موتور ســیکلت خود قرار گرفت خود را با طناب از درخت 
حلق آویز کرده اســت. پلیس در محــل حادثه حضور پیدا 
کرد ولی اطالعات بیشتری تاکنون در مورد هویت این فرد 

و علت حادثه منتشر نشده است. 

جوانی که در پارک، خود را قارچ 10 کیلوگرمی!
حلق آویز کرد 

شکنجه مارها توسط زن انگلیسی
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پیشنهاد سردبیر: 
شمشیر عثمانی و غالفشمالقات  توریست ها با طلبه های جوان

درآمد 200 میلیارد دالری جهان
 از گردشگری غذا 

یکی از مهم ترین بخش های جشــن آغاز حکمرانی ســاطین دوره 
اسامی، اعطای شمشیری منحصر به فرد به جای تاج به حاکم مورد 
نظر بوده است. گفته می شــود این شمشــیر گران بها که در تصویر 
می بینید در ســال 1876 برای تفویض ســلطان مراد عثمانی ششم 
بازسازی شده است. جالب اینکه او پیش از جشن آغاز حکمرانی خود 
به ناگاه دچار سرنگونی شــد و تا پایان عمر در ســال 1۹۰۴، بارها از 
حکومت عزل شد و به زندان افتاد احتماال این شمشیر گرانبها توسط 
گروهی از جواهرسازان ســاخته شده است. تیغه شمشــیر ایرانی و 
متعلق به قرن هفدهم میادی بوده، پوششی از جنس یشم داشته که 
در هند و در قرن هجدهم میادی خلق شــده و در نهایت نیز با تعداد 
بسیار زیادی از جواهرات مانند طا و رویه ای نگین نشان زینت یافته 
است. یکی از بخش های جالب توجه این شمشــیر، وجود ارزشمند 
زمرد سبز روی غاف شمشیر اســت. هنگامی که این زمرد برداشته 
می شود، سکه ای طایی به چشم می خورد که نام سلطان سلیمان بر 
آن حک شده است. سلطان سلیمان قدرتمند ترین حاکم عثمانی بود 
که در طی قرن ششــم میادی در منطقه استانبول و ترکیه حکومت 

می کرد. در زیر زمرد سبز به عربی نوشته شده است: ان شاءا... 
در کل روی این شمشیر تزیینات و طاکاری های قابل توجه بسیاری 
به چشــم می خورد. روی تیغه طاکاری هایی دیده می شود، دسته 
شمشیر به چندین رشته مروارید آراسته شــده و غاف شمشیر نیز 
در دور تا دور خود به طرح هایی برجســته و طایی مزین شده است. 
همچنین، هم دسته شمشــیر و هم غاف آن الماس نشان می باشد. 
این شمشیر ترکی  1۰1 سانتی متر طول دارد و امروزه در گالری 37۹ 

موزه متروپولیتن در نیویورک در معرض دید عموم قرار دارد.
زمان ساخت: دســته: قرن 18 یا 1۹ میادی؛ پوشش شمشیر: قرن 
نوزدهم میــادی؛ محافظ و غــاف و تزیینات تیغه: قــرن نوزدهم 

میادی
جنس: فوالد، طا، آلیاژ مس )برنج(، یشم، الماس، زمرد سبز، مروارید

ابعاد: طول 1۰1 ســانتی متر؛ طول تیغه 83/7 سانتی متر؛ طول تیغه 
23/2 سانتی متر 

وزن:  وزن شمشیر: 112۹ گرم؛ وزن غاف: 1۰23
منطقه: دسته: هندی؛ کاور، غاف و تزیینات تیغه: ترکی؛ تیغه: ایرانی

محل نگهداری: گالری 37۹ موزه متروپولیتن، نیویورک

گردشــگری غذا یکی از فعالیت هــای عمومی و همه جانبه اســت و 
تمام جنبه های غذا از دســتگاه های فروش خودکار و فروشنده های 
دوره گرد گرفته تا رســتوران هــای لوکس و درجه یک را پوشــش 
می دهد و هر کســی که به هر شکلی با غذا ســروکار دارد، قسمتی از 
این صنعت محسوب می شود. عاقه گردشــگران به غذا و گردشگری 
غذا تا جایی پیش رفته که 86 درصد گردشــگران، غــذا را به عنوان 
یکی از بهترین تجربیات گردشــگری خود معرفی کرده اند. توجه به 
این آمار نشــان می دهد غذا می تواند ســمبل و نمــاد و برندی برای 
معرفی مقصد گردشــگری باشــد.در عین حال نبایــد فراموش کرد 
گردشگری غذا سهم چشمگیری در گردشــگری دارد، چنانکه حدود 
2۰۰ میلیارد دالر از اقتصاد گردشــگری دنیا به گردشــگری غذا باز 
می گردد و هر گردشــگری بین 15۰ تا 2۰۰ دالر در ســفرهای خود 
برای خوراک هزینه می کند؛ اما چــرا با وجود تنوع غذایی که در ایران 
وجود دارد، باز شاهد منوهای تکراری در رستوران ها و هتل ها و سرو 
انواع کباب کوبیده و چنجه و جوجه کباب هستیم؟این در حالی است 
که غذاهای ایرانی یکی از ســه مکتب غذایی در دنیا به حســاب می 
آیند و در کنار غذاهای چینی و رومی قرار مــی گیرند اما جای خالی 
آنها در منوی رســتوران های داخلی احساس می شــود و هنوز جایی 
در حوزه بین المللی ندارند. تمام این مسائل می تواند دریچه کوچکی 
باشد تا بتوان نگاه های کان به گردشــگری غذا و درآمدهایی داشت 
که می توان از این بخش از گردشــگری به دســت آورد. قطعا توسعه 
گردشــگری غذا می تواند گشــایش های ویژه ای در معرفی فرهنگ، 
آداب و رســوم و اقوام مختلف ایران به جهانیان داشته باشد و در کنار 
آن شاهد اشــتغال زایی و درآمدزایی های بیشتری برای نقاط مختلف 
کشــور باشیم.گردشــگری غذا حتی پا را فراتر گذاشــته و بخشی از 
گردشگری ماجراجویانه را در دنیا به خود اختصاص داده است. انجمن 
بین المللی تجارت ســفرهای ماجراجویانه اخیرا نتایج یک بررســی 
گسترده را بر اساس نظرســنجی از 281 تورگردان داخلی و خارجی 
و آژانس مسافرتی از 5۴ کشور که ساالنه به بیش از سه هزار و سیصد 
مسافر خدمات سفر ماجراجویانه ارائه می کنند منتشر کرد.طبق این 
بررسی ها 5۰ درصد از مســافران اعام کرده اند که از ترکیب تجربه 
غذا در خارج از برنامه های مرســوم و عادی خود با یک فعالیت بدنی 
جدی لذت می برند. 51 درصد نیز اعام کرده اند که اجرای یک برنامه 
مســافرتی را که ترکیبی از یک ماجراجویی و فعالیت جسمی و لذت 
چشیدن غذایی متفاوت باشــد، به یک برنامه سفر ماجراجویی بدون 
غذا ترجیح می دهند. ایتالیا، فرانســه، پرو، اسپانیا، تایلند و هند از این 
مهم بهره جســته و در این راه پیش قدم شده اند. حتی اسکاتلند سال 
2۰15 را ســال گردشگری غذا و نوشــیدنی اعام کرد که هدف از آن 
ارتقای صنعت گردشــگری غذا و آشــپزی با اتکا به سنت های تغذیه 
در این کشور است.کشورهای دیگر نیز از »گردشگری غذا« به عنوان 
یک جاذبه قابل اتکا بهره برده اند. هند را به عنوان کشــور ادویه های 
رنگارنگ می شناسیم و قطعا یکی از جاذبه های این کشور گشت زنی 
در بازارها و همراه شدن با بو و عطرهای مختلف از گل ها و ادویه های 

مختلف است.
 البته بحث غذای حال نیز توانســته جای خود را در گردشگری غذا 
باز کند؛ چنانکه مالزی با شعار »غذای حال« وارد صنعت گردشگری 
شد و از این راه توریست های بســیاری را نیز جذب کرد به طوری که 
 دولت مالزی در نظر دارد با توسعه جایگاه گردشگری غذا امکان جذب

 36 میلیون گردشگر تا سال 2۰2۰ را فراهم کند.
تاکید جهانیان برای توسعه گردشــگری غذا از آن جهت است که غذا 

سهمی انکارناپذیر در تعیین مطلوبیت هر سفر دارد. 

پل چین 
این پل یکی از زیباترین پل ها روی رود دانوب و اولین پل سنگی این رود است و همچنین از زیباترین پل های موجود در قاره اروپا با چهار شیر زیبای سنگی به شمار می رود . این پل را سمبل شهر بوداپست می نامند، در سال 18۴۹ افتتاح شد  و به این ترتیب 
اولین پل دائمی در پایتخت مجارستان به بهره برداری رسید . در آن زمان ، با طول 2۰2 متر )663 فوت( یکی از بزرگ ترین پل ها در جهان بود . ۴ شیر سنگی توسط مجسمه سازی به نام  Marschalko János روی این پل نصب شده است . این مجسمه ها 

ابتدا در انگلیس طراحی و ساخته و بعد از آن روانه مجارستان شدند.

مدرســه ناصریه در یکی از توریســت پذیرترین نقاط شــهر 
اصفهان یعنی مســجد امام واقع شــده اســت و از ســال 88 
همزمان با بازسازی مجدد آن توسط دفتر فنی مهندسی حوزه 
 علمیه، کار خود را با شناخت پتانســیل توریسم و گردشگری

 آغاز می کند.
قریب هزار ســال از تاســیس حوزه های علمیــه در اصفهان 
می گذرد، شهری که از دوره صفوی با ظهور عالمانی چون شیخ 
بهایی و میرداماد علم و دین را با فرهنگ و هنر همراه کرد و در 

جهان شهره آفاق شد.
 اصفهان این روزها به واســطه همت و تاش همــان عالمان 
گذشــته و آثار و میراث به جای مانده از آنها ، در دنیا شناخته 
شــده و فرصت طایی را برای حضور گردشــگران خارجی در 

خود جای داده است.
 گردشــگرانی که گاهی با نگاه بدبینانه ناشی از تبلیغات اسام 
هراسانه به ایران ســفر می کنند و گاهی با دیدی خوش بینانه 

میهمان ایرانیان می شوند.

 فعالیت حوزه علمیه در یکی از توریست پذیرترین 
نقاط شهر اصفهان

اما حوزه علمیه و گردشــگری چه طور می تواننــد به یکدیگر 
مرتبط شوند و آیا نقطه اشتراکی با هم خواهند داشت؟مدرسه 
ناصریه، مدرسه ای اســت که در یکی از توریســت پذیرترین 
نقاط شــهر اصفهان یعنی مســجد امام واقع شــده است، زیر 
نظر معاونــت تهذیب و تبلیــغ حوزه علمیــه فعالیت می کند 
و از سال 88 همزمان با بازســازی مجدد آن توسط دفتر فنی 
مهندسی حوزه علمیه، کار خود را با شناخت پتانسیل توریسم 

و گردشگری آغاز می کند.
حجت االســام اخوان مدیر مدرســه ناصریه از حضور پرشور 
گردشــگران خارجی در مســجد امام می گوید و معتقد است 
اینجا مکانی اســت که به دور از فضای رسانه ای مسموم غرب 
به طور مستقیم از مخاطبی که تشــنه معارف است و سواالت 
زیادی دارد، با روی خوش پذیرایی می شــود. گردشــگران در 
اینجا به راحتی مــی توانند با مبلغان مســلط به زبان صحبت 
کرده و پاسخ سواالت و شبهاتشــان را دریافت کنند و گفت و 
گویی دوستانه با آنها داشته باشــند. مدیر مدرسه ناصریه که 
خود طلبه درس خارج حوزه است مخاطبان نمایشگاه را عمدتا 
راضی می داند و خاطره ای از یکــی از بازدیدکنندگان تعریف 
می کند: توریســتی بعد از بازدید از نمایشگاه بسیار متاثر شده 
بود و اشــک می ریخت وقتی علت را جویا شــدیم گفت که تا 
قبل از این، تصور درســتی از اسام نداشته ولی اکنون فهمیده 
که اسام خودش قربانی تروریست است. حجت االسام اخوان 
از فعالیت ۹ مبلغ زبان  شــناس در این مدرســه خبر می دهد 
که روزانه حداقــل دو نفر حضور فیزیکی دارنــد. او می گوید: 
حضور یک روحانــی این چنین نزدیک مــردم و در بین مردم 
برای گردشگران جالب بوده اســت ؛چرا که معیار سنجش آنها 

رفتارکشــیش و اسقف در مذهب خودشــان است که حریمی 
برای خود قائل هستند.

ایران شبیه رســانه ها فکر  مســافران خارجی 
نمی کنند

حجت االســام علی متقیان منش از مبلغان این مدرسه است 
که از سال 86 وارد حوزه شده و برای فراگیری زبان اسپانیایی 
بیش از 3 سال وقت صرف کرده اســت. او در خصوص فراوانی 
سواالت گردشــگران می گوید: ســوال ها دو قسمت می شود؛ 
بعضی برحسب مناســبت های مختلف مثل کشتار در فرانسه 
و ایام محرم در ایران فرق می کند و بعضــی به صورت معمول 
پرســیده می شــود. جایگاه زن و فلســفه حجاب و موقعیت 
اجتماعــی او در ایران، بحث هایی در مــورد زندگی روحانیت، 
معیشت و ازدواج آنها، چرایی دخالت دین در سیاست، کارکرد 
رهبر در جامعه، تعامات شیعه و سنی، حضور مذاهب دیگر در 

ایران و فرهنگ ایرانی عمده سواالت آنها را تشکیل می دهد.
 حرف خوب همیشه گوش شنوا دارد

حجت االســام زمانی مبلغ دیگر این مدرســه که به دو زبان 
فرانسه و انگلیسی مســلط اســت در خصوص ورود به عرصه 
تبلیغ بین الملل می گوید: برحسب توانایی و ظرفیتی که وجود 
داشــت به این ســمت رفتم؛ نه از آن جهت که داخل کشور از 
مبلغ اشباع شده باشد و یا گوش شــنوایی نباشد. حرف خوب 
همیشه گوش شــنوا دارد ولی مهم آن اســت که چه موقع و 
چگونه گفته شود. حجت االســام زمانی از جای خالی رسانه 
در کار تبلیغ بین الملل گایه دارد و می گوید: جای رسانه بیش 
از طلبه در کار ما خالی است. وقتی اهالی کشور خودمان هم از 
انگلیسی و فرانســوی صحبت کردن ما تعجب می کنند یعنی 
نیازمند کار رسانه ای هستیم تا حداقل این موضوع برای مردم 

خودمان جا بیفتد.

دیدنی ها

نگاه روز

درشهر

مجلس چهل و نهم از برنامه اصفهان گردی های موسســه 
فرهنگی رویش 21 آبان ماه برگزار می شود.

مدیر اتاق فرهنگ موسسه رویش مهر گفت: اصفهان گردی 
های موسسه فرهنگی رویش بر نوعی ایده مبتنی است، که 
فقط به بازدید از چند بنای تاریخی و تفحــص تاریخ و آثار 
باستانی محدود نمی شود. دانشگر افزود: هیچ بنایی را نباید 
مجزا و منفصل از شهر دید. بازدیدها بر این نکته مبتنی است 
که شهر را باید براساس یک ایده یا ساختار یا روندی پیوسته 
و نظام مند دید. بر این اســاس، موسســه فرهنگی رویش 

نسبت به اجرای ایده اصفهان گردی اقدام کرده است.
مجلــس چهــل و نهــم اصفهــان گــردی هــای رویش 
 جمعه 21 آبــان مــاه بــا حضــور حشــمت ا... انتخابی

 به عنوان کارشــناس و با هدف بازدید از محله دردشــت و 
مسجدجامع اصفهان صورت می گیرد.

کاروان بافت فرش حرم امام حســین)ع( با 3 میلیون 
گره به نیابــت از بافندگان آن، به همت موسســه نذر 
اشــتغال امام حســین )ع( راهي کربا شــد. مسئول 
هماهنگ کننــده کاروان بافــت فــرش حــرم امــام 
حسین)ع( در این رابطه اظهار کرد: این فرش در قالب 
3 میلیون گره بــه نیابت از بافندگان آن از شــهرهای 
مختلف عبور کرده و روز اربعین به کربا مي رسد. وي 
افزود: این کاروان به همت موسسه خیریه نذر اشتغال 
امام حســین)ع( پیش از ماه محــرم در نقاط مختلف 
شهر اصفهان آغاز و با شــروع ماه محرم به صورت ثابت 
در حسینیه رضوي اصفهان اســتقرار پیدا کرد و بافته 
شد.سید خلیل طباطبایي یادآور شد: قرار بود حرکت 
این کاروان از گلســتان شــهداي اصفهــان و در جوار 
شــهداي چذابه صورت بگیرد که با مخالفت مسئوالن 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران شــهر در این رابطه روبه 
رو شــدیم. وي ادامه داد: این کاروان در ادامه حرکت 
خود باحضــور جمعــي از رزمندگان لشــکر زرهي 8 
نجف اشرف از گلستان شهداي نجف آباد بازدید خواهد 
کرد. طباطبایي خاطرنشــان کرد: کاروان بافت فرش 
 حرم امام حسین )ع(، ایســتگاه اول خود را شهرستان 
تیران و کرون انتخاب کرده بود که پــس از مواجهه با 
مخالفت فرماندار این شــهر، در روســتای چشمه این 

شهرستان توقف کرد.

21 آبان ماه برگزار می شود؛

اصفهان گردی رویش در محله 
دردشت و مسجدجامع

 کاروان بافت فرش حرم
 امام حسین)ع( راهي کربال شد

اطالع رسانی

ماجــرا آن قدر اهمیت داشــت که »علی ضیــاء« تصمیم 
بگیرد یــک روز پس از انتشــار ایــن خبر، موضــوع را در 
گفت و گو بــا مدیرکل میــراث فرهنگی اســتان در برنامه 

»فرمول یک« شبکه اول، بررسی کند. 
فریدون اللهیاری که یک روزقبــل در گفت وگو با خبرنگار 
تسنیم ، انتشــار تصاویر درباره ترک خوردن سی وسه پل 
اصفهان را »غیرواقعی« دانســته و مدعی شــده بود »این 
تصاویــر دور از واقعیت بــوده و در حال حاضــر هیچ گونه 
ترکی روی پل  سی وسه پل موجود نیست.« گویا با چشمان 
خودش ترک بزرگ ایجادشده روی این پل را دیده بود که 
یک روز بعد ، در گفت و گو با ضیــاء ، حداقل وجود ترک را 

منکر نشد.
 اللهیــاری در این باره توضیح داد: ترک های ســی و ســه 
پل مربــوط به قبل بــوده و همه این ترک هــا مورد پایش 
قرار گرفته اســت. برخی درزها نیز در سی و سه پل وجود 

دارد که با انبســاط و انقباض به وجود می آید ولی فعال و 
مشکل زا نیست. 

»فریدون اللهیاری« که در همان ســاعات ابتدایی انتشار 

 این خبر، اعــام کرده بود ترک خوردن ســی و ســه پل 
»کذب محــض« بوده)!( و ایــن ترک مربــوط به چندین 
ســال گذشــته اســت و تنها روی آســفالت ایــن پل به 
 وجود آمده اســت. مدیــرکل میراث فرهنگی اســتان در 
گفت و گو با »ضیــاء« اما قبــول کرد که ماجــرای ترک 
برداشتن ســی و ســه پل به این کم اهمیتی هم که عنوان 

شده، نیست.
 اللهیاری گفت:  ترک های غیرفعــال در بدنه پل به صورت 
مرتب پایش می شود و وضعیت ترک های فعال را نیز به جد 
پیگیری می کنیم. با توجه به خشکسالی های اخیر، برخی 
نظریه داده اند که ترک ها مربوط به این موضوع اســت؛ اما 
با توجه به اینکه پایه های پل در محل عبور آب قرار دارد و 
جریان آب چند وقت یک بار باز می شود، رطوبت پایه های 
پل حفظ شده است و مشــکلی وجود ندارد.«   اللهیاری در 
پاسخ به این ســوال ضیا که آیا احداث مترو باعث آسیب به 
سی و سه پل شده اســت، گفت: »مترو از زیر سی و سه پل 
عبور نکرده بلکه 35 تا ۴۰ متر با پل فاصله دارد؛ البته برخی 
می گویند وقتی مترو فعال شــود به بناهای تاریخی آسیب 

وارد می شود.«
این سخنان اللهیاری بعد از آن بود که مدیر امور بین الملل 
اداره کل میراث فرهنگی اصفهان گفت »ترک برداشــتن 
سی و سه پل عادی است!«  شــهرام امیری در گفت وگو با 
خبرنگار مهر در پاســخ به ســوال خبرنگار این خبرگزاری 
درباره علت ترک برداشتن این پل تاریخی گفته بود: »ترک 
خوردن پل های تاریخی و دیگــر آثار تاریخی امری عادی و 

اجتناب ناپذیر است.« 
امیری با اشاره به اینکه در حال حاضر و با توجه به نوسانات 
آب در محور رودخانه زاینــده رود پل های تاریخی موجود 
 روی این محور نیز تحــت تاثیر قرار گرفته  اســت، گفت: 
»از این رو در آخرین اقدام پــل »جویی« در اصفهان مورد 
پایش و اقدامات مرمتی بر روی این پل انجام شده است.« و 
البته مدیرکل امور بین الملل اداره کل میراث تاکید کرد که 
مرمت سی و سه پل هم در دستور کار میراث فرهنگی قرار 
گرفته است:» همچنین باید توجه داشته باشیم در اینگونه 
موارد کار میراث، درمان اســت و نمی تــوان در خصوص 

پیشگیری اقدامی را انجام داد.«

»سی وسه پل شــاهکار بی نظیر دوره سلطنت شاه  عباس اول ترک برداشــت.« خبر، واقعی بود چون  صدرا   پارسا
عکس مربوط به این خبر واقعی بود و دیگر از فتوشــاپ و شانتاژهای خبری دنیای مجازی خبری نبود. 
روزهای اول آبان ماه بود که این خبر منتشر شد. پلی که گفته می شود زیرساخت های آن چوبی است  را آسفالت کرده اند؛ 
آن هم آسفالتی که نوع آن خشک است و ترک خوردن آن مورد عجیبی نیست.  چوب ها نیاز به آب دارند ، برای تازه ماندن 
اما آبی هم در کار نیست. براســاس نظر کارشناسان زمین شناســی و میراث فرهنگی پایه و فونداسیون این پل به گونه ای 
طراحی شده که استحکام آن در رطوبت بیشتر است؛ بنابراین اگر خشکی رودخانه در درازمدت ادامه یابد، امکان خطر برای 

سی و سه پل وجود دارد. خطر اما به سی و سه پل؛ این شاهکار بی نظیر دوران شاه عباس اول، نزدیک شده است. 

قاب  روز

به بهانه ترک خوردن سی و سه پل؛

یک فاجعه عادی!

وقتی طالب در نصف جهان دیکشنری اسالم می شوند؛

مالقات  توریست ها با طلبه های جوان

 شهرام امیری در 
گفت وگو با خبرنگار 

مهر در پاسخ به 
سوال خبرنگار این 
خبرگزاری درباره 

علت ترک برداشتن 
این پل تاریخی 

گفته بود: »ترک 
خوردن پل های 

تاریخی و دیگر آثار 
تاریخی امری عادی 

و اجتناب ناپذیر 
است.« 

واکنش ها به ترک خوردن سی و سه پل
مدیر امور بین الملل اداره کل میراث فرهنگی 
اصفهان: ترک خــوردن پل های تاریخــی و دیگر آثار 

تاریخی امری عادی و اجتناب ناپذیر است.)1۰ آبان(
مدیرکل میراث فرهنگی استان:  ترکی که در 
تصاویر اخیر از از سی وســه پل در فضای مجازی منتشر 
شــده، مربوط به آســفالت روی پل بوده که بــر اثر درز 
مشــکل زا و  فعــال  امــا  شــده  ایجــاد   انبســاط 

 نیست.)18 آبان(
مدیرکل میراث فرهنگی اســتان: با توجه به 
خشکســالی های اخیر، برخی نظریه داده اند که ترک ها 

مربوط به این موضوع است. 
اما پایه های پل در محل عبور آب قرار دارد و جریان آب 
چند وقت یک بار باز می شود، رطوبت پایه های پل حفظ 

شده است و مشکلی وجود ندارد.)18 آبان(
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پیشنهاد  سردبیر:
بحران محیط زیست در ایران، دو برابر جهان

ویژه

سال 2016 احتماال رکورد
 گرم ترین سال را می شکند

زنده گیري یك عقاب زخمي 
در کاشان

 شکارچیان جدید توانایی تشخیص 
و تمایز گونه های جانوری را ندارند

 اطالعات تازه ســازمان جهانی هواشناسی نشــان می دهد که 
سال های 2011 تا 2015 گرم ترین سال های ثبت شده بودند، 

هر چند احتماال 2016 رکورد در این زمینه را می شکند.
گزارش ســازمان جهانی هواشناســی که در جریان مذاکرات 
 تغییــرات آب و هوایــی در پایتخــت مغــرب منتشــر شــد، 

فعالیت های انسانی را به افزایش دمای زمین گره زده است.
این گزارش می گوید که براســاس بعضی مطالعات، ســوزاندن 
سوخت های فسیلی احتمال بروز موج گرمای شدید را10 برابر 
یا بیشتر کرده است. سازمان جهانی هواشناســی ) دبلیو ام او ( 
در گزارش آب و هوای جهانی 2011-2015 می نویسد که دما 
 در این فاصله 0/57 درجه ســانتیگراد ) 57 صدم درجه ( باالتر 
 از میانگین درازمدت یعنــی از 1961 تا1990 بــود. این دوره 

پنج ساله برای همه قاره ها به جز آفریقا گرم ترین دوره بود.
در طول این ســال ها دما در بیشــتر اروپا بیــش از یک درجه 
ســانتیگراد باالتر از میانگین درازمدت بود. این وضع همچنین 
در بخش آسیایی روســیه، بخش اعظم صحرای آفریقا و مناطق 
 عربی، بخــش هایــی از جنوب آفریقــا، جنوب غربــی آمریکا 
و بخش های میانی برزیل صادق بود. دما در ســواحل شمالگان 
روســیه به ســه درجه باالتر از متوسط رســید. پاتری تاالس 
دبیرکل سازمان جهانی هواشناســی گفت: موافقتنامه پاریس 
قصد محــدود کردن میــزان افزایش دما به کمتــر از دو درجه 
 ســانتیگراد را دارد و دنبال محدود کردن آن به 1/5 درجه باالتر 
از میانگین دوره ماقبل صنعتی اســت. وی افــزود: این گزارش 
تایید می کند که میانگین دما در سال 2015 به یک درجه باالتر 
از میانگین درازمدت رســیده اســت. ما گرم ترین پنج سال را 
پشت سر گذاشــته ایم و 2015 اوج داغ ترین سال بود. اما حتی 

همین رکورد هم احتماال در سال 2016 شکسته خواهد شد.

یک عقاب بیمار و ناتــوان از پرواز با اطالع  یکي از شــهروندان 
کاشــاني عالقه مند و دوســتدار طبیعت، زنده گیري و توسط 
محیط بانان شهرســتان جهت ادامه درمان بــه اداره حفاظت 

محیط زیست کاشان منتقل شد.
 این پرنده به علت شکســتگي بال قرنطینه شــد تا پس از مداوا 
و در صورت اطمینان از توان بازگشــت به طبیعت در زیستگاه 

خود رها سازي شود.
گفتني است پرندگان شکاري، بســیار بزرگ و داراي بال هاي 
وســیع، منقار بزرگ و چنگال هــاي قوي هســتند و اغلب در 
زمره پرندگان حفاظت شــده اند که باید براي حفاظت از آن ها  

اقدامات جدي انجام شود.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیســت لرســتان گفت: 
شکارچیان جدید توانایی تشــخیص و تمایز گونه های جانوری 

را ندارند.
 نبــی ا... قائدرحمتی، اظهار کرد: جریمه ها و ضرر و زیان ناشــی 
 از شــکار و صید حیات وحش از جمله پرنــدگان چندین برابر 
شده است و در صورتی که فردی به صورت غیرمجاز پرنده ای را 
 شــکار یا زنده گیری کند و تخلف وی ثابت شود، ضمن معرفی 

به مراجع قضایی تا چندین میلیون ریال جریمه  می شود.
 وی افــزود: برخی از دارندگان ســالح با دریافت مجوز ســالح 
از ارگان هــای ذی صــالح امنیتی احســاس می کننــد که با 
 گرفتن جــواز می توانند هر کاری در حــوزه حیات وحش انجام 

دهند. 
در واقع داشــتن ســالح ســبب می شــود تا برخی افراد با این 
 اســلحه وارد طبیعت و محیط زیست شــده و در زمان برخورد 
با حیات وحش به صرف فقط داشــتن جواز مبادرت به شــکار 

کنند.
قائدرحمتی ادامه داد: در همین راستا آموزش در این خصوص از 

طرف ارگان های ذی ربط ضروری است. 
همچنین آموزش زیست محیطی و فرهنگ سازی به شکارچیان 
و آشنایی آنها با حیات وحش و ارزش این گونه ها جهت حفاظت 
از محیط زیســت امری الزم و الزامی اســت چراکه احیا کردن 
یک گونه جانوری امکان پذیر نیســت درحالی که شناخت یک 
شــکارچی از یک گونه جانوری می تواند نقش مهمی در جهت 

حمایت، حفاظت و حراست آن داشته باشد.
معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیســت لرستان بیان کرد: 
اطالع رسانی و آشنا کردن شــکارچیان با کلیه قوانین و مقررات 
باید از طرف محیط  زیست و همچنین دستگاه هایی که مبادرت 
 به واگذاری ســالح می کنند، انجام شــود تــا بتوانیم گونه های 

در معرض خطر انقراض را حمایت و حفاظت کنیم.
وی تصریح کرد: افرادی که طی ســال های اخیر با خرید اسلحه 
شکاری و گرفتن دفترچه به جمع شکارچیان پیوسته اند توانایی 
تشــخیص و تمایز گونه های جانوری را ندارند بنابراین پیشنهاد 
می شود متولیان صدور جواز حمل ســالح با هماهنگی سازمان 
حفاظت محیط زیســت دوره های آموزشــی از جمله، آشنایی 
 با قوانین و مقررات شــکار و صید، حیــات وحش و آموزش های 
به کارگیری سالح را برای شکارچیان برگزار کرده و پروانه شکار 
 صرفا برای کســانی که موفق به گذراندن دوره های مذکور شده 

و گواهینامه آن را گرفته اند، صادر شود.

دلقك ماهی قالب دار
دلقک ماهی قالب دار بدون شــک زیباتریــن عضو از خانــواده دلقک ماهیان 
 است. اعتقاد بر این است که دهان زرد روشــن یک عامل بالقوه برای ترساندن 
 و دور کردن شــکارچیان اســت. دلقک ماهی یک تغذیه کننده مهاجم اســت 
 و به طور عمده از سخت پوســتان و نرم تنــان تغذیه می کند. آنها با اســتفاده 
از آرواره های قوی خود پوسته حلزون های صدف دار و خرچنگ ها را می شکنند.

دلقك ماهی نارنجی
دلقک ماهی نارنجی – ســبز در حقیقت مهاجم ترین ماهی بین گونه های دلقک ماهی 
است. آنها با فک قوی خود می توانند پوسته های سفت سنگی را به انبوهی از شن و ماسه 
خرد کنند. رنگ های قابل توجه آنها می توانند خیلی متفاوت باشند. سویه های اقیانوس 
هند دم های پرتقالی رنگ دارند، درحالی که ســویه های اقیانوس آرام شعاع های باله ای 

پرتقالی دارند. آنها تا حدود۳0 سانتی متر رشد می کنند.

دلقك ماهی سیاه 
دلقک ماهی سیاه یکی از گونه های دلقک ماهی با رفتار تهاجمی کمتر است. 

به دلیل این ویژگی، برای آکواریوم های خانگی مناسب هستند. 
آنها دندان های قرمز رنگ دارند و رنگ شان می تواند در روزهای مختلف از آبی 
تا سبز متفاوت باشــد. مانند سایر دلقک ماهیان از ســخت پوستان و نرم تنان 

تغذیه می کنند و مخلوط کردن آنها با بی مهرگان در آکواریوم توصیه نمی شود.

اخبار

دنیای حیوانات ) ماهیان آکواریومی صخره های مرجانی (

تبر می شود و به جان جنگل می افتد. آتش می شود و تنوره می کشد 
تا از جنگل چیزی باقی نگذارد یا به جای درختان بتون و آســفالت 
بنشــاند. این حکایت بخشــی از طرح های عمرانی یا تبانی شوم 
 برخی مدیران ارگان ها و نهادهای دولتی اســت که هر سال بخش 
قابل توجهــی از منابع طبیعی کشــور را به ســوی مرگ ســوق 
می دهد.حفظ محیط زیست برای برخی از مسئوالن از شعار فراتر 
 نمی رود، چراکه آنها هنوز به درستی از اهمیت حفظ منابع طبیعی 
و محیط زیست کشور آگاه نیستند. اگر غیر از این بود قانون پایمال 
نمی شد. این واقعیتی اســت که ناصر مقدسی، رییس شورای عالی 
جنگل نیز از آن پرده بر می دارد و فــاش می کند، برخالف این که 
براســاس قانون، تغییر کاربری جنگل جرم است، به راحتی اتفاق 

می افتد که برخی برای اجرای طرح ها مصالحه می کنند.
اتفاقی که مقدسی شــرحش می دهد، ثابت می کند هنوز بسیاری 
از مدیران درک درستی از اهمیت جنگل ندارند، زیرا آنها با چنین 

رفتاری فقط تبر به ریشه قانون نمی زنند. 
در واقع آنها فقیر بودن کشــور از لحاظ پوشــش جنگلی را نادیده 
 می گیرند و برای تخریب این ســرزمین و وادار کردن ســاکنانش 

به مهاجرت اجباری قدم برمی دارند.
 شــاید براســاس قانون نتوان جنگل را فروخت، اما افراد حقیقی 
یا حقوقی هســتند که خوب بلدند قانــون را دور بزنند تا جنگل را 
به پول نزدیک کنند. بررســی های میدانی نشــان می دهد افرادی 
هســتند که به بهانه اجرای طرح هایی مانند زراعت، چوب اراضی 
منابع طبیعی را در اختیار می گیرنــد، اما هدف اصلی آنها تصاحب 

و اشغال اراضی اســت به این امید که روزی آب ها از آسیاب بیفتد 
و آنها بتوانند مالک اراضی شــوند که به امانت در اختیارشان قرار 

گرفته است.
رییس شــورای عالی جنگل تصریح می کند: چون مالکیت جنگل 
در کشــورمان در اختیار دولت اســت، همیشــه تمایالتی برای 

دست اندازی به آن وجود دارد.
 متهم ردیــف اول تخریب جنگل های کشــور موضوعی نیســت، 
جز اجــرای طرح های عمرانــی. هرچند آمارهــا در این خصوص 
 متغیر است، اما براســاس آماری که ســازمان جنگل ها ارایه داده 
این تخریب ها از ســالی50 هزار هکتار تا۳00 هزار هکتار گزارش 

شده است.
خداکرم جاللی، رییس سازمان جنگل ها نیز تاکید می کند براساس 
قانون کشــور، جنگل غیرقابل واگذاری اســت مگر بــرای اجرای 
طرح های عمومی که گزارش ارزیابی زیست محیطی شان از سوی 

سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده باشد.
آن طور که رییس ســازمان جنگل ها می گوید بخش قابل توجهی 
از تغییر ســطح جنگل ها در کشــورمان دلیلی ندارد به جز اجرای 
طرح های عمرانی مانند راهسازی، سدسازی یا انتقال خط لوله آب 

و گاز .
بسیاری از طرح هایی که جاللی به آنها اشاره می کند درحالی اجرا 
شده یا در مرحله اجرا قرار دارند که گزارش ارزیابی زیست محیطی 
برای شان صادر نشــده یا مســئوالن در نیمه یا پایان اجرای طرح 
به فکر تهیه این گزارش می افتند، زمانی که منابع طبیعی کشــور 

آسیب جبران ناپذیری دیده است.
 جاللی از این می گویــد که برای ســایر فعالیت هــا مانند معدن 
و ساخت و ســاز ممنوعیت به قوت خود باقی است و امکان صدور 

مجوز وجود ندارد.
 اما واگــذاری و تغییر کاربری مراتع با شــرایطی انجام می شــود؛ 
مثال اگر وزارت نیرو تایید کند منابع آب در بخشــی از مراتع وجود 
دارد و می شــود آن را به باغ تبدیل کرد یا بــه زراعت یا طرح های 
 دیگری که بــه آب نیــاز دارد پرداخت براســاس طــرح مصوب 

و کمیسیون مخصوص مجوزهای الزم صادر خواهد شد.
رییس سازمان جنگل ها درباره ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری 
از جنگل  ها و مراتع نیز که در اختیار خود ســازمان جنگل هاست، 
خاطرنشان می کند: براســاس این قانون مالکیت اراضی در اختیار 
دولت باقی خواهد ماند و بهره برداری بــرای مدتی محدود واگذار 

می شود.
هدف طرح، جنگل خواری

 نبود نظارت مناســب و قوانین بازدارنده سبب شــده افراد ترسی 
از زمین خواری و جنگل خواری نداشته باشند و با این امید که روزی 

مالک اراضی منابع طبیعی خواهند شد، طرح ارایه کنند.
 برای نمونه هــادی کیادلیــری، رییس دانشــکده منابع طبیعی 
به اراضی10 هکتاری  اشــاره می کند که مدتی پیش در شــمال 
 کشور در اختیار افراد قرار گرفت تا در آن به زراعت چوب بپردازند 
 و به این شکل فشــار از جنگل های کشور برداشــته شود؛ اما پس 
از مدتی اشخاص زراعت چوب را متوقف و برای مالکیت این اراضی 
تالش کردند. حتی برخی نماینــدگان مجلس نیز طرح هایی ارایه 
 کردند، با این هدف که تمام این اراضی یا دســت کم50 درصد آن 

به افراد بخشیده شود.
آن طور که او می گوید بیشتر طرح های عمرانی کشور بدون مطالعه 
 و آمایش سرزمین اجرایی می شــود، برای همین تخریب فراوانی 
 در پی دارد. قوانینی که باید دســت متخلفــان را کوتاه کنند نیز 
به درســتی تصویب یا اجرا نمی شــوند، چون بیشــتر نمایندگان 
مجلس منطقه ای فکر می کنند. به همین علت به فکر تخریب منابع 

طبیعی یا انتقال آن از منطقه ای به منطقه خود هستند.
کیادلیری تاکید می کند، دولت نیز تکالیف دستگاه ها را در برخی 
بخش ها مشخص نکرده، برای نمونه نمی دانند در مناطق مختلف 
کشــور به دنبال چه هســتند، یعنی هدف اصلی شــان صنعت، 
گردشگری یا کشاورزی است. به همین علت نمی توانند به درستی 
برنامه ریزی کنند، در نتیجه برنامه های کوتاه مدتی اجرا می شود که 

در آینده محدودیت های بیشتری برای کشور ایجاد می کند.
برای رفع این آشــفتگی تمامی دســتگاه های اجرایی دولت باید 
بایکدیگر هماهنگ کار کنند، اما در کشــور ما بیشــتر دستگاه ها 
موازی کاری دارند. این بی نظمی را باید ریشــه بروز تخلفاتی مانند 
جنگل خواری یا جنگل فروشی دانست. به عالوه سازمان جنگل ها 
نیز باید نظارت بیشتری بر اجرای طرح هایی که در اراضی ملی انجام 
می شود، داشته باشد، زیرا بســیاری از افراد به طور کامل طرح ها را 
 اجرا نمی کنند یا کم نیســتند اراضی که مدت اجرای طرح در آنها 
به پایان رســیده، اما هنوز به منابع طبیعی برگشت داده نشده اند؛ 
 مثال معادنی که در اراضی ملی ایجاد شــده و اکنــون غیر فعالند 

و برخی برای مالکیت آنها کیسه دوخته اند.

اتفاق روز

در سرشماري ســال جاري که براي نخستین بار در کشور 
بخشــي از آن به صورت اینترنتي صورت گرفت، از انتشار 
حدود 65 هزار تن دي اکســیدکربن جلوگیري و با حفظ 
۳۳ میلیون برگ کاغذ به عبارتي حدود2۴50 اصله درخت 
حفظ شــده و در مصرف 65/2 میلیون لیتر آب و652000 
کیلووات برق صرفــه جویي به عمل آمد. بــه عالوه2۴50 
اصله درخت، ســاالنه1۴700کیلوگرم دي اکســیدکربن 
 را به اکســیژن تبدیل مي کند. سرشماري اینترنتي نفوس 
 و مســکن گامي ارزشمند به ســوي توســعه پایدار و نیل 
به اهداف اقتصاد سبز اســت. طي دهه گذشته کشورهاي 
توسعه پیدا کرده با فراهم سازي زیرساخت هاي ارتباطات 
الکترونیک اقداماتي از این دســت را به صــورت اینترنتي 
انجام داده انــد. به طور نمونه طبق اعالم مرکــز آمار کانادا 
سرشــماري الکترونیک ) اینترنتي ( بیــن۴0-  ۳5 درصد 
 هزینه  هاي سرشــماري را کاهش داده اســت. همچنین 
در سال2010 هزینه سرشــماري هر خانوار آمریکایي 7۳ 
دالر بوده که در سرشــماري اینترنتي هزینه ها تا 2۳ دالر 

کاهش پیدا کرده است.
در ایران، این اتفاق براي اولین بار در ســال جاري رخ داده 
و برآوردها حاکیســت که عالوه بر مزیت هاي تخصصي آن 
مانند  سرعت جمع آوري، کیفیت، امنیت و تجزیه و تحلیل 
داده ها، صرفه جویــي در وقت و حفــظ حریم خصوصي  
 همچنین به کاهش مصرف ســوخت  هاي فســیلي مایع 
و کاهش چشــمگیر مصرف کاغذ و هزینه هاي چاپ منجر 

مي شود. 
 برخــي محاســبات بــا لحــاظ آمارهــاي سرشــماري 
و شاخص هاي موجود به شرح زیر است:  سي و سه میلیون 
برگ کاغذ براي یازده میلیون خانواري که از طریق اینترنت 
به فراخوان سرشماري پاســخ مثبت داده اند، صرفه جویي 
شده است. سي و ســه میلیون برگ کاغذ معادل165000 
 کیلوگــرم کاغذ اســت. کاغــذ پنجمین صنعــت بزرگ 
مصرف کننده انرژي در دنیاست که نسبت به صنایع دیگر 
به ازاي تولید یک تن محصول، آب بیشتري مصرف مي کند 
و ســطح باالیي از آلودگي آب و هوا را به وجــود مي آورد. 
براي تولید هر تن کاغذ بایــد 15-17 اصله درخت تنومند 
را قطع کرد کــه هر درخت به طور متوســط قادر اســت 
 ساالنه 6 کیلوگرم دي اکســید کربن را به اکسیژن تبدیل 

کند. 
براي تولید یک تن کاغذ ۴ هزار کیلــو وات برق و۴00 هزار 

لیتر آب مصرف مي شود. 
بنابراین بــا حفظ16۳000 کیلوگرم کاغــذ، حدود2۴50 
 اصله درخت حفــظ و در مصرف 65/2 میلیــون لیتر آب 

و652000 کیلووات برق صرفه جویي شده است.

آماري خواندني از نتایج مثبت 
سرشماري اینترنتي براي طبیعت

با مسئوالن

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان وضعیت محیط زیست 
 کشــور را بحرانی خواند و گفت: یک میلیون و200 هزار هکتار 

از جنگل های زاگرس نابود شده است.
مهرداد فتحی بیرانوند در نخســتین گردهمایی دانشــجویان 
 حامی محیط زیســت لرســتان افــزود: جنگل هــای زاگرس 
از 12 میلیون هکتار به 6 میلیون هکتار جنگل ناســالم و بیمار 

کاهش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه ایــن درختان در معرض نابــودی و خطر قرار 
دارند، اظهار کرد: بــدون جنگل های زاگرس حیــات در ایران 
دچار مشکل است چراکه زندگی دوسوم جمعیت کشور به این 

جنگل ها وابسته است.
 مدیــرکل حفاظت محیط زیســت لرســتان افــزود: موضوع 
محیط زیست باید هم راستا با زندگی مردم باشد و در این راستا 

باید فرهنگ سازی شود.
وی گفت: فرهنگ ســازی بسیاری از مشــکالت محیط زیست 
را رفع می کنــد و مردم در حمایت از محیط زیســت و ضرورت 

حراست از آن سهیم خواهند شد.
فتحی بیرانوند افــزود: ارزش اکولوژیکی یک درخت بلوط200 
 هزار دالر اســت و درصورت فرهنگ ســازی این ســرمایه ها 

به راحتی مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
 وی اظهار کرد: امــروزه با برنامه ریزی و فرهنگ ســازی، مردم 
 به اهمیت محیط زیســت و ارتباط مســتقیم با زندگی آشــنا 

شده اند ولی باید از تمام ظرفیت ها استفاده شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست لرســتان افزود: درحال حاضر 
 طبیعت توسط بشر درحال استثمار اســت و ۳/5 برابر حد نیاز 

از آن استفاده می شود.
وضعیت محیط زیست در ســطح جهان بحرانی است و موضوع 

محیط زیست فراگیر و همه جانبه است.

وی گفت: پارسال برای نخســتین بار در دنیا200 کشور برنامه 
کوپ 21 را به دلیل بحث گرمای کره زمین انجام دادند.

فتحی بیرانوند با بیان اینکه گرمای کره زمین به واسطه گازهای 
گلخانه ای 1/5 درجه افزایش پیدا کرده اســت، افــزود: با این 

افزایش دما ناهنجاری های بسیاری ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه ریزگردها ســالمت و زندگی بسیاری از مردم 
را دچار مشــکل کرده اســت، ادامه داد: درحال حاضر شرایط 
نامســاعد زیســت محیطی در ســطح کشــور وجود دارد که 

ریزگردها نمونه ای از این مشکالت هستند.
وی گفــت: کاهش منابع آب شــیرین، مشــکالت جنگل های 

زاگرس و کاهش آنها به دلیل مشکالت زیست محیطی است.
حدود یک میلیون و200 هزار هکتار از مساحت استان لرستان 
پوشــیده از جنگل اســت که این جنگل  های حوزه رویشــی 

زاگرس از با ارزش  ترین ذخایر جنگلی جهان است.
مهم ترین گونه گیاهی در جنگل  های لرســتان بلوط است که 
این درختان نقش فوق  العاده اکولوژیستی دارند و منابع مهمی 

برای حفظ آب و خاک محسوب می  شوند.

رییس دانشــکده محیط زیست دانشــگاه تهران گفت: بحران 
محیط زیست در ایران 2 برابر جهان اســت. مجتبی اردستانی 
رییس دانشکده محیط زیســت دانشــگاه تهران در اختتامیه 
هشتمین همایش ملی و نمایشــگاه تخصصی محیط زیست که 
در تاالر عالمه امینی دانشــگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: 
میزان بحران های زیســت محیطی در ایران 2 برابر مشــکالت 
موجود در کل دنیاســت. وی با بیان اینکه کارشناسان سازمان 
حفاظــت محیط زیســت و برنامه ریزان کشــوری بــرای حل 
مشــکل دریاچه ارومیه تالش ویژه ای کرده اند، افزود: برخالف 
پیگیری های انجــام شــده و برنامه ریزی های دقیــق دریاچه 
ارومیه نسبت به ســال های قبل روند خوبی را پیش گرفته، اما 
تا نتیجه مطلوب فاصله داریم. رییس دانشــکده محیط زیست 
دانشــگاه تهران ادامه داد: این وضعیت دریاچه ارومیه مختص 
بندر انزلی، تاالب گاوخونی، هامون و پریشــان هم شــده است 
و دلیل این اتفاق بحران آب اســت که منشــا آن تغییرات اقلیم 
 اســت چرا که آب کمتر شــده و میــزان تبخیــر افزایش پیدا 
کرده است، این وضعیت سبب شده مشکالت کشور ما در بخش 

آب بیشتر شود. اردستانی با اشاره به گزارش سازمان ملل متحد 
در خصوص تنش آبی در جهان، گفت: در این گزارش مشــخص 
شــده که وضعیت ایران از نظر تنش آبی بســیار جدی اســت 
بنابراین باید برنامه ریزی های دقیقی در این باره انجام شود. وی 
با تاکید بر بحران های جدید عصر حاضر بــه نام ریزگردها بیان 
داشت: خشک شدن تاالب ها، مســیری را برای بروز یک مشکل 
زیســت محیطی به نام ریزگردها فراهم می کنــد که این اتفاق 
مشکالت و مقوالت زیســت محیطی متعددی را برای ساکنان 
منطقه رقم خواهد زد. رییس دانشــکده محیط زیست دانشگاه 
تهران با تاکید بر اینکه کمبود آب در حال حاضر مشــکل ســاز 
 شــده اســت، گفت: کمیت آب روی کیفیت آب تاثیر گذاشته 

و مشکالت دیگری را برای محیط زیست ایجاد کرده است.
اردستانی در ادامه افزود: این نوع از کنفرانس ها که برنامه ریزی 
 شده انجام می شــود با تجمیع نظرات تخصصی در تالش است 
تا با ارایه تکنولوژی هــای جدید و دانش روز راهــکاری را برای 

فائق آمدن بر مشکالت فراهم سازد.
وی گفت: ما ساالنه همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی 
محیط زیست را طبق چالش های روز برنامه ریزی می کنیم که 
امسال در هشتمین همایش ملی مهندسی محیط زیست700 
مقاله توسط دبیرخانه گرفته شــد که به میزان وقت و کارهای 
انجام شده در هر مقاله50 تا60 مقاله به طور شفاهی و تعدادی 

نیز به شکل پوستر ارایه شده است.
اردســتانی در پایان گفــت: مقوله محیط زیســت و بحث های 
جدی زیست محیطی روز همانند چالش بحران آب، ریزگردها، 
 آلودگی خاک، هــوا ، فناوری های نوین، خاک و پســماند، آب 
و فاضالب، هوا و صوت در تمام دروس دانشــگاهی مهندســی 
محیط زیســت ارایه می شــود و ما در تالشــیم تا فناوری های 

نوینی را در بحث مهندی محیط زیست ارایه دهیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان:

یك میلیون و 200 هزار هکتار از جنگل های زاگرس نابود شده است
رییس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران؛

بحران محیط زیست در ایران، دو برابر جهان 

تبانی شوم برای از بین بردن محیط زیست؛

جنگل متری چند؟
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پیشنهاد  سرد بیر: 
ذهن ما، معمار جسم ماست

پنج ســاله بودم که پدرم مجبورم می کرد برم براش مواد 
بخرم. آنقدر خمار می شــد که نمی فهمیــد داره چیکار 
 می کنه. گاهــی وقتا که واســه گرفتن مواد مــی رفتم، 
 تو خونه اون آدمی کــه ازش مواد می گرفتــم اون جا پر 
می شــد از آدمای معتاد که نمی تونســتن رو پاشون بند 

شن. 
خیلــی متاســفم، نمــی دونســتم دوران کودکی بدی 
 داشتی. چرا تو متاســفی، اونی که باید متاسف باشه اآلن 

زیر خروارها خاک خوابیده. 
خدا رحمتش کنه، مرد خوبی نبود، اما مرد بدی هم نبود 

حداقل ظاهرش که این طوری بود. 
اون زمان که تو دیدیش آخرای عمرش بود و دیگه جونی 

نداشت تا بخواد کسی رو آزار بده. 
با این که خیلــی آزارت داده بود بازم آخر عمرش پیش تو 

بود که! چطوری تونستی نگهش داری؟
آره اما وصیت شــوهرم بود. خوب حاال تو بهم بگو ببینم 

چطوری اومدی تو انجمن سپیده خانم؟!
داستان زندگی من خیلی پیچیده نیست. کم سن و سال 
بودم که پدرم مجبورم کرد با پســر عمــوم ازدواج کنم. 
بعد خدا بهم محمد رو داد. شــوهرم معتاد بــود و من با 

همنشینی کنار اون به مواد اعتیاد پیدا کردم. 
 علی به شــدت رفیق باز بود و این مســئله منو خیلی آزار 
می داد. تنها راهی که فکر می کردم می تونم از دست اونو 
دوســتای نابابش خالص بشــم طالق بود. با این که همه 

مخالف تصمیم من بودن، باز با اصرار ازش جدا شدم. 
 پدرم بعــد از طالقم تــردم کرد و اجــازه نــداد که برم 

تو خونش، منم مجبور شدم برم سر کار. خوب چون سواد 
درست و حساب هم نداشتم هر کاری انجام دادم. اولش از 
یک آرایشگاه شروع کردم، بعد توی یه رستوران مشغول 
شدم، بعد از اون توی به شــرکت، آبدارچی شدم و کارایی 
از این دســت انجام دادم. اون زمان یــه خونه20 متری 
اجازه کرده بودم. شیشه می زدم که باعث شده بود دچار 
توهمات زیادی بشم. اون زمان فکر می کردم دارم با چند 
تا جن زندگی می کنم. خیلی عذاب کشیدم. بعدش با یه 
نفر آشنا و صیغه اش شــدم. یه چند ماهی از آشنایی مون 
گذشته بود که متوجه شدم خیلی عاشقشم. اما خوب اون 
یه پسر مجرد بود و من یه زن مطلقه با یه پسر بچه 4 ساله. 
خیلی زود رهام کرد و رفت ســراغ زندگی خودش. ضربه 
روحی بدی خورده بودم. انتظار اینو نداشتم که رهام کنه. 
ولی مادرش براش یه نفرو واسه ازدواج انتخاب کرده بود تا 
مثال سر به راه بشه. خالصه یه مدتی افسرده شده بودم تا 
این که یه روز وقتی داشتم تو پارک قدم می زدم، چشمم 
خورد به یه عده خانم. تعجب کرده بودم. آخه تا اون موقع 
شــب این همه خانم لبخند به لب رو یه جــا ندیده بودم. 
 همدیگرو با محبــت در آغوش می کشــیدن. دیدن اونا 
توی اون موقعیت و این که فهمیدم اونا چقدر شادند، مرا 
یک لحظه به خود آورد و باعث شد واسه ترک کردن اقدام 
کنم. اآلن هم کــه می دونی بعد فوت مــادرم با بابام توی 
یه خونی زندگی مــی کنم. محمد هم گاهــی پیش منه 
گاهی هم پیش پدرش... حاال تــو بگو بدونم که چی بهت 
گذشته این طور که معلومه زندگی خیلی سختی داشتی 
 دختر.آره. همه زندگی ام تو عذاب بودم. البته نه حاال. قبل 
 از ترک، زندگــی خیلی بدی داشــتم. مــی دونی نکته 
خنــده دارش کجاســت؟ این کــه وقتی از کســی می 
 پرسی کی باعث شــد به ســمت مواد بری، همه می گن 

دوست ناباب. اما از من بپرسن باید بگم بابام. 
خنده دار نیست سوسن، دردناکه. 

می دونم، هم دردناکه و هــم خیلی تلخ. من روزای خیلی 
سختی رو پشت سر گذاشــتم. مادرم جلوی چشام کتک 
می خورد و من به خاطر جثه کوچیکم، نمی تونستم ازش 
دفاع کنم. تنهــا کاری که می کردم این بــود که خودمو 
 بندازم جلوش تا شــاید دل بابام به رحم بیــاد و نزندش.

 می دونی چه جوری می زدش. اول می بســتش به جایی 
تا نتونه تکونه بخوره، حتی دور دهنش رو هم می بست تا 

صداش در نیاد. اون وقت شروع می کرد به زدنش! 
باور می کنی؟ وقتی هم که من خودم رو مینداختم جلوی 
مــادرم، آنقدر بی رحمانــه منو می زد که انگار دشــمنه 
خونیشــم. بیچاره مادرم، از یه طرف درد کتکاش آزارش 

می داد و از طرفی هم درد کتک خوردن منو داشت. 
چی شد که مادرت فوت کرد؟

مادرم خدا بیامرز آنقدر کتک خــورده بود که همه جای 
تنش زخمی و کبود بود. حتی دستش شکسته بود و خود 
به خود هم جــوش خورده بود. آنقدر نحیف و الغر شــده 
بود که دیگه نمی تونســت حتی منــو روی پاهاش بزاره. 
گمونم 21 ســالم بود که فوت کرد. چنــد روز بود که اون 
بابای از خدا بی خبرم مدام کتکش می زد. خمار بود ودرد 
داشت. مادرم هم اجازه نمی داد که منو واسه گرفتن مواد 
بفرسته، چون بزرگ شــده بودم و مردایی هم که تو اون 
خونه رفت و آمد داشتن چشم ناپاک بودن. مادرم روزای 
آخر آنقدر کتک خورده بود که نای تکون خوردن نداشت. 
بعد هم که بابام هلش داد، ســرش خورد به لب حوض. یه 
چند روزی زنده بود اما دووم نیاورد و به رحمت خدا رفت. 

خدا رحتمش کنه. خدا مادر تو رو هم بیامرزه. 
مرســی خوب بعد از این که مادرت فوت کرد چی شد؟! 
بابام خوشــحال بود. می گفت خوب شــد یه نون خور از 
 این خونه کم شــد! مردم از بس کار کردم و پول در آوردم 

و ریختم تو شکمه شما. 
عجب!

خیلی از این راهکارها فقط به طور موقتی اعتمادبه نفس شما 
را باال می برند، اما باز هم باعث می شوند کارهایی انجام دهید 
که قبال حتی فکرش را هم نمی کردید و با انجام آنها اعتمادی 

عمیق تر نسبت به خودتان در وجودتان ایجاد می کنید.
 12- از بدن تان استفاده کنید

 اگر پای تــان را مدام عصبــی تکان دهید، کم کم احســاس 
اضطراب و نگرانی خواهید کرد. اگر آرام تــر راه بروید، کم کم 
ریلکس تر خواهید شــد. برای اینکه اعتمادبه نفس بیشــتری 
احساس کنید، از بدنتان استفاده کنید. به طریقی مطمئن تر 

راه بروید، بنشینید و بلند شوید. 
اگر نمی دانید چه باید بکنید از نکته باال کمک بگیرید. 

از افراد دوروبرتان که اعتمادبه نفس خوبی دارند، تقلید کنید.
 13- ذهنتان را از خاطرات مثبت پر کنید

 این یک عادت شــایع اســت که قبل از اینکــه بخواهید کار 
مهمی انجام دهید، شکســت های قبلی و تجربیات بد سابق 
همه ذهنتان را پر می کنند. این عادت را از بین ببرید و ســعی 
کنید برای یک تا دو دقیقه هم که شــده همیشــه ذهنتان را 
 از خاطرات مثبت، دســتاوردهای مهم و تجربیات خوب تان 
 پر کنید. ما معموال این کارهای مثبــت را فراموش می کنیم 

و روی خاطرات بد و منفی تمرکز می کنیم. 
اما همه چیز به خودتان بســتگی دارد. و محصول انتخاب تان 

عاملی است که سطح اعتمادبه نفس تان را تعیین می کند.

اعتماد  به نفس

د انستنی ها

آیا می دانستید که عسل تنها غذایی است که فاسد نمی شود؟
آیا می دانستید که بلند قدترین مرد جهان جان پل آونوو، دو متر و چهل 

و نه سانتیمتر قد دارد؟
 آیا می دانســتید که پول از کاغذ درســت نشــده بلکه از کتان ساخته 

شده است؟
آیا می دانستید که روزانه به طور متوسط 12 نوزاد به پدر و مادر اشتباهی 

تحویل داده می شوند؟
آیا می دانستید که شهر استانبول در کشور ترکیه تنها شهر جهان است 

که در دو قاره مختلف قرار گرفته است؟
آیا می دانســتید که احتمال ابتال به کمر درد در افراد سیگاری دو برابر 

افراد غیر سیگاری است؟
آیا می دانســتید که بزرگ ترین کارفرمای جهان سامانه راه آهن کشور 

هند با بیش از 1/6 میلیون نفر کارمند است؟
آیا می دانستید که تقریبا بیش از1300 گونه عقرب وجود دارد که تنها 

25 گونه از آنها مرگبار هستند؟
آیا می دانستید که کم خوابی می تواند سیستم ایمنی بدن شما را ضعیف 

کرده و قابلیت مقابله با عفونت ها را کاهش دهد؟
آیا می دانســتید که هر خانم در طول عمر خود به طور متوســط 2/7 

کیلوگرم رژ لب مصرف می کند؟
آیا می دانســتید که بیشــترین فرزندی که تا به حال یــک زن به دنیا 
 آورده مربوط به خانمی با 69 فرزند اســت. او دارای 16 دوقلو، 7 سه قلو 

و 4 چهارقلو بوده است؟
 آیا می دانســتید که علت این که عســل خیلی راحت هضم می شــود 

این است که قبال توسط یک زنبور هضم شده است؟

موفقیت

هایالیت

امروزه با بررســی های علمی م توجه شــده اند افکار منفی می تواند به سرعت 
ترکیب شــیمیایی خون را تحت  تاثیر قــرار دهد. در روانشناســی، گروهی 
از بیماری هــا را » سایکوســوماتیک « یــا » روان تنی « می نامند که شــامل 
بیماری هایی است که تحت تاثیر مستقیم فکر و باور ما بر روی جسم مان است.

 قطعا تاکنــون به میگــرن یا ســردردهای عصبی دچار شــده یــا در میان 
اطرافیان خود متوجه شــده اید که بر اثر شــنیدن یک خبر ناخوشایند یا یک 

عصبانیت حاصل از مشاجره، شخصی به معده درد عصبی مبتال شده است.
 سیســتم باورها و انتظارات ما نیــز می تواند منجــر به بیماری شــود؛ مثال 
بعضی از افراد، الگوهای عجیبی برای بیماری های خود دارند. اگر عطســه ای 
کننــد، بالفاصله یک هفته مرخصــی تقاضا کرده و پیش بینــی می کنند که  

سرمای شدیدی خواهند خورد و از قبل خود را تا مرز نابودی پیش می برند.
 ســندروم » قربانی کالســیک « با عباراتی نظیر » من به بدبختی عادت دارم، 
به خنده ام نــگاه نکنید یا دلم پر از غصه اســت و... «، یکــی دیگر از علت های 
 روانی شکست و افسردگی است. احساســات و عواطفی که سرکوب می شوند 

و به زبان نمی آیند، سالمتی را تحت تاثیر قرار می دهند.
برای اینکه شاداب و تندرست باشیم، باید احساسات مثبت درون مان را تقویت 
 کنیم. حواس مان باشــد که ذهن ما معمار جسم ما اســت و جسم ما بازتابی 

از اندیشه های مان.
بیماریهای روان تنی  

بیماری های روان تنی، بیماری های تحت تاثیر مســتقیم فکر و باور ما بر روی 
جسم مان است.

- کسی که پشت االغ باد به غبغب بیندازد، چون اسب سوار شود 
پاک دیوانه خواهد شد. 

- هیچ چیزی غیر ممکن نیســت، خود کلمــه میگه من ممکن 
هستم. 

 - از نظر علمی باســواد بودن یعنی خودتان را بهبود ببخشــید 
تا بفهمید چه زمانی فرد دیگری سرشار از مزخرفات است. 

- فکر می کنم ایــن گناهکارانند که راحت مــی خوابند، چون 
 چیزی حالی شان نیست و برعکس، بی گناهان نمی توانند حتی 
یک لحظه چشم روی هم بگذارند، چون نگران همه چیز هستند. 

اگر غیر از این بود، بی گناه نمی شدند. 
- ما به این دلیل روی کره زمین زندگی مــی کنیم که از زندگی 
 لذت ببریم. به حرف های کســانی که به شــما چیزی غیر از این 

می گویند گوش ندهید. 
- اندیشه زمانی شروع می شود که ما بخواهیم دلیل را بدانیم. 

 به همین دلیل ستایش برای قرن ها دشــمن سرسخت اندیشه 
بوده است. 

ذهن ما، معمار جسم ماست ) 1 (
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 زنی نزد شــیوانا آمــد و گفت: » همســرم چند ماهی اســت از دنیا 
رفته اســت و من و فرزندانم تنهــا مانده ایم. او تا زنده بــود، ما هیچ 
 مشــکلی نداشــتیم. اما اکنون که نیست، احســاس می کنم کوهی 
از مشــکالت مقابل مان قرار گرفته اســت و هر لحظه ممکن است 
خطری ما را تهدید کند. آرام و قرارم را از دست داده ام و نمی دانم خود 
را چگونه تسکین دهم. به من بگویید چه کنم تا مثل قبل آرام باشم؟« 
شیوانا آهی کشــید و گفت: » کودکانت چگونه اند؟ آن ها هم مثل تو 

مضطرب و پریشانند؟ «
زن خنده تلخی کرد و گفت: » وقتی مرا آشفته می بینند، کمی به هم 

می ریزند؛ اما اندکی که می گذرد، راحت و آســوده سرگرم بازی های 
 کودکانه خود می شــوند. گاهــی اوقات به آن ها حســودی می کنم 
و می گویم که ای کاش می توانســتم دوباره به ایام بی خیالی کودکی 

بازگردم! «
شــیوانا تبســمی کرد و گفت: » به نظر تــو چرا بــرای آدم بزرگ ها 

بازگشتن به حالت شاد و بی خیالی کودکی سخت است؟ «
زن پاسخ داد: » ذهن کودکان از خاطرات تلخ و تجربیات ناگواری که 
ما بزرگ ترها از سر گذرانده ایم، خالی است. آن ها شادند؛ چون خاطره 
و تجربه تلخی از گذشته در ذهن ندارند که آن ها را به هم بریزد و مانع 

شادی شان شود. اما این سواالت چه سودی برای مشکل من دارد؟ «
شیوانا گفت: » پاســخ تو در همین چیزهایی است که بر زبان آوردی! 
برای اینکه مثل کودکانت آرام شوی، باید » بی خاطره « شوی! یعنی 

بدانی که نگهداری، حمل و زنده نگه داشتن خاطراتی که تو را آشفته، 
غمگین و مضطرب می کنند، خالف عقل است. تو نمی توانی گذشته 
 را تغییر دهی؛ اما می توانی گذشــته را در زمان خودش باقی گذاری  
و بدون حمل آن، زندگی ات را در اکنون ســپری کنی! تو مضطربی؛ 
چون بر اســاس تجربیات تلخی که از ســر گذرانده ای، می ترســی 
آینده ات هم ادامه همان گذشته باشد و این تجربه دوباره تکرار شود. 
 اما تجربه ها فقط زمانی تکرار می شوند که ما نسخه قبلی آنها را دائما

در ذهن خود نگه داریم و اتفاقات کنونی زندگی مان را با آنها مقایسه 
کنیم. اگر می خواهی تو هم مانند کودکانت شــاد و آرام باشی، کافی 
اســت مثل آنها گذشــته را با همه خوبی ها و بدی هایــش در زمان 
 خود رها کنــی و آن را با خود حمــل نکنی. آن وقــت خواهی دید 

زندگی بالفاصله چهره شادش را به تو نشان خواهد داد.

مال نصرالدین هر روز در بازار گدایي مي کرد و مردم 
با نیرنگي، حماقت او را دست مي انداختند. دو سکه 
 به او نشــان مي دادند که یکي شــان طال بود و یکي 
از نقره. اما مال نصرالدین همیشه سکه نقره را انتخاب 

مي کرد. این داستان در تمام منطقه پخش شد.
هر روز گروهــي زن و مرد مي  آمدند و دو ســکه به 
 او نشــان مي دادند و مال نصرالدین همیشــه سکه 
 نقره را انتخــاب مي کرد. تــا اینکه مــرد مهرباني 
از راه رســید و از اینکه مــال نصرالدیــن را آن طور 

 دست مي انداختند، ناراحت شــد. در گوشه میدان 
به سراغش رفت و گفت: هر وقت دو سکه به تو نشان 
دادند، سکه طال را بردار. این طوري هم پول بیشتري 

گیرت مي آید و هم دیگر دستت نمي اندازند.
مال نصرالدین پاسخ داد: ظاهرا حق با شماست، اما اگر 
سکه طال را بردارم، دیگر مردم به من پول نمي دهند 

تا ثابت کنند که من احمق تر از آن  ها هستم.
شــما نمي دانید تا حاال با این کلــک چقدر پول گیر 

آورده ام!!!

پیرمرد خســته کنــار صندوق 
صدقه ایستاد. 

دســت برد و از جیــب کوچک 
جلیقه اش ســکه ای بیرون آورد. 
در حین انداختن ســکه متوجه 
نوشــته روی صندوق شد: صدقه 
عمــر را زیاد می کنــد. پیرمرد از 
 انداختن پول در صندوق منصرف 

شد!!!

صندوق صدقات مالنصرالدین و انتخاب سکه ارزان ترشرط بزرگ شادی!

سودوکو

امیـد ) قسمت اول (

تلنگری بر روح

نفرت یکی از انواع هیجانات اســت که از بدو تولد همراه انســان 
است.  وقتی روی یک فامیل یا دوســت حساب دیگری نسبت به 
دیگران باز می کنید و رفتار نامناســبی از او سر می زند که توقع 
 آن را نداشــته اید، ناگهان ورق برمی گردد و عالقه و محبت تان 

به نفرت تبدیل می شود.
دلیل ناراحتی تان را منصفانه بررسی کنید

میزان هیجــان ماجرایی را که باعث ناراحتی تان شــده اســت 
 کمی پایین بیاورید و اتفاقی را که باعث رنجش شــما شده است، 
منطقی تر بررســی کنید. ببینید که واقعا چــرا طرف مقابل تان 
شما را رنجانده اســت. آیا او خودش محدودیت هایی نداشته که 
باعث آن رفتار شده است؟ ممکن نیســت که در روز یا روزهایی 

که شما را رنجانده اســت، از چیزی ناراحت بوده باشد؟ احتمال 
 ندارد که شما رفتاری کرده باشــید که چیز تلخی را برایش زنده 
کرده باشــد؟ اصال به این خاطر نیســت که او خودش در زندگی 
اش تحت فشارهای روانی شدیدی بوده و برای همین کال عصبی 
بار آمده اســت؟ همه این ها مــی تواند محدودیت هایی باشــد 
 که باعث می شــود یک نفر شما را برنجاند. شــما خودتان از این 
محدودیت هــا ندارید؟ بــرای خودتان پیش نیامده اســت که 
ناخواسته یک نفر را برنجانید؟ کمی منطقی تر و منصفانه به این 
ســوال ها فکر کنید. در ضمن معموال رنجش خاطر عمیق زمانی 
صورت می گیرد که شــما از آن فرد مقابل توقــع چنین رفتاری 
نداشــته اید. اما این فرد حتما خوبی هایی داشته است که شما 

 با وی مدت ها احســاس نزدیکی کرده اید و بعــد طی ماجرایی 
 از رفتارش رنجیــده اید! فکر کنید، ببینید کــه واقعا هیچ خوبی 

در وجود آن فرد نیست؟
بخشیدن را در عمل نشان دهید

اگر واقعا از ته دل یک نفر را بخشــیده باشــید، دیگر نباید اکراه 
داشته باشید که بروید با او دست بدهید و روبوسی کنید. اگر هم 
به شما بر می خورد که چرا او پا پیش نگذاشته است، غیرمستقیم 
به یکی از فامیل های معتمد یا دوستان مشترک نشان دهید که 
تمایل دارید با آن فرد آشــتی کنید تا شــرایط برای آشتی مهیا 
شود. معموال در جمع های فامیلی و دوستانه واسطه های زیادی 

برای برپایی مراسم آشتی کنان وجود دارند.

چرا نباید کینه ای باشیم؟ ) 2 (

اگه دلت گرفته...
 اگه دلت گرفتــه؛ اگر فکــر می کنی هیچــی آرومت نمــی کنه؛ اگه 
از همه کس و همه چی خسته شدی؛ اگه بی حوصله شدی؛ اگه از ته دل 
ناراحتی؛ اگه مدام اتفاقای بد می افتــه؛ اگه هیچ کس درکت نمی کنه؛ 

اگه... اگه... اگه...
بدون فقط یه کار باید بکنی... نگاهتو عوض کنی!

خدا خیلی دوستت داره که وقتی درس نمی خونی نمره ات بد می شه. 
اگه نمره ات خوب می شد تو دیگه درس نمی خوندی و اتفاقای بدتری 

برات می افتاد.
 خدا خیلی دوســتت داره که وقتی اشــتباهی می کنی مامان دعوات 
می کنه... اگه دعوات نمی کرد تو مدام اشتباه می کردی و زندگیت نابود 

می شد. خدا خیلی دوستت داره که همه بهت گیر می دن. 
این نشون می ده که برای خیلی ها مهمی و دوست ندارن از دست بری...

 خدا خیلی دوســتت داره که امروز ماشــین خــراب بود و تــو دیرتر 
به کالست رسیدی. چون شاید تصادف می کردی و اصال نمی رسیدی.

خدا خیلی دوستت داره که قرارت با دوســتت به هم خورد. چون شاید 
می خواست حرفای اشتباهی بهت بزنه و ناراحتت کنه و االن پشیمون 
شــده... می بینی؟... می تونی با عوض کردن نگاهت همه چی رو مثبت 

کنی... به آرزوهات برسی و نگران نباشی. آروم بشی. 
 وقتی دلمون گرفته یا از چیزی ناراحتیم یا می ترســیم یا غصه گذشته 
یا ترس از آینده... وقتی همه چی رو از خدا بدونیم، وقتی مطمئن باشیم 
خدا دوستمون داره و مواظبمون هســت... کارهامون رو به سمت اون 

جهت می دیم و اون وقته که همه چی سر و سامون می گیره...

مثبت اندیشی

جان ماکسول  مي گوید: » به خاطر بسپار «
زندگــی بــدون چالش؛ مزرعــه بدون 

حاصل است. 
تنها موجودی که با نشستن به موفقیت 

می رسد؛ مرغ است.
 زندگی ما با » تولد « شــروع نمی شود؛ 

با » تحول « آغاز می شود. 

الزم نیســت » بزرگ « باشی تا » شروع 
کنی «، 

شروع کن تا بزرگ شوی...
 باد با چراغ خاموش کاری ندارد.

  اگــر در ســختی هســتی بــدان که 
روشنی...

 شخصی از خدا دو چیز خواست......

یک گل و یک پروانه......
اما چیزی که به دست آورد، 

یک کاکتوس و یک کرم بود......
غمگین شد.

با خود اندیشــید شــاید خداوند من را 
دوست ندارد و به من توجهی ندارد......

چند روز گذشت......

از آن کاکتــوس پــر از خــار، گلــی 
 زیبا روییــده شــد و آن کــرم تبدیل 

به پروانه ای شد......
خواســتید  خــدا  از  چیــزی   اگــر 
و چیز دیگــری گرفتید بــه او اعتماد 

کنید.........
خارهای امروز گل های فردایند......

دلنوشته

کاریکاتور
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پیشنهاد سردبیر: 
 سپاهان در هر جامی مدعی قهرمانی است

فضای مجازی

کاپیتان ملی پوش ســپاهان که به دلیل محرومیت در بازی با ســوریه از 
همراهی تیم ملی در اردوی مالزی معاف شــده در حال لذت بردن از این 
تعطیالت اجباری اســت.  احســان حاج صفی هم مثل ســردار آزمون از 
بازی با ســوریه در مقدماتی جام جهانی 2018 روســیه محروم است و به 
همین دلیل تیم ملی را در اردوی مالزی همراهی نمی کند. این محرومیت 
در کنار تعطیلی چندروزه تمرینات ســپاهان این توفیق اجباری را نصیب 
حاج صفی کرد تا به مسافرتی کوتاه برود.شواهد و قرائن حاکی از آن است 
که تعطیالت حاج صفی به پایان نرســیده و او هنوز به اصفهان بازنگشــته 
است. این بازیکن ملی پوش در صفحه شخصی خود در اینستاگرام تصویر 
زیبایی را با یک دلفین منتشــر نمود و اعالم کرد که در حال لذت بردن از 

تعطیالتش است.

توفیق اجباری دلچسب 
آقای کاپیتان 

گری نویل، اســطوره باشــگاه منچســتریونایتد معتقد است که 
لوک شــاو باید پخته تر شــود تا بتواند به شک و شــبهه ها درباره 
آینده اش پاســخ دهــد.او گفت:»فکر می کنم لوک شــخصیت 
پیچیده ای دارد. او جوان است، از ســاوتهمپتون دور شده و باید از 
نظر فیزیکی و ذهنی پخته تر شــود. 
او یک استعداد بزرگ است ولی 
مشــکالت و مصدومیت زیادی 
داشته که هنوز هم تمام نشده 
اســت. انتظارات از او باالست 
ولی حاال در یک باشگاه بزرگ 
در مرکز توجهات قــرار گرفته 
و همچنیــن منچســتریونایتد 
بازیکنانــش را زندانــی نمی کند. 
مورینیــو هــم همین 
طــور. ژوزه مورینیو 
می خواهد نامش را 
در تاریــخ یونایتد 
ثبــت کنــد و به 
بازیکنانی  دنبال 
برای  مناســب 

خود است.«

دنــی آلــوس، مدافع تیــم ملــی برزیل مدعی شــد کــه او و 
هم تیمی هایش ترســی از لیونل مســی ندارند.دو تیم آرژانتین 
و برزیــل در بلوهوریزنته به مصــاف یکدیگر می رونــد. برزیل 
 صدرنشین جدول است و تنها یک شکســت در 10 بازی داشته

 در حالی کــه آرژانتین در رده ششــم قرار 
گرفته اســت. حال آلوس مدعی شــد که 
ترسی از هم تیمی  سابق خودش ندارد. او 
گفت: ترس در فوتبال وجــود ندارد بلکه 

احترام متقابل است. 
من برای آرژانتین و مســی احترام 

قائلم. همچنین فکر می کنم از 
سوی آنها نیز برای ما احترام 

وجــود دارد. بــازی خوبی 
خواهیم داشت و به رشد 
ادامه خواهیم داد بدون 
در نظر گرفتــن اینکه 
تیمی  چــه  حریفمان 

است.

نایب رییس بانوان هیئت شمشیربازی اســتان اصفهان اظهار کرد: در 
مسابقات شمشــیربازی قهرمانی بانوان بزرگسال کشور که در اسلحه 
اپه به میزبانی تهران برگزار شد، اصفهان در رده تیمی به مقام نخست 
دست یافت. مریم آچاک افزود: 4 بانوی شمشیرباز از استان اصفهان به 
نام های اعظم بختی، سمیرا سید حســینی، مرضیه رضایی و مهسان 
ایوبی موفق به کسب سکوی نخست و عنوان قهرمانی در این رقابت ها 
شدند. این مقام مسئول تصریح کرد: امیدوار بودیم در انفرادی نیز مقام 
اول، دومی و یا سومی داشته باشــیم که این اتفاق نیفتاد؛ اما بازیکنان 
در تیمی جبران کردند و به قهرمانی رسیدند. وی عنوان کرد: برگزاری 
مسابقات قهرمانی کشور شمشیربازی بانوان در دو بخش اسلحه فلوره و 
سابر به دلیل تداخل زمانی با رقابت های لیگ برتر، به ماه آینده موکول 
شده است. آچاک اظهار داشت: پنجشنبه همین هفته رقابت های لیگ 
برتر شمشــیربازی بانوان در تهران، در سه بخش اســلحه اپه، فلوره و 
سابر برگزار می شود که از استان اصفهان در هر رشته 5 نفر حضور پیدا 
می کنند. وی تاکید کرد: در مسابقات لیگ برتر، شمشیربازان جوان ما 
می توانند با کسب تجربه بیشتر، قهرمانی هایی را برای آینده این رشته 
در اصفهان رقم بزنند؛ چراکه هر چه در این ســطح از رقابت ها شرکت 
داشته باشند، بر تجاربشان افزوده می شود تا بعدها به یک نتیجه ایده آل 
برسند. نایب رییس بانوان هیئت شمشیربازی استان اصفهان ادامه داد: 
البته در اسلحه اپه نسبت به دو رشــته دیگر شانسمان برای قهرمانی 
بیشتر است. وی خاطر نشان کرد: با داشتن اسپانسر خوب دو، سه سال 
در لیگ برتر اول بودیم، اگر هم اکنون نیز اسپانسر قوی داشته باشیم با 
شرکت دادن تعداد بیشتری بازیکن در این مسابقات می توانیم شانس 

کسب مقام  در این رشته را باال ببریم.    

نویل: 

لوک شاو باید پخته تر از قبل شود

آلوس:

ترسی از مسی ندارم

نایب رییس هیئت شمشیربازی اصفهان خبر داد:

قهرمانی بانوان شمشیرباز اصفهانی 
در رقابت های کشوری

منهای فوتبال

فوتبال جهان

. لیورپول به دنبال جذب سردار آزمونعجیب ترین ادعا درباره تابوت پورحیدری
بنا بــر ادعای یک روزنامه انگلیســی، باشــگاه 
لیورپول به دنبال جذب مهاجم ایرانی روستوف 
است.باشــگاه لیورپول قصد دارد ژانویه ســال 

2017 سردار آزمون را جذب کند. 
آزمون کــه فوریه ســال 2015 از روبین کازان 
به روستوف پیوســت، نقش مهمی در رسیدن 
تیمش به لیــگ قهرمانان داشــت. مهاجم 21 
ســاله برابر اندرلخت و آژاکس در پلی آف لیگ 
قهرمانان اروپا گلزنی کرد و روســتوف توانست 
برای نخستین بار به مرحله گروهی این بازی ها 
صعود کنــد. گلزنــی بازیکن ایرانــی در لیگ 
قهرمانان ادامه داشــت و توانست هفته گذشته 
برای نخستین بار دروازه اتلتیکومادرید را در این 

فصل لیگ قهرمانان باز کند.
با آســیب دیدگی طوالنی مدت دنی ایگنس از 
ناحیه زانو و نبود ســادیو مانه به علت حضور در 
جام ملت های آفریقــا، لیورپول باید خط حمله 
خود را تقویت کند و به همین خاطر قصد دارد 

در ژانویه مهاجم ایرانی روستوف را جذب کند.

با گذشــت چند روز از درگذشــت منصور پورحیــدری برخی از 
همبازیان او ســعی می کنند ویژگی های بارز اسطوره استقالل را 
یادآوری کنند، برخی از آنها اما پا را فراتر گذاشته و حرف هایی می 
زنند که شاید مطرح کردن آنها در شرایط فعلی خیلی جالب نباشد. 
یکی از این افراد عضو هیئت مدیره اســتقالل است، مسعود معینی 
در گفت وگویی اظهار داشته: »وقتی تابوت منصور پورحیدری در 
حال چرخیدن در ورزشــگاه شیرودی بود درســت در نقطه ای که 
منصور پورحیدری در جام باشگاه های آسیا توپ را برای من سانتر 

کرد و من توانستم گل بزنم تابوت او در همان مکان قرار گرفت.«
 خرافــه گرایی انگار ریشــه عمیقــی در برخی افــراد دارد، بعد از 
بازی های عجیب و غریب با شــماره هادی نوروزی، این بار نوبت به 
پورحیدری رسیده، کاش پیشکســوتان اندکی صبور باشند و از هر 

20راهی برای مطرح شدن خودشان استفاده نکنند.
برکناری ساکت صحت ندارد

 تیمی که تاکنون به داشــته هایش، به ســتاره هاش می بالید حاال 
یک به یک ســتاره هایش را از دســت می دهد؛ البته نه ستاره های 
روی پیراهــن بلکه ســتاره های انســانی اش را کــه از جنس طال 
بودند.تا بود اســتقالل تیمی بود که هوادارانش به ســتاره های آن 
می بالیدند. ســتاره هایی که همه داشته های این تیم بود. تیمی که 
خود را پرافتخارترین تیم ایرانی در آســیا می دانست.  افتخاری که 
با ستاره های این تیم به دست آمده بود. ســتاره های انسانی، اما از 
جنس طال... ستاره های انســانی که پیراهن استقالل را ستاره ای 
کرده بودند؛ اما استقالل دیگر آن تیم پر ستاره نیست. گرچه هنوز 
دو ســتاره روی پیراهن این تیم خودنمایی می کند، اما ستاره های 
واقعی این تیم یکــی بعد از دیگری غروب کــرده و روح بزرگ آنها 
جسم خاکیشان را ترک کرد. شــاید مرگ ناصر حجازی بعد از یک 
دوره مبارزه سخت با بیماری صعب العالج سرطان، اولین تیری بود 
که بر پیکر یکی از ستاره های پرفروغ آبی ها نشست تا یکی از چند 
ستاره استقالل از این تیم کم شود. استقاللی ها هنوز با مرگ ناصر 

حجازی آن طور که باید و شــاید کنار نیامده بودند که غالمحسین 
مظلومی با مرگش دومین شوک بزرگ را بر پیکر خانواده استقالل 
وارد کرد. آن هم بــر اثر بیماری ســرطان؛ اما رضا احدی شــاید 
ناباورانه ترین مرگ را در بین ستاره های استقاللی داشت. احدی که 
در روزهای اوجش در فوتبال مظلوم بود، در دوران مربیگری کوتاه 
اما موفقش هم مظلوم واقع شــد و بعد از آن هم یک پیشکســوت 
مظلوم بود، سرانجام مظلومانه هم مرگ را در آغوش گرفت و حتی 
االن که بازار یاد کردن از رفتگان هم داغ اســت، باز هم این ستاره 
چپ پای ســابق آبی ها مظلوم  واقع می شــود و کمتر کسی یافت 
می شــود که از او نیز یاد کند. انگار دزد مرگ هنــوز از غنایمی که 
از کاروان اســتقالل گرفته سیراب نشــده. چون یک ستاره دیگر 
اســتقالل نیز به کام مرگ فرو رفت و این بار نوبت به مردی رسید 
که نمی توان اســتقاللی تر از او در تاریخ یافت. مــردی که با جرات 
می توان گفت استقالل حیاتش را مدیونش است.  غروب ستاره های 
انسانی - طالیی اســتقالل که از دوم خرداد 1۳۹0  و با مرگ ناصر 
حجازی آغاز شد، همچنان ادامه دارد و این مرگ است که کامش را 
با بلعیدن ستاره های استقالل شیرین می کند و  استقالل این تیم 

دو ستاره، حاال کم ستاره شده است.

تیم ملی ایران در حالی خود را برای دیدار 
دوستانه برابر پاپوآ گینه نو و بازی رسمی 
مقابل ســوریه از مقدماتی جام جهانی 
2018 روســیه آماده می کند که هنوز 
به صورت قطعی مشخص نیست کدام 
دروازه بان حراست از دروازه تیم ملی را 
در این دو مسابقه و به ویژه دیدار با سوریه 
به عهده خواهد گرفت. به همین دلیل 
گمانه زنی ها همچنان در این باره ادامه 
دارد که باالخره از بین محمدرضا اخباری، 
رشید مظاهری و سوشا مکانی در نهایت 
کدام یک جانشــین علیرضا بیرانونِد 
مصدوم خواهد شد و در ترکیب اصلی تیم 
ملی قرار خواهد گرفت؛ هرچند که شانس 
سنگربانان تراکتورسازی و ذوب آهن به 
مراتب خیلی بیشتر از دروازه بان جنجالی 

شاغل در لیگ دوی نروژ است.

قاب   روز خارج از گود

چه کسی دروازه بان تیم ملی می شود؟ 

  رییس فدراســیون فوتبال درباره محرومیتی که از سوی فیفا برای 
ایران و همچنین چند بازیکن و مربی مثل آزمون، حاج صفی و نکونام 
بعد از اتفاقات دیدار با قطر در نظر گرفته شــده اســت، عنوان کرد: 
محرومیت که اعمال شده و ما هم طی نامه ای رسمی جواب منطقی 
بابت این موضوع دادیم؛ البته بخشی از این جریمه ها مربوط به بازی 
کره جنوبی اســت که پیش بینی می کردیم بابت برگزاری مراسم 
مذهبی چنین اتفاقی رخ دهد. مهدی تاج تصریح کرد: همانطور که 
گفتم از قبل پیش بینی کرده بودیم که به خاطر مراسم های مذهبی 
و عزاداری در روز تاســوعا در جریان بازی با کره بــا جریمه روبه رو 
می شویم. ارزیابی ما هم از این موضوع مثبت است و اصال مشکلی با 
آن نداریم. وی در پایان در واکنش به خبر برکناری ساکت از مدیریت 
تیم های ملی و جانشینی اسالمیان افزود: این موضوع از پایه صحت 

ندارد و بحثی هم در این باره مطرح نشده است.

شناسنامه ها یکی یکی می روند؛

خاموش شدن ستاره ای از جنس طال

درست سه ماه پیش بود که قاســم حدادی فر زانوی مصدوم 
خود را به تیغ جراحان ســپرد. کاپیتان دوم ذوب آهن از چند 
هفته پیش با حضــور در محل تمرینات این تیــم به تدریج 
نرم دوی را شــروع کرد و اکنون وارد مرحله بدنســازی شده 
است.حدادی فر که به خاطر پارگی رباط صلیبی طبیعتا چند 
ماه امکان تمرین کردن نداشته و اکنون تقویت عضالت را در 
دستور کار قرار داده است. جالب آنکه کاپیتان ذوب آهن برای 
این کار به بدنساز سابق این تیم مراجعه کرده است. غالمرضا 
امینی زاد که زمانی بدنســاز ذوب آهن بود اکنون با باشــگاه 

مس کرمان همــکاری می کند و جزئــی از کادر فنی منصور 
ابراهیم زاده در این تیم دســته اولی به حساب می آید. همین 
موضوع باعث شده تا »الماس« ذوب آهن برای پیگیری روند 
چندین ماهه آماده ســازی خود تا بازگشــت بــه میادین راه 
کرمان را در پیش بگیرد و در این شــهر میهمان ســرمربی و 

بدنساز سابق ذوب آهن شود.

سرمربی سپاهان در مورد وضعیت سپاهان و بازی جمعه آینده 
در جام حذفی با آلومینیوم اراک گفت: هــر تیمی که در جام 
حذفی شرکت می کند دنبال قهرمانی است. سپاهان در فوتبال 
ایران تیم پرافتخاری اســت و طبیعتا در هر جامی که شرکت 
می کند با توجه به پیشــینه ای که دارد مدعی قهرمانی است. 
در جام حذفی هم شــانس قهرمانی داریم و بازی به بازی جلو 
می رویم. بازی با آلومینیوم اراک بسیار سخت است ولی تالش 
می کنیم در اراک به برد برســیم. عبدا... ویسی در مورد رقابت 
مدعیان قهرمانی در لیگ برتر و اینکه برخی فقط پرسپولیس 

و تراکتورســازی را مدعیان اصلــی می دانند اظهار داشــت: 
پرسپولیس و تراکتورسازی واقعا از هر لحاظ فوق العاده هستند 
و طبیعی اســت که در این فصل هم مدعی باشند ولی در ادامه 
لیگ ممکن است اتفاقات مختلفی رخ دهد. مطمئنا چند تیم 
دیگر هم به کورس قهرمانی اضافه خواهند شــد و ما هم برای 

قرار گرفتن در بین مدعیان جدی تالش خواهیم کرد.

سپاهان در هر جامی
 مدعی قهرمانی  است

الماس  ذوب آهن 
در کرمان

ســرمربی ســابق تیم ملی فوتبال ایران معتقد اســت با 
توجه به فوتبال تدافعی ســوریه، کارلــوس کی روش از 
بازیکنان فانتزی برای گرفتن خطا و بر هم ریختن آرایش 
دفاعی حریــف اســتفاده می کند. منصــور ابراهیم زاده 
درباره نامشــخص بودن دروازه بان تیم   ملــی فوتبال در 
بازی با سوریه و کم تجربگی هر ســه دروازه بان تیم   ملی 
اظهار کرد: تیم ما از نظر دفاعی به یک شــرایط بســیار 
خوب دســت یافته و بســیار کم گل می خورد. هر ســه 
دروازه بان ما خوب هســتند و با توجه به شناختی که از 
بازی مظاهــری و اخباری دارم معتقــدم می توان به این 
دروازه بان هــا اعتماد کــرد. فقط باید اعتمــاد به نفس 
آنها را باال ببریم.ســرمربی ســابق تیم   ملی فوتبال ایران 
درباره خــط خوردن نــام علیرضا حقیقــی و آندرانیک 
تیموریان از فهرســت نهایی بازیکنان دعوت شده به تیم  
 ملی گفت : هر بازیکن در تیم   ملــی جایگاهی دارد، اما به 
نظر من کی روش معموال از بازیکنانی اســتفاده می کند 
که تیم های آنها هم شــرایط خوبی دارند. ماشین سازی 
شرایط خوبی در جدول ندارد، اما من آندو را در تمرینات 

ندیده ام که بخواهم  درباره او اظهار نظری کنم.
او  اضافه کرد: مطمئنا کی روش تیم سوریه را آنالیز کرده 
است و شناخت خوبی از آنها دارد. او احتماال می خواهد از 
بازیکنان فانتزی برای گرفتن خطا، شــروع مجددها و بر 
هم ریختن آرایش این تیم استفاده کند و به همین دلیل 
به برخی از بازیکنان هم اســتراحت داده است. نمی توان 

از کلمه خط خوردن اســتفاده کرد. ابراهیم زاده درباره 
شناختش از فوتبال ســوریه نیز خاطر نشان کرد: اگر به 
عملکرد این تیم در بازی های گذشــته نگاه کنیم متوجه 
می شــویم که آنها هم گل های کمی را دریافت کرده اند 
و خط حمله خوبی هم ندارند. ســوریه فوتبال باشگاهی 
ندارد و همه بازیکنان این تیم در اردو به سر می برند و به 

همین دلیل شرایط خوبی دارند.
سرمربی سابق تیم   ملی در پاســخ به این سوال که آیا با 
توجه به فوتبال تدافعی ســوریه، ایــران مقابل این تیم 
به مشــکل می خورد؟ خاطر نشــان کرد: همان طور که 
گفتم برای بازی بــا این تیم به دنبــال بازیکنان فانتزی 
و ناشــناخته می رویم کــه بتوانیم از خطاها و شــروع 
 مجددها اســتفاده کنیم. او با تسلیت به خاطر درگذشت 
»منصور پورحیدری«پیشکســوت اســتقالل و فوتبال 
 ایران گفت : پیشکســوتان زیادی هستند که در بطن کار

 قرار ندارند و شاید با مشــکالتی هم برای تامین معاش 
مواجه هســتند، اما خوشــبختانه پورحیدری نیازی به 
مســائل مالی نداشــت و از طرفی رفتار، کردار و بزرگ 
منشــی او به عنوان مربی، بازیکن و سرپرست برای همه 
قابل احتــرام بود. در ایــن روزها افــرادی اظهار نظرات 
مختلفی را انجام می دهند و به نوعی خودشان را مرتبط 
با پورحیدری می دانند که پیــش از این به هیچ وجه این 
طور نبوده است. باید به ســایر پیشکسوتان خارج از گود 

هم توجه کنیم.

نســل طالیی دوومیدانی ایران به خط پایــان خود نزدیک 
شــده اســت؛ اما فدراســیون اصرار دارد که باز هم از این 
دوومیدانــی کاران از نفس افتاده اســتفاده کند.ســازمان 
تیم های ملی دوومیدانی که هنوز مشــخص نیست برچه 
اساس نفرات خود را انتخاب کرده است بعد از المپیک 2۹ 
دوومیدانی کار را به اردوی تیم ملی دعــوت کرد. در میان 
دعوت شدگان، اســامی همچون بهنام شیری، علی ثمری، 
مسلم نیادوست و علی خدیور به چشم می خورد که به نظر 
می رسد حضور آنها در تیم ملی اتفاق خوبی باشد؛ اما باز هم 
اسامی تکراری همچون کاوه موسوی، محمد ارزنده، سجاد 
هاشمی و مریم طوســی وجود دارد. افرادی که در ماه های 
اخیر و حتی ســال های گذشــته رکورد خوبی را برجای 
نگذاشــتند هرچند ورودی المپیک را هم کسب کردند. با 
توجه به سن برخی از این دوومیدانی کاران و نتایجی که در 
رقابت های گذشته کسب کرده اند این سوال پیش می آید 
زمانی که یک ورزشکار در چندین رقابت بین المللی نتیجه 
خوبی را کســب نمی کند چرا باید بازهــم در میان نفرات 

دعوت شده به اردوی تیم ملی باشد؟
حسین شایان درباره دعوت از این دوومیدانی کاران به تیم 
ملی گفت: این اســامی موجودی دوومیدانــی ایران برای 
رقابت های قهرمانی آسیاســت. اینکه چه کسی در لیست 
می ماند و چه کسی خط می خورد بســتگی به تمرینات و 
حدنصاب های هرشخص دارد. با توجه به شرایط دوومیدانی 
ایران شاید این موضوع منطقی به نظر برسد که فدراسیون 

و سازمان تیم های ملی تصمیم بگیرند که تمامی موجودی 
دوومیدانی را به اردوها دعوت کنند اما آیا این راهی نیست 

که در ماه ها و حتی سال های گذشته رفته شده است؟
برخی از اســامی مدت هاســت که هیچ بازدهی برای تیم 
ملی در رقابت های معتبر ندارند و شــاید در این شــرایط 
بهتر باشــد که این دوومیدانــی کاران از تیــم ملی کنار 
گذاشته شــوند حتی اگر تنها موجودی دوومیدانی باشند. 
دلیلی ندارد به ایــن خاطر که تعداد نفرات آماده و ســتاره 
تیم ملی کم ومحدود اســت هر ورزشــکاری با هر میزان 
آمادگی به تیم اضافه شــود. تعداد مسابقه های بین المللی 
که دوومیدانی کاران ناآماده در آن شــرکت کردند بیشتر از 
مسابقه هایی اســت که دوومیدانی کاران جوان و آینده دار 
در آنها شــرکت کردند. در حالی که هیچ بازدهی نداشته و 

مدال مهمی برای دوومیدانی ایران به دست نیامده است.
همه می دانند کــه اوضاع دوومیدانی ایران خوب نیســت 
اما این دلیل قانــع کننده برای حضــور دوومیدانی کارانی 
که دوران قهرمانیشــان به پایان رسیده در تیم ملی نیست. 
بودجه فدراســیون محدود تر از آن است که همه در اردوها 
حاضر باشند.در سال های اخیردوومیدانی ایران نتایج خوبی 
را کســب نکرد  و می توان گفت که نسل حاضر دوومیدانی 
ایران به خط پایان خود نزدیک شــده است. در حال حاضر 
هم مسئوالن به جای اینکه از افراد تازه نفس و از ابتدای خط 
شروع کنند با همین دوومیدانی کاران کم رمق اصرار دارند 

مسیر را ادامه بدهند. 

سرمربی سابق تیم ملی: 

اعتماد به نفس دروازه بان ها را باال ببریم
دوومیدانی ایران به خط پایان نزدیک است؛

 نفس افتاده ها همچنان در دوومیدانی

برخی از اسامی 
مدت هاست که هیچ 
بازدهی برای تیم 
ملی در رقابت های 
معتبر ندارند و 
شاید در این شرایط 
بهتر باشد که این 
دوومیدانی کاران 
از تیم ملی کنار 
گذاشته   شوند

مطمئنا   کی روش 
تیم سوریه را آنالیز 
کرده است و شناخت 
خوبی از آنها دارد. او 
احتماال می خواهد 
از بازیکنان فانتزی 
برای گرفتن خطا، 
شروع مجددها و 
بر هم ریختن آرایش 
این تیم استفاده کند
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پیشنهاد سردبیر: 
اقتصاد مقاومتی با مسئوالن اشرافی به نتیجه نمی رسد

دیدگاه

نماینده سابق اصفهان با انتقاد از عملکرد اشرافی مسئوالن 
گفت: من امید ندارم با این متصدیان، اقتصاد مقاومتی رخ 
دهد چرا که این افراد حاضر نیســتند یک سفر و یک وعده 
میوه شان را کم کنند که البته رسانه ها باید نقش خود را در 

راستای بحث اشرافی گری ایفا کنند.
حسن کامران ضمن اشــاره به مظلومیت مســئله اقتصاد 
مقاومتی، گفت: اگر حاکمان بر خود سخت نگیرند، اقتصاد 
مقاومتی رخ نخواهد داد؛ امام راحل  اقتصاد مقاومتی داشت 
که با یک اســتکان آب وضو می گرفت و غذا و رفتارش هم  
هیچ گاه عوض نشد و رهبری هم همین طور هستند؛ اما سه 

قوه دیگر با اقتصاد مقاومتی زاویه دارند.
وی افزود: مجلس، دستگاه قضا و دولت حاضر نیستند یک 
المپ از اتاق خود را خاموش کنند؛ در اتاق ســران قوا همه 
چهل چراغ دارند و اگر بگویید یک چــراغ را خاموش کنید 
این کار را انجام نمی دهند؛ ما از چنین افرادی چگونه انتظار 

تحقق اقتصاد مقاومتی را داشته باشیم.
این فعال سیاســی خاطرنشــان کرد: وقتی مسئول حاضر 
نیست یک سفر خود را حذف کند، اقتصاد مقاومتی رخ نمی 
دهد. من ناظر بر ســفر خارجی نمایندگان بوده ام؛ هزینه 
سفرهای آنها بالغ بر ۲۰۰میلیارد تومان بوده است. رهبری 
فرمودند که ســفرهای غیر ضروری نروید، اما  بســیاری از 
مسئوالن به سفر می روند و غذا، هتل و پول توجیبی شان را 
هم از جیب مردم خرج می کنند؛ همان مردمی که برایشان 
شــعار عدالت ســرمی دهند و می گویند باید به دادشــان 

برسیم.
نماینده ســابق مردم اصفهان در مجلس  افزود: این مردم 
بــرای دین و اعتقاداتشــان خــون می دهند، دســت و پا 
می دهند؛ اما عملکرد مســئوالن کار را به جایی رسانده که 
یک بی اعتمادی در بین مردم بــه وجود آمده و علت اصلی 
آن  فرهنگ اشرافی مسئوالن است. من امید ندارم که با این 
متصدیان، اقتصاد مقاومتی رخ دهد چرا که این افراد حاضر 
نیستند یک سفر و یک وعده میوه شان  را کم کنند که البته 
رســانه ها باید  نقش خود ر ا در راستای بحث اشرافی گری 

ایفا کنند.

مدیر امور ســرمایه گذاری و مشارکت های شــهرداری اصفهان 
با اشاره به اینکه سرعت جریان ســرمایه گذاری در شهر موجب 
توسعه، پیشرفت و رفاه شــهروندان می شــود، افزود: زمانی که 
اقتصاد در مســیر خود حرکت می کند، برنامه هــای فرهنگی، 

سیاسی و اقتصادی به خوبی طی می شوند.
مرتضی حســام نژاد با بیان اینکه در پروژه های مشارکتی نظارت 
عالیه وجود دارد، گفت: زمانی که با یک پیمانکار در حال همکاری 
هستیم، ممکن اســت انگیزه ای برای ارتقای کیفیت کار نداشته 
باشد؛ اما زمانی که با فردی ســرمایه گذار شریک می شویم، اگر 
کیفیت فعالیتش کاهــش پیدا کند منافع او نیز بــا خطر روبه رو 
می شــود. حســام نژاد بیان کرد: زمانی که فعالیتی با مشارکت 
شهروندان انجام می دهیم یک پشتوانه اجتماعی در طرح ها ایجاد 
می شــود. وی در ادامه با تاکید بر اینکه اطالع رسانی برای جذب 
سرمایه گذاران بسیار موثر است چراکه سعی بر این است که تنوع 
زیادی را در موضوعات ارائه کنیم، خاطرنشان کرد: برای گسترش 
حوزه اطالع رسانی، سال گذشته همایشــی بین المللی اجرا شد 
و در ســال جاری نیز نمایشگاه فرصت های ســرمایه گذاری در 
کیش برگزار گردید که خوشبختانه طی آن تجربه خوبی به دست 
آوردیم. مدیر امور ســرمایه گذاری و مشــارکت های شهرداری 
اصفهان با اشاره به اینکه در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری، 
37 پروژه ارائه شــد، ادامه داد: بازدید کنندگان، از پروژه حمل و 
نقل عمومی استقبال خوبی کردند و مذاکراتی با کشور ایتالیایی 

انجام و قرار شد ادامه مذاکرات در اصفهان انجام شود.
حســام نژاد در بخش دیگر سخنان خود با اشــاره به اینکه برای 
اجرای خــط ۲ و 3 مترو، با ســرمایه گذران خصوصــی در حال 
همکاری هســتیم، عنــوان کــرد: همچنین عملیــات اجرایی 
مجموعه فرهنگی و ورزشــی در محدوده خیابان شهرک ولیعصر 
در منطقه13، ظرف ۲ ماه آینده با همکاری ســرمایه گذاران آغاز 

می شود.

مدیر فرهنگی تفریحی شــهرداری اصفهان اظهار کــرد: معاونت 
فرهنگی، اجتماعی شــهرداری اصفهان به منظــور بهبود عملکرد 
شــهرداري مناطق 15 گانــه در حــوزه مطالعــات و برنامه  ریزی 

فرهنگی، اقدام به فراخوان پژوهشگر محله کرده است.
منصور سلطانی زاده افزود: کلیه دانش  آموختگان گرایش  های علوم 
اجتماعی، روانشناســی، علوم تربیتی، مدیریت فرهنگی، جغرافیا و 
برنامه  ریزی شهری و دیگر رشته  های مرتبط با حوزه های مدیریت 

شهر می توانند در این فراخوان شرکت کنند.
مدیر فرهنگی، تفریحی شــهرداری اصفهان با اشــاره به شــرایط 
قبول پژوهشــگران تصریح کرد: عالقه مندان بایــد دارای مدرک 
کارشناسی و سابقه سکونت باالی 5 سال در محله و منطقه سکونت 

خود داشته باشند.
سلطانی زاده ادامه داد: فراهم شدن بستر سازماندهی و بهره  گیری 
از ظرفیت پژوهشی و مطالعاتی افراد، مجموعه  ها و موسسات علمی 
موجود در شهر در حوزه  های مرتبط اجتماعی و فرهنگی، از اهداف 

برگزاری فراخوان پژوهشگر محله است.
ســلطانی زاده خاطرنشــان کرد: کلیه افراد و گروه  های پژوهشگر 
درصورت تمایل برای شرکت در فراخوان باید فرم پیوست به همراه 
مدارک موردنیــاز )یک قطعه  عکس و تصویــر کارت ملی و آخرین 

مدرک تحصیلی( را تهیه کنند.
وی ادامه داد: عالقه مندان برای کســب اطالعات بیشتر یا ثبت  نام 
می توانند به معاونت فرهنگی اجتماعی مناطق 15 گانه شهرداری 
اصفهان یا بــه درگاه الکترونیکی شــهرداری اصفهــان به آدرس 

www.isfahan.ir مراجعه کنند.

نماینده سابق مردم اصفهان: 

اقتصاد مقاومتی با مسئوالن 
اشرافی به نتیجه نمی رسد

مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان:

 استفاده از ظرفیت بخش خصوصی 
برای اجرای خط 2 و 3 مترو 

اعالم فراخوان جذب پژوهشگر محله؛

 پژوهشگران محله
به کمک شهرداری می آیند

شهرداری

رییس پلیس راهنمایــي و رانندگــي فرماندهي انتظامي 
اســتان در ایــن خصــوص اظهــار کــرد: بررســی آمار 
وقــوع تصادفات نشــان می دهد کــه بالغ بــر 55 درصد 
تصادفات منجــر به فوت در ســطح اســتان مربــوط به 
موتورسیکلت ســواران است. ســرهنگ رضا رضایي با بیان 
اینکه استان اصفهان در زمینه کشته های موتورسیکلت سوار 
متاســفانه در رتبه های باالي کشــوري قــرار دارد، گفت: 
بیشترین کســاني که در این گونه ســوانح دچار آسیب و 

صدمه می شوند نیز جوانان هستند.
رییس پلیس راهور اســتان اصفهان ادامه داد: عدم استفاده 
از کاله ایمني، ســرعت زیاد، حرکت هــای مارپیچ، عبور از 
چراغ قرمز، تردد در بزرگراه، استفاده از تلفن همراه در حین 
موتورسواري و انجام حرکات نمایشي در خیابان ها، از جمله 
حرکات خطرناکي است که توسط موتورسواران حادثه ساز 
رخ می دهد و منجر به حوادث مرگبار نیز می شــود. رضایی 
تصریح کرد: در برخي مواقع دیده شــده که موتورسواران با 
ترک نشــین حرکت کرده و خانواده هــای چند نفري خود 
را سوار بر این وســیله می کنند که به این افراد توصیه اکید 
می کنیم از ســوار کردن اعضاي خانواده و فرزندان کوچک 
خود روي موتورســیکلت خودداري کنند زیرا کودکان در 

کمترین برخورد دچار حادثه می شوند.

مدیرکل مدیریت بحران اســتان اصفهان اظهــار کرد: در 
مرکز مدیریت بحران اســتان اصفهان، طرح خطرپذیری 
استان تهیه شده است که براساس آن، پتانسیل مخاطرات 
طبیعی با همکاری دانشــگاه صنعتی و دانشــگاه اصفهان 
آماده شــده و حوادث و مخاطــرات احتمالی، بررســی و 
راهکارهای برون رفت از آن پیشــنهاد شده است. منصور 
شیشه فروش با اشــاره به کارگاه های زیرمجموعه مدیریت 
بحران گفت: در این کارگاه ها مســائل تخصصی در حوزه 
مخاطــرات و حــوادث دنبال می شــود. به عنــوان نمونه 
شــرکت آب منطقه ای در مورد ســیل، جهاد کشــاورزی 
درخصوص خشکسالی و سرمازدگی، اداره کل هواشناسی 
درخصوص مخاطرات جوی و محیط زیســت درخصوص 
مخاطرات زیســتی همــکاری می کنند. وی با اشــاره به 
اهمیت برنامه های آموزشــی و پیاده ســازی برنامه ها در 
بســتر آموزش، ادامه داد: 15 آذرماه مانــور ایمنی در برابر 
زلزله در مدارس اســتان با حضور 8۰۰ هــزار دانش آموز 
برگزار می شــود و آنها پناه گیری صحیــح در برابر زلزله را 
تمرین می کنند. مدیرکل مدیریت بحران اســتان اصفهان 
با بیان اینکــه امیدواریم فرآیند خوبی در ســطح آموزش 
داشته باشیم، گفت: هالل احمر، آتش نشانی و شهرداری، 

دوره های آموزشی مختلفی را برگزار می کنند.

موتورسواران؛ عامل 55 درصد 
تصادفات منجر به فوت

شرکت دانش آموزان اصفهانی 
در مانور ایمنی در برابر زلزله

مدیریت بحرانشوراراهنمایی و رانندگی

شبکه فاضالب شهری اصفهان 
اصالح و بهسازی می شود

دلفیناریوم
هنوز در حد طرح است

مشاورعالی مدیرعامل آبفای استان اصفهان و مجری 
طرح فاینانــس خارجی این طرح در نشســت خبری 
»کنفرانس و نمایشــگاه بین المللی حفــاری بدون 
ترانشــه«، مبلغ مورد نیاز برای اجــرای این طرح را 
یک هزار و 8۰۰ میلیــارد ریال برآورد کــرد و گفت: 
بخشی از این هزینه، از داخل و بخشــی از آن توسط 
سرمایه گذار خارجی تامین می شود. مجتبی قبادیان 
با بیان اینکه فاضالب بسیاری از مناطق شهر اصفهان 
عمری باالی 5۰ سال دارد و نیازمند اصالح، بهسازی 
یا نوسازی اســت، ادامه داد: این طرح سه ساله است و 
مرحله نخست آن تا آبان ماه 97 به طول می انجامد. به 
گفته وی سال 86 مجوز استفاده از تسهیالت خارجی 
و در سال 88 مجوز شــورای اقتصاد این طرح، اخذ و 
مناقصه های آن نیز در سال 9۰ انجام شد. مشاورعالی 
مدیرعامل آبفای استان اصفهان ادامه داد: 6 کیلومتر 
از فاضالب شــهر اصفهان لوله گــذاری جدید خواهد 
شــد.  مجری طرح فاینانس خارجی این طرح با اشاره 
به مشــکالت فاضالب شــهر اصفهان گفت: بخشی از 
این مشــکالت شــامل تخلیه نخاله های ساختمانی، 
افتادن تنه و ریشــه های درختان بوده و شهرداری و 

شهروندان، عامل اصلی بروز چنین مشکالتی هستند.

سخنگوی شورای اســالمی شــهر اصفهان درخصوص 
طرح احداث پــارک دلفیناریوم اظهار کــرد: طرح پارک 
دلفین ها هنوز در دست بررســی است. قطعا در بررسی ها 
نقاط ضعف، قوت، تهدیدات و فرصت های آن برای شــهر 
اصفهان و ضروری بودن یا عدم ضرورت آن، استخراج شده 
و بر اساس بررسی های انجام شــده، طرح یا اجرا می شود 
یا نمی شود. ندا واشیانی پور افزود: موضوع پارک دلفین ها 
فعال در حد یک طرح و در دســت بررسی و مطالعه است؛ 
در صورتی که تایید شــود، مثل پروژه آکواریوم به دست 
سرمایه گذار و بخش خصوصی ســپرده خواهد شد. البته 
یکی از موضوعات مهم در این خصوص این است که قطعا 
این پروژه قبل از اجرایی شــدن می باید از محیط زیست 
مجوزهای الزم را بگیرد. سخنگوی شورای اسالمی شهر 
اصفهان تاکید کرد: این پارک هنوز مصوبه شورای شهر را 
اخذ نکرده؛ زیرا در حد طرح و فعال در دست بررسی است. 
پس از بررسی  طرح، نظرات سمن های زیست محیطی و 
دالیلشان برای اظهار نظر قطعی حتما مدنظر قرار خواهد 
گرفت. وی خاطرنشان کرد: سمن های محیط زیستی باید 
نظرات خود را درخصوص این پروژه با اعضای شورای شهر 
در میان بگذارند و دالیل خــود را درخصوص مخالفت با 

چنین پروژه ای بیان کنند.

آبفا

رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اظهار داشــت: در پی کســب 
خبری مبنی بر دپوی محموله بزرگ پوشــاک خارجی قاچاق در یکی از مناطق 
شهر اصفهان، موضوع در دســتور کار ویژه کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان قرار گرفت. ستار خسروی افزود: 
کارآگاهــان پس از انجــام تحقیقات و کســب اطمینان از درســتی موضوع، با 
هماهنگی مقام قضایی از محل مذکور بازدید به عمــل آورده که در این عملیات 
16کیســه انواع پوشــاک خارجی قاچاق به وزن هزار و 46۰ کیلوگرم کشف و 
توقیف شدند که همگی آنها فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بودند. سرهنگ 
خســروی با بیان اینکه ارزش این محموله یک میلیارد ریال برآورد شده است، 
گفت: در این رابطه پرونده، تشــکیل و جهت ادامه رســیدگی به اداره تعزیرات 

حکومتی ارسال شد.

عضو شورای اسالمی شهر تهران در بازدید از غرفه خبرگزاری ایمنا در بیست 
و دومین نمایشــگاه مطبوعات خبرگزاری ها و رســانه های برتر، اظهارکرد: 
اصفهان قربانی تصمیمات غلط دولت های قبل و بی توجهی دولت مســتقر 
شده است. سردار طالیی با اشاره به اینکه ظلم به اصفهان کماکان ادامه دارد، 
افزود: گزارشــی به تازگی از وضعیت اصفهان ارائه شــده که سطح آستانه و 
تحمل شهروندان به دلیل خشکی زاینده رود پایین آمده است. وی اظهارکرد: 
جای سوال است که چرا دولت برای احیای دریاچه ارومیه دست به کار شد و 
موضوع را به نتیجه رساند، اما برای اصفهان کاری نکرد. سردار طالیی اضافه 
کرد: با این وضعیت سکوت کردن مسئوالن استانی و نمایندگان اصفهان در 
مجلس جای تعجــب دارد. وی بیان کرد: اگر مردم ســکوت کرده اند، دلیل 

نمی شود که نمایندگان مردم اصفهان نیز سکوت کنند.

سردار طالیی:

نمایندگان اصفهان سکوت کرده اند
رییس پلیس آگاهی استان:

پوشاک های میلیاردی قاچاق به بازار نرسیدند

معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان اصفهان از رقابت 87۰3 نفر در قالب موسسات 
قرآنی در پانزدهمین آزمون سراســری قرآن و عترت 

خبر داد.
حجت االســالم ابوالفضل یعقوبی، معاون قرآن و عترت 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان  اظهار 
کرد: امروز و در پانزدهمین دوره آزمون سراسری قرآن 

و عترت، 87۰3 نفر از استان اصفهان شرکت دارند.
معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان اصفهان بیان کرد: اصفهــان در بخش ثبت نام 
موسســات قرآنی پانزدهمین دوره سراسری مسابقات 
قرآن و عترت با 87۰3 نفر، رتبه اول را  در کشور کسب 
کرد و استان های البرز با 6764 نفر و خراسان رضوی با 

4311 نفر در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.
یعقوبی با بیــان اینکه از مجموع ثبت نــام کننندگان، 
7548 نفر معــادل 87درصد، از بانــوان و 1155 نفر 
معادل 13درصد، از آقایان هستند، ادامه داد: از مجموع 
ثبت نام کنندگان، 854 نفر زیر 1۲ ســال و 7849 نفر 
باالی 1۲ سال هستند. وی با بیان اینکه 4515 نفر در 
رشــته حفظ ثبت نام کردند که ۲43 نفر آنها در رشته 
حفظ کل قرآن کریم به رقابــت می پردازند، ادامه داد: 
در رشته مفاهیم و تدبر در قرآن نیز 4188 نفر ثبت نام 
کردند. وی گفت: شهرستان های اصفهان با ۲8۲3نفر، 
کاشــان با 14۲9 نفــر، آران و بیدگل بــا 17۰9نفر و 
نجف آباد با 799 نفر بیشــترین ثبت نــام کننده را در 
پانزدهمین دوره آزمون سراســری قــرآن و عترت در 

استان اصفهان دارند. 
یعقوبــی افــزود: موسســات امیرالمومنین کاشــان، 
جامعه القــرآن و همچنیــن مهــد قرآن اصفهــان، از 
موسسات پیشگام اســتان در ثبت نام آزمون سراسری 

قرآن و عترت بودند.
معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اســتان اصفهان بیان کــرد: تعداد ثبت نــام کنندگان 
اصفهانی در آزمون سراســری قرآن و عترت امســال 
1۲درصد رشد داشــته اســت که یکی از دالیل آن را 
می توان روند مناسبی دانست که معاونت قرآن و عترت 
وزارت ارشــاد، برای حمایت از فعالیت های آموزشــی 

موسسات قرآنی اتخاذه کرده است.
یعقوبی ادامه داد: تنها راه کمک به موسســات قرآنی، 
منوط به درصد حضور، مشــارکت و کسب نمره قبولی 

آنها در آزمون سراسری قرآن و عترت است.

معاون قرآن و عترت اداره کل ارشاد استان خبر داد:

اصفهانی ها؛ پیشتاز در آزمون 
سراسری قرآن  و عترت

بامسئوالن

مطبوعات سه وظیفه کلیدي در بسط شهر خالق 
دارند 

مهدی جمالی نژاد در بازدید از غرفه تابنــاک، درباره رویکرد 
تازه مدیریت شهری اصفهان اظهار داشت: نزدیک به یک سال 
می شود که اصفهان به شــبکه شهرهای خالق جهان پیوسته 
و همین خالقیت، مســیر رفع برخی از معضالت شهری شده 
است. وی مطبوعات را یکی از مهم ترین عناصر شهرهای خالق 
دانست و تاکید کرد: نخستین شرط شهرهای خالق، توسعه 
مشارکت شــهروندان در اداره شــهر با ارائه نظرات و ایده ها 
بوده و نخســتین نقش آفرینی مطبوعات در توسعه مشارکت 
شــهروندان، انعکاس نظرات و ایده های آنهــا برای عملیاتی 
شدن در شهر اســت. جمالی نژاد با بیان اینکه دومین وظیفه 
مطبوعات در قبال شــهر خالق، تحلیل نخبگان از مســایل 
شــهری اســت، افزود: مطبوعات به خاطر نزدیکی به جامعه 
نخبگان، می توانند بهترین جریان رســمی تحلیل شــهر را 
مدیریت کنند. وی ادامه داد: با همین تحلیل  ها می توان نکات 
خالقی را برای اداره شهر، شناسایی و به راه های جدید دست 
پیدا کرده و در نتیجه مطبوعات را بــه عنوان بازوی قدرتمند 
مدیریت شــهری معرفی کرد. وی ســومین نقش مطبوعات 
در برابر شهر خالق را بسط گفتمان شــهر خالق عنوان کرد 

و متذکر شــد: این گفتمان حکم روح و روان شــهر را دارد و 
شــهروندان را نسبت به مســیر حرکت خالقیت و نوآوری در 
شهر، حســاس و دارای تعامل می کند. مبانی فکری و نظری 
شهر خالق، تولیدکننده گفتمانی هســتند که نگاه کالبدی 
را به انســانی بدل می کند. جمالی نژاد تاکید کرد: مطبوعات 
با تبیین و تکرار، این گفتمان را نهادینــه می کنند، از جهتی 
دیگر به دلیل ارتباط چند سویه رســانه ها با مردم، گفتمانی 
چند سویه نیز ایجاد می شــود که خود عامل برقراری ارتباط 
میان شــهروندان و مدیریت شهری اســت. وی با بیان اینکه 
خوانش مجدد شــهرها و به ویژه کهن شهری مانند اصفهان، 
فرآیند ارتباط با شــهروندان را تســهیل می کند، یادآور شد: 
خوانش شــهر، همان ادراک فضاها و متون شهری بوده که در 
واقع فهم مخاطب از معنادار بودن اتمسفر نگاشته شده درون 
متن شهرهاست؛ به گونه ای که با گذشت زمان پیوندی خاص 
با ارزش های پایدار و خاطرات شــهر برقرار می شود و به حتم 
پیش نیــاز نقد و اصالح توســعه اصفهان و نیــز خوانش های 
مختلف بوده و هســت و این تنوع دیدگاه هــا، ازطریق تعامل 

تنگاتنگ با رسانه های دلسوز و صادق محقق خواهد شد.
 سه شنبه هاي بدون خودرو در اصفهان ادامه دارد

شــهردار اصفهان در ادامــه بازدید از نمایشــگاه مطبوعات، 

میهمان غرفه همشــهری شــد و در گفت وگو بــا خبرنگار و 
مسئول این رســانه گفت: کالن شــهر ها همواره تهدید ها و 
فرصت هاي مشــترکي دارند و به همین دلیل شهرداران آنها 
همواره و به طور مســتمر باید با یکدیگر تبادل افکار کرده و از 

تجارب موفق هم استفاده  کنند.
وی از برنامه ها و اقدامات ویژه شهرداري اصفهان سخن گفت 
و افزود: براي حل بحــران آلودگي هــوا در اصفهان کار هاي 
ویژه اي انجام شده که یکي از آنها سه شنبه هاي بدون خودرو 
است و این اقدام شامل حال آینده هم مي شود. وي ادامه داد: 
رویکرد شهرداري اصفهان عالوه بر رویکرد اجتماعي، رویکرد 

دانش محوري نیز هست.
جمالي نژاد همچنین گفت: به اعتقاد من یکي از اقدامات مهم 
شهردار تهران، تالش برای توســعه حجمي فضاي سبز شهر 
تهران است که این مهم در شــهرداري اصفهان نیز مدنظر ما 
قرار داشته و بین شهرداري تهران و اصفهان هم افزایي خوبي 

وجود دارد.
 شــهرداري اصفهان یک ســوم هزینه ساخت 

مساجد را پرداخت مي کند
بازدید شــهردار اصفهان از نمایشــگاه به غرفــه خبرگزاری 
شبستان رســید و در نشستی که با مســئوالن رسانه ای این 
مجموعه داشت، یادآور شــد: عملکرد شهرداری ها در ساخت 
مساجد به یک شکل نیست و به تناسب موقعیت جغرافیایی 
و ضرورت ها، به این موضوع توجه می شــود. وی با بیان اینکه 
به طور مثال شهرداری اصفهان یک سوم هزینه خرید مساجد 
را متقبل می شــود، افزود: سالیانه بخشــی از هزینه تعمیر و 
بازســازی مدارس نیز در بودجه شــهرداری اصفهان لحاظ 
می شود. جمالی نژاد اضافه کرد: شهرداری اصفهان در بیشتر 
موارد ۲5 میلیون تومان برای ســاخت هر مسجد در این شهر 
پرداخت می کند که البته گاهی نیز در چند نوبت، هزینه های 

ساخت آنها را متقبل می شود.
 اقتصاد مقاومتی در شهرداری ها بهتر اجرا می شود

غرفه خبرگزاری رسا دیگر رسانه ای بود که مهدی جمالی نژاد 
با آنها دیدار داشــت. جمالی نژاد  در این دیــدار با بیان اینکه 
شهرداری اصفهان در رویکرد ســوم خود به اقتصاد مقاومتی 
بســیار کمک می کند، تصریح کرد: به عنوان نخستین شهر 
در کشور شاید به فاصله نیم ساعت بعد از بیانات رهبر معظم 
انقالب، قرارگاه اقتصاد مقاومتی را در کالن شــهر اصفهان به 
عنوان نخستین شهر کشور راه اندازی کردیم. وی اضافه کرد: 
در این قرارگاه چندین کمیته  تشــکیل شده و خوشبختانه به 
عنوان نخستین شهر، بحث اقتصاد مقاومتی را در دستور کار 

خود قرار داده ایم.
جمالی نژاد قابلیت تبیین اقتصاد مقاومتی را در شهرداری ها 
ویژه توصیف کرد و افزود: ماموریت های شــهرداری ها بسیار 
متنوع و زیاد است و به نظرم اقتصاد مقاومتی در آن، بهتر از هر 
جای دیگر می تواند جواب دهد. در شهرداری ها به دلیل اینکه 
دستگاه های خودکفایی هستند و مدیریت هزینه و درآمد در 
آنها توأمان اســت، معنای اقتصاد مقاومتی ملموس تر بوده و 

بهتر خود را نشان می دهد.

مطبوعات به خاطر 
نزدیکی به جامعه 

نخبگان، می توانند 
بهترین جریان 

رسمی تحلیل شهر را 
مدیریت کنند

شهــردار اصـفهـان با حضور در غرفه های مختلف بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های 
سراسری کشور، با اشاره به نقش موثر مطبوعات در توسعه کشــور، ضرورت تمرکز رسانه ها بر چالش های 
موجود در بستر کالن شهرها را یادآور و خواستار نقش موثرتر رسانه ها در تشویق عموم مردم برای مشارکت 

وسیع تر در رویدادهای کالن شهرها ازجمله اصفهان شد.

شهردار اصفهان مطرح کرد:

مطبوعات، بازوی قدرتمند مدیریت شهری هستند
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چی بخوریم ، چی نخوریم

باغ کاغذی

ماکارونــی جــزو عالقه منــدی های 
خیلی ها محســوب می شــود. در این 
مطلب به ماکارونــی های صدفی بزرگ 
نیاز داریــم که داخــل آنها را بــا مواد 
خوشمزه پر کنیم و درون فر قرار دهیم. 

همین!
مــواد الزم: ماکارونــی صدفی 
بزرگ مقداری،گوشــت چــرخ کرده 
250گرم،ســیر 1 قاشق غذاخوری،رب 

گوجه فرنگی 3 قاشــق غذاخوری،ســبزی های معطر 1 پیمانه، فلفل ســیاه 1 قاشــق 
چای خوری،پنیر ریکوتا نصف پیمانه،پنیر موزارال نصف پیمانه،نمک1 قاشق چای خوری  
طرز تهیه:  فر را با دمای 180 درجه سانتی گراد روشن می کنیم. ماکارونی ها را به 
مدت 20 دقیقه می گذاریم درون آب شــور بجوشد و ســپس بالفاصله درون ظرف، آب 
سرد و چند تکه یخ بزرگ می ریزیم. بعد گوشت را تفت می دهیم تا وقتی که بپزد.سیر را 
افــزوده و بعد از آن رب را اضافه کرده وهم می زنیم.ســپس ســبزی هــای معطر مانند 
جعفری، گشنیز و آویشن را می افزاییم و تفت می دهیم.تابه را از روی گاز بر می داریم و 
پنیر موزارال و پنیــر ریکوتا را اضافه می کنیم و به خوبی با مــواد ترکیب می کنیم.داخل 
صدف ها را با مواد پر می کنیم وبه مدت 30 الی 35 دقیقه درون فر می گذاریم تا هنگامی 
که پنیــر ها آب  و روی صدف ها طالیی شــود، پــس از  اینکه پخت، غذای شــما آماده 

می شود.

»ســال های گور« روایتــی تلخ از زندگــی زنی به نــام »کبری 
رحمانپور« به قلم »علیرضا رحیمی نژاد« اســت که 13 ســال از 

زندگی اش را در زندان سپری کرد.
 فقرگاهی آدم را مجبور می کند کار عجیبی انجام دهد مثال زنی را 
مجبور کند با مردی ازدواج کند که حدود چهل سال از او بزرگ تر 
اســت چون خیال می کند بعد از ایــن زندگی خوبــی را تجربه 
می کند؛  روزهای توأم با ســعادت ، اما وقتی تقدیر سرناسازگاری 
داشته باشد هیچ کاری از دست آدم بر نمی آید. این شاید زندگی 

دختری باشد در همسایگی شما.
 دختری  که با خیال ســعادت بال های خیالش را می گشــاید و 
پرواز می کند در آسمانی که واقعیت های تلخ چون آب های سیاه 
برسرش سیاه گسترانیده اند و هر لحظه احتمال باریدن است، آن 
هم رگباری که تمام کشــته های رویاها را به ویران ســرایی سیاه 

بدل می کند.
 زندگی کبری رحمانپورمعروف به عروس ســیاه بخت هم از این 

دست سرنوشت هاست. 
کبری رحمانپور از مشهورترین متهمان به قتل در سال های اخیر 

است.
 او پس از ازدواجی نامتعارف، مادر همســر خود را به قتل رســاند 
و به قصاص محکوم شد. شــرایط ویژه این زن و فراز و نشیب های 
زندگی اش سبب شــد که بســیاری برای جلب رضایت اولیای دم 

مقتول تالش کنند تا اینکه سرانجام کبری از زندان آزاد می شود.
 علیرضــا رحیمی زندگی این زن ســتم دیده تقدیررا، دســتمایه 
داستانی قرار می دهد و به زندگی این زن و شرح سختی های او از 

آغاز تا آزادی می پردازد.
 نشرپیدایش این اثر را در 166 صفحه چاپ کرده است.

جشنواره :  اگر جشــنواره برای شــما یعنی  ندا شاه نوری
زمســتان، صف طوالنی بلیت، فیلــم هایی که 
همچنان دارند به جشــنواره می رســند، مهرجویی، پرنده نیست در 
جهانی به نام سیمرغ آن هم از نوع بلورینش که بعید است از حداقل های 
آیرودینامیک پرواز برخوردار باشــد، تاالر وحدت،چای در لیوان یکبار 
مصرف، فارابی و درب خروج اینها همه مربوط به تهران و جشنواره فیلم 
فجر اســت در حالی که بحث ما اصفهان و جشنواره فیلم کودک است. 
اگر قدری این نگاه مرکز حاشیه را رها کنید می بینید که بجز تهران در 
جاهای دیگری هم جشنواره برگزار می شــود حتی روستای کوچکی 
مانند کن! روزی روزگاری وقتی زاینده رود آب داشــت و عالوه بر آب 
خرچنگ، ماهی و الک پشت هم داشت و شــب ها هزاران پشه  دور و بر 
چراغ هایش موج مکزیکی می رفتند، اواخر تابســتان یا اوایل پاییز که 
هنوز دم غروب هوا دم داشــت و پولکــی ها از شــدت رطوبت به هم 
می چســبید از ســینما آفریقا تا ســر شــمس آبادی ملت توی صف 
می ایســتادند که گودزیال علیه مگاگودزیال را تماشــا کنند. نویسنده 
همان جا از بزرگی پرســید گودزیال یعنی چه؟ و جواب شــنید یعنی 
زیالی خوب و گود برایش ملکه شد. اما معجزه جشنواره جلوی چشم ما 
و روی پرده اتفاق نمی افتاد بلکه پشت سر و در اتاقکی رخ می داد که دو 
سه نفر دوبلور می نشســتند و  جای همه شــخصیت های فیلم حرف 
می زدند. این شد که از فیلم های آن دوره چیز زیادی یاد ما نمانده بجز 
قصه های مجید که ریاضی اش ضعیف بود و مارمولک عظیم الجثه ای 
که در آب شلپ و شلوپ می کرد و از چشــم هایش اشعه قرمزی بیرون 

می زد که ساختمان ها را خراب می کرد و تازه نقش مثبت هم بود! 

رژیم غذایی مناسب برای از بین بردن چربی های شکمماکارونی های صدفی با مغز گوشت

لبخندک

نوستالژیکاتور 

    سینما تلویزیون

بدون شک، داشــتن شــکمی تخت و پهلوهایی خوش فرم، آرزوی تمامی افراد است. 
درست است که سوزاندن چربی های اضافه کار ساده ای نیســت اما باید بدانید که به 

قول معروف، کار نشد ندارد. 
در این مطلب چند توصیه داریم که به شــما کمک می کند تا از شر چربی پهلوهایتان 

خالص شوید و کمرتان باریک شود.
 یک برنامه غذایی سالم

 توجه داشته باشــید که هیچ رژیم غذایی معجزه آسایی برای آب کردن چربی پهلوها 
وجود ندارد. بــا این حال می توانید با در پیش گرفتن رژیم غذایی ســالم به داشــتن 

پهلوها و ران های خوش فرم، امیدوارتر باشید.
 صبحانه: یک واحد میوه یا آب میوه )برای تامین ویتامین( + نان ســبوس دار + یک 
محصول لبنی کم چرب )برای تامین کلسیم( مانند پنیر یا ماست + نوشیدنی مناسب 

مانند چای، قهوه، آب میوه یا دمنوش های مورد عالقه تان )برای تامین آب بدن(
ناهار: سبزیجات سبزرنگ + ماهی یا تخم مرغ یا گوشــت کم چرب + نان سبوس دار 

+ پنیر
میان وعده عصر: یک واحد میوه یا یک پیاله ماســت در کنار میــوه های ریز یا نان 

سبوس دار با پنیر کم چرب.
شام:  ساالد سبزیجات + ماهی یا مرغ یا تخم مرغ + یک پیاله ماست + نان + یک واحد 
میوه. میوه، جایگزین مناسبی برای دسرهای شــیرین و چرب است که کالری زیادی 
وارد بدن می کنند. توجه داشته باشید که حجم مرغ یا ماهی تان نیز نباید زیاد باشد.

توجه کنید که هرگز نباید شام را از وعده غذایی خود حذف کنید.

سال های گور

جدول  2003

شاهی که فقط 20 دقیقه
 پادشاهی کرد!

بیســت دقیقه ســلطنت، کوتاه ترین زمان ســلطنت لویی نوزدهم 
در تاریخ محسوب می شــود؛ پادشــاهی که در یک چشم به هم زدن 
از قدرت برکنار شد. در 10 ژوئیه 1830، شــارل دهم پادشاه فرانسه 
که درگیری زیادی با مجلس و مطبوعات زمان خود داشــت سرانجام 
فرمانی را درباره منحل کردن مجلــس و محدودیت آزادی مطبوعات 
اعالم کرد.هنگامی که شــاه در 25 ژوئیه همان سال فرمان خویش را 
اعالم کرد مطبوعات آزاد به نکوهش او پرداختند و مردم پاریس با شور 

میهنی فراوان به بسیج نیرو و سنگربندی در درون شهر پرداختند.
آنها هم از مطبوعات آزادی خواه دفاع کردند و هم به مطبوعات هوادار 
شاه تاختند و بنیاد پادشاهی را فلج ساختند.مجلسیان نیز رفتار شاه را 

به باد سرزنش و توبیخ گرفتند.
سرانجام شــاه در 30 ژوئیه با اکراه و اجبار کناره گیری کرد و پسرش 
»لویی آنتوان« به عنوان لویی نوزدهم تاج ســلطنت را بر سر گذاشت 
و همسرش ملکه شــد.تنها بیســت دقیقه بعد»لویی آنتوان« توسط 
انقالبیون مجبور به اســتعفا گردیــد و نمایندگان، لوئــی فیلیپ را به 
شــاهی برگزید و این چنین سلطنت ژوئیه آغاز شــد و  این  به عنوان 

کوتاه ترین زمان سلطنت یک شاه در تاریخ  ثبت شد.

تصاویر روز

ادای احترام فیل ها مقابل کاخ سلطنتی تایلند فرم جالب و طبیعی درختان در جنگل کلرادو آمریکا

کشکول

تاثیر سریال های ترکیه ای روی 
پنگوئن ها 

 National Geographic بــا عکس هــا و فیلم هایــی که از 
حیوانات مختلف در فضای مجــازی بارگذاری می کند، معروف 
شده اما فیلمی که در همین اواخر در صفحه اش بارگذاری کرده 

است، کمی شبیه سریال های تلویزیونی  ترکیه ای است.
در فیلمی که بارگذاری شــده، نشان داده می شود که پنگوئن نر 
بعد از سفری که داشته اســت، دوباره به خانه بازگشته و آماده 
است تا پنگوئن ماده و فرزندانش از او استقبال کنند اما با دیدن 

آنها غافلگیر می شود.
داســتان زندگی این پنگوئــن بعــد از دیدن اینکــه پنگوئن 
نر دیگری در خانه اوســت، شــبیه بــه ســریال های ترکیه ای 
 پــر از خیانتی شــد کــه در شــبکه های ماهــواره ای پخش 

می شوند.
این انتهای قضیه نبود و با دیدن اینکه همسر پنگوئن تازه از راه 
رســیده طرف پنگوئن نر جدید را می گیرد باعث عصبانیت آن 
شد و همین باعث شد تا بین این دو درگیری پیش آید و پنگوئن 
طعم خیانت چشیده با زخمی کردن پنگوئن دوم انتقام سختی 

از آنها بگیرد.

دستبندی که احساسات را 
تشخیص می دهد

یک شرکت اوکراینی برای اولین بار دســتبند هوشمندی ساخته است 
که عالوه بر قابلیت تشــخیص فشــار خون و ضربان قلب می تواند انواع 

احساسات مثل استرس، خشم، خوشحالی و غم را شناسایی کند.
اکثر مردم با فناوری وسایل هوشــمند تشخیص وضعیت سالمتی مثل 
دستبندهای تشخیص فشار خون، نرخ ضربان قلب و دمای بدن آشنایی 
دارند، اما اکنون محققان اوکراینی کاربرد این دســتبندهای هوشمند 
را فراتر برده انــد. آدام پالین، نماینده شــرکت اوکراینی Planexta در 
آمریکا عنوان کرد: دستبند جدید دارای ســه حسگر بسیار دقیق است 
که دو حسگر ســیگنال R-peak را بررســی کرده و حسگر سوم سایر 
فعالیت های بدن را تشــخیص می دهد. وی در ادامــه افزود: این گجت 
هوشــمند پس از 10 ثانیه اسکن ســیگنال های بدن، وضعیت جسمی 
و روانی کاربر را تشــخیص داده و اطالعات خروجــی را بر روی نمودار و 
به صورت اشــکال گرافیکی زیبا در اختیار کاربر قرار می دهد. اطالعات 
خروجی از دستبند هوشمند مطابق با ســلیقه کاربر با اشکال مختلف 
قابل نمایش است و کاربران می توانند با توجه به این اطالعات از وضعیت 
ســالمتی و وضعیت روانی خود آگاه شوند.قیمت این دستبند هوشمند 

130 دالر است که سال آینده میالدی به بازار عرضه خواهد شد.

افقی
1- رطوبتــی- هم در آتش نشــانی هســت و هم در 

داروخانه- صاحب
2- الکل اتیلیک- دیو یا غول- او

3- زغال ســنگ- مختــرع صفحه تلفــن از آمریکا- 
بازیکن تیم ملی فوتبال ژاپن

4- ترعه- مخترع ترانزیستور- از تقسیمات کشوری
5- رمان هنری جیمــز و فیلم نیل جــوردن- نوعی 

پارچه
6- عقیده- معکوس و برعکس- شغل وکیل

7- سورخانه و سفر- مشورت کننده- موم گاز زده
8- مرکز پول- شما و مخلص- آبادی و روستا-کاشف 

رآکتور اتمی
9- مایه حیات- تاج شاهی- کاخ معروف پاریسی

10- فاجر- دلیری و شجاعت-بهترین تیغ
11- متشکر و سپاسگزار- اهل نیست

12- از شــما دور بــاد- رودی معــروف در همدان- 
خزعبالت گویی

13- فرصت و رخصت- قلب قرآن کریم- نیمه 
ماما

14- مردود- سالنامه- شهر زیتون
15- زنبور رشــتی- کرک ، وشم یا بلدرچین- 

خضاب و حنا
عمودی

1- نمک نشــناس- پدر پدر و فیلــم برادران 
کاویانی از ایتالیا

2- وســیله ای اســت برای خواب و استراحت 
کردن- درندگان- رهبر حزب

3- تعجــب خانم هــا- نوعی پارچه- وســیله 
تیراندازی

4- خوراک- رمان الکســی تولســتوی- پرده 

دری
5- پرفروش ترین قرص در تمام جهان- چرم خام

6- تیــم فوتبال آلمــان- ترس داشــتن- عامل اکثر 
بیماری ها

7- پزشک- خبرگزاری جمهوری اسالمی- دریا
8- ستاره کم پیدا- پرگفتن- رنگ موی فوری و فیلم 

رابرت آلتمن- پایتخت پرو
9- فالنی- مدارک- اینها نه

10- زبانی ســاختگی بین چند نفر- حــواری خائن 
عیسی مسیح )ع(- خالص و ناب

11- قند شــیر- نوعی ماشــین چاپ کــه مارینونی 
اختراع  کرد

12- مادر- وراج چنین حرف می زند- اهل هرند
13- غریبه نیست- نویسنده کتاب گاراگانتوا- زمین 

گران قیمت
14- شــوخ و بذله گو- بانــی هنر هفتم یا ســینما- 

فرصت و مهلت دادن
15- کارگردان ایرانی مشــق شــب و خانه دوســت 

کجاست- شهر مرزی ایران و روسیه در گیالن
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محمدرضا حســینیان؛ از »زندگی ایده آل« تا 
»تی وی پالس«

»محمدرضا حســینیان« را بیشــتر از آنکه در قالب 
مدیرمســئول یک مجله یا رسانه بشناســیم، او را به 
عنوان مجری ثابت شبکه سوم ســیما در  برنامه های 
مناســبتی می شناســیم. مجری آرام و بی حاشیه ای 
کــه برخــالف ظاهــرش در تلویزیــون، در فعالیت 
مطبوعاتی اش جنجالی حاضر شــده است. »تپش«، 
»ســیب ســبز« و »زندگــی ایــده آل« مجله های 
ســابقه داری هســتند که این مجری رســانه ملی، 
مدیر مسئول آنها بوده اســت. مجله هایی که در کنار 
مباحث تخصصی خود به محتواهای ســبک زندگی 
تنه می زننــد. می توان این مجــالت را از پولدارترین 
رســانه های کشــور دانســت که با اسپانســرهای 
قدرتمند، خــرج محتواها و صفحــات پررنگ و لعاب 
خود را درمی آورد. مجالتــی که گاه به دلیل تیترهای 
جنجالی توقیف شــده اند. تازه ترین رسانه حسینیان 
که  این روزها بیشــتر از همه ســروصدا کرده است، 
برنامه ویدیویی »تــی وی پالس« اســت. برنامه ای 
که در آن به اصطالح خبرنگارها بــه دنبال بازیگران 
و هنرمندان می روند و از جزئی ترین مســائل زندگی 
خصوصی شان می پرســند و به زندگی شخصی شان 
سرک می کشــند تا جایی که  مثال همه تالششان را 
می کنند که خواستگار بازیگر معروف را به این سوپر 
استار  برســانند تا از این صحنه خواســتگاری فیلم 
بگیرند و سریع آن را منتشــر کند. مجله ای ویدیویی 
که در استاندارد نظام رسانه ای بیشتر به »رسانه زرد« 

مشهور است.
»دیده بان« بهنوش بختیاری 

بهنوش بختیاری را هم بیشــتر به عنوان یک بازیگر 
طنز می شناسیم که به خاطر بازی کردن در فیلم های 
مهران مدیری معروف شده اســت. این بازیگر بعدا به 
خاطر اینستاگرامش و ارتباط صمیمانه ای که با مردم 
برقرار می کــرد، گوی رقابت اینســتاگرامی را از بقیه 
دوســتانش ربود تا جایی که االن تعداد فالوئرهایش 
به پنج میلیون رسیده است! اما این بازیگر هم کم کم 
به فکر می افتد تا رســانه ای را برای خود دســت و پا 
کند. »دیده بان« ماهنامــه ای فرهنگی اجتماعی بود 
که پیش از این یک رســانه درون ســازمانی و البته 
گمنام بود که به یک باره با عوض شــدن تیم اجرایی 
آن گل می کند. زمستان 93  خانم بختیاری سردبیر 
این ماهنامه و به ایــن گروه اضافه می شــود و بارها 
روی جلد می رود. کافی اســت تا مصاحبه دو نفره او 
و ســحر قریشــی درباره تعداد باالی فالوئرهایشان 
در اینســتاگرام را در این مجلــه به یــاد آورید تا از 
کل کل های جدید ایــن دو در روزهای اخیر متعجب 

شوید!

ستاره های معروفی
 که صاحب رسانه هستند)2(
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امام علی )علیه السالم(: 
زيرك كسى است كه امروزش از ديروزش بهتر باشد.
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